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أليشيا كيز ستقدم حفل توزيع
جوائز « »Grammyص 13

األمير لفريق «الثمانينات»:
أسعدتمونا الله يسعدكم

«نحن الشياب استانسنا مو بس الشباب ...وأعجبتني األوركسترا الكويتية»

• ولي العهد :عرض مميز عكس تراثنا الجميل • المبارك :فخورون بحفظ التراث

أع ــرب سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد عــن سعادته
ً
ً
بعرض «عودة الثمانينات» ،مؤكدا أن «القائمين عليه ،بذلوا جهدا
أسعدوا به الناس ،ونحن الشياب استانسنا مو بس الشباب...
والله يقويكم ويسعدكم».
وأكــد سموه ،خــال استقباله أمــس الفريق القائم على العمل
والثقافية في مركز الشيخ جابر
الذي أقيم ضمن األنشطة الفنية
ّ
األحمد الثقافي قبل أيــام ،أن العرض وثــق تلك الحقبة الزمنية
الثرية بأعمالها الثقافية والفنية واإلعالمية الخالدة لألجيال
ً
القادمة ،معربا عن إعجابه بفريق األوركسترا الكويتي «فكلهم
كويتيون ،وهذا شيء نعتز به».
وفي السياق ،أشاد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،خالل
استقباله الفريق ،بجهود القائمين على هذا العمل المميز ،وكل
من ساهم فيه« ،والــذي تضمن فعاليات فنية وثقافية وإعالمية
وجمالية عكست تراثنا الجميل».
ومــن جانبه ،أعــرب رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك ،خ ــال اسـتـقـبــالــه فــريــق ال ـع ــرض ،عــن إش ــادت ــه بــدورهــم
ً
الكبير ،مؤكدا أن العمل يجسد حقبة مهمة من تاريخ الثقافة والفن
ً
ً
الكويتي ،وجــزء ا كبيرا من المكتبة الكويتية والعربية الزاخرة
باألعمال الفنية الخالدة.
وأعرب المبارك عن فخره بما يقدمه أبناء الكويت لحفظ هذا
التراث ،واعتزازه بالجهد الواضح الذي بذلوه ليظهر العمل بهذه
الصورة المشرفة.
٠٢

أعلن رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أنــه تم
ُ
ست َ
درج على جدول
بحث مجموعة من القوانين التي
ً
أعمال جلسات فبراير ومارس المقبلين ،معربا عن
أمله أن ينجح التنسيق الحالي في تحقيق اإلنجاز
التشريعي خالل المرحلة المقبلة.
وص ــرح ال ـغــانــم ،أم ــس ،ب ــأن الـلـجـنــة التنسيقية
الخماسية ،التي أعلن مكتب المجلس تشكيلها في
اجتماعه االثنين الـمــاضــي ،ال تتعارض مــع لجنة
ً
األولويات وال تلغي عملها ،بل هي مكملة لها ،مؤكدا
استمرار التنسيق بينهما" ،كما أن الرئاسة تنسق
مع كل األطراف".

محليات
ً
األمير متوسطا فريق «عودة الثمانينات» أمس

وأض ــاف أن ــه تــم االت ـفــاق خ ــال االج ـت ـمــاع ،الــذي
ح ـضــره  26م ــن رؤسـ ــاء وم ـق ــرري ال ـل ـجــان الــدائـمــة
وال ـمــؤق ـتــة ،عـلــى أن دور ه ــذه الـلـجـنــة الـخـمــاسـيــة
تنسيقي ،وال يأخذ دور "األولويات" أو يلغيها ،وال
ً
يمكن القبول بذلك ،مؤكدا أن "كل ما يدور حول هذا
الموضوع عار من الصحة".
وأكد أن "األولويات" مستمرة في القيام بدورها،
وهي تضم في عضويتها رئيسي لجنتي الشؤون
التشريعية والمالية ،ولــذا تــم االتـفــاق على دخــول
ممثلي لجان أخــرى في "التنسيقية" ،قد يحملون
ً
أف ـك ــارا جــديــدة "لـنـتــوصــل إل ــى تــوافــق نـيــابــي لــدى
األغلبية النيابية ،وكي تدلي كل األطراف بدلوها في
ترتيب أولويات المجلس وجدول األعمال"02 .

اقتصاديات

تقرير اقتصادي

«الدستورية» تنظر
استشكال الطبطبائي
االثنين المقبل
●

حسين العبدالله

قـ ــررت الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
أمس برئاسة المستشار يوسف
الـ ـمـ ـط ــاوع ــة ،ت ـح ــدي ــد ج ـل ـســة 21
الجاري لنظر االستشكال المقام
من النائب وليد الطبطبائي على
حكمها بعدم دستورية المادة 16
مــن الئ ـحــة مـجـلــس األمـ ــة ،وال ــذي
رت ــب ش ـغــور عـضــويـتــه والـنــائــب
جمعان الحربش.
ويــأتــي استشكال الطبطبائي
ع ـلــى ال ـح ـكــم ،الـ ــذي ح ـصــل عليه
المواطن أسامة الخشرم 02

أكبر :وزراء ووكالء ال
يعرفون تفاصيل رؤية
«الكويت »2035

 4معلومات اقتصادية مهمة
محظور على الكويتيين
٠٩
معرفتها!

١١

«الفتوى» توافق لـ «السكنية»
«شركة األصول»
تأسيس
على
ً

إلدارة استثمارات المؤسسة تنفيذا للقانون اإلسكاني
● يوسف العبدالله
حصلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الموافقة الحكومية
ُ
على تأسيس شركة تعنى بإدارة الجناح االستثماري في المؤسسة،
ً
تنفيذا للقانون اإلسكاني ،وذلك بعد حزمة من التعديالت التشريعية
التي سمحت بتفعيل الشق االستثماري ومشاركة القطاع الخاص.
وعلمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادرهــا ،أن إدارة الـفـتــوى والتشريع
التابعة لمجلس الوزراء وافقت على طلب المؤسسة بتأسيس شركة
«إدارة األصــول» المعنية بــإدارة الجناح االستثماري على أن تكون
مملوكة للمؤسسة  ،%100مفيدة بأن وزيرة األشغال وزيرة الدولة
لـشــؤون اإلس ـكــان د .جـنــان بــوشـهــري أعـطــت توجيهاتها للتعاقد
مع مستشار لعمل دراســة جــدوى تفصيلية لتأسيس هذه الشركة
وهيكلها التنظيمي.
02

«داو جونز» ُيغلق فوق
 24ألف نقطة بدعم
من التحفيز الصيني

• مقتل جنود أميركيين بانفجار انتحاري في منبج تبناه «داعش»
• «قسد» منفتحة على أنقرة ...ورفض روسي ـــ سوري لـ «العازلة»

(أ ف ب)

في تطور يلقي بظالل كثيفة
على قرار االنسحاب المفاجئ
م ــن س ــوري ــة وت ــداع ـي ــات ــه على
المنطقة ،شهدت مدينة منبج،
ً
أم ـ ــس ،ه ـجــومــا غ ـيــر مـسـبــوق
اس ـت ـهــدف الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
ال ـم ـن ـت ـشــرة ع ـلــى الـ ـح ــدود مع
ت ــركـ ـي ــا ،وأس ـ ـفـ ــر عـ ــن م ـق ـت ــل 4
جنود وإصابة .3
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـم ـت ـح ــدث ــة بــاســم
البيت األبيض ســارة ساندرز
أنــه تــم إب ــاغ الــرئـيــس دونــالــد
ترامب بالتطورات في سورية
كــام ـلــة ،م ـش ـيــرة إل ــى مــواصـلــة
متابعة الــوضــع الـحــالــي على
األرض ،قـبــل أن تحيل أسئلة
الصحافيين إلى وزارة الدفاع
(البنتاغون).
وبحسب مـســؤول أميركي،
وم ــن قـبـلــه ال ـمــرصــد ال ـســوري
والـمـجـلــس الـعـسـكــري لمنبج
ً
وريـفـهــا ،ف ــإن «انـتـحــاريــا أقــدم
على تفجير نفسه عند مدخل
م ـط ـع ــم قـ ـص ــر األم ـ ـ ـ ـ ــراء أثـ ـن ــاء
وجود عناصر دورية 02

03
تظلمات طلبة الثانوي
تجاوزت  ١٢٠٠بينها
متفوقون بـ٪٩٨

مسك وعنبر

٢١

«ماكوي مورباتا» ابتكرت
طريقة جديدة للجاز
بأسلوب عالمي

١٢

ّ
ضربة قاسية لواشنطن في سورية تعقد االنسحاب بومبيو لعبدالمهدي :إسرائيل

دورية أميركية على طريق تل تمر في محافظة الحسكة أمس

محليات

الصالح :اعتماد استراتيجية
«تعزيز النزاهة» يقوي
مكانة الكويت

«اللجنة التنسيقية ّ
مكملة لعمل األولويات وال تلغي دورها»
●

بومبيو للخالد :عائد
للكويت في قادم األيام

٠٤

الغانم :تنسيق نيابي إلقرار القوانين
فهد التركي ومحيي عامر

الثانية

دوليات

٢٣

قد تقصف العراق في أي وقت

ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا .عن نية تل أبيب ضرب ميليشيات عراقية
ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» بتاريخ
 21يــو ل ـيــو  2018ع ـلــى صفحتها
األولى ،عن نية إسرائيل استهداف
ميليشيات عراقية مقربة من إيران
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة ،كـشــف
تـقــريــر صـحــافــي ع ــراق ــي ،أن وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو،
ح ــذر خ ــال زي ــارت ــه ل ـب ـغــداد ف ــي 9

الجاري ،المسؤولين العراقيين من
أن إسرائيل قد تقصف داخل العراق
في أي وقت.
ونقل موقع «ناس» العراقي عن
مصدر سياسي عراقي مطلع قوله،
إن بــومـبـيــو أب ـلــغ رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
ع ــادل عـبــدالـمـهــدي «وج ـهــة النظر
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تقول 02

مصر تمدد حظر
التجوال في شمال سيناء

رياضة

25
صورة ض

وئية عن خبر «الجريدة»

عجلة الدوري الممتاز
للكرة الطائرة تبدأ الدوران
اليوم

ةديرجلا

•
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القيادة السياسية تشيد بعرض «عودة الثمانينات» والقائمين عليه
ّ

• األمير :وثق حقبة زمنية ثرية • ولي العهد :عكس تراثنا الجميل • المبارك :فخورون بحفظ التراث

ً
متحدثا إلى المدير العام لمركز «جابر األحمد» فيصل خاجه
األمير
أشاد سمو أمير البالد الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وس ـ ـمـ ــو ول ــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك بـعــرض
"ع ــودة الـثـمــانـيـنــات" ،ال ــذي أقيم
ضمن األنشطة الفنية والثقافية

ً
 ...والمبارك متوسطا األعضاء

ً
ولي العهد مستقبال أعضاء الفريق
ف ــي مــركــز الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
الثقافي قبل أيام.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،اس ـت ـق ـبــل
صاحب السمو ،أمس ،وزير شؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الـجــراح ،ورئيس الـشــؤون المالية
واإلدارية بالديوان األميري ،رئيس

اللجنة التنفيذية إل نـشــاء وإدارة
المراكز الثقافية التابعة للديوان
األميري عبدالعزيز إسحق ،وفريق
العمل القائم على العرض.
وأشــاد سموه بالقائمين على
ه ــذا الـعـمــل الـمـمـيــز ،وم ــا تضمنه
من فقرات فنية وثقت تلك الحقبة

الزمنية الثرية بأعمالها الثقافية
والـ ـفـ ـنـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـخ ــال ــدة
لــأجـيــال الـقــادمــة ،متمنيا سموه
لهم دوام التوفيق والنجاح.
واستقبل ولي العهد كذلك الجراح،
والعبدالله ،وإسحق ،وفريق العمل
المشرف على "عودة الثمانينات".

وأشاد سموه بجهود القائمين
على هــذا العمل المميز ،وكــل من
ساهم فيه ،والذي تضمن فعاليات
فنية وثقافية وإعالمية وجمالية
عكست تراثنا الجميل ،متمنيا لهم
سموه التوفيق والنجاح.
واستقبل سمو رئيس مجلس

ال ــوزراء رئـيــس ال ـشــؤون المالية
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري،
وفريق عمل العرض ،حيث أشاد
سموه بــالــدور الكبير للقائمين
عـلــى ه ــذا الـعـمــل ،وال ــذي يجسد
حـقـبــة مـهـمــة مــن تــاريــخ الثقافة
ً
ً
وال ـف ــن ال ـكــوي ـتــي ،وج ـ ــزءا كـبـيــرا

األمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك وعزى الرئيس الكيني
صاحب السمو يلبي دعوة السبسي للقمة العربية
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ثم
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
فــي مـجــال اخ ــر ،بـعــث صــاحــب الـسـمــو ،بـبــرقـيــة تـعــزيــة إلــى
رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا ،أعرب فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي،
الذي وقع في أحد المجمعات الفندقية في العاصمة نيروبي،
ً
وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين ،راجيا

سموه للضحايا الرحمة ،وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وأكد سموه استنكار الكويت ،وإدانتها الشديدة لهذا العمل
اإلرهابي اآلثم ،الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنين ،والمنافي
لكل الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ق ــال الـسـفـيــر ال ـكــوي ـتــي ل ــدى تــونــس علي
الظفيري ،إن "سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد قبل دعوة
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ،للمشاركة في القمة

العربية التي ستستضيفها تونس في الـ 31من مارس المقبل".
وذكر الظفيري ،في تصريح لـ"كونا" ،أنه سلم مديرة ديوان
الرئاسة التونسية الوزيرة سلمى الرقيق رد سموه بالموافقة
على الدعوة التي تسلمها من الرئيس التونسي في السادس
من يناير الجاري.
وأض ـ ــاف أن ال ــوزي ــرة ال ـتــون ـس ـيــة رح ـب ــت بـمـشــاركــة
سمو أمير البالد في القمة ،واعتبرت أنها تمثل فرصة
لتوثيق أواصر األخوة والتعاون الثنائي بين تونس
وال ـك ــوي ــت ،وت ـعــزيــز الـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور بـخـصــوص

بومبيو للخالد :عائد للكويت في قادم األيام
موعد «الحوار االستراتيجي» بانتظار التوقيت المناسب
• ناصر الخمري
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ات ـص ــاال هــات ـف ـيــا م ــن وزي ــر
خارجية الواليات المتحدة األميركية مايك بومبيو،
جدد خالله تطلعه إلى زيارة الكويت في القادم من
األي ــام ،وعقد ال ــدورة الثالثة للحوار االستراتيجي
بين الكويت والواليات المتحدة التي لم يتمكن من
القيام بها أثناء جولته األخيرة في المنطقة ،نظرا
إلى حدوث حالة وفاة ألحد أفراد العائلة.
مــن جانبه قــدم الخالد أحــر التعازي والمواساة
للوزير بومبيو ولعائلته في هذا المصاب .وتناول
االتصال الترحيب بالزيارة المرتقبة للوزير األميركي

إلى الكويت لعقد الدورة الثالثة للحوار االستراتيجي.
وأك ــد ال ــوزي ــران ،خ ــال االت ـص ــال ،عـمــق األواص ــر
المتينة الـتــي تــربــط البلدين الصديقين فــي جميع
الـمـجــاالت ،وعـلــى مختلف الصعد ،وتطلعهما إلى
تعزيزها والــدفــع بها آلفــاق أرحــب وأوس ــع ،وجــددا
اع ـتــزازه ـمــا بـمـسـتــوى ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة العريقة
والمتينة التي تربط البلدين الصديقين.
وكشفت مصادر دبلوماسية ل ـ "الجريدة" أن انعقاد
"الـحــوار االستراتيجي" بين البلدين من الممكن أن
يتأخر أسابيع عدة ،ويرجع ذلك إلى عدة أمور؛ أهمها
تحديد التوقيت المناسب ،الذي يتفق عليه الجانبان،
خصوصا أن هناك اكثر من عشر جهات تشارك في
هذا الحوار.

الجارالله يلتقي سفيري الجزائر واألردن
بحث نائب وزيــر الخارجية خالد
الجارالله أمس ،مع السفير الجزائري
لـ ــدى الـ ـب ــاد ع ـبــدال ـح ـم ـيــد عـ ـب ــداوي،
ً
عددا من أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين ،إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
كما بحث الجارالله في وقت الحق
مــع السفير األردن ــي صقر أبوشتال
ً
عددا من أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ي ــن م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

ً
الجارالله مستقبال سفير الجزائر

الغانم :تنسيق نيابي إلقرار...
وجدد الغانم الشكر لرؤساء ومقرري اللجان ،الذين حضروا اجتماع
ً
مكتب المجلس ،متمنيا التوفيق للجميع "حتى نحقق ما أمكن من
طموحات الشعب الكويتي في إقرار التشريعات والقوانين".

«الدستورية» تنظر استشكال...
بعدم دستورية المادة التي تم استخدامها للتصويت على إبقاء عضوية
النائبين رغم إدانتهما بحكم جنائي بات من محكمة التمييز في قضية
دخول المجلس بالحبس ثالث سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
ومن المتوقع أن تستمع «الدستورية» االثنين المقبل لمرافعة دفاع
الطبطبائي ،الــذي يطالب بوقف إج ــراء ات الحكم ،وستقرر المحكمة
ً
تحديد موعد الحق للنطق بالحكم في االستشكال ،علما بأن المجلس
ً
ينتظر هذا المنطوق قبل أن يبحث مجددا عضوية النائبين نهاية الشهر
الجاري ،وإعالن شغور مقعديهما ،والدعوة إلى انتخابات تكميلية في
الدائرتين الثانية والثالثة.

«الفتوى» توافق لـ «السكنية»...
وأضــافــت الـمـصــادر أن «الـفـتــوى» وضـعــت بعض المالحظات
على تأسيس الشركة تتضمن طبيعة عملها وآلية نقل القطاع

صباح الخالد

القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.
وأوضح السفير الظفيري أن مشاركة سمو أمير البالد في قمة
تونس تأتي في إطار حرص سموه على تنقية األجواء العربية،
ومحاولة التوصل إلى صيغة تدعم العمل العربي المشترك،
وإيجاد حلول للمشكالت التي تشهدها الدول العربية.
وأكد في السياق ذاته ،حرص الكويت على دفع العمل العربي
المشترك ،مستندة في ذلك على رصيدها الدبلوماسي الثري
وعالقاتها المتطورة مــع مختلف ال ــدول العربية ،فضال عن
رصيدها في العمل اإلنساني ،الذي يعترف به العالم أجمع.

الجراح استقبل جمعية الصداقة
الكويتية اإلنسانية
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،أمس ،رئيس مجلس
إدارة جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية أحمد
الصراف ،وأعضاء مجلس اإلدارة.
ورحب الجراح بضيوفه ،واستمع إلى شرح عن
أهداف الجمعية وما تقدمه من مساعدات إنسانية،
واستعرض مع الوفد مجاالت التعاون بين الطرفين،
ً
مؤكدا أن "الداخلية" تعمل مع كل مؤسسات الدولة
وقطاعاتها األهلية والحكومية ،بما يساهم في
تقديم كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين
والمقيمين.
من جانبه ،أعــرب رئيس وأعضاء الجمعية عن
شكرهم للجراح نظير ما لقوه من ترحيب وتفهم
لما تــم عــرضــه ،مؤكدين تقديرهم العميق لرجال
األم ــن عـلــى جـهــودهــم فــي إرس ــاء دعــائــم األم ــن في
المجتمع ،ما يعد مبعث فخر للجميع.

مــن المكتبة الكويتية والعربية
الزاخرة باألعمال الفنية الخالدة.
كما أعرب عن فخره بما يقدمه
أبناء الكويت لحفظ هذا التراث،
وبــالـجـهــد الــواضــح ال ــذي بــذلــوه
ل ـي ـظ ـهــر ال ـع ـم ــل بـ ـه ــذه الـ ـص ــورة
المشرفة.

ولي العهد
استقبل المبارك
والخالد والجراح
اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــو ول ـ ــي
العهد الشيخ نواف األحمد
بـقـصــر ب ـيــان ص ـبــاح امــس
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
واسـتـقـبــل س ـمــوه ايـضــا
نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـخ ــال ــد
ثـ ــم ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
الشيخ خالد الجراح.

توجيهات سامية بإغاثة عاجلة
لالجئين السوريين
قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
د .هـ ــال ال ـس ــاي ــر "ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن سمو
أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،تقرر
تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لألشقاء
من الالجئين السوريين في مخيم الركبان
والمخيمات في لبنان".
وأض ــاف الـســايــر ،فــي تصريح لــ"كــونــا"،
أن ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ــي تـبـلــغ قـيـمـتـهــا 1.5
مليون دوالر تأتي بهدف مواجهة الظروف
المناخية القاسية ،التي تتعرض لها تلك
المناطق وألحقت خسائر بشرية وأضرارا
مادية جسيمة في المخيمات.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــاع ــداتتــأتــي
اسـتـكـمــاال ل ـلــدور اإلن ـســانــي ال ــرائ ــد ،الــذي

ت ـقــوم ب ــه ال ـكــويــت ف ــي م ـســاعــدة اشـقــائـهــا
مــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن والـتـخـفـيــف من
معاناتهم.
وب ـي ــن أن هـ ــذه ال ـم ـس ــاع ــدات ت ـع ـبــر عن
إح ـس ــاس ع ــال م ــن سـمــو األم ـي ــر بـمـعــانــاة
الالجئين السوريين الذين يعيشون ظروفا
بالغة القسوة ،نتيجة سوء األحوال الجوية
والبرد القارس في فصل الشتاء.
وذكر أن فريقا ميدانيا سيتوجه ،اليوم،
ال ــى لـبـنــان لـتــوزيــع الـمـســاعــدات االغــاثـيــة
والطبية والصحية وم ــواد الطاقة بشكل
عاجل ،اضافة الى االطالع على احتياجاتهم
وأحوالهم المعيشية ،بالتعاون مع الصليب
االحمر اللبناني.

بيت الزكاة تسلم زكاة جمعية ضاحية صباح السالم
تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية ضاحية صباح السالم
التعاونية ،البالغ قدرها  218ألف دينار.
وج ــرى تسليم الشيك أثـنــاء زي ــارة وفــد الجمعية،
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة فهد العازمي ،ونائب
الرئيس دهـمــي العجمي ،وع ــدد مــن األع ـضــاء ،للمقر
الرئيسي لبيت الزكاة ،حيث كان في استقبالهم نائب
المدير العام للموارد واإلعالم كوثر المسلم ،وعدد من
مسؤولي البيت.
وش ـه ــدت ال ــزي ــارة تــرحـيــب م ـســؤولــي بـيــت الــزكــاة
برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح
الـســالــم ،الــذيــن أع ــرب الـعــازمــي باسمهم عــن اع ـتــزازه
وتقديره للدور البناء الذي يقوم به البيت في خدمة
فريضة الزكاة ،وتفعيل دورها في المجتمع ،من خالل

وموظفيه من الوزارة إلى الشركة الحكومية الجديدة ،مشيرة إلى أن
المؤسسة تستعد خالل األيام المقبلة لطرح مناقصة للتعاقد مع
المستشار المناسب للوقوف على دراسة الجدوى التي سيقدمها،
وبالتالي إصدار التعليمات المناسبة لتشغيل الشركة.
سي َ
وأوضحت أن «إدارة األصول» ُ
عهد إليها القيام بكل األعمال
المتعلقة بالقطاع االستثماري ،وإدارة جميع األراضي االستثمارية
الحكومية التي تملكها المؤسسة» ،الفتة إلى أن الشركة ستدار
بعقلية القطاع الخاص ،مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة
للمواطنين ،والقضاء على البيروقراطية الحكومية.
وأش ــارت إلــى أن الشركة ستعتمد على المزيد مــن الكفاء ات
لسد احتياجات القطاع المستقبلية ،وتلبية حاجة المؤسسة
من تطوير األراضــي المخصصة لغير أغــراض الرعاية السكنية
بالمدن الجديدة.
ُيذكر أن المؤسسة أحالت تأسيس هذه الشركة إلى «الفتوى»
في عهد الوزير السابق ياسر أبل بعد رفض وزارة التجارة آنذاك
تملك المؤسسة لها بالكامل.

ّ
ضربة قاسية لواشنطن في سورية تعقد...

أمـيــركـيــة فــي داخ ـل ــه» ،مـمــا أس ـفــر عــن مقتل  4ج ـنــود أميركيين
والـ ـعـ ـش ــرات م ــن ق ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة (قـ ـس ــد) وال ـع ـمــال
والمدنيين.
وتبنى تنظيم داعش العملية ،التي تعد األولى منذ تأسيس

عطائه المشهود ،داعيا للبيت دوام التوفيق والسداد.
وقــال العازمي إن دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي
في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن
والمواطنين ،والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء
في المجتمع الكويتي ،وتجسيدا لــأهــداف السامية
التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.
مــن جهة أخ ــرى ،أعــربــت المسلم عــن بــالــغ شكرها
وتقديرها لجمعية ضاحية صباح السالم التعاونية،
على دعمها للبيت بــإخــراج زكــواتـهــا بشكل منتظم،
مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية
األســر التي يكفلها داخــل الكويت ،وتوفير متطلبات
العيش الكريم لها ،وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي
بين أفراد المجتمع.

ً
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي ضـ ــده ف ــي أغ ـس ـطــس  ،2014م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ً
«استشهاديا بسترة ناسفة ضرب دورية للتحالف الدولي بمدينة
منبج» ،التي تضم أهم المقرات األميركية.
وفي رفض ضمني لمقترح ترامب بإقامة «منطقة عازلة» تخضع
إلشراف تركي ،اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
ً
أن الحل األمثل هو سيطرة الحكومة السورية على الشمال كامال،
ً
مؤكدا أن التفاهم األميركي -التركي سيطرح على أجندة الرئيسين
فالديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
ورغــم رفض دمشق واإلدارة الذاتية اتفاق ترامب وإردوغــان،
أعلنت «قسد» ،أمــس ،استعدادها للمساعدة في إقامة المنطقة
اآلمنة «بضمانات دولية» ،ودون «تدخل خارجي» ،معربة عن أملها
التوصل إلــى اتفاقات مع تركيا تضمن االستقرار في المنطقة
الحدودية.
وعلى جبهة موازية ،دفعت تهديدات رئيس الوزراء اإلسرائيلي
الـمـتـتــالـيــة إلي ـ ــران ،قــائــد ال ـحــرس ال ـث ــوري مـحـمــد عـلــي جعفري
لــاعـتــراف بــوجــود قــواتــه فــي ســوريــة ،ولـيــس فـقــط مستشاروه
ً
الـعـسـكــريــون ،مــؤكــدا أنـهــا «بــاقـيــة وكــذلــك مـعــداتـهــا وأسلحتها
لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة اإلسالمية ودعم الشعب السوري
المظلوم».
ً
ووص ــف جعفري تـهــديــدات نتنياهو بأنها «مــزحــة» ،مـحــذرا
ً
حكومته من «العبث بذيل األسد ،ويتعين أن تخشوا يوما تحلق
فيه صواريخنا الموجهة وتسقط على رؤوسكم».
(عواصم -وكاالت) ٢٢

أعضاء جمعية ضاحية صباح السالم خالل تسليم الزكاة

بومبيو لعبدالمهدي :إسرائيل...
بعدم جــدوى مهاجمة مقرات الفصائل العراقية المرتبطة بإيران داخل
سورية ،ألنها تعود كل مــرة إلــى تنظيم صفوفها واالنـطــاق من العراق
ً
مجددا».
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن «الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة مـقـتـنـعــة ب ـه ــذا الـتـفـسـيــر
اإلسرائيلي ،لكنها ما زالت ترفض السماح لتل أبيب بتنفيذ غارات داخل
األراض ــي العراقية ،لكنها لــن تستطيع أن تقف إلــى األب ــد ،فــي وجــه هذه
الرغبة اإلسرائيلية».
وتابع أن «واشنطن تقدر عواقب تعرض أي هدف داخل األراضي العراقية
ً
العتداء إسرائيلي ،بغض النظر عن السبب» ،معبرا عن قناعته بأن «إسرائيل
ً
ربما توشك فعال على اتخاذ قرار بمهاجمة أهداف داخل األراضي العراقية
تابعة لفصائل تقاتل في سورية».
وأشار إلى أن «الرسالة التي نقلها بومبيو إلى ُعبدالمهدي ،سبقتها
رسالة أخرى ،صادرة عن السفارة األميركية ببغداد ،ن ِقلت إلى زعماء بعض
الفصائل العراقية المسلحة ،عبر وسطاء مفادها أنــه إذا تعرض مبنى
السفارة األميركية في بغداد للقصف ،فسيهاجم الجيش األميركي جميع
مقرات الفصائل العراقية المسلحة في بغداد».

ةديرجلا
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محليات
تظلمات طلبة الثانوي تجاوزت  ١٢٠٠بينها متفوقون بـ ٪٩٨
إغالق الباب نهاية دوام اليوم
فهد الرمضان

استقبلت وزارة التربية حتى
نهاية دوام أمس أكثر من
 1200تظلم من طلبة الصف
الثاني عشر ،في حين سيغلق
باب التظلمات نهاية دوام
اليوم.

بينما واصل كنترول القسمين
العلمي واألدبي استقبال تظلمات
طلبة الصف الثاني عشر بشأن
نتائج اختبارات الفترة الدراسية
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي مـ ـق ــر ال ـك ـن ـت ــرول ـي ــن
بــال ـف ـي ـحــاء والـ ـق ــادسـ ـي ــة ،كشفت
مـصــادر تربوية مطلعة ،أن عدد
التظلمات في القسم األدبي وصل
إلــى  300تظلم ،فــي حين تجاوز
ال ـعــدد فــي "الـعـلـمــي"  900تظلم،
ليكون اإلجمالي حتى نهاية دوام
أمس نحو  1200تظلم.

تجميع الدرجات
وقالت المصادر لـ "الجريدة"،
إن اجمالي التظلمات المتوقعة
حتى نهاية دوام اليوم (الخميس)،
وه ـ ــو الـ ـي ــوم األخـ ـي ــر الس ـت ـق ـبــال
ال ـت ـظ ـل ـمــات ،ق ــد ي ـصــل إل ــى ألـفــي
تظلم ،موضحة أن الوزارة فتحت

المجال لجميع الطلبة بالتظلم
من النتائج سواء كانوا الراسبين
أو ا لـنــا جـحـيــن غ ـيــر المقتنعين
بالنسبة التي حصلوا عليها.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
التظلمات ستعرض على لجان
خاصة لمراجعة أوراق اإلجابات
ال ـخــاصــة بـكــل طــالــب ف ــي ال ـمــادة
ال ـت ــي ت ـظ ـلــم ف ـي ـهــا ،ح ـيــث ستتم
مراجعة تجميع الدرجات لمعرفة
ما إذا كان هناك خطأ في عملية
التجميع وإعطاء الطالب حقه.
ولفتت إلى أن اللجان ستعمد
إلى مراجعة مدى صحة إجابات
الطلبة ،وهو اإلجراء الجديد الذي
صدرت تعليمات مؤخرا باتباعه
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن الـمـصـح ـح ـيــن
ل ـي ـســوا مـعـصــومـيــن م ــن الـخـطــأ،
وق ــد يـتــم اع ـت ـبــار إجــابــة خاطئة
لطالب وتكون في الحقيقة اجابة
صحيحة.

نسبة الطالب

التظلمات لطلبة ا لـصــف الثاني
عـشــر بقسميه الـعـلـمــي واألدب ــي
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ــدي ـن ــي ل ـل ـت ـظ ـلــم مــن
نـتــائــج االخ ـت ـب ــارات االخ ـي ــرة في

بوشهري إليقاف بدل «الجمهور» وصرفه للمستحقين
●

يوسف العبدالله
وسيد القصاص
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
الـعــامــة وزي ــرة اإلس ـكــان د .جنان
بـ ــوش ـ ـهـ ــري بـ ــوقـ ــف ص ـ ـ ــرف ب ــدل
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ل ـج ـم ـي ــع
موظفي "األشـغــال" ،البالغ قيمته
 10دنانير ،لعدم مواجهة جميع
ك ــوادر ال ــوزارة بشكل مباشر مع
الجمهور.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة" م ــن
مـصــادرهــا الـخــاصــة ،أن الــوزيــرة
ط ـل ـب ــت م ـ ــن اإلدارات ا ل ـم ـع ـن ـيــة
إعـ ــادة دراسـ ــة اسـتـحـقــاق صــرفــه

الموظفين المعنيين بالبدل فقط
دون غيرهم ،مشيرة إلــى أن بدل
"ال ـج ـم ـهــور" ي ـصــرف للموظفين
عبر دمجه مع بدل الشاشة البالغ
 30دينارا.
وعلى صعيد آخر ،أعلن وكيل
الوزارة المساعد للشؤون اإلدارية
والمالية والقانونية حمد الغريب،
أن الوزارة بحاجة إلى مترجم لغة
ً
اإلش ــارة ،داعـيــا موظفيها ،الذين
لديهم تخصص فــي ترجمة لغة
اإلش ـ ــارة ،وي ـج ــدون ف ــي أنفسهم
الـكـفــاء ة وال ـقــدرة على العمل في
هذا المجال ،مراجعة مدير المكتب
ال ـف ـنــي لــوك ـيــل الـ ـ ـ ــوزارة م .أحـمــد

الصالح لتسجيل بياناتهم.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة" م ــن
مصادرها ،أن الغريب أصدر إعالن
ح ــاج ــة ال ـع ـمــل ل ـلــوظ ـي ـفــة ســالـفــة
ً
الذكر ،نظرا لقيام الوزارة بمتابعة
تفعيل أحكام القانون رقم  8لسنة
 2010ب ـشــأن ح ـقــوق األش ـخــاص
ذوي اإلعاقة وتعديالته ،وتقضي
حاجة العمل بوجود مترجم لغة
اإلشارة ،لتقديم الخدمة الخاصة
لذوي اإلعاقة.
وانتهت وزارة األشغال العامة
مــن إع ــداد األوراق والـمـسـتـنــدات
ال ـخــاصــة ب ـم ـشــروع إن ـش ــاء مــركــز
ض ــاح ـي ــة ال ـف ـن ـي ـط ـي ــس ،ت ـم ـه ـيــدا

ً
«األشغال» :إحالة من بلغ  30عاما للتقاعد
قالت مصادر مطلعة في وزارة األشغال العامة،
إن "وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .جنان بوشهري لديها توجه بتطبيق قرار ديوان
الخدمة المدنية الخاص بإحالة من بلغ  30عاما
ً
إلى التقاعد ،حرصا على تجديد الدماء في قطاعات
ال ــوزارة المختلفة" .ولفتت الـمـصــادر لـ"الجريدة"
إلــى أن الــوزيــرة بوشهري طلبت كشوفا بأسماء

المرشحين لـلــوظــائــف اإلشــراف ـيــة فــي "األش ـغ ــال"،
خصوصا مديري اإلدارات ،إضافة إلى إجراء مقابلة
ُ
معهم ،قبل أن تجرى اختبارات لهم لتلك الوظائف.
وأشــارت إلى أن الوزيرة سألت كذلك عن اآللية
المتبعة خالل السنوات الماضية لتأهيل الوظائف
اإلشــراف ـيــة فــي "األش ـغ ــال" ،وناقشتها مــع الوكيل
المختص بالوزارة.

«الكهرباء» :فصل نظم
المعلومات عن قطاع المراقبة

●

سيد القصاص

ت ـت ـج ــه وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء إل ـ ــى ف ـص ــل نـظــم
الـمـعـلــومــات ع ــن ق ـطــاع ال ـمــراق ـبــة ،ودم ـج ـهــا م ــع قـطــاع
التخطيط والتدريب ،ليتولى الوكيل المساعد للقطاع
أحمد الــرشـيــدي عملية تطوير هــذه النظم بما يخدم
الوزارة.
وأوض ـح ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة أن عـمـلـيــة الـفـصــل من
شأنها أن تسرع كثيرا قرار دمج قطاع مراكز المراقبة
والتحكم مع قطاع شبكات النقل الذي وافق عليه ديوان
الخدمة المدنية.
من جهة أخــرى ،وافقت وزارة الكهرباء والماء على
تمديد تاريخ استالم مشروع تزويد وتركيب وتشغيل
وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح
العكسي لمدة  6أشهر ،حيث كان من المفترض أن يسلم
المقاول المشروع للوزارة في  29نوفمبر الماضي.
وأشــارت المصادر إلــى موافقة ال ــوزارة على إصــدار
أوامر تغييرية على عقد المشروع ،حتى يتمكن المقاول
من انجاز األعمال في الموقع.
يذكر أن مشروع إنشاء وحــدات لتحلية مياه البحر
بالتناضح العكسي يهدف إلى تزويد وتركيب وحدة
لتحلية مياه البحر تعمل بالتناضح العكسي "،"RO
بسعة إجمالية قــدرهــا  60مليون غــالــون إمـبــراطــوري
يوميا ،ووقع العقد في  30مايو .2016

ال ـك ـن ـتــرول اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـثــاثــاء
الماضي حتى نهاية دوام اليوم
(ال ـخ ـم ـيــس) ،حـيــث سـيـتــم اغ ــاق
بــاب استقبال التظلمات والبدء

في إجراءات مراجعتها ،وتحديد
مدى صحة النتائج بالنسبة إلى
كل طالب متظلم.

«التخطيط» :التعليم المحور
األهم في خطة التنمية

طرح مركز ضاحية الفنيطيس العام الجاري
ل ـط ــرح ــه خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـجـ ــاري،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـع ــام ــة ،واإلع ـ ــان
ع ـن ــه أمـ ـ ــام الـ ـش ــرك ــات الـمـصـنـفــة
ل ــدى الـجـهــاز لتقديم عـطــاء اتـهــا،
والتنافس على الفوز بتنفيذه ،من
خالل اإلجراءات واللوائح المتبعة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر أن
الـ ـمـ ـش ــروع م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
تنفذها ال ــوزارة ممثلة في قطاع
الـمـشــاريــع اإلنـشــائـيــة فــي مجال
مشاريع تنمية المجتمع ،إذ سيتم
تسليم المشروع لــوزارة الشؤون
االجتماعية والعمل فور االنتهاء
م ـن ــه ك ـج ـه ــة م ـس ـت ـف ـيــدة إلدارت ـ ـ ــه
واالشراف عليه.
وقــالــت المصادر إن المشروع
سـيـتــم تـنـفـيــذه ف ــي مـنـطـقــة غــرب
ال ـف ـن ـي ـط ـيــس ب ـم ـح ــاف ـظ ــة م ـب ــارك
ال ـك ـب ـي ــر ،وهـ ــي إح ـ ــدى ال ـم ـنــاطــق
االسـكــانـيــة الـجــديــدة الـتــي تعول
عليها الــدولــة فــي جــذب السكان،
والـحــد مــن الكثافة السكانية في
المناطق الحضارية.
وأشارت إلى أن المشروع على
جدول الوزارة ،الذي يتضمن طرح
المشاريع خالل العام الجاري ،في
حين انه مدرج على خطة الوزارة
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● محمد الجاسم

جنان بوشهري

منذ السنة المالية  ،٢٠٠٤-٢٠٠٣أي
منذ  ١٤عاما تقريبا.
وب ـي ـنــت أن ال ـم ـســاحــة الـكـلـيــة
ل ـل ـم ـش ــروع  ٩٨ال ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع،
ويتضمن عدة مبان ،منها السوق
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ووحـ ـ ـ ـ ــدة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــات ت ـ ـج ـ ــزئ ـ ــة وم ـ ـكـ ــاتـ ــب
ل ـلــوزارات ،منها الكهرباء والماء
والـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،ومـكـتــب
بريد ومخفر قيادي ومكتبة عامة
ومـكـتــب لـبـلــديــة ال ـكــويــت لخدمة
أهالي المنطقة وتوفير الخدمات
االساسية لهم.

أكد األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ،أن
التعليم يعتبر أحد أهم المحاور المهمة في خطة التنمية ضمن ركيزة رأس
المال البشري اإلبداعي لتحقيق المواءمات مع سوق العمل ،والتغلب على
التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في الدولة ،وفقا للمؤشرات الدولية .
جاء ذلك ،في تصريح مهدي ،خالل فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها
االمانة العامة للتخطيط أمس ،حول اعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية
للكويت  ،2018والتركيز على محور التعليم في إطار خطة التنمية ورؤية
الكويت  ،2035بالتنسيق مع برنامج األمــم المتحدة االنمائي ،وعــدد من
الجهات الحكومية المعنية بالعملية التعليمية.
وأكد مهدي أن تقرير التنمية البشرية  2018على درجة كبيرة من االهمية،
حيث ان آخر تقرير صدر كان في عام  ،2013الفتا الى "أهمية مثل هذه التقارير
في بيان الوضع االيجابي والتحديات ،لتعزيز مؤشرات التنافسية التي قد
نظلم فيها كثيرا بسبب نقص مثل هذه التقارير".
وأشــار إلى أن التقارير العالمية تعكس صورة وضع الكويت دوليا في
عرض تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة مع دول العالم ،مشيرا الى ان
"مشاركة كل هــذه الجهات الحكومية واألهلية والمجتمع المدني تعطي
صفة العالمية لتقرير التنمية الـبـشــريــة ،فضال عــن االسـتـفــادة فــي اطــار
وضع السياسات العامة ،ونحن في طور سياسات الخطة االنمائية الثالثة
 2025/2020من هذه المشاركات الحكومية".
ومن جانبها ،قالت مديرة إدارة التنمية البشرية في االمانة العامة للمجلس
االعلى للتخطيط والتنمية ،أمل المطيري ان هذه الحلقة النقاشية تناقش
التقرير الوطني للتنمية البشرية  ،2018بهدف اشــراك الجهات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني في معرفة جوانب التقرير ،والتركيز على جانب
التعليم والـمــؤشــرات الدولية ،والـخــروج بتقرير على درجــة من الواقعية،
واالرتـقــاء بمستوى التعليم من خالل وضع التوصيات أمــام متخذ القرار
لألخذ بها بما يخدم العملية التعليمية في البالد.

البالغ الوطني الثاني :تغير مناخي متسارع وأمطار غزيرة
تناقص المخزون السمكي وارتفاع الحرارة  %5حتى عام 2100
قــال المدير العام ورئيس مجلس
ادارة الـهـيـئــة الـعــامــة للبيئة الشيخ
ع ـب ــدال ـل ــه االحـ ـم ــد ان ت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخ
م ــوض ــوع "حـ ـس ــاس" ل ـل ـكــويــت نـظــرا
لـمــا شـهــدتــه خ ــال ال ـف ـتــرة الماضية
من امطار غير مسبوقة في معدالت
هـطــولـهــا وق ــد ي ـك ــون اح ــد اسـبــابـهــا
الرئيسية ظاهرة تغير المناخ العالمي.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة خ ــال احتفال
الهيئة باالعالن عن النتائج النهائية
للبالغ الوطني الثاني للكويت الخاص
باتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغير
المناخ.
وأوضــح ان البالغ الوطني الثاني
للكويت يقدم مجموعة من الدراسات
واألبحاث عن االثار السلبية لظاهرة
تغير المناخ على مختلف القطاعات
الحيوية الـخــاصــة بــالــدولــة ،مضيفا
ان هــذه الوثيقة تتضمن قائمة جرد
وطنية للغازات الدفيئة من المصادر
الرئيسية بالدولة والجهود الطوعية
لتخفيف هــذه االنبعاثات حتى عام
.2035

ولفت الى وجــود دراســات وقاعدة
بيانات في الهيئة حاليا تبين ارتفاع
منسوب المياه لما بعد عام  2050مما
يساعد على تحديد االماكن التي يمكن
اقامة مشاريع جديدة فيها واالخرى
التي يحذر من استغاللها في مشاريع
جديدة على السواحل.

تغير مناخي متسارع
ومــن جانبه ،قــال مسؤول تنسيق
التنمية فــي المكتب االقليمي لغرب
آسيا الدكتور عبدالمنعم محمد في
كلمة له ان تغير المناخ يسير بوتيرة
متسارعة اكثر من المتوقع واذا لم يتم
اتخاذ اج ــراءات حازمة وسريعة فإن
هذا التغير سيصل الى نقطة الالعودة
ما يقلل من القدرة على السيطرة وكبح
جماح المشكلة عوضا عن الخسائر
الـ ـم ــادي ــة وال ـب ـش ــري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
الناتجة عن تدهور النظام المناخي
العالمي .ولفت الى ان الكويت معرضة
للتأثيرات المناخية بحكم وقوعها

جانب من الحضور في إعالن البالغ الوطني لتغير المناخ
فـ ــي نـ ـظ ــام م ـن ــاخ ــي م ـع ـقــد ومـتـقـلــب
واحتوائها على بيئات حساسة وهشة
عوضا عن التضاريس التي تساهم في
تفاقم المشكلة وصعوبة الحل.
وب ـ ـ ـ ــدوره ق ـ ــال ال ـم ـن ـس ــق الــوط ـنــي
لمشروع البالغ الوطني ومدير مكتب
االبحاث والدراسات في الهيئة العامة
للبيئة شــريــف الـخـيــاط فــي تصريح

صـحــافــي ان ال ـبــاغ الـثــانــي يحتوي
على معلومات تفصيلية حول ارتفاع
درجــات الـحــرارة في المستقبل حتى
عام  2100والتي قد تتراوح بين  3و5.8
بالمئة باالضافة الى انخفاض معدالت
هطول االمطار.
واوضـ ـ ــح ان تــأث ـيــر ال ـم ـن ــاخ على
ال ـب ـي ـئــة ال ـب ـحــريــة م ــن اب ـ ــرز م ــا تمت

«الصحة العالمية» تشيد بدعم الكويت لبرامجها في األزمات
أشاد المدير العام لمنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ت ـيــدروس
غـ ـيـ ـب ــريـ ـس ــوس ،أم ـ ـ ــس ،ب ــدع ــم
ا لـكــو يــت لـبــرا مــج المنظمة في
مناطق الصراعات واألزمات.
وقال غريبريسوس لـ"كونا"،
بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه م ـ ــع مـ ـن ــدوب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدائـ ـ ــم لـ ـ ــدى األم ـ ــم
ا لـمـتـحــدة فــي جـنـيــف ،السفير
جمال الغنيم ،إن دعم الكويت
ِّ
يـ ـم ــك ــن ال ـم ـن ـظ ـم ــة مـ ــن تـنـفـيــذ

بــرامـجـهــا فــي ســوريــة واليمن
وغيرهما من الدول ذات الدخل
المحدود.
وأعــرب عن األمل بأن تكون
زيارته المقبلة للكويت فرصة
لـمـنــاقـشــة ال ـم ــزي ــد م ــن بــرامــج
التعاون بين الجانبين.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال الـغـنـيــم إن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـ ــى دعـ ــم
ب ـ ــرام ـ ــج الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـخ ــاص ــة
ب ــال ـح ــال ــة ال ـص ـح ـيــة لــأش ـقــاء

ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي هـ ــذا ال ـط ـقــس
ش ــدي ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــرودة ،خ ـصــوصــا
ا لـ ــا ج ـ ـئ ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي دول
الجوار.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اال جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
م ــع غ ـي ـبــري ـســوس ت ـط ـ َّـرق إلــى
مـ ـج ــاالت ت ــوج ـي ــه هـ ــذا ال ــدع ــم
الكويتي ،وا لــذي سيركز على
توفير األدو يــة والمستلزمات
ال ـط ـب ـيــة األس ــاسـ ـي ــة وتـطـعـيــم
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ح ــرص ــا عـ ـل ــى ع ــدم

سفارتنا باألردن للمواطنين:
احذروا الطقس غير المستقر
أهابت سفارة الكويت لدى
األردن ،أمس ،باملواطنني
الكويتيني املقيمني والزائرين،
أخذ الحيطة والحذر ،نظرا
للطقس غير املستقر ،والتوقعات
بهطول أمطار رعدية غزيرة
وتساقط البرد والثلوج في
مناطق مختلفة باململكة.
وأكدت السفارة ،في بيان تلقته
"كونا" ،حرصها على سالمة
الرعايا الكويتيني ،واستعدادها
التام لتقديم املساعدة لهم على
مدار الساعة.
وكانت أمانة عمان الكبرى
أعلنت أمس حال الطوارئ
القصوى للتعامل مع الحالة
الجوية املتوقعة.،

واسـ ـ ـت ـ ــدرك ـ ــت أن ت ـع ـل ـي ـمــات
مشددة صدرت من قياديي الوزارة
إلى العاملين في الكنترول خاصة
لجان النظر في التظلمات بشأن
ضرورة التأكد من صحة إجراءات
التصحيح ،وعدم ضياع درجات
على الطالب المتظلمين.

إلــى ذلــك ،أوضـحــت المصادر،
أن بعض الطلبة المتظلمين من
المتفوقين ا لــذ يــن تــز يــد نسبهم
على  98فــي الـمـئــة ،الفـتــة إلــى أن
ل ـجــان بـحــث الـتـظـلـمــات ستنظر
في جميع التظلمات بغض النظر
عن نسبة الطالب والمادة المتظلم
فيها ،حيث ستتم مراجعة األوراق
أفقيا وعموديا ،اضافة إلى التأكد
من صحة اإلجابات.
يــذكــر أن الـ ـ ــوزارة فـتـحــت بــاب

سلة أخبار

إصابتهم بأمراض ُمعدية.
وذكر أن الكويت تتطلع إلى
ز ي ــارة المدير ا لـعــام للمنظمة
إل ــى ال ـبــاد ،لـمـنــاقـشــة الـمــزيــد
من برامج التعاون المشتركة،
استمرارا لسياسة الكويت في
إ غــا ثــة المتضررين ،ســواء من
دول الجوار ،أو الدول النامية
والفقيرة.
جمال الغنيم

دراسته في هذا البالغ ،مشيرا الى ان
المخزون السمكي في تناقص بسبب
زيادة حرارة الطقس وحموضة مياه
البحر.
وذكر ان الدراسات اثبتت ان الكويت
خالل السنوات القليلة المقبلة ستشهد
امـ ـط ــارا غ ــزي ــرة جـ ــدا م ـشــاب ـهــة للتي
شهدتها البالد مؤخرا.

«طالب العلم» تطرح حملة
«أعطه قلم» لمساعدة الطلبة
طرحت لجنة طالب العلم،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،حملة تعليمية كبرى
تحت شعار "أعطه قلم" ،والتي
تهدف من خاللها إلى تقديم
الدعم واملساندة ألكثر من 2000
طالب علم بالكويت ،من األيتام
وضعاف الدخل وغير الناطقني
بالعربية ،وغيرها من الشرائح
املستفيدة األخرى.
وقال مدير اللجنة ،إبراهيم
البدر ،في تصريح صحافي،
أمس" ،لدينا أوراق رسمية ملئات
الطالب املتعسرين ماديًا الذين
يعيشون بالكويت ،وانطالقًا
من دورنا الديني واإلنساني
والخيري حرصنا على
مساعدتهم وتذليل الصعاب
التي تواجههم ،في سبيل
استكمال دراستهم ،من خالل
طرح الحملة".

«زكاة الفحيحيل» :بناء 57
مسجدًا خالل 2018
قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،إيهاب الدبوس ،إن
"اللجنة أنشأت  57مسجدًا
في كل من اليمن وبنغالدش
وباكستان والهند خالل
 ،2018مع تجهيزها بالكامل
من الفرش ومكبرات الصوت،
ومكان الوضوء وغيرها من
االحتياجات األخرى".
وأضاف الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن قيمة املسجد
تتفاوت حسب الدولة واملساحة،
وتبدأ التكلفة من  3400دينار،
ويتسع لعدد  90مصليا ،مثمنا
التفاعل والدعم الالمحدود الذي
تحظى به اللجنة من قبل أهل
الخير.

برنامج عن اليقظة الدوائية
لممارسي الرعاية الصحية
أعلنت مقررة فريق التيقظ
الدوائي ،رئيسة قسم التفتيش
الحكومي في إدارة تفتيش
األدوية د .ريم العيسى انطالق
البرنامج التدريبي ملمارسي
الرعاية الصحية على اليقظة
الدوائية ،والذي يهدف إلى
تعريف املمارسني الصحيني
بنظام اليقظة الدوائية وأهميته،
وكيفية رصد اآلثار العكسية
لألدوية واإلبالغ عنها ،والطريقة
الصحيحة لتعبئة استمارة
اإلبالغ الخاصة بتلك اآلثار،
والتي تشمل التفاعالت الدوائية
ونقص فعالية الدواء وسوء
االستخدام واألخطاء العالجية،
وكذلك االستمارة الخاصة بجودة
التصنيع .وذكرت العيسى،
في تصريح أمس ،أن ذلك جاء
بناء على توصيات فريق عمل
التيقظ والسالمة الدوائية ملراقبة
سالمة املستحضرات الصيدالنية
واملستلزمات الطبية املتداولة في
الكويت ،الذي قام باعتماد فريق
تدريب من الصيادلة املختصني
في مجال اليقظة الدوائية.

4
محليات
الصالح :اعتماد استراتيجية «تعزيز النزاهة» يقوي مكانة الكويت
ةديرجلا
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مؤتمر الكويت الدولي ناقش الوقاية من الفساد وتطوير المؤشرات التنافسية
فرق عمل
نزيهة وتبسيط
اإلجراءات
لمنع التالعب
والتصدي
لالستثناءات

الصبيح

الفساد أصبح
قضية عالمية
وقياس تأثيره
تركز على
كيفية محاربته

اإلبراهيم

قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنــس الصالح ،أمــس ،إن الحكومة
ً
ً
بذلت جهدا كبيرا لرفع وتحسين
مؤشر البالد في جميع مؤشرات
مكافحة الفساد الدولية.
ولفت الصالح ،في كلمة ألقاها
خـ ــال ت ــرؤس ــه ج ـل ـســة ال ـع ـمــل في
مــؤتـمــر الـكــويــت ال ــدول ــي «الـنــزاهــة
مــن أجــل التنمية» ،إلــى أن اعتماد
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد من جانب
سمو أمير الـبــاد ،أمــس األول في
حفل افتتاح المؤتمر ،يعزز مكانة
الكويت دوليا في هذا المجال.
ّ
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـح ـك ــوم ــة رك ـ ــزت
بجهود كبيرة في الفترة األخيرة
ّ
عـ ـل ــى إصـ ـ ـ ـ ــدار تـ ـش ــريـ ـع ــات تـ ـع ــزز
النزاهة ،ومنها التشريع الذي صدر
فيما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة
الفساد (نزاهة).
وذك ـ ـ ـ ــر أن ذل ـ ـ ــك ت ـ ــم م ـ ــن خ ــال
م ـ ـشـ ــروع بـ ـق ــان ــون ،ومـ ـ ــا ف ـي ــه مــن
مـمـيــزات تجعل الـسـلـطــات الـثــاث
التشريعية والقضائية والتنفيذية
تخضع للقانون عبر تقديم كشف
الــذمــة الـمــالـيــة ألع ـضــاء السلطات
التشريعية والقضائية والعاملين
بــالـحـكــومــة مــن درج ــة مــديــر إدارة
وما فوق.
وأوضـ ـ ـ ــح أن مـ ــن ال ـت ـشــري ـعــات
ً
الـتــي أق ـ ّـرت أخ ـيــرا وتـعــزز النزاهة
ومكافحة الفساد قــانــون تعارض
الـمـصــالــح ،وق ــان ــون إن ـشــاء جـهــاز
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن ،ال ــذي فــرض
الرقابة المسبقة على المعامالت
المالية.
وأش ـ ــار ال ـصــالــح إل ــى الـمـلـتـقــى

ال ـح ـكــومــي األول ،ال ـ ــذي ع ـقــد فــي
أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وتـ ـ ـ ــم خ ــال ــه
اس ـت ـع ــراض ال ـج ـه ــود الـحـكــومـيــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
والـ ـمـ ـع ــام ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،فــي
م ـح ــاول ــة ل ــرف ــع كـ ـف ــاءة ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـقــدمــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وتـخـفـيــف
التدخل البشري في المعامالت ،مما
ً
يعكس جـهــودا إضافية لمحاولة
مواجهة الفساد ومكافحته.

مؤشر جديد
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ــديـ ــرة
الـ ـب ــرام ــج واالتـ ـ ـص ـ ــال ف ــي ال ـمــركــز
األوروبي لبحوث مكافحة الفساد
وبـنــاء ال ــدول اليزابيث ميزتا ،في
مداخلتها خالل الجلسة ،إن المركز
األوروبي قام بتطوير مؤشر جديد
لقياس مدركات الفساد.
وأعـ ــربـ ــت م ـي ــزت ــا ع ــن األمـ ـ ــل أن
«يـ ـع ــال ــج الـ ـم ــؤش ــر الـ ـج ــدي ــد ط ــرق
سير عملنا المستقبلي لتحسين
السيطرة على الفساد ،وأن يكون
ل ـهــذا ال ـمــؤشــر ال ـجــديــد ق ـيــاس في
بـعــض الـمـجــاالت الـتــي لـهــا عالقة
بالنزاهة» ،موضحة أن المركز يعمل
ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـتــوص ـيــات لـصـنــاع
السياسات وتحديد المجاالت التي
ينبغى التحقيق بها للمساعدة في
الحد من الفساد ومكافحته.
وبـ ّـيـنــت أنــه مــن الصعب قياس
مؤشر الفساد في بلد ما وإعطاؤه
وص ـفــة ل ـت ــدارك ذل ــك ال ـف ـســاد دون
الوصول إلى بيانات من السلطات
والـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،م ــؤك ــدة
«انـنــا نــواجــه نقصا فــي اإلمكانية
للوصول إلى البيانات ،وهذا األمر

أواليا :المؤشرات ال تعكس بالضرورة جهود الحكومات
رأت رئيسة االتحاد العالمي لدعم اتفاقية األمم
الـمـتـحــدة لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد خــوانـيـتــا أوالي ـ ــا ،في
مداخلتها بالجلسة ،أن المؤشرات المختلفة ال تعكس
بالضرورة الجهود المبذولة من جانب الحكومات.
وأشارت أواليا إلى أن ذلك يرجع لطريقة عمل تلك
الحكومات وتعاطيها مع التنبيهات في مدركات
الـفـســاد على اخـتــاف مــؤشــراتـهــا ،مبينة أن هناك

جـ ــانـ ــب م ـ ــن جـ ـلـ ـس ــات م ـ ٔـوت ـم ــر
الكويت الدولي لمكافحة الفساد

مــؤشــرات مختلفة تقيس التجارب وأخ ــرى تقيس
األداء تـقــوم بتحليل عـنــاصــر مختلفة فــي كــل بلد
حسب ظروفه.
وأوضحت أن القياسات الحقيقية لمكافحة الفساد
ينبغي أن تـكــون عـلــى أس ــاس ال ـس ــؤال :هــل يعيش
السكان في مستوى جيد ،وهل يثقون بالمؤسسات
الحكومية والخاصة؟

ال يترتب فقط على الشرق األوسط،
وأن الكويت لم تدخل في مؤشرنا
بالوقت الحاضر».

قيم الشفافية
وعلى صعيد متصل ،استعرض
ع ــدد م ــن الـمـتـحــدثـيــن ف ــي مــؤتـمــر
الكويت الــدولــي لمكافحة الفساد
«ال ـنــزاهــة مــن أج ــل الـتـنـمـيــة» أمــس
األول ،تجارب وسبل تعزيز النزاهة
وتــرس ـيــخ قـيــم الـشـفــافـيــة والـعـمــل
على مكافحة الفساد ودرء مخاطره
وآثاره.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية والعمل وزيــرة الدولة
للشؤون االقتصادية السابقة هند
الصبيح ،إن الكويت أولت مكافحة
ً
ال ـف ـس ــاد أه ـم ـيــة ق ـص ــوى ان ـطــاقــا
مــن توجيهات القيادة السياسية
واهتمامها بإرساء قواعد منظومة
الشفافية والنزاهة.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــح ،خـ ــال
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة ال ـع ـم ــل
ال ـم ـع ـن ــون ــة «م ـ ـمـ ــارسـ ــات نــاج ـحــة
للوقاية من الفساد بالقطاع العام»
أن مكافحة الفساد تبدأ باختيار
ً
فرق عمل نزيهة فضال عن تبسيط
اإلجراءات لمنع التالعب والتصدي
لالستثناءات وتشكيل فرق تدقيق
على تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـش ــري ــك الــرئ ـيــس

ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـن ــزاه ــة ال ــدولـ ـي ــة د.
س ـ ـت ـ ـي ـ ــوارت غـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،فـ ـ ــي ك ـل ـمــة
م ـمــاث ـلــة ،أه ـم ـيــة مــؤت ـمــر ال ـكــويــت
الدولي باعتباره خطوة مهمة في
تعزيز الـنــزاهــة ومكافحة الفساد
واسـتـكـمــال الـجـهــود الــدولـيــة ذات
الصلة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح غ ـ ـل ـ ـمـ ــان أن هـ ـن ــاك
أدوات ح ــددتـ ـه ــا ات ـف ــاق ـي ــة األمـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـع ــد الـ ـم ــرج ــع ل ـل ـق ــان ــون
ال ــدول ــي ال ـم ـل ــزم لـ ـل ــدول الـمــوقـعــة
ً
عليها مــؤ كــدا أهميتها القصوى.
بدورهن قــال االختصاصي في
الـبـنــك ال ــدول ــي إسـمــاعـيــل رض ــوان
فـ ــي ك ـل ـم ــة م ـم ــاث ـل ــة ،إن م ـكــاف ـحــة
ً
ً
ً
ال ـف ـســاد تـعــد أمـ ــرا مـهـمــا ج ــدا في
ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
ً
ل ـ ـل ـ ــدول ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن م ـح ــارب ــة

ا لـفـســاد تتطلب توفير الشفافية.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر
الكويتية الشيخ د .مشعل الجابر
خالل ترؤسه جلسة العمل الثالثة،
التي جاءت بعنوان «أهمية النزاهة
في دعــم التنافسية وتطوير بيئة
األعمال» حرص الهيئة على خلق
بيئة عمل صالحة لالستثمار.
وناقشت الجلسة الثالثة سبل
تطوير كــل الـمــؤشــرات التنافسية
بما يعود بالنفع على المصلحة
العامة.

أهمية االستراتيجية
وأك ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة إطـ ـ ــاق
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لتعزيز

ال ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد الـتــي
س ـت ـســاهــم ف ــي ال ـت ـعــريــف بـجـهــود
الكويت في هذا المجال.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــونف ــي
تصريحات متفرقة لــ»كــونــا» على
ه ــام ــش ج ـل ـس ــات ال ـم ــؤت ـم ــر عـلــى
أن االستراتيجية ستوفر منصة
عالمية لدعم الجهود الدولية بشأن
مـخــاطــر ال ـف ـســاد وس ـبــل الـتـصــدي
لها بما يسهم في تحقيق أهــداف
التنمية المستدامة.
ووص ــف الـمـسـتـشــار بــالــديــوان
األم ـ ـي ـ ــري د .يـ ــوسـ ــف اإلب ــراهـ ـي ــم
المؤتمر بـ»المهم إذ جاء في توقيت
ً
مناسب خصوصا أن الهيئة العامة
لمكافحة الـفـســاد (نــزاهــة) أطلقت
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد».
وأض ـ ــاف أن رع ــاي ــة سـمــو أمـيــر

الدويسان :تحديد مواطن الفساد صعب
قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر ف ــي مـ ــؤشـ ــرات األداء د .ط ــارق
الدويسان إن مؤشر مدركات الفساد يعد دليال
عـلــى ثــاثــة مـسـتــويــات مــن التعقيد ،إذ يصعب
تـحــديــد مــواطــن الـفـســاد إال بالتدقيق وتضافر
الجهود الحكومية مع المؤسسات المعنية في
مثل هذا االختصاص.
وبـيــن الــدويـســان أن ترتيب الـكــويــت وغيرها

م ــن ال ـ ــدول ف ــي مــؤشــر مـكــافـحــة ال ـف ـســاد يعكس
البيانات الصادرة في األعوام الثالثة الماضية،
ً
الفتا إلى أن التطوير في هذا المؤشر يحتاج إلى
استراتيجية مؤثرة في البيانات الصلبة وتسهيل
ممارسة األعمال.

