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داخل العدد

مارغو روبي تظهر بشخصية «هارلي
كوين» في « »Birds of Preyص 15

مجموعتان تلتقيان األمير اليوم:
ً
 11نائبا للعفو و 23لتجديد البيعة

الغانم :ال يجوز لهايف نقل أي شيء عن صاحب السمو إال بإذن من الديوان األميري
فهد التركي ومحيي عامر

فــي مـ ــوازاة لـقــاء صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
ً
الشيخ صباح األحمد اليوم  11نائبا ،يتصدرهم
الـنــائــب محمد هــايــف بـنــاء عـلــى طلبهم ،لطلب
العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس
وعودة الجناسي ،يلتقي سموه مجموعة أخرى
ً
قوامها  23نائبا ،وبناء على طلبهم كذلك ،لكن
بأجندة مختلفة عن سابقيهم ،مع حضور رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم كال اللقاءين.
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن ال ــ23
ً
نائبا لن يطرحوا موضوع «العفو» ،وليس ضمن
أجندتهم ،مبينة أن لقاءهم سموه يأتي إليصال
رسالة بضرورة التشدد في التمسك بالدستور

والالئحة الداخلية للمجلس ،مع تعهدهم بالعمل
على تطبيق ما ورد في النطق السامي بحذافيره.
بدوره ،كشف الرئيس الغانم أن صاحب السمو
ّ
وجهه إلى إبالغ النواب ضرورة عدم نقل أي شيء
عن المقام السامي دون إذن مكتوب من الديوان
ً
األميري ،معلنا في الوقت ذاته أنه ومجموعتين
نيابيتين سيتشرفون اليوم بلقاء سموه بطلب
من النواب أنفسهم.
وقال الغانم ،في تصريح بالمجلس أمس« :ال
يجوز لألخ محمد هايف أن ينقل عن سمو األمير
ً
ً
أمــورا ويقول إن هناك من نقل لي أمــورا معينة
ً
عن سموه ويتحدث بها هنا وهناك ،فضال عن

ً
نقله كالما غير دقيق عني بأنني ال أطبق حكم
ً
المحكمة» ،الفـتــا إلــى أنــه رئيس للمجلس ومع
ذلك وقبل أن ينقل أي رسالة عن سمو األمير فإنه
ً
يكتب هذه الرسالة ويعرضها على سموه إمعانا
في دقة النقل.
ً
وأردف« :ليس مقبوال أن يقعد كــل واحــد في
ديوانية أو أي مكان آخر وينقل عن المقام السامي
ً
ً
أمـ ــورا» ،داعـيــا هــايــف إلــى الـتــزام الـقــانــون وعــدم
ً
التحدث في أمور نقال عن صاحب السمو.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،وقـبـيــل لـقــائـهــم األمـيــر
ً
ال ـي ــوم ،عـقــد ال ـن ــواب الـ ـ ــ 11اج ـت ـمــاعــا ف ــي مكتب
النائب هايف لمناقشة األوضاع السياسية عقب

أمير قطر في الكويت اليوم «المصارف» :تضخم أرصدة العمالء
مسؤولية وحدة التحريات المالية

في زيارة رسمية للكويت
ي ـج ــري خــال ـهــا مـبــاحـثــات
رسمية مع سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،يصل
إلــى البالد اليوم أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد والوفد
الرسمي المرافق له.

«النظام المصرفي ال يسمح بتمرير أي شبهات»
ً
ردا على ما تداولته الصحف المحلية بشأن
تضخم أرصدة بعض عمالء البنوك ،أكد اتحاد
مصارف الكويت ،أن البنوك تتعامل ،وفق األطر
القانونية ،مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق
ل ـل ـقــانــون ،ب ــإب ــاغ وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات الـمــالـيــة
عنها ،بوصفها المسؤولة عن تلقي البالغات
ً
والمعلومات عما يشتبه أن يكون متحصال من
جريمة أو له عالقة بها ،حيث تقوم بتحليل
هذه المعلومات ،ثم تحيلها إلى النيابة.

الشيخ تميم بن حمد

 ٪٢٠.٤تراجع الحسابات
النشطة في يناير ١٠ ٢٠١٩

 1.56مليار دوالر أرباح
«إيكويت» في 2018

وش ــدد االت ـح ــاد عـلــى أن ال ـب ـنــوك المحلية
تتبع إج ـ ــراء ات عـمــل ص ــارم ــة ،تــواكــب أفضل
ً
الممارسات العالمية ،التزاما بتعليمات بنك
الكويت الـمــركــزي ورقــابـتــه الـمـشــددة فــي هذا
ً
ال ـش ــأن ،الف ـتــا إل ــى أن «ال ـن ـظــام الـمـصــرفــي لن
ً
يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة ،استنادا
إلى القانون  2013 /106بشأن مكافحة غسل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب والقوانين األخــرى
ذات الصلة».

١١

مقترح تعديل الدستور المصري يرى النور

يفتح المجال لبقاء السيسي ...وخالف حول مادة «تقييد المدد»

ً
ً
ً
ً
السيسي مستقبال وفدا وزاريا ألمانيا في القاهرة أمس (اي بي آيه)

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

فتح نــواب األغلبية البرلمانية في مصر الباب
أمام إمكانية استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي
فــي منصبه حـتــى ع ــام  2034بــاقـتــراح قــدمــه أمــس
 120منهم إلــى الـبــرلـمــان ،لتعديل الــدسـتــور الــذي
يمنع انتخاب الرئيس أكثر من ثماني سنوات على
فترتين ،بينما ينص المقترح الجديد على أن تكون
كــل فترة ســت سـنــوات تبدأ بعد إق ــرار التغيير في
استفتاء شعبي ُيتوقع أن يجرى في بداية يونيو
المقبل.

وف ــي ح ــال إق ــرار الـتـعــديــل بــاالسـتـفـتــاء الشعبي
سـيـكــون م ــن ح ــق الـسـيـســي ال ـتــرشــح مــرتـيــن عقب
ُ
انتهاء فترته الحالية التي انت ِخب لها و فــق نص
دستور .2014
وتـلـقــى الـبــرلـمــان اق ـتــراح الـتـعــديــات ،الـتــي لم
ً
ُيعلن مضمونها رسميا ،إال أن النواب كشفوا أنها
تتضمن ،باإلضافة إلــى تمديد المدد الرئاسية،
تعديل مواد أخرى كإلغاء الحصانة الدستورية
ال ـتــي تـمـنــع ع ــزل شـيــخ األزه ـ ــر ،وتــأس ـيــس غــرفــة
ثــانـيــة لـلـبــرلـمــان بــاســم مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ومنح
نسبة  %25من البرلمان للنساء مع زيادة 02

مقتل  3علماء إيرانيين بانفجار قمر صناعي
بعد ضغوط لتشغيله في الذكرى الـ  40النتصار الثورة
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر في وزارة االتصاالت اإليرانية
ً
ً
أن قمرا صناعيا انفجر في مركز تحقيقات
ودراسـ ـ ــات الـ ـ ــوزارة أدى إل ــى مـقـتــل ثــاثــة
علماء ،وجرح أكثر من  10أشخاص.
وقال المصدر ،لـ «الجريدة» ،إن الضغوط
التي تعرض لها العلماء لتشغيل هذا القمر
وإطالقه قبل حلول الذكرى ال ـ  40للثورة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي إي ـ ــران األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل،
دفعتهم إلى العمل بطريقة مكثفة ،ويبدو

ً
ً
أن اتصاال كهربائيا أدى إلى احتراق القمر
وانفجاره ،وإشعال حريق بالمركز.
وأفـ ــاد ب ــأن األج ـه ــزة األمـنـيــة حــاصــرت
الـمـكــان على ال ـفــور ،ومنعت ال ـتــردد إليه،
وبدأت تحقيقات بشأن ما إذا كان االنفجار
نتيجة خطأ فني أو تخريب مقصود.
وأض ـ ــاف أن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة حـجــزت
جميع الموظفين دون استثناء وسمحت
ل ـهــم ب ــال ـخ ــروج ب ـعــد تـحـقـيـقــات مـفـصـلــة،
وأمرتهم بعدم التحدث إلــى الصحافة أو
أي شخص عن الموضوع.

