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جوني ديب ومكارثي وجون ترافولتا تصدروا
ترشيحات جوائز « »Razzi Awardsص 19

زيارة سليماني لجنوب سورية أشعلت
الجبهة بين إسرائيل وإيران

قائد «فيلق القدس» يقترح محاولة إسقاط المقاتالت اإلسرائيلية في األجواء اللبنانية
• اعتبر أن الرد على الضربات في الداخل اإلسرائيلي يسقط نتنياهو في انتخابات أبريل
القدس  -ةديرجلا .طهران  -فرزاد قاسمي

ً
فــي الـيــوم الــذي شهد هجوما
ً
انتحاريا ضد القوات األميركية
ف ــي ب ـل ــدة م ـن ـبــج ش ـم ــال ســوريــة
على الحدود التركية ،وفي واقعة
نــادرة ،أجرى قائد فيلق القدس،
التابع للحرس الثوري اإليراني،
الـ ـجـ ـن ــرال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي فــي
 ١٨ال ـجــاري زي ــارة لبلدة جنوب
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـجـ ــوالن
الـســوري ،الــذي تحتله إسرائيل،

ً
خ ــارق ــا بــذلــك االت ـف ــاق األمـيــركــي
ـ ـ ـ ال ــروس ــي ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ــذي
وافـ ـق ــت ع ـل ـيــه دم ـش ــق وطـ ـه ــران،
على ابتعاد القوات اإليرانية أو
ً
الـمــوالـيــة لـهــا  40كـيـلــومـتــرا عن
خط وقف إطالق النار بين سورية
وإسرائيل في الجوالن.
وعلمت «الجريدة» ،من مصدر
مطلع ،أن سليماني زار «الغارية
ال ـش ــرق ـي ــة» ،وهـ ــي بـلــدة 02

«بيتك» و«المتحد»
يجتمعان غدًا لمناقشة
سعر التبادل

محليات
النار مشتعلة في السيارة المفخخة بالالذقية أمس (أ ف ب)

الشعلة لـ ةديرجلا :.مراجعة عقود
شركات النظافة في «األوقاف»

وزيرة األشغال لـ«الميزانيات» :قصور
في مختبرات الخلطة األسفلتية

«ما حدث للعمالة البنغالية ظلم لن نقبله»

• اللجنة تشكو عدم تسلمها تقرير توصيات «ضيافة الداخلية» من الحكومة
• العدساني سيستجوب الحجرف إذا لم يثبت صحة وجود عجز بالميزانية

●

في خطوة إصالحية تهدف إلى حماية المال
العام والدفاع عن حقوق العمالة ،أكد وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية
فـهــد الـشـعـلــة أن ــه تــم تشكيل لـجـنــة مــن ال ـشــؤون
الـمــالـيــة وال ـقــانــون ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـسـتـشــار من
مكتب الــوزيــر لــدراســة أوض ــاع شــركــات النظافة
التي تعاقدت معها الــوزارة عام  ،2016ومراجعة
عقودها.
وق ــال الـشـعـلــة ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن «ه ــذا اإلج ــراء
ً
يأتي انطالقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا
في إعطاء كل ذي حق حقه ،السيما أننا 02

«التربية» :قبول %20
من تظلمات طلبة الـ 12
●

فهد الرمضان

●

فهد الشعلة

فهد التركي ومحيي عامر

وس ــط نـفــي وزارة األشـ ـغ ــال ،أك ــدت
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،أن االع ـت ـم ــادات الـمــالـيــة
ُ
َ
ستخدم
المخصصة لصيانة الطرق لم ت
ف ـي ـم ــا خ ـص ـص ــت لـ ـ ــه ،مـ ـم ــا يـ ــؤكـ ــد أن
المشكلة ليست في الميزانية ،في حين
نقلت اللجنة على لسان وزيرة األشغال
العامة وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان

جنان بوشهري إقرارها بوجود قصور
في مختبرات الخلطة األسفلتية.
وق ــال رئـيــس «الـمـيــزانـيــات» النائب
ع ــدن ــان ع ـب ــدال ـص ـم ــد ،ف ــي ب ـي ــان عـقــب
مناقشة الحساب الختامي لـ «األشغال»
ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة  ،2018-2017إن
ّ
اللجنة رك ــزت عـلــى جــانــب المشاريع
اإلنشائية وصيانة الـطــرق ،والحظت
ال ـت ـبــايــن ف ــي اآلراء حـ ــول ال ـم ـنــاقــات
المالية ا لـتــي تعرضت لها أ هــم بنود

●

سند الشمري

بلغ عــدد المتضررين مــن شــركــات النصب
ال ـع ـق ــاري وغ ـس ــل األم ـ ـ ــوال  11ألـ ــف م ـت ـضــرر،
بــاسـتـثـمــارات مالية ت ـجــاوزت قيمتها مليار
دوالر مـ ــن خـ ـ ــال  29شـ ــركـ ــة ،ومـ ـعـ ـظ ــم ه ــذه
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ذات مـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـ ـ ـح ـ ــدودة وم ــن
«الشخص الواحد».
وكشف المنسق العام لـ «تكتل المتضررين»
ح ـس ــن الـ ـبـ ـح ــران ــي ،خ ـ ــال نـ ـ ــدوة بــالـجـمـعـيــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـمـ ـع ــارض 02

مـشــار يــع البنية التحتية وصيانتها
الجذرية.
وأض ــاف عـبــدالـصـمــد أن ه ــذا التباين
«ق ــد يــؤثــر عـلــى إي ـجــاد ال ـح ـلــول للمآخذ
ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـبـنـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،كـتـطــايــر
الحصى ،وانغمار الطرق بمياه األمطار،
وعدم تصريفها على نحو مالئم».
وحسب البيان ،أفــادت بوشهري ،رغم
حداثة توليها لحقيبة «األشغال» ،بوجود
قصور في المختبرات من ناحية 02

ألمانيا وفرنسا تخطوان باتجاه «جيش أوروبي موحد»

ماكرون وميركل يثيران غضب «القوميين» بمعاهدة صداقة بنكهة «وحدوية»

كشفت مـصــادر تربوية مطلعة أن اللجان
الـمـخـتـصــة بـمــراجـعــة طـلـبــات الـتـظـلــم لطلبة
الصف الثاني عشر ،بقسميه العلمي واألدبي،
والتعليم الديني ،رفضت  %80من التظلمات
المقدمة من نحو  2000طالب ،بعد التأكد من
عدم وقوع أي ظلم على الطلبة.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إن التظلمات
المقبولة لم تتجاوز  ،%20مبينة أن الطلبة
الذين ثبت وجود أخطاء في تجميع درجاتهم،
أو ظلم في نتائجهم ،اتخذت اإلجراءات الالزمة
بحقهم ،ورفع درجاتهم بعد عرض األمر على
الرئيس العام للكنترول وكيل الوزارة د .سعود
الحربي ،الذي يتولى بدوره اعتماد قرارات رفع
الدرجات في هذه الحالة.
٠٣

 11ألف متضرر
من النصب العقاري

ميركل وماكرون يتوسطان رئيس رومانيا كالوس لوهانس ورئيس المجلس االوروبي دونالد تاسك بعد توقيع المعاهدة في آخن أمس (أ ف ب)

مصر :احتجاجات
على إزالة منشآت
قرب الهرم
والقبض على 22
ً
متظاهرا
٢٧

هاشم :مؤسسة البترول
تسعى إلى تطوير نموذج
التدفق المالي وإدارة
المخاطر

12

وأعـلـنــت وكــالــة األنـبــاء الرسمية (ســانــا) انفجار
سيارة مفخخة في ساحة الحمام بمدينة الالذقية
ومـقـتــل سائقها وإصــابــة  4أش ـخــاص ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن الجهات المختصة فككت عبوة ناسفة 02

محمد راشد

١٣

اقتصاد

عبوات ناسفة في الالذقية ...واألسد
يلغي تأشيرات أوروبيين
غــداة التفجير النادر الــذي شهدته دمشق األحد
ال ـم ــاض ــي ،وق ــع ان ـف ـج ــاران ف ــي مــركــز ِث ـقــل الــرئـيــس
السوري بشار األسد ومسقط رأسه بمدينة الالذقية،
في وقت تم تفكيك عبوة أخرى ناسفة.

اقتصاد

ّ
وقعت فرنسا وألمانيا ،أمــس ،معاهدة صداقة جديدة،
ً
تحمل مالمح إنـقــاذيــة لالتحاد األوروب ــي ،وتتضمن بندا
للدفاع المشترك ،يدفع باتجاه إنشاء «جيش أوروبي موحد»،
في فكرة تلقى حساسية شديدة بواشنطن ،التي ترغب في
ً
الحفاظ على حلف الناتو ،مشترطة في الوقت نفسه مزيدا
االنخراط األوروبي في اإلنفاق الدفاعي.
من ّ
ووقعت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،والرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون المعاهدة ،التي تتطلب موافقة
َ
برلماني البلدين قبل تطبيقها ،في مدينة آخن غرب ألمانيا،
فــي وقــت يــواجــه االت ـحــاد األوروبـ ــي الـعــديــد مــن التحديات
والتساؤالت حول مستقبله ،في ظل تعثر مباحثات خروج
ً
بريطانيا ،وتزامنا مع توتر فرنسي  -إيطالي حاد.
وبعد التوقيع ،قالت ميركل إن المعاهدة الـجــديــدة هي
«مساهمة في إنشاء جيش أوروبي» ،مشيرة إلى تطوير «ثقافة
عسكرية وصناعة أسلحة مشتركتين».
وتلزم المعاهدة ،المكملة التفاقية «اإلليزيه» ،والموقعة عام
 1963بين البلدين ،في مدينة آخن ،والتي أرست السالم بعد
الحرب العالمية الثانية ،الجارتين بتعزيز التعاون ،والعمل
من أجل سياسة خارجية وأمنية ودفاعية مشتركة ،وتعزيز
التكامل االقتصادي ،والوصول بالعالقات الثنائية 02

«بريكست» :حظوظ االستفتاء الثاني تتعزز
م ــع ب ــدء ال ـع ــد ال ـت ـنــازلــي النـسـحــاب
بريطانيا من االتحاد األوروبي في 29
مارس المقبل ،تواجه المملكة المتحدة
أكبر أزمة سياسية منذ نصف قرن ،في
ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية
الـخــروج (بريسكت) من االتـحــاد ،الذي
انضمت إليه عام  ،1973أو ما إذا كانت
ً
ستخرج منه أساسا.

ف ـب ـع ــدم ــا ت ـع ـه ــدت رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
الـمـحــافـظــة ت ـيــريــزا مـ ــاي ،أم ــس األول،
ً
بــأن تـكــون أكـثــر انفتاحا مــع البرلمان
في التفاوض على مستقبل العالقة مع
االت ـح ــاد ،وأن تـعــالــج م ـخــاوف الـنــواب
بشأن «بريكست» لنيل موافقتهم عليه،
اق ـت ــرح ح ــزب «ال ـع ـم ــال» ال ـم ـع ــارض ،أن
يمنح النواب فرصة بالتصويت حول

ـان ،فــي إطــار
إم ـكــان إجـ ــراء اسـتـفـتــاء ثـ ـ ّ ٍ
سلسلة حلول مقترحة لتجنب الخروج
«من دون اتفاق».
وقال زعيم «العمال» جيريمي كوربن،
أمس األول« :حان الوقت ألن تحتل خطة
العمال البديلة مركز الصدارة ،في حين
نبقي كــل الـخـيــارات على الـطــاولــة بما
فــي ذلــك خيار تصويت عــام»02 ،

٠٧
لجنة «جنوب صباح
األحمد» :غياب الخدمات
يجعل مدينتنا مجرد
فندق

ثقافات

٢٠
لمسة وفاء للشاعر محمد
الفايز أقامها مركز جابر
األحمد الثقافي

دوليات

٢٧
البشير يزور الدوحة
وحزبه يطرح مبادرة «للم
الشمل»

رياضة

31

إشبيلية لوضع حد
لسيطرة برشلونة
على كأس إسبانيا

ةديرجلا

•
العدد  / 4023األربعاء  23يناير 2019م  17 /جمادى األولى 1440هـ

الثانية

www●aljarida●com

األمير يستقبل المحمد ويتسلم أوراق اعتماد  ٤سفراء
سموه عزى رئيس أفغانستان بضحايا التفجير اإلرهابي

ً
صاحب السمو مستقبال سفير الصين
احتفل في قصر بيان ،صباح
أمس ،بتسلم صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
أوراق اعتماد عبدالفتاح حسن
ً
س ـ ـف ـ ـيـ ــرا لـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إث ـي ــوب ـي ــا
ال ـفــدرال ـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ورون
ً
أفيال سفيرا لجمهورية فنزويال
ً
الـبــولـيـفــاريــة ،ول ــي قــانــغ سفيرا
ل ـج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة،
ً
وايجور شيك سفيرا لجمهورية
سلوفاكيا ،وذلك كسفراء لبالدهم
لدى دولة الكويت.

ً
سموه مستقبال سفير فنزويال

حضر مــراســم االحتفال وزيــر
شــؤون الــديــوان األمـيــري الشيخ
عـ ـل ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح ،ونـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري
الشيخ محمد العبدالله ،ووكيل
ال ــدي ــوان األم ـيــري ومــديــر مكتب
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
أح ـمــد فـهــد ال ـف ـهــد ،والـمـسـتـشــار
ف ـ ــي الـ ـ ــديـ ـ ــوان األم ـ ـي ـ ــري مـحـمــد
أب ــوال ـح ـس ــن ،ورئـ ـي ــس ال ـمــراســم

وال ـت ـشــري ـفــات األم ـي ــري ــة الـشـيــخ
خالد العبدالله ،ومساعد وز يــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــراس ــم
السفير ضاري العجران ،ورئيس
هيئة الحرس األميري اللواء ركن
فهد الزيد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،سـمــو
الشيخ ناصر المحمد ،ود .روال
دشتي ،بمناسبة تعيينها أمينة
تنفيذية للجنة األ م ــم المتحدة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
لغربي آسيا (اسكوا) من األمين

الـعــام لــأمــم المتحدة أنطونيو
غوتيرس.
وأشاد سموه بحصولها على
ه ــذه الـثـقــة الـكـبـيــرة بـتــولــي هــذا
ال ـم ـن ـصــب ال ــرف ـي ــع ،الـ ــذي يشكل
م ـصــدر فـخــر واعـ ـت ــزاز للجميع،
كما يجسد المكانة العالية التي
ت ـح ـظــى ب ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ،مـتـمـنـيــا
سموه لها دوام التوفيق والسداد.
وب ـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تهئنة
إلى دشتيّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة تعيينها

ولي العهد يستقبل المحمد والحمود
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس الهيئة العامة
ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ال ـح ـمــود،
ود .روال دشتي ،وذلك بمناسبة تعيينها أمينة
تنفيذية للجنة األم ــم الـمـتـحــدة االقـتـصــاديــة
واالجتماعية لغربي آسيا "اسكوا".
ف ــي م ـجــال اخـ ــر ،أع ـلــن األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين الكويتية
روال دشتي أمينة تنفيذية للجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وقال مكتب األمين العام للمنظمة الدولية في
بيان أمس ،إن دشتي ستخلف العراقي محمد
الحكيم" ،الــذي يشعر األمين العام باالمتنان
اللتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".
ً
وأشــار البيان إلى أن غوتيريس قرر أيضا
ً
ً
أن يــوا صــل منير تابت العمل أمينا تنفيذيا
باإلنابة حتى تتولى دشتي منصبها.
كـمــا شـغـلــت فــي الـفـتــرة مــن ع ــام  2012إلــى

وافق المجلس األعلى للقضاء ،أمس ،على
تعيين المستشار بمحكمة التمييز عصام
ً
السداني رئيسا لجهاز التفتيش القضائي،
ً
خلفا للمستشار فيصل الخريبط ،الذي تقاعد
عن العمل القضائي في سبتمبر الماضي.

ً
في هذا المنصب ،مؤكدا سموه أن
حصول أحد أبناء الوطن العزيز
على هــذه الثقة الكبيرة يجسد
ال ـم ـك ــانــة ال ـع ــال ـي ــة ال ـت ــي تـحـظــى
بها الكويت ،ودوره ــا الــرائــد في
مـخـتـلــف الـمـحــافــل والـمـنـظـمــات
الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
متمنيا سموه لها دوام التوفيق
والنجاح ألداء مهام هذا المنصب.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،الـنــائــب
األول لــرئ ـيــس ت ـحــريــر "روس ـي ــا
ال ـي ــوم" ،والـمــديــر ال ـعــام اليكسي

نيقولوف ،والوفد المرافق ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث سموه،
ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
جمهورية أفغانستان اإلسالمية
محمد غنيّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
ب ـض ـحــايــا ال ـت ـف ـج ـيــر اإلرهـ ــابـ ــي،
ال ــذي اسـتـهــدف قــاعــدة عسكرية
ل ـل ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة ف ــي مـقــاطـعــة
(ميدان وردك) وسط أفغانستان،
ً
مــؤكــدا سـمــوه استنكار الكويت

وإدان ـت ـهــا ال ـشــديــدة ل ـهــذا العمل
اإلج ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـن ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ـ ــذي
استهدف أرواح األبرياء اآلمنين،
س ــائ ــا سـ ـم ــوه الـ ـم ــول ــى ت ـعــالــى
أن ي ـت ـغ ـم ــد الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه وم ـ ـغ ـ ـفـ ــرتـ ــه ،وأن ي ـمــن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

«الخارجية» تحذر من قراصنة يستغلون
بدالة الوزارة في النصب
دعت لسرعة تسجيل متضرري «برج الباباز» بتركيا

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد
 2014مـنـصــب وزيـ ـ ــرة لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
ووزيرة للدولة للشؤون البرلمانية.
واس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس

تحرير "روسيا اليوم" ،والمدير العام اليكسي
نيقولوف ،والوفد المرافق له ،وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.

ً
السداني رئيسا لجهاز التفتيش القضائي
• حسين العبدالله

 ...وسفير سلوفاكيا

وي ـت ــول ــى جـ ـه ــاز ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـق ـضــائــي
اإل ش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى أداء ا لـ ـقـ ـض ــاة ،و ي ـت ـل ـقــى
ال ـش ـك ــاوى وال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم مــن
المتقاضين ضد القضاة والتحقيق فيها،
ورفعها إلى المجلس األعلى للقضاء ،وفق
ما يقرره قانون تنظيم القضاء.
وسبق للسداني رئاسة المكتب الفني

زيارة سليماني لجنوب سورية أشعلت...
سنية في محافظة درعا ،قريبة من أوتوستراد درعا ـ ـ دمشق ،ومن معبر
ً
نصيب الحدودي مع األردن ،كما تقع على بعد أقل من  40كيلومترا من
الجوالن.
خط وقف النار في
ُ
زيارة سليماني ،التي أحيطت بإجراءات شديدة السرية ،جاءت قبل
يومين فقط من سقوط صــاروخ أرض ـ أرض قالت تل أبيب إن قوات
إيرانية ،ال موالية أو متحالفة معها ،أطلقته باتجاه منتجع شتوي
ً
في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجوالن ،ردا على سلسلة ضربات
إسرائيلية استهدفت مواقع عدة جنوب سورية ،أفادت تقارير بأنها
ً
كانت تحوي صواريخ نصبتها طهران أخيرا.
المصدر زود «الـجــريــدة» بتفاصيل مـحــددة عــن الــزيــارة اإليرانية
للغارية الـشــرقـيــة ،وكـشــف أنـهــا اسـتـمــرت ساعتين ،مــن الثامنة إلى
ً
ً
العاشرة ليال ،مضيفا أنه تم رصد المنزل الذي كان فيه سليماني.
كما كشف المصدر عن وثيقة مسربة من الفيلق األول في الجيش
ال ـســوري ح ــول كيفية الـتـعــامــل مــع «ال ـق ــوات الحليفة والـصــديـقــة في
المنطقة الـجـنــوبـيــة» ،تظهر أن ال ـقــوات اإليــرانـيــة وحليفتها ال تــزال
ً
موجودة داخل حزام الـ  40كيلومترا ،وأن جهود اإليرانيين ومساعيهم
مستمرة لبناء وترسيخ وجود عسكري في الجنوب السوري يسمح
لطهران بأن تمسك ورقة جديدة ،هي إمكانية فتح جبهة الجوالن ضد
إسرائيل في حال تعرضت لهجوم على أراضيها ،أو اندلعت مواجهة
بين تل أبيب وحزب الله.
وفــي طـهــران ،أكــد مصدر مطلع ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن المجلس األعلى
ً
لألمن القومي عقد اجتماعا ليل االثنين ـ ـ الثالثاء قدم خالله سليماني
ً
تقريرا عن الضربات اإلسرائيلية ،وعن زيارته لسورية التي قال إنه
عاد منها للتو.
وبـحـســب ال ـم ـصــدر ،أك ــد سليماني أن الـ ــروس أبـلـغــوا اإليــرانـيـيــن
باألهداف التي ستقصفها إسرائيل قبل نصف ساعة ،وتم إخالء المواقع
على الفور ،ولهذا لم تتكبد القوات اإليرانية أو المتحالفة معها خسائر
من الهجوم ،باستثناء بعض اإلصابات خالل عملية اإلخالء.
وأضاف المصدر أن قائد «فيلق القدس» اعتبر أن السبيل الوحيد
لوقف العمليات اإلسرائيلية هي أن يتم الرد عليها بثالثة صواريخ
مـقــابــل كــل صـ ــاروخ ،ومـحــاولــة إس ـقــاط ال ـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة حتى
لو كانت في األجــواء اللبنانية ،وأكــد ضــرورة الضغط على الحكومة
ً
السورية لترد على إسرائيل ،وخصوصا بعد تبني رئيس حكومتها
بنيامين نتنياهو الضربات المباشرة ضد سورية ،األمر الذي يعطي
األخيرة حق الرد وفق القوانين الدولية.
وأش ــار إلــى أن سليماني رأى أن ال ــرد على الـضــربــات فــي الــداخــل
اإلسرائيلي سيؤدي إلى سقوط نتنياهو في االنتخابات المقررة في
أبريل ،وإال فسيواصل األخير التصعيد حتى يفوز بها.
ولفت المصدر إلى أنه تقرر في نهاية االجتماع أن يتم اإليعاز إلى
الحكومة السورية بأن تقوم بالرد على أي ضربات جديدة ،وكذلك إبالغ
الروس بأن اإليرانيين لن يمتثلوا ألي خط أحمر ،وإذا تم توجيه أي
ً
ضربة للقوات اإليرانية فإن األخيرة سترد بالشكل الذي تراه مناسبا.

ن ـب ـهــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
وال ـمــواط ـنــات إل ــى أن ــه فــي اآلون ــة االخـيــرة
تـ ــم ق ــرص ـن ــة رق ـ ــم ه ــات ــف بـ ــدالـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزارة
 22225555واستغالله من جانب مجموعة
من االشخاص.
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ،أن هــذه
الـمـجـمــوعــة تـقــوم بــاالت ـصــال عـلــى األف ــراد
الـمـسـتـهــدفـيــن ،وإيـهــامـهــم ب ــأن الـمـتـحــدث
ممثل عن وزارة الخارجية ،طالبا تحويل
م ـبــالــغ مــال ـيــة الـ ــى ح ـس ــاب ــات ال ـجــام ـعــات
الوهمية والمشبوهة التي سبق أن سجلوا
فيها عبر شبكة اإلنترنت ،وأن هناك رسوما
مالية يجب تحويلها إلى حسابات خارجية

حـتــى يـتــم تـصــديــق ال ـش ـه ــادات الــدراس ـيــة
المطلوبة.
ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ الحيطة
وال ـحــذر مــن عمليات النصب واالحـتـيــال،
وعدم التعامل مع أي شخص أو رقم هاتف
غـيــر م ـعــروف مسبقا لــديـهــم ،مـشـيــرة الــى
ان هـنــاك بــرامــج تستطيع اسـتـغــال ارقــام
ه ــوات ــف االخ ــري ــن سـ ــواء ك ــان ــت ألف ـ ــراد أو
لجهات إلتمام عمليات النصب واالحتيال.
دعت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة
الخارجية أمس ،المواطنين المتضررين
ف ــي ق ـض ـيــة "مـ ـش ــروع بـ ــرج الـ ـب ــاب ــاز" فــي
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـتــرك ـيــة (اس ـط ـن ـب ــول) إلــى

المهنا :استقرار األمن يدفع عجلة التنمية

بــالـمـحـكـمــة الـكـلـيــة قـبــل س ـن ــوات ،ثــم نقل
ً
إ لــى محكمة اال سـتـئـنــاف ،ثــم عين عضوا
فــي الـمـحـكـمــة الـعــربـيــة ،إل ــى جــانــب عمله
ً
مـسـتـشــارا فــي "الـتـمـيـيــز" ،ثــم قــرر مجلس
ً
القضاء تعيينه رئيسا لجهاز التفتيش
القضائي.

توقيت زيارة قائد «فيلق القدس» للجبهة الجنوبية السورية يتواكب
مع أجــواء االنسحاب األميركي من شمال سورية وإع ــادة التموضع
المتوقع للقوات األميركية في العراق ،وما تشهده الجبهة العراقية من
توتر بين فصائل شيعية مقربة من إيران ومنضوية بالحشد الشعبي
والجيش األميركي.
كما تتزامن الــزيــارة مع عــودة التهديد اإلسرائيلي بضرب مواقع
لميليشيات على األراضــي العراقية إلــى الواجهة ،إثــر تقارير أفــادت
بأن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أوصل هذا التهديد إلى
المسؤولين العراقيين خالل زيارته نهاية الشهر الماضي لبغداد.
وكــانــت «ال ـجــريــدة» ان ـفــردت فــي يــونـيــو  2018بنشر خـبــر عــن نية
إســرائـيــل قـصــف ه ــذه ال ـمــواقــع ،وحـصـلــت عـلــى ص ــور جــويــة أله ــداف
حددتها تل أبيب بينها معابر حدودية عراقية مع إيران ،وأخرى مع
سورية.
26

عبوات ناسفة في الالذقية...
ثانية قبل تفجيرها في المكان نفسه.
ووفق مصادر محلية ،فإن سيارة مفخخة من نوع سوزوكي نزل منها
ً
إرهابي على بعد  25مترا من مدرسة ساحة الحمام وحاول الهرب ،فتم
إلقاء القبض عليه ،وتبع ذلك انفجار في مكان الحادث.
وفي إطار ضغوطه للعودة إلى الساحة الدولية ،لجأ األسد إلى تعقيد
جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب األهلية ،بإلغائه تأشيرات
دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من االتحاد األوروبي يسافرون
بانتظام بين بيروت ودمشق من أجل هذه المهمة.
ً
وذكر ثالثة دبلوماسيين كبار باالتحاد أن حكومة األسد ألغت ،اعتبارا
من بداية يناير الجاري ،التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على
ً
تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق ،دون أن تقدم تفسيرا لذلك ،معتبرين
ذلك محاولة إلجبار الحكومات األوروبية والتكتل على إعادة فتح سفارات
في دمشق.
واعتبر الدبلوماسيون ضغوط األســد «مشكلة خطيرة بالنسبة إلى
المساعدة اإلنسانية» ،مشيرين إلى أن «هذا اإلجــراء يؤثر عليهم ،وعلى
موظفي السفارات األوروبية ومؤسسات االتحاد».
ومنذ ُّ
تفجر الـصــراع عــام  ،2011يستخدم االتـحــاد األوروب ــي بيروت،
وهي أقرب مدينة كبرى لسورية ،قاعدة دبلوماسية له ،في الوقت الذي
ً
أغلق معظم سفاراته في دمشق؛ احتجاجا على ما يصفه بهجوم األسد
الوحشي على المعارضة.

الشعلة لـ ةديرجلا :.مراجعة عقود...

ً
لن نقبل ظلم أي عامل تم حرمانه من حقوقه ألي سبب كان» ،مشيرا
إلى أن «إحدى الشركات تسببت في مشكلة شغب العمالة البنغالية
ً
قبل أيام اعتراضا على عدم تسلم مستحقاتهم ،وهذا األمر لن نقبله
ً
أبدا مهما كانت األسباب».
وفيما يتعلق باإلجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ،ذكر

الـ ـتـ ـق ــدم ب ــالـ ـس ــرع ــة ال ـم ـم ـك ـن ــة ل ـت ـس ـج ـيــل
ً
مطالبهم ا لـمــا لـيــة حـفــا ظــا عـلــى حقوقهم
وذلك عبر تفويض أحد مكاتب المحاماة
المعتمدة في الكويت.
وقــالــت اإلدارة فــي بـيــان صـحــافــي ،إن
آخ ــر مـهـلــة حــددت ـهــا ال ـس ـل ـطــات الـتــركـيــة
الـمـخـتـصــة إليـ ــداع أس ـمــاء الـمـسـتـثـمــريــن
المطالبين بتعويضهم في هذه القضية
ستكون في نهاية يناير الحالي.
وأ ش ــارت إ لــى أ نــه بامكانهم التواصل
واالستفسار مع إدارة الشؤون القنصلية
في "الخارجية" على أرقام الوزارة.

عصام السداني

أنه «من خالل اللجنة التي تم تشكيلها قبل يومين ،سنقوم بمراجعة
اتخاذ
جادة لعقد هذه الشركة مرة أخرى من جميع الجوانب ،بهدف
ْ
الخطوات الفعلية والالزمة لمعالجة القضية بأقرب وقت ممكن ،ومنع
تكرارها في الوزارة».

وزيرة األشغال لـ«الميزانيات» :قصور...
المعدات واآللـيــات ومعالجات الخلطة األسفلتية ،وبخلل واضــح فيما
يتعلق بضبط الجودة ،الفتة إلى أن «مالحظات الجهات الرقابية ستكون
محل اهتمام إلعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها بالمرحلة المقبلة».
وذكــر البيان أن اللجنة شــددت على ضــرورة تأهيل المقاولين ،وعدم
إسـنــاد األعـمــال إلــى المتعثرين ،مــؤكــدة تبنيها أي مقترحات بشأن أي
تعديل تشريعي لقانون المناقصات العامة ،بما يضمن الحد مــن تلك
الظواهر السلبية.
ً
من جهة أخرى ،أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم استجوابا
إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن تصريحه لإلعالم بوجود عجز في
الميزانية العامة للدولة بداية مارس المقبل« ،إن لم يقدم أدلته على ذلك».
إلى ذلك ،قال مقرر لجنة تحسين بيئة األعمال النائب يوسف الفضالة،
في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس ،إن فبراير المقبل سيشهد أول
اجتماع للجنة العتماد المذكرة النهائية والمشروع المقدم من الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل بند
الـ  %10لمنتسبيه من المناقصات الحكومية.
وأشار الفضالة إلى وجود مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية
السكنية والصندوق لمنح األخير  600ألف متر بمنطقة صباح األحمد
السكنية.
إلــى ذلــك ،علمت «الـجــريــدة» ،أنــه ً
بناء على طلب «الميزانيات» ،تسلم
ً
ً
مجلس الــوزراء كتابا من رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم متضمنا
ً
إفــادة اللجنة بعدم تسلمها ،حسب قــرار المجلس ،تقريرا كل  6أشهر
عــن اإلج ــراء ات المتخذة حيال توصياتها بشأن مصروفات الضيافة
بوزارة الداخلية.
٠٥

 11ألف متضرر من النصب...
العقارية بين غياب الرقابة وضعف الـقــانــون» ،أن التكتل سيعقد
ً
اجتماعا األسـبــوع المقبل مع رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم
للعمل عـلــى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر فــي عمليات
االحتيال والنصب العقاري.
وأوضح البحراني أن «النصب ال يكون في العقارات الوهمية فقط،
ً
ً
بل يمكن أن يشمل الموجودة أيضا» ،مؤكدا «وجود الكثير من هذه
الحاالت داخل الكويت».
وشدد على وجود قوانين منظمة للمعارض والعمليات العقارية
في البالد وأخرى لغسل األموال والجنح« ،لكنها لم تطبق في قضايا
ً
النصب العقاري» ،مبينا أن «الهدف الرئيسي للتكتل هو استرجاع
أموال المتضررين من خالل تطبيق القانون الحالي»
١٦

أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا أن استقرار االمن هو البنية
والركيزة األساسية التي تعتمد عليها الدول في نهضتها وتقدمها كما
أنها تسهم بشكل فعال في دفع عجلة اإلنتاج والتنمية.
جاء ذلك خالل استقباله لمدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
اللواء فؤاد األثري ومساعد مدير األمن العميد عادل اإلبراهيم ،حيث
قدم اليهما التهنئة بمناسبة تسلم مهام أعمالهما.
وأش ــاد الفريق المهنا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في
تحقيق االمن واالستقرار في البالد.

ألمانيا وفرنسا تخطوان باتجاه...
إلى مستوى جديد.
وأعلنت الــرئــاســة الفرنسية «أنـهــا لحظة مهمة لتأكيد أن العالقة
الفرنسية األلـمــانـيــة ركـيــزة يمكن إحـيــاؤهــا لخدمة تعزيز المشروع
ً
األوروبي» ،مضيفة« :لم نمض يوما إلى هذا الحد على صعيد الدفاع
المشترك».
في غضون ذلــك ،خــرج مئات األشخاص في احتجاجات بألمانيا،
على هامش مراسم توقيع االتفاقية ،التي تتضمن تشكيل «جمعية
برلمانية مشتركة» من  100نائب فرنسي وألماني ،وتحقيق تعاون
واسع في المناطق الحدودية.
وقوبلت المعاهدة بمعارضة في فرنسا ،إذ يثير النص ،الذي وقع
ً
باألحرف األولى قبل  4أشهر من االنتخابات األوروبية ،جدال في باريس،
ً
حيث يرى فيه اليمين واليسار المتطرفان انتقاصا للسيادة الوطنية،
وتبعية لبرلين.
ويتهم قادة يمينيون فرنسيون ،بينهم مارين لوبان ،ماكرون بأنه
يعد للتخلي عن السيطرة على منطقة األل ــزاس ،شرقي فرنسا ،وأنه
مستعد لتقاسم مقعد بالده الدائم في مجلس األمن الدولي مع ألمانيا.
ً
ووجه القوميون في أقصى اليمين ،بفرنسا وألمانيا ،وأيضا أقصى
اليسار ،انتقادات مشددة للمعاهدة ،محذرين من فقدان السيادة الوطنية،
وواصفين االتفاقية بأنها «وحدوية».
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«بريكست» :حظوظ االستفتاء الثاني...

ً
مضيفا« :تعديلنا سيسمح للنواب بالتصويت على خيارات إلنهاء
الجمود الذي يعتري االنسحاب من االتحاد ،ومنع فوضى الخروج من
رحب الداعمون لوضع ّ
دون اتفاق» ،في وقت ّ
حد لـ «بريكست» بشكل
ثان.
باستفتاء
القيام
مقترح
نهائي ،بفكرة تداول
ٍ
ّ ً
وأمــام ما اعتبروه «تعنتا» من مــاي ،ينوي عــدد من النواب تقديم
تعديالت ،في محاولة منهم لتجاوز الحكومة ،من أجل تفادي سيناريو
ال ـخــروج مــن دون ات ـفــاق ،أو إرج ــاء مــوعــد ال ـخــروج ،وسـتـعــرض هذه
التعديالت على التصويت في  29يناير الجاري.
وكانت ماي كــررت أمــام النواب ،أمس األول ،رفضها التام لتنظيم
ـان أو تــأجـيــل مــوعــد ال ـخ ــروج ،بــل وض ـعــت عـلــى الـطــاولــة
اسـتـفـتــاء ث ـ ٍ
سيناريو «عدم االتفاق».
ولفتت إلى أنها ال تعتقد أن ثمة أغلبية في البرلمان تؤيد إجراء
ثان ،موضحة أن استفتاء آخر سيكون سابقة صعبة وسيعزز
استفتاء ٍ
موقف القوميين ،ويقوي شوكة الذين يسعون لتفكيك المملكة المتحدة،
وقد ُدمر التماسك االجتماعي بتقويض الثقة بالديمقراطية.
(لندن  -وكاالت)

٢٨
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محليات
الجبري :غايتنا خلق قطاع ثالث من الشباب المنجزين

اإلبراهيم :حفل ختامي لمشروع «الكويت تفخر» برعاية أميرية في اليوم العالمي للشباب
ناصر الخمري ومحمد الجاسم

ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب محمد
ا لـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ،إن وزارة ا ل ـ ــدو ل ـ ــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ح ــري ـص ــة فــي
رؤيـ ـتـ ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة عـلــى
خ ـلــق ق ـط ــاع ث ــال ــث م ــن ال ـش ـبــاب
نواته المنجزون الذين يحولون
المشكالت والتحديات الى فرص
عـ ـم ــل ،وي ـس ــاه ـم ــون ف ــي إي ـج ــاد
حـلــول واب ـت ـكــارات ،الفـتــا الــى ان
هذا القطاع يقف جبنا الى جنب
مع القطاعين العام والخاص.

وأشــار الوزير الجبري ،خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــس ،إلعــان
انـطــاق «الـكــويــت تفخر» التابع
ل ـل ـم ـش ــروع ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـبــاب،
ال ــى أن ال ـش ـبــاب يـمـثـلــون الـقــوة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــركـ ــة ل ـ ـكـ ــل ش ـ ـع ـ ــب ،وهـ ــم
األسـ ــاس ال ــذي يـقــوم عليه بناء
ً
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،مـ ــؤكـ ــدا أن ه ــذه
الشريحة تشكل تأثيرا سياسيا
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــا وال ـ ـف ـ ـئـ ــة االك ـ ـثـ ــر
ديناميكية وتحركا في المجتمع.
وأضـ ــاف ان اسـتـثـمــار ق ــدرات

مهدي :المتميزون رفعوا اسم الكويت
ً
عاليا في المحافل الدولية
قال األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي ،ان ملف الشباب انعكس
في العديد من االنشطة والمبادرات والقوانين
والمشاريع في خطة التنمية ،فضال عن االهتمام
بدمجه في ركائز الخطة اإلنمائية ،وربطها بأهداف
التنمية المستدامة برعاية سامية من سمو أمير
البالد.
وأضاف مهدي أن األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية تتابع العديد مــن الـمـبــادرات
الشبابية الناجحة ،واهتمام وزارة الدولة لشؤون
الشباب والهيئة العامة للشباب بإبراز دور الكثير

من المتميزين من شباب الكويت ،الذين حصل العديد
منهم على جوائز محلية وعالمية ،ساهمت في رفع
اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية.
وأكد أن فخر الكويت في شبابها ليس أمرا وليد
اليوم ،بل هو رعاية سامية وملف حكومي تهتم به
الحكومة وتأخذه على محمل الجد ،فضال عن خطة
إنمائية معززة بأهداف التنمية المستدامة ،مشيرا
الى ان السياسة الوطنية للشباب ،والتي نعتز في
االمانة العامة للتخطيط بالعضوية في اللجنة التي
أعدتها ،عكست ملف الشباب في جميع ركائز الخطة
االنمائية وأهداف التنمية المستدامة  2030األممية.

ا لـشـبــاب وإمكاناتهم المتنوعة
والـمـتـعــددة عـلــى الــوجــه االمـثــل
يـعــد شـكــا م ــن اش ـك ــال التنمية
الـمـسـتــدامــة فــي ح ـيــاة الـشـعــوب
واالم ــم ،التي تبحث عن التطور
وال ــرق ــي م ــن خ ــال خ ـلــق أج ـيــال
شـ ـب ــابـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ـح ـمــل
المسؤوليات الوطنية.
وأوض ــح الـجـبــري أن ال ــوزارة
عـ ـمـ ـل ــت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخ ـيــرة عـلــى تــأسـيــس مـشــروع
«منجز» الذي يحتضن الشباب،
مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا رع ـ ـ ــت أك ـث ــر
م ــن  1000مـ ـب ــادرة ف ــي مختلف
المجاالت.

االبتكار واإلبداع
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار فــي
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األم ـ ـي ـ ــري د .ي ــوس ــف
اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،إن ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
يركز على مبدأ االبتكار والفكر
االبـ ــداعـ ــي ،مـبـيـنــا ان فـعــالـيــاتــه
ب ـ ـ ــدأت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن  21ي ـنــايــر
ال ـ ـجـ ــاري وس ـت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 13
مــارس المقبل ،الــذي يوافق يوم
ا لـشـبــاب العالمي ،حيث سيقام
حفل ختامي لجميع الفعاليات
برعاية سمو أمير البالد.
وذكر أن المشروع يهدف إلى
إبراز طاقات الشباب واستكمال
رحلة إنجازاتهم وتسليط الضوء

المتحدثون في تدشين مشروع «الكويت تفخر»
عـ ـل ــى نـ ـ ـم ـ ــاذج ن ـ ـجـ ــاح ي ـح ـت ــذى
بها ،وعــرض مخرجات الوثيقة
الوطنية للشباب ،وما تم إنجازه
مــن توصيات والتعريف برؤية
كــويــت جــديــدة  ،2035والـتـعــرف
على كفاءات شبابية جديدة.

دعم الكفاءات
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
يهدف ايضا الى تطوير أساليب
الـمـشــاركــة االيـجــابـيــة للشباب،
وت ـكــريــم االن ـ ـجـ ــازات الـشـبــابـيــة،
ودع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات م ـ ـ ــن خـ ــال
ال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي اشـ ــراك ـ ـهـ ــم فــي

«التربية» :رفض  %80من تظلمات طلبة الـ 12
بعد مراجعتها من اللجان في كنترولي العلمي واألدبي
●

فهد الرمضان

بـ ـع ــد أن ا س ـت ـق ـب ـل ــت وزارة
الـتــربـيــة أك ـثــر مــن  2000تظلم
ل ـط ـل ـبــة الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي عـشــر
ب ـق ـس ـم ـي ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي واالدب ـ ـ ـ ــي
والـتـعـلـيــم الــدي ـنــي ،وذل ــك بعد
رفع النتائج على موقع الوزارة
ب ـي ــوم واح ـ ــد واس ـت ـم ــرت حتى
نهاية دوام الخميس الماضي،
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ
«الجريدة» أن اللجان المختصة
ب ـمــراج ـعــة ط ـل ـبــات الـتـظـلـمــات
قـ ــامـ ــت بـ ـ ــاالطـ ـ ــاع وم ــراجـ ـع ــة
ه ــذه الـتـظـلـمــات ف ــي كـنـتــرولــي
ال ـق ـس ـم ـيــن ال ـع ـل ـم ــي واالدب ـ ـ ــي،
وأنـ ــه ت ــم رف ــض  %80م ــن هــذه
التظلمات بعد التأكد من عدم
وجود أي ظلم وقع على الطلبة
فيما يخص تجميع الدرجات
ورصدها.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن
ال ـت ـظ ـل ـم ــات الـ ـت ــي تـ ــم ق ـبــول ـهــا
ل ــم ت ـت ـج ــاوز م ــا نـسـبـتــه %20

مــن اجـمــالــي عــدد المتظلمين،
وأن الطلبة الــذيــن ثبت وجــود
اخ ـط ــاء ف ــي تـجـمـيــع درجــاتـهــم
أو وقــوع ظلم في نتائجهم تم
اتخاذ االجراءات الالزمة بحقهم
ح ـي ــث ي ـت ــم م ـع ــرف ــة الـ ــدرجـ ــات

ال ـتــي ظـلـمــوا ب ـعــدم تسجيلها
وبــالـتــالــي رف ــع درجــات ـهــم بعد
عــرض الـمــوضــوع على رئيس
ع ــام ال ـك ـن ـتــرول وك ـيــل ال ـ ــوزارة
د .سعود الحربي الــذي بدوره
يـ ـق ــوم ب ــاع ـت ـم ــاد ق ـ ـ ـ ــرارات رف ــع

درجات الطلبة المتظلمين في
هذه الحالة.

حقوق الطلبة
وذكــرت المصادر أن الــوزارة

العجمي :انتخابات «المعلمين» في موعدها  20فبراير
أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع
العجمي سالمة كــل اإلج ــراء ات القانونية ،التي
اتخذها مجلس إدارة الجمعية بشأن االنتخابات
ً
الـتــي ستجري فــي  20فبراير المقبل ،وفـقــا لما
جاء في النظام األساسي للجمعية والمراسالت
ال ـم ـع ـت ـم ــدة بـ ـي ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة ووزارة الـ ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،فــي حين تــم اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات
القانونية لعقد الجمعية العمومية في  19فبراير
المقبل.
وقال العجمي في تصريح أمس ،إنه تم كذلك
اتخاذ اإلجراءات القانونية والصحيحة في شأن
التقريرين اإلداري والمالي لعام  2018واعتمادها

م ــن مـجـلــس اإلدارة ،وتـ ــم إرس ــال ـه ــا إلـ ــى وزارة
ً
الشؤون االجتماعية في المواعيد المحدة ووفقا
لإلجراءات المتبعة في القانون والنظام األساسي
مـمــا تــرتــب عـلـيــه مــواف ـقــة ال ـش ــؤون واعـتـمــادهــا
ل ـل ـمــواع ـيــد الـ ـم ــذك ــورة ف ــي شـ ــأن م ــوع ــد ان ـع ـقــاد
الجمعية العمومية وموعد إجراء االنتخابات.
وأعرب عن أسفه لمحاوالت العرقلة والتشكيك
في اإلجراءات الصحيحة والقانونية المتخذة من
مجلس إدارة الجمعية ،وهي اإلجراءات السنوية
المعتادة والتي تقوم بها الجمعية لعقد الجمعية
الـعـمــومـيــة واالن ـت ـخ ــاب ــات وت ـحــديــد مــواعـيــدهــا
بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية.

من باب الحرص على مصلحة
الطلبة تقوم باستقبال طلبات
التظلم مــن جميع الطلبة على
أن يتم فرزها ومراجعتها بدقة
لـ ـضـ ـم ــان عـ ـ ــدم ض ـ ـيـ ــاع ح ـق ــوق
ال ـط ـل ـبــة ،الف ـت ــة إلـ ــى أن وج ــود
تـظـلـمــات اسـتـحـقــت الـمــراجـعــة
ورف ــع الــدرجــات يعكس وجــود
خ ـلــل ف ــي عـمـلـيــات التصحيح
بالكنترول تستدعي ا لــو قــوف
ع ـل ـي ـه ــا ومـ ـع ــالـ ـج ــة أي خ ـل ــل،
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدر ك ـ ــة أن ع ـ ـ ـ ــدد أوراق
االجـ ــابـ ــات ال ـك ـب ـيــرة وال ـض ـغــط
الـكـبـيــر ع ـلــى الـمـصـحـحـيــن قد
ي ـ ــؤدي إل ــى وج ـ ــود اخ ـط ــاء في
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـص ـح ـي ــح ورصـ ــد
الدرجات.

االن ـش ـطــة وال ـب ــرام ــج الـمـتـنــوعــة،
واط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وم ـن ـه ــا تـسـلـيــم
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـش ـب ــاب،
وإطالق مجلس الشباب الكويتي،
وع ـ ـ ــرض ال ـ ـفـ ــرص عـ ـل ــى مـنـصــة
«كفو».
ولفت إلى أن برامج المشروع
تـتـمـثــل ف ــي تــوث ـيــق االنـ ـج ــازات
عــن طريق فيديوهات وثائقية،
وإصدار كتيب خاص للمشروع،
وتـ ـك ــري ــم الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ـن ـج ــزي ــن
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ــراع ـ ـيـ ــة ،وإشـ ـ ـ ــراك
الشباب فــي الفعاليات المقدمة
مـ ــن كـ ــل جـ ـه ــة ،وع ـ ـ ــرض ن ـم ــاذج

ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق ف ـ ــاش ـ ــات
وإعــانــات فــي وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي ،فـضــا عــن االع ــان
ع ــن ف ــرص مـسـتـقـبـلـيــة لـلـشـبــاب
وإدراجها في موقع «كفو».
من جانبه ،أعلن وكيل وزارة
الـ ـشـ ـب ــاب ش ـف ـي ــق عـ ـم ــر تـنـظـيــم
ال ــوزارة جائزة التميز واإلبــداع،
ً
الف ـتــا إل ــى أن الـحـفــل سـيـقــام في
 13مارس المقبل إلعالن الفائزين
وتكريم  10فائزين في مجاالت
مختلفة ،بمعدل  10آالف دينار
لكل فائز.
ول ـفــت عـمــر إل ــى سـعــي وزارة
الشباب بــإعــداد سياسة وطنية

لـلـشـبــاب ،وه ــي بمثابة دسـتــور
تعمل بموجبه كل جهات الدولة
لتمكين الشباب.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
عبدالرحمن المطيري أن «الكويت
تـ ـفـ ـخ ــر» هـ ــو م ـ ـشـ ــروع ت ــراك ـم ــي
ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع «الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـسـ ـم ــع»،
بهدف االرتقاء بالعمل التنموي،
لوجود حماسة الشباب وحكمة
الرواد ،ومظلة هذا التجمع تقديم
إن ـج ــازات مــن خ ــال شخصيات
مؤثرة بالدولة ،وأيضا بوجود
الجهات المختلفة وما قاموا به
من انجازات تفخر بها الكويت.

النمش :تعزيز التعاون الدولي
لترسيخ قيم الشفافية
الكويت تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد بفيينا
افتتحت الرابطة الدولية
ل ـس ـل ـطــات م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
ف ــي ال ـعــالــم ،أم ــس ،فـعــالـيــات
مــؤتـمــرهــا الـسـنــوي العاشر
واجتماعها العام بمشاركة
كويتية.
وأكد رئيس الهيئة العامة
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد (ن ــزاه ــة)
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
النمش ،في تصريح لـ "كونا"
على هامش االفتتاح ،حرص
الـكــويــت عـلــى الـمـشــاركــة في
مثل هــذه الـمــؤتـمــرات ،وذلــك
لـتـبــادل ال ـخ ـبــرات فــي مجال
ت ـع ــزي ــز الـ ـن ــزاه ــة وم ـكــاف ـحــة
الفساد.
وق ــال الـمـسـتـشــار النمش
ً
إن "ال ـم ــؤت ـم ــر ي ـم ـثــل م ـن ـبــرا
ً
ً
دو لـيــا مهما يتيح لسلطات
وهيئات مكافحة الفساد على

عبدالرحمن النمش

مستوى العالم عرض تجاربها
المتقدمة ،وممارساتها في منع
ومكافحة الفساد".
وأعـ ــرب عــن األم ــل أن يخرج
ال ـمــؤت ـمــر بـنـتــائــج وتــوص ـيــات

يـكــون لها دور وفعالية في
تعزيز التعاون الــدولــي ،من
أج ــل تــرسـيــخ قـيــم الشفافية
وم ـك ــاف ـح ــة آف ـ ــة ال ـف ـس ــاد فــي
مختلف دول العالم ،مشيرا
إلى القاء الكويت كلمة خالل
المؤتمر الــذي يستمر ثالثة
أيام.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
م ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الـمـسـتـشــار ال ـن ـمــش ،ك ــل من
األمين العام المساعد لقطاع
ك ـش ــف الـ ـفـ ـس ــاد وال ـت ـح ـق ـيــق
د .م ـح ـم ــد ب ـ ــوزب ـ ــر ،وم ــدي ــر
مكتب رئيس الهيئة العامة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد حـسـيــن
الصانع.

«المناقصات» توافق على توريد  300ألف عداد ذكي للكهرباء والماء
الفاضل يطلب تقارير دورية حول مشاريع الطاقة المتجددة
وجه وزير الكهرباء والماء وزير
النفط د .خالد الفاضل برفع
مشاريع
تقارير دورية حول ً
الطاقة النظيفة حرصا على
تحقيق الرغبة األميرية في
توفير  %15من االستهالك
عبر الطاقة النظيفة.

●

سيد القصاص

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة في
الجهاز المركزي للمناقصات
العامة عن موافقة الجهاز أمس،
ع ـل ــى ط ـ ــرح م ـنــاق ـصــة ل ـتــوريــد
 300أل ــف عـ ــداد ك ـهــربــاء وم ــاء
ذكي ،متوقعة أن يطرح الجهاز
األسبوع المقبل المناقصة أمام
الشركات المنافسة بعد اتمام
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء ال ــرد
على جميع استفسارات الجهاز
المتعلقة بالمناقصة.

وأشـ ـ ـ ــاد ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لشؤون المستهلكين د .مشعان
العتيبي ،بموافقة الجهاز على
طرح مناقصة توريد العدادات
ً
ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى أن ه ــذا
الـمـشــروع ،ال ــذي طــال انتظاره
من شأنه أن ينقل الوزارة نقلة
نــوع ـيــة وي ـم ـثــل خ ـط ــوة كـبـيــرة
نـحــو ال ـت ـحــول االسـتــراتـيـجــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
تحقيقه ،إ لــى جانب الخدمات
المقدمة للمستهلكين.
و قــال العتيبي فــي تصريح

ً
صحافي تعقيبا على موافقة
الجهاز على طــرح المناقصة،
ً
إن «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ــذلـ ــت ج ـ ـهـ ــودا
ح ـ ـث ـ ـي ـ ـثـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات
الماضية عبر تنفيذ دراســات
ومشاريع تجريبية للوصول
إلى التصور األفضل لتطبيق
م ـشــروع ال ـع ــدادات الــذكـيــة في
الكويت».
وت ــوق ــع أن يـتــم تــوقـيــع عقد
مناقصة توريد العدادات الذكية
م ــع ال ـشــركــة ال ـفــائــزة منتصف
الـ ـع ــام الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ـل ــى أن يـتــم

ديوان الخدمة يوافق
على دوام «الكهرباء»
وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزير الكهرباء والماء وزير
النفط د .خالد الفاضل بتحديد ساعات العمل الرسمية في «الكهرباء»
ً
من الـ 7صباحا حتى الـ  2ظهرا ،بعدما كان موظفو الــوزارة نفذوا
ً
ً
ً
اعتصاما رفضا لدوام الساعة  7:30صباحا.
وأشـ ــارت م ـصــادر مطلعة إل ــى أن ــه بـعــد ات ـصــاالت بـيــن الفاضل
والديوان بشأن مواعيد الــدوام ،وافق األخير على تحديد مواعيد
ً
العمل وفقا للمادة « »82من نظام الخدمة المدنية.
ولفتت المصادر إلى أن المادة رقم « ،»21من قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم « ،»2006/ 41الخاصة بقواعد وأحكام وضوابط العمل
الرسمي سمحت للموظفات باالنصراف قبل المواعيد المحددة بربع
ساعة ،بما فيها أيام العمل خالل شهر رمضان.

جانب من اعتصام موظفي «الكهرباء»

(أرشيف)

تركيب أولى العدادات في الربع
الثالث من العام الحالي.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـم ـن ــاق ـص ــة ال ـت ــي
سيتم طــر حـهــا تتضمن تــور يــد
 200ألف عداد كهرباء و 100ألف
ً
عداد مياه ،مشيرا إلى أن الوزارة
ستقوم في فترات الحقة بطرح
مناقصات توريد أخرى لتغطية
جميع قطاعات مناطق الكويت.

الطاقة المتجددة
من جهة أخــرى ،أكد مصدر

م ـط ـل ــع ف ـ ــي وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والـ ـم ــاء اه ـت ـم ــام وزي ـ ــر الـنـفــط
وزير الكهرباء والماء د .خالد
ال ـ ـفـ ــاضـ ــل بـ ــإع ـ ـطـ ــاء األول ـ ــوي ـ ــة
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ل ـت ـح ـق ـي ــق رغ ـب ــة
سمو أمير البالد في انتاج 15
فــي الـمـئــة مــن م ـصــادر الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة بـحـلــول  2030من
إج ـمــالــي ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
المنتجة في البالد.
وقــال المصدر لـ «الجريدة»
ان ا لـ ـ ـ ـ ــوز يـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـط ـ ـلـ ــب م ــن
الـمـعـنـيـيــن ب ـم ـشــاريــع الـطــاقــة
المتجددة رفــع تقارير دوريــة
عـ ــن أبـ ـ ــرز ال ـخ ـط ــط الـ ـت ــي يـتــم
وضعها والمشاريع التي يتم
تنفيذها بشأن مشاريع الطاقة
المتجددة.
ب ـ ــدوره ،أص ــدر وك ـيــل وزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء م .مـحـمــد
بوشهري قرارا بإعادة تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة مـ ـت ــابـ ـع ــة رف ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــواد
وال ـ ـمـ ــوجـ ــودات الـ ـخ ــارج ــة عــن
نـ ـط ــاق االسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـت ــي يـتــم
بيعها بالمزاد العلني برئاسة
م ــراق ــب ال ـح ـس ــاب ــات ف ــي إدارة
ال ـم ـخ ــازن ول ـي ــد األذيـ ـن ــة لـمــدة
سنة.
وت ـخ ـتــص ال ـل ـج ـنــة بـمــراقـبــة
دخ ــول الـمــركـبــات المخصصة
لـلـتـحـمـيــل إلـ ــى م ــوق ــع الـ ـم ــواد

وال ـ ـمـ ــوجـ ــودات الـ ـخ ــارج ــة عــن
نـ ـط ــاق االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وم ــراقـ ـب ــة
عملية الـمـيــزان مــن خــال وزن
المركبات فارغة قبل التحميل
وإعادة وزنها بعد التحميل.

ً
 56بئرا

وفــي اتجاه مغاير خاطبت
وزارة الكهرباء والماء مؤخرا
الجهاز المركزي للمناقصات
العامة لطلب ترسية مناقصة
مشروع حفر وانشاء وتطوير
 56ب ـئــرا لـلـمــراقـبــة فــي مــواقــع
مـخـتـلـفــة ع ـلــى ال ـش ــرك ــة االق ــل
سعرا بمبلغ  287610دنانير
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد عـ ـم ــل ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة
التثمينية للمناقصة.
وأف ــادت مـصــادر مطلعة في
الــوزارة ان انشاء ابار المراقبة
يـ ـه ــدف ال ـ ــى م ــواجـ ـه ــة مـشـكـلــة
ارتفاع مناسيب المياه الجوفية
في المناطق السكنية الجديدة
والحضرية ،اذ تعد من المشاكل
الـ ـح ــرج ــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدد ســامــة
ال ـم ـن ـش ــآت وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
حيث لوحظ ان هناك ارتفاعا
فــي مناسيب ا لـمـيــاه الجوفية
فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـن ــاط ــق والـ ــى
مـسـتــويــات حــرجــة وقــريـبــة من
سطح االرض حيث تتراوح ما
بين  1و 2متر ،وظهرت اثارها

خالد الفاضل

في سراديب المنشآت والبيوت
في بعض المناطق.
واشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ــى ان ال ـ ـ ـ ــوزارة
ك ـ ــان ل ـه ــا ت ـج ــرب ــة س ــاب ـق ــة فــي
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي
جابر االحمد والقيروان حيث
تـ ــم اج ـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ــة ت ـجــري ـب ـيــة
بــال ـت ـعــاون م ــع مـعـهــد الـكــويــت
لالبحاث العلمية منذ سنوات
وتم التدخل لحل المشكلة من
خالل حفر وانشاء آبــار صرف
انتاجية ما بين عمق  40و450
م ـت ــرا ،وآب ـ ــار ص ــرف متوسطة
بعمق  20الــى  30م ـتــرا ،وآبــار
مراقبة مزدوجة واخرى مفردة
بعمق  10أمتار.

٤
محليات
الكويت والمملكة المتحدة تحتفالن بالذكرى الـ  120التفاقية الحماية
ةديرجلا
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تنظم وزارة اإلعالم حفل
استقبال اليوم بمناسبة الذكرى
الـ  ١٢٠على اتفاقية الحماية.

ت ـح ـت ـف ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـم ـم ـل ـك ــة
الـمـتـحــدة ال ـيــوم بــالــذكــرى الـ ــ120
الت ـفــاق ـيــة ال ـح ـمــايــة الـبــريـطــانـيــة
التي أبرمت في عهد حاكم الكويت
الراحل المغفور له الشيخ مبارك
الصباح (مبارك الكبير) عام 1899
وألغيت في  19يونيو عام .1961
ويـسـتـعــد ال ـب ـل ــدان الـصــديـقــان
إلقـ ـ ــامـ ـ ــة احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
عاصمتي البلدين ،إذ من المقرر
أن ت ـس ـت ـض ـيــف لـ ـن ــدن اح ـت ـفــال ـيــة
ي ـش ــارك فـيـهــا ك ـبــار الـمـســؤولـيــن
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن وال ـكــوي ـت ـي ـيــن فــي
منتصف العام الحالي.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،قـ ــال عـمـيــد
ال ـ ـس ـ ـلـ ــك ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي س ـف ـي ــر
ال ـكــويــت ل ــدى الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
خــالــد الــدوي ـســان ل ـ "كــونــا" أمــس،
إن ع ــاق ــات ال ـب ـلــديــن الـصــديـقـيــن
ً
تزداد متانة وقوة عاما بعد آخر
ً
على الصعد كافة ،مشيرا إلى أن
هناك رغبة مشتركة لدى قيادات

البلدين في تعزيزها ونقلها إلى
مستويات أرحب لتشمل كل أوجه
التعاون.

مصالح مشتركة
ووصـ ــف ال ــدوي ـس ــان الـعــاقــات
الكويتية البريطانية بأنها ذات
طابع خاص ترتكز على المصالح
المشتركة واالستراتيجية التي
ً
تربطهما مشيرا إلى أن أكبر بعثة
دبـلــومــاسـيــة كــويـتـيــة ف ــي الـعــالــم
موجودة في لندن بعدد يصل إلى
ً
 44دبلوماسيا.
وبين أن عدد الطلبة الكويتيين
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـلـ ـق ــون ت ـع ـل ـي ـم ـه ــم فــي
المعاهد والجامعات البريطانية
يـ ـص ــل إ ل ـ ـ ــى نـ ـح ــو  6700ط ــا ل ــب
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى م ـ ـئـ ــات اآلالف مــن
الكويتيين الذين يزورون مختلف
ً
ا لـمــدن البريطانية سنويا ســواء
للسياحة أو العالج.

من جانبه ،قال سفير المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت مــاي ـكــل
داف ـن ـبــورت إن ــه "ش ــرف خ ــاص أن
يلقي نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـ ـخـ ــالـ ــد الـ ـ ـي ـ ــوم ك ـل ـم ــة ف ـ ــي ح ـفــل
استقبال ستقيمه وزارة اإل عــام
بـمـنــاسـبــة ه ــذه ال ــذك ــرى الـمـهـمــة
للبلدين".
وبين أن التزام بالده باستقالل
ً
و سـيــادة الكويت ظل ثابتا حتى
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ات ـف ــاق ـي ــة ال ـح ـمــايــة
ً
عــام  1961مضيفا أن "بريطانيا
ملتزمة أ كـثــر مــن أي و قــت مضى
بــالـتـعــاون األم ـنــي والــدفــاعــي مع
الكويت السيما من خالل توسيع
جـ ـه ــودن ــا ال ـم ـش ـت ــرك ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـل ــى أم ــن
رعايانا".

«اإلعالم» :عالقات نموذجية بين الكويت وبريطانيا
•

محمد راشد

أكــد وكيل وزارة اإلعــام المساعد لقطاع
األخبار والبرامج السياسية محمد بن ناجي،
ان "العالقات الكويتية البريطانية راسخة
ومتميزة عبر تــار يــخ البلدين ،منذ توقيع
الشيخ مبارك الصباح معاهدة الحماية مع
بريطانيا في  23يناير  ،1899والتي تمثل
ً
نموذجا للعالقات الثنائية بين الدول".
وق ـ ــال ب ــن ن ــاج ــي ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
ً
بـمـنــاسـبــة مـ ــرور  120ع ــام ــا ع ـلــى تــأسـيــس
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة الـ ــذي
يصادف اليوم ،ان "قطاع األخبار والبرامج
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أع ـ ــد خ ـط ــة ب ــرام ـج ـي ــة خــاصــة
تــواكــب ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،مــن إن ـتــاج وعــرض
ف ـي ـلــم وث ــائ ـق ــي ي ــرص ــد م ـح ـط ــات ال ـع ــاق ــات

الكويتية البريطانية منذ عــام  1899حتى
اآلن ،إلى جانب إنتاج مجموعة من البرامج
والتقارير اإلذاعية والتلفزيونية المصورة
باللغتين العربية واإلنـكـلـيــزيــة ،وغـيــرهــا"،
مشيدا "بالجهود التي بذلها موظفو القطاع
ال ــذي ــن ح ــرص ــوا عـلــى إب ـ ــراز تـلــك الـمـنــاسـبــة
بأعمال إعالمية على الوجه األمثل الذي يليق
بأهميتها في تاريخ دولة الكويت".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ان "اهـ ـتـ ـم ــام وزارة اإلعـ ــام
ممثلة بقطاع األخبار والبرامج السياسية
ب ــاالح ـت ـف ــال بـ ـه ــذه ال ـ ــذك ـ ــرى ،ي ـت ـمــاشــى مــع
وجـهـتــي نـظــر الـكــويــت والـمـمـلـكــة المتحدة
ال ـم ـت ـطــاب ـق ـت ـيــن تـ ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـضــايــا
والملفات الدولية واإلقليمية ،خصوصا ما
يتعلق بقضايا العنف واإلرهــاب ،وترسيخ
مبادئ العدل والسالم لكافة الشعوب".