البالد لهذا المؤتمر تعطي إضافة
جــد يــدة للهيئة ا ل ـعــا مــة لمكافحة
الـفـســاد المنوطة ب ــدور دور كبير
في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوض ــح اإلبــراه ـيــم ،أن الفساد
أصـبــح اآلن قضية عالمية وليس
ً
فقط فــي الــدول النامية ،الفـتــا إلى
بدء قياس مدى تأثيره على النمو
االقتصادي والتنمية االقتصادية
وال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـت ـق ــاري ــر ال ــدول ـي ــة
السيما الصادرة عن األمم المتحدة
والـبـنــك الــدولــي تــركــز عـلــى كيفية
محاربته.
من ناحيته ،قــال رئيس الهيئة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد فــي
تونس شوقي الطبيب في تصريح
مماثل ،إن االستراتيجية الوطنية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا تــوظ ـيــف
الجهود العربية وتعزيز التعاون
العربي في هذا المجال.
وأض ــاف أن الـتـعــاون والجهود
العربية في مجال مكافحة الفساد
ً
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة تـ ـع ــد م ـط ـل ـبــا
ً
ً
جماعيا للدفع والمضي قدما في
رفــع مستوى ال ــدول العربية على
المؤشرات الدولية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد.
م ــن ج ــان ـب ــه ق ـ ــالن ــائ ــب رئ ـيــس
«ن ـ ـ ـ ــزاه ـ ـ ـ ــة» ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ري ـ ـ ــاض
الـهــاجــري فــي تـصــريــح مـمــاثــل ،إن
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد ستساهم
بتحقيق ال ــرؤي ــة الـســامـيــة لسمو
ً
أمير البالد  ،2030مضيفا أننا أمام
تحديات ومسؤولية كبيرة لتنفيذ
هذه االستراتيجية ليشعر الجميع
ً
بــاآلثــار اإليجابية لـهــا ،فـضــا عن
نشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل
الوقاية منه وتشجيع دور منظمات
المجتمع المدني في ممارسة دور
فاعل في سبيل مكافحته.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ع ـضــو مجلس
أمناء «نزاهة» لؤي الصالح تصريح
م ـم ــاث ــل إن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـعــد
خريطة طريق تنفذ مــن كــل أركــان
ً
المجتمع الفـتــا إلــى أنها تفاعلية
ويـســاهــم فــي نـجــاحـهــا الـقـطــاعــان
العام والخاص وجمعيات المجتمع
المدني.

بورسلي :المخطط الهيكلي يرسخ قاعدة
البناء الذكي والمدن الشاملة
«على الجميع التكاتف مع مبادرات ناصر الصباح لتطوير مفهوم الدولة الحديثة»
●

علي حسن

كشف عضو المجلس البلدي
ر ئـيــس لجنة المخطط الهيكلي
للدولة عبدالوهاب بورسلي ،أن
المخطط الهيكلي الرابع للكويت
يـ ــرسـ ــخ ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ــذك ــي
والـمــدن السكنية واالستثمارية
وال ـص ـنــاع ـيــة ال ـش ــام ـل ــة ،إضــافــة
إلــى أنــه يحقق تطلعات الكويت
ل ـب ــرام ــج ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
وتنويع مصادر الدخل.
وق ــال بــورسـلــي ،فــي ب ـيــان ،إن
المخطط يعكس أســس وأهــداف
ال ــرغـ ـب ــة ال ـس ــام ـي ــة ل ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ب ـت ـح ــوي ــل الـ ـك ــوي ــت إل ــى
م ــرك ــز م ــال ــي وت ـ ـجـ ــاري إقـلـيـمــي
ودولــي ،وتوفير المناخ الجاذب
لالستثمارات ،والمحافظة على
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وال ـب ـي ـئ ـيــة
ل ـل ـب ــاد ،م ــؤك ــدا ح ـت ـم ـيــة تـنـفـيــذ
رؤي ـ ـ ــة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو «ك ــوي ــت
جديدة  ،»2035السيما ما يتعلق

منها بمشروعي الجزر الكويتية
ومدينة الحرير.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـكــاتــف
الجميع مــع مـســاعــي وم ـبــادرات
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـطــويــر
م ـف ـه ــوم الـ ــدولـ ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،بـمــا
يخدم األجيال القادمة ،قائال إن
«الكويت تفتخر بدعمه ورعايته
ل ـ ــرؤي ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
 ،2035والتي تهدف إلى تحقيق
أفضل سبل التنمية االقتصادية
واالستثمارية للكويت بمشاركة
دولية كبرى تضع الكويت ضمن
مصاف الدول المتقدمة».

استراتيجيات متطورة
وأشار بورسلي إلى أن الكويت
تتبنى اسـتــراتـيـجـيــات متطورة
ف ــي تـنـفـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع ال ـك ـبــري،
ً
وفقا ألفضل األساليب العالمية،

عبدالوهاب بورسلي

وأح ــدث الـسـبــل ضـمــن المخطط
الرابع ،الذي سيشمل محطة مترو
ومدينة إسكانية جديدة ومدنا
ع ـمــال ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مــديـنــة
إسكانية صديقة للبيئة.
ول ـف ــت إل ــى أن ال ــدول ــة تعمل
على تـجــاوز كــل المعوقات التي
ت ـع ـتــرض ال ـم ـشــاريــع الـضـخـمــة،

«بلدية الفروانية» :تحرير  60مخالفة
بائع متجول ونظافة
مصادرة حمولة  11هاف لوري من األغذية واألثاث المستعمل
أعلنت إدارة العالقات العامة
ف ـ ــي بـ ـل ــد ي ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت أن إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الفروانية،
ممثلة في مركز نظافة الجليب،
ّ
نفذت بالتعاون مع قسم متابعة
م ـخ ــال ـف ــات الـ ـب ــاع ــة ال ـج ــائ ـل ـي ــن،
جـ ــوالت م ـيــدان ـيــة ع ـلــى ع ــدد من
األس ــواق العشوائية والمحالت
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق جـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ
والحساوي.
وأوض ــح مــديــر إدارة النظافة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة وإشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــرق
ب ــالـ ـف ــروانـ ـي ــة سـ ـع ــد ال ـخ ــري ـن ــج،
فــي تـصــريــح أم ــس ،أن الـجــوالت
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن رفـ ــع
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة حـ ـم ــول ــة  11ه ــاف
ل ــوري مــن الـخـضــروات والفواكه
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة واألث ـ ـ ـ ــاث
المستعمل ،إلى جانب تحرير 22
مخالفة بائع متجول ،الفتا إلى

جانب من حملة البلدية
إ حــا لــة المخالفين إ ل ــى الجهات
ال ـم ـخ ـت ـصــة التـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
القانونية بحقهم.
وأش ــار الـخــريـنــج إل ــى تحرير
 38مخالفة نـظــافــة ،إضــافــة إلــى
تنظيف ا ل ـمــو قــع مــن المخلفات
ور فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـمـ ـ ــو لـ ـ ــة 161م  3م ــن

المخلفات والنفايات الناتجة عن
األسواق بعد رفع البضائع منها.
وأك ــد أن الـهــدف مــن الـجــوالت
تـنـظـيــف مـخـتـلــف ال ـم ـنــاطــق من
الـمـظــاهــر الـسـلـبـيــة ال ـتــي تشكل
ً
ً
تعديا صريحا على الممتلكات
العامة للدولة.

وا لـتــي تتعلق بالنفط وبمدينة
الحرير والجزر ،مضيفا أن ادارة
ال ـم ـخ ـطــط ال ـه ـي ـك ـلــي ان ـت ـهــت من
وضع قانون يتضمن االشتراطات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــر
وا ل ـجــزر فيما يتعلق بالمباني
واالستعماالت.
وت ــاب ــع أن م ـش ــروع اسـتـغــال
الجزر الكويتية الشرقية الحرة،
مـ ـث ــل ب ــوبـ ـي ــان وف ـي ـل ـك ــا ووربـ ـ ــة
ومـ ـسـ ـك ــان وعـ ــوهـ ــه ،ت ـت ـم ـثــل فــي
أه ـم ـيــة رب ــط االق ـت ـص ــاد بــاألمــن،
وتـعــزيــز اإليـ ـ ــرادات الـمــالـيــة غير
النفطية.
وألمح إلى أن مشروع الحرير
يـمـثــل أف ـضــل خ ـطــوة لـفـتــح آفــاق
التعاون مع دول الجوار ،ألن هذه
المنطقة تتمتع بالبيئة الخصبة
الجاذبة لالستثمار والسكن ،لما
تشتمل عليه من مقومات داعمة
للتوسع التجاري عبر المنطقة
التجارية الحرة االستثنائية التي
تخدم شمال الخليج.

افتتاح ممشى
الجابرية السبت
ت ـف ـت ـت ــح «مـ ـهـ ـن ــدس ــون بــا
حـ ــدود – ال ـك ــوي ــت» وجـمـعـيــة
الـجــابــريــة الـتـعــاونـيــة ممشى
م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــاب ــري ــة ال ـج ــدي ــد
ب ـعــد ان ت ـمــت اعـ ـ ــادة تــأهـيـلــه
وان ـ ـ ـجـ ـ ــازه الـ ـسـ ـب ــت ال ـم ـق ـب ــل،
وسـيـقــام حـفــل االفـتـتــاح على
منصة خاصة أقيمت بمدخل
ممشى الـجــابــريــة ال ــى جانب
المدرسة االنكليزية وبالقرب
من مستشفى هادي.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت «مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ـ ـ ــون
بـ ــا ح ـ ـ ــدود – الـ ـك ــوي ــت» ال ــى
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ح ـفــل اف ـت ـتــاح
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـشـ ــى ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن
فعاليات بيئية ورياضية تقام
اب ـتــداء مــن الـعــاشــرة صباحا
حتى السادسة مساء.
يـ ــذكـ ــر ان اع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل
الممشى تمت في وقت قياسي
منذ طــرح الفكرة قبل نحو 8
اشهر ،وجرت كافة االعمال من
قبل المتطوعين والمتطوعات
فــي «مـهـنــدســون بــا ح ــدود –
الكويت» تصميما وتنفيذ.
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«الميزانيات» تدعو المبارك إلى اجتماع «فك التشابك»
ناقشت الحساب الختامي لـ «الطيران المدني» عن 2018/2017
خالل مناقشتها الحساب
الختامي للطيران المدني
عن السنة المالية المنتهية
 2018/2017ذكرت لجنة
الميزانيات قيام اإلدارة العامة
للطيران المدني بتوقيع عقد
أحد المباني المؤجرة على إحدى
شركات الطيران ولمدة 10
سنوات رغم رفضه من قبل
الرقابة المسبقة للديوان.

ذك ــر رئ ـي ــس لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي عــدنــان سيد
ع ـب ــدال ـص ـم ــد ان ال ـل ـج ـن ــة نــاق ـشــت
الحساب الختامي للطيران المدني
ع ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة
 2018/2017و م ــا حـ ـظ ــات د يـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة وج ـ ـهـ ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الماليين بشأنه.
وقال عبدالصمد عقب االجتماع
ان اللجنة ناقشت استمرار صدور
قــرارات لمجلس الــوزراء بالموافقة
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي سـبــق
ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة رفـضـهــا وفـقــا
لــرقــاب ـتــه ال ـم ـس ـب ـقــة وال ـل ـج ــوء إلــى
مجلس الوزراء لحسم ذلك الخالف
بين الجهات الحكومية والــديــوان،
بحيث تشكل تلك القضية ظاهرة
بالنسبة لمعظم الجهات مما يؤدي
إلى تحييد دور الديوان في الرقابة
المسبقة على المشاريع وتشجيع
الجهات الحكومية على استصدار
عدم موافقة ديوان المحاسبة وذلك
من خالل عدم الرد على استفساراته
وبالتالي اللجوء لمجلس الــوزراء
لتمريره.
واض ــاف ان اللجنة شــددت على
ضــرورة عدم البت في أي خالف ما
بين الجهة الحكومية والديوان ما
لم تقم الجهة بالرد على استفسارات
ال ــدي ــوان بــالــدرجــة األولـ ــى وم ــن ثم
الـنـظــر فــي حسمه مــن قـبــل مجلس
الوزراء ،مشيرا الى انه تم عرض هذا

المويزري والعدساني وعبدالصمد والرومي في اجتماع «الميزانيات» أمس
األمــر في اجتماع سابق للجنة مع
سمو رئيس مجلس الــوزراء بهدف
تقنين تلك ال ـحــاالت إال أن اللجنة
تالحظ عــدم الـتــزام بعض الجهات
بـمــا فيها اإلدارة الـعــامــة للطيران
ال ـمــدنــي ،وأن الـلـجـنــة ب ـصــدد عقد
اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس
مجلس الوزراء للتباحث في الكثير
من القضايا العالقة وستكون تلك
القضية ضمن أولويات اللجنة.
وتابع :تبين للجنة قيام اإلدارة
العامة للطيران المدني بتوقيع عقد
أحــد المباني المؤجرة على إحدى
شركات الطيران ولمدة  10سنوات
رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة
لـلــديــوان نتيجة أسـبــاب عــديــدة تم
طــرح ـهــا ب ــاالج ـت ـم ــاع ،ودون سند

قــانــونــي لـلـتـعــاقــد الـمـبــاشــر وع ــدم
الطرح بمزايدة عامة وفقا للقانون،
اضــافــة ال ــى اخ ـتــاف قيمة األوام ــر
التغييرية فيما يعرض على الرقابة
المسبقة وما تمت الموافقة عليه من
قبل مجلس الوزراء نتيجة الخالف
في بعض العقود .والحظت اللجنة
تــدنــي ال ـقــدرة التنفيذية ومستوى
الصرف للمشاريع اإلنشائية وعدم
االستفادة من االعتمادات المرصودة
لـهــا مــع ظــاهــرة تـعــدد المستويات
اإلشرافية لبعض تلك المشاريع.

عطايا النواب
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ق ــدم الـنــائــب
ريـ ــاض ال ـعــدســانــي رس ــال ــة واردة

إلى رئيس مجلس األمة طلب فيها
عرض تقرير ديوان المحاسبة حول
فـحــص ومــراجـعــة تنفيذ ميزانية
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـي ـم ــا يـخــص
المنافع االجتماعية فــي القضية
المعروفة باسم «عطايا الـنــواب»،
على مجلس األمة ،تمهيدا إلحالته
الى مجلس االمة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة،
الـ ـت ــي كـ ـ ــان م ــوض ــوعـ ـه ــا «ن ـت ــائ ــج
فـحــص ومــراجـعــة تنفيذ ميزانية
مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء» :ب ــاإلش ــارة إلــى
طلبنا ومــوافـقــة مجلس األم ــة في
جـلـسـتــه ال ـم ـن ـع ـقــدة ي ــوم ال ـثــاثــاء
الموافق  ،2018/5/29والكتاب رقم
 KNA – 24389 – 2018بـتــار يــخ
 2018/7/4ب ـش ــأن تـكـلـيــف ديـ ــوان

ال ـم ـحــاس ـبــة ب ــإع ــداد ت ـقــريــر حــول
فـحــص ومــراجـعــة تنفيذ ميزانية
مجلس الــوزراء (البيانات المالية
– ال ـح ـســاب ال ـخ ـتــامــي) ف ــي الـبــاب
ال ـس ــاب ــع (ال ـم ـن ــاف ــع االج ـت ـمــاع ـيــة)
والـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـخ ــام ــس (مـ ـص ــروف ــات
وتـحــويــات أخ ــرى) بـنــد «مـكــافــآت
وج ــوائ ــز لـغـيــر الـمــوظـفـيــن» وبـنــد
«األن ـش ـطــة الـمـخـتـلـفــة» لـلـفـتــرة من
 2016/1/1إلــى  2018-/5/31يرجى
عــرض هــذه الــرســالــة على مجلس
األمــة فــي الجلسة الـقــادمــة ،وطلب
تـحــويــل تـقــريــر عــن نـتــائــج فحص
ومــراجـعــة تنفيذ ميزانية مجلس
ال ـ ــوزراء الـمـعــد فــي أك ـتــوبــر 2018
إلــى لجنة الـمـيــزانـيــات والحساب
الختامي».
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برلمانيات

العتيبي يسأل العازمي عن محفظة
دعم الدارسين على نفقتهم
سأل النائب خالد العتيبي
وزيــر التربية وزيــر التعليم
ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـعــازمــي،
عن سبب عدم تنفيذ قانون
إن ـشــاء محفظة اسـتـثـمــاريــة
لدعم الطلبة الدارسين على
نفقتهم الخاصة.
وقال العتيبي في سؤاله،
إنه في  27مارس  2012وفي
عهد الوزير األسبق د .نايف
ال ـح ـجــرف أق ــر ال ـقــانــون رقــم
( )1ل ـس ـن ــة  2012فـ ــي ش ــأن
إن ـ ـشـ ــاء وت ــأسـ ـي ــس مـحـفـظــة
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ــدع ــم ال ـط ـل ـبــة
الـكــويـتـيـيــن الــدارس ـيــن على
ن ـف ـق ـت ـهــم الـ ـخ ــاص ــة ،وهـ ــدف
إلى تقديم القروض الميسرة
لـهــؤالء الطلبة لمساعدتهم
عـلــى اسـتـكـمــال الــدراســة في
المرحلة الجامعية ومرحلتي
الماجستير والدكتوراه ،على
أن تـ ـص ــرف ه ـ ــذه الـ ـق ــروض
لمستحقيها بال فوائد.

العملية التعليمية
وأضـ ــاف أن ه ــذا الـقــانــون
يعد من القوانين التي تخدم
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة وتـقـلــل
ال ـع ــبء ع ــن جــامـعــة الـكــويــت
م ــن خ ــال م ـســاعــدة الـطـلـبــة
الـ ـطـ ـم ــوحـ ـي ــن والـ ـمـ ـث ــاب ــري ــن
ف ــي الـ ــدراسـ ــة ع ـلــى نـفـقـتـهــم

خالد العتيبي

بــالـخــارج أو الــداخــل ،وعلى
الرغم من مضي سنوات عدة
على إصدار القانون لكنه لم
ينفذ حتى اآلن.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاء ل ع ـ ــن الـ ـع ــوائ ــق
ا لـ ـ ـت ـ ــي ح ـ ــا ل ـ ــت دون ت ـن ـف ـيــذ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــور ع ـل ــى
ال ــرغ ــم م ــن م ـض ــي أكـ ـث ــر مــن
ســت سـنــوات على إص ــداره؟
ولـ َـم لم يعدل القانون إلزالــة
ال ـع ــوائ ــق واألس ـ ـبـ ــاب؟ وهــل
ص ــدرت ا لــا ئـحــة التنفيذية
لـلـقــانــون الـمـشــار إل ـيــه؟ «فــي
حالة اإلجابة بالنفي يرجى
ت ـ ــزوي ـ ــدي بـ ــاألس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
حالت دون إصدارها».

الخضير :على الحكومة تجميد دمج «الهيكلة» مع «القوى العاملة»
الشاهين :الدمج يضر  70ألف موظف في «الخاص» وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم
دعا رئيس لجنة الشؤون
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
والعمل البرلمانية النائب د.
حمود الخضير الحكومة إلى
اح ـت ــرام تـعـهــداتـهــا بتجميد
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات دم ـ ـ ـ ــج بـ ــرنـ ــامـ ــج
إعــادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة مع
الهيئة العامة للقوى العاملة،
لحين مناقشة تقرير اللجنة،
الذي انتهى إلى رفض الدمج،
وتـ ـق ــدي ــم امـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات مــال ـيــة
ل ـمــوظ ـفــي «الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة»
أســوة بالعاملين في «إعــادة
الهيكلة».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ف ــي
تصريح أمس ،إن وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس
الـصــالــح تعهد أم ــام مجلس
األم ـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ــي دور االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد
الماضي ،بتجميد إج ــراء ات
ا لــد مــج لحين انتهاء اللجنة
الصحية من تقريرها ،واتخاذ
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ــوقـ ـف ــا م ـ ــن ه ــذا

التقرير ،مــؤكــدا ض ــرورة التزام
الحكومة بهذا التعهد.
واضــاف أن اللجنة الصحية
أحــالــت تقريرها إلــى المجلس
قـ ـب ــل اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح دور االنـ ـعـ ـق ــاد
الـ ـح ــال ــي« ،ونـ ـح ــن ف ــي الـلـجـنــة
مستعدون لتقديم هذا التقرير
على جدول األعمال ،وسنبحث
مــع لـجـنــة األول ــوي ــات واللجنة
الـتـنـسـيـقـيــة ال ـخ ـمــاس ـيــة ،الـتــي
تــم إعــانـهــا فــي اجـتـمــاع مكتب
ال ـم ـج ـل ــس االثـ ـنـ ـي ــن ال ـم ــاض ــي،
إمـ ـك ــانـ ـي ــة مـ ـن ــح أولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـه ــذا
التقرير.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـق ــري ــر
يـتـضـمــن ا م ـت ـي ــازات للعاملين
في هيئة القوى العاملة ،وكذلك
إل ـ ـغـ ــاء ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
المتعلق بــإذن العمل للموظف
الكويتي في القطاع الخاص.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ط ــال ــب الـنــائــب
أس ـ ــام ـ ــة الـ ـش ــاهـ ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــة
بإعادة النظر في قرار دمج ونقل
اخ ـت ـص ــاص ــات ج ـه ــاز بــرنــامــج

إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،داع ـيــا الـنــواب
إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا
اإلط ــار ،ولفت الــى أن الحكومة
تـ ـعـ ـه ــدت تـ ـح ــت قـ ـب ــة ع ـب ــدال ـل ــه
الـســالــم بــإعــادة النظر فــي قــرار
ال ــدم ــج ،وع ـل ـي ـهــا االل ـ ـتـ ــزام بما
تعهدت به.
ودعــا الشاهين ،في تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي بـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األم ـ ـ ـ ــة
أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـحـ ـك ــوم ــة أي ـ ـضـ ــا إل ــى
م ـن ــح "ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة" نـفــس
االم ـت ـي ــازات ال ـم ـقــررة لـبــرنــامــج
"إعادة الهيكلة" ،وإلغاء القرارات
المقيدة للموظف الكويتي في
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،وأيـ ـض ــا رب
العمل ،وفي مقدمتها إذن العمل.
ولفت إلى أن اللجنة الصحية
واالجتماعية والعمل سبق أن
أدرجت ،على جدول أعمال إحدى
جلسات المجلس ،تقريرها عن
الــدمــج ،حيث قــام وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة آنـ ـ ــذاك

أسامة الشاهين

حمود الخضير

بالتعهد بااللتزام برأي اللجنة
برفض الدمج.

ال ـكــوي ـت ـيـيــن ال ـعــام ـل ـيــن بــالـقـطــاع
الخاص في هيئة تشرف عليهم،
س ــواء بــرنــامــج إع ــادة الهيكلة أو
تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة
ع ــام ــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
مـضـيـفــا أن ال ــرك ـي ــزة األولـ ـ ــى في
تقرير اللجنة هــي إع ــادة الوضع
إلى ما كان عليه بإلغاء قرار الدمج.
وأشـ ــار إل ــى أن بــرنــامــج إع ــادة

رفض القرار
وأوضـ ــح الـشــاهـيــن أن أعـضــاء
اللجنة ،عدا عضوا واحدا ،صوتوا
مــن حـيــث الـمـضـمــون عـلــى رفــض
قرار الدمج ،واستقالل الموظفين

الـهـيـكـلــة ي ـتــولــى شـ ــؤون  70ألــف
عامل كويتي ،يمنحهم امتيازات
وكوادر ومكافآت بقرار من مجلس
ال ــوزراء ،أمــا هيئة القوى العاملة
فتشرف على ما يتجاوز  3ماليين
من العمالة الوافدة والمنزلية وال
تتقاضى نفس االمتيازات.
وذ كـ ـ ـ ــر أن رأي ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ج ــاء
مـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــا وم ـ ــراعـ ـ ـي ـ ــا ل ـم ـص ــال ــح
العاملين في الجهتين ،بين 600
موظف في برنامج إعادة الهيكلة
و 2400مــوظــف فــي هـيـئــة الـقــوى
العاملة ،وأيضا بين مصالح 70
ألــف مــواطــن فــي القطاع الخاص،
و 3مــايـيــن مــن الـعـمــالــة الــوافــدة
يـطــا لـبــون بهيئة ت ـشــرف عليهم،
مــؤكــدا أن هــذا التعهد الحكومي
قدم داخل قبة البرلمانّ ،
ودون في
مضابط المجلس ،وعلى الحكومة
االلتزام بما تعهدت به.

المشاريع المنزلية
من جهة أخرى ،قال الشاهين

إنـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـض ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ل ـج ـنــة ت ـح ـس ـيــن ب ـي ـئــة األع ـم ــال
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والمتوسطة ،بدعوة من أعضاء
ال ـل ـج ـنــة ،بـصـفـتــه م ـقــدم رســالــة
برلمانية لـصــرف دعــم العمالة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص
ألصحاب المشاريع المتناهية
الصغر.
وقال الشاهين إن الهدف هو
تعزيز الوضع المالي ألصحاب
المشاريع الصغيرة ،الفتا إلى أن
تلك القضية أخذت وقتا طويال،
وال ت ـ ـ ــزال م ــرت ـب ـط ــة بــال ـج ـهــات
الحكومية التي تماطل في األمر.
وبين أن تعزيز هذا الدعم ال
يــزال صفرا حتى هــذه اللحظة،
ر غــم أهميته لمواجهة طوابير
االنـتـظــار فــي العمل الحكومي،
مشيرا إلى أن هناك  16نشاطا
لــأع ـمــال ال ـم ـنــزل ـيــة ،وال يــوجــد
أي دع ــم لمثل ه ــذه األنـ ــواع من
التراخيص حتى هــذه اللحظة،
رغم تسجيل المئات منها فعليا.

وأكــد أن هناك المئات من
التراخيص التي تم إصدارها،
وال ي ــو ج ــد ل ـه ــا أي د ع ـ ــم أو
امتيازات ،رغم إقرار الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ب ــاالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
واالتـ ـ ـف ـ ــاق م ــن ح ـي ــث ال ـم ـبــدأ
بجميع ا لـتـفــا صـيــل ،مضيفا
أن تـلــك الـتــراخـيــص مــا زالــت
حائرة بين مجلس الوزراء من
جهة ،وهيئة الـقــوى العاملة
وبـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات مـ ــن جـهــة
أخرى.
واستغرب التأخر والتعثر
والمماطلة الحكومية في هذا
ال ـم ـلــف ،وكـثـيــر م ــن الـمـلـفــات
المتعلقة بالقطاع ا لـخــاص،
مــؤكــدا أن ــه لــم يـتــم حـتــى اآلن
ت ـح ــدي ــد أمـ ــاكـ ــن ل ـتــراخ ـيــص
أصـحــاب الـعــربــات المتنقلة،
لتباطؤ اإلجراءات الحكومية،
وليس بسبب إحجام الشباب
الكويتي.

الدمخي يسأل العقيل عن الوظائف الحكومية الدالل يستفسر عن شكاوى النصب العقاري
ت ـقــدم ال ـنــائــب د .ع ــادل الــدم ـخــي ب ـســؤال إل ــى وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية مريم العقيل حول آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية
للوظائف من التخصصات والمؤهالت المختلفة.
وقال الدمخي ،في سؤاله« ،يعمل ديــوان الخدمة المدنية ،تنسيقا مع
جهات الدولة المختلفة ،على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب
الطلبات والشواغر المتاحة ،إال أن هناك الكثير من الخريجين يعانون
أمرين ،إما البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه،
او أن يعين مجبرا بسبب طول انتظاره في وظيفة ال تتوافق مع تخصصه
الدراسي.
واعتبر أن ذلك مؤشر على وجود فجوة وخلل واضح بين الخطط ،إن
كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة ،وبين مخرجات التعليم ،سواء من
داخل الكويت أو من البعثات الخارجية.
وطــالــب بــإفــادتــه عــن آلـيــة تحديد احـتـيــاجــات الـجـهــات الحكومية من
الوظائف بالتخصصات والمؤهالت المختلفة ،وهل يتم إلــزام كل جهة

بتزويد ديــوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة؟
(يرجى تزويدي بآخر خطة لالحتياجات الوظيفية على مستوى الكويت
حسب كل قطاع عمل بالدولة).
وس ــأل« :مــا دور دي ــوان الخدمة المدنية فــي إل ــزام كــل جهة عمل على
التنسيق مسبقا مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل
دقيق ،وكذلك إلزام كل جهة باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما
بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة؟».
وتابع الدمخي« :يرجى تزويدي ببيان مقارنة بين احتياجات كل جهة
والتعيينات الفعلية ،لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة ،وهل
يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق
أهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم؟ وتزويدي
بنتائج البحث ،مع تبيان أعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم لعدم
توافر وظائف تناسب تخصصاتهم ،أو تم تعيينهم بوظائف ال تتوافق
مع تخصصاتهم».

وجه النائب محمد الدالل سؤاال الى وزير
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الخدمات خالد الروضان عن شكاوى النصب
العقاري.
وق ـ ــال ف ــي ن ــص ال ـ ـسـ ــؤال :تـ ـم ــارس بـعــض
شركات القطاع الخاص الكويتية واألجنبية
الـعــامـلــة فــي الـكــويــت مـمــارســات خــارجــة عن
القانون عبر طريق النصب واالحتيال المجرم
عـبــر بـيــع قـســائــم أو أص ــول عـقــاريــة فــي عــدد
مــن دول الـعــالــم وهــي غير قائمة على أرض
َ
الواقع ،وكذلك يمارس البعض االخر التضليل
للمواطنين والمقيمين عبر جمع أموال شراء
الـعـقــارات إال أنــه على أرض الــواقــع ال تنفيذ
للتعهدات والعقود المبرمة ،أو التأخير الكبير

فــي إنـجــازهــا وه ــو األم ــر ال ــذى خـلــق مشكلة
النصب العقاري والشكاوى الكبيرة المقدمة
لـ ـ ــوزارة ال ـت ـج ــارة وال ـق ـض ــاء بـسـبــب االخ ــال
بحقوق المواطنين والمقيمين.
وطلب افادته بأعداد الشكاوى التي تلقتها
وزارة التجارة واإلدارة المختصة بها منذ عام
 2015وحتى تاريخه ومتعلقة بعمليات نصب
عقاري لشركات ترويج عقاري خارجية داخل
وخــارج الكويت ،وموقف وزارة التجارة من
كل شكوى فيها ،واإلدارة المختصة بــوزارة
ال ـت ـج ــارة الـمـعـنـيــة بـمـتــابـعــة أداء ال ـشــركــات
العقارية التي تقوم بالترويج وتسويق العقار
خـ ــارج ال ـكــويــت وال ـت ــي تـقـيــم م ـع ــارض لبيع
العقار في الكويت.

وتساءل :ما اللوائح والضوابط التي تحكم
عمل تلك الشركات الكويتية أو األجنبية في
تسويق وترويج بيع أو التصرف في األصول
العقارية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك اللوائح
والنظم والقرارات ذات الصلة ،وهل يوجد لدى
تلك اإلدارة المختصة معلومات أو بيانات أو
مصادر تبين مدى مالءمة الشركات األجنبية
التي تسوق للعقار في دولها؟ وهل يوجد ما
يوضح للمتعاقدين من المواطنين والمقيمين
مدى سالمة الموقف القانوني لتلك األطراف،
وإن لم يوجد هل في توجه الوزارة القادم ما
يحقق ذلك؟

نواب يواصلون فتح ملف وزارة الصحة عبر األسئلة البرلمانية
واصل النواب فتح ملف وزارة
الصحة عبر مجموعة أسئلة
وجهوها إلى وزير الصحة
د .باسل الصباح تناولت
األخطاء الطبية وتجاوزات
في التعيينات ،إضافة إلى
الدورات التدريبية التي
تقيمها الوزارة داخل وخارج
الكويت.

س ــأل الـنــائــب عـمــر الطبطبائي
وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة د .ال ـش ـي ــخ بــاســل
الصباح عــن تـجــاوزات وزاري ــة في
قــرار نــدب أحــد القياديين كونه لم
يتدرج بأي وظيفة إشرافية.
وق ــال الطبطبائي فــي معرض
س ــؤال ــه ب ـشــأن مــاح ـظــات دي ــوان
الخدمة المدنية التي لم ترد عليها
وزارة ال ـص ـح ــة ول ـ ــم تـصـحـحـهــا
بـشــأن ال ـقــرار الـ ــوزاري رقــم ()359
لسنة  2016في  11اكتوبر 2016
والـ ـت ــي ج ـ ــاءت ب ـك ـتــابــي ال ــدي ــوان
رق ـم ــي ( )43003ف ــي 2017/4/20
و( )67148ف ــي  6يــو ل ـيــو ،2017
والتي أشارت إلى تجاوزات وزارية
في قرار ندب مدير إدارة كونه لم
يتدرج بأي وظيفة إشرافية تؤهله
للوظيفة.
وتساءل عن أسباب عدم اتخاذ
أي إج ـ ــراء بــالـمــاحـظــات المبينة
أعاله ،وهل صدر القرار رقم ()359
لـسـنــة  2016م ـتــواف ـقــا م ــع قـ ــراري

ديــوان الخدمة المدنية رقمي ()25
لـسـنــة  2006و( )30لـسـنــة 2015؟
ول ـمــاذا تــم إص ــدار ال ـقــرار ال ــوزاري
رقــم ( )423لسنة  2017بتاريخ 29
اكتوبر  2017بنقل المدير وتثبيته
بــالــوظ ـي ـفــة م ـت ـجــاهــا مــاح ـظــات
دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة؟ م ــع ت ــزوي ــدي
بالمستندات الدالة على اإلجابة.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ت ــوج ــد شـ ـك ــوى مــن
شاغلي الوظائف اإلشرافية بإدارة
مشاريع المنشآت الصحية مقدمة
لوكيل وزارة الصحة ضــد المدير
ال ـم ـشــار إل ـيــه ف ــي  13مــايــو 2018
اشتملت على أخـطــاء وتأخير في
إج ــراء ات متابعة المشاريع كلفت
الوزارة مبالغ مالية وترتب عليها
تأخير إنجاز بعض المشاريع ،فما
اإلج ـ ــراء الـمـتـخــذ ب ـهــذه الـشـكــوى؟
وم ــا الـنـتـيـجــة ال ـتــي انـتـهــى إليها
التحقيق؟ مع تزويدي بالمستندات
الدالة على ذلك.
م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،وج ــه الـنــائــب

عسكر العنزي

عمر الطبطبائي

فراج العربيد

ف ــراج الـعــربـيــد س ــؤاال إل ــى الــوزيــر
باسل الحمود ،عن اإلجراءات التي
اتخذتها وزارة الصحة تجاه وفاة
مواطنة خالل عملية جراحية بأحد
المراكز الطبية الخاصة.
وقال في سؤاله :نمى إلى علمي
وفاة مواطنة خالل عملية جراحية

بأحد المراكز الطبية الخاصة يوم
الـخـمـيــس ال ـم ــواف ــق 2018/12/13
جراء خطأ ارتكبه الجراح أو طبيب
التخدير ثم تواريا عن األنظار.
وتساءل عن اسم المركز الطبي
ال ـمــذكــور ،وصــاحــب الـتــرخـيــص،
وم ـنــذ مـتــى رخ ــص لــه بممارسة

الـ ـعـ ـم ــل الـ ـطـ ـب ــي؟ وم ـ ـتـ ــى اف ـت ـتــح
ال ـ ـمـ ــركـ ــز؟ وك ـ ـ ــم فـ ــرعـ ــا م ــرخ ـص ــا
ل ـ ــه ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت؟ طــال ـبــا
تــزويــده بنسخة مــن التراخيص
ال ـص ـح ـيــة ال ـت ــي ت ـخــص ال ـمــركــز،
والتراخيص والشهادات الطبية
ل ـص ــاح ــب الـ ـم ــرك ــز ،ون ـس ـخ ــة مــن

تقارير ترخيص مــزاولــة المهنة
لـلـعـمــل ال ـط ـب ــي ،وكـ ــم ي ـب ـلــغ عــدد
ا ل ـع ـيــادات لجميع التخصصات
الـطـبـيــة الـمــرخـصــة ل ـهــذا الـمــركــز
وفــروعــه؟ وكــم يبلغ عــدد األطباء
والـ ـمـ ـم ــرض ــات م ـم ــن ي ـم ــارس ــون
عملهم فيه مقارنة بعدد العيادات
في جميع فروعه؟
وط ـل ــب إيـ ـض ــاح ذلـ ــك ب ـج ــدول
تـفـصـيـلــي ل ـك ــل ف ـ ــرع ع ـل ــى ح ــدة،
وتزويده بالتخصصات وشهادات
األطباء العاملين فيه ،وهل يوجد
في هذا المركز عيادات مؤجرة في
الباطن على الترخيص األصلي؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى
إفـ ـ ــادتـ ـ ــي ب ـس ـب ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـهــم
ب ـمــارســة مـهـنــة ال ـطــب تـحــت هــذا
الترخيص؟ وهــل يحمل األطباء
الــذيــن أج ــروا العملية للمريضة
ال ـم ـت ــوف ــاة ت ــراخ ـي ــص لـمـمــارســة
ال ـجــراحــة الـتـجـمـيـلـيــة م ــن وزارة
ال ـص ـحــة ح ـســب الـ ـق ــرار الـ ـ ــوزاري

ال ـم ـن ـظ ــم لـ ــذلـ ــك؟ وه ـ ــل لــدي ـهــم
ت ــرخـ ـي ــص بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات
جراحية؟
بـ ــدوره ،وج ــه الـنــائــب عسكر
العنزي سؤاال إلى وزير الصحة
د .باسل الصباح ،استفسر فيه
عن عدد الدورات التدريبية التي
تمت الموافقة عليها من الوزارة
داخ ــل الـكــويــت وخــارج ـهــا ،وكــم
مدة الدورة؟ مع تزويده بنسخه
منها.
وطلب تزويده بالدورات التي
تـمــت مـخــاطـبــة ديـ ــوان الـخــدمــة
الـمــدنـيــة فيها وتـمــت الموافقة
عليها والتي تم رفضها ونسخه
منها ،وتزويده بالفئات التي تتم
الموافقة عليها من قبلكم (اطباء،
فني ،اداري) اضافة الى الدورات
الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة وك ــم مــدتـهــا،
والبعثات الــدراسـيــة التي تمت
الموافقة عليها من قبل الوزارة
والتي تم رفضها.
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ً
«الداخلية» 11 :قياديا بين ديوان الوزارة ومدير مناوب
ً
• إعادة  3قيادات من المستبعدين سابقا وتسلمهم مناصب قيادية
• قياديان من ديوان الوزارة إلى مدير عام ومساعد المدير
محمد الشرهان

أصدر نائب رئيس مجلس
الداخلية الشيخ
الوزراء وزير ً
قرارا صباح أمس
خالد الجراح ً
بإحالة  11قياديا إلى ديوان
الوزارة ،واإلدارة العامة للرقابة
والتفتيش.

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن مـصــدر
أمني مطلع أن نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
خــالــد الـجــراح أصــدر ق ــرارا صباح
أمس بإحالة  11قياديا إلى ديوان
ال ـ ــوزارة ،واإلدارة الـعــامــة للرقابة
والـتـفـتـيــش ،كـمــديــريــن مـنــاوبـيــن،
وإحالة قيادي إلى التقاعد لبلوغه
السن القانونية ،وهو اللواء شهاب
ال ـش ـم ــري ،وال ـ ــذي يـشـغــل منصب
المدير العام لالدارة العامة لالدلة
الجنائية.
وقال المصدر إن كشف التنقالت
تـضـمــن نـقــل  5ق ـي ــادات ف ــي قـطــاع
ال ـم ــرور إل ــى ديـ ــوان الـ ـ ــوزارة ،وهــم
العقيد ناصر السبيعي ،الذي كان
يشغل مساعد المدير العام باإلدارة
العامة للمرور بــاإلنــابــة ،والعقيد
إبراهيم السهلي الــذي كان يشغل
منصب مدير إدارة الفحص الفني،
والعقيد عبدالله غــازي المطيري
الذي كان يشغل منصب مدير إدارة
المتابعة والتنسيق ،والعقيد وائل
أســد ،والعقيد سالم الحجي الذي
ك ــان يـشـغــل مـنـصــب رئ ـي ــس قسم
اختبار مبارك الكبير.

استمرار حبس المتهمين
بـ«ضيافة الداخلية»
لحين إحالة ملف القضية إلى «الجنايات»
● حسين العبدالله
أمــر قــاضــي الـتـجــديــد فــي المحكمة الكلية بقصر ال ـعــدل ،أمــس،
بــاسـتـمــرار حـبــس المتهمين فــي قـضـيــة ضـيــافــة وزارة الــداخـلـيــة،
ً
والمتهم على ذمتها  22متهما مدة شهر ،لحين إحالة ملف القضية
من النيابة العامة إلى «الجنايات» .وتتهم النيابة المتهم الرئيسي
في القضية ،وهو عميد في «الداخلية» ،باالستيالء على  32مليون
دينار وغسل األموال والتزوير في محررات رسمية ،في حين تتهم
الباقين باالشتراك في االستيالء على االموال العامة وغسل االموال.
و مــن المتوقع أن تحيل النيابة ملف القضية ،خــال األسابيع
المقبلة ،إلى محكمة الجنايات ،بعد االنتهاء من جميع التحقيقات في
القضية ،والتي تتضمن جوانب مالية مع وزارات الداخلية والمالية
ووحدة التحريات وديوان المحاسبة.

وأوض ـ ــح أن قـ ــرار الـتـعـيـيـنــات
والتنقالت منح  3قيادات مرورية
ش ــاب ــة م ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة بـقـطــاع
المرور ،وهم العقيد يوسف الخدة
الــذي عين مساعدا للمدير العام
لشؤون التراخيص ،والعقيد حمد
المري الذي عين بمنصب مساعد
ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـش ــؤون الـفـنـيــة،
والـعـقـيــد محمد الـسـعـيــدي الــذي
عين مساعدا للمدير العام لشؤون
التخطيط والبحوث.

استبعاد قيادات أمنية
وتضمن القرار أيضا استبعاد
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن م ــواق ـع ـه ــا
ال ـحــال ـيــة ،وإحــال ـت ـهــا إل ــى دي ــوان
الـ ــوزارة ،وتعيينها فــي قطاعات
أمنية أخــرى كمديرين مناوبين،
وأبرز هؤالء القيادات اللواء صالح
م ـطــر ال ـع ـن ــزي ال ـ ــذي كـ ــان يشغل
منصب المدير العام ألمن محافظة
الفروانية ،واللواء عابدين عابدين
ال ــذي كــان يشغل منصب المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ألم ـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ــول ــي،
وال ـع ـم ـيــد ح ـمــاد جــاســم الـعـنــزي

خالد الجراح

الــذي كــان يشغل منصب مساعد
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـع ــام ــة
لــادلــة الجنائية ،والعقيد نايف
الحساوي الذي كان يشغل منصب
مدير إدارة البحث والتحري في
محافظة الفروانية ،والعقيد بدر
ن ـج ــم ال ـ ــذي كـ ــان ي ـش ـغــل مـنـصــب
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـش ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ك ـمــا تمت
إحالة العميد أحمد الوهيب الى
ديوان الوزارة.

ّ
النهام :تعاون أمني مثمر وبناء
بين الكويت وتركيا
بحث تعزيز العالقات مع تشيتين

ولـ ـف ــت الـ ـمـ ـص ــدر إل ـ ــى أن قـ ــرار
التنقالت والـتــدويــر شهد عــودة 3
قيادات امنية مرة أخرى الى العمل،
مــن ضـمــن ال ـق ـيــادات ال ـتــي أحيلت
ل ـل ـت ـقــاعــد ،ب ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار وزي ــر
الــداخـلـيــة األسـبــق محمد الـخــالــد،
ومن ثم أعيدوا للخدمة بناء على
قــرار نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح،
وهــم الـلــواء محمود الطباخ الــذي
شغل منصب المدير العام لالدارة
الـعــامــة لــادلــة الـجـنــائـيــة ،وال ـلــواء
عـبــدالـلــه الـعـلــي ال ــذي عـيــن مــديــرا
ألم ــن م ـحــاف ـظــة ح ــول ــي ،والـعـمـيــد
عبدالله العجمي الذي عين مديرا
ألمن محافظة الجهراء.
كما تضمن الـقــرار عــودة اللواء
سعود الخضر الذي أحيل لديوان
الـ ــوزارة حـيــن ك ــان يشغل منصب
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـع ــام ــة
ل ـم ـبــاحــث االق ــام ــة ه ــو وم ـســاعــده
العميد عبدالله الرجيب ،حيث تم
تعيين اللواء الخضر مديرا عاما
ألمــن المنشآت ،والعميد الرجيب
مـ ـس ــاع ــدا لـ ـم ــدي ــر أمـ ـ ــن م ـحــاف ـظــة
الجهراء.

النهام خالل لقاء المسؤول التركي
الداخلية الفريق عصام النهام
أكــد وكيل وزارة
ّ
أهمية التعاون المثمر والبناء بين الكويت وتركيا،
ً
مشيدا بالعالقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال النهام ،في مكتبه بمقر
الـ ــوزارة أم ــس ،الـقــائــد ال ـعــام ل ـقــوات ال ــدرك التركية
«ال ـج ـنــدرمــا» ال ـفــريــق أول ع ــارف تشيتين والــوفــد
المرافق لــه ،وذلــك بحضور وكيل الحرس الوطني
الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني
ب ــال ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان أم ــس ،إن ال ـل ـقــاء شـهــد تـبــادل
األحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات
االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،السيما المتعلقة بالجوانب

األمنية في ضوء اتفاقات التعاون األمني المشترك
الموقعة بين الجانبين.
وأضافت اإلدارة أن الزيارة تأتي في إطار تبادل
الــزيــارات الثنائية بين الجانبين لتعزيز التعاون
األمني المشترك وتبادل وجهات النظر في الكثير
من األمور األمنية.
ومن جانبه ،أعرب الفريق أول عارف تشيتين عن
شكره وتقديره للفريق النهام على حسن االستقبال،
ً
مــؤكــدا أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها،
وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون وال ــدع ــم
الــامـحــدود فــي تطوير الـمـجــاالت األمنية وتـبــادل
الخبرات على الصعد كافة بين البلدين الصديقين.

«الجمارك» :تطوير بيئة األعمال لجذب المستثمرين
●

محمد الشرهان

أكد المدير العام لإلدارة العامة للجمارك
المستشار جمال الجالوي حرص اإلدارة
على تطوير بيئة األعمال وتحسين البنية
الـتـحـتـيــة ل ـجــذب الـمـسـتـثـمــريــن وتسهيل
حركة التجارة عبر الحدود.
وقـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــاوي ف ــي ب ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
«ال ـج ـم ــارك» أم ــس ،عـقــب اسـتـقـبــالــه فــريــق
هندسة المشاريع والصيانة بــاإلدارة ،إن
ً
العمل الجمركي ليس تفتيشا فقط بل له
جانب اقتصادي يتمثل في زيادة إيرادات
الدولة.
وأوضح أن «الجمارك» حققت العديد من
األهداف خالل العام الماضي ،وتسعى إلى

تحقيق المزيد من األهداف لتطوير العمل
وزيادة الكفاءة اإلنتاجية التي تتماشى مع
رؤية «كويت جديدة .»2035
ونقل البيان عن فريق هندسة المشاريع
والصيانة تأكيده أن اإلدارة حدثت وطورت
البنية التحتية لكل منشآتها ومكاتبها
بمختلف المناطق الجمركية خالل العام
الـمــاضــي السيما توحيد أل ــوان واجـهــات
المباني للحفاظ على المظهر الحضاري
ألهــم وأق ــدم جهة حكومية فــي الـبــاد بما
يتماشى مع هويتها التاريخية.
وحــول المبنى الجديد ل ــادارة العامة
للجمارك قــال الـفــريــق ،إنــه مبنى متكامل
يحتوي على مركز المعلومات والمعهد
ً
الـ ـجـ ـم ــرك ــي وغـ ــرفـ ــة ال ـت ـح ـك ــم الف ـ ـتـ ــا إل ــى

اتـخــاذ خـطــوات فعلية إلنـجــاز اإلج ــراءات
والتصاريح والتراخيص الالزمة في هذا
الشأن.
وأك ــد أنــه فــي إط ــار حــرص اإلدارة على
ت ـط ــوي ــر األع ـ ـمـ ــال ال ـج ـمــرك ـيــة ف ـق ــد عـمـلــت
على تنفيذ بعض األعمال التطويرية في
ميناء الشويخ وساحات التفتيش بمنفذ
ال ـس ــال ـم ــي وم ـن ـص ــة ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـخــاصــة
بالبضائع ومنطقة الصليبية وكذلك في
منفذ النويصيب.
واضـ ـ ــاف ب ـي ــان ال ـف ــري ــق أنـ ــه ب ـن ــاء على
تــوجـيـهــات وتـعـلـيـمــات مــديــر ع ــام اإلدارة
العامة للجمارك تم إنجاز أعمال التطوير
والـ ـصـ ـي ــان ــة الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
والصحية وأجهزة التكييف واإلطفاء لكافة

المناطق الجمركية بالتعاون والتنسيق
ً
مع الشركة المستثمرة ،مشيرا إلى تطوير
«ربمات» التفتيش ونظام التبريد في كافة
المنافذ الجمركية لخفض درجات الحرارة
في تلك األماكن المفتوحة.
وأوضـ ـ ـ ــح «فـ ــريـ ــق ه ـن ــدس ــة ال ـم ـش ــاري ــع
والـصـيــانــة» أن م ـشــروع اسـتـبــدال اإلن ــارة
التقليدية إلــى إنــارة ذكية ( )LEDالموفرة
للطاقة الذي تم تنفيذه في اإلدارة العامة
للجمارك بمختلف مناطقها الجمركية،
يــأتــي ضـمــن إط ــار ال ـح ــرص عـلــى ترشيد
استهالك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية
المستدامة والحفاظ على الطاقة من خالل
تخفيض شــدة اإلض ــاء ة التصميمية إلى
جانب إدخال تكنولوجيا .LED
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المكيمي لـ ةديرجلا « :الشؤون الطالبية» تنظر
في «مفصولي التطبيقي» منتصف األسبوع المقبل
•

اللجنة تدرس كل حالة على حدة بناء على اللوائح والقوانين
أحمد الشمري

تجتمع لجنة الشؤون الطالبية
في عمادة شؤون الطلبة
بـ «التطبيقي» ،منتصف األسبوع
المقبل ،للنظر في إعادة قيد
من كليات
الطلبة المفصولين ً
ومعاهد الهيئة ،وفقا للوائح
والقوانين.

كشف عميد شؤون الطلبة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب د .حسين المكيمي،
أن لجنة الـشــؤون الطالبية في
ع ـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة ستعقد
اج ـت ـم ــاع ــا ،مـنـتـصــف األس ـب ــوع
الـمـقـبــل ،لـلـنـظــر ف ــي إعـ ــادة قيد
الطلبة المفصولين من الدراسة
فـ ــي ك ـل ـي ــات ومـ ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئــة،
وذل ــك وفـقــا لـلـشــروط والـقــواعــد
الموضوعة بهذا الشأن.
وق ــال المكيمي ل ـ "الـجــريــدة"،
إن ح ــاالت الـفـصــل تـخـتـلــف من
حــالــة إل ــى أخ ـ ــرى ،فـمــن الطلبة
مـفـصــولــون ل ـطــول م ــدة الـبـقــاء،
وآخ ـ ــرون ن ـظــرا لـكـثــرة إن ـ ــذارات
ال ـم ـع ــدل ،الف ـت ــا ال ــى ان الـلـجـنــة
س ـتــدرس كــل حــالــة ح ــدة وتــرى

ما هو الحل االنسب لها ،في ظل
مــا تسمح بــه الـلــوائــح الخاصة
بــإعــادة القيد" ،والعمادة تعمل
ج ــاه ــدة ل ـتــذل ـيــل ك ــل ال ـص ـعــاب
امام الطلبة لحل مشاكلهم وفقا
لألطر القانونية".
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك بعض
ال ـطــاب يصعب إع ــادة قيدهم،
ألنــه إذ تمت إعادتهم ،حتى إن
درس ــوا مجموعة مــن المقررات
وح ـص ــدوا م ـع ــدالت عــالـيــة فلن
ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا ت ـ ـجـ ــاوز ال ـم ـع ــدل
المطلوب ،فاألنسب لمثل هؤالء
سـ ـح ــب أوراق ـ ـ ـهـ ـ ــم وال ـت ـس ـج ـي ــل
مــن جــديــد فــي نـطــاق الـمـعــاهــد،
الفـتــا إل ــى أن اللجنة لــديـهــا كل
ال ـت ـص ــورات ل ـكــل مـشـكـلــة فصل
طـ ــابـ ــي ،ف ــاألغ ـل ـب ـي ــة ي ـحــرمــون

«أسبوع التدريب» بـ «اإلنشائي»  27الجاري
الحمد :يهدف إلى تزويد المواطنين بالمهارات الوظيفية
يقيم معهد التدريب اإلنشائي،
ال ـت ــاب ــع لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب" ،أس ـب ــوع
التدريب المتميز السنوي التطوعي
ال ـخ ــام ــس" ،بــال ـت ـعــاون وال ـشــراكــة
االستراتيجية مع الرئاسة العامة
للحرس الوطني ،واألمانة العامة
لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون لـ ــدول الخليج
ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن  27ي ـن ــاي ــر ح ـت ــى 3
ف ـب ــراي ــر  ،2019ف ــي م ـق ــر الـمـعـهــد
بمنطقة جنوب الصباحية ،برعاية
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي.
وأك ـ ــد م ــدي ــر ال ـم ـع ـه ــد م .حـمــد
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد أن إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
الفعاليات المميزة تأتي انطالقا
من المسؤولية المجتمعية للهيئة
وال ـم ـع ـه ــد ،ح ـي ــث يـ ـط ــرح أس ـب ــوع
التدريب المتميز مجموعة كبيرة
من ال ــدورات في مجاالت تدريبية
مـتـنــوعــة ،بـمـشــاركــة نـخـبــة كبيرة
م ــن ال ـمــدرب ـيــن بــالـقـطــاعـيــن الـعــام

حمد الحمد

والخاص ودول مجلس التعاون.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـمـ ــد أن ج ـم ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا أس ـب ــوع
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـت ـط ــوع ــي
الخامس ستكون مجانية ،وتتراوح
فترة التدريب من  9إلى  18ساعة،
م ـق ـس ـمــة ع ـل ــى دورات ص ـبــا ح ـيــة

«تدريس التطبيقي» يلتقي
سفير الكويت في كوريا

جانب من لقاء الوفد مع السفير
أع ـلــن أم ـيــن ال ـص ـنــدوق
ورئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـل ـج ـن ــة
الثقافية لــرا بـطــة أ عـضــاء
هيئة ا لـتــدر يــس للكليات
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
العامة للتعليم التطبيقي
وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــدر يـ ـ ــب د .ي ــو س ــف
الـ ـعـ ـن ــزي ،أن وف ـ ــد رح ـلــة
ً
األساتذة الموجود حاليا
فـ ـ ــي كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
التقى سفير الكويت لدى
س ـي ــؤول ب ــدر الـعــوضــي،
ً
مثمنا حـفــاوة استقباله
ل ــوف ــد ال ــرابـ ـط ــة وش ــرح ــه
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور
الـخــاصــة بـنـمــو وازده ــار
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
الصديقين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،إن
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــوضـ ــي أك ــد
لوفد الرابطة مدى حرص

الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
ك ــا ال ـب ـلــديــن الـصــديـقـيــن
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـع ــاون
القائم بينهما والحفاظ
على ا لـعــا قــات التجارية
واالقتصادية وتقويتها،
الـ ـ ـت ـ ــي ازدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـش ـك ــل
م ـل ـحــوظ ع ـقــب ال ــزي ــارات
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة
ل ـك ـب ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فــي
كال البلدين خالل الفترة
األخيرة وتوجت بتوقيع
ع ــدد م ــن االت ـفــاق ـيــات في
الـ ـمـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
والتنموية.

توزيع شهادات خريجي
«التربية األساسية» اليوم
أعلنت عـمــادة ا لـقـبــول والتسجيل فــي هيئة التطبيقي
تسليم شهادات التخرج لخريجي كلية التربية األساسية
في مختلف تخصصاتها "بنات" ،بالعديلية مبنى  ،7من 9
صباحا حتى  12مساء اليوم.
وشددت العمادة ،في تصريح صحافي ،على الخريجين
بضرورة حضور صاحب العالقة ،مع إخالء الطرف والبطاقة
المدنية األصلية ،الفتة إلى أنه يمكن اعتماد إخالء الطرف
من العديلية في مبنى  1بإدارة الرعاية الطالبية.

وأخ ــرى مـســائـيــة ،يحصل بعدها
الـ ـمـ ـش ــارك ع ـل ــى شـ ـه ــادة ح ـضــور
معتمدة من الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب حسب الشروط
والضوابط.
وب ـيــن أن ه ــذه الـ ـ ــدورات تـهــدف
إلى تزويد المواطنين والمقيمين
ف ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن الـ ـخ ــاص والـ ـع ــام
بــالـمـهــارات الوظيفية والحياتية
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن اإلس ـ ـهـ ــام فــي
تعزيز ا لـكـفــاء ة الوظيفية لديهم،
مـمــا يـنـعـكــس إي ـجــابــا عـلــى األداء
العام وتعزيز مبدأ العمل التطوعي
والشراكة بين القطاعات بالدولة،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
المشترك ،كما تسهم في استثمار
الوقت والموارد والطاقات وتحقيق
قيمة المسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى أنه على الراغبين في
التسجيل بهذه الدورات والسيمنار
المصاحب لها الدخول على الرابط
اإللكتروني.

مــن دراس ــة فـصــل دراس ــي حتى
يتسنى للجنة معالجة وضعهم
فيما يخص المعدل المنخفض
وغيرها من الحاالت.
وأضــاف أن العمادة ما زالت
تطبق الئـحــة الـسـلــوك الطالبي
ألي حالة تخالف لوائح وقوانين
"ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" ،م ـش ـيــرا ال ــى أنـهــا
طبقتها في االنتخابات الماضية
لمحاربة أي ظواهر سواء كانت
قبلية أو طائفية ،من أجل غرس
القيم والمبادئ وتعزيز الوحدة
ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي أعـ ـل ــى الـ ـص ــروح
التعليمية.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـم ـك ـي ـم ــي أن أبـ ـ ــواب
العمادة مفتوحة لجميع الطلبة
لتوجيههم ورعايتهم وتوفير
كل مستلزماتهم الدراسية.

«اتحاد أميركا» لـ ةديرجلا  :نعمل على
دراسة أكاديمية بخصوص زيادة الرواتب
•

«نسعى الى تحقيق عدد من المطالب األكاديمية»
●

حسين المكيمي

7

أكاديميا

حمد العبدلي

أكدت مسؤولة العالقات العامة في االتحاد الوطني لطلبة الكويت -
فرع الواليات المتحدة االميركية فاطمة جرمن ان االتحاد يعمل حاليا
على دراسة أكاديمية شاملة بخصوص زيادة الرواتب سيتم تسليمها
للجهات المسؤولة يقوم بها متخصصون.
وقالت جرمن لـ "الجريدة" ان االتحاد يسعى حاليا لتحقيق عدد من
المطالب الطالبية واالكاديمية التي يطمح القرارها خالل الفترة المقبلة،
مبينة ان اللجنة االكاديمية في االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الواليات المتحدة األميركية تعمل على مطالبات أكاديمية من شأنها
تحسين الوضع األكاديمي العام وتسهيل وتيسير المشوار األكاديمي
لطالب وطالبات في الواليات المتحدة األميركية.
وأضافت ان من أهم المطالبات التي يسعى االتحاد لتحقيقها إقرار
البديل االكلينيكي لطلبة طب األسنان وبدل األدوات لطلبة المعمار،
باالضافة الى مطالبات بتحديث الئحة البعثات بما يصب في مصلحة
الطالب.
وبـيـنــت ان اللجنة تعمل ايـضــا عـلــى دراس ــات أكــاديـمـيــة لـعــدد من
الجامعات االميركية والتخصصات ليتم تقديمها للجهات المسؤولة،
كما يحرص االتحاد على ان يأخذ المطالب من الطلبة انفسهم فأي
مطلب يتم إيصاله لالتحاد تتم دراسته ومناقشته.

فاطمة جرمن

« »GUSTتكرم «إطفاء مشرف» لجهوده
في عمليات اإلخالء بالجامعة
نظمت جامعة الخليج للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )GUSTحفل
تكريم لــإدارة العامة لإلطفاء،
مـمـثـلــة ب ـمــركــز إط ـف ــاء م ـشــرف،
ع ـلــى م ــا ي ـقــدمــونــه م ــن جـهــود
كـبـيــرة وخ ــدم ــات أث ـن ــاء الـقـيــام
بـعـمـلـيــات اإلخ ـ ـ ــاء ،وال ـح ـفــاظ
على سالمة الجامعة والعاملين
فيها ،بحضور رئيس الجامعة
د .وليد بوحمرا ،ونائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء د .ج ــاس ــم
عبدالسالم.
ور حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب د .بـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرا
بــالـحــاضــريــن مــن مــركــز إطـفــاء
مشرف ،وشكرهم على الجهود
الكبيرة والتعاون المثمر بينهم
وب ـي ــن ال ـجــام ـعــة ،والـ ـ ــذي أثـمــر
عملية اإلخالء في وقت قياسي.
حـ ـض ــر الـ ـحـ ـف ــل الـ ـمـ ـك ــرم ــون

صورة جماعية لرجال «اإلطفاء» مع بوحمرا
مــن مــركــز إط ـفــاء م ـشــرف ،وهــم
المقدم محمد مبارك ،والمقدم
عباس شمسان ،والنقيب أحمد
أبوالحسن ،كما حضرت مديرة
إدارة الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـش ــاري ــع
باإلنابة في الجامعة المهندسة

أفـنــان الــربـيـعــان ،وسـلــم رئيس
ا لـ ـ ـج ـ ــا مـ ـ ـع ـ ــة دروع ا ل ـ ـت ـ ـكـ ــر يـ ــم
للمحتفى ب ـهــم ،وس ــط حـفــاوة
ب ــال ـم ـك ــرم ـي ــن وقـ ـ ـي ـ ــادة اإلدارة
العامة لإلطفاء.
جـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن جــام ـعــة

الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ت ـح ــرص دائ ـم ــا ع ـلــى ال ـت ـعــاون
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع م ــؤسـ ـس ــات
المجتمع المدني فــي توصيل
رســال ـت ـهــا وإك ـ ـسـ ــاب ال ـخ ـبــرات
لموظفيها في سرعة االستجابة

عند حدوث أي طارئ تتعرض
ل ــه ال ـجــام ـعــة ،وال ـت ـع ــاون ال ــذي
ي ـ ـض ـ ـمـ ــن س ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
وموظفيها وطلبتها.