ً
وذكر المصدر أنه كان مقررا إطالق هذا
ً
القمر خالل األسبوع الجاري ،مضيفا أن
هـنــاك خمسة أق ـمــار صناعية أخ ــرى يتم
تصنيعها بالتوازي في جامعات مختلفة
بطهران وأصفهان.
من جانبه ،أكد وزير االتصاالت اإليراني
محمد جواد آذري جهرمي حدوث حريق،
ومقتل ثالثة من موظفي مركز الدراسات،
ـط أي معلومات أكـثــر فــي هذا
لكنه لــم يـعـ ِ
المجال.

َ
إسقاط عضويتي الحربش والطبطبائي وتنسيق
ً
المواقف ،وضم االجتماع إضافة إلى هايف كال
من :عادل الدمخي وعبدالله فهاد وثامر السويط
وخــالــد العتيبي ونــايــف ال ـم ــرداس والحميدي
ال ـس ـب ـي ـع ــي وع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن وع ـم ــر
الطبطبائي ومحمد الدالل وأسامة الشاهين.
ومن مجموعة «الـ ،»23قال النائب أحمد الفضل
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» إن ــه سـيـلـتـقــي ،بـصـحـبــة األغـلـبـيــة
الساحقة في المجلس ،سمو أمير البالد اليوم،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـل ـقــاء سـيـكــون بـمـنــزلــة تجديد
البيعة لسموه.
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«الجنايات» ترجئ قضية ضيافة
الداخلية إلى  17مارس
المحكمة رفضت إخالء سبيل المتهمين
● حسين العبدالله
قررت محكمة الجنايات تأجيل
نـظــر قضية «ضـيــافــة الــداخـلـيــة»
إلـ ــى ج ـل ـســة  17م ـ ــارس الـمـقـبــل
إلطالع دفاع المتهمين على ملف
ال ـق ـض ـيــة ،راف ـض ــة إخـ ــاء سبيل
المحبوسين على ذمة القضية.
وق ـضــت «ال ـج ـنــاي ــات» ،أمــس،
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار م ـت ـعــب
الـ ـع ــازم ــي ،ب ـم ـنــع سـفــر 02
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«المركزي» يطلق
«الخدمات المصرفية
اإللكترونية»
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سفير السعودية :مسيرة
صباح األحمد حافلة
باإلنجازات

دوليات
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ّ
مادورو يحذر من حرب
أهلية ويتجاهل
مهلة أوروبا
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األمير يستقبل ولي العهد والغانم وكياسغار استقباالت ولي العهد
سموه التقى المبارك والمطاوعة وناصر الصباح
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح امــس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،وب ـح ـضــور س ـمــو ولــي
العهد ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيسة
البرلمان في مملكة الدنمارك بيا كياسغار والوفد
المرافق بمناسبة زيارتها الرسمية للبالد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،ورئيس المجلس األعلى
للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة
الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ،والنائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد.

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ
ن ــواف األح ـمــد ،بقصر بـيــان ،صباح
أم ــس ،رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة م ــرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سموه ،رئيس المجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـمــة
التمييز رئيس المحكمة الدستورية،
المستشار يوسف المطاوعة ،والنائب
األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ،ونائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.

ً
األمير مستقبال المطاوعة

ً
ولي العهد مستقبال النائب األول

ناصر المحمد :ترسيخ التعددية الثقافية رئيس الوزراء يستقبل بالسخارت وكياسغار

أكد أن الكويت ال تنسى موقف الدنمارك إبان الغزو

الديحاني بحث تحضيرات زيارة المبارك لألردن األسبوع المقبل

ً
ناصر المحمد مستقبال الوفد الدنماركي
أك ـ ـ ــد سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
المحمـد ،أن ا لـكــو يــت ال تنسى
موقف الدنمارك المشرف إبان
م ـح ـن ــة اح ـ ـتـ ــال الـ ـك ــوي ــت ع ــام
 ،1990والـ ــوقـ ــوف م ــع تـحــريــر
البالد واستقاللها ،مشيرا إلى
أن «هــذا الموقف سنظل نذكره
طوال تاريخنا».
وق ــال الـمـحـمــد ،فــي تصريح
أمــس ،خــال استقباله لرئيسة
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــي ب ـيــا
ك ـيــاس ـغــارد« :إن ـنــا ال نحسبكم
أص ــدق ــاء فـحـســب ،ب ــل أصــدقــاء
أوفياء» ،الفتا إلى أن الدنمارك
تـتـمـيــز ب ـيــن الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
باقتصادها المستقر ،ونظامها
التعليمي المتطور ،وإنتاجها
الثقافي المتقدم.

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ألن ع ــا لـ ـمـ ـن ــا
م ـت ـن ــوع الـ ـق ــومـ ـي ــات ،وم ـت ـعــدد
األدي ـ ــان وال ـث ـقــافــات ،ومـتـبــايــن
ف ــي جـغــرافـيـتــه ،فــإنـنــا بحاجة
الكتشاف هذا التنوع والتعدد،
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــواس ـ ــم
اإلنسانية المشتركة بيننا ،في
الفكر والدين والفنون واآلداب
واألغذية والفلكلور».

مسيرة السالم
وبين أن هذا ال يتم إال بتبادل
الـ ـ ــزيـ ـ ــارات« ،وس ـع ـي ـن ــا جـمـيـعــا
نحو ترسيخ التعددية الثقافية
فـ ــي ع ــال ـم ـن ــا ال ـ ـيـ ــوم ،واح ـ ـتـ ــرام
الـ ــديـ ــانـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،سـ ــواء
ال ـت ــوراة أو اإلنـجـيــل أو ال ـقــرآن

الكريم ،وبقية الديانات االخرى
مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى مسيرة
السالم العالمي واستمرارها».
وأردف المحمد« :فــي ديسمبر
 2009زرت الــدنـمــارك ،مترئسا
وفد الكويت في مؤتمر أطراف
مـعــاهــدة تغير ال ـم ـنــاخ ،وال ــذي
عقد في العاصمة كوبنهاغن»،
م ـع ــرب ــا عـ ــن إعـ ـج ــاب ــه ال ـش ــدي ــد
بالدنمارك وشعبها الصديق.
وأشــاد بقصة النضال التي
ق ـ ــام ب ـه ــا ال ـش ـع ــب ال ــدن ـم ــارك ــي
لـ ـت ــأسـ ـي ــس وطـ ـ ـن ـ ــه ،مـ ـن ــذ ع ـهــد
الفايكانج ،ومرورا بعهد هارالد
االول ملك الدنمارك ،وعهد الملك
فالديمار الثاني أحد أقوى ملوك
ش ـمــال غ ــرب أوروب ـ ـ ــا ،وان ـت ـهــاء
بمملكة الدنمارك المعاصرة.

استقبل سـمــو رئـيــس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك ،في
قصر بيان ،أمس ،الممثلة الخاصة
ل ــأم ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ج ـي ـن ـي ــن ه ـي ـن ـيــس
بالسخارت والوفد المرافق لها،
وذلك بمناسبة زيارتها للبالد.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس
البرلمان في مملكة الدنمارك بيا
كياسغار والــوفــد المرافق لها،
وذلك بمناسبة زيارتها للبالد.
حضر المقابلة رئيسة بعثة
الشرف المرافقة النائبة صفاء
الهاشم ورئيسة ديــوان رئيس
مجلس الوزراء الشيخة اعتماد
ال ـخــالــد ،وسـفـيــر ال ـكــويــت لــدى
مـمـلـكــة ال ـس ــوي ــد ال ـم ـح ــال لــدى
الدنمارك نبيل الدخيل.

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،أمس ،إلى
العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد
الـكــويــت الـمـشــارك فــي االجـتـمــاع ال ــوزاري
الـعــربــي  -األوروبـ ــي فــي دورت ــه الخامسة
المزمع عقدها اليوم.
ويـضــم وف ــد الـكــويــت ال ـمــرافــق للخالد،
مـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
السفير الـشـيــخ د .أحـمــد نــاصــر المحمد،
ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون الوطن
ال ـعــربــي الـسـفـيــر فـهــد ال ـعــوضــي ،وسفير
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى م ـم ـل ـكــة ب ـل ـج ـي ـكــا ورئ ـي ــس
بعثتيها ل ــدى االت ـحــاد األوروبـ ــي وحلف

ً
المبارك مستقبال الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق

«األعلى للتخطيط» ناقش استراتيجية أمن الطاقة
ت ـ ــرأس ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع ،رئ ـي ــس الـمـجـلــس
األعلى للتخطيط والتنمية ،الشيخ ناصر
ص ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ظ ـه ــر أمـ ـ ــس ،االج ـت ـم ــاع
الــرابــع لــدور االنعقاد الثاني لسنة 2019
للتخطيط.