محمد بن ناجي

«الراسخون في العلم» تدشن دوراتها للفصل الثاني «الصحة» تسحب دواء «جسبرين» من التداول
بالتعاون مع كلية الشريعة وأمانة األوقاف
دشنت جمعية الراسخون في العلم الخيرية
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع كـلـيــة ال ـشــري ـعــة والـ ــدراسـ ــات
اإلسالمية بجامعة الكويت دوراتها العلمية
للفصل الدراسي الثاني  2019/2018باإلعالن
عن تنظيم دورتين علميتين في شــرح ألفية
ابــن مالك فــي النحو والـصــرف ،وشــرح ألفية
الحافظ العراقي في علوم الحديث بدءا من 3
فبراير حتى مطلع مايو المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة الجمعية
د .خالد الحبشي ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن الهدف من دورة شــرح ألفية ابــن مالك في
النحو والصرف هو فهم اآليات القرآنية وألفاظ
األحاديث النبوية وتقويم اللسان عند النطق
والـبـنــان عند الكتابة وإحـيــاء اللغة العربية
الفصيحة.
أما الهدف من دورة شرح ألفية العراقي في
علوم الحديث فهو معرفة ّ
ّ
نتعبد به
صحة ما
من أحاديث رسول الله ،صلى الله عليه وسلم،

ً
وأن يكون طالب العلم وطالب الشريعة قادرا
على تمييز المقبول والمردود من االحاديث
الـنـبــويــة ،وأن يكتسب منهجية فــي توثيق
األخبار .وأوضح الحبشي أن الجمعية وضعت
برنامجا زمنيا لتدريس هذين المتنين خالل
سنتين دراسيتين ( )2020-2019وبواقع ستة
فصول دراسية ،مشيدا بالدعم الكريم والسخي
ال ــذي تقدمه األمــانــة العامة لــأوقــاف ممثلة
بــالـصـنــدوق الــوقـفــي لـلـقــرآن الـكــريــم وعلومه
إلنجاح هذه الدورات العلمية.
يــذكــر أن ه ــذه الـ ـ ــدورات ستعقد ف ــي كلية
ال ـشــري ـعــة وال ـ ــدراس ـ ــات اإلس ــام ـي ــة بجامعة
الـكــويــت بقاعة الـمــذكــور ال ـم ـجــاورة لمسجد
الكلية ،ويوجد مكان مخصص للنساء لحضور
ال ـ ــدورة ،وأن دورة ألـفـيــة الـعــراقــي فــي يومي
األحــد والـثــاثــاء أسبوعيا ،ودورة ألفية ابن خالد الحبشي
مالك االثنين واألربعاء أسبوعيا من الساعة
ً
مساء.
9.30-7.30

«الخدمات الصحية» تحتفل باألسبوع الخليجي لكبار السن األحد
●

عادل سامي

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة سحب
و ت ـع ـل ـي ــق م ـس ـت ـح ـضــر Jusprin
 81mgفــي الـقـطــاعـيــن الحكومي
واألهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ـقــه
وس ـح ـبــه ف ــي ب ـلــد ال ـم ـن ـشــأ دول ــة
اإلمارات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها
ان سـحــب و تـعـلـيــق المستحضر
جاء لعدم التزام الشركة بتطبيق
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد اإلرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـم ـج ـلــس
الـصـحــة ل ــدول مـجـلــس الـتـعــاون،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن س ـحــب وتـعـلـيــق
المستحضر ج ــاء فــي نـفــس يــوم
قرار سحبه في بلد المنشأ بتاريخ
 15يناير الجاري.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـن ـظــم إدارة
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة لـكـبــار السن
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة يـ ــومـ ــي األحـ ــد

واالثنين المقبلين حفال بمناسبة
"األسبوع الخليجي لكبار السن"،
فــي ســوق المباركية فــي الساحة
المقابلة لكشك مبارك.
وأك ـ ــدت الـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان لها
أم ــس أن االحـتـفــالـيــة سيتخللها
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
والمسابقات الترفيهية وتقديم
جــوائــز قيمة لـلـمـشــاركـيــن ،الفتة
إل ــى أن ـهــا س ـت ـكــون ع ـلــى فترتين
صباحية من  9إلى  12ومسائية
من  4حتى .9
وشددت الــوزارة على حرصها
على إدراج الرعاية الصحية لكبار
ال ـس ــن ض ـمــن أولـ ــويـ ــات ال ـبــرامــج
ال ـص ـح ـيــة ،وذل ـ ــك ع ــرف ــان ــا ووفـ ــاء
وتقديرا لما بذلوه من عطاء في
بناء الوطن وتحقيق التنمية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت م ــواكـ ـبـ ـتـ ـه ــا ألحـ ـ ــدث
ال ـم ـس ـت ـج ــدات ف ــي مـ ـج ــال رع ــای ــة

ك ـ ـبـ ــار الـ ـ ـس ـ ــن ،حـ ـي ــث ت ـ ــم إصـ ـ ــدار
االسـ ـت ــراتـ ـیـ ـجـ ـی ــة وخـ ـط ــة ال ـع ـمــل
الــوط ـن ـیــة ال ـم ـت ـع ــددة ال ـق ـطــاعــات
لــرعــایــة ك ـبــار ال ـســن ،مـشـيــرة إلــى
ص ـ ـ ــدور أول ت ـق ــری ــر وطـ ـن ــي عــن
المؤشرات الصحیة لكبار السن.
وأش ـ ـ ــارت وزارة ال ـص ـحــة إلــى
أنها تشجع البحوث والدراسات
والمبادرات في مجال رعایة كبار
السن وذلــك من خــال تخصیص
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز وت ـ ـ ـكـ ـ ــریـ ـ ــم أصـ ـ ـح ـ ــاب
المبادرات واالنجازات.
وأكــدت أن جــزء ا من اهتمامها
بكبار السن تمثل في استحداث
إدارة مستقلة للخدمات الصحیة
ل ـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـ ـس ـ ــن ض ـ ـمـ ــن ه ـي ـك ـل ـهــا
ال ـت ـن ـظ ـی ـمــي ،إلـ ــى ج ــان ــب إصـ ــدار
قانون خاص لرعایة هذه الفئة.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ــداد
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة ل ــرع ــاي ــة

أذربيجان :عالقاتنا بالكويت
سفير
ً
تشهد تطورا في جميع المجاالت
جانب من أبناء الجالية األذرية خالل االحتفال

●

عادل سامي

أ كــد سفير أذر بـيـجــان لــدى ا لـكــو يــت إيلخان
قهرمان أن العالقات بين بالده والكويت تشهد
تطورا كبيرا في المجاالت كافة.
وق ـ ــال قـ ـه ــرم ــان ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال إح ـي ــاء
السفارة األذرية في الكويت مساء أمس األول
الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لمأساة
 20يناير  ،1990إن الكويت بلد مهم وصديق
ألذربيجان.
وأ ض ــاف أن ا لـكــو يــت تقف دا ئـمــا إ لــى جانب

بن خليفة :العالقات
مع الكويت متينة
أكد نائب رئيس الوزراء البحريني
الشيخ علي بن خليفة ،أمــس ،عمق
ومتانة العالقات األخوية التي تجمع
البحرين والكويت ،وما تشهده من
تطور مستمر على مختلف الصعد.
وقالت وكالة األنـبــاء البحرينية
(بـ ـن ــا) ،ف ــي ب ـي ــان ،إن ن ــائ ــب رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ـح ــري ـن ــي أش ـ ـ ــاد خ ــال
استقباله عميد السلك الدبلوماسي
سفير الكويت لدى البحرين الشيخ
ع ـ ـ ــزام الـ ـصـ ـب ــاح ب ـع ـمــق ال ـع ــاق ــات
االخوية بين البلدين.
كما أشاد بالجهود الطيبة التي
يبذلها السفير الكويتي لدعم وتعزيز
العالقات البحرينية  -الكويتية بما
يخدم المصالح المشتركة للبلدين
والشعبين الشقيقين.
وذكـ ـ ــر ال ـب ـي ــان ان ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس الوزراء استعرض مع السفير
الكويتي أهم القضايا محل االهتمام
المشترك.

بالده التي تدعم الكويت في المحافل الدولية،
الفتا إ لــى أن أكثر مــن  18أ لــف مــوا طــن كويتي
زاروا بالده خالل عام .2018
و فــي كلمته عن المناسبة ،قــال قهرمان إنه
في مثل هذا اليوم من كل عام يعيش الشعب
األذري الذكرى األليمة للمأساة التي ارتكبت
بـحـقــه عـلــى أي ــدي ن ـظــام االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
السابق ،حيث طبعت هذه الذكرى األليمة في
ذاكرة الشعب األذري وتناقلتها األجيال جيال
بعد جيل لما تمثله من اعتداء على حق شعب
أذربيجان في الحياة.

كبار السن صحيا وخطة العمل
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـه ــا مــن
خـ ــال ال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـت ــرك مـتـعــدد
ال ـق ـط ــاع ــات ت ـحــت م ـظ ـلــة الـلـجـنــة
الــوطـنـيــة الـعـلـيــا ،مـشـيــرة إل ــى أن
االستراتيجية ترتكز على خطط
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ب ـشــأن تعزيز
الـ ـصـ ـح ــة طـ ـ ـ ــوال م ـ ــراح ـ ــل ال ـع ـم ــر
وضـ ـم ــان ال ـش ـي ـخــوخــة الـصـحـيــة
وال ـم ـش ــارك ــة ال ـف ـعــالــة ف ــي جميع
قطاعات المجتمع.
وأضـ ــافـ ــت أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـغ ــاي ــات
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة م ـن ـه ــا خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ــزم ـن ـي ــة الـ ـمـ ـح ــددة ل ـه ــا وض ـمــن
االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االه ـ ـ ـ ـ ــداف
وال ـ ـغـ ــايـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة لـلـتـنـمـيــة
المستدامة حتى عام .2030

عبدالعال يزور
الكنيسة المصرية
بالكويت
أجـ ــرى رئ ـي ــس مـجـلــس
ا لـنــواب المصري د .علي
عبدالعال ز يــارة لكنيسة
مـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــس ل ـ ــأقـ ـ ـب ـ ــاط
األرثـ ــوذوكـ ــس الـمـصــريــة
ب ــال ـك ــوي ــت ،ع ـل ــى هــامــش
الـ ــزيـ ــارة ال ــرس ـم ـي ــة ال ـتــي
يقوم بها حاليا للبالد.
وأع ــرب عـبــدالـعــال ،في
ك ـل ـم ــة م ـق ـت ـض ـبــة أل ـق ــاه ــا
خــال الــزيــارة ،عــن شكره
للكويت قـيــادة وحكومة
و ش ـع ـبــا " ،ع ـلــى محبتهم
لـ ـ ـلـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري"،
مــؤكــدا أن هـنــاك أكـثــر من
 700أ لــف مواطن مصري
يساهمون في المجاالت
اال قـتـصــاد يــة والعمرانية
وال ـث ـقــاف ـيــة" ،وي ـت ـبــادلــون
الـ ـمـ ـحـ ـب ــة م ـ ــع إخـ ــوان ـ ـهـ ــم
الكويتيين".
وال ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــال،
خ ـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــارت ـ ـ ـ ــه ،راع ـ ـ ــي
الكنيسة القمص بيجول
األ نـبــا بيشوي ،بحضور
سفير مصر لدى الكويت
ط ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـق ـ ــون ـ ــي ،وع ـ ــدد
مـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات ورم ـ ــوز
الجالية المصرية.

ةديرجلا
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«الميزانيات» تشكو عدم تسلمها تقرير «ضيافة الداخلية»

برلمانيات
الشاهين لمنح الكفيل حق
خادم بديل عند سفر األساسي

الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس تزويد اللجنة باإلجراءات المتخذة كل  6أشهر
محيي عامر

بينما طالبت لجنة الميزانيات
وزارة األشغال بعدم إسناد
مشاريع للمقاولين المتعثرين،
شكت عدم تجاوب الحكومة في
موضوع «ضيافة الداخلية».

بناء على طلب لجنة الميزانيات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي الـبــرلـمــانـيــة،
علمت "الجريدة" أن مجلس الوزراء
تسلم كتابا من رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،متضمنا افادة اللجنة
بعدم تسلمها حسب قرار المجلس
تـقــريــرا كــل  6أشـهــر عــن االجـ ــراءات
المتخذة حيال توصياتها في شأن
مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.
وج ـ ـ ــاء ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب ح ـس ــب مــا
اف ـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ب ـع ــد أن تـبـيــن
للجنة ال ـم ـيــزان ـيــات ع ــدم تسلمها
حتى تاريخه التقرير المشار اليه
الـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـف ـت ــرض ارس ـ ــال ـ ــه فــي
أغسطس الماضي ،تنفيذا لما ورد
في التوصية الثالثة لتقرير لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـســاب الـخـتــامــي

بـ ـش ــأن ت ـق ــري ــر دي ـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
وتـقــريــر لجنة التحقيق فــي وزارة
الداخلية بشأن مصروفات الضيافة
والذي أحالت الــوزارة الملف برمته
الى القضاء.
وألـ ــزمـ ــت ه ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة ال ـتــي
أق ـ ــرت ب ـمــواف ـقــة حـكــومـيــة ع ـلــى أن
تزود الحكومة المجلس بتقرير عن
االجـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة بـشــأن تنفيذ
التوصيتين الــواردت ـيــن بالتقرير
كل  6أشهر.
وتنص هاتان التوصيتان على
"احالة الحكومة للتقرير وتقريري
وزارة الداخلية وديــوان المحاسبة
وك ــاف ــة ال ـم ـس ـت ـن ــدات ف ـي ـمــا يشكل
جريمة جنائية الى النيابة العامة
للرجوع على المتسببين به حفاظا

العدساني :استجواب الحجرف
إذا لم يثبت وجود عجز بالميزانية
أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي
الـبــرلـمــانـيــة ال ـنــائــب ريـ ــاض ال ـعــدســانــي أن ــه سيقدم
استجوابا إلــى وزي ــر المالية نــايــف الـحـجــرف بشأن
تصريحه لإلعالم عن وجود عجز في الميزانية العامة
للدولة بداية شهر مارس" ،إن لم يقدم أدلته على ذلك".
وقال العدساني ،في تصريح بمجلس األمة أمس:
"على وزير المالية عدم التفرد بالقرار ومناقشة الميزانية
مع لجنة الميزانيات ،وتوضيح اآللية واالستراتيجية
الخاصة باالستثمارات بشكل عــام ،والشركات التي
تستثمر فيها الدولة ،وخاصة التي تملك فيها حصة
أكثر من  50في المئة ،وتقديم بيان واضح وآلية معدة
لحساب العهد والديون المستحقة واألرباح المحتجزة،
وعدم حفظ القضايا في وحدة التحريات المالية في أي
شبهة ،مع تقيد الوزير باألسئلة البرلمانية".
وأضاف "أنا مسؤول عن كالمي ،ال يحبطون المواطن،

ودول ــة الكويت فيها خير ،وتنتعش بفوائض مالية
مليارية ،وعلى الحكومة إعادة النظر في االستثمارات
الخارجية" ،مشيرا إلى أن "العام الماضي لم يحصل
فيه عجز بالميزانية العامة ،إذا حسبنا االستثمارات
الخارجية مع اإلي ــرادات النفطية يكون لدينا فائض
ال عجز".
وتابع" :ان الحكومة تظهر رؤية ضبابية انها تمر
بعجز وتهالك بالميزانية ،هــذا الـكــام غير صحيح
ً
ً
إطالقا ،فنحن نحتاج إلى إدارة رشيدة بدال من نشر
اإلحباط والخلل وعدم التقيد بقواعد الميزانية".
وقال العدساني "أنا ملزم بتقديم االستجواب لوزير
المالية ،إذا لم ينفذ البنود التي ذكرتها ،وهــذا ليس
مجرد وعود ،وعليه تقديم كتب إثبات الجدية في هذا
األمــر ،وإال فاالستجواب سيقدم في بداية مــارس من
السنة الحالية".

ً
متوسطا الرومي والعدساني في اجتماع «الميزانيات» أمس
عبدالصمد
على المال العام ،واتخاذ الحكومة
لالجراءات التأديبية ازاء المتسببين
بــالـمـخــالـفــات االداري ـ ــة ال ـ ــواردة في
التقريرين في الوقائع التي ال تحمل
شبهة جريمة".
وقالت المصادر انه كان يفترض
ان تتسلم لجنة الميزانيات التقرير
االول خالل شهر أغسطس الماضي،
لكن حتى تاريخه لم يصل للجنة،
وه ــو م ــا ي ـعــد مـخــالـفــة ل ـمــا نصت
عليه الـتــوصـيــة ال ـ ــواردة بالتقرير
والتي يجب على الحكومة بموجبها
تزويدها كل  6اشهر بما تم اتخاذه
من اجراءات في هذا الصدد.
وأشارت المصادر الى انه يتوقع
ان يصل الى اللجنة بناء على كتاب
لجنة الميزانيات هذا التقرير خالل
االيام المقبلة.

ميزانية األشغال
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال رئ ـي ــس
لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات والـ ـحـ ـس ــاب
ال ـخ ـتــامــي ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد إن
اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب
الختامي لوزارة األشغال عن السنة
الـمــالـيــة  ،2018-2017ومــاحـظــات

الفضالة 600 :ألف متر في منطقة
«صباح األحمد» للمشروعات الصغيرة
ن ــاق ـش ــت ل ـج ـنــة ت ـح ـس ـيــن بـيـئــة
األعمال الصغيرة والمتوسطة ،في
اجتماعها أمــس ،تكليف المجلس
ل ـهــا ب ــال ــوق ــوف ع ـلــى مـ ــدى تفعيل
ال ـم ــادت ـي ــن  38و 39مـ ــن الــائ ـحــة
التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية
وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
وقال مقرر اللجنة النائب يوسف
الفضالة ،في تصريح ،إن االجتماع
الذي تم بحضور ممثلي الصندوق
ً
ًّ
إيجابيا ،مشيرا إلــى أنــه فيما
كــان
يخص المادة  38بشأن المناقصات
الـحـكــومـيــة ،فــإنــه تــم إب ــاغ اللجنة
برفع مذكرة خاصة بها إلى مجلس
الوزراء ،وسيتم تشكيل لجنة مدتها
شهر العتماد هذا المشروع.

الفضالة في اجتماع «بيئة األعمال» أمس
وب ـ ّـي ــن أن شـهــر ف ـبــرايــر المقبل
سيشهد أول ــى اجـتـمــاعــات اللجنة
مــن أجــل اعتماد المذكرة النهائية
وال ـم ـشــروع الـمـقــدم مــن الـصـنــدوق
ل ـت ـف ـع ـي ــل بـ ـن ــد ال ـ ـ ـ ـ  ١٠ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة

لمنتسبي الصندوق من المناقصات
الحكومية.
وت ــوق ــع ال ـف ـض ــال ــة تـفـعـيــل ه ــذه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة خ ـ ـ ــال األشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـق ــادم ــة
وتخصيص هذه النسبة للمبادرين،

ً
ً
مما سيخلق سوقا جديدا للمبادرين
ومنتسبي الصندوق لتحريك هذا
القطاع ونموه وتطويره.
وفي السياق نفسه ،قال إن اللجنة
اسـ ـتـ ـع ــرض ــت م ـ ــا ت ـ ــم تـخـصـيـصــه
للصندوق من األراضي الصناعية،
ً
مشيرا إلى وجود مذكرة تفاهم ما
بين الصندوق والمؤسسة العامة
للرعاية السكنية لمنح الصندوق
 600أل ــف مـتــر ف ــي مـنـطـقــة صـبــاح
أراض
األحـمــد السكنية مــن مجمل
ٍ
تصل إلــى مليون ونصف المليون
متر مربع في مختلف المناطق .وأكد
الفضالة أن هــذا الـمـشــروع سيرى
النور في الفترة القليلة المقبلة ليتم
تخصيص األرض للمبادرين في
أسرع وقت.

ديوان المحاسبة ،وجهاز المراقبين
الماليين ،بحضور وزي ــر األشغال
العامة وزير الدولة لشؤون االسكان.
ورك ــزت اللجنة ،فــي اجتماعها،
عـلــى جــانــب الـمـشــاريــع اإلنـشــائـيــة
وصيانة الطرق ،كونها من أولويات
ال ـل ـج ـنــة ف ــي إقـ ـ ـ ــرار ب ـ ــاب ال ـن ـف ـقــات
الــرأس ـمــال ـيــة م ـب ـكــرا ،كـمــا سـبــق أن
تــم إقـ ــراره فــي السنتين الماليتين
األخيرتين.
والحظت التباين في اآلراء حول
المناقالت المالية التي تعرضت لها
أهــم بنود مشاريع البنية التحتية
وصيانتها الجذرية ،مما قد يؤثر
على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة
بالبنية التحتية ،كتطاير الحصى
وان ـغ ـم ــار الـ ـط ــرق ب ـم ـيــاه األمـ ـط ــار،
وعــدم تصريفها على نحو مالئم،
بحيث ينافي ذلك سبب عدم توافر
الميزانية ،بل ألن االعتمادات المالية
ال تستخدم فيما خصصت ألجله،
بينما نفت الـ ــوزارة النقل مــن بند
الصيانة الى بنود اخرى.
وعليه وجهت اللجنة بالتباحث
فــي هــذا األم ــر بين الـجـهــات الفنية
الـمـعـنـيــة ،حـتــى يـتــم عـلــى ضوئها
تقدير الميزانية الـقــادمــة ،وتوفير

ً
السويط :زيادة عالوة األوالد إلى  75دينارا
قـ ــدم ال ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـســويــط
اقتراحا بقانون بتعديل المادة
الثانية من المرسوم بالقانون
ر ق ـ ــم ( )14ل ـس ـنــة  1992بـمـنــح
زي ــادة فــي الـعــاوة االجتماعية
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــة
وال ـم ـســاعــدات الـعــامــة ،لتصبح
 75ديـ ـن ــارا ع ــن ك ــل ول ــد وحـتــى
سبعة أوالد.
ون ـ ـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى ان
يستبدل بنص ا ل ـمــادة الثانية
من المرسوم بالقانون رقم ()14
لسنة 1992م ـ ـ ـ ـ المشار إليه ـ ـ ـ ـ ـ
النص اآلتي:
"تـ ـص ــرف عـ ـ ــاوة اجـتـمــاعـيــة
للكويتيين العاملين في الدولة
عن أوالده ــم بواقع ( )75دينارا
ً
ش ـه ــري ــا ع ــن ك ــل ولـ ـ ــد ،ول ـغــايــة
س ـب ـعــة أوالد ،ويـ ـص ــدر ديـ ــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة الـ ـض ــواب ــط
الـ ــازمـ ــة لـتـطـبـيــق أحـ ـك ــام ه ــذه

الدالل لتكليف «االستثمار» بتداول أصول البعثات
اقترح تسمية إحدى مدارس اليرموك باسم حصة الحميدان
قـ ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد الـ ـ ــدالل
اق ـت ــراح ـي ــن بــرغ ـبــة األول بـقـيــام
مجلس الــوزراء باستصدار قرار
بتكليف الهيئة العامة لالستثمار
تــولــي م ـهــام الـ ـت ــداول والـتـعــامــل
مــع األص ــول الخاصة بالبعثات
وال ـم ــاح ــق ،وال ـثــانــي ن ــص على
تسمية إح ــدى مـ ــدارس الـكــويــت
(منطقة اليرموك) باسم المربية
الفاضلة األستاذة حصة حميدان
تركي الحميدان.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدالل ف ـ ــي اقـ ـت ــراح ــه
األول :نادت خطة التنمية بدولة
ال ـك ــوي ــت وك ــذل ــك ب ــرن ــام ــج عـمــل
الحكومة المعنون نحو تنمية
مستدامة بأهمية تعزيز الحوكمة
الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة وك ـ ــذل ـ ــك ب ــأه ـم ـي ــة
اإلصـ ــاح الـهـيـكـلــي االق ـت ـصــادي
وال ـمــالــي م ــن خ ــال وق ــف الـهــدر
وترشيد المصروفات وتشجيع
االستثمار وحسن إدارة المال.
وأضــاف :لوحظ في السنوات
الماضية قيام عــدد من الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وب ـ ــاألخ ـ ــص وزارة
الخارجية ووزارة التعليم العالي
ووزارة الــدفــاع ووزارة الداخلية

م ـم ــن ل ـه ــم س ـ ـفـ ــارات أو ب ـع ـثــات
دبـلــومــاسـيــة أو مــاحــق ثقافية
أو أمنية أو عسكرية بامتالك أو
ش ــراء أو االس ـت ـث ـمــار ف ــي أص ــول
ع ـ ـقـ ــاريـ ــة أو تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ت ـت ـع ـلــق
باستثمارات مرتبطة بالسفارات
أو المكاتب أو المالحق التابعة
ل ـت ـل ــك ا لـ ـجـ ـه ــات دون أن ي ـكــون
لتلك االستثمارات أو التداوالت
بتلك األصول العقارية أو غيرها
ً
ضوابط واضحة ومحددة ماليا
ً
أو استثماريا لضمان أداء أفضل
فــي عمليات ال ـت ــداول الـمــالــي أو
ال ـص ــرف ال ـمــالــي وتـقـلـيــل ال ـهــدر
أو تـحـقـيــق ع ــوائ ــد مــالـيــة جـيــدة
للدولة إضافة إلى غياب التنسيق
ب ـي ــن ت ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات والـ ـ ـ ـ ــوزارات
ً
م ـمــا ان ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـمــال
ال ـ ـعـ ــام وت ـس ـب ــب ذل ـ ــك فـ ــي ص ــور
مختلفة من الهدر المالي الكبير
والمخالفات المالية والمالحظات
التي سطرتها األجهزة الرقابية
ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة وب ـ ـ ــاألخ ـ ـ ــص ديـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة وجـ ـه ــاز الـمــراقـبـيــن
الماليين.
وع ـل ــى ضـ ــوء مــاس ـبــق اق ـتــرح

محمد الدالل

ال ـ ـ ـ ــدالل ق ـ ـيـ ــام م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
باستصدار قرار بتكليف الهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار تــولــي مهام
ال ـت ــداول والـتـعــامــل مــع األص ــول
ال ـخــاصــة بــالـبـعـثــات والـمــاحــق
الدبلوماسية والثقافية واألمنية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـ ــدول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
مـمــا يتعلق ب ـشــراء األراضـ ــي أو
امتالك المباني أو تأجير العقار
أو ب ـي ـع ـه ــا وذلـ ـ ـ ــك وفـ ـ ــق ل ــوائ ــح
منظمة معتمدة من قبل الجهات

الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار بالتنسيق مع الجهات
المختصة بــالــدولــة بـمــا يضمن
حسن إدارة وعوائد للمال العام،
ً
وتحديدا الجهات التالية (وزارة
الخارجية  -وزارة التعليم العالي
 وزارة الدفاع  -وزارة الداخلية)،وأي جـهــات حكومية لها وضع
مماثل.
ون ـ ــص اقـ ـت ــراح ــه ك ــذل ــك عـلــى
قـيــام الهيئة الـعــامــة لالستثمار
ب ـت ـقــديــم ت ـق ــري ــر دوري ل ـك ــل مــن
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ومـجـلــس األم ــة
بـشــأن إدارة واستثمار األصــول
ا لـعــا ئــدة للجهات الدبلوماسية
والمالحق الثقافية والعسكرية
واألمنية بما يضمن حسن إدارة
تلك األمــوال ومراقبتها وضمان
تـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـن ـتــائــج لــدولــة
الكويت وميزانيتها العامة.
وف ـ ــي اقـ ـت ــراح ــه الـ ـث ــان ــي ،ق ــال
الـ ــدالل :الـنـســاء شـقــائــق الــرجــال،
وقد أثبتت المرأة الكويتية أنها
رائــدة قيادة الميادين المختلفة
ل ـن ـه ـض ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع والـ ـحـ ـف ــاظ
عليه والعمل على تماسك أفراده

وأواصره كما نادت خطة التنمية
بدولة الكويت بدعم المرأة وإبراز
أدواره ــا القيادية واالجتماعية،
وم ـ ــن ض ـم ــن ت ـل ــك ال ـش ـخ ـص ـيــات
ال ـن ـســائ ـيــة ذات الـ ـ ــدور ال ـق ـيــادي
اإلنساني واالجتماعي والتربوي
المربية الفاضلة حصة حميدان
ت ــرك ــي ال ـح ـم ـي ــدان رح ـم ـهــا ال ـلــه،
والتي وافتها المنية في  14يناير
 2018بعد مسيرة عطاء كبيرة في
مـجــال التربية والـعـمــل الخيري
واإلنساني وخدمة المجتمع.
وعـ ـل ــى ضـ ـ ــوء مـ ــا س ـب ــق قـ ــال:
تـ ـق ــدي ــرا ل ـل ـج ـه ــود والـ ـعـ ـط ــاءات
الخيرية واإلنسانية واالجتماعية
التي قامت بها االسـتــاذة حصة
حميدان تركي الحميدان رحمها
الـلــه تعزيز القيم اإليـجــابـيــة في
ب ـنــاء الـمـجـتـمــع وال ـح ـفــاظ عليه
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـخ ــدم ــة
االجتماعية وا لـعـمــل التطوعي،
ف ـ ــإن ـ ــه ي ـ ـق ـ ـتـ ــرح تـ ـسـ ـمـ ـي ــة إحـ ـ ــدى
مدارس الكويت (منطقة اليرموك)
باسمها.

عسكر يسأل عن عدد المبتعثين للعالج بأميركا
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب ع ـس ـكــر ال ـع ـن ــزي س ــؤاال
برلمانيا الى وزير الصحة الشيخ باسل
الصباح بشأن مبررات المطالبات المالية
من قبل المستشفيات األميركية للمكتب
الصحي بواشنطن.
وقــال عسكر في مقدمة سؤاله :نشرت
احـ ـ ــدى ال ـص ـح ــف ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـت ــاري ــخ 15
ً
اك ـت ــوب ــر  2018خـ ـب ــرا ي ـف ـيــد بـمـطــالـبــات
المستشفيات االميركية للمكتب الصحي

في واشنطن بمبلغ مليار دوالر عن الفترة
من اول يناير  2017حتى سبتمبر من عام
 ،2018رغم قصر حاالت االبتعاث للعالج
بــالـخــارج على ح ــاالت ام ــراض السرطان
واالطفال والحاالت الحرجة والجراحات
المستعصية.
وعلى ضوء ماسبق طلب تزويده بعدد
حــاالت االبتعاث للعالج بالخارج خالل
ال ـم ــدة م ــن اول يـنــايــر  2017حـتــى شهر

سـبـتـمـبــر  ،2018ومـ ــدى ص ـحــة م ــا أثـيــر
عــن مـطــالـبــات الـمـسـتـشـفـيــات االمـيــركـيــة
لـلـمـكـتــب ال ـص ـحــي ف ــي واش ـن ـطــن بمبلغ
مليار دوالر ،إذا كانت المطالبات صحيحة
فما االس ـبــاب الـتــي ادت الــى تأخير دفع
مستحقاتها؟
وأض ـ ــاف :هــل تــوجــد أي مـطــالـبــات او
ال ـتــزامــات مــالـيــة مـتــأخــرة عـلــى المكاتب
الصحية فــي كــل مــن ألمانيا وبريطانيا

االعـتـمــادات الــازمــة وفــق تداعيات
أزمة األمطار االخيرة ،مع التشديد
على عــدم النقل من بنود الصيانة
الى بنود اخرى.
وأف ــادت وزيــرة االشـغــال العامة،
رغم حداثة توليها للحقيبة الوزارية
في وزارة االشغال ،بوجود قصور
في المختبرات من ناحية المعدات
واآلل ـ ـيـ ــات وال ـم ـع ــال ـج ــات للخلطة
األسفلتية ،وخلل واضح فيما يتعلق
بضبط ال ـج ــودة ،وب ــأن مالحظات
الجهات الرقابية محل اهتمام في
إعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها
في المرحلة المقبلة.
وش ـ ــددت الـلـجـنــة عـلــى ض ــرورة
تــأه ـيــل ال ـم ـقــاول ـيــن ،وعـ ــدم إس ـنــاد
األعـ ـم ــال إل ــى الـمـتـعـثــريــن ،وكــذلــك
فيما يتعلق بتحديد قيمة وتسعير
ال ـم ـن ــاق ـص ــات والـ ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة
م ـق ــاول ــي ال ـب ــاط ــن ،وال ـت ــأك ـي ــد على
تطبيق غرامات التأخير وتحصيلها
أوال بأول.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـب ـن ـي ـه ــا أي
مقترحات نحو أي تعديل تشريعي
بـشــأن قــانــون المناقصات العامة،
بما يضمن الحد من تلك الظواهر
السلبية ،وتبين لها تشبث بعض

الـجـهــات الحكومية ب ــرأي الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ،ع ـن ــدم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
رؤي ــة الجهة فــي أي خــاف لها مع
الجهات الرقابية ،علما أنــه مجرد
رأي استشاري ال يمكن االخذ به في
كل الحاالت.
ون ــاق ـش ــت ال ـل ـج ـنــة ق ـي ــام وزارة
األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال وه ـ ـي ـ ـئـ ــة م ـ ـشـ ــروعـ ــات
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
وال ـخ ــاص بتوقيع وثـيـقــة االل ـتــزام
مــع المستثمر الفائز بشأن إحــدى
محطات الصرف الصحي ،وتحديدا
محطة أم الهيمان ،رغــم أن اللجنة
وض ـعــت ق ـيــدا عـلــى مـيــزانـيــة هيئة
مشروعات الشراكة للسنة المالية
 2019-2018بـعــدم تنفيذ مـشــروع
توسعة أم الهيمان إال بعد استيفاء
ك ــل ال ـمــواف ـقــات الــرقــاب ـيــة ،وتــوفـيــر
كــل الـبـيــانــات للتحقق مــن سالمة
العقد ماليا وفـنـيــا ،كما أن ديــوان
المحاسبة قــرر عــدم موافقته عليه
لنفس االسباب.
إال أن الوزارة تجاوزت ذلك القيد،
الذي يأخذ حكم القانون مع إصرار
الـ ــوزارة على أنها استوفت جميع
البيانات ،مستندة في ذلك الى رأي
«الفتوى والتشريع».

قدم النائب أسامة الشاهني
اقتراحا برغبة ،قال في مقدمته
"من املشكالت التي يواجهها
الكثير من الكفالء عند قيام
العمالة املنزلية بالسفر وعدم
الرغبة بالعودة للبالد عدم
إمكانية الكفيل إلغاء كفالته
إال بعد مرور  6أشهر ً
بناء
على قرار وزارة الداخلية،
وأحيانًا عندما تنتهي هذه
املدة ويحاول املواطن جلب
عمالة منزلية أخرى بديلة
يفاجأ بأن عامله السابق دخل
البالد دون علمه ،كما يفاجأ
بأنه ممنوع من الكفالة من
وزارة الداخلية ألنه ترك على
كفالته عمالة سائبة ،وأيضًا
عندما يبلغ الكفيل عن تغيب
عماله من املنزل ،وتقوم الدولة
بتسفيره يلزم بدفع تذكرته
بعدما يقوم العامل بالعمل
لدى غيره وتبقى املضرة على
الكفيل وحده" .وعلى ضوء ما
سبق اقترح االتي :يحق للكفيل
طلب البديل للعامل املنزلي في
حال سفره ،ويعد اإلجراء نافذًا
بعد مرور شهرين ،وال يسمح
للعامل املنزلي دخول البالد
إال بوجود الكفيل الستالمه
من املطار ،وأن يكون من ضمن
بنود االتفاقيات التي تعقدها
دولة الكويت مع الدول التي
تستقدم منها العمال املنزلية
أنه في حال هروب العامل
املنزلي أو ترحيله من قبل
وزارة الداخلية تلتزم السفارة
التي يتبعها العامل املنزلي
بتسديد رسوم التذكرة.

وفرنسا للمستشفيات او المصحات التي
يعالج فيها المواطنون عن المدة المشار
اليها اعاله؟ وهل طلبت وزارة الصحة أي
ميزانيات تعزيزية لبند العالج بالخارج
خ ــال السنتين الماليتين السابقتين؟
إذا كــانــت االجــابــة بنعم يــرجــى تــزويــدي
بإحصائية مبين فيها االرقام المالية التي
طلبتها الوزارة والتي تمت الموافقة عليها
من وزارة المالية.

ثامر السويط

الـمــادة وال ـمــادة السابقة" ،على
ان ت ـ ــؤخ ـ ــذ ال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ــازم ـ ــة
لتنفيذ أحكام هــذا القانون من
االحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة االيضاحية
ل ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـت ـع ــدي ــل

الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـمــرســوم
بـ ــا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ـ ــم ( )14ل ـس ـنــة
 1992بمنح زي ــادة فــي الـعــاوة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــات
التقاعدية والمساعدات العامة
ما يلي" :نظرا لالرتفاع الكبير
ف ــي األسـ ـع ــار وغ ـ ــاء الـمـعـيـشــة
وعجز المواطن عن توفير بعض
احتياجاته ،فضال عن التضخم
فــي أس ـعــار الـسـلــع والمنتجات
حيث لــم يعد بــاإلمـكــان مقارنة
ال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة لـلـخـمـسـيــن
ً
ديـ ـ ـن ـ ــارا ف ــي الـ ـع ــام 1992م مــع
القيمة الفعلية للدينار في الوقت
الحالي من ناحية شــراء السلع
أو مقارنته بالمنتجات في تلك
الفترة عن الحالية".
وأضـ ــافـ ــت :وب ـم ــا أن ال ــدول ــة
مسؤولة عن رعاية المواطنين
وتحقيق الرفاهية لهم كما جاء
في ديباجة دستور البالد ،فإن

من باب أولى أن تقوم الحكومة
برفع مستوى معيشة األفراد من
خالل تحقيق زيــادة مالية على
عالوة األوالد لتخفيف الضغط
ع ــن كــاهــل رب األسـ ــرة وتمكنه
م ــن م ــواج ـه ــة الـ ـغ ــاء ال ـفــاحــش
الذي يعانيه المواطنون وتوفير
مـسـتـلــزمــات األط ـف ــال م ــن مــأكــل
ومشرب وملبس.
لذا أعد هذا االقتراح بقانون
ب ـت ـع ــدي ــل الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة مــن
ال ـم ــرس ــوم بــال ـقــانــون رق ــم ()14
لـ ـسـ ـن ــة  1992ب ـ ـصـ ــرف ع ـ ــاوة
اجتماعية للكويتيين العاملين
فــي ال ــدول ــة عــن أوالده ـ ــم بــواقــع
ً
ً
( )75دينارا شهريا عن كل ولد،
ول ـغــايــة سـبـعــة أوالد ،ويـصــدر
ديوان الخدمة المدنية الضوابط
الـ ــازمـ ــة لـتـطـبـيــق أحـ ـك ــام ه ــذه
المادة والمادة السابقة.

6

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4023األربعاء  23يناير 2019م  17 /جمادى األولى 1440هـ

local@aljarida●com

«فنية البلدي» تحيل «زيادة البناء» إلى «القانونية» «البلدية» :تحرير  16مخالفة بائع متجول
«ذوي اإلعاقة» ناقشت «كود المعاقين»
ونظافة في حملة بجليب الشيوخ
علي حسن

الخرينج :مصادرة مواد غذائية وتموينية وأجهزة كهربائية مستعملة

أقرت «فنية البلدي» االقتراح
المقدم من العضو حسن كمال
الخاص بالسماح بزيادة نسبة
البناء «الدور الرابع» في السكن
الخاص دون مساحة 375م.

جانب من اجتماع لجنة ذوي اإلعاقة
أعلن رئيس لجنة ذوي اإلعاقة
التابعة للمجلس البلدي حسن
ك ـم ــال ،أن ال ـل ـج ـنــة نــاق ـشــت آلـيــة
تنفيذ كــود المعاقين تحت اسم
كود الكويت ،إلمكانية الوصول
إلى األماكن في المباني الجديدة
وفق التصميم العام.
وق ــال ك ـم ــال ،ف ــي ت ـصــريــح ،إن
الكود يشتمل على المواصفات
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـب ــان ــي الـ ـع ــام ــة فــي
الكويت واألمــاكــن العامة بشكل
خ ـ ـ ـ ــاص ،لـ ـك ــي ت ـ ـكـ ــون م ـن ــاس ـب ــة
ألصحاب ذوي االعاقة ،وتسهيل
دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على

«الرحمة العالمية» تحتفل
بحصولها على اآليزو
ً
تقيم جمعية الرحمة العالمية حفال بمناسبة حصولها على شهادة
اآليـ ـ ــزو  2015/9001م ــن خـ ــال ش ــرك ــة إس ج ــي إس  SGSالـســويـســريــة
والمتخصصة في خدمات التدقيق ،إضافة إلى فوزها بجائزة الشيخ سالم
العلي للمعلوماتية عن مشروع "حسابي الخيري" كأفضل المشاريع التقنية
على مستوى الوطن العربي ،وإشهار الجمعية ،وذلك برعاية وحضور نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
 29الجاري في فندق الريجينسي.
وفي هذا الصدد ،قال األمين المساعد لشؤون القطاعات في "الرحمة"
فهد الشامري :استطاعت الكويت ان تتقلد مكانة مرموقة في مجال العمل
الخيري على مستوى العالم ،حتى استحقت تكريما دوليا خاصا من هيئة
االمم المتحدة بتسميتها مركزا للعمل االنساني ،وإطالق لقب قائد العمل
االنساني على سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وأكــد الشامري أن سمو األمـيــر يحرص بصفة شخصية على أعمال
الخير التي امتدت الى معظم ارجاء األرض ،اضافة إلى الجهود اإلنسانية
التي تنظمها حكومة الكويت ،بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين.

إقامة ورشة عمل شاملة بحضور
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
المعنية ،لمناقشة آ لـيــة تطبيق
الكود وفق قانون البلدية الجديد.
من جهة أخرى ،أحالت اللجنة
الفنية خالل اجتماعها ،االقتراح
ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــو عـبــدالـســام
الرندي بشأن زيادة نسبة البناء
فــي مـنــاطــق الـسـكــن ال ـخــاص في
الـمـنــاطــق ال ـجــديــدة ،إل ــى اللجنة
القانونية والمالية.
وأق ــرت اللجنة دع ــوة وزارت ــي
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،واألش ـ ـغـ ــال
ال ـعــامــة ،ب ـشــأن االق ـت ــراح الـمـقــدم
من العضو حسن كمال والخاص

بــالـسـمــاح ب ــزي ــادة نـسـبــة الـبـنــاء
"الدور الرابع" في السكن الخاص
دون مساحة 375م.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن وافـ ـ ـق ـ ــت ال ـل ـج ـنــة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدم م ــن
العضو حسن كـمــال بـشــأن قيام
البلدية بعمل كشف دوري على
م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات ف ــي الـمـبــانــي
االستثمارية والـتـجــاريــة ،أجلت
ال ـم ـق ـت ــرح الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ال ـع ـضــو
حـ ـم ــود ع ـق ـلــة ال ـع ـن ــزي ال ـخ ــاص
بدفن الوافدين حسب المحافظة
القاطنين فيها بالمقابر العامة،
وذل ـ ــك إلـ ــى ح ـيــن ح ـض ــور إدارة
الجنائز.

أعـلـنــت إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ف ــي بلدية
الـكــويــت أن إدارة النظافة الـعــامــة وإشـغــاالت
الطرق بفرع بلدية الفروانية ،ممثلة في مركز
نظافة الجليب النوبة (ج) ،نفذت جولة ميدانية
شاملة على عدد من األسواق العشوائية ،ورفع
السيارات المهملة بمنطقة جليب الشيوخ.
وأوض ـ ـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـع ــام ــة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد
الخرينج ،في تصريح أمس ،أن المراكز التابعة
للمحافظة تواصل تكثيف الجوالت الميدانية،
إلزالة كل ما يشوه المنظر العام بها.
وأضاف الخرينج أن الجولة أسفرت عن رفع
ومصادرة حمولة  8هاف لوري من الخضراوات
والـفــواكــه وال ـمــواد الـغــذائـيــة والتموينية ،و2
هاف لوري من المالبس واألجهزة الكهربائية
المستعملة ،وبضائع متنوعة تمت إحالتها
إلى مردم البلدية.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ت ـح ــري ــر  6م ـخ ــال ـف ــات بــائــع
مـتـجــول ،وإح ــال ــة المخالفين إل ــى الجهات
الـمـخـتـصــة الت ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بحقهم ،فضال عن تحرير  10مخالفات نظافة
لالئحة النظافة العامة ونقل النفايات ،طبقا
لـقــانــون رق ــم  190لسنة  ،2008إضــافــة إلــى
تنظيف الموقع من المخلفات ،ورفع حمولة
161م 3مــن المخلفات والـنـفــايــات الناتجة
ع ــن األس ـ ـ ـ ــواق ،ورفـ ـ ــع  10م ــرك ـب ــات مـهـمـلــة

جانب من حملة «البلدية»
بعد انتهاء الفترة القانونية لملصق اإلنذار.
وأكد أن الهدف من الجوالت تنظيف مختلف
الـمـنــاطــق مــن الـمـظــاهــر السلبية الـتــي تشكل
تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة،
أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة

وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق ،م ـشــددا عـلــى أن الـجــوالت
مستمرة للقضاء على تلك الظواهر السلبية
ال ـتــي بــاتــت ت ــؤرق الـجـمـيــع ،فـضــا ع ــن رصــد
المخالفين واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

«التجارة» :آلية إليقاف صرف «التموين» بالتعاونيات المخالفة
توفير البدائل لتمكين المستفيدين من تسلم مخصصاتهم
ح ــددت وزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة آلـيــة
إي ـقــاف ص ــرف ال ـمــواد التموينية فــي فــروع
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة الـمـخــالـفــة وتــوفـيــر
ال ـب ــدائ ــل لـتـمـكـيــن الـمـسـتـفـيــديــن م ــن صــرف
مخصصاتهم.
وقالت الــوزارة ،في بيان صحافي ،أمس،
إن ـهــا خــاطـبــت وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
وال ـع ـم ــل لـتـعـمـيــم اآللـ ـي ــة ع ـل ــى الـجـمـعـيــات
الـتـعــاونـيــة بصفتها الـجـهــة الـمـســؤولــة عن
الرقابة على أداء هذه الجمعيات.
وأوضـحــت أنــه يتم إيـقــاف صــرف المواد
التموينية في فرع الجمعية التعاونية عندما

ً
يكون مخالفا لشروط األمن والسالمة أو عدم
توافر االشتراطات الصحية فيه ،وإذا تم رصد
مخالفة على الفرع من الهيئة العامة للغذاء
والتغذية أو على الجمعية التزامات مالية
لجهة حكومية وذ ل ــك مــن منطلق التكامل
بين وزارات الدولة .وأضافت" :إذا كان لدى
الجمعية فرع تموين آخر ،فإنه يتم تحويل
مـسـتـفـيــدي الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة إل ــى الـفــرع
البديل لنفس الجمعية ،أما إذا ال يوجد إال
فرع واحــد فيتم تحويل مستفيدي البطاقة
التموينية إلى جمعية أخرى قريبة منهم".
وذكــرت أنــه إذا كــان إيقاف صــرف المواد

التموينية بداية الشهر؛ يتم تحويل حصص
وأنصبة المستفيدين الى الجمعية البديلة
وال تتم إعادة الصرف في هذه الجمعية حتى
وإن تــم تأهيل الـفــرع لديها إال بعد انتهاء
الـشـهــر ،ألن كـمـيــات األرصـ ــدة تــم تحويلها
للفرع البديل.

تحويل الحصص
وب ـي ـنــت "الـ ـتـ ـج ــارة" أنـ ــه إذا ت ــم إي ـقــاف
الـ ـص ــرف أثـ ـن ــاء ال ـش ـهــر ولـ ــم ي ـتــم تـحــويــل
الـحـصــص واألرصـ ــدة للجمعية البديلة،
تتم إعادة الصرف للجمعية إذا تمت إزالة

كل المخالفات قبل بداية الشهر المقبل.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن إع ـ ـ ـ ــادة صـ ـ ــرف الـ ـم ــواد
ال ـت ـمــوي ـن ـيــة لـ ـف ــروع ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـمــوقــوف
الصرف فيها تتم عند إزالــة كل المخالفات
لـ ـش ــروط األمـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة واالشـ ـت ــراط ــات
ال ـص ـح ـيــة ف ــي الـ ـف ــروع ال ـت ـمــوي ـن ـيــة وإع ـ ــادة
تأهيلها بعد الكشف عليها من موظفيها.
وأشارت إلى أنها طلبت من وزارة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة م ـخــاط ـبــة ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
ال ـت ـعــاون ـيــة لـلـتـعـمـيــم ع ـلــى ك ــل الـجـمـعـيــات
التعاونية باآللية في حال إيقاف الصرف في
فرع التموين وااللتزام بتأهيل تلك الفروع.
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محليات

«مطالب بعض النواب بزيادة مساحة القسيمة إلى  600مّ 2
تكسب سياسي»
يوسف العبدالله

لجنة أهالي جنوب مدينة صباح األحمد السكنية علي عبدالله أن مشروع المدينة
أكد رئيس ً
ومبان حكومية،
سيكون مميزا من حيث الخدمات التي ستتوفر فيه ،من مدارس وطرق ٍ
ً
مطالبا بتوفير جامعة وفروع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيها ،حتى ال
تكون المدينة مجرد فندق للنوم والراحة فقط ،إذ يرغب األهالي في رؤية مدينتهم متكاملة
الخدمات.
ورأى عبدالله ،في حوار مع «الجريدة» ،أن مطالب بعض النواب بزيادة مساحة قسائم

الدعوة
إلى تعديل
ُ
المساحة تعطل
المشروع في
الوقت الراهن

عبدالله

نطالب بتوفير
جامعة وفروع
لـ «التطبيقي»
ومدارس
ومستشفيات

• فــي الـبــدايــة مــا سبب إنشاء
لجنة أهالي جنوب مدينة صباح
األحمد؟
 ب ـعــد ال ـت ـش ــاور م ــع ال ـش ـبــابواأله ــال ــي ق ــررن ــا إن ـش ــاء اللجنة
ب ـه ــدف خ ــدم ــة أه ــال ــي ال ـمــدي ـنــة،
وت ــذل ـي ــل ج ـم ـيــع الـ ـع ــوائ ــق ال ـتــي
قـ ـ ــد تـ ـق ــابـ ـلـ ـه ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع،
ً
وخصوصا بعدما نجحت بعض
اللجان المماثلة في بعض المدن
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وأعـ ـتـ ـق ــد أن مــدي ـنــة
ب ـح ـج ــم جـ ـن ــوب م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األحمد تحتاج إلى وجــود لجنة
ل ـخ ــدم ــة أه ــالـ ـيـ ـه ــا ،وخ ـص ــوص ــا
بـ ـع ــد اإلش ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أثـ ـي ــرت
ع ـقــب ح ــادث ــة االمـ ـط ــار األخ ـي ــرة،
ومــن هنا حرصنا على الخروج
بهمة الشباب إلبــراز األفضل في
مدينتنا ،ونتطلع في المستقبل،
في حال قابلنا مسؤولين معنيين
بالقضية اإلسكانية ،إلى أن نخرج
بنتائج إيجابية ،ونتالفى جميع
السلبيات التي حدثت في المدن
الجديدة كمدينة صباح األحمد
وال ـت ــأخ ـي ــرات ال ـت ــي حـصـلــت في
مدينة كالمطالع ،ونحن نحاول
جاهدين أن تكون مدينتنا خالية
من العيوب والعوائق إذ ستضم
 200ألف نسمة وبالتالي تحتاج
إلــى جـهــود كـبـيــرة ،وفــي النهاية
هي مدينتنا والبــد من االهتمام
بها وتسخير كــل اإلمـكــانــات من
أجلها.

وعود المسؤولين
• ه ــل ي ـع ـت ــري ب ـع ــض أه ــال ــي
المدينة مخاوف من تكرار حدوث
الصعوبات التي واجهت مدينة

ً
المدينة من  400إلى 600م 2تكسب سياسي ،مشيرا إلى أن المطالبة بتعديل المساحة قد
تعطل المشروع في الوقت الراهن.
وذكر أن ًرفع التخصيص على المدينة إلى يونيو  2018أمر يخدم الشباب ًبصفة عامة،
وخصوصا أن بعض المواطنين فرطوا في فرص كثيرة للتخصيص انتظارا ألماكن معينة،
ً
مؤكدا أن تقديم التخصيص يعد فرصة لحديثي الزواج لتمكينهم من السكن في بداية
حياتهم الزوجية وتربية األبناء وتكوين األسرة في بيت العمر ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ً
ص ـب ــاح االحـ ـم ــد وخ ـص ــوص ــا أن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ـق ــع ف ـ ــي ج ـن ــوب ـه ــا،
الس ـي ـم ــا ف ــي الـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
والمباني الحكومية وغيرها؟
 ف ـكــرة إن ـشــاء مــديـنــة جــديــدةفـكــرة طيبة وهــي بحسب وعــود
المسؤولين عن القضية السكنية
ستحتوي على جميع الخدمات
الـ ـت ــي ي ــرغ ــب ف ـي ـهــا ال ـم ــواط ـن ــون
وخ ـص ــوص ــا ال ـش ـب ــاب وحــدي ـثــي
الـ ـ ــزواج ،غـيــر أن األمـ ــر ل ــن يـكــون
خاليا من العوائق وهو ما يتطلب
بعض الوقت الجتيازها.
•هل توقعتم تكرار ما حدث من
تأخير بمدينة صباح األحمد في
مدينتكم بعد التخصيص فيها؟
بشكل عام الدورة المستنديةف ــي ال ـكــويــت بـطـيـئــة وهـ ــذا واق ــع
ال يمكن إنـكــاره ،ونحن مؤمنون
ب ــوج ــود ب ـعــض الـسـلـبـيــات على
أرض الواقع مثل التأخير وعدم
إنـ ـج ــاز أو تــوق ـيــع ال ـع ـق ــود ،لكن
ال نـعـتـقــد أن ه ــذه األسـ ـب ــاب من
الممكن أن تدفعنا إلــى الـعــزوف
ع ـ ــن الـ ـم ــديـ ـن ــة أو ال ـت ـخ ـص ـيــص
فيها ،ورسالتي دائما هي انتهاز
الفرصة والتخصيص في المدن
الجديدة ،وخصوصا بعدما رأينا
نـهــج الـحـكــومــة فــي ال ـتــوزيــع من
الجنوب إلى الشمال.

مترو األنفاق
• م ــا ال ـ ــذي ي ــدف ـع ــك ك ـمــواطــن
ل ـل ـس ـك ــن ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ت ـب ـع ــد عــن
العاصمة بنحو  80كلم؟
 بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــي فـ ــإن أس ــرتــيجميعها فــي المنطقة ا لـعــا شــرة

ومن ثم وجودي في هذه المنطقة
سيجعلني قريبا منهم ،كما أن
الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ال ـك ــوي ــت قـ ّـصــرت
المسافات بين المناطق وجعلت
الـمــدن مـتـقــاربــة ،وأعـتـقــد أن مما
يشعرنا بالتفاؤل نوعا ما بهذه
ال ـمــدن ـيــة أن ــه ف ــي الـمـسـتـقـبــل قد
تشهد وصول مترو األنفاق إليها،
وهــو األم ــر ال ــذي سيجعل الذين
ف ــرط ــوا ف ــي ف ــرص ــة الـتـخـصـيــص
عـلــى الـمــدنـيــة ي ـش ـعــرون بــالـنــدم
على خطوتهم.

البدل يبدأ بـ  800دينار
بسؤال عبدالله خــال اللقاء عن صحة وصول
قيمة الـبــدل فــي المدينة إلــى  1000ديـنــار ،قــال إن
البدل إلى اآلن غير متاح حتى وصول أذون البناء،
مستغربا مــن تـعــامــل بـعــض شــركــات الـعـقــار في
ه ــذا اإلطـ ــار إذ يـطـلـبــون مــن األه ــال ــي ال ـبــدل وهــي
آلية قديمة.
وأوض ــح أن األس ـعــار فــي ه ــذا اإلط ــار متفاوتة

• م ــن وج ـه ــة ن ـظــركــم كلجنة
تـ ـط ــوعـ ـي ــة ،بـ ــم ي ـت ـم ـي ــز مـ ـش ــروع
المدينة؟
 الـ ـمـ ـش ــروع يـ ـخ ــدم ال ـق ـض ـيــةاإلسـكــانـيــة عـمــومــا ،إذ يــوفــر 25
ألف وحدة سكنية ،وقد أوضحت
ســابـقــا ان ط ــاب ــور االن ـت ـظــار بــدأ
يتحرك بوجود المدن الجديدة،
وأع ـت ـق ــد أن إي ـج ــاب ـي ــات ج ـنــوب
مدينة صباح األحمد تتمثل في
إن ـشــاء ال ـم ــدارس وتـلـبـيــة جميع
احتياجات المواطن ،ومن وجهة
ن ـ ـظـ ــري ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـب ـ ــاد أف ـض ــل
م ـ ــن ش ـم ــال ـه ــا والـ ــدل ـ ـيـ ــل مــدي ـنــة
الـ ـمـ ـط ــاع ال ـ ـتـ ــي الحـ ـظـ ـن ــا فـيـهــا
وجود تأخيرات كبيرة في تنفيذ
العقود ،ولكن أتمنى الحفاظ على
بعض أماكن المياه الجوفية في
الجنوب.

رفع التخصيص
على المدينة
إلى  2018فرصة
ذهبية للشباب
وحديثي الزواج

في خطوات تفعيلية للربط اإللكتروني،
ّ
أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة ،بــرئــاســة وزيـ ــرة األش ـغ ــال العامة
وزيــرة اإلسـكــان د .جنان بوشهري ،تعديال
على الـمــادة الخامسة من الئحة المؤسسة
ي ـس ـمــح ل ـهــا بــال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات
الالزمة من الجهات الحكومية األخــرى ذات
ً
الصلة إلكترونيا.
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
المؤسسة باشرت ،بتوجيهات من الوزيرة
بوشهري ،التنسيق بشأن الــربــط اآللــي مع
وزارات وه ـي ـئــات ومــؤس ـســات ال ــدول ــة ذات
الصلة للحصول على البيانات والمعلومات
وال ـم ـس ـت ـن ــدات الـ ــازمـ ــة ل ـت ـقــديــم خــدمــات ـهــا

فرصة للشباب
• كـيــف ت ــرون وص ــول أولــويــة
الـتـخـصـيــص ع ـلــى ال ـمــدي ـنــة إلــى
 30ي ــو ن ـي ــو  ،2018ال س ـي ـم ــا أن
البعض فسره بأنه فشل للمشروع

تلك البيانات والمعلومات والمستندات ،األمر
الذي الزمه ضرورة تعديل المادة الخامسة
من الئحة الرعاية السكنية.
وأوضحت أن التعديل أصبح على النحو
ال ـت ــال ــي« :ل ـل ـمــوس ـســة ال ـح ـص ــول ع ـلــى كــافــة
البيانات والمعلومات ذات الصلة بالرعاية
السكنية عن طريق الربط اآللي مع الجهات
ذات ال ـص ـل ــة ،وال ي ـج ــوز لـلـمــؤسـســة أو أي
م ــن الـعــامـلـيــن بـهــا اإلف ـص ــاح ع ــن الـبـيــانــات
والمعلومات والمستندات المتحصل عليها
من الجهات ذات الصلة لغير أغراض الرعاية
السكنية».

«عمومية السكنية» تجدد ثقتها بـ «النقابة»

ً
ً
المجلس الجديد يزكي الغانم رئيسا والزامل نائبة
●

يوسف العبدالله

حــاز مجلس إدارة نقابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على
تجديد الثقة من أعضاء الجمعية العمومية للعاملين في المؤسسة،
لــاسـتـمــرار فــي مقاعد المجلس دورة جــديــدة بعد انـسـحــاب إحــدى
القوائم المنافسة.
وكشف رئيس نقابة العاملين في المؤسسة عبدالرحمن الغانم،
انه تم اختيار مجلس إدارة النقابة لدورة جديدة من أعضاء الجمعية
ً
العمومية المنعقدة مطلع يناير الجاري ،مثمنا جهود جميع أعضاء
العمومية بشأن تجديد الثقة.
وقال الغانم لـ «الجريدة» ،إن مجلس إدارة النقابة الجديد جدد تزكيته
ً
لرئاسة المجلس بعد تجديد ثقة «العمومية» ،الفتا الى أن المجلس
يضم كال من ابتهال الزامل نائبة للرئيس ،وخالد عبدالله الهاجري
ً
ً
ً
أمينا للسر ،وحسن جرخي أمينا مساعدا للسر ،وعبيد ناصر النفيشان
ً
أمينا للصندوق ،ومحمد فهد المجروب ومفرج العازمي عضوين.

عبدالرحمن الغانم

●

سيد القصاص

أصدرت وزارة األشغال العامة
قرارا بتمديد عمل لجنة الفحص
والتحقيق في عدد من المشاريع
اإلنشائية المنفذة حتى  31مارس
القادم.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر «األشـ ـغ ــال»
إلـ ـ ـ ـ ــى أن تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـم ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ت ــم
تنفيذها وتسليمها إلى الجهات
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة م ـن ـه ــا وف ـ ــق ل ـجــان
ت ـس ـل ـيــم وت ـس ـل ــم م ــن «األش ـ ـغـ ــال»
والجهات المستفيدة ،إضافة إلى
أن تلك المشاريع تخضع للصيانة
الدورية وفقا عقود إنشائها.

وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـق ــرار
الـســابــق ال ـص ــادر فــي عـهــد وزيــر
األش ـغــال الـعــامــة الـســابــق حسام
ال ـ ــروم ـ ــي وجـ ـ ــه ب ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـفـ ـح ــص ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 8
مشاريع إنشائية نفذت ،وما إذا
كانت توجد فيها مخالفات أم ال،
ورفع تقارير دورية بهذا الشأن.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـشــاريــع ال ــ8
تتمثل في «سكن العمالة الوافدة
في الشدادية ،وعقد إنشاء وإنجاز
وتــأث ـيــث وص ـيــانــة الـمـقــر الــدائــم
لمعهد ا لـكــو يــت لالختصاصات
ال ـط ـب ـي ــة ،وع ـق ــد إنـ ـش ــاء وإن ـج ــاز
وص ـي ــان ــة م ـب ـنــى إدارة ال ـخ ـبــراء

والـبـعــض اآلخ ــر رأى أن ــه فرصة
ل ـل ـش ـب ــاب وأص ـ ـح ـ ــاب ال ـط ـل ـب ــات
الحديثة؟
 ب ــدون شــك ه ــذا األم ــر يخدمً
الشباب بصفة عامة ،وخصوصا
أن بـ ـع ــض الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ف ــرط ــوا
ف ــي فـ ــرص ك ـث ـي ــرة لـلـتـخـصـيــص
انـتـظــارا ألمــاكــن معينة ،وأعتقد
أن ف ـك ــرة تــأس ـيــس مـ ــدن جــديــدة
بجنوب الكويت وشمالها قليل
مــن يتقبلها ،ورغ ــم ذل ــك أرى أن
المستقبل سيكون أفضل في هذه
المشاريع الحديثة.
وبــالـفـعــل تـقــديــم التخصيص
ي ـعــد ف ــرص ــة ل ـل ـش ـبــاب وحــدي ـثــي
الــزواج لتمكينهم من السكن في
بــدايــة حياتهم الــزوجـيــة وتربية
األبـنــاء وتكوين األســرة في بيت
العمر.

التخصيص فيها ...ما تعليقكم؟
أنــا شخصيا أرى أن مساحة 400متر مربع للقسيمة مساحة
مناسبة ،ولو أن  600متر ستكون
مناسبة أكثر ،لكن الواقع يفرض
علينا الـقـبــول بـهــذا الــوضــع ،ألن
المطالبة بتعديل ا لـمـســا حــة قد
تعطل المشروع في الوقت الراهن،
وه ـن ــا ي ــأت ــي دور ن ـ ــواب مجلس
األم ـ ــة ،إذ الب ــد أن ي ـكــون الـنــائــب
ملما بكل أمور البلد ،وهناك من
تساءل منهم عن أسباب تقليص
المساحة ،غير أنه كان من األولى
تشريع النواب لمساحة القسيمة
بـ  600متر بدال من طرح األسئلة.

تكسب سياسي
جنان بوشهري

• ه ــل ت ـف ـســر م ــا ح ـ ــدث بــأنــه
تكسب سياسي؟

 نعم بكل تأكيد ،والمعطياتتقول إن  400متر مربع مساحة
جيدة للسكن في الوقت الحالي،
لكنني أنصح المعنيين بالقضية
اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـس ــاح ــة
القسيمة في المشاريع المقبلة
إل ــى  600م ـتــر أو أك ـث ــر إذا كــان
ذلك متاحا ،فالمواطن الكويتي
يستحق ذلك وأكثر.
• ما الذي ترغبون في وجوده
بمدينتكم؟
 بـشـكــل ع ــام نــرغــب ف ــي ربــطالـ ـم ــدن ال ـج ـنــوب ـيــة ع ـمــومــا مثل
جـنــوب صـبــاح االحـمــد وصباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ـ ـخـ ــط س ـ ــري ـ ــع ج ــدي ــد
عالي المواصفات يخدم أهالي
المدن الجنوبية ويسهل عليهم
انـتـقــاالتـهــم ،وهـنــا أنــاشــد سمو
رئيس مجلس الــوزراء بتسهيل
عملية افتتاح طريق المقوع الذي
سـيـقـلــل ال ـم ـســافــات ب ـيــن ال ـمــدن
الجنوبية والعاصمة.
أم ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األخــرى فالبد من توافر جامعة
وم ـس ـت ـش ـف ـيــات وأفـ ـ ـ ــرع لـلـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب ،فنحن ال نرغب في أن
تـكــون مدينتنا كالفندق مجرد
م ـك ــان ل ـل ـنــوم ف ـق ــط ،ب ــل نــريــدهــا
متكاملة الخدمات.

• مـ ــا ت ـع ـل ـي ـق ـكــم عـ ـل ــى ت ــول ــي
وزيرة اإلسكان د .جنان بوشهري
ً
حقيبة األشغال أخيرا؟
 سعدنا جدا بهذا القرار ،ألنهسيخدم القضية بكل تأكيد ،ألن
الوزارتين هما المعنيتان بشكل
كبير بالرعاية السكنية وتوفير
الـ ـط ــرق والـ ـخ ــدم ــات ف ــي ال ـم ــدن
الـجــديــدة ،وقــد التقينا الــوزيــرة
ولمسنا منها تعاونا كبيرا فيما
يخص مدينتنا.
• ما المشاكل التي تواجه عمل
لجنتكم؟
 ال تـ ــو جـ ــد مـ ـش ــا ك ــل ب ـش ـكــلكبير ،ولكن نتمنى من مهندسي
«اإلس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــان» ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـع ـن ــا
وإمدادنا بالمعلومات التي تفيد
المواطنين ،السيما اننا لمسنا
مـ ــن ب ـع ـض ـهــم تـ ـع ــاون ــا فـ ــي ه ــذا
الـشــأن ،وبعضهم اآلخــر تجاهل
األمر نوعا ما.
• كـ ـلـ ـم ــة ل ـ ـمـ ــن خ ـ ـصـ ــص فــي
المدينة ،ولمن لم يخصص.
 الـ ـم ــديـ ـن ــة سـ ـتـ ـك ــون ب ـه ـمــةالشباب الموجودين مــن أفضل
الـ ـم ــدن ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـكــويــت،
وأن ـ ـ ـصـ ـ ــح الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ب ـم ـت ــاب ـع ــة
حساباتنا على مواقع التواصل
لــاطــاع عـلــى كــل مــا هــو جديد
أوال بأول فيما يخص المدينة.
وبالنسبة إلى من لم يخصص
فأنصحه بإعادة النظر في األمر
والتفكير في مصلحة بيته ،وإذا
كــانــت ال ـم ـســافــة ب ـيــن الـعــاصـمــة
والمدينة مجرد ساعة فال أعتقد
أن ـه ــا س ـبــب لــان ـت ـظــار ن ـحــو 10
سنوات.

خدمات على مواقع التواصل
أك ــد عـضــو لـجـنــة أهــالــي ج ـنــوب مــديـنــة ص ـبــاح األح ـمــد فهد
عــواد ،أن اللجنة تقدم خدماتها لألهالي عبر مواقع التواصل
االجتماعي المختلفة «إنستغرام وتويتر وسـنــاب شــات» على
الحساب @ s_subah_alahmadوتتلقي استفساراتهم المختلفة
عبر هذه المواقع.
وعــن طبيعة هــذه الـخــدمــات المقدمة لــأهــالــي ،أوض ــح عــواد
أنها تتمثل في تقديم الخرائط التي تحصل عليها اللجنة من
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،لتعريف المواطنين بأماكن
القسائم والشوارع والطرق على المخططات.