٨
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ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺑﻘﺮ اﻟﺴﻮدان واﻟﺒﺮﺳﻴﻢ اﻟﻤﻮﻋﻮد
ً
ً
"ﻛﺎن اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ"! ﻫﻜﺬا
وﺻﻔﺖ "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  1990اﻧﻘﻼب ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
ﻓﺠﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،1989وأﺿﺎف ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد:
ً
"ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻷن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ اﻹﻃﺎﺣﺔ
ً
ﺑﻨﻤﻴﺮي ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺎه أﺻﺪﻗﺎؤﻫﻢ ﻟﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻷن
ً
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻛﺎن ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت أﺣﺪاث اﻻﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻪ؟
"ﻛﺎن أول ﻗﺮار اﺗﺨﺬه ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة واﻷﺣ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،واﺣﺘﻜﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺷﺎرك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺟــﺮى اﻋﺘﻘﺎل ﻗــﺎدة اﻷﺣ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎدة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى".
ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺼــﺮف اﻻﻧـﻘــﻼﺑـﻴــﻮن اﻟ ـﺠــﺪد ﺑـﺴــﺬاﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﻢ "اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺜﺎﻟﺚ"
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد.
وﻫﻜﺬا "ﻋﻤﺪوا إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﻴﺎدة ﻣﻬﻤﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮك
اﻻﻧﻘﻼب أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ وﻗﺮر
ﺣﻠﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻢ ﺗﺰل اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ﺧﺎرج
ﺛﻜﻨﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﻟﻢ ﻳﺰل ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻃﻮال ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ".
أﺣــﺰاب ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وأﺧــﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ "اﻟﺮﺳﻤﻲ" ،أﺑﺮزﻫﺎ "ﺣﺰب اﻷﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻬﺪي،
وﺣﺮﻛﺔ "اﻹﺻﻼح اﻵن" ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ" :(2019 /1 /2 ،ﻛﺸﻔﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺤﻴﺘﻪ
وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد،
واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ،ووﻗﻌﺖ أﺣــﺰاب اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ،
ً
وﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﺣﺰب اﻷﻣﺔ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  22ﺣﺰﺑﺎ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﺘﺪارك اﻻﻧﻬﻴﺎر
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﺷﻴﻚ ،وﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺘﻤﺜﻞ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﺪا".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺣﺬرت ﻣﻦ رﻓﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ،
وﻗﺎﻟﺖ إن ﻋﻮاﻗﺒﻪ ﺳﺘﻜﻮن وﺧﻴﻤﺔ "ﺗﻮدي ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺗﻮرد اﻟﺒﻼد ﻣﻮارد اﻟﻬﻼك".
ُ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎل "ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد" ،اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻋﺎم  1990ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن اﻧﻘﻼب
" ،1989ﻗﻮﺑﻞ ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ً
"اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ،اﻟﺘﻲ وإن ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ رﺳﻤﻴﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻼﻧﻘﻼب ،إﻻ
أن ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺤﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺴﻴﺮات ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪي ﻷﻋﻤﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺣﺘﻰ
اﻵن ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﻘﻼب ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
وﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد" ،ﺗﺒﺪو اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻤﺎ ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺧﺮى راﺿﻴﺔ ﺑﻪ أﻳﻀﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﺼﻮم اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﺴﻮدان وﺧﺎرﺟﻪ ،ﺿﺪ اﻻﻧﻘﻼب".
ﻣﺎذا ﻋﻦ "إﺳﻼﻣﻴﺔ" اﻻﻧﻘﻼب ﻟﺪى وﻗﻮﻋﻪ؟
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دور "اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث ﻣﻮﺿﻊ رﺿﺎ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑـﻤــﻮاﻻة اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،ﻓــﺈن ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺿﻔﺎء
ﻃﺎﺑﻊ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺮوﻳﺞ ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم".
ﻣــﺎذا ﻓﻌﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب واﻟـﺤــﺮب؟ ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺖ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣــﺮ إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺎل .ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ "إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ
ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﻠﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﻧﺠﺢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋــﺐء ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺮب ،وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ
اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب".
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﻴﺶ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال
ً
ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻬﺪد ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﻬﺪدا
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺿﺪه ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﻤﻼء وﺧﻮﻧﺔ و"ﻓﺌﺮان"! إذا ﻧﺰل اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
ﻓـ"ﺳﺘﻌﻮد اﻟﻔﺌﺮان ﻟﺠﺤﻮرﻫﺎ".

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺟﻪ

ﻣــﻦ أﻃ ــﺮف ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺧﻄﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺗﺒﺸﻴﺮه ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮدان! وﻻ أدري
ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ  ،1989ﻃﻮال ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ؟ ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺄﺧﺮت
ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﻤﻌﺠﺰات؟
ً
ﻧﺸﺮ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ﻣﻘﺎﻻ ﻋﻦ أوﺿــﺎع اﻟﺴﻮدان ﺟﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح
وﻗﻮة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻼد وﻓﺸﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻒ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻮدان ،ﻳﻘﻮل ﻣﻘﺎل د .اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ،
ً
ُ"ﻳﺮدد ﻛﺜﻴﺮا أن ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻘﺮة ﻓﻬﻲ ﺛﺎﻟﺚ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﻼك
اﻟﺒﻘﺮ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا،
ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﻘﺮة ،ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ".
وﻳﻀﻴﻒ د .اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ" :إن ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺮر
اﻟﺴﻮدان أن ﻳﺰرع اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﻷﺻﺒﺢ دﺧﻠﻪ ﻳﺴﺎوي
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع دول اﻟﺨﻠﻴﺞ"!
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أراض زراﻋﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ً
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ! ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻮدان ﻳﻘﻮل د .اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ "ﻧﺤﻮ
ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﺖ ،ﺛﻼث ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ،واﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ "ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺘﺮول" واﻟﺒﺘﺮول أﺻﺒﺢ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ.
)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .(2019 / 1 / 5
ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان أﻧﻪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺰراﻋﻲ اﻷول ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﻟﺪﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ،ﻻ ﻳﺴﺘﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻮى  40ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان! )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .(2018 /10 / 13
وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟـﺴــﻮدان ،ﺗﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل
اﻟﺴﻤﺴﻢ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2018
إﻟﻰ  1800دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ اﻟﻤﺘﺮي ،وﻳﺼﻨﻒ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻳﻘﻮل
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺴﻴﻒ اﻟﻴﺰل ﺑﺎﺑﻜﺮ" ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ أﺷﺠﺎر
ً
اﻟﺼﻤﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻮدان،
وﻳﻐﻄﻲ  %90ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ ،وﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﺼﻤﻎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان  ،%10ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮه ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان ،وﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
وﺷﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﺗﻀﺎرب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ".
)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(2018 / 10 / 28 ،
ورث اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﻤﻠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ زادﺗﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ً
ً
د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺿﻌﻔﺎ وﺗﺮدﻳﺎ ووﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻫﻦ! وﻇﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻫﻮ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺣﺘﻰ  ،1992ﺣﻴﻦ ﻇﻬﺮت ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﺎﺳﻢ "اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر" وﻳـﺴــﺎوي اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر ﻋﺸﺮة ﺟﻨﻴﻬﺎت ،وﻟﻜﻦ ﺗــﻢ إﻟـﻐــﺎء ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2007واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ،وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ  2018ﻛﺎن اﻟﺪوﻻر
ﻳﺴﺎوي ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ  54ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﺎن
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي  1.13ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واﻋﺘﺒﺮ د .اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺨﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ً
ﺑﻌﺪ ﻣ ــﺮور أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺮب ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﻷوﻟــﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
واﻟـﻘــﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ ودول ﺣﻠﻒ
ﺷ ـﻤــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ﻟ ــﻦ ﺗـﺤـﻘــﻖ أي ﻧـﺼــﺮ ﻋﺴﻜﺮي
ﻫﻨﺎك .اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﻮات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ،رﻏﻢ أﻧﻬﺎ اﻵن
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﻜﺎﻓﻲ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ أﺑﺪا ﻣﻦ إﻟﺤﺎق
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،وﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
إﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ
اﻟــﻮﺣــﺪة واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
أﻳﻀﺎ ﻷن ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺤﻔﺰة ﺑﺸﺪة وﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﻠﺘﺠﺄ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺠﺢ ،ﻓﻘﺪ دارت ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻃــﻮال ﺳـﻨــﻮات ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ أﺑــﺪا ﻋــﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻻﺗـﺠــﺎﻫــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻷرض ،وﻛــﻼ اﻷﻣــﺮﻳــﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺿــﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ.
اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﺘﺪﻫﻮر ﺑﺒﻂء ،إذ ﺗﺴﻴﻄﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟــﺰء ﻣﻦ أراض ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟـﺴـﻜــﺎن ،ﻟﻜﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺣﺘﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ ورادﻳـﻜــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ،أو ﺗـﻨــﺎﻓــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ،ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷرض ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أﻫﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وﻛﻞ ﻣﻜﺎن داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺎﺑﻮل.
ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ آﻓﺎق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ
أن ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﺗــﺮى ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﺎزل

أﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻮ أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا
ا ﻟـﺘـﻜــﺮ ﻳــﻢ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺒـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ ا ﻟ ـﻜ ـﻔــﺎء ة أو ا ﻟـﺘـﻘــﺪ ﻳــﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد أو ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻤﺠﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻲ أو
اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ ،ﺑــﻞ إن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻫــﻮ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣ ــﺪاورة
ﺳﻴﺄﺗﻴﻚ ا ﻟــﺪور ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ
أو ﺑﺬﻟﺘﻪ.
ﻧــﺎ ﻫـﻴـﻜــﻢ ﻋــﻦ ﻣـﺴــﺄ ﻟــﺔ أن ﺗ ـﻘــﻮم ﺑـﺘــﺮ ﺷـﻴــﺢ ﻧـﻔـﺴــﻚ ﻟﻴﺘﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻤﻚ ،وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن
ﻳـﻠـﻔــﺖ إ ﺑــﺪا ﻋــﻚ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓـﻴـﻘــﻮ ﻣــﻮن ﺑﺘﻜﺮﻳﻤﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﺑﺬﻟﺘﻪ ،ﺗﺘﻘﺪم أ ﻧــﺖ و ﻛــﺄ ﻧــﻚ ﺗﺴﺘﺠﺪي أن ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا إﻟﻴﻚ،
واﻷﻗﺒﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻜﺮم ﺑﻌﺪ إذﻻل ذاﺗﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت.
ﻃﺒﻌﺎ ﻫــﺬه اﻵ ﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا ﻟـﻤــﺪاورة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻨﻴﻞ
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻷن اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ "ﻣﺎﻟﻬﻢ
ﺧـﻠــﻖ" و"ﻣ ــﺎ ﻳـﺒــﻮن ﻳــﺰﻋـﻠــﻮن أﺣ ــﺪ" ،ﻓـﺒــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻧﻜﺮم
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﺠﺎل وا ﺣــﺪ ﻣﻤﻦ ﻗـﻀــﻮا ﺳﻨﻮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺠــﺎل ،ﻓــﺎﻟـﻴــﻮم أﺣـﻤــﺪ وﻏــﺪا ﺳــﺎﻟــﻢ وﺑـﻌــﺪ ﻏﺪ
ﺧﺎﻟﺪ وﺧﺎﻟﺼﻴﻦ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺑﺪاع ﻳﻄﻠﺒﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪع أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻬﻢ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻟﻮ أن ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻛﺎن
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻓــﺈن ﻣــﻦ وا ﺟـﺒــﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻲ
ﻳﻜﺮم وإن ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻘﺼﺮ ﻻ ﻫﻢ.
أﻧ ــﺎ أﺗـﻔـﻬــﻢ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﻟـﺘــﺮﺷـﻴــﺢ ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣــﺎ وﻟـﻴــﺲ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻴﻞ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ أو أﻳﺎ ﻛﺎن
ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻓــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺪا ﻓـﻘــﺪت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،و ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﻀﻔﻲ أي ﺛﻘﻞ أو ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻮرا.
ﻫ ــﺬا ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ،أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧ ــﺮ وﻫ ــﻮ اﻷﻫ ــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬي
ﻣــﺎ زال ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ درع ﺧﺸﺒﻴﺔ أو زﺟﺎﺟﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣ ــﺎدي أ ﺣـﻴــﺎ ﻧــﺎ وأ ﺣ ـﻴــﺎ ﻧــﺎ أ ﺧ ــﺮى ﺑـﺸـﻬــﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻓﻘﻂ ،وﺻﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﺘﻒ
ﺑﺘﺴﻄﻴﺢ ا ﻟـﺘـﻜــﺮ ﻳــﻢ وﺗﻘﻠﻴﻞ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓــﻲ آ ﻟـﻴــﺔ اﻻ ﺧـﺘـﻴــﺎر
ﻓ ـﺤ ـﺴــﺐ ،ﺑ ــﻞ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺑـﺴـﻄـﺤـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻣ ــﺎدﻳ ــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ،
ﻓﺎﻟﻤﻜﺮم اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻟﺒﻠﺪه ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻤﻴﺰه ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰة ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ
ﻋﺎﻣﺔ ،و ﻫــﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ أﺻﻼ،
ﻓﺎﻟﻤﺒﺪع ﻳﺤﺘﺎج أن ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رف ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،وﻣﻦ ﺑﺎب
أوﻟﻰ وأ ﺟــﺪر أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت وأﻣﺎﻛﻦ
ﻋــﺎﻣــﺔ ﺗـﻨـﺼــﺐ ﻓـﻴـﻬــﺎ أﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪﻋ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺮﻣ ـﻴــﻦ ﻛﻞ
ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻛﻘﺎﻋﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
أو ﺻــﺎﻻت رﻳﺎﺿﻴﺔ أو ﻣﺴﺎرح وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﻻ
ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﺳﻮى اﻷرﻗﺎم واﻷﺣﺮف ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﺮﻣﻮا
وﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة دون اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻮت ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ
أﻋﺮف ﻣﻦ اﺑﺘﺪﻋﻪ وأﺻﺒﺢ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺳﺨﻴﻔﺎ ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪت ّ
وﻛﺮ ﻣﺖ ﻓﺄﻧﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪي
ً
ا ﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ أو ﻟﻐﻴﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﺑﺄن ﻳﻨﺠﺰوا ﻟﻴﻜﺮﻣﻮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

اﻟﻠﻮﻋﺔ واﻟﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻬﺞ اﻷﻛﺜﺮ
إﺛﻤﺎرا إﻗﻨﺎع اﻟﺪول اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺠﺎورة
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ
واﻟﻬﻨﺪ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻬﺬه
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.

اﻟﻤﺒﺪع ﻳﺤﺘﺎج أن ُﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ُوﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رف ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،وﻣﻦ ﺑﺎب
أوﻟﻰ وأﺟﺪر أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت وأﻣﺎﻛﻦ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ
ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻛﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺻﺎﻻت
رﻳﺎﺿﻴﺔ أو ﻣﺴﺎرح وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت.

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻴﺮﺳﻜﻲ*

رﻳﺘﺸﺎرد ن .ﻫﺎس*

واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،وﻳﺒﺪو أن ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﺿﻄﺮارﻫﺎ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  45ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺴﺒﻬﺎ .رﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ ،واﻟﻮاﻗﻊ أن إﻋﻼن اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻮات
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  14أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻳﻌﺰز وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ ،وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑـﺴـﺤــﺐ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺣﺮﻛﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻤﺮدة أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ُ
ﻫــﻲ ﻣﺘﻰ ﺗـﺴـ َـﺤــﺐ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ،
وﻋﺪدﻫﺎ  7000ﺟﻨﺪي )ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ﻣﻦ
ﺟﻨﻮد ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ( ،وﻟﻴﺲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ُ
ﺳﺘ َ
ﺴﺤﺐ أو ﻻ.
إن اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻮات اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ،
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺸﻜﻚ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻫﻨﺎك ،واﻟﻮاﻗﻊ أن إﺣﺒﺎﻃﻪ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
وأﺻﻴﺐ ﻋﺸﺮون أﻟﻔﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮوح .ﺑﺪأت اﻟﺤﺮب
ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب ﻫﺠﻤﺎت اﻟـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2001وﺗﻜﻠﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗﻮاﻣﻬﺎ  14أﻟﻒ ﺟﻨﺪي أو ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﺟﻨﺪي ﻣﻦ
إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ إﻧﺠﺎزه ﻗــﻮات ﻗﻮاﻣﻬﺎ 100
أﻟﻒ ﺟﻨﺪي.
ً
ﻟﻤﺎذا إذا ﻻ ﻧﺴﺤﺐ ﻛﻞ اﻟﻘﻮات؟ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎر ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺠﻨﻴﺪ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
َ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺿﺪ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ذاﺗﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﺴﺘﻜﻮن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون إزﻋﺎج أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ.
ﺳـﺒــﺐ آﺧ ــﺮ ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻣ ــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰ اﻟــﺮﺣـﻴــﻞ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟـﻈــﺮوف ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻮ
أن ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺨ ــﺮوج ،ﺑـﻌــﺪ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
َ
ﻋﻠﻰ دورﻫ ــﺎ اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ .ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻈﻞ ﻣﺘﻮرﻃﺔ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮرﻃﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪرﻛﺎت ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ،واﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء-
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ "ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﻻﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﺒﻼد".
)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ (2018 /12/ 22
ً
ورﻏﻢ اﺳﺘﺴﻼم اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﻃﺮ آﻻف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺮا
أﻣﺎم آﻻت اﻟﺼﺮف ،اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ُ"ﻋﺒﺌﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت" ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺻﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﺷﺢ
ً
ﻣﻜﺎﺋﻦ اﻟﺼﺮف ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﺤﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ،أي ﻧﺤﻮ  40دوﻻرا
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ...ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ رﺻﻴﺪك اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وﺷﺒﻬﺖ اﻟﺼﺤﻒ ﻧﺪرة اﻟﻤﺎل
ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺣﺼﺎر اﻟﺜﻮار اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم وﻧﺪرة اﻟﻌﻤﻼت،
واﻟﺘﻲ ﺣﻠﻬﺎ اﻟﺠﻨﺮال اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﻋﺎم " 1885اﻟﺠﻨﺮال ﻏــﻮردون"
ً
ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﺣﻼ ﻟﻸزﻣﺔ.
ﻛــﺎن ﻏ ــﻮردون ﻣﻤﺜﻞ إﻧﻜﻠﺘﺮا وﺣﺎﻛﻢ اﻟـﺴــﻮدان وﻗــﺪ ﻟﻘﻲ ﺣﺘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻳﻮم  26ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل ﻗﻮة اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم  28ﻳﻨﺎﻳﺮ،
وﻫﻜﺬا ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ "ﻏﻼدﺳﺘﻮن" ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ،ﺗﻄﺎرده اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب وﺳﻘﻮط  300أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،وﻧﺰوح أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺮد ،وﻫﻨﺎك ﻓﻮق ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
"أزﻣﺔ ﺧﺒﺮ".
أزﻣﺔ ﺧﺒﺮ ...ﻓﻲ "ﺳﻠﺔ ﺧﺒﺰ اﻟﻌﺮب" ،ﻛﻤﺎ ﻟﻘﺐ اﻟﺴﻮدان ﻟﺨﺼﻮﺑﺔ أراﺿﻴﻪ
ووﻓﺮة ﻣﻴﺎﻫﻪ!
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،2018 /8 /24أن اﻷزﻣﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ "ﺷﺢ ﻣﻮارد
اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي" ،وأﺷﺎر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ "أن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %60ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ" ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺠﺎزوﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات ،ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺎﺷﺮ
ً
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺒﺰ ﻣﺸﻬﺪا
ً
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻜﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺣﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮ
ً
أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن رﻏﻴﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺤﻮ  500ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻛﻞ  3أﺷﻬﺮ" ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻪ"!
ً
ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻰ ﺧﻠﻂ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺬرة ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻳﻌﺪ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ
وﻟﺠﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ "ﺑﺎﺑﻜﺮ"" ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺬرة ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ً
واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻳﻌﻴﺶ ﺛﻠﺜﺎ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺬرة وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮى واﻷرﻳﺎف".(2018 /11 /10) .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺻﺎدق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ دام ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻋﺎم ،وﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻧﺴﺤﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﻮاب وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻧﻘﻠﺖ
اﻟﺼﺤﻒ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم ﻋــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﻴﻪ ﻷي اﺗﺠﺎه
ﻟــ"ﺗــﺰوﻳــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺣــﺰﺑــﻪ ،وأﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ "إﺗــﺎﺣــﺔ اﻷﻣــﺮ ﻷﻫﻞ
اﻟـﺴــﻮدان ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ" ،ﺑﻞ أﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻄﻼب
ّ
ﺣﻨﺰور اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ اﻟﻜﻞ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺼﻨﺪوق،
ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل" ﻻ واﻟﻠﻪ ﻣﺎ
وﻳﺼﻮت ﻷن اﻟﺼﻮت ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﻪ ...ﻣﺎ ﺟﻴﻨﺎ ﻧﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أو ﻧﻐﺸﻬﻢ،
ﻷن ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻟﻠﻪ ،وﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺘﻘﺮب ﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع" .(2018 /11 /27) .ﺑﻘﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﺼﺪق!

a.m.khajah@gmail.com

وأوروﺑﺎ -إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أن
ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺮوج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗ ـﺤ ــﺮص أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪ ﻣﻦ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎء ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻳﺴﺘﻠﺰم
اﻷﻣ ــﺮ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺎت اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،ورﻏــﻢ
أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺷﺮﻛﺎءﻫﺎ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻣﻦ
ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳـﺘــﻮﻗـﻌــﻮا اﻟ ـﻔــﻮز ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮب أو
اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺳﻼم داﺋﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟـﺤــﺮب ﺿﺪ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ .رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ِﻋ ــﺪة آﻻف ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨــﻮد ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ،واﻟﺴﻼح ،وﺗﺪرﻳﺐ
اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ،
واﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋـﻠــﻰ إﻋ ـ ــﺎدة ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ
وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ،إذ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻂ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻨﻬﺞ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﻤﺎرا إﻗﻨﺎع اﻟﺪول اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺠﺎورة
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ )واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺼﻴﻦ
وإﻳــﺮان ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻓﻼ أﺣﺪ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ
إﻟﻰ ﻣﻼذ ﻟﻺرﻫﺎب وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺪرات.
ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻔﻮز ،ﺑﻞ ﻫﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺨﺴﺎرة ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ،
وﻟ ـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ﺗـﺘـﺤــﻮل ﺣـﺘــﻰ اﻷﻫـ ــﺪاف
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ.
* رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺆﻟﻒ
َ
ﻛﺘﺎب "ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ آﻓﺎق
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ
أن ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﺗﺮى
ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﺎزل
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﺛﻤﺔ دول ﻛﺜﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ًاﻟﺸﺎرع واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﻮل أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل
ﻋﻨﻒ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،ﻳﺒﺪو ﻋﺠﺰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،رﻏﻢ ﻧﺰول آﻻف
رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ،ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ً ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وإﺑﻘﺎء
اﻟﺮﻋﺎع ﺑﻌﻴﺪا ًﻋﻦ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻏﺮﻳﺒﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ
ً
ﻣﺤﺼﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ﺑﺄﺑﻮاب ﻓﻮﻻذﻳﺔ
وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﻻ أن
ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻳﻈﻞ
ً
ً
ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ

ﺧ ــﻼل ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟ ـﺴ ـﺘــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻔــﺮاء اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ آﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء
اﺳ ـﺘــﻮﻟــﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﻘﺘﺤﻤﻮا ﺑــﺎﺣــﺔ ﺑـﻨــﺎء ﻳـﻀــﻢ ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗــﻢ إﺟــﻼء اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻏﺮﻳﻔﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ وﺳﻂ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،وﺻﺪﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
ﺷـﺘــﻰ أﻧـﺤــﺎء ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ ﺑــﺪا أن ﺗـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺴـﺘــﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء ،اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء
اﻟﺒﻠﺪ ،ﺗﺨﻄﺖ اﻟﺤﺪود.
ﻧﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎﻛﺮون ،ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ إﻳﺎﻫﺎ "اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ" ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه
داع ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ
ﻋﺒﺎرة ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺪون أي ٍ
أﺛﺎر أﺣﺪ ﻗﺎدة اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻓﻜﺮة ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم ﻗﺼﺮ اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ.
دﻓﻌﻨﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﺔ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺧﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ ﻗﺒﻞ 30
ً
ﺳﻨﺔ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺖ أﻋﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﻴﺘﺮان ،ﻛﻨﺖ
أﺟﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﺑﻴﺮ ﻓﻴﺪرﻳﻦ ،اﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻴﺘﺮان.
ﻛﻨﺎ ﻧﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻴﺪرﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ 55 ،ﺷﺎرع
ﻓﻮﺑﻮر ﺳﺎن ﻫﻮﻧﻮرﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻗﺼﺮ ﻛﻮﻧﻜﻮرد .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻳﻘﻊ
ً
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ُ
اﻷﻧ ـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺷ ــﺎرع ﺿـﻴــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ .ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻫــﺬا
ً
ً
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ ﻟﻘﺼﺮ رﺋﺎﺳﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ً
أن اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻋﺘﺪاءات إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﺑـ ـ ــﻮاب ﻓ ــﻲ ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻓ ـﻴــﺪرﻳــﻦ ﻣـﺼـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺸﺐ اﻟـﻤــﺰﻳــﻦ ،وﻗــﺪ ﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻧﺤﻮ  4.5أﻣـﺘــﺎر،
وﻫﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻧﺒﻼء ﺑﺎرﻳﺴﻲ ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،رﺣﺖ أﺗﺄﻣﻠﻬﺎ وﺗﺨﻴﻠﺖ
اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻴﺘﺮان ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪرج اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻜﺘﺐ دﻳﻐﻮل اﻟﻘﺪﻳﻢ وأﺟﺮﻳﺖ
ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﺘﺮان ذات ﻣﺮة( .اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﻧﻴﻘﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ُ
ﻳﺒﺪ أي ﻣﻨﻬﻢ
ً
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻻﻋﺘﺪاء.
ﺳﺄﻟﺖ ﻓﻴﺪرﻳﻦ" :ﻣﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﺿﺪ
ً
اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ؟ ﺑﺪا ﻟﻲ ﻣﻤﻜﻨﺎ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ :ﺗﺨﺘﺮق اﻟﺒﻮاﺑﺔ ،ﺗﺮﻛﺾ
ﺻﺎﻋﺪة اﻟﺪرج ،وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﻫﻴﻨﺔ".
ُ
ً
ً
ﺛﻮان وﻣﻤﺮا
ﺗﺨﻴﻠﺖ أﺑﻮاﺑﺎ ﻓﻮﻻذﻳﺔ ﺗﻘﻔﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ٍ
ً
ﺳﺮﻳﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﻠﺠﺄ ﺗﺤﺖ اﻷرض ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ
ﻟﻠﻨﻈﺮ أن ﻓﻴﺪرﻳﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻲ وﻗﺎل" :ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﻧﻔﻌﻞ؟".
ﻻ أﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ إﻟﻰ ﺣﺼﻦ .ﺑﺪت ﻟﻲ ﻫﺬه
ﻧﺰﻋﺔ اﻧﻬﺰاﻣﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﺪرﻳﻦ ﻳﻤﺎزﺣﻨﻲ،
ً
ﻟﻜﻨﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺟﺎدا.
ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻳﻠﻴﺰﻳﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﺑﻮاب ﻓﻮﻻذﻳﺔ

ً
وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻳﻈﻞ ﻫﺪﻓﺎ
ً
ﺳﻬﻼ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
 10ﺷﺎرع دوﻧﻴﻨﻎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ؟ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ً
ا ﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑـﻴــﺪ أ ﻧ ــﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ﻳﺎوﻧﺪي ،ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺼﺮ
ً
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﺔ وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻤﺘﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﺻﻌﻮدا ،ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻧﻲ
ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮ واﻟﺪوﻟﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد ﺷﺎرل دﻳﻐﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،1958
ﻓﻜﺮ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ
ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺳﺎي ،ﻻ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ أﻛﺜﺮ ﺑﻬﺎء ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ً
ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ أﺳﻬﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮف دﻳﻐﻮل ،وﻫﻮ
رﺟﻞ ﻋﺴﻜﺮي .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻗﺪ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺧــﺎرج وﺳﻂ
ﺑﺎرﻳﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
ﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻋ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺣ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻘ ــﺎل ﺷـﻬـﻴــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴـﺒــﺎت
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ اﻟـﻌـﻨــﻮان "ﺑــﺎرﻳــﺲ واﻟـﺼـﺤــﺮاء
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ" ،وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺮن أو ﻗﺮﻧﻴﻦ،
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2019
ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺴـﺘــﺮات اﻟـﺼـﻔــﺮاء اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ّ
ﻛﺴﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟــﺮﻋــﺎع اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ وﻫــﺎﺟـﻤــﻮا اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ﻓــﻲ ﺷﺎﻧﺰﻟﻴﺰﻳﻪ،
ً
أن ﺗﺮﻫﺐ ﺟــﺰء ا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأن ﺗﺨﻴﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻌﻬﺎ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﺎم .1968
ّ
ُﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ،اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ
"اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع" اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻧﺎﺟﺤﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ،
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ َ
ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
وﻳﺴﺎﻫﻢ
اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻏﺎﺿﺒﻮن
ً
ﺣﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻃﻮال ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ
اﻟ ـﻴ ــﻮم وﺣ ـﺼــﺪ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم إﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺛﻤﺔ دول ﻛﺜﻴﺮة أﺧ ــﺮى ﻟﻬﺎ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻣــﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
ً
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل
ﻋ ـﻨــﻒ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ،ﻳ ـﺒــﺪو ﻋﺠﺰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،رﻏﻢ ﻧﺰول آﻻف رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻋﻦ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وإﺑﻘﺎء اﻟﺮﻋﺎع ﺑﻌﻴﺪا
ً
ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻏﺮﻳﺒﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر.
ُ
ﺗ ـﻌــﺪ ﻫـﺸــﺎﺷــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه أﻣ ــﺎم ﻋﻨﻒ
ً
اﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﻌ ـﻔ ــﺎ ﻗ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻀــﺮوري إﺻــﻼﺣــﻪ ،ﻓﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﻀﻌﻒ
ً
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﺰاﻣﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة.
* »رﻳﻞ ﻛﻠﻴﺮ ورﻟﺪ«
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
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اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٤٦٧
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

 ٤ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﻈﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ!

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺒﺘﺮول
واﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺜﺮوة
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ
•
ُ
ً
• ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺳﺴﺖ ﺑﻌﺪه ﺑـ  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أرﻗﺎم اﻟﺜﺮوة
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻛﻞ ًذﻟﻚ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أرﻗﺎﻣﺎ رﺳﻤﻴﺔ
وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
واﻹﻧﺘﺎج.

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻼ
إﻓﺼﺎح ﻋﻦ
اﻟﺤﺠﻢ أو اﻷداء أو
اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻓﺘﺢ إﻓﺼﺎح اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺆﻛﺪة ،ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﺄن ﺟﺪوى
ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول،
وﻣﻨﻬﺎ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺛﺮوات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﺳﻌﻮدي ﺻﺪر ﻫﺬا اﻻﺳﺒﻮع،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻘ ــﺮاء ة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺟﺎءت ﺑـ  268.5ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،و 325.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2017وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ان ﻳﻜﻮن
اﻓﺼﺎح اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ إﺣﺪى ﺧﻄﻮات
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى أراﻣﻜﻮ -
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ  -وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻮاﺑﻂ
اﻻﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓ ــﺈن ﺳــﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة ،وﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـ ـﺤـ ــﺮم اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﻴــﻦ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم -ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎتاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺜــﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣــﻦ ﻧـﻔــﻂ وﻏ ــﺎز ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺟـﻴــﺎل اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
دﻗﻴﻘﺔ ﺑـ "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ
آﺧ ــﺮ إﻋ ــﻼن ﻟﻌﻤﺮ اﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد
ﻛﺎن ﻋﺎم  ،1983ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
 67ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ إﻟــﻰ  101ﻣﻠﻴﺎر ،وﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﻗﻊ ،وﺑﻜﻞ
اﻷـﺤﻮال ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺮور ﻧﺤﻮ  36ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه واﺳﺘﻬﻼك
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ،ﺑ ــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ﻟـﻨـﺸــﺮ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻻﺣ ـﻘــﺔ ﻟﻢ
ﺗﺠﺪ ردا ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ر ﺳـﻤـﻴــﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا ﻟ ــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ
ﻣﺠﻠﺔ "ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم إﻧﺘﻠﻐﻨﺲ وﻳﻜﻠﻲ" ﻓﻲ ﻋــﺎم ،2006

اﻟﺘﻲ ﻗــﺪرت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ وﻗﺘﻬﺎ ،أي ﺑ ـ 48
ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ،واﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﻎ  24ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻻ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷ ــﺮح أو ﺑ ـﻴــﺎن اﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻗﺔ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻓﺼﺎح رﺳﻤﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ،ﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎت
ً
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  14ﻋﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ وﻗﺘﻬﺎ ،ﺑـ
"ﻛﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ" ،دون اﻋﻼن اي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ او اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ...ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻃﻼق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﺪى
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
أرﻗﺎﻣﺎ رﺳﻤﻴﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واﻹﻧﺘﺎج،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺻــﺮاﻋــﺎت وﺗـﺠــﺎذﺑــﺎت ﻗﻠﻠﺖ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺜﺮوة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺠﺰم ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ رﻗﻢ رﺳﻤﻲ ﻟﺜﺮوة دوﻟﺔ ﻳﻔﺘﺮض
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﺘﺮول
وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﻓـﻘــﻂ ﺑـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻓــﻲ ﺑــﺎﻃــﻦ اﻻرض واﻟـﺒـﺤــﺮ ،ﺑــﻞ اﻳﻀﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اذ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ دون إﻓﺼﺎح
ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو اداﺋﻬﺎ او ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ،واﻻﻫﻢ ﻣﻦ
ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺳﺒﺐ ادارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ادارة اﻻﺻﻮل ﻟﻤﻠﻜﻴﺎت ﻳﻔﺘﺮض ان اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈدارﺗﻬﺎ.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول ﻣـﺤــﺪودة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،

ﺗﻮﻗﻒ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ »ﻛﻔﻴﻚ« و»اﻷوﺳﻂ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ« ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻛﻔﻴﻚ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛﻔﻴﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  98.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻧﻬﻰ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛
ﻟــﺪراﺳــﺔ ﻣــﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧــﻮل اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ذﻟﻚ
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ،إذ رأت إﺣ ــﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻜﻴﺎن ﻣﻦ دون اﻧﺪﻣﺎج

أﻓﻀﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺎﺗﺖ
ً
ﻣﻠﻐﺎة ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷ ــﺎرة ،ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ،إﻟــﻰ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ "اﻟﺴﻴﻒ" و"اﻟﻮﺳﻴﻂ"،
وذﻟﻚ ﻷن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺠﻬﺔ واﺣﺪة.
وﻳــﻮاﺟــﻪ ﻗـﻄــﺎع اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ً
وأﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﺧﻴﺮا ،إذ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر
ً
اﻟﻘﻄﺎع أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﺮﺿﺖ رﺳﻮﻣﺎ إﻳﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  600دﻳـﻨــﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ
ً
اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ً
ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﻓ ــﺮض رﺳ ــﻮم إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ

ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻮط اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ  500دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﻂ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.
ً
وﺗﻘﻮل اﻟﻤﺼﺎدر إن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺤﺪوث
ﺗـﺤـﺴــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم إذا ﺗ ــﻢ إﻗ ـ ــﺮار اﻟـﻤـﺸـﺘـﻘـ ّـﺎت
وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم إﻃﻼق أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻔﺰ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘــﺪاول وﺗـﺠــﺬب ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟــﺪدا
ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺤﺘﺮﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻒ اﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻟﺪراﺳﺘﻪ وإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ،وإﻟﻰ اﻵن
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻄﺮح أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻋﻦ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟـﺴـﻴــﺎدﻳــﺔ ،ﻓﺤﺴﺐ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻟﻴﻨﺎﺑﻮرغ
ﻣــﺎدﻳــﻮل اﻟ ــﺬي ﻳﻘﻴﺲ درﺟ ــﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ
 6ﻧﻘﺎط ﻣﻦ أﺻﻞ  10ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴﺎس اﻟﺼﻨﺪوق،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  8ﻧﻘﺎط ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ً
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺷ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،وﺣـﺘــﻰ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣ ــﺮ ﺑـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ دوﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟــﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ
ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﺗﺼﺤﻴﺢ ،ﻛﻤﺎ ﺣــﺪث اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ــﺮﺻ ــﺪ أﺻ ـ ــﻮل 750
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،إذ أﺷﺎر إﻟﻰ
أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﺴﺮت ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋ ــﻞ،
ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض
اﻷﺻﻮل  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  68ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻜﺰ
اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻷرﻗــﺎم ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ وأن
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻓﻲ أﻓﻀﻞ أﺣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ،
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي اﻧﺨﻔﺎض ،ﻟﻜﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ أي أرﻗﺎم
ﻋﻦ اﻷداء ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ.
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ان اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻳﺘﺤﺪث،
ﻣـ ـﺜ ــﻼ ،ﻋـ ــﻦ أﺛ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ــﺮوج ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻻوروﺑﻲ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" واﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻗﺪم ﻣﻜﺘﺐ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ )ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻨﺪن( ،ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ
ً
وﻗﺘﻬﺎ ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻼ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻋﻠﻰ اﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
واﻟﻌﻘﺎر واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻌﻤﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻼ ﺷﻚ
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻻﺻﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻻﺣﺪث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
وﺷﻔﺎف.

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻏﻢ أن ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ"اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ﻗﺪ ﻳــﺆدي ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋــﻼم اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎء ﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﺮب

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﺑﻜﻞ اﻷ ﺣــﻮال
ً
ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،او ﺑﺸﻜﻞ
ادق ﻳ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،ﻫ ــﻮ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺣ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻲ ﻟ ــﻼﺻ ــﻮل
واﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃـ ـﻴ ــﺎت ،وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﻀــﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻔﺎءة ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺟﻮدة ﺧﻄﻄﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى ﻗﺪرة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاء ة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻌـﻬــﺎ ،وﺷ ـﺘــﺎن ﻫـﻨــﺎ ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺎﻻوﻟﻰ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارﻗﺎم
ﺟﺎﻣﺪة ،اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺴﺘﻮى
ﻛﻔﺎءة ،وﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﻓﺼﺎح
ﻟــﻺﻓ ـﺼــﺎح ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎدﻳــﺔ
واﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻓــﻮاﺋــﺪ ﻛـﺜـﻴــﺮة ،ﺗـﺘـﻌــﺪى ﺣﺘﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت واﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﺻﻼﺣﻬﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺮﺷﻴﺪ اداﺋﻬﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﻗﻴﻤﺔ ﺻـﻨــﺪوق اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ،اﻟــﺬي ﺗﺪﻳﺮه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻨﺤﻮ ﻧـﺼــﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧ ــﻼل  5ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻓـﻤــﻦ ﺣﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ان ﻳ ـﻌ ــﺮف اوﺿ ـ ـ ــﺎع ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه ﺻ ـﻨ ــﺪوق
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم وأداء ه وﻛﻔﺎء ﺗﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ان
ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ــﻰ ان اﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﺻــﻮﻟــﻪ اﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ ﺗــﺄﺳـﺴــﺖ ﺑـﻌــﺪه ﺑﻨﺤﻮ
 30ﻋﺎﻣﺎ او اﻛـﺜــﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ان ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﺴـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟ ـﺒــﺎب ﻟﺤﻤﻼت
دوﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ــﺆدي ﻟـﻔــﺮض ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت وﺿــﺮاﺋــﺐ وﻗـﻴــﻮد
أﻛﺜﺮ ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﺈن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮار ذﻛﺮﻳﺎت أﻟﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزات وﺳﺮﻗﺎت
وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻬﻮﻟﺔ وﻛﻔﺎءة اﻧﺘﺎﺟﻪ ﻻ ﺷﻚ أن ﻟﻬﻤﺎ
اﺛﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ.

ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ وﻛ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ "ﻣ ـ ـ ــﻮدﻳ ـ ـ ــﺰ" ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،إن ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ "ﻣﺴﺘﻘﺮة" ﺑﺸﻜﻞ
ﻋ ـ ـ ــﺎم ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎت اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺧ ــﻼل  ،2019ﻟـﻜــﻦ اﻹ ﺻ ــﻼﺣ ــﺎت ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ،
واﻷوﺿﺎع اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺎت.
وأﺷﺎرت "ﻣﻮدﻳﺰ" ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ
ﻟ ــﻼ ﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ا ﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ إ ﻟـ ــﻰ أن ا ﻟ ـﺒ ـﻄــﺎ ﻟــﺔ
ﻟــﻦ ﺗـﺸـﻬــﺪ ﺗـﻐـﻴــﺮا ﻳــﺬﻛــﺮ ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ،أو
ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
و ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ أن ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟــ 5ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـ 6اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ

»ﺳﻔﻦ« ﺗﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

»أوﻟﻰ وﻗﻮد« :ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ورﺑﺔ ﺑـ  ٩.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻋﻘﺪ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  9.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ »أوﻟﻰ وﻗﻮد« ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ﺣﻴﻦ
ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻟﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮض
ً
ﺳﻴﺘﻢ إدراج ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ.

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗﺶ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ "وﺳﺘﺴﺎﻳﺪ" ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﻫﻴﻤﻞ ﻫﺎﻣﺒﺴﺘﺪ"
ﻣﺒﺎن ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﻨﺪن .وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
ٍ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ "أ" ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 200
أﻟﻒ ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات.
وذﻛ ــﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر،
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻌﺪل  96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن ﺷﺮﻛﺔ "ورﻛـﻤــﺎن إل إل ﺑــﻲ" ﺳــﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ﻟـ"وﺳﺘﺴﺎﻳﺪ" .وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ،
ً
ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ،ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  39.2ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ .وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر دﺧﻞ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ.

»اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ« ﻫﻲ ﺑﻴﺎن
ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻸﺻﻮل
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺟﻮدة
اﻟﺨﻄﻂ

»ﻣﻮدﻳﺰ« :اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺗﺤﻔﺰ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﻣﺎﻋﺪا ﻋﻤﺎن ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ.
وأو ﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ أن أ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ا ﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺧ ــﻼل
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻞ  2018ﺧـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺪى
اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ دواﻓﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
و ﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ اﻹ ﻧ ـﻔ ــﺎق ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ً
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺎ ﻻﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺗــﻮﻗ ـﻌــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ
ﻟ ـﻬ ــﺎ ،أن أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺳ ـﺘ ـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 75
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،2019
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات« ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮض ﻟﺸﺮاء
ﺣﺼﺔ »اﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺐ

» «gfhﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن

albaghli74@gmail.com

دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﻢ "ﻫﺎﻳﺴﻜﻮ
ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ" ،ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪره
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "ﺳـ ـﻔ ــﻦ" ،إن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺳـ ــﻮف ﺗـ ـﻤ ــﺎرس أﻧـﺸـﻄــﺔ
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟــﻺﻧـﺸــﺎء ات واﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(.
وأﻛ ــﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻟﺪى
ً
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺸﻬﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺳ ــﻮف ﻳﻈﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ُ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ

»اﻟﺴﻮر« ﺗﺒﻴﻊ  ٤.٨ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
ﻓﻲ »اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮر ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻮﻗﻮد إﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ
ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ،اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺒﻴﻊ 4.82
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
ً
وﻗــﺎﻟــﺖ "اﻟ ـﺴ ــﻮر" إن اﻟـﺒـﻴــﻊ ﺗــﻢ ﺑﺴﻌﺮ  830ﻓﻠﺴﺎ
ُ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗ ـﻘــﺪر ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ 4
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺒﻴﻊ ﺗــﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ
أدﻓﺎﻧﺘﺞ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ(.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،إذ ﺗﻤﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم وﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ُ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬا
اﻷﺛﺮ.

ﺗﻈﻞ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻣﺤﻔﺰا
ﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة اﻹﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﻂ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﻮاﺣ ــﻲ
ا ﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮ ﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاز ﻧ ـ ــﺎت دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
و ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ أن ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮ ا ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺞ ا ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻟــﻦ ﻳﺴﺠﻞ ﺗﻐﻴﺮا ﻳــﺬ ﻛــﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋــﺎ ﻣــﺔ ﻫﺬا
اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
اﻹ ﺟـﻤــﺎ ﻟــﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﻤﻮا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إ ﻟ ــﻰ أن ا ﻧـﺨـﻔــﺎض أ ﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  2018ﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ً
ﻳﻨﺨﻔﺾ  ٢٥ﺳﻨﺘﺎ

ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺮض
ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات
)اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم( ،ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﺳﺘﺜﻤﺎرات" ،إن اﻟﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﺸﺮاء 31.44
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻲ "اﻟﺴﻜﺐ" ،ﺗﻤﺜﻞ  20.43ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻸﺧﻴﺮة  ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺸــﺮاء ﺳﻴﺘﻢ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت "اﻟﺨﻴﺮ" اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
ً
ﺑﺄن اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺒﻠﻎ  250ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ.

ً
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  25ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ
ً
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  58.19دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 58.44
ً
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ
اﻷول ﻣﻊ ﺻﻌﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ
ً
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺧﻄﻄﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ
اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺊ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وارﺗ ـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﺧــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣــﺰ ﻳــﺞ ﺑــﺮ ﻧــﺖ  1.65دوﻻر ،ﻟﻴﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى  60.64دوﻻرا ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺨ ــﺎم اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ  1.60دوﻻر ،ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 52.11دوﻻرا.

ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻮﻓﺴﺖ ،إﻧــﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺠﺎر ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﻮﻓﺴﺖ.

ارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر وﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

ً
ً
»إﻧﻮﻓﺴﺖ« :اﻟﺠﺎر رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
»ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ »زﻳﻦ« إﻟﻰ ٪٢٤.٢١
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ "زﻳﻦ" ﻣﻦ  24.61ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻰ 24.21
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺘﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
)ﺷﺮﻛﺔ أورﺗﻴﻞ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ اس ﺑﻲ ﺳﻲ ﻟﻴﻤﻴﺘﻴﺪ(  21.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻬﻮض ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت
 5.05ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر،
أﻣــﺲ ،إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺺ
اﻟـﻴــﻮرو إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.345دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء.
وﻗــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،إن "ﺳ ـﻌــﺮ ﺻ ــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.389دﻳ ـﻨــﺎر،
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.306
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ".

١٠

اﻗﺘﺼﺎد
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»اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« ﻳﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«

 ...وﻳﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻷﻫﻠﻲ«

ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺘﺪرﺑﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ٢٠١٨-٢٠١٧

ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ  ٦ﻣﺠﺎﻻت

ﻗﺎل ﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ إن ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ راﺋﺪة ،ﻳﻘﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ.

ً
اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
د .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ وﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن وﻏﺪﻳﺮ اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻳﺘﻮﺳﻄﻮن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻟﺘﻮاﻛﺐ
أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ

ً
ﻛﺮم ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ ﺿ ـﻤــﻦ ﺑــﺮاﻣــﺞ
ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم -2017
 ،2018واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻟـﻨــﺪن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ً
واﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻋﺮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ،
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺗ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺞ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ ،اﻟ ــﺬي أﻧ ــﺎب ﻋﻨﻪ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ د .ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﻮب اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ،
وﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎد أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺜﻤﺎن ،وﻣــﺪﻳــﺮة إدارة اﻟـﻔــﺮوع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدات اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ :ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻓـ ــﺮع ﻣـﺼــﺮﻓــﻲ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،و ﺷ ـﻬــﺎدة أداء اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،

وﺷﻬﺎدة ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ) ،(CMوﺷﻬﺎدة ﻣﻬﺎرات
اﻟﺒﻴﻊ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،وﺷﻬﺎدة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻌـﺒــﻼﻧــﻲ »إن ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ راﺋﺪة،
ﻳﻘﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،وﻳﺴﻌﻰ
ً
داﺋﻤﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟ ـﻘ ــﺪراﺗ ـﻬ ــﻢ وﻣ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻫــﺬه
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ أدوات وأﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ اﻟـﺘـﻌـﻠــﻢ
ً
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
دورﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل«.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﻌـﺒــﻼﻧــﻲ أن اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺗـﺸـﺠــﻊ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل دراﺳ ـﺘ ـﻬــﻢ
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻢ
وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ،إذ ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﺑﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ،وذﻟﻚ
ً
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺒﻨﻚ.
وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي واﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
»اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«
ﻳﻨﻈﻢ
»اﻟﺘﺠﺎري«
ً
و»راﺗﺒﻚ وزووود« ﻏﺪا
ﻓﻲ ﺣﺪث ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ،ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻏــﺪا ،اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
ﻣﺴﺎء ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز ،ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺠﺎﺋﺰة ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﻋــﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.500.000دﻳﻨﺎر ،واﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وزووود«،
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﺻـﺤــﺎب ﺣﺴﺎب اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻣــﻦ »اﻟـﺘـﺠــﺎري« ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ وﺳﻴﺎرة راﻧﺞ روﻓﺮ ﻓﻴﻼر.
وﺳﻮف ﻳﺘﺨﻠﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت واﻟﻌﺮوض
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻀــﻮر واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻌ ـﺘــﺰم »اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري« دﺧ ــﻮل
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ،ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ،
وﻫﻮ »اﻟﻨﺠﻤﺔ« ،وﻛﺬﻟﻚ ﻹﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«،
اﻟﺬي ﺳﺘﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻧﺼﻒ
اﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﺣﻤﻠﺔ
»راﺗﺒﻚ وزووود«.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ودﻳﺴﻤﻮﻧﺪ ﻧﻴﻠﺴﻮن ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻷﻫﻠﻲ«

ﻣــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻻﺣ ـﺘــﺮاﻓ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺜــﺮي اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﻮده اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ً
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮادر اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،داﻋ ـﻴ ــﺎ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
إﻟــﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻟ ــﺪؤوب وﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺼﺮﻓﻲ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺄﺗﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺘﻼﻗﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ »اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ً
اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎ ﺑ ــﺪوره ﻛــﺄﺣــﺪ أﻛـﺒــﺮ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﺨﺎص ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺣ ــﺮص اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ً
إﻋﺪادﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.

أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺗـﺨــﺮج ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺗـﻤــﻮا ﺑﻨﺠﺎح اﻟـ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻗــﺎم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻀﺮه
اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻤﻮا ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ »اﻷﻫﻠﻲ«.
وﺣـﺼــﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
»اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻫ ــﻲ :ﻣــﺪﻳــﺮ ﻓ ــﺮع ﻣـﺼــﺮﻓــﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،إدارة اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن،
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻣـﻬــﺎرات اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،أداء اﻹدارة
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ وﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ .ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ اﻹدارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑـ»اﻷﻫﻠﻲ« وأﺳﺮ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ .وﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﺧﺮﻳﺞ
ﺷﻬﺎدة دﺑﻠﻮم ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟــﺪورة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻜﻤﻠﻬﺎ
ﺑﻨﺠﺎح.
وﻳﻠﺘﺰم »اﻷﻫﻠﻲ« ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻮارده اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮص اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻪ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ودﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻤﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ »اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ« ،واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
دوﻟﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ د .اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻫﻨﺄ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
ً
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ دور ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ُ
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ً
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟـﻤـﻌــﺎرف واﻟ ـﻤ ـﻬــﺎرات واﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻬــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـ ـ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻷداء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻔ ــﺮد
واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وذﻛﺮ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻗﺪم ﺷﻬﺎدات اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ً
ﺟﺪﻳﺪة ﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺷﻬﺎدة
اﻟـﻤــﺪﻗــﻖ اﻟـﺸــﺮﻋــﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ) ،(CSAوﺷ ـﻬــﺎدة ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮع ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ) ،(CBBOMوﺷﻬﺎدة
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼء ذوي اﻟﺜﺮوات
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ).(CBRM

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »ﻫﻮرﻳﻜﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
أﺷـ ـ ـ ـ ــﺎدت وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ﺑ ــﺪور ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﻣـﺜـﻤـﻨــﺔ دﻋ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب
وﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻛﺎﺋﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض
»ﻫــﻮرﻳـﻜــﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،«2019اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓـ ــﻲ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻀ ـﻴ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت
واﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت ،ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺴﻔﺮاء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوار واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ.
وﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم واﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔــﺎرس،
درﻋﺎ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮة ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﺰام
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻒ
ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻟــﻼﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد وﺗـ ـﻌ ــﺰز ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ رﻳـ ــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل.
وﺷــﺎرك »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »ﻫﻮرﻳﻜﺎ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ« ،ﺿﻤﻦ ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل

ﺗﻜﺮﻳﻢ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ ،وإﺗــﺎﺣــﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ،
وﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋـﺒــﺮ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺟﻨﺎح
ﺧــﺎص ﺧــﻼل اﻟـﻤـﻌــﺮض ،اﻟ ــﺬي اﺳﺘﻤﺮ 3

»زﻳﻦ« اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ﻟﻤﻌﺮض
»«Auto Works Show

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳـ ــﻦ رﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ
اﻟ ـﺒــﻼﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت وﻗ ـﻄــﻊ ﻏـﻴــﺎر
اﻟﺴﻴﺎرات )Auto Works Show
 ،(2019اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﺄرض
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮف –
ﺻﺎﻟﺔ رﻗﻢ  5و 6ﺣﺘﻰ  19اﻟﺠﺎري،
ﺗـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـﺘـﺤــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ إﺳﺤﻖ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮض
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺪﻋﻢ
وﺗﻤﻜﻴﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑــﺪاع ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ
ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻨﻰ ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮه ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟـﻤـﺤــﺮﻛــﺎت اﻟــﺬي
ﻳﺸﻬﺪ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ »زﻳـ ـ ـ ـ ــﻦ« أن ﻣ ـﻌ ــﺮض
ُ Auto Works Showﻳ ـﻌ ــﺪ ﻣﻦ
أول اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺳﻮق اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت )اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
واﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎرﻳــﺔ( اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺎم
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻊ وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧــﺪﻣــﺎت وﻗـﻄــﻊ ﻏﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت
وﺳﻴﺎرات ودراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ اﻹﻛ ـ ـﺴ ـ ـﺴـ ــﻮارات وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت

وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻌـﻨــﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات،
ُ
واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪم أﻋ ـﻤ ــﺎل
ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺎت واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟـ ــﻰ ﻗ ـﺴ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ ﻋـﻤـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺪرك
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ دور ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓــﻲ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻛــﻮﻧـﻬــﺎ إﺣــﺪى
أﻛـﺒــﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ،ﺣـﻴــﺚ أﺗــﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ »زﻳــﻦ« ﻟﺘﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻲء
ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺸﻐﻮف واﻟﻤﺒﺪع اﻟﺬي
ﻳﻤﻠﻚ أﻓـﻜــﺎرا إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻮق.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت »زﻳـ ـ ـ ـ ــﻦ« إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﺒﻨﻲ رواد
اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ أﺻـﺤــﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
دﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع رﻳــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
واﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻟ ـﻜ ــﻞ ﺟ ـﻬ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓ ـﻜــﺮة
ورؤﻳ ـ ــﺔ ﺗـﺘـﺴــﻢ ﺑ ـﻨــﻮاﺣــﻲ اﻹﺑـ ــﺪاع
وﺗـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ وﺗ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓﻲ
رﻓﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ.

أﻳ ــﺎم ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮف.
وﻗــﺪم »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟــﺰوار اﻟﻤﻌﺮض ﻋﺮﺿﺎ
ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻪ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ،
إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع إﻟـ ـ ــﻰ آراﺋ ـ ـﻬـ ــﻢ

وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﻢ.
ُ
وﻳﻌﺪ وﺟــﻮد اﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺟﻨﺎح
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض وﻓـ ـ ــﻖ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻎ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺠﺎﻻ
واﺳ ـ ـﻌـ ــﺎ أﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻣــﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻓﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﺷﻜﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ وﺟـ ــﻮدﻫـ ــﻢ ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ورؤﻳـ ــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت
»ﺑﻴﺘﻚ« ،ودوره اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮاﺟﺪ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ودراﺳــﺔ آراﺋﻬﻢ
وﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ.

 Ooredooﻧﻈﻤﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﺮع
ﺑﺎﻟﺪم ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم
ﻧ ـﻈ ـﻤــﺖ  Ooredooاﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺒــﺮع
ﺑﺎﻟﺪم ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ،اﺳﺘﻤﺮارا
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـ ــﺪم اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺮﻫــﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻳــﻮم ،ﻟﺘﺆﻛﺪ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺛ ــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺛـﻨــﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻓﻲ .Ooredoo
وﺧﺼﺼﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻴــﺎدة ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑــﺎﻟــﺪم ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻘــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻛ ــﺎن ﻣﺠﻬﺰا
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
و ﻓــﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺟﻤﻊ اﻟﺪم ،ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي ،
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
وﻻﻗـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ﺗ ـﻔــﺎﻋــﻼ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،ﻣـ ـﻌـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﻦ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ،
وواﺟﺒﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ .وﺗﺤﺮص  Ooredooﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟــﺪى ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮع
ﺑــﺎﻟــﺪم ،ﻹﻧـﻘــﺎذ ﺣـﻴــﺎة اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻣﻤﻦ ﻫــﻢ ﻓــﻲ أﻣـ ﱢـﺲ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪم.

وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ
أول إدارة اﻻﺗ ـﺼــﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟــﺪى Ooredoo
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب» :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻌﻮر ﻳﻀﺎﻫﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻧﺤﻦ
ﻧــﺆﻣــﻦ ﺑــﺄن ﻛــﻞ ﻗـﻄــﺮة دم ﺗـﺴــﺎوي ﺣـﻴــﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻤــﻦ ﻫــﻢ ﻓــﻲ أﻣ ـ ﱢـﺲ اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﻬــﺎ .وﻣــﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ«.
وﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ  Ooredooاﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ـﻬ ــﺎ وﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎل ﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،وﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ دورﻫ ــﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻣــﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺆوﻧﻬﺎ
وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻫﻴﺌﺔ أﻣﻨﺎء

 50أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ﺧﻄﺮا ﻛﺒﻴﺮا إذا
ﺗﻐﻴﺮت اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ

ﻗــﺎﻟــﺖ ﻋـﻀــﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ
أﻣ ـﻨ ــﺎء ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺳ ــﺎرة أﻛ ـﺒــﺮ إن رؤﻳ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ ﻫﻲ
ﺧ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ،
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺷــﺆوﻧـﻬــﺎ
وﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﻣــﺎﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺗـ ــﺪار
ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﻣـﻨــﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻤﺮا دوﻟﻴﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓ ـﻬــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻧ ـﻤــﻮذﺟ ـﻴــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺟــﺰر ،إﺿﺎﻓﺔ
ً
إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻌﺒﺮا
ً
ً
ً
ً
دوﻟﻴﺎ وﺗﺠﺎرﻳﺎ وﺳﻴﺎﺣﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ
ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ رؤوس
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗـﺼـﺒــﺢ
ً
ً
ﻣﻮردا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﻣﻜﻤﻠﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أﻛ ـﺒ ــﺮ ،ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻨ ــﺪوة
اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ دواوﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ دﻳــﻮان اﻟﻐﻨﺎم ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان« ﻓﻠﺴﻔﺔ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ...2035
ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ ﺣ ـﻠ ــﻢ أم ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ
ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ« ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺷــﺮح اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻄﺔ  ،2035واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰر واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ-
أن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ ﺟــﺰء
رﺋﻴﺲ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ  ،2035إذ إن
اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﺪأت ﻓﻲ
اﻟﻈﻬﻮر إﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ.
وذﻛ ــﺮت أن ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﻠﻚ
ﻛــﻞ اﻟـﻤـﻘــﻮﻣــﺎت ﻟـﻠـﻨـﻬــﻮض ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﻬﺎ ﺳﻤﻮ
أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺑﺪاع.

ﺑﻮاﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻗﺎﻟﺖ أﻛﺒﺮ إن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ذات أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ــﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻮاﺑﺔ وﺳﻮﻗﺎ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 150ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ــﺪول ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧ ـﻬــﺎ ﺳﺘﻜﻮن
ﺑﻮاﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء
واﻧـﻄــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋ ــﺎدة اﻹﻋـﻤــﺎر،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار
ﻻﺣﻘﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ.
وذﻛﺮت أن رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ  2035ﺗﻌﺪ
رؤﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء
ﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ  40وذﻟــﻚ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ــﺖ أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن رؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ،2035ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ا ﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
وزراء ووﻛ ـ ـ ــﻼء أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻻ ﻳ ـﻌــﺮﻓــﻮن
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ رؤ ﻳ ــﺔ  ،2035ﻣﻀﻴﻔﺔ ان
أول ﺳ ــﺆال ﻧـﻄــﺮﺣــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إﺣﻀﺎر
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ رؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  2035وﻻ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن
ﺟﻮاﺑﻬﻢ اﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ
وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
ً
وأﻛﺪت أن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ

»رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﺒﻴﻊ »روﻧﺎ اﻟﺘﺠﺎري«
ﺑـ  ٥.٩٥٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻋﺒﺮ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد
ﺑﺎﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ
أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ »روﻧــﺎ اﻟﺘﺠﺎري«
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻴﻄﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 5.950
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ »رﻳﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻣﺸﺎري اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
 1000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻪ  300ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻳﺤﻘﻖ دﺧﻼ ﻳﺒﻠﻎ  478.620أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأوﺿــﺢ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ أن ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺰاد ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم وﻧﺼﻒ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وﺷ ـﻬــﺪ ﺣ ـﻀ ــﻮرا ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌـﻴــﻦ ﻟ ـﻤ ــﺰادات

اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ واﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎﺗـﻬــﺎ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻤــﺰاد أﻇـﻬــﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷﺣ ــﻮال أن
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﻣــﺎزال ﻛﺒﻴﺮا ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »رﻳ ــﻢ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ« ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﺮح اﻟـﻌـﻘــﺎرات
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮاء ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﺿــﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ إدارة اﻷﻣــﻼك
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﺪودة ﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ،وﻛـ ــﺎن ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮا وﻳــﺪﻋــﻢ
● ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي
أﻗ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت أﻣ ــﺲ،
إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.18ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻌــﺎدل
 9.36ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5225.15ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺳ ــﻂ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  22.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 135.9
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧـ ـﻔ ــﺬت ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
 4919ﺻﻔﻘﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.11ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ﻫﻲ  6ﻧﻘﺎط ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5467.61ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 17.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  51.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2088ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺧ ـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﺑـ  0.32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي 15.55
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 4783.41ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  84.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2831ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻠـﺠـﻠـﺴــﺔ
اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎوب ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﻨﻲ اﻻرﺑﺎح ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع

اﻻداء ﺳﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد
أﺧـ ـﻴ ــﺮا وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ،وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺑـﻨـﺴــﺐ
ﻣﺤﺪودة.
وﺳ ــﺎد اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ أﻳـﻀــﺎ ﻣﻌﻈﻢ
اﻻﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ داﺋ ـﻤــﺎ
ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺼ ـﺒــﻎ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﺎﻟ ـﻠــﻮن
اﻻﺧﻀﺮ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻤﺮاء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ
اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات وﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻣــﺆﺷــﺮي
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻘﻴﺔ
اﻷﺳ ــﻮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،وﻛﺎن
اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮرا،
وﻟـﻜــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي
ﻛـ ــﺎن اﻻﻓـ ـﻀ ــﻞ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،إذ ﻧﻤﺎ
ﻣ ـﺘ ـﺠــﺎوزا ﻣـﺴـﺘــﻮى  8400ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
اﺷ ـﻬــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻟ ـﺤــﻖ ﺑﻪ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺬي ﺣﻘﻖ
ﻧ ـﻤــﻮا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ـﺘ ـﺠ ــﺎوزا ﻣـﺴـﺘــﻮى
 10700ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﻠﻮن ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
دﺑﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺧﻀﺮ اﻳﻀﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟ ـﻨــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح وﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﻟﻀﻌﻒ
واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة
ﻫ ــﻮ ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻞ ﻓ ـﻜــﺮة ﻫ ــﺬه اﻟــﺮؤﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺠﺐ ان
ﻳـﻌــﺮﻓـﻬــﺎ وﻳـﺘـﺒـﻨــﺎﻫــﺎ ﻟـﻜــﻲ ﺗﺼﺒﺢ
رؤﻳﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ:
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ أﺗ ـﻴ ــﺖ رأﻳ ـ ــﺖ اﻧ ـﻬ ــﺎ رؤﻳ ــﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ وﺗﻨﻘﺬ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻬﻲ رؤﻳﺔ
ﻛ ــﻞ ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﻳ ـﺠــﺐ ان ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ
وﻳﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮﻳــﺔ ،اﻻ ان ﻫـﻨــﺎك
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن
اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ان
ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟ ــﺬري ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺎﺋﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
وﻟﻔﺘﺖ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ رؤﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣــﻼ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ،
وﺗـﻘـﻠــﻞ ﻣــﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻌــﺎم،
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ــﻞ ﻳ ـﻨ ـﻈ ــﻢ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ،

ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻓـ ــﻲ ﺟـ ــﻮﻫـ ــﺮه ﻋـ ــﻦ ﺑــﺎﻗــﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻛﺨﻄﻮة
اوﻟﻰ ﻷن اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﻣ ـﻌ ـﻘــﺪة ،ﻓــﺎﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻫ ــﻮ اﻟـﺨـﻄــﻮة
اﻻوﻟﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا.
وأﻛ ـ ــﺪت »ﺿـ ـ ــﺮورة ان ﻳ ـﻔـ ّـﻌــﻞ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ دوره ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻫﻨﺎك 60
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﻞ
أﻫـﻤـﻴـﺘــﻪ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف ﻃــﺎﻗــﺎت
ﺑــﺪﻳـﻠــﺔ ﻛﺎﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟ ـﻬ ــﻮاء وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ أن
أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮة وأﺻﺒﺤﺖ
ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ وﺑ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺖ ﻗ ــﺪرﺗـ ـﻨ ــﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺼﺎرﻳﻔﻨﺎ وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ
أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺳ ــﻮﻗ ــﺎ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﺪول إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻲ أن ﻋـﺼــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ »ﻟــﻦ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ،إﻻ أن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ ،ﻣ ــﺎ ﻳﺠﻌﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﻣ ـ ــﺎم ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺣﻠﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،2035
اﻟ ـﺘــﻲ أﻗــﺮﺗ ـﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن »اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻳﺰال
ﻣﻮﺟﻮدا ،ﻛﻤﺎ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ
ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ اﻷدوار ،وﻟﻬﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧـﻌـﻴــﺪ دور اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫــﻮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس
ﺧﻄﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.