الخالد يترأس وفد الكويت في اجتماع
«الوزاري العربي  -األوروبي» ببروكسل
شمال األطلسي السفير جاسم البديوي،
ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول
ال ـعــرب ـيــة أح ـم ــد ال ـب ـك ــر ،وعـ ـ ــددا م ــن كـبــار
المسؤولين في الوزارة.
من جهة أخرى ،استقبل الخالد ،الممثلة
ال ـخــاصــة لــأم ـيــن ال ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
فــي الـعــراق ورئيسة بعثة األمــم المتحدة
للمساعدة فــي ال ـعــراق (يــونــامــي) جينين
بــاسـخــارت ،بمناسبة زيــارتـهــا الرسمية
إلى الكويت.
و ق ــدم ا لـخــا لــد التهنئة إليها بمناسبة
توليها منصبها ا لـجــد يــد ممثلة لألمين
العام لألمم المتحدة في الـعــراق ،متمنيا
لها التوفيق والنجاح في عملها.

في مجال آخــر ،بحث سفير
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ل ـ ـ ــدى األردن ع ــز ي ــز
الــديـحــانــي مــع رئـيــس ال ــوزراء
األردنـ ــي د .عـمــر الـ ــرزاز ،أمــس،
العالقات الثنائية بين البلدين،
والـتــرتـيـبــات المسبقة لــزيــارة
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك والمقررة
إلى األردن األسبوع المقبل.
وتـ ـت ــزام ــن زيـ ـ ـ ــارة ال ـم ـب ــارك
للعاصمة عـمــان ،والـتــي تأتي
تـ ـلـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة م ـ ـ ــن نـ ـظـ ـي ــره
األردني ،مع اجتماعات الدورة
الرابعة للجنة العليا المشتركة
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــري خ ــارجـ ـي ــة
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـم ـب ـنــى
الـجــديــد لـسـفــارة الـكــويــت لــدى
األردن.

ش ـه ــد الـ ـلـ ـق ــاء اسـ ـتـ ـع ــراض آخ ـ ــر مـ ــا تــم
التوصل إليه من تطورات متصلة بالبحث
عـ ــن األسـ ـ ـ ــرى والـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
والممتلكات الكويتية واألرشيف الوطني
ال ـك ــوي ـت ــي ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـنــاق ـشــة آخ ــر
التطورات ذات الصلة بنشاطات بعثة األمم
المتحدة لمساعدة العراق.
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزي ــر الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة بــاإلنــابــة السفير صالح
اللوغاني ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة بــاإلنــابــة المستشار
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـج ــارال ـل ــه ،وع ـ ــدد م ــن كـبــار
مسؤولي «الخارجية».

وبحث االجتماع عددا من الموضوعات،
من بينها مناقشة الوضع الحالي للقطاع
ال ـن ـف ـطــي ومـسـتـقـبـلــه ،ون ــاق ــش الـمـجـلــس
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـكــويــت ح ــول أم ــن الـطــاقــة
المستدامة التي شارك بها عدد من الجهات
الوطنية والعالمية ذات العالقة لما لهذا

ال ـمــوضــوع م ــن أث ــر كـبـيــر ف ــي دف ــع عجلة
الـتـنـمـيــة ب ــال ـب ــاد .ك ـمــا نــاقــش االج ـت ـمــاع
م ــوض ــوع ال ـث ـقــافــة ض ـمــن رؤي ـ ــة ال ـكــويــت
 ،2035فضال عن مناقشة الوضع البيئي
بــال ـكــويــت ،وأحـ ــال ك ــل ال ـمــوضــوعــات الــى
اللجان لمزيد من الدراسة.

الجارالله يبحث تعزيز العالقات مع مصر
اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله امس مع القائم
بأعمال سفارة جمهورية مصر
ال ـعــرب ـيــة لـ ــدى ال ـك ــوي ــت نــازلــي
الفيومي.
وتــم خــال الـلـقــاء بحث عدد
من أوجه العالقات الثنائية بين
الـبـلــديــن إض ــاف ــة إل ــى ت ـطــورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

ً
الجارالله مستقبال نازلي الفيومي

«الخدمة المدنية» :الخميس آخر موعد سفير السعودية :مسيرة صباح األحمد حافلة باإلنجازات
لتسليم تقييم أداء الموظفين

●

محمد الجاسم

أص ــدر وك ـيــل ديـ ــوان ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة بــدر
الحمد تعميما يقضي بــإ لــزام جميع و حــدات
وادارات الديوان بتسليم تقارير اداء الموظفين
بحد اقصى الخميس المقبل.
وذكر التعميم انه بناء على افادة قطاع نظم
المعلومات في  15يناير الماضي بأنه تم فتح
نـظــام تقييم االداء الـسـنــوي لـعــام  2018على
النظم المتكاملة يجب على جميع الوحدات في
الديوان االلتزام بتسليم تقارير اداء موظفيها
عـلــى ال ـن ـمــوذج رق ــم  3ال ـمــرفــق ب ـق ــرار مجلس
الخدمة المدنية مع عدم االخــال باالستثناء
الوارد بالمادة  13من القرار.

ودع ــا التعميم الــرؤســاء الـمـبــاشــريــن الــى
س ــرع ــة الـ ـب ــدء ف ــي تـقـيـيــم مــوظ ـفــي ال ــدي ــوان
الخاضعين الشرافهم واحالته إلى الرؤساء
التالين لهم أو ادارة الشؤون االدارية حسب
االحـ ـ ــوال ع ـلــى أن ي ـتــم االن ـت ـه ــاء م ــن عملية
التقييم ومــوافــاة الـشــؤون االداري ــة بنماذج
التقييم النهائية في موعد اقصاه الخميس
المقبل.
من جانب اخر اصدر قطاع نظم المعلومات
تعميما بايقاف النظم المتكاملة من  29يناير
حتى اليوم وذلك التمام عملية تطبيق النظم
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ال ـج ــدي ــد ل ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة والـ ــذي
سـيـتـطـلــب ع ـمــل االعـ ـ ـ ــدادات وت ـج ـه ـيــز قــواعــد
البيانات.

مجموعتان تلتقيان األمير اليوم...:
سـنــؤكــد لـسـمــوه الـثـقــة الــدسـتــوريــة الـتــي أوالن ــا إيــاهــا ،واح ـتــرام
القوانين ،والقيام بتنفيذ كل ما أوصانا به في نطقه السامي خالل
افتتاح أدوار االنعقاد الماضية».
وأض ــاف« :نقدر حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق
سموه في سبيل االستقرار السياسي للبلد وحمايته ،بوصفه
صمام األمان ،ونؤكد لسموه أننا نقف بكل قوة خلف التوجيهات
السامية».
وتابع« :نؤكد لسموه العمل الجاد في المجلس ،بالتركيز على
التشريعات التي تنهض بالبلد ،وتعالج مشكالت المواطنين،
واالب ـت ـعــاد عــن كــل مــا مــن شــأنــه تــأزيــم الـعــاقــة بـيــن السلطتين،
والوقوف ضد االستجوابات العبثية ،وعدم دغدغة مشاعر الناس،
ً
واالتجاه فعليا نحو استقرار البلد وتنميته».
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هنأ الكويت باألعياد الوطنية وبالذكرى  13لتولي األمير مقاليد الحكم
ه ـن ــأ س ـف ـيــر خ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
لــدى الـبــاد ،سلطان بن خالد ،قيادة الكويت
وش ـع ـب ـهــا ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــاالت ب ــاألع ـي ــاد
الوطنية وبــالــذكــرى الـ ـ  13لتولي سمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد مقاليد الحكم،
مــؤكــدا عمق الـعــاقــات األخــويــة بين البلدين
والشعبين الشقيقين.
وأعرب السفير السعودي ،في بيان صحافي
أمس ،عن سعادته بمناسبة األعياد الوطنية
المجيدة التي تعيشها الكويت هذه األيام ،قائال
إن حكام الكويت أرسوا دعائم الحكم الرشيد
منذ االستقالل وحتى اليوم.
وقـ ــال إن «ح ـك ــام ال ـكــويــت م ـنــذ تأسيسها
إلــى يومنا هــذا ،أرســوا دعائم الحكم الرشيد

«الجنايات» ترجئ قضية ضيافة...