الخضر بحث التعاون العسكري مع مسؤولين أميركيين
استقبل رئيس األركــان العامة
ل ـل ـج ـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن مـحـمــد
ال ـخ ـضــر ،بـمـكـتـبــه ،ص ـبــاح أمــس،
م ــدي ــر ال ـت ــدري ــب وال ـت ـم ــاري ــن فــي
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ال ــوسـ ـط ــى
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
اللواء جون موت ،والوفد المرافق
له ،بمناسبة زيارتهم للبالد.
وتــم خــال اللقاء مناقشة أهم
األمور والمواضيع ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ــال ـج ــوان ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وس ـبــل
تطويرها وتعزيزها بين البلدين.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء مـ ـع ــاون رئـيــس
األرك ــان الـعــامــة لهيئة العمليات
وال ـخ ـط ــط ال ـ ـلـ ــواء ال ــرك ــن مـحـمــد
الكندري ،ومدير التدريب المشترك

«األشغال» :تمديد لجنة التحقيق في  8مشاريع
بالرقعي ،وعقد استكمال إنشاء
وإنجاز وصيانة السوق المركزي
لضاحية غــرنــاطــة ،وعـقــد إنـشــاء
وإن ـج ــاز وصـيــانــة مـبـنــى اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية ،وعقد
إنشاء وإنجاز وتأثيث وتشغيل
وصيانة مستشفى جابر (المرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة) ،وعـ ـق ــد م ــرك ــز تـعــريــب
ال ـع ـلــوم ال ـص ـح ـيــة ،وع ـقــد إن ـشــاء
وإنـجــاز وتأثيث وصيانة المقر
الــرئ ـيــس ل ـلــدي ــوان ال ـع ــام لـ ــوزارة
التربية بجنوب السرة» ،وجميع
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـش ــاري ــع تـ ــم تـسـلـيـمـهــا
للجهات المستفيدة منها.
وأكـ ــد ال ـق ــرار أن لـلـجـنــة الـحــق

وتبدأ من  800دينار فصاعدا ،داعيا الشباب إلى
عــدم االسـتـعـجــال فــي هــذا الـشــأن واالنـتـبــاه جيدا
ألن المحور الخدمي لم يطرح إلى اآلن ،وفي حال
الرغبة في البدل واالنتقال إلى مكان آخر فال مانع
من االنتظار والتأني ثم اتخاذ القرار ألن الرؤية قد
تتغير بعد طرح المحور الخدمي.

متفائلون
بمستقبل المدينة تعديل المساحة
مع احتمال
• ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض أن تـقـلـيــص
ح ـج ــم ال ـق ـس ـي ـمــة فـ ــي ال ـم ـش ــروع
وصول مترو
من  600متر مربع إلــى  400متر
األنفاق إليها
تسبب في عزوف المواطنين عن

«السكنية» :تفعيل الربط اإللكتروني بين «السكنية» والجهات الحكومية
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وذل ـ ــك ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى مـعــانــاة
ال ـمــراج ـعــات الـحـكــومـيــة الــروتـيـنـيــة إلنـجــاز
المعامالت.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن ه ــذا التعديل
يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بالمواطنين،
وت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات ل ـه ــم م ــن ج ـهــة،
وحرصا منها على مواكبة التغيير والتطوير
في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من جهة
أخرى.
وأضافت أن مجلس المؤسسة ّ
أقر التعديل
على الالئحة بعدما تبين أن الحصول على
تـلــك الـبـيــانــات والـمـعـلــومــات والـمـسـتـنــدات
ال يـحـتــاج إل ــى تــوقـيــع ال ـمــواطــن لتفويض
ً
يرخص المؤسسة قانونيا للحصول على

َ
عضوا لجنة «جنوب مدينة صباح األحمد» متحدثين إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير عوض التعمري)

ف ــي أن ت ـضــع ال ـن ـظــام الـ ــذي ت ــراه
مـ ـن ــاسـ ـب ــا لـ ـمـ ـب ــاش ــرة أعـ ـم ــالـ ـه ــا،
ولـهــا فــي سبيل إن ـجــاز أعمالها
االس ـت ـع ــان ــة ب ـمــن ت ـ ــراه م ــن ذوي
الخبرة واالخـتـصــاص مــن داخــل
الوزارة وخارجها ،وللجنة الحق
في االطــاع على جميع الوثائق
والمستندات ذات الصلة ،وطلب
ما تراه الزما من اإليضاح من كل
الجهات المعنية.

العميد الركن فواز الحربي.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل رئ ـي ــس األرك ـ ــان
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش ،ق ــائ ــد الـ ـق ــوات
ال ـب ــري ــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة
الــوس ـطــى ال ـفــريــق مــايـكــل قــاريــت
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لـ ــه ،بـمـنــاسـبــة
زي ـ ــارتـ ـ ـه ـ ــم ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،وتـ ـ ـ ــم خـ ــال
اللقاء مناقشة أهــم األمــور ضمن
محور الــزيــارة ،السيما المتعلقة
ب ــالـ ـج ــوان ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة وس ـب ــل
تطويرها وتعزيزها بين البلدين.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
األركـ ــان الـعــامــة للجيش الـفــريــق
الــركــن عبدالله ال ـنــواف ،ومـعــاون
رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة لـهـيـئــة
العمليات والخطط الـلــواء الركن
محمد الكندري.

ً
رئيس األركان مستقبال المسؤول األميركي

«الطرق» :افتتاح الجسر الثاني ضمن
مشروع تطوير شارع الغوص
●

سيد القصاص

تفتتح الهيئة العامة للطرق والنقل البري
اليوم ثاني جسر ضمن أعمال عقد مشروع
«إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة ش ــارع الـغــوص»
م ــن ضــاح ـيــة ص ـبــاح ال ـســالــم ح ـتــى طــريــق
الدائري السابع.
وذك ــرت الـمــديــرة العامة للهيئة العامة
بــالـتـكـلـيــف سـهــى أشـكـنــانــي أن الـمـشــروع
ي ـت ـض ـم ــن تـ ـح ــوي ــل ش ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـغـ ـ ــوص مــن
ت ـقــاط ـعــات ضــوئ ـيــة م ــروري ــة إلـ ــى جـســور
علوية ودوارات سفلية وتحويله إلى طريق
سريع حسب المواصفات الخاصة للطرق
السريعة.
وقــالــت أشكناني فــي تصريح صحافي

ان هـ ـ ــذا االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ي ــأت ــي ض ـم ــن سـلـسـلــة
االفتتاحات التي انتهجتها هيئة الطرق،
حيث تـحــرص على التسليم ا لـجــز ئــي لما
يتم االنتهاء منه من أعمال كل جسر على
حدة لتسهيل حركة المرور بشارع الغوص
ولخدمة مرتادي طريق الغوص.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن تـ ـل ــك الـ ـم ــرحـ ـل ــة مــن
المشروع تتمثل في تطوير التقاطع رقم 10
الواقع بين تقاطع شــارع الغوص وطريق
رق ــم « 150مـ ـك ــراد ال ـم ـك ــراد» وال ـ ــذي يـخــدم
م ـنــاطــق الـ ـع ــدان وال ـق ـص ــور والـفـنـيـطـيــس،
مبينة أن الهدف من إنشاء الجسر والمتمثل
بطول  722مترا بعدد  3حارات لكل اتجاه
بعرض  3.7أمتار انسيابية المرور وزيادة
مستوى األمان على الجسر.

«اإلدارية» ترجئ قضية
هدم الصوابر إلى  5فبراير
●

حسين العبدالله

ق ـ ــررت الـ ــدائـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة أم ـ ــس ،بــرئــاســة
الـمـسـتـشــار أح ـمــد ال ــدي ـه ــان ،إرج ـ ــاء الـنـظــر
فــي الــدعــوى الـتــي أقــامـهــا مــواطـنــان ،بطلب
وقف أعمال الهدم التي تقوم بها الحكومة
إلزالــة مباني الصوابر ،بعد صــدور قــرارات
بتثمينها ،إلى جلسة  5فبراير المقبل الطالع
الحكومة.
وشهدت جلسة «اإلداريــة» ،التي حضرها
أكثر من  150مواطنا متضامنين مع رافعي
الدعوى ،طلبات للمحكمة بوقف الهدم الذي
تجريه الحكومة ،إال أن دفــاع األخيرة طلب
أجــا لالطالع على أوراق الــدعــوى ،وتقديم
الدفاع ،ومن ثم قررت المحكمة منحها أجال
لتقديم مبررات اإلزالة.

ةديرجلا
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اجتماع مجلس إدارة الجامعة بداية فبراير المقبل
مناقشة «القبول» و«الشدادية» وإقرار عدد من برامج الماجستير أبرزها «الصحافة» بكلية اآلداب
حمد العبدلي

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة
فــي جــامـعــة الـكــويــت أن اجـتـمــاع مجلس
ادارة جامعة الكويت سيعقد فــي بداية
شهر فبراير المقبل ،وأنه سيكون مكمال
الجتماع ديسمبر الماضي الــذي تم فيه
اعتماد خطة االنتقال الى مدينة صباح
السالم الجامعية.
وأوضـحــت المصادر أنــه مــن المتوقع
رفع نسب القبول للعام الدراسي المقبل
 2020/2019ا لـ ــى  75ف ــي ا ل ـم ـئــة للقسم
العلمي و 80في المئة للقسم االدبي ،بناء
على قرار مجلس الجامعة الذي عقد في
عام  2016وتم تأجيل تطبيقه الى العام
وسي َّ
ُ
طبق مالم يتم تأجيله في
المقبل،
االجتماع المقبل لمجلس الجامعة.
وبينت المصادر أن مجلس الجامعة

«تدريس التطبيقي»« :المستحقات»
و«الكادر» أنجزتا ملفات عديدة
أكــد المتحدث الرسمي باسم
راب ـط ــة أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
للكليات التطبيقية فــي الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب د .أحـ ـم ــد ال ـه ـي ـفــي،
أن الــراب ـطــة أن ـج ــزت ال ـعــديــد من
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم ال ـه ـي ـئــة
التدريسية خــال الـعــام النقابي
الـ ـمـ ـنـ ـقـ ـض ــي ،السـ ـيـ ـم ــا ل ـج ـن ـتــي
"المستحقات المالية" و"الـكــادر
المالي".
وقـ ـ ــال ال ـه ـي ـف ــي ،ف ــي تـصــريــح
أمــس ،إن الرابطة عقدت سلسلة
ل ـقــاء ات مثمرة مــع إدارة الهيئة
متمثلة بــا لـمــد يــر ا ل ـع ــام د .علي
ال ـم ـضــف ،ون ـ ــواب ال ـمــديــر ال ـعــام
وع ـم ــداء الـكـلـيــات ،وأث ـم ــرت تلك
اللقاء ات عن تحقيق العديد من
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي ت ـخــدم أعـضــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
التعليمية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه

اإلنـجــازات على سبيل المثال ال
الحصر ،تشكيل لجنة لمتابعة
المستحقات المالية ،التي أثمرت
جهودها عن إفراج وزارة المالية
ع ــن الـ ـص ــرف ف ــي ب ـنــد اإلش ـ ــراف
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى حــل
مشكلة تأخر المستحقات المالية
ألعضاء هيئة التدريس.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
"الكادر المالي" أسفر عن تشكيل
ل ـج ـن ــة م ـش ـت ــرك ــة بـ ـي ــن ال ــرابـ ـط ــة
وجمعية أعضاء هيئة التدريس
بجامعة الكويت لصياغة التعديل
ال ـن ـهــائــي ع ـلــى الـ ـك ــادر الـمـقـتــرح
للهيئة ا لـتــدر يـسـيــة ،مشيرا إلى
أن الرابطة حصلت على موافقة
مجلس إدارة الهيئة بتعديل نظام
ترقيات أعـضــاء هيئة التدريس
واحـتـســاب مــدة اإلع ــارة وإج ــازة
الـتـفــرغ واالنـ ـت ــداب الـكـلــي ضمن
س ـنــوات الـعـمــل الفعلية الــازمــة
للترقية.

سيناقش ع ــددا مــن الـقـضــايــا الجامعية
من ابرزها خطة القبول للعام الجامعي
المقبل ،واستكمال النظر في خطة االنتقال
لمدينة صباح السالم الجامعية ،اضافة
الى اقرار عدد من برامج الماجستير من
ابــرزهــا بــرنــامــج مـجــال الصحافة بكلية
اآلداب.
وحـ ـ ــول االنـ ـتـ ـق ــال ال ـ ــى م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
ال ـســالــم ال ـجــام ـع ـيــة ،أكـ ــدت ال ـم ـص ــادر أن
االنتقال سيكون في بداية فبراير للهيئة
االداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـك ـل ـي ــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب فــي
االن ـت ـق ــال اسـ ـتـ ـع ــدادا لــان ـت ـقــال ال ـجــزئــي
فــي سبتمبر المقبل لست كـلـيــات ،وهي
العلوم اإلدارية والعلوم الحياتية والعلوم
والهندسة والبترول والتربية واآلداب.

مبنى جامعة الكويت
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المقابلة الشخصية شرط لتحويل
التخصص بـ «األساسية»
دعت رئيسة مكتب تسجيل
ال ـ ـب ـ ـنـ ــات ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة
األس ــاسـ ـي ــة بــال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
مــريــم ال ـب ــدي ــوي ،ف ــي تصريح
أم ــس ،ال ـطــال ـبــات الـمـتـقــدمــات
بـ ـطـ ـل ــب تـ ـغـ ـي ـي ــر ال ـت ـخ ـص ــص
المستوفيات لشروط التغيير
المتضمنة اجتياز  14وحــدة
دراسـ ـي ــة ف ـمــا فـ ــوق ،وال ـم ـعــدل
العام  2.50وما فوق ،إلى إجراء
المقابلة الشخصية حتى يتم
قبولهن بالتخصص الجديد.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب أن هـ ــذا
الـ ـ ـش ـ ــرط ال يـ ـشـ ـم ــل ال ـط ــال ـب ــة
الـ ـت ــي أجـ ـ ــرت م ـقــاب ـلــة ســابـقــة
فــي بــدايــة الـفـصــل؛ ألن إج ــراء

«بوكسهل» :طلبات االلتحاق للفصل الثاني حتى  7فبراير
أعلنت كلية بوكسهل الكويت استمرارية
استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي
الثاني  2019/2018حتى  7فبراير المقبل،
وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ب ـ ــرام ـ ــج الـ ــدب ـ ـلـ ــوم ب ــال ـف ـت ــرات
الصباحية ،التي توفرها الكلية في عدد من
التخصصات في مجاالت اإلدارة والفنون
التطبيقية.
وذكرت الكلية ،في بيان صحافي ،أمس،
أنها تأسست سنة  ،2007وخرجت أكثر من
 1200طالبة في مختلف التخصصات60 ،
في المئة من خريجاتها استطعن استكمال
دراس ـت ـه ــن ف ــي درجـ ــة ال ـب ـكــالــوريــوس من
خــال االتفاقيات مع الجامعات الخاصة
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ـث ــل ال ـك ـل ـيــة
األسترالية ،وجامعة الخليج للتكنولوجيا
والمعلومات ،إضافة إلى اتفاقيات أخرى
م ــع ج ــام ـع ــات عــال ـم ـيــة ،م ـثــل األكــادي ـم ـيــة
األميركية لــأفــام ،وجــامـعــة المملكة في
البحرين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا ت ــوف ــر
تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ع ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال إدراة
األعمال عامة ،والتسويق ،وإدارة الخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وال ـت ـص ـم ـي ــم ال ـج ــراف ـي ـك ــي،

والديكور ،والتصميم الداخلي ،وتصميم
ال ـمــواقــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،الف ـتــة إل ــى أن هــذا
ً
ً
ال ـق ـس ــم ش ـه ــد ت ـ ـطـ ــورا ك ـب ـي ــرا ف ــي هـيـكـلــة
بــرام ـجــه األك ــادي ـم ـي ــة ،ب ـمــا يــوفــر تكوينا
علميا متميزا للطالبات ا لـلــوا تــي يرغبن
ف ــي االلـ ـتـ ـح ــاق بـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل أو تـكـمـلــة
دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل

مــواد إلــى المؤسسات الجامعية األخــرى
ً
داخل الكويت وخارجها ،علما بأن الكلية
تـسـتـقـبــل جـمـيــع ال ـطــال ـبــات م ــن مختلف
الجنسيات ،وتوفر تسهيالت مالية خاصة
للواتي لديهن معدالت عالية ،للتأكد من
حصول الطالبات على الفرصة لالرتقاء
بالعلم.

أكاديميا

وذكرت أن المناهج الدراسية في الكلية
تعتمد عـلــى ال ـنــواحــي الـعـمـلـيــة أك ـثــر من
الـنـظــريــة ،مـمــا يهيئ الـمـخــرجــات لتلبية
احتياجات سوق العمل.
وتابع أن الكلية توفر برنامج الدراسة
المسائية في تخصص التصميم الداخلي
والديكور والتصميم الجرافيكي ،ابتداء من
سبتمبر  ،2019وهو نفس البرنامج الذي
يدرس في الفترة الصباحية ،حيث قررت
الكلية تمديد فترة الدوام للفترة المسائية،
لتمكين الــاتــي لهن وظــائــف مــن الــدراســة
خالل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأضـ ــافـ ــت ال ـك ـل ـيــة أن أعـ ـض ــاء الـهـيـئــة
التدريسية نخبة من أفضل األكاديميين
ال ــذي ــن لــدي ـهــم خ ـبــرة عـمـلـيــة وأكــادي ـم ـيــة،
وكرموا في أكثر من مناسبة على صعيد
الخليج والكويت ،لمشاركتهم الفعالة في
معارض ومؤتمرات عديدة.
وأش ــارت إلــى أنـهــا تـقــوم بــدعــم تنموي
فــي دول ــة الـكــويــت مــن خ ــال تـطــويــر رأس
المال البشري ،واالستجابة بشكل مستمر
إل ــى احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل ،بـمــا يخدم
االقتصاد الكويتي.

المقابلة شــرط للقبول ،الفتة
إلـ ــى أن ال ـم ـق ــاب ــات مـسـتـمــرة
حتى اليوم ،اعتبارا من الـ 10
صباحا حتى ال ـ  12ظهرا ،ما
ع ــدا قـســم الــريــاض ـيــات ،حيث
ت ـج ــرى ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة
ً
صباحا بالقسم العلمي.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـل ـ ــن ق ـســم
علوم المكتبات والمعلومات
ف ــي الـكـلـيــة اس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة
ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن فـ ــي ال ـت ـخ ـصــص
الـ ـج ــدي ــد إلجـ ـ ـ ــراء ال ـم ـق ــاب ــات
الشخصية حتى اليوم.

الفضالة يحصد جائزة
«العلوم الهندسية»
حـ ـص ــل األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ال ـم ـس ــاع ــد
فــي قسم الهندسة الميكانيكية
بـ ـكـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
مــديــر مــركــز ال ـنــانــو تكنولوجي
د .خ ــال ــد ال ـف ـضــالــة ع ـلــى جــائــزة
اإلنتاج العلمي في مجال العلوم
الهندسية.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ال ـم ـش ــارك ــة
ف ــي إحـ ـ ــدى الـ ـج ــوائ ــز الــرئـيـسـيــة
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
والمخصصة لتكريم الباحثين
الكويتيين من حملة الدكتوراه في
مجاالت علمية وأدبـيــة مختلفة،
وحـصــل عليها د .الفضالة عبر
نشر  28بحثا علميا في دوريات
محكمة ،والمشاركة في  19مؤتمرا
إقليميا وعالميا.
وأف ـ ـ ــاد ال ـف ـضــالــة بـ ــأن طبيعة
األبحاث التي قدمها تتركز بشكل
خاص على دراســة طرق تصنيع
جديدة من عمليات إنتاج المواد
المعدنية باستخدام المعالجات
الميكانيكية الحرارية.

دلبلا
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ﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم

ﺑﻮت

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

ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺪور ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻋﻦ ﺗﻜﺪس اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺪور ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ًوﺻﻞ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻜﻔﺎءة ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻓﺄﻗﺎم ﺳﺪا ﻣﻨﻴﻌﺎ
أﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺪراﻳﺔ.
ﻧﺴﻴﺮ وﻧﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ،
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺪس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻣﻸ اﻷروﻗﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﻓﻬﺎ
ﻫــﻢ أ ﻫــﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ ،وا ﻟـﻜـﻔــﺎء ات ﺗﺼﻄﺪم
ﺑﺠﺪار اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ذﻫﺒﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﺪى أﻣﺎم
ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﺪرات وﺗﺼﻤﻴﻢ آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﻓ ــﺬاك اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻳـﺼــﺮخ "وﻇ ـﻔــﻮا أﺑـﻨــﺎء ﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ وﻛﻔﺎﻧﺎ
واﻓﺪﻳﻦ" ،وﻳﻠﻘﻲ ﺑﻤﻠﻒ أﺑﻨﺎﺋﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ أﻣﺎم ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ،واﻵﺧﺮ
ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب أداة ﻟﻠﻀﻐﻂ وﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،أﻣﺎ
ﻧﺤﻦ ﻓﻤﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ﻣﻔﺘﻘﺪﻳﻦ اﻻرﺗﺒﺎط
ً
ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ دوﻣﺎ إﻟﻰ اﻷ ﻫــﺪاف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎل ،ﻓﻨﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط
ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻠﻬﺎ.
ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺪور ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻋﻦ ﺗﻜﺪس اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺪور ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ وﺻﻞ
ً
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻜﻔﺎء ة ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻓﺄﻗﺎم ﺳﺪا ﻣﻨﻴﻌﺎ
أﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺪراﻳﺔ.
ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻨ ــﺎ اﻣ ـﺘ ــﻸ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻜــﻲ ﻗـﺼــﺺ
اﻟﻨﺠﺎح ،ﻓﻘﺪ ﺑﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ دون ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
واﺷﺘﻬﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎرة دون دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﺣﻮل
اﻟﻘﺮوض ،ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺗﻔﻮق دون ﻣﺴﻜﻨﺎت ﻷﻟﻢ اﻟﺨﺴﺎرة،
وﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎدروا دون ﻣﻐﺮﻳﺎت دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻔﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،واﻹدارة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻣﺮﺗﻜﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻠﺔ ذات ا ﻟــﺮؤى واﻟﻄﻤﻮح ﻗﺒﻞ أن ﺗﺠﺮﻓﻨﺎ ﻣﻴﺎه ﺑﺤﺎر ﻻ ﻳﻤﺨﺮ
ﻋﺒﺎﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﻜﻔﺎء ة؟ وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.

اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻜﺮي

ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي

ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :اﻵﻧﺴﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ
ﻛﺎن ﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ "ﺟﺪﻳﺪ" اﻟﺰﻣﺎن ذات ﺻﺒﺎح ﺣﻄﺖ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻒ
اﻟﺴﻴﺪ "ﻓﻼن" اﻟﺠﺎﻟﺲ ﺑﺄﻣﺎن اﻟﻠﻪ أﻣﺎم ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴﺸﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء اﻟﻌﻠﻴﻞ،
ﺛــﻢ ﻣــﺪت ﺧﺮﻃﻮﻣﻬﺎ اﻟـﺤــﺎد داﺧــﻞ ﺗﺠﺎوﻳﻒ "ﺧﺸﻤﻪ" اﻟﻤﺼﻮن ﻟﺘﻤﺘﺺ
ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ دﻣﻪ اﻟﻠﺬﻳﺬ ،اﻧﺘﺒﻪ "ﻓﻼن" ﻟﺤﺮ اﻟﻠﺴﻌﺔ ﻓﺮﻓﻊ ﻛﻔﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ
ً
وﻫﺸﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻨﺼﺮ ،وﻫﺒﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﻫﺒﺪا ﻣﻮﺟﻌﺎ ،وﻛﻔﻰ اﻟﻠﻪ إﺑﻬﺎﻣﻪ
وﺑﻨﺼﺮه ﺷﺮ اﻟﻘﺘﺎل ،ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺒﻌﻮﺿﺔ ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪة ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎﺑﻚ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻢ روﺣﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻃﺔ ﻣﻜﺴﻮرة ﻛﺴﺎﻫﺎ اﻟﺮﻣﺎد وﺗﻨﺎﺛﺮت ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻮف اﻟﺘﺘﻦ.
ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ أﺧ ــﺬ ﻓ ــﻼن ﻳـﺸـﻌــﺮ ﺑ ـﺼــﺪاع ﺧـﻔـﻴــﻒ وﻗ ـﺸ ـﻌــﺮﻳــﺮة ،ﻓ ـﺘــﺮك ﻣﻘﻌﺪ
اﻟﺨﻴﺎرات ودﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻛﺎن زوﻳﺮ وأﺧﻮه ﻋﻮﻳﺮ ﻳﺘﻤﺸﻴﺎن
أﻣﺎم ﺑﻴﺖ ﻓﻼن ﺑﺴﻴﺎرﺗﻬﻤﺎ اﻟﻔﺎرﻫﺔ ﻳﺤﺘﺴﻴﺎن ﻗﻬﻮة اﻟﺼﺒﺎح ،وﻳﺤﻮﺳﺎن
اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﻳﻀﻴﻌﺎن ﻓﻴﻪ أوﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ،وﺷﺎﻫﺪا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻨﺬ
ً
أﻟﻒ اﻟﻘﺮص إﻟﻰ ﻳﺎء اﻟﻬﺶ واﻟﻬﺒﺪ ،اﻣﺘﻌﺾ زوﻳﺮ ﺟﺪا وﺻﺎح ﻓﻲ وﺟﻪ
ﻋﻮﻳﺮ :ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ،أو ﻣﺎي ﻏﻮد!!
ً
ّ
ﺻﻮر اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻤﻮﺑﺎﻳﻠﻪ اﻷﻧﻴﻖ وأرﺳﻠﻪ ﻟﻺﻧﺴﺘﻐﺮام ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ّأﻣﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺒﻜﻲ ﻓﻠﺬات أﻛﺒﺎدﻫﺎ اﻟﺒﻌﻮض ،ﻳﺎ ﻟﻘﺴﻮة اﻹﻧﺴﺎن!! ﺗﻤﻌﻦ
ً
اﻟــﺮﻓـﻴــﻖ ﻋــﻮﻳــﺮ ﻓــﻲ ﺻ ــﻮرة أﺧـﻴــﻪ زوﻳ ــﺮ ﺻــﺎرﺧــﺎ :رﺟﻌﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﺛــﻢ ﻓﺘﺢ
"ﺗﻮﻳﺘﺮه" وﻓﻌﻞ ﻫﺎﺷﺘﺎق #ﺟﺮﻳﻤﺔ_ﺑﻌﻮﺿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺮج ﻓﻼن
ً
ﻣﺘﺜﺎﻗﻼ ﻟﻴﺮى زوﻳﺮ وﻋﻮﻳﺮ ﻓﺄﺷﺮ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻴﺪه ﻟﻴﻘﻔﺎ ،ﺻﺮخ زوﻳﺮ :رﺟﻌﻴﺔ
ُ
ً
رﺟﻌﻴﺔ ،وﻫﺰ ﻋﻮﻳﺮ رأﺳﻪ وﺣﺮك ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻓﻼﻧﺎ :ﻻ ،ﻻ ،ﻟﻦ ﺗﺴﻜﺘﻮا
ﺻﻮت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ وﻓﻮق ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻬﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻄﻮح اﻟﻔﺮﻳﺞ ﺗﺜﺎءب ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻌﺪ
ً
ﻧــﻮم ﺳــﺎﻋــﺎت ﻃ ــﻮال ،وﺗ ـﻨــﺎول ﺟـﻬــﺎزه اﻷﻗ ـﺴــﺎط ﻛــﺎﻟـﻌــﺎدة ﻣـﻌــﺪﻻ ﻗﺤﻔﻴﺘﻪ
اﻟﺼﻔﺮاء اﻟﻤﻘﻀﻮﺿﺔ ،وﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎﻳﻢ ﻻﻳﻦ ﻟﻴﻘﻊ ﺑﺼﺮه ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﺘﺎق
ﻋﻮﻳﺮ ،ﻓﻜﺘﺐ :ﻳﺎ ﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪر ،اﻟﻐﺮب وﺻﻞ اﻟﻘﻤﺮ وﺑﻌﻮﺿﻨﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺨﺸﻮﻣﻨﺎ؟ ﺗﺒﺎ ﻟﺘﺨﻠﻔﻨﺎ! "رﺗﻮت" زوﻳﺮ وﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ
وﻣﻨﺸﻨﻬﺎ ﻋﻮﻳﺮ وﻛﺘﺐ ﺗﺤﺘﻬﺎ :رﺟﻌﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ،ﺻﺤﺎ ﺑــﻼل أﺧــﻮ ﻋﻨﺒﺮ،
وﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﺪ إﻟــﻰ ﺷﻔﺘﻪ ﻃــﺮف اﻟـﻜــﺮك اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﺳــﻞ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮه" اﻟﺒﺘﺎر
ذا اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ ،وﻏــﺮد  #SaveMosquitoﻳﺎ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﻌﻲ
اﻟﺒﻌﻮض ﻳﻨﺎدﻳﻜﻢ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ "رﺗﻮت" ﻋﻮﻳﺮ وأرﺳﻞ اﻟﺘﻐﺎرﻳﺪ ﻟﺮﺑﻌﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎص ،ﺛﻢ
ﺧﻂ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻻﺣﻘﺔ :ﻧﺤﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼﻓﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﻮض ﻻ ﻳﻔﺴﺪ
"ﻟﻮأدﻫﺎ" ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ اﻟﻄﺮق ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻏﺘﺼﺎب ﺣﻘﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺎ أﻧﺜﻰ
اﻟﺒﻌﻮض اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻣﻨﺸﻨﻪ ﻋﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ) (٠،٣ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ) (٠،٥ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﺘﺐ:

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
رﺟﻌﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺳﻌﻴﺪ وﺳﻌﻴﺪة ﺑﺮاس اﻟﻌﺎﻳﺮ
ﺳﺄل ﺳﻌﻴﺪ أﺧﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻓﺤﻮى ﻫﺎﺷﺘﺎق زوﻳﺮ اﻟﻤﺘﺪاول؟
ً
ً
ردت ﺳﻌﻴﺪة :اﻟﻠﻪ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻴﺎﻟﻨﺎ ﻳﺒﺪو أن ﻓﻼﻧﺎ اﻏﺘﺼﺐ ﺑﻨﺘﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ
ﺑﻌﻮﺿﺔ ،اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺒﻼﻧﺎ ،ﺗﺄﻓﻒ ﺳﻌﻴﺪ واﻧﺘﻔﺨﺖ أوداﺟ ــﻪ :اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻄﻌﻪ! ﺛﻢ
ً
ً
ﺧﻂ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ :ﺗﺒﺎ ﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺗﻀﻄﻬﺪ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺒﺎ ﻟﻜﻞ
ﺷﻴﻄﺎن أﺧــﺮس ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ" ،رﺗــﻮﻳــﺖ" ﻟﺘﺼﻞ ،رﺗﻮﺗﺖ ﺳﻌﻴﺪة وأرﺳﻠﺖ
ﺗﻐﺮﻳﺪة أﺧﻴﻬﺎ ﻟﻘﺮوﺑﺎت اﻟﻮاﺗﺴﺎب اﻟ ــ ٢٥٠اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ،وﺳﻨﺎب ﻋﻤﺘﻬﺎ
ﺳﻌﺎدة ،وﻗﺮوب ﺑﺨﻮر أم ﻧﺎﺻﺮ ،ﻇﻬﺮت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺮوب ﺷﻠﺔ اﻷﻧﺲ
وﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻋﻮﻳﺮ أدﻣــﻦ اﻟﻘﺮوب ،ﻓﺄرﺳﻠﻬﺎ ﺳﺘﻮري ﻣﻌﻠﻘﺎ :رﺟﻌﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ
رﺟﻌﻴﺔ ،وﺻﻞ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎق ﻟﻠﺘﺮﻧﺪ ،ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻴﺦ دﻳﻦ :رﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮارﻳﺮ ﻻ
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﺑﻨﺎﺗﻜﻢ ﻟﻔﺘﻦ اﻻﺧﺘﻼط ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ أﺻﺎب اﻷﺧﺖ ﺑﻌﻮﺿﺔ،
رد ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ :ﻏﺮﻳﺐ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ وﺑﺮأت
ً
ً
ﻓﻼﻧﺎ اﻟﻤﺠﺮم ،ﺗﺒﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺘﻜﻢ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ!! ﻏﺮدت ﻓﺎﺷﻴﻨﻴﺴﺘﺎ :ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ اﻧﺘﻈﺮوﻧﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١١ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺎب ﻻ ﻳﻄﻮﻓﻜﻢ ،ﻟﻤﺢ دﻛﺘﻮر
أﻣﺮاض ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻌﻠﻖ :ﻛﻠﻤﺎ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ،
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼج ﻣﺆﻗﺖ ووﻗﺘﻲ،
ً
ﻓــﺮد ﻋﻠﻴﻪ دﻛـﺘــﻮر اﻗﺘﺼﺎد :اﻟﺒﻌﻮض ﺣﺸﺮة ﺗﻨﻘﻞ أﻣــﺮاﺿــﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ
واﻟﻔﻼرﻳﺎ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻮﻋﻮي ﺻﺤﻲ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺗﻨﻘﺬ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ.
ﺿﺤﻚ ﻣﻐﺮد ﻣﻌﻠﻘﺎ :ﺑﻌﻮﺿﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻮ ﺣﺸﺮة ﻳﺎ دﻛﺘﻮر ﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ،رد ﻣﻐﺮد
ﺛﺎن :ﺑﻠﻮك ﻳﺎ اﻟﺪﻟﻮع!! وردت ﻣﻐﺮدة ﺑﺪورﻫﺎ :اﻟﺤﺸﺮة أﻧﺖ وأﺷﻜﺎﻟﻚ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
ٍ
ذﻛﻮري ﻣﻨﻐﻠﻖ أوووف!! ﻣﻨﺸﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ :ﻣﺤﺸﻮﻣﺔ ﻫﺬا ﻋﺎﻳﺶ ﺑﺎﻟﻘﺮن
 ،١٩رد ﻣﺘﺎﺑﻊ آﺧﺮ :ﻻ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﺎرع  ١٨ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﺞ اﻟﻠﻲ وراﻧﺎ!! ﻓﺮد
آﺧﺮ :ﻓﻮﺗﻮﺷﻮب ﻳﺎ أﺧﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻔﺒﺮك ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ!!
ﻋﻠﻖ ﻣﻐﺮد ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﺘﺎق :ﻣﻮ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ راح ﻳﻀﻴﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻴﻦ
ﻫﺎﻟﺒﻠﺪ!! ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺮد آﺧﺮ :ﻛﻠﻮﻧﺎ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺠﻮن ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ!
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻐﺮدة :ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻟﻮ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼن وﻻ ﻏﻴﺮه ،ردت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻐﺮدة :ﻟﻮ ﺑﻌﻮﺿﺔ أﺧﺘﻚ وﻻ ﺑﻨﺘﻚ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ِﻫﺎﻟﻜﻼم! دﺧﻞ ﻣﻐﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻂ :ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻵﻧﺴﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ أﺗﺰوﺟﻬﺎ وأﺳﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺎﺷﺘﺎق ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﺗﺮﻧﺪ ﻷﺳﺒﻮع.
ذات ﻣﺴﺎء وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻠﻖ ﻳﺴﻬﺮون وﻳﺨﺘﺼﻤﻮن ﺣﻮل
ﻫﺎﺷﺘﺎق ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻛﺎن "ﻓــﻼن" ﻳﻨﺎم ﻣﻞء ﺟﻔﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻫﺎﺷﺘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺴﻠﻢ
ً
اﻟﺮوح وﺣﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺆﻟﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮض
اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻗﺮص ﺧﺮﻃﻮﻣﻬﺎ "ﺧﺸﻤﻪ" وﻗﺮﺻﺖ
ﻫﺎﺷﺘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ.

ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺎﻃﻒ*

ﻣﺴﺎرات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ُ رﻏﻢ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺴﻮدان ورﻏﻢ اﻟﻘﻤﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي
ً
ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻬﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺰداد ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم،
ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد ،وﻫﻴﻤﻦ ﻫﺘﺎف "اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ
إﺳـﻘــﺎط اﻟﻨﻈﺎم" ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻋﻮاﺻﻢ
أﺧــﺮى ،واﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺣــﺪوث ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﺗﺒﻌﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪان ﻋﺪة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﻌﺘﺒﺮ
"اﻟﺒﺸﻴﺮ" اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷول ﻟﻬﺎ ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺜﺎﺑﺮة اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺳﺘﻨﺠﺢ أم
ﻻ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺎ زال أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮح.
ﻓﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ّ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ وراء ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،إذ أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن اﻟﻠﻮم
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار اﻟــﺬي اﺗﺨﺬه اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
ً
ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد ،وﻣﺎ
ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺨﺒﺰ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺮوج اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع.
ً
ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ  %50ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺷﺎرك ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ
ً
ّ
ﻋﺪة ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ
ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻮﻗﻮد ً واﻧﻌﺪام اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻻﻗﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺻﺪى
ً
ً
ﻣﺪن أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم.
واﺳﻌﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ِ
ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة :ﻗﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
وﻣﺼﺎدرة ﻟﻠﺼﺤﻒ واﺗﻬﺎم داﺋﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺆاﻣﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ زاد
ً
اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪا ،وﻓﺸﻠﺖ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم.
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ وﻣﺘﻨﺎﺣﺮة ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد )ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻧﺪاء اﻟﺴﻮدان( و)ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮى اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ(
ﻣـﻨـﻬــﺎرة ،وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ً
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺿﺪ
ً
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان وﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﺣﻴﺚ
ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎدة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻦ
ً
اﻟـﻤـﺒــﺪأ :ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣــﺰب ﻧ ــﺪاء اﻟ ـﺴــﻮدان ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺻﺮاﺣﺔ
ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق ﻗﺪ ﻳﻘﻮد اﻟﺒﻼد
إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮك أﺣــﺪ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﻋﺴﻜﺮي ،وﻫﻨﺎك اﺳﻤﺎن ﻣﻄﺮوﺣﺎن :اﻷول اﻟﺠﻨﺮال "ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺮوف"
رﺋﻴﺲ اﻷرﻛــﺎن ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺠﻨﺮال "ﺻــﻼح ﻗــﻮش" رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺬي ﺗﺮأس ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻪ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻳﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺎﺟﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﻮش إﻟﻰ
ّ
رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻋﺎم  2018إﻻ أن وﻻء اﻷﺧﻴﺮ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ّ
أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚّ .
ً
ﻟﻮ ﺗﺤﺮك أﺣﺪ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﺎﻷرﺟﺢ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺸﻬﺪ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺒﻴﻬﺎ
ﺑـ"ﺳﻮار اﻟﺬﻫﺐ" اﻟﺬي ﺳﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،ﻋﻘﺐ اﻧﻘﻼب ﻋﺎم ،1985
وﺑﻌﺪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻷﻏﻠﺐ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ
ﻧﺴﺨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ.
 -2ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻰ ﺣﺰب "اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ" اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻳﺘﻮﻟﻰ
أﺣﺪ ﻗﻴﺎداﺗﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوراق ،واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻷول
ً
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻫﻮ "ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ" رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺮاﺑﺘﻪ وﻗﺮﺑﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ داﺧﻞ
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻮاء ﺟﻨﺎح "ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن" ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،أو
ﺟﻨﺎح "ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ" اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺧﺮوج آﻣﻦ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ.
وﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺘﻨﺤﻰ
ً
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻃﻮﻋﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺮار دوﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ً
ﻗﺮار دوﻟﻲ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ رﺣﻴﻠﻪ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
ً
ً
ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
 -3ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ،
ً
ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺻ ــﻼ ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﻫــﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ّوﺟــﻮد أي ّ
ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺆاﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﻠﺔٍ ﻣﻨﺪﺳﺔ وأﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻋﺪم
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔٍ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮاﻫﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻘﻮى
ّ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﺪ ﻟﻘﻴﺎم ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺎم ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮاﻫﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻀﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﺎزاﻟﺖ
ّ
ﻳﺸﺘﺪ
ﻣﺘﻮاﻓﺮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺧﻔﺘﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻼ ّﺑﺪ ﻣﻦ أن
ً
أوﺟﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻳﺆﻣﻦ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ً
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ وﺷﻠﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎم ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻻ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻗﺴﺮا.
ً
ﺗــﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،واﻟﻜﺮة اﻵن ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﺎرع ،اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺪون ﻗﻴﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﺳﻮاء ﻧﺠﺢ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮﻟﻬﺎ أو ﻧﺠﺤﺖ ﻫﻲ ﻓﻲ
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻘﺎءه ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺻﺒﺢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮن ،وأﻧﻪ ﺣﺘﻰ إن ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮرة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﺟﺪا ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ  2020واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻔﺘﺮة
إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻣﻦ دون
أدﻧﻰ ّ
ﺷﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﻘﺎء اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ أو ﺑﺄﺧﺮى.
* »واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت«

١١

زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﻔﻜﺮي ،وﻧﻨﺒﻪ ًإﻟﻰ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﻹرﻫﺎب
ً
ﺧﻄﻮرﺗﻪ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
وﺗﺮاﺛﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ :ﻫﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أم أﻧﻪ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻜﺮ؟ ﻫﻨﺎك
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال.
اﻹرﻫـ ــﺎب اﻟـﻔـﻜــﺮي ﻫــﻮ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ ﺿــﺪ اﻵﺧ ــﺮ ﻟـﻤـﻨــﻊ اﻟ ــﺮأي،
وﻓـ ــﺮض اﻟ ـ ــﺮأي اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ،وأﺻ ـﺤ ــﺎﺑ ــﻪ ﻻ ﻳــﺆﻣ ـﻨــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻮار
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻵﺳﻨﺔ .ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان
ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻴــﻦ إرﻫـ ــﺎب ﺑــﺎﻟـﺘـﺨــﻮﻳــﻒ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄــﺮف ﺑــﺮﻓــﺾ
ا ﻟــﺮأي اﻵ ﺧــﺮ ،واﻟﻔﻜﺮي و ﻫــﻮ ﻋــﺪم اﻹ ﻳـﻤــﺎن ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ ﺑﻞ
اﻷ ﺣـ ــﺎدي ،و ﻫ ــﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻻ ﺗ ـﺠــﺎ ﻫــﺎت اﻷ ﻳــﺪ ﻳــﻮ ﻟــﻮ ﺟـﻴــﺔ
ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻧﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ.
وﻳﺴﻮد اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﺗﻤﺎرﺳﻪ دول وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ ،وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ ،ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻺرﻫﺎب اﻟﻔﻜﺮي ﻛﺒﺪاﻳﺔ
ً
ﻟﻺرﻫﺎب اﻟﻤﺎدي اﻟﻌﻨﻴﻒ ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﻪ ﻟﻔﺮض اﻟﺮأي
اﻟﻮاﺣﺪ ،ورﻓﺾ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.
ً
ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻣـﺼـﻄـﻠــﺢ اﻹرﻫـ ــﺎب اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮي ﺳــﻼﺣــﺎ ﻟــﻺرﻫــﺎب
ا ﻟ ـﻤ ـﻀــﺎد ﻟـﺘـﺤـﺠـﻴــﻢ و ﺗ ـﻘــﺰ ﻳــﻢ دوره ،و ﻳـﻨـﺠــﺢ ذ ﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷ ﺣـﻴــﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ا ﻟـﻈــﺮوف ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺬﻟﻚ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻻ
ﺗــﺰال ﺗﻨﺤﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ا ﻟـﻈــﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺒﺚ ﺳﻤﻮﻣﻬﺎ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑ ــﺪون ﻣ ـﻨــﺎﻓــﺲ؛ ﻟـﻴـﺨـﻠــﻖ أﺟ ـ ـ ً
ـﻮاء ﻟـ ــﺮواج ﺑـﻀــﺎﻋـﺘــﻪ ﺗـﺴــﺎﻋــﺪه
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﻧـﻔـﻌـﻴــﻪ ﻣـﻨــﺎﻓـﻘــﺔ ،وﻳــﺪﻓــﻊ ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﺷـﻴــﻮع
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻜﺬب واﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ ﻗﻴﻢ اﻷﺧﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻷﺣ ـﻴــﺎن ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺠــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
ا ﻟــﺪول أن ذ ﻟــﻚ ا ﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻹر ﻫ ــﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻧﻔﻲ وﺟﻮده وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻌﻪ.
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧ ـﻘــﺮ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد اﻹرﻫـ ـ ــﺎب اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮي ،وﻧ ـﻨ ـﺒــﻪ إﻟــﻰ
ً
ً
ﺧ ـﻄــﻮرﺗــﻪ ،وﻻﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘــﻪ ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺎ وﻓ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎ ،وﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ
أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑــﺄن ﻫــﺬا ا ﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻣــﻮ ﺟــﻮد ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
وﺗﺮاﺛﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ :ﻫﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ أم أﻧ ــﻪ ﻣـﺘـﻘــﺪم ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻔـﻜــﺮ؟ ﻧـﺠــﺪ ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﺴــﺆال ،ﻓــﺄﺣـﻴــﺎﻧــﺎ ﻳـﺴــﻮد ذﻟــﻚ اﻟ ـﻨــﻮع ﻣﻦ
ً
اﻹرﻫﺎب ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺨﺘﻔﻲ ،اﻟﻤﻬﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ
أﺟﻮاء اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻼﻳﺎ
ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ.
إن اﻹرﻫﺎب اﻟﻔﻜﺮي ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺸﻔﻬﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدد أو ﺧﻮف.

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

أﻣﺎر ﺑﻬﺎﻳﺪي*

ﻟﻤﺎذا اﻟﻬﺠﺮة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة؟
إن اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻜﺎن
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻋﺪادﻫﻢ
أو أدوارﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻹرﻫﺎب
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،وﻫﺬا
ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﺎح
ﻟﻬﺠﺮة ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺒﺎدل ﻫﻮ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،وأﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎوف ﻫﻮ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن
اﻷوروﺑﻴﻮن ﻓﻲ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ أﻋﻠﻨﻮا
ﺧﻠﻮ اﻟﻘﺎرة
وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﺑﺤﻮا
اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ
وأﺟﺒﺮوا
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺪور
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ردة اﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺠــﺎه اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﺤ ــﺮة واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻷﺟ ـ ـﻨـ ــﺪة اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ "أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ"
ﻣــﻦ أﻗ ــﻮى اﻷﻣـﺜـﻠــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻓ ــﺈن اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﻀــﺎﺋــﻊ
واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻋﺒﺮ اﻟـﺤــﺪود ﻗــﻮي وﺑﺴﻴﻂ،
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة -ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود -ﻻ ﻳﻘﻞ إﻗﻨﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺠﺮة
ﺗﺴﻬﻴﻞ ً
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺑﻜﺜﻴﺮ.
أﻧﺎ ﻛﺸﺨﺺ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة واﺿﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ا ﻟــﺮا ﻏـﺒـﻴــﻦ ﺿﻤﻦ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ
اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ ،وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ وﺿــﻊ
ﻗﻴﻮد ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ًﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﺋﻖ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪي
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟ ـﺘــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض أﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدل ﺑﺪﻋﻢ ﺻــﺎدراﺗـﻬــﺎ أو اﻟﺴﻤﺎح
ﻷﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ،
ﻓﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرادات ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ذات أﺟﻮر
ﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻠـ ًـﺔ وﻇ ـ ـ ــﺮوف ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﺒــﺪو
ﻣ ـﺒــﺮرا ،وﻟﻜﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻳﺤﺮم
اﻟﻌﻤﺎل ذوي اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣــﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﺴﺒﻮﻫﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻔﺮض
ﺿــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺒ ــﺮرة ،وﻋ ـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﺗـﻜــﻮن
ﺗﻨﺎزﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺒﺪو
ً
ً
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ،ﻓﺒﺪﻻ
ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪان وﺑﻜﻞ
ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة.
إن ا ﻟـﻤـﻬــﺎ ﺟــﺮ ﻳــﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون
ﻣــﻦ اﻷﺟـ ــﻮر اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ أﻣــﻦ
وﺣ ــﺮﻳ ــﺎت ﻓ ــﺮدﻳ ــﺔ أﻓـ ـﻀ ــﻞ ،وإن اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ ﻳ ـﻔ ــﻮزون ﻋـ ــﺎدة ﻷن اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
أو اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
واﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻷﻫــﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻳﺠﻠﺒﻮن ﻃــﺎﻗــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎدة اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،وﻳ ـ ـﺜـ ــﺮون اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ.
إن دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﺮة ﻳ ـﻨ ـﻄــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻌﺪ
أﺧﻼﻗﻲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﻤﺘﺸﺪدون

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻳﺠﺪون أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺑﻤﻜﺎن إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ ﺑﺄن
اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼــﺎﻧــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺪودة اﻷﺟﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،وإن ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﻼذ ﻟـﻠـﻤ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳــﻮاﺟ ـﻬــﻮن
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺬﻳ ــﺐ أو اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻠــﺪاﻧ ـﻬــﻢ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﻳﺰﺗﻨﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻣـ ـﺜ ــﺎل أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ
اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻓ ــﺎﻷﺟ ـﻴ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻗـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
ﺣ ــﻮﻟ ــﺖ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ اﻟـ ـﺸ ــﺎب ﺑــﺎﻗ ـﺘ ـﺼــﺎده
اﻟ ــﺰراﻋ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻠــﻒ ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ ﻗــﻮة
ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﻮأ دورا ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻗـﺒـﻠــﺔ ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ وﻟـ ــﻮس ﻷﻧ ـﺠ ـﻠــﻮس ﻣــﺮﻛــﺰا
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
"ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻄـﺸــﺔ ﻻﺳـﺘـﻨـﺸــﺎق
اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ" أﻋـﻄــﻰ ﻣـﻨــﺬ زﻣ ــﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﻟـﻬــﺪف
واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺒﻼد.
ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺜﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻬﺠﺮة ،ﻓﺒﻌﻜﺲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﺈن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻋﺎدة ﻫﻢ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻻ ﺗﺒﺎدل
اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ
ﻣﻀﻤﻮن.
إن ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـﺜ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻄــﺮﻓــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟــﻚ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻄ ــﺎن ،ﻓ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ــﺬي
"اﺳﺘﻜﺸﻔﻪ" اﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻔﻮن اﻷوروﺑـﻴــﻮن
ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻌـﻴـﺸــﻮن ﻓ ـﻴــﻪ ،وإن اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎدة ﻳﻔﺮون ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎد أو اﻟﺠﻮع ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء
أراض وأﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻦ ﺻـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن
ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ٍ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وأﺟـ ـﺒ ــﺮوﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ،وﺟﻤﻌﻮﻫﻢ
ﻓــﻲ ﻣﺤﻤﻴﺎت ،وذﺑـﺤــﻮا ﻣــﻦ ﻗ ــﺎوم ﻣﻨﻬﻢ،
و ﺑــﺎ ﻟـﻄــﺮ ﻳـﻘــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗ ــﺎم اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن
اﻷوروﺑﻴﻮن ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻘﺎرة
أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ وﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وذﺑ ـﺤ ــﻮا اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن اﻷﺻـﻠـﻴـﻴــﻦ وأﺟ ـﺒ ــﺮوا
اﻷﻃـﻔــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻫــﺎب ﻟــﺪور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ دﻣﺠﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ.
ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻟﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
دول اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
ﺑـﻬــﻢ ﻫــﻮ ﺑ ــﺪون ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳﺠﺪ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﺘﺠﻪ وﻳﺪﻓﻌﻮن
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ذﻟ ـ ــﻚ؛ ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ ﺣ ـ ــﺪوث ﺗ ــﻮﺗ ــﺮات
ﻓـ ــﻲ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺎت اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓــﻲ
وﻗ ــﺖ ﺗ ـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻓـﻴــﻪ اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
وﺷﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،وإن ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أو اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ً
ً
ﻣـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻜــﻞ ﺿـﻐـﻄــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﺟــﺪا
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻹﺳﻜﺎن.
ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﺗ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺠﺮة
واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻹرﻫ ــﺎب ،وﻟﻜﻦ
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮة.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أن
ﺗ ـﺤ ــﺎول ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻌ ـﺼــﺎﺑــﺎت اﻹﺟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻲ أدت ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﻀﻢ
اﻵﻻف ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ًﻬــﺎﺟــﺮي أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟــﻮﺳـﻄــﻰ
ﻟﻠﺬﻫﺎب ﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﺪام إﻟــﻰ اﻟﺤﺪود
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ– اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻠﺠﻮء ،دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺤ ــﺎول ﻣ ـﻘــﺎﺗــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻷوروﺑﺎ ﺿﻤﻦ
ﺟـﺤــﺎﻓــﻞ ﻃــﺎﻟـﺒــﻲ اﻟـﻠـﺠــﻮء اﻟـﻴــﺎﺋـﺴـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ.
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮون ﻏـﻴــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻣــﺮﺗـﺒـﻄـﻴــﻦ أو ﺣـﺘــﻰ ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ ﻓﻴﻬﻢ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻬﺮﻳﺒﻬﻢ
وإﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ــﻮﻃـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ،وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓــﺈن اﻟﺠﻴﻮب
اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ًﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﺪور اﻟﻤﺎﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم.
وإن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪد،
ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮ
أﺑﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻬﺎﻧﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪون
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﺒﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻀﺮوري
ﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺴﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .إن ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻋـﺒــﺪي ،وﻫــﻮ اﺑــﻦ وﻟﺪ
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ،وﻗﺎم
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ا ﻧـﺘـﺤــﺎر ﻳــﺔ ﺑﻌﺪ
ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻐﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أرﻳﺎﻧﺎ
ﻏﺮاﻧﺪي ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ً.٢٠١٧
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟﺪا ،وﻟﻜﻦ

زﻳـ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ إدارة اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﺮة ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻓﻌﺎل– ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻳﺠﺎدل اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺠﺮة ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻳﺸﺒﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺆﻫﻼت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وذﻟﻚ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ
ﻷن ﻳﺒﻘﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
ﺟﻴﺪا ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو أن ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا
اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ ،وﻟـﻜــﻦ اﻟـﻤــﺮء ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺪرﺟﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أو اﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن ،وﺳـﻴـﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻟـﻈـﻠــﻢ رﻓــﺾ
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدات
دﻛ ـﺘــﻮراه ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
اﻟﻌﺮق ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل.
وإن أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )ﻛﻢ
ﻋﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ أن
ﻳﺪﻋﻤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻌـﻘــﻮل؟( وإﻟ ــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﺎ اﻟ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪ ﻳ ـﺤ ـﺼــﻞ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣـ ــﻮﺛـ ــﻮق( .إن اﻟ ـﻌ ــﺪاء
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﻬﺠﺮة
ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺘـﺒــﺎدل ﻫــﻮ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ
اﻟـ ــﻮاﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ،وأﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ
اﻟﻤﺨﺎوف ﻫﻮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
* أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻠﻴﺘﺸﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻓﺘﺲ،
وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب "دﻋﻮة ﻟﻠﺤﺴﺎب".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«٢٠١٩ ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺣﻮﻟﺖ اﻟﺒﻠﺪ
ً
اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ
إﻟﻰ ﻗﻮة ﺗﻘﻨﻴﺔ
ً
وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﻮأ دورا
ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

ً
»ﺑﻴﺘﻚ« و»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻏﺪا ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺒﺎدل

ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ )اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ( ،ﻏﺪا؛ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗ ــﺮار ﺑﺨﺼﻮص ﻣــﻮﺿــﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟـﺘـﺒــﺎدل ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ.
وﻗﺎل »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ«،
و«ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ« ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻌﺎدل ُ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ ،واﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٥٠٠

٥.٢٥٧

٤.٨١٥

٢.٥٥٥ ٢.٩٠٢ ٣.٢٩٥

»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« :دراﺳﺔ إدراج »ﺗﺮاي ﺳﺘﺎر«
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

وأﻛﺪ »اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ« ،ﻓﻲ إﻓﺼﺎح ﻣﺴﺘﻘﻞ ،أن ﻣﺠﻠﺲ
ً
إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺰم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟـ 1ﻇﻬﺮا،
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﻦ ُ
اﻟﻤﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ »إﺗﺶ إس ﺑﻲ
ﺳﻲ« ،و«ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ« ،واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎزن اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ،
ﺑﺨﺼﻮص إدراج ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﺧـﻴــﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ
دراﺳﺔ إدراج ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
ً
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺧﺒﺮا
ﻣﻔﺎده ان ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺮاي ﺳﺘﺎر« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ«أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﻋﻴﻨﺖ
اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري » ،«Moelis & Coﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻹدراج اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﺧﻼل .2019
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ »ﺗ ـ ـ ــﺮاي ﺳـ ـﺘ ــﺎر« ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وﺣﺼﻠﺖ »ﺗﺮاي
ﺳﺘﺎر« ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﻮاﺻﻞ
ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟﺸﺤﻦ
ً
واﻟـﺘــﻮﺳــﻊ اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓــﻲ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  ١٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﻧﺨﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط »اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ« وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻷول
واﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺟﺎء وﻗﺖ إﻋﺎدة
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت
إﻋﻼﻧﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﻨﻜﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺑﻮﺑﻴﺎن ،وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺒﻘﻴﺔ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻻرﺗﻔﺎع
ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ ﻣﺴﻘﻂ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗـ ـﻔـ ـﻠ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺑ ــﺎح ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  7.83ﻧﻘﺎط
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5257.91
ﻧﻘﻄﺔ وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 16.5
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،وﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  102.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3599ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻫ ــﻲ 8
ﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎط ،ﻣـ ـﻘـ ـﻔ ــﻼ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 5500.88ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 10.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  28.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  1425ﺻﻔﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ رﺑﺢ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  7.35ﻧﻘﺎط
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 4815.27
ﻧﻘﻄﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  73.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  2274ﺻﻔﻘﺔ.

إﻋﺎدة ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺴــﻮق
اﻻول أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ

اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺟﺎء وﻗﺖ اﻋﺎدة
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻋ ــﻼﻧ ــﺎت اﻻرﺑـ ـ ــﺎح واﻟ ـﺘــﻮزﻳ ـﻌــﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﻨﻜﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺑـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن وﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻻﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
ا ﻟـﻤــﺎ ﺿـﻴــﺔ ﺗــﺄ ﺗــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺘــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎت اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ
أو اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻼل
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﺗ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ او ﺑﺂﺧﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻌــﺾ اﻻﺳ ـﻌ ــﺎر
ﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ اﻻﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺧ ـﻔــﺾ
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻰ اﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟﻨﺼﻒ
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ.
وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ــﺎ زاﻟ ـ ـ ــﺖ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ـﺘــﻮاﻓــﺮة ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻌــﺪ إﻋ ــﻼن
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ
ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ  2018و 2019ﻟـﻌــﺎ ﻣــﻲ
 2018و 2019ﻣــﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣـ ـﺼـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄرﻗ ـ ــﺎم واﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح
وﺷ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ اﺷ ـ ــﺎد ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺬات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ او ﺣﺘﻰ
ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ او زﻳﺎدة
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻲ,
واﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻣ ـ ــﺲ
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ،وﻟـﻜــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻘﻂ

ﱡ
ﺗﺠﺪد اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺻﻴﻐﺔ
»اﻵﺟﻞ« ...ﻗﺮض أم أداة؟

اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺮﻫﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﱢ
ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﱡﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
ﺗﺄﺧﺮ إﻋــﺎدة إﻃــﻼق اﻵﺟــﻞ ﻛﺎن وراءه ﱡ
ﺗﺠﺪد
ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻨﻴﺔ واﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن أﺣﺪ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎش ،ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ً
ً
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻵﺟﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻳﻨﺎ أم ﻗﺮﺿﺎ
أم ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮض أو
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺳﻮاء
ﻗﺼﻴﺮة أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ،أﻛ ــﺪ ﻣ ـﺼــﺪر ﻣﺼﺮﻓﻲ
أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒــﺎر ﻋـﻘــﻮد اﻵﺟ ــﻞ واﻟـﺒـﻴــﻮع
ً
ً
ﺗﻤﻮﻳﻼ أو ﻗﺮﺿﺎ ،إذ إن اﻟﻘﺮض أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻤﻰ اﻟـﻘــﺮض،
ً
ً
ً
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ أو إﺳﻜﺎﻧﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﻮﻧﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر ،ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻫ ــﻮاﻣ ــﺶ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ أو
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،أو إدﺧﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ »ﺳ ــﺎي ﻧ ــﺖ« ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺿـﻴــﻦ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻋــﺪم
ﺗﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺐ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻻﺟ ـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة ﻋـ ــﻦ أداة

اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ،إذ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳـﻬــﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﺴﻮق وﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ
إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل،
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻵﺟﻞ واﻟﺒﻴﻮع ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫــﻲ ﺗﺤﺖ
رﻗــﺎﺑــﺔ وﻣﻈﻠﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻄﺮق
»اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي« إﻟــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ أو ﻳـ ِـﺸــﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻳــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻘﺮض.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﺼــﺪر أن اﻷﺻ ــﻮل اﻟـﺘــﻲ ﻫﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘــﺪ اﻻﺟـ ــﻞ ﻻ ﻳﺤﻖ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ً
ً
ﻗﺮﺿﺎ أو ﺗﻤﻮﻳﻼ واﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
أﺻﻮل ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ أﻣﻮال اﻟﻘﺮض؟
ً
وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ،أوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أن اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻳ ـﺴــﺪد  40ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺪ اﻵﺟ ــﻞ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻫﻦ اﻷﺳﻬﻢ
وﺿـﻤــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻌـﻘــﺪ ﻣﺆﻗﺖ
ً
ً
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋـﺘـﺒــﺎره ﻗــﺮﺿــﺎ أو دﻳ ـﻨــﺎ ،ﺑــﻞ ﻫﻮ
اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق ﻣــﺆﻗــﺖ ،إذ ﻳـﺤــﻖ ﻟـﻤـﻘــﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻮرا ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ أو ﺗﻘﺎﻋﺲ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ أي ﻫﺎﻣﺶ اﻧﻜﺸﺎف.

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ً اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ً
 ٣٠ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  ٦٠.٤٦دوﻻرا
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  30ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  60.46دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 60.76دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻇ ـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت أن ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻔﺰت إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ.

ﻣﻦ إﻗﻔﺎل اﻟﺴﻮق ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻮن
اﻻﺣﻤﺮ ﻳﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة واﺧﺮى.
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﺳ ـ ـ ــﻮاق دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ ،وﻛـ ـ ــﺎن اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع ﻓـﻘــﻂ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮي ﺳ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻘــﻂ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻫﻤﺎ اﻻﺻﻐﺮ واﻻﻗﻞ
ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ

اﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮات
ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ اﻻول.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﺒﺎﻳﻦ اداء ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ اﻣ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳـﺘــﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﺑ ـ ـ  72.7ﻧـﻘـﻄــﺔ
وﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  6.6ﻧ ـﻘ ــﺎط
واﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑ ـ  3.6ﻧ ـﻘــﺎط ،ورﻋــﺎﻳــﺔ

ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  3.1ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر ﺑـ 2.4
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،و ﺑ ـﻨــﻮك ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ 8.9
ﻧ ـﻘ ــﺎط وﺳ ـﻠ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ 5.5
ﻧﻘﺎط وﻣﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  3.2ﻧﻘﺎط
وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ـ ـ  2.8ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،واﻟـﻨـﻔــﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑـ  2.6ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ 2.3
ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻓﻘﻂ وﺑﻘﻲ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬ ــﻢ وﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ

اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  2.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ ﺑﺘﺪاول  2.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.93ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑـﺘــﺪاول 1.8
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.47ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وراﺑ ـ ـﻌـ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  1ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣ ــﺪة،
وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﺑـﺘــﺪاول 956

أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑ ـﻘــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮا دون
ﺗﻐﻴﺮ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ
ﻛﻤﻴﺔ ﺟ ــﺎء اوﻻ ﺳـﻬــﻢ ﺑﺘﺮوﺟﻠﻒ،
ﺣـﻴــﺚ ﺗـ ــﺪاول ﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ 17.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون
ﺗـﻐـﻴــﺮ ،وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺑﺘﺪاول  10.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻋـﻴــﺎن ﺑـﺘــﺪاول  5.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
وﺑ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻜﻮك ﺑﺘﺪاول
 3.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ
اﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑ ـﺘــﺪاول  3.8ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺳـﻬــﻢ اﻻﻛـﺜــﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ آﺳﻴﻜﻮ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
اﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ
ﺳـﻬــﻢ ﻳــﺎﻛــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  9ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻀﺔ م ك ﺑﻨﺴﺒﺔ
 7.2ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ،وأﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮا ﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ــﺎن أﻛ ـﺜــﺮ اﻻﺳ ـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 15.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ اﺳﻤﻨﺖ
اﺑﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ اﻳـﻔــﺎ ﻓـﻨــﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﻛﻔﻴﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

دﻋﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت
ﺗﺪاول إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ
ﺗﺮوج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ ﻧﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ
●

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮر ﻻﻓــﺖ ﻻﺗـﺴــﺎع رﻗـﻌــﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﻟـﻠــﺪﻋــﻮة
إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪاول ﻓــﻲ اﻷﺳـﻬــﻢ
واﻟﻤﻌﺎدن ،ودﻋﻮات أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻇﻬﺮت
ﻣــﺆﺧــﺮا دﻋ ــﻮات ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻋـﺒــﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺗﺪاول ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﺗﺮوج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت
ﺗﺪاول إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء
ﻣﺤﺎﻓﻆ ،أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ أﺧﺮى
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣﺘﺪاول وﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻤﺘﺎزة ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ
إ ﻟــﻰ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋـﻠــﻰ أ ﺷ ـﺨ ــﺎص ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻋـﺒــﺮ ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﺘﺪاول وﻫﻲ أداة اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﺴﺦ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻫ ــﺬه اﻵﻟ ـﻴــﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺴــﺦ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،ﺛ ــﻢ ﻧﺴﺦ
ﻧ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري وﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳـﻘــﻮم
ﺑ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪاول ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ ،ﻓـﻌـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻔﺘﺢ

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺪاول ﻫﺬه ﺗﺪﻋﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎء
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﻮا ﺟﻨﻲ أرﺑ ــﺎح ﻋﺒﺮ
آﻟﻴﺔ ﻧﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ،وﺣﻘﻘﻮا ﺧﻼل ﻋﺎم
واﺣﺪ ﻧﺤﻮ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
وارﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح
واﻟـﻌــﻮاﺋــﺪ إﻟــﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻧﺴﺦ
ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ أﻛ ـﺒــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات ،اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﻨﺎة ﻟﻠﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ
أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأﻓـ ــﺎدت ﺑ ــﺄن إﻧ ـﺸــﺎء ﻧ ـﻈــﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،ﻓـﻜـﻴــﻒ ﻟـﺠـﻬــﺔ أن ﺗﻨﺸﺊ
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ
واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة ﺿﺮورة أن ﺗﻠﺘﻔﺖ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﻰ ﻫﺬه اﻹﻋﻼﻧﺎت،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫــﺬه اﻹﻋــﻼﻧــﺎت،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻟ ـﺴــﻮق ﻋــﺎﻧــﻰ ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺣ ـﻤــﻼت ﺗ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر

ﻋـﺒــﺮ إﺣ ــﺪى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ
اﻟــﺬي أدى اﻟــﻰ ﺿـﻴــﺎع أﻣ ــﻮال وﻣــﺪﺧــﺮات
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،واﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ أن ﻋـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أوراق ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺗـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗـﻘــﻞ ﻋــﻦ  5آﻻف
دﻳﻨﺎر ،وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  50أﻟﻔﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺎدة  126ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وذﻛﺮت أن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺳﺒﻖ أن
أﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ،
ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ دﻋ ــﻮات
ﻟـﻠـﺸــﺮاء واﻟـﺒـﻴــﻊ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن اﺳﺘﻤﺮار
ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﻴﺚ ﻓﺴﺎدا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻗﺪ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﻂ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺷﻬﺪت
ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻧـﺼــﺐ
واﺣﺘﻴﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺔ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﺷ ـﻜ ــﻮى ﻷﺣ ــﺪ
ﻣـﺨــﺎ ﻓــﺮ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﺗﺸﻜﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
إﻟ ــﻰ  50أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل »ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ«
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤.٠٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻋـﻘــﺎرات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،إﻧــﻪ ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي
ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر زﻳــﺎدة
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻴﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ.
وأوﺿﺤﺖ »ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻌﺪد  40.65ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  4.065ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻘﺐ
إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت«.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة »اﻟﺴﺎﺣﻞ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة :أﻧـ ــﻮر اﻟ ـﺨــﺮاﻓــﻲ،
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺒﺪر ،ﺑﺪر اﻟﻘﻄﺎن ،وﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ  22ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 ،2019ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.

»اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت م ب« :ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أ ﻧــﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻘﺪ
ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻤﺸﺮوع ﺳﺒﻖ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ
ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻧﺤﻮ  19.5ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻳــﻚ اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ،
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
وﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
 45.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ

ﺗـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻓ ــﻮر اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء
ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم
 ،2019وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺛ ــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ا ﻟ ـﻌــﻮا ﻣــﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣــﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ
ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎده.

ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﻧـﺼــﺐ ﻣ ــﻦ إﺣ ــﺪى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت،
اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
واﺷﺘﻜﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺟ ـ ــﺮاء ﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻧ ـﺼ ــﺐ ﻣــﻦ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺮوج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟ ــﺬﻫ ــﺐ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت
واﻷﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ وﻧـ ـﻬـ ـﺒ ــﺖ أﻣ ـ ــﻮاﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺑ ـﻄ ــﺮق
»ﻣ ــﺎدوﻓـ ـﻴ ــﺔ« ،إذ ﻳ ـﺘــﻢ اﻟ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ رأس ا ﻟـﻤــﺎل ﻓﻲ
ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة ،ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل.
وﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء ﻟ ـ ــﺖ» :ﻣ ـ ــﻦ ﻳ ـﻀ ـﻤ ــﻦ أن ﻫ ــﺬه
اﻟ ــﺪﻋ ــﻮات ﺗـﺘــﻢ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ؟ وﻫــﻞ
ﺣﺼﻠﺖ ﻫــﺬه اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺪﻋﻮة
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒﺮﻫﺎ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
دون أن ﻳﺤﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة؟«.
ودﻋ ــﺖ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل وﺑـﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،إﻟﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣﺲ،
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر ،واﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.344دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.390دﻳﻨﺎر،
ﻓـﻴـﻤــﺎ اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻔــﺮﻧــﻚ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي إﻟ ــﻰ 0.303
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 0.002
دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
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ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  ٢٢إﻟﻰ  ٢٤اﻟﺠﺎري
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﺷﺪد ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻌﻞ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ
وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ،ﻟﺘﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ
أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ،
ﻫ ـ ـ ـ ــﺎﺷ ـ ـ ـ ــﻢ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺎﺷـ ـ ـ ـ ــﻢ ،اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮار
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎم  ،2040ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻹدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وﻗــﺎل ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻹدارة اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺸــﺎﻣـﻠــﺔ ،اﻟــﺬي
ﻳـ ـﻘ ــﺎم ﻣ ــﻦ  22إﻟ ـ ــﻰ  24اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
إن ﻫ ــﺬه اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات ﻟـﺒـﻨــﺎء
ﻗـ ـ ــﺪرات اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
اﻟـﺤــﻮﻛـﻤــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت واﻟ ـﻤــﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫ ــﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ
اﻟﻴﻮم اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
ﻫﺎﺷﻢ

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺤﻮر ﻟﻼزدﻫﺎر
وﺗــﺎﺑــﻊ» :أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻣﺮا
ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻟﺘﻘﺪم وازدﻫﺎر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧـ ــﺆﻣـ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ
إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ
وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﺎﻗﺔ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ

ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ إﻟ ـ ــﻰ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،وﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺳﻠﺴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺮص »اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮول
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ« ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2012ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺑﺮز
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮص واﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،ﻣﺜﻞ :أﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻫ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﻪ
ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣــﻮل ﺧـﻴــﺎرات إدارة
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ،ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ آﺛ ــﺎر
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ :ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ
واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
وأﺿـ ــﺎف» :اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟـﻴــﻮم
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟـﻤـﺘـﺴــﺎرﻋــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺗــﺮك أﺛــﺮا
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن
اﻟـﺤــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ً
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪد ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻌــﻞ »اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ«
وﺷــﺮﻛــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ
وﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ ،ﻟـﺘـﺘـﺒــﻮأ ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ ﺑﻴﻦ
ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن ﻧ ـﻤــﻮذج

اﻟ ـﺘــﺪﻓــﻖ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ــﺬي
ﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ أﺻ ـﺒ ــﺢ ﻣ ـﺜــﺎﻻ
ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺬى ﺑـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺤــﻮر ﺣــﻮل
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻗﺪرات
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻳﺎدﻳﺔ
وﻗﺎل» :ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ :اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ أرﻗﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮة اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪﺑــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ »اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ« وﻓــﺎء
اﻟ ــﺰﻋ ــﺎﺑ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ
اﺗـﺨــﺎذ أي إﺟـ ــﺮاء ات ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ» :داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﺗ ـﺘ ــﻢ ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺎت ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻷﺳـ ــﺲ
واﻻﻓ ـﺘ ــﺮاﺿ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺒـﻨــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،وﻫــﺬا
أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ دوري ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وإذا
ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺰء
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
أو ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺻﺤﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٪٢.٢

ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ زﻟﺰال اﻗﺘﺼﺎدي
ﻳﻀﺮب أﻣﻴﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ

ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ
اﻧﺨﻔﺎض ّ
ﻣﻌﺪ ل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ  2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم.
ً
وﺳﺠﻞ ا ﻟــﺮ ﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ار ﺗـﻔــﺎ ﻋــﺎ إﻟﻰ
ً
 ً 106.2ﻧﻘﺎط ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﺔ اﻷﺳﺎس ،2013
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  103.9ﻧﻘﺎط ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ا ﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018ﺳﻨﺔ
أﺳ ــﺎس ﺟــﺪﻳــﺪة ،وﻫ ــﻲ  ،2013وﻛــﺎﻧــﺖ ﻏـﻴــﺮت ﺳـﻨــﺔ اﻷﺳ ــﺎس
ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2012ﻣــﻦ  1999إ ﻟ ــﻰ ﻋ ــﺎم  2007ﻋـﻠــﻰ أ ﺳــﺎس
 100ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺔ ﻟـﻠــﺮﻗــﻢ
ً
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﺳﺠﻠﺖ  10ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ،
ً
وﻛﺎن ﻗﺴﻢ »اﻟﻨﻘﻞ« اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻼه ﻗﺴﻤﺎ »اﻟﺘﺒﻎ« و«اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق«
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،و 7.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳـﺠــﻞ ﻗـﺴـﻤــﺎ »اﻟـﺴـﻜــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه واﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـﻐــﺎز
ً
وأﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺧﺮى« ،و»اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ« ،ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ .2017

ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأوروﺑﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺷﻴﻜﺔ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆا ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2019و،2020
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﺤﻮ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻜﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ» :اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2019ﺗﺜﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﺑـﺸــﺄن اﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة«.
وﺣﺬرت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  5.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017إﻟﻰ 3.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻞ ﺑﺸﺪة ﻣﻌﺪل
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ .وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺪﻳﻮن.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺬرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ«.
وﺣـ ـ ــﻮل ﻣ ــﺎ أﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﻦ أن اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
رﺑ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ وﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﺎ ،أوﺿ ـﺤــﺖ
اﻟــﺰﻋــﺎﺑــﻲ أن ﻫ ــﺬه اﻷرﻗـ ــﺎم ﺗـﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺰﻳ ــﺎدة ورﺑـ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﺼ ــﺎن ،وﻓـ ــﻖ وﺿــﻊ
اﻟـﺨـﻄــﻂ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ واﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ وﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ »ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أرﻗﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ«.

وﺑـﻴـﻨــﺖ أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻵن ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻵن ﺗﺤﺪﻳﺪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻫــﺪاف ﺳﺘﻈﻞ
ﻛـﻤــﺎ ﻫــﻲ أو ﻻ ،وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺗ ـﺼــﻮر ﺟــﺎﻫــﺰ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،واﻷﻣﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ
اﻹﺟﺮاءات ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي ﺷﻲء
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ اﻟــﺪراﺳــﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر.

اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ اﻟـﻤـﻌــﺪل ﻋـﻠــﻰ رأس اﻟـﻤــﺎل
ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم
ﺑـﻬــﺎ« ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗــﺪرك
أن ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ــﻮر ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ
ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮرات
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻟـﻠـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت واﻷدوات
اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺠﺎل .وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎص
ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻄــﻮر وﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣــﻊ اﻹﻳ ـﻤ ــﺎن ﺑـﻘــﺪرة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ
رﻳــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ
ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات،
وإﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز«.
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» «Ooredooﺗﺠﺮي أول ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ »«٥G
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺪوﺣﺔ
ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﺪث »«5G
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻮال
وﺗﻮﻓﺮ ﺳﺮﻋﺎت
واﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖً ،
إﻧﺘﺮﻧﺖ ًﻓﺎﺋﻘﺔ ﺟﺪا ،وﺗﺤﻘﻖ أداء
ً
ﻗﻮﻳﺎ ﺟﺪا ﻣﻊ ًﻣﻌﺪﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﻧﺤﺮص ﻓﻲ
»«Ooredoo
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮﻳﺎدة
وﺗﺼﺪر
ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

آل ﺛﺎﻧﻲ

economy@aljarida●com

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻨﺪم ﻹﻫﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
داوود ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ*

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »«Ooredoo
ﻓ ــﻲ إﺟـ ـ ــﺮاء أول ﻣ ـﻜــﺎﻟ ـﻤــﺔ دوﻟ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ » «5Gﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺑــﺮﻫـﻨــﺖ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ
واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ـ ـ ــﻢ إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﺣـ ــﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ
ﻧﺎﺻﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ » «Ooredooورﺋﻴﺲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓــﻲ » «Ooredooﻗﻄﺮ
ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ،واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي ﻹدارة اﻻ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
» «Ooredooﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻜﻮاري.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
» «Ooredooا ﻟـ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ا ﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ آل ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ،
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟــ««Ooredoo
ً
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﺑـﻬــﺬا
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺒﺎﻫﺮ.
ﮐﻣﺎ ﺣﻀﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ ﻓــﻲ »«Ooredoo
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ورﺻ ــﺪت ﻫــﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻷﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺤﻀﻮر ﻗـﻨــﺎة اﻟــﺮاي
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺰة ﺗـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ »«5G
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑـﺴــﺮ ﻋــﺎت » «5Gﺗﺼﻞ
إﻟ ــﻰ  1ﻏـﻴـﻐــﺎﺑــﺖ ﺑــﺎﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎﻫﺮ وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻗﺔ.
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻗﺎل
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ،
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
»» :«Ooredooﺷـﻌــﺮﻧــﺎ ﺑﺴﻌﺎدة
واﻋﺘﺰاز ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻷﻧﻨﺎ أول ﺷﺮﻛﺔ
اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ
ً
» «5Gﺗـﺠــﺎرﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺮ ،واﻟـﻴــﻮم،
ﻳ ــﺰداد ا ّﻋـﺘــﺰازﻧــﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح
آﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء أول ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ » «5Gﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد آل ﺛﺎﻧﻲ:
ً
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﺮص ﻓﻲ »«Ooredoo
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎدة وﺗ ـﺼــﺪر
ﻣ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ،

ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻢ أول ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺔ » ،«5Gوﻳﺴﺮﻧﺎ
أن ﻧـﻌـﻠــﻦ ﻋ ــﻦ ﻧ ـﺠــﺎح إﺟـ ــﺮاء ﻫــﺬه
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ً
» «5Gﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻼ ﻣـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ
إﺣﺪاث ﺗﺤﻮﻻت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«.
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ »«Ooredoo
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
آل ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أن اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣـ ــﺲ ﻣــﻦ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﺛـ ــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﺳ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل
اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ،وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ دورﻧـ ــﺎ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ

ﺑ ـﻌ ـﺠ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ رؤﻳــﺔ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
.«2035
ﻳ ــﺬ ﻛ ــﺮ أن »  «Ooredooﻗـﻄــﺮ
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ  2018أول
ﻣـ ـﺸـ ـﻐ ــﻞ اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
ً
ﻳﻄﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ » «5Gﺗﺠﺎرﻳﺎ ،وﻣﻨﺬ
ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ واﺻـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﺠﺮد ﻃﺮح اﻷﺟﻬﺰة
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ » «5Gﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق.
و ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮ أن ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث »«5G
ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻻﺗـﺼــﺎﻻت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻮال
واﻟـﺨــﻂ اﻟـﺜــﺎﺑــﺖ ،وﺗــﻮﻓــﺮ ﺳﺮﻋﺎت
إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﺗﺤﻘﻖ أداء
ً
ﻗــﻮﻳــﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت ﺗﺄﺧﻴﺮ
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ » «Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
إﻃـ ــﻼﻗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـ »«5G
واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
ﺣ ــﻮل ﻛــﻞ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

 VIVAﺗﻄﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻴﺰة اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ
أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ VIVA
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،
ﺑﻤﺘﺠﺮ  ،Appleاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻮام وﺷﻜﻞ اﻟﻮﺟﻪ،
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة »أﻛﺜﺮ« ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
وﺗـ ـﻤـ ـﻨ ــﺢ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة

اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣـﻴــﻦ ،ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ
إﻟــﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮات ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻴﺰات
ﻣ ــﺮﻧ ــﺔ ،دون أي ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺎت ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﺮور
ﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺎن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ.

ﺑﺪوره ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ  VIVAﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﻴﺴﻰ» :إن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻟﻨﻠﺒﻲ داﺋﻤﺎ
رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ«.

ُ
»زﻳﻦ« ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ Zain LIFE

ﻓ ــﻲ ﻳــﻮ ﻟ ـﻴــﻮ  ،2018ﻃ ـﺒ ـﻘــﺖ اﻹدارة ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ
ﻟﻠﻤﺮور ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺒﻮل
أﻃـ ــﺮاف اﻟـ ـﺤ ــﻮادث اﻟ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ اﻟـﺒـﺴـﻴـﻄــﺔ ﺑــﺄﻣــﺮ
ا ﻟـﺼـﻠــﺢ ،إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ا ﻟـﺤــﺎدث
أن ﻳﺴﺪد  20دﻳﻨﺎرا ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻔﺮ ،وﻳﻘﺮ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ وﻳﺮﺳﻞ أﻣﺮ اﻟﺼﻠﺢ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،
ﻟـﻴـﺘـﺴـﻠــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮر اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﺾ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار أﺟ ـﺒــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺴ ــﺪاد اﻟـ ـﻔ ــﻮري ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ،ﻓ ـﻠــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷ ﻣ ــﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣــﻦ أﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻷن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻧﺎﺗﺠﺔ
ﻋ ــﻦ ﺑ ــﻮاﻟ ــﺺ ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺤ ــﻮل إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﻮﻳـﻀــﺎت
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺴﻨﻮات
ﺣﺘﻰ ﺻﺪور اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻣ ـﻨ ــﺬ أن وزﻋ ـ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷــﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺒﻞ
ً
 10ﺳـﻨــﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﻟــﻢ ﻳـﻄــﺮأ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟ ــﺬي أﺑ ــﺪت ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟ ــﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،إﻻ أن اﻷﺧﻴﺮة دﻓﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻷدراج
دون إﺑـ ـ ــﺪاء اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب ﻃ ـ ــﻮال ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺮة ﻳـ ـﺜ ــﺎر ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﻫ ــﺬا ،ﻳ ـﻘــﻮم أﺣــﺪﻫــﻢ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻣﻘﺘﺮح
ﻳ ـﻨ ــﻮي إدﺧ ــﺎﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،ﻛـ ــﺄن ﻳــﻮﺻــﻲ
ﺑﻨﻘﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﻣــﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إ ﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ أ ﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل،
أو إﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي .وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ
ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ
ﺿﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﺈن أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻻ ﺑﺈﻟﻐﺎء رﻗﺎﺑﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﺳﻮف
ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ وﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إن ﺷﺎء
ا ﻟـﻠــﻪ ،ﻟﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ إ ﻟــﻰ دور وزارة ا ﻟـﺘـﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
اﻟ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت ﻗ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
أن ﺑ ـﻌــﺾ ﻧـ ــﻮاب ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ دأﺑـ ـ ــﻮا ،ﺧــﻼل
ً
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻋـ ــﺎم ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ،دون اﻟــﺮﺟــﻮع إﻟــﻰ أﺻـﺤــﺎب
اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻛﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣـﺜــﻼ  ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ،أو ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ إﺟ ــﺮاء ﺑـﺤــﺚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻗﺒﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم ﺑ ــ«ﺣ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻠ ــﻪ« أي ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮح ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻗﺪ
ﻳـﺘـﻌــﺮض ﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت ﺟ ــﺬرﻳ ــﺔ ﺑـﻤـﺠــﺮد ﺻ ــﺪور
ﻣﺮﺳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
أﻣ ــﺎ ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ ذات
اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ ،ﻓ ـﻴ ـﺒــﺪو أن ﻣ ــﻦ ﻳـﺼــﺪرﻫــﺎ
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺧـﺒــﺮة ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋـﻤــﻞ ﻫ ــﺬا ا ﻟـﻘـﻄــﺎع،
وﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗــﺪار اﻷﻣــﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻴﻮي ،وإﻻ ﻟﻤﺎ أﻃﻠﻖ
ﺳﺮاح ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮوري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ
اﻟ ـﺼ ـﻠــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﻮادث اﻟ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ اﻟـﺒـﺴـﻴـﻄــﺔ،
ً
وﻟﻤﺎ أﺻﺪر ﻗﺮارا ﻳﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻ ﻟـﺘــﺰام ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺒﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ
اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻼء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻓﺘﺴﺎوى
اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣــﻦ ﻗــﺎﺋــﺪي اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت ،ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻹﺻ ـ ـ ـ ــﺪار ﺑ ــﻮﻟ ـﻴ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ،
وﻟـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ اﻟـﺒــﻮﻟـﻴـﺼــﺔ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻫ ــﻮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﺘــﺮ .وﻗــﺪ
ﻧﻤﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎن أرﺳﻞ ﻋﺪة ﺧﻄﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻗﻴﺎدات
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗــﺪﻋــﻮﻫــﻢ إﻟ ــﻰ ﻋـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﻗــﺪ أﺧ ــﺬت ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر وأدرﺟ ــﺖ
ً
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،إﻻ أن أﺣ ـ ــﺪا ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻌــﺮ ﻫــﺬه
اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت أي اﻫﺘﻤﺎم.
ﻓـ ـﻬ ــﻞ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﻊ أﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟ ـﻨــﺪاء ،أم أن
اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﺳـﻴـﺒــﺎدر ﺑﻨﺸﺮ إﻋ ــﻼن ﻳﺪﻋﻮ
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت إﻟ ــﻰ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺗــﺎرﻳـﺨــﻲ
ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻀﻴﺎع ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن؟!
* رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﺰال ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ »اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺎﻧﻲ وﺗﻮﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ أﻣﺎن
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ إﻃـ ــﻼق
ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎزل،
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻈ ــﺔ Zain LIFE
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺰل اﻟ ــﺬﻛ ــﻲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻀــﻢ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻷﻣـ ــﻦ
اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ  ،Ringاﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن إﻃ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـﺒ ــﺎﻗ ــﺔ
ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ Zain
 LIFEﻳــﺄ ﺗــﻲ ﻓــﻲ إ ﻃ ــﺎر ﺧﻄﻄﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل ﻟـﻠـﻤـ ّ
ـﺰود
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬﻛﻲ،
وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮل
رﻳﺎدة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎع
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻜﺎن أو زﻣﺎن
ﻣﺤﺪد ،وﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎة ﺳﻬﻠﺔ
وﻣﺮﻧﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟـﺒــﺎﻗــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة،
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺎﻧﻲ،
ُ
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ أﺣ ـ ــﺪث
أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﺧـﺼـﻴـﺼــﺎ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﺧ ــﺎرج

اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Ringاﻟﺮاﺋﺪة
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل
ا ﻟــﺬ ﻛ ـﻴــﺔ ،وا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ أ ﻣ ــﺎن ﻓــﺮ ﻳــﺪة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل
اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ واﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮات اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑــﺈﺑــﻼغ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻓـ ـ ـ ــﻮر ر ﺻـ ـ ـ ــﺪ أي ﺣـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل.

ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺮس داﺧﻠﻲ
ً
ﻳﻌﻤﻞ أ ﻳـﻀــﺎ ﻛﻤﻘﻮي ﻟﺸﺒﻜﺔ ا ﻟـ
 ،Wi-Fiإ ﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎ ﻧ ــﺐ ﻛــﺎ ﻣــﺮ ﺗ ـﻴــﻦ
ذﻛﻴﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ﺗﻌﻤﻼن ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺎر اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ وإﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ،وإرﺳﺎل
واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻮت ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮاﺗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ــﺬﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وإرﺳ ـ ـ ـ ــﺎل
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ.

وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أن اﻟﺒﺎﻗﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺗـﻀــﻢ  4أﺟ ـﻬ ــﺰة ذﻛـﻴــﺔ
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﺣـﻠـﻘــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ
ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺮس ذﻛــﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻌﻤﻞ
ﻻﺳﻠﻜﻴﺎ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺪﻗــﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺎر اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ،وإﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ ﺑﻜﻞ وﺿ ــﻮح ،واﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻮت
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺒﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

وﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎزل
اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ واﺣ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
ا ﻟــﺮ ﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ﺣ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻢ،
وﺧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ
ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزل وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـﺴــﺮﻗــﺎت ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

وﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻒ »زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ« ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ ﺧ ـﻄ ــﻂ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻟـ ـﺘـ ـﺘ ــﻮاء م ﻣ ــﻊ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻻت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻀﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ
 ،Zain LIFEوا ﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻮل ،إﻟ ــﻰ
ﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ ﺣ ـ ـ ــﺰﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت
واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﻛ ـ ــﺪت أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺘـﻄـﻠــﻊ داﺋ ـﻤــﺎ
إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺮاد
واﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻣ ــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗــﺮﺳــﺦ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻃــﻼق ﻫــﺬه اﻟﺒﺎﻗﺎت
ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪة ﺳﻌﻴﻬﺎ ا ﻟــﺪا ﺋــﻢ ﻧﺤﻮ
ﻣـ ــﻮاﻛ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎت ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻓ ـﺌ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺔ،
وﺳﺘﻈﻞ ﺗﻔﻲ داﺋﻤﺎ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ
ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
وأﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮ

اﺳﺘﻀﺎف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﺋﺰة ﺟﺎﺋﺰة
ً
أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃـ ـﻴ ــﺮان ﻓ ــﻲ أوروﺑـ ـ ـ ــﺎ ،ﻋـ ــﺪدا
ﻣ ــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ ﻏــﺪاء وا ﻟـﺘـﻘــﻮا ﻣــﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮ ،اﻟﺬي
ّ
ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دوره اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ رأس
ﻣﻜﺘﺐ »اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ« ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺟــﺎء ﺣﻔﻞ
ً
اﻟﻐﺪاء ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﻮط »اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼم
وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ،أﻋـ ـ ــﺮب ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮ ،وﻛ ـﺒ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ اﻣـﺘـﻨــﺎﻧـﻬــﻢ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎء اﻹﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﺪورﻫ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي
ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻮا اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷﺷﻤﻞ واﻷوﺳﻊ
ﻟﻠﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺪﺷﻴﻦ وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗﺎل ﺑﺎﻟﺘﻮ» ،إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ً
ﻣـﻌــﺎ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات اﻟ ـﺒ ــﺎرزة ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2019وﻫﻨﺎك ﻓﺮص وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ وأﺗﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮوض ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وإﻃﻼق
وﺟ ـﻬــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺒﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أﺗ ـﻄ ـﻠ ــﻊ إﻟ ـ ــﻰ ﺑ ـﻨــﺎء
ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ذات ﻣـﻨـﻔـﻌــﺔ ﻣـﺘـﺒــﺎدﻟــﺔ واﻟـﺘـﻤـﺴــﻚ
ً
ﺑﺘﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  80ﻋﺎﻣﺎ«.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻌﺮض ﻫﻮرﻳﻜﺎ ٢٠١٩
رﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻫ ــﻮرﻳـ ـﻜ ــﺎ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ  ،2019اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻣﻦ
 14اﻟ ــﻰ  16اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﻓ ــﻲ أرض
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮف،
ﺑـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻗ ـ ــﻞ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ وزوار اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
وﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﻬــﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺮة واﻟﻄﻬﺎة اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ،
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض وزﻳ ـ ـ ــﺮة
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ ،ورﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟـ ـﻴ ــﺪرز ﺟ ــﺮوب
ﻧ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻨـ ـﺠ ــﺮي ،وﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮاء واﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎدق ،وﺗ ــﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ
»اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ« ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ،ﻟــﺮﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ودﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺮض.

وﻳﻌﺪ »ﻫﻮرﻳﻜﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،2019
اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﺪرز ﺟﺮوب
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرات واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ،ﻣﻦ
أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
وﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات ذات
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﻔـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤ ـﺘـﺨـﺼـﺼ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ داﺧ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺨﻠﻖ
ﻓﺮص ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗـﻄــﻮرات
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ داﺋـ ـ ـ ــﺮة
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋـ ـ ــﻼم ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﺎﻳﺰ
اﻟﻌﻨﺰي» :ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﺤﺮﺻﻬﺎ اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز دور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺎ ﺟ ــﺎذﺑ ــﺎ ﻳـﺤـﺘـﻀــﻦ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،وﻳﺤﺴﻦ ﺻﻮرة
وﺳ ـﻤ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﻮﻧﻨﺎ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺒﻼد«.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻨﺰي ان »اﻟﻤﻌﺮض

ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺳ ـﻘ ـﻔــﻪ ﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻻﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﺑ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺎﻓـ ــﺔ ،وﻳـ ـﺤـ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـﺴ ـﻤ ـﻌــﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ
ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺮف ﻋـ ـﻠ ــﻰ آﺧـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﺎ وﺻ ــﻞ
اﻟ ـﻴــﻪ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ ،واﻟـﺘـﻌــﺮف
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ــﺮى ﺳﻌﻴﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ و ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﺟﺎﻧﺐ

اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺘــﻦ ﻃــﺎﺋــﺮاﺗـﻬــﺎ،
وﻣ ـ ــﻮاﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﻞ ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ،ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت،
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻌﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو ﻓﻲ اﻟﺠﻮ )أﺛﻨﺎء
اﻟﺮﺣﻠﺔ(«.

وﻛﺎن ﺑﺎﻟﺘﻮ ﺑﺪأ رﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2006ﻛﻤﻮﻇﻒ
ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﺨــﺮج .ﺛــﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﺪة 7
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ
ووﺣﺪات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﻼزﻳﻎ -ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﻋـﻤــﻞ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـﻠـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ
»اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ« ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎس -ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
ﺛــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻻﻏ ــﻮس -ﻧـﻴـﺠـﻴــﺮﻳــﺎ ﻟـﻤــﺪة 3
ﺳـﻨــﻮات .واﺳﺘﻠﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ »اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﺴﺘﺮدام  -ﻫﻮﻟﻨﺪا ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ً
أﺻﺒﺢ ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟـ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ – إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013ﺣﺘﻰ
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2018

ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﺳﺤﺎﺑﺔ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أزور«
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗﺒﻨﻰ ﺣﻠﻮل ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أزور ) ،(Azureﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ
إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻄﺎر ،وﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎر.
ودﻓﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
إﻟﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  13.7ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2016اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻄﺎر إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ
واﻟﺘﻄﻮر ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب  25ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ،وﻗﺮرت اﻹدارة ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺑﺠﻌﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان.
وﻗــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي» :ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻻزدﺣﺎم ،واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر ،وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻮاﺑﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻤﻄﻴﺮي» :أود اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻬﺪ
ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ ﻣﺪاره ،وﻟﻌﺐ دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺳﻴﻌﺰز
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ،
ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل«.

١٥
اﻟﻌﻴﺴﻰ» :أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل« ﺗﺸﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن »أﻳﺴﻜﻮ«
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ٤٢ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ AMERC
• ﻣﻮﺛﻮرا :اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺷﻜﺮ اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻳﺴﻜﻮ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻬﻢ،
ودﻋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ.

ﺗـ ـ ـ ـ ــﺮأس ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ ،اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ ﻟــﻼﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﺴـﻨــﻮي
ا ﻟـ ـ  42ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .AMERC
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ــﻪ،
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ» :أود أن أﻏﺘﻨﻢ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ،ﻷرﺣـ ـ ــﺐ ﺑ ـﻜ ــﻢ ﻓــﻲ
دوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺸــﺮﻓـﻨــﺎ أن
ﻧﺴﺘﻀﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ42
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .«AMERC
وﺷ ـﻜــﺮ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻷﻳ ـﺴ ـﻜــﻮ ﻋﻠﻰ
ﺛ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻬﻢ ،ودﻋﻤﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﺣﻘﻴﻘﺔ
واﻗﻌﺔ.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ» :ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ أن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻟــﻢ ﺗﻨﻀﻢ إﻻ
ﻓ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة إﻟ ــﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻳ ـﺴ ـﻜ ــﻮ ،ﻓــﺈﻧ ـﻨــﺎ ﻛ ـﻨــﺎ ﻧ ـﻬــﺪف إﻟــﻰ
اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻟـﺠــﺎﻧـﻬــﺎ .ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻟﺠﻨﺔ  ،AMERCﻓ ــﺈن ﻫﻴﺌﺔ ﺳــﻮق
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ) (GEMCوﻟﺠﻨﺔ
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ )(C2
وﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﺳـ ــﻮق اﻟــﻮﺳ ـﻄــﺎء
) .(C3إن ا ﺳـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﺔ ا ﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺿﺎف» :إﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
واﻟﺴﺮور ﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء  AMERCﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻴﻮم ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻼد ﻏﺎﻟﻲ(

ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ

زﻣ ــﻼﺋ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ وﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ
اﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ اﻟﻜﺮام ،ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻣﺮة
أﺧــﺮى ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ــﺬه زﻳــﺎرﺗـﻜــﻢ اﻷوﻟ ــﻰ،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺨﺼﺼﻮا ﺑﻌﻀﺎ
ﻣ ــﻦ وﻗ ـﺘ ـﻜــﻢ ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف دوﻟ ـﺘ ـﻨــﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﻗ ـ ـ ــﺎل» :أود ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ أن أﻋ ـﻄــﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻦ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـ ـ ــ 150اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ اﻫـﺘــﻢ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ،وﺑﺪأت اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺼﻴﺪ واﻟـﺘـﺠــﺎرة وﻛﺎﻧﺖ
ذات ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣـﻤـﻴــﺰ ﻟ ـﻠ ـﻐــﻮص ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻠ ــﺆﻟ ــﺆ ،وﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻻﺣ ـﻘــﺔ ﻗــﺎم
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﻮن ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت،
واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺪاول
اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴــﺮ رﺳـﻤــﻲ ﻟﻌﺪة

ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ
ﺑـ ـ ــﺪأت اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻷوراق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ إﺻ ـ ــﺪار
ا ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻧـ ــﻮن اﻷول ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم 1962
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ» :ﺗ ــﻢ ﺗــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﺳــﻮق
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم  1983وﻋﻤﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ذاﺗﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ
اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋ ــﺎم  .2008وﻛــﺎن
أﺣ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪروس اﻟ ـﻬــﺎﻣــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷزﻣ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2008ﻫﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق
رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪر
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑـﺸــﺄن إﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
إن إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻛﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ
وﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق رأس
اﻟـﻤــﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
إدارة اﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻢ

ﻋﺒﺮ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻵن ﺗ ـﺘ ــﻢ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ .«2010
وأﺷـ ــﺎر اﻟـﻌـﻴـﺴــﻰ إﻟ ــﻰ ان ﻫﻴﺌﺔ
اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل وﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ أﻣ ـ ــﺮ
اﻻﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻳﺴﻜﻮ
ﻧـﺼــﺐ ﻋـﻴـﻨـﻴـﻬــﺎ ،وﻋـﻤـﻠــﺖ ﺑﻨﺸﺎط
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣــﻊ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ 2017
أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻋﻀﻮا
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻮ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
أن »اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻗ ــﺪ اﺳ ـﺘــﻮﻓــﻰ ﻣـﺒــﺎدئ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وأﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﻳﺴﻜﻮ أﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف«.

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺷﺪد رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻷو ﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ )،(AMERC
ﺑ ــﻮل ﻣ ــﻮﺛ ــﻮرا ،ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ إدراك
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ
واﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟــﻰ ﻣﺸﻬﺪ اﻷﺳ ــﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ إﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ً
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺛـ ـﻘـ ـﺘ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ ــﺄن ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻣـ ــﻲ ﺣ ـﺠ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ »اﻷﻳﺴﻜﻮ«،
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وذات ﻛﻔﺎءة.
وﻗــﺎل ﻣــﻮﺛــﻮرا» :إﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ

ً
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ
أوﺳــﻊ ﻓــﻲ )اﻷﻳـﺴـﻜــﻮ( ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،ﺑﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻨﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺒﻨﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ«.

اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎرات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﻋــﺮوض اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣـ ـﺼ ــﺪر ﻗ ـﻠ ــﻖ ﻣـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻢ ،ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺿ ـ ــﻮء
اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف وﺗــﺪﻓــﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ً
ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪود« ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أﻧ ــﻪ
ً
أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ ،وﻧﻄﺎق
اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ اﻷﺻ ــﻮل اﻟﻤﺸﻔﺮة
واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ
وﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
ً
ﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﻜــﻮن أﻳ ـﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻨـﺸـﻄــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺴــﺎرات
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻟﻀﻤﺎن
أن ﺗـﻜــﻮن اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ واﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ »اﻷﻳﺴﻜﻮ«.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪّ ،
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺛﻮرا
أن ا ﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻹدراج
وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﻣﺎزاﻻ ﻳﻤﺜﻼن
ً
ً
ً
ً
ﻗﻠﻘﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬه
ً
اﻟﺤﺎل ﺗﻨﺴﺤﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ً
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ أﻧ ــﻪ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ أﺣــﺪ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك
دﻋﻮة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎق
أوﺳــﻊ ﻟﺤﻠﻮل أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ً
ً
»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ٢٦ :ﻓﺎﺋﺰا ﺟﺪﻳﺪا ﺑـ»اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ« »اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ »اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ«
أﺟــﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ
اﻟـﺤـﺼــﺎد اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻷول ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﻘﺪم أﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،إذ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ  26ﺟﺎﺋﺰة
أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻛ ـﺒــﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ
 25000دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  25ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ً
ﻣﻨﻬﺎ  1000دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ  4ﺟــﻮاﺋــﺰ رﺑﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250000دﻳـﻨــﺎر ﻟـﻠــﺮاﺑــﺢ ،اﻟــﺬي
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أو اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻨﺰل واﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﻠﻢ ﺑﻬﺎ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل "اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ" ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ" ،إﻧـﻨــﺎ ﺑـﻬــﺬا اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻀﻴﻒ إﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ

ً
ً
 26راﺑ ـﺤــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟﻴﺼﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋــﺪد اﻟﻌﻤﻼء
ً
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1300ﻓﺎﺋﺰ ﺳﻨﻮﻳﺎ".
وأﺳ ـﻔ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﺣـﺼــﻮل
إﻳﻤﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻬﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  25000دﻳـ ـﻨ ــﺎر إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ً
ﺣﺼﻮل  25ﻓﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ راﺑﺢ
وﻫ ــﻢ :ﻣــﻮﺿــﻲ ﻫــﺎﺟــﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻓ ــﻮزي ﺑﺪر
اﻟ ــﺪﺑ ــﻮس ،وﺑـﻬـﺠــﺔ ﺳـﻴــﺪ إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ،وإﻳ ـﻤــﺎن
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ،وﻟﻴﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ ،وﺻ ــﺎﺣ ــﺐ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪ،
وﻣ ــﺪﻳـ ـﺤ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺪون ،وﻃ ـﻴ ـﺒــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﻨﻴﺲ ،وﻓﻬﺎد ﺟﺎزع اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،
وﻓﻮاز ﻫﺰاع اﻟﻌﻨﺰي،
وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻌ ــﻮد ،وداود ﺳــﺎﻟــﻢ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ،وﻧــﺎﺻــﺮ ﻛــﺮﻳــﻢ ﻋـﺒـﻴــﺪ ،وﺧ ــﺎﺗ ــﻮن ﻋﻠﻲ
اﻟﺤﺪاد ،وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻣﺠﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ،وﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،وأﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﻨﺎ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻣﺎﻧﺎﺑﺖ ،ووﻳﻠﻴﺎم ﻫﻨﺪرﻳﻜﺲ و ﻓﻴﻔﻴﺎ ﻧﺎﺑﻲ،
وأﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﺎﻧﻢ ،وﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺷﻢ ،وﻋﻔﺎف
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب أﺣﻤﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ،
وزﻫﺮة أﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ.

أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب »اﻟﻨﺠﻤﺔ« ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  5.000دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ
ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺠﻴﻌﺎن.
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺟﻮاﺋﺰ »اﻟﻨﺠﻤﺔ« أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﺋﺰ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑـ
 5.000د.ك ،وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑـ 20.000د.ك ،وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ) (500,000دﻳﻨﺎر،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻛـﺒــﺮ ﺟــﺎﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ وﺗﺒﻠﻎ ) 1.500.000د.ك(
وﻋ ــﻦ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﺘــﺢ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب واﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟــﺪﺧــﻮل
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟـﻔــﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﺑــﺈﻳــﺪاع  100دﻳـﻨــﺎر ،وﻳﺠﺐ أن
ﻳ ـﻜــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  500دﻳـﻨــﺎر
ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.

ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻳﻌﺰز ﺣﺴﺎب
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ﻓﻲ ٢٠١٩
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ وﺣ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣــﻊ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ واﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة
ً
اﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا إﻟ ــﻰ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ واﻟﺘﺠﺎوب
ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ إﻃﻼق
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻳﻌﻴﺪ ً
ً ّ
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ودﻳﻌﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺤﻠﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة ﺗ ـﻄــﻮي ﻓﻲ
ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻹﺑـ ـ ـ ـ ــﺮاز اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠ ــﺔ أﻛ ـﺜ ــﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺣ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ،ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺰﻳﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ »ورﺑﺔ« ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،إن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋــﺪل
ً
ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ:
وﺗـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت واﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻴﺮة اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت،
أﻓـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ورﺑــﻊ ﺳﻨﻮي،
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ـﻨــﻰ ﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴــﺔ راﺑ ـﺤ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ً
ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬــﻢ أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺎ
إذ ﻳﺘﻢ إﺟ ــﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح
ﻛﻞ ﻳﻮم ﺧﻤﻴﺲ .أﻣﺎ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟـﻜـﺒــﺮى ) (Mega Drawsاﻟﺘﻲ
ﺗـﻘــﺎم ﻛــﻞ رﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﺔ ﻟﺘﺴﻔﺮ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ را ﺑـﺤـﻴــﻦ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟــﺮاﺑــﺢ اﻷول  100أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وأرﺑﻌﺔ راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرات
.Land Cruiser VXR
وﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻔــﺮص ﻟـﻠــﺮﺑــﺢ ،زاد ﺑـﻨــﻚ ورﺑــﺔ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺴﺤﺐ اﻟـ Mega Draw
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﻌ ــﺎم  2019ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ
ﺳـﻴــﺎرﺗــﻲ ﻻﻧ ــﺪ ﻛ ــﺮوز ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ رﺑــﻊ
اﻟﺴﻨﻮي ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻲ أول ﻳﻮم

وﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻔــﺮص اﻟـ ـﻔ ــﻮز ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻛـﻠـﻤــﺎ زاد
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب زادت ﻓﺮص ﻓﻮز
اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ان ﻛــﻞ  25دﻳـﻨــﺎرا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ً
واﺣﺪة ﻟﻠﻔﻮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ
آﻟﻲ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن
ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺴﺎب ،وﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻤﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻔﺘﺢ
ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎري
»أون ﻻﻳﻦ« ،واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت،
وﻻ ﻳ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ زﻳ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮع ،وأﻣ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻋـﻤــﻼء »ا ﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري« ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ داﺋ ــﺮة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،وﺗــﺮﺗـﻴــﺐ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات.

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻧﻄﻼق
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة«.
وﻟﻠﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﺪى
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت
ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻠ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺮي
ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻣـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻋـ ـ ــﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮع وﺷﺮﻛﺎه
 -KPMGاﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑـﻨــﻚ ورﺑــﺔﺑ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪﻗـ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى؛ إذ ﻳــﺰود
اﻟﺒﻨﻚ اﻟ ــﻮزارة ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻣ ــﺪﻗ ــﻖ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ
ﻳ ـﻔ ـﻴــﺪ ﺑـ ــﺄن إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﺴـﺤــﺐ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ودﻳ ـﻌ ــﺔ
اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ ﻋـﻤــﻞ ﺑـﻨــﻚ ورﺑــﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ
وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ
اﻹﻳــﺪاع ﻟﻤﺒﻠﻎ  100أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
وﻣـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻮق ﻟ ـﻤ ــﺪة  3ﺳـ ـﻨ ــﻮات -
وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ -وﺗـ ــﻮزع
ً
ﻋــﻮاﺋــﺪﻫــﺎ ّإﻣ ــﺎ ﺷ ـﻬــﺮﻳــﺎ أو ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮدﻳﻌﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ.

ﻃﻼل اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻷﻋﻀﺎء واﻟﺮﻋﺎة
ﺷــﺎرك ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﻹﻋﻼن اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟ ـﺤ ــﺎدي ﻋـﺸــﺮ ﻟــﻼﺧ ـﺘــﺮاﻋــﺎت ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﺑ ـﻴــﻦ  27و 30ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎري ،ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر »ﻟـ ـﻘ ــﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ«.
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ،أﻛــﺪ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ واﻻﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ،ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـ ــﺮوﻳـ ـ ــﺢ ﺣ ـ ـ ــﺮص »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟــﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮ أﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻟــﻸﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ
واﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻗ ــﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺑـ ــﺮاز ﺟﻬﻮد
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﻧ ـ ــﻮه اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ ﺑ ـ ــﺪور »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
اﻟﺒﺎرز وﺳﺠﻠﻪ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﻤﺒﺎدرات
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ
ودﻋ ــﻢ اﻟـﻤـﺨـﺘــﺮﻋـﻴــﻦ واﻟـﻤـﺒــﺪﻋـﻴــﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮص
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻌﺮض اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ
واﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻫــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻄــﻮر

اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﻮد ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﺟــﻮاﻧــﺐ
ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻗ ــﺎل :إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟــﻼﺧـﺘــﺮاﻋــﺎت
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﺑ ــﻞ ﺗـﻤـﺘــﺪ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،وﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ واﻟـﻤـﺨـﺘــﺮﻋـﻴــﻦ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة وﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ،إذ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻣﻨﺼﺔ
»أﻧ ـﺘــﻢ ﻓـﺨــﺮﻧــﺎ« ﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ أﺻـﺤــﺎب
اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻻﻧﺠﺎزات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ.
وأﺿــﺎف أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﺳﺒﺎق ﻓﻲ
دﻋﻢ وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻻﺧـ ـﺘ ــﺮاﻋ ــﺎت اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒــﺮى
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﻟ ـ ــﻺﺑ ـ ــﺪاع ﺗـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ.
وأﻛﺪ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻀﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻹﺑـ ـ ـ ــﺪاع أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
ً
أﺳ ـ ـﻠـ ــﻮب ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻪ ،وﻳ ـ ـﻘـ ــﺪر ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا
أﺻـﺤــﺎب اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻪ ،وﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣـﻬــﺎ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻦ
ﻧـﺘــﺎج أﻓ ـﻜــﺎر ﻣـﺒــﺪﻋــﺔ واﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت

وﺗﺼﻮرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ،
ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺪ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« أول ﺑـﻨــﻚ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﺑ ـﺤ ــﻮث واﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر وﻟـﺠـﻨــﺔ
ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﺑـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ َـﺪاع
ُ ﱠ
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﺗﻨﻈﻢ
ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﺗ ــﺮﺻ ــﺪ ﻟـﻬــﺎ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻛﺒﻴﺮة.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺮوﻳـ ـ ــﺢ أن ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إدراك اﻟـ ــﺪور اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻮم
ﺑ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪﻋ ـﻴ ــﻦ
واﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮﻳــﻦ ﻣ ــﻦ أﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وإﺗـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺜــﺮي اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب وﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﺠــﺎح ،وﺳــﻂ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟـﻠــﺪول ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻔﺮد
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺮض
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ــﻼﺧ ـﺘ ــﺮاﻋ ــﺎت ﻓ ــﺮﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻳﺤﻈﻰ
ﺑــﺎﻫـﺘـﻤــﺎم ﻋــﺮﺑــﻲ ودوﻟ ــﻲ وﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﺑﺪاﻋﺎت واﺧﺘﺮاﻋﺎت
ً
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺸﺒﺎب
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ،وﻳ ـﺒ ــﺮز
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ودورﻫﺎ
ﻓﻲ دﻋﻢ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ.

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
 ١١أﻟﻒ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ٢٩ﺷﺮﻛﺔ
دلبلا
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• اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل ...واﻟﺨﻄﺄ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ وزارات
• اﻟﻨﻮري :ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ • اﻟﻤﻨﻴﺦ :اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻴﺲ أزﻣﺔ ﻋﺎﺑﺮة أو ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﻞ ﺛﻐﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗﺎل اﻟﻨﻮري إن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وآﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺴﺆال
ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ أو
اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

ﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
ﻟـ ــ"ﺗـ ـﻜـ ـﺘ ــﻞ ﻣـ ـﺘـ ـﻀ ــﺮري اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎري وﻏـ ـ ـﺴ ـ ــﻞ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال"
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ،ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻘ ــﺪه اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘ ــﻞ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ﺑـﻐـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ ﻓﻲ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل واﻟـﻨـﺼــﺐ
ً
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري ،ﻣ ـ ـ ــﺆﻛ ـ ـ ــﺪا وﺟـ ـ ــﻮب
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﻮدة ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻻﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع اﻷﻣـ ــﻮال
ﻟـﻠـﻤـﺘـﻀــﺮرﻳــﻦ ﺑــﺄﻗـﺼــﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ
ً
ﻣـﻤـﻜـﻨــﺔ ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮا
ﻟﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ،ﺧﻼل ﻧﺪوة
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮان "اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻏ ـﻴــﺎب اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،إن اﻟﻨﺼﺐ
ﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات اﻟــﻮﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻂ ،ﺑـ ـ ــﻞ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ
ً
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻣــﺆﻛــﺪا
وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
و ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ و ﺟــﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎرض اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
واﻟ ـﺠ ـﻨــﺢ ،ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
ﻟــﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺼﺐ
ً
ا ﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ا ﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻀــﺮري
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎري وﻏـ ـﺴ ــﻞ
اﻷﻣ ــﻮال ﻫــﻮ اﺳـﺘــﺮﺟــﺎع أﻣــﻮال
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎس ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض
وذ ﻛـ ـ ـ ــﺮ أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك  11أ ﻟ ــﻒ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ
ا ﻟـﻌـﻘــﺎري ﺑــﺎ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻓــﺎ ﻗــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ا ﻟـﻤـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
ﻣــﻦ ﺧــﻼل  29ﺷــﺮ ﻛــﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ذات ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆو ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪودة
واﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮاﺣ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ
ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﻲ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
و ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻄﺄ "ﻫﻮ
ﺧ ـﻄ ــﺄ ﺑ ـﻌ ــﺾ وزارات ا ﻟ ــﺪو ﻟ ــﺔ
ً
وﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن
ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض ﺗﺸﺘﺮك
ﻓ ـﻴــﻪ وزارة ا ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ووزارة
اﻟـﻌــﺪل وﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺑﻨﻚ
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺛﻼث
ﻣﺮات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
وذ ﻛ ــﺮ أن ا ﻟ ـﻬــﺪف اﻵن ﻟﻴﺲ
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﻞ ا ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮا ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ،إذ ﺗ ــﻢ
ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض وﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺤــﺪ
ﻣــﻦ ا ﻟـﻀـﺤــﺎ ﻳــﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ،
إﻧ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ اﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع اﻷﻣ ـ ــﻮال
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ وﺻ ـﻠــﺖ
أﻋـ ــﺪادﻫـ ــﻢ إﻟـ ــﻰ أرﻗـ ـ ــﺎم ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة،
ً
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺘـﻜـﺘــﻞ ﺗــﻮﺟــﻪ
ّ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎرة وﺑـ ـ ــﻴـ ـ ــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ــﺮرﻳ ــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ وﺿ ــﻊ
اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮى ﻟ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻊ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاج
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ وأوراﻗﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرات.
وأﺷﺎر إﻟﻰ دور اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
ً
ودور وزارة ا ﻟــﺪا ﺧـﻠـﻴــﺔ أ ﻳـﻀــﺎ
إذ ﻳـﺘــﻮﺟــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرون إﻟــﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮاﻫﻢ وﻻ
ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت واﻷﻣ ـ ــﻮر اﻷﺧ ــﺮى
ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮاﻧــﻲ إﻟ ــﻰ دور
وزارة ا ﻟـ ـﺨ ــﺎر ﺟـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎ ﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻜﺸﻒ
ﻋـﻨـﻬــﺎ واﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻻﺳـﺘــﺮﺟــﺎع
اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎﻻت اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم
ً
ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻓـ ــﺬة ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ا ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘــﻞ
اﻛﺘﺸﻒ ،ﺑﺤﺴﺐ إﺟﺮاء ات ﻗﺎم
ﺑ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮاﺧ ـﻴــﺺ

ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت ،وﺟ ـ ـ ــﻮد
أﻣ ــﻮال ذﻫـﺒــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎر ﻏﺴﻞ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟـ ـ ـ ــﺬا ﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع
اﻷ ﻣــﻮال ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺄﻗﺼﻰ
ً
ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ أوﺟـ ـ ــﺪﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺬر اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ "اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮري
ﻏـ ـ ـ ــﺮوب – إ ﺳ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ" ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮري ،اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻣـﻐـﺒــﺔ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻮع ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺼ ــﺐ،
ﺑ ـ ــﻞ و ﺟـ ـ ـ ــﻮب ﻣـ ـﻌ ــﺮ ﻓ ــﺔ إن ﻛ ــﺎن
ً
ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻗـ ــﺎ ﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ أم ﺗ ـﺤــﺖ
اﻹﻧـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺎء وﻛـ ـ ـ ــﺬﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻧـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﻼل ،وﻫـ ـ ـ ــﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮاء
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻲ أم
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؟ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر
وآ ﻟـﻴــﺔ ا ﻟــﺪ ﻓــﻊ و ﻗــﻮا ﻧـﻴــﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ
وا ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎر ﻳــﻒ ا ﻟـﻤـﺘــﺮ ﺗـﺒــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎر.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮري إن ﻋ ـﻠ ــﻰ
ً
اﻟﻌﻤﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻒ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر وآﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣــﻦ
ا ﻟـﺒـﻨــﻮك وا ﻟ ـﺴــﺆال ﻋــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ أو اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إ ﻟ ــﻰ أن ﻋ ـﻠــﻰ ا ﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻫـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺒ ـﻴ ــﻊ وﺷ ـ ــﺮاء
و ﺗـ ـﺴ ــﻮ ﻳ ــﻖ و ﺗـ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﺮ وإدارة
وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ
واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء واﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ ﻫـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺗ ـﺴــﻮق وﺣـ ــﺪات ﻋ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓﻘﻂ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪة ﺑـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰات ﻏ ـﻴــﺮ
ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﻟ ـ ــﺬا ﻻﺑ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ رﻓ ــﻊ
اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﻛﻲ
ﻻ ﻳﻘﻌﻮا ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل.
وذ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ــﻢ ﺑـﺒـﻴــﻊ

اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة
ﻋﻘﺎرات وﻫﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض ا ﻟـ ــﻮا ﻗـ ــﻊ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗـﺘــﻢ
ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺎري
ﻣـ ـ ــﻊ ﻗ ـ ـﻠـ ــﺔ وﻋـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎري أو
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮ وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪم وﺟ ـ ـ ــﻮد
ﻗ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات
ً
ﻋـﻤــﻮ ﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ
و ﺟــﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟ ــﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وإ ﻳ ـﻬــﺎ ﻣــﻪ ﻣﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﺑــﺎﻟـﻌــﻮاﺋــﺪ
ً
ا ﻟ ـﻤ ـﺠــﺰ ﻳــﺔ ،ﻣــﻮ ﺿ ـﺤــﺎ أن ﺣﺠﻢ
اﻟـ ـﻀ ــﺮر اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
ﺿ ـﻴ ــﺎع أﻣـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
ﻋـ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻘــﺾ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺦ ،إن
اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻟ ـﻴــﺲ أزﻣ ــﺔ
ﻋ ــﺎ ﺑ ــﺮة أو ﺣـ ـ ــﺎﻻت ﻓ ــﺮد ﻳ ــﺔ ﺑــﻞ
ﺛﻐﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺪﻫﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ا ﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر أن ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ
ً
أﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ﻛﺜﻴﺮة أﺛﺮت ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺴــﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ،ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ اﻧـﻌــﺪام
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺦ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص إذ
إن ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أﻋﻄﻰ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻ ﻛ ــﻲ ﺗـﻄـﻤــﻊ
ﺑــﺎﻷ ﻓــﺮاد وﺗﺒﻴﻌﻬﻢ ا ﻟــﻮ ﻫــﻢ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ا ﻗـﻨــﺎ ﻋـﻬــﻢ ﺑــﺄن اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣــﺮ ﺑــﺢ و ﺑــﺄ ﺳـﻌــﺎر ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺼﺐ.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻷ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺮاد
ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﺼ ـﻬــﻢ اﻟـ ــﺪراﻳـ ــﺔ ﺑ ــﺄوﺿ ــﺎع
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﻣـ ــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻳﻀﻊ ﻫــﺆﻻء ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺳﻬﻠﺔ إذ
ﻳﺘﻢ إ ﻏــﺮاؤ ﻫــﻢ ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي أﻧﺴﺎﻫﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺟﻮد
ﻋﻘﺎر ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
وﻧ ـﺼ ــﺢ اﻷﻓ ـ ـ ــﺮاد اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﻴــﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـ ــﺮاء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر ﺑ ـﻀ ــﺮورة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ وﺟـ ـ ـ ــﻮد اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر
ﻣ ــﺮﺧ ــﺺ ﻟـ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻼوة
ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ﺷــﺮط ﻣــﻦ ﺷــﺮوط

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎل ا ﻟـ ـﺘ ــﺄ ﺧـ ـﻴ ــﺮ أو و ﻗ ــﻒ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع ووﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺷ ـ ــﺮط
اﺳـﺘــﺮﺟــﺎع اﻷﻣ ــﻮال إذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر وﻓـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺪة
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأ ﺿـ ـ ــﺎف أن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺸـﺘــﺮي
اﻟﻌﻘﺎر ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻳﺬﻫﺐ
إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ
ﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع واﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆال
ﻋ ـﻤ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮ ﻛــﺔ ا ﻟ ـﺤــﻖ
ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮ ﻳ ــﻖ أم ﻻ ﻋ ـ ــﻼوة
ﻋﻠﻰ ا ﺳـﺘـﺸــﺎرة ﻣـﺤــﺎم وﺧﺒﻴﺮ
ﻋﻘﺎري ﻛﻲ ﻳﻀﻤﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻗﺒﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
وا ﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮح ا ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺦ أن ﻳ ـﺘــﻢ
وﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ رﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺺ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
را ﻏـﺒــﺔ ا ﻟــﺪ ﺧــﻮل ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
ا ﻟـﻌـﻘــﺎر ﻳــﺔ وأن ﺗـﻘــﺪم ﺧﻄﺎﺑﺎت
ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺗ ـﻐ ـﻄــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ً
ﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ــﺪات ﺿـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ
ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎد ﻳــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ" ،ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺎب

اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪ ﺿ ـ ــﺮورة إﻳ ـﺠ ــﺎد ﺣــﻞ
ﺟـ ـ ــﺬري ﻟـ ـﻬ ــﺬه ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ وأن
ﺗـ ـﻘ ــﻮم ا ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت ذات ا ﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻞ ﻻﺳـ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع ﻧـﺤــﻮ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﺮاء
ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ.
ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ا ﻟ ـ ـ ــﺮ ﺷـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ إن ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮب ﺑـ ـﻴ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻓ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ
ﻣ ــﺎ زال ﻳ ـﻌــﺎ ﻧــﻲ ﺟـ ــﺮاء ﻣـﺸــﺎ ﻛــﻞ
اﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ واﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
أﻓ ــﺮزﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺸﻤﻞ  11أﻟﻒ ﻣﺘﻀﺮر.
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ً
»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ«
ﻹدارة ﻣﺨﺎزن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٦.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﺷﺎد اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺑﺨﺒﺮة »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ«
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻧﻘﻞ وإدارة اﻟﻤﻮاد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ »اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

وﻗ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﺪا ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺟـﻴـﻠـﻴـﺘــﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺨــﺎزن اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ،ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 6.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺗﻘﺪم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﺧــﺪﻣــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑ ـ ــﺈدارة ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﺨــﺎزن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ووﻗـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ "اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ"
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳــﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب،
ﺑﺤﻀﻮر ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.
وأﺷــﺎد اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺑﺨﺒﺮة "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ"
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻠــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ ،وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻧ ـﻘــﻞ وإدارة
اﻟﻤﻮاد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ "اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻘﺪ
دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
دون ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ ،وﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓــﻲ "اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ" ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﺜﺎﻗﺐ
ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم  RFIDاﻟﺬي

ﻓﻬﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ا ﻟـﺘــﻮر ﻳــﺪ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗــﺪرات اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻮارد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إدارة
اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺪﻗﺔ.
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ـﺜــﺎﻗــﺐ إﻟ ــﻰ وﺟـ ــﻮد ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت
ﺗﻮاﺟﻪ إدارة اﻟﻤﺨﺎزن ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣــﻊ اﻟـﺒــﺪء اﻟﻮﺷﻴﻚ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ،
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﺟـﻬــﻮد اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ 960
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

١٧

اﻗﺘﺼﺎد

 ...و»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻹدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟـ »ﻛﺮﺑﻮن« ﺑﻤﺼﺮ
وﻗـﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺮﺑﻮن
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣ ـﺸــﺮوع إﻧ ـﺸــﺎء ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت.
وﺳﺘﻌﻤﻞ "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﺑﻮن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ
ُ ّ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺪﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ داﺧﻞ
ﻣﺼﺮ ،وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺎوﻳﺎت،
ﻟﺪﻋﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،اﻟﺬي
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
ﻣــﺎدة اﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ.
وﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻌــﺎون "أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻲ" ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ــﺮﺑ ــﻮن اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻮاردة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻴﺎس ﻣﻨﻌﻢ" :ﺗﺤﻈﻰ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ
ﺑﺴﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺧ ـﺒــﺮاﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات".
وأﺿﺎف ﻣﻨﻌﻢ" :ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻨﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﻣﺸﺮوع
ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ،أﺻ ـﺒــﺢ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﻮن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ دراﻳـ ــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗــﺪرات
واﺳ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻠــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت

إﻟﻴﺎس ﻣﻨﻌﻢ وﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺎز ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ــﺮﺑ ــﻮن اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺎز" :ﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺠﺮد ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟـ ـﺒ ــﺎز" :ﺳ ـﺘ ـﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻠــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻂ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﻨﺎ ،وﻧﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ".

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ٢٠١٩ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ  ٢٦اﻟﺠﺎري
ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻳﻨﺠﺢ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻣ ــﻊ اﻹﻗـ ـﺒ ــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ،
ﻣ ــﻦ رواد "ﻣـ ــﻮل  "360ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ أﺑ ــﺮز
ﻣــﻮدﻳــﻼت اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ٤٠
ﺷﺮﻛﺔ ،ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ أﺑﺮز اﻷﺳﻌﺎر
واﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض ،ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ،٢٠١٩ﻓﻲ "ﻣﻮل  "360ﺣﺘﻰ  ٢٦ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٤٠ﺷﺮﻛﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺧﻼﻟﻪ
أﺑ ــﺮز ﻣــﻮدﻳــﻼت اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﺗـﺘـﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﻠﻰ
ﻃ ــﺮح اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮوض ،وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻷﺳ ـﻌــﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺮواد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء.
وﺗﺸﻬﺪ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺎت ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮض
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔــﻪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

ً
ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﻟـﻘــﺪرﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﺣ ــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،أﺿﺨﻢ
ﺣﺪث ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻫﻮ ﻣﻌﺮض
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ أﺷـﻬــﺮ اﻟـﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻳﺄﺗﻲ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ أﻫﻢ اﻹﺻﺪارات اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺤﺼﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺰوار ورواد اﻟﻤﺠﻤﻊ.
وﺗـﺘـﻴــﺢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟ ــﺰوار
ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ
ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﺠﺰ
ً
ﺗـ ـﺠ ــﺎرب ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺤ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﻴﻊ ،ﻣﻊ اﻟــﺮد ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻃﻮال اﻟﻤﻌﺮض.
وﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺎق

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وإﻃﻼق اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض
واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺎﻓﺔ
داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ،أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﻠﻤﻌﺮض أﺳــﺎﻣــﺔ ﺑﺴﺘﻜﻲ ،أن ﻣـﻌــﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ،٢٠١٩ﺑﺎت ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ً
أﺣ ــﺪث اﻟـﻤــﻮدﻳــﻼت ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺼﺔ واﺣ ــﺪة ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺳﻤﺎﺣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺑــﺮز اﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻓﻲ
ً
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﻰ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم
اﻷول ﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ــﻪ ،ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﻣـﻨـﺤـﻬــﻢ أﻓ ـﻀــﻞ اﻷﺳ ـﻌــﺎر
وﻋﺮوض ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
وﻗﺎل ﺑﺴﺘﻜﻲ ،إن اﺳﺘﻤﺮاره ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻋــﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

واﻟﺰوار ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت
ﻳﺤﻈﻰ ﺑــﻪ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،وﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺮز ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﻌــﺮض اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرات،
اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ "ﻣﻮل  "360ﺣﺘﻰ ٢٦
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١٩ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح أﺑﺮز وأﺣﺪث
اﻟﻤﻮدﻳﻼت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،٢٠١٩
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﺮوض واﻷﺳﻌﺎر واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻻﻗﺘﻨﺎص أروع
اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر واﻟ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺎت ،واﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ أﺑــﺮز
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض،
راوﻳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ ،أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺰوار ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ،

ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﻮدﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻣﺎم ﻋﺸﺎق اﻟﻘﻴﺎدة
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺰوار ﺳﻨﻮﻳﺎ،
إذ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻧـﺤــﻮ  ٣٥٠أﻟ ــﻒ ﺷـﺨــﺺ ﺧ ــﻼلل ﻋــﺎم
ً
 ،٢٠١٨ﺑــﺰﻳــﺎدة  ١٢.٤ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  ٢٨٩أﻟـﻔــﺎ
ً
ً
ﻋﺎم  ،٢٠١٧و ٢٧٠أﻟﻔﺎ ﻋﺎم  ،٢٠١٦و ٢٦٦أﻟﻔﺎ ﻋﺎم
 ،،٢٠١٥ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺸﻬﺪ زﻳــﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت
ً
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﻣــﻊ ﺑـﻴــﻊ  ١٣٠ﺳ ـﻴــﺎرة اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﻤﻮ  ١٣ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١١٥ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٧و ١٠٤ﺳﻴﺎرات ﻋﺎم  ،٢٠١٦و ٧٠ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎم
 ،،٢٠١٥ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﻌــﺪﻳــﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻌﺘﻨﻴﻘﻲ أن ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
 ٢٠١٩ﻳ ـﺤ ـﻈــﻰ ﺑـﻨـﺴـﺨـﺘــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٤٠ﺷــﺮﻛــﺔ ،وﻫــﻮ ﻳﺸﻬﺪ ﻃــﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ

ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺼﺮﻳﺎ ،وﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر.
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البرلمان األسترالي ِّ
يكرم
{الكبير} وديع الصافي...
َّأسس مدرسة في الغناء
والتلحين َّ
وكرس صوته
لخدمة مبادئه.

٢٥
مسك وعنبر

٢٥

قدمت فرقة «باولو فيرسكي»
اختارت إدارة مهرجان
األوكرانية أول استعراض
أيام المسرح للشباب في
دورته الثانية عشرة الكاتب لها في الكويت ،أمس األول،
بحضور مأل المسرح.
المسرحي عبدالعزيز السريع،
ٍ
ليكون شخصية هذه الدورة

جوني ديب ومكارثي وجون ترافولتا تصدروا
ترشيحات جوائز «»Razzi Awards
الدورة الـ  39أعلنت قوائمها ألسوأ أفالم عام 2018
كشفت جوائز " ،"Razzi Awardsالشهيرة باسم
"جائزة التوتة الذهبية" ،في دورتها الـ 39هذا العام،
عن قوائمها ألسوأ أفالم عام  ،2018وهي جائزة
مختصة برصد األعـمــال السينمائية التي القت
ً
ً
ً
فشال تجاريا ونقديا على حد سواء ،وعلى الرغم
من أن عددا كبيرا منها يقوم ببطولتها نخبة من
نجوم السينما العالمية ،فإنها لم تكن الصورة
ً
بناء على تصنيف الجمهور والنقاد.
األمثل لهم
والـتــرشـيـحــات ألس ــوأ أف ــام ع ــام  2018تنقسم
م ــا بـيــن  9ق ــوائ ــم مـخـتـلـفــة ،م ــا بـيــن "أسـ ــوأ فيلم،
أسـ ــوأ م ـخ ــرج ،أسـ ــوأ مـمـثــل ،أسـ ــوأ مـمـثـلــة ،أس ــوأ
ممثل مساعد ،أســوأ ممثلة مساعدة ،أســوأ نص
س ـي ـن ـمــائــي ،أس ـ ــوأ إعـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ،وأسـ ـ ــوأ إن ـتــاج
سينمائي" ،وجاء على رأس القائمة النجم العالمي
جون ترافولتا بفيلمه الدرامي " ،"Gottiوالذي القى
ً
ً
نقدا الذعا في فترة عرضه التجارية العام الماضي،
إذ احتل المركز ال ــ 11بشباك الـتــذاكــر األميركي،
بإجمالي إيرادات بلغت  1.670مليون دوالر ،وظهر
ترافولتا مع زوجته كيلي بريستون ،والتي تشاركه
ً
بطولة الفيلم بأكثر من دولــة أوروب ـيــة ،ترويجا
لفيلمهما ،كـمــا تــم ع ــرض الفيلم ألول م ــرة على
هــامــش فعاليات ال ــدورة األخ ـيــرة لمهرجان كان
السينمائي الدولي.
وتضمنت القوائم العديد من المفاجآت ،منها
ترشح النجمة األميركية ميليسا مكارثي لجائزة

"أسوأ ممثلة" عن دورها بفيلم "The Happytime
 ،"Murdersوس ـ ــط ت ــوق ـع ــات ب ـت ــرش ــح م ـكــارثــي
لجائزة األوسكار ،كأفضل ممثلة في دور رئيسي
عن فيلمها "? ،"Can You Ever Forgive Meكما
جــاء النجم العالمي جوني ديــب ،ضمن القائمة
والمرشح لجائزة أسوأ ممثل عن أدائه الصوتي
بفيلم الــرســوم المتحركة "،"Sherlock Gnomes
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز قبل ليلة
حفل توزيع جوائز األوسكار يوم  25فبراير المقبل.
وتـ ـع ــرض دي ـ ــب ل ـل ـعــديــد م ــن األزمـ ـ ـ ــات ال ـف ـتــرة
الماضية ،السيما عقب عرض فيلميهRichard" :
 "Says Goodbyو" ،"Fantastic Beasts 2إلى جانب
فيلمه " ،"City of Liesالذي استبعد من دور العرض
األميركية ،بسبب عدد من المشاكل التي افتعلها
ديب أخيرا ،منها رفع مدير موقع تصوير الفيلم
دعــوى قضائية اتهم فيها جوني بضربه داخــل
الـلــوكـيـشــن ،مـطــالـبــا بـتـعــويــض عــن بـيـئــة العمل
العدائية التي عمل بها.
ومـ ــن م ـف ــاج ــآت ال ـ ـ ـ ـ ــ" "Razziهـ ــذا الـ ـع ــام ،تــرشــح
الرئيس األميركي دونالد ترامب وزوجته ميالنيا،
بعد ظهورهما بشخصيتهما الحقيقية ضمن
أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم الــوثــائ ـقــي ""Fahrenheit 11/9
للمخرج العالمي مايكل مــور ،والفيلم الوثائقي
"."Death of a Nation
جوني ديب

«جائزة سيزار الفرنسية» تشيد بـ «كفرناحوم»

نادين لبكي وبطل فيلمها الطفل زين

ألقت إدارة أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية،
الشهيرة باسم "جائزة سيزار الفرنسية" الضوء على
ً
الفيلم اللبناني "كـفــرنــاحــوم" ،ونجاحه مــؤخــرا في
الــوجــود بـعــدد مــن الـقــوائــم العالمية ألفـضــل األفــام
األجنبية ،لكبرى المحافل السينمائية والعالمية،
ووصفت الفيلم بأحد أهم األعمال السينمائية العام
الماضي.
كما قامت مخرجة الفيلم نادين لبكي بإعادة نشر
البوست المنشور على الصفحة الرسمية للمحفل
السينمائي ،عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام"،
ووجـهــت الشكر إلدارة المهرجان ،إللقائها الضوء
على فيلمها كأفضل أف ــام ال ـعــام ،وتــرشـحــه الفترة
األخيرة للعديد من الجوائز العالمية ،منها جوائز
بافتا ،وغولدن غلوب ،كما فاز بجائزة "لجنة التحكيم
الخاصة" بفعاليات ال ــدورة األخـيــرة لمهرجان كان
السينمائي الدولي في سابقة هي األولــى للسينما
اللبنانية.