رأﺳﻤﺎل ﺑﺸﺮي
وأﻛﺪت أﻛﺒﺮ أن »اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓــﻲ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻫــﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي
ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻧ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ،
أﻣــﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮع وﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪام ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧـﺸـﻌــﺮ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ،وإﻻ ﺳﻨﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺎد
اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻌﺎم«.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓﻲ
رؤﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣ ــﻦ ﺑـﻨـﻴــﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣـﺘـﻄــﻮرة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺑـﺠــﻮدة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،واﻟـﺴــﺎدس ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ،واﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻫﻮ
ﺿـ ـ ـ ــﺮورة ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ دوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻗــﺎدرون
ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ واﻹﺑ ـ ـ ــﺪاع،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳـﺘـﻤــﺪادا ﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻷﺟ ــﺪاد ،وﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎورة ،ﻓ ـﻬــﻲ ﺳـﺘـﻜــﻮن
ﺑﻮاﺑﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة.
وأﺷـ ـ ــﺎرت أﻛ ـﺒــﺮ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻟــﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣــﻦ واﻗ ــﻊ ﺟــﺰﻳــﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺛﺮﻳﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻟﻦ ﺗﺰال
ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ،ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ
واﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ.

أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار

واﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻋـﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﻮن اﻷواﺋـ ــﻞ ،إﻻ أن اﻟﺨﻠﻞ
ﺟ ــﺎء ﺑ ـﻌــﺪ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻬﻤﺔ واﻟﻨﺸﺎط.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻴ ـﺒــﻞ أن أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﻮص ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻠــﺆﻟــﺆ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺤــﺮ،
ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓــﺎﻋ ـﻠــﺔ وﻗ ـ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻤﺲ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻨﺎس ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺠﺎرة اﻟﻠﺆﻟﺆ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ـ ــﺎل إن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻧ ـﺤ ــﻮ  50أﻟ ــﻒ
ﺷ ـ ـﺨـ ــﺺ ﻳـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﻮن ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧـﻄــﺮا ﻛﺒﻴﺮا
ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮت أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺪ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻋــﺪد اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻓﻴﻪ
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ
اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻋﻤﻼ
اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺎ ﻟـﺘـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻌﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻻﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ
 2035د .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ،
إن اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻘﺮارا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻬﻨﻐﺎري :ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري ودﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﺟﻴﺰا ﻧﺎج :ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻟﺤﻮم اﻷﺑﻘﺎر اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺷ ـ ـ ــﺎرك اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ﻣ ــﺮﺑ ــﻲ اﻷﺑـ ـﻘ ــﺎر
اﻟ ــﺮﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ـﻨ ـﻐــﺎرﻳــﺎ ﺑـﻤـﻌــﺮض
ﻫ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺮة اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻘــﺐ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﻲ
ً
دوراﺗـ ـ ــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧ ــﻪ ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻔـ ــﺎرة ﻫ ـﻨ ـﻐــﺎرﻳــﺎ
ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﺎرون ﻛﻴﺮﻳﻜﺠﺎرﺗﻮ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ــﺲ ،أن
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻬـﻨـﻐــﺎرﻳــﺔ ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ
دﺧﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓــﻲ
ً
ﻣـﻌـﻈــﻢ أﺳ ـ ــﻮاق أوروﺑ ــﺎ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟــﻰ
ﻗﺪرة ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻠﺤﻮم
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ.
وﻗ ــﻞ ﻛـﻴــﺮﻳـﻜــﺎﺟــﺎرﺗــﻮ ،إن اﺗـﺤــﺎد
ﻣﺮﺑﻲ اﻷﺑـﻘــﺎر اﻟــﺮﻣــﺎدﻳــﺔ اﻟﻬﻨﻐﺎري
ﻳﻬﺪف ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎرض
ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ ﺑـﻠـﺤــﻮم

اﻷﺑﻘﺎر اﻟﻬﻨﻐﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻔﻜﺮة
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﻮدة اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮم
اﻷﺑﻘﺎر اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ.
وذﻛ ــﺮ أن اﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣــﺮﺑــﻲ اﻷﺑ ـﻘــﺎر
ا ﻟــﺮ ﻣــﺎد ﻳــﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮب ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ
ً
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق واﻟ ـﻤ ـﺤــﻼت ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻄﺮح
ﻣــﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أرﻗﻰ اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
وﺑﻴﻦ ﻛﻴﺮﻳﻜﺎﺟﺎرﺗﻮ أن ﻣﺸﺮوع
اﻷﺑـ ـﻘ ــﺎر اﻟ ــﺮﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻳـ ـﻨ ــﺪرج ﺗـﺤــﺖ
إﻃ ــﺎر ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣ ـﻤــﻮل ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
ً
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن ﻋ ــﺪد
اﻷﺑ ـ ـﻘـ ــﺎر ﻣ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻣ ـﺤ ــﺪود
ً
ﺟﺪا ،ﻟﺬا ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺒﻴﻊ أو ﻧﺼﺪر
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺎت ﻫ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ﺑــﻞ
ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻋﻢ
وﻓـﻨــﺎدق ﺗﻘﺪم وﺟـﺒــﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت ﻣﻦ
ﻟ ـ ــﺬوق اﻟ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻊ واﻟ ـﻨ ـﺨ ـﺒــﺔ وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﺎﺧﺮة.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﺗ ـﺤــﺎد
ﻣﺮﺑﻲ اﻷﺑﻘﺎر اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺰا ﻧﺎج،

ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﺗﺤﺎد ﻣﺮﺑﻲ اﻷﺑﻘﺎر اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻨﻐﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮض ﻫﻮرﻳﻜﺎ
أن اﻷﺑـ ـﻘ ــﺎر اﻟ ــﺮﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨ ـﻐــﺎرﻳــﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻤﺘﺎز ،ﻓﻜﻞ
أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮان ﺗـﺘــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻣﻬﺎ إذ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدن
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧـﻬــﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟــﺪﺳــﻢ ،أﻣﺎ
ً
ﻃﻌﻤﻬﺎ ﻓـﻔــﺮﻳــﺪ ﺟ ــﺪا وﺗـﺸـﺒــﻪ ﻃﻌﻢ
ﻟﺤﻮم ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي.
وﻗ ــﺎل ﺟـﻴــﺰا ﻧ ــﺎج ،إن »ﻫـﻨـﻐــﺎرﻳــﺎ

ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ا ﻟــﺰرا ﻋـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗ ــﻮﻟ ــﻲ اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﺑ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت اﻟ ـﻨ ــﺎدرة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺨﺺ
ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻬ ــﺎ »ﻫ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﺎرﻳـ ــﺎ« ﻓـ ـﻘ ــﻂ ،
ﻓــﺎﻷﺑـﻘــﺎر اﻟــﺮﻣــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻬـﻨـﻐــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ
أﺑــﺮز اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧــﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻗﺎم
اﻟﻬﻨﻐﺎرﻳﻮن ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻻﺗـﺤــﺎد ﻣﺴﺘﻌﺪ

ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ــﻊ اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻮم
ً
اﻟ ـﻬ ـﻨ ـﻐ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﺠــﻢ وﻛـﻤـﻴــﺔ
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺎت ﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻨــﺎﻏــﻢ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
ُ
»داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻳﻐﻠﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ٢٤أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺼﻴﻨﻲ
دلبلا
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ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﻮﺗﺴﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻟﺨﻄﺔ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﻮﺗﺴﻲ«
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي.

اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺼﻴﻨﻲ
ّ
ﺿﺦ  83ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ،
ﺧـ ــﻼل ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت أﻣـ ــﺲ اﻷول ﺑﻌﺪ
إﻋ ــﻼن اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺣــﻮاﻓــﺰ ﻟــﺪﻋــﻢ ﻧﻤﻮ
اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻫ ــﺎ ،وأﺑـ ـﻘ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻜــﺎﺳـﺒـﻬــﺎ ﺑــﺪﻋــﻢ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺮﻓﺾ اﺗﻔﺎق
»ﺑ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ« واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻹﻏ ـ ــﻼق
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ اﻟ ـﺠــﺰﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وارﺗـﻔــﻊ »داو ﺟــﻮﻧــﺰ« اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  155ﻧﻘﻄﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ  24065ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﻊ
»ﻧﺎﺳﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
 118ﻧﻘﻄﺔ إﻟــﻰ  7024ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ً
ارﺗـﻔــﻊ » «S&P 500اﻷوﺳ ــﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  27ﻧﻘﻄﺔ
إﻟﻰ  2610ﻧﻘﺎط.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟ ـﺘــﺪاوﻻت ،ﺗﻠﻘﻰ
ً
» «S&Pدﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺻـ ـﻌ ــﻮد ﺳـﻬــﻢ
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
إ ﻟـ ـ ــﻰ  354.7دوﻻرا ﺑ ـﻌ ــﺪ إ ﻋـ ــﻼن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﻳ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻞ اﻹﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰﺋـ ــﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻳــﻮﻣــﻪ اﻟـ ـ  25ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع
اﻻﻧ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ دون رواﺗﺐ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻹﻏـ ـ ــﻼق ،ﻣ ــﺎ ﻳـﺸـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﻦ
وﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ.
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻹﻏ ـ ــﻼق
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـ  25ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ً
ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ
ﻓﻮﺿﻰ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد دﻋﻢ
ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ »ﻛــﺎﻧ ـﺴــﺎس ﺳﻴﺘﻲ«
إﺳﺘﻴﺮ ﺟﻮرج ،إﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ

ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻴﺮة اﻟﺮﻓﻊ
ً
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﻗﺘﺎ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﺟ ـ ــﻮرج ﻓـ ــﻲ ﺧ ـﻄــﺎب
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
ﻓــﻲ »ﻛــﺎﻧـﺴــﺎس ﺳـﻴـﺘــﻲ« ،أﻧـﻬــﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣـﺘــﺄﻛــﺪة ﻣــﻦ اﻗ ـﺘ ــﺮاب اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ،
وﻫــﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟ ــﺬي ﻻ ﻳــﺪﻋــﻢ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻻ ﻳﻀﺮه.
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻤﺎ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳﻂ
إﺷـ ــﺎرات واردة ﻣــﻦ ﺳ ــﻮق اﻷﺳـﻬــﻢ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨــﻲ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ،
ﻳﺠﺐ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺒﺮ ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ وﺻﻒ ﺟﻮرج.
ورﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ زﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع دﻋﺎ
إﻟ ـﻴ ــﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﻟﺤﻞ
اﻟـﺨــﻼﻓــﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹﻏــﻼق
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي دﺧ ــﻞ
أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻟــﺮاﺑــﻊ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي.
وﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ــﺎ ،ﺻ ـ ّـﻮت اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺿــﺪ اﺗﻔﺎق
رﺋﻴﺴﺔ اﻟــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑﺸﺄن
»ﺑــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ« وﺳ ــﻂ ﺧـ ـﻴ ــﺎرات ﻋﻠﻰ
اﻟـﻄــﺎوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ـﺎن ﻋـﻠــﻰ »ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ« أو اﻟـﺨــﺮوج
ﺛـ ٍ
دون اﺗﻔﺎق.
وﺗ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ »ﻓـ ــﻮﺗ ـ ـﺴـ ــﻲ«
ﻟ ــﻸﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﺗـ ـ ـ ــﺪاوﻻت أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات اﻷﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ اﻷوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻟـﺴــﺎﺣـﻘــﺔ
ﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗﺘﺠﻪ
اﻷﻧـ ـﻈ ــﺎر ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﺤﺐ
اﻟﺜﻘﺔ ﻣــﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء »ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣﺎي«.

واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﻮﺗﺴﻲ «100
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ  0.24ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 6878ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب
 0.3 «600ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  349ﻧﻘﻄﺔ،
وﺻ ـﻌــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮ »داﻛ ـ ــﺲ« اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
 0.14ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  10908ﻧﻘﺎط،
ﻛﻤﺎ أﺿــﺎف ﻣﺆﺷﺮ »ﻛــﺎك« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  4804ﻧﻘﺎط.
وﻳ ـﺘ ـﺠ ــﻪ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة،
ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮت اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن
ً
ﺑــﺄﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ  432ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ 202
ﺿــﺪ ﺧـﻄــﺔ ﻣ ــﺎي ﻟ ـﻤ ـﻐــﺎدرة اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ،ﻣــﺎ ﻳـﻤـﺜــﻞ أﺳ ــﻮأ ﻫﺰﻳﻤﺔ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ .وﻣ ـ ــﻊ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ،ﺗﻮاﺟﻪ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻮﺿﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺮوج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء
آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء.
واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪة »اﻟـ ـﻴ ــﻮرو«ﻋـ ـﻨ ــﺪ 1.1416
دوﻻر ،ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ار ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻊ ا ﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﻹﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ  0.14ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ إﻟــﻰ
ً
 1.2876دوﻻر ،ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪا ﻣــﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻮز ﻣــﺎي ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﻓ ــﻲ آﺳ ـﻴــﺎ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻹﻏـ ــﻼق
ً
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻦ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻼذا
ً
آﻣ ـﻨــﺎ ،وﺳــﻂ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ أن
رﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﺗﻔﺎق رﺋﻴﺴﺔ
اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺗ ـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣ ــﺎي ﻟﻠﺒﺮﻳﻜﺴﺖ،
وﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات ﺣ ــﻮل ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

واﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ »ﻧـﻴـﻜــﻲ« 0.55
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  20442ﻧﻘﻄﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﻮﺑﻜﺲ« اﻷوﺳــﻊ
ً
ﻧ ـﻄــﺎﻗــﺎ  0.32ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 1538
ﻧـﻘـﻄــﺔ .وذﻛـ ــﺮت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ »ﺑـﻠــﻮﻣـﺒــﺮغ«
ً
ﻧـﻘــﻼ ﻋــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدر ،أن ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن
ﺳﻴﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻌﺎم
ً
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟـﺤــﺎد ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
وﻗﺪ ﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ ﻋ ــﺪم
وﺟـ ــﻮد أي ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻷن ﻫ ــﺬه اﻟـﻀـﻐــﻮط ﺗﻌﺘﺒﺮ

ﻣــﺆﻗـﺘــﺔ وﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﺻ ــﻮرة اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻲ .وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 108.48
ﻳﻨﺎت أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮ أداء
اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻹﻏ ـ ــﻼق
ً
ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺊ .وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﻨﻐﻬﺎي
ً
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪ  2570ﻧﻘﻄﺔ،
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﻨﺘﺸﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻋﻨﺪ  1321ﻧﻘﻄﺔ .ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺼﻴﻦ
ﻋﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ زﻳ ــﺎدة اﻹﻧ ـﻔــﺎق ﻋـﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﻲ.

ّ
ً
وﺿﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ أﺣﺪث ﺟﻬﻮد ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ودﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺊ.
وأﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ
اﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺿـ ــﺦ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ  560ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
ﻳــﻮان ) 83ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﻫــﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻀﺦ
ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻪ
ً
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻻ ﻳﺰال

)اﻻﻗﺘﺼﺎد( ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟــﺬروة ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ
ﻟـﻠـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻳﻘﺪم ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﺎدة
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻗـﺒــﻞ ﻋـﻴــﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ
ﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻨــﺐ ﺣ ـ ــﺪوث أزﻣ ـ ــﺔ اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻣــﻊ اﻧــﺪﻓــﺎع اﻟـﻨــﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻺﻋ ــﺪاد ﻟـﻠـﺘـﺠـﻤـﻌــﺎت
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ واﻟ ـﻬ ــﺪاﻳ ــﺎ واﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
)أرﻗﺎم(

ﺣﺮاﺋﻖ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺸﻐﻠﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﺤﻮ اﻹﻓﻼس
ﺗﻘﺘﺮب ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺟﺎس آﻧﺪ إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ« اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ً
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ إﻋﻼن إﻓﻼﺳﻬﺎ
وﺳﻂ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺪﻣﺮة اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺷﻤﺎل
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺧــﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و  ،2018ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل
ﺗﺎﻳﻤﺰ«.
وﻫﺒﻂ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ
»ﺑــﻲ ﺟﻲ آﻧــﺪ إي« إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس وذﻟﻚ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.

اﻹﻓﻼس آﺧﺮ اﻟﻤﻼذات
 ﺑﺪا ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة أن »ﺑﻲ ﺟﻲ آﻧﺪ إي« ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪمﺑﻄﻠﺐ اﻹﻓﻼس ،إذ ﻇﻬﺮت دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻛﺎﻣﺐ«
ً
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟــﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة  86ﺷﺨﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 ﺣــﺪدت داﺋ ــﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟـﺤــﺮاﺋــﻖ ﻓــﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﺎباﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺮان ،وﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻗﺮب ﺑﺮج ﻷﺣﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

ً
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ أﺿﺮارا ووﻣﻀﺎت ﻣﻀﻴﺌﺔ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮج.
 ﺗ ـﻘــﻮل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،إن ﺧـﻀــﻮﻋـﻬــﺎ ﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻓ ــﻼسﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻣ ــﺪادات اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﺣــﺮاﺋــﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ وﺗـﻘــﺪر ﺑﻌﺸﺮات
ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات.
ّ
 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺔﻗــﺪ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻫ ــﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻨﺴﺒﺔ 100
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ودﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
 ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒدﻳﻮن ﻗﺪرﻫﺎ  21.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻷﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ .2040
 ﻗﺎﻟﺖ »ﻣﺎرﻛﻴﺖ أﻛﺴﻴﺲ« ﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻨﺪات ،إن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺸﺮة اﻷﻛﺜﺮً
ﺗﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ،
ﻛــﺎن ﺑﻴﻨﻬﺎ  8ﺳﻨﺪات ﻟـ«ﺑﻲ ﺟﻲ آﻧــﺪ إي« ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻧﻄﺎق
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺤﺎدة رﻏﻢ ذﻟﻚ.
 -ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺘﺎ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز« و«ﻣــﻮدﻳــﺰ« ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري »ﺧﺮدة« ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

آﻣﺎل وﻣﺨﺎوف
 ﻳﻘﻮل »ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﻓﻮﻛﺲ« ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻠﻴﺮﻓﻴﻮ إﻧﺮﺟﻲ ﺑﺎرﺗﻨﺮو«ﻟﻸﺑﺤﺎث ،إن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻹﺣﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  29اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺋﻖ.
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻫﺎس ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ،ً
ﺑﻴﺮﻛﻠﻲ» ،ﺳﻴﻔﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮرﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ« أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﻧﻄﺎق اﻹﻋﺴﺎر ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﺸﻄﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺟﺮاء ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
 ﺗﻮﺻﻠﺖ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،ً
ً
إﻟﻰ أن  12ﺣﺮﻳﻘﺎ أودت ﺑﺤﻴﺎة  18ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻼل  ،2017وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﺧﻄﻮط
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻮزﻋﺎت واﻟﻤﻮﺻﻼت وأﻋﻄﺎل أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة.
 رﻏﻢ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺳﻤﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒﺣﺮاﺋﻖ ﻋﺎم  2017ﻋﺒﺮ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ »ﺑﻲ ﺟﻲ آﻧﺪ إي« ﺳﺪادﻫﺎ  30ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻢ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻄﺖ  1.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 ﻗﺎﻟﺖ »ﺑــﻲ ﺟﻲ آﻧــﺪ إي« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻻﺛﻨﻴﻦ ،إن ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮةً
 2018 - 2017ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ
ً
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
)أرﻗﺎم(
ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺼﻌﺪ ﺑﺪﻋﻢ رﻓﺾ اﺗﻔﺎق
ﻣﺎي ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل
ارﺗﻔﻊ اﻟﺬﻫﺐ أﻣﺲ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓــﺾ اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن اﺗﻔﺎق
رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﺗ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺰا ﻣ ـ ـ ــﺎي ﻟ ــﻼﻧـ ـﻔـ ـﺼ ــﺎل ﻋــﻦ
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ــﺰاﻳـ ــﺪت
اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮات ﻟ ــﻮﻗ ــﻒ رﻓـ ـ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺬﻫـ ـ ـ ــﺐ ﻓ ــﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ 0.3
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ
ً
دوﻻرا
1292.61
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ
ً
ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ(.
وارﺗـ ـﻔ ــﻊ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻘــﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟـﻠــﺔ  0.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
إﻟﻰ 1292.40
ً
وﻗـ ــﺎل ﺑـﻨـﺠــﺎﻣـﻴــﻦ ﻟ ــﻮ اﻟﻤﺤﻠﻞ
ﻟ ـ ــﺪى »ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺐ ﻓـ ـﻴ ــﻮﺗـ ـﺸ ــﺮز« ،إن
ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻓ ــﺮص ﺧ ــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﺗﻔﺎق
ﻳـﻌــﺰز ﺟــﺎذﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺪن اﻷﺻـﻔــﺮ
ـﻼذا آﻣـﻨـ ًـﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣ ـ ً
ﺻﻌﻮد أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة.
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮت اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﻮن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﺑﺮﻓﺾ اﺗﻔﺎق ﻣﺎي

ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ
اﺿ ـﻄ ــﺮاﺑ ـ ًـﺎ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴـ ًـﺎ ﻗ ــﺪ ﻳ ــﺆدي
إﻟ ــﻰ ﺧ ــﺮوج اﻟ ـﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ دون اﺗ ـﻔــﺎق أو ﺣﺘﻰ
ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج.
ورأى ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺎع
اﻟ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدي )اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ( أﻣ ــﺲ ،أﻧــﻪ
ﻳ ـﻨ ـﺒ ـﻐــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ أن ﻳ ــﻮﻗ ــﻒ رﻓ ــﻊ
أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳـﺘـﻀــﺢ
ﻣــﺪى ﺗــﺄﺛــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ وﻣـﺨــﺎﻃــﺮ أﻗ ــﻞ ﺣــﺪة
ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎدن اﻟـﻨـﻔـﻴـﺴــﺔ
اﻷﺧـ ـ ــﺮى ،ارﺗ ـﻔ ــﻊ اﻟ ـﺒ ــﻼدﻳ ــﻮم ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ .وﺑﻠﻎ
إﻟﻰ 1324
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﺪن
ً
ً
دوﻻرا اﻷﺳـﺒــﻮع
1342.43
ﻋﻨﺪ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وزاد اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  0.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
دوﻻرا ﻟــﻸو ﻗ ـﻴــﺔ،
إ ﻟـ ــﻰ 795.50
ً
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮت اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺔ ﻋـﻨــﺪ
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
15.57
ً

ﺳﻬﻢ »ﺳﻨﺎب ﺷﺎت«
ﻳﻬﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٨
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ »ﺳﻨﺎب« – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻟﻔﻮري
»ﺳﻨﺎب ﺷﺎت« – ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ دوﻻرات ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ اﻷول ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻐﺎدرة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻴﻢ ﺳﺘﻮن ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﺳﻨﺎب« ،إن ﺗﻮﻗﻴﺖ رﺣﻴﻞ »ﺳﺘﻮن« ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد
ﺑﻌﺪ ،وأﻧﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻳﻌﺪ »ﺳﺘﻮن« ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ »ﺳﻨﺎب ﺷﺎت«،
ً
واﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم – ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  – 2018وﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﺎدر ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﺘﺠﻬﺎ إﻟــﻰ »أﻣ ــﺎزون دوت ﻛــﻮم« اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰاﻳﺎ أﻓﻀﻞ.
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معهد العالم العربي ِّ
يكرم
د .ناصيف نصار أحد
وجوه الفكر الفلسفي...
مؤلفاته مشروع تأسيسي
لفكر نهضوي مستقل.

15

17
مسك وعنبر

21

قدمت فرقة «ماكوي مورباتا»
الفنانة المصرية دينا فؤاد التحفيز العميق للدماغ
ّ
تحسن في مزاج موسيقاها على آالت حديثة،
تتحدث عن مسلسلها «قيد يؤدي إلى
منها البيانو واآلالت النحاسية
عائلي» وفيلميها «قرمط األشخاص المصابين
والرومبا.
بيتقرمط» و{ساعة رضا» .باكتئاب معتدل أو حاد.

ريانا مع والدها

نيكول كيدمان

مادونا

ريانا تقاضي والدها بسبب
استخدامه عالمتها التجارية

مريم أوزرلي

مادونا تخطف األنظار
بعد عملية التجميل

نيكول كيدمان ورامي
مالك صديقان حميمان

استبعاد مريم أوزرل ي
من «لص بغداد»

خطفت النجمةمادونا األنظار في
أحدث إطالالتها بمطار جون كنيدي
في نيويورك ،حيث التقطت لها عدسات
ً
مصوري الباباراتزي صورا بعد إجرائها
عملية تجميلية في وجهها.
صحيفة ديلي ميل أشارت إلى أنها المرة
األولى التي استطاع فيها المصورون
التقاط صور لمادونا ،بعد حفل عيد رأس
السنة الذي أحيته في نيويورك ،حيث
بدت شاحبة اللون ومالمحها تبدلت
بشكل كبير ،كما أنها كانت تشعر بالبرد
الشديد ،حيث استعانت بقبعة على
رأسها.
الصور التي انتشرت لمادونا أحدثت
صدمة كبيرة لمحبيها حول العالم،
حيث فوجئوا بالتبدل الكبير الذي أصاب
وجهها.

َّ
صرحت النجمةنيكول كيدما 
ن
عن اللحظة التي بدت فيها وكأنها
تجاهلت الممثل األميركي من أصل
مصريرامي مالك في «غولدن غلوب»،
بحفل «.»Critics Choice Awards
وكانت عدسات مصوري البابارتزي
التقطت أخيرا صورة تظهر محاولة
مالك إلقاء التحية على كيدمان ،بعد
فوز فيلمه ()Bohemian Rhapsody
بجائزة أفضل فيلم درامي ،إال أنها
تجاهلته حينها.
وعن هذا األمر ،قالت كيدمان إنها
تشعر بالحرج« :نحن صديقان
حميمان بالفعل .أنا فقط لم أشعر بيده
على ظهري».
وقد التقيا في حفل توزيع جوائز
 ،Critics’ Choice Awardsاألحد
الماضي ،وجمعهما حديث ودي.

بعد أن كانت ستشارك في دور البطولة إلى
المصريمحمد إمام في فيلم
جانب الممثل ُ
«لص بغداد» ،استبعدت النجمة التركيةمريم
أوزرلي ،حيث
قررت الجهة المنتجة االستغناء
عنها ،والبحث عن ممثلة عربية
لتجسيد دور البطولة ،لكن
شرط أال تكون مصرية ،وهذا
القرار صدر خالل الفترة التي
توقفوا فيها عن التصوير.
لكن أوزرلي زارت إمام أثناء
تصوير الفيلم ،والتقطت معه
ً
عددا من الصور التي نشرها
األخير عبر صفحاته الخاصة
بمواقع التواصل
االجتماعي.

أقامت المغنية ريانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب استخدامه عالمتها
التجارية "فينتي" وألمحت إلى أن شركة أسسها في عام  2017تستغل اسمها.
وأقامت المغنية واسمها الحقيقي روبــن ريانا فينتي دعــوة أمــام محكمة
اتحادية في لوس أنجلس ،أمس األول ،متهمة والدها روبــرت فينتي واثنين
من شركائه بالتحايل واإلعالنات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للمواهب
الترفيهية واإلنتاج.
وطلبت ريانا ،المولودة في بــاربــادوس والتي تستخدم العالمة التجارية
ً
فينتي لبيع المواد التجميلية والمالبس الداخلية واألحذية ،من المحكمة أمرا
يجبر والدها على الكف عن استخدام العالمة التجارية ،باإلضافة إلى مبلغ لم
يكشف عنه كتعويض.
وجاء في نص الدعوى أن ريانا "ليست لها أي صلة" بشركة فينتي للترفيه،
ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بريانا.
(رويترز)

ً
فرقة ً«ذا كرانبريز» تصدر ألبوما
تكريما لمغنيتها الراحلة

أليشيا كيز ستقدم حفل
توزيع جوائز «»Grammy

فرقة «ذا كرانبريز»

يبث  10فبراير المقبل على شبكة «»CBS

أصــدرت فرقة الــروك األيرلندية "ذا كرانبريز" أغنية أمــس األول سيليها
ً
ألبوم ،تكريما لمغنيتها الراحلة دولوريس أوريردن ،التي توفيت قبل سنة
عندما كانت تحضر لعمل جديد .وسجلت أغنية "آل أوفير ناو" باالستناد
إلى تسجيالت صوتية تجريبية للمغنية.
ويصدر األلبوم وهــو بعنوان "إن ذا أنــد" أبريل المقبل وسيضم عشر
ـان ألفها أعـضــاء الفرقة الثالثة الـبــاقــون نــويــل هــوغــان ومــايــك هوغان
أغ ـ ٍ
وفيرغال لولر.
وأوضح أعضاء الفرقة عبر "إنستغرام"" ،تذكرنا حماسة دولوريس عندما
أتتنا فكرة العمل على هــذا األلبوم والقيام بجولة لتأدية هــذه األغاني،
وكان أفضل شيء بالنسبة لنا أن ننجز هذا األلبوم الذي باشرناه معها".
وكــانــت الفرقة قــررت العمل على ألـبــوم جديد مطلع عــام  2017بعد
تـمــار يــن على جولتها "سامثينغ إ ل ــس" وسجلت المغنية صوتها في
ً
ديسمبر .وبعد شهر على ذلك غرقت عرضا في حمام غرفتها بالفندق
ً
في لندن بعد إسرافها بتناول الكحول ،عن  46عاما.
(أ ف ب)

موسيقية ،طوال مسيرتها الفنية ،معربة عن
فرحتها بوجود عدد كبير من النساء المرشحات هذا
العامً .ومن المقرر أن ُيعرض الحفل في بث مباشر
حصريا على شبكة « »CBSفي  10فبراير المقبل.

أبدت المغنية والمنتجة الناجحة أليشيا كيز
سعادتها وشعورها بالفخر ،بتوليها تقديم
أكبر حفل لتوزيع الجوائز الموسيقية في العالم،
وهو « ،»Grammyالذي نالت خالله  15جائزة

وكانيي ويست
كيم
كارداشيان ً
ً
ينتظران مولودا رابعا
أعـلـنــت كـيــم كــارداش ـيــان ،أنها
ً
ً
سترزق طفال رابعا ،عبر أم بديلة،
مــؤكــدة بذلك معلومات عــن أنها
وزوجها كانيي ويست ينتظران
حدثا سعيدا.
فبعد انتشار شائعات منذ أيام
بهذا الصدد ،قالت نجمة تلفزيون
الــواقــع ،التي يتابعها نحو 125
مليون شخص عبر "إنستغرام"،
خـ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،إن
العائلة سترزق قريبا بصبي.
َّ
وص ـ ـ َّـرح ـ ــت كـ ـي ــم ،الـ ـت ــي حــلــت
ضيفة على برنامج Watch What
َ
 Happens Liveبرفقة شقيقت ْيها؛
كلوي وكورتني ،خالل حديثها،
كيم كارداشيان
بأن جنس المولود الرابع "ذكر"،
وأن الــوالدة قريبة جدا ،على حد
تعبيرها.
وللزوجين ثالثة أطفال؛ نورث
( 5سنوات) وساينت ( 3سنوات) ،وشيكاغو ،التي ُولدت في يناير الماضي من
أم بديلة أيضا.
وبررت كارداشيان ( 38عاما) استعانتها بخدمات أم بديلة ،لوجود مشاكل
بالمشيمة تسببت لها في مضاعفات كثيرة خالل حملها الثاني ،ويحتمل أن
تتعرض حياتها للخطر في حال حملت مجددا.
(أ ف ب)

بعض الفائزين بجوائز غرامي العام الماضي
أعلنت المغنية األميركية السمراء أليشيا
كيز أنها ستتولى في العاشر من فبراير المقبل
فــي لــوس أنجلس تقديم حفل تــوزيــع جوائز
ً
" "Grammyالموسيقية التي غالبا مــا تتهم
بأنها تركز على البيض والذكور.
وحازت كيز  15جائزة غرامي .وهي ستقدم
الحفلة األهم في أوساط الموسيقى األميركية
ً
ً
التي تفرد هذه السنة حيزا كبيرا للراب ولعدد
كبير من الفنانات.
وقــالــت المغنية فــي تسجيل مـصــور بثته
ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي" :أع ــرف
أه ـم ـيــة ال ــوق ــوف ع ـلــى ه ــذا ال ـم ـســرح ،وأع ــرف
شعور الفخر بعملنا وبتقدير جهدنا .أعتبر
أنها فرصة ذهبية لي ألبادل اآلخرين بالمثل
وأن أبرز مواهبهم ،وسعيدة أكثر لوجود عدد
كبير من النساء المرشحات هذا العام" .وتخلف
أليشيا كيز في هذه المهمة الفكاهي البريطاني
جيمس كوردن الذي قدم الحفلة في السنتين
األخيرتين.
ومن المقرر أن ُيعرض الحفل في بث مباشر
ً
حصريا على شبكة " "CBSيوم األحد الموافق
 10فبراير المقبل.

ّ
مغنية  R&Bوكاتبة ومنتجة
وإليشيا كيز
سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وموسيقية
ومـمـثـلــة ،وه ــي ع ــازف ــة بـيــانــو كــاسـيـكـيــة في
األساس ،ولدت في  25يناير ّ 1981
تفوقت في
دراسـتـهــا فــي المعهد الفني وتـخـ ّـرجــت وهي
في السادسة عشرة من عمرها .بدأت حياتها
الـفـنـيــة ف ــي  1995وال ـت ــي تـسـتـمــر حـتــى اآلن،
ً
ً
وقدمت النجمة الشهيرة عددا كبيرا من األعمال
الغنائية الناجحة ،مــن أبــرزهــا "a woman's
 "worthو""like you'll never see me again
و" "superwomanوغيرها.
أطلقت ألبومها ّ
األول Songs in a Minor
بالتعامل مع  ،J Recordsوالقى ألبوم أليشيا
ً
ً
األول نجاحا كبيرا وبــاع أكثر من  30مليون
أس ـط ــوان ــة .وأص ـب ـحــت ك ـيــز ال ـف ـنــانــة صــاحـبــة
ً
األلبوم األكثر مبيعا عام .2001
وكــانــت هيئة "ريـكــورديـنــغ أكــاديـمــي" التي
تمثل ممتهني الموسيقي في الواليات المتحدة
تعرضت النتقادات كثيرة حول هيمنة الفنانين
ال ــذك ــور والـبـيــض خ ــال الـحـفــل األخ ـيــر لهذه
الجوائز .وهي اتخذت منذ ذلك الحين سلسلة
من التدابير من أجل إحالل التنوع.

وت ــرش ــح ل ـج ــائ ــزة غ ــرام ــي ع ــن ف ـئــة أل ـبــوم
ال ـع ــام :كـ ــاردي ب ــي ع ــن أل ـب ــوم (Invasion of
 ،)Privacyوبــرانــدي كــاراليــل (By the Way,
 ،)I Forgive Youودر ي ـ ـ ـ ــك ( .)Scorpion
بــوســت مــالــون (،)Beerbongs & Bentleys
غانيل مــونــالــي ( ،)Dirty Computerكاسي
موغرافيس( ،)Golden Hourمجموعة فنانين
(.)Black Panther OST
وع ـ ــن ف ـئ ــة أفـ ـض ــل ألـ ـب ــوم بـ ـ ــوب :كــامـيـلـيــا
ك ــا ب ـي ـل ـي ــو ( ،)Camilaكـ ـيـ ـل ــي ك ــار كـ ـس ــون
(  ،)Meaning of Lifeأر يـ ـ ــا نـ ـ ــا غـ ــرا نـ ــدي
( ،)Sweetenerش ـ ــاون م ـي ـنــد يــس (Shawn
 ،)Mendesبينك ( ،)Beautiful Traumaتايلور
سويفت (.)Reputation
وفـ ـئ ــة أسـ ـط ــوان ــة ال ـ ـعـ ــام :كـ ـ ـ ــاردي ب ــي عــن
ألبوماتBad Bunny & J Balvin – I Like( :
 ،)Itبــرانــدي كــاراليــل ( ،)The Jokeشايلدش
كامبينو ( ،)This Is Americaدريك (– God’s
 ،)Planليدي غاغا وبرادلي كوبر (،)Shallow
كندريك الم ــار و szaعــن (،)All the Stars
بــوســت مــالــون ( ،)Rockstarمــاريــن مــوريــس
وزييد (.)The Middle
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ِّ
معهد العالم العربي يكرم د .ناصيف نصار أحد وجوه الفكر الفلسفي
ّ
• مؤلفاته مشروع تأسيسي لفكر نهضوي مستقل بعيد عن العنصرية

لمناسبة اختيار معهد العالم العربي د .ناصيف نصار أحد أبرز وجوه الفكر الفلسفي
المعاصر في العالم العربي ،ومنحه ميداليته ،ولمناسبة منحه ريشة الجامعة األنطونية
(في لبنان) الفضية ،أقيم احتفال تكريمي في حرم الجامعة حضره أكاديميون وإعالميون
ومهتمون بالشأن الثقافي.
بيروت  -ةديرجلا

•

الطيب ولد العروسي
اعتبر أن نصوص
نصار بالفرنسية
ً
أكثر انتشارا من
مؤلفاته العربية

ع ــام  ،2008كـ ّـرمــت الجامعة
األنطونية في بيروت د .ناصيف
ن ـصــار إذ ك ــان أول {اسـ ــم عـلــم}
احـ ـتـ ـف ــت بـ ـ ــه ،وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت ح ــول
ً
ً
نتاجه كتابا جماعيا  ،و عــادت
وأصدرت طبعة مزيدة منه عام
 ،2012بعد نفاد الطبعة األولى،
حسب ما أوضح رئيس الجامعة
األب مـ ـيـ ـش ــال جـ ـل ــخ فـ ــي كـلـمــة
ف ــي االح ـت ـفــال الـتـكــريـمــي ال ــذي
أق ـيــم لـلــدكـتــور نــاصـيــف نصار
بدعوة من معهد العالم العربي
ً
والجامعة األنطونية ،مؤكدا {أن
نسخ الكتب تنفد أ مــا تقديرنا
لهذا المفكر االستثنائي فال}.
أض ــاف{ :لـيــس فــي الجامعة
األن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــة ق ـ ـسـ ــم م ـخ ـصــص
لـ ـل ــدراس ــات ال ـف ـل ـس ـف ـيــة ،لـكـنـنــا
نعتبر الفلسفة أ ح ــد مكونات
م ـف ـهــوم ال ـجــام ـعــة األس ــاس ـي ــة،
ألنها مدرسة الندية الصديقة
ا لـتــي ينبغي أن تحكم العالقة
ً
بين الباحثين جنبا إلى جنب
عن الحقيقة}.
بـ ـ ــدوره أش ـ ــار ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لمعهد العالم العربي الدكتور
مـ ـعـ ـج ــب الـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي ،إل ـ ـ ــى أن
ك ــرس ــي مـعـهــد ال ـعــالــم الـعــربــي
كـ ــرم ق ــام ــات م ــن أمـ ـث ــال هـشــام
ج ـع ـي ــط ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـعـ ــروي،
ً
وفـهـمــي ج ــدع ــان ،وص ـ ــوال إلــى
لبنان ،فيما تحدث مدير كرسي
المعهد الطيب ولد العروسي،
عن نصوص نصار بالفرنسية،
ً
ً
م ـع ـت ـبــرا {أنـ ـه ــا أك ـث ــر ان ـت ـش ــارا
مــن مــؤلـفــاتــه الـعــربـيــة ،ولكنها

مــع ذلــك نصوص مرجعية في
ميادينها ،ال سيما أطروحته
الكبرى حول {الواقعية في فكر
ابن خلدون}.

عقالنية منفتحة
ف ــي كـلـمـتــه ال ـتــي أل ـقــاهــا في
االحتفال قال د .ناصيف نصار:
«لم أكتف في كتاباتي باقتراح
م ـش ــروع للنهضة وللتفلسف
المستقل ،بل عملت على جعل
ً
المشروعين واقعا ،وأن األجيال
ال ـط ــال ـع ــة م ــن ال ـ ـقـ ــراءة م ــدع ــوة
إل ــى االن ـك ـبــاب عـلــى الـنـظــريــات
واألط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات الـ ـت ــي ت ـن ـطــوي
عليها مؤلفاتي ،ومنها الواقعية
الجدلية والليبرالية التكافلية
والعقالنية النقدية المنفتحة
والـ ـمـ ـث ــالـ ـي ــة األك ـس ـي ــول ــوج ـي ــة
ً
وســواهــا» ،مستعيدا موضوع
األم ــل ال ــذي ي ــدور حــولــه كتابه
األخير{النور والمعنى :تأمالت
ً
على ضفاف األمل» ،ومعتبرا أن
مـبــادر تــي الجامعة األنطونية
ومعهد العالم العربي تشجعان
ً
على األمل بأن للفلسفة غدا في
دنيا العرب».

ندوة وميدالية
ب ـعــد ال ـك ـل ـمــات االف ـت ـتــاح ـيــة،
أقـيـمــت ن ــدوة ح ــول مــؤلـفــات د.
ناصيف نصار تحدث خاللها
ك ــل م ــن ال ـب ــروف ـس ــور ع ـبــداإللــه
بلقزيز من المغرب عن «ميزان
ال ـف ـل ـس ـف ــة» ،وال ــدكـ ـت ــور مــايـكــل
فــري من سويسرا عن «الحرية
التكافلية بين نصار وكانط»،
وال ــدكـ ـت ــور أنـ ـط ــوان س ـيــف من
لبنان عن «نصار في عصره».
ثـ ــم ت ـس ـل ــم ن ـ ـصـ ــار م ـي ــدال ـي ــة
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد و{ري ـ ـ ـشـ ـ ــة ال ـج ــام ـع ــة
االن ـطــون ـيــة ال ـف ـض ـيــة» ،وتـسـلــم

د .ناصيف نصار يتسلم ريشة {الجامعة األنطونية الفضية من رئيسها
ً
ال ـحــاضــرون نـسـخــا مــن كتابه
األخير «النور والمعنى :تأمالت
على ضفاف األمــل» ،كهدية من
الجامعة األنطونية.

سيرة
ول ــد د .نــاصـيــف ن ـصــار في
ل ـب ـنــان ع ــام  .1940ن ــال إج ــازة
تعليمية في الفلسفة والعلوم
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ف ــي يــون ـيــو ،1967
ن ــال دكـ ـت ــوراه دول ــة ف ــي اآلداب
في جامعة باريس (السوربون)
وكان موضوع أطروحته {الفكر
الواقعي عند ابن خلدون}.
عـمــل بـصـفــة أس ـتــاذ مساعد
ث ـ ــم بـ ـصـ ـف ــة أسـ ـ ـت ـ ــاذ ف ـ ــي ك ـل ـيــة
التربية في الجامعة اللبنانية
م ـن ــذ ع ـ ــام  .1967تـ ـ ــرأس قـســم
الفلسفة في الكلية وعمل على
إصالح المناهج التعليمية فيه
لمواكبة إصالح تعليم الفلسفة
في التعليم الثانوي .عمل بصفة
أستاذ زائر في جامعة لوفان في
بلجيكا عام .1978
شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ن ـ ـ ـ ــدوات عـلـمـيــة
وفلسفية فــي لـبـنــان والـبـلــدان
العربية وأوروبا وأميركا ،وفي
تــأ س ـيــس ا لـجـمـعـيــة الفلسفية
ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي عـ ـم ــان (،)1987

وشـغــل منصب نــائــب الرئيس
ف ـي ـه ــا (  )1992-1982وأ عـ ـي ــد
ان ـت ـخــابــه ل ـه ــذا ال ـم ـن ـصــب عــام
 .1998كذلك شارك في تأسيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة لـحـقــوق
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ورابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة خ ــري ـج ــي
الجامعة اللبنانية ،وهو عضو
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـع ـل ــوم
اإلنسان في منطقة جبيل التابع
لليونسكو.
ن ــال ج ــائ ــزة الــدك ـتــور منيف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاز ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات والـ ـفـ ـك ــر
ال ـتــي تـمـنـحـهــا راب ـط ــة الـكـتــاب
األردنـ ـيـ ـي ــن ( ،)1995وش ـه ــادة
{رجـ ـ ـ ــال م ـت ـف ــوق ــون فـ ــي ال ـق ــرن
الـعـشــريــن} مــن الـمــركــز الــدولــي
ل ـ ـس ـ ـيـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
كيمبردج بإنكلترا.
ع ـم ــل ن ــاص ـي ــف نـ ـص ــار عـلــى
وض ــع أس ــس وط ـي ــدة لـمــدرســة
ع ــرب ـي ــة ف ــي ال ـف ـل ـس ـفــة مـنـبـثـقــة
مـ ــن م ـ ـشـ ــروع نـ ـق ــدي تـحـلـيـلــي
يتجه إل ــى الــدعــوة إل ــى تكوين
مجتمع عربي جديد ،بعيد عن
العنصرية والتعصب ور فــض
اآلخر.
طرح خالصة أفكاره في كتب
مــن بـيـنـهــا{ :م ـطــارحــات للعقل
ال ـم ـل ـت ــزم ،وال ـف ـل ـس ـفــة في
م ـعــركــة اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة،
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــق االلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــزام

ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــي ،ومـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم األم ـ ـ ــة
ب ـيــن ال ــدي ــن والـ ـت ــاري ــخ ،ونـحــو
مجتمع جديد ،وتطورات األمة
ال ـم ـع ــاص ــرة ،وال ـف ـكــر الــواق ـعــي
ع ـ ـنـ ــد اب ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدون ،وطـ ــريـ ــق
االستقالل الفلسفي ،ومطارحات
لـ ـلـ ـعـ ـق ــل الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ،ومـ ـنـ ـط ــق
الـسـلـطــة ،والـتـفـكـيــر وال ـه ـجــرة،
واأليــديــولــوج ـيــة عـلــى الـمـحــك،
وأضواء على التعصب ،وإسهام
في النقد الكلي}.

د .ناصيف نصار
عمل على وضع
أسس وطيدة
لمدرسة عربية
في الفلسفة

«النور والمعنى :تأمالت
على ضفاف األمل»

د .معجب الزهراني

ً
يتناول هذا الكتاب مسألة المعنى ،تحديدا
ً
معنى الحياة في عالم اإلنسان ،ويطرح تصورا
ً
ً
فلسفيا مـحــددا حــول مراتبها والـمـبــادئ التي
تخص كل مرتبة منها ،ويأمل في أن يسهم في
إلقاء مزيد من الضوء العقالني عليها ،ألنها،
وإن لم تقع في النسيان في أي يوم من األيام ...إال
أنها تحتاج ،على إيقاع المراحل والعصور ...إلى
ّ
تصورها
إعادة نظر أو إعادة بناء ،حتى يأتي
النظري على ما يليق به من الحقيقة والجدوى.

هذا المقطع من التوطئة يختصر موضوع
الكتاب المحدد بوضوح ال لبس فيه ،فيدرك
ال ـق ــارئ ،بــا ش ــك ،أهميته الـبــالـغــة وأهمية
معالجته بــأسـلــوب فلسفي نــاصــع ،يراعي
الحقيقة والجدوى ويدفع الوعي إلى التعمق
المتماسك في مضامينه وأبعاده ،ويعطي
ً
ا لـقــارئ زادا يؤهله الكفاح بثقة فاعلة في
عوالم األمل والمعنى.

ً
اقتباس العناوين يثير جدال قبل معرض القاهرة للكتاب
جابر عصفور يرى أنها ظاهرة غير مستحبة
طغت ظاهرة تشابه عناوين
الكتب أو اقتباسها من عناوبن
ساحة
أجنبية ألدباء
ً
عالميين على ً
النشر المصرية أخيرا ،خصوصا مع ً
تسارع حركة اإلصدارات استعدادا
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المزمع عقده في  24يناير ًالجاري،
ً
األمر الذي أثار جدال واسعا في
الوسط الثقافي المصري.
القاهرة -محمد الصادق
في انتظار معرض القاهرة للكتاب ،لفت
عنوان {الحوت األزرق} األنظار بتكراره على
غالف خمسة إصدارات لدور نشر مختلفة
ّ
تناولت موضوعات متنوعة ،ما شكل بداية
لــرصــد ظ ــاه ــرة ال ـع ـنــاويــن الـمـتـشــابـهــة أو
المقتبسة من عناوين كتب سبق إصدارها.
أص ـ ــدرت دار {الـ ـه ــال} رواي ـ ــة للكاتبة
داليا عبد الغني بعنوان {الحوت األزرق}،

وتدور أحداثها حول اللعبة القاتلة {الحوت
األزرق} التي تركت خلفها ضحايا ،ما بين
منتحرين ومـجــرمـيــن .وت ـخــوض الــروايــة
في كل معاني السيطرة عبر شخوصها،
ً
فنجدهم جميعا سقطوا ضحايا السيطرة،
سواء كانت عاطفية أو اجتماعية أو نفسية.
وبــال ـع ـنــوان نـفـســه أصـ ــدرت دار {أكـتــب
للنشر} رواية للكاتب أحمد زكي تنتمى إلى
أدب الرعب .وعن {بورصة األدب ،والروضة
لـلـنـشــر ،وك ـتــاب ـكــم ،صـ ــدرت ث ــاث روايـ ــات
تحمل اسم {الحوت األزرق} لكل من أحمد
مجدي جالل وأحمد العطار ومريم عبيد،
ً
وتدور أيضا حول جنون األلعاب الملونة
بالرعب ،والغابة الرقمية الجديدة وقانونها
الخاص وهو القتل من أجل البقاء.
وأص ــدرال ـك ــات ــب ال ـم ـســرحــي ال ـم ـعــروف
بهيج اسماعيل أولــى روايــاتــه عن {العين
للنشر} بعنوان {المنفى والملكوت} ،وهو
عنوان رواية لألديب والفيلسوف الفرنسي
ً
ً
آل ـب ـيــر ك ــام ــو ،ل ـي ـحــدث جـ ــدال واسـ ـع ــا بين
المثقفين.
كذلك تشابه عنوان رواية الكاتب طارق
إمام {الحكايات الخرافية} مع عنوان رواية
األلماني هرمان هيسه ،إال أنه ّ
عدله فأصبح

دور النشر
والمسؤولية
الوطنية

د .خالد عبداللطيف رمضان

ظهرت على الساحة الثقافية في السنوات األخـيــرة عــدة دور نشر
نشطت في نشر النتاجات األدبية خاصة للشباب ،وهــذا تحمد عليه
أي دار تشجع اإلبداعات الشبابية وتدعم الشباب الواعد ،وهي رسالة
وطنية مطلوبة.
روائية يضع
إلصدارات
سيل
من
األخيرة
اآلونة
في
نشهده
ولكن ما
ّ
على دور النشر مسؤولية كبيرة في فحص هذه النتاجات ،وتبني الجيد
منها ،ودعم الكتاب الواعدين ،ال أن تغريهم األرباح المادية وتدفعهم إلى
طباعة روايات تفتقر إلى أبسط مقومات الفن الروائي ،ما دام هناك إقبال
منقطع النظير على شرائها من جانب الشباب ،في ظل حمالت تسويقية
تستفيد من الثورة في وسائل االتصال ومحاباة اإلعالم التقليدي.
وما نشهده في معرض الكويت للكتاب من إقبال منقطع النظير على
كتابات بعض الشباب ،بغض النظر عن مستوى كتاباتهم ،خير دليل
على ضياع البوصلة .وال نريد للرقابة الرسمية المتزمتة التدخل في هذه
القضية ،حتى ال نعطيها الفرصة للحجر على اإلبداع وكبت الحريات ،بل
نستغيث بدور النشر لكي تتحمل مسؤوليتها الوطنية في حماية األدب
الكويتي وسمعة الكويت الثقافية ،خاصة أنها تحتل مكانة مميزة في
معارض الكتب العربية ،بفضل قدرتها المالية على حجز أفضل المواقع
وأكبرها ألجنحتها ،مما يضعها في الواجهة أمام مرتادي المعارض
ووسائل اإلعالم ،فليس من الالئق بالكويت والحركة الثقافية فيها أن
تتصدر الكتب السطحية والكتابات المبتذلة واجهة المعروضات ،وكأننا
نقول لآلخرين "هذا أفضل ما لدينا"!
إن أي إنسان عاقل يشد على أيدي دور النشر في تشجيع اإلبداعات
الشبابية ،وهذه رسالة نبيلة تؤديها تجاه الشباب والحركة الثقافية
واألدبية في الكويت ،ولكن عليها أن تفرز الغث من السمين ،وأن تشجع
األقالم الواعدة ،ال أن تنشر لمن ال يستحق النشر .وأنا على يقين بأن
هناك عددا من الكتاب الكبار على استعداد للتطوع مجانا ،لتقييم ما
يقدم إلى دور النشر من كتابات قصصية وروائـيــة ،أمثال د .سليمان
الشطي وسليمان الخليفي ووليد الرجيب وطالب الرفاعي وليلى العثمان
ومنى الشافعي وحمد الحمد وسعود السنعوسي وغيرهم ،بل إنهم على
استعداد لقراءة نتاجات الشباب وتوجيههم وتقويم كتاباتهم ،من باب
المسؤولية الثقافية ،فهل هذا عسير على دور النشر ،في سبيل مصلحة
الشباب الواعد وسمعة الكويت الثقافية؟
وإذا لم تستطع دور النشر تكليف لجان لفحص كتابات الشباب
المقدمة إليها ،لفرز الغث من السمين ،فال أقل من تكليف مصحح لغوي
لتصويب األخطاء اإلمالئية واللغوية ،وهذا أضعف اإليمان.

العنزي يشارك في مهرجان
الشارقة للشعر العربي
●

فضة المعيلي

يشارك الشاعر عبدالله العنزي
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي األمـ ـسـ ـي ــة ال ـش ـع ــري ــة
الرابعة ضمن فعاليات مهرجان
الشارقة للشعر العربي ،في دورته
السابعة عشرة من قصر الثقافة
في الشارقة ،برعاية سمو الشيخ
د .سـلـطــان بــن محمد القاسمي
ع ـض ــو ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى حــاكــم
الشارقة ،ويستضيف المهرجان
ً
 42شاعرا من دول عربية مختلفة.
والـعـنــزي ،وهــو مــديــر منتدى
ال ـم ـب ــدع ـي ــن فـ ــي راب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيــة ،حــاصــل عـلــى شـهــادة
هندسة نظم معلومات وشبكات،
شــارك في العديد من األمسيات
وال ـم ـه ــرج ــان ــات داخـ ـ ــل ال ـكــويــت
وخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،أهـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا أمـ ـسـ ـي ــة
رب ـيــع الـشـعــر الـعــربــي لمؤسسة
البابطين ،وأماسي مخيم الشباب
العربي في الجزائر.

عبدالله العنزي

وه ـ ـ ــو حـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
ا لـشـعــر للهيئة ا لـعــا مــة للشباب
وال ــري ــاض ــة م ــرت ـي ــن ،األولـ ـ ــى عن
ال ـش ـعــر ال ـف ـص ـيــح ،وال ـثــان ـيــة عن
النبطي ،وجــائــزة وزارة التربية
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ــرتـ ـي ــن ،وشـ ـع ــار
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حصاد

مصر ّ
تسترد منحوتة للملك أمنحوتب األول
من بريطانيا

{مدينة الـحــوائــط الالنهائية} وصــدر عن
الدار المصرية اللبنانية.

بين الرفض والقبول
فــي تعليقه على ظــاهــرة لجوء الكتاب
واألدبــاء إلــى اقتباس العناوين من أعمال
سابقة ،ال سيما األجنبية منها ،وهل يعد
ذلك سرقة أم أنه تناص أدبي ،يقول الناقد
األدبي الدكتور جابر عصفور{ :ال أحبذ هذا
األمر ،فيجب أن يكون لكل كاتب شخصيته}،
ً
مشيرا إلى أن عادة تكرار عناوين الروايات،
ً
خـصــوصــا ال ـمــأخــوذة مــن روايـ ــات غربية،
ّ
تنبع مــن اإلع ـجــاب بكتابها ،هــذا إن كان
الكاتب على دراية بأن روايته تحمل عنوان
رواي ـ ــة أخـ ــرى أج ـن ـب ـيــة ،ول ـك ـنــه إن ل ــم يكن
ً
ً
قاصدا ذلك ،فهذا ينم عن جهله .لكن عموما،
ظاهرة تكرار العناوين غير محببة}.
من جهته قال الناقد األدبي سيد الوكيل
إن انتشار مثل هذه الظاهرة ناتج عن فقر
ً
فــي المشهد األدب ــي الـمـصــري ،معتبرا أن
هذا األمر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
على عكس ذلــك ،يــرى الناقد والمترجم
سيد إمام أن المهم ماهية الرؤية المقدمة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن غــالـبـيــة ال ــرواي ــات مــا بعد
الحداثية معارضة لنصوص قديمة ،وأن
ً
عـنــوانــا مثل {حـكــايــات خــرافـيــة} لهيرمان
ً
هيسه هــو جنس أدب ــي أكـثــر منه عـنــوانــا،
وهو موجود في كل اللغات مثله مثل جنس
الرواية الواقعية .وأضاف أن ثمة من يعيد
كـتــابــة رواي ــة ل ــروائ ــي آخ ــر مـثــل {الـغــريــب}
أللبير كامو أو {روبنسون كروزو} لدانيال
دي ـفــو ال ـتــي أعـ ــادت كــوي ـتــزي كـتــابـتـهــا من
منطلق آ خ ــر ،فــأ أ ح ــد يستطيع أن يمنع
ً
ً
أحدا من كتابة رواية مثال بعنوان «الغريب»
لمجرد أن كامو كتب رواية بالعنوان نفسه.

ظاهرة مستمرة
ظاهرة اقتباس العناوين وتكرارها برزت

منحوتة الملك أمنحوتب األول

القاهرة -أحمد الجمال

لدى جيل األربعينيات من القرن الماضي
ع ـنــدمــا أصـ ــدر ال ـكــاتــب يــوســف ع ــز الــديــن
عيسى قصته بـعـنــوان «الـعـســل الـمــر» كما
عنوان قصة أللبرتو مورافيا.
واسـتـمــرت الـظــاهــرة حـتــى الـيــوم
ً
مـ ـ ــرورا ب ـك ـتــاب جـيـلــي الـسـتـيـنـيــات
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،إذ أص ـ ــدر األديـ ــب
الراحل محمد البساطي آخر أعماله

ملصق جديد
يحمل ملصق مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي
للكتاب شـعــار ال ــدورة الخمسين الذهبية
ال ـم ـقــرر انـطــاقـهــا ف ــي  22يـنــايــر ال ـج ــاري،
ب ـ ـ ــأرض الـ ـمـ ـع ــارض الـ ـج ــدي ــدة بــال ـت ـج ـمــع
ال ـخ ــام ــس .ك ــذل ــك ي ـح ـمــل ص ــورت ــي ك ــل من
ال ــدكـ ـت ــور ث ـ ــروت ع ـك ــاش ــة ب ــاع ـت ـب ــاره أول
وزيــر للثقافة ،والدكتورة سهير القلماوي
باعتبارها الرئيسة األولى للمعرض .وتحل
جامعة الدول العربية ضيف شرف دورة هذا
الـعــام ،فيما يستضيف المعرض أكثر من
 150شخصية من كبار المثقفين والمفكرين،
وتشارك فيه دول عربية وأجنبية.

الــروائـيــة بعنوان {ج ــوع} تلك التي
رشحت لجائزة البوكر في دورتها
الثانية عام  2009وتشابه عنوانها
مع رواية النرويجي كنوت همسون
{ال ـ ـجـ ــوع} ال ـت ــي ص ـ ــدرت ف ــي مطلع
عشرينيات القرن الماضي ،وأهلته
حينها للفوز بنوبل.

تسلمت وزارة اآلثــار المصرية قطعة أثرية منحوتة من الحجر عليها
خرطوش الملك أمنحوتب األول.
القطعة كانت معروضة في المتحف المفتوح داخــل معبد الكرنك في
ُ
مدينة األقـصــر (أقـصــى جنوب مـصــر)ُ ،
وســرقــت وهــربــت مــن مصر إلى
إنكلترا بطريقة غير شرعية قبل استعادتها.
وقــال المشرف العام على إدارة اآلثــار المستردة ،شعبان عبدالجواد،
إن وزارة اآلثــار تمكنت عبر متابعة إدارة اآلثــار المستردة المستمرة
للمواقع اإللكترونية لصاالت المزادات العالمية من رصد القطعة ،والتي
كانت معروضة في إحدى صاالت المزادات بلندن ،واتخذت اإلجراءات
الــازمــة للتحفظ على القطعة ،ووقــف بيعها إلــى حين استعادتها ،إذ
تسلمتها السفارة المصرية في لندن خالل سبتمبر الماضي.
ُيــذكــر أن الـمـلــك أمـنـحــوتــب األول هــو ابــن الـمـلــك أحـمــس األول مؤسس
األسرة الثامنة عشرة ،ومحرر مصر وطارد الهكسوس ،وقد حكم لمدة
ً
 20عاما بين 1525ق.م و1504ق.م.

توابل ةديرجلا

•
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دينا فؤاد :أجسد شخصية مركبة في «قيد عائلي»
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مزاج

أخبار النجوم

ً
• تشارك سينمائيا في «قرمط بيتقرمط» و{ساعة رضا»

إعجاب متبادل بين زين العمر
ونانسي عجرم

تعيش دينا فؤاد انتعاشة فنية خالل الفترة الراهنة بين السينما والتلفزيون .في دردشتها مع
«الجريدة» تتحدث الفنانة المصرية عن مسلسلها الجديد «قيد عائلي» وفيلميها «قرمط بيتقرمط»
و{ساعة رضا».
القاهرة – هيثم عسران

«قرمط بيتقرمط»
يحمل قضايا
عدة نقدمها في
إطار الحركة
والكوميديا في
توليفة جديدة
ً
فنيا

تـ ـ ـص ـ ـ ِّـو ر ي ـ ــن دورك ف ـ ــي « ق ـي ــد
عائلي» ،حدثينا عن التجربة.
ينتمي المسلسل إلى الدراما
ً
ً
الطويلة ،أقـ ِّـدم فيه دورا مختلفا
عـ ــن أدواري الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وي ـض ـ ّـم
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـن ـج ــوم.
يتميز بــإيـقــاع األح ــداث السريع
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـم ـت ـعــددة الـتــي
ً
ت ـض ـي ــف أب ـ ـ ـعـ ـ ــادا م ـخ ـت ـل ـفــة إل ــى
العمل ،وتقدم درامــا أعتقد انها
ً
سـتـحـقــق ن ـجــاحــا م ــع الـجـمـهــور
عند عرضها.
ماذا عن دورك؟
أقوم بدور مركب ،فتاة تدعى
جميلة تعمل مدرسة موسيقى،
ورغـ ـ ـ ـ ــم ج ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـخـ ــارجـ ــي
فإنها شريرة ،وهي ابنة رجل
اع ـمــال يـمـلــك م ـل ـيــارات .نتابع
في األح ــداث كيف تتعامل مع
ً
المحيطين بها ،خصوصا أن
أفراد عائلتها يرون أنها أجمل
شقيقاتها ويشيدون بها.

كيف استعددت للدور؟
ع ـق ــدت ج ـل ـســات م ــع الـمـخــرج
تامر حمزة قبل التصوير لالتفاق
ع ـل ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة وم ــام ـح ـه ــا،
وخـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـحـ ـك ــم
ت ـصــرفــات ـهــا ف ــي ال ـم ــواق ــف الـتــي
تتعرض لها باألحداث.

زين العمر
ّ
غرد النجم زين العمر عبر حسابه على {تويتر} بكلمات
غ ــزل للفنانة نــانـســي ع ـجــرم .وك ـتــب{ :كـلـمــا سمعت صــوت
نانسي عجرم أشعر بأنني أحلق من السعادة التي أشعر بها.
نانسي قلب ووفاء وتبقى األكثر وفاء واألغلى على قلبي}.
من جهتها ّ
ردت نانسي بتغريدة فقالت{ :وأنــت صديق
عزيز زين وصوتك قريب إلى قلبي}.