َ
جميع المتهمين فيها ،مطالبة وزارتي الداخلية والمالية بوقف عدد
من المتهمين العاملين بهما.
وبينما أمرت بالتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بكفالة مالية
بالتزام حضور الجلسات ،وإال فستقرر مصادرة الكفالة وحبسهم
ً
مجددا ،مطالبة بإعالن الغائبين ،قررت تمكين المتهمين من االطالع
على أوراق الدعوى ،وإحضار جميع الفواتير واألوراق الرسمية وفض
األحراز في جلسة  17مارس المقبل.
وشهدت جلسة المحكمة ،أمس ،مواجهة المتهمين بتهم االستيالء،
وتسهيل االستيالء على المبالغ المملوكة لوزارة الداخلية ،والتزوير،
ً
وغسل األموال ،فأنكروها جميعا.
وطلب المتهم األول المحبوس ،وهو عميد في الوزارة ،من المحكمة
ُ
ً
إخ ــاء سبيله ،مبينا أنــه تـعـ ّـرض للظلم ،وزج بــه فــي هــذه القضية

فيها بكل حكمة واق ـتــدار حتى تسلم مسند
اإلمارة من بعدهم سمو الشيخ صباح األحمد
الذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من
مقومات القيادة ،ولما يتمتع به سموه من دراية
وخبرة تراكمت خالل سنوات توليه المسؤولية
في مراكز مختلفة بمنظومة الحكم الكويتي».
وقال «إن مرور  13سنة حافلة باإلنجازات
على تولي سمو األمـيــر مقاليد الحكم أكــدت
تمكنه من قيادة دفة الكويت في هذه المرحلة
المهمة من تاريخها وتاريخ المنطقة ،موفرا
لها القيادة الـقــادرة على مواجهة التحديات
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة وم ــواصـ ـل ــة مـسـيــرة
التنمية والـبـنــاء» .وأض ــاف أن مــرور  58عاما
على استقالل الكويت يذكرنا بجهود األجيال

المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في
ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة
لها مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.
وأكد أن الذكرى الـ 28ليوم التحرير المجيد
تذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب
الكويت األبــي وشـهــداؤهــا األب ــرار خـ ّـال فترة
الغزو المريرة» ،معتبرا أن ذلك اليوم مثل بداية
مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر».
ون ــوه بعمق ومـتــانــة الـعــاقــات التاريخية
المتميزة في عهود حكام البلدين الشقيقين،
الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما ،وصوال
إلــى عـهــدي خ ــادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بــن عبدالعزيز وسمو الشيخ صباح
األحمد.

ّ
باتهامات ملفقة ومعلبة وغير صحيحة ،وأن النيابة لم تسمح له
بإضافة أقوال وبيان المبالغ الواردة بالملف.
وأضاف المتهم« :تعرضت لهجوم نال من اسمي وعائلتي وأبنائي،
وتم وضعي في الزنزانة ،ولم يتم تمكيني من االتصال بأسرتي إال في
ً
ً
حاالت محدودة جدا» ،مؤكدا أن «األصول المالية التي ُعثر عليها في
حسابي موجودة منذ مدة طويلة وليست جديدة».

مقترح تعديل الدستور المصري...

ً
ً
حصة األقباط .وتشمل هذه التعديالت أيضا ،وفقا للنواب ،إلغاء
مجلسي اإلعالم والصحافة ،وإعادة وزارة اإلعالم ،وتعيين نائب أو
أكثر لرئيس الجمهورية ،وتقليص عدد أعضاء البرلمان ،وحذف
ً
المادة التي تضع حدا أدنى لإلنفاق العام على التعليم والصحة،
وزيادة مادة تحافظ على الطابع المدني للدولة ،وحذف النص على

سلطان بن خالد

العدالة االنتقالية التي ّ
فسرها البعض بأنها تعني المصالحة مع
جماعة اإلخوان.
ورفـ ــض الـ ـن ــواب ،ال ــذي ــن وق ـع ــوا طـلــب ال ـت ـعــديــل ،تـفـسـيــر بعض
فقهاء القانون الدستوري للمادة  226التي تنظم إجــراء ات تعديل
الدستور بأنها تمنع تغيير مدة الرئيس ،إذ تنص على «في جميع
األحوال ،ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس
الجمهورية ،أو بمبادئ الحرية ،أو المساواة ،ما لم يكن التعديل
ً
ً
متعلقا بالمزيد من الضمانات» ،وتبنى النواب تفسيرا آخر يؤكد
أن االستفتاء الــذي سيجرى هو تجسيد لــإرادة الشعبية التي ال
يجب أن يقيدها أي نص.
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

َ
ُ
ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﻣﻄﺎر« ﻳﻨﺠﺰ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع

»ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ«
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛﺪت اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ
وزارة اﻷﺷﻐﺎل ،وآﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ًاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ً
ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة.

ﻗﺎﻟﺖ وزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻹﺳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺎن د .ﺟـ ـﻨ ــﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻓ ــﻲ آﻟ ـﻴــﺔ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ،و"ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﺳﺘﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ".
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي ﺧ ــﻼل
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ "وﺣﺪة وﻃﻦ"
ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ــﺲ ﻓ ــﻲ "اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل":
"أﻧ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎر ﺗـﺴـﻠــﻢ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﻘـﺼــﻰ اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ ﺑـﺸــﺄن
اﻷﻣ ـﻄــﺎر ﻫــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ" ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ
ﺗـﺴـﻠـﻤــﺖ ﺣـﻘـﻴـﺒــﺔ اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل ﻣﻨﺬ
ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺸﻬﺮ ،وﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ
ﻓﻲ إدارة ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة.

وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺄن "اﻟــﻮزارة ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻹﻧـ ـﺸ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ،وﻛ ــﻞ
رﺋـﻴــﺲ ﻗـﻄــﺎع ﻗــﺪم وﺟـﻬــﺔ ﻧﻈﺮه
ﻓــﻲ إدارﺗ ــﻪ وﻧﺴﻌﻰ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ
وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ
ﻟــﻮﺿــﻊ آﻟـﻴــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ أو إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ".
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺑـ ـ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺮي أن
"اﻷﺷ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل" ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن
ً
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮا
ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋﻤﻞ اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟــﺬي
ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه ﺣ ـﺘــﻰ ﺗـﺴـﻠـﻤــﻪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟـﺜـﻐــﺮات أو اﻷﻣ ــﻮر ﻏﻴﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ﻻ ﺑــﺪ أن ﻳـﻜــﻮن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻗﺎﺋﻤﺎ

ﺷﻌﻴﺐ ﻟـ دلبلا• :رﻓﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت
»اﻟﺘﻌﺎون« إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
وزارة اﻟـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ ،أن
"إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ً
اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ أﺧـﻴــﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ً
ﺛﻢ ُرﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
وأﻋــﺮب ﺷﻌﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻋﻦ
أﻣﻠﻪ أن "ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻹﻗﺮارﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﺗﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻓﺮﺻﺔ

ﺟﻴﺪة ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ".
وأﻛﺪ ﺷﻌﻴﺐ أن ُ
"ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮزارة ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ﻳﺘﺒﻮأ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ،
ً
واﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗﻤﺘﻌﻪ
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻜﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ".
ﻳﺬﻛﺮ أن "أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻌﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
ً
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ،وإﻟ ـ ــﺰام اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ".

ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع".
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل اﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت
ﺑﻮﺷﻬﺮي أن ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻌﺮض
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﻘﺮ اﻟ ــﻮزارة
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋ ــﻦ ﺷ ـﻌ ــﻮرﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻔـﺨــﺮ
ﺗ ـﺠــﺎه ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـ ــﺬي ﺟﻌﻞ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأ ﺷـ ــﺎدت ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ ﻟ ــﻸﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋ ـﻴــﺔ
واﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن ﻫ ــﺬه
اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ،وﺗ ـﻜ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻜﺮﻣﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺪة وﻃﻦ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺗـ ــﺮك ﺑـﺼـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳــﻮاء داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن ادﻣ ـ ـ ــﺎج اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ "ﻳـﺴـﺘــﺪﻋــﻲ

ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺨﺪﻣﺎت« ﺑﻮﻗﻒ
رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
•

ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ان
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ﺳـﻴـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻫــﺬا
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﺑﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺰودة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأﻛــﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺑـﺤــﺚ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ إﻳ ـﺠــﺎد ﺻـﻴـﻐــﺔ ﺗــﻮاﻓـﻘـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ووزارة اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻮزارة
ﻗﺮارا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
واﻷﺑــﺮاج اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮزارة ،إﻟــﻰ 400

• اﻟﺴﺎﻳﺮ ٢١٠ :ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺒﻞ  ٨ﺳﻨﻮات
• اﻟﺪوﻳﺮي :اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض

اﻟﺴﺎﻳﺮ واﻟﺪوﻳﺮي ﻣﻊ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻼد ﻏﺎﻟﻲ(

•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛ ـﺸــﻒ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ أﻣ ـﻨ ــﺎء ﻣـﻌـﻬــﺪ دﺳ ـﻤــﺎن
ﻟﻠﺴﻜﺮي ،اﻟ ــﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،د .ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺨﺮج  210ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ وﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻧﺪي اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﺮج  40ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا.
وﻗﺎل اﻟﺴﺎﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ  40ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻤﻦ أﻧﻬﻮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﺮي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻧﺪي
اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ،إن ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ،وﻫ ــﻲ درﺟ ــﺔ اﻟﺸﻬﺎدة

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن
ﻟﻠﺴﻜﺮي ،د .ﻗﻴﺲ اﻟــﺪوﻳــﺮي ﺿ ــﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ،
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﺮض وﺗﺴﺨﻴﺮ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺮاﺋﺪ
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ

ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺘﻨﺎول
ﻃــﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ان
اﻟـ ــﻮزارة ﺑ ــﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ان ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻜﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻮاﻗﻊ
ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮﻋــﺐ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـﻬــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وذﻟــﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮادات
اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

»دﺳﻤﺎن« و»دﻧﺪي« ﻳﺤﺘﻔﻼن ﺑﺬﻛﺮى اﻟﺘﻌﺎون

واﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺮض
اﻟﺴﻜﺮي.

ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﺎﻓﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋــﺪﻳــﺪة ،وﻣــﻦ أرادﻫ ــﺎ
ﻓ ـﻠــﻦ ﻳ ـﻌ ــﺪم اﻟــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ واﻟ ــﺰﻣ ــﺎن
واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻛـ ـ ــﺪت

ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي أﻧ ــﻪ "ﻳـﺘــﻢ اﻵن إﻋ ــﺎدة
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ اﻟـ ـ ــﻮزارة
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ،
واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ أداء اﻟﻮزارة".

اﻟﺼﺤﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮض
اﻟـﺴـﻜــﺮي ﺑــﺎﻷﺧــﺺ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺳـﻨــﻮات اﻟــﺪراﺳــﺔ
اﻟ ـﺜ ــﻼث ،واﻟ ـﺘــﻲ أﺛ ـﻤــﺮت إﺻـ ــﺪار ﻋ ــﺪة ﻣـﻨـﺸــﻮرات
ﻋﻠﻤﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2011ﻗﺎم اﻟﻤﻌﻬﺪ واﻟﺬي
أﻧﺸﺄﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﺪي اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ واﻟـﺒـﺤــﻮث ﺣــﻮل ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮي ،ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻨﻪ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ.

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﻄﺎﻟﺐ اﻟــﻮزارة ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮار ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.
وأوﺿ ـﺤــﺖ أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﻘــﺮرا
اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺗ ــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴـﻠــﻪ ﻻرﺗـﺒــﺎﻃــﺎت
اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺮوﺿــﺎن ،ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب وﺟﻬﺘﻪ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت إﻟــﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺑــﺈﻋــﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ،وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﺤﻔﻆ
ﺣ ـﻘــﻮق اﻟ ـ ــﻮزارة واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل اﺿﻄﺮار
اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟــﻰ رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋــﻦ زﻳـ ــﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻻ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﺣ ــﻮل ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻧﺴﺒﺔ
ﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة أن
اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻧﻪ ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﺮض
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺨﻴﻒ اﻟﻰ ﻣﺰﻣﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻣﺆﻛﺪة ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﺗﺼﻞ
إﻟــﻰ  90ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣــﻊ وﺟــﻮد أﺣــﺪث
ﻃﺮق اﻟﻜﺸﻒ وﻓﻀﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ــﻮزارة إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﺘﺪاول ﺑﺄن ﻫﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺮﻃﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ،
داﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ وﻋﺪم ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف اﻟﻨﺎس.
وﺣـ ــﻮل ﻓ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،أوﺿﺤﺖ وزارة
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ إدارة
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺪءا ﻣﻦ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳـﺘـﺒــﺪال ﻣﺤﻄﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ـﻬــﺪف ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺮ ،أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح أن اﻟﻮزارة ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻸﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺳ ــﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛـﻤــﻞ وﺟــﻪ ﺧــﻼل ﻋﻄﻠﺔ

اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ
اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ إدارة اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻧﻘﺎط إﺳﻌﺎف ﺛﺎﺑﺘﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻞ
أﻃﺒﺎء اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑــﺪء ا ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻮزارة ﺧﻼل رﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وإﻟﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا ﻳﻮم  29ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﻣﺎرة ،ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
ﻗ ــﺮارا وزارﻳ ــﺎ ﺑﻨﺪب د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﺮاء.

• اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة  ٪٢٥ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٥
أﻇﻬﺮت آﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ) (2015أن ﻣﻌﺪل
إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻫﻲ  183ﻟﻜﻞ
 100أﻟﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  161ﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت.
ووﻓﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮض ﺧﻼل ﻋﺎم ) 2015ذﻛﻮرا واﻧﺎﺛﺎ( ﺑﻠﻎ
 2680إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ 114
ﻟﻜﻞ  100أﻟﻒ واﻓﺪ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ
ﻋ ـﻨــﻮان )أﻧ ــﺎ ﺳــﺄﻓ ـﻌــﻞ( ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﻬــﺪف رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻸﻣﺮاض
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2025وﺗﺜﻘﻴﻒ
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن )ﻛﺎن( د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف اﻟﻴﻮم ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزات
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺐ  100أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ وأﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺗــﺪرﻳــﺐ  938ﻃﺒﻴﺐ أﺳـﻨــﺎن وﺗــﺪرﻳــﺐ

ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
د .ﺧﻠﻮد اﻟﻌﻠﻲ ،إن ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺣﺼﺪ ﻋﺎم  2015أرواح
 8.8ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺷـﺨــﺺ وﺗ ـﻌــﺰى إﻟـﻴــﻪ وﻓ ــﺎة واﺣ ــﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
أﺻــﻞ  6وﻓـﻴــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ إذ إن  70ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وذﻛﺮت أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎن  54.5ﺳﻨﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺤﺖ ﻋﻤﺮ اﻟـ  18ﻋﺎﻣﺎ
و 36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎرﻫﺎ  60ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
وﻛـﺸـﻔــﺖ أن ﺣ ــﺎﻻت ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟ ـﺜــﺪي واﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻴــﻢ واﻟ ـﻐــﺪة
اﻟﺪرﻗﻴﺔ واﻟــﺪم واﻟﻐﺪد اﻟﻠﻤﻔﺎوﻳﺔ واﻟﺮﺋﺔ ﺑﻠﻐﺖ  59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ.

»ﻛﺎن« :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ً
ﺑـ ـﻤ ــﺮض اﻟـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن )ﻛ ـ ـ ــﺎن( ﻣ ـﻌــﺮﺿــﺎ
ً
ﺗ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﺳـﻨـﺘــﺮ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـﻄــﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮ ﻋ ـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮاض
اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ
اﺗ ـﺒ ــﺎع ﻧ ـﻤــﻂ ﺻ ـﺤــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﺎة ،وذﻟ ــﻚ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻛ ــﺎن
د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ان اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑ ـﻘــﻮة ﻓ ــﻲ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت

وﻓﺪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﻮري زار
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴـﻦ

زار وﻓﺪ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﻮري ،ﺿﻢ
اﳌﺤﺮرة اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﺮﻳﺪة
"ﻛﻮرﻳﺎ ﻫﻴﻠﺪ" ﻛﻴﻢ ﻫﻮران،
واﳌﺤﺮر اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺠﺮﻳﺪة
"ﺗﺸﻮﺳﻦ ﺑﻦ" ﺟﺎﻧﻎ ﻳﻮﻧﻎ ،ﻣﻘﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ وزارة اﻹﻋﻼم.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﺪ،
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﺑﻬﺪف إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وزﻳﺎدة
أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ،
وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ .ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﺠﺮ
اﻟﺤﻮﻃﻲ وﺷﻮق اﳌﻮﺳﻰ.

ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺣﺘﻰ أول ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ،ﻧﻈﺮا
ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﺑﻮس ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺗﺠﺎوز  ٢٧٠٠ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ .وأﻛﺪ
اﻟﺪﺑﻮس أن ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺌﺎت اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻔﻆ ﺧﻤﺴﺔ
أﺟﺰاء ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻷداء،
وﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب )اﻟﺴﻦ  ٢٥ﻓﺄﻗﻞ(
ﺣﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
واﻷداء ،وﻓﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )اﻟﺴﻦ
 ١٥ﻓﺄﻗﻞ( ﺣﻔﻆ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻷداء ،وﻓﺌﺔ اﻟﺒﺮاﻋﻢ
)اﻟﺴﻦ  ٨ﻓﺄﻗﻞ( ﺣﻔﻆ ﺣﺰب ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻷداء.

»اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ«
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ

»أﻧﺎ ﺳﺄﻓﻌﻞ« ...رﺳﺎﻟﺔ أﻣﻞ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
 887ﻃﺒﻴﺐ رﻋﺎﻳﺔ أوﻟﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺪد  1497ﻣﻤﺮﺿﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ أﺧﺬت ﺑﻌﺪا
ﺟﺪﻳﺪا وﺗﻄﻮرت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼج وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻓﺮص
ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ً
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ودورﻫـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ــﺬي
أﻧـﺸـﺌــﺖ ﻣــﻦ أﺟـﻠــﻪ وﻫ ــﻮ ﻧـﺸــﺮ اﻟــﻮﻋــﻲ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺧـ ــﻼل اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺗ ـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﺑـ ـ ـ ــﺄﻣـ ـ ـ ــﺮاض
اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت ،وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺴﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
ً
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋــﻦ اﻷﻣــﺮاض
اﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ودوره ﻓ ــﻲ رﻓ ــﻊ ﻧﺴﺐ
اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎن.
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣــﻮل اﻷﻣ ــﺮاض

اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ وا ﻟـﻜـﺸــﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻨﻬﺎ،
وأﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮض،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻷول ،ﻓ ـ ـﻬـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻊ و ﻗـ ـ ــﻮع
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%40ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻨﺎ
إذا ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺳﻨﺨﻔﻒ ﻣﻦ
اﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن  ،%40ﻛﻤﺎ
ان اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎء
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %40أﺧﺮى ،ﻓﻬﻲ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس
ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮاض ،وﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑــﺎﻧـﻬــﺎ ﺗـﻜـﻠــﻒ ﻗـﻠـﻴــﻼ وﺗـﻌـﻄــﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻌﻼج ﻳﻜﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا
وﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻗﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ان "اﻹدارة ﺗﺰاﻣﻨﴼ
ﻣﻊ ﻗﺮب اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻤﺪت إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﺸﺮة
اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻺدارة ﳌﻔﻬﻮم
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻨﺸﺮة ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وواﺟﺒﺎت
ﻛﻞ ﻓﺮد ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻃﻦ" .وﻗﺎل
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن "اﻹدارة ﺣﺮﺻﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ُإﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻋﻦ
دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء
واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺮة وإﻫﺪاؤﻫﺎ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻮزارات
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺶء".

»ﻛﻴﺒﻜﻮ« :ﻧﺪﻋﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ
»اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ "ﻛﻴﺒﻜﻮ"
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ وﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن
دﻋﻤﻬﺎ ﳌﺆﺗﻤﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٢٠١٩
) (PEAKﻛﺮاع رﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
دور اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﳌﺆﺗﻤﺮ
ﺑﲔ  ١٠٠٠و ١٤٠٠ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٥ﻣﺪرﺳﺔ
إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ دوﻟﻴﺔ .وﺻﺮﺣﺖ
اﳌﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
"ﻛﻴﺒﻜﻮ" ﻋﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ ،ﺑﺄن
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﻌﻠﻢ
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا

•
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»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ٥٧ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات ﻋﺎم ٢٠١٨/٢٠١٧

ً
ً
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ٣٤ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و ٨٤٩أﻟﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺣـﻘـﻘــﺖ وزارة اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ إﻳ ـ ـ ــﺮادات ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  57ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن و 588أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻋــﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  201٨/201٧ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ
 34ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ  849أﻟﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ
.201٧/201٦
وأﻋﻠﻨﺖ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ،ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة
ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ  1.885ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ
زﻳ ــﺎدة ﻓــﻲ اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻦ  ،201٧/201٦و201٧/201٦

ﺑﻨﺴﺒﺔ  82.2و 153.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  201٨/201٧ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻠﻎ
ﻣــﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ  37.533ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺑﻨﺴﺒﺔ
 2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة زﻳ ـ ــﺎدة ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت ،ﺣـﻴــﺚ ﻣـﺼــﺮوﻓــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 2017/2018ﻣﻠﻴﺎرا و 856.237ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﺎت اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻋــﺎم
 201٧/201٦ﻣﻠﻴﺎرا و 733.718ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،ﻋ ـﻘ ــﺪت ﺻـﺒــﺎح
أﻣـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ــﺪورة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑﻦ
زاﻳ ــﺪ ،ﻻﺧـﺘـﻴــﺎر أﻓـﻀــﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺎم

اﻟﺪراﺳﻲ  201٩/201٨ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"
وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وذﻛﺮ ﻣﺪرب اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺒﺪوﻟﻲ أن
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
وﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ إﻋ ــﺪاد ﻛﻔﺎء ات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ واﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺮاف وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
ً
اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ واﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

 ١.٥ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺘﺎب إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ »اﻟﺠﻤﺎرك«» :ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« واﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺎﻗﺸﺎ أﺟﻨﺪﺗﻨﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ

 ٢٨٤٠ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ
● ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻇـﻬــﺮت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻋــﺪﻫــﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺧــﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻗــﺮار إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017ﺑﻠﻎ  1.512.322ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺻﺎدرا و 1.422.590واردا.
وﻟﻔﺘﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻬﺎ و ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  84ﺟـﻬــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 62000
ﻣــﺮاﺳ ـﻠــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ وﺻ ــﻞ اﻟـﻴــﻮﻣــﻲ إﻟ ــﻰ  ،2840أﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟــﻮاردة ﻓﺒﻠﻐﺖ  60أﻟﻔﺎ ،واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻬﺎ
 2694ﻣﺮاﺳﻠﺔ.
وذﻛﺮت أن اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم G to G
اﺧﺘﺼﺮت ﺑﻨﺴﺒﺔ  98ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ
اﻻﻋـﺘـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻗﺒﻞ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺼﺪد إﻃﻼق اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  G to Gﺧﻼل أﺷﻬﺮ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋﺪﻳﺪة ،وإﺿﺎﻓﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ
اﻻﺧﻄﺎء دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
آﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹرﺳﺎل وإﻋﺎدة اﻹرﺳﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة
ً
ﻣﻊ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﻮات اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد
آﻟﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى داﺧﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـ ــﻺدارة
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎرك اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر
ً
ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﺠ ــﻼوي إن وﻓـ ـ ــﺪا ﻣﻦ
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
ً
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ووﻓﺪا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ً
ﻣ ــﺮاﻓ ـﻘ ــﺎ ،اﻃ ـﻠ ـﻌــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺟ ـﻨــﺪة
اﻹﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺑـﻴـﺌــﺔ
ً
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻬﻤﺎ
ﻟﻺدارة.
وأﺷﺎد اﻟﺰاﺋﺮون ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺆﺛ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ
ﻗـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ "اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎرك"،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ واﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓــﺬ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻴﺴﺮ ﺣــﺮﻛــﺔ ﺗﻨﻘﻞ

اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋــﻊ واﻟ ـﺸ ــﺎﺣ ـﻨ ــﺎت وﺑـﻤــﺎ
ﻻ ﻳـﺨــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
واﻟﺘﻘﻰ اﻟــﺰاﺋــﺮون ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻼوي ،ﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﺸــﺆون اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
ﻋـ ـ ــﺪﻧـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﻲ ،وﺗـ ـﻤ ــﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ،وﺟ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺪرﻋﻮ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻷﺟ ـﻨــﺪة
اﻹﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑـﻬــﺎ
"اﻟ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎرك" ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،وﺟﺮى
اﺳﺘﻌﺮاض ﻫﺬه اﻷﺟﻨﺪة.