تدور أحداث فيلم "كفرناحوم" حول إحدى المناطق
التابعة للعالم العربي ،التي تقع تحت أزمات سياسية
واجتماعية طاحنة ،يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش
في قرية فقيرة ،ويقرر التمرد على نمط الحياة.
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة
في الواليات المتحدة ،قبل فترة ،القائمة المختصرة
لمسابقة أفضل فيلم أجنبي ،وضمت  9أفالم من أصل
 87شملتها المرحلة األولى لالختيار.
وج ــاء تــرتـيــب األفـ ــام أبـجــديــا بــاإلنـكـلـيــزيــة وفــق
جـنـسـيــاتـهــا كــال ـتــالــي" :ط ـي ــور ال ـم ـمــر" (ب ـي ــردز أوف
بــاســدج) مــن كولومبيا ،و"الـمــذنــب" (ذا جيلتي) من
الــدن ـمــارك ،و"ال تنظر بـعـيــدا" (نـيـفــر ل ــوك أواي) من
ألـمــانـيــا ،و"ل ـص ــوص الـمـتــاجــر" (ش ــوب لـيـفـتــرز) من
اليابان ،و(أيـكــا) من كازاخستان ،و(كفرناحوم) من
لبنان ،و(رومــا) من المكسيك ،و"حــرب بــاردة" (كولد
وور) مــن بــولـنــدا ،و"اح ـت ــراق" (بيرنينغ) مــن كوريا
الجنوبية.

هيو جاكمان يروج في اليابان
فيلم The Front Runner

ِّ
يجسد شخصية «جاري هارت» عضو مجلس الشيوخ األميركي

هيو جاكمان

إليسا

جينيفر غارنر

ً
إليسا تحيي حفال بالقرية جينيفر غارنر تنفي
شائعة حملها الرابع
العالمية أول فبراير
تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفال غنائيا ضخما في 1
فبراير المقبل بالقرية العالمية في دبي .وكانت إليسا أحيت
أخيرا حفال غنائيا خيريا بالقاهرة ،تحت شعار "إلى كل اللي
بيحبوني" ،وذهبت أرباحه للتبرعات لعالج مرضى السرطان
ولطب جامعة عين شمس ،لشراء جهاز طبي للعالج المشخص
للمساعدة في الوصول ألنسب العالجات لكل مريض سرطان.
ُيذكر أن إليسا طرحت العام الماضي ألبومها "إلى كل اللي
بيحبوني" ،الذي ضم  16أغنية ،منها" :إلى كل اللي بيحبوني"،
"كرهني"" ،مفيش أسباب" ،و"نفسي أقوله".

وقعت النجمة جينيفر غارنر ضحية فاصل جديد من
الشائعات ،حيث نشر موقع مجلة  Woman’s Dayتقريرا
يشير إلــى أن غــارنــر ( 46عــامــا) حــامــل فــي طفلها الــرابــع
واألول مــن ج ــون مـيـلــر ،فــي الــوقــت ال ــذي نـفــى المتحدث
باسمها هذا األمر.
َّ
وادع ـ ــت الـمـجـلــة أن م ـصــدرا مـقــربــا مــن غــارنــر ذك ــر أن
ُ
الـنـجـمــة الـشـهـيــرة صــدمــت عـنــدمــا اكـتـشـفــت أن ـهــا حامل
بطفلها الــرابــع ،وقــال إنها أجــرت سبعة اختبارات حمل،
كونها لم تستطع أن تصدق الخبر.

من فيلم «»Alita

وصل النجم األسترالي العالمي ،هيو جاكمان ،إلى
اليابان أمس األول ،لترويج أحدث أعماله السينمائية
" ،"The Front Runnerوقــوبــل بــاحـتـفــاء جماهيري
كبير ،والتقط ً
عددا من الصور التذكارية .ومن المقرر
أن يفتتح الفيلم دور العرض العالمي في اليابان مطلع
شهر فبراير المقبل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شخصية
"جاري هارت" ،عضو سابق بمجلس الشيوخ األميركي،
وحملته االنتخابية عــام  1988وفضيحته الجنسية
ال ـش ـه ـيــرة ،ويـ ـش ــارك جــاك ـمــان ال ـب ـطــولــة ك ــل م ــن فـيــرا
فارميغا ،جي كي سيمونز ،مارك أوبراين ،أوليفر كوبر،
وكريس كوي.
ً
وأعلن جاكمان ،مؤخرا ،عن إحيائه جولة غنائية
بعدد من الواليات األميركية ،لترويج عدد من األغاني
ال ـخ ــاص ــة بــأع ـمــالــه ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،م ـن ـهــا ف ـي ـلــم "The
 ،"Greatest Showmanوفيلم "ّ ."Les Miserable
وروج
جاكمان جولته الغنائية بنشره عددا من الملصقات
الدعائية الخاصة بالجولة عبر حساباته الرسمية على
مواقع التواصل االجتماعي.

تريلر جديد لفيلم
«»Alita: Battle Ange

عالم المسرح

طرحت شركة  Century Fox 20thتريلر جديدا لفيلم
األنيمشن  ،Alita: Battle Angelالـمـقــرر عــرضــه فــي 14
فبراير المقبل ،وتدور أحداثه في إطار اإلثارة والتشويق،
كما ُيعد الفيلم محاولة لدمج فن االنيميشن مع التصوير.
وتدور قصة العمل حول أليتا ،التي تم ابتكارها من قبل
الدكتور الغامض ،لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع،
حيث إنها ال تستطيع أن تتذكر من هي ،أو من أين أتت،
لكن بالنسبة للدكتور إيدو ،فإن الحقيقة واضحة تماما،
إنها الشخص الذي يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار.

من جهة أخرى ،استرجع جاكمان البالغ من العمر
ً
 50عاما ،ذكريات تجربته األولى في عالم المسرح ،وأكد
أنه "وقع في حب" العمل المسرحي ،منذ اللحظة األولى
التي وطئت فيها قدماه خشبة المسرح.
وي ـق ــول" :أت ــذك ــر عـنــدمــا كـنــت فــي الـخــامـســة أو في
السادسة من العمر ،كنت أقــوم بالعمل في مسرحية
(كاميلوت) ،على مسرح المدرسة ،ومنذ تلك اللحظة
التي صعدت فيها إلى خشبة المسرح ،شعرت بأنني
طبيعي جدا".

وأضاف الفنان الذي اشتهر بتقديم شخصية البطل
الخارق "وولفرين" ،التي جسدها في سلسلة أفالم "X
" :"menلقد وقعت في حبه (المسرح) في ذلك الوقت،
واستمررت كذلك منذ ذلك الحين".
وك ــان الـمـمـثــل الـشـهـيــر الـحــائــز جــائــزة تــونــي ،قــام
ببطولة الفيلم الموسيقي "أعـظــم رجــل اسـتـعــراض"،
الذي يجسد فيه شخصية منظم العروض األميركي بي.
تي .بارنوم ،الذي كان له دور ريادي في عالم السيرك
في القرن الـ.19

مهارات التمثيل
ومن المقرر أن يعود جاكمان -المعروف بمهاراته
في الغناء والرقص ،باالضافة إلى التمثيل -إلى "جذوره
المسرحية" ،في إطار جولة قائمة على أحداث الفيلم،
تحمل اسم "هيو جاكمان :الرجل ،الموسيقى ،العرض".
ومن المقرر أن تصل الجولة إلى المملكة المتحدة في
مايو ُ
المقبل.
وتجدر اإلشارة إلى أن جاكمان كان قد أكد من قبل
أن المهارات التي تعلمها في مجال التمثيل المسرحي،
ساعدته في دوره في فيلم "أعظم رجل استعراض" ،وهو
مــن إخ ــراج مايكل جــراســي ،ويضم نجوما مــن أمثال
ميشيل ويليامز وزاك إيفرون.
يــذكــر أن جــاكـمــان يـقــوم ببطولة عــدد مــن األعـمــال
السينمائية خالل الفترة المقبلة ،منها فيلم الرسوم
ً
المتحركة " "Missing Linkالمقرر عرضه تجاريا بشهر
إبريل المقبل ،كما يشارك ببطولة فيلم الدراما "Bad
ً
 "Educationالمقرر طرحه أيضا خالل العام الحالي.
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المشاركون في «قراءة سيرة الفايز» :من أبرز الشعراء بالكويت
خالل لمسة وفاء للشاعر أقامها مركز جابر األحمد الثقافي

ملصق الفعالية

فضة المعيلي

ُدرست قصائد الشاعر محمد
الفايز في المدراس الحكومية
والخاصة ،وترجمت قصائده إلى
الفرنسية وكتبت دواوينه بخط
برايل.

والدي كسب رهانه
على الشباب في
تعريف العالم
بـ«مذكرات بحار»
شذا الفايز

شـهــدت الـقــاعــة المستديرة في
مركز جابر األحمد الثقافي ،أمس
األول ،فـعــالـيــة "ح ــدي ــث االث ـن ـيــن"،
ضـمــن الـمــوســم الـثـقــافــي للمركز،
وجــاءت بعنوان "قــراءة في سيرة
الشاعر محمد الـفــايــز" ،فــي لمسة
وف ــاء ،ش ــارك فيها الـفـنــان الكبير
عبدالعزيز المفرج شادي الخليج،
واإلعالمية أمل عبدالله ،واألديــب
عبدالله خلف ،والـشــاعــر د .سالم
خداده ،وأدار األمسية نجلة الشاعر
د .شذا الفايز ،وقد حضر األمسية
جمع من األدباء والمهتمين.
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر رف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـشـ ــاعـ ــر
الــراحــل ذكــريــاتـهــم مـعــه ،مؤكدين
ع ـلــى ف ــرادت ــه ال ـش ـعــريــة وت ـم ـيــزه،
ومـ ـعـ ـتـ ـب ــري ــن أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان م ـ ــن أب ـ ــرز
الشعراء في الكويت.
واستهلت نجلة الشاعر الفايز
د .شــذا الـفــايــز بكلمة ،جــاء فيها:
"بصوت شاعركم ...شاعر الكلمة...

األطفال
وثقافة
العنف

المشاركون في حديث االثنين

شاعر اإلحساس ...شاعر البحر...
ف ـهــو الـ ــذي يــرحــب ب ـكــم ،ف ـقــد كــان
يستقبل ضيوفه بصوته وصورته،
تختف من العيون واآلذان".
التي لم
ِ
وأضافت الفايز" :أحب مذكرات
ب ـ ـ ـحـ ـ ــار ...م ـ ــذك ـ ــرات ذلـ ـ ــك ال ـب ـح ــار
ال ــذي أبـحــر تــاركــا أهـلــه وأحـبــابــه
وع ـشــاقــه" ،مـتــابـعــة" :ذل ــك الشاعر
الـ ـ ــذي أحـ ـب ــه الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـكـ ـب ــار،
ويـتـنــافـســون عـلــى نـشــر قـصــائــده
وأشعاره وأغانيه دائما في وسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي (ت ــوي ـت ــر،
انستغرام ،فيسبوك)" .واستطردت:
"باعتباري ابنته ،وضعت وصيته
أم ــام عـيـنــي ،وأحـبـبــت أن تتحقق
وصيته على أرض الــواقــع بنشر
أش ـعــاره ودواوي ـن ــه ،لـكــن فوجئت
بدراسة أشعاره في الصف الحادي
ع ـش ــر ف ــي ال ـ ـمـ ــدراس ال ـح ـكــوم ـيــة،
والـ ـخ ــاص ــة ،وت ــرج ـم ــت ق ـصــائــده
إل ــى الـفــرنـسـيــة ،وكـتـبــت دواوي ـنــه

بخط برايل ،والشكر موصول إلى
جمعية المكفوفين الكويتية".

مذكرات بحار

فارس من فرسان
تجديد الشعر
الكويتي
د .سالم خدادة

وذكـ ـ ـ ــرت أن "أش ـ ـع ـ ــاره صـ ــارت
ً
واقـ ـع ــا ،ك ـمــا ق ــال ل ــوال ــدت ــي :أمـلــي
بالشباب القادم ،فهم من سيعرف
العالم بمذكرات بـحــار" .وأضافت
ال ـف ــاي ــز" :ف ـش ـبــاب وط ـن ــي الـكــويــت
شباب يستبشر به الزمان ،وها قد
عاد الزمان ونشروا مذكرات بحار
التي غناها شادي الخليج وعاش
بها بإحساسه المرهف ،وبكلمات
ش ــاع ــرن ــا غـ ـن ــى شـ ـ ـ ــادى ال ـخ ـل ـيــج
أوبريت السندباد ،وبذلك تحققت
أمنية والدي ورهانه على الشباب".

شاعر كبير
وقال الفنان عبدالعزيز المفرج

مرحلة انتقالية للشعر المعاصر
ونظم الشعر وهو
يذكر أن الشاعر محمد الفايز ولد في عام َ ،1938
في السادسة عشرة من عمره ،ثم اتجه إلى كتابة القصة السردية ،ثم
عاد للشعر وأصدر  11ديوانا كان أولها "مذكرات بحار" ،ثم "النور من
الداخل" ،و"الطين والشمس" ،و"رسوم النغم المفكر" ،و"بقايا األلواح"،
و"ذاكرة اآلفاق" ،و"لبنان والنواحي األخرى" ،و"حداء الهودج" و"خالخيل
الفيروز" ،و"تسقط الحرب".
وبعد رحيله طبع دي ــوان "خــرائــط الـبــرق" و"المجموعة الشعرية
الكاملة" ،باإلضافة إلى إعادة طباعة "مذكرات بحار".
ويعتبر الفايز من أبرز شعراء منطقة الخليج العربي في مرحلة

الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ،ويمثل مرحلة انتقالية
او وسيطة في الشعر الكويتي المعاصر بشكل خــاص ،وفــي الشعر
الـخـلـيـجــي عــامــة ،إذ حـفـلــت تـجــربـتــه بــالـقـصـيــدة الـعـمــوديــة وبشعر
التفعيلة ،من حيث الشكل ،وبكثير من االتجاهات واألبعاد المختلفة
ـدا مــن أكـثــر الشعراء
والـمـتـعــددة مــن حيث المضمون ،مــا جعله واح ـ ً
تجديدا ،قياسا إلى جيله وإلى مرحلته الزمنية.
قرأ الفايز بطون الكتب ،وحفظ الدواوين الشعرية لفحول الشعراء
مثل المتنبي وأبي تمام ،وكان يعتبر المتنبي معلمه األول ،فهو مفتون
به ،يحفظ الكثير من شعره ،ويلقيه على أصدقائه في جلساته الخاصة.

الملقب بشادي الخليج ،الذي غني
أشهر أعمال الفايز "مذكرات بحار"،
فــي كلمته ،إن الفايز شاعر كبير،
الف ـتــا إل ــى أن ــه حـتــى ال ـي ــوم م ــازال
ي ـت ـس ــاءل :ك ـيــف ك ـتــب ال ـف ــاي ــز هــذا
ال ـش ـعــر؟ وك ـيــف غ ــاص ف ــي أعـمــاق
البحار ليخرج هذه الآللئ؟
كما تحدث المفرج عن أوبريت
"م ــذك ــرات بـ ـح ــار" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الفايز خالل فترة أبدى تعجبه من
نـجــاح اللحن واألداء فــي التعبير
عن شعره.

العمل في اإلذاعة
من جانبها قالت اإلعالمية أمل
عبدالله" :هناك يوم ما زالت ذاكره
عــالـقــة ب ـف ـك ــري ...الـتـقـيـتــه بمكتب
األدي ـ ــب ع ـبــدال ـلــه خ ـلــف الـ ـم ــوازي
لمكتبه ،لكني لم أكن أعرف هل هو
موظف أم زائــر ،ماسكا سيجارته
التي لم تفارقه طوال السنين ،التي
عمل بها في اإلذاعــة ،البسا عقاله
بطريقة يكاد يكون هو مبتكرها،
إذ لم أشاهد أحدا يلبسه مثله".
وبـ ـ ــدوره ،ذك ــر األديـ ــب عـبــدالـلــه
خلف أن الفايز هو الشاعر الوحيد
الــذي سجل دي ــوان يوميات بحار
في العالم العربي ،وقــام بتصوير
البحر بشعره الراقي الــذي يقوله،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـفــائــز أول شــاعــر
قام باستدعائه المغفور له الشيخ
عبدالله السالم ليقابله ،فقد كان
ي ـك ـتــب ب ــذل ــك ال ــوق ــت ف ــي ج ــري ــدة
الرسالة .وقال خلف" :اتصلوا على
جريدة الرسالة يطلبون من الفائز
أن يذهب لمقابلة الشيخ عبدالله
ال ـســالــم ،وف ـعــا ت ــم ذل ــك ،والـشـيــخ
عـبــدالـلــه الـســالــم ك ــان أيـضــا يحب
ً
الشعر ويقول الشعر" ،مضيفا أن
الفايز هو ظاهرة رائعة.

تجديد الشعر
وف ــي حــديـثــه عــن الـفــايــز ق ــال د.
س ــال ــم خ ـ ــدادة إن ال ــراح ــل يـعـتـبــر
ً
فــارســا مــن فــرســان تجديد الشعر
ال ـكــوي ـتــي ،ب ـعــد مــرح ـلــة اسـتـقــال
ال ــدول ــة ،ح ـيــث ت ـح ــول ال ـش ـعــر من
المرحلة العمودية إلى الشعر الحر.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادة ع ــن
خصوصية "مذكرات بحار" ،ورأى
أن هـ ــذه ال ـخ ـصــوص ـيــة مــرجـعـهــا
"خصوصية الموضوع عن البحر
والـ ـبـ ـح ــارة ،وك ــذل ــك ثـ ــراء ال ـمــاديــة
الشعرية التي اعتمدت على البالغة
ولغة الحقيقية".

فيصل خاجة مع المشاركين في الندوة

اكتشاف مقبرتين أثريتين جنوب غرب القاهرة
نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة لوزارة اآلثار وتعمل في منطقة آثار «بئر الشغالة» في مدينة «موط»
بواحة الداخلة (جنوب غرب القاهرة) ،في الكشف عن مقبرتين أثريتين ترجعان إلى العصر الروماني،
نقشت على جدرانهما رسوم جنائزية زاهية وواضحة األلوان.
القاهرة -أحمد الجمال

المزار الجنائزي
في المقبرة
الثانية يؤدي
إلى مقبرة أخرى
مقبية

أوضح األمين العام للمجلس
األعلى لآلثار في مصر ،مصطفى
وزيـ ـ ـ ــري ،أن أعـ ـم ــال ح ـف ــر أث ــري
أخـ ـي ــرة ن ـتــج ع ـن ـهــا ال ـك ـشــف عن
م ـق ـبــرة ت ـت ـكــون م ــن س ـلــم م ــن 20
درج ـ ــة تـسـبـقـهــا ع ــام ــة ُ
«ح ـت ــب»
ب ــال ـط ــوب ال ـل ـبــن وع ـل ـي ـهــا بـقــايــا
ط ـب ـق ــة مـ ــن ال ـ ـمـ ــاط ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
مذبح من الحجر الجيري ،ومنه
إلى مدخل رئيس للمقبرة مشيد
من الحجر الرملي ،ويفضي إلى
الصالة الرئيسية للمقبرة.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري« :ب ـ ـن ـ ـيـ ــت

رسوم ونقوش فريدة

الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوب الـ ـلـ ـب ــن
ً
بطول  540سنتيمترا ،وعــرض
ً
 250سـنـتـيـمـتــرا ،وارت ـف ــاع 370
ً
ُ
سـنـتـيـمـتــرا ،ول ـهــا سـقــف مقبى
غالبيته مـتـهــدم ،وف ــي الـحــائــط
الشمالي مدخالن لحجرتي دفن
تعلوهما حجرتان أخريان لهما
م ــدخ ــل م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـشــرق ـيــة
ع ـثــر ف ــي داخ ـل ـه ـمــا ع ـلــى بعض
وأوان
الهياكل العظمية ومسارج
ٍ
فخارية».

امتداد أعمال الحفر
كـ ــذلـ ــك أع ـ ـلـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف م ـق ـبــرة
أخ ـ ــرى ،وقـ ــال رئ ـي ــس ق ـط ــاع اآلث ــار
ال ـم ـصــريــة ،أي ـم ــن ع ـش ـم ــاوي ،إنـهــا
تـ ـق ــع فـ ــي الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة مــن
المقبرة األولىُ ،
وعثر عليها نتيجة
امتداد أعمال الحفر إلى الشرق من
المقبرة األول ــى .وبـعــد رفــع الــرديــم
عـثــر ال ـخ ـبــراء عـلــى مـقـبــرة مشيدة
مــن الـطــوب اللبن مكونة مــن صالة
مستعرضة وحجرتين جانبيتين
متهدمتي األعـتــاب فيها أســاســات
مــزار جنائزي أمامي يحتوي على

جانب من غرف المقبرتين
مذبح مبني بالطوب اللبن وموقد
ً
عليه بقايا سناج ،فضال عن مائدة
لـلـقــرابـيــن مــن الـحـجــر الــرم ـلــي إزاء
الباب المؤدي إلى حجرة الدفن.
وأضاف عشماوي« :يؤدي المزار
الجنائزي في المقبرة الثانية إلى
مقبرة أخرى مقبية ،تتكون من سلم
ي ــؤدي إلــى رده ــة جنائزية ،ومنها
إلــى حجرة عثر في أحــد حوائطها
على «نيشة» منقوش عليها منظر
ِّ
يصور عملية تحنيط صاحب
فريد
المقبرة».

 10مقابر غير مكتملة
بدأت أعمال الحفائر األثرية في منطقة آثار «بئر الشغالة»
في مدينة «موط» بواحة الداخلة (جنوب غرب القاهرة) عام
ُ
 ،2002واستمرت خمسة ُمواسم أثرية ،وكشف عن أكثر من
عشر مقابر غير مكتملة شيدت بالحجر الرملي واستكملت
بالطوب اللبن .وترجع هذه المقابر إلى العصر اليوناني
وتتميز ب ـطــراز مـعـمــاري فــريــد ،إذ إن بعضها يـتـكــون من
ثالثة طوابق واآلخر من طابقين ،وتنتهي كل مقبرة بشكل
هرمي .زينت جدران هذه المقابر من الداخل برسوم جنائزية
زاهية األلوان.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ّ
تصح هذه المقولة في أمور كثيرة
االكتشاف الجديد قد يطرد القديم.
شهدها تاريخ ومسيرة المجتمعات البشرية ،إال أن الفن السينمائي
ما زال في البعد من ذلك .فمنذ بدايات السينما في نهاية تسعينيات
القرن التاسع عشر ،مع اختراع كاميرات التصوير السينمائي ،وحتى
ً
ً
يومنا الراهن ،يشهد الفن السينمائي مزيدا من الحضور ومزيدا من
ً
ً
االهتمام ومزيدا من الروعة والقدرة على تطوير نفسه تقنيا بشكل
مدهش!
ً
وتحديدا
يعتمد المشتغلون في الفن السينمائي ،في معظم األحيان،
كبريات شركات اإلنتاج في هوليوود ،على عنصرين في إنتاج األفالم،
ً
وهما :الجنس والعنف .ويبدو الفتا بقاء هذين العنصرين في تجدد
ً
ّ
وفي تشكل وفي ازدياد يصعب الحد منه .فالعالم بات يعيش حروبا
ً
ً
ً
يومية متوحشة يعجز خيال أي مبدع ،كاتبا كان أو قاصا أو روائيا
ً
ً
ً
أو مسرحيا أو فنانا تشكيليا على مجاراة أحداثها وكتابة ما يماثلها.
ً
ّ
لكنها السينما األميركية العالمية مصر ة على أن تبقى تقدم عنفا
ً
ً
مخيفا ،عنفا يفوق أي خيال ويتعدى أي وصف.
ً
صحيح أن في كل إنسان شيئا من عنف ظهر أو خفى ،وصحيح أن
دغدغة هذا العنف قد تعود ببعض البشر إلى لحظات ّ
توحشه األول،
ً
يوم كان يسكن الغابات .وصحيح أن شيئا من العنف قد يحرك متعة
غريزية خفية لدى البعض .لكن أن يكون العنف هو العنصر األساسي
في جذب الجمهور إلى شباك التذاكر ،فإن األمر بحاجة للوقوف عنده
وتحليله .وهــذا التحليل يتجه إلى كل من المنتج والمستهلك .وإذا
ً
كان معروفا سبب إنتاج المنتج ،شركات هوليوود ،لهذه النوعية من
األفالم ،ألنها تحقق الربح ،فإن ميل المستهلك ،إنسان التحضر ،إلى
التمتع بالعنف ،يثير الكثير من عالمات االستفهام.
إن ـســان ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن ،ال ــذي يـنـحــدر مــن بـشــر عــاشــوا
حضارات كثيرة جاء بها األنبياء برساالت سماوية ،وتبعها ماليين
البشر ،وهــو اإلنـســان نفسه الــذي خــاض من الـحــروب الكثير ،وذاقــت
روحــه ،بما اختزنت جيناته البشرية المواجع واأللــم بسبب كــوارث
الحروب .وفي الذاكرة القريبة حربان عالميتان ،هما الحرب العالمية
األولــى والحرب العالمية الثانية ،خاصة أن الثانية قدمت خمسين
ً
مليون قتيل قــربــانــا لتنور الـحــرب المشتعل ،وأن ضحايا الحروب
والمشوهين بسببها ما زالوا يعيشون بيننا .ونحن في منطقة الشرق
ً
األوسط نعيش حربا مستمرة منذ مطلع منذ القرن التاسع ،مع حروب
التحرير العربية ،ولم نزل نغطس بالحرب والدم حتى آذاننا .إذن لماذا
يعشق اإلنسان الحرب والعنف والدم؟
ً
كتبت مــرارا والسؤال يحيرني :لماذا يعشق اإلنسان العنف والــدم؟
ً
ولماذا يدفع ماال ليستمتع برؤيتهما؟ وبحثت في الكثير من الدراسات
ّ
ً
ً
االجتماعية والنفسية والسياسية والعسكرية ،علني أجد جوابا مقنعا،
ً
ـاف يفسر م ــزي ــدا مــن عـشــق اإلن ـس ــان للعنف
فـلــم أع ـثــر عـلــى ج ــواب ش ـ ٍ
والتوحش ،سوى أن معايشة العنف اليومي المخيف في مختلف
ً
ب ـل ــدان ال ـعــالــم ،ق ــد تـخـلــق وت ـغ ــذي ل ــدى الـبـعــض شـيـئــا م ــن الــوصــل
بالعنف ،وهذا الوصل يأخذ صاحبه لمعايشة حالة العنف عبر المشهد
السينمائي .وربما هذا ما يدفع بالمنتجين في هوليوود إلى البحث عن
أفكار جديدة تخص العنف ،وتخص الرعب ،وتخص ارتياد آفاق جديدة
ً
في خياالت العنف السينمائي .أعلم تماما أن مقالي ومقاالت كثيرة حول
العالم تدين عنف هوليوود لن تؤثر في عمل هوليوود ،لكن ما يمكن عمله
هو الوقوف الجاد في وجه إيصال العنف لألطفال ،بما يوجب على األسر
ً
االنتباه الكبير أللعاب األطفال ،فعدد كبير من األســر ،وتحديدا بعض
َ
َ
األمهات الشابات ،صرن يجدن في أجهزة "اآلي باد" ،وحتى التلفون النقال،
وسيلة إللهاء الطفل وكف بكائه والتخلص من ازعاجه ،دون االنتباه إلى
األثر المدمر الذي تبثه ألعاب وأفالم العنف في نفسية هذا الطفل .إن كان
صوتنا ال يصل لكبرى شركات إنتاج هوليوود ،فال أقل من أن نخاطب
أصحاب األســر العربية بإبعاد األطفال عن ألعاب العنف .ففي وطننا
العربي ما يكفي من العنف والدم والندم.

إصدار

مكتبة البابطين المركزية تصدر سيرة
الشاعر َ
ظيري
الح
ِ

غالف اإلصدار
يعد اكتشاف الشعراء الذين طوت األزمان سيرهم أحد أهداف مكتبة
البابطين المركزية للشعر العربي ،وفــي هــذا اإلطــار أعــادت المكتبة
َ
ظيري ،المتوفى عام 1172م ،ولقبه الذي
إلى النور
سيرة الشاعر الح ِ
ّ
اشتهر به "دلل الكتب" ،أمــا اسمه الكامل فهو أبوالمعالي سعد بن
علي بن القاسم األنصاري الخزرجي الحظيري البغدادي.
وهو شاعر من العراق ظهرت أعماله في القرن السادس للهجرة ،لكنه
بعد رحيله أصبح أكثر شهرة ،وقد أصدرت مكتبة البابطين المركزية
ّ
للشعر العربي كتابا عنه بعنوان "دلل الكتب :الحظيري  568هــ...
حياته وشعره" ،جمع وتحقيق د .محمد شهاب.
وال يتوقف الكتاب عند حياة الشاعر ،بل يفصل في أغــراض شعره
بين الغزل والهجاء والشكوى والعتاب والمدح وأغراض أخرى مرتبة
قوافية بحسب حروف الهجاء.
ويذهب د .شهاب إلى أبعد من ذلك ،حيث يتحدث عن اللغة واألسلوب
ّ
في شعر دلل الكتب وبنية النص والمحسنات البديعية والموسيقى
الـشـعــريــة ،وغـيــرهــا مــن الـتـحـلـيــات الـنـقــديــة ،وه ــي إضــافــة ق ــام بها
المحقق ليتميز عــن الكثير مــن كتب التحقيق التقليدية ،فقد مزج
بين التحقيق والنقد ،وبذلك يكون العمل ثريا ومكتمال بين أيدي
الباحثين ،إذ جــاء الكتاب فــي قسمين :األول عــن حياة الشاعر وما
جاء في كتب التراجم والسير من أخباره ،والثاني يتضمن تحليال
نقديا ألشعاره.
ويقول رئيس مجلس إدارة المكتبة الشاعر عبدالعزيز البابطين ،في
تصديره للكتاب" ،إدراكا منا ألهمية الشعر العربي في إثراء الوجدان
العربي ،وإخــاصــا ألمتنا والمبدعين من أبنائها فقد عقدنا العزم
على رصــد ساحة الشعر العربي على امتدادها الزماني والمكاني،
ب ــدءا مــن عـصــر مــا قـبــل اإلسـ ــام وح ـتــى الــوقــت ال ــراه ــن ،والـتـعــريــف
بشعرائها وبما أبدعوه".
ّ
وفي تقديم الكتاب يقول المحقق" :نــال دلل الكتب الحظيري منزلة
رفيعة في حياته ،وتكاد تكون أكبر من تلك التي كان يحلم بها بعد
ُ
مماته ،والحظيري جدير بــأن تجترح له هــذه الــدراســة والوقفة عند
سيرته وأشـعــاره بوصفه يمثل حلقة أدبية مهمة من حلقات القرن
السادس للهجرة".

توابل ةديرجلا

•
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ِّ
البرلمان األسترالي يكرم العمالق وديع الصافي
َّ
َّ
• أسس مدرسة في الغناء والتلحين وكرس صوته لخدمة مبادئه
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مزاج

أخبار النجوم

«أرابز غات تالنت»
ينطلق الشهر المقبل

الصافي أحد أكبر عمالقة الفن في العالم العربي ،صاحب إرث فني من الموسيقى واألغاني اللبنانية والفولكلورية،
وديع ً
كرمه أخيرا البرلمان األسترالي ،بالتعاون مع المكتبة الوطنية في لبنان ،وبرعاية النائب والوزير األسترالي  -اللبناني
جهاد ديب.
بيروت -ةديرجلا

•

ً
ّ
نكرم عمالقا
كانت له صوالته
وجوالته في نشر
الفن اللبناني في
العالم
بيدرو الحاجة

في احتفال أقيم في المكتبة الوطنية في
بيروت ،وفي حضور فني وثقافي ،وضمن
الجلسة الثانية من النشاطات الثقافية في
المكتبة الوطنية التي ستنعقد كل خميس،
ك ـ ّـرم الـبــرلـمــان األس ـتــرالــي «الـكـبـيــر» وديــع
الصافي الذي كانت له محطات ناجحة في
أستراليا ،إذ زارها مرات عدة وأحيا حفالت
للجاليات العربية فيها وغنى على أضخم
مسارحها.
استهلت حفلة التكريم بكلمة ترحيبية
للمديرة التنفيذية فــي المكتبة الوطنية
جلنار عطوي سعد ،ثم تكلم الدكتور حسان
عكرا ،رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
للمكتبة الوطنية الذي نوه بدور المكتبة
الوطنية فــي حفظ ال ـتــراث الــوطـنــي مهما
كانت صفته.
أض ـ ــاف« :نـجـتـمــع ال ـي ــوم بــال ـت ـعــاون مع
البرلمان األسترالي لتكريم أحد عظمائنا،
الـفـنــان الكبير ودي ــع الـصــافــي ،فــي رحــاب
المكتبة الوطنية التي تحفظ التراث ،ونحن
نـعـلــم أن ـنــا ل ــو أردن ـ ــا ان نـنـهــض بــال ـبــاد،
عـلـيـنــا أن نـنـهــض بـثـقــافـتــه ،ولــدي ـنــا دور
كبير نقوم به لنرد لبنان إلى مكانته «جنة
على األرض» ،ويـكــون لبنان بغض النظر
عن الطائفة والمذهب ،ويكون ديني لبنان
وتكون بالدي صالة مثل ما أوصانا وديع
بأغنية «يا بني»».

فنان عربي كبير
في كلمته التي ألقاها باسم النائب جهاد
ديب ،أكد اإلعالمي اللبناني المغترب بيدرو
الحاجة أن المناسبة «لتكريم عمالق كانت
له صوالته وجوالته في نشر الفن اللبناني
ً
وديع الصافي ،وهو ليس ملكا للبنان بل
ً
ً
ملك للعالم .وديــع الــذي تــرك مـجــدا وإرثــا
لــأغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ال يـ ــزال صــوتــه
ً
منتشرا في األرجاء ،وعندما نتكلم
عن وديع ال نتكلم عن فنان لبناني
بل عن فنان عربي كبير».
أضاف« :أراد البرلمان األسترالي أن
يقوم بلفتة مميزة لخمسة فنانين من
عمالقة الزمن الجميل ،ومــن ضمنهم
الدكتور وديع الصافي ،وكلفني النائب
األسترالي من أصــل لبناني والوزير
في حكومة الظل جهاد ديب تقديم
شهادة تقديرية للعمالق الكبير
وديع الصافي وإهدائها إلى
روحــه الطاهرة ،وأنــا أكيد
أنه اليوم يرانا من فوق».
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ــك س ـل ــم
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة
ت ـقــديــريــة إلـ ــى ابـنــه
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج ودي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الـصــافــي وشقيقه
الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد إيـ ـلـ ـي ــا
فرنسيس.

ظاهرة فريدة
أع ـ ـ ـ ــرب ال ـع ـم ـي ــد
إي ـ ـل ـ ـيـ ــا ف ــرنـ ـسـ ـي ــس،

شقيق وديــع الصافي ،عن امتنانه وعن
ً
«الوفاء ودائما الوفاء الذي يختزن قلوبنا
يا أهل الوفاء» .وشكر الدولة األسترالية
والـ ـن ــائ ــب دي ـ ــب «ل ـت ـك ــري ــم فـ ـن ــان ال ــوط ــن
وال ـت ــراث ودي ــع ال ـصــافــي ،بــالـتـعــاون مع
المكتبة الوطنية التي نفخر بها كصرح
ثقافي مضيء وبدعم مستمر من وزارة
الثقافة والوزير الدكتور غطاس خوري
ومدير المكتبة الدكتور حسان عكرا».
أضاف أن شقيقه ظاهرة فريدة في عالم
الغناء وال ـتــراث ،وقــد حمل لبنان بقلبه
ً
وصوته إلى الدنيا وخصوصا أستراليا
الـ ـت ــي ت ـك ــرم ــه الـ ـي ــوم م ــع ه ـ ــذه ال ـكــوك ـبــة
الوطنية» .وس ــأل« :أولـيــس هــو مــن غنى
لبنان يا قطعة سما ،وشــدد على عودة
المغتربين في معظم أغانيه من بينها «يا
مهاجرين رجعوا غالي الوطن غالي»؟».
تابع« :وديــع الصافي صاحب رسالة
مقدسة عاشها بالتراث واألصالة واإلبداع
وكــرس صوته المعجزة لخدمة مبادئه،
فـنــان الــوطــن وال ـت ــراث ه ــذا هــو اب ــن هــذه
األرض الطيبة ،ابــن نيحا الـشــوف الــذي
ً
حمل صوته إلى دنيا االغتراب» ،واصفا
مـبــادرة الــدولــة األسترالية بالحضارية
لتكريم الصافي وتكريم لبنان معه».
في ختام االحتفال قدم الفنان جورج
وديع الصافي أغاني لوالده الفنان الكبير
وديع الصافي.

مدرسة في الغناء
ودي ــع الـصــافــي ( 1نــوفـمـبــر 11 - 1921
أكتوبر  )2013أحد عمالقة الفن في العالم
الـعــربــي ،أســس مــدرســة قــائـمــة بــذاتـهــا في
التلحين والغناء مشت على هديها األجيال
ال ـم ـت ـعــاق ـبــة وال تـ ـ ــزال .رفـ ــع ل ـ ــواء األغ ـن ـيــة
اللبنانية وأعال من شأنها ،وكان له حضور
في الفن العربي .في رصيده آالف األغنيات
م ــن ك ـل ـمــات ش ـع ــراء لـبـنــانـيـيــن وعـ ــرب من
بينهم أسعد السبعلي ومارون كرم ،وألحان
األخوين رحباني ،وزكي ناصيف ،وفيلمون
وهـ ـب ــي ،وع ـف ـي ــف رضـ ـ ـ ــوان ،وم ـح ـم ــد عـبــد
الوهاب ،وفريد األطرش ،ورياض البندك...
ً
فضال عن ألحان له ،أدخل فيها المواويل.
عشق وديــع فرنسيس (اسـمــه األصلي)
الموسيقى منذ طفولته وانخرط في جوقة
المدرسة التي كان يتعلم فيها وسرعان ما
أصبح منشدها األول.
ع ــام  1938تـقــدم إل ــى م ـبــاراة نظمتها
إذاع ــة الـشــرق األدن ــى (اإلذاعـ ــة اللبنانية
ف ــي م ــا ب ـعــد) الخ ـت ـيــار مـطــربـيــن شـبــاب،
ّ
فـحــل بالمرتبة األول ــى ،واسـتـحــوذ على
إعجاب اللجنة الفاحصة التي اختارت له

لجنة تحكيم {أرابز غات تالنت}
بدأ العد العكسي النطالق {أرابز غات تالنت} بموسمه السادس
على شاشة  ،MBC4ومن المتوقع أن يبدأ عرض أولى حلقاته في
فبراير المقبل.
ً
وكما بات معروفا يبدأ البرنامج بعرض حلقات أداء االختبارات
ثم التصفيات لينتقل إلى المرحلة النهائية والمباشرة منه.
لجنة التحكيم مؤلفة من شمس األغنية نجوى كرم ،والعميد
علي جــابــر ،والنجم أحـمــد حلمي .ويكمل كــل مــن ريــا أبــي راشــد
وقصي خضر مهمتهما مع المشتركين في الموسم المقبل.
ً
وك ــان البرنامج جــال ع ــددا مــن الـعــواصــم والـمــدن العربية ،إذ
ً
ً
شهدت المراحل السابقة من تجارب األداء استقطابا جماهيريا
من الفئات العمرية كافة.

مازن معضم يحتفل بعيد ميالده
وديع الصافي
ً
ً
ً
وديع الصافي اسما فنيا نظرا إلى صفاء
صوته .وفي إذاعــة الشرق األدنــى تتلمذ
عـلــى كـبــار الـفـنــانـيــن ،وب ــدأ رس ــم مالمح
هويته الفنية وهي األغنية اللبنانية التي
تعكس عادات المجتمع اللبناني وقيمه
وتقاليده وجمال طبيعته .وكانت أغنيته
األولــى «طــل الصباح وتكتك العصفور»
( ،)1940م ــن ك ـل ـمــات ال ـشــاعــر الـلـبـنــانــي
أسعد السبعلي الذي غنى وديع الصافي
أغنيات عدة من قصائده.
بـمــا أن مـصــر أم الــدن ـيــا ومـعـقــل الفن
والفنانين ،كــان ال بد من أن يحج إليها
وديــع الصافي عــام  ،1944وهناك التقى
مـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب وارت ـب ـطــا بـصــداقــة
قوية ،ال سيما بعدما أبدى عبد الوهاب
إع ـج ــاب ــه ب ـص ــوت ــه وقـ ـ ــال ب ـع ــدم ــا سـمـعــه
يغني «ول ــو» الـمــأخــوذة مــن أحــد افالمه
السينمائية« :من غير المعقول أن يملك
أحــد هــذا الـصــوت» ،إنــه األجمل منذ ألف
س ـن ــة ،ولـ ــو جـمـعــت أصـ ـ ــوات الـمـطــربـيــن
فــي صــوت واح ــد لما ألـفــت صــوت وديــع
الصافي ،فهو صاحب أجمل صوت بين
ال ــرج ــال فــي الـ ـش ــرق» .ثــم لـحــن لــه أغنية
«عندك بحرية يا ّ
ريس».
شـهــدت مـصــر انـطــاقــة ودي ــع الصافي
السينمائية مع نجيب الريحاني في فيلم
«غزل البنات» ،ثم قدم أفالم «الخمسة جنيه»
و{نار الشوق» و{موال».
بعد انتصارات حرب أكتوبر ،قدم وديع
الصافي أغنيته الوطنية «عظيمة يا مصر
يا أرض النعم» .وفــي أوائــل الخمسينيات

أط ـل ــق أغ ـن ـي ــة «ع ــال ـل ــوم ــا» م ــن ال ـفــول ـك ـلــور
اللبناني فحققت شهرة واسعة ،وطعمها
بموال «عتابا» أظهر قدراته الفنية.
ع ـ ــام  ،1952تـ ـ ــزوج م ـل ـف ـي ـنــا طــان ـيــوس
فــرنـسـيــس ،إحـ ــدى قــري ـبــاتــه ،فـ ــرزق بدنيا
ومرلين وفادي وأنطوان وجورج وميالد.

نهضة األغنية اللبنانية
عام  ،1959شارك في مهرجانات بعلبك
الــدول ـيــة مــع مـجـمــوعــة مــن كـبــار الفنانين
ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـه ـض ــة لــأغ ـن ـيــة
ً
اللبنانية انطالقا من أصولها الفولكلورية،
مــن بين ه ــؤالء الفنانين :فيلمون وهبي،
واألخوان رحباني ،وزكي ناصيف ،ووليد
غلمية ،وعفيف رضــوان ،وتوفيق الباشا،
وسامي الصيداوي ...واستمر في الوقوف
على أدراج بعلبك لغاية عام .1974
مــع بــدايــة الـحــرب اللبنانية لــم يتحمل
ودي ــع الصافي أن يــرى لبنانه ال ــذي غناه
بــأنــه قطعة مــن الـسـمــاء يـتـمــزق ويـحـتــرق،
ً
فغادره مكرها عام  1976إلى مصر ومنها
انتقل إلى بريطانيا واستقر عام  1978في
باريس.
عـ ـ ــام  ،1990خـ ـض ــع لـ ـج ــراح ــة ا ل ـق ـلــب
المفتوح ،وسرعان ما عاد إلى نشاطه الفني
وأحيا حفالت في لبنان وبلدان االغتراب مع
كل من المنتج اللبناني ميشال الفترياديس
وال ـم ـغ ـنــي اإلس ـب ــان ــي خــوس ـيــه فــرنــانــديــز
والمطربة حنين.

محمد رجب
يعود إلى
الدراما بعد
غياب أكثر من
 10سنوات

مجد موصللي يهنئ فارس كرم

نال وديع الصافي خالل مسيرته الفنية جوائز وتكريمات من لبنان
والعالمين العربي واألجنبي .في عام  1989كرمه المعهد العربي في
باريس بمناسبة اليوبيل الذهبي النطالقته وعطاءاته الفنية .ونال
خمسة أوسمة لبنانية من الــرؤســاء كميل شمعون ،وفــؤاد شهاب،

وسليمان فرنجية ،والياس الهراوي .أما الرئيس اللبناني إميل لحود
فمنحه وسام األرز برتبة فارس .كذلك منحته جامعة الروح القدس في
الكسليك دكتوراه فخرية في الموسيقى في  30يونيو  ،1991ومنحه
سلطان عمان وسام التكريم من الدرجة األولى (...)2007

في مقابل استياء نجوم الصف األول في مصر لغيابهم عن الدراما الرمضانية المقبلة بسبب
عدم تعاقد المنتجين معهم نتيجة احتكار الموسم ،تشهد الفترة الراهنة دفع عدد من
الفنانين إلى تقديم بطولتهم الدرامية األولى في أعمال ذات تكلفة إنتاجية بسيطة.
القاهرة -محمد قدري

احـتـفــل الممثل م ــازن معضم بعيد م ـيــاده بـحـضــور زوجـتــه
ومجموعة من زمالئه الفنانين وأصدقائه والنجم سعد رمضان.
واطفأ معضم شمعة عيد ميالده وسط أمنيات محبيه بمزيد من
التألق والنجاح .كذلك تلقى رسائل مهنئة على مواقع التواصل.
ً
وفــي رصيد مــازن أعـمــال درامـيــة مهمة ،إذ أصبح اسمه رقما
ً
صعبا بين الممثلين .وهو حصد العام الماضي جائزة {الموركس
دور} كأفضل ممثل لبناني دور أول عن مسلسلي {الشقيقتان}
و{زوجتي أنا}.

تكريمات وجوائز

غياب النجوم عن دراما رمضان المقبل يدفع الشباب إلى البطولة
تتولى ياسمين صبري البطولة
الدرامية ألول مرة ،وذلك في رمضان
المقبل عبر {حكايتي} الذي تعاقدت
عليه قبل أسابيع مع المنتج تامر
ً
م ــرس ــي ،وب ـ ـ ــدأت اإلعـ ـ ـ ــداد ل ــه فـ ــورا
حتى أصبح المسلسل محط أنظار
رواد مــواقــع التواصل االجتماعي،
ً
خصوصا أنها البطولة المطلقة لها
بعد أدوار عدة في بطولة جماعية.
ي ـشــارك ـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ك ــل من
أحمد حاتم ،وأحمد صالح حسني،
ّ
يهتم
ووف ــاء عــامــر ،وإدوارد ،فيما
ب ــال ـت ــأل ـي ــف م ـح ـمــد ع ـب ــد الـم ـع ـطــي
وباإلخراج أحمد سمير فرج.
ولـ ـك ــن ال ـق ـص ــة ل ـي ـســت ج ــدي ــدة،
ف ـهــي ت ـنــاقــش ص ـعــود ف ـتــاة قــادمــة
مــن صعيد مصر رفـضــت أن تكون
ف ــري ـس ــة ال ـ ـعـ ــادات ال ـص ـل ـب ــة ،ورأت
أن ت ـس ـيــر ل ـت ـح ـق ـيــق ح ـل ـم ـهــا نـحــو
النجومية فاتجهت إلى اإلسكندرية
عــاص ـمــة ال ـث ـقــافــة وال ـف ــن ف ــي مصر
وسط مطاردة من أهلها ومفارقات
وصعوبات تواجهها من الطامعين
فيها.
وبدأ محمد ممدوح استعداداته
لبطولة مسلسله الجديد الذي تعاقد
عليه مع المنتج تامر مرسي ،ولكنه
حتى اآلن لم يعلن تفاصيله .وعلمنا
أن المنتج أخبره بأن فرصة لحاقه
برمضان المقبل كبيرة ،وفــي حال
عــدم إتمام المسلسل ُ
سيطرح بعد
السباق الرمضاني .كذلك طلب إليه
ضبط جــدول تصويره مع األعمال
األخرى ،إذ يتعاون مع أحمد السقا
في بطولة مسلسله الصعيدي {ولد

مازن معضم مع زوجته ومجموعة من األصدقاء

فارس كرم
احتفل الفنان اللبناني فارس كرم بعيد ميالده منذ أيام .وبهذه
المناسبة السعيدة ،انهالت المعايدات والرسائل المهنئة من محبيه
وجمهوره وأصدقائه الفنانين على مواقع التواصل االجتماعي،
معبرين عن ّ
ّ
محبتهم الكبيرة له بالكلمات والتصاميم المزينة.
والـنـجــم مـجــد موصللي ال ــذي تــربـطــه صــداقــة كـبـيــرة بالنجم
اللبناني كتب على حسابه على {إنستغرام}{ :عقبال المية يا أبو
كرم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح… ويحفظ لك الوالدة يا رب…
عقبال المية} .وارفق التعليق بصورة تجمعهما.
ّرد كرم على موصللي بالقول{ :أبو علي الغالي على قلبي كتير
يخليلي محبتك}.

هشام الهويش ُي ِّ
صور الموسم الثاني
من {كاربول كاريوكي بالعربي}

الغالبة} الذي يعرض خالل الشهر
الفضيل على شــاشــة {إم بــي سي}
ومن إنتاج صادق الصباح.

بطولة مطلقة وعودة
بـعــد تــولـيـهــا {عــزمــي وأش ـجــان}
مناصفة مــع زوج ـهــا حـســن ال ــرداد
رمضان الماضي ،تقدم إيمي سمير
غانم البطولة المطلقة األولى  ،واسم
المسلسل الجديد مأخوذ من اسم
شخصيتها وهو {كابتن ميرو}.
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ح ـم ــدي
الـمـيــرغـنــي بـعــدمــا تــوقــف مـشــروع
درامـ ـ ــي آخ ـ ــر ل ـ ــه ،ف ـي ـمــا ي ـق ــف عـلــى
اإلن ـت ــاج أح ـمــد الـسـبـكــي ،ويـفــاضــل
طاقم العمل بين اإلبقاء على االسم
أو تحويله إلى {سوبر ميرو} .كذلك
ثمة مفاوضات مع عدد من األبطال
الكوميديين للمشاركة في المشروع،
وعلى رأسهم الفنان الكبير سمير
غــانــم ،بــاإلضــافــة إلــى كــل مــن حسن
الرداد ودنيا سمير غانم ودالل عبد
العزيز كنوع من المجاملة ،ويقف
المؤلف محمد حـمــدي على كتابة
المسلسل فيما رشح المخرج وليد
ال ـح ـل ـفــاوي ل ــإخ ــراج ف ــي تـجــربـتــه
الــدرامـيــة األول ــى بعد تقديمه فيلم
{علي بابا}.
تدور األحداث في إطار كوميدي
ً
ب ـي ــن ال ـب ـط ــل وال ـب ـط ـل ــة ،ف ـض ــا عــن
مفارقات كوميدية يمران بها على
غرار مسلسلهما الماضي.
م ـح ـم ــد رج ـ ـ ــب أح ـ ـ ــد ال ـف ـن ــان ـي ــن
الـعــائــديــن إل ــى ال ــدرام ــا بـعــد غياب

ياسمين صبري
أكـ ـث ــر م ــن  10س ـ ـنـ ــوات ،إذ ت ـعــاقــد
المنتج تامر مرسي معه على بطولة
{ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام} م ــع ك ــل م ــن مي
سليم وهـيـثــم أحـمــد زكــي وإدوارد
وم ـي ــري ـه ــان ح ـس ـيــن ،ف ـي ـمــا يـتــولــى

ال ـتــأل ـيــف إسـ ــام ح ــاف ــظ واإلخ ـ ــراج
سميح النقاش.
وبدأ رجب التصوير داخل ديكور
إلحدى الفيالت ،واعتبر البعض أن
الممثل المصري يقدم أول بطولة

م ـط ـل ـقــة درام ـ ـيـ ــة لـ ــه ب ـع ــد سـلـسـلــة
إخـفــاقــات سينمائية خــال الفترة
الماضية.

خارج رمضان

ً
بـسـبــب اجـتـهــادهــا وتـقــديـمـهــا أدوارا جــادة
عدة خالل الفترة الماضية ،أسندت أول بطولة
مطلقة إلــى حنان مـطــاوع فــي مسلسل {عــاوزة
ورد يا إبراهيم} المكون من  45حلقة ،ذلك بعدما
تحمس الـمــؤلــف الكبير دك ـتــور مــدحــت الـعــدل
ً
لكتابته خصيصا للممثلة المصرية .ومن المقرر
أن يبدأ التصوير خالل األيام المقبلة.
ُيخرج المسلسل أحمد حسن ُ
ويشارك فيه كل
من وفاء عامر ،ورجاء الجداوي ،وإيناس كامل،
ومراد مكرم ،وجار استكمال الطاقم.

وبــدأت قناة {إم بي سي درامــا بلس} عرض
ال ـم ـس ـل ـســل ال ـج ــدي ــد {كـ ــارمـ ــن} الـ ـ ــذي ي ـع ــد أول
بـطــولــة مطلقة لــريـهــام ح ـجــاج ،بـمـشــاركــة عــدد
من الفنانين من بينهم محمد كيالني وياسر
علي ماهر وشيرين وليلى عز العرب ومحمد
مهران وغيرهم.
المسلسل طــويــل مـكــون مــن  60حـلـقــة ،ومــن
الـمـقــرر أن يـعــرض على شــاشــة {ســي بــي سي}
المصرية المفتوحة عقب العرض المشفر.

هشام الهويش وأصالة
بدأ النجم السعودي هشام الهويش تصوير الموسم
الثاني من برنامج {كــاربــول كاريوكي بالعربي} ،وكان
الموسم األول منه حقق النجاح إذ استضاف مجموعة
من النجوم من الوطن العربي من بينهم يــارا ،وإليسا،
ونانسي عجرم ،وكاظم الساهر ،وغيرهم.
وصور هشام حلقة من البرنامج مع الفنانة السورية
ً
أصالة نصري على أن تعرض قريبا .ومع بداية كل حلقة
جديدة ينطلق هشام الهويش ،قائد السيارة ،الصطحاب
واح ــد مــن ألـمــع نـجــوم الـفــن فــي الــوطــن ال ـعــربــي .تشمل
الجولة الميدانية اكتشاف مواقع سياحية في اإلمارات،
ضمن أسلوب عصري تشويقي في رواية قصص النجاح
الملهمة لضيوف البرنامج من الفنانين العرب بهدف
إلقاء الضوء على أبرز نجاحاتهم الفنية وأقوى أعمالهم
الغنائية.
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ِّ
ّ
تشوش الدماغ ...مؤشر على اضطراب نقص االنتباه في الرشد؟
في بعض الحاالت ،قد يكون اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة السبب الكامن وراء مشاكل
الذاكرة والعجز عن إتمام المهام.

بعض
االستراتيجيات
غير الدوائية
يساعد األفراد
على إتمام
المهام المتوقعة
ً
منهم يوميا

هــل تقلق بشأن صحة ذاكــرتــك حين
ّ
ت ــاح ــظ أنـ ــك ت ـج ــد ص ـع ــوب ــة ف ــي ت ــذك ــر
األغ ــراض الـتــي تستعملها كــل ي ــوم ،أو
تلتهي أثناء قيامك بأعمال منزلية أو
أي م ـهــام أخـ ــرى ،أو حـيــن ت ـشــرد خــال
ً
ال ـم ـح ــادث ــات؟ رب ـم ــا ق ــد ت ـك ــون مـصــابــا
باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
الذي يشير إلى خلل في أسالك الدماغ،
ً
ً
وكــان ُيعتبر سابقا حكرا على األوالد.
ّ
ُ
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــراش ــدي ــن ،ي ـســبــب هــذا
ً
االضطراب غالبا مشاكل على مستوى
الذاكرة واالنتباه أكثر من فرط الحركة.
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور كـ ــريـ ــغ س ـ ــورم ـ ــان،
اخـتـصــاصــي فــي عـلــم الـنـفــس العصبي
وبـ ــاحـ ــث فـ ــي مـ ـج ــال اضـ ـ ـط ـ ــراب نـقــص
االن ـت ـبــاه وف ــرط ال ـحــركــة فــي مستشفى
«ماساتشوستس» العام التابع لجامعة
ه ــارف ــارد ،وأح ــد المشاركين فــي إعــداد
كتاب FASTMINDS: How to Thrive If
)You Have ADHD (or think you might
(عقول سريعة :كيف تتطور حين تصاب
باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
(أو تظن أنك مصاب به) الصادر عن دار
نشر هارفارد للمؤلفات الصحية« :يحمل
 2أو  % 3من الناس في عمر الستينات
ومـ ــا فـ ــوق خ ـصــائــص اضـ ـط ــراب نقص
االنتباه وفرط الحركة».

ليست جديدة
ي ـقــول س ــورم ــان إن ك ـبــار الـســن
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ــاض ـط ــراب نقص
االنتباه وفرط الحركة عاشوا
طوال حياتهم وهم مصابون
بـ ـه ــذه الـ ـح ــال ــة ل ـك ـن ـهــم مــا
كـ ــانـ ــوا ي ـ ــدرك ـ ــون حـقـيـقــة
وضعهم .كانوا يضطرون
على األرجــح إلــى التعامل
مع المشاكل التالية:
• النسيان.
• قلة التنظيم.
• التأجيل.
• ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدان االهـ ـ ـت ـ ـم ـ ــام
بمختلف المهام.

• االلتهاء بسهولة.
• غياب الفاعلية في العمل ،ال سيما
عند أداء مهام متعددة في الوقت نفسه.
• ال ـت ـص ــرف ب ــان ــدف ــاع (فـ ــي الـخـطــط
واإلنفاق وأي نشاطات جديدة).
• قلة الصبر.
ً
• التفوه باألفكار عشوائيا.
ت ـظ ـهــر األع ـ ـ ــراض ب ـط ــرائ ــق مـتـنــوعــة
في مختلف مراحل الحياة ألن االلتزام
بوظيفة أو بتربية أوالد في سن الدراسة
ً
مثال قد يضغط على الشخص ويجبره
َ
عـلــى إت ـم ــام ال ـم ـهــام وااللـ ـت ــزام بــالـ ُـمــهــل
والمواعيد .يسمح هذا الشكل من نظام
ً
الـحـيــاة أحـيــانــا بــإبـقــاء األع ــراض تحت
ال ـس ـي ـطــرة .لـكــن ق ــد يـتـغـيــر ال ــوض ــع في
سن التقاعد.
يــوضــح ســورمــان :قــد ال يلتزم كبار
الـ ـس ــن ب ــال ــواجـ ـب ــات ن ـف ـس ـهــا .ب ــل إن ـهــم
يستطيعون وضع النظام الذي يريدونه
وقد يواجهون حينها مصاعب كبرى.

تشخيص الحالة
ال ـتــأكــد م ــن إصــاب ـتــك بــاض ـطــراب نقص
االنتباه وفرط الحركة أمر معقد ألنه يتقاسم
الخصائص نفسها مع االضطرابات التالية:
• تراجع مهارات التفكير.
• ضغط نفسي أو قلق أو اكتئاب.
• تشوش التفكير بسبب أخذ مضادات
الكولين.
تـشـمــل ه ــذه األدوي ـ ــة ع ــاج ــات شــائـعــة
ل ـس ـل ــس ال ـ ـبـ ــول مـ ـث ــل األوك ـس ـي ـب ــوت ـي ـن ـي ــن
(دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان) ،ولـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــاب مـ ـث ــل
األميتريبتيلين (إيالفيل) ،وللحساسية مثل
الديفينهيدرامين (بينادريل).
للبدء بتمييز اضـطــراب نقص االنتباه
وفرط الحركة عن حاالت أخرى ،تساءل إذا
كنت تجد صعوبة دائـمــة فــي تـ ّ
ـدبــر أمــورك
أو االلتزام بالمهام وإنهائها (إال إذا كانت
تلك المهام مثيرة لالهتمام أو محصورة
بمهلة محددة).

يمكنك أن تـســا عــد ا لـطـبـيــب النفسي
الـ ــذي ُي ـقـ ّـيــم وض ـعــك ع ـبــر إب ــاغ ــه بــأهــم
المعلومات المرتبطة بنمط التحديات
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا م ــع مـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ،أو
ً ّ ً
مقر با منك إذا
اصطحب معك شخصا
أم ـكــن كــي يتكلم عــن أع ــراض ــك وقــدرتــك
على أداء المهام.
ً
سيشمل التقييم أيضا تاريخك الصحي
وال ـط ـب ــي ،ح ـتــى أن ــك ق ــد تـخـضــع الخـتـبــار
محوسب لقياس مستوى انتباهك.

العالج
صحيح أن األدوي ــة تبقى أبــرز خيار
ع ــاج ــي السـ ـتـ ـه ــداف ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
يفرضها اضطراب نقص االنتباه وفرط
الحركة على مستوى االنتباه ،لكن يقول
سورمان إن بعض االستراتيجيات غير

ً
الدوائية يساعد األفراد أيضا على إتمام
ً
المهام المتوقعة منهم يوميا« :يستطيع
م ـع ـظــم كـ ـب ــار الـ ـس ــن ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـهــذا
االضطراب أن يشرحوا المهام والمواقف
ً
الـتــي يـبـلــون فيها حـسـنــا وأن يـحــددوا
المصاعب التي يواجهونها ،فيقدمون
ب ــذل ــك مـ ــؤشـ ــرات ح ـ ــول الـ ـع ــوام ــل ال ـتــي
ّ
التكيف مع أعراضهم».
تساعدهم على
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ق ــد تـ ــؤدي أدوي ــة
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة،
م ـ ـثـ ــل ال ـم ـي ـث ـي ـل ـف ـي ـن ـي ــدي ــت (ريـ ـت ــالـ ـي ــن
كونسيرتا) وأمالح األمفيتامين (أديرال)،
إلى تراجع الشهية ونشوء مشكلة األرق
أو تسارع ضربات القلب أو ارتفاع ضغط
الدم ،وقد تكون هذه المشاكل كلها أكثر
خطورة على كبار السن.
م ـت ــى ت ـص ـبــح األدويـ ـ ـ ــة ال ـت ــي تـعــالــج
اضطراب نقص االنتباه وفــرط الحركة
ً
ضــروريــة إذا؟ يجيب س ــورم ــان« :حين
تبدأ المشاكل المرتبطة بقلة االنتباه

أو العجز عــن إتـمــام الـمـهــام فــي الوقت
المناسب بمنع الـمــريــض مــن االعتناء
ً
بنفسه أو المضي قدما وتؤثر في عاداته
الصحية وعالقاته المهمة».

وسائل دعم بال أدوية
تكفي تعديالت سلوكية عــدة للتخلص
من المعاناة التي يسببها اضطراب نقص
االنتباه وفــرط الحركة .يمكنك أن تحصل
على أفكار مفيدة من جماعات الدعم
أو من مدربين متخصصين بمعالجة
ذلك االضطراب ،أو يمكنك أن تخضع
لعالج بالكالم تحت إشــراف طبيب
نفسي .ستساعدك هذه الجهات كلها
على تجديد استراتيجيات وحلول
كانت قــد أفــادتــك فــي مــراحــل سابقة
من حياتك.
يـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن أ ن تـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـلـ ـ ــك
االستراتيجيات ما يلي:

• اجعل نشاطاتك مثيرة لالهتمام
واعتيادية ومشتركة بدرجة إضافية.
• ات ـصــل بــأحــد أصــدقــائــك لطلب
المساعدة.
• س ـ ّـج ــل أف ـ ـكـ ــارك ال ـم ـب ـع ـثــرة فــي
لوائح.
• استعمل أنـظـمــة لـتــذكـيــرك بما
تريده (رزنامة أو منبه) على هاتفك
الذكي.
ّ
• ِج ـ ْـد مناطق تـقــل فيها مصادر
ً
اإللـهــاء في المنزل أو العمل ،بعيدا
عن ضجة التلفزيون أو الهواتف أو
حـتــى ال ـنــاس (ق ــد يـكــون إغ ــاق بــاب
ً
غرفتك كافيا).
ً
يختم سورمان قائال« :مع قليل من
المساعدة ،ستفهم أفضل الطرائق
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح ل ـ ــك ب ـع ـي ــش ال ـح ـي ــاة
الصحية التي تطمح إليها».

الفحم النشيط ...بين الزيف والحقيقة
وأوعية العصائر الملونة باألسود،
تلقى صور البرغر المصبوغة
باألسودً ،
ً
والمثلجات المتشحة بالسواد ،رواجا واسعا على مواقع التواصل
االجتماعي .ولكن ما هو هذا المسحوق األسود الذي يشغل الجميع؟
ُيدعى الفحم النشيط وقد اقتحم ساحة الصحة بزخم.
يشكل الفحم النشيط موضة غذائية جديدة بين جمهور «اإلنستغرام».
ولكن هل فوائده جلية إلى هذا الحد؟

ال ُيستخدم الفحم النشيط األسود ،الذي
ً
ي ـبــدو شـبـيـهــا بــالــرمــل مــع كـثــافــة أق ــرب إلــى
السكر الناعم ،في المأكوالت فحسب ،بل صار
ُيـبــاع الـيــوم فــي المتاجر الصحية ُ
ويضاف
إل ـ ــى م ـن ـت ـج ــات ال ـن ـظ ــاف ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة مـثــل
معجون األسنان وأقنعة الوجه .عندما تقرر
تناول الفحم مع قطعة برغر أو وضعه على
فرشاة تنظيف األسنان ،تبقى الفكرة عينها:
يتحد الفحم بالسموم ،سواء في األمعاء أو
ً
على الجسم ،علما بــأن هــذه النظرية تدعم
عملياتنا الطبيعية للتخلص من السموم.