دراما رمضان
هـ ــل ت ــري ــن أن عـ ـ ــرض ال ـع ـمــل
خ ـ ــارج رمـ ـض ــان يـمـنـحــه فــرصــة
جيدة للمشاهدة؟
بــالـتــأكـيــد .يـحـتــاج الـجـمـهــور
إلى مشاهدة الدراما طوال الوقت
وليس في رمضان فحسب ،وثمة
وجوه إيجابية كثيرة في الدراما
ُ
التي تعرض خــارج رمضان من
بـيـنـهــا ق ـ ــدرة ال ـم ـشــاهــديــن على
متابعة العمل مــن دون ملل من
كثرة الفواصل اإلعالنية الطويلة
أو ض ـغــط م ـشــاهــدة مـسـلـســات
كثيرة في التوقيت نفسه ،من ثم
التركيز يكون أكبر بالتفاصيل.

دينا فؤاد
ً
ف ـن ـي ــا ،أت ـم ـنــى أن تـلـقــى إع ـجــاب
المشاهدين.
ظهرت شخصية القرموطي في
أعمال عدة ،هل ترين أن هذا األمر
ّ
يصب في صالح الفيلم؟

لم أتعاقد على أي عمل درامي،
ول ـ ـكـ ــن ثـ ـم ــة مـ ـن ــاقـ ـش ــات ب ـش ــأن
مشاريع لم تصل إلى حد التعاقد،
ذ لــك ر غــم اشتياقي للظهور في
الــدرامــا الرمضانية الـتــي أشعر
بــأن ـهــا «وش ال ـخ ـي ــر» ع ـلــي منذ
نجاح تجربتي في «الــدالــي» مع
الفنان الراحل نور الشريف.

ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ،فـ ــال ـ ـقـ ــرمـ ــوطـ ــي
شخصية مميزة يحبها الجمهور
ونجاحها في السينما والدراما
ً
سابقا يشكل دفعة مهمة للفيلم.
ف ــي «ق ــرم ــط ب ـي ـت ـقــرمــط» نـشــاهــد
م ـع ــال ـج ــة م ـخ ـت ـل ـفــة لـلـشـخـصـيــة
ضمن أحداث تتضمن إسقاطات
ً
على الواقع .شخصيا ،أحب هذه
النوعية من األعـمــال ،وأعتقد أن
الجمهور يفضل مشاهدتها.

دور كوميدي

 4شخصيات

حدثينا عن تجربتك الجديدة
فــي فيلم «قــرمــط بـيـتـقــرمــط» مع
أحمد آدم.

حدثينا عــن دورك فــي «ساعة
رضا».

ماذا عن الدراما الرمضانية؟

أ تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوق ل ـ ـم ـ ـعـ ــر فـ ــة رد ف ـع ــل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـل ــى الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،فـهــو
ك ـ ــو مـ ـ ـي ـ ــدي و ل ـ ـ ـكـ ـ ــن دوري ف ـي ــه
ً
ب ـع ـي ــد عـ ــن ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ت ـم ــام ــا.
أج ـس ــد شـخـصـيــة م ـع ــدة بــرامــج
تلفزيونية تتورط مع القرموطي
ف ــي م ـشــاكــل ومـ ـ ـط ـ ــاردات خــال
األحداث ،ويحمل الفيلم قضايا
ع ــدة نـقــدمـهــا ف ــي إطـ ــار الـحــركــة
والكوميديا فــي توليفة جديدة

أش ـع ــر ب ـس ـع ــادة ك ـب ـيــرة ألن

ال ـف ـي ـل ــم سـ ـيـ ـخ ــرج إلـ ـ ــى الـ ـن ــور
ً
وي ـش ــاه ــده ال ـج ـم ـهــور أخـ ـي ــرا،
فهو عمل يعتمد على كوميديا
الفانتازيا وسعدت بفكرته منذ
أن قـ ــرأت الـسـيـنــاريــو الـخــاص
به .أجسد فيه أربع شخصيات
ً
مختلفة ،لذا اعتبرته تحديا لي.
مــا هــي الشخصيات األربــع
التي تجسدينها؟
أجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ف ـ ـتـ ــاة
ت ـف ـقــد ذاك ــرتـ ـه ــا ،وت ـن ـط ـلــق في
ك ــل مـ ــرة بـشـخـصـيــة مـخـتـلـفــة:
راقصة ،ومدرسة ،وجامعية...
ن ـتــابــع ف ــي األحـ ـ ــداث تفاصيل
ً
كوميدية ،خصوصا في الخط
ال ــروم ــان ـس ــي ال ـ ــذي يجمعني
ب ــأحـ ـم ــد ف ـت ـح ــي وم ـ ـحـ ــاوالتـ ــه
الـمـسـتـمــرة إليـقــاعــي فــي حبه.
ل ــذا وجـ ــدت ف ــي ال ـع ـمــل فــرصــة
ل ـت ـقــد يــم أدوار م ـخ ـت ـل ـفــة عـبــر
الفكرة الرئيسة التي تناقشها
األحداث.

تعاملت مع كل شخصية؟
كيف
ِ
كنت محظوظة بــوجــود فــارق
في التصوير بين كل شخصية،
ما ساعدني في التعامل مع كل
واحــدة بشكل منفرد والتعايش
م ـع ـهــا ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،إذ ل ــم أك ــن
مـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــل ب ـي ــن
الشخصيات في التوقيت نفسه.
ه ــل ش ـع ــرت بـضـيــق م ــن طــول
فترة التصوير؟
لـ ـك ــل عـ ـم ــل ظـ ــروفـ ــه ال ـخ ــاص ــة
ً
ب ـ ــه .ث ـم ــة أعـ ـم ــال ت ـن ـجــز ســري ـعــا
وأخ ــرى تستغرق بعض الوقت.
بالنسبة إلي ،المهم أن أقدم الدور
بــالـشـكــل ال ــذي يجعلني راضـيــة
ً
عنه .واستغراق الفيلم وقتا في
ً
التصوير أفــادنــي شخصيا كما
ذكــرت لك في ما يتعلق بالفارق
الزمني بين تصوير كل شخصية.
يبقى المهم أن العمل اآلن في دور
السينما.

«لست قلقة»
ت ــؤك ــد دي ـن ــا ف ـ ــؤاد أن ـه ــا لـيـســت قـلـقــة لـعــرض
فـيـلـمـيـهــا «ق ــرم ــط ب ـي ـت ـقــرمــط» و{سـ ــاعـ ــة رض ــا»
ف ــي الـتــوقـيــت نـفـســه ،وت ــوض ــح ف ــي ه ــذا ال ـشــأن:
«ال يـتـجــاوز األم ــر ح ــدود الـمـصــادفــة المرتبطة
بالتوزيع وق ــرارات اختيار التوقيت المناسب

ل ـع ــرض األفـ ـ ــام ،وال دخ ــل ل ــي ف ــي ذلـ ــك .ولـســت
ً
ً
قلقة إطــاقــا ،ذلــك أنني أقــدم أدوارا مختلفة .بل
أشعر بسعادة كون عودتي إلى السينما تحققت
بعملين يـتـسـمــان بــال ـقــوة ،وأنـ ــا حــريـصــة على
متابعة ردود الفعل عليهما خالل الفترة الراهنة».

جورج وسوف يطلق «حال الجريح» من داخل مركز قلب األطفال
ّ
ّ
ّ
ّ
وف بين
للمرة األولى في عالم الفن وبفكرة سباقة وعصرية ،جمع سلطان الطرب جورج وس ً
الموسيقى والتكنولوجيا والعمل الخيري ،فطرح أغنيته الجديدة {حال الجريح} مباشرة من
ّ
األميركية في بيروت.
مركز قلب األطفال في المركز الطبي في الجامعة
بيروت -ةديرجلا

•

لم تمض أيام
على طرحها على
«يوتيوب» حتى
كسرت «حال
الجريح» حاجز
المليون مشاهدة

ف ــي خ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
ع ـق ــده ف ــي م ــرك ــز ق ـلــب األط ـف ــال
في المركز الطبي في الجامعة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ،أعـلــن
ج ــورج وس ــوف دع ـمــه جمعية
 Gift of Life Lebanonمــن
خ ــال الـتـبــرع ب ـعــائــدات أغنية
{حـ ــال ال ـجــريــح} ال ـتــي طرحها
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـل ــى {يـ ــوت ـ ـيـ ــوب} ال ــى
ّ
الـجـمـعـيــة ال ـتــي سـبــق وعــيـنــت
ً
أبو وديع سفيرا لها عام .2015
شـ ــارك ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ك ــل من
رئـيـســة جـمـعـ ّـيــة Gift Of Life
لـيـنــا ش ـهـ ّـيــب ،والـطـبـيــب فــادي
ب ـي ـطــار ،م ــدي ــر ع ــام م ــرك ــز قلب
األطـفــال فــي المركز الطبي في
ّ
األميركية في بيروت.
الجامعة

فرصة حياة
ف ــي أغـنـيـتــه ال ـجــديــدة {ح ــال
الجريج} يصف جورج وسوف
خيبة أمـلــه فــي الـنــاس النـعــدام
ال ـ ـحـ ـ ّـس اإلنـ ـس ــان ــي وال ـخ ـي ــري

ّ
تجاه اآلخر المتألم أو الجريح.
م ـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـل ــق ،قـ ـ ــال فــي
ك ـل ـم ـتــه فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر إن ـ ــه مــع
ت ـطـ ّـور الـعـصــر والتكنولوجيا
كان ال بد من التفكير بأساليب
جديدة لمساعدة الغير ،فأتت
فـكــرة إط ــاق األغـنـيــة والكليب
بأسلوب يستخدم التكنولوجيا
والـمــوسـيـقــى لتحقيق أه ــداف
إن ـ ـسـ ــانـ ـ ّـيـ ــة ،فـ ـت ــذه ــب األربـ ـ ـ ــاح
ال ـن ــات ـج ــة ع ــن م ـش ــاه ــدة {ح ــال
الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــح} ع ـ ـلـ ــى {ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب}
لمساعدة األطفال الذين يعانون
ً
ً
تشوها خلقيا فــي القلب وهم
بحاجة إلى جراحة.
أضاف{ :ال أجمل من أن تمنح
أغ ـن ـيــة ف ــرص ــة ال ـح ـي ــاة لـقـلــوب
أطفال ما زالت طاهرة}.
ومن جهتها شكرت مؤسسة
ّ
جمعية Gift Of Life
ورئيسة
ل ـي ـنــا ش ـه ـ ّـي ــب أبـ ــو وديـ ـ ــع عـلــى
مبادرته العصرية ،موضحة أن
الجمعية أجرت خالل العامين
الماضيين جراحات قلب ألكثر

رامي عياش
ش ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى حــال ـتــه الـصـحـيــة،
ط ـم ــأنرام ـ ــي ع ـي ــا 
وذل ــك بـعــد انـتـشــار أخ ـبــار تشير إل ــى أن ــه مــوجــود فــي أحــد
المستشفيات في بيروت.
وكشف الفنان اللبناني أنه يجري بعض الفحوص الطبية
ً
ً
الروتينية وحالته جيدة جدا ،معيدا نشر تدوينة عبر حسابه
على أحــد مواقع التواصل االجتماعي جــاء فيها{ :تناولت
أخبار وجود البوب ستار رامي عياش في أحد مستشفيات
بـيــروت ...للتوضيح ،إنها فحوص روتينية فقط وصحته
ً
جيدة جدا الحمد لله}.

تقرير

محاوالت أخيرة إلنقاذ «فالنتينو»
عادل إمام

عادل إمام

جورج وسوف وطاقم عمل {مركز قلب األطفال}
ً
من  200طفل ،علما بــأن تكلفة
الجراحة الواحدة تصل إلى 60
أل ــف دوالر أم ـيــركــي ،وت ـحــاول
الـجـمـعـيــة تــأم ـيــن ال ـك ـل ـفــة عبر
هبات محلية وعالمية.
أضافت أن المساعدة تشمل
أي ط ـفــل ب ـحــاجــة إلـ ــى جــراحــة
ً
ً
سـ ــواء ك ــان ل ـب ـنــان ـيــا أو الج ـئــا
ً
ً
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا أو س ـ ــوري ـ ــا عـلــى
األراضي اللبنانية.
بــدوره أشــار جــان إده ،نائب
رئ ـيــس الـجـمـعـيــة إل ــى أن نحو
 700ط ـف ــل ي ـ ــول ـ ــدون كـ ــل سـنــة
في لبنان مع تشوه خلقي في
الـ ـقـ ـل ــب ،ويـ ـحـ ـت ــاج ن ـص ــف ه ــذا
ّ
ال ـعــدد إل ــى جــراحــة فــوريــة ألن
هذا المرض سبب رئيس لموت
األطفال تحت عمر السنة.

أم ــا ال ــدك ـت ــور فـ ــادي بـيـطــار،
رئيس قسم األطفال بمستشفى
ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـشـكــر
جــورج وســوف على مساعدته
ّ ً
مذكرا بمسيرة أبو وديع التي
ّ
تكللت بالنجاح وباإلنسانية،
ّ
وق ـ ـ ــال إن هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــار مـمـيــز
وخــاص في تاريخ هذا المركز
ًّ
شخصيا.
بزيارة أبو وديع

مليون مشاهدة
لم تمض أيــام مـعــدودة على
طــرح ـهــا ع ـلــى ق ـنــاتــه الـخــاصــة
عـلــى «يــوت ـيــوب» ،حـتــى كسرت
«حال الجريح» حاجز المليون
مشاهدة.
األغـنـيــة مــن كـلـمــات الشاعر
ص ــاب ــر ك ـ ـمـ ــال ،وأل ـ ـحـ ــان عـ ــادل

ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ط ــون ــي
ســابــا .أمــا الكليب فمن إخــراج
مايا عقيل ،في أول تعاون مع
س ـل ـط ــان ال ـ ـطـ ــرب ،ق ــدم ـت ــه فـيــه
بصورة جديدة ومختلفة.

جان إده أشار
إلى أن نحو
 700طفل
يولدون كل
سنة في لبنان
مع تشوه
خلقي

«ملكة جمال الروح»
ّ
شهيب ود .فادي بيطار مع أطفال المركز
وسوف ولينا

رامي عياش يؤكد أن حالته
الصحية جيدة

كــان «سـلـطــان ال ـطــرب» طــرح أغنية «ملكة جمال
الـ ــروح» خ ــال شـهــر نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي ،مــن كلمات
محمود عبدالعزيز ،وألحان أمجد العطافي ،والكليب
من إخراج جاد شويري.

يقول مطلعها« :ملكة جمال الروح والعين والقلب
تيجي السنين وتروح وإنتي اللي جوة القلب ،وأنا
لو أعيش عمري وحياتي من تاني في كل لحظة أقول
إنتي اللي ملكاني».

بـعــد م ـحــاوالت ع ــدة يـبــدو أن مسلسل {فــالـنـتـيـنــو} ل ـعــادل إمــام
سـ ُـيـعــرض ضمن درام ــا رمـضــان المقبل ،ذلــك رغــم عقبات تضعها
ً
{إعالم المصريين} إزاءه .فرغم تعاقد األخيرة على عرضه حصريا
ً
فــي مـصــر ،يتجه الـعــرض ليكون أيـضــا على شــاشــة {ســي بــي سي}
التي تملك الشركة  % 51من أسهمها بعد الشراكة التي تحققت في
سبتمبر الماضي مع رجل األعمال محمد األمين ،مؤسس المجموعة.
ً
فضال عن الميزانية المنخفضة التي اشترت بها {أعالم المصريين}
حقوق العرض ،ترغب الشركة في تعديل العقود المبرمة بينها وبين
{ماغنوم} المنتجة للمسلسل ،والتي يتقاسم ملكيتها مخرج العمل
رامي إمام ،نجل الزعيم ،مع رجل األعمال هشام تحسين.
ورغــم تمسك الزعيم بالحضور فــي السباق الرمضاني المقبل
وضـغــط مواعيد التصوير ،ال سيما مــع تــأخــر التحضيرات وعــدم
االستقرار على فريق العمل أو االنتهاء من كتابة الحلقات ،فإن {أعالم
المصريين} تضع عراقيل بشأن العمل على خلفية خالف في الرأي
بين رئيسها تامر مرسي والمخرج رامي إمام الذي يسعى إلى تسويق
ً
المسلسل خليجيا قبل بداية التصوير.
وتمسك عادل إمام بالحصول على األجر الذي يتقاضاه في كل
تجربة درامية ،ففاقت ميزانية العمل المبدئية المبلغ المتفق عليه
ً
مع {أعالم المصريين} ،ما زاد تعقيدات المشهد إنتاجيا ،إذ يجري
التفاوض مع جهات خليجية لشراء حقوق العرض ،وتعول الشركة
على التسويق الخليجي وفي المغرب العربي لتغطية نحو % 90
من الكلفة اإلنتاجية عبر البيع للعرض األول.
وبــاشــر السيناريست أيـمــن بهجت قـمــر كـتــابــة الـحـلـقــات ،فيما
ً
بــدأ رامــي إمــام بترشيح الفنانين للمشاركة فــي المسلسل ،فضال
ً
على االتفاق مبدئيا على االستعانة بوحدة تصوير إضافية ومنع
اإلج ــازات فــور انطالق التصوير لضيق الوقت المتبقي على شهر
رمضان.
ووعــد عــادل إمــام نجله بالتدخل لتسوية اي خــاف في مراحل
متقدمة مع {إعالم المصريين} ،فيما بدأت بناء الديكورات في مدينة
اإلنتاج االعالمي بعد اختيار ثالثة مواقع داخلها للتصوير فيها،
وهي المرة األولى التي يصور فيها عادل إمام في هذه البالتوهات
بعدما اعتمد تصويره في السنوات السابقة على بالتوهات {أستوديو
نحاس} في الهرم.

عالقات ١٦
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خطوات لتجد طريقك نحو تحقيق الذات

الطريق نحو تحقيق الذات يجعل قلوبنا تنبض ويدفعنا ًإلى االستيقاظ في صباح كل يوم .إنه سبب وجودنا
الحقيقي .لكن ال بد من خوض مسار طويل وشاق أحيانا قبل بلوغ الهدف النهائي .فيما يلي عدد من
الخطوات األساسية على طريق تحقيق الذات...
تصالح مع نفسك

يجب أن تعرف أن
الموهبة والشغف
موجودان فيك

م ــا الـ ـ ــذي ت ـح ــب ف ـع ـل ــه؟ وم ـ ــا ال ــذي
تجيد فعله؟ لإلجابة عن هذه األسئلة
الـ ـج ــوه ــري ــة ،ي ـج ــب أن ت ـض ــع نـفـســك
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ــؤات ـي ــة :خ ــذ الــوقــت
الكافي للتفكير وانظر إلى العالم من
ّ
وتقبل الهدوء،
حولك بمنظور جديد
ً
وأحيانا الملل ،كي ُت ّ
جدد التواصل مع
أبـســط الـتـجــارب الممتعة والمشاعر
ّ
الحسية والعواطف الكامنة والرغبات
الطفولية.
يجب أن تتحلى بــا لـجــرأة الكافية
كي تتكاسل! حالما تسنح لك الفرصة،
اب ـت ـع ــد عـ ــن ن ـم ــط ح ـي ــات ــك ال ـم ـن ـت ـظــم
منتج.
والدقيق وانتقل إلى نمط غير ِ
ّ
تصرف كأي شخص في عطلة ،بمعنى
أال تشعر بأي ضغط نفسي وأال تلتزم
اكتف باإلصغاء إلى
بأي واجبات بل
ِ
ّ
تجول في الشوارع وحاول أن
نفسك.
تلتهي بالروائح الجديدة .إنها تجربة
منعشة بامتياز!
ّ
على صعيد آخــر ،نظم مواعيد مع
ذاتــك على أن تقتصر مدتها على 10
دقائق كي ُت ّ
قيم مسار يومك .مع مرور
ُ
ّ
الوقت ،يجب أن تحول هذه العادة إلى
أداة لممارسة التأمل.

ّ
تخلص من القناعات التي
تحملها عن نفسك

استفد من أفكار
اآلخرين وآرائهم
وتشجيعهم

ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـتـ ـخـ ـل ــى عـ ـ ــن األفـ ـ ـك ـ ــار
الـمــوروثــة والــراسـخــة فــي داخـلــك منذ
الـطـفــولــة أو ال ـمــراه ـقــة ألن ـهــا تمنعك
م ــن الـعـيــش عـلــى طــريـقـتــك .يـمـكــن أن
تـتـعـلــق الـ ـص ــورة ال ـت ــي تـحـمـلـهــا عن
نفسك بالخجل أو الفشل أو بتعقيدات
الحياة .تكمن الصعوبة الحقيقية في
رصــد المشكلة الكامنة .ا ع ــزل نفسك
ّ
ورك ـ ــز ع ـلــى تـنـفـســك واك ـت ــب بطريقة
ارتجالية األفكار السلبية التي تراودك
ً
ً
استنادا إلى مواضيع محددة مسبقا:
الصحة ،والعائلة ،والحب ،والعمل...
ثــم احـفــظ األف ـك ــار ال ـثــاث الـتــي تثقل
حياتك .متى تكون تلك األفكار خاطئة
ومــا هــي األفـكــار الصحيحة؟ إزاء كل
فـكــرة ،اكتب صيغة إيجابية وقريبة
ً
من حقيقتك .ستستنتج مثال أن خجلك
ً
ليس عيبا بل إنك ترتاح بكل بساطة
مــع األشـخــاص المقربين منك .يجب
أن ترتكز هذه المقاربة على التعامل
اللطيف مــع ال ــذات .فــي الــوقــت نفسه،
يجب أن ُت ّ
عبر عــن امتنانك للحظات

الـسـعـيــدة الـتــي تعيشها حـتــى لــو لم
تكن حياتك مثالية .باختصارّ ،
تقبل
ن ـف ـســك ب ـك ـلـ ّـي ـت ـهــا واع ـ ـتـ ــرف بـجــانـبــك
ً
المظلم أيضا.

ْ
ظ ّ
حس فضولك
أيق
ِ

ً
ه ــل ت ـظ ــن أن ـ ــك لـ ـس ـ َـت م ــوه ــوب ــا أو
تفتقر إلــى الشغف في حياتك؟ يجب
أن ت ـ ـعـ ــرف أن ا لـ ـم ــو هـ ـب ــة وا ل ـش ـغ ــف
موجودان فيك .ابدأ بتحديد ما يثير
اهتمامك وحماستك ويزيد تحفيزك
واستكشف ذلك المجال لكن من دون
أن ت ـض ـغــط ع ـل ــى ن ـف ـس ــك .ي ـم ـك ـنــك أن
ً
تجري تحقيقا حول الموضوع :ما هي
النقاط المشتركة بين الكتب واألفالم
السينمائية والوثائقية والمعارض
التي تحبها والنقاشات التي تحبذ
خوضها؟ استفد مــن أبـســط تفصيل
ي ـل ـفــت نـ ـظ ــرك وتـ ـع ـ ّـم ــق فـ ــي ب ـحــوثــك.
سرعان ما تقترب من المجاالت التي
ّ
تهمك.

اخلع أقنعتك المزيفة
كـ ــي ت ـث ـي ــر إع ـ ـجـ ــاب اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،قــد
ت ـ ـت ـ ـق ـ ـمـ ــص شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة
بحسب الظروف وطبيعة األشخاص
ً
المحيطين ب ــك ،فتتبع طــر يـقــا تظنه
ً
مـنــا سـبــا لــك وتختبئ وراء مثاليات
وه ـ ـم ـ ـيـ ــة .س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا تـ ـضـ ـي ــع ب ـيــن
واجباتك الزوجية والعائلية والمهنية.
أن ـ ــت ت ـل ـ ّـب ــي بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة أوامـ ـ ــرك
الــداخـلـيــة والـمـطــالــب ال ـتــي يفرضها
عليك اآلخرون .باختصار ،أنت سجين
داخل الصورة التي تريد أن يراك بها
الناس!
ح ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ك ـ ـ ــي تـ ـتـ ـخـ ـل ــى ع ــن
الـطـمــوحــات الـشــائـبــة والشخصيات
ً
ال ـمــزي ـفــة .ق ــد تـتـجــه م ـث ــا إلـ ــى مهنة
إرضـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء لـ ــوالـ ــديـ ــك لـ ـك ــن سـ ــرعـ ــان مــا
ً
ً
تـكـتـشــف أنـ ــك ت ـ ّحــب مـ ـج ــاال مـخـتـلـفــا
بالكامل وقد تفضل مقابلة األصدقاء
على االجـتـمــاعــات العائلية .مــا الــذي
ي ـم ـن ـع ــك مـ ــن ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن رغ ـب ــات ــك
الحقيقية بأسلوب الئق؟
ّ
للتدرب على هذا النوع من المواقف،
ح ـ ـ ـ ــاول أن تـ ـتـ ـخـ ـل ــى عـ ـ ــن األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب
ال ـص ـغ ـيــرة ط ـ ــوال  24س ــاع ــة .تقضي
ه ــذه ا لـفـكــرة بالتعبير عــن المشاعر
الحقيقية والحاجات الكامنة والعوامل
التي تحزنك .إذا كنت تخشى إزعــاج
َ
الـمـحـيـطـيــن بـ ــك ،اع ــل ـ ْـم أن صــراحـتــك
س ـت ـع ـط ــي ثـ ـم ــاره ــا حـ ـي ــن تـسـتـعـمــل
ً
ً
أس ـل ــوب ــا م ـح ـتــرمــا ي ــراع ــي حساسية
الطرف اآلخر.

اتكل على غيرتك وغضبك
ُ ّ
َ
َ
سلبيين
شعور ين
يجب أن تشغل
ً
ظ ــاه ــري ــا كـ ــي ت ـت ـم ـكــن مـ ــن ال ــوص ــول
إل ـ ــى أعـ ـم ــق رغـ ـب ــات ــك .ي ـض ـم ــن هـ ــذان
ال ـش ـع ــوران ك ـشــف حـقـيـقــة الـشـخــص.
هل تشعر بالغيرة؟ يجب أن تتخلى
عن المقارنات العقيمة التي تجعلك
تستخف بنفسك أو تتعامل بفوقية
م ــع اآلخ ــري ــن .ي ـكــون ه ــذا ال ـش ـكــل من
ال ــرف ــض طــري ـقــة يـسـتـعـمـلـهــا ال ــدم ــاغ
ً
مـنـعــا لـمــواجـهــة نــواق ـصــك الـخــاصــة.
ل ــذا ابـ ــدأ بــال ـت ـســاؤل :م ــا الـ ــذي يفعله
ال ـش ـخــص اآلخ ـ ــر وال تـسـمــح لنفسك
بفعله؟ هــل أح ـ َ
ـرزت أي تـقــدم فــي هذا
المجال؟ ستكون األجوبة التي تتوصل
ً
إليها مــؤ شــرا على حقيقة مــا تريده
وعلى مستوى رغبتك في تحقيق تلك

األهداف.
أمـ ــا ش ـع ــور ال ـغ ـض ــب ،فـيـشـيــر إلــى
سخط داخـلــي ألن مــا يزعجك ويثير
غـضـبــك يـسـمــح بــاكـتـشــاف الـمـســائــل
التي تخفيها في قلبك وتثقل حياتك.
ف ــي ه ــذه الـ ـظ ــروف ،يــوصــي ال ـخ ـبــراء
بـتــدو يــن  50لحظة عصبية بطريقة
ّ
مفصلة ومن دون ترتيب .اذكر أسخف
ال ـل ـح ـظ ــات وأكـ ـث ــره ــا قـ ــوة واك ـت ـ ِـش ــف
ال ـحــدث ال ــذي يجعلك تـبــدي رد فعل
ً
ق ــوي ــا وال ـق ـيــم ال ـكــام ـنــة وراء تـصــرف
مماثل.

ّ ْ
شغل منطقتك الالمعة

ّ
تغطي هــذه المنطقة مــا يحب كل
شـخــص فـعـلــه وم ــا يـجـيــد فـعـلــه بكل
حماسة وشغف .ال بد من استكشاف
هذه المنطقة ألنها طبيعية بالكامل
وال يمكن رؤيتها .لبلوغ هذه النقطة،
يجب أن تسترجع ذاكرة طفولتك .ما
كــانــت أحــامــك فــي تـلــك الـمــرحـلــة؟ ما
ً
الـ ــذي ك ــان يـعـطـيــك ش ـع ــورا بــالـحـيــاة
والحرية؟ ابذل قصارى جهدك إليجاد
كنزك الشخصي .اجمع ذكرياتك في
جو هادئ أو خالل التنزه أو عن طريق
أصدقاء الماضي .قارن النتائج التي
حققتها مــع الـمــواهــب الـتــي ينسبها
ل ــك الـمـحـيـطــون ب ــك ،ث ــم اح ـفــظ ثــاث
ن ـقــاط أســاس ـيــة كـنــت ت ـبــرع بـهــا مثل
سرد القصص ونقلها ،والتجرؤ على
استكشاف األماكن ،وإضحاك الناس
والترفيه عنهم .ســرعــان مــا تكتشف
مواهبك الكامنة!

اعمل على تبسيط حياتك
ُ
قــد تـمـ ِـعــن فــي تعقيد حياتك حين
ّ
تـصـ ّـر على التمسك بأفكار متشعبة
ّ
واحتماالت المتناهية .فكر لحظة بما
ُ
ّ
يمكن أن يحصل إذا حاولت أن تبسط
حياتك .حالما تشعر بأن المسألة التي
ّ
تتخبط وقد
تواجهها شاقة ،يسهل أن
تميل بطبيعتك إ ل ــى تعقيد ا لــو ضــع
بدرجة إضافية .لكن حين تعمل على
ً
تبسيط الـمــواقــف ،قــد ال تـتــردد مثال

في مواجهة الشخص الذي يسبب لك
ً
الـمـشــاكــل كــي تضعا مـعــا خـطــة عمل
مـشـتــركــة .فــي الـمـقــام األول ،يـجــب أن
ُ
تـفـ ّـر غ عقلك مــن التخمينات العقيمة
والسيناريوهات المعقدة ثم تتخلى
عن قناعتك بأنك ستفشل مهما فعلت!
ً
كــن إيـجــابـيــا مــع ذات ــك ومــع اآلخــريــن.
يتعلق أهــم عــامــل فــي أيــة خطة عمل
بالثبات والتماسك فــي ظــل مختلف
الـ ـظ ــروف .يـجــب أن تـ ــدرك ف ــي الــوقــت
نـفـســه أن عـيــش شـغـفــك يتطلب منك
بعض التضحيات المادية ،لذا يجب
ً
أن تـتـقـبــل ت ــراج ــع م ــدخ ــول ــك ،مــؤقـتــا
على األقل.

يريد منك أن تطلق العنان للعبقرية
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ــراه ـ ــا ف ـ ـيـ ــك .لـ ـ ــذا ابـ ـتـ ـع ــد عــن
األشـ ـخ ــاص ال ـم ـت ـشــائ ـم ـيــن ،وت ـمـ ّـســك
بأصدقائك المقربين الذين يعرفون
المسار الذي قطعته ويفهمون نقاط
ّ
وتقبل األصدقاء الجدد الذين
قوتك،
يستطيعون أن يحكموا على مسار
تقدمك بكل موضوعية.
باإلضافة إلى القيمة التي يوليها
لك أصــدقــاؤك الداعمون ،اطلب منهم
ً
أيضا أن يسمعوا شكوكك ومخاوفك
وي ـ ـت ـ ـقـ ــاس ـ ـمـ ــوا م ـ ـعـ ــك كـ ـ ـف ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــم .ال

اقتنع بأنك لست سيئ الطالع
ِ
ً ّ ً
َ
ّ
معينا،
خسرت مشروعا
لمجرد أنك
أو ّ
تفوق عليك شخص آخر في إحدى
ّ
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات ،أو تـ ـع ــرض ــت ل ـح ــادث
مؤسف في مكان محدد ،ال يعني ذلك
أن ــك ش ـخــص س ـيــئ ال ـطــالــع وأنـ ــك لن
ُ ّ
تحقق ا لـنـجــاح مهما فعلت! ال تــركــز
على خيبات األمل والتجارب الفاشلة
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى ال ـمــاضــي ،ب ــل واج ــه
ً
ً
األخ ـيــر م ـبــاشــرة وات ـخــذ مـنــه مــوقـفــا
ً
ّ
ّ
وحدد المنافع التي تلقيتها
إيجابيا
ب ـس ـب ـب ــه :ت ـج ــرب ــة مـ ـفـ ـي ــدة ،ومـ ـع ــارف
جــديــدة ،وأفـكــار مبتكرة ...سرعان ما
تعطي قيمة كبرى للتجارب التي كنت
تعتبرها فــا شـلــة .بالطريقة نفسها،
يـجــب أن تفهم أن ال ـجــروح الداخلية
واأل هـ ــداف غير المنجزة تجعل منك
ً
ً ّ ً
قيما وفريدا من نوعك.
كائنا

َ
ابق وسط األشخاص المناسبين

ً
يمكنك أن تستفيد دومــا من أفكار
اآلخرين وآرائهم وتشجيعهم بشرط
أن تجيد اختيار األشخاص المحيطين
ب ــك .ل ــذا م ــن األف ـض ــل أن تـنـتـقــي أكـثــر
ً
ً
األشخاص تعاطفا وتماسكا من بين
المقربين إليك ،ألن بعض الناس يطرح
آراء ه من دون أن يطلبها أحد ،بينما
ُيس ِقط آخرون مشاكلهم عليك.
الصديق ّ
القيم هو الشخص الذي

تناقشهم بطريقة إيجابية أو سلبية
بــل اسـمــح لهم بالتعبير عــن آرائـهــم.
اكتف بتدوين مالحظاتك واشكرهم
ِ
عـ ـل ــى وق ـ ـت ـ ـهـ ــم .ي ـم ـك ـن ــك أن ت ـح ـت ـفــظ
باألفكار التي تجذبك بكل بساطة.

خذ نفسك على محمل ّ
الجد

الك ـت ـش ــاف ال ـط ــري ــق ال ـف ــاع ــل نـحــو
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـ ـ ــذات ،ت ـت ـع ـل ــق الـ ـمـ ـب ــادئ
األس ــاسـ ـي ــة بــال ـتــرك ـيــز ع ـل ــى م ــزاي ــاك
ون ـق ــاط قــوتــك وق ـي ـمــك .ال ت ـت ـ ّ
ـردد في
الـتـعـبـيــر عـنـهــا وال تـقـلــل م ــن شأنها
ألي سبب .ستشعر براحة فائقة حين
تعرف قيمة نفسك ،وستكتشف أنك
ً
أص ـب ـح ــت أك ـث ــر ن ـف ـع ــا لـمـجـتـمـعــك
ّ
ك ـ ـلـ ــه .ك ـ ــل مـ ـ ـس ـ ــاء ،دو ن ث ــا ث ــة
مـجــاالت سمحت لــك بخدمة
اآلخـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـكـ ـ ــل صـ ـ ــدق
وفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة (تـ ـشـ ـجـ ـي ــع
أح ــد األصـ ــدقـ ــاء ،أو
تسجيل األوالد في
ن ـ ـشـ ــاط مـ ـفـ ـي ــد ،أو
إعارة آلة مكلفة.)...
س ــرع ــان م ــا ت ــدرك
أنك تقدم مساهمة
قـ ّـيـمــة لـلـعــالــم على
طريقتك الخاصة!

حياة تستحق العناء
يمكن اختصار معنى تحقيق الــذات بعيش الحياة التي تستحق العناء ،وترتيب
األولويات ،وأخذ المبادرات ،وتقدير الجمال واألناقة .ترتكز هذه المقاربة على أربع
نقاط:
ّ -1
حدد ما تحب فعله وما يثير حماستك ويلهمك وينقلك إلى عالم مختلف.
ّ -2
حدد ما تجيد فعله عبر اكتشاف نقاط قوتك وصفاتك الحسنة والمجاالت التي
تبرع فيها.
 -3اكتشف المجال الذي يجعلك تستحق الحصول على مقابل مادي له :وظيفة ،أو
مشاريع ،أو نشاطات متقنة...
ّ -4
حدد حاجات العالم من حولك عبر تطبيق قيم التضامن واالنتباه والتعاطف
والفرح.
تتداخل هذه النقاط األربع في ما بينها كي تنتج أربعة أسس للحياة الغنية :الشغف،
وتحقيق رسالة الحياة ،واكتشاف الدعوة الذاتية ،والمهنة.

أعد صياغة مسيرتك المهنية!

هل تحلم بأداء دور مهني مختلف بالكامل لكنك تخشى أن تخطو الخطوة األولى؟ ابدأ بإقناع نفسك بأهمية هذه
المبادرة قبل أن تنتقل إلى إقناع المحيطين بك.
أوقف الكالم وابدأ التحرك
ف ــي م ــرح ـل ــة م ـع ـي ـنــة م ــن مـسـيــرتــك

المهنية ،ال مفر مــن أن تشعر بأنك
ق ـ ـ َّـدم ـ ــت ك ـ ــل م ـ ــا لـ ــديـ ــك ل ـ ــدرج ـ ــة أن ــك
ت ـس ـت ـط ـيــع إت ـ ـمـ ــام ع ـم ـل ــك ب ـس ـهــولــة

فائقة .ستحتاج حينها إلى تحديات
جديدة في حياتك .في هذه المرحلة،
س ـت ـص ـبــح أمـ ـ ــام ث ــاث ــة احـ ـتـ ـم ــاالت:

ستتكلم عن الهدف الذي تريده لكنه
سيبقى مجرد حلم ألنك لن تتخذ أية
خطوة لتحقيقه على أرض الواقع ،أو
ستتذمر من عملك أمــام أي شخص
ً
مستعد لسماعك وتبقى عــا لـقــا في
الــدوامــة نفسها ،أو يمكن أن ترغب
في إحداث تغيير حقيقي في حياتك
فتستعمل هــذا الطموح كي تمضي
ً
قدما.
لـكــن كـيــف يـمـكــن أن تـقـتـنــع بــأنــك
ت ـت ـم ـتــع ب ـ ـقـ ــدرات إب ــداعـ ـي ــة حقيقية
ّ
ً
إذا ك ـنــت م ـع ــروف ــا كـشـخــص مـنــظــم
ّ
ومـ ـ ـم ـ ــل؟ وك ـ ـيـ ــف ي ـم ـك ــن أن ت ـشــجــع
المحيطين بك على تغيير نظرتهم
ً
إل ـي ــك؟ يـجــب أن تـفـهــم م ــزاي ــاك أوال.
ً
ليست هــذه المهمة سهلة ألن عــددا
ً
كبيرا من الناس يستخف بقدراته.
لكن يتطلب التغيير المهني تحديد
نقاط القوة والضعف بشفافية تامة.
لذا ابــدأ بتقييم مهاراتك ومواهبك،
ال س ـي ـمــا ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـس ـت ـم ـتــع بـهــا
وتلك التي ال تبرع فيها .كذلك اطلب
رأي األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـعــرفــونــك
ً
جيدا (أفــراد العائلة ،وزمــاء العمل،
واألصدقاء) ألنهم قد يالحظون لديك
ّ
م ـهــارات ال تــدركـهــا ،ثــم فــكــر بكيفية
دمج قدراتك مع مهنتك الجديدة .إذا
ً
أردت أن تصبح مديرا على الموظفين
ً
ً
مثال ،يجب أن تكون صبورا وتجيد
اإلصغاء إلى اآلخرين.

ّ
خطط إلنجازاتك بدقة

إذا كنت تجيد خوض التحديات،

يعني ذل ــك أن ــك تستطيع االل ـتــزام
بالتغيير ا ل ــذي تطمح إ لـيــه مهما
اشـ ـ ـت ـ ـ ّـدت ال ـم ـص ــاع ــب فـ ــي وج ـه ــك.
ي ـجــب أن ت ـجــد ط ــرائ ــق تـثـبــت أنــك
ّ
تـسـتـمـتــع بـتـعــلــم مـ ـه ــارات جــديــدة
وتــريــد اسـتـكـشــاف مـجــال آخ ــر في
عملك .لكن إذا كان التغيير المهني
ً
الذي تطمح إليه مختلفا بالكامل،
يجب أن ّ
تجرب المجال الجديد عبر
اسـتـشــارة أشـخــاص متخصصين
فيه ،ويجب أن تتدرب على المهام

الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـف ــرض ـه ــا ذل ــك
الـ ـعـ ـم ــل .ال تـ ـ ـت ـ ــردد ف ـ ــي ت ـحــديــد
ا لـجــوا نــب التي تعتبرها صعبة
واط ـ ــرح ال ـح ـلــول الـمـحـتـمـلــة كي
تكون البداية مثمرة .للتأكد من
صوابية مسارك ،يجب أن تشعر
بأنك تحقق ذاتك وبأن سعادتك
تفوق ما كانت عليه في أي وقت
مضى!

ال تسمح لمخاوفك
بالسيطرة عليك وال
ّ
تفضل الخيارات اآلمنة

خطوات إلحراز التغيير المنشود
ارفع سقف طموحاتك

ً
كن شجاعا وواجه مخاوفك

حين تشعر بأنك ّ
تعبر عن رغبة محدودة ،حاول أن
ً
ّ
توسع آفاق التغيير الذي تصبو إليه .عندما تفكر مثال
بأنك ال تجيد فرض التعليمات ،أقنع نفسك بأنك تفتقر
إلى هذه المهارة في الوقت الراهن واعمل على اكتساب
تلك القدرة وتطويرهاّ .
حدد بعد ذلك الخطوات التي
تستطيع ات ـخــاذهــا لتحسين أدائـ ــك وت ـج ــاوز نقاط
ضعفك واطلب النصائح من اآلخرين عند الحاجة.

ربما يكون التخلي عن الظروف االعتيادية والسير
ً
ً
نحو المجهول نهجا مخيفا ألن احتمال الفشل يبقى
ً
قائماّ .مع ذلــك ال تسمح لمخاوفك بالسيطرة عليك
وال تفضل الخيارات اآلمنة ألن هذه العقلية ّ
تحد من
فرص نجاحك .من ثم ،يجب أن تتخلص من ترددك عبر
ً
اتخاذ خطوات يومية صغيرة تمهيدا لتحقيق هدفك.

ال تخف من خوض التحديات
َّ
تتطور
إذا أردت أن تتجاوز المصاعب ،يجب أن
ُ
قدم على مبادرة مختلفة
وتتغير بطريقة ملموسة وت ِ
وغير اعتيادية .تشمل هذه المرحلة اكتساب تقنيات
ّ
تكيفية وت ـعــلــم طــريـقــة نـقــل ال ـم ـه ــارات الـقــائـمــة إلــى
المجال الجديد.

حان الوقت ألخذ المجازفات
لـتـحـقـيــق ال ـن ـج ــاح والـ ـسـ ـع ــادة ،ي ـج ــب أن تـصـبــح
ً
منفتحا على االحتماالت كافة ،وتتحلى بالشجاعة
الـكــافـيــة كــي تــأخــذ ال ـم ـجــازفــات .وتــذكــر أن األخ ـطــاء
ً
ِّ
تشكل فرصا إلحــراز التقدم .كذلك تساعدك نصائح
ً
اآلخــريــن وتعليقاتهم على المضي قــدمــا واالقـتــراب
من هدفك النهائي.

١٧
ُ
ّ
االكتئاب ...التحفيز الكهربائي يحسن مزاجك
توابل ةديرجلا
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المقاوم للعالج ،إذ أدى تحفيز القشرة المخية الجبهية في الدماغ إلى
يكشف بحث جديد أن التحفيز العميق للدماغ قد يعالج االكتئاب ِ
ّ
تحسن «ملحوظ» في مزاج األشخاص المصابين باكتئاب معتدل أو حاد.

التحفيز ساعد
المصابين
باكتئاب حاد
على استرجاع
مزاج إيجابي
ً
ً
طبيعيا بدال من
تحسين مزاج
الجميع بطريقة
اصطناعية

ُيعتبر اضـطــراب االكتئاب
الحاد أول سبب لإلعاقة حول
ال ـعــالــم .ال ي ــرت ــاح ج ــزء كبير
مــن المصابين بــه عند تلقي
ً
العالجات المستعملة راهنا.
ويبقى في  %30من الحاالت
ً
راسخا ويصعب استهدافه.
لكن ظهر التحفيز العميق
ً
للدماغ أخيرا كعالج محتمل
للمشكلة ويبدو أنه قد ينجح
ح ـي ـث ـم ــا فـ ـشـ ـل ــت الـ ـع ــاج ــات
األخرى.
عـ ـ ـن ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ت ـق ـن ـي ــة
ال ـت ـح ـف ـيــز ال ـع ـم ـي ــق ل ـل ــدم ــاغ،
ً
يزرع الخبراء أقطابا كهربائية
تحفيزية في الدماغ عن طريق
ال ـ ـجـ ــراحـ ــة إلرس ـ ـ ـ ــال ت ـ ـيـ ــارات
كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــاط ــق
المستهدفة.
ف ـ ــي ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور إيـ ـ ــدي
ت ـش ــان ــغ ،أسـ ـت ــاذ ف ــي جــراحــة
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
كاليفورنيا ،تلك التقنية لدى
ً
يواجهون
 25شخصا كــانــوا ُ
أع ـ ـ ـ ــراض االكـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــاب .نـ ـش ــرت
النتائج فــي مجلة «كورينت
بيولوجي».

مناطق دماغية أساسية
يوضح تشانغ السبب الذي
جعل الباحثين يركزون على
القشرة المخية الجبهية في

ً
هــذه الــدراســة قــائــا« :لطالما
ُ
اعت ِبرت هذه المنطقة من أقل
المناطق الدماغية المفهومة،
لكن تجمعها روابط قوية مع
هياكل دماغية متنوعة تتعلق
بــال ـمــزاج واالك ـت ـئــاب واتـخــاذ
القرارات ،ما يجعلها مناسبة
لتنسيق النشاط بين العاطفة
واإلدراك».
ّ
تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة
متخصصة بالصرع .يخضع
المصابون بالصرع للجراحة
من أجل زرع أقطاب كهربائية
ـزء م ــن
ف ـ ـ ــي أدمـ ـ ـغـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم كـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ٍ
االستعداد الروتيني للجراحة.
إلجـ ــراء ال ــدراس ــة ،اسـتـعــان
ً
تشانغ وفريقه ب ــ 25شخصا
ً
مـ ـص ــاب ــا بـ ــال ـ ـصـ ــرع ،وك ــان ــوا
ً
م ـص ــاب ـي ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ب ــاك ـت ـئ ــاب
خفيف أو حاد.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع األق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف
الـ ـمـ ـش ــارك ــون ب ـم ــا ي ـش ـعــرون
ب ـ ــه بـ ـض ــع مـ ـ ـ ــرات ف ـ ــي الـ ـي ــوم
بـ ــاسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــال تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ع ـلــى
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ـ ـ ــف .ه ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ــا س ـم ــح
للباحثين بربط التغيرات في
نشاطهم ا لــد مــا غــي بمختلف
الـ ـح ــاالت ال ـمــزاج ـيــة ،فــركــزوا
على المنطقة الدماغية األكثر
ً
تــأث ـيــرا فــي االك ـت ـئــاب ويمكن
استهدافها بالتحفيز العميق
للدماغ.

ً
اس ـت ـع ـم ــل ال ـع ـل ـم ــاء أي ـض ــا
درجـ ـ ــة خ ـف ـي ـفــة م ــن الـتـحـفـيــز
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي ف ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
دمـ ــاغ ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة وط ـل ـب ــوا
إل ــى ال ـم ـشــارك ـيــن أن ي ـعـ ّـبــروا
عن طريقة تأثير التقنية في
مــزاجـهــم مــن خــال استعمال
كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات دالل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة.
واس ـت ـعــانــوا ب ـعــد ذل ــك بـجــزء
مـعـ ّـيــن مــن الـبــرنــامــج لقياس
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـع ـم ـل ـهــا
المتطوعون وتحليلها.

استرجاع مزاج إيجابي
كشفت الدراسة أن تحفيز معظم المناطق الدماغية لم يؤثر في مزاج المشاركين بأي شكل.
لكن في المقابل ،أدى تحفيز القشرة المخية الجبهية الجانبية لثالث دقائق إلى ّ
تحسن ملحوظ.
لم تظهر تلك النتائج اإليجابية إال لدى األشخاص المصابين بدرجة معتدلة أو حادة من
االكتئاب .لكن لم ينشأ أي أثر لدى المصابين بأعراض اكتئاب خفيفة.
ً
تعليقا على النتائج ،قالت المشرفة على الدراسة كريستين سيليرز ،باحثة حائزة شهادة
ّ
دكتوراه في مختبر تشانغ« :تفوه المرضى بعبارات مثل« :يا للدهشة! أشعر بالتحسن!» ،أو
«تراجع قلقي» ،أو «أشعر بالهدوء واالسترخاء والتماسك» .على صعيد آخر ،يمكن رصد ّ
تحسن
ً
أيضا في لغة جسد المرضى .فقد كانوا يبتسمون وجلسوا باستقامة وبدؤوا يتكلمون بوتيرة
ّ
طبيعية وأسرع من العادة» .جاءت أنماط النشاط الدماغي لتدعم ذلك التحسن الملحوظ في
ً
المزاج أيضا .ذكــر الباحثون أن النشاط في أدمغة المشاركين بعد استعمال التحفيز كان
ً
ّ
ُ
يشبه النشاط الدماغي المسجل حين اعترف المتطوعون بأنهم يشعرون بالتحسن طبيعيا.
يوضح الدكتور فيكرام راو ،أستاذ مساعد في علم األعصاب في جامعة كاليفورنيا ،سان
ً
فرانسيسكو والمشرف األول على الدراسة ،تلك النتائج قائال« :تكشف هذه المالحظات أن

ً
ِّ
ّ
تعدد المهام ...هل يعزز األداء بدال من أن يعوقه؟

ً
قد يكون تعدد المهام وهما ،إال أنه وهم مفيد .تشير دراسة جديدة
ُ
نشرت في مجلة علم النفس إلى أن مجرد اعتبار نشاط واحد أو نشاطات
كاف لتعزيز األداء.
عدة عملية متعددة المهام أمر ٍ
تشير مجموعة مثبتة مــن بحوث
علم األعصاب إلى أن القدرة على إنجاز
أكثر من مهمة دفعة واحدة مجرد وهم.
فقد أظهرت منذ منتصف تسعينيات
القرن الماضي سلسلة تجارب أن دماغ
ً
اإلنسان ،بدل إنجاز مسائل عدة معا،
يتنقل فحسب من مهمة إلى أخرى.
لكن للتنقل بين المهام ضريبته.
كشفت دراس ــات سابقة أننا حتى لو
أمكننا توقع المهام التي نتنقل بينها

ً
التحفيز ساعد المصابين باكتئاب حاد على استرجاع مزاج إيجابي طبيعيا بدل تحسين
مزاج الجميع بطريقة اصطناعية .تتماشى هذه النتائج مع المالحظات السابقة التي كشفت
أن نشاط القشرة المخية الجبهية يزيد لدى المصابين باكتئاب حاد ،كما أنها توحي بأن
التحفيز الكهربائي قد يؤثر في الدماغ بطريقة تضمن التخلص من العامل الذي يعوق ّ
تحسن
المزاج لدى هؤالء األشخاص».
ّ
بشكل جازم أن تحفيز
يستنتجوا
أن
قبل
إضافية
دراسات
إجراء
لكن أكد الباحثون ضرورة
ٍ
ُ
ّ
القشرة المخية الجبهية يحسن المزاج على المدى الطويل.
ً
أخيرا ،قالت هيذر دوز التي شاركت في اإلشراف على الدراسة« :كلما زاد فهمنا لالكتئاب
ُ ّ
على هــذا المستوى من الــدوائــر الدماغية ،نحصل على خـيــارات إضافية تمكننا من تقديم
عالجات فاعلة للمرضى بأقل قدر من اآلثــار الجانبية .ومن خالل فهم السبب األصلي وراء
ً
اختالل تلك الــدوائــر المرتبطة بالعواطف ،نتمكن يوما من مساعدة الــدمــاغ على «نسيان»
ً
مفهوم االكتئاب نهائيا».

أو سبق أن أنجزناها مئات الـمــرات،
ن ـح ـتــاج إلـ ــى وقـ ــت أط ـ ــول إلت ـمــام ـهــا،
مقارنة بقيامنا بالمهمة عينها بشكل
متكرر.
كذلك دعمت الــدراســات التي تقوم
على التصوير بالرنين المغناطيسي
الوظيفي فكرة أن تعدد المهام مجرد
خ ــراف ــة .ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،شملت
دراسة تفحصت نشاط الدماغ االنتقال
ً
بين مهمتين واكتشفت تراجعا بنسبة

 %29و %53على التوالي في نشاط
ُ
الــدمــاغ عندما طـلــب إلــى المشاركين
التنقل بين المهمتين.

تــوضــح شــالـيـنــا ســرنــا ،بــاحـثــة من
كلية ستيفن روس لألعمال في جامعة
ميشيغان في آن أربــور قــادت البحث:

ً
ّ
«يشكل تعدد المهام غالبا مسألة وجهة
ً
نظر ومن الممكن اعتباره حتى وهما».
تضيف« :بغض النظر عما إذا كان
ً
الشخص ينجز مهمة واحدة أو مهاما
مـتـعــددة ،فــإن جعله يعتقد أنــه يــؤدي
ً
ً
مهاما عدة ينعكس إيجابا على أدائه».
ت ــؤك ــد ه ـ ــذه ال ـب ــاح ـث ــة الـ ـت ــي قـ ــادت
ً
ال ــدراس ــة أي ـض ــا أن ن ـظــرة األش ـخــاص
إل ــى مــاه ـيــة ت ـعــدد ال ـم ـهــام م ــرن ــة .فقد
ً
نـعـتـبــر ،م ـث ــا ،ال ـج ـلــوس ف ــي اجـتـمــاع
مهمة وا حـ ــدة ،أو قــد نظنها مهمتين
إذا أصغينا إلى المتكلم ونحن ندون
المالحظات.
لذلك قررت سرنا وزمالؤها التحقق
مما إذا كانت نظرتنا إلــى ما نعتبره
تعدد مهام تؤثر فــي طريقة إنجازنا

ال ـم ـه ـمــة .وراج ـ ـعـ ــوا ب ــذل ــك  32دراسـ ــة
ً
عكست وجهة نظر  8242مشاركا.
ف ــي إح ـ ــدى هـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــات ،طـلــب
ً
الباحثون إلــى  162مشاركا مشاهدة
ش ـ ــري ـ ــط ف ـ ـيـ ــديـ ــو ت ـث ـق ـي ـف ــي وت ـ ــدوي ـ ــن
ح ـ ــواره .قـ ّـســم ال ـبــاح ـثــون الـمـشــاركـيــن
إلــى مجموعتين :أخـبــروا المشاركين
فــي األول ــى أنهم ُ
سينجزون مهمتين،
ّ
مثل التعلم والتدوين ،في حين قالوا
للمشاركين في الثانية إنهم سيقومون
بمهمة واح ــدة تمتحن مـهــاراتـهــم في
ّ
التعلم والكتابة.
ً
ّ
دون َمــن ظـنــوا أنـهــم ي ــؤدون مهاما
ً
عدة عددا أكبر من الكلمات في الثانية
ً
وأنـ ـج ــزوا ذل ــك بــدقــة أك ـب ــر ،ف ـضــا عن
أن أداء هـ ـ ـ ــم جـ ــاء أف ـض ــل ف ــي ام ـت ـحــان

ال ـف ـهــم .وح ــاك ــت دراسـ ـ ــات أخـ ــرى هــذه
االكتشافات.
على سبيل المثال ،اكتشفت تجربة
تدوين المالحظات على شبكة اإلنترنت
ً
أن َمـ ــن ظ ـن ــوا أن ـه ــم ُي ـن ـج ــزون م ـهــامــا
عــدة ّ
دون ــوا مــاحـظــات أشـمــل وأفضل
مقارنة بغيرهم .كذلك أظهرت مجموعة
إض ــاف ـي ــة م ــن  30ت ـجــربــة ش ـم ـلــت حل
أحــاجــي الـصــور المقطوعة ومـكــافــآت
مــالـيــة أن َم ــن اع ـت ـبــروا أنـهــم ينجزون
ً
مـهــامــا ع ــدة فــي آن تــوصـلــوا إل ــى عــدد
أكبر من األجوبة الصحيحة في الثانية،
م ـقــارنــة بـنـظــرائـهــم الـ ــذي ظ ـن ــوا أنـهــم
يؤدون مهمة واحدة.

What’s
?Cookin
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توابل ةديرجلا

توابل ةديرجلا

ً
حساء تكساسي-مكسيكي من 15نوعا من الحبوب
•

culture@aljaridaيناير  2019م 11 /جمادى األولى  1440هـ
 / 4018●comالخميس 17
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ً
ُ
ً
اعتبر سكروج ،الشخصية الرئيسة في قصة {أنشودة عيد الميالد} لتشارلز ديكينز ،بخيال تقليديا
ّ
{يعد حبوب الفاصوليا} .وأشار هذا الوصف إلى مدى حرصه وتمسكه بالمال .ولكن عند إعداد
أطباق صحية ،ما من عيب في إحصاء حبوب الفاصوليا.
جيل وندهولت سيلفا

12
المقادير:
ً
• ك ـيــس ( 566غ ــرام ــا) من
ً
خليط  15نوعا من الحبوب.
• مـلـعـقـتــان ك ـب ـيــرتــان من
زيت الزيتون.
• ب ـص ـل ــة ص ـ ـفـ ــراء ك ـب ـيــرة
مفرومة.
•  3ســوق كــرفــس مفرومة
ً
ً
فرما ناعما.
•  4ج ـ ـ ــزرات م ـق ـط ـعــة إل ــى
أرباع بالطول ،ثم إلى شرائح.
• ق ــرن ــا ف ـل ـفــل أحـ ـم ــر ح ــار
منزوعا البذور ومفرومان.

•  8أكواب من الماء.
ً
• عـلـبــة ( 283غ ــرام ــا) من
ال ـط ـمــاطــم وال ـف ـل ـفــل األخ ـضــر
المقطعين إ ل ــى مـكـعـبــات مع
عصارتهما.
ً
• عـلـبــة ( 425غ ــرام ــا) من
الطماطم المسحوقة.
• م ـل ـع ـقــة ك ـب ـي ــرة ون ـصــف
الملعقة من الثوم المسحوق
والمجفف.
• ملعقة صغيرة من الملح.
• ملعقة صغيرة من الفلفل.

ً
• عـلـبــة ( 368غ ــرام ــا) من
نقانق الديك الرومي المدخنة
ق ـل ـي ـل ــة الـ ــدسـ ــم م ـق ـط ـع ــة إل ــى
شرائح.

الطريقة:
• اغسلي الحبوب وتخلصي من الشوائب ،ثم اغمريها
بالماء وانقعيها طــوال الليل .قبيل إعــدادهــا ،صفيها
في مصفاة.
• حمي الزيت في قدر غليظة القعر أو قدر حساء سعة 4
ليترات على نار متوسطة إلى عالية .أضيفي إليه البصل،
والكرفس ،والجزر ،والفلفل الحار واطهيها مدة  5دقائق

مع تحريكها باستمرار .أضيفي بعد ذلك ثماني أكواب
من الماء مع الحبوبَ ،
نوعي الطماطم المعلبين ،والثوم،
والملح ،والفلفل ،ونقانق الديك الرومي .اتركي الخليط
على النار ليغلي ،ثم أخفضي الحرارة ،واتركي الحساء
على نار هادئة من دون تغطيته طوال ساعتين ونصف
الساعة إلى  3ساعات مع تحريكه من حين إلى آخر.

في الحصة (كــوب) 271 :سعرة حرارية ( % 24منها
من الدهون) 7 ،غرامات من الدهون ( 2غرام من الدهون
ً
ً
المشبعة) 25 ،مليغراما من الكولسترول 36 ،غراما من
ً
ً
النشويات 17 ،غــرامــا من البروتين 451 ،مليغراما من
ً
الصوديوم ،و 13غراما من األلياف الغذائية.

بسكويت بصمة اإلبهام  4 ...نسخ مختلفة
ُ
بحجم أكبر.
جعلت قطع البسكويت صغيرة لكن يمكنك تحضيرها
جمعت هذه النسخ األربع ألنها تستعمل الطريقة األساسية نفسها .ستحصلين على أفضل نتيجة إذا
ِ
ٍ

المقادير
• ن ـصــف دف ـع ــة من
عـجـيـنــة ال ـفــان ـيــا لكل
نسخة.
• خـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات و/أو
حشوة من اختيارك .

ّ
َ
• تعليمات أساسية لخ ْبز بسكويت بصمة اإلبهام :سخني
ً
الـفــرن مسبقا على ح ــرارة  190درج ــة مـئــويــة .اغــرفــي العجينة
ال ـم ـبـ ّـردة بملعقة صـغـيــرة .اعجنيها عـلــى شـكــل دوائ ــر بحجم
غير مدهونة بالزبدة أو مغطاة بورق
إنش .ضعيها في صينية َ
البرشمان واتــركــي بينها إنــشـيــن .اخبزيها لخمس دقــائــق .ثم
أخــرجــي الصينية واضـغـطــي عـلــى وس ــط كــل قـطـعــة بسكويت
بمقبض ملعقة خشبية أو بإبهامك أو بظهر ملعقة قياس صغيرة.
أعـيــدي الصينية إلــى الـفــرن واخـبــزيـهــا ألرب ــع أو خمس دقائق
ّ
يتحمر البسكويت على األط ــراف.
إضــافـيــة ثــم أخرجيها حين
يمكنك أن تعيدي نقش البسكويت عند الحاجة .بـ ّـردي القطع
لدقيقة في الصينية ثم أخرجيها ّ
وبرديها على أحــد الرفوف.
املئيها قدر ما تشائين.

دجاج بالليمون محمر في المقالة
ّ
موظف قسم الطيور في المتجر شق
اطلبي من
َ
ً
الدجاجة إلى نصفين إن لم تقومي بذلك سابقا.
طيبيها بإكليل الجبل الطازج المطحون ،إن كنت
ً
تحبين نكهته ،قبل أن تضعيها جانبا لترتاح.
بـ ـع ــد ت ـح ـم ـي ــر شـ ــرائـ ــح الـ ـلـ ـيـ ـم ــون الـ ـح ــام ــض،

المقادير:
• ملعقتان صغيرتان من الزعتر البري الطازج.
• ملعقة صغيرة من بذور الشمر الكاملة.
• ملح كوشر.
• فلفل أسود مطحون طازج.
• ثلث كوب من زيت الزيتون عالي الجودة.
• ليمونة حامضة مقطوعة إلى نصفين ،ثم إلى
شرائح رقيقة.
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• بصلة صفراء مقطوعة إلــى نصفين ،ثم إلى
شرائح رقيقة.
ً
• فصا ثوم كبيران مسحوقان ناعما.
• دجاجة (نحو كيلوغرامين) منزوعة العظم
ومقسومة إلى نصفين من دون فصلها.
• نصف كوب من عصير العنب األبيض.
• عصير ليمونة حامضة.

• نصف كوب من السكر العادي.
• نصف كوب من السكر األسمر.
• قالب (نصف كوب) من الزبدة الذائبة.
• نـ ـص ــف كـ ـ ــوب مـ ــن ال ـ ـشـ ــوفـ ــان ال ـس ــري ــع
التحضير.
• كوب من الحليب كامل الدسم.

• نصف كوب من شراب الذرة الخفيف.
• بيضتان.
• ملعقة صغيرة من الفانيال.
• كوب من جوز الهند المبشور أو رقاقاته.
• عجينة فطيرة غير مخبوزة.

الطريقة:
ً
• حمي الفرن مسبقا على
حرارة  200درجة مئوية.
• اخ ـ ـل ـ ـطـ ــي ال ـ ـس ـ ـكـ ــر مــع
ال ـس ـكــر األسـ ـم ــر ،وال ــزب ــدة،
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوف ـ ـ ــان ،والـ ـحـ ـلـ ـي ــب،
وشـ ـ ــراب ال ـ ـ ــذرة ،وال ـب ـيــض،

وال ـف ــان ـي ــا ،وج ـ ــوز ال ـه ـنــد.
صبي الخليط فــي عجينة
الفطيرة واخبزيها إلــى أن
ً
تقحمي في وسطها سكينا
وتـ ـخ ــرج ن ـظ ـي ـفــة .ي ـجــب أن
تشتد أجــزاء الفطيرة كافة
ً
مع بقاء وسطها متماوجا

ً
قليال ،أي نحو  25إلــى 40
دقيقة.
ً
في الحصة 339 :سعرة حرارية 15 ،غراما
من الدهون 9 ،غرامات من الدهون المشبعة،
ً
 53مليغراما من الكولسترول 4 ،غرامات من
ً
ً
البروتين 50 ،غراما من النشويات 38 ،غراما

ً
من السكر 2 ،غرام من األلياف 118 ،مليغراما
ً
من الصوديوم ،و 46مليغراما من الكالسيوم.