ً
ُي ـص ـنــع ه ــذا ال ـف ـحــم غــال ـبــا م ــن ق ـشــور جــوز
وغيرهما من مواد
الهند ،وقصب البامبوَّ ُ ،
تحتوي على الكاربون .تسخن هــذه المواد
إلى درجة حرارة عالية لتتحول إلى فحم ،ثم
تخضع لعملية أكسدة لتصبح نشطة .نراه
في المتاجر الصحية بشكله الخام قبل طحنه
وتحويله إلى مسحوق.
لـلـفـحــم الـنـشـيــط تــركـيـبــة كـثـيــرة الـمـســام
شـبـيـهــة بــاإلس ـف ـنــج .وي ـس ــود االع ـت ـقــاد بــأن
هــذه الثقوب الصغيرة هــي مــا يـعــزز قدرته
على التنقية.
ولكن رغم االهتمام الجديد الذي يحظى
ً
ً
ً
بــه ،فإنه ال ُيعتبر مساعدا صحيا جديدا.
ُ
فلطالما استخدم في األطر الطبية لمعالجة
جــرعــات األدوي ــة الــزائــدة والتسمم ،بما أن
قــدرتــه عـلــى االرت ـب ــاط ب ـمــواد أخ ــرى تعوق
امتصاص بعض السموم في األمعاء .إال أن
ً
تصويره أخيرا كمنتج يعزز عافية اإلنسان
يتعرض النتقادات كثيرة .إليك لمحة عن
وجهي هذه القصة.

هل يحمل فوائد كبيرة؟
ً
ً
صحيح أن عددا قليال من الدراسات
العلمية يتناول فوائد الفحم النشيط في
الطعام ،إال أن مؤيديه يؤكدون أن قوى
التنقية والترابط التي يتمتع بها تمنحه
خصائص مـضــادة للشيخوخة .كذلك
يسهم في خفض الكولسترول ،ويقلل
مــن الـسـمــوم الـتــي ت ــؤدي إل ــى االنـتـفــاخ
واضطرابات األمعاء ،حسبما يزعمون.
ً
ك ــذل ــك كـ ــان م ـ ـعـ ــززا ل ـل ـعــاف ـيــة واس ــع
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال فـ ــي الـ ـط ــب األي ــروفـ ـي ــدي
ُ
والطب الشرقي التقليدي .فقد استخدم

لتبييض األسنان وتنظيف الجسم من
أبواغ العفن.
ولكن في اآلونة األخيرة ،أسهم ترويج
المشاهير للفحم النشيط في إعادته إلى
الواجهة مع ثناء مثيالت غوينث بالثرو،
وكيم كارداشيان ،وكايت هادسون على
فوائد هذا المسحوق األسود .ولكن رغم
ُ
هــذه الـضـجــة الـكـبـيــرة الـتــي تـثــار حــولــه،
م ــن ال ـص ـعــب ال ـتــوصــل إل ــى أدلـ ــة علمية
تثبت فاعلية الفحم النشيط .في دراسة
ُ
عــام  ،2012طـلــب إلــى مجموعة صغيرة
ً
مــن المتطوعين ،الــذيــن يعانون جميعا
ً
تاريخا من المشاكل المعوية ،أخذ أقراص
ً
الفحم النشيط ثالث مرات يوميا ليومين
متتاليين.
أخ ـ ـ ـضـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ــاح ـ ـث ـ ــون بـ ـ ـع ـ ــد ذل ـ ــك
الـمـشــاركـيــن للتصوير بــالـمــوجــات ما
فــوق الـصــوتـيــة ،فاكتشفوا أن الجهاز
الهضمي لكل مشارك صار أكثر نظافة
مما كان عليه قبل أخذ الفحم النشيط
مـ ــع تـ ــراجـ ــع اإلنـ ــزي ـ ـمـ ــات الـ ـت ــي تـسـبــب
الغازات واالنتفاخ.
ُ ع ـلــى ن ـحــو م ـم ــاث ــل ،أشـ ـ ــارت دراس ــة
ن ـشــرت ع ــام  7102فــي الـمـجـلــة الطبية
 enO solPإلى قدرة الفحم النشيط على
التخفيف من االنتفاخ.
ففي الدراسة التي دامت عشرة أيام،
أفــاد المتطوعون الذين تناولوه ثالث
ً
مرات يوميا عن تراجع تلبكات البطن.
وشــدد الباحثون على أن هذه النتائج
«واعدة»

هل هذه موجة زائفة؟

ال ت ـت ــواف ــر أدل ـ ــة ح ـت ــى الـ ـي ــوم تـثـبــت
أن اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـف ـح ــم ال ـن ـش ـيــط خ ــارج
االس ـت ـع ـمــال الـطـبــي الـمـحـتــرف يمتص
الـ ـسـ ـم ــوم .ويـ ــذكـ ــر خ ـ ـبـ ــراء ك ـث ــر أن مــن
المستبعد أن يـكــون لـلـمـقــدار الصغير
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي الـ ـعـ ـص ــائ ــر ،وال ـخ ـب ــز،
والمثلجات الملونة تأثير فــي ا لـمــواد
الملوثة في الجسم.
فـ ــي األط ـ ـ ــر ال ـط ـب ـي ــة ،ال شـ ــك فـ ــي أن
ً
لـلـفـحــم ال ـن ـش ـيــط ت ــأث ـي ــرا ف ــي األمـ ـع ــاء.
لـكـنــه يـتـحــد فـحـســب م ــع ب ـعــض أن ــواع

د .جايمي فان غومبل
الـ ـ ـص ـ ــرع اض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ف ـ ــي ال ـج ـه ــاز
العصبي المركزي.

تحفيز الدماغ العميق تقنية تستخدم
ً
سلكا يوضع بشكل دائم في الدماغ
بغية توجيه نبضات كهربائية إلى
الدماغ .وقد حصل على موافقة إدارة
األغذية واألدوية األميركية كعالج
للصرع الذي ال يتفاعل مع أشكال
العالج األخرى .في معظم الحاالت،
ال يقضي تحفيز الدماغ العميق على
نوبات الصرع بالكامل ،إال أنه يحد منها
ً
كثيرا.

ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــال ــة ،ي ـخ ـتــل ن ـشــاط
ال ـخ ــاي ــا الـعـصـبـيــة ف ــي الـ ــدمـ ــاغ ،ما
ً
يسبب نوبات وأحيانا فقدان وعي.
تـخـتـلــف أع ـ ــراض ن ــوب ــات ال ـصــرع
ً
كثيرا باختالف المرضى.
ً
ّ
مثال ،يحدق بعض مرضى الصرع
ثوان خالل النوبة
في الفضاء لبعض
ٍ
أو يبدون مشوشي الذهن ،في حين
ي ـف ـق ــد آخ ـ ـ ـ ــرون الـ ــوعـ ــي ُ
ويـ ـص ــاب ــون
ب ـ ــرجـ ـ ـف ـ ــان م ـ ـت ـ ـكـ ــرر ف ـ ـ ــي ال ـ ــذراعـ ـ ـي ـ ــن
والساقين.
ح ـت ــى ال ـ ـصـ ــرع ال ـب ـس ـي ــط يـتـطـلــب
ً
عالجا ألن النوبات قد تكون خطيرة
خالل نشاطات مثل القيادة.
يشكل الدواء خطوة العالج األولى
ألنــه يسهم في الحد من النوبات أو
حتى القضاء عليها.
َ
وفي حالة ثلثي المرضى ،ينجح
أول أو ثاني دواء صرع يجربونه في
ضبط نوباتهم بفاعلية.

الجراحة
ول ـكــن ع ـنــدمــا يـخـفــق الـ ـ ــدواء في
ض ـبــط ال ـن ــوب ــات بـفــاعـلـيــة ،تصبح
ً
ً
الجراحة خيارا ،وتشمل عادة إزالة
جزء من الدماغ مسؤول عن النوبات.
لكن هذه المقاربة ال تنجح إال عندما
يتمكن األط ـب ــاء مــن تـحــديــد الـجــزء
الذي يسبب النوبات بوضوح ،وهي
خ ـطــوة تـبـقــى مستحيلة فــي حالة
البعض .لذلك ُيعتبر هــؤالء أفضل
المرشحين لالستفادة مــن تحفيز
الدماغ العميق.
يـشـمــل تـحـفـيــز ال ــدم ــاغ الـعـمـيــق
ل ـ ـعـ ــاج الـ ـ ـص ـ ــرع ج ـ ــراح ـ ــة ت ـخ ـضــع
خاللها للتخدير العام .يزرع الجراح
ً
ً
س ـل ـكــا ي ـح ـمــل ف ــي ط ــرف ــه عـ ـ ــددا من
األ ق ـط ــاب فــي منطقة عميقة دا خــل
ُ
ُ
الدماغ تدعى «المهاد» .تعتبر هذه
ً
المنطقة أساسا محطة إعادة إرسال
تتولى توزيع اإلشارات القادمة من
ح ــواس الـجـســم إل ــى مـنــاطــق أخــرى
من الدماغ.
ُ
عندما تثبت الصور أن األقطاب
ُوض ـ ـعـ ــت فـ ــي م ـك ــان ـه ــا ال ـص ـح ـيــح،
ُي ــزرع جهاز تشغله بطارية ُيدعى

ّ
مولد النبض تحت الجلد قرب عظم
الـصــدر (الـتــرقــوة) .تــوضــع األســاك
ال ـم ـم ـتــدة م ــن األقـ ـط ــاب ف ــي الــدمــاغ

التحفيز
كشف بحث سريري كبير أن نحو  %15ممن عانوا الصرع مع نوبات
ال تتفاعل مع العالجات األخرى تخلصوا من النوبات طوال أكثر من ستة
ٍّ
أشهر بعد خضوعهم لتحفيز الدماغ العميق .صحيح أن هذا العدد متدن
ً
ً
ً
مهما قد ّ
يبدل حياة أولئك المرضى.
نسبيا ،إال أنه يمثل تحسنا
لكن هــدف تحفيز ا لــد مــاغ العميق األول ليس التخلص بالكامل من
ً
الـنــوبــات .ب ــدال مــن ذل ــكُ ،يستعمل كوسيلة للحد مــن عــدد الـنــوبــات التي
يتعرض لها المريض .كشفت التجربة السريرية ذاتها أن نحو  %50إلى
 %60من المرضى في الدراسة تمتعوا بتراجع في عدد نوباتهم نتيجة
تحفيز الدماغ العميق .كذلك أظهر البحث أن عدد النوبات ضمن المجموعة
التي تفاعلت مع العالج واصل تراجعه بمرور الوقت.
ّ
صحيح أن تحفيز الدماغ العميق ًيشكل عملية جراحية كبيرة ،إال أن
ُ
ً
مخاطره تعتبر متدنية نسبيا مقارنة بأنواع أخرى من جراحات الدماغ.
وإذا تبين أن تحفيز الدماغ العميق غير فاعل في حالة المريض ،يمكن
الرجوع عنه .فيستطيع الجراح إزالة األقطاب والمولد من دون تعريض
ً
ً
الدماغ ألي ضرر .لذلك ُيعتبر خيارا جيدا لمرضى الصرع الذين لم يحظوا
ّ
تحسن مع العالجات األخــرى والذين يعجز األطباء في حالتهم عن
بأي
تحديد منطقة الدماغ المسؤولة عن النوبات.

«امتصاص» بعض الجزيئات أثناء
انـتـقــالــه ،إال أن ــه يعجز عــن التمييز
بين المركبات «الجيدة» و{السيئة».
ً
إذا ،ماذا عن عصير الفاكهة مع الفحم
ّ
المكلف ذاك الــذي ظننت أنــه محمل
بالفيتامين C؟
ً
ق ــد ي ـك ــون م ــاء م ـلــونــا أك ـث ــر منه
ً
ً
إكسيرا مغذيا.

ّ
هل يتحد مع األدوية

ً
يشير بعض األدلة إلى أن الفحم النشيط يتحد أيضا بعدد من
ً
الفيتامينات ،مثل الكالسيوم والبوتاسيوم ،مضعفا إلى حد كبير
فاعليتها فــي الـجـســم .وينطبق األم ــر عينه على بعض األدوي ــة.
ً
فيحد الفحم النشيط مــن فاعلية اإليـبــوبــروفـيــن ،فـضــا عــن عدد
مــن حـبــوب منع الـحـمــل ،وم ـضــادات االلـتـهــاب ،وأدوي ــة الــربــو .أما
عن تناوله مع وجبات الغداء ،فيذكر الخبراء أن الطعام الداكن ال
يؤذيك على األرجح ،غير أنه ال يعالج
ً
عللك الصحية أيضا .وعلى غرار
كثير من عالجات التخلص من
ال ـس ـمــوم ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا في
المنزلُ ،يجمع العالم الطبي
ع ـلــى أن ال ـج ـســم ،ف ــي حــالــة
معظم األشخاص األصحاء،
ي ـبــرع فــي تخليص نفسه
مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوم مـ ـ ــن دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـص ــائ ــر
سوداء.

تحفيز الدماغ العميق ...كيف يعمل في حالة الصرع؟
ت ـح ــت ال ـج ـل ــد وتـ ــوصـ ــل ب ــال ـم ــول ــد.
ُي َ
برمج هذا المولد لتوجيه نبضات
كهربائية إلى الدماغ.

السموم واألدويــة ال بمجموعة واسعة
مـ ــن الـ ـسـ ـم ــوم .ص ـح ـيــح أن ـ ــه يـسـتـطـيــع

توابل ةديرجلا

culture@aljarida●com
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What’s
?Cookin

حين تريدين تحضير عشاء سريع ولذيذ وصحي في منتصف األسبوع ،يسهل أن تستعملي
صدور دجاج ّ
مسحبة ومنزوعة الجلد ألنها سريعة التحضير وتسمح بإعداد خيارات متنوعة .هي
أعلى كلفة من القطع األخرى ،لكنها لن تتألف إال من اللحم ولن تهدري أي كمية فائضة.
ّ
بالغت
مملة .إذا ِ
مع ذلك يبرز بعض السلبيات :يمكن اعتبار صدور الدجاج المسحبة ومنزوعة الجلد ً
في ًطبخها ،ستحصلين في النهاية على قطعة لحم متراصة وجافة .لن تتلذذي أيضا بنكهة قوية
ُ
نظرا إلى غياب العظام والجلدّ .
وابتكرت خمسة أطباق تستعمل مقادير
جر ُبت طرائق طبخ مختلفة
يمكنك إيجادها في متناول يدك أو يمكنك شراؤها من المتجر في طريق العودة إلى المنزل.
كاثلين بورفيس
ّ
اخ ـتـ ُ
ـرت ثــاث طــرائــق لتحضير ص ــدور الــدجــاج وطريقتين لطبخها .يـظــن كـثـيــرون أن
ّ
الحصول على صدور غير جافة يتطلب تسخين المقالة وطبخ محتواها بسرعة .لكن هذه المعلومة
غير صحيحة.
ُ
ُ
ُ
ُ
ونقعت
ساعة،
طوال
البراد
في
ها
ووضعت
العادي
باللبن
شريحة
دهنت
طازجة:
دجاج
صدور
استعملت
ُ َ ّ
شريحة ثانية في ملعقتين صغيرتين من الملح وكوبين من الماء طوال  30دقيقة ،واكتفيت ِبرش ملعقة
ُ
َ
صغيرة من الملح على ّجهتي شريحة أخرى ووضعتها في البراد من دون تغطيتها طوال  30دقيقة.
صحيح أن اللبن ُيحضر صدور الدجاج للشوي أو التحمير بطريقة ممتازة ،لكنه ال يناسب طبخ الدجاج
ّ
يتحمر الدجاج
على حرارة مرتفعة إلى أن تظهر عليه عالمات الشواء .ستصبح عملية الطبخ فوضوية ولن
ً
بطريقة جميلة ،ويتصادم اللبن أحيانا مع مقادير أخرى في الوصفة .ال بأس بطريقة نقع الدجاج في محلول
ً
ً
ملحي رطب ،لكنها عملية فوضوية أيضا وتجعل مرق الطبخ رطبا أكثر من اللزوم.
لذا يبقى نقع الدجاج في ّمحلول ملحي جاف أفضل خيار في هذا المجال :إنها طريقة بسيطة وتعطي
ً
نتائج سريعة .يمكنك أن ترشي الملح على صدور الدجاج وتضعيها في البراد صباحا لطبخها في الليلة
نفسها .لكن حتى لو اقتصرت العملية على  30دقيقة ،ستحصلين على قطعة دجاج رطبة ولذيذة.
َ
جر ُ
في المرحلة الالحقةّ ،
بت طريقتين لطبخ الدجاج :حصدت الطريقة األولى إشادة واسعة .يكفي أن
ّ
ترشي الملح والفلفل المطحون والتوابل اإليطالية أو األعشاب (إنها عناصر اختيارية) على صدور الدجاج،
ثم سخني ملعقة كبيرة من الزيت في مقالة كبيرة على نار متوسطة أو قوية .ضعي صدور الدجاج في
ّ
ً
ّ
المقالة واطبخيها لدقيقة ،ثم قلبيها وغطي المقالة .خففي النار وتابعي طبخ الدجاج لعشر دقائق .أخيرا،
ً
أطفئي النار واتركي الدجاج جانبا من دون نزع غطاء المقالة لعشر دقائق.
ُ
ُ
وجدت صعوبة في طبخها بالكامل .تتفاوت أحجام الشرائح
حصلت على صدور دجاج رطبة لكني
ُ
ً
ّ
دوما ،لذا بقيت قطعة كبيرة من تلك التي طبختها زهرية في وسطها .بدت الشرائح رطبة لكنها لم تتحمر
ً
ً
بالشكل المناسب أيضا .يمكن استعمال هذه الطريقة إذا لتحضير سلطة دجاج لذيذة لكنها ليست أفضل
خيار لطبخ الدجاج بالكامل.
أما طريقة الطبخ الثانيةّ ،
فطورها كنجي لوبير آلت ،محرر غذائي في موقع  seriouseats.comوكاتب
ً
( The Kitchen Labمختبر المطبخ) .قد يكون جزء من مقارباته معقداّ ،لكن تبقى هذه العملية بسيطة:
جففي صدور الدجاج بمناديل ورقية ثم انقعيها في محلول ملحي جاف ورشي عليها الملح والفلفل (ملعقة
صغيرة من الملح مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ألربعة صدور دجاج) .ضعي الشرائح في البراد من
ً
دون تغطيتها طوال  30دقيقة ،ثم جففيها مجددا قبل طبخها.
لطبخ الشرائح ،سخني ملعقة كبيرة من زيت الكانوال في مقالة على نار متوسطة أو خفيفة ،ثم ضعي
صدور الدجاج في المقالة ّ
ووجهي الجهة الناعمة نحو األسفل .اطبخيها طوال  9دقائق من دون تحريكها،
ً
إلى أن تتحمر قليال من األسفل وتنفصل عن المقالة من دون أن تلتصق بها .أضيفي ملعقة صغيرة من
ّ
ً
الزبدة وحركيها قليال وارفعي صدور الدجاج كي تتوزع تحتها واطبخيها لدقيقة .قلبي القطع واطبخيها
لست دقائق أو إلى أن يشير ميزان الحرارة الفوري في وسطها إلى  70درجة مئوية ،ثم انزعي الدجاج عن
ً
النار وضعيه جانبا لثالث دقائق.
ّ
ستحصلين في هذه الحالة على طبق ممتاز من صــدور الدجاج المسحبة ومنزوعة الجلد :ستكون
الشرائح ّ
محمرة ولذيذة ورطبة وستتمتع بنكهة قوية.
بعد تحضير صدور دجاج ممتازة ،يمكنك استعمالها كطبق أساسي أو تطويرها بدرجة إضافية عبر
الوصفات أدناه .سنعرض خمس وصفات تكفيك لتحضير العشاء على مر األسبوع.

نصائح إضافية

ً
اللحم جافا من الخارج ألن رطوبة اللحم ستزداد من الداخل.
• استعملي ميزان حرارة :صدور الدجاج غير المطبوخة بالكامل ليست آمنة ،لكنها
ً
ً
ً
بالغت في طبخها أيضا .استعملي ميزانا فوريا كي تتأكدي من
لن تصبح لذيذة إذا
ِ
بلوغ حرارة أسمك األطراف  70درجة .سرعان ما تزيد الحرارة إلى  73درجة :إنه مستوى
آمن وال يجفف الشرائح.
• ّ
ّ
المسحبة ومنزوعة الجلد مكلفة
ذوبــي الدجاج بذكاء :قد تكون صــدور الدجاج
ّ
اشتريتها مجمدة ولم يسمح لك وقتك بتذويبها في
لكنك لن تهدري أي جزء منها .إذا
ِ
البراد طوال الليل ،أخرجي الشرائح التي تحتاجين إليها وضعيها في كيس بالستيكي
قابل لإلغالق داخل حوض من الماء الباردة .ستذوب خالل  30دقيقة .لكن احرصي
على تجفيفها قبل طبخها.

ً
بغض النظر عن الطريقة التي تستعملينها ،إليك أهم الخطوات التي ستفيدك دوما
ّ
مسحبة ومنزوعة الجلد.
لطبخ أفضل صدور دجاج
ً
• اسحقي الــدجــاج :تبدو صــدور الدجاج غير متساوية عموما ألن أطرافها تكون
سميكة أو رقيقة ،لذا يصعب طبخ األطراف السميكة من دون المبالغة في طبخ الطرف
الرقيق .لطبخها بدرجة متساوية ،قومي بخطوة إضافية .ضعي الشرائح على طبقة من
ّ
ّ
غالف بالستيكي ،ثم غطيها بطبقة مماثلة أخرى واسحقيها بمطرقة المطبخ وركزي
ً
ّ
على الـطــرف السميك .ال داعــي لجعلها مسطحة ج ــدا ،بــل يكفي أن تصبح متساوية
بدرجة ّ
معينة.
ّ
ّ
• جففي الشرائح :بهذه الطريقة سترطبين الشرائح وتزيدين درجة تحميرها .قد
تبدو هذه الفكرة متناقضة ألنك تريدين الشرائح رطبة .لكنها ستصبح كذلك إذا كان

دجاج مغطى بهريسة الحمص على طبقة من الخضراوات
المقادير
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الطريقة:

• مـلـعـقــة ك ـب ـيــرة من
زيت الزيتون.
• كوبان أو ثالثة من
مكعبات القرع.
• ب ـص ـلــة مـتــوسـطــة
ومـقـشــرة ومقطعة إلــى
شرائح رفيعة.
• ملح وفلفل.
•  4صـ ـ ـ ــدور دجـ ــاج

م ـ ـسـ ـ ّـح ـ ـبـ ــة ومـ ـ ـن ـ ــزوع ـ ــة
الجلد.
• كـ ــوب م ــن هــريـســة
ال ـ ـح ـ ـمـ ــص (ع ـ ـ ـ ـ ـ ــادي أو
بـنـكـهــة الـفـلـفــل األح ـمــر
ً
مثال).
• حبة ليمون.
• ملعقة صغيرة من
البابريكا المدخنة.

ً
• سخني الفرن مسبقا على حرارة
 230درج ـ ــة م ـئ ــوي ــة .اس ـك ـبــي الــزيــت
فـ ــي ص ـي ـن ـيــة م ـس ـت ـط ـي ـلــة وأض ـي ـف ــي
القرع والبصل وحركي المقادير كي
تـتـغـطــى ب ــال ــزي ــت ،ث ــم وز ّع ـي ـهــا على
شكل طبقة متساوية ورشــي عليها
الملح والفلفل.
• تـ ّـبـلــي صـ ــدور ال ــدج ــاج بالملح
والـ ـفـ ـلـ ـف ــل ث ـ ــم ض ـع ـي ـه ــا فـ ـ ــوق طـبـقــة

ّ
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات .غـ ــطـ ــي كـ ــل شــري ـحــة
ً
بهريسة الحمص ووزعيها وصــوال
إلــى أطرافها .اعصري الليمون فوق
ال ـط ـب ــق ك ـل ــه ث ــم وزعـ ـ ــي ع ـل ـيــه كـمـيــة
صغيرة من البابريكا المدخنة.
• اخبزي الصينية طوال  30دقيقة،
إل ـ ــى أن ي ـن ـض ــج ال ـ ــدج ـ ــاج بــال ـكــامــل
ً
وتـ ـتـ ـح ـ ّـم ــر طـ ـبـ ـق ــة الـ ـحـ ـم ــص ق ـل ـي ــا
وتصبح الخضراوات طرية.

4

صدور دجاج مخبوزة ومحشوة بجبنة بيمنتو
النسخة التي تستعملينها من جبنة بيمنتو أساسية في هــذه الوصفة .يجب أن تبدو سميكة وخشنة كي ال تــذوب بسرعة .يمكن

المقادير
• ملعقتان صغيرتان
من زيت الزيتون.
• بيضة.
• ن ـ ـصـ ــف ك ـ ـ ـ ــوب أو
ك ـ ــوب ك ــام ــل مـ ــن ف ـتــات
ّ
المتبل.
الخبز
• بـ ـي ــن شــري ـح ـت ـيــن
وأربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــح م ــن

ّ
يتسرب جزء منها لكن يمكن إعادته إلى الداخل (ال بأس إذا ّ
ّ
المحمرة؟).
تحمرت كمية منها! من ال يحب الجبنة
استعمال جبنة بالميتو .قد

الطريقة:
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـ ـ ــدجـ ـ ـ ـ ـ ــاج
ال ـم ـس ـ ّـح ـب ــة ومـ ـن ــزوع ــة
الجلد.
• ر بـ ـ ـ ـ ــع أو ن ـص ــف
كوب من جبنة بيمنتو
الجاهزة أو المنزلية.

• وزعي ورق األلمنيوم أو البرشمان في صينية واسكبي فيها
ملعقة صغيرة من زيــت الزيتون .سخني الفرن على حــرارة 175
درجة مئوية.
ً
• ضعي البيضة في وعاء ضحل واخفقيها قليال ،ثم وزعي فتات
الخبز فوق الطبق.
•ضـعــي كــل شــريـحــة دج ــاج عـلــى الـسـطــح ال ــذي تعملين عليه.
ً
ّ
سطحيها بيديك واستعملي سكينا مسننة لتقطيعها من الطرف
بشكل جزئي وافتحيها على شكل كتاب .وزعي فيها نحو ملعقتين

صدور دجاج مغطاة بالمشمش والفلفل الحار
منذ س ـنــوات ،اشتهر طبق د ج ــاج يحتوي على ّ
مربى
المشمش والصلصة ا ل ـحــارة وخليط مــن حـســاء البصل
ال ـج ــاف .ه ــذه الــوصـفــة مـسـتــوحــاة مــن ذل ــك الـطـبــق لكنها

دجاج مع المعكرونة وصلصة بجبنة الماعز

ً
تستبدل الخردل وقليال من مسحوق الثوم بخليط الحساء
َّ
المالح .ستحصلين على دجاج المع يسهل تقطيعه ُ
ويقدم
فوق طبقة من األرز.

المقادير

الطريقة:

ّ
مسحبة
•  4صدور دجاج
ومنزوعة الجلد.
• ملعقة صغيرة من الملح.
• ن ـصــف كـ ــوب م ــن مــربــى
المشمش.
• ربــع كــوب مــن الصلصة
الحارة المعبأة.
• مـلـعـقــة ك ـب ـيــرة ونـصــف
ملعقة من الخردل.
• نصف ملعقة صغيرة من
مسحوق الثوم.
• ملعقة كبيرة مــن الزيت
النباتي.
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة م ــن
الزبدة.

ّ
• جـفـفــي ش ــرائ ــح ال ــدج ــاج ورش ـ ــي عليها
ّ
الملح .إذا كان لديك متسع من الوقت ،ضعيها
في البراد من دون تغطيتها طوال  30دقيقة.
ً
سخني الفرن مسبقا على حــرارة  175درجة
مئوية.
• ف ــي ط ـن ـج ــرة صـ ـغـ ـي ــرة ،اخ ـل ـط ــي مــربــى
ال ـم ـش ـمــش م ــع ال ـص ـل ـصــة الـ ـح ــارة والـ ـخ ــردل
ومـسـحــوق ال ـثــوم .سخني الخليط على نار
متوسطة أو خفيفة وحــركـيــه إلــى أن يــذوب
المربى وتمتزج المقادير كلها.
• سخني الزيت النباتي والزبدة في مقالة
مقاومة لـحــرارة الفرن على نــار متوسطة أو
خفيفة .جففي الدجاج بمناديل ورقية وضعي
كل شريحة في المقالة ّ
ووجهي الجهة الناعمة
ً
نحو األسفل .اطبخيها ألربع دقائق تقريبا،
ّ
بالتحمر من األسفل.
إلى أن تبدأ

4

• اقلبي ص ــدور الــدجــاج واسـكـبــي عليها
الصلصة واحرصي على أن تتغطى شرائح
ً
الـ ــدجـ ــاج ج ـ ـيـ ــدا .ض ـع ــي ال ـم ـق ــاة ف ــي ال ـف ــرن
ً
واخـبــزيـهــا ط ــوال  20دقـيـقــة تـقــريـبــا ،إل ــى أن
ينضج الــدجــاج بالكامل .قـ ّـدمــي الطبق بعد
سكب الصلصة السميكة عليه.

كبيرتين من جبنة بيمنتو ثم اطويها واضغطي عليها إلغالقها.
• اقلبي الشريحة ّ
ووجهي الجهة الناعمة نحو األسفل وضعيها
ّ
المخفوق ثم غطسي الجهة العليا بالفتات .ضعيها في
في البيض
ّ
ّ
ووجهي الفتات نحو األعلى .كــرري العملية
الصينية المحضرة
نفسها مع صدور الدجاج المتبقية.
• فوق كل شريحة ،اسكبي كمية صغيرة من الزيت ثم اخبزيها
ّ
طــوال  30دقيقة ،إلــى أن تشكل الجبنة فقاعات وينضج الدجاج
بالكامل.

الطريقة:

المقادير
ّ
مسحبة ومنزوعة
•  4صــدور دجــاج
الجلد.
ً
• ملح وفلفل مطحون حديثا.
• ثلث كــوب وملعقة كبيرة مــن زيت
الزيتون.
• ملعقة صغيرة من الزبدة.
ً
•نحو  175غراما من معكرونة {بيني}
غير المطبوخة.
• ربع كوب من ورق البقدونس الطازج
والمفروم.
• ربع ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل
األحمر المسحوق.
ً
•  55غــرامــا (نـصــف ك ــوب) مــن جبنة
الماعز الطازجة والمفتتة.
• ك ـ ـ ــوب م ـ ــن الـ ـطـ ـم ــاط ــم ال ـص ـغ ـي ــرة
والمقطعة إلى النصف أو إلى مربعات.

• ضعي صدور الدجاج بين طبقات من
األغلفة البالستيكية واسحقيها بمطرقة
ال ـم ـط ـبــخ لـتـسـطـيــح األط ـ ـ ــراف الـسـمـيـكــة
وال ـح ـصــول ّعـلــى شــرائــح مـتـســاويــة ،ثم
جففيها ورشـ ــي عليها ا لـمـلــح والفلفل
ً
وضعيها جانبا.
ً
• اغلي قدرا من الماء المالح ،ثم اسكبي
فـيــه الـمـعـكــرونــة وحــركـيـهــا ك ــي ال تلتصق
واطبخيها وفــق التوجيهات الـ ـ ّـواردة على
العلبة ،بين  10و 11دقيقة ،ثم صفيها.
• أثناء طبخ المعكرونة ،سخني ملعقة
كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من
الزبدة في مقالة على نار متوسطة أو خفيفة.
ضعي شرائح الدجاج في المقالة ّ
ووجهي
الجهة الناعمة نحو األسفل واطبخيها مدة
ّ
ّ
تتحمر من األسفل ،ثم قلبي
 9دقائق ،إلى أن
الدجاج ووزعي الطماطم في المقالة.
ّ
• تابعي طبخ الطعام وقلبي الطماطم
ً
من وقت آلخر ،مدة  6دقائق تقريبا ،أو إلى
أن ينضج الدجاج.
• في وعاء صغير ،اخلطي ثلث كوب من

4

زيت الزيتون مع البقدونس ورقائق الفلفل.
ثم أضيفي جبنة الماعز المفتتة.
• ّ
قسمي الكمية على األطباق .ضعي في
كل حصة شريحة دجاج وكمية من الطماطم،
ثم اسكبي صلصة جبنة الماعز فوق الدجاج
ّ
وقدمي الطبق.
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تسالي

فرقة
جاسم
بدر
شرق

منطقة
نصر
شرعية
دعوى

1

4

4
9
8
5

عموم
قبل

4
3
9
4

1

2

1
7

2

5
3
9
6
4

3
8

7

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

كلمات متقاطعة

الحلول
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 -1م ـع ــرك ــة ه ـ ــزم فـيـهــا
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــز نـ ــاب ـ ـل ـ ـيـ ــون
بونابرت.
 -2الـفــوائــد والمكاسب
(م) – ثلثا (سمو).
 -3مرفق – يلبس.
 -4تجدها في (مادي) –
محترم.
 -5هب (م) – اضطرب –
حيوانات للحراسة.
 -6نثني عليها – أداة
نفي.
 -7ال ـ ـمـ ــرأة ال ـت ــي تــزيــن
النساء – حاجز (م).
 ( -8وادي )....مسلسل
لسمية الخشاب.
 -9من مواد البناء (م) –
لالستثناء.
 -١٠الوالدة – الثبور.
 -2األك ـ ـ ـثـ ـ ــر شـ ـ ـم ـ ــوال –
للتعريف.
ً
:
عموديا
 -3يزحف (م) – تموين
(م).
 -1رئيس جزائري راحل -4 .يستعمل للكتابة –
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من  9أحرف و هي اسم ممثل كويتي.
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كلمات متقاطعة
داوود حسين

كلمة السر

أعطف – أصلح.
 -5قـ ـ ـ ـ ـ ــادم (م) – ق ـ ــام
بتوجيهها.
 -6تجدها في (القرين)
– رجاء (م).

 -7فـ ـ ــر قـ ـ ــة مـ ـص ــا حـ ـب ــة
للمطرب (م) – عبر (م).
 -8رت ـ ـ ــل (م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) –
تابعت (م).
 -9بـ ـ ـس ـ ــط – مـ ـ ـ ــن ف ــي

المقدمة.
 -١٠عالم فرنسي شهير.

ا

10

م

9

ا

8

ل و ى ل

7

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مهنيا :عالج أوضاعك بتكتم وانتظر بصبر
ّ
حتى تنفرج.
َّ
ً
ّ
الحب غايتك لكن ال تتوقع أن يأتي
عاطفيا:
هو إليك.
ً
حدث
اجتماعيا :تشعر بخوف وقلق بسبب
ٍ
ّ
عائلي مفاجئ.
رقم الحظ.4 :

الميزان

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مهنيا :تجنب المواجهات والنزاعات وأنواع
التهديد.
ً
عاطفيا :إحدى القريبات تعمل للتفرقة بينكما
فحاذر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أم ــور كـثـيــرة تثير غضبك لكنك
تضبط أعصابك.
رقم الحظ.2 :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تطرأ أوضاع لم تحسب لها حسابا
ً
ً
فكن حذرا وواعيا.
ً
عاطفيا :ال تدع سوء التفاهم يتفاقم بينكما
فيصعب االتفاق بعده.
ّ
ً
اجتماعيا  :إذا حافظت على هدوئك توفر
على نفسك األحزان.
رقم الحظ.8 :

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :يـ ـع ــاك ــس الـ ـفـ ـل ــك مـ ـش ــاريـ ـع ــك مــا
ّ
التروي.
يستوجب
ً
ً
تخف أم ــورا عــن الشريك فهو
ال
عاطفيا:
ِ
ليس ّ
عدوك.
ً
اجتماعيا :معاكسات فلكية تعنيك قد تؤثر
في معنوياتك.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
َ
ً
ّ ً
تحوال
مهنيا :ال تخش اتجاهات جديدة أو
في مسار عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـح ــوم إش ــاع ــات حــول ـك ـمــا هــدفـهــا
تقويض عالقتكما.
ً
اجتماعيا :تناقش قضية صحية أو االنتقال
إلى منزل آخر.
رقم الحظ.11 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :يقول المثل :كل تجربة ال تقتلك فهي
ًّ
تغنيك
جد ا .
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـح ـمــل ال ـف ـلــك إل ـي ــك ت ـبــاش ـيــر مــن
الحبيب ستفرح قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :تدرك أخطارا مقبلة على العائلة
ّ
فتتصر ف قبل تفاقمها.
رقم الحظ.15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تخوض تـجــارب وتؤهلك أن تكون
في مركز قياديّ.
ً
ّ
ـروري ك ــي ال يـتـجــاوز
عــاط ـف ـيــا :ال ـح ــزم ضـ ـ ـ
الحبيب حدوده.
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك تجاوزات مربكة
يفتعلها أصدقاء.
رقم الحظ.14 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :يعرض عليك عمل جديد إال أن األفالك
ّ
ال تشجعك.
ّ
ً
ً
عاطفيا :ال تكن بخيال مع الشريك وحقق له
مطالبه الضرورية.
ّ
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب التحديات وتحل بالصبر
ّ
كي ال تتأذى.
رقم الحظ.7 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :أسـفــك الـحــالــي عـلــى تـجــربــة فاشلة
سيفيدك في المستقبل.
ً
عاطفيا :تشكك بعواطف الحبيب تجاهك ثم
ّ
تتبين خطأك.
ً
ّ
اجتماعيا :إذا تصرفت بحكمة فستتخطى
المرحلة العصيبة.
رقم الحظ.10 :

ً
مهنيا :يعرض عليك مشروع سفر مهم للعمل
في الخارج.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ظ ــرف طـ ــارئ ي ـح ــدث ان ـق ــاب ــا في
عالقتكما نحو األفضل.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـك ـثــر ال ـم ـس ــؤول ـي ــات الـعــائـلـيــة
ّ
لتحملها.
فتضاعف جهودك
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ظـ ــرف ي ـع ــاك ــس رغ ـب ــات ــك فــي
ً
توسيع أعمالك فكن صبورا.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـصـ ّـرفــات الـحـبـيــب تزعجك
فلماذا ال تصارحه بهدوء؟
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :لــديــك قـ ــدرة عـلــى تـجــاوز
العقبات التي تواجه عائلتك.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا  :يـ ـح ــا فـ ـل ــك ا ل ـ ـحـ ــظ إذا أردت
االستثمار أو القيام بمبادرات مالية.
ً
ً
عاطفيا  :معاكسات فلكية تؤثر سلبا
في عالقتكما ،لكنها ال تدوم.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ال ـع ــائ ـل ــة
الضاغطة تجعلك تشكك بقدراتك.
رقم الحظ.12 :
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ً
ً
«باولو فيرسكي» تألقت فنا وإبداعا على مسرح عبدالحسين

مسك وعنبر

الفرقة األوكرانية األكاديمية العريقة قامت بجوالت في  80دولة
فادي عبدالله

قدمت فرقة "باولو فيرسكي"
األوكرانية أول استعراض
لها في الكويت ،أمس األول،
بحضور مأل المسرح.
ٍ

أح ـيــت فــرقــة بــاولــو فيرسكي
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ـل ــرق ــص ،لـيـلـتـهــا
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــازت
إعـ ـ ـج ـ ــاب الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـ ـ ــذي مــأ
مسرح عبدالحسين عبدالرضا،
أم ـ ــس األول ،ي ـت ـقــدم ـهــم األم ـي ــن
العام للمجلس الوطني للثقافة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب ا ل ـم ـه ـن ــدس
علي اليوحة وسفير جمهورية
أوكرانيا لــدى الكويت فالديمير
تولكاش.
وقدمت الحفل المذيعة الجازي
الجاسر ،وتناولت بإيجاز مسيرة
الـفــرقــة األوكــران ـيــة الـشـهـيــرة ،ثم
أل ـق ــى ال ـس ـف ـيــر األوكـ ــرانـ ــي كلمة
بمناسبة حفل الفرقة التي تزور
ً
ال ـك ــوي ــت ألول مـ ــرة ق ــائ ــا" :لـقــد
تناقشت منذ ثمانية أ ع ــوام مع
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام م .ع ـلــي ال ـيــوحــة،
حـ ـ ــول أطـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـث ـق ــاف ــي
بـيــن الـبـلــديــن ،واسـتـضــافــة فرقة
ف ـي ــرس ـك ــي ،وال ـ ـيـ ــوم ت ـح ـقــق ه ــذا
الـحـلــم ،وأن ــا ممتن جــدا لليوحة
وفريق عمله في المجلس الوطني
على جهودهم الدؤوبة".
ثـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث تـ ـ ــول ـ ـ ـكـ ـ ــاش ع ــن
"فـيــرسـكــي" بــال ـقــول" :ن ـحــن أمــام
أفضل فرقة رقــص في أوكرانيا،
ً
وعمرها  81عاما ،وهي ألول مرة
تحيي أمـسـيــة اسـتـعــراضـيــة في
الـكــويــت ،بعد أن قــامــت بجوالت
فـ ــي  80دولـ ـ ـ ــة مـ ــن ال ـ ـشـ ــرق إل ــى
ً
الغرب ،وإنني فخور جدا ،بإقامة
ه ــذه ا لـلـيـلــة للجمهور الكويتي
كي يتعرف على ثقافة وفلكلور
أوكرانيا".
ب ـعــد ذل ــك ص ـعــد ال ـيــوحــة إلــى
خشبة المسرح بحضور السفير
األوك ــران ــي لـتـكــريــم قــائــد الـفــرقــة
الفنان فيكتور زافافسكي ،ثم ّ
كرم
تولكاش اليوحة بهدية تذكارية.

استعراض الفرقة

الفرقة أسسها باولو
فيرسكي وميكوال
بولوتوف عام 1937

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــرق ـ ــة فـ ـي ــرسـ ـك ــي،
فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراضـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـكـ ــون
مـ ــن عـ ـ ــدة ف ـ ـق ـ ــرات ،حـ ـي ــث ك ــان ــت
ال ـبــدايــة مــع اس ـت ـعــراض بعنوان

لقطة من استعراض فرقة «باولو فيرسكي»
" "UKRAINE,MY UKRAINE
وتـصـمـيــم ال ـك ــوري ـغ ــراف للفنان
أم .فانتوخ والموسيقى للمؤلف
أو .بونومار ،ثم ""POVZUNETS
مـ ــن ت ـص ـم ـي ــم بـ ــاولـ ــو ف ـيــرس ـكــي
وم ــوسـ ـيـ ـق ــى إي ـ ـ ــه خ ـي ـل ـم ـس ـكــي،
و "  "T S Y G A N S K Yت ـص ـم ـي ــم
ف ـ ـ ــانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوخ ومـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــى أتـ ـ ــش
زاف ـغــورديــن ،و"THE VOLYNSK
 "PATTERNSتـصـمـيــم فــا نـتــوخ
ومــوس ـي ـقــى ب ــون ــوم ــار ،و"KYIV
 "GUYSتمصيمم باولو فيرسكي
وموسيقى في .روزدستفنسكي،
و" "KOZACHOKتصميم فانتوخ
ومـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى إي ـ ـ ـ ــه تـ ـشـ ـبـ ـي ــرك ــو،
و"  "ZAPORZHCHIت ـص ـم ـيــم
باولو فيرسكي وموسيقى واي
البنسكي ،و""VYSHVALNYTSI

ت ـص ـم ـيــم ف ـيــرس ـكــي ومــوس ـي ـقــى
آي إ ي ـفــا ش ـن ـكــو ،و""MORIAKY
ت ـص ـم ـيــم ف ـيــرس ـكــي ومــوس ـي ـقــى
واي ال ب ـ ـن ـ ـس ـ ـكـ ــي ،و" "DOLLS
تصميم فيرسكي وموسيقى آي
ً
إيـفــاشـنـكــو ،وأخـ ـي ــرا ""HOPAK
تصميم فيرسكي وموسيقى بي
ياروفنسكي.
وما إن انتهت من استعراضها
األخ ـ ـيـ ــر ،ح ـت ــى وقـ ــف ال ـج ـم ـهــور
ً
مـصـفـقــا ل ـه ــذه ال ـفــرقــة الـعــريـقــة،
الـتــي أسـعــدتــه بــإبــداعـهــا الفني،
وردت " ف ـ ـيـ ــر س ـ ـكـ ــي" عـ ـل ــى ه ــذه
الـتـحـيــة وال ـت ـقــديــر ب ــإع ــادة عــدد
من مهارات الرقص الفردية التي
أمتعت الجميع.
يـشــار إلــى أن الفرقة تأسست
في عام  ،1937عندما قام مصمم

ال ـ ــرقـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاول ــو
ف ـيــرس ـكــي وم ـي ـك ــوال ب ــول ــوت ــوف
ب ــإن ـش ــاء ف ــرق ــة رقـ ــص فـلـكـلــوريــة
ألول م ــرة ف ــي أوك ــران ـي ــا ،وال ـتــي
تم االعتراف بها رسميا في عام
 1940ك ـفــرقــة ال ـغ ـن ــاء وال ــرق ــص
األوكــران ـيــة ،معتمدا عـلــى اإلرث
الفلكلوري األوكراني ،وقد صمم
فيرسكي  5برامج رقص شعبية،
وم ـ ــع ق ـي ــادت ــه ال ـف ـن ـيــة أصـبـحــت
ال ـفــرقــة أك ـثــر جــديــة واح ـتــراف ـيــة،
وب ـ ـفـ ــريـ ــق رق ـ ـ ــص ح ـ ـ ــاز اه ـت ـم ــام
وإعجاب الجماهير في مختلف
القرى والمدن حول العالم.

قيادة فانتوك

ّ
منى شداد تثمن تكريمها في «الرستاق»
تستعد لـ«سرك في بير» وتواصل تقديم «ليالي البحار»
●

محمد جمعة

أعــربــت الـفـنــانــة مـنــى ش ــداد عن
سعادتها بتكريمها فــي مهرجان
الرستاق العربي للمسرح الكوميدي
بدورته الثانية (دورة الفنان الراحل
ســالــم ب ـه ــوان) ،ال ــذي تنظمه فرقة
الرستاق المسرحية ،خالل الفترة
من  18إلى  24يناير بسلطنة عمان.
وت ــوج ـه ــت م ـن ــى ،ف ــي تـصــريــح
خاص لـ"الجريدة" ،بالشكر إلى إدارة
المهرجان على التكريم الذي حظيت
به أخيرا ،إلى جانب نخبة من نجوم
الساحة الفنية الخليجية والعربية،
الفـتــة إلــى ان الـ ــدورة الـجــديــدة من
الرستاق تعد بمثابة تظاهرة فنية
ضـخـمــة ش ـه ــدت حـ ـض ــورا كـبـيــرا،
فضال عن عرض اعمال مميزة.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،كـشـفــت ش ــداد
عــن اسـتـعــدادهــا لـتـصــويــر دوره ــا
ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة "س ــرك
فــي بـيــر" ،مــن تأليف الكاتبة وداد
ال ـكــواري ومــن إخ ــراج ســامــر جبر،
وم ــن المتوقع عــرضــه خ ــال شهر
رمـضــان المقبل ،ويشهد مشاركة
ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم م ـن ـهــم غ ــازي
حسين وصالح المال ويامور وغادة
الزدجالي وآخرين.
وق ـ ــال ـ ــت إن ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة
ستشهد الكشف عــن كــل تفاصيل
العمل وطبيعة دورهــا فيه ،والذي

منى شداد مع هدى حسين ومنير الزعبي في «إقبال»

اعتبرته تجربة مغايرة عما سبق
وقدمت من قبل.
وثـ ـمـ ـن ــت األص ـ ـ ـ ـ ــداء اإلي ـج ــاب ـي ــة
لتجربتها الدرامية األخيرة "حبيبي
حياتي" ،الذي ُعرض على الفضائية
الكويتية ،وقالت إن تفاعل الجمهور
ك ــان ك ـب ـيــرا ،وهـ ــذا م ــا لمسته عبر
مواقع التواصل االجتماعي او من
خ ــال لـقــائـهــا الـمـبــاشــر مـعـهــم في
األماكن العامة.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ــة "ح ـب ـي ـبــي

حياتي" حسن البالم ،زهرة عرفات،
انتصار الشراح ،عبدالعزيز النصار،
فهد البناي ،أحمد العونان ،مبارك
الـمــانــع ،محمد الــرمـضــان ،والعمل
من تأليف د .فوزية الدريع ،وإخراج
خالد الفضلي.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
التلفزيوني ،تــواصــل شــداد تقديم
َّ
المنوع "ليالي البحار"،
البرنامج
ع ـل ــى الـ ـقـ ـن ــاة األولـ ـ ـ ـ ــى ،كـ ــل جـمـعــة
عـلــى الـ ـه ــواء ف ــي م ــوع ــده الـجــديــد،

مــن الثامنة حتى التاسعة مـسـ ً
ـاء،
ويشاركها في التقديم خالد البناو.
وث ـم ـن ــت ش ـ ـ ــداد ث ـق ــة ت ـل ـفــزيــون
الـ ـك ــوي ــت ب ــإم ـك ــان ــات ـه ــا ف ــي م ـجــال
التقديم ،واستمراريتها مــع فريق
عـمــل ال ـبــرنــامــج ،الـ ــذي يـتـكــون من
الـ ُـمـعــديــن سـعــود السعيدي وفــواز
دشتي والمخرجين خالد الخرشان
وسـ ـن ــاء ع ـب ــدال ــرض ــا ،إض ــاف ــة إل ــى
مشاركة ريم التيتون في التقديم.

مـ ــع بـ ــدايـ ــة  1980تـ ــم تـسـلـيــم

ق ـي ــادة ال ـف ــرق ــة إل ــى م ـيــروســاف
ف ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوك ،حـ ـي ــث م ـ ـ ــرت الـ ـف ــرق ــة
بتغيرات وتـطــورات عديدة ،وتم
ضم مواهب شابة للفرقة أضافت
إل ــى قيمة ال ـتــراث الـثـقــافــي الــذي
أسسه فيرسكي.
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1962تـ ـ ــم إ ن ـ ـشـ ــاء
استوديو رقص يعمل ضمن إطار
الفرقة األساسي ،حيث قام بتبني
مواهب شابة تمت رعايتها ،حتى
انـضـمــت إل ــى ال ـفــرقــة األســاسـيــة
الح ـ ـقـ ــا .وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  1990أن ـشــأ
فانتوك مدرسة الرقص لألطفال،
حـيــث يـتــم تـعـلـيــم أك ـثــر م ــن 200
طفل موهوب ،وأصبح طالب هذه
الـمــدرســة يـشــاركــون بمسابقات
ومـ ـه ــرج ــان ــات دول ـ ـيـ ــة ل ـلــرقــص
وحازوا عدة جوائز عالمية.

وانطالقا من مبدأ تعزيز القيم
اإلنـســانـيــة واالع ـت ـمــاد عـلــى لغة
ال ــرق ــص ال ـخ ــاف ــة ،ت ـق ــوم الـفــرقــة
ب ــال ـت ــروي ــج ل ـل ـث ـقــافــة وال ـت ــاري ــخ
األوكراني ،وتساهم بشكل فعال
فـ ــي ن ـش ــر ومـ ـش ــارك ــة ال ـث ـق ــاف ــات
الـم ـخـتـل ـفــة حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،حـيــث
ت ــم تـكــريـمـهــم م ــن لـجـنــة ال ـســام
العالمي.
والـيــوم فــرقــة بــاولــو فيرسكي
ب ـق ـي ــادة ف ــان ـت ــوك ب ـق ـمــة تــألـقـهــا
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي واإلب ـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـح ـ ــاول
بــاس ـت ـمــرار وحــرف ـيــة الـمـحــافـظــة
على إرث الفلكلور األوكراني ،مع
التجديد والتنويع ،لتكمل مسيرة
م ــؤس ـس ـه ــا ب ـن ـشــر وال ـم ـحــاف ـظــة
ع ـلــى ال ـت ــاري ــخ ال ـف ـنــي والـثـقــافــي
األوكراني.

الجبري يدشن الفهرس اإللكتروني
لـ  5مكتبات عامة
دشن وزير اإلعــام وزير الدولة
لـشــؤون الشباب رئـيــس المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
مـحـمــد ال ـج ـبــري الـمــرحـلــة األول ــى
لـلـفـهــرس اإلل ـك ـتــرونــي عـلــى نظام
"سيمفوني" إلدارة المكتبات ،في
خمس مكتبات عامة.
وقال الوزير الجبري ،في تصريح
صحافي عقب افتتاح مكتبة خيطان
العامة بحلتها الجديدة ،وتكريم
فريق الفهرسة وتدشين الفهرس
اإللـكـتــرونــي ،إن المكتبات العامة
تعتبر مالذا للباحثين والدارسين
ومحبي االط ــاع ،وال يمكن إغفال
دورها في تنمية المشهد الثقافي.
وأك ــد أن للمكتبات الـيــوم دورا
أكـبــر مــن ال ـســابــق ،فبسبب تطور
وتنوع وسائل نقل المعرفة والبحث
عـنـهــا ت ـط ــورت ه ــي أي ـض ــا بشكل
كبير وغير مسبوق ،مشيرا إلى أن
هذا الفهرس يلبي احتياجات رواد
الـمـكـتـبــات بتيسير ال ـع ـثــور على
العناوين المطلوبة بطريقة سهلة
وحديثة.
وثمن الجبري الجهود المبذولة
والـعـمــل المثمر ال ــذي أفـضــى إلــى
إن ـجــاز ه ــذا الـمـشــروع الـمـهــم ،بما
يـعــود بالنفع على المستفيدين،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـم ـش ـهــد
التعليمي والثقافي ككل.

الجبري واليوحة خالل تفقد مكتبة خيطان
مــن جــانـبــه ،ق ــال األمـيــن العام
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـق ـط ــاع ال ـث ـق ــاف ــة فــي
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .عيسى األنـصــاري إن
المجلس يعمل على تحويل نحو
 48مكتبة عامة إلى نظام الفهرس
اإللـكـتــرونــي لمواكبة التطورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة الـ ـت ــي يـشـهــدهــا
العالم.
وأوضـ ـ ـ ــح أن اف ـت ـت ــاح مكتبة
خيطان بحلتها الـجــديــدة يأتي
ضمن فعاليات مهرجان القرين
الثقافي ،الــذي يحتفل بربع قرن
من الزمان على انطالقته وتنوع
المكون الثقافي له.

ي ـش ــار إلـ ــى أن مـكـتـبــة خـيـطــان
تــم إعـ ــادة تــرمـيـمـهــا ،عــامــي 1966
و ،1998ثــم تــم هــدمـهــا فــي ،2014
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـن ــائ ـه ــا ،وج ـ ـ ــاء ال ـش ـكــل
الـ ـج ــدي ــد لـلـمـكـتـبــة م ـك ــون ــا مـ ــن 3
طــوابــق :األرضـ ــي ،ويـحـتــوي على
قاعة للقراءة وقاعة الطفل ،واألول
يـحـتــوي عـلــى قــاعــة للمحاضرات
والندوات وورش العمل ،أما الثاني
فهو عبارة عن قاعة كبيرة للكتب
ال ـعــرب ـيــة واألج ـن ـب ـيــة وال ـم ــراج ــع،
وتضم المكتبة نحو  12697كتابا،
منها  11535باللغة العربية ،و608
باإلنكليزية ،و 554كتابا للطفل.
(كونا)

ً
ً
رئيسا لرابطة معهد الفنون نوال طرحت سنغل جديدا بعنوان «دام»
الهاجري
●
ً
ً
الحمادي نائبا للرئيس وأحالم أمينا للسر

●

محمد جمعة

فادي عبدالله

عقدت رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية
جمعيتها العمومية العادية ،أمس األول ،وسط حضور من أعضائها،
وأعضاء الهيئة اإلدارية ،وناقشت التقريرين اإلداري والمالي ،حيث حظيا
بثقة الحضور من أعضاء "العمومية" باإلجماع.
واف ـت ـتــح فـعــالـيــات "ال ـع ـمــوم ـيــة" عـضــو الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة د .خليفة
ً
الهاجري ،باإلنابة عن رئيسها مرحبا بالحضور ،وذكــر أن الهيئة
اإلداريــة للرابطة حرصت منذ توليها المسؤولية على السعي بكل
جد وإخالص للدفاع عن حقوق وقضايا أعضائهاَّ ،
وتقدم بالشكر
للهيئات اإلدارية السابقة.
وتقدم أعضاء "العمومية" بمقترح بتزكية :د .خليفة الهاجري ود.
فاضل المويل ود .ابتسام الحمادي ود .أحالم حسن ود .خالد أمين
ود .خليفة القالف وأحمد الظفيري لشغل مناصب الهيئة اإلدارية
الجديدة ،والقى المقترح الموافقة بإجماع أعضاء "العمومية".
وعليه تشكلت الهيئة اإلدارية من :د .خليفة الهاجري (رئيسا
للرابطة) ،ود .ابتسام الحمادي (نائبا لرئيس الرابطة) ،ود.
أحالم حسن (أمينا للسر) ود .فاضل المويل ود .خالد أمين
ود .خليفة ال ـقــاف وأح ـمــد الـظـفـيــري أع ـضــاء فــي الهيئة
اإلدارية.

خليفة الهاجري

ف ــاج ــأت الـنـجـمــة نـ ــوال جـمـهــورهــا
وع ـ ـشـ ــاق اغ ـن ـي ــات ـه ــا ب ـس ـن ـغــل جــديــد
يـحـمــل اس ــم "دام" ،م ــن كـلـمــات واح ــد
وألـحــان مشعل الـعــروج وتــوزيــع بدر
كرم ووتريات إسماعيل تونش بالك
وإي ـق ــاع ــات أح ـم ــد ال ـع ـن ــوة وهـنــدســة
ص ــوت فـهــد ال ـح ــداد – إرمـ ــان ومكس
وم ــاسـ ـت ــر م ـح ـم ــد ع ـص ـم ــت وت ــوزي ــع
ديجيتال شركة قنوات.
وحققت األغنية انتشارا كبيرا عبر
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،خــال
الساعات الماضية ،وتقول كلماتها:
دام هذي سواتك وش بقى ما هدمته
طاغي في جمالك قوم كمل جميلك
ٍ
واقتل اللي عطالك قلبه اللي حرمته
موته ارحم تفضل مابه إال قتيلك
وارح ـ ــم ال ـلــي ع ـطــاك اغ ـلــى سنينه
وزود
ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــك هـ ـ ــالـ ـ ــرصـ ـ ــاصـ ـ ــه م ــايـ ـب ــي
هالوجود
يامعاك أو بالها دنيته والحياه
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى ف ـ ـ ــي عـ ـ ـي ـ ــون ـ ــه ص ــدقـ ـه ــا
والجحود

من جهة أخــرى تستعد نــوال للقاء
جمهورها تحت مظلة مهرجان "فبراير
الكويت" ،خالل حفل يجمعها والفنان
ال ـس ـعــودي ع ـب ــادي ال ـجــوهــر ي ــوم 22
فبراير المقبل على المسرح الوطني
بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.
وكانت نــوال طرحت بنهاية العام
الماضي سنغل بعنوان "أنا إنتي" من
كلمات انــور المشيري وألحان احمد
ال ـهــرمــي وت ــوزي ــع زي ــد ن ــدي ــم ومـكــس
وماستر جاسم محمد.
وي ـبــدو ان قـيـثــارة الخليج ســوف
تحقق رغـبــة جـمـهــورهــا ال ــذي انـحــاز
ل ـف ـكــرة ان ت ـطــرح نـجـمـتـهــم المحببة
البومها من خالل مجموعة سنغالت،
حـيــث اسـتـفـتــت ن ــوال متابعيها عبر
مــوقــع الـتــواصــل االجتماعي "تويتر"
حــول األم ــر ،وانـحــازت النسبة األكبر
لفكرة نزول األغنيات بمجرد ان تجهز
تباعا دون انتظار األلبوم كامال.

نوال

خبريات
وجوه نسائية شابة في
مسلسل «بنات المالكمة»

أنهى المخرج سمير عارف
تصوير الدراما السعودية
الجديدة (بنات المالكمة) ،وهي
أولى تجارب التأليف الدرامي
للكاتبة الشابة أفنان القاسمي،
وبطولة نخبة من الممثالت
الشابات اللواتي اشتهرن عبر
مواقع التواصل االجتماعي،
وبمشاركة مجموعة من
الممثلين المخضرمين.
أمضى فريق المسلسل حوالي
شهرين من التصوير في
العاصمة اإلماراتية (أبوظبي)،
بين األحياء والمنازل ومواقع
التصوير المناسبة للسياق
الدرامي ،ثم انتقل إلى
السعودية إلنجاز المرحلة
ً
الثانية من العمل ،وتحديدا في
العاصمة الرياض.
جدير بالذكر ،أن مسلسل
"بنات المالكمة" ،يلعب
بطولته :ميال زهراني،
فاطمة الحوسني ،عبدالعزيز
سكيرين ،آالء شاكر ،دانة آل
سالم ،عنود السعود ،عبير
سندر ،نورة عصر ،درة ،علي
الشريف ،شعيفان العتيبي،
محمد مشعل ،راكان ،زهير
حيدر ،وبمشاركة زارا
البلوشي .ويحمل العمل
توقيع المخرج سمير عارف،
وتأليف وسيناريو وحوار
أفنان القاسمي.

عبدالعزيز السريع شخصية
«أيام الشباب للمسرح»

اختارت إدارة مهرجان أيام
المسرح للشباب في دورته
الثانية عشرة بالهيئة العامة
للشباب الكاتب المسرحي
القدير عبدالعزيز السريع،
ليكون الشخصية المسرحية
الرائدة لهذه الدورة ،التي
ستنطلق فعالياتها في 3
مارس المقبل ،وذلك لعطائه
الكبير للحركة المسرحية
الكويتية والعربية ،ودوره
البارز في تطوير الحركة
المسرحية الكويتية منذ
ستينيات القرن الماضي.
ويعتبر السريع علما من أعالم
الحركة المسرحية العربية،
وأحد الرواد الذين قاموا
بالتأكيد على دور المسرح
لخدمة القضايا المجتمعية
واإلنسانية ،من خالل األعمال
المسرحية التي قام بتأليفها
خالل العقود الماضية ،وسوف
يتم منحه وسام الشخصية
المسرحية الرائدة في حفل
افتتاحية فعاليات المهرجان.
واختارت اللجنة المنظمة
للمهرجان بعض الشخصيات
المسرحية الكويتية والعربية
التي لها إسهامات في مجال
المسرح لتكريمها في حفل
افتتاح المهرجان.

عرض «»SHAZAM
في أبريل المقبل

طرحت شركة Warner Bros.
 Picturesالمنتجة لفيلم
 SHAZAMالتريلر األول،
للفيلم المقرر طرحه يوم 5
أبريل من العام الحالي في
الواليات المتحدة األميركية،
ليتم طرحه بعد ذلك في دور
السينما العالمية.
والفيلم من بطولة زاكاري
ليفي ،ومارك سترونغ ،وجاك
ديالن جرازر ،وروس بتلر،
ودغيمون هونسو ،وميشيل
بورث ،وآدم برودي ،وآشر
أنغل ،وجريس فولتون ،إلى
جانب العديد من الوجوه
الشابة ،التي تمت االستعانة
بها خصوصا للعمل.
والفيلم من تأليف هنري
غايدين ،ودارين ليمكه ،وبيل
باركر ،ومن إخراج ديفيد ف.
ساندبرغ ،وتدور قصته حول
إعطاء صبى القدرة على أن
ً
يصبح بطل خارقا في أوقات
الحاجة ،بكلمة سحرية واحدة،
ومن ثم تتوالى األحداث في
إطار من التشويق واإلثارة.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

روﺳﻴﺎ أﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮان ﺑﻤﻮﻋﺪ وﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ

ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﺣﻴﺘﺲ  «٣اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ...ودﻣﺸﻖ ﻗﺪ ﺗﻔﻌﻞ » «S٣٠٠ﻓﻲ ﻣﺎرس
ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﺘﺰﻟﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﺤﺘﻞ أﻣﺲ اﻷول

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻷردﻧﻲ ﻳﺠﺮي
اﻟﻌﺎﻫﻞ ً
ً
ﺗﻌﺪﻳﻼ وزارﻳﺎ

)روﻳﺘﺮز(

أﺟﺮى اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﺗﻌﺪﻳﻼ،
ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز
ﺷﻤﻞ أرﺑﻊ وزارات .وﻗﺎﻟﺖ
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷردﻧﻴﺔ "ﺑﺘﺮا"
إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺷﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻴﺪ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووزﻳﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
ووﻟﻴﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮي
وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻣﺠﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻳﻜﺔ وزﻳﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻵﺛﺎر ،واﻟﻤﻬﻨﺪس أﻧﻤﺎر ﻓﺆاد
اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ وزﻳﺮا ﻟﻠﻨﻘﻞ.
وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ،أدى اﻟﻮزراء
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء،
ورﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻮي.

ﺗﺮاﺟﻊ إﻃﻼق
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ً
ﺑﺎﻋﺸﻴﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻧﺠﺎ ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣﺠﺰرة ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺑﻔﻀﻞ إﻓﺸﺎء اﻟﺮوس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬه أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﺠﺎور ،ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب
اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻓﻲ  ،٢٠١١واﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻘﺼﻒ.

ﻋـﻘــﺪ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ﻟـﻴــﻞ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ -اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء ،ﻗ ــﺪم ﺧــﻼﻟــﻪ ﻗﺎﺋﺪ
"ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس" اﻟﺠﻨﺮال ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺘﻮ
ً
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ وﺳــﻮرﻳــﺔ ﻗﺮب
دﻣﺸﻖ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺮوس ﺑﺈﺑﻼغ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﻋﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺼﻔﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ ،وﺗﻢ إﺧﻼء اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﻟﺬا ﻟﻢ ﺗﺘﻜﺒﺪ
اﻟ ـﻘــﻮات اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ إﻻ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﻼء.
وﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة أوردﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﺻﺪ
اﻟﺴﻮري راﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،أﻣﺲ ،ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻗﺘﻠﻰ
اﻟـﻘـﺼــﻒ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻟـﻴــﻞ اﻷﺣـ ــﺪ -اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ 21
ً
ﻗﺘﻴﻼ 12 ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ "ﻓﻴﻠﻖ اﻟـﻘــﺪس" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ً
 6ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻀﺮﺑﺎت
اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﻣ ـﺨــﺎزن ﻟـﻠـﺼــﻮارﻳــﺦ وﻟـﻠــﺬﺧــﺎﺋــﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟـﻠـﻘــﻮات اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ دﻣـﺸــﻖ،
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ـﺠ ــﻮي اﻟـ ـﺴ ــﻮري ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،وأﺣــﺪ ﻣﺪرﺟﺎت
ﻣﻄﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ
وﻣــﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﺮﺻﺪ أﻧﻬﺎ أﻋﻨﻒ اﻟ ـﻐــﺎرات ،اﻟﺘﻲ
ﺷﻨﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ  ،2011اﻋﺘﺒﺮ
رﺋﻴﺲ وزراﺋﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أن "اﻟﻘﻮة اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻟﺬي

ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب ﻛﺎﻣﻠﺔ) ،ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن
واﻟﻌﺮاق( ،وﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻛـ ــﺮر ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺛ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،أن "اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ أﻃﻠﻖ
ً
ﺻﺎروﺧﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ،
وﻗﻤﻨﺎ ﺑــﺎﻟــﺮد ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ ،وﺿﺮﺑﻨﺎ
ً
أﻫﺪاﻓﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺒﺢ اﻟﺠﻬﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮرﻳﺔ
وﻟﺒﻨﺎن وﻏﺰة ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻬﺪف
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻫﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ".
وﺷــﺪد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ "ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك أي دوﻟﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻤﺮ ﻣ ــﺮور اﻟـﻜــﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟ ـﺘــﺪﻣ ـﻴــﺮﻫــﺎ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ﺗﺤﺘﻔﻆ
ً
ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ .أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺗﺨﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻗﺎﺋﻴﺔ .ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻖ ﻳﺘﺎح ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺳﻨﻮاﺻﻞ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪودﻧﺎ ،وﺳﻨﻮاﺻﻞ
اﻟﺮد ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻨﺎ".
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ووﺳـ ــﻂ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أﻣــﺲ إﺟــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻻﻋﺘﺮاض
اﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "ﺣﻴﺘﺲ
ً
 "3ﻟـﻠــﺪﻓــﺎع اﻟـﻤـﻀــﺎد ﻟـﻠـﺼــﻮارﻳــﺦ ،ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﺿﺮب
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ أﺟﺮﻳﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻠﻤﺎﺧﻴﻢ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺷﻤﺎل أﺳﺪود ،ﺑﻬﺪف "ﺣﻤﺎﻳﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ".
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "ﺣﻴﺘﺲ
 ،"3اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﺰود ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
ً
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا
وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.