سلطة ببراعم الشمندر والطماطم

•  200غرام من براعم الشمندر.
ً
•  75غراما من الشمندر المطبوخ.
•  12حبة طماطم صغيرة.
• ملعقة خل كبيرة.
• ملعقتان كبيرتان من زيت الجوز
• ملعقة صغيرة من الخردل.
• ملعقة صغيرة من بذور الكتان.
• ملح وفلفل.
• ح ـمــري ال ــدج ــاج م ــدة  30دقـيـقــة .صـبــي بعد
ذلــك عصير العنب فــي المقالة (ال على الــدجــاج)،
وتابعي التحمير مدة  10إلى  15دقيقة إضافية،
إلى أن يشير ميزان الحرارة عند إقحامه في الجزء
األكثر سماكة من صدر الدجاج إلى حرارة  68إلى
 71درجة مئوية.
• أخرجي الدجاج من الفرن ،ورشي فوقه عصير
الليمون الحامض ،ثم غطي المقالة بإحكام بورق
ً
ألمنيوم ،واتركيها جانبا لترتاح مدة  10إلى 15
دقيقة .قطعي بعد ذلك الدجاج إلى أربع أو ثماني
قـطــع م ـت ـســاويــة ،ث ــم طـيـبـيـهــا بــالـمـلــح ،وقــدمـيـهــا
ساخنة مع العصارة في المقالة وشرائح البصل
والليمون الحامض المطهوة.
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المقادير:

المقادير

ً
• حـمــي ال ـفــرن مـسـبـقــا عـلــى حـ ــرارة  230درجــة
مئوية .ضعي الزعتر ،وبذور الشمر ،وملعقة كبيرة
مــن الـمـلــح ،وملعقة صغيرة مــن الفلفل فــي خالط
ً
كهربائي صغير واطحني الخليط قليال (يمكنك
ً
أيـضــا االستعانة بجرن ومــدقــة) .صبي الــزيــت في
كوب قياس زجاجي صغير ،ثم أضيفي إليه خليط
ً
األعشاب ،وضعي المزيج جانبا.
• وزعي شرائح الليمون الحامض في أسفل مقالة
ً
من الحديد الصلب بقطر  30سنتمترا ورشي فوقها
البصل والثوم .ضعي الدجاج فوق البصل واحرصي
على أن يكون الجلد نحو األسفل .اطلي الدجاج بعد
ذلك بنصف كمية خليط األعشاب والزيت ،ثم اقلبيه
ليصبح الجلد إلى أعلى ،وجففيه بواسطة محارم
ورق ـيــة (ه ــذا أم ــر بــالــغ األه ـم ـيــة) ،واطـلـيــه بالكامل
بالكمية المتبقية من خليط األعشاب والزيت.

األلوان .ضعي القطع في صينية غير مدهونة بالزبدة ّأو مغطاة
ً
بورق البرشمان .اخبزيها بين  8و 10دقائق في فرن ُمسخن مسبقا
ً
ّ
تتحمر األطراف .أخيرا ّبردي
على حرارة  190درجة مئوية ،إلى أن
البسكويت وفق التوجيهات اآلنف ذكرها.

فطيرة الشوفان

ضير:
لتح
مدة ا قائق.
 10د

الطريقة:

الكمية:
نحو دز
كل ينتين من
نسخة

وقطرتين من ُم ّلون غذائي أخضر وكمية كافية من الحليب (نحو
ملعقتين كبيرتين) لتحسين تركيبة الطبقة الخارجية.
ّ
بالمربى :بـ ّـردي العجينة العادية لستين دقيقة
• بسكويت
على األقل ،ثم اخبزيها وفق التعليمات األساسية المذكورة أعاله.
بمربى الـفــراولــة منزوعة البذور
حين يبرد البسكويت ،املئيه ّ
ّ
(ستحتاجين إلى نصف كوب) .رشي عليه مسحوق السكر .بللي
إصبعك والمسي وسط المربى لتذويب السكر وجعل المربى يظهر
ُ
اختبرت ّهذه النسخة مع دوائر عجين بحجم
من جديد (مالحظة:
ً
إنش ونصف اإلنش لكني أفضل استعمال دوائر أصغر حجما).
• بسكويت مقرمش :يمكنك تحضير هذه الوصفة بأي كمية
َمن العجينّ .بردي العجينة العادية لستين دقيقة على األقل .قبل
ّ
ّ
خ ْبزها ،شكلي دوائر بحجم إنش وغطسي كل دائرة ببرش متعدد

• بسكويت بالليمون وبذور الخشخاش :قبل تبريد العجينة،
الخشخاش.
اخلطي برش حبة ليمون مع ملعقة كبيرة من بذور
َ
ّبردي العجينة لستين دقيقة على األقل ثم ّ
طبقي تعليمات الخ ْبز
األساسية المذكورة أعــاه .املئي ّالبسكويت المخبوز بملعقة
رته (ستحتاجين إلى نصف
صغيرة من الليمون الرائب الذي حض ِ
كوب من الكمية اإلجمالية).
• بسكويت بالنعناع وا لـشــو كــوال تــة :قبل تبريد العجينة،
الداكنة
اخلطي ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من
برش الشوكوالتة َ
وبـ ّـرديـهــا لستين دقيقة على األق ــل .ثــم ّ
طبقي تعليمات الخبز
ّ
والمبرد
األساسية المذكورة أعاله .املئي البسكويت المخبوز
بخليط يحتوي على ملعقتين كبيرتين من الزبدة ونصف كوب
ٍ
مــن مسحوق السكر وربــع ملعقة صغيرة مــن خالصة النعناع

تستطيعين تناولها في الحال مع الــدجــاج .وإذا
ً
رغـبــت فــي االسـتـعــداد مسبقا ،فاجمعي الــدجــاج
في مقالة واحفظيه في البراد لبضع ساعات قبل
تحميره .ولكن احرصي على إخراجه من البراد قبل
 30ثانية من التحمير.

•

الطريقة:
ّ
• اغسلي براعم الشمندر ثم صفيها وجففيها.
اغسلي الطماطم.
• في وعاء ،اسكبي الخل
والـ ـ ـخ ـ ــردلّ .
ذوب ـ ـ ــي ّ الـخـلـيــط
بــزيــت ال ـجــوز ورشـ ــي عليه
الملح والفلفل.
• ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل طـ ـب ــق،
وزعي براعم الشمندر
والطماطم ثم بذور الكتان واسكبي
صلصة الخل.

الكمية:
كوبان

مشروب مخفوق بالشمندر
المقادير
•  3حبات شمندر حمراء ومطبوخة.
•  3حبات برتقال.
• ّ 4سوق بقدونس.
• رشة زنجبيل.

الطريقة:
• اعصري حبات البرتقال واجمعي برش
ً
نصف حبة برتقال .احفظيها جانبا.
• اغسلي البقدونس وافرميه.
ّ
اخفقيها
• قطعي الشمندر إلى ّمكعبات ثم
ّ
مع عصير البرتقال ورشــة زنجبيل وصفي
الخليط.
ً
• اسكبي عصير الشمندر في أكواب .أخيرا،
ّ
زينيه ببرش البرتقال والبقدونس المفروم.
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 9أحرف و هي أسم أول فيلسوف صيني يفلح في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية
عن السلوك االجتماعي واألخالقي.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
المربعات 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

ل

ل ب ى

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

كونفوشيوس

كلمة السر

 -2ف ـ ـعـ ــل مـ ـنـ ـك ــر (م) –
ً
عموديا:
حكي (م) – تجدها في
(رياضي).
 -1ق ــام ــت بــاالف ـت ـتــاح –  -3يعاتبن – إ ل ــه – قط
رفع.
(م).

 -4ع ـمــر – ال ـت ـك ــرار في
السؤال.
 -5تجدها في (فتوى) –
أماكن اللعب.
 -6مكاتب حكومية(م).

 -7لـ ـغ ــات (م) – ســا ئــل
الحياة.
 -8تجدها في (االتصال)
– زيادة.
 - 9ب ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــل – قـ ـ ـي ـ ــد

بالسالسل.
 -١٠عـضــو تـنـقـيــة ال ــدم
(م) – فيلم لمحمد سعد
وياسمين عبد العزيز.

ر

10

ا

ع ش

9

 8ن

ل

7

 9ت

ا

ر

 ( -1توماس  )....مخترع
الفوتوغراف – أجاب.
 -2أول را ئـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـض ــاء
سوفيتية.
 -3سفينة فـضــاء عليها
الرائد يوري جاجارين.
 -4أصغى (م) – الجلي.
 - 5صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق – أ و ر ا ل
(مبعثرة).
 -6خراب (م).
 -7ي ـ ــرط ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــاء –
متشابهان.
 -8دق (م) – ثلثا (حار)
– في المسجد.
 -9الـجـمــع مــن «ش ـعــار»
(م) – سفن.
 -١٠مسلسل لجمال سليمان
وبسمة – للتعريف.
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رحلة
البندقية
تعاليم
انتشار
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موهبة
ليالي
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معيل

2

7

4
5
8
2
3
6
7
9
1

كلمة السر:

١٩

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـب ــدو ح ـمــاس ـتــك ف ــي أوج ـهــا
فتفتح األبواب أمامك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ل ـق ــاء ع ــاص ــف م ــع الـحـبـيــب
يجعلك تقرر االبتعاد عنه.
ً
اجتماعيا :تواجه ّ
تغيرات مفاجئة على
أمل أال تكون صحية.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :تالحق أهدافك بارتياح ألنك تتبع
التنظيم في عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـفـكــر بـعــاقـتـكـمــا وت ــرغ ــب في
وضع أسس جديدة لها.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـقـضــي وق ـت ــا م ــع األق ــرب ــاء
وتشارك في مناسبات عدة.
رقم الحظ.14 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
التصرف وتختار األسلوب
مهنيا :تحسن
األفضل لفرض إرادتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـعـجـبــك ت ـص ــرف ــات الـحـبـيــب
ً
ً
فتتخذ موقفا معاديا.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :مشاكل قانونية أو سياسية
تجعلك تتأنى في قراراتك.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :تتعزز قدراتك ألنك تواظب على
معرفة كل جديد.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعرف عالقتكما انسجاما جيدا
ً
وأوقاتا حلوة ال تنسى.
ّ
ً
اجتماعيا :تخشى التغيير والتخلي عن
تقاليد موروثة.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تقنع الزمالء باالشتراك معك في
تنفيذ أحد المشاريع.
ً
ً
عاطفيا :أحدهم يحاول اإلساءة ضمنا إلى
عالقتكما فانتبه.
ً
اجتماعيا :حاذر نفقات إضافية قد توقعك
في عجز مالي.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :ابذل جهودا إضافية لضبط أوضاع
العمل بعد فلتانها.
ً
عاطفيا :استفد من هــذا النهار ّ
وعبر عن
ّ
وحرية.
عواطفك بصدق
ً
ً
ً
اجتماعيا :تستعيد أوراقا أو صورا ضائعة
ّ
تخص أفراد عائلتك.
رقم الحظ.13 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :أي اخـ ـتـ ـب ــار ت ــواجـ ـه ــه ت ـخــرج
ً
منتصرا لكفاءتك العالية.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أدرس ت ـص ــرف ــات ــك وأل ـف ــاظ ــك
واحترم مشاعر الشريك.
ً
ً
اجتماعيا :أشخاص لم تقم لهم حسابا
قد ّ
يورطونك في مأزق.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تأسف لمسألة عالقة منذ زمن ولم
ً
تجد لها حال بعد.
ً
عاطفيا :يحتاج الشريك إلــى برهان عن
حبك له فال تحرمه ّإياه.
ً
اجتماعيا :تسمع برحيل أحد األصدقاء
وتحزن على فراقه.
رقم الحظ.15 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :رغم األجــواء المتشنجة في العمل
ّ
التصرف.
فإنك تحسن
ً
ّ
ّ
عاطفيا :نقاش حاد مع الحبيب قد يتطور
إلى قطيعة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـص ــرف ــات ح ـم ـق ــاء مـ ــن أح ــد
األصدقاء تبعدك عنه.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يحتاج وضعك المالي إلى إدارة أكثر
ّ
جدية كي تنطلق.
ً
عــاطـفـيــا :ي ــزول س ــوء الـتـفــاهــم والـغـمــوض
بينكما بعد انقباض.
ً
اجتماعيا :أمامك استحقاقات منزلية لم
ّ
تسددها ألصحابها بعد.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ٌ
مـهـنـيــا :ح ــدث فـلـكــي يــؤثــر فــي مـجــريــات
ً
ً
أعمالك سلبا فكن حذرا.
ً
عاطفيا :الـنــزاعــات العقيمة مــع الشريك
تؤدي إلى خالف مستحكم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـتـهـ ّـور فــي نـقــاشــاتــك مع
واصغ لما يقال.
اآلخرين
ِ
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :يخف الضغط عنك فتتابع بثقة
ً
مشروعا بدأت به.
ً
عاطفيا :يطالبك الحبيب بتنفيذ وعود
أغدقتها عليه منذ فترة.
ً
اجتماعيا :تصطدم بأشخاص منغلقين
ال تنسجم أفكارك معهم.
رقم الحظ.17 :

مجتمع

٢٠
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افتتاح الفرع الجديد
لـ «سيتي سنتر» الشويخ
أعلن رئيس مجلس إدارة "مجموعة سيتي
سنتر التجارية" عادل الغانم ،افتتاح الفرع
الجديد لسيتي سنتر بمجمع "منارة مول"
في منطقة الشويخ الصناعية بشارع الغزالي
على مساحة  8آالف م.2
حضر االفتتاح الرئيس التنفيذي للشركة
جاسم الغانم ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة
مرزوق الغانم ،والمدير التنفيذي أجاي
جول ،ومدير العمليات ناصر الغانم ،وعضو
مجلس اإلدارة دالل الشايع ،إضافة إلى عدد
من كبار الزوار.
قص شريط االفتتاح

جانب من الجولة

قطع كعكة االفتتاح

جانب من الحضور والتفاعل في يوم االفتتاح

صورة جماعية
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٢١

مسك وعنبر

«ماكوي مورباتا» ابتكرت طريقة جديدة للجاز بأسلوب عالمي
الفرقة قدمته في قالب حيوي إليصال رسالتها وتراثها
فضة المعيلي

قدمت الفرقة موسيقاها على
آالت حديثة ،منها البيانو
النحاسية والرومبا،
واآلالت ً
واهتمت كثيرا بنقل الوجه
المشرق والحضاري لكل تراث
جنوب إفريقيا.

نفتخر
بمشاركة فرقة
من جنوب
إفريقيا في
اليوبيل الفضي
لمهرجان
القرين الثقافي
مزوليسا بونا

ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات مـ ـه ــرج ــان
القرين فــي دورت ــه ال ـ  ،25أقيمت
أمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـف ــرق ــة
"مـ ــاكـ ــوي م ــورب ــات ــا" م ــن ج ـنــوب
إفريقيا ،أمس األول ،على مسرح
عبدالحسين عـبــدالــرضــا ،وسط
حضور جماهيري كبير مأل قاعة
ال ـم ـســرح كــام ـلــة ،ت ـقــدمــه األم ـيــن
ال ـع ــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الـفـنــون
ف ــي الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش
وس ـف ـي ــر جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ل ــدى
الكويت مزوليسا بــونــا ،وحشد
كبير من أبناء الجالية الجنوب
إف ــريـ ـقـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـحـبــي
موسيقى الجاز والفن اإلفريقي.
بـ ــدأ ال ـح ـفــل ال ـم ــذي ــع عـبــدالـلــه
ً
بـ ــوق ـ ـمـ ــاز مـ ــرح ـ ـبـ ــا ب ــالـ ـحـ ـض ــور،
ً
ومـثـنـيــا عـلــى عـمـلـيــات التنظيم
فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح وال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ــذي
يبذلها القائمون على المجلس
الوطني للثقافة لتخرج فعاليات
الـمـهــرجــان بــالـشـكــل ال ــذي يليق
بتاريخه وأهميته الثقافية على
الصعيد الخليجي والعربي.
ث ــم أل ـق ــى الـسـفـيــر ب ــون ــا كلمة
قـصـيــرة أش ــاد فـيـهــا بــالـعــاقــات
المتميزة بين بالده والكويت على
ً
كل المستويات ،معربا عن الفخر
"فــي أن تـشــارك فــرقــة مــن جنوب
إفريقيا فــي االحـتـفــال باليوبيل
الفضي لمهرجان القرين الثقافي،
ً
ً
مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة
تتم بين سفارة بالده والمجلس
الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون بغية
زيارة فنانين وموسيقيين جنوب
إفريقيين في الكويت .وقال بونا،
إنـ ــه "شـ ـ ــرف ع ـظ ـيــم ل ـن ــا ح ـضــور
فــرقــة مــن جـنــوب إفريقيا تحكي
ع ــن ت ــراث ـن ــا ف ــي أكـ ـب ــر م ـهــرجــان

من أمسية فرقة «ماكوي مورباتا»
ً
ثقافي في الكويت ،مؤكدا أهمية
الـعــاقــات الثقافية بين البلدين
والتي تتطور بشكل كبير.
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ووسـ ـ ــط إي ـق ــاع ــات
الــروم ـبــا ون ـغ ـمــات الـســاكـسـفــون
اسـ ـتـ ـه ــل الـ ـحـ ـف ــل وس ـ ـ ــط أج ـ ـ ــواء
حماسية حركت جنبات المسرح،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم أن الـ ـف ــرق ــة ت ـقــدم
موسيقى عـلــى آالت حــديـثــة من

بينها البيانو واآلالت النحاسية
والرومبا وغيرها لكنها اهتمت
ج ـ ـ ـ ــدا بـ ـنـ ـق ــل ال ـ ــوج ـ ــه الـ ـمـ ـش ــرق
وال ـح ـض ــاري ل ـكــل ت ـ ــراث جـنــوب
إفريقيا ،فالفرقة قدمت  12أغنية
منها أغنية خاصة بالقرى هناك.
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل اس ـت ـط ــاع ــت
فــرقــة جـنــوب إفريقيا أن توصل
رسالتها إلى كل من استمع إليها

من خالل ابتكارها طريقة جديدة
ومــوسـيـقــى تـشـبــه ك ــل م ــن يحب
موسيقى الجاز بأسلوب عالمي
مبتكر دمج فيها الفنان ماكوي
البيانو من الساكسفون الرومبا
م ــع ال ـت ـش ـي ـلــو ل ـي ـق ــدم لـلـحـضــور
ت ــراث جـنــوب إفريقيا بالطريقة
التي يحبها.
وبلغة موسيقية غير معقدة،

ً
ُ
الفرج ضيفا على «الرستاق» المسرحي في عمان
•

فهد الناصر يلتقي الشامي
في «أسرار بوحي»

فادي عبداهلل

يـلـبــي الـفـنــان الـقــديــر سـعــد ال ـفــرج دع ــوة لحضور
مهرجان "الرستاق العربي للمسرح الكوميدي" في
دورت ــه الـثــانـيــة "دورة الـفـنــان الــراحــل ســالــم بـهــوان"
مساء غــد ،وا لــذي تنظمه فرقة ا لــر سـتــاق المسرحية
في سلطنة عمان.
وس ـي ـح ـت ـضــن مـ ـس ــرح ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة ب ــال ــرس ـت ــاق
فعاليات ا لـمـهــر جــان ،بمشاركة  7عــروض مسرحية
مـ ــن داخـ ـ ــل وخ ـ ـ ــارج ال ـس ـل ـط ـن ــة ،وه ـ ــي ف ــرق ــة صــالــة
المسرحية ،وفرقة تواصل المسرحية ،وفرقة الشفق
الـمـســرحـيــة ،وم ـســرح ال ــدن لـلـثـقــافــة وال ـف ــن ،والـفــرقــة
المركزية للتمثيل من العراق ،ومسرح رأس الخيمة
مــن اإل م ــارات ،و فــر قــة مـســرح نقابة المهن التمثيلية
من مصر.
وتتكون لجنة التحكيم للمهرجان من الفنان سامح
رئيسا ،والفنان صالح زعل ،والفنانة عبير الجندي،
والفنان جاسم البطاشي ،والفنان زاهر السالمي ،ومن
ضيوف المهرجان ،إ لــى جانب ا لـفــرج ،داود حسين،
ومنى شداد ،وسعود الدرمكي ،وأمينة عبدالرسول،
وطــالــب مـحـمــد ،وعـبــدالـلــه بــوعــابــد ،ورزي ـقــة طــارش،
وصالح المناعي ،وصالح عبيد ،وعبدالرزاق الربيعي.
ويمنح المهرجان  12جائزة :أفضل عرض مسرحي
متكامل ،أ فـضــل نــص ،إ خ ــراج ،أ فـضــل د ي ـكــور ،أفضل
إ ضــاء ة ،أفضل أز يــاء ،أفضل ماكياج ،أفضل مؤثرات
صوتية ،أفضل ممثل دور أول ،أفضل ممثل دور ثان،
أفضل ممثلة دور أول ،أفضل ممثلة دور ثان.
ك ـمــا س ـت ـكــون ه ـن ــاك ج ــوائ ــز خ ــاص ــة ،م ـثــل جــائــزة
ال ـج ـم ـه ــور ب ــاس ــم ال ـف ـن ــان الـ ـم ــرح ــوم س ــال ــم بـ ـه ــوان،

نـ ـجـ ـح ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ف ـ ــي ت ــوص ـي ــل
لوحة موسيقية متناغمة ضمت
أجمل المعزوفات في قالب مفعم
بالحيوية ،بكل حماسة وبهجة
وفـ ـ ــرح ن ـثــرت ـهــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــور
متذوق الموسيقى ،وبرزت حالة
االنـسـجــام الـكـبـيــرة بـيــن أعـضــاء
الفرقة ،فكل أغنية تؤديها كانت
تجعلهم كالموج األزرق المتدفق

•

سعد الفرج في أحد أعماله المسرحية
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة باسم الفنان الراحل
عبدالحسين عبدالرضا ،وجائزة الفنان الكوميدي
باسم الفنان الراحل عبدالعزيز الجاسم.
وستقام على هامش المهرجان حلقات تدريبية

ب ــال ـن ـغ ــم وال ـ ـ ـ ــدفء ال ـ ـ ــذي يـجـعــل
ً
اإلن ـ ـسـ ــان ف ـ ـخـ ــورا ب ـك ــل م ــا لــديــه
بوطنه ،إذ بــدت الحميمية لدى
ماكوي وكل أعضاء الفرقة حينما
تــأ تــي أغنية تتعلق بحكاية في
جـنــوب إفريقيا ،لينتهي الحفل
بنفس الحماس الذي بدأته.

يقدمها الفنان د .كريم خنجر من العراق ،الذي سيقدم
حلقة فــي "تقنيات الممثل ا لـكــو مـيــدي" ،كما سيقدم
الفنان خالد بوزيد من تونس حلقة تدريب في "فن
البانتومايم".

خبريات
رؤى الصبان تجهز برنامجًا
جديدًا على «دبي»

كشفت الفنانة واإلعالمية
رؤى الصبان أن السبب
الرئيسي وراء بعدها
مؤخرا عن مواقع التواصل
االجتماعي هو زواجها،
ولكي تتمكن من ترتيب
حياتها الجديدة ،وأهدافها،
وأولوياتها ،كما ابتعدت
قليال عن الدراما لتقدم أفضل
ما لديها في اإلعالم باعتباره
حلمها األول.
من جهة أخرى ،بينت رؤى
أن مواقع التواصل لم تطغ
على التلفزيون ومتابعيه،
ولكل منهما خواصه
وجمهوره ،مشيرة الى عدم
رغبتها وزوجها في تشكيل
ثنائي بينهما على مواقع
التواصل ،لخصوصية
واستقرار حياتهما ،وضمانا
لنجاح عالقتهما بعيدا عن
الجمهور.
وأعربت عن رفضها
تكرار تجربة زفافها مرة
أخرى ،باعتبارها من أكثر
التجارب الصعبة التي
مرت بها ،مثنية على أداء
"فاشنيستات" بطريقة
متميزة من إطالالت وأهداف.
من جهة أخرى ،تجهز رؤى
حاليا لتقديم برنامج منوع
ملصلحة تلفزيون دبي،
سيظهر للنور قريبًا.

غراندي تستعد للمشاركة
في مهرجانين عالميين

محمد جمعة

كـشــف الـمـلـحــن فـهــد الـنــاصــر
عن تعاون جديد يجمعه بالفنان
ولـيــد الـشــامــي ،مــن خ ــال أغنية
َّ
"أس ـ ـ ــرار ب ــوح ــي" ،ال ـت ــي ســطــرت
كلماتها الشاعرة الميم.
وقـ ـ ــال ال ـن ــاص ــر ف ــي تـصــريــح
لـ"الجريدة"" :يأتي لقاء الشامي
فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــل ف ـ ـنـ ــي ب ـ ـعـ ــد س ـ ـنـ ــوات
طــوي ـلــة م ــن ال ـص ــداق ــة واألخ ـ ــوة،
ال ـت ــي تــرج ـمــت أخـ ـي ــرا ف ــي عـمــل
فني أتمنى أن ينال رضاكم عند
طرحه قريبا .تم تسجيل األغنية
في تركيا مع وتريات (إسطنبول
سترينغز) ،وهي من توزيع ربيع
ال ـص ـيــداوي ،وإيـقــاعــات عبدالله
البلوشي ،والكورال نغم الكويت،
ومشاركة قروب النهمة ،والمكس
للبحريني جاسم محمد".
وتـقــول كلمات األغـنـيــة ،وهي
ل ـل ـش ــاع ــرة ال ـم ـي ــم :م ـن ـهــو غ ـيــرك
ي ـس ـت ـح ــق قـ ـلـ ـب ــي وروح ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،يــا
سعــادة روحي وبسمة شفاتيَ ،يـ
ّأول أحــالمي ويا آخر طموحي ،يا
غرامـي يا ع ــذوبة مف ــرداتي ،فيــك
صمتي يستحق أس ــرار بوحي،

فهد الناصر

في كـتابي أنت أحــلى ذكرياتي.
وشـ ــدد ال ـنــاصــر عـلــى أن هــذا
الـتـعــاون مــا هــو إال ترجمة على
أرض ال ــواق ــع ف ــي نـ ــوع الـعــاقــة
التي تجمعه مع الفنان الشامي،
حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ـ ــم اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار عـ ـن ــاص ــر
جــدي ــرة بـتــرجـمــة ه ــذا ال ـت ـعــاون،
ح ـتــى ي ـخــرج ال ـع ـمــل ع ـلــى أعـلــى
مستوى مــن اإلتـقــان ،وقــال فهد:
"ه ــي تــولـيـفــة جـمـيـلــة ،وخــاصــة
أن ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــروب ـ ــات
والـمــوسـيـقـيـيــن ألول م ــرة بـهــذا
الشكل".

ألطاف العلي« :سدي» لتشجيع الشباب على البحث والتعبير اإلبداعي

يبدو أن النجمة العاملية
أريانا غراندي قررت أن
يكون عام  2019مليئًا
بالنشاطات الفنية خصوصًا
املشاركات باملهرجانات
املوسيقية الكبرى ،إذ
تناقلت وسائل اإلعالم
الفنية الشهيرة ،أن النجمة
البالغة من العمر  25عامًا
ستشارك هذا العام بمهرجان
" "LOLLAPALOOZAالذي
يقام في الفترة بني  1و5
أغسطس املقبل .من جهة
أخرى ،أعلنت غراندي أخيرًا
أنها ستشارك بفعاليات
مهرجان " "COACHELLAمع
عدد كبير من أهم وأشهر
نجوم الغناء في العالم.
وكانت غراندي حققت
ً
نجاحًا مذهال نهاية عام
 2018بعد إطالقها فيديو
كليب ""THANK U, NEXT
الذي وصلت نسبة مشاهدته
حتى اآلن على موقع الفيديو
الشهير "يوتيوب" إلى 253
مليون مشاهدة.

بريدا وول تنضم إلى أسرة
مسلسل «»GLOW

الطبطبائي والصالح والعمر والشامي والنجار يشاركون في المعرض
•

فضة المعيلي

أقيم في بيت السدو معرض "مبادرة
سدي  ،"2019بحضور الرئيسة الفخرية
لجمعية ال ـس ــدو الـتـعــاونـيــة الـحــرفـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـش ـي ـخ ــة أل ـ ـطـ ــاف ال ـع ـل ــي،
ورئيسة جمعية السدو المشرفة العامة
على ا لـمـبــادرة الشيخة بيبي الدعيج
وجمع من الفنانين والمهتمين.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت الـشـيـخــة
ألطاف العلي ،إن هذه المبادرة مقامة
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات "ال ـ ـقـ ــريـ ــن ال ـث ـق ــاف ــي
الـ  ،"25مضيفة أنها تستهدف تشجيع
الشباب على البحث والتعبير اإلبداعي
ً
الفني استلهاما من روح التراث الفني
والثقافي الخاص بالنسيج التقليدي
ودراسة أساليبه ومعانيه.
وأوض ـحــت أن تـلــك ال ـم ـبــادرة شــارك
فيها خمسة ممن قدموا أعمالهم التي
صمموها ضمن رؤية حديثة ،مضيفة
أن ب ـي ــت الـ ـس ــدو ح ــري ــص ع ـل ــى دع ــوة
مجموعة من المصممين والفنانين كل
عام لخوض هذه التجربة التي تستمر
ستة أسابيع وتشتمل على محاضرات
وجوالت تعريفية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت الـشـيـخــة بيبي
الــدع ـيــج ،إن م ـب ــادرة س ــدي للتصميم
والفن بدأت منذ  4أعوام تحت مبادرة
تحت مظلة "القرين الثقافي" ،والغاية
منها تطوير حرفة السدو وتحويلها
إلى فن ونطلب من الفنانين المبدعين
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن أن يـ ــأخـ ــذوا ف ـك ــرة ال ـس ــدو

ألطاف العلي خالل افتتاح المعرض
ويـطــوروهــا كفن وأعـمــال فنية جميلة
للفت أنظار األجيال القادمة.
وأض ــاف ــت الـشـيـخــة بـيـبــي الــدع ـيــج،
أن الـ ـس ــدو ك ـف ـك ــرة وأع ـ ـمـ ــال م ــوج ــودة
لكن استعماالتها آخــذة بــاالنــدثــار مع
مــا يشهده الـعــالــم مــن تـطــور صناعي،
وفكرة هذا العام للمبادرة ترتكز على
االستدامة ،ونتمنى من جميع الفنانين
ال ـم ـشــارك ـيــن اس ـت ـخ ــدام مـ ــواد صــديـقــة
للبيئة ليكون لذلك أثر أكبر في نفوس
ً
الجميع وبشكل إيجابي أيضا.
وع ـ ــن ع ـ ــدد ال ـم ـش ــارك ـي ــن أوض ـح ــت
أن هـنــاك خمسة فـنــانـيــن هــم د .جــواد
الطبطبائي وعبدالله الصالح ومنيرة

الـ ـش ــام ــي وم ـ ـشـ ــاري الـ ـنـ ـج ــار وف ـض ــاء
ً
ال ـع ـم ــر وج ـم ـي ـع ـه ــم يـ ـق ــدم ــون أعـ ـم ــاال
جميلة تستحق المشاهدة والمتابعة
مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ل ـ ـجـ ــودت ـ ـهـ ــا وروعـ ـ ـ ــة
األف ـ ـكـ ــار ال ـن ــاب ـع ــة م ـن ـه ــا ،ولـ ـك ــل مـنـهــا
خـصــوصـيـتـهــا وجــوان ـب ـهــا الـجـمــالـيــة
ً
اإلب ــداعـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أن مـجــاالتـهــم
مختلفة ،وهذه المبادرة تسهم في إبراز
الهوية الثقافية وتطوير التعبير الفني
المعاصر فــي بلدنا الحبيب الكويت.
وأشادت باإلقبال المميز من الجمهور
ومـحـبــي الـحــرف الـتــراثـيــة والتقليدية
سـ ــواء م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن أو الـمـقـيـمـيــن،
داعية الجمهور إلى زيارة بيت السدو

والتعرف على هذه الحرفة وجمالياتها،
مــؤكــدة أن هـنــاك الـعــديــد مــن األنشطة
ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا بـيــت ال ـس ــدو إليـصــال
رس ــالـ ـت ــه مـ ــن م ـ ـعـ ــارض وورش عـمــل
وفعاليات مختلفة.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر تـ ـح ــدث د .جـ ــواد
الطبطبائي عن عمله "مصفوفة السدو"
والـتــي ج ــاء ت كتفسير ثــاثــي األبـعــاد
لألفكار والتصاميم الشائعة في أعمال
السدو التقليدية ،فكانت بمثابة تركيبة
تفاعلية تقتضي من المشاهد أن يراها
من عدة زوايا.
أما عبدالله الصالح ّ
فعبر عن تأثره
بــالـجــزائــر مـكــان مــولــد وال ــدت ــه ،فكانت

جانب من فعالية «سدي »2019
مشاركته باستخدام أجزاء من الوسائد
المنسوجة من شعر اإلبل في الجزائر
إضــافــة إلــى الـصــوف األحـمــر واألس ــود
الذي يمثل السدو التقليدي في الكويت،
م ــع قـطـعــة ال ـق ـمــاش ال ـتــي تـغـطــي وجــه
ً
ً
المرأة ،فكان الزي انعكاسا واقعيا لما
كانت النسوة يرتدينه آنذاك.
بـ ــدورهـ ــا ،ع ـب ــرت ف ـض ــاء ال ـع ـمــر عن
س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـب ــادرة
"سدي" لهذا العام إذ إن عملها يتناول
قصة ناسجة تـقــاوم ان ـقــراض الـســدو،
وهو نسيج قبلي بدوي قديم يتم نقله
من األم إلــى االبنة على مــدى األجيال،
وأبدت العمر رغبتها باستمرار العمل

للحفاظ على هذا الفن الجميل والتراث
ً
الكويتي العريق ،علما أنها استخدمت
الخشب الموجود في الطبيعة واللوحة
الـقـمــاشـيــة والـقـلــم واألكــري ـل ـيــك وأق ــام
الرصاص الملونة.
من جهته ،قال الفنان مشاري النجار،
إن السدو يعتبر مصدر إلهام رئيسي
لعمله ،وللحفاظ على شــيء مــا يجب
ً
ً
علينا أن نحافظ عليه قــالـبــا وروح ــا،
فالهدم المستمر للتراث الحديث وعدم
الحفاظ على هــذه المعالم التاريخية
هو سبب عدم االستدامة ،وعلينا نشر
الوعي ضد إزالة تاريخنا باسم الحداثة.

انضمت املمثلة بريدا
وول إلى املوسم الثالث
من مسلسل "،"GLOW
الذي يعرض على شبكة
"نيتفلكس" ،ولم تعلن
الشبكة موعدا محددا
للعرض األول للمسلسل.
ومن املقرر أن تلعب وول دور
ممثلة مسرحية ،تعيش في
فيغاس بدوام كامل ،يائسة
لتمديد حياتها املهنية
على املسرح ،وتوفير ابنتها
الصغيرة.
ويدور مسلسل ""GLOW
حول تتابع د .روث وايلدر
(أليسون بري) ،أثناء
قيامها بإجراء اختبارات
على القطارات ،وفي نهاية
املطاف ستقدم أول برنامج
تلفزيوني للمصارعة
للنساء .واملسلسل بطولة
بيتي جيلبني ،سيديل نويل،
جاكي توهن ،بريتني يونج،
كيا ستيفنز ،جايل رانكني،
سونيتا ماني ،ماريانا
بالكا ،كيمي جيتوود ،ربيكا
جونسون ،كيت ناش ،بريت
بارون ،مارك مارون ،كريس
لويل ،ريتش سومر ،بشير
صالح الدين ،وفقا ملا نشره
موقع .TVSERIESFINALE
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دوﻟﻴﺎت

اﻧﺘﺤﺎري ﻳﺴﺘﻬﺪف دورﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻨﺒﺞ ...وإﻳﺮان ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ

• رﻓﺾ روﺳﻲ ــ ﺳﻮري ــ ﻛﺮدي ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ« •ﻻﻓﺮوف :اﻟﺸﻤﺎل ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ دﻣﺸﻖ

ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺑﻠﺒﻠﺔ أﻋﻘﺒﺖ إﻋﻼن
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﻠﻘﺖ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ،وﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ووﻗﻒ ﺗﻤﺪده ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺟﻨﺪﻳﻴﻦ وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻗﻮات »ﻗﺴﺪ« اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻮر
ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وأﻧﻘﺮة
واﻷﻛﺮاد ودﻣﺸﻖ وروﺳﻴﺎ.

اﻧﺤﺴﺎر »داﻋﺶ«

»ﻗﺴﺪ« ﺗﻨﺘﺰع
اﻟﺴﻮﺳﺔ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور
وﺗﺤﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ  15ﻛﻠﻢ

وﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﺳـﻴـﻄــﺮت
»ﻗﺴﺪ« ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻮي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮﺳﺔ ،أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪة ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
»داﻋــﺶ« ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟــﺰور ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ
اﻟﻌﺮاق.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري أن
»ﻗ ـﺴ ــﺪ« ﺳـﻴـﻄــﺮت ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴــﻮﺳــﺔ

و ﻣ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ـﻬ ــﺎ أ ﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻌــﺪ
اﻧـﺴـﺤــﺎب ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻟــﻰ
ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪة
اﻟﺒﺎﻏﻮز ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وﻗﺮى وﺗﺠﻤﻌﺎت
ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ،ﺗـﺒـﻠــﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺤﻮ  15ﻛﻠﻢ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن » 120ﻣﻘﺎﺗﻼ ﺳﻠﻤﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ«.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺪ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرك
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  360ﻣﺪﻧﻴﺎ وأﻛﺜﺮ
ﻣـ ـ ــﻦ أﻟـ ـ ـ ــﻒ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺗـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ ﺻـ ـﻔ ــﻮف
»داﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺶ« ،وأﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  600ﻣــﻦ
»ﻗﺴﺪ«.
وﺑ ـ ـ ــﺎﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺐ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺿ ــﻊ ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮﺗ ــﻪ ،ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻗـﺴــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺎدﻳــﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪة ﻣـ ــﻦ وﺳ ــﻂ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺣـﺘــﻰ دﻳ ــﺮ اﻟ ـ ــﺰور ،ﺣﻴﺚ
ّ
ﺗـ ــﺪور ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺎت ﻣـﺘـﻘــﻄـﻌــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺗـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

دﻋﻮى ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺴﺒﺴﻲ
ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم
ً
وردا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻹﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ »ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ آﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ« ﺗ ـﺤــﺖ
ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮوﺳ ـ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺮﻏــﻲ
ﻻﻓﺮوف ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻗﻮات
اﻷﻣﻦ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺛﻘﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻻﻓـ ـ ـ ــﺮوف ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮه
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي» ،ﻧ ــﺮﺣ ــﺐ
وﻧ ــﺆﻳ ــﺪ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت
اﻵن ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ اﻷﻛـ ـ ــﺮاد
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ ﺗﺤﺖ
ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ واﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪة دون ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ
ً
ﺧ ــﺎرﺟ ــﻲ« ،ﻣــﺆﻛــﺪا ﺣـﺼــﻮل ﺗﻘﺪم
ﺑـﻄــﻲء ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﻟ ـﻨــﺰاع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣـﻨــﺬ ﺳـﺒــﻊ ﺳ ـﻨــﻮات وأن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻳ ـ ـﺠـ ــﺐ أن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ »ﺑـ ـ ـ ــﺆرة
اﻹرﻫ ــﺎب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟ ــﺐ« ،اﻟﺘﻲ
ً
ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة »ﺟﺒﻬﺔ
ً
اﻟﻨﺼﺮة« ﺳﺎﺑﻘﺎ.

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻻﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوف أن ﻣ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻵﻣـ ـﻨ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻄــﺮح ﻋﻠﻰ
أﺟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪة اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻼدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺮ
ﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ورﺟـ ــﺐ ﻃ ـﻴــﺐ إردوﻏـ ـ ــﺎن،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻔﺎظ

ﻋـﻠــﻰ وﺣ ــﺪة واﺳـﺘـﻘــﻼل وﺳـﻴــﺎدة
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وأن ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﻏـﻴــﺮﻫـﻤــﺎ ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء
اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻬﺪف.
وأﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ دﻳﻤﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف أن
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺗﻴﻦ وإردوﻏﺎن
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
ﺳـﺘـﺘـﻨــﺎول اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ً
اﻟـﻤــﺰﻣــﻊ ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟﻰ
أن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺳﺘﻘﺘﺮح اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻗـ ـﻤ ــﺔ ﺛ ــﻼﺛـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻀ ــﻢ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮﻫ ـﻤــﺎ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻷرض.
واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻵﻣﻨﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻃــﻮل  460ﻛﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل ﺣــﺪود
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺑﻌﻤﻖ  32ﻛﻠﻢ وﺳﺘﻀﻢ
ً
ﻣﺪﻧﺎ وﺑﻠﺪات ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﻠﺐ
ً
واﻟﺮﻗﺔ واﻟﺤﺴﻜﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺨﻂ
اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺘﻲ ّ
ﺻﺮﻳﻦ وﻋﻴﻦ
اﻟ ـﻌــﺮب ﻓــﻲ رﻳ ــﻒ ﺣـﻠــﺐ اﻟـﺸــﺮﻗــﻲ،
وﻋـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ وﺗـ ــﻞ أﺑـ ـﻴ ــﺾ ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮﻗﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻀــﻢ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ،

وﺑـ ـﻠ ــﺪات رأس اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ وﺗـ ــﻞ ﺗﻤﺮ
واﻟــﺪرﺑــﺎﺳـﻴــﺔ وﻋــﺎﻣــﻮدا ووردﻳ ــﺔ،
وﺗ ـ ـ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺲ واﻟـ ـﻘـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻴﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟـﺤـﺴـﻜــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺗﺨﻀﻊ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات
ً
اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ.

ﻋﺪوان ﺗﺮﻛﻲ
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﺴ ــﺆول ﻓﻲ
وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ أن
»اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻵﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ ﻣ ــﺮة
ﺟــﺪﻳــﺪة أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ راﻋــﻲ
اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻠﻐﺔ
اﻻﺣ ـﺘ ــﻼل واﻟ ـ ـﻌـ ــﺪوان ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ً
إﻻ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣــﺎرﻗــﺎ ﻣـﺘـﻬــﻮرا ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﺴﺆول« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﺳﻮرﻳﺔ
ﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ أن ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎس
ً
ﺑﻮﺣﺪﺗﻬﺎ ﻟــﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻻ ﻋــﺪواﻧــﺎ
ً
ً
واﺿ ـ ـﺤـ ــﺎ واﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻼﻻ ﻷراﺿ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
ً
وﻧﺸﺮا وﺣﻤﺎﻳﺔ ودﻋﻤﺎ ﻟﻺرﻫﺎب
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن »ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﺗ ـﺸــﺪد
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ وﻻ زاﻟ ـ ـ ــﺖ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﻌﺒﻬﺎ
وﺣــﺮﻣــﺔ أراﺿـﻴـﻬــﺎ ﺿــﺪ أي ﺷﻜﻞ
ﻣ ــﻦ أﺷ ـﻜ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺪوان واﻻﺣ ـﺘ ــﻼل

ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴـ ــﻪ اﻻﺣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت«.

ﻗﻮات دوﻟﻴﺔ
ور ﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟـ ــﺬا ﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻷﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺔ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺮﻛﻲ -
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ رﺳﻢ
ﺧــﻂ ﻓــﺎﺻــﻞ ﺑـﻴــﻦ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وﺷـﻤــﺎل
ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ،ﻋ ـﺒ ــﺮ اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪام ﻗـ ــﻮات
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ
واﻟـﺴــﻼم أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻟﻌﺪم ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ«.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدي ﻓ ـ ــﻲ اﻹدارة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ أﻟﺪار ﺧﻠﻴﻞ أن »اﻟﺨﻴﺎرات
اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗ ـﻤــﺲ ﺳ ـﻴ ــﺎدة ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺳ ـﻴــﺎدة
ً
إدارﺗﻨﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﺎدﻳﺔ،
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻃﺮف ﺿﻤﻦ ﻫﺬا
اﻟﺼﺮاع«.
ورأى ﺧﻠﻴﻞ أن »ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳﺮﻳﺪ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ أي
دور ﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﺳـﻴـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدﻟــﺔ
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ ﻃﺮف واﻟﻄﺮف

ً
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻸﻣﺎن«.

إﻳﺮان وإﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﺑـﻌــﺪ ﻳــﻮم ﻣــﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ رﺋﻴﺲ
اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ﺑـﻨـﻴــﺎﻣـﻴــﻦ
ً
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻹﻳﺮان ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻣﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻼ ﺧﻮف أو ﻫــﻮادة،
أﻟ ـ ـﻘـ ــﻰ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮس اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮري
اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺮال ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﺟـﻌـﻔــﺮي
ً
ﻗﻔﺎز اﻟﺘﺤﺪي ﻓــﻲ وﺟـﻬــﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮارﻳـ ــﺦ ﺳ ـ ــﻮف ﺗـﺴـﻘــﻂ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ«.
ً
و ﺷ ـ ـ ـ ــﺪد ﺟ ـ ـﻌ ـ ـﻔـ ــﺮي ،ردا ﻋ ـﻠــﻰ
»ﻧـ ـﺼـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ« ﻗ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺎﻫــﻮ
ﻟ ـﻄ ـﻬ ــﺮان ،ﻋ ـﻠــﻰ أن »اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،وﻗﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﺜﻮرﻳﺔ وأﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ«.
ووﺻـ ــﻒ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ »ﻣ ــﺰﺣ ــﺔ« ،وﺣ ــﺬر ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻣﻦ »اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺬﻳﻞ اﻷﺳﺪ« .وﻗﺎل ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
ً
)إﺳﻨﺎ(» :ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺨﺸﻮا ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺻﻮارﻳﺨﻨﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
وﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻜﻢ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

»ﺟﻨﺮاﻻت ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ« أﻗﻨﻌﻮا ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺈﺑﻄﺎء اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻼذﻋﺔ ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟـﺨــﺎرج
ﻹﻋﻼﻧﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ
إﻟــﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳــﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ،إن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﺳـﺘـﻤــﻊ داﺧ ــﻞ
إﺣ ــﺪى وﺣـ ــﺪات اﻟـﺠـﻴــﺶ ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ذات
ﺳ ـﻘ ــﻒ ﻣـ ـﻘ ــﻮس وﺗ ـﺤ ـﻴ ــﻂ ﺑ ـﻬ ــﺎ أﺳـ ـ ــﻼك ﺷــﺎﺋ ـﻜــﺔ،
واﺳـﻤـﻬــﺎ »ﻋـﻴــﻦ اﻷﺳ ــﺪ« إﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎدة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋ ــﺶ« أﺻـﺒــﺢ ﻓــﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ،
وأن اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻻ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻻ ﻟــﻮﻗــﺖ ﻗـﺼـﻴــﺮ ﻓﻘﻂ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻬﻤﺔ.
وﻗــﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دار
ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻓﺤﻮاه ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ،إن اﻟﻠﻔﺘﻨﺎﻧﺖ ﺟ ـﻨــﺮال ﺑــﻮل
ﻻﻛﺎﻣﻴﺮا ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗــﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ
»داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق ،ﺷﺮح ﻟﺘﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي
ﻛــﺎن ﺻﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ﻧﻔﺪ ،اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺠﻌﻞ اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻣــﻦ دون
ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻘﻮات ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ إﻋﻼن ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓ ــﻲ  19دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﻗـ ــﺮار اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣ ــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻢ
ﻣﺎﺗﻴﺲ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق  45دﻗﻴﻘﺔ

ﻓــﻲ »ﻋـﻴــﻦ اﻷﺳ ــﺪ« ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺑـﻠــﻮرة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷرض.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﺳﻠﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن
إدراﻛﻪ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ
ً
ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺳــﺎﻋــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻓــﻲ إﺗــﺎﺣــﺔ ﻣـﺠــﺎل ﻻﻟﺘﻘﺎط
اﻷﻧـﻔــﺎس ﻟﻠﺠﻴﺶ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻧﺴﺤﺎب أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻠﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓﻲ
أوﻟــﻰ زﻳــﺎراﺗــﻪ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣــﺮب ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻗ ـﺒــﻞ ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ ﻋــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎه ﻣ ــﻦ ﺿــﺮﺑــﺎت
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ردا ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺮار اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء ﺟﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﺣﻠﻔﺎء
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺑـﻌــﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻗــﺮاﺑــﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻠﻘﺎء ،ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺟﻨﺪي واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺎن
ﻛﻞ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺘﺎد.
ً
ورﻏ ــﻢ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ أﻋ ـﻠــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ اﻧـﺴـﺤــﺎﺑــﺎ
ً
ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ،ﻓﻘﺪ ردد ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴﻦ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ً
اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺳﺮﻳﻌﺎ.
وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮـ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺎل ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ،
إن اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋــﺎﺋــﺪة ﻟﻠﺒﻼد »اﻵن« وإﻧﻬﺎ
أﻟﺤﻘﺖ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑـ«داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ اﻧﻬﺰم
ً
رﻏﻢ أﻧﻪ ﺧﺴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ

إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺷﻮة
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻘﻀﺎء

ذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ،
ً
أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ
ً
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ »رﺷﻮة ﺟﻨﺴﻴﺔ«.
وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن» ،ﻓﺘﺢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،إذ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎض ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻗﺒﻞ
ٍ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺎض آﺧﺮ« .وﺳﺘﺴﺘﺪﻋﻲ
ٍ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ،وﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،إﺳﺘﻴﺮ ﺣﻴﻮت،
ووزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ،أﻳﻴﻠﻴﺖ
ﺷﺎﻛﻴﺪ ،وﻫﻲ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ،ﻛﻲ ﻳﺪﻟﻮا ﺑﺈﻓﺎداﺗﻬﻢ.

ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻞ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
)أ ف ب(
اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ أﻣﺲ
ﻓــﻲ ﺗــﻮﻗـﻴــﺖ ﺣـﺴــﺎس ﻗــﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـ ــﺮار اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑــﺎﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﺗﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻫﻲ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣـﻨــﺬ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ أﻏـ ـﺴـ ـﻄ ــﺲ ،2014
ﻗﺘﻞ ﺟﻨﺪﻳﺎن أﻣﻴﺮﻛﻴﺎن وأﺻﻴﺐ
ﻋ ــﺪد آﺧ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫ ـﺠ ــﻮم اﻧ ـﺘ ـﺤــﺎري
ً
اﺳﺘﻬﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻤﻄﻌﻢ وﺳﻂ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺖ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻗ ــﻮات
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ )ﻗ ـﺴ ــﺪ(
وﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺞ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻃـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ،وﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﻗ ـ ـ ــﻮات ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ وأﺧـ ـ ـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣـﺤـﻴـﻄـﻬــﺎ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳـﺴـﻴــﺮ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ دورﻳ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻴــﻂ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
واﻟﻜﺮدي.
ورﻏ ــﻢ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻟﻪ
أي وﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﺒﻨﻰ
»داﻋ ــﺶ« اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻘﺘﻞ  14آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ »ﻗﺴﺪ«
ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ وﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »أﻋﻤﺎق«،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﻬﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺗﻠﻐﺮام« ،ﻋﻦ »ﻫﺠﻮم
اﺳﺘﺸﻬﺎدي ﺑﺴﺘﺮة ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻳﻀﺮب
دورﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻨﺒﺞ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻫــﻢ اﻟﻤﻘﺮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺻـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي
ﻟـﻠـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ورﻳـﻔـﻬــﺎ ﺑ ــﺄن اﻻﻧـﻔـﺠــﺎر
وﻗ ــﻊ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ دورﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮق ﻣﻨﺒﺞ.
وأﻇـﻬــﺮت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺤﻠﻴﻖ
ﺣ ــﻮاﻣ ــﺔ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻮق ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻻﻧ ـﻔ ـﺠــﺎر اﻟـﻀـﺨــﻢ ﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟﻘﺘﻠﻰ
وإﺳﻌﺎف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ،واﺗﺨﺬت ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻬﺒﻮﻃﻬﺎ
وإﻗــﻼﻋ ـﻬــﺎ .وﺗـﺤــﺪﺛــﺖ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ان
اﻟﻬﺠﻮم وﻗﻊ اﻣﺎم ﻣﻄﻌﻢ ﺗﻘﺼﺪه
اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

أراض ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  2014و 2015ﻣﻦ
ٍ
ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮاق وأﻋ ـﻠــﻦ ﻗـﻴــﺎم دوﻟــﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺔ.
وﻳـﺒــﺪو أن اﻟﺘﻨﺎزل اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻗ ــﺪ دﻓ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ إﻧﺠﺎزات
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻳـﻘــﻮل ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن ﻟ ــ»روﻳ ـﺘــﺮز« ،إن
اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣــﺎ زال ﻳ ـﺠــﺮي رﻏــﻢ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺒﻠﺒﻠﺔ ﺑﻞ واﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴــﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ورﻏــﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ُﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﺮ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ً
وﻗﺎل ﻋﺪة ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ
ﻗ ـﺒــﻞ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣـ ـ ــﺎرس ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻤـﺴـﻜــﻮا ﺑـﻬــﺬا
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﺣﻮل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.
وﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺒﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺧﺸﻴﺔ أﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« أو أﻻ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء ،اﻟــﺬﻳــﻦ دﻋﻤﺘﻬﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
»وﺣ ــﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﻜﺮدﻳﺔ وﺳــﺎﻋــﺪوا ﻓﻲ
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﺗــﺮى ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ أن

ً
اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻟـﻜــﺮدي ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻣـﺘــﺪادا
ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ أﺑﺪى ﻣﺨﺎوﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺮاد
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻓﺤﺬر ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ »دﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي« إذا
ﻫﺎﺟﻤﺖ اﻟﻔﺼﻴﻞ اﻟﻜﺮدي اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ وﻳﻌﻴﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت اﻟﺬي ﺧﺎﺿﻪ اﻟﻤﺘﺸﺪدون ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق.
وﻻ ﻳ ـ ــﺰال اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ 300
ً
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ وادي ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات اﻷوﺳﻂ وﻓﻘﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
وﻛـ ــﺎن اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟـﺘــﻲ
أذﻫﻠﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻏﻴﺮ أن ﻗﻴﺎدات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻘــﺖ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑـﻌــﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـ ــﺬي ﺳـﺒــﻖ ﻋـﻴــﺪ اﻟـﻤـﻴــﻼد
ً
ﻟﺒﺤﺚ أﻓـﻀــﻞ اﻟﺴﺒﻞ وأﺳﻠﻤﻬﺎ وأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ إدراﻛ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ا ﻧـﺴـﺤــﺎب ا ﻟ ـﻘــﻮات وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷﻛﺮاد.
ً
ً
ً
واﺗـﻀــﺢ أن اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺧــﻼل  30ﻳﻮﻣﺎ،
ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻟﻦ ﻳﻔﻲ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ .وﻗﺒﻞ

ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻛﺎن ﺗﺨﻄﻴﻂ وزارة اﻟﺪﻓﺎع
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻳﺤﺘﺎج أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷــﺎرة أن اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أﺻــﺪره
ً
ً
ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎرا زﻣﻨﻴﺎ
ً
ﻣﺤﺪدا رﻏﻢ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ أﺑﻠﻐﻮا اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻧﺴﺤﺎب ﻣﺄﻣﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  120ﻳﻮﻣﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻮات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻛﺮاد،
اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﺘﺠﻪ
ً
ً
ﺷﻤﺎﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻬﺠﻮم ﺗﺮﻛﻲ.
وﻓ ــﻲ واﻗـ ــﻊ اﻷﻣـ ــﺮ ﺗ ـﻘــﺎﺗــﻞ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﻘ ــﻮات ﺗﻨﻈﻴﻢ
»داﻋ ــﺶ« ﻣﻨﺬ إﻋ ــﻼن ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
وﻻ ﻳ ــﺰال اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن ،اﻟــﺬﻳــﻦ أﺧﺬﻫﻢ
إﻋﻼن ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻏﺮة ﻳﺴﻌﻮن ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻫﻴﻤﻦ ﺳﺤﺐ اﻟـﻘــﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷردﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻤــﺎن واﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة وأﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ واﻟــﺮﻳــﺎض
واﻟ ـﻌــﺮاق ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻷﺧ ـﻴــﺮة واﻟـﺘــﻲ أﺑـﻠــﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣـﻠـﻔــﺎء اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إن اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻳﻤﺜﻞ
ً
ً
ﺗﻐﻴﺮا ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﻟﻠﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻟﺒﺎدي ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺴﺤﺎب.

أﻓﺎد اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
ﻋﻤﺎد اﻟﻐﺎﺑﺮي ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻗﺮار اﺗﺨﺬه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ
»ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ«.
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﻘﻮل إن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺘﻴﻦ
ورﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮار اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻣﻨﺢ
ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﻋﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺴﻴﺲ
اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺤﺰب »ﻧﺪاء
ﺗﻮﻧﺲ« ،اﻟﺬي أدﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﻓﺴﺎد ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
.2011
وأﻛﺪ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺪﻋﻮى أن »اﻟﻘﺮار
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع
ﺗﺤﺮﻛﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﻻ
ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
ّ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ  4أﺷﻬﺮ
ﻣﻦ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻫﺪﻧﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى
ﻟﺤﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺰع واﻟﺮﻋﺐ
ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺼﺮ ﺑﻦ ﻏﺸﻴﺮ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ ﻗﻮة
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺛﻮار ﻃﺮاﺑﻠﺲ
واﻟﻨﻮاﺻﻲ ودرع أﺑﻮﺳﻠﻴﻢ
وﺑﺎب ﺗﺎﺟﻮراء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻓﺎق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ
اﻟﻠﻮاء اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ
»اﻟﻜﺎﻧﻴﺎت« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻘﺮ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ،
أﻣﺲ ،ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
ﻗﺮار أﻋﺪﺗﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﻨﺸﺮ  75ﻣﺮاﻗﺒﺎ أﻣﻤﻴﺎ ﻣﺪة
 6أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
وﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎءي
اﻟﺼﻠﻴﻒ وراس ﻋﻴﺴﻰ ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﻴﻤﻦ.
وﺟﺎءت اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮار ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ
ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ
اﻷردن أﻣﺲ ،ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻹﺷﻜﺎﻻت واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق
ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
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٢٣

ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺪد ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

• ﺧﻂ ﺑﺤﺮي ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻏﺎز إﺳﺮاﺋﻴﻞ • ﻗﺮض ﺻﻴﻨﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ــ راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺟﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت داﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺸﺪدة،
ﺑﻴﻨﻬﺎ »داﻋﺶ« ،ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺻﻴﻨﻲ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻄﺎر
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺷﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة.

أﺻﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي
ً
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،ﻗــﺮارا ﺑﻔﺮض
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ،ﺑــﺪء ا ﻣﻦ
أﻣﺲ اﻷول ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﻘــﺮار ،اﻟــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻳﺤﻈﺮ
اﻟـﺘـﺠــﻮال ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ً
ً
ﺷ ــﺮﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻞ رﻓـ ــﺢ ﻣ ـ ـ ــﺎرا ﺑـﺨــﻂ
اﻟ ـﺤ ــﺪود اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﺣـﺘــﻰ اﻟـﻌــﻮﺟــﺔ
ً
ﻏــﺮﺑــﺎ ﻣــﻦ ﻏ ــﺮب اﻟـﻌــﺮﻳــﺶ وﺣﺘﻰ
ً
ﺟـﺒــﻞ اﻟ ـﺤــﻼل ،وﺷ ـﻤــﺎﻻ ﻣــﻦ ﻏــﺮب
ً
اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺶ ﻣ ـ ـ ــﺎرا ﺑ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ اﻟـﺒـﺤــﺮ
ﺣـﺘــﻰ ﺧــﻂ اﻟ ـﺤ ــﺪود اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
رﻓ ــﺢ ،وﺟـﻨــﻮﺑــﺎ ﻣــﻦ ﺟـﺒــﻞ اﻟـﺤــﻼل
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻮﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺤﺪود
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﻜﻮن ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻤـﺸــﺎر إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺎء ﺣـﺘــﻰ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﻋ ــﺪا ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﻳــﺶ واﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻦ ﻛﻤﻴﻦ اﻟـﻤـﻴــﺪان ﺣﺘﻰ
اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺶ ﻣــﻦ
اﻟﻐﺮب؛ ﻳﻜﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﻬﺎ
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،ووﺳ ــﻂ
إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺪدة ﻣــﻦ
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻧﻄﻠﻘﺖ ،أﻣﺲ،
ﺟــﻮﻟــﺔ اﻹﻋـ ـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب
ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﻳﺶ

ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ »ﻛﻮﺑﺮي  6أﻛﺘﻮﺑﺮ« وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ،واﻟﺘﻲ
ﺧﻠﺖ ﺑﻮﻓﺎة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺴﺎم
رﻓﺎﻋﻲ.
إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮرة ،ﺣ ـ ـﺒـ ــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﻄ ــﺔ
ﻧـﻴــﺮﻣـﻴــﻦ ﺣـﺴـﻴــﻦ  45ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ 1305
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2018ﺣ ـﺼ ــﺮ أﻣ ـ ــﻦ دوﻟـ ــﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ"ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﻌﻴﺪ" ،ﻛﻤﺎ

ّ
ً
»اﻟﻔﻴﻀﺔ اﻟﻜﺒﺮى« ﺗﺨﻠﻒ دﻣﺎرا ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﺷﻬﺪت اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻋــﻮاﺻــﻒ ﺷﺪﻳﺪة
ً
ورﻳــﺎﺣــﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗ ـﺠــﺎوزت ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ 40
ﻋ ـﻘ ــﺪة ،وﺟـ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣ ــﻊ "ﻧـ ــﻮة اﻟﻔﻴﻀﺔ
اﻟﻜﺒﺮى" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪة
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،إذ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ً
اﻷﻣــﻦ ﺑــﻼﻏــﺎ ﺑـﺤــﺪوث اﻧﻬﻴﺎر ﻷﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ ﻋﻘﺎر

ﺑﺸﺎرع اﻟﻌﻴﺴﻮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺰه.
وﺗ ـﻀــﺮرت ﻧ ــﻮادي ﺷــﻮاﻃــﺊ اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻮل ﺷﺎرع اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ ،وﺿﺮﺑﺖ أﻣﻮاج ﺑﺎرﺗﻔﺎع
 5أﻣﺘﺎر "ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻌﺼﺎﻓﺮة".
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺷــﺪة اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﻓــﻲ ﺳﻘﻮط ﺷﺠﺮة
ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮﻣﻞ
وﺗﺮام اﻷزارﻳﻄﺔ ﺷﺮق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺗﻠﻔﺖ ﺳﻴﺎرات
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

أﺟﻠﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﺼﻮم ﻣ ــﺮزوق ،وراﺋ ــﺪ ﺳﻼﻣﺔ،
وﺳــﺎﻣــﺢ ﺳ ـﻌ ــﻮدي ،وﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح
اﻟـﺒـﻨــﺎ ،وﻳﺤﻴﻰ اﻟ ـﻘــﺰاز ،ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ
ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ  19اﻟﺠﺎري.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﻗ ــﺮرت ﺣﺒﺲ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺮزوق واﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺰاز وﺳـ ــﻼﻣـ ــﺔ و4
آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻋ ـﻠــﻰ ذﻣـ ــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻏــﺮاﺿـﻬــﺎ ،وﺗﻠﻘﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻐﺮض إرﻫﺎﺑﻲ.