»«S300
وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،أﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ" ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻮري ﻟﻢ ﻳﺠﻬﺰ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮارﻳﺦ
ً
» ،«S300ﻣﺒﻴﻨﺔ أ ﻧــﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ً
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ دﻣﺸﻖ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ وإﺗـ ـﻘ ــﺎن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وذﻛﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻛﻠﻴﻨﺘﺴﻴﻔﺘﺶ ،أن ﺑﻄﺎرﻳﺎت » «S300ﺗﺨﻀﻊ
ً
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺔ".
ً
ً
وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺗﻔﺠﻴﺮا اﻧﺘﺤﺎرﻳﺎ اﺳﺘﻬﺪف
ً
ً
رﺗﻼ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﻳﻒ اﻟﺤﺴﻜﺔ ،ﻫﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ"
ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﻴﻦ -اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت.
وﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت ﺟـﻬــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
"ﺗﻠﻐﺮام" ،ﺗﻮﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ
ّ
ً
ﺑﺮؤﻳﺔ "ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻪ رؤوﺳﻬﻢ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن "ﻣﺎ ﺣﻞ
ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻜﺔ وﻣﻨﺒﺞ أول اﻟﻐﻴﺚ".
وﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻼ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻗﺮاره ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺠﻮم

ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺄﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮع
• ﺟﻨﺒﻼط :أﺣﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮي • إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺪار
●

ﺑﻴﺮوت « -

•

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻮﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ــﻂ ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﺟﺪار اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎدﻳﺔ
ً
ﻓﺼﻮﻻ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ّ
وﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮك اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠ ــﻒ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻧﺤﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻴﻨﺔ،
أﻣ ــﺲ ،ﻟﻠﻘﺎء رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ
ﺑــﺮي ،ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻘﺒﻞ أﻣــﺲ اﻷول ،رﺋﻴﺲ
"اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ" وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤــﺎل ﺟـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮض اﻷﺧﻴﺮ ﺟﻤﻠﺔ
ّ
اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺤﺎﺻﻞ.
أﻓﻜﺎر ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺗﻔﻖ ّاﻟﺮﺟﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﺸﺎوراﺗﻬﻤﺎ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﺮﻳﺮي
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻈﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ ﺻـﻴـﻐــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.
وأﻋﻠﻦ ﺑﺮي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺮﻳﺮي أن اﻷﺧﻴﺮ
"ﺑ ـﺼــﺪد ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﻲ وﻳــﺄﻣــﻞ ﺧــﻼل
أﺳﺒﻮع أو أﻗــﻞ أن ﺗــﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة
اﻟـﻨــﻮر" .وﻛــﺎن اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ً
ﺑ ـﺒــﺎﺳ ـﻴــﻞ أﻋ ـﻄ ــﻲ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮات
ً
واﻟ ـﺘــﺄوﻳــﻼت ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﺑــﺎﺳـﻴــﻞ أﻋﻠﻦ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة".
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﻏـ ّـﺮد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب "اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ" اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط
ً
ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻣﺲ ،ﻗﺎﺋﻼ ،إن "ﺑﻴﺎن رﺋﺎﺳﺔ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﺣ ــﻮل دﻋـ ــﻮة ﺷـﻴــﺦ آﺧ ــﺮ إﻟــﻰ
ﺟــﺎ ﻧــﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ ا ﻟـﺸــﺮ ﻋــﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻌﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻨﻊ ﻻ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن .ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺪو
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﺴﺒﻘﺔ وﺗﺒﻴﻴﺾ
اﻟﻮﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ .ﻟﻜﻦ
ﻟﻦ أﺳﺘﺮﺳﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وأﺣﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮي".

ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﺟﻮزﻳﻒ ﻓﻮﺗﻴﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
)داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
واﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ رﻳﺘﺸﺎرد ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا أﻣﺲ
ً
ً
وﻋ ـ ــﺎد ﺟ ـﻨ ـﺒــﻼط وﻏـ ـ ـ ّـﺮد ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻋ ـﻄ ـﻔــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻴ ــﺎن اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ،ﻻ داﻋـ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠــﺮﻓــﺎق
واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺠ ــﺎﻻت
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ وﺗﻮﺗﺮات ﻧﺤﻦ ﺑﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ .ﻓﻠﻴﻜﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﻴﻒ
ﺟـ ــﺮى ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ إﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎن
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ أﻣﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ".
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،أﺷـ ــﺎر وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ

"ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ" ،أﻣ ـ ــﺲ ،إﻟـ ــﻰ أن "ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣــﻮدﻳــﺰ
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻹﺳ ــﺮاع ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻹﻃــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻ ــﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ،
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺒﺪء
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر(،
وإﻧﺠﺎز ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺨﺴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص" .وأﺿﺎف ﺧﻠﻴﻞ" :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ورﻏﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي
ﻳ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮاره واﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ،وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻜﻞ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪﻳﻮن" .وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋـﺘـﻤــﺎﻧــﻲ "ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ" ﺧﻔﻀﺖ
أﻣـ ــﺲ اﻷول ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻣ ــﻦ  -Bﻣﻊ
رؤﻳﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ  Caa1ﻣﻊ رؤﻳﺔ "ﻣﺴﺘﻘﺮة"
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻣ ــﺎ وﺻ ـﻔ ـﺘــﻪ ﺑ ــ"اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـ ــﺬي ﺳ ـﻴــﺰﻳــﺪ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،اﺳـﺘــﺄﻧــﻒ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،أﻣــﺲ ،اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎل إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋــﺪة ﺑـﻠــﺪات ﻓــﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن،
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻗﻮات
"اﻟـﻴــﻮﻧـﻴـﻔـﻴــﻞ" ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ .ﻓﻔﻲ
ﻛـ ـﻔ ــﺮﻛ ــﻼ ،ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺐ ﺳ ـﻴــﺎج ﺣ ــﺪﻳ ــﺪي ﻓــﻮق
اﻟـ ـﺠ ــﺪار اﻷﺳ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻔــﺎﺻــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن
وﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻋــﺎم
ﻋﺪﻳﺴﺔ  -ﻛﻔﺮﻛﻼ.
وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟــﻮزاﻧــﻲ ،اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ
آﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﺎن ﻧ ـ ـ ــﻮع ﺑ ــﻮﻛـ ـﻠ ــﻦ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ورﻓــﻊ اﻟﺴﻮاﺗﺮ
اﻟ ـﺘ ــﺮاﺑ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎج اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨــﻲ ﻟﺠﻬﺔ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻻن اﻟ ـﺴ ــﻮري اﻟـﻤـﺤـﺘــﻞ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗـﻘــﻮم
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺗﺮﺑﺔ واﻟﺼﺨﻮر
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻐﺠﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻓﻲ اﻷرض
اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺒﻠﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟــﺮاﻓــﺎت اﻟﻌﺪو ﺣﻔﺮ
ﺧﻨﺪق ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ .أﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ وادي
ﻫــﻮﻧـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮف ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻠــﺪة ﻣــﺮﻛـﺒــﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻼﺛﺔ آﻟﻴﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻧﻮع ﺑﻮﻛﻠﻦ
ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺤـﻔــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي
اﻟﻤﺤﺎذي ﻟﻠﺴﻴﺎج اﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل.

ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺗﺒﻨﺎه اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ ،اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻓﻲ
ً
ﻣﻘﺘﻞ  19ﺷﺨﺼﺎ ،ﻫﻢ أرﺑﻌﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،وﻋﺸﺮة ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ،
وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ(.

اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
وﺑﺤﺚ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ
اوﻏـﻠــﻮ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ،وآﺧﺮ ﺗﻄﻮرات
اﻷوﺿﺎع ﻓﻴﻬﺎ.
ووﻓﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
روﺑــﺮت ﺑــﺎﻻدﻳــﻦ ،ﻓــﺈن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ أﻛــﺪ ﻟﺠﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ
اﻟﺘﺰام واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎوف ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ "ﺗﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
داﻋﺶ" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ.
ً
وﻻﺣﻘﺎ ،أﻛﺪ ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ وﺣﺪة
ً
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻋﺪم وﻗﻮع ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ  45أﻟﻒ
ﺳ ــﻮري إﺑ ــﺎن أزﻣ ــﺔ ﺣـﻠــﺐ ،وإﺷ ــﺮاك إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﺟﻬﻮد
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ وﻗﻒ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر.
واﻋﺘﺒﺮ ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إدﻟــﺐ واﺣــﺪة
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ وﻗﻮع
ﻛﺎرﺛﺔ وﻣﺄﺳﺎة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻵﺧﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﺣـ ــﺬر اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﺣـ ــﺰب "اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺮ ﺟﻠﻴﻚ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﺮق اﻟـﻔــﺮات ،ﻳﺸﻜﻞ
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،وأن أﻧﻘﺮة ﻋﺎزﻣﺔ
ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ »وارﺳﻮ«
أﻋﻠﻨﺖ روﺳﻴﺎ ،أﻣــﺲ ،أﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ وارﺳﻮ ﻟﻠﺸﺮق
اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ،اﻟ ـﻤــﺰﻣــﻊ ﻋ ـﻘ ــﺪه ﻓ ــﻲ 13
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،واﻟ ـ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻮﻟﻨﺪا .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن:
"ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑﻘﻠﻖ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﻓـ ـ ـ ــﺮض ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ،
ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رأي
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﺳﺮه".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
درس ﺑـﻌـﻨــﺎﻳــﺔ أﺟ ـﻨ ــﺪة وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪى ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣـﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،واﺗﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﻌﺪم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ".
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ أن

أﺳـﺒــﺎب رﻓــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓــﻲ أن "ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ،رﻏــﻢ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ،ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺣ ـﺠــﺮ زاوﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺮاع اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ-
اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ وﻧـ ــﻮاﺗـ ــﻪ ،اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ".
وّﺧـ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن أن "اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﻠﻖ،
دون اﻷﺧــﺬ ﺑــﺮأي اﻟ ــﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ".

ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺮار اﻹﻓﺮاج
اﻟﻤﺒﻜﺮ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺎﻋﺸﻴﺮ اﻟﺬي
ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺪﺑﺮ
ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﻲ اﻟﺬي أدى ﻟﻤﻘﺘﻞ
 200أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﻴﻦ
ﻋﺎم  ،2002ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺳﻜﻮت
ﻣﻮرﻳﺴﻮن .وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮﻛﻮ
وﻳﺪودو ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺰﻣﻊ
ﻋﻦ رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪد .وﺟﺎء
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﻮرﻳﺴﻮن ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎر
"اﺣﺘﺮام ﻛﺒﻴﺮ" ﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـ »ﺣﻤﺎس« ﺷﻤﺎل ﻏﺰة

ﻗﺼﻒ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
أﻣﺲ ،ﻧﻘﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
"ﺣﻤﺎس" ،ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ،
أﻓﻴﺨﺎي أدرﻋﻲ ،أن اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﻔﺖ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻮات
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻹﻃﻼق ﻧﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎج اﻷﻣﻨﻲ دون وﻗﻮع
إﺻﺎﺑﺎت .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﺌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻏﺰة ورام اﻟﻠﻪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج
ﻋﻠﻰ "اﻻﻋﺘﺪاء" ﻋﻠﻰ أﺳﺮى
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ ﻳﻜﺸﻒ أﺟﻨﺪة
»اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ«

»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﻳﺤﺚ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺣﺚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﻗـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺸ ـﻤــﺮﻛــﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﻗﺎﺋﺪ
ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد اﻟﺠﻨﺮال أوﺳﺘﻦ رﻳﻨﻔﻮرد،
وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ أﻣـ ــﻦ إﻗـﻠـﻴــﻢ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺮور اﻟ ـﺒ ــﺎرزاﻧ ــﻲ ﻓﻲ
أرﺑﻴﻞ.
ودﻋــﺎ اﻟـﺒــﺎرزاﻧــﻲ إﻟــﻰ "ﺿــﺮورة
زﻳ ــﺎدة اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟﻘﻮات
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ـ ــﻞ ﻗ ـﻄــﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت وﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪاد واﻹﻗﻠﻴﻢ".

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ "اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل
ﻓ ــﻲ ﺗـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻊ أوﺿ ـ ــﺎع ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃ ــﺮاف،
واﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب ﻋـ ــﻮدة
ﻇ ـ ـﻬـ ــﻮر اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻒ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ــﺔ
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ".
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،ﻟـ ـﻔ ــﺖ رﻳـ ـﻨـ ـﻔ ــﻮرد
إﻟـ ــﻰ "دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻗــﻮات اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ
وﻗ ـ ــﻮاﺗ ـ ــﻪ واﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ"،
ً
ﻣـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋ ــﻦ رﻏ ـﺒ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ "زﻳـ ـ ــﺎدة
ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟـﺘـﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،وﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﺻﻼح واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻘﻮات
اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ" ،وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎن ذاﺗﻪ.

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ّ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ ،أن
 40ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺳﺘﺸﺎرك،
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح "اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﻴﺒﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻊ" ،اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺘﻀﻦ
ﺗﻮﻧﺲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ.
إﻟﻰ أن
وأﺷﺎر اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ ّ
ّ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮن ﻛﻞ
اﻟﺘﻴﺎرات واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﻬﺪف ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ
ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4023اﻷرﺑﻌﺎء  23ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  17 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺰور اﻟﺪوﺣﺔ وﺣﺰﺑﻪ ﻳﻄﺮح ﻣﺒﺎدرة »ﻟﻠﻢ اﻟﺸﻤﻞ«

ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ...واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺸﺪ
ﻋـﻠــﻰ وﻗ ــﻊ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات
وﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ
اﺣﺘﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﺗﺨﺎذ ﺣﺰﻣﺔ
إﺟ ــﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ،أﺟﺮى ،أﻣﺲ،
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ــﻲ ﻋـﻤــﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ
زﻳﺎرة إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ،ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﺧﺎرج
ﺑــﻼده ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓــﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻘﺐ ﻗــﺮار
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زﻳــﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ ﺛﻼﺛﺔ
أﺿﻌﺎف.
وأﻋﻠﻨﺖ »وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ«
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﻗﻨﺎ( ،أن اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﺪوﺣﺔ أﻣــﺲ ،ﻓﻲ زﻳــﺎرة ﻋﻤﻞ ،وأن
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
»اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ وآﻓـ ـ ـ ــﺎق ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك«.
وﺗـ ـﻘـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺪوﺣـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺨـ ــﺮﻃـ ــﻮم
ﻋﻼﻗﺎت ّ
ﺟﻴﺪة وﻫﻤﺎ ﺣﻠﻴﻔﺘﺎن ﻣﻨﺬ
ّ
زﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪ ،وﻳـ ـﻘ ــﺪر ﻋـ ــﺪد اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺎ
اﻟ ـﺴــﻮداﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻗﻄﺮ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  60أﻟﻔﺎ.
ً
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ،دﻋــﺎ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ« وﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﺗـﺤــﺎﻟـﻔــﺎت
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أم درﻣﺎن.
وﺗﻌﻬﺪ »اﻟﺘﺠﻤﻊ« ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ً
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻏــﺪا» ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء

ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﺪات وﻣـ ـ ـ ــﺪن اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮدان« ،وﻓ ــﻖ
»اﻟﺘﺠﻤﻊ«.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮوا ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ أم درﻣﺎن،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮل ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻴﺮ اﻟــﺬي
ً
ﺗــﻮﻓــﻲ ﻣ ـﺘــﺄﺛــﺮا ﺑ ـﺠــﺮاح أﺻ ـﻴــﺐ ﺑﻬﺎ
ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ّ
ﻋﻤﺖ أﺣﻴﺎء
ُ
ﻋ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،أﻃ ـﻠ ــﻖ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ
ﻫـﺘــﺎﻓــﺎت »ﺣــﺮﻳــﺔ ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ« ،و»ﻳﺴﻘﻂ
ﺑﺲ ،ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺲ«.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﻠﻦ« ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
إﻃ ـ ـ ــﻼق »ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﻞ،
ﺗﺨﺎﻃﺐ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﻟـﺤــﺎدة اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد«.
وﻗﺎﻟﺖ أﻣﻴﻨﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟـﻠـﺤــﺰب ،ﻣـﻬــﺎ أﺣـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺎل ،إن
»اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﺧﺘﻼف
اﻟـ ـ ـ ــﺮأي ﻻ ﻳ ـﻔ ـﺴــﺪ ﻟـ ـﻠ ــﻮد اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ«.
ً
أﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻬﺪف أﻳﻀﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺎﺳــﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد ﻳﻘﻮدﻫﺎ
رﺟ ـ ـ ــﺎل اﻹدارة اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻄ ــﺮق
اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﻮن واﻟﻤﺒﺪﻋﻮن
ورﻣﻮز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻬــﺎز اﻷﻣــﻦ
واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺻﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻮش،
إن »ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑــﺪأت ﻓﻲ
اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ« ،واﺗـﻬــﻢ »ﻣﻨﺪﺳﻴﻦ وﺳﻂ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ«.
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳ ــﻮدان ﺗﺮﻳﺒﻴﻮن«

ﻣﺼﺮ :اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻣﻨﺸﺂت ً
ﻗﺮب اﻟﻬﺮم واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ  ٢٢ﻣﺘﻈﺎﻫﺮا
ً
ﻣﻘﺘﻞ  ٥٩ﺗﻜﻔﻴﺮﻳﺎ و ٧ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﻨﺎء و ٥ﻣﻦ »اﻹﺧﻮان« ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر
●

ً
ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻳﺮﻗﺼﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺈﻋﺎدة ﺿﺦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪة أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﻪ إن »اﻟﺸﻌﺐ،
ورﻏ ـ ــﻢ ﻏـﻀـﺒــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﻟﻢ
ﻳ ـﻨ ـﺨــﺮط ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات واﻛـﺘـﻔــﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺮج«.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أﻧـ ـﻬ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋــﻮا
ﺗــﻮﺛـﻴــﻖ ﻛــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات وﻳـﻌــﺮﻓــﻮن
ﺣ ـﺠ ــﻢ ﻛـ ــﻞ واﺣ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﺻـ ــﻮر
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن أﻛ ـﺒ ــﺮ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﻟـ  2500ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﺑﺸﺎرة ﺟﻤﻌﺔ،
أن »ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣــﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟ ــﺪول ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ«.
وأﺿ ـ ــﺎف ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣــﻮﻗــﻊ

»ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ« اﻟﺮوﺳﻲ ،ﻧﺸﺮت أﻣﺲ،
أن »اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﺣﺘﺞ وﺧﺮج ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
أزﻣﺎت وﻫﻲ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻨﻘﻮد واﻟﻘﻮت،
ً
وﻫ ـ ـ ــﺬا اﻻﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎج ﻛـ ـ ــﺎن ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺎ
ً
وﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻫﺬه اﻻﺷﻜﺎﻻت وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ
ﺟـﻬــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺘــﺮﺻــﺪة ﺑــﺎﻟـﺴــﻮدان
ودﺧـ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠ ــﺐ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت
وﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﺟﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت
ﻟﺪﻳﻬﺎ إرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وداﺧﻠﻴﺔ وﺣــﺎوﻟــﺖ أن ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﺗ ــﺮﻓ ــﻊ ﺷـﻌــﺎر
إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻌﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ«.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻋـﻠــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ

ﺑــﻮزارة اﻹﻋــﻼم ﻣﺄﻣﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن
ً
ﻫـﻨــﺎك ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻷوﺿ ــﺎع
ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻬﺪاف ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺿﺪ
ً
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أﻧﻬﻢ رﺻﺪوا » 28ﻓﺮدا ﻳﺪﻳﺮون
اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ اﻟ ـﺴــﻮدان
وﺧ ـ ــﺎرﺟ ـ ــﻪ« ،ﻣـﺘـﻬـﻤــﺎ »ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺣﺮﻛﺔ
ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧ ــﻮر اﻟﻤﺘﻤﺮدة
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮرط ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺘ ــﻞ اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ
وإﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
وﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺿـﺒـﻄـﻬــﻢ
واﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ اﻻﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ«.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ،اﻟﺪوﺣﺔ  -وﻛﺎﻻت(

٢٧

دوﻟﻴﺎت

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻓـﺘـﺘــﺢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴــﻲ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺪورة اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ
ﻟـ »ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب« ،واﻟــﺬي ﻳﻘﺎم
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ
ً
اﻟـﺘـﺠـﻤــﻊ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﺷ ــﺮق اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ،واﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إزاﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ »ﻧﺰﻟﺔ
اﻟﺴﻤﺎن« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻫﺮاﻣﺎت ،وﺗﻘﻊ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ
أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮة أﻣــﺲ اﻷول ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
دﻋﺎ ﻗﻮات ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ  22ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن.
وﺑ ــﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﻹزاﻟ ــﺔ ﺑﻬﺪم ﻋﻘﺎرﻳﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ أﻣــﺲ اﻷول ،وﺷﻬﺪت
ﻗ ــﺪوم ﺳ ـﻴــﺎرات أﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰي وﺷــﺮﻃــﺔ ،وﺳـﻴــﺎرات
ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻲ اﻟﻬﺮم ،وﺑﻠﺪوزرات ،ﻣﺎ أﺛﺎر ﻓﺰع اﻟﺴﻜﺎن.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻜﺎن ﻧﺰﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .وﺟﺎءت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻷﻫــﺎﻟــﻲ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ إزاﻟــﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺣـﻤــﻼت اﻹزاﻟ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺜﻞ »ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو« ،و»ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻮراق«.
وﻗﺎل أﺣﺪ ﺳﻜﺎن ﻧﺰﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎن ،اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ،ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«» :اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﺣﻤﻠﺔ
اﻹزاﻟــﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ اﻻﺣﺘﺠﺎج
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻫﻮ اﻟﺬي
ً
دﻋﺎ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﻌﻘﺎرﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ إزاﻟﺘﻬﻤﺎ ُﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـﺨــﺎﻟــﻒ ﻓ ــﻲ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻔـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ ،وﺷـ ــﺎرك ﺑﻌﺾ
اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻫﺪﻣﻬﻤﺎ.

وأﺿﺎف :ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﻴﻦ
أﻫﺎﻟﻲ ﻧﺰﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎن ﺣﻮل ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻫ ــﺮاﻣ ــﺎت ،ﺑـﺴـﺒــﺐ أﻧ ـﺒــﺎء ﻣـﻨـﺘـﺸــﺮة ﻣﻨﺬ
ﺳ ـﻨــﻮات ﻋــﻦ اﺗ ـﺴــﺎع ﺣﻤﻠﺔ اﻹزاﻟـ ــﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻏﻠﺐ
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﺧﺎﻃﺒﻮا
ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺰة ووزارة اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻤﻠﺔ اﻹزاﻟـ ــﺔ ،وﻟـﻜــﻦ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪث اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﻔﺔ ،ﺳــﺎدت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء
اﻟ ـﺤ ــﺬر ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،واﻧ ـﺘ ـﺸــﺮت ﺳ ـﻴ ــﺎرات اﻷﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي وﻋ ــﺮﺑ ــﺎت ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺳ ـﻴــﺎرة
إﺳ ـﻌ ــﺎف ،واﻧ ـﺘ ـﺸــﺮ أﻓـ ــﺮاد اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻳﺤﻤﻠﻮن ﻫﺮاوات.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ا ﻟـﻤـﺼــﺮ ﻳــﺔ أ ﻋـﻠــﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﺳﻴﻨﺎء ،ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ً
ﻗ ـﺒــﻞ ﻋـ ــﺎم ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،إذ ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن ﻗ ـ ــﻮات اﻟـﺠـﻴــﺶ
ً
واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺘﻠﺖ  59ﺗﻜﻔﻴﺮﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪي اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﺸﻤﺎل ووﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﺸﻬﺪ  7ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺿﺎﺑﻂ.
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺔ »ارﻫــﺎﺑـﻴــﺔ« ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ »اﻻﺧ ــﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ارﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ا ﻟـﻌـﺒــﻮر ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ و ﻗـﺘــﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ان اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ
»ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺿــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ واﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﺖ أﺣــﺪ
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻬﺠﻮرة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺒﻮر وﻛﺮا ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة«.
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ﻣﻴﺮﻛﻞ وﻣﺎﻛﺮون ﻳﺠﺪدان ﺷﺮاﻛﺘﻬﻤﺎ وﻳﺜﻴﺮان ﻏﻀﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ

روﻣﺎ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑـ »إﻓﻘﺎر« إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ...وﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺘﺞ وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺳﻔﻴﺮ روﻣﺎ
أﺑﺮﻣﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺻﺪاﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
إﻧﻌﺎش اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺪد اﻟﺼﺪام ﺑﻴﻦ
اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﺎرﻳﺲ وروﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎم ً
ﻟﻸوﻟﻰ ﺑـ»إﻓﻘﺎر إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻨﻬﻲ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺑﻨﺪ دﻓﺎع ﻣﺘﺒﺎدل
وﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺘﺂﻣﺮ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺑﺮﻟﻴﻦ

ﻟﻮﺑﻦ

ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻳ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ــﻪ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ــﺎؤﻻت ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﻪ،
وﻗ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺻﺪاﻗﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻛــﺲ ﻻﺷﺎﺑﻴﻞ
ﺑـﻐــﺮب أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ،أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ اﻟــﺬﻛــﺮى
اﻟــ 56ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﻓﻲ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،اﻟ ـﺘــﻲ أرﺳ ــﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﻠ ـ ــﺰم اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪة اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
اﻟﺠﺎرﺗﻴﻦ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وإﻧﻌﺎش
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ودﻓﺎﻋﻴﺔ
ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ
ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
وﻋ ـ ـﻘـ ــﺐ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـﻤـﺜــﻞ
رﺳﺎﻟﺔ دﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﺗ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻨ ــﺰﻋ ــﺎت
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،أﻛﺪت ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻋﺰم أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻗﻴﺎم
"ﺟ ـﻴــﺶ أوروﺑ ـ ـ ــﻲ" ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ،رﻏــﻢ
اﺻﻄﺪام اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة
وﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻞ إن اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻫــﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ "ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﺟﻴﺶ أوروﺑﻲ".
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ "ﺛ ـﻘــﺎﻓــﺔ
ﻋ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ وﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ أﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺘﻴﻦ" ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺪة اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم  1963ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬــﺎ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ "اﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ أن اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ رﻛ ـﻴــﺰة ﻳـﻤـﻜــﻦ إﺣـﻴــﺎؤﻫــﺎ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷوروﺑﻲ"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ "ﻟــﻢ ﻧﻤﺾ ﻳــﻮﻣــﺎ إﻟــﻰ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك".
وأﻗﺮ اﻟﺒﻠﺪان "ﺑﻨﺪ دﻓﺎع ﻣﺘﺒﺎدل"
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟـ ـﻌ ــﺪوان ،ﻋﻠﻰ
ﻏ ــﺮار اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ .وﺳﻴﻜﻮن
ﺑــﻮﺳ ـﻌ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺪ ﻧـﺸــﺮ
وﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ ،أو
اﻟﺘﻌﺎون ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى
ﻛـﻤـﺸــﺮوﻋــﻲ اﻟــﺪﺑــﺎﺑــﺎت واﻟـﻄــﺎﺋــﺮات
اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ.
وﻛــﺎن ﻣﺎﻛﺮون وﻣﻴﺮﻛﻞ أﻛــﺪا ﻓﻲ

ﻣﻴﺮﻛﻞ وﻣﺎﻛﺮون ﻳﻮﻗﻌﺎن اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻟـﺨــﺮﻳــﻒ ﺗﻤﺴﻜﻬﻤﺎ ﺑـﻘـﻴــﺎم ﺟﻴﺶ
أوروﺑﻲ ،ﻣﺎ أﺛﺎر اﺳﺘﻴﺎء ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ً
اﻟﻤﺸﺮوع "ﻣﻬﻴﻨﺎ ﺟﺪا" ،وﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،اﻟﺬي
ﻗﺎل إن ﻫﺪف اﻟﺠﻴﺶ ﺣﻤﺎﻳﺔ أوروﺑﺎ
ﻣ ــﻦ دول ﻣ ـﺜــﻞ روﺳـ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻣﺆاﻣﺮة
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺧـ ــﺮج ﻣـﺌــﺎت
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ "ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻣــﻦ ﻣﺌﺔ ﻧﺎﺋﺐ
ﻓﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
واﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ واﻟــﺪﻓــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ
وﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ.
وأﻓ ــﺎدت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ 4
ﻣ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ،ﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻣـﻈــﺎﻫــﺮات
ﻷﻧﺼﺎر ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء"
ﻓ ــﻲ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ وﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺠــﻮن ﻣ ــﻮاﻟ ــﻮن
ﻷوروﺑﺎ.

وﻗﻮﺑﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ
ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ .واﻟـﻨــﺺ اﻟ ــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻷوﻟــﻰ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻳﺜﻴﺮ
ﺟ ـ ـ ــﺪﻻ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳ ــﺮى
ﻓـﻴــﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ وا ﻟـﻴـﺴــﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺎن
اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺒﻌﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻟﻴﻦ.
وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻳـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن
ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮ ﺑﺎن
إﻟــﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺆاﻣﺮة ﺑــﺄن ﻣﺎﻛﺮون
ﻳـﻌــﺪ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻷﻟ ـ ـ ــﺰاس ﺷ ــﺮﻗ ــﻲ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ،
وأﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻼده
اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻣﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ،ﺑﻴﻦ زﻋﻴﻤﻴﻦ
ﺿـﻌــﻒ ﻣــﻮﻗـﻌـﻬـﻤــﺎ ،ﻓـﻤـﻴــﺮﻛــﻞ ﺗﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ  2021ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎﻛ ــﺮون
ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت "اﻟﺴﺘﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء".
وﻇ ـﻬــﺮت ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑـﻴــﻦ ﺑــﺎرﻳــﺲ
وﺑ ــﺮﻟـ ـﻴ ــﻦ ﺣ ـ ــﻮل ﻋ ـ ــﺪة ﻣ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ

ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو وﻓ ـ ــﺮض ﺿــﺮاﺋــﺐ
ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ "ﻏ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺎ"،
وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺤﺪ
اﻷدﻧ ــﻰ ﺣ ــﻮل اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺧ ــﻼف ﺣــﻮل
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ.

ﺻﺪام
إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﺖ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻔﻴﺮة اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪى
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻛﺎﺳﺘﺎﻟﺪو ،أﻣﺲ
اﻷول ،إ ﺛـ ـ ــﺮ " ﺗـ ـﺼ ــﺮ ﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﺻﺪرت ﻋﻦ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ــﻮﻳ ـﻐ ــﻲ دي ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ" اﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑـ"إﻓﻘﺎر إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" وﺗﺼﻌﻴﺪ
أزﻣﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﻛـ ــﺎن دي ﻣــﺎﻳــﻮ أﻋـ ــﺮب اﻷﺣ ــﺪ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ اﻷﻣ ــﻞ ﺑـ ــ"أن ﻳﻔﺮض
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ً
اﻟ ــﺪول ،ﺑ ــﺪء ا ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ
وراء ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".

وأﺿﺎف دي ﻣﺎﻳﻮ زﻋﻴﻢ "ﺣﺮﻛﺔ
 5ﻧﺠﻮم" اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺣﺰب "اﻟﺮاﺑﻄﺔ"
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ" ،إذا
ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك اﻟـﻴــﻮم أﻓ ــﺮاد ﻳﺮﺣﻠﻮن
ﻓ ـ ــﻸن ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻃـﻠـﻴـﻌـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻒ
ﻋـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎر ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات اﻟـ ـ ــﺪول
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻊ دي ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﻮ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي
ﻳ ـﺸ ـﻐــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ" :ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻋـ ـﺸ ــﺮات
اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺗﻤﻮل ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻷن
ﻫ ــﺬه ﻫ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،
ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــ15
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ أﻧ ـﻬــﺎ ﺑﻴﻦ
اﻷواﺋ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻠــﻪ ﻓــﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".
ورﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء واﺻــﻞ
دي ﻣﺎﻳﻮ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ

ً
ﻻﺣﻘﺎ" :ﻻ اﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎدﺛﺎ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ .اﻋﺘﻘﺪ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ
ﺻﺤﻴﺢ .إن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻄﻮر وﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ رﺣﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻊ
ﻋ ـﻤــﻼت  14دوﻟ ــﺔ إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ .وإذا
أرادت أوروﺑـ ــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم أن ﺗﺘﺤﻠﻰ
ﺑ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺸ ـﺠ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﻓـﻌـﻠـﻴـﻬــﺎ أن
ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻗـ ـ ــﺮار اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ إزاﻟ ـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،واﺻــﻞ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮب اﻟـ ـﻜ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ روﻣ ـ ــﺎ
وﺑ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ ،وﻗـ ـ ــﺎل إن ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﻻ
ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓ ــﻲ ﺗـﻬــﺪﺋــﺔ اﻷوﺿ ـ ــﺎع ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺰﻗﻬﺎ اﻟﻌﻨﻒ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺳ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻨــﺎة
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ" :ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ﻻ ﺗ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ،رﺑ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺗ ـﻀــﺎرب
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ".
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ روﻣﺎ وﺑﺎرﻳﺲ
ً
ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺟﺪا ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮف إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
)ﺑﺎرﻳﺲ ،روﻣﺎ ـ روﻳﺘﺮز ،أ ف ب(

ً
»اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ »اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن« اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺪﺧﻞ

ّ
ﻣﺎي :اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﻌﺰز ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪت رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮزراء
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﺑﺄن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ً
اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣــﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎوض
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﻣ ــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،وأن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺨﺎوف اﻟﻨﻮاب
ﻓــﻲ ﺷــﺄن "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ
"اﻟﻌﻤﺎل" اﻟﻤﻌﺎرض،
ﻋﻠﻴﻪ ،اﻗﺘﺮح ﺣﺰب
ً
أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟـﻨــﻮاب ﻓــﺮﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ـﺎنّ ،ﻓﻲ
ﺣــﻮل إﻣﻜﺎن إﺟــﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛـ ٍ
إﻃﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻠﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻟﺨﺮوج "ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق".
ً
ً
وﻃــﺮح "اﻟﻌﻤﺎل" ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻳ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء أن
ﻳـﺴـﻤـﺤــﻮا ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﻤــﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻔﺎدي "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻣﻦ
دون اﺗﻔﺎق ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺨﺮوج.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﺣﺘﻤﺎل أن
ﺗﻌﻴﺪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
اﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﺨ ــﺮوج ،ﻹدﺧـ ــﺎل ﺑـﻨــﺪ اﺗـﺤــﺎد
ﺟﻤﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ،وﺑ ـﻨ ــﺎء "ﻋــﻼﻗــﺔ
ﻗﻮﻳﺔ" ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ.
ً
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻳﻀﺎ اﻗﺘﺮاح
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
"إﻗ ــﺮار
ٍ
أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت" .وﻳﺪﻋﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب
ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح.
ورﻓ ــﺾ اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻟـ ــﺬي
ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣــﺎي ،ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء ﻻ
ﺗﺰال ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذه،
ووﻋـ ـ ـ ــﺪت ﺑ ـ ــﺄن ﺗ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎوض ﻣــﻊ
ﺑــﺮوﻛ ـﺴــﻞ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑ ــﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ.
وﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﻒ ﻣ ـ ــﺎي ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ أﻣ ـ ــﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم إذ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻟـ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
ً
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ّ
ﺗﻘﺪم ﺳﺒﻼ
ً
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ.
واﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮﻳ ــﺪه "اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل"
ﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﺿ ـﺌ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح،
ﻓ ـﻬــﻮ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـ ــﻰ دﻋـ ــﻢ ﻧ ـ ــﻮاب ﺣــﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،واﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ
ّ
دﻋ ــﻢ ﺧــﻄــﺔ اﻗـﺘــﺮﺣـﻬــﺎ زﻋـﻴــﻢ "اﻟـﻌـﻤــﺎل"
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮرﺑﻦ ،اﻟﺬي ﻗﺎل أﻣﺲ اﻷول:
"ﺣــﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﺗﺤﺘﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺼــﺪارة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺒﻘﻲ
ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺧﻴﺎر ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﺎم".
أﺿﺎف" :ﺗﻌﺪﻳﻠﻨﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﻮاب
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـ ـﻴـ ــﺎرات ﻹﻧ ـﻬ ــﺎء
اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻮد اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺮي اﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب
ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ وﻣﻨﻊ ﻓﻮﺿﻰ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق".
ّ
ورﺣ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ــﺪاﻋ ـ ـﻤـ ــﻮن ﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﺣ ـ ّـﺪ

اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺮاي اﻟﻤﻌﺎرض ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻟـ ـ "ﺑــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ" ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﺑﻔﻜﺮة
ﺛﺎن.
ﺗﺪاول ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء ٍ
ورأى اﻟﻨﺎﺋﺐ "اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ" دﻳﻔﻴﺪ ﻻﻣﻲ
أﻧﻬﺎ "ﺧﻄﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ" ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑ ـﺸــﺆون اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻓــﻲ ﺣــﺰب
"اﻟـﻌـﻤــﺎل" رﻳﺒﻴﻜﺎ ﻟــﻮﻧــﻎ ﺑـﻴـﻠــﻲ ،ﻗــﺎﻟــﺖ،
إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺰب ﻳﺆﻳﺪ
إﺟ ـ ــﺮاء اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﺛ ــﺎن وإﻧ ـﻤ ــﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺎول اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ،اﻟ ــﺬي
ﻳﻌﻮد ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ إﻟــﻰ أﻟــﻒ ﻋــﺎم،
ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻧﻪ
ً
ً
ﺳﻴﻜﻮن اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﻣﻦ دون
اﺗﻔﺎق ﻳﻨﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ،ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻊ
ذﻟﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺨﻴﺎر ّﺑﺪﻳﻞ.
وأﻣ ــﺎم ﻣــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮوه "ﺗ ـﻌــﻨــﺖ" ﻣــﺎي،
ﻳﻨﻮي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼت،
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
دون اﺗﻔﺎق ،أو ﻹرﺟﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺨﺮوج.
وﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺎي أﻋـﻠـﻨــﺖ أﻣ ــﺎم اﻟـﻨــﻮاب،
أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧـﻬــﺎ ﺗـﻨــﻮي اﻟ ـﻌــﻮدة إﻟﻰ
ـﻼت ﻋﻠﻰ
ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓــﻲ ّﺗـﻌــﺪﻳـ ً
ﺗﻘﺪم ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
وأﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ ﻣ ـ ــﺎي اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن "أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﺔ" وﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﺬ
ً
ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻟﺤﺰب "اﻟﻌﻤﺎل" ﺑﺸﺄن ﺿﻤﺎن
ً
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﺳﺘﺠﺪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻮدة
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺰﻳ ــﺮة

أﻳ ــﺮﻟ ـﻨ ــﺪا ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻠــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ً
وﻛـ ــﺮرت ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ رﻓـﻀـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎم
ﺛﺎن أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ٍ
اﻟ ـﺨ ــﺮوج ،ﺑــﻞ وﺿ ـﻌــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺎوﻟــﺔ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ "ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق" ،اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ.
وﻧ ــﻮﻫ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أن
ﺛﻤﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺆﻳﺪ إﺟﺮاء
ـﺎن  ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﺳﺘﻔﺘﺎء
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛ ـ ٍ
آﺧﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﺳﻴﻌﺰز
ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـﻘــﻮﻣـﻴـﻴــﻦ وﺳ ـﻴ ـﻘــﻮي ﺷــﻮﻛــﺔ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮن ﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺳ ــﻚ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺾ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ" :ﺳـ ـ ــﺄواﺻـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎءات
ﻣ ــﻊ زﻣ ــﻼﺋ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ،ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟ ــﻮﺣ ــﺪوي
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓــﻲ أﻳــﺮﻟـﻨــﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺮى ﻛ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﻳـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻨ ــﺎ اﻻﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰام
ﺑ ــﻮاﺟـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ" ،ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺠ ـﻨ ــﺐ ﻋـ ــﻮدة
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺪود ﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻳـ ــﺮﻟ ـ ـﻨـ ــﺪا اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻷﻳ ــﺮﻟ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
"ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن"" ،ﺑـ ـﻄ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ــﺆﻣ ــﻦ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ أﻛـﺒــﺮ دﻋــﻢ ﻣﻤﻜﻦ" ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﻲ وﻳﻠﺴﻮن
اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟـ "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي"،
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ،أﻣﺲ ،ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻋ ـﻠــﻰ "ﺑ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ" ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪات

ً
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﺪود
اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ.
وﻗــﺎل وﻳـﻠـﺴــﻮن ،اﻟــﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺣﺰﺑﻪ
ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻗ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮأﺳ ـﻬــﺎ ﻣــﺎي
"ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ــﻦ وﺟ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻓـ ــﻲ اﺗ ـﻔ ــﺎق
اﻻﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎب ...ﻻ ﻓـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ وﺟـ ــﻮد
ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ووﺿﻊ
ﺷﺮوط اﺗﻔﺎق اﻻﻧﺴﺤﺎب".
وﻛﺮر اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻮن ﺑﺪورﻫﻢ،
رﻓـ ـﻀـ ـﻬ ــﻢ ﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎوض ﺣ ــﻮل
اﻻﺗﻔﺎق.
وﺣــﺪه وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ً
ﺟــﺎﺳـﻴــﻚ ﺷــﺎﺑــﻮﺗــﻮﻓـﻴـﺘــﺰ ﺧ ــﺮج ﻋﻤﻠﻴﺎ
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻒ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك
ﻟـﻠــﺪول اﻟ ــ 27ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻻذاﻋــﺔ  ،BBCإﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن ﻫﺬه ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وردت ﻣ ــﺎي ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣﻘﺘﺮح
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮل ،إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ "أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ".
وﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻟ ـﻴــﻦ ،ﻗــﺎﻟــﺖ وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺪل
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺑﺎرﻟﻲ ،أﻣــﺲ ،إﻧﻬﺎ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ إزاء ﺧﻄﺔ ﻣﺎي ﻟﻜﺴﺮ
اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮي ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .وأﺿﺎﻓﺖ ﺑﺎرﻟﻲ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻴﻦ اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻳ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ إذا أﺟـ ــﺮي
اﺳﺘﻔﺘﺎء آﺧﺮ.
)ﻟﻨﺪن  -وﻛﺎﻻت(

ﺷﻬﺮه اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻻ أﻓﻖ ﻟﺤﻞ

دﺧﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻣﺲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻹﻏــﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻦ إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ّ
ﺗﻤﻮل
ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻀﺎؤل اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
ﻫــﺬه اﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
ُ ّ
وﺷﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ
 22دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺟﺪار ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻟﻠﺤﺆول دون دﺧﻮل
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﻳ ــﺮﻓ ــﺾ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـ ــﻮازﻧـ ــﺔ ﻻ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ  5.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻳﺮﻳﺪه ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﺣﺪ أﺑﺮز وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار.
وﺗ ــﺮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟــﺮاﻓـﻀــﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟ ـﺠــﺪار ،أن
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع "ﻏﻴﺮ أﺧﻼﻗﻲ" وﻣﻜﻠﻒ وﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ،
وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻹدارات ﻛﻤﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ.
ً
وﻗ ــﺪم اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري اﻟـﺴـﺒــﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ
ّ
ُﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ .ورﻏﻢ رﻓﺾ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺒﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـﻄ ــﺮح زﻋـ ـﻴ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع.

وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻨﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻈﻮظ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮور
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ،ﻓــﺈن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻘﻂ أن ﻳﻌﻴﺪ إﺣﻴﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺺ .ﻟﻜﻦ،
وﻓﻖ ﺟﻴﻤﺲ ﻛﻼﻳﺒﻮرن اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أوﻻ ﻓﺘﺢ اﻹدارات
"ﻷن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﺗﺪوم ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ".
وﺗــﺮاﺟــﻊ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋــﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎل
اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ﻟــﻼﻟ ـﺘ ـﻔــﺎف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ورﻏ ـ ـ ــﻢ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺸ ـﻤ ــﻞ  0.5ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ،ﻓــﺈن اﻹﻏ ــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑ ــﺪأ ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻨــﻮﻳــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﻓﻖ
اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن.
وﻳـﺠــﺪ  800أﻟــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻓــﺪراﻟــﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ أو ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﻏﻼق .وﻓﻲ وزارات ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ّ
واﻟﻨﻘﻞ واﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،ﻗــﻠــﺺ ﻋــﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إﻟﻰ
ّ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.
واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻄﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄت.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ أ ف ب(

ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ ﺗﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ
أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء اﻷوﻛــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻳﻮﻟﻴﺎ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ ،أﻣﺲ ،ﺗﺮﺷﺤﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ  31ﻣﺎرس.
وﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺤﺰب "ﺑﺎﺗﻜﻴﻔﺸﺘﺸﻴﻨﺎ" )اﻟﻮﻃﻦ(
ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
زوج رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺑﻨﺘﻬﺎ واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺪات اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺗـﻴـﻤــﻮﺷـﻨـﻜــﻮ
ﺗﺮﺷﺤﻬﺎ ،ووﺻﻔﺖ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﻘﺮ دوﻟﺔ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وإﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﻓﺴﺎدا ،وﺗﻌﻬﺪت
ﺑـ"ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺮﺧﺎء"،
ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ارﺗﻜﺒﺖ "أﺧﻄﺎء" ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺗـﻬـﻤــﺖ أول رﺋﻴﺴﺔ وزراء ﻷوﻛــﺮاﻧ ـﻴــﺎ ،ﻣﻦ
 2005إﻟــﻰ  ،2010اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺤﺮب اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﻋﻮام ﻓﻲ
ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.
ووﻓــﻖ آﺧــﺮ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ،ﻓــﺈن ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ
ﺗـﺘـﻘــﺪم ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳ ـﺘــﻪ ﺑﺘﺮو
ﺑﻮروﺷﻴﻨﻜﻮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﻴﺎ ﺗﺮﺷﺤﻪ،
ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻓﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺚ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﻤﻊ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺠــﻮرﺟــﻲ اﻷﺳـﺒــﻖ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎﻛﺎﻓﺎﺗﺸﻴﻠﻲ
دﻋﻤﻪ ﻟﺘﺮﺷﺢ ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ .وأﻛﺪ ﺳﺎﻛﺎﻓﺎﺗﺸﻴﻠﻲ،

اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ أودﻳﺴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻷوﻛ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﻄــﺮده
ﺑﻮروﺷﻨﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻋﺎم  ،2018أن ﺗﻴﻤﻮﺷﻨﻜﻮ
"ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑــﻼ ﻛﻠﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ أوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻷوﻛﺮاﻧﻴﻴﻦ".
واﻻﺛ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻛ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺪي ﻓــﻮﻟــﻮدﻳ ـﻤ ـﻴــﺮ
زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ أول ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ رﺳﻤﻴﺎ،
وﺗﺠﺮى اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ 31
ﻣـ ــﺎرس ،وﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﺑــﺄﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ﺗ ـﺠــﺮى اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ أي ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻴﻤﻮﺷﻴﻨﻜﻮ ﻗﺪ ﺗﺮﺷﺤﺖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻋ ــﺎم  ،2010وﺧ ـﺴ ــﺮت أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺢ اﻟـﻤــﺆﻳــﺪ
ﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺎ ﻓـﻴـﻜـﺘــﻮر ﻳــﺎﻧــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ ،اﻟ ــﺬي ﺗﻤﺖ
اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺗـﻈــﺎﻫــﺮات ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﻣﻊ
اﻟﻐﺮب.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺎﻧﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ رﺋﻴﺴﺎ،
ﺗ ـﻤ ــﺖ إداﻧ ـ ـ ــﺔ ﺗـﻴـﻤــﻮﺷـﻴـﻨـﻜــﻮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ،وﺣ ـﻜــﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  7أﻋﻮام ،وﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻬﺎ أﺛﻨﺎء
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻴﺎﻧﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻋﺎم  ،2014ورﺷﺤﺖ
ﺗﻴﻤﻮﺷﻴﻨﻜﻮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم،
ﻟﺘﺨﺴﺮ أﻣﺎم ﺑﻮروﺷﻴﻨﻜﻮ.
)ﻛﻴﻴﻒ  -أ ف ب ،د ب أ(

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻧﺎﺋﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

أﻋﻠﻨﺖ أﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﺎ أوﻛﺎﺳﻴﻮ
ﻛﻮرﺗﻴﺰ ،اﻟﻌﻀﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،أن "اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  12ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﻵن إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ" ،ﻣﻨﺘﻘﺪة اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ "ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز"،
أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﻛﻮرﺗﻴﺰ ) 29ﻋﺎﻣﺎ(
أﻧﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻷﻟﻔﻴﺔ
ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره "ﺣﺮﺑﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺰﻳﺎرة
ﻗﺼﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﻨﺼﺐ
اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻟﻠﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ
وزﻋﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺎرﺗﻦ
ﻟﻮﺛﺮ ﻛﻴﻨﻎ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز(

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﺗﻠﺰم اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻋﺘﻤﺎر ﻗﺒﻌﺔ »ﻛﺎﻟﺒﺎك«

ﺗﺘﺠﻪ ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻧﺤﻮ إدﺧﺎل
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إرﻏﺎم رﺋﻴﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎر اﻟﻘﺒﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،إﺛﺮ
ﺷﻤﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
ﺟﺪل ﺑﻌﺪ إﻫﺎﻧﺔ
ّ
ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﺮﻣﺰ
وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ
آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وأﻳﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ
اﻷول ،اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي
ﻳﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض
ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻬﻴﻨﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﺒﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة
أوﻟﻰ ﻗﺒﻞ إﺧﻀﺎع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ
ﻏﻀﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017
إﺛﺮ ﻧﺸﺮ ﺻﻮرة ﻟﻜﻠﺐ ﻳﻀﻊ
ﻫﺬه اﻟﻘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة
"ﻛﺎﻟﺒﺎك" ﻓﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﻜﻼب.
)ﺑﺸﻜﻴﻚ  -أ ف ب(

ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺠﻞ ﻣﺆﺳﺲ
»ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻛﺸﻔﺖ "وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ"
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )إرﻧﺎ( ،أن اﻟﻤﻼ
ﻳﻌﻘﻮب ،ﻧﺠﻞ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ
"ﻃﺎﻟﺒﺎن" وزﻋﻴﻤﻬﺎ اﻟﺮوﺣﻲ
اﻟﻤﻼ ﻋﻤﺮ ،ﻟﻘﻲ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن .وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن
اﻟﻤﻼ ﻳﻌﻘﻮب ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻴﺸﺎور اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وأﻧﻪ
أﺻﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺠﺮوح ﻗﺒﻞ
أن ُﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى أن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﻄﻔﺖ اﻟﻤﻼ
ﻳﻌﻘﻮب ﺛﻢ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
)ﻃﻬﺮان  -إﻧﺘﺮﻓﺎﻛﺲ(

ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻄﻒ
»روﺳﻴﺔ« إﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺣﺪ رﻛﺎب
ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "آﻳﺮوﻓﻠﻮت"
اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮة ﻣﻦ
ﺳﻮرﻏﻮت ﺷﺮق اﻟﺒﻼد إﻟﻰ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ّ
ﻣﻬﺪدا
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ووﻓﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪث
أﻣﺮ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة،
وﻏﻴﺮت ﻣﺴﺎرﻫﺎ وﻫﺒﻄﺖ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﺘﻲ ﻣﺎﻧﺴﻴﺴﻚ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ .وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﺄن اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺴﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮة ،روﺳﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻋﻤﺮه  41ﻋﺎﻣﺎ ،وﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ ّ
وﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻠﺤﺎ،
ً
وأﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﻋﻘﻠﻴﺎ.
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رياضة
نهاية مبشرة لـ «األولمبي» في قطر

ً
تالفي األخطاء واللعب وفقا إلمكانيات الالعبين ...األبرز
●

حازم ماهر

من المقرر أن ينضم العبو منتخبنا األولمبي لكرة القدم إلى
أنديتهم ابتداء من اليوم ،بعد عودتهم إلى البالد ظهر أمس ،بعد
مشاركة الفريق في البطولة الودية الرباعية التي نظمتها قطر أخيرا.
واختتم المنتخب األولمبي منافساته في البطولة بالفوز على
طاجيكستان بهدف دون رد ،أحرزه البديل عبدالمحسن العجمي،
علما بأن المنتخب الطاجيكي وصيف البطولة ،بعد أن فرض
فوز إيران على قطر ،ليقتنص الفائز اللقب ،ثم جاء "األزرق"
في المركز األخير بـ 3نقاط بعد أن تفوق عليه المنتخب
القطري بفارق االهداف.
وســادت حالة من االرتـيــاح لــدى الجهازين الفني
واإلداري بعد المستوى الــرائــع الــذي قدمه الفريق،
وتالفي األخطاء الفادحة التي ارتكبها الالعبون أمام
منتخبي قطر وإي ــران ،إلــى جانب تحقيق الفوز على
أقــوى منتخبات البطولة (طاجيكستان) ،وال ــذي قدم
مستويات رائعة مكنته من تحقيق الفوز على منتخبي
البلد المضيف والوصيف.
وف ــاج ــأ الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي ن ـظ ـيــره الـطــاجـيـكــي
بأسلوب مختلف عما واجه به المنتخبين القطري
واإليراني ،حيث اعتمد المنتخب على الدفاع مع
شن هجمات مرتدة بسرعة فائقة ،من خالل
أرب ــع أو خمس لمسات على األك ـثــر ،وهو
األم ــر ال ــذي سـ َّـبــب ارتـبــاكــا للجهاز الفني
للمنافس ،خصوصا أنها نفس طريقة لعبه
في البطولة ،حيث إنه يعتمد على سرعة

مباراتان في افتتاح دوري
كرة القدم النسائية اليوم
ي ــدش ــن دوري كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـن ـســائ ـيــة
للصاالت منافساته اليوم بإقامة مباراتين،
حيث تلتقي أكاديمية يوفنتوس مع نادي
التضامن في الساعة  ،5.00ونادي سلوى
الصباح مع نادي فتيات العيون في الـ،7.00
وتقام منافسات البطولة على صالة نادي
س ـلــوى ،وتختتم الـجــولــة األول ــى ي ــوم 26
الجاري بإقامة  3مباريات.
وتقام البطولة بنظام الــدوري من دور
واحــد ،على أن تقام المباراة من شوطين،
مدة كل شوط  40دقيقة ،ويضم كل فريق
ف ــي قــائ ـم ـتــه  16العـ ـب ــة 5 ،ف ــي الـتـشـكـيــل
األس ــاس ــي ،و 6ف ــي االح ـت ـيــاطــي ،ويـتــأهــل
أص ـح ــاب ال ـم ــراك ــز م ــن األول ل ـل ــراب ــع إلــى
المربع الذهبي ،حيث يلعب األول مع الرابع
والثاني مع الثالث.
ومن المقرر أن يقيم اتحاد الكرة واللجنة
الـنـســائـيــة حـفــل افـتـتــاح رسـمـيــا للبطولة
النسائية األول ــى الـتــي ينظمها االتـحــاد،
يــوم السبت المقبل بـنــادي سـلــوى ،إذ تم
توجيه الدعوة للعديد من مسؤولي األندية
والهيئة العامة للرياضة.

●

تنطلق فــي الخامسة مــن مـســاء الـيــوم منافسات
الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة درع
اتحاد السلة ،حيث يلتقي العربي مع اليرموك على
صــالــة ن ــادي الـســاحــل ،ضمن منافسات المجموعة
األولى ،وتتبعها مباشرة مباراة التضامن مع الساحل
على الصالة ذاتها.
وعـلــى صــالــة ن ــادي كــاظـمــة ،يلتقي فــي الخامسة
الصليبيخات مع كاظمة في منافسات المجموعة
الثانية ،وتتبعها مباشرة مباراة القرين مع الشباب
ع ـلــى ن ـفــس ال ـص ــال ــة ،ض ـمــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
ً
الثانية أيضا.
الجدير بالذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل
فريقين من كل مجموعة ،ثم يلعبان في الــدور قبل
النهائي بنظام المقص.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ت ـج ـمــع ال ـع ــرب ــي مع
اليرموك ،يسعى كل فريق إلى الظفر بنقطتي الفوز
فــي اول ظ ـهــور لـهـمــا فــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،حيث
يحاول الفريقان تخطي اآلخر من أجل التقدم ،ومن
ثــم التأهل باعتبار أن فــرق المجموعة تتقارب في

العبيه وتمتعهم بلياقة بدنية مرتفعة وسرعات كبيرة.
ويـمـكــن ال ـقــول إن ال ـمــدرب ال ـكــرواتــي ديـنـكــو تـعــامــل مــع ق ــدرات
وإمكانيات الالعبين بشكل رائع للمرة األولى ،ليس لكون المنتخب
حقق الفوز على طاجيكستان ،لكن ألنه لعب بالطريقة المناسبة،
التي تمكن من خاللها من فرض كلمة الفريق على منافسه طوال
المباراة ،وساعده على ذلك تفهم الالعبين لتعليماته ،ونجاحهم
في تالفي األخطاء.
وبرز من العبي المنتخب في المباراة الالعبون عيد الرشيدي،
الذي كان محطة مهمة في خط الهجوم ،وشبيل الخالدي ،الذي كان
بمنزلة همزة الوصل بين الوسط والهجوم ،إلى جانب مبارك الفنيني
وعبدالمحسن العجمي صاحب هدف المباراة الوحيد.

عجب :ختام جيد

أحمد النواف يسلم إلى الدبوس كأس البطولة

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس الوفد ،أحمد عجب ،أن
المنتخب األولمبي اختتم البطولة بشكل جيد ،ونجح في تحقيق
الفوز على أقوى المنتخبات وأفضلها مستوى ،والذي لعب بتشكيله
األساسي.
وأض ــاف" :الـقــادم أفضل ،ومستوى المنتخب ارتفع من مباراة
ألخ ــرى ،خصوصا أن الالعبين نجحوا فــي تالفي األخـطــاء التي
وقعوا بها ،وهو مؤشر إيجابي جدا ،وهذا األمر تحديدا هو أحد
أهم األهداف المرجوة من المباريات الودية".
ووجه عجب الشكر لالتحاد القطري على كرم الضيافة ُ
َّ
وحسن
االستقبال والتنظيم الرائع للبطولة ،كما شكر اتحاد الكرة واللجنة
الفنية ،لتوفير االحتكاك للمنتخب الوطني ،وتجهيزه للتصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس آسيا بشكل الئق.

توج الجواد "سيل" لمالكه أبناء نايف الدبوس
ب ـك ــأس س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف االح ـم ــد
للفروسية للموسم  ،2019-2018الــذي أقيم مساء
أمس األول في نادي الصيد والفروسية.
واستطاع الجواد الفائز قطع مسافة  1400متر
ال ــذي خصص للجياد "الـثـنــايــا" مــن مــوالـيــد 2016
في دقيقة و 25ثانية و 9أجزاء من الثانية ،في حين
ج ــاء ال ـجــواد "رش ــم" لمالكه مـشـعــان الـمـشـعــان في
المركز الثاني ،وحــل الـجــواد "مظفر" ثالثا لمالكه
طالل المطيري.
وقــام محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ
أحـمــد الـنــواف ممثال عــن سمو ولــي العهد الشيخ

ُ
الجولة السادسة لـ «تنشيطية» القدم تختتم اليوم
ُ
تستكمل مـســاء الـيــوم عند الـ ـ  05:50مساء
مباريات الجولة السادسة من مباريات كأس
االت ـح ــاد ل ـكــرة ال ـق ــدم "ال ـب ـطــولــة الـتـنـشـيـطـيــة"،
وذلك بإقامة  4مباريات ،تجمع األولى الساحل
م ــع ال ـقــادس ـيــة عـلــى اس ـت ــاد نــاصــر العصيمي
ضمن منافسات المجموعة األول ــى ،فــي حين

يواجه الصليبيخات فريق كاظمة على استاد
صباح السالم بالمنصورية ،والفحيحيل مع
السالمية على استاد الصداقة والسالم ،وبرقان
مع التضامن على استاد الشباب ،وذلك ضمن
مباريات المحموعة الثانية.
وتمثل الجولة ا لـسادسة محطة مهمة في
حسم حـســابــات الـتــأهــل ،السيما بالمجموعة
الثانية ،فالصليبيخات سيواجه كاظمة ،ويكفي
األخير الفوز إلعالن تأهله رسميا ،وقبل الدخول
في المرحلة األخيرة من الــدور التمهيدي ،في
حين يبدو الفحيحيل والجهراء األقرب لحجز
البطاقة الثانية ،وفي المجموعة األولــى يبقى
ً
القادسية المتصدر مرشحا بقوة لبلوغ نصف
النهائي وسط منافسة من الشباب والكويت.

اختبار لألصفر
يــدخــل الـقــادسـيــة الـمـتـصــدر بـ ـ  12مواجهة
ال ـســاحــل ف ــي ال ـمــركــز ق ـبــل األخ ـي ــر بـ ـ  4ن ـقــاط،
ً
م ـعــوال عـلــى فــريــق الـشـبــاب بــال ـنــادي ،وه ــو ما
يجعل المهمة ليست كما كانت في المباريات
الماضية ،حيث كــان م ــدرب الفريق الروماني
م ــاري ــن ي ـعــول عـلــى عـنــاصــر ال ـصــف األول في
بطولة كأس االتحاد.

فريق كاظمة لكرة القدم في الجولة الماضية

 4مباريات اليوم في دوري درع السلة
جابر الشريفي

الجواد «سيل» يتوج بكأس سمو
ولي العهد لسباق الخيل

المستوى باستثناء القادسية ،الذي يفوق منافسيه
ً
فنيا في المجموعة.
وفي اللقاء الثاني بين التضامن والساحل وفي
رصيدهما نقطة وحيدة ،إثر خسارة األول من النصر
والثاني من القادسية ،يحاول كل فريق منهما تحقيق
ً
الفوز ،السيما أن خسارة أي منهما ستبعده كثيرا
عن المنافسة على التأهل للدور الثاني.
وسيكون الظهور األول لكاظمة والصليبيخات
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــال ـث ــة ،ض ـمــن ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
الحديدية ،إذ من المتوقع أن يحسم البرتقالي المباراة
لمصلحته بسهولة ،في ظل الفارق الفني الكبير الذي
يصب في مصلحته.
وفي المباراة األخيرة ،التي تجمع القرين المنتشي
مــن ال ـف ــوز عـلــى ال ـكــويــت م ــع ال ـش ـبــاب ال ــذي تـعــرض
ل ـخ ـســارة ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن ال ـج ـهــراء،
فــإن الفارق الفني يصب في مصلحة القرين ،إال أن
الشباب يمتلك المقومات التي تمكنه مــن منافسة
القرين ومجاراته.

ً
وي ـع ـس ـك ــر األص ـ ـفـ ــر فـ ــي الـ ــدوحـ ــة ح ــال ـي ــا،
ً
استعدادا لنهائي كأس سمو ولي أمام الكويت
 28الجاري.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ــدخ ــل ال ـس ــاح ــل ال ـم ـب ــاراة
لتجهيز الـفــريــق لمباريات الـ ــدوري ،فــي ظل
تالشي حظوظ التأهل لنصف النهائي.

تأهل متوقع
وفي مواجهات المجموعة الثانية ،يدخل
ك ــاظ ـم ــة ال ـم ـت ـص ــدر بـ ـ ـ  12ن ـق ـط ــة ،م ــواج ـه ــة
الصليبيخات صــاحــب النقاط ال ــ ،6مــن أجل
ً
حسم التأهل رسميا لنصف نهائي البطولة.
ويـ ــدرك الـبــرتـقــالــي أن الـصـلـيـبـخــات ليس
ً
ً
ندا سهال ،عطفا على ما قدمه خالل مباريات
البطولة ،ورغبة كتيبة المدرب أنور يعقوب
في الظهور بصورة مميزة أمام فريق بحجم
كاظمة.
وفي مباراة الفحيحيل بـ 7نقاط ،والسالمية
ص ــاح ــب ال ـن ـق ــاط الـ ـ ـ  ،6يـتـطـلــع كــاه ـمــا إلــى
الفوز لإلبقاء على حظوظ التأهل للدور قبل
الـنـهــائــي ،فــي حـيــن تـعــد مــواجـهــة بــرقــان بــ3
نقاط مع التضامن من دون رصيد تحصيل
حاصل للفريقين.

●

تستضيف ا ل ـكــو يــت فــي السابعة
م ـســاء ال ـي ــوم م ــراس ــم قــرعــة الـبـطــولــة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ 21لـ ــأنـ ــديـ ــة أبـ ـط ــال
الــدوري للرجال لكرة اليد ،المقرر
أن يستضيفها ن ــادي الكويت،
م ــن  20م ــارس حـتــى  2أبــريــل
المقبلين ،في فندق ميلينيوم،
وسط مشاركة آسيوية كبيرة
بلغت  16ناديا.
واألنـ ـ ــديـ ـ ــة هـ ـ ــي :ال ـك ــوي ــت
وك ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت،
والنجمة وبــاربــار (البحرين)،
والدحيل والوكرة (قطر) ،ومضر
(السعودية) ،والشارقة (اإلمارات)،

األبيض يتعادل
مع جيانغسو الصيني
تـعــادل فريق الكويت لكرة الـقــدم بهدف لمثله
مع نظيره جيانغسو الصيني ،في المباراة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا أم ــس األول ع ـلــى اس ـت ــاد ن ــادي
الدحيل بالدوحة.
وي ـق ـي ــم األبـ ـي ــض م ـع ـس ـكــر ت ــدري ـب ــي ف ــي ق ـطــر،
استعدادا لنهائي كأس ولي العهد أمام القادسية
 28الجاري ،الى جانب ما تبقى من استحقاقات
محلية وخارجية.
و ع ــادل جمعة سعيد ،النتيجة لألبيض بعد
تقدم الفريق الصيني ،وذلك اثر تمريرة متقنة من
فيصل زايد ،سددها سعيد من داخل منقطة الجزاء.
وكان الكويت قد حقق الفوز في أولى مباريات
الودية أمام قطر القطري .1/3
وحرص الجهاز الفني في الكويت بقيادة محمد
عبدالله ،فــي مواجهتي المعسكر ا لـقـطــري ،على
تثبيت التوليفة األساسية ،مع منح المحترفيين
المغربي عصام العدوة ،والبرازيلي لوكاس فرصة
لــإنــدمــاج ،مــن أج ــل االسـتـعــانــة بخدماتهما في
الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يباشر األبيض الذي عاد مساء
أم ــس م ــن ال ــدوح ــة ،تــدري ـبــاتــه غ ــدا ع ـلــى مـلـعـبــه،
استعدادا لمواجهة القادسية.