ﻏﺎز إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ــﺎل وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻳـ ــﻮﻓـ ــﺎل
ﺷـ ـﺘ ــﺎﻳـ ـﻨـ ـﺘ ــﺰ ،إن "اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺎت
ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻐﺎز ﺗﺤﺖ اﻟـﻤــﺎء ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ ،ﻛـ ـ ـﺠ ـ ــﺰء ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد
اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
إﻟــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﺘﺎب أوروﺑﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع

ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ".
وأﺿﺎف ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺪى إﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ،أن أﻋ ـﻤ ــﺎل
ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺧــﻂ اﻷﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﺗ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﻐــﺎز
ﻣــﻦ ﺣﻘﻠﻲ ﻟﻴﻔﻴﺎﺗﺎن وﺗــﺎﻣــﺎر ﻓﻲ
إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺎز
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻫﺎ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وﻟﻔﺖ ﺷﺘﺎﻳﻨﺘﺰ إ ﻟــﻰ أن ﻣﺼﺮ
ﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪأ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺎت ﺻـﻐـﻴــﺮة
ﻣــﻦ اﻟ ـﻐــﺎز اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻋـﺒــﺮ ﺧﻂ
أﻧﺎﺑﻴﺐ " "EMGﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳﺘﺒﺪأ ﻛﻤﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ
ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ أو ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
أن ﻳﺼﻞ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺘﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻂ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  7ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ

ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ" ،ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻤـﺼــﺮ إﻟ ــﻰ ﺳﺒﻌﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪى ﻋﺸﺮ ﺳـﻨــﻮات" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻧﺼﻒ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرات ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟـﻤـﺼــﺮي ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺗـﺴـﻴـﻴــﻞ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻵﺧ ـ ــﺮ ﻹﻋـ ــﺎدة
ﺗـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮه" .وﺳ ـ ـﻴـ ــﺆدي اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮرد إﻟ ــﻰ ﻣـﺼـﻨــﻊ اﻹﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮد ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎء دﻣـ ـﻴ ــﺎط،
واﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
"ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮن ﻓـﻴـﻨــﻮﺳــﺎ" اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ،
ً
و"إﻳـ ـﻨ ــﻲ" اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋﻦ
ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺎت أﺧـ ـ ــﺮى ﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
أﺧﺮى داﺧﻞ ﻣﺼﺮ.

ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧ ــﺮ ،أﻋـﻠــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻫ ـﺸــﺎم ﻋــﺮﻓــﺎت،
أﻣـ ـ ــﺲ ،أن اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ

وﻗ ـﻌ ــﺖ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎ ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ ﺑﻨﻚ
اﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ واﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎر ﻛـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣــﻦ رﻣـﻀــﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وذﻛﺮ اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض
ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ  1.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻣ ــﻊ ﻓ ـﺘــﺮة
ﺳ ـﻤــﺎح ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  461ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﻺﻧـﺸــﺎء ات،
و 739ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻟ ـﻠــﻮﺣــﺪات
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ.
وأﺿﺎف أن  5ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺛـ ــﻼث ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗ ـﺸــﺎرك
ﻓــﻲ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺮﻓـ ــﺎت أن ﻃ ـ ــﻮل ﺧــﻂ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎر ﺳـﻴـﺒـﻠــﻎ  68ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا.
وﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎرس  ،2015إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺰﺣﺎم
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ،وﺳ ـﺘ ـﻀــﻢ وزارات
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻄﺎرا.
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ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺎروﻧﻲ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل
ﻣﺎر ﺑﺸﺎرة ﺑﻄﺮس اﻟﺮاﻋﻲ ،اﺣﺘﺸﺪ اﻟﻨﻮاب
اﻟ ـﻤــﻮارﻧــﺔ ﺗﺤﺖ ﻗـ ّـﺒــﺔ ﺑـﻜــﺮﻛــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "إﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻦ" ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﺚ ﻋﺪة
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ،
واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ -اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ،
واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن،
وﻣ ـﺤ ــﺎوﻻت ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻔـﺌــﺎت ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ.
وﻓ ـ ــﺮض ﻟ ـﻘ ــﺎء رؤﺳـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻜ ـﺘــﻞ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ
ً
واﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻮارﻧﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ
ﺟﺪول اﻟﺤﺪث اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟـﻤــﺰدﺣــﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت واﻷﺣـ ــﺪاث .ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ ﺑـﻴــﺎﻧـﻬــﻢ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ "إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ" ،ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي

ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ً
إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻜﻴﺎن واﻟﻤﺼﻴﺮ ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ
أﻧ ــﻪ "ﻟـﻴــﺲ ﻷﺣ ــﺪ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻫﻮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة" أو ﻳﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻪ" ،ﻧﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ّ
اﻟﻤﺲ ﺑﺘﻮازن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ" .وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ" ...وﺟـ ـ ــﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ
ً
ً
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،ﻧـﺼــﺎ وروﺣـ ــﺎ ،ورﻓ ــﺾ ﺗﺤﻮﻳﻞ
أي اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﺮف ﺟﺪﻳﺪ ،واﻋﺘﺒﺎر
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻹﻃـ ــﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﱢ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻠﻬﺎ ،ورﻓﺾ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻫﺎ".
ﻋﺒﺎرات ﺿﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻘﺎء،
ً
ﻋــﺎﻛ ـﺴــﺎ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮارﻧ ــﺔ ﻗــﻮﻟــﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ "اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻜﺒﻴﺮ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓﻲ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أﻣـ ــﺲ ،إن "وزﻳ ــﺮ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ّ
ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻗﺎل ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ

أن ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ،وأﻫﻤﻬﺎ ﺣﺼﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻪ ،واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺮﻫﻨﺖ
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺒـﻠــﺪ أﻧـﻨــﺎ ﻻ ﻧــﺄﺧــﺬ ﺣﻘﻨﺎ إﻻ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" .وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻤﺼﺎدر
ً
ّ
أن ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻗﺎل" :ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻄﺎﻟﺐ أﺑﺪا ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ
اﻟﻤﻌﻄﻞ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﺪد اﻟﻮزراء،
ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻜﺮس ﺗـﻨــﺎزﻻت؟ أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻋﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف
وراءه ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﺎ داﺋﻤﺎ ﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺼﻠﺤﺔ" .وﺗﺎﺑﻌﺖ" :أﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺮدة
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻓﻘﺎل إن
ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ واﺿ ـﺤ ــﺔ وﺻــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ أن
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻌﻄﻞ،
وﺧﻮﻓﻨﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم وﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪﻧﺎ وﺿﺪ
اﻟﻘﻮات وﻟﻴﺲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ،
وﻫﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ
ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ".
وﺧﺘﻤﺖ" :ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻗﺎل إن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮي
ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎ وﻓﻴﻨﺎ ،وﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻠﻄﻲ
وراء رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﺄزم اﻟﻮﺿﻊ

ﻓــﻼ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺰج ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬه
ً
اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت" ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎر ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل" :أﻧﺘﻢ
ﺗﻌﻄﻠﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ أﺣﺪ ﻏﻴﺮﻛﻢ،
ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ وزﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" .وﻫﻨﺎ
دﺧﻞ ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ "ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي" اﻟﻨﺎﺋﺐ زﻳﺎد
ً
أﺳﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺴﺠﺎل ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ
ﺗـﻴــﺎره ،ﻓﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك إﻻ اﻟﺘﺪﺧﻞ
وإﻗﻔﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮع.

اﻟﺮاﻋﻲ
وأﻛﺪ اﻟﺮاﻋﻲ أن "اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻛﻤﻮارﻧﺔ ﻣﻦ
ً
أﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ﺧ ـﻄــﻮرة اﻷوﺿـ ــﺎع اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﺧﻄﻮرة وﺟﻮد
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن "اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﺳــﺎس ﻫﺬه اﻷوﺿــﺎع اﻟﺨﻄﻴﺮة،
وﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ
ً
واﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟـﻤـﻌــﺪل ﺑـﻤــﻮﺟـﺒــﻪ" ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ

أن "اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﺨﻄﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ وﻛــﻞ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ".
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ أن "اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﻴــﻮم
ً
ﻣ ـﻬ ــﺪدة" ،داﻋ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن "ﻫ ــﺬا اﻟﻠﻘﺎء
ً
ﻣﻠﺘﺌﻤﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة داﺋ ـﻤــﺔ ﻟ ــﺪرء اﻟـﺨـﻄــﺮ ﻋﻦ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ".
وﺑﻌﻴﺪ إﻋــﻼن إرﺟ ــﺎء اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﺮاﻋﻲ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ  20اﻟﺠﺎري ،إﻟﻰ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺮﻛﻲ أن
ً
"أﺳﺒﺎب اﻹرﺟﺎء ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،وﻧﺰوﻻ ﻋﻨﺪ
رﻏﺒﺔ أﻃﺒﺎء اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن وﺿﻌﻪ
ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺗﻪ
ﺣﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻰ".
وأﻓ ــﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑــﺄن ﻫــﺆﻻء ﻧﺼﺤﻮه
"ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﺰام اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻬﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺰﻳﺎرة ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ،
ً
ً
ً
ً
إذ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻔﺮا ﻃﻮﻳﻼ وﺗﺠﻮاﻻ ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻠﻘﺎء

أﺑﻨﺎء اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ واﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ".

اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻓــﻲ ﻣ ـ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،أﻛ ــﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ،ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮﺑﻲ،
أﻣــﺲ ،أن "ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻳﻨﺒﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺤﺒﻴﻪ وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﻴﻮم" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "ﻫﺬه ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ّ
ﻷﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻐﻴﺎب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ ،وأؤﻛﺪ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷﺷﻘﺎء ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻦ اﻹﺳﺎءات" .وأﻣﻞ أن
"ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ" .ﻛﻼم
ً
اﻟﺤﺮﻳﺮي اﺳﺘﺪﻋﻰ ردا ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻠﺲ
اﻟ ـﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑ ــﺮي ،اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺎل" :اﻷﺳ ــﻒ ﻛﻞ
اﻷﺳﻒ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻞ ﻟﻐﻴﺎب
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﺎءة اﻷم ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎن".

ً
ﺗﻀﺎرب إﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮل »اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ« وﺗﻨﺪﻳﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻳﻠﻐﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻹﻧﻬﺎء »اﻹﻏﻼق«

ﻏ ـ ـ ــﺪاة إﻋ ـ ـ ــﻼن وزارة اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻓﺸﻞ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ إﻃ ــﻼق ﻗﻤﺮ
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺻﺎروخ ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺼﻨﻊ
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﻨﻴﺔ،
ﺗﻀﺎرﺑﺖ أﻣﺲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﺣﻮل
ﻣ ـﺼ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن أوردت
"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ،ﻧ ـﻘ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ،أن
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻤﺮ.
وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷﻧـ ـﺒ ــﺎء اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ )إرﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ( أﻣـ ـ ــﺲ ﻋـ ــﻦ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ أﻣـﻴــﺮ ﺣــﺎﺗـﻤــﻲ ﻗــﻮﻟــﻪ:
ّ
إن "ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﻲ وﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎء ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺠﺤﻮا
ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ وﺗـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴ ــﻊ ﺻ ـ ـ ــﺎروخ
ﺳﻴﻤﺮغ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻸﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ إﻃـ ــﻼق ﻗ ـﻤــﺮ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء".
وﻧـﻘـﻠــﺖ ﻋــﻦ ﺣــﺎﺗـﻤــﻲ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ أداء
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ ،وإﻃﻼﻗﻪ
ﻋـﻠــﻰ أﻳ ــﺪي اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﻨﺠﺎح .وﻗﺎﻟﺖ
إن "رﺳــﺎﻟــﺔ" ﺳﻴﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣــﺪار ﺣﻮل
اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  250ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا.
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻞ ،ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻖ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﺣـﺴــﻦ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑﺤﺬر
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺑ ــﻼده اﻟـﻔـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻈﺮت واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ .وﻗﺎل
ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ،إﻧـﻨــﺎ
"ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻃــﻼق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﻗﺺ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :اﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ـﻨ ــﺎ أن ﻧــﺪﺧــﻞ

ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺮأة ﺗﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻬﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(
إﻟ ـ ــﯽ اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﺎء ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﺣـ ــﻞ ﺑـﻌــﺾ
اﻹﺷ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﺧ ــﻼل اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﺗﺤﺪث اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ
أﻓﻜﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ
أﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ أﻓـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ،وﺗﻠﻤﻴﺤﻪ إﻟﻰ
ﻋــﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ رﺟــﻞ اﻟ ـﺸــﺎرع ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺒــﺎﻫ ـﻈــﺔ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ أوﺿ ــﺎع
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺘﺮدﻳﺔ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

"أﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ" اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪي
"ﻋــﺪم ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪار ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺎروخ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻞ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺎ أوردﺗـ ـ ــﻪ
"اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ
اﻷرﺿﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﺷﺎرات ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪي ،إن اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻄ ــﺔ
اﻷرﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت ﻓـ ــﻲ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل
ﺑ ــ"رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ" ﻣ ــﺪة  6دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ،وﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﻨﺪي.
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،ﺷـﺠـﺒــﺖ وزارة
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ،وﺣﺜﺖ ﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ

وﻗــﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ،ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ"ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ".
ّ
واﺗ ـﻬــﻢ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ،ﻋـﺒــﺮ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" ،إﻳ ــﺮان
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﺎروﺧﻲ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺤـ ّـﺪﻳ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺤــﺬﻳــﺮاﺗــﻪ،
ّ
وﻣﻀﻴﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺖ ﻃ ـﻬــﺮان
ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟــﺪى ﻗـﻨــﺎة "ﺑ ــﺮس ﺗﻲ.
ً
ﻓﻲ" اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻮرا ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
)ﻃﻬﺮان ـ إرﻧﺎ ،ﻣﻬﺮ ،أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻓ ـ ـﺸ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎوﻻت إﻧ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎء اﻹﻏ ـ ـ ـ ـ ــﻼق
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي دﺧ ـ ــﻞ أﺳ ـﺒــﻮﻋــﻪ
اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪﺗﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻹﺟــﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﺸﺄن إﻧﻬﺎء اﻹﻏﻼق.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻨــﺎﻃ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ
ﺳــﺎرة ﺳــﺎﻧــﺪرز ،إﻧــﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﺴﻌﺔ
أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب،
ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم ﺣﻀﻮر أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ.
وﻳـﻌـﻨــﻲ رﻓ ــﺾ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟــﺬي أﺻﺒﺢ اﻷﻃــﻮل ﻣﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻊ ﺗﻤﺴﻚ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  5.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪود اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻜـﺴـﻴــﻚ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳــﺮﻓـﻀــﻪ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﻮن ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ إن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وإن اﻟﺠﺪار ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﺪود.
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﺤــﺪود ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ أزﻣ ــﺔ إﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
إﺻﻼﺣﻬﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪار.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻟﻴﺎم ﺑﺎر ،أﻣﺲ
اﻷول ،إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن روﺳﻴﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وإﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن

دوﻟﻴﺎت

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻃﺆ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ
روﺳﻴﺎ ﻫﻮ "ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻄﺎردة ﺷﻌﻮاء" ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده أن اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ "ﺣﻞ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ" ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وأﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﺪل ،أﺿﺎف
ﺑﺎر" :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
أن ﻳـﺘــﻢ ﺣـﺴــﻢ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻤــﺎح
ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﻪ".
ّ
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص
روﺑ ــﺮت ﻣــﻮﻟــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮأس اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ "أﻋـﻈــﻢ
اﺣﺘﺮام" ،واﺻﻔﺎ إﻳﺎه ﺑﺎﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﻤﻴﻢ اﻟﺬي
ﻳـﻌــﺮﻓــﻪ ﻣـﻨــﺬ  30ﻋــﺎﻣــﺎ ،أﺷ ــﺎر ﺑ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻗﺪ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮﻟﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﺮاﻣﺐ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
"إذا ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك أﺳ ــﺎس ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ".
اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻴﺮﺳﺘﻦ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ ،اﻟﻤﻨﺘﻘﺪة
ﺑـﺸــﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻣـﻨــﺎﺻــﺮة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ »ﻣــﻲ ﺗــﻮ« ،ﺗﺮﺷﺤﻬﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻨﻀﻢ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓﻲ  ،2020وﺳﺘﻜﻮن ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺮأة ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﺤﺰب.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز(

ﺑﻮﺗﻴﻦ :اﻟﻐﺮب ﻳﺰﻋﺰع
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﻘﺎن

ﺣﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
»زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار« اﻟﺒﻠﻘﺎن ،وذﻟﻚ
ﻋﺸﻴﺔ زﻳﺎرة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
ﺑﻠﻐﺮاد.
وﻗﺎل ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﻴﺴﺮﻧﻲ ﻧﻮﻓﻮﺳﺘﻲ«
اﻟﺼﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺮت أﻣﺲ» ،ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن ،ﻓﺈن
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻋﺪة
دول ﻏﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
ﺿﻤﺎن ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﺧﻄﻴﺮا ﻣﺰﻋﺰﻋﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار«.
وﻟﻄﺎﳌﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎن
ﻣﻴﺪاﻧﴼ ﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﲔ اﻟﻐﺮب
واﻟﺸﺮق.
)ﺑﻠﻐﺮاد  -أ ف ب(

ﻛﻨﺪا ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺮأﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ

ﺣﻀﺖ ﻛﻨﺪا ﺑﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ
اﻟﺮأﻓﺔ ﳌﻮاﻃﻦ ﻛﻨﺪي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ،ﻹداﻧﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﳌﺨﺪرات ،ﺑﻌﺪ أن
أﻋﺎد اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إﺛﺎرة ﺧﻼف
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﺑﺪأ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ّ
وﺣﺬرت أوﺗﺎوا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ »اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ«
ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻠﻰ
روﺑﺮت ﻟﻮﻳﺪ ﺷﻴﻠﻴﻨﺒﺮغ )٣٦
ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  ١٥ﻋﺎﻣﺎ.
وﺟﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ
أوﺗﺎوا وﺑﻜﲔ ،اﺛﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﻛﻨﺪا
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻴﻨﻎ
واﻧﺘﺸﻮ ،ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻄﻠﺐ اﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎ ﻓﺮﻳﻼﻧﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ
ﻓﻲ ﻛﻴﺒﻴﻚ »ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﻰ ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﺼﲔ ﻟﺪى ﻛﻨﺪا ،وﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﺮأﻓﺔ
ﻟﺸﻴﻠﻴﻨﺒﺮغ«.
)ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل  -أ ف ب(

ارﺗﻔﺎع ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺎﻛﺮون  ٣ﻧﻘﺎط

ارﺗﻔﻌﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
ﺑﻮاﻗﻊ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻇﻬﺮ ،أﻣﺲ ،اﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ »إﺑﺴﻮس«
ﻟﻸﺑﺤﺎث ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺠﻠﺔ
»ﻟﻮﺑﻮان« ،أن ﻣﻌﺪل ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺎﻛﺮون ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  ٢٣ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ.
وﺧﻠﺺ اﻻﺳﺘﻄﻼع إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع ﺷﻌﺒﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻮاﻗﻊ  ٣ﻧﻘﺎط
أﻳﻀﴼ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٢٥ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -د ب أ(

ﺟﺎﻣﻌﺘﺎن ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﺎن ﺗﺮﻓﻀﺎن
زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻐﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺘﺎ »ﻟﻮﻣﻴﺎر ﻟﻴﻮن
 ،«٢و»ﻛﻠﻴﺮﻣﻮن أوﻓﻴﺮﻧﻴﻪ«
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺘﺎن ،أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻄﺒﻘﺎ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﳌﻘﺮرة
اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٨زﻳﺎدة
رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﲔ،
ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺴﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻨﺢ أﻛﺜﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻼب
ﻣﻦ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
)ﻟﻴﻮن  -أ ف ب(

٢٤

دوﻟﻴﺎت

دلبلا
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ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻠﺘﻔﻮن ﺣﻮل ﻣﺎي ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ »ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ«

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻨﺪن ...وﺑﻮادر اﻧﻘﺴﺎم ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺨﺮوج
ﺑﻌﺪ رﻓﺾ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي
اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا
وﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦً ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﻣﺎيً ،
 ١١٨ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﺿﺪﻫﺎ
و ١٩٦ﻣﻌﻬﺎ ،ﻋﺎد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن
ﻟﻴﻠﺘﻔﻮا ﺣﻮل رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻤﻨﻊ
ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل وزﻋﻴﻤﻪ ﺟﻴﺮﻣﻲ
ﻛﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﻒ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﺨﺒﻂ
ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.

ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺗﻌﻄﻲ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻮزراء
ً
»ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ
ً
ﻗﻮﻳﺎ« ﻟﻠﻌﻮدة
واﻟﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ

ﺟﻮﻧﺴﻮن

ﻏ ـ ـ ــﺪاة اﻟ ـﻬ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ،اﻟـ ــﺬي رﻓ ــﺾ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺳــﺎﺣـﻘــﺔ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗـﻔــﺎق
اﻟﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،ﻻﻗ ــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟـ ــﻮزراء
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﺗ ـﻴــﺮﻳــﺰا
ﻣﺎي دﻋﻢ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺬﻛﺮة
ﻟﺤﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل،
وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة أو
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج.
وﻛــﺎن أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺟﻬﻮا
أﺳﻮأ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣـ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺎت،
ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ  432ﻣﻘﺎﺑﻞ  202ﻋﻀﻮ
ﺿﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" اﻟﺬي
أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺎي ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨــﻲ،
أﻏـ ـ ــﺮق ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬــﻮل
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ
وﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﺸـﻬــﺮ ﻋـﻠــﻰ "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ"
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ــﺪﻻﺋ ــﻞ إﻟــﻰ
أن ﻣ ـ ــﺎي ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪت ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ﺣــﻮل
ﺑ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ ،ﻻ ﺗـ ــﻮاﺟـ ــﻪ ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ
ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈ ـﻴــﻦ وﻋ ــﺪدﻫ ــﻢ  317وﻻ
ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻮﺣﺪوي" ﻷﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺬي
ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺟـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﻮب رﻳـ ـ ـ ــﺲ ﻣـ ـ ــﻮغ،
اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺮأس ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧﺤﻮ
ً
ً
 80ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻣﺘﺸﻜﻜﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ "ﻟــﻢ أﺳﻤﻊ ﻋﻦ أي ﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺎي".
َ
وﻟ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺤ ــﻆ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﻛ ــﻮرﺑ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻔﺮص ﻛﺒﺮى ﻟﻠﻨﺠﺎح ،ﻷﻧﻪ ،وﻣﻨﺬ
أﻣﺲ اﻷول ،أﺑﺪى ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﺘـﻤــﻲ اﻟ ـﻴــﻪ ﻣ ــﺎي وﺣﻠﻴﻔﻪ
اﻷﻳ ــﺮﻟـ ـﻨ ــﺪي اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ،رﻓـﻀـﻬـﻤــﺎ
ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ذﻫﺐ
ﻟـ "ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل" وأﻛــﺪوا اﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻢ
ﺣﻮل ﻣﺎي.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ "اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪوي
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ارﻟﻴﻦ ﻓﻮﺳﺘﺮ ،إﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ إﻧـ ـﺠ ــﺎز اﺗـ ـﻔ ــﺎق أﻓ ـﻀ ــﻞ،
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺔ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎي
اﻟﻌﻮدة اﻵن إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
واﻟﺴﻌﻲ ﻹﺟﺮاء "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي"
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب.
ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺲ ﺟـ ــﻮﻧ ـ ـﺴـ ــﻮن
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟ ــﺬي
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺎرض ﻟﻤﺎي ،اﻋﺘﺒﺮ
أن ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـﻌـﻄــﻲ
ً
ً
اﻷﺧﻴﺮة "ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻗﻮﻳﺎ" ﻟﻠﻌﻮدة

ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم أﻣﺲ )ا ف ب(
واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل
ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺎي ﻟﻘﻴﺎدﺗﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ أﻧﺪرﻳﺎ
ﻟﻴﺪﺳﻮم رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ،أن
ﻣــﺎي ﺗﻔﻀﻞ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﻊ أﻋـﻀــﺎء
ﺑـ ــﺎرزﻳـ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ
ً
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻛــﻮرﺑـﻴــﻦ زﻋﻴﻢ
اﻟﺤﺰب اﻟﻴﺴﺎري اﻟﻤﺘﺸﺪد.
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﻛﻮرﺑﻴﻦ ﻫﻮ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺒﻼد
ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺣــﺎﺳــﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﺟــﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ".

ﺛﺎن
اﺳﺘﻔﺘﺎء ٍ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ أﻳﺮﻟﻨﺪا أﻧﻬﺎ
"ﻛ ـﺜ ـﻔــﺖ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮات ﻟـﺒــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ
ﻣــﻦ دون اﺗـﻔــﺎق" ودﻋ ــﺖ ﻟـﻨــﺪن إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت "ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺄزق".
وﻗـ ـ ــﺎل زﻋـ ـﻴ ــﻢ "اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻷﺣﺮار" اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻨﺲ ﻛﻴﺒﻞ ،اﻟﺬي
ً
ـﺎن،
ﻳــﺮﻳــﺪ أﻳـﻀــﺎ إﺟ ــﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛـ ٍ
إن "ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻣﺎي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
اﻟ ـﺨــﺮوج" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

ﻻﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﺳﺘﻘﻮل أي ﺷﻲء ﻟﻠﺒﻘﺎء
ﻷﺳﺒﻮع آﺧﺮ .اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ".
وﺗﺎﺑﻊ "اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ اﻧﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻧﺘﺰاع اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
زوﻣﺒﻲ ،وﺣﻜﻮﻣﺔ زوﻣﺒﻲ وﻣﻌﺎرﺿﺔ زوﻣﺒﻲ".
وﻛﺘﺒﺖ "داﻳـﻠــﻲ ﻣﻴﻞ" ان اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﺮﻛﺖ ﺳﻠﻄﺔ
ّ
ﻣ ــﺎي "ﻣـﻌــﻠـﻘــﺔ ﺑـﺨـﻴــﻂ" ،ووﺻ ـﻔــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﻣ ــﺪﻣ ــﺮة" ،وﺗ ـﻬ ــﺪد ﺑ ــﺈﻏ ــﺮاق ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻔﻮﺿﻰ".
أﻣـ ــﺎ "اﻟ ـ ـﺼـ ــﻦ" ،اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎ ﻓــﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ إن "رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ
ﺗﺘﺤﺪى اﻟـﻨــﻮاب ﺑــﺄن ﻳﺼﻮﺗﻮا ﻹﺟ ــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ".
وﻋﻨﻮﻧﺖ "ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ"" :ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻣﺎي ﺗﺴﺒﺐ
اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﺗﺠﺎه ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ "اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺘﺮك رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ".

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا ﻣﻦ دون دﻋﻢ ﻛﻮرﺑﻴﻦ".
وﻋﻠﻘﺖ رﺋﻴﺴﺔ وزراء اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا
ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳـﺘــﺮﺟــﻦ ،ﺑــﺄن ﻣــﺎي ﻋﺎﻧﺖ
"ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ ذات أﺑـ ـﻌ ــﺎد ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ"،
ً
ودﻋـ ــﺖ ﻣـ ـﺠ ــﺪدا إﻟ ــﻰ وﻗ ــﻒ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺎدة  ،50اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﻈــﻢ ﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎء آﺧﺮ.

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ﻫ ــﻮ :ﻓﻲ
ﺣــﺎل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺬﻛﺮة ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ،
ﻓـﺴـﺘـﺸـﻜــﻞ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻨﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ً
 14ﻳﻮﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺳﺘﺘﻢ
اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة .وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻣــﺎي
ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺮض
"ﺧ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺪﻳ ـﻠ ــﺔ" .وﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺧ ـﻴ ــﺎرات
ﻋــﺪة ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣــﺎﻣـﻬــﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻬﺪ
ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
أو ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
ﻛﻤﺎ أن رﻓــﺾ ﻧــﺺ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
ً
ﺳ ـﻴ ـﻔ ـﺴ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ أﻣـ ــﺎم

ردود أوروﺑﻴﺔ
وﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮاء
اﻟﺨﺴﺎرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎي دون
إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ أي آﻣﺎل ﻛﺎذﺑﺔ
ﺣ ــﻮل ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻣﺒﻘﻴﺔ
اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻨﺪن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮت
ﺑـ ـ ــﻮادر اﻧ ـﻘ ـﺴ ــﺎم أوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ أن
ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ
اﻟـﺨــﺮوج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 29
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﻮﺿـ ـﻴ ــﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد-ﻳﻮﻧﻜﺮ" :أدﻋﻮ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ
أﻗ ــﺮب وﻗ ــﺖ ﻣـﻤـﻜــﻦ .ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ
ﺗﺰاﻳﺪت ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .ورﻏﻢ أﻧﻨﺎ
ﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ،ﻓﺈن
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ

ﺳﺎدت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء اﻟﻐﺮﻳﺐ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺷ ـﻬــﺪت ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻟ ـﻨــﺪن ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ  09:40ت غ،
ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻷوﻟﻰ ،ﻛﻤﺎ راوح اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أﻣﺎم اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر،
ﺑﻌﺪ أن ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ.
وﻟﺨﺺ ﻣﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ،ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ "اﻟﺴﻮق
ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻧـﺘـﻈــﺎر" .وﺣ ــﻮل رد ﻓﻌﻞ اﻷﺳ ــﻮاق ذﻛــﺮ:
"ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺎر )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ أﻓﻖ ﻏﻴﺎب اﻻﺗﻔﺎق".
وﺗـ ـﻌ ــﺰزت اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻬــﻢ أﻛ ـﺜ ــﺮ ارﺗ ـﺒــﺎﻃــﺎ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺴﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻟﺨﺮوج دون اﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺪﻋﻢ ﻏﻮاﻳﺪو وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﺘﺨﻮﻓﺔ ﻣﻦ »ﺧﻴﺎر ﻋﺴﻜﺮي« أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻣﺎدورو ﺧﻼل إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎورات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس )أ ف ب(
أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ  20ﻣﺎﻳﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،واﻟـﺘــﻲ ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ وﺳﻂ ﻣﺰاﻋﻢ ﺑﺤﺪوث ﺗﻼﻋﺐ.
وﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،أﻋﺮب ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ورﺋﻴﺴﻪ ﻏﻮاﻳﺪو.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻫــﺎﺗ ـﻔــﻲ أﺟـ ـ ــﺮاه ﺑﻨﺲ
ﻣ ــﻊ ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ اﻷﺣ ــﺪ ﻓـﺘــﺮة وﺟ ـﻴــﺰة ،ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺟﻬﺎز
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ.
وأﻓ ــﺎد اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،ﺑ ــﺄن ﺑﻨﺲ
أﻛﺪ ﻟﻐﻮاﻳﺪو أن "اﻟﻬﺪف اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ــﺪول اﻟـﻤـﺤـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮﻳــﺔ ﻫﻮ
اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻨﻪ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃــﺎرئ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓ ـ ــﻲ ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
ً
اﻷوروﺑـ ــﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ"
ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻚ
أﻧﻪ "إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك أي اﺗﻔﺎق ،إذن ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺤﻠﻰ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ ﻟـ ـﻘ ــﻮل ﻣـ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ؟"
وﻛﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
ﺷ ــﺎرل ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" ،إن
ﺑﻼده ﺳﺘﻜﺜﻒ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
ﻻﺣـﺘـﻤــﺎل ﺧ ــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ دون
اﺗﻔﺎق.
ود ﻋ ــﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
آﻧـ ـﺠـ ـﻴ ــﻼ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻞ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻟ ـﻨ ــﺪن
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧـﻄــﻮاﺗـﻬــﺎ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ،
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋــﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ اﻋـﺘـﺒــﺮ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﻴﻜﻮ ﻣﺎس
أن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" إﻟﻰ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  29ﻣﺎرس "ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أي
ﻣـﻌـﻨــﻰ" ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻮزﻳﺮة
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﻟﻮازو ،اﻟﺘﻲ رأت
ً
أن إرﺟﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ "ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ً
وﺗﻘﻨﻴﺎ " إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن
ذﻟﻚ.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ
إﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون أن "اﻟﻀﻐﻂ
ﺑ ـ ـ ــﺎت ﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻬـ ــﻢ" ﻓ ـ ــﻲ إﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ .وﻗـ ــﺎل" :ﻳـﺠــﺐ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻖ اﻷﺣﻮال أن ﻧﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ
ﺣﻮل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ".
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬر رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻻﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺪرو ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ ﻣﻦ
ً
أن "ﺧــﺮوﺟــﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﺳـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـ ــﻼﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
ً
وﻛـ ــﺎرﺛ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ" ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
أﺑ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴ ــﺎوي
ً
ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻛﻮرﺗﺰ ،اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ  29ﻣﺎرس
ً
"إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ".
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻫﺪوء ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻓﻨﺰوﻳﻼ :ﻣﺎدورو ﻣﻐﺘﺼﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
دﺧ ـﻠــﺖ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻏﻨﻰ
ﺑــﺎﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة،
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ واﻓ ـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
)اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن( اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻋﻠﻰ
ً
إﻋـ ــﻼن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮﻻس ﻣـ ـ ــﺎدورو ﻣﻐﺘﺼﺒﺎ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺎدورو ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن
ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  46دوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻋﻀﺎء
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ وﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪول
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﺤﺠﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻛﺘﺐ ﻟﻮﻳﺲ أﻟﻤﺎﻏﺮو ،اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ــﺪول اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" ،أﻧ ــﻪ ّأﻳ ــﺪ اﺗـﻔــﺎق
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﻓﻲ إﻋﻼن اﻏﺘﺼﺎب ﻣﺎدورو
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻤــﺎدة  233ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".
وأدى ﻣﺎدورو اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ أﻗﻴﻢ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻗﺎﻃﻌﻪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺮؤﺳﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺒﺮت ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
وﻗﺎل ﻏﻮاﻳﺪو ،اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﺟﺮاء
ً
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻨﺎﺷﺪا اﻟﺠﻴﺶ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ دﻋــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗـﻈــﺎﻫــﺮات ﻓﻲ
 23ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ً
واﻧﺘﺨﺐ ﻣــﺎدورو رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ
 2013ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﻠﻔﻪ ﻫﻮﻏﻮ ﺷﺎﻓﻴﺰ ،وﻓﺎز ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﺑﻮن ﻳﻈﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮك

ﻇﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻧﻐﻮ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺎت ﺑﺜﻬﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ
ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ،ﺑﻌﺪ
ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ
ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻓﺘﺮة ﻋﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج،
أﺣﺒﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب.
وﻛﺎن ﺑﻮﻧﻐﻮ أﺻﻴﺐ ﺑﺠﻠﻄﺔ
ﺧﻼل ﺣﻀﻮره ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ  24أﻛﺘﻮﺑﺮ،
وﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﻐﺮب ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻼج،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﺗﺤﻜﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﻧﻐﻮ،
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻋﺎﻣﺎ .وﺗﻮﻟﻰ
ﺑﻮﻧﻐﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻮاﻟﺪه
ﻋﻤﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم .2009
)ﻟﻴﺒﺮﻓﻴﻞ  -روﻳﺘﺮز(

ﺻﺤﻒ ﻟﻨﺪن »ﺗﻘﺴﻮ« ﻋﻠﻰ ﻣﺎي
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ
ﻣﺜﻞ "اﻟﺴﺤﻖ" ،و"اﻹذﻻل" ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ،
ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﺨﻄﺔ رﺋﻴﺴﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
ُ ّ
وﻋـﻨــﻮﻧــﺖ "داﻳ ـﻠــﻲ ﻣ ـﻴ ــﺮور"" :ﻣ ــﺎي أذﻟـ ــﺖ ﺑ ـ 230
ﺻﻮﺗﺎ".
أﻣــﺎ "داﻳ ـﻠــﻲ ﺗـﻠـﻴـﻐــﺮاف" ،ﻓﻜﺘﺒﺖ" :إذﻻل رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺣﻖ ﻟﻼﺗﻔﺎق".
وﻗﺎل ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻣﺎﻳﻜﻞ دﻳﻜﻮن ،إن "ﻣﺎي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ّ
ﺗﺤﺪت
اﻻﺣـﺘـﻤــﺎﻻت ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣــﺪث ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻟــﻰ أﻣﺮ
ّ
ﻣﺨﻴﺐ ﻗﻠﻴﻞ اﻷﻫﻤﻴﺔ".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﺧـﻄــﺎﺑـﻬــﺎ اﺣ ـﺘــﻮى ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺟﺮاب ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻓﻲ ﻧﺎد رﻳﺎﺿﻲ".
وﻗﺎل ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮد ﻓﻲ "اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ" ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺎﻟـﺘــﻪ ،إن "ﺗـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣ ــﺎي ﻻ ﺟ ــﺪوى ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻻ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺴﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺎ أو اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ ،وإﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ".
وأﺿ ــﺎف أن ﺑﻨﺲ ﺷﺠﻊ ﻏــﻮاﻳــﺪو ﻋﻠﻰ "ﺑﻨﺎء
ً
اﻟــﻮﺣــﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺘﻌﻬﺪا
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﻻﻓــﺮوف ،أﻣﺲ ،إن ﻣﻮﺳﻜﻮ ُﻣﻨﺰﻋﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ُ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،واﺗﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻫـﻨــﺎك ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
)ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ ،واﺷﻨﻄﻦ  -ﻛﻮﻧﺎ ،د ب أ ،روﻳﺘﺮز(

ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻨﻚ آر ﺑﻲ إس وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻲ ﺗﻲ ﺑﻲ
ﺗﺎﻳﻠﻮر وﻳﻤﺒﻲ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻳﺰي ﺟﺖ.
وﻗﺎل ﻛﻮﻧﻮر ﻛﺎﻣﺒﻞ ،اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن،
"ﻳﺴﻮد اﻵن اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻫﺪوء ﻏﺮﻳﺐ".
وﻛﺎن ذﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻮﺳﻴﻂ اي ﺟﻲ ﺑﻘﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻟـﻨــﺪن اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺪوﺋﻬﻢ.
وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ،
ﻟﻴﺘﺮﻛﺰ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﻋﻠﻰ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺎت اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ،
واﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر.
وﻛ ــﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳـﺘــﻮﻗـﻌــﻮن اﻟـﻔـﺸــﻞ اﻟــﺬي
ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي،
وﻫﻢ ﻳﺘﻔﺎدون ﺣﺘﻰ اﻵن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق،
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺎخ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻳﻌﻜﺲ ﺣﺬر اﻷﺳﻮاق ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع

إزاء اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻠﻒ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ او ذاك.
وﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺖ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ "ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻳ ـ ـ ـ ــﻪ ام"
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ" :اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ ﺗـﻌــﻢ" ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ
ﺷﻌﻮر أوﺳﺎط اﻷﻋﻤﺎل.
وﺑ ــﺪا اﻟـﺘـﺸــﻮش ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺨﺸﻮن أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ أي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺣ ــﺪوث ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ دون اﺗﻔﺎق
واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻀ ــﺎرة ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺻــﺎﻧ ـﻌــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات وﺑــﺎﺋـﻌـﻴـﻬــﺎ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺣـ ــﻮاص ،ﻣـﺴــﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن" ،اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺤﺘﺎج ﻳﻘﻴﻨﺎ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺑﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻟﻤﻨﻊ أﺿــﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﺻﻼح" ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات.

اﻟﺴﻮدان :ﻣﺴﻴﺮة راﺑﻌﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺮﻛ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﻊ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﻣـ ـﻨ ــﺬ اﻧـ ـ ــﺪﻻع
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻦ "ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ" اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ أﻃﺒﺎء
وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،وأﺣــﺰاﺑــﺎ ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ ،أﻣــﺲ،
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻛﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ  5ﻣﺪن ﺳﻮداﻧﻴﺔ ،اﻟﻴﻮم،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﻛﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ "ﺷﺎرع اﻟﻘﺼﺮ" ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ "ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ" ،وأﺣ ــﺰاب ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ ،وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ "ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧــﺪاء اﻟ ـﺴــﻮدان" ،و"ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ اﻹﺟﻤﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،و"اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﻤﻌﺎرض".
وأﻛﺪ اﻟﺒﻴﺎن "ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻮاﻛﺐ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪن اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم،
وﻣﺪﻧﻲ ،وﺳﻨﺎر ،ورﻓﺎﻋﺔ ،وﻋﻄﺒﺮة".

وأﺿﺎف "ﻓﻠﻨﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻤﻮاﻛﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻳــﺎم ﻗــﺎدﻣــﺔ ،ﻟﺘﺘﻮج ﺑﺎﻹﺿﺮاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺠﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ وﺗﻔﻜﻜﻚ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ".
وأﺷ ــﺎر "ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ" ﻓــﻲ دﻋــﻮﺗــﻪ ﻟﻠﻤﻮﻛﺐ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ،إﻟــﻰ أن ﻣﻮﻛﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ
ﺷﺎرع اﻟﻘﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
وﺳﺒﻖ أن ﻧﻈﻢ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻛﺐ ﻣﻨﺬ
اﻧــﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺳـ ــﻂ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ،ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﻟﻠﻘﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ
اﻟـﻤـ ّـﺮات اﻟﺜﻼث ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺬﻛﺮة ،ﻟﺘﺼﺪي اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -اﻷﻧﺎﺿﻮل(

ﻫﺪوء ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ »دي «٢

ً
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  ١٤ﻗﺘﻴﻼ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻜـﻴـﻨــﻲ أوﻫ ـ ــﻮرو ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎﺗــﺎ ،أﻣ ــﺲ،
أن ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ "ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب" اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬوا ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻊ "دوﺳﻴﺖ
دي  "2اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ ،أوﻗﻊ  14ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ،
"ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﻢ" ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻗﻮات اﻻﻣــﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎر
اﺳﺘﻤﺮ  20ﺳﺎﻋﺔ.
وﻗــﺎل ﻛﻴﻨﻴﺎﺗﺎ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إﻧــﻪ ﺗــﻢ إﺟــﻼء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  700ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ "ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
اﻷوﻟﻰ" ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال اﻟﻬﺠﻮم ﻣﺴﺘﻤﺮا.
وأﻇﻬﺮت ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺜﺘﻬﺎ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋـ ــﻼم ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ  4رﺟـ ــﺎل ﻣـﺴـﻠـﺤـﻴــﻦ ﻳــﺪﺧـﻠــﻮن

اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷول ،وﻗﺎم واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗــﻞ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑــﺪء اﻟﻬﺠﻮم .وﻋﻤﻠﺖ ﻗﻮات
اﻷﻣــﻦ ﻃــﻮال اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ "دوﺳـﻴــﺖ دي  ،"2اﻟــﺬي
ﻳﻀﻢ ﻓﻨﺪﻗﺎ ﻓﻴﻪ  100ﻏﺮﻓﺔ ،وﻣﻨﺘﺠﻌﺎ ﺻﺤﻴﺎ ،وﻣﻄﻌﻤﺎ،
وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﺗﺒﻨﺘﻪ "اﻟﺸﺒﺎب".
وﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أن ﻣﻮاﻃﻨﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻮم .ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ
اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛـﻴـﻨـﻴــﺎ ،أﻣ ــﺲ ،أن
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻮم ،اﻟــﺬي داﻧﻪ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻣﺲ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

»اﻟﺒﺪﻳﻞ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺤﺘﺞ
ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
) (AFDأﻟﻜﺴﻨﺪر ﻏﺎوﻻﻧﺪ،
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ(،
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ
ﺿﺮورة وﺿﻊ اﻟﺤﺰب ﻗﻴﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗﺎل ﻏﺎوﻻﻧﺪ ،أﻣﺲ ،إن
"اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ رﺋﻴﺲ
ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻮﻣﺎس
ﻫﺎﻟﺪﻧﻔﺎﻧﻎ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺿﺮورة
ِ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺰب ﺣﻤﻘﺎء ﺗﻤﺎﻣﺎ،
وإذا ذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل أﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻹﻟﻐﺎء
اﻟﺤﻖ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻊ أﻳﻀﺎ
روﺑﺮﻳﺸﺖ ﺷﻮﻟﺘﺲ ،وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻷﺳﺒﻖ ،وﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ
ﻣﻴﺮﺗﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب
اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻗﻴﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ".
)ﺑﺮﻟﻴﻦ  -د ب أ(

زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي :اﻋﺘﻘﺎل »ﻛﺎﻫﻦ
اﻟﻌﻠﻢ« ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

أﻟﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺲ
واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻳﻔﺎن
ﻣﺎوارﻳﺮي ﻣﻦ أﻣﺎم ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻫﺮاري ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
اﻟﺒﻼد أﺧﻴﺮا ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت،
وﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺘﻴﺘﻮا
ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎوارﻳﺮي:
"ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻪ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻳﺘﺮ
وﻏﻴﺮه ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
ﻣﺎوارﻳﺮى ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﻤﻠﺔ "ذﻳﺲ
ﻓﻼغ" )ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ( ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻜﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ روﺑﺮت
ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ .وﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ إﻟﻘﺎء
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮات ﻋﺪة،
ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ "وإﻫﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺰﻳﻤﺒﺎﺑﻮي"،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وواﺟﻬﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
إﻳﻤﺮﺳﻮن ﻣﻨﺎﻧﺠﺎﺟﻮا
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﻮﻗﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻧﻘﺺ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد.
)ﻫﺮاري  -د ب أ(
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رياضة
عجلة الدوري الممتاز للكرة الطائرة تبدأ الدوران اليوم
 3مباريات في افتتاح منافسات النسخة الثالثة والخمسين
محمد عبدالعزيز

تقام اليوم  3مباريات في افتتاح
منافسات الدوري الممتاز للكرة
الطائرة ،حيث يلتقي كاظمة مع
العربي ،والكويت مع التضامن،
والقادسية مع الجهراء.

البرتقالي واألخضر

مباراة القادسية
والجهراء ستشهد
الظهور األول
للمدرب الصربي
الجديد دراغان

تجدد إصابة الموسوي
يربك سلة كاظمة

جانب من لقاء كاظمة والعربي في البطولة التصنيفية
لتخطي أول عقبة فــي ا ل ــدوري
الممتاز معتمدا على عبدالرحمن
العتيبي ومحمد القطان والمعد
المخضرم زيد الكاظمي.

الكويت والتضامن
ويـنـطـبــق ال ـشــيء نـفـســه على
المباراة الثانية التي يطمح فيها
األ ب ـي ــض بـطــل التصنيفية ا لــى
استعادة لقبه في الموسم قبل

قرعة األندية اآلسيوية لكرة اليد ً
األربعاء المقبل بمشاركة  16فريقا
أعـلــن أمـيــن ص ـنــدوق االتـحــاد
اآلسيوي لكرة اليد بدر الذياب،
أن سحب قرعة البطولة اآلسيوية
الـ ـ ـ  21ل ــأن ــدي ــة أبـ ـط ــال ال ـ ــدوري
لـلــرجــال الـمـقــرر أن يستضيفها
نادي الكويت خالل الفترة من 20
م ــارس حتى  2أبــريــل المقبلين،
سيكون يوم األربعاء  23الجاري
فـ ــي فـ ـن ــدق م ـي ـل ـي ـن ـيــوم ال ـك ــوي ــت
ً
بمشاركة  16فريقا.
و ي ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى رأس ا ل ـ ـفـ ــرق
المشاركة فــي البطولة ،الكويت
ال ـم ـض ـيــف وك ــاظ ـم ــة (الـ ـك ــوي ــت)،
والدحيل والوكرة (قطر) ،والنجمة
وبـ ـ ــاربـ ـ ــار (ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن) ،وم ـض ــر
(السعودية) ،والشارقة (اإلمارات)،
وم ـ ـس ـ ـقـ ــط (ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان) ،والـ ـصـ ـي ــن
(الصين) ،والغاز (إيران) ،والجيش
(سـ ـ ــوريـ ـ ــة) ،واألهـ ـ ـل ـ ــي (األردن)،
وال ـ ـكـ ــرخ (ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق) ،والـ ـص ــداق ــة
(لبنان) ،والهند (الهند).
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الــذيــاب عن

تمنياته بالتوفيق لجميع الفرق
ً
المشاركة في البطولة ،مؤكدا أن
استضافة الكويت لبطولة بهذا
الحجم والتي تعتبر األكبر على
الصعيد اآلسيوي بعد مشاركة
 16فريقا ،خطوة جيدة في طريق
ع ـ ــودة كـ ــرة ال ـي ــد ال ـكــوي ـت ـيــة إلــى
ً
الساحة الدولية ،نظرا للشعبية
الكبيرة التي تحظى بها اللعبة
سواء في الكويت أو على الصعيد
القاري والعالمي.
وقال الذياب" :لدي ثقة كبيرة
بـقــدرة الـشـبــاب الكويتيين على
حـ ـس ــن ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـبـ ـط ــول ــة حـتــى
ً
ت ـخــرج ف ــي أب ـهــى ح ـل ــة" ،م ـشــددا
على أن "االتحاد الكويتي للعبة
سيتعاون مع نادي الكويت بكل
ال ــدع ــم وال ـخ ـب ــرات ال ــازم ــة على
كـ ــل الـ ـصـ ـع ــد ،ل ـت ـخ ــرج ال ـب ـطــولــة
بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـي ــق ب ــاس ــم
وس ـم ـعــة ال ـك ــوي ــت ف ــي الـمـحــافــل
الدولية".

بدر الذياب

ولفت إلى أن البطولة ستضم
مـحـتــرفـيــن ذوي م ـس ـتــوى ع ــال،
مما سيساهم في رفع المستوى
الفني للبطولة ،حيث سيشارك 4
محترفين مع كل فريق حسب ما
تنص عليه الالئحة.

الماضي ،وترجمة تفوقه الفني
والفردي للسيطرة على البطولة
مـ ـبـ ـك ــرا ،م ـع ـت ـم ــدا عـ ـل ــى كـتـيـبــة
الالعبين الموجودين في الفريق
حــال ـيــا ،ت ـحــت ق ـي ــادة الـتــونـســي
خالد بلعيد ،وسيواصل عذبي
العنزي غيابه عن الفريق بداعي
اإلصابة التي يعالج منها حاليا
في تونس.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـ ـ ــدرك مـ ــدرب
الـ ـتـ ـض ــام ــن الـ ـت ــونـ ـس ــي ري ـ ــاض

ال ـغ ـنــدري أن ــه أم ــام مهمة شاقة
ل ـ ـل ـ ـفـ ــوارق ال ـف ـن ـي ــة بـ ـي ــن الع ـب ــي
الـفــريـقـيــن ،لكنه يــأمــل مواصلة
ع ـ ــروض ـ ــه ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة م ـ ــن ب ــداي ــة
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي ظـ ـه ــر ف ـي ـهــا
بصورة مشرفة.

القادسية والجهراء
وفــي المباراة الثالثة ،يطمح
األصـ ـف ــر إلـ ــى ظـ ـه ــور م ـم ـيــز فــي

ً
السهو أمينا للسر والعجمي
للصندوق في الجهراء
عقد مجلس إدارة نادي الجهراء اجتماعه
األول لتشكيل مجلس اإلدارة ،حيث زكى
ً
ال ـم ـج ـلــس ن ـ ــواف ال ـع ـن ــزي رئ ـي ـس ــا ،وخـلــف
ً
ً
السهو أمينا للسر ،وسرور العجمي أمينا
ً
ل ـل ـص ـنــدوق ،وع ـ ــواد ال ـش ـمــري أم ـي ـنــا للسر
ً
الـمـســاعــد ،وب ــدر الـعـنــزي أمـيـنــا للصندوق
المساعد.
َّ
فيما شكل المجلس لجنة الختيار نائب
الرئيس والمدير الداخلي مكونة من نواف
جديد وسرور العجمي وبدر العنزي ،بعد أن
تقدم ثالثة مرشحين لمنصب نائب الرئيس،
هم :محمد العنزي وحسن الجنيدي وعزيز
ال ــذاي ــدي ،فــي حـيــن تـقــدم لـلـمــديــر الــداخـلــي
مبارك الخالدي ووليد السالمة.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،أن ال ـل ـج ـنــة عـقــدت
اجتماعها أم ــس ،واخ ـتــارت عــزيــز الــذايــدي
لمنصب نائب الــرئـيــس ،ومـبــارك الخالدي
كمدير داخلي.
وكان من المفترض أن يستكمل المجلس
جلسته المفتوحة ،العتماد تشكيله ،في حال
رفض بعض األعضاء نتيجة اختيار اللجنة
واللجوء للتصويت.

افـتـتــاح م ـشــواره بــالــدوري أمــام
نظيره الجهراء ،الطامع كذلك في
الحفاظ على المستوى المميز
الذي يقدمه من بداية الموسم.
وسـتـشـهــد ال ـم ـب ــاراة الـظـهــور
األول ل ـمــدرب الـصــربــي الجديد
دراغ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـ ــذي ت ـس ـلــم ال ـق ـي ــادة
الفنية للفريق مؤخرا بعد فترة
انتظار طويلة ،ويسعى لتقديم
ن ـف ـس ــه ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد مـ ــع ف ــري ــق
كبير بحجم القادسية ،وسيفقد

الفريق جهود نجمه سعد صالح
ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة ح ـت ــى ن ـهــايــة
الموسم ،وسيعوض غيابه بدر
جوهر.
ويـ ـ ــأمـ ـ ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري رشـ ـی ــد
ش ـ ـبـ ــاحـ ــي م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة عـ ــروضـ ــه
ال ـق ــوي ــة ،والـ ــدخـ ــول ف ــي مـعـتــرك
الـمـنــافـســة مـبـكــرا عـلــى الـمــراكــز
األولى للبطولة.

النصر إلى معسكر القاهرة فجر اليوم
●

عبدالرحمن فوزان

يغادر وفد الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر فجر
اليوم الخميس إلى القاهرة ،وذلك للدخول في معسكر تدريب
ً
استعدادا الستئناف بطولة دوري فيفا للدرجة الممتازة
يوم  8فبراير المقبل ،في حين تقرر استكمال فريق الشباب
بالنادي بطولة كأس االتحاد التنشيطية.
وي ـل ـعــب ال ـن ـصــر خـ ــال م ـع ـس ـكــره م ــع ثـ ــاث فــرق
متدرجة المستوى ،وذلك لتجهيز الالعبين للفترة
ً
المقبلة ،علما بأن الجهاز الفني ينتظر وصول
محترف يلعب في مركز الهجوم ،وقد يغادر إلى
القاهرة مباشرة لاللتحاق بالفريق هناك.
وأشاد مدرب النصر ظاهر العدواني بالمستوى
الــذي قدمه العنابي أمــام العربي أمــس األول في الجولة
الخامسة مــن بطولة كــأس االتـحــاد التنشيطية ،والتي
حسمها فريقه بالفوز على األخضر بهدفين مقابل هدف.
وأضـ ــاف ال ـع ــدوان ــي أن "ال ـم ـشــاركــة ف ــي التنشيطية
منحتنا الـفــرصــة لتجهيز الـفــريــق بشكل ع ــام ،وكذلك
الــاع ـب ـيــن ال ـش ـب ــاب ،وحـقـقـنــا م ــن خــال ـهــا ال ـعــديــد من
المكاسب ،منها المحافظة على معدل اللياقة البدنية
عند الالعبين ،إضافة إلى صقل خبرات أصحاب األعمار
السنية الـصـغـيــرة" .ولـفــت إلــى أن الـمـبــاريــات المتبقية
سـتـكــون الـفــرصــة مـتــاحــة خــالـهــا أم ــام الـجـهــاز الفني
للشباب لمنح الفرصة لمزيد من الالعبين للمشاركة
في البطولة ،واالحتكاك بالفرق األولى في األندية.

ً
األولمبي يتدرب اليوم على فترتين استعدادا إليران
●

حسين فاضل مع المنتخب األولمبي في تدريب سابق

حسم ملف حكام نهائي كأس
سمو ولي العهد األحد
من المقرر ،أن تستقر لجنة
الحكام باتحاد الكرة ،التي
يترأسها عضو مجلس اإلدارة
صبيح أبل ،في موعد أقصاه
األحد المقبل ،على الطاقم الذي
سيدير المباراة النهائية لكأس
سمو ولي العهد ،التي ستجمع
القادسية مع الكويت مساء 29
الجاري على استاد جابر األحمد
الدولي.
واستغلت اللجنة وجود نائب
رئيس االتحاد أحمد عقلة
واألمين العام د .محمد خليل،
في مؤتمر القمم الذي نظمه
الفيفا أمس األول في مدينة
مراكش المغربية ،لفتح خط من
المفاوضات بشكل مباشر مع
مسؤولي االتحادين اإلسباني
واإليطالي لحسم هذا الملف
بشكل نهائي.
وتقرر بشكل نهائي أن يكون
حكما "الفار" من جنسية حكم
الساحة ،لضمان التفاهم بينهم،
وتوافر عنصر اللغة المشترك
بين الثالثي ،على أن يكون
الحكمان المساعدان ومراقبا
الخطوط كويتيين.

ي ـس ـت ـه ــل فـ ــريـ ــق ك ــاظـ ـم ــة فــي
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم حـمـلــة
دفاعه عن لقبه في بطولة الدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ل ـل ـك ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،فــي
افتتاح نسخته ال ــ ،53بمواجهة
ص ـع ـبــة أمـ ـ ــام ن ـظ ـي ــره ال ـع ــرب ــي،
وي ـس ـب ـقــه ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة م ـســاء
م ـب ــاراة ال ـكــويــت م ــع الـتـضــامــن،
وتـجــرى الـمـبــاراتــان على صالة
يـ ــوسـ ــف ش ــاهـ ـي ــن ال ـ ـغـ ــانـ ــم فــي
ال ـع ــدي ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا يـسـتـضـيــف
القادسية في السادسة والنصف
م ـس ــاء م ـنــاف ـســه الـ ـجـ ـه ــراء عـلــى
صــالــة فجحان هــال المطيري،
ضمن منافسات الجولة األولى
من المسابقة.

فــي ال ـم ـبــاراة األول ـ ــى ،يتطلع
كاظمة إلى تحقيق بداية قوية،
وتقديم أوراق اعتماده منافسا
على اللقب ،على حساب األخضر
الـطــامــع فــي تـقــديــم ع ــرض جيد
وتعديل الصورة التي ظهر بها
في البطولة التصنيفية.
ويـ ـ ـع ـ ــول مـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـق ــال ــي
الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر ال ـك ـث ـي ــر
عـلــى خ ـبــرة الع ـب ـيــه ،خصوصا
مشعل العمر وعبدالله بوفتين،
والمخضرمين نــا صــر الرفاعي
وعبدالعزيز دشتي ،لكن فريقه
يعاني عدم وجود العب صريح
في مركز  ،4نظرا البتعاد مساعد
المجمد من بداية الموسم ،وعدم
انتظام احمد جابر.
عـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،يـحــاول
م ـ ـ ــدرب الـ ـع ــرب ــي س ـع ــد ي ـع ـقــوب
تــدش ـيــن مـ ـش ــواره ف ــي الـبـطــولــة
بشكل جيد ،لكنه يعاني أيضا
غـ ـي ــاب  3مـ ــن أبـ ـ ــرز الع ـب ـي ــه هــم
حبيب الشاعر ألسباب خاصة،
وح ـ ـس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــري وم ـح ـم ــد
السويد بداعي اإلصابة ،وكذلك
ت ـ ـب ـ ـعـ ــات انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات م ـج ـلــس
اإلدارة التي القت بظاللها على
ال ـم ـن ـت ـم ـيــن لـل ـقـلـعــة ال ـخ ـض ــراء،

باختصار

حازم ماهر

يواصل منتخبنا األولمبي لكرة
الـقــدم تدريباته الـيــوم على فترتين
ص ـب ــاح ـي ــة ومـ ـس ــائـ ـي ــة ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لمواجهته مع المنتخب اإليراني يوم
الجمعة المقبل في الجولة الثانية من
منافسات دورة قطر الودية الرباعية
الدولية.
وك ـ ـ ــان الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ،ب ـق ـي ــادة
الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ديـ ـنـ ـك ــو ،مـنــح
الالعبين راحة من التدريب المسائي
أم ـ ــس ،م ــع ال ـس ـم ــاح ل ـهــم بــال ـخــروج
من مقر إقامة الوفد حتى التاسعة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مـ ـ ـس ـ ــاء ،بـ ـع ــد م ــواج ـه ــة
المنتخب القطري ،أمس األول ،التي
حسمها العنابي لمصلحته بثالثة
أهداف لهدف.
بـيـنـمــا خـضــع الــاع ـبــون لـتــدريــب
اس ـت ـش ـف ــائ ــي ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،إلزال ـ ــة
اإلره ــاق واإلجـهــاد عنهم ،خصوصا
أن التدريبات مستمرة منذ المعسكر
المغلق الذي دخله الفريق في الكويت
مدة  10أيام ،والذي اختتم بمواجهة

فلسطين الــوديــة الـتــي انـتـهــت بفوز
األزرق بهدف من دون رد.
وعقد دينكو اجتماعا مع الالعبين
ق ـبــل ت ــدري ــب أمـ ــس ،ح ــدد م ــن خــالــه
األخ ـطــاء الـتــي وق ــع فيها الــاعـبــون،
وأبــرزهــا الــدفــاعـيــة ،وغـيــاب التركيز
عن اغلب الالعبين ،بعد التقدم بهدف
السبق الذي أحرزه عيد الرشيدي.
وحـ ـ ـ ـ ــرص مـ ـ ــع أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـمـ ـع ــاون لـ ــه ع ـل ــى حـ ـض ــور مـ ـب ــاراة
طاجيكستان وإي ــران ،التي حسمها
لـمـصـلـحـتــه ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـطــاج ـي ـكــي
بهدفين مقابل هــدف ،للوقوف على
مستوى المنتخبين الفني والبدني.

فاضل :تالفي األخطاء
أك ـ ــد م ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـخــب األول ـم ـب ــي
ح ـس ـيــن ف ــاض ــل ،أن ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى تـ ـثـ ـبـ ـي ــت ال ـت ـش ـك ـي ــل
األس ــاس ــي إل ــى حــد كـبـيــر ،لــذلــك دفــع
أمام المنتخب القطري بسبعة العبين
م ــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا أمـ ــام الـمـنـتـخــب
الفلسطيني الخميس الماضي ،فيما

أجــرى أربعة تغييرات هي :الحارس
س ـع ــود ال ـح ــوش ــان ،وج ــاس ــم عـتـيــج،
وراش ـ ــد ال ــدوس ــري ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع،
وف ــواز المبيليش فــي خــط الهجوم،
بعد أن فقد المنتخب المهاجم مشعل
خــالــد بـسـبــب اإلص ــاب ــة فــي ال ـم ـبــاراة
األخيرة.
وأشــار إلــى أن األزرق لعب بشكل
جيد في بداية مباراته أمام المنتخب
الـعـنــابــي ،ون ـجــح فــي ال ـت ـقــدم بهدف
في الدقيقة الثامنة ،بيد أن حالة من
عدم التركيز وسوء التنظيم سيطرت
على الالعبين ،لتمنى الشباك بثالثة
أهداف خالل  6دقائق فقط.
وأشاد فاضل بالمنتخب القطري،
وب ــأن ــه ف ــري ــق م ـن ـظــم وي ـل ـعــب بشكل
متميز ،ويمتلك ال عـبـيــن أ ك ـفــاء على
األط ـ ـ ــراف ،مــوض ـحــا أن األزرق لعب
مـ ـب ــاراة ج ـي ــدة رغـ ــم األخ ـ ـطـ ــاء ،الـتــي
فــي مـثــل ه ــذه ال ـم ـبــاريــات ي ـكــون لها
مردود إيجابي على الفريق ،في ظل
عمل الجهاز الفني على تصحيحها
وتالفيها فيما بعد.

تعرض نجم الفريق األول لكرة
السلة بنادي كاظمة حسين
الموسوي إلصابة جديدة ،بعد
دخوله التدريبات بأربعة أيام،
إثر تورم في الركبة التي سبق
أن أجرى بها عملية الغضروف
قبل أشهر في البحرين.
وتسبب تجدد اإلصابة في
ارتباك للفريق ،الذي يسعى
للعودة الى طريق البطوالت
بعد العروض القوية التي
قدمها في الدوري التمهيدي،
ويحتاج الموسوي إلى
راحة مدة أسبوع أو اثنين،
قبل أن يعاود التدريب،
األمر الذي سيغيبه حتما
عن المشاركة في بطولة
الدرع التي ستنطلق االحد
المقبل ،وسيسبب نوعا من
االرتباك للفريق الذي وقع في
المجموعة الحديدية ،التي
جمعته مع أندية الكويت
والجهراء والقرين والشباب
والصليبيخات.
ويواصل الفريق تدريباته
اليومية تحت قيادة
المدرب الوطني
خالد النجم،
استعدادا لبطولة
درع االتحاد.

الزنكي :تدعيم الشباب
بمحترفين ضرورة ملحة

أكد عضو مجلس إدارة نادي
الشباب جابر الزنكي ،أن
تدعيم صفوف الفريق األول
لكرة القدم بمحترفين خالل
االنتقاالت الشتوية الحالية،
ضرورة ملحة.
وكان الشباب تراضى مع
المحترفين المصريين إسالم
فتحي وعبدالعزيز الشاعر،
فيما أبقى على  3محترفين،
هم :الغيني سوما ،إضافة إلى
البرازيليين هيلدر وأوليفيرا.
وقال الزنكي لـ"الجريدة" ،إن
إدارة الشباب الجديدة بصدد
تسلم مقاليد األمور بصورة
رسمية ،بعد اعتماد نتيجة
االنتخابات األخيرة ،وهو ما
يفتح الباب أمام تدعيم فرق
النادي المختلفة .وأضاف
أن إدارة الشباب بصدد
توزيع المناصب التنفيذية
خالل وقت قريب ،ليتسنى
لألعضاء مباشرة العمل ،كل
في اختصاصه.
من جهة أخرى ،أقام
مجلس إدارة الشباب
الجديد ،أمس األول ،حفل
استقبال ،بمناسبة الفوز في
االنتخابات األخيرة واكتساح
جميع المقاعد.
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األخضر يصطدم بالعنابي في مواجهة مثيرة
تجتذب المواجهة
بين المنتخبين
السعودي
ً
والقطري اهتماما
ً
كبيرا ،وسط أجواء
المقاطعة الدبلوماسية
واالقتصادية مع أنها
مباراة حاسمة على
صدارة مجموعتهما
في بطولة كأس
آسيا 2019
باإلمارات.

المقهوي

وس ــط أج ـ ــواء الـمـقــاطـعــة الــدب ـلــومــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،تـجـتــذب
المواجهة بين المنتخبين السعودي والقطري اهتماما كبيرا ،مع
كونها مباراة حاسمة على صدارة مجموعتهما في بطولة كأس آسيا
 2019باإلمارات.
ويلتقي الفريقان الـيــوم على اسـتــاد "مدينة زايــد الرياضية" في
أبوظبي بالجولة الثالثة األخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في
الدور األول للبطولة ،كما تشهد نفس الجولة المباراة بين منتخبي
لبنان وكوريا الشمالية في التوقيت ذاته على استاد نادي الشارقة.
وحسم المنتخبان تأهلهما فعليا إلــى الــدور الثاني (دور الستة
عشر) بالبطولة قبل مباريات هذه الجولة ،ولكن المباراة بينهما اليوم
ستحسم الصراع على صدارة المجموعة ،التي يتربع عليها المنتخب
القطري (العنابي) بفارق األهداف فقط أمام نظيره السعودي (األخضر).
وقــدم كل من الفريقين عروضا متميزة في الجولتين السابقتين
من البطولة ،وحقق الفوز فيهما ،ليقتسم الفريقان صدارة المجموعة
برصيد  6نقاط لكليهما مع تفوق العنابي بفارق األهداف.
ويخوض الفريقان المباراة وسط أجــواء المقاطعة الدبلوماسية
واالقتصادية المفروضة من السعودية واإلمارات والبحرين ضد قطر
منذ يونيو .2017
وتتسم المباراة بلمسة التينية ،حيث يدرب المنتخب السعودي
المدير الفني األرجنتيني خــوان أنطونيو بيتزي ،بينما يدرب
اإلسباني فيليكس سانشيز المنتخب القطري.
وأشار سانشيز إلى أن الالعبين ال يهتمون كثيرا بالوضع
خــارج الملعب ،إنما يكون تركيزهم فقط فيما يــدور داخل
الملعب ،وهــو ما حــدث بالفعل حتى اآلن ،حيث فــاز الفريق
على نظيره اللبناني  /2صفر ،ثم على كوريا الشمالية  /6صفر،
لتكون أكبر نتيجة في مباريات البطولة الحالية حتى اآلن.
وكان سانشيز أشرف على تدريب منتخبات الناشئين والشباب
بقطر في مراحل عمرية مختلفة قبل تصعيده لتدريب المنتخب األول.
ول ــم يـسـبــق للمنتخب الـقـطــري أن اج ـتــاز دور الـثـمــانـيــة فــي أي من
مشاركاته السابقة في بطوالت كأس آسيا ،ولكن تصدره المجموعة حاليا
بفارق األهداف أمام المنتخب السعودي الفائز باللقب ثالث مرات سابقة
قد يمنحه دافعا كبيرا على التألق في مباراة الغد ،ومحاولة الحفاظ
على صدارة المجموعة ،لضمان مواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني.

عمان لتحويل «األداء الرائع» إلى فوز أول

تـ ـتـ ـطـ ـل ــع سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـلــى
تركمانستان ،لإلبقاء على آمالها بالتأهل لدور
الـ ،16ضمن أفضل  4منتخبات في المركز الثالث،
عندما يلتقي المنتخبان اليوم في الجولة الثالثة
األخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن
كأس آسيا  2019لكرة القدم.
وفــي المجموعة ذاتـهــا ،تلعب أوزبكستان مع
اليابان لحسم الصدارة ،بعدما ضمن المنتخبان
صـ ـع ــودهـ ـم ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وت ـت ـص ــدر
أوزبكستان الترتيب مع  6نقاط وبفارق األهداف
عــن ال ـيــابــان ،بينما تحتل عـمــان وتركمانستان
المركزين الثالث والرابع على التوالي دون رصيد.
في المباراة األولى ،على استاد محمد بن زايد
في أبوظبي ،تحتاج عمان الــى فــوز لإلبقاء على
فــرصــة بـلــوغ دور الـ ــ 16لـلـمــرة األولـ ــى ،بـشــرط أن
تسعفها نتائج المنتخبات المنافسة على المركز
الثالث في المجموعات الخمس األخرى.
ولم يسبق لعمان أن عبرت دور المجموعات،

إذ خرجت من الدور األول في مشاركاتها الثالث
السابقة في نسخ  2004و 2007و .2015وستكون
مـبــاراة الـيــوم الرسمية الثالثة بين المنتخبين،
بعدما تبادال الفوز في تصفيات كأس العالم ،2018
ففازت عمان ذهابا  ،3-1وتركمانستان إيابا .2-1
وعلى استاد خليفة بن زايد في مدينة العين،
تسعى اليابان لتجنب إنهاء دور المجموعات في
المركز الثاني ،وهــو الــذي لــم تعرفه منذ نسخة
 ،1992وذل ــك بـمــواجـهــة أوزبـكـسـتــان الـمـتـصــدرة
بفارق األهداف.
وكانت آخر مرة أحرزت اليابان ،صاحبة الرقم
القياسي في عدد األلقاب القارية ( ،)4مركزا دون
األول في دور المجموعات في نسخة  ،1988حين
حلت أخيرة في مجموعتها في باكورة مشاركاتها
بالبطولة.
وحــاف ـظــت ال ـي ــاب ــان ب ـعــد ذل ــك ع ـلــى حـضــورهــا
فــي ص ــدارة مجموعتها فــي مـشــاركــاتـهــا السبع
المتتالية منذ  1992حتى .2015

لبنان يبحث عن فوز الفرصة األخيرة أمام كوريا الشمالية
يدخل منتخب لبنان مباراته اليوم ضد كوريا الشمالية
فــي الـجــولــة األخ ـي ــرة لـمـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة،
متمسكا بحظوظ تأهل ضئيلة إلــى دور ال ــ 16فــي كأس
آسيا  2019لكرة القدم في اإلمارات.
وتتلخص مهمة "رجال األرز" على استاد الشارقة اليوم
في تحقيق الفوز األول لهم في مشاركتهم الثانية بالبطولة
القارية ،أمال أن يسعفهم ذلك لبلوغ الدور التالي من بوابة
المركز الثالث بموجب نظام البطولة ،الذي يمنح التأهل
للدور المقبل الى بطل ووصيف كل من المجموعات الست،
إضافة الى أفضل  4منتخبات حلت في المركز الثالث.
وبـ ــدا أداء الع ـبــي ال ـم ــدرب الـمــونـتـيـنـيـغــري م ـي ــودراغ
رادولوفيتش متحفظا في المباراتين األولين ،فخسر أمام
قطر والسعودية بنتيجة واحدة صفر ،2 -إال أن الفوز على
كــوريــا الشمالية ،التي ظهرت كأضعف فــرق المجموعة
بخسارتين أمام السعودية برباعية وقطر بسدادسية ،قد
يشكل انطالقة جديدة للفريق الذي يخوض غمار العرس
القاري للمرة الثانية بعد  ،2000عندما استضاف الحدث
على أرضه وودع من الدور األول بهزيمة وتعادلين.
وحسم المنتخبان الخليجيان ،اللذان يلتقيان اليوم في
أبوظبي ،بطاقتي التأهل عن المجموعة ،بينما يحتل لبنان
المركز الثالث دون نقاط ،بفارق األه ــداف عن المنتخب
الكوري الشمالي صاحب المركز األخير.
وسبق للمنتخب اللبناني أن التقى الخصم الكوري
الشمالي في تصفيات البطولة الحالية ،فتعادال  2-2في
بيونغ يانغ ،قبل أن يحقق "منتخب األرز" فوزا كبيرا في
بيروت بخماسية نظيفة.
وعانى المنتخب اللبناني سلسلة مشاكل على هامش
البطولة الحالية ،منها استبعاد العبه باسل غــرادي من
التشكيلة لرفضه الجلوس على مقاعد البدالء ،وعقاب لجنة
االنضباط والقيم في االتحاد اآلسيوي لمدرب المنتخب
بغرامة مالية قدرها  7500دوالر أميركي ،بسبب االنتقادات
الحادة التي وجهها للتحكيم بعد مباراة قطر ،وإلغاء هدف
بدا صحيحا لفريقه.
واعتبر رادولوفيتش أن الفترة التحضيرية لمباراة
كوريا الشمالية "كافية للتعافي واالسـتـعــداد بالطريقة

عـ ّـبــر عـمــر خريبين الع ــب المنتخب الـســوري
لكرة القدم عن استيائه الشديد بعد الفشل في
استكمال المشوار ببطولة بكأس آسيا  ،2019عقب
الخسارة أمام أستراليا  3 /2في الجولة األخيرة
من دور المجموعات.
وقال خريبين" :أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد
ا لـخــروج اآل سـيــوي ،فهناك العديد مــن الخفايا
تـسـبـبــت ف ــي اي ـص ــال ال ـك ــرة ال ـس ــوري ــة إل ــى هــذا
الشكل".
وأض ــاف" :هـنــاك تقصير مــن المسؤولين عن

العبا المنتخب اللبناني
المناسبة ،كي نكون بالزخم المطلوب ونحقق االنتصار"
الذي اعتبر أنه ممكن "إذا وظفنا جهودنا كما يجب".
وأضاف "لن نقلل من شأن خصمنا المقبل ،لكننا نملك
معطيات ومقومات ومهارات قادرة على تأمين فوز يسعد
الجميع".
وفي غياب غرادي ( 25عاما) المنتقل مطلع الموسم من
سترومغودسيت النرويجي الى هايدوك سبليت الكرواتي،
يحظى لبنان بمجموعة من الالعبين القادرين على صنع
الفارق ،منهم الحارس مهدي خليل ،والشقيقان الكسندر
وفيليكس ملكي ،هيثم فاعور ،حسن معتوق ،علي حمام،

وليد اسماعيل ،جوان العمري ،محمد حيدر ،وهالل الحلوة.
من جهته ،يسعى منتخب كوريا الشمالية للفوز في
محاولة للتأهل إلى الدور التالي في مشاركته الخامسة
في البطولة ،بعدما حل رابعا في  ،1980وودع باكرا في
 1992و 2011و.2015
ويعول المدرب كيم يونغ جون على الحارس المخضرم
ري ميونيغ-غوك ( 32عاما) على رغم اهتزاز شباكه بعشرة
أهداف في مباراتين ،والمهاجم باك كوانغ ريونغ ( 26عاما)
الذي أصبح في  2011أول كوري شمالي يخوض مباراة
في دوري أبطال أوروبا مع بازل السويسري.

بوركلمانز :الالعبون أصبحوا أكثر خبرة

خريبين حزين بعد خروج المنتخب السوري
الكرة السورية .شعرنا أننا خارج كأس آسيا رغم
سيطرتنا على مجريات اللقاء".
من جانبه ،قال عمر السومة" :الحمد لله على كل
شــيء .لــم يحالفنا الـحــظ ،وأتمنى التوفيق لباقي
المنتخبات العربية ،وعلينا أن نستعد ،ونقاتل من
أجل التأهل لنهائيات كأس العالم ."2022
يذكر أن األردن وأستراليا تأهال لدور الستة عشر
ببطولة كــأس آسـيــا ،بعد احتاللهما المركز األول
والثاني من ترتيب المجموعة الثانية.
(د ب أ)

وأكــد الـفــوز على منتخبي كــوريــا الشمالية ولبنان استفادة
المنتخب السعودي من الخبرة التي اكتسبها العبو الفريق في
مشاركتهم ببطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقال بيتزي" :الالعبون تأقلموا مع النواحي الخططية
واالستراتيجية".
وي ــدرك بيتزي جـيــدا كيفية
الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب ب ـطــولــة دول ـيــة
وقارية ،حيث سبق له قيادة
المنتخب التشيلي للفوز
ب ـل ـق ــب كـ ـ ــأس أمـ ـ ــم أم ـي ــرك ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة (ك ــوب ــا أم ـيــركــا
.)2016
وقال المدافع السعودي محمد
البريك" :نريد تقديم أداء أفضل
دائما .ونأمل أن نجتهد ،وأن نتبع
تعليمات المدرب لتقديم أداء أفضل".
وأض ـ ــاف" :بــال ـط ـبــع ،عـنــدمــا تتصدر
م ـج ـمــوع ـتــك ،ت ـص ـبــح أك ـث ــر ث ـق ــة ،وهـ ــو ما
يمنحك األفضلية".
وقــال البريك" :إذا كنت تريد الفوز باللقب ،فإنك
تحتاج إلى التغلب على أي فريق تواجهه ...ال أعتبر
أي فريق متوسط المستوى".
ويحتاج المنتخب القطري إ لــى نقطة التعادل فقط
في مباراة الغد ،لضمان البقاء في الصدارة ،بينما يحتاج
المنتخب السعودي (األخضر) للفوز إذا أراد الفوز بالصدارة.
وقال عبدالكريم حسن نجم المنتخب القطري ،والفائز
بلقب أفـضــل الع ــب آس ـيــوي لـ ـ ــ" :2018نـبـنــي فــريـقــا جــديــدا،
وهناك العديد من الالعبين الشبان بالفريق ...ال يمكن أن
نقول إننا جئنا إلى هنا للفوز باللقب ،علينا التقدم المباراة
تلو األخرى".
وأضاف" :هذا ما نفعله ،وسنكرر هذا في المباراة التالية
أمام المنتخب السعودي ...سنتعامل مع مباراة تلو األخرى".
(د ب أ)

عمر خريبين

أك ــد البلجيكي فـيـتــال بــوركـلـمــانــز ،الـمــديــر الفني
للمنتخب األردني لكرة القدم ،أن فريقه استفاد كثيرا
من المباراة أمام نظيره الفلسطيني في بطولة كأس
آسـيــا  2019ب ــاإلم ــارات ،وأن هــذه الـمـبــاراة ستساعد
الفريق في استعداداته للدور الثاني.
وع ــن تـقـيـيـمــه ألداء الـمـنـتـخــب األردن ـ ـ ــي ،ومــا
إذا كــان لغياب مــوســى التعمري أثــر كبير على
أداء الفريق ،قــال الـمــدرب البلجيكي" :المنتخب
الفلسطيني كان هو من يحتاج إلى نقطة ،وكانت
هناك بعض الصعوبات ...أشعر بالسعادة ،ألننا

أحرزنا سبع نقاط في هذه المجموعة الصعبة".
وأوضح بوركلمانز" :موسى العب جيد ،ولكن البدالء
جـيــدون أيـضــا ،ولدينا  23العبا جــاهــزا ...علينا اآلن
االستعداد للمباراة القادمة".
وعن السبب وراء تغيير طريقة اللعب ،قال" :لدي ثقة
بالالعبين وقدرتهم على تنفيذ الخطة المطلوبة منهم.
قدموا أداء جيدا ،ودافعوا وهاجموا جيدا".
وعن عدم الدفع بالالعبين البدالء رغم تصريحاته
قبل المباراة ،أشار بوركلمانز" :كمدرب ،البد من البدء
بالتشكيلة التي تقنعك.

بوركلمانز

كوريا الجنوبية تعبر الصين بثنائية وتتأهل لدور الـ ١٦
لوكاس يقود قرغيزستان للفوز على الفلبين بكأس أمم آسيا
صعد منتخب كوريا الجنوبية
في صدارة المجموعة الثالثة
إلى دور الـ  16بكأس أمم
آسيا ،وذلك بعد فوزه على
الصين الذي ضمن هو اآلخر
التأهل للدور الثاني ،بهدفين
من دون رد ،في حين أبقى
منتخب قيرغزستان على
حظوظه في التأهل بفوزه
على الفلبين .1-3

فرحة كوريا الجنوبية بالتأهل إلى دور الـ  ١٦والفوز على الصين

تــربــع منتخب كــوريــا الجنوبية على صــدارة
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة ب ــدور الـمـجـمــوعــات لبطولة
كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم ،المقامة حاليا في
اإلمارات العربية المتحدة ،عقب فوزه المستحق
أ مــس  -2صفر على منتخب الصين فــي الجولة
الثالثة (األخيرة) للمجموعة ،التي شهدت أيضا
فوز قرغيزستان  1 -3على منتخب الفلبين.
ورفــع المنتخب الكوري الجنوبي ،الــذي حقق
ان ـت ـصــاره الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي فــي المجموعة،
رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة ،بفارق ثالث
نقاط أمام أقرب مالحقيه المنتخب الصيني ،علما
بأنهما ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر بالبطولة
منذ الجولة الماضية.
فــي المقابل ،حصد منتخب قرغيزستان أول
ثالث نقاط في المجموعة ،ليحتل المركز الثالث،
وب ـق ــي تــأه ـلــه لـ ـ ــأدوار اإلق ـصــائ ـيــة ف ــي الـبـطــولــة
مرهونا بــوجــوده ضمن أفضل أربعة منتخبات
حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست
بمرحلة المجموعات في المسابقة ،في حين ظل

منتخب الفلبين قابعا فــي مــؤ خــرة الترتيب بال
نقاط ،ليودع المسابقة مبكرا.
وعلى استاد آل نهيان بنادي الــوحــدة ،افتتح
هـ ــوانـ ــج أوي جـ ــو ال ـت ـس ـج ـيــل ل ـم ـن ـت ـخــب ك ــوري ــا
الجنوبية في الدقيقة  14من ركلة جزاء ،في حين
تكفل مـنـجــاي كـيــم بتسجيل ال ـهــدف الـثــانــي في
الدقيقة .51
ويلتقي المنتخب الـكــوري الجنوبي فــي دور
الستة عشر مع أحد المنتخبات أصحاب المركز
الثالث الثالثاء المقبل ،في حين يلتقي منتخب
الصين مع المنتخب التايلندي يوم األحد المقبل.
وعلى ملعب مكتوم بن راشــد بنادي الشباب،
تـغـلــب مـنـتـخــب قــرغـيــزسـتــان  1-3عـلــى منتخب
الفلبين.
وتـ ـقـ ـم ــص فـ ـيـ ـت ــال ــي ل ـ ــوك ـ ــاس دور ال ـب ـط ــول ــة
ف ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ب ـع ــدم ــا س ـج ــل األهـ ـ ـ ــداف ال ـثــاثــة
لقرغيزستان في الدقائق  24و 51و( 77هاتريك)،
ق ـبــل أن ي ـح ــرز سـتـيـفــان شـ ـ ــرووك ه ــدف ال ـشــرف
للفلبين في الدقيقة .80
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تعويض
يسعى برشلونة إلى
ً
هزيمته أمام ليفانتي ذهابا،
وذلك عندما يستقبله اليوم
في إياب الدور ثمن النهائي
لمسابقة كأس إسبانيا لكرة
القدم.

موعد المباراة
برشلونة  xليفانتي
١١:٣٠م

يــأمــل بــرشـلــونــة حــامــل اللقب
وبطل الدوري أن يتجنب الخروج
من الــدور ثمن النهائي لمسابقة
كأس إسبانيا ألول مرة منذ عام
 ،2010وذ لـ ــك عـنــد مــا يستضيف
ليفانتي اليوم إيابا.
ورغـ ـ ــم خـ ـس ــارة الـ ــذهـ ــاب عـلــى
مـلـعــب "س ـي ــوت ــات دي فــالـنـسـيــا"
بنتيجة  ،2-1يـبــدو مستبعدا أن
يذهب برشلونة ضحية لليفانتي،
الــذي أفــاد الخميس الماضي من
ق ــرار ال ـمــدرب أرنـسـتــو فالفيردي
ب ــإراح ــة ع ــدد كـبـيــر م ــن نـجــومــه،
وعلى رأسهم األرجنتيني ليونيل
مـيـســي واألوروغ ــوي ــان ــي لــويــس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز ،مـ ــن أجـ ـ ــل ح ـس ــم ل ـقــاء
الذهاب.
وعـ ـ ــاد م ـي ـســي وسـ ــواريـ ــز إل ــى
تشكيلة النادي الكتالوني األحد
الماضي في الدوري ،وساهما في
فوزه السادس على التوالي على
حساب ايبار  -3صفر ،بعدما عزز
األول رقمه القياسي كأفضل هداف
في تاريخ "الليغا" بتسجيله هدفه
ال ـ ـ  ،400ف ــي ح ـيــن س ـجــل الـثــانــي
ثنائية.
وانضم ميسي األحد الماضي
إل ـ ــى غ ــري ـم ــه الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ريـ ــال
مدريد نجم يوفنتوس اإليطالي
ً
ح ــال ـي ــا ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رون ــال ــدو ك ـثــانــي الع ــب ف ـقــط في
الـ ـبـ ـط ــوالت األوروب ـ ـ ـي ـ ــة ال ـخ ـمــس
الكبرى (إسبانيا ،إنكلترا ،إيطاليا،
ألمانيا وفرنسا) يصل إلى عتبه
الهدف الـ .400
وسـجــل رونــالــدو  409أه ــداف،
لكن مع ثالثة أندية في البطوالت
الـ ـخـ ـم ــس ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى (ب ـ ـ ــواق ـ ـ ــع 84
ه ــدف ــا م ــع مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنـكـلـيــزي ،و 311مــع ري ــال ،و14
حـ ـت ــى اآلن م ـ ــع ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس فــي
"سيري آ" هذا الموسم) ،في حين
أن أهــداف ميسي ال ـ  400سجلها

جانب من مباراة الذهاب بين برشلونة وليفانتي
مع فريق واحد وفي نفس الدوري.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ــوقـ ـ ــع االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبــي لكرة القدم ،ليس هناك
سوى ثالثة العبين آخرين سجلوا
أهدافا أكثر من ميسي في بطولة
محلية واحدة على صعيد القارة
العجوز ،وهم يوزف بيتسان (500
هــدف فــي تشيكوسلوفاكيا بين
 1931و ،)1955وجيمي ماكغروري
( 410أهـ ــداف فــي اسـكـتـلـنــدا بين
 1922و ،)1938وستييبان بوبيك
( 403أهداف في يوغوسالفيا بين
 1945و.)1958
بالنسبة لفالفيردي فإن ميسي

أعرب النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـت ـس ـج ـيــل  400هـ ــدف فــي
ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم "الليغا"،
ً
معربا عــن األمــل فــي إح ــراز المزيد من
األهداف في المستقبل.
وقال ميسي ،في مقابلة مع صحيفة
"موندو ديبورتيفو" اإلسبانية" :الوصول
إلى الهدف رقم  400أمر يدعو إلى الفخر،
وأتمنى أن أحرز المزيد ،ال أهتم باألرقام
القياسية ،أفـضــل أن أركــز فــي مــا أقــوم به
ً
يوما تلو آخر".
وأضــاف نجم برشلونة اإلسباني" ،أركــز في
المباريات أكثر من تركيزي في إحراز األهداف،
ه ــذا هــو الـتـحــدي ال ــذي لــديـنــا ،يـجــب أن نفوز
بــال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ف ــي ك ــل م ــرة ل ـل ـصــراع على
لـقــب الـلـيـغــا ،وه ــي الـبـطــولــة ال ـتــي ي ـفــوز بها
ً
الفريق األكثر استقرارا ،أحاول أن أساعد ليس
ً
عــن طــريــق إح ــراز ه ــدف مــا وحـســب بــل أيـضــا

"وحــش .من السهل التحدث (عن
األرق ـ ــام) ،لـكــن عليك أن تسجلها
(األهداف) الواحد تلو اآلخر ،إنها
وظيفة طويلة األم ــد" ،معتبرا أن
أرقام قائد فريقه "فلكية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة "بـ ـ ـ ـ ــي إن
سـبــورت"" ،إنــه أمــر ال يصدق ،إذا
ما نظرنا الــى مسيرته .ليس من
ناحية األهداف فقط ،ولكن أيضا
مــن ناحية مــا نجح فــي تحقيقه،
وما خلق من حوله .هو من مجرة
أخرى".
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أال ي ـخ ــاط ــر
فــال ـف ـيــردي ال ـي ــوم بــإب ـقــاء ميسي

بــالـتـمــريــرات الـحــاسـمــة أو حـتــى الـمـشــاركــة في
لعبة خطيرة".
ً
وأك ــد ميسي أنــه ال ي ــروق لــه كـثـيــرا التحدث
عن أهداف بعينها ،ولكنه اعترف بأن أول هدف
له في الليغا في مرمى نادي الباسيتي في عام
ً
 2005لن ينساه أبدا.
ً
وأشـ ـ ــار ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ق ــائ ــا" :دائ ـم ــا
تكون مميزة تلك األه ــداف التي يتم تسجيلها
في مباريات الكالسيكو أمــام منافسين أقوياء
اعـتــادوا على التواجد على القمة مثل أتلتيكو
مدريد وفالنسيا وإشبيلية".
وتابع" :لقد حالفني الحظ في التسجيل أمام
جمهورنا هنا في كامب نو (معقل برشلونة)،
ً
ً
ً
دائما ما تكون أهدافا مميزة ،وأيضا هي كذلك
ً
األهداف التي يتم تسجيلها خارج الديار نظرا
إلــى صعوبة اللقاء ات في الـخــارج ،في النهاية
األهداف المهمة ليست هي األهداف الرائعة بل
األهداف التي تساعد الفريق على الفوز"( .د ب أ)

أو س ــواري ــز عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء
إذا ك ــان يــر يــد تجنيب برشلونة
الـخــروج مــن ال ــدور ثمن النهائي
ألول م ــرة مـنــذ  2010حـيــن خسر
أم ــام إشـبـيـلـيــة ( 2-1ذه ــاب ــا على
أرض ــه ،و -1صـفــر اي ــاب ــا) ،قـبــل أن
يـنـجــح بـعــدهــا فــي ال ــوص ــول إلــى
النهائي مرتين ونصف النهائي
مرة واحدة ،والفوز باللقب خمس
مـ ــرات ،بينها أرب ــع فــي الـمــواســم
األربعة األخيرة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،حـ ـج ــز خ ـي ـتــافــي
ب ـط ــاق ــة ت ــأه ـل ــه إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور رب ــع
النهائي للمرة األولــى منذ 2015

والثانية فقط منذ  ،2010بتعادله
مع مضيفه بلد ُالوليد  ،1-1أمس
األول ،في إياب ثمن النهائي.
وك ــان وصـيــف بطل المسابقة
ل ـ ـعـ ــا مـ ــي  2007و  2008ح ـســم
ل ـقــاء ال ــذه ــاب عـلــى أرض ــه بهدف
سجله في الثواني األخيرة أنخل
رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز ،ال ـ ــذي م ـن ـحــه أم ــس
األول أي ـض ــا هـ ــدف ال ـت ـق ــدم ()29
من ركلة جزاء ،بعد االحتكام إلى
تقنية الفيديو (في أيه آر) ،قبل أن
يعيد اإل يـطــا لــي دانييلي فيردي
األم ــل ألصـحــاب األرض ،بــإدراكــه
التعادل (.)50

وح ـصــل بـلــد الــول ـيــد ،وصـيــف
عامي  1950و ،1989على فرصة
التقدم بالدقائق األخيرة من اللقاء
ح ـي ــن اح ـت ـس ـبــت ل ــه رك ـل ــة جـ ــزاء،
لكن روبــن الكاراز اصطدم بتألق
الـحــارس األرجنتيني لـيــونــاردو
تشيتشيسوال ،الذي أحبط عزيمة
أصـحــاب األرض فــي وقــت حاسم
من المباراة (.)85
ُ
ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ثـ ـ ـم ـ ــن
النهائي اليوم ،حين يلتقي ريال
سوسييداد مع ريــال بيتيس (-0
 ،)0وإسبانيول مع فياريال (.)2-2

أعلن نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم أمس
األول أن هدافه هاري كين سيغيب عن صفوفه حتى
مارس المقبل على األقل ،بسبب إصابة في الكاحل
تعرض لها األحد خالل مباراة في الدوري الممتاز.
وثبت هذا اإلعــان المخاوف التي أبداها مدرب
الفريق ماوريسيو بوكيتينو في أعقاب الخسارة
أمام مانشستر يونايتد األحد (صفر ،)-1في المرحلة
الثانية والعشرين من الدوري ،على ملعب ويمبلي
اللندني ،والتي شهدت إصابة كين ( 25عاما) في
اللحظات األخيرة منها.
وسيكون هذا الموسم الثالث تواليا ،الذي يضطر
فيه قائد منتخب "األسود الثالثة" ،وهداف مونديال
روسيا  2018مع  6أهداف ،إلى الغياب عن صفوف
فريقه خالل الموسم بسبب اإلصابة ،علما أن هذه
اإلصــابــة الجديدة تأتي في وقــت ينافس توتنهام
على  3جبهات محلية ودوري أبطال أوروبا.
وبعد نحو  48ساعة من تعرض كين إلصابة في
الثواني األخيرة من المباراة ضد "الشياطين الحمر"،
إثــر احتكاك مــع المدافعين فيل جونز والسويدي
فيكتور ليندلوف ،أعلن توتنهام ،في بيان ،أنه "بعد

روما يسعى إلى التعاقد
مع محمد النني

.86-124
وف ـ ـ ــي أت ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا ،مـ ـ ّـهـ ــد ج ــون
كــول ـي ـنــز ال ـط ــري ــق أم ـ ــام هــوكــس
للفوز على ثاندر  ،126-142بعد
نجاحه في محاوالته الـ 11األولى
وفي  12من أصل  14محاولة في
المباراة بأكملها ( 26نقطة).
وع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب "س ـت ــاي ـب ـل ــس
سنتر" ،أفاد لوس أنجلس ليكرز
مـ ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـصـ ـع ــب لـضـيـفــه
شيكاغو بولز ،ليلحق به هزيمته
ً
ال ـثــام ـنــة ت ــوال ـي ــا والـ ـ ـ ــ 34ف ــي 44
مباراة ،بالفوز عليه .100-107

إجراء التقييمات األولية ،يمكننا أن نؤكد أن هاري
كين تعرض لضرر في أربطة الكاحل األيسر خالل
مباراة األحد".
وأض ــاف الـبـيــان" :سـيــواصــل الـخـضــوع لمراقبة
جهازنا الطبي مع بدء عملية التعافي ،ومن المتوقع
أن يعاود التمارين مطلع مارس".

أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ،
حـســن صــالــح حـمـيــدزيـتــش ،ف ــي تـصــريـحــات
لمجلة سبورت بيلد األلمانية ،أن "البافاري"
سيتخذ قرارا بشأن تفعيل خيار شراء الالعب
الكولومبي خاميس رودريغيز من عدمه وفقا
ل ـمــا س ـي ـحــدث ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن بـطــولــة
الدوري األلماني (البوندسليغا).
وقال حميدزيتش حول مستقبل رودريغيز:
"سـ ـن ــراق ــب م ــا س ـي ـح ــدث ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي،
وسنقوم باتخاذ القرارات المناسبة" ،في إشارة
إلى خيار شراء الالعب بقيمة  42مليون يورو.
جدير بالذكر ،أن "البافاري" عليه أن يتخذ
ق ــرارا بشأن مستقبل صانع األلـعــاب الدولي
( 27عاما) بنهاية الموسم على أقصى تقدير.
وعلى أي حال ،استبعد حميدزيتش إمكانية
االستفادة من خيار الشراء وعــرض خاميس

للبيع فـيـمــا ب ـعــد ،وه ــي احـتـمــالـيــة طرحتها
بعض وسائل اإلعالم.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ش ــدد ال ــاع ــب ال ــدول ــي
البوسني السابق على أن "هــذا ليس أسلوب
البايرن".
ُيذكر أن خاميس انتقل إلى البايرن قادما
مــن ري ــال مــدريــد عـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة موسم
 ،2017-2018في ظل وجود خيار يتيح للنادي
األلماني االحتفاظ بخدماته.
وعانى الالعب بعض اإلصابات في صفوف
بطل ال ــدوري األلـمــانــي ،كما أنــه تحدث مــرارا
عن عدم رضاه عن وضعه الحالي مع الفريق،
بسبب جلوسه على مقاعد البدالء ،بعد تولي
الكرواتي نيكو كوفاتش مهمة تدريب الفريق
خلفا ليوب هاينكس.
(إفي)

نادال بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة
ً
بلغ اإلسباني رافايل نادال المصنف ثانيا
الــدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة
لكرة المضرب ،بفوزه السهل على األسترالي
ماتيو إبدن  3-6و 2-6و 2-6أمس.
واحتاج نادال ،الذي غاب عن القسم الثاني
مـ ــن الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ب ـع ــد خ ـضــوعــه
لعملية جراحية في ساقه ،إلى 116
دقيقة فقط لتخطي منافسه
ً
ويـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــدا م ــع
األسـتــرالــي اآلخــر أليكس
دو مينور أو السويسري
هنري الكسونن.
وابـ ـتـ ـع ــد ن ـ ــادال
ً
" 32عــامــا"
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــز
ً
بـ  17لقبا
ً
كبيرا عــن المالعب
م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـس ـ ـحـ ــابـ ــه ف ــي
سبتمبر الماضي من نصف نهائي
بطولة فالشينغ ميدوز األميركية
أمام األرجنتيني خوان مارتن دل
بوترو بسبب إصابة في الركبة،

واستغل "الماتادور" اإلسباني ابتعاده إلجراء
عملية جراحية في الكاحل لمعالجة مشكلة
سابقة.
وخاض نادال دورتين استعراضيتين فقط
ً
استعدادا لبطولة أستراليا في أبوظبي أواخر
عام  ،2018وفي سيدني قبل أسبوع.

فوز صعب لفيدرر
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،اض ـ ـ ـطـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري
الـمـخـضــرم روج ـيــه ف ـيــدرر حــامــل الـلـقــب في
ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن إلـ ــى خـ ــوض جــولـتـيــن
فاصلتين أ مــام البريطاني المغمور دانيال
إيفانز ليتغلب عليه  "5-7" 6-7و "3-7" 6-7و3-6
ويبلغ الدور الثالث.
ً
ً
ول ــم يـجــد ف ـيــدرر الـفــائــز بـ ـ  20لـقـبــا كبيرا
ويسعى في ملبورن إلى إحــراز لقبه السابع
ً
والـ ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا ،أي ص ـع ــوب ــة ف ــي تـخـطــي
األوزبكي دينيس إيستومين في الدور األول،
ً
لكنه واجه صمودا من إيفانز المصنف 189
ً
عالميا.
وكان إيفانز احتل المركز الـ 41األعلى في

ً
مسيرته لكن تصنيفه تــرا جــع كـثـيــرا عندما
خضع لفحص عن المنشطات جاءت نتيجته
إيجابية لتناوله مــادة الكوكايين في أبريل
عام .2017
ً
ً
واعتمد البريطاني أسلوبا ضاغطا أربك
ال ـس ــوي ـس ــري ال ـم ـخ ـضــرم ف ــي الـمـجـمــوعـتـيــن
األولين ولم يرتكب أخطأء كثيرة.
وسنحت لفيدرر فرصة كسر إرسال منافسه
والفوز بالمجموعة األولى عندما تقدم عليه
 5-6لكنه فوتها ليخوض جولة فاصلة تخلف
فيها  5-3قبل أن يقلب األم ــور فــي مصلحته
ً
بفوزه بأربع نقاط تواليا.
وخ ـضــع الـبــريـطــانــي ل ـعــاج ق ــروح ــات في
أسفل قدميه قبل انطالق المجموعة الثانية
قبل أن يخسر إرســالــه فــي مطلعها .وبــدا أن
ً
ً
ً
فيدرر المصنف أوال عالميا سابقا ،سيحسم
المجموعة بسهولة لكن إيفانز نجح في إدراك
ال ـت ـعــادل  5-5وف ــرض جــولــة فــاصـلــة أنـهــاهــا
ً
فيدرر لمصلحته أيضا.
ً
وك ـ ــان فـ ـي ــدرر تـ ــوج ب ـط ــا الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
ب ـفــوزه عـلــى ال ـكــرواتــي مــاريــن سيليتش في
ً
ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،مـ ـع ــززا رق ـم ــه الـقـيــاســي

أغوسبورغ يعلن تجديد عقد
رعايته حتى 2030
أعلن نادي أغوسبورغ األملاني
لكرة القدم ،أمس ،تجديد تعاقده
مع الراعي الرئيسي له ،شركة
دبليو دبليو كيه للتأمني ،حتى
عام .2030
وقال النادي الذي يلعب
بدوري الدرجة األولى األملاني
(بوندسليغا) ،في بيان له ،إن
"دبليو دبليو كيه" ستكون راعيا
ألكاديمية الشباب التابعة له،
كما ستحصل على حقوق االسم
الخاص باالستاد ،إضافة إلى
رعاية قميص الفريق.
وذكر رئيس أوغوسبورغ ،مايكل
سترويل ،أن "هذه أكبر صفقة
في تاريخ إف سي أغوسبورغ،
كما تعد فريدة من نوعها في
البوندسليغا".
وتعد "دبليو دبليو كيه" الراعي
الرئيس ألغوسبورغ ،الذي
يحتل املركز الخامس عشر في
"البوندسليغا" ،منذ عام .2015

الهولندي بابل ينضم
إلى فولهام

بايرن سيحدد مصير خاميس في القسم الثاني

ووريرز يسقط دنفر من الربع األول
ّ
كشر غولدن ستايت ووريــرز
عن أنيابه ووجه رسالة شديدة
اللهجة بأنه ما زال الفريق ذاته
الذي توج بلقب دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ثالث مرات
في المواسم األربعة األخيرة ،من
خالل حسم مواجهته القوية مع
دنفر ناغتس في ربع واحد خالل
أمسية هجومية بامتياز.
وذه ــب فــريــق ال ـمــدرب ستيف
كير إلــى ملعب دنفر وهــو عــازم
ع ـل ــى ان ـ ـتـ ــزاع ص ـ ـ ــدارة الـمـنـطـقــة
الغربية من مضيفه ،وقد تحقق
ل ــه ذلـ ــك م ـنــذ ال ــرب ــع األول ال ــذي
أدخله تاريخ الدوري بعدما أنهاه
ب ــ 51نقطة ،بينها  10ثالثيات،

سلة أخبار

أفادت تقارير صحافية أمس
األول بأن نادي روما يسعى
إلى التعاقد مع املصري الدولي
محمد النني العب وسط أرسنال
اإلنكليزي.
ووفقًا ملوقع "توتو ميركاتو"
اإليطالي ،فإن روما يسعى
للتعاقد مع النني ( 26عامًا)
سواء بعقد نهائي أو على سبيل
اإلعارة حتى نهاية املوسم.
وانضم النني إلى أرسنال في
يناير  2016قادمًا من صفوف
بازل السويسري.
إال أن مشاركات العب الوسط
املصري مع أرسنال تراجعت
هذا املوسم إذ شارك في ثماني
مباريات فقط.
(د ب أ)

ميسي :ال أهتم باألرقام القياسية اإلصابة تبعد هاري كين حتى مارس

ً
حاسما المواجهة بنتيجة -142
 111ف ــي أمـسـيــة انـتـهــت بـثــاثــة
انـتـصــارات بـ ــ 140نقطة أو أكثر
وذلك للمرة األولى منذ عام .1984
وف ــي انــديــانــابــول ـيــس ،هيمن
ان ــدي ــان ــا ب ـي ـســرز ع ـلــى م ـبــاراتــه
وضـ ـيـ ـف ــه ف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز مــن
ً
ال ـبــدايــة حـتــى الـنـهــايــة ،متفوقا
على األخير .97-131
وحـ ـق ــق الـ ـي ــون ــان ــي ال ـم ـتــألــق
يانيس أنتيتوكونمبو الـ"تريبل
داب ـ ـ ــل" الـ ــرابـ ــع ل ــه هـ ــذا ال ـمــوســم
ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه  12نـ ـقـ ـط ــة م ـ ــع 10
مـ ـت ــابـ ـع ــات وم ـث ـل ـه ــا تـ ـم ــري ــرات
حاسمة ،ليقود ميلووكي باكس
ل ـف ــوز ك ـب ـيــر ع ـلــى م ـيــامــي هيت

رياضة

فـ ــي عـ ـ ــدد أل ـ ـقـ ــاب الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـكـ ـب ــرى "."20

كيربر تهزم بياتريز
من جهتها بلغت األلمانية أنجيليك كيربر
الـمـصـنـفــة ثــانـيــة الـ ــدور ال ـثــالــث ،ب ـفــوزهــا على
الـبــرازيـلـيــة بـيــاتــريــز ح ــداد مــايــا الـمـتــأهـلــة من
التصفيات  2-6و.3-6
وكانت كيربر أحرزت باكورة ألقابها الكبرى
في بطولة أستراليا عام  2016قبل أن تتوج في
فالشينغ مـيــدوز فــي الـعــام ذاتــه ثــم ويمبلدون
عام .2018
ولم تجد كيربر صعوبة في تخطي منافستها
وسط رطوبة شديدة ،وقالت بعد المباراة "كانت
ً
مباراة صعبة ،لقد لعبت بشكل جيد جدا وكان
يتعين ّ
علي أن أخرج أفضل ما في جعبتي".
وتلتقي كيربر في الدور المقبل مع األسترالية
كيمبيرلي بيريل التي تشارك ببطاقة دعوة.
وب ـل ـغــت ك ـيــربــر الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي من
البطولة األسترالية العام الماضي قبل أن تخسر
أمام الرومانية سيمونا هاليب.

عاد املهاجم الدولي الهولندي
راين بابل إلى الدوري اإلنكليزي
من بوابة فولهام ،الذي تعاقد معه
من بشكتاش التركي حتى نهاية
املوسم ،على أمل تجنيب النادي
اللندني الهبوط إلى الدرجة األولى
مجددًا.
وترك الهولندي البالغ  32عامًا
الدوري اإلنكليزي املمتاز عام 2011
بعد أن دافع عن ألوان ليفربول
في  146مباراة خالل ثالثة أعوام
ونصف العام بقميص "الحمر"،
من أجل االنتقال إلى هوفنهايم
األملاني ثم أياكس أمستردام
الهولندي وقاسم باشا التركي
والعني اإلماراتي وديبورتيفو ال
كورونيا اإلسباني ،قبل أن يحل
عام  2017في بشكتاش.
ونقل موقع فولهام عن بابل قوله
"انطباعاتي األولى جيدة وأنا
متحمس جدًا .أؤمن دون شك
بأن فولهام سيبقى (في الدوري
املمتاز) .إنه أحد األسباب التي
دفعتني للتواجد هنا ،لكي أحاول
املساعدة في تحقيق ذلك .أنا
مستعد للبدء ،متحمس ومتلهف".

كلينسمان :جوناثان سيكون
األفضل في البوندسليغا
يرى املدير الفني السابق للمنتخب
األملاني يورغن كلينسمان أن
نجله جوناثان يتمتع باملستوى
الذي يؤهله ليكون الحارس األول
في الدوري األملاني لكرة القدم
"بوندسليغا" في املستقبل.
وجوناثان كلينسمان ( 21عاما)
هو الحارس الثالث في ترتيب
حراس مرمى نادي هيرتا برلني
األملاني ،حيث لم يشارك إال في
مباراة واحدة مع الفريق ،علما
أن تعاقده مع النادي ينتهي في
الصيف املقبل .وطالب كلينسمان،
في مقابلة مع صحيفة "بيلد
شبورت" الرياضية األملانية ،أمس،
األندية بمنح فرصة للحراس
الصغار ،مضيفا" :جوناثان يتمتع
باملستوى الذي يؤهله ليكون رقم
واحد في البوندسليغا أو في
دوري القسم الثاني املوسم املقبل".
وتابع" :لكن على النادي أن يكون
شجاعا في منح حارس صغير
هذه الفرصة ،مثلما يفعل إيفرتون
مع الحارس اإلنكليزي جوردان
بيكفورد وماينز مع فلوريان مولر
وإس في هامبورغ مع جوليان
بولرسبك" .واختتم" :جوناثان
يقترب من توماس كرافت ورون
هاشتاين ،هدفه األول هو أن
يصبح رقم واحد في برلني ،لكن
عليه أن يتحدى االثنني اآلخرين
(د ب أ)
في كل يوم".
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إﻟﻰ ﻧﻈﺎرة ﻃﺒﻴﺔ ﻟﺮؤﻳﺘﻬﺎ.
اﻟﻘﺼﺔ واﺿﺤﺔ ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج
ُ َ ّ
ﻫﻨﺎك ﻫﺠﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺗﺸﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﻠﻰ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ اﻧﺘﻴﻠﻴﺠﻨﺖ ﻳﻮﻧﻴﺖ -ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ
اﻟﻠﻪ -ﻛﺴﺮت ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻃﻌﻨﺖ ﻓﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻷﺟﻠﻪ وﺳﺎﺋﻞ
وﻫﺬا أﻣﺮ
ِ
اﻹﻋ ــﻼم ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ووﺳــﺎﺋــﻞ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻄﻴﺦ.
واﻟـﻤــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻧﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻘﻮل" :ﻧﻈﺎم
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ…" ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ
زﻓـ ــﺖ اﻟ ــﺰﻓ ــﺖ ،ﻓ ـ ّـﻲ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬــﺎ ﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺻﻨﻔﺖ "ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻤﻮﻟﻲ!".
ﻟ ـﺴــﺖ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟـﻠـﻘـ َـﺴــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺑﺄﻣﻮال ﻣﻦ اﻟـﺨــﺎرج ،وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻫﻲ ذات
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ اﻟﺰﻓﺖ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺣﺬف اﻟﻌﻘﻞ )ﺟﻤﻊ ﻋﻘﺎل(،
وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﺤﺎت اﻟﻨﺨﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء أﻳﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن ،وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ وﺟﺒﺎت
اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻮاب ،وﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻳﻔﺮﺣﻨﺎ وﻧﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ وﻧﻬﺎﻳﻂ ﺑﻪ أﻣــﺎم اﻟﻌﺮب ،ووﺻﻔﺖ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻤﻮﻟﻲ .ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻼل
اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺮت ﺧﺎﻃﺮ أﻣﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ــﺰﻓ ــﺖ ﻗ ـ ّـﺴ ـﻤ ــﺖ دول اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ أرﺑ ــﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت؛ اﻟــﺪول ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،
وﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻨ ــﺮوﻳ ــﺞ واﻳ ـﺴ ـﻠ ـﻨ ــﺪا وﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌ ـﺴــﻞ.
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ،
وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻘﻂ ،ﺣﻔﻈﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
أﻋﺪاء اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ اﻟﺪول ذات
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻬﺠﻴﻦ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌﺮاق .واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻫﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﺑﻴﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻤﺎش" :إذا
ﺗﻌﺠﺒﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺄﻣﺎﻣﻚ أرﺑﻌﺔ ﺟﺪران ،اﺧﺘﺎري ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻢ
ِ
ﻣــﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﺒﻬﺘﻚ اﻟ ـﻐــﺮاء" .وﻟــﻦ ﻧﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،وﻟﻦ
ّ
ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺻﺤﻴﺢ أﻧــﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ أﻛﺜﺮ
ً
ّ
ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣــﺎل( ،وﻟﻦ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ
ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ )ﺻﺤﻴﺢ أن ﻋﻼج اﻟﻌﺠﻮز أم ﻣﺮﻳﺒﻂ
أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ وأﻧﺠﻊ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣــﺎل( ،وﻟﻦ
ّ
ﻧــﺬﻛــﺮﻫــﺎ ﺑــﺄي ﺷــﻲء آﺧــﺮ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﺑﻞ ﺳﻨﺼﺮخ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺣﻨﺠﺮة ﻓﻲ
وﻃﻨﻴﺘﻨﺎ" :اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ… ّ
ﺳﺪي ﺑﻮزك،
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺎزﻳﺒﻚ".

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣﻔﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎرا.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ
دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

أ ﻣـﺴـﻴــﺔ ا ﻟـﻤــﻮ ﺳـﻴـﻘــﺎر

ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺮت.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

»ﻧﺎﺗﻮ« اﻟﺘﻮرﻳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ!
ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻨﺎﺗﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﺧﺎﻟﺠﻨﻲ
ﺷﻌﻮر ﻋﻤﻴﻖ ﺑــﺎﻟـﺨــﻮف ،وارﺗـﺴـﻤــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻲ
ﺧــﺪﻋــﺔ اﻟ ـﺜــﻮرة اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻘــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻟـﻜـﺒــﺮى ،ﺛــﻢ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻـﻔـﺘـﻬــﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻷي ﻣﺘﻔﺤﺺ ﻟﻤﺠﺮى اﻷﺣ ــﺪاث أن ﻳﺜﻖ ﺑ ــﺎﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﺰ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎ ،وﺗﻨﻘﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ،وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑ ــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ،اﻟـﺘــﻲ ﻟﻌﺒﺖ أﻗ ــﺬر دور ﻓﻲ
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟـﺜــﻮرة اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺑﺸﺎر
اﻷﺳﺪ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺷﻌﺒﻪ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻃﻬﺮان ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ.
أﻣــﺎ ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓـﻬــﻮ "ﻛ ــﻼم ﻓــﺎﺿــﻲ" ،ﻓــﺈﻳــﺮان ﺗﻮﺳﻌﺖ
ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ وﺑﺼﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،وﻓﻲ أﺣﻀﺎن
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ووﻇﻴﻔﺔ
إﻳﺮان ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ واﺷﻨﻄﻦ وﺗﻞ أﺑﻴﺐ وﻟﻨﺪن وﺑﺎرﻳﺲ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ
ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺎه ﻓﻲ  ،1979واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ا ﻟـﻨــﺰ ﻋــﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻧﻈﺎم
اﻟ ـﻤــﻼﻟــﻲ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ،
ً
واﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ،ﺗ ـﺤــﺖ ﺷـ ـﻌ ــﺎرات ﺛــﻮرﻳــﺔ
وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻫﻲ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ً
ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أن ﻳﺨﻠﻖ ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
إﻳــﺮان ،ﺗﺴﻌﻰ أﻃــﺮاف ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر
ً
اﻷﺳﺪ ،اﻟﺬي ﻫﻮ وﺟﻮدﻳﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ
إﻳ ــﺮان؟! وواﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻳــﺮان،
ً
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮب أﺧﺒﺎرا ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أو
ً
ﻻﺣـﻘــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻹﻳ ــﺮان ،ﻫــﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺨﻠﺖ ﻋــﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﺴــﻮري اﻟـﺤــﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗﺎﻣﺖ
ﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﺪت ﺑﺎﻟﺴﻼح أﻛﺮاد
ﺳﻮرﻳﺔ  -ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ -
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺰﻋﺎت اﻻﻧﻘﺴﺎم وإرﺑﺎك ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﺿﻌﺎﻓﻬﺎ،
وﻫ ــﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻗ ــﻮات ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ "ﺣ ـﺸ ــﺪ" وﺧ ــﻼﻓ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺎرﻛـﻬــﺎ ﻣﻊ

"داﻋﺶ" ،اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وأﻋﻮاﻧﻪ.
ً
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻨــﺎﺗــﻮ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻮن
ً
ً
ﻓــﻲ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎﺗـﻬــﻢ ،ﻓـﻤـﺜــﻼ ﻣـﺼــﺮ ﻏـﻴــﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺎ
ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ إﻳـ ــﺮان ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﺗــﺮى ﺗﺮﻛﻴﺎ
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻬﺎ ،واﻷردن واﻹﻣﺎرات ﺗﺠﺪدان ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻣﻊ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺎﻷﻛﺴﺠﻴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ،
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻘﻪ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻫﺪﻓﻪ
اﻟﻤﻐﻠﻒ ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻷن أوروﺑﺎ
ً
وواﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻗـﻠـﻘــﺔ ﺟ ــﺪا
ﻣﻦ ﺻﻌﻮد ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ دورﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﻤﺮاد ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺻﺪام ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻊ أﻧﻘﺮة
ﻻﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ وإﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ،وﺳﻨﻜﻮن ﻧﺤﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
ﻣـﻨــﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ إﻳ ــﺮان ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺟﺪﻳﺪة
ً
ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺮدا وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ٥٠ ...درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
وﺻـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ درﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮارة
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إﻟـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ  50درﺟ ـ ــﺔ
ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻮﺟﺔ
ﺣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
ً
اﻟﺒﻼد أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ درﺟـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮارة ﻓ ــﻲ ﻏـ ــﺮب وﻻﻳـ ـ ــﺔ "ﻧ ـﻴــﻮ
ﺳــﺎوث وﻳﻠﺰ"  42درﺟــﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﻳﺎح

اﻟـﺠــﺎﻓــﺔ اﻟـﺴــﺎﺧـﻨــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺤﺮك
ﺑ ـﺒ ــﻂء ﻣ ــﻦ وﺳـ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺮاء ﻓﻲ
اﻟ ـﻘــﺎرة ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع درﺟــﺔ
اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﺷﺮق
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
وﻗﺎل ﺟﺎن ﻏﻮﻟﺪﻧﻎ ،اﻟﻤﺴﺆول
ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻟﺸﺒﻜﺔ
"إﻳ ــﻪ.ﺑ ــﻲ.ﺳ ــﻲ" اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ ،إن
ً
"اﻟﺤﺪث اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـﺸ ــﺪة ﻟـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ درﺟ ــﺎت
اﻟﺤﺮارة ﻋﺎم ."1939
وﻛــﺎﻧــﺖ أﻋ ـﻠــﻰ درﺟ ــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮارة
ُﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻫﻲ  50.7درﺟﺔ ﻋﺎم .1960
)د ب أ(

ﺛﻠﺚ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺮﺿﻮا »ﻟﻠﺘﺤﺮش«
أﺑﻠﻎ ﺛﻠﺚ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ
ﻟـﺘـﺤــﺮش ﺟـﻨـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ،وﻓــﻖ دراﺳ ــﺔ ﻧﺸﺮت
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ،
ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻪ ،إن اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﺣ ـﺘــﻮت "ﻋﻠﻰ
إﺣﺼﺎء ات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وأدﻟــﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮه"
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺟﺎب واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ،
أو  33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺤﺎدﺛﺔ واﺣــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت واﻟﺘﺤﺮﺷﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  38.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء ،اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
واﻟﻨﻮع اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺺ
واﻟـﻨـﻜــﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ،أو إﺑ ــﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺣﻮل اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻟﺠﺴﺪ ،وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ

ً
ﺗﺤﺮﺷﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑ ـﻤ ـﺤــﺎوﻻت ﻏـﻴــﺮ ﻣــﺮﺣــﺐ ﺑـﻬــﺎ ﻟ ـﺠـ ّـﺮﻫــﻢ إﻟ ــﻰ ﻧـﻘــﺎش
ﺣﻮل أﻣﻮر ﺟﻨﺴﻴﺔ وﻣﻼﻣﺴﺎت ،وﻓﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻠﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺷـ ــﺎرت اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ــﻰ أن اﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،وواﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ أو اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،وأﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎوﺑﻮا ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ  17ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﻤﺌﺔ وﻫﻮ رﻗﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،إذ ﺷﺎرك  30أﻟﻔﺎ
ً
و 364ﺷﺨﺼﺎ أﺟــﺎﺑــﻮا ﻋــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ً
وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻃﻠﻘﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻄﺎ
ً
ﺳﺎﺧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺮﺷﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وأوﻛﻠﺖ إﻟــﻰ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﺎوى.
)أ ف ب(

اﻟﻜﻼم ﻋﻦ دوﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ذات اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻴﻒ
أﻧﺸﺌﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻴﻒ ﺗﺪار ،ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول  -اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن – ﻋﻨﻬﺎ،
ﻛﻴﻒ وﺻـﻠــﻮا إﻟــﻰ ﻣــﺮاﻛــﺰﻫــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻫــﻞ ﺗﺨﻀﻊ وﺗ ــﺪار ﻫــﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ وﻟــﻮاﺋــﺢ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ ﺣﺴﺐ ﻧـﻤــﺎذج اﻟ ــﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،أم
أن ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣـﺠــﺮد واﺟـﻬــﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ؟ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧـﻬــﺎ ﺗــﺪار ﺣﺴﺐ
أﻋﺮاف "ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ" ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺎت وواﺳﻄﺔ وﻧﻬﺞ ﻋﺸﺎﺋﺮي ﻣﺮﺿﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ.
ﺣﻜﻢ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎواة أﻣ ــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻓــﻼ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو اﻟﻮاﻓﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻫﻞ ﻫﺬا ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻓﻲ "ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ" اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
ﻟﻨﻌﺮف وﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺗﺄﻣﻠﻮا ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺷﺎﻫﺪوا "اﻟﻤﺮﺗﺰﻳﻦ" ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺪ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮات ،ﻓﻬﺆﻻء ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدون
ً
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ "اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ" ،وﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ "ﻧﻈﺮﻳﺎ" ﻋﺐء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
وﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻐﺪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ...ﻛﻴﻒ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮاﻛﺰ؟ وﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ "ﻟﻠﺠﺪارة" أم ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻓﻖ أﻋﺮاف
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ واﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻄﻮي
وﺗﻨﻔﻴﺬ رﻏﺒﺔ أﺟﻨﺪة ﻣﺴﺆول ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ؟!
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،اﻟﺘﻲ أول ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﻋﻤﺎل ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ ،وإن ﺣﺎول ﻣﺴﺆول ﺟﺎد ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن
ﻫﻨﺎك دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ .ﻧﺬﻛﺮ ،ﻗﺒﻞ أﻋﻮام ،اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر ،ﻛﻠﻒ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ إزاﻟــﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺒﺪر ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﺣﺘﻰ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺷﺮع ﻓﻲ
ﻣﻬﻤﺘﻪ ،أراد اﻟﻤﺮﺣﻮم ﺑﺮﺟﺲ اﻟﺒﺮﺟﺲ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻳﻮاﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
ً
ً
ً
ﻓﺄﻗﺎم ﺑﻨﺎء ﺧﺸﺒﻴﺎ ﺻﻐﻴﺮا ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ وﺻﻠﻪ
ً
إﻧﺬار ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﺑﺄﻧﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺰل ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﺣﺎﻻ
ً
ﻓﺴﺘﺰﻳﻠﻪ اﻟﺠﺮاﻓﺎت .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﺒﺮﺟﺲ ،وﻣﻦ زوار دﻳﻮان
اﻷﺧﻴﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻻ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻓﻲ "وﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ" ﻟﺪﻳﻮان ﺑﺮﺟﺲ،
ﺧﻀﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
أﺑﺪت ﻟﺠﻨﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﺷﺪة وﻗﺴﻮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر
ﻛﺎن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺷــﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺄﻗﺮب
اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ...رﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ...ورﺣﻠﺖ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻟﺠﻨﺘﻪ،
ﺷــﺎﻫــﺪوا اﻵن ﻣ ــﺎذا ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،أﺳ ــﻮار أﺳﻤﻨﺖ
وأﺑﻨﻴﺔ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ أﺳﻮار ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر "ﻛﻮﻧﺎ ﻛﺎرﺑﺲ" ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺘﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاب ...ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺮع
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺮاﻣﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺗﺠﺮي ﻟﺘﺼﺎدر وﺗﺘﻤﻠﻚ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﺣﺴﺎب،
ﺛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﺳﻴﺎد "اﻟﻔﻘﺮاء" ،وﻳﻌﻴﺪون ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺛﻤﺎن ﻋﺎﻟﻴﺔ ...اﻵن ﺳــﺮت ﻋــﺪوى اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﻔﻞ ،إﻧﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑـ"اﻟﻜﻮﻧﺎ ﻛﺎرﺑﺲ" ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺿﻮاﺣﻲ
اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﺪدت أﺳﻮار اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻟﻬﺪاﻳﺎ وﻋﻄﺎﻳﺎ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ...ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﺑﺜﻤﻦ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟــﻮﻻء واﻟـﻤــﻮاﻻة
ﻟﺴﺎﻛﻨﻲ اﻷدوار اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ً
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﺒﻌﺎ ،ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻫﻞ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ،وﺗﻌﻤﻞ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟! ﻻ إﺟﺎﺑﺔ.

وﻓﻴﺎت
ﻋﺒﻴﻜﺔ ﻣﺸﻌﺎن ﺣﻮﻳﺪر اﻟﺸﻤﺮي أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰوم ﺑﻦ ﻃﻮاﻟﺔ اﻟﺸﻤﺮي
 88ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﻘﺼﺮ ،ق ،1ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺘﻌﺐ ،م ،9دﻳﻮان
ﻋﺪوان ﺑﻦ ﻃﻮاﻟﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺼﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،ت97333365 :

ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺒﻬﺪﻫﻲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي

 64ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ق ،8ش ،3م ،77اﻟﻨﺴﺎء :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك،
ق ،5ش ،518م ،8ت55880454 ،97887511 :

ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺷﺎرع
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،3ش ،34م ،14ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﺒﻲ ﻃﻴﺒﺔ،
)اﻟﻌﺰاء ﻋﺼﺮا ﻓﻘﻂ( ،ت25610391 :
ﺣﺼﺔ ﺟﺮﻣﺎن ﺿﻴﺘﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي أرﻣﻠﺔ ﻧﺒﺠﻲ ﻫﺠﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﻨﺎح
 93ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق ،3ش ،304م ،18اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،ق،3
ﺷﺎرع اﻟﻔﺮدوس ،م ،26ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ت99006777 ،99669621 :

ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﻮدة ﺣﻤﻮد اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ

 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺪوﺣﺔ ،ق ،1ش ،1م ،14ت51144486 :

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻲ

 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،3ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس ،ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﺎرة
اﻟﺸﻬﺪاء ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،4ش ،410م ،10ت66700091 ،99025155 :
ﺣﺼﺔ ﺣﻤﻴﺪان ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪان زوﺟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺤﻴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺤﻴﻰ
 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،1ش اﻟﺜﺎﻧﻲ،
م ،65اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،1ش اﻟﺜﺎﻟﺚ ،م ،3ت25337221 ،25331334 :

ﻣﻨﺼﻮر زﻛﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎرك

 27ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺎﻟﺔ دﺳﻤﺎن ،اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،2ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺑــﻮﻛـﺤـﻴــﻞ ،اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ق ،6ش ،678م ،107ت،50961172 :
99222567

ﺑﺪرﻳﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ

 25ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺮوﺿــﺔ ،ق ،5ﺷــﺎرع ﺧﺎﻟﺪ أﻳــﻮب ،م ،7اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،1ﺷﺎرع ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻮﻛﺤﻴﻞ ،م 11ت99797678 :

ﻧﻮاف ﻓﻬﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺬاب اﻟﻌﺠﻤﻲ

 27ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﻫﺪﻳﺔ ،ق ،1ش ،2م ،205ت99615509 :

ﺣﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي

 83ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻔﺮدوس ،ق ،6ش ،1ج ،1م ،27ت99898065 :

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻧﺎن

 17ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺻـﺒــﺎح اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻣـﻘـﺒــﺮة ﺻـﺒـﺤــﺎن ،اﻟــﺮﺟــﺎل:
اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،16م ،12دﻳﻮان اﻟﺪﻧﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،6م،22
ت90070089 ،99289856 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ
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اﻟﻌﻈﻤﻰ

17

اﻟﺸﺮوق
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اﻟﺼﻐﺮى

08

اﻟﻈﻬﺮ

11:58

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

اﻟﻌﺼﺮ

02:54

اﻟﻤﻐﺮب

05:13

اﻟﻌﺸﺎء

06:34

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ً
 09:01ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 07:46ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  02:20ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:48ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