العنابي يلتقي اإلنتاج الحربي االثنين المقبل بالقاهرة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

اتـفــق الـجـهــاز اإلداري للفريق
األول لـكــرة الـقــدم بـنــادي النصر
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــاق ـ ـ ــاة ف ـ ــري ـ ــق اإلن ـ ـت ـ ــاج
ال ـ ـحـ ــربـ ــي  28ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،خـ ــال
معسكره الـحــالــي بــالـقــاهــرة ،في
إطـ ـ ــار اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه الس ـت ـئ ـنــاف
مــا تبقى مــن مـنــافـســات ال ــدوري
الممتاز خــال الموسم الـجــاري،
والذي يحتل فيه العنابي المركز
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ب ــرصـ ـي ــد  12ن ـق ـط ــة،
ب ـجــانــب االس ـت ـع ــداد لـمـنــافـســات
كأس األمير التي ستنطلق مارس
المقبل.
ويختتم العنابي عصر اليوم
استعداداته لمالقاة فريق إنبي
في التجربة الودية األولى المقررة
غ ـ ــدا ،ب ـعــد اعـ ـت ــذار ف ــري ــق طــائــع
الجيش عن عدم خوض اللقاء.

وش ـه ــدت ت ــدري ـب ــات الـعـنــابــي
االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام الـ ـثـ ـن ــائ ــي
زب ـ ــن ال ـع ـن ــزي وطـ ـ ــال الـعـجـمــي
العبي الفريق ،بعد االنتهاء من
االمتحانات الدراسية بالقاهرة،
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـصـ ــل ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف
الـنـيـجـيــري غ ــدا أو بـعــد غ ــد ،من
أجـ ــل ال ـخ ـض ــوع ل ـف ـت ــرة اخ ـت ـبــار
فني تحت إشراف الجهاز الفني،
بـقـيــادة ال ـم ــدرب الــوطـنــي ظاهر
العدواني ،وتحديد مدى إمكانية
ال ـت ـعــاقــد م ـعــه خ ــال االن ـت ـقــاالت
الشتوية الجارية.
وقال العدواني ،لـ"الجريدة" ،إن
انضمام الثنائي البحريني سيد
ضياء وسيد مهدي إلى معسكر
العنابي بالقاهرة سيتوقف على
منتخبهما المشارك فــي بطولة
كـ ــأس آس ـي ــا ال ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
اإلمارات في الوقت الحالي.

تدريب سابق لفريق النصر في القاهرة
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن يـ ــو سـ ــف
ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ،العـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
والمنتخب األولمبي ،انضم إلى

قرعة البطولة اآلسيوية الـ  21لألندية لـ «اليد» اليوم
محمد عبدالعزيز

ن ــواف االح ـمــد ورئ ـيــس ن ــادي الـصـيــد والـفــروسـيــة
الشيخ ضاري الفهد وأمين سر النادي الشيخ صباح
فـهــد ال ـنــاصــر بتسليم ال ـك ــأس إل ــى عـمـيــد إسطبل
الدبوس الفارس المميز حمد نايف الدبوس.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أع ـ ــرب الـ ـن ــواف ع ـقــب خـتــام
المهرجان عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو
ولي العهد لحضور مهرجان سموه لسباقات الخيل.
وه ـ ـنـ ــأ ال ـ ـن ـ ــواف م ـج ـل ــس ادارة نـ ـ ـ ــادي ال ـص ـيــد
وال ـف ــروس ـي ــة بــرئــاســة ال ـش ـيــخ ضـ ــاري ال ـف ـهــد على
قيادتهم لـلـنــادي ،مــؤكــدا اسـتـمــرار دعــم سمو ولي
العهد لرياضة اآلباء واألجداد.
(كونا)

وم ـس ـق ــط (عـ ـ ـم ـ ــان) ،وال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
(إي ـ ــران) ،والـصـيــن وال ـكــرخ (ال ـع ــراق)،
والجيش (سورية) ،واألهلي (األردن)،
والصداقة (لبنان) ،والهند.
وس ـت ـج ــرى م ــراس ــم ال ـق ــرع ــة تحت
إشــراف نائب رئيس االتحاد الدولي
ع ـ ــن آس ـ ـيـ ــا بـ ـ ــدر الـ ـ ــذيـ ـ ــاب ،والـ ـم ــدي ــر
التنفيذي لالتحاد د .أحمد ابوالليل،
وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـفـ ـن ــي جـ ــاسـ ــم ال ـ ــذي ـ ــاب،
وبحضور ممثلي األندية المشاركة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الـ ــذيـ ــاب" :سـيـتــم
توزيع الفرق الـ 16على  4مجموعات
في الــدور األول ( Aو Bو Cو ،)Dوفي
البداية يتم تجنيب الكويت المضيف
والـنـجـمــة الـبـحــريـنــي (حــامــل الـلـقــب)
مـ ــن الـ ـق ــرع ــة م ــؤقـ ـت ــا ،وت ـ ـ ــرك رؤوس

المجموعات شاغرة ،ثم تجرى القرعة
على األماكن من الثاني حتى الرابع
في كل مجموعة".
وأضــاف" :ثم يختار نادي الكويت
المجموعة التي سيلعب فيها ،على
أال يكون منها نادي كاظمة ،وبعدها
يـتــم سـحــب ال ـقــرعــة لــأنــديــة الـثــاثــة
المتبقية ،ومنها النجمة البحريني،
ل ـكــن ف ــي ح ــال ــة وق ــوع ــه م ــع مــواط ـنــه
باربار تعاد القرعة مرة ثانية".
واستطرد" :یتأهل الفریقان األول
والـ ـث ــان ــي مـ ــن كـ ــل م ـج ـم ــوع ــة ل ـل ــدور
الثاني ،الذي تقسم فيه الفرق الثمانية
إل ــى مـجـمــوعـتـيــن ،بـحـيــث يـلـعــب في
الـمـجـمــوعــة االول ـ ــى أول الـمـجـمــوعــة
( )Aوثاني ( ،)Bوأول ( )Cوثاني (،)D

والعكس في المجموعة الثانية ،يلعب
ثاني ( )Aوأول ( ،)Bوثاني ( )Cوأول
( ،)Dويصعد من كل مجموعة الفريقان
األول والثاني لنصف النهائي ،الذي
س ـي ـق ــام ب ـن ـظ ــام الـ ـمـ ـق ــص ،األول مــع
الثاني ،والثاني مع األول ،والفائزان
يتأهالن للمباراة النهائية".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ل ـ ـ ــدي ث ـق ــة ك ـب ـي ــر ب ـق ــدرة
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ب ـط ــول ــة ب ـهــذا
الحجم والقوة التنافسية بعد بطوالت
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ،وأط ـ ــال ـ ــب ال ـج ـمــاه ـيــر
بالحضور لالستمتاع بالمباريات،
واس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد الـ ـحـ ـي ــاة ال ــري ــاض ـي ــة فــي
الكويت بعد فترة التوقف السابقة".

تدريبات العنابي في المعسكر
أم ـ ــس ،بـيـنـمــا سـيـنـضــم الــاعــب
حـ ـم ــود ع ــاي ــض إل ـ ــى الـمـعـسـكــر

ال ـقــاهــري غ ــدا ،بـعــد انـتـهــائــه من
دورته العسكرية.

جولة قوية في الدوري المصري
ت ـش ـه ــد الـ ـج ــول ــة الـ ـعـ ـش ــرون لـ ـل ــدوري
ال ـم ـصــري ال ـي ــوم  3مــواج ـهــات ق ــوي ــة ،في
صراع منطقة الوسط ،حينما يحل الجونة
ضـيـفــا عـلــى ح ــرس ال ـح ــدود ف ــي الــرابـعــة
مساء ،بتوقيت الكويت ،في مواجهة من
المنتظر أن تشهد نــديــة كـبـيــرة ،فــي ظل
رغـبــة الفريقين فــي االبـتـعــاد عــن منطقة
الهبوط والوصول إلى بر األمان مبكرا.
ويحتل فريق الجونة المركز الخامس
عشر برصيد  19نقطة ،فــي حين يحتل
ح ــرس ال ـح ــدود ال ـمــركــز ال ـثــامــن بــرصـيــد
 24نقطة.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مـ ـس ــاء،
يستضيف فــريــق سـمــوحــة نـظـيــره إنبي
ف ــي م ــواجـ ـه ــة م ـت ـك ــاف ـئ ــة ،نـ ـظ ــرا ل ـت ـقــارب
مستوى الفريقين ،إذ يأمل الجهاز الفني
الجديد للفريق السكندري ،بقيادة عادل
عـبــدالــرحـمــن ،تـقــديــم أوراق اع ـت ـمــاده في
أول م ـب ــاراة رسـمـيــة بـعــد تــولــي المهمة،

عـقــب رحـيــل ط ــارق يحيى الـمــديــر الفني
السابق ،بينما يرغب علي ماهر ،المدير
الفني للفريق البترولي ،في حصد النقاط
الثالث للتقدم خطوة صوب منطقة األمان.
ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد
 23ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـح ـتــل إن ـب ــي ال ـمــركــز
السادس برصيد  19نقطة.
وتختتم مباريات اليوم ،عندما يلتقي
اإلنتاج الحربي مع الداخلية في التاسعة
مساء ،في مواجهة قوية يدخلها الفريقان
ب ـح ـســابــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،إذ ي ــرغ ــب مـخـتــار
مختار ،المدير الفني للفريق العسكري،
في الفوز ،من أجل اقتحام المربع الذهبي،
خ ـصــوصــا أن ــه يـحـتــل ال ـمــركــز الـخــامــس
بــرص ـيــد  27ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا يـسـعــى عــاء
عبدالعال ،المدير الفني للداخلية ،للفوز
لـلـهــروب مــن دوام ــة الـه ـبــوط ،السـيـمــا أن
فريقه يحتل المركز الحادي عشر برصيد
 20نقطة.
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كوريا الجنوبية تطيح بالبحرين
من كأس آسيا وتبلغ دور الثمانية
خسر منتخب البحرين في
الوقت اإلضافي  ٢-١أمام كوريا
الجنوبية ،وودع كأس آسيا لكرة
القدم من دور الـ  ١٦باستاد
راشد في دبي.

حـ ـج ــز ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوري
ا لـ ـجـ ـن ــو ب ــي مـ ـقـ ـع ــده ف ـ ــي دور
الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة
القدم في اإلمارات ،عبر الفوز
عـلــى نـظـيــره الـبـحــريـنــي 1- 2
ف ــي دور ا ل ـس ـتــة ع ـش ــر ،أ م ــس،
عـلــى اسـتــاد مـكـتــوم بــن راشــد
ب ـنــادي ال ـش ـبــاب ،بـعــد م ـبــاراة
مــاراثــون ـيــة ام ـت ــدت إل ــى وقــت
إض ــاف ــي ع ـقــب ان ـت ـهــاء الــوقــت
األصـ ـ ـل ـ ــي بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل بـ ـه ــدف
لمثله.
وانـ ـتـ ـه ــى شـ ـ ــوط الـ ـمـ ـب ــاراة
األول بتقدم المنتخب الكوري
بهدف سجله هوانغ هي تشان
في الدقيقة ،43
وأدرك المنتخب البحريني
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة 77
بواسطة محمد الرميحي.
واح ـت ـك ــم ال ـفــري ـقــان لـلــوقــت
اإلضافي الذي حسمه الفريق
ال ـك ــوري لـصــالـحــه ب ـهــدف في
الدقيقة  105بواسطة البديل
كيم جين سو.
ويلتقي المنتخب ا لـكــوري
ا ل ـج ـنــو بــي ف ــي دور ا لـثـمــا نـيــة
مـ ــع الـ ـف ــائ ــز مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة قـطــر
والعراق ،التي اقيمت في وقت
الحق من مساء امس.
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ــإي ـق ــاع
سريع ،ومالت األفضلية بعض
ا ل ـشــيء إ ل ــى صــا لــح المنتخب
الكوري خالل الدقائق األولى،
لـكــن دون أد ن ــى خ ـطــورة على
م ــرم ــى ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ـحــري ـنــي
سيد شبر علوي.

وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــام ـ ــح
الخطورة للمنتخب البحريني
بعد مضي خمس دقائق عبر
تسديدة صاروخية من محمد
ج ــاس ــم م ـ ــره ـ ــون ،لـ ـك ــن الـ ـك ــرة
مــرت مباشرة بجوار المرمى
الكوري.
و مــرت ا لــد قــا ئــق التالية من
الـمـبــاراة دون أي خـطــورة من
جانب الفريقين ،مع انحصار
اللعب في منتصف الملعب.
ولم تشهد أول نصف ساعة
من المباراة أي فرص محققة
بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـس ــدي ــدة مــرهــون
التي ضلت طريقها للشباك.
وأنـ ـ ـق ـ ــذ سـ ـي ــد شـ ـب ــر ع ـل ــوي
المرمى البحريني من فرصة
خطيرة في الدقيقة  ،32حيث
خ ـ ــرج م ــن م ــرم ــاه ف ــي ال ــوق ــت
المناسب ،ليمنع انفرادا كامال
م ـ ــن جـ ــانـ ــب الـ ـ ـك ـ ــوري ه ــوان ــغ
أوي جو.
وت ــوال ــت ال ـفــرص الـخـطـيــرة
م ــن ج ــان ــب ال ـف ــري ــق الـ ـك ــوري،
ولكن الدفاع البحريني أفسد
كل هجمات الخصم.
وق ـبــل دقـيـقـتـيــن م ــن نـهــايــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة تـ ـق ــدم هـ ــوانـ ــغ هــي
تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الكوري من متابعة لتسديدة
زميله لي يونج التي ابعدها
الحارس البحريني.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـشـ ــوط
ال ـث ــان ــي ب ـمــزيــد م ــن الـفــاعـلـيــة
الـهـجــومـيــة لـلـفــريــق ال ـك ــوري،
بحثا عن تسجيل هدف تأمين

المهاجم الكوري هوانغ هي تشان يحتفل بالهدف األول لبالده في المرمى البحريني (أ ف ب)
ا ل ـف ــوز ،ل ـكــن دون أي خ ـطــورة
على المرمى البحريني.
وض ـ ــاع ـ ــت فـ ــرصـ ــة م ـح ـق ـقــة
للفريق الكوري في الدقيقة 55
عبر ضربة حرة من على خط
منطقة ا ل ـجــزاء نـفــذ هــا جونغ
وو يــو نــغ ،لكن ا لـكــرة ارتطمت
ب ــأق ــدام ال ـمــداف ـع ـيــن وخــرجــت
لضربة ركنية.
وغاب المنتخب البحريني
ع ــن ال ـم ـش ـهــد ت ـم ــام ــا ف ــي أول
عـ ـش ــري ــن دقـ ـيـ ـق ــة مـ ــن الـ ـش ــوط
ال ـثــانــي ،وس ــط س ـي ـطــرة تــامــة
م ــن ج ــان ــب ال ـف ــري ــق الـ ـك ــوري،
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ب ـ ـكـ ــامـ ــل الـ ـخـ ـط ــوط

للفريق البحريني ،في محاولة
لـ ـص ــد الـ ـ ـط ـ ــوف ـ ــان ال ـه ـج ــوم ــي
للخصم.
وأنقذ الحارس الكوري كيم
سيونغ جيو مرماه من هدف
محقق في الدقيقة  ،69وتصدى
بـ ـب ــراع ــة ل ـق ــذي ـف ــة ص ــاروخـ ـي ــة
نفذها جمال راشــد مــن خــارج
منطقة الجزاء.
وأدرك المنتخب البحريني
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة 77
بواسطة محمد الرميحي من
متابعة لتسديدة مهدي فيصل
حميدان ،التي ابعدها الدفاع
الكوري من على خط المرمى.

وض ـ ــاع ـ ــت فـ ــرصـ ــة م ـح ـق ـقــة
للفريق الكوري في الوقت بدل
ا لـضــا ئــع ،بـعــد أن أر ج ــع وليد
ال ـح ـي ــام الـ ـك ــرة إلـ ــى ال ـح ــارس
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي بـ ـشـ ـك ــل خ ــاط ــئ
ل ـي ـق ـت ـن ــص ه ـ ــوا ن ـ ــغ أوي جــو
الكرة ،وينفرد تماما بالمرمى،
ل ـك ـن ــه س ـ ــدد بـ ـغ ــراب ــة ش ــدي ــدة
خارج الشباك.
وسيطر المنتخب الكوري
بـ ـشـ ـك ــل كـ ــامـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــوط
اإلضافي األول ،والحت للفريق
العديد مــن ا لـفــرص المحققة،
لـكــن لــم يـتــم ا سـتـغــالـهــا على
النحو األمثل.

المنتخب اإلماراتي الستعادة بريقه قبل مواجهة أستراليا
بـفــوز صعب يفتقد أي بريق،
تــأهــل المنتخب اإلم ــارات ــي لكرة
الـقــدم ل ــدور الثمانية فــي بطولة
كأس آسيا  2019التي تستضيفها
ب ــاده حتى أول فـبــرايــر المقبل،
وذلك بالتغلب  2 / 3على منتخب
قـيــرغـيــزسـتــان فــي ال ــدور الثاني
(دور الـ  )16للبطولة.
ل ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلم ـ ــارات ـ ــي
س ـ ـ ـي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـسـ ـي ــن
مستوى األداء بشكل كبير إذا

أراد اج ـت ـي ــاز عـقـبــة الـمـنـتـخــب
األسترالي حامل اللقب عندما
ي ـل ـت ـق ـي ــان فـ ــي دور ال ـث ـمــان ـيــة
للبطولة.
ولــم يتردد اإليطالي ألبرتو
زاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
اإلشادة بمهاجمه أحمد خليل
نجم فريق الجزيرة اإلماراتي،
ً
والــذي شــارك بديال ،لكنه أنقذ
ً
ف ــري ـق ــه م ـ ـجـ ــددا ع ـن ــدم ــا سـجــل

هدف الفوز  2 / 3على منتخب
قيرغيزستان.
وقـ ـ ـ ــال زاك ـ ـ ـيـ ـ ــرونـ ـ ــي" :خ ـل ـي ــل
مـهــاجــم رائـ ــع ،وه ــو مــن أفضل
المهاجمين في آسيا ...حاولنا
االسـتـعــانــة بــه فــي الـمـبــاريــات.
وفـ ــي ك ــل مـ ــرة يـ ـش ــارك يـسـجــل
هدفا".
ودف ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدرب بــال ـم ـهــاجــم
خليل خ ــال ال ـشــوط اإلضــافــي
األول مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــس أمـ ــام

مدرب قيرغيزستان :اكتسبنا خبرة كبيرة
أكــد ألكسندر كريستينن المدير الفني لمنتخب
قيرغيزستان لكرة القدم ،أن فريقه استفاد كثيرا من
المشاركة في بطولة كأس آسيا  2019باإلمارات ،رغم
هزيمته أمام نظيره اإلماراتي ،مشيرا إلى أن الخبرة
التي اكتسبها ستفيده كثيرا في المستقبل.
وق ـ ــال كــري ـس ـت ـي ـنــن ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي ،بعد
انتهاء المباراة" :أهنئ جميع مواطني قيرغيزستان
والمشجعين ،وأشكر كل الالعبين والطاقم اإلداري
والفني والطبي .جميعهم قاموا بعمل جيد ولكننا
ودعنا البطولة لسوء الحظ".
ووجه كريستينن التهنئة للمنتخب اإلماراتي على
التأهل للدور الثاني من البطولة.
وع ــن تعليقه عـلــى ضــربــة ال ـج ــزاء ال ـتــي ف ــاز بها
المنتخب اإلمــاراتــي ،أوضــح المدرب" :عــادة ،ال أعلق
على الحكام ،وهناك أشخاص معينون هم من يمكنهم
التدقيق في هذا األمر .المهم أن العبينا أضاعوا العديد
من الفرص".
وقــال" :دفاعنا كان ضعيفا في الوقت اإلضافي".
وعلق كريستينن على الفرص العديدة التي أهدرها

العبوه ،قائال" :ال يمكننا أن نندم على هذا ،ألن المهم
أننا نصنع الفرص ،وكان من الممكن الفوز بالمباراة".
وأضاف" :انطباعي العام عن البطولة جيد .واألداء
اليوم لم يكن جيدا .نأسف لهذا .الجميع شاهد ما
ح ــدث عـلــى أرض الـمـلـعــب .دفــاعـنــا أصـبــح ضعيفا
بعدما هز المنتخب اإلماراتي الشباك لكن هجومنا
ظل جيدا" .وعن الدروس التي استفادها من البطولة
ومــا يحتاج اليه منتخب قيرغيزستان للمستقبل،
قال كريستينن" :خالل البطولة ،اكتسبنا الكثير من
التجارب التي ستساعدنا في المستقبل .هذا هو أول
أداء لنا في بطولة كبيرة ولن تكون آخر بطولة .في
المستقبل ،سنلعب بشكل أفضل .أثق بهذا".
وع ـ ـمـ ــا إذا كـ ــانـ ــت مـ ـش ــارك ــة ف ــريـ ـق ــه وم ـن ـت ـخــب
تــركـمــانـسـتــان ف ــي الـبـطــولــة نــاتـجــا ع ــن زيـ ــادة عــدد
الـمـنـتـخـبــات فـقــط أم أن ــه نتيجة لتحسن مستوى
الـفــريــق ،قــال كريستينن" :ك ــرة الـقــدم تتطور فــي كل
أنحاء العالم .ومنتخبا قيرغيزستان وتركمانستان
يتطوران بشكل جيد".
(د ب أ)

قيرغيزستان ،و سـجــل الالعب
هـ ــدف الـ ـف ــوز  2 / 3م ــن ضــربــة
جزاء بعد خمس دقائق فقط من
نزوله أرض الملعب.
وكــان هــذا تـكــرارا لسيناريو
الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ل ـل ـفــريــق فــي
البطولة والتي تعادل فيها مع
المنتخب ا لـبـحــر يـنــي  1 /1في
افتتاح فعاليات هــذه النسخة
مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــدف خ ـل ـي ــل الـ ــذي
س ـج ـلــه م ــن رك ـل ــة جـ ـ ــزاء أي ـضــا
قبل دقيقتين فقط على نهاية
المباراة.
ولـكــن ال ـفــارق الــوحـيــد يكمن
في طريقة تسديد الركلة في كل
من المباراتين ،حيث سدد خليل
ركلة ال تصد وال ترد في مرمى
ال ـب ـح ــري ــن ،ف ــي ح ـي ــن اجـ ـت ــازت
ال ـكــرة خــط الـمــرمــى فــي مـبــاراة
أمس بصعوبة بعدما ارتطمت
بقدم حارس قيرغيزستان.
واآلن ،يستطيع خليل معادلة
الــرقــم القياسي لـعــدد األه ــداف
الـ ـت ــي ي ـس ـج ـل ـهــا أي الع ـ ــب مــع
المنتخب اإلماراتي والمسجل
بــاســم الـنـجــم الـشـهـيــر السابق
ع ــدن ــان الـطـلـيــانــي بــرصـيــد 52
هــدفــا ب ـفــارق ه ــدف واح ــد فقط
أمام خليل.
ول ـ ـ ــدى سـ ــؤالـ ــه عـ ــن ال ـس ـبــب
وراء ع ـ ــدم الـ ــدفـ ــع ب ـخ ـل ـيــل فــي
التشكيلة األ ســا س ـيــة للفريق،
قــال زاكيروني" :عندما توليت
تدريب المنتخب اإلماراتي كان
خليل مصابا ولم يشارك في أي
مران بالموسم الماضي ...وفي

العبو المنتخب اإلماراتي
ال ـعــام األخ ـي ــر ،تـعــرض الــاعــب
ألك ـثــر م ــن إص ــاب ــة ول ــم يـشــارك
كثيرا مع فريق ناديه".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن "خـ ـلـ ـي ــل الع ــب
رائع وأعتمد عليه كثيرا .صنع
الكثير مع منتخب بالده مقارنة
بفريق ناديه".
ويلتقي المنتخب اإلماراتي
فـ ـ ــي دور ا ل ـ ـث ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة ن ـظ ـي ــره
األس ـت ــرال ــي حــامــل ال ـل ـقــب على
بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
وعــانــى المنتخب اإلمــاراتــي

ً
كثيرا فيما يتعلق بهز شباك
منافسيه منذ تولى زاكيروني
الـمـســؤولـيــة .ورغ ــم ه ــذا سجل
الفريق ثالثة أهداف في مباراة
أمـ ــس ،ف ــي وق ــت أهـ ــدر الع ـبــوه
بقيادة المهاجم علي مبخوت
عدة فرص للتهديف ،مما أثار
غضب الجماهير وإن شجعت
الفريق وهنأته على الفوز في
نهاية المباراة.
(د ب أ)

وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
الـبـحــريـنــي سـيــد شـبــر عـلــوي
لـ ــإصـ ــابـ ــة ،لـ ـيـ ـغ ــادر ال ـم ـل ـعــب
ف ـ ــي ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة  ،101و شـ ـ ــارك
عبدالكريم فردان بدال منه.
وأهـ ـ ـ ـ ــدر ك ـ ـيـ ــم يـ ــونـ ــغ جـ ــون
فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة مـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـل ـ ـفـ ــريـ ــق
الـبـحــريـنــي فــي الــدقـيـقــة ،105
إثر ضربة ركنية من الناحية
الـيـمـنــى قــابـلـهــا بـضــربــة رأس
قوية ،لكن الكرة مرت مباشرة
بجوار المرمى البحريني.
وت ـم ـك ــن ال ـب ــدي ــل ك ـي ــم جـيــن
ً
سو أخيرا من تسجيل الهدف
ال ـث ــان ــي ل ـل ـفــريــق الـ ـك ــوري فــي

الوقت بدل الضائع من الشوط
اإل ض ــا ف ــي األول ،إ ث ــر عرضية
رائـعــة ارسـلـهــا كـيــم جـيــن سو
من الناحية اليمنى ،وقابلها
سو بضربة رأس متميزة في
الشباك.
وك ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدور ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــوري أن يـ ـ ـح ـ ــرز ا ل ـ ـهـ ــدف
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع الـ ـش ــوط
اإلضافي الثاني ،إثر تسديدة
صــاروخـيــة نـفــذهــا ســي يونغ
جو ،لكن القائم األيمن للمرمى
البحريني وقف له بالمرصاد.
(د ب أ)

ً
ً
أرنولد :واجهنا خصما عنيدا
ق ـ ــال غ ـ ــراه ـ ــام أرنـ ــولـ ــد،
مدرب أستراليا الذي عاد
إلـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه ال ـم ـه ــاج ــم
م ــاث ـي ــو ل ـي ـك ــي" :واج ـه ـن ــا
خصما عنيدا حرمنا بناء
الهجمات .الحت لنا بعض
ال ـفــرص وكــانــت تنقصنا
اللمسة االخـيــرة ،وأعتقد
أن المنتخب األوزبكي قدم
لنا درسا مهما سنستفيد
منه في المراحل المقبلة".
وأشاد أرنولد بحارس
المرمى راين "بسببه
ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ربـ ـ ــع
النهائي".
مـ ـ ــن ج ـه ـت ــه،
ق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب
االرج ـن ـت ـي ـنــي
هـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
"يـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــب
ع ـل ــي إي ـج ــاد
الـكـلـمــات ،فقد
حـ ــاول ـ ـنـ ــا

وبذلنا كل ما في وسعنا
لـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة
الـمـطـلــوبــة ول ـكــن ذل ــك لم
ي ـ ـحـ ــدث ،أن ـ ــا فـ ـخ ــور ج ــدا
وراض عــن
ب ــا ل ــا ع ـب ـي ــن،
ٍ
األداء ف ــي ه ــذه ال ـم ـبــاراة
بــاس ـت ـث ـنــاء ربـ ــع ال ـســاعــة
األول من الشوط الثاني".

أرنولد

كيروش يحلم بمستوى مختلف من األداء
رغم تأهل فريقه لدور الثمانية
في بطولة كأس آسيا  2019لكرة
القدم باإلمارات ،طالب البرتغالي
كــارلــوس ك ـيــروش الـمــديــر الفني
للمنتخب اإليراني العبيه بتقديم
مستويات أفضل.
وحـ ـ ـ ــذر كـ ـ ـي ـ ــروش العـ ـبـ ـي ــه مــن
ً
حــالــة الـتـســرع والــرعــونــة ،مــؤكــدا
أن ع ـل ـي ـهــم ا ل ـت ـح ـل ــي ب ـم ــز ي ــد مــن
ال ــرص ــان ــة وال ـتــرك ـيــز أم ــام مــرمــى
ا لـمـنــا فـسـيــن إذا أرادوا مــوا صـلــة
المسيرة في البطولة.
ويلتقي المنتخب اإليراني في
دور ا ل ـث ـمــا ن ـيــة ن ـظ ـيــره ا لـصـيـنــي
بقيادة المدرب اإليطالي الشهير
م ــارش ـي ـل ــو ل ـي ـبــي ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإليـ ـط ــال ــي
(اآلزوري) ا لـ ـف ــا ئ ــز ب ـل ـق ــب ك ــأس
العالم  2006بألمانيا.
وقال كيروش ،بعد الفوز على
المنتخب العماني  2ـ ـ صفر في
دور ا ل ـ ــ 16لـلـبـطــو لــة" :ال يمكننا
إهدار بعض الفرص التي سنحت
ل ـنــا ...فــي ه ــذه الـبـطــولــة ،نحتاج

إ لــى اللعب بــروح و نــز عــة قتالية.
ال ـ ـفـ ــرص الـ ـت ــي ص ـن ـع ـن ــاه ــا أمـ ــام
ع ـم ــان ،ك ــان ي ـجــب أن ن ـهــز مـنـهــا
الشباك".
وكان المنتخب العماني أهدر
ضــر بــة جــزاء فــي الدقيقة الثالثة
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ولـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخــب
اإليراني استحق الفوز في اللقاء،
وكـ ــان بــإم ـكــانــه ال ـف ــوز بـحـصـيـلــة
أكبر من األهداف.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ال ـ ـفـ ــريـ ــق اإلي ـ ــران ـ ــي
إل ــى اس ـت ـغــال أف ـض ــل لـلـهـجـمــات
ع ـنــدمــا يـلـتـقــي ن ـظ ـيــره الـصـيـنــي
ً
غ ــدا فــي أ بــو ظـبــي ب ــدور الثمانية
ل ـل ـب ـطــولــة ،وهـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـتــي
ً
ً
يـنـتـظــر أن تـشـهــد ص ــراع ــا كـبـيــرا
خـ ــارج ال ـخ ـطــوط ب ـيــن الـمــدربـيــن
ا ل ـع ــر ي ـق ـي ــن كـ ـي ــروش ( 65ع ــا م ــا)
وليبي ( 70عاما).
و ق ـ ـ ــال كـ ـ ـي ـ ــروش" :اآلن ن ـت ـقــدم
لـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــام ون ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــه الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي .نـ ـعـ ـل ــم مـ ـ ـ ــدى تـ ـط ــور
المنتخب الصيني وخاصة منذ
ت ــول ــي ل ـي ـبــي ال ـع ـم ــل ب ــال ـف ــري ــق...

ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـص ـي ـنــي ف ــري ــق ذكــي
ومؤهل .ليست هناك أي مواجهة
سهلة فــي هــذا ا ل ــدور ا لــذي يضم
أفضل ثمانية فرق في البطولة".
وال يـخـلــو ا لـمـنـتـخــب الصيني
مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ال ـم ـم ـي ــزي ــن ،ول ـك ــن
الـمـنـتـخــب اإلي ــران ــي يـت ـســم بــأنــه
أكثر فرق البطولة تميزا بالعمق
فــي صفوفه ،مما يعزز آ مــا لــه في
الـ ـف ــوز بــال ـل ـقــب األسـ ـي ــوي لـلـمــرة
الرابعة في تاريخه واألولى منذ
.1976
وق ـب ــل خ ــوض ــه الـ ـمـ ـب ــاراة أم ــام
ع ـمــان ف ــي دور ال ـ ــ ،16ك ــان العــب
الوسط المدافع أميد إبراهيمي،
هــو ا لــوح ـيــد ا ل ــذي خ ــاض جميع
مباريات الفريق مكتملة في هذه
البطولة ،في حين شهدت صفوف
الـ ـف ــري ــق ث ــاث ــة الع ـب ـي ــن ف ـق ــط لــم
يشاركوا على اإلطالق من بينهم
حارسا المرمى االحتياطيان.
وخـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة أمـ ــام ع ـمــان،
ت ـغ ـيــرت ه ــذه اإلح ـص ــائ ـي ــة قـلـيــا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا دفـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـيـ ـ ــروش ب ــاع ــب

ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم مـ ـسـ ـع ــود
شـجــا عــي فــي ا لــد قـيـقــة  88ليكون
أول العب إيراني يشارك في سبع
بـطــوالت كـبـيــرة منها أر بــع نسخ
في بطولة كأس آسيا وثالث نسخ
في كأس العالم.
وسمح هذا العمق في صفوف
الفريق لمدربه كيروش بتطبيق
ن ـ ـظـ ــام ضـ ـغ ــط هـ ـج ــوم ــي ح ــدي ــث
وا ل ــذي ر بـمــا كــان مــن المستحيل
تـطـبـيـقــه ف ــي ه ــذه الـبـطــولــة الـتــي
ت ـق ــام ع ـلــى مـ ــدار أرب ـع ــة أســاب ـيــع
ويخوض فيها الفريق الذي يصل
إلــى الـنـهــائــي سـبــع مـبــاريــات في
األدوار المختلفة للبطولة.
وقــال كـيــروش" :نـحــاول اللعب
ب ـت ـمــاســك ف ــي ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق...
مـعـظــم العـبـيـنــا لــم ي ـع ـتــادوا هــذا
األ سـلــوب .ولكنها الطريقة التي
يجب اتباعها لتحسين األداء".
(د ب أ)

ةديرجلا
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إشبيلية لوضع حد لسيطرة
برشلونة على كأس إسبانيا
ً
يحل برشلونة ضيفا على
إشبيلية اليوم في
ذهاب الدور
ربع النهائي
من مسابقة كأس
إسبانيا في كرة
القدم.
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إشبيلية  xبرشلونة

HD3
بانيغا وسارابيا نجما إشبيلية

ي ـس ـعــى إش ـب ـي ـل ـيــة ال ــوص ـي ــف إل ــى
وضع حد لسيطرة برشلونة على لقب
مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم،
عـنــدمــا يستضيفه ال ـي ــوم ف ــي ذه ــاب
الدور ربع النهائي.
وتوج برشلونة باللقب في األعوام
األرب ـعــة األخ ـيــرة ،بينها مــرتــان على
حساب الفريق األندلسي عامي 2016
(2-ص ـف ــر ب ـعــد ال ـت ـمــديــد) و5-( 2018
صفر) ،علما بأنه يحمل الرقم القياسي
في عدد األلقاب برصيد  30لقبا في 41
مباراة نهائية.
وي ـم ـنــي إشـبـيـلـيــة ال ـن ـفــس بـتـكــرار
إنجازه عام  2010عندما أطاح الفريق
الـكـتــالــونــي م ــن الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي
بالفوز عليه  2-1في كامب نو ذهابا
وخسارته صفر -1في األندلس إيابا
في طريقه إلى لقبه الخامس األخير.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـف ــريـ ـق ــان م ــرتـ ـي ــن ه ــذا
الـمــوســم ،األول ــى فــي ال ـكــأس السوبر
بـمــديـنــة طـنـجــة الـمـغــربـيــة ،والـثــانـيــة
في برشلونة في  20أكتوبر الماضي
ضمن المرحلة التاسعة مــن الــدوري
وفاز الفريق الكتالوني  2-1و.4-2
وتأتي مواجهة اليوم في وقت صعب
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـفــريــق األن ــدلـ ـس ــي ،حـيــث
سيدخلها بعد  3هزائم متتالية بينها
خسارتان في الدوري أمام أتلتيك بلباو
وريال مدريد فتراجع من المركز الثاني
إلى الرابع (الخسارة الثالثة كانت على
أرضه أمام أتلتيك بلباو في إياب ثمن
نهائي مسابقة الكأس بعدما كان فاز
 3-1ذهابا في بلباو).

في المقابل ،يبلي برشلونة البالء
الحسن في الدوري بسبع انتصارات
متتالية أبقته بعيدا بفارق  5نقاط عن
أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.
وي ــأم ــل إشـبـيـلـيــة اس ـت ـغــال عــامــل
األرض والجمهور لتحقيق فوز مريح
يخوله خــوض مـبــاراة اإلي ــاب فــي 30
الجاري بارتياح ،كما يتطلع الفريق
األندلسي لفك عقدته على أرضه أمام
برشلونة حيث لم يفز عليه منذ الثالث
مــن أكـتــوبــر  2-1( 2015فــي ال ــدوري)
حـيــث خـســر بـعــدهــا  4م ــرات وتـعــادل
مرة واحدة.
وق ــدم إشبيلية م ـبــاراة جـيــدة ضد
ري ـ ــال م ــدري ــد ال ـس ـبــت رغـ ــم خ ـســارتــه
لها صفر ،-2سجال في الدقائق الـ12
األخيرة.

المهمة ليست سهلة
و ل ــن تـكــون مهمة إشبيلية سهلة
أم ـ ـ ــام ب ــرشـ ـل ــون ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا نـجـمــه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ال ــذي
تعتبر شباك الفريق األندلسي مفضلة
لديه ،حيث هزها  25مرة ( 16في كامب
نو و 9في رامون سانشيث بيثخوان).
وفـ ـ ــرض م ـي ـســي ن ـف ـســه ن ـج ـمــا فــي
المباراة األخيرة لفريقه األحد ،وأنقذه
من فخ ضيفه ليغانيس (.)3-1
وك ـ ــاد م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــالــونــي
إرنـسـتــو فــالـفـيــردي يــدفــع ثمن قــراره
اإلب ـقــاء عـلــى نجمه ميسي عـلــى دكــة
البدالء ،ألن ليغانيس كان في طريقه
إل ــى اق ـت ـنــاص نـقـطــة ثـمـيـنــة ب ــإدراك ــه

ً
بواتنغ إلى البلوغرانا معارا من ساسوولو
أعلن برشلونة ،بطل ومتصدر الدوري اإلسباني ،أمس
األول ،ضمه المهاجم الغاني كيفن بواتنغ على سبيل
اإلعارة حتى نهاية الموسم من ساسوولو اإليطالي.
وقــال الـنــادي الكتالوني بموقعه الرسمي" :توصل
برشلونة وساسوولو إلى اتفاق بشأن استعارة الالعب
بــواتـنــغ لـمــا تبقى مــن مــوســم  ،2019-2018ويتضمن
االتـفــاق خيار شــراء الــاعــب (نهائيا) مقابل  8ماليين
يورو" ،مؤكدا بذلك ما كشفته في وقت سابق صحيفتا
سـ ـب ــورت ال ــري ــاض ـي ــة ال ـك ـتــالــون ـيــة و"آس" الــريــاض ـيــة
المدريدية.
ويـ ـه ــدف ب ــرش ـل ــون ــة ومـ ــدربـ ــه أرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي
إل ــى إي ـج ــاد ال ـب ــدي ــل ال ـ ــذي بــإم ـكــانــه م ـس ــان ــدة ال ـه ــداف
األوروغوياني لويس سواريز ،بعد رحيل منير الحدادي
إلى المنافس المحلي إشبيلية.
وأشــار برشلونة إلــى أنــه سيقدم الالعب ( 31عاما)
الثالثاء (أمس) ،قبل أن يعرض مسيرته.
وسبق لبواتنغ الذي عاد إلى الــدوري اإليطالي هذا

قد يضطر أسطورة المالكمة الفلبينية
ماني باكياو إلــى إنهاء مسيرته ،بسبب
إصــابــة خـطـيــرة فــي عينه الـيـســرى ،التي
تعرضت النفصال الشبكية خالل انتصاره
السبت على األميركي أدريان برونر ،وفقا
لما كشفته أمس األول صحيفة نيويورك
دايلي نيوز األميركية.
وذكرت الصحيفة ،نقال عن عدة مصادر
محيطة بالمالكم ( 40عاما) ،أنه من المقرر
ع ـ ــودة األخـ ـي ــر إلـ ــى بـ ـ ــاده ،ل ـل ـت ـشــاور مع
أحــد االختصاصيين ،بعدما أقـ َّـر باكياو
ألصدقائه ،إثر المباراة ،بأنه فقد جزءا من
بصره في عينه اليسرى.
ويتخوف معسكر باكياو من أن يعاني
الـمــاكــم انـفـصــال الـشـبـكـيــة ،مــا قــد يهدد
مسيرته ويحرمه من تحقيق رغبة االنتقام
من غريمه األميركي فلويد مايويذر.
لكن هناك مصدرا آخر مقربا من المالكم

بلغ العــب التنس اإلسباني
رافائيل نادال ،المصنف الثاني
ع ــال ـم ـي ــا ،ام ـ ـ ــس ،ن ـص ــف ن ـهــائــي
ب ـطــولــة اس ـت ــرال ـي ــا ال ـك ـب ــرى ،ب ـفــوزه
السهل على األميركي فرانسيس
تيافوي 3-6 ،و 4-6و 2-6في لقاء
استغرق ساعة و 47دقيقة.
ولم يمنح اإلسباني أي فرصة
لالعب األميركي الشاب المصنف
 39عالميا في العودة للمباراة،
ونجح في كسر إرساله مبكرا في
المجموعات الـثــاث ،ليقتنص
الـ ـف ــوز ويـ ــواصـ ــل م ـس ـيــرتــه فــي
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـكـ ـب ــرى بـحـثــا
عــن لـقـبــه الـثــانــي
بها بعد عام
.2009
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بورتون ألبيون  xمانشستر سيتي

وقع النجم البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو ،العب يوفنتوس الحالي
وريال مدريد السابق ،أمس ،اتفاق
التصالح مــع مكتب ادع ــاء مدريد،
والذي على أساسه صدر حكم على
الالعب بالسجن  23شهرا ،وغرامة
قــدرهــا  18.8مليون ي ــورو ،لتهربه
مــن دفــع  5.7ماليين دوالر ل ــوزارة
المالية اإلسبانية بين عامي 2011
و.2014
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ـض ــائـ ـي ــة إن
المهاجم البرتغالي أ قــر بالوقائع
أمـ ــام مـحـكـمــة مـقــاطـعــة م ــدري ــد في
محاكمة لــم تستغرق ســوى بضع
دقائق ،ألنها إجــراء ات شكلية بعد
االتفاق الذي تم التوصل إليه بين
دفاع الالعب ومكتب المدعي العام.
(إفي)

يومية سياسية مستقلة

HD2

وس ـيــواجــه نـ ــادال ف ــي نـصــف الـنـهــائــي
مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــه ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــانـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــوس
تسيتسيباس ،المرشح ال ــ 14للقب ،الذي
أقصى حامل اللقب ،السويسري روجيه
ف ـي ــدري ــر ف ــي ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي واإلس ـب ــان ــي
روبــرتــو باوتيستا أج ــوت الـيــوم مــن ربع
النهائي.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ب ـل ـغــت ال ـت ـش ـي ـك ـيــة ب ـتــرا
كفيتوفا المصنفة سادسة نصف نهائي
إح ــدى ب ـطــوالت ال ـغــرانــد س ــام ألول مــرة
منذ خمس سنوات بتأهلها للمربع األخير
من بطولة استراليا بعد أن أوقفت أمس
مغامرة األسترالية أشلي بارتي.
وفازت كفيتوفا ( 28عاما) على المصنفة
 15بمجموعتين  1-6و ،4-6وضربت
موعدا مع األميركية دانييل كولينز
البالغة  25عاما ،الى نصف نهائي
بطولة كبرى على حساب الروسية
أناستازيا بافليوتشنكوفا بثالث
مجموعات.

غوارديوال

طومسون يقود ووريرز للفوز

رونالدو لحظة وصولة الى المحكمة

قــاد كــاي طومسون والكاميروني
جويل إمبيد فريقيهما غولدن ستايت
ووريرز وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز
إلــى الـفــوز تواليا على لــوس أنجلس
ليكرز  ،111-130وهيوستن روكتس
 ،93-121أم ــس األول ،فــي دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفين.
وك ــان طــوم ـســون نـجــم ال ـل ـقــاء دون
منازع ،فسجل  44نقطة لووريرز ،الذي
حـقــق ف ــوزه ال ـثــامــن تــوال ـيــا والـتــاســع
في آخر  10مباريات ،ليعزز صدارته
للمنطقة الـشــرقـيــة بــرصـيــد  33فــوزا
مقابل  14خسارة.
وفـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،حـقــق
ال ـم ـت ـص ــدر م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس فـ ــوزه
الـخــامــس تــوالـيــا عـلــى حـســاب ضيفه
داالس مــافــريـكــس ( ،)106-116ال ــذي
ُمني بخسارة رابعة متتالية ،فيما تابع

بــوسـطــن سلتيكس وبــروكـلـيــن نتس
صحوتهما ،بفوز رابــع على التوالي؛
األول على ضيفه ميامي هيت -107
 ،99والثاني على ضيفه ساكرامنتو
كينغز .94-123
وت ـغ ـل ــب واش ـن ـط ــن وي ـ ـ ـ ــزاردز عـلــى
ديترويت بيستونز  ،87-101في حين
تلقى ممفيس غريزليز خسارة سادسة
تــوالـيــا على يــد ضيفه نيو أورلـيــانــز
بيليكانز .105-85
وس ـقــط يــوتــا ج ــاز أم ــام بــورتــانــد
ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز  ،109-104وأتــان ـتــا
هوكس أمام أورالندو ماجيك ،122-103
وكليفالند كافالييرز وصيف البطل
وم ـت ــذي ــل تــرت ـيــب الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
والبطولة ( 9انتصارات و 39خسارة)،
امام شيكاغو بولز .104-88

ً
يوفنتوس يبتعد مجددا وميالن يفوز من دون هيغواين

ابتعد يوفنتوس ،بطل المواسم السبعة
ً
الماضية ،مجددا بفارق  9نقاط عن وصيفه
ومالحقه نابولي بفوزه بأول اختبار له في
ال ــدوري اإليطالي لعام  2019على ضيفه
كييفو -3صـفــر ،في مـبــاراة أضــاع خاللها
كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ،في حين
أصـبــح مـيــان راب ـعــا ب ـفــوزه فــي المرحلة
 20على مضيفه جنوى -2صفر في غياب
األرجنتيني غونزالو هيغواين.
وأنهى يوفنتوس الشوط األول متقدما
بهدفين ،األول للبرازيلي دوغالس كوستا
الــذي تسلم الـكــرة مــن األرجنتيني باولو
ديباال وتقدم بها وتالعب بالدفاع ،قبل أن
يطلقها بيساره من مشارف المنطقة الى
الشباك ( ،)13مسجال هدفه األول منذ 28
أبريل  2018ضد إنتر ميالن (.)2-3
أمــا الثاني ،فجاء في الثواني األخيرة
إث ــر لـعـبــة جـمــاعـيــة تـضـمـنــت  28تـمــريــرة
متتالية ،آخــرهــا مــن ديـبــاال الــى األلماني
إيمري جان الذي أودعها الشباك (،)1+45

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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أول فريق من الدرجة الثانية يصل الى نصف
النهائي المسابقة منذ شيفيلد يونايتد موسم
 2014-2015حين كان يشرف على األخير مدرب
بورتون الحالي نايجل كالف.
وسجل الـ"سيتيزين" في لقاء الذهاب أكبر
عــدد أهــداف له في مباراة واحــدة منذ نوفمبر
 1987حين اكتسح هادرسفيلد تاون  10-1خالل
مباراة بينهما في الدرجة الثانية (أولى حاليا).
ويبدو أن سيتي وصــل في هــذه الفترة الى
المستوى الذي كان عليه الموسم الماضي ،إذ
حقق  4انتصارات متتالية في الدوري ،أحدها
ع ـلــى ل ـي ـفــربــول ال ـم ـت ـصــدر ( ،)2-1م ـمــا سمح
بتقليص الـفــارق مــع األخـيــر الــى  4نـقــاط ،كما
اكتسح روثــرهــام من الدرجة األولــى بسباعية
نظيفة في الدور الثالث لمسابقة كأس إنكلترا،
الى جانب فوزه الكبير ذهابا على بورتون.
وأصبح سيتي أول فريق إنكليزي يسجل 7
أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين منذ ليدز
يونايتد في اكتوبر .1967

الحكم على رونالدو بالسجن مع إيقاف التنفيذ

نادال إلى نصف نهائي أستراليا

نادال

سيكون مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل
الدوري الممتاز في رحلة "ترفيهية" ،اليوم ،إلى
ملعب بورتون ألبيون ،في إياب نصف نهائي
كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم.
واستعرض سيتي ذهابا على أرضه ووضع
قدما في نهائي المسابقة للمرة السابعة في
تاريخه ،وذلــك بـفــوزه الكاسح بتسعة أهــداف
ن ـظ ـي ـفــة ،بـيـنـهــا رب ــاع ـي ــة ل ـل ـبــرازي ـلــي غــابــريــال
ج ـي ــزوس ،عـلــى ب ــورت ــون ألـبـيــون ال ــذي أصبح

بواتنغ

ت ـح ــدث ع ــن إص ــاب ــة ب ـس ـي ـطــة ،عـ ـب ــارة عن
خدش في القرنية حصل خالل تالمس مع
الشريط المستخدم لربط قفازات برونر،
وه ــي إص ــاب ــة ت ـع ـ َّـرض لـهــا الـفـلـبـيـنــي في
مواجهات سابقة.
واشـتـكــى بــاكـيــاو ،الـعــائــد إل ــى حلبات
ال ـم ــاك ـم ــة ب ـع ــد ابـ ـتـ ـع ــاده ع ـن ـهــا نـتـيـجــة
ان ـت ـخ ــاب ــه عـ ـض ــوا فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
الفلبيني عام  ،2016األحد ،من ألم وفقدان
البصر في عينه اليسرى ،وفقا لـ"نيويورك
دايلي نيوز".
والـفـلـبـيـنــي الـ ــذي ح ـقــق  61فـ ــوزا (39
بــال ـضــربــة ال ـق ــاض ـي ــة) م ـقــابــل  7خـســائــر
وتعادلين ،كــان يأمل بفوزه على برونر،
أن يغري مايويذر للعودة عن تعاقده ،ما
سيسمح لــه بتحقيق ث ــأره مــن األميركي
الذي هزمه في منازلة القرن عام .2015

ميسي وسواريز نجما برشلونة

مهمة سهلة لسيتي في كأس الرابطة

الموسم بعد أن قــاد اينتراخت فرانكفورت إلــى الفوز
بالكأس األلمانية العام الماضي ،أن لعب في الــدوري
اإلسباني لموسم واحد  2017-2016مع الس بالماس،
بـعــد انـتـقــالــه إل ـيــه م ــن م ـيــان اإلي ـط ــال ــي ،حـيــث لعب
لفترتين بين  2010و ،2013وفي النصف الثاني من
موسم .2016-2015
وبدأ بواتنغ ،المولود في ألمانيا واألخ غير الشقيق
لنجم بايرن ميونيخ الدولي األلماني جيروم بواتنغ،
مشواره مع نادي العاصمة األلمانية هرتا برلين
قبل الدفاع عن ألوان توتنهام اإلنكليزي
وب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األل ـمــانــي
(على سبيل اإلعارة) وبورتسموث
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وم ـ ـيـ ــان وش ــال ـك ــه
األلماني والس بالماس ،وصوال
إلـ ــى اي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
وساسوولو.

مخاوف من انتهاء مسيرة باكياو

التعادل مطلع الشوط
الثاني ،لكنه قرر الدفع
باألرجنتيني في الدقيقة
 ،63ونجح في قيادته إلى
فــوزه السابع على التوالي
وال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر ه ـ ــذا ال ـمــوســم
بـمـســاهـمـتــه ف ــي ال ـه ــدف الـثــانــي
ال ــذي سجله األوروغ ــوي ــان ــي لويس
س ــواري ــز ،وتسجيله ال ـهــدف الـثــالــث،
رافعا رصيده إلى  18هدفا في صدارة
الئحة الهدافين و 401في الليغا.
وعلق فالفيردي على قــراره إراحة
مـيـســي تــرق ـبــا ل ـمــواج ـهــة إشـبـيـلـيــة:
"ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـمـ ـب ــاري ــات.
نتحدث مع الالعبين لمعرفة متى
يكون من الجيد بالنسبة لهم أن
يحظوا بالراحة".
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ال ـ ـك ـ ـت ـ ــال ـ ــون ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة
ب ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوف م ـ ـك ـ ـت ـ ـم ـ ـلـ ــة
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء نـ ـجـ ـم ــه
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ع ـ ـث ـ ـمـ ــان
ديمبيلي الــذي تعرض
إلص ــاب ــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة
ض ــد لـيـغــانـيــس وال ـتــي
افتتح خاللها التسجيل
لفريقه.

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

مسجال هدفه األول بقميص "بيانكونيري"
الذي انتقل اليه هذا الموسم من ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ب ــداي ـت ــه م ــع بطل
"سيري آ" كانت ضد كييفو بالذات في 18
أغسطس الماضي.
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،حـصــل
يوفنتوس على فرصة اضافة هدف ثالث
مــن ركـلــة ج ــزاء بـعــدمــا لـمــس مــاتـيــا باني
الكرة بيده داخــل المنطقة ،لكن الحارس
المخضرم ستيفانو سورنتينو تألق وحرم
الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رونــالــدو
من هدفه ال ــ 15واالنـفــراد مجددا بصدارة
الهدافين (.)52
ووج ـ ــه يــوف ـن ـتــوس ال ـض ــرب ــة الـقــاضـيــة
لضيفه بهدف في الدقيقة  84برأسية من
دانـيـيـلــي روغ ــان ــي اث ــر رك ـلــة ح ــرة نفذها
فيديريكو بيرنارديسكي.

ميالن يهزم جنوى
وعلى ملعب "ماراتسي" ،صعد ميالن

اإلعالنات:

ايمري جان نجم يوفنتوس
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،األخـ ـي ــر ال ـمــؤهــل
لـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ال ـمــوســم ،بعد
فـ ـ ــوزه ال ـم ـت ــأخ ــر خـ ـ ــارج قـ ــواعـ ــده عـلــى

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

التوزيع:

ج ـن ــوى -2صـ ـف ــر ف ــي غ ـي ــاب ه ـي ـغــوايــن
الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح لـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ـ ــى ت ـش ـل ـس ــي
اإلنكليزي.

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حرب أهلية في لندن ...هل
تتجاوزها الديمقراطية؟

أ .د .غانم النجار

مـ َّـرت بريطانيا خالل األسبوع الماضي بأخطر وأعمق أزماتها
السياسية منذ زمــن بعيد .فبعد سنتين مــن الــوعــود َّ
تمت هزيمة
َّ
خطة الخروج من االتحاد األوروبي هزيمة تاريخية ،فكان أن صرحت
رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن ما جرى هو طعنة قاتلة للديمقراطية.
كما عــادت للقول قبل يومين إن المطالبة بــإعــادة التصويت على
ُ
االستفتاء "تهدد النسيج االجتماعي" ،وهي عبارات تستخدم عادة
في بالد البالبل الغارقة في الطين ،ال في بلد "الماغنا كارتا" .األوضاع
السياسية تزداد سخونة ،وسط طقس شديد البرودة ،لدرجة أنه َّ
تمت
دعوة الجيش للتأهب لمواجهة احتماالت االضطرابات الناتجة عن
تفاقم أوضاع تاريخية وصفها سياسيون بريطانيون بأنها حرب
ٌّ
أهلية ،زاد من َّ
حدتها عدم وجود دستور مكتوب ،ليفتي كل برأيه.
يبلغ عدد النواب في مجلس العموم  ،٦٥٠يسيطر حزب المحافظين
ً
ً
على  ٣١٧مقعدا ،وحزب العمال المعارض على  ٢٥٧مقعدا ،والبقية
ألحزاب أصغر ،إال أن تفاصيل االنقسامات حول االتحاد األوروبي
لن تتسع لها هذه المقالة.
َّ
منذ  ،٢٠١٤شن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ،حملة ضد
ِّ
االتحاد األوروب ــي ،كــرد فعل على قــرار المحكمة األوروبـيــة لحقوق
اإلنسان ضد الحكومة البريطانية في  .٢٠١٣فما إن بدأ بالتلويح
باالستفتاء للخروج من االتحاد األوروبــي حتى َّ
تحركت مجاميع
"يوروسكيبتيكس" ،أو "الخوارج المحافظين" ،للمطالبة بالخروج،
ُّ
تصورها ،والذي كان كاميرون يستخدمه للمناورة السياسية
لتفرض
ً
ليس إال ،فوافق على االستفتاء ،ظنا منه أنه لن يحصل على األغلبية
المطلوبة ،فأعلن موقفه الــرافــض للخروج ،ومعه وزيــرة الداخلية
حينها تيريزا ماي ،رئيسة الوزراء الحالية .وعندما جاءت النتائج
َّ
( )٪٥٢للخروج من االتحاد ،استقال كاميرون ،وحلت محله تيريزا
مــاي ،لتدعو إ لــى انتخابات مبكرة ،فتخسر أغلبيتها بالبرلمان.
حينها َّ
أقرت ماي بسوء تقديرها ،واعترفت بأنها بكت ليلة إعالن
نتائج االنتخابات .واآلن ،بعد سنتين فشلت ماي في التوصل إلى
اتفاق طالق مع االتحاد األوروبي ،وخسرت خطة خروجها بأغلبية
تاريخية في البرلمان.
حالة االنقسام ليست هي المشكلة ،لكن األزمة التي ال يعرف ٌ
أحد
كيفية الخروج منها ،وال أحد لديه إجابة واضحة لكيفية الخروج من
االتحاد األوروبي ،وعلى مدار سنتين لم تتمكن الحكومة البريطانية
من التفاوض حول الخروج ،وما زالت ال تعرف كيف تخرج .واألنكى
هــو أنــه حتى خصومها مــن األح ــزاب األخ ــرى ليس لديهم إجابات
واضحة ،من أقصى اليمين الذي يريد الخروج دون اتفاق ،وأقصى
اليسار الذي يطالب بتصويت جديد على استفتاء جديد .وما زالت
األزمة مستمرة ،فالغبار لم ينقشع بعد .هل هي أزمة الديمقراطية ،أم
أزمة القائمين عليها؟ في الغالب ستنجح الديمقراطية في الخروج
من األزمة ،لكن جراحها واالختالالت الهيكلية تطرح أسئلة جوهرية
ِّ
سيحيرهم هذا
حول الديمقراطية .ويبدو أن هواة نظرية المؤامرة
ُ
النموذج ،فإن كانت بريطانيا هي َمن تقوم بالمؤامرات ،فمن يا ترى
يتآمر على بريطانيا؟ َّ
مجرد خاطرة.

درايش

ياهند ...اكتبي كتابك
هـنــد الـصـبـيــح :إذا أردت أن أكـتــب
ً
كـتــابــا عــن الـفـســاد فــي "ال ـش ــؤون" فلن
أنتهي
ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـق ــول ــة ن ـق ـل ـت ـه ــا "ال ـ ـ ـ ـ ــراي"،
األسبوع الماضي...
وأن ـ ــا بـ ـ ــدوري أت ـم ـنــى م ــن ال ــوزي ــرة
الـســابـقــة كـتــابــة ه ــذا ال ـك ـتـُـاب ،ولـيــس
بالضرورة إنهاءه ،فيكفي نص كتاب...
أو ُربع كتاب.
سبق أن طالبت ال ــوزراء السابقين
ُ
ب ـك ـت ــاب ــة تـ ـج ــاربـ ـه ــم كـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ــت ـث ــري
الـ ـت ــاري ــخ ،ول ـك ــي ن ـت ـع ـلــم كـمــواطـنـيــن
ً
دروسا منها...

جليد غرينالند
الذائب يقلق العلماء
كشف باحثون عن أن فقدان
ج ـل ـي ــد غ ــريـ ـن ــان ــد ت ـضــاعــف
بـمـقــدار أرب ــع م ــرات مـنــذ عــام
.2003
وأظ ـ ـهـ ــر ال ـب ـح ــث ال ـج ــدي ــد،
أن أك ـبــر ف ـق ــدان لـلـجـلـيــد منذ
مـطـلــع  2003حـتــى منتصف
 2013جـ ــاء ف ــي ج ـن ــوب غــرب
غرينالند.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــل بـ ـيـ ـفـ ـي ــس،
الـمــؤلــف الــرئـيـســي لـلــدراســة:
"نعلم أن لدينا مشكلة كبيرة،
فـ ــي ظـ ــل ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـس ـتــويــات
ت ـصــريــف ال ـث ـلــوج ف ــي بعض
األنـ ـه ــار ال ـج ـل ـيــديــة ال ـك ـب ـيــرة،
ل ـك ـن ـنــا اآلن ن ـ ـ ــدرك أن ه ـنــاك
مشكلة خطيرة ثــا نـيــة ،حيث
ت ـن ـصــرف ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة من
الكتلة الجليدية كمياه ذائبة،
وبشكل متزايد ،مثل األنهار
التي تتدفق في البحر".
(د ب أ)

د .ناجي سعود الزيد
هـ ـن ــد الـ ـصـ ـبـ ـي ــح إن ـ ـسـ ــانـ ــة ف ــاض ـل ــة
ومحترمة وتنحدر من عائلة فاضلة.
ما الذي يمنعها من الكتابة عن الفساد
ف ــي "ال ـ ـشـ ــؤون" لـتـنـيــر درب م ــن يــريــد
اإلصــاح؟ أال يعتبر السكوت عن هذا
الفساد وعدم كشفه بالكامل من خالل
ً
كتاب نوعا من عدم الجدية؟ وال أقول
التخاذل ،فهي بعيدة عن ذلك.
ف ــال ــرج ــاء ،اب ــدئ ــي بـكـتــابــة ال ـك ـتــاب،
فليس من الصعب على الشخصيات
ال ـق ـيــاديــة اسـتـعـمــال أج ـه ــزة تسجيل
للذكريات أو بعضها التي تنصب في
ْ
محور الفساد ،ولتكوني أول شخصية

تفعل ذل ــك ...وسيكون كتابك إن شاء
الله بداية لآلخرين ،لكي نتعلم نحن
ً
المواطنين دروسا في نوعيات الفساد
ً
في الوطن ،وكيف نكافح ذلك ،حفاظا
على الثروة وعلى مصالح هذا الوطن.
اآلن ،وه ــي َم ــن ص ــرح ب ــأن الـفـســاد
ْ
في "الشؤون" كتاب لن ينتهي ،فإن لم
تكتب عــن ذل ــك ،فسنعتبرها بــا شك
مقصرة في حق هذا الوطن.

وفيات

مواعيد الصالة
الشروق
الظهر

12:00

زوجة محمد عبدالله عبدالمحسن الفارس
 78عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :دي ــوان ال ـفــارس ،الـنــزهــة ،ق ،2شــارع
محمد صالح الحميدي ،م ،35النساء :العديلية ،ق ،1ش ،13م،12
ت99530092 ،99478387 :

العصر

02:58

المغرب

05:18

العشاء

06:38

أرملة محمد حجي المحميد
 87ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــدس ـم ــة ،مـسـجــد ال ـن ـق ــي ،ت،99040832 :
55744882

الطقس والبحر

عزيزة عبدالرزاق محميد المحميد
محمد الحميدي محمد المطيري

 71عاما ،شيع ،العارضية ،ق ،11ش ،4ج ،4م ،6ت،97860006 :
99747499

يوسف علي محمد العون

 85عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،العديلية ،ق ،3شارع
الرائد ،م ،6ديوان العون ،ت99039943 :

مفلح مرزوق حليلة العازمي

 78عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان ،الرجال:
الفنيطيس ،ق ،6ش ،602م ،49النساء :سلوى ،ق ،12ش ،5م،43
ت99989988 :

تـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـحـ ـ ــرامـ ـ ــي صـ ـ ـ ــار مـ ـ ــا يـ ـ ـس ـ ــرق ب ـل ـيــل
إش خـ ـ ـ ّـوفـ ـ ــچ والـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ك ـ ــال ـ ـ ِـس ـ ــر م ـف ـض ــوح
ّ
وح ـ ــت ـ ــى ال ـ ـحـ ــرامـ ــي بـ ـ ـ ـ ّـدل ال ـ ــوق ـ ــت تـ ـب ــدي ــل؟!
وضـ ـ ــح الـ ـنـ ـه ــار ي ـ ـبـ ــوق واضـ ـ ـ ــح وم ـس ـم ــوح
م ـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـن ــا يـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ويـ ـشـ ـي ــل

ّ
ش ـ ـلـ ــلـ ــي ب ـ ـقـ ــى ح ـ ـتـ ــى ن ـ ـ ـحـ ـ ــاذر مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــوح

06:42

وسمية علي الحميدي

ْ
ّ
ال ت ـ ــقـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب خ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه م ـ ـف ـ ـتـ ــوح

وي ـض ـح ــك ع ـل ــى الـ ـل ــي قـ ــال ي ــا ويـ ـل ــك ال ــوي ــل

الفجر

محمد عبدالله حسن األستاد

nashmi22@hotmail.com

شـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــه ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر وي ـ ـ ـ ـ ــروح

05:19

 80عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء :بيان،
ق ،6ش ،5م ،33ت99636464 ،96688818 :

ال تقفلين الباب

ّ
وضاح

العظمى

18

الصغرى

07

ً
أعلى مد  00:10صب ــاحـ ـ ــا
 02:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  07:50صب ــاحـ ـ ــا
 07:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ال ص ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ــاق ـ ـ ــوا م ـ ـ ــن س ـ ـمـ ــانـ ــا قـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــل؟!
بـ ـ ـ ـ ــوق األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي َّ
وسـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــب بـ ـ ـج ـ ــروح
وذبـ ـ ـ ـ ــح األمـ ـ ـ ـ ــل أخـ ـ ـط ـ ــر مـ ـ ــن ذنـ ـ ـ ـ ــوب ق ــاب ـي ــل
وأخـ ـط ــر تـ ــرى ال ـس ــرق ــات م ــن ي ـس ــرق الـ ــروح
وت ـ ـ ـبـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرده والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــزم م ـ ـن ـ ـك ـ ـسـ ــر ح ـ ـيـ ــل!
ـوح ورا ل ـ ـ ــوح
ال تـ ـ ـقـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا غـ ـ ــراب ـ ـ ـيـ ـ ــل

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

محاضرة "محاور التجربة
الشعرية في شعر سعاد الصباح"
الوقت :السادسة مساء
المكان :رابطة األدباء

● الفعالية:

"الكمان يغني للكويت"
الوقت :السابعة مساء
المكان :مركز اليرموك الثقافي