ﺟﻤﺎل اﻟﺠﻼوي

إﺧﻤﺎد ﺣﺮﻳﻖ ﺑـ  ٤ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن
ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋــﻼم
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ إن ﺣﺮﻳﻘﺎ
اﻧﺪﻟﻊ ،ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ،ﻓﻲ  4ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧـﻴـﻄــﺎن ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺤــﺎدث
ﻟــﻢ ﻳـﺴـﻔــﺮ ﻋــﻦ وﻗ ــﻮع اﺻ ــﺎﺑ ــﺎت واﻗ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،أوﺿــﺢ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣـﻴــﺮ أن

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻦ اﻧــﺪﻻع
ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ،
وأن اﻟﻨﻴﺮان اﻣﺘﺪت ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟ ـﺒــﻼغ ﺗــﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻃـﻔــﺎء اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻤـﻘــﺪم ﺧﺎﻟﺪ
ﻛﻨﻌﺎن ،وﺟﺮى اﺧﻤﺎد اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﻦ دون وﻗﻮع
أي اﺻﺎﺑﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ.

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« ٨٢٠ :أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ إدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﻼ ﻗـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـﻔــﺬﺗ ـﻬــﺎ
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮﻣــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﻮدا ﻣ ــﻊ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣـﻨــﺎ ﻃــﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ ﻓ ــﺮض
 820435د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎرا ﻛـ ـﻐ ــﺮا ﻣ ــﺎت
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ 2017/11/٢٥
ﺣﺘﻰ  2018/11/٢٤ﻹﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺒﻨﻮد اﻟﻌﻘﻮد.
وأﻛـ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ وإﺷـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻄ ــﺮق
ﺑﺎﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ أن
إدارة اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻃﺒﻘﺖ
ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ودون ﺗﻬﺎون ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﺎء
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ
ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓ ــﺔ وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
اﻵﻟـﻴــﺎت وﻋــﺪم رﻓــﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
واﻟﺤﺎوﻳﺎت.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﻨــﺞ أﻧـ ــﻪ ﺗﻢ
ﺧ ـﺼــﻢ  30466دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ  2017/11/٢٤ﺣﺘﻰ
 ،2017 /11 /٢٥ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ أن
اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻢ ﻓــﺮﺿ ـﻬــﺎ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـ ـ ــﺎم  2018ﺣـ ـﺘ ــﻰ 24
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻨﻪ.

ً
 ٩٢ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟـ »اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ«
زاروا »اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ«
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ،
ً
اﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺖ اﻹدارة وﻓ ـ ـ ــﺪا ﻣــﻦ
ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺳـ ــﺎت
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻛ ــﻮﻛ ــﻼء
ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ 17
ً
وﻋﺪدﻫﻢ  92ﻣﺮﺷﺤﺎ ،إذ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻺدارة ،اﻃﻠﻌﻮا
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارة
واﻹدارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻞ
اﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرة ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮات ﻧ ـﻈــﺮﻳــﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮون ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻫﺪﻓﺖ اﻟــﺰﻳــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻮﻓﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ إدارة ﻣﺴﺮح
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪور
اﻷدﻟ ــﺔ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﻏﻤﻮض
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ وﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻟ ـﺤــﺎﺳــﻮب
وﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
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»ﻧﺰاﻫﺔ« :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻨﻤﺶ :ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد )ﻧـ ــﺰاﻫـ ــﺔ(
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤـ ــﻦ
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﺶ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ان )ﻧـ ــﺰاﻫـ ــﺔ(
ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻫﻤﻴﺔ وﺟﺪﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳـ ـﻌ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨــﺰاﻫــﺔ وﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴ ـ ــﺎد ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻓ ــﻲ
دﻋ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮات اﻹﺻ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣـ ـ ــﺪرﻛـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ
ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻤــﺶ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" ،أﻣــﺲ ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻮﺳﻊ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض
ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ وﻣـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻤ ــﻼت ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﺪرﻛ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﻌﺎم  ،2018اﻟﺤﺮص
ﻋ ـﻠــﻰ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات
واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻄﻠﻊ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻤﺶ

)ﻧ ـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ( ﻷن ﺗـ ـﺤ ــﺮز اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺎ أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ وﺿـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑﺤﺜﺖ
ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻣـ ــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاﻫـ ــﺔ

وﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣﻦ
أن ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮرا ﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻼ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ دور
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻨــﺰاﻫــﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وذﻛـ ــﺮ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺗﻀﻤﻦ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻠﻘﺎء ات
اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎورﻳــﺔ واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ وﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﺰاﻫ ــﺔ وﻣـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد
وﺳﺒﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪرﻛــﺎت
اﻟـﻔـﺴــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﻤﺶ ان ﻣﺠﻠﺲ ادارة
"اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ" أﺑـ ــﺪى ﻗـ ــﺪرا ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﺣــﺮﺻـﻬــﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺪورﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
وﺟ ـﻬــﻮد )ﻧ ــﺰاﻫ ــﺔ( ﺑــﻮﺟــﻪ ﺧــﺎص
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺰاﻫ ــﺔ وﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻟﻔﺴﺎد.

٥
»اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« :ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ »«T٤
ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺎر وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺤﻦ
دلبلا

•
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﺠﻠﻮي ﻟـ   :ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﺎ
•

ً ً
ً
اﻟﻤﺒﻨﻰ
أن
وأوﺿﺢ
.
ﻛﺒﻴﺮا
ﺗﺤﺪﻳﺎ
أﺷﻬﺮ
٣
ﻓﻲ
ﻃﺎﻗﺘﻪ
ﺑﻜﺎﻣﻞ
وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﺷﻬﺮا
إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ ٢١
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي وأﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان وﻣﺮﻛﺰ
ً ً
ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻧﺤﻮ  ٤.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﻢ ً
اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي أن ًاﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »«class b؛ ﻷﻧﻪ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻏﻴﺮ أن اﻹدارة ارﺗﺄت
ﻣﺒﻨﻰ
ﻳﻜﻮن
أن
اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻣﻦ
ﻛﺎن
أﻧﻪ
إﻟﻰ
ذﻟﻚ
أن
إﻟﻰ
ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓﻲ
اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻄﻴﺮان
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻦ
ﺟﺰءا
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻌﺪ
ً
ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ .وﻛﺸﻒ اﻟﺠﻠﻮي ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ رﺳﻤﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ .وذﻛﺮ ًأن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ »«T٤
ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺎر وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮري ﺳﻴﺪرب
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن »اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺗﻌﻤﻞ ًﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻧﺤﻮ  ٦٠٠ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارج واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻄﺎر ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وﻗﺖ اﻟﺬروة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
وﻋﻦ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻌﻮدة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا
 ٦٢٥رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻫﺎب
ً
ً
اﻹدارة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب ً واﻟﻤﺪن ًاﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺠﻠﻮي أن اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮي .وأﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻟﺪى ً
ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺎم  ٢٠٣٠إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ً ٤٠ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮو اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﺸﺮوع ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎر
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ  T٤اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ ...وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

 625رﺣﻠﺔ
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ذﻫﺎﺑﺎ
ً
وإﻳﺎﺑﺎ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻗﺖ اﻟﺬروة

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
ً
وﻋﺮﺑﻴﺎ
ﺑﻤﻮاﻗﻒ
ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻨﺤﻮ
 77ﻃﺎﺋﺮة

اﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻟﻜﻮري
ﺳﻴﺪرب ﻧﺤﻮ
 600ﻣﻮاﻃﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

* ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﺳـ ــﻼﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان
واﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺠــﻮي وأﻣ ــﻦ اﻟﻄﻴﺮان
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ...ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع؟
 اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷول ﻋﻦ أي دوﻟﺔﻳ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻄ ــﺎرﻫ ــﺎ ،وﻟــﻸﻣــﺎﻧــﺔ
إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،وﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن
ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات
وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻫ ــﻮ ﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻋـﻤــﻞ
ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﻣ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،وإن
ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﻜﻦ أن
ﺗﺼﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻻ ﺗﺼﻞ.
وﻳﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮﻛﺎب
ً
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮر
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺪد
ورؤﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ
واﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ،وﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻄــﺎر ،ﻷﻧ ــﻪ اﻟــﻮﺟـﻬــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ،
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪوﻧــﻪ ﻣ ــﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮﻳ ــﻦ أو ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﻦ أو
ﻣ ــﻮدﻋ ـﻴ ــﻦ ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻫ ــﻮ اﻟـﻤــﺮﻓــﻖ
اﻷﻫﻢ اﻟﺬي ﻳﺰوره اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻳــﺰداد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ
ﻗـﻤـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ذﻟــﻚ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت وﻻ ﻧــﺰال،
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻲ
إﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،واﻟﻤﺪارج واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد إدارة اﻟﻤﻄﺎر
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺸﻐﻞ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺮﻛﺎب ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎه
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ  T4ﺣ ـﻴ ــﺚ أﺳ ـﻨــﺪﻧــﺎ
ﻣﻬﻤﺔ إدارﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺸﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
* ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻣﺒﻨﻰ ...T4
ﻫـ ــﻞ ﺗـ ـﺸـ ـﻌ ــﺮون ﺑ ـ ـﺤـ ــﺪوث ﻧـﻘـﻠــﺔ
ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ إدارﺗ ـ ــﻪ
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؟
 ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـﺴ ـﻌــﻰ إﻟ ـ ــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔاﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮ ،وﻻ ﻧﻐﻔﻞ
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ﺟــﺎﻧـﺒــﻲ اﻷﻣــﻦ
واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ ،وﻛ ــﺎن اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ أن إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺗﺸﺮع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﻄﺎر،
ﻟـﻜــﻦ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻨـﻤــﻂ ﻳـﺘـﻌــﺎرض ﻣﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـﻨــﺎ
ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان
اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ
ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪة ﺷ ـﻴ ـﻜ ــﺎﻏ ــﻮ ﻋ ــﺎم
 1942واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻗ ــﺪ ﺻــﺎدﻗــﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،وﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻹدارة ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻓﻘﻂ
وﺗ ــﺮاﻗ ــﺐ اﻟـﻤـﺸـﻐــﻞ اﻟـ ــﺬي ﻳــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ارﺗ ــﺄﻳ ـﻨ ــﺎ ﻋﻨﺪ
إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ  T4ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺰﺣﺎم
ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أن ﻧﺠﻠﺐ
ً
ً
ﻣﺸﻐﻼ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ
أﻓـﻀــﻞ ،وﻣﻬﻤﺘﻪ إدارة اﻟﻤﻄﺎر
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻗﺒﻪ "اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ"
ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜ ــﺐ ،واﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻐــﻞ "إﻧ ـﺸ ــﻦ"
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ وﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
وﺣـ ـﺼ ــﺪت اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ﻋــﺪة

ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل إدارة
اﻟﻤﻄﺎرات ،وﺳﻴﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟــﺮﻛــﺎب ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺒﻨﻴﺎ  T1اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ و
 T2وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
* ﻣ ـ ــﺎذا ﻋ ــﻦ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـﺸـﺤــﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
 ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ واﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
إذ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ،وﻫــﻲ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻨﺤﻮ
ً
 77ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ،وﺳﻴﻜﻮن
ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎزن ﻛﺒﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ،
ووﻓ ــﻖ اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو ﺳﻜﺔ ﻗﻄﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر
رؤﻳ ــﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻹدارة اﻟﻄﻴﺮان
اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ ﺗـﺘــﻮاﻛــﺐ ﻣــﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت
ﺗﺤﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ
واﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ.

ﻧﺠﺎح T4
* ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻜﻢ ﻟﻤﺒﻨﻰ  T4ﺑﻌﺪ
اﻟﻮاﻗﻊ؟
ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ أرض ُ
 ﻻ ﻳــﻮﺟـ ُـﺪ ّﻣـﺒـﻨــﻰ أﻧ ـﺠــﺰ ﻓﻲ 21ﺷﻬﺮا وﺷﻐﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ
ﻓ ــﻲ  3أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ ،T4
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻓﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻄﺎرات ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ،وﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻄﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺎدﻳﺔ
ﺑــﻞ ﺗـﺤـﺘــﻮي ﻋـﻠــﻰ أﺟ ـﻬــﺰة ﻓﻨﻴﺔ
وأﻣﻨﻴﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰات وﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ً
ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا.
* اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ ﻧـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ
اﻟـﺤــﺞ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺧ ــﻼل ﻣﻮﺳﻢ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻓ ـ ـﻜـ ــﻢ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻃ ــﺎﻗـ ـﺘ ــﻪ
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ وﻛـ ـ ــﻢ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮا
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ إﻟﻰ اﻵن؟
 "  "T4ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ ا ﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮطاﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،وﻃــﺎﻗ ـﺘــﻪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎﺑ ـﻴــﺔ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
وﻧـﺼــﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن راﻛ ــﺐ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺰﻳـ ــﺎدة إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺳـ ـﺘ ــﺔ ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ
راﻛﺐ ،وﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ 4.770
ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ راﻛـ ـ ـ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺒﻨﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﻧﺸﺎءات اﻟﻤﻄﺎر »«2

ﻧﺘﺠﻪ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻴﺼﻞ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﺎم
 2030إﻟﻰ
ً
 40ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻊ
»اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ«

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﺎر
* وﻣــﺎذا ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﻨﻰ
T1؟
اﻟـ ـ ــﺰﺣـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺣـ ـﺼ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻨ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄــﺎر
ﺳﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ،

ً
اﻟﺠﻠﻮي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻼد ﻏﺎﻟﻲ(

ﻣﺒﻨﻰ  T٢اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أرﻗﺎم
• التصنيفclass «a« :
• الطاقة االستيعابية:
ً
 25ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ
• الترشيد :توفير %10
ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑــﺎﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
• عدد البوابات:
 57ﺑﻮاﺑﺔ
• توقعات التشغيل:
ﻋﺎم 2023

ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻘﺎدم.
واﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ أن ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻳ ـ ــﺮأﺳ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎم ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺮان اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧـ ــﻲ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت ﻹرﺿ ـ ـ ـ ــﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وأﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن
ﻋـﻤــﺮ ا ﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎر
ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻟــﺬﻟــﻚ ﻛﺎن
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺸﻜﺮ اﻫﺘﻤﺎم
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻴﺨﺮج
ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺗﻈﻬﺮ
اﻟـ ــﻮﺟـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﺎري ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻛ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﻌﻬﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ داﺋﻤﺎ.
* ﻫـ ـ ـ ــﻞ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰ ﺗ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻨ ــﻰ
ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮري؟
 ﻧـ ـ ـﻌ ـ ــﻢ ،ﻓ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺳ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎ إﻟـ ــﻰاﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺟﺎﻫﺰا ﻹدارﺗﻪ
ﺑ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـ ـ ــﺎدي ،وﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺗـﻌــﻮد
ﻛﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻹﻳ ــﺮادات اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ
إﻟـ ــﻰ إدارة اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ،
واﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮري ﻳﺆدي اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻤــﻂ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،وﻟـﻴــﺲ
ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ﻣﻨﻪ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻛــﻼس  ،bوﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺒﻨﻰ
 T4ﻛــﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺣـﺘــﻰ ﻳـﺘــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ ﻣﺒﻨﻰ
 T2اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻜﻦ إدارة اﻟﻄﻴﺮان
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ارﺗ ـ ـ ــﺄت ﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﻪ إﻟ ــﻰ
ﻣﺒﻨﻰ رﺳـﻤــﻲ ﻗــﺎﺋــﻢ ﺑــﺬاﺗــﻪ ﻣﺪة
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
* ﻣ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ T4؟
 ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺒﻠﻎﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب
ﻣــﻦ أرﺑـﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

ُ
» «T4أﻧﺠﺰ
ً
ﻓﻲ  21ﺷﻬﺮا
وﻧﻘﻞ 4.770
ﻣﻼﻳﻴﻦ راﻛﺐ
اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑـ ـ ـﺴ ـ ــﺆال اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﻮي ﻋــﻦ
ﻣ ـﻴــﺰة اﻟـﻔـﺤــﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة اﻻﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﻞ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓــﻲ
أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ ،ﻗـ ــﺎل إﻧـ ــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻋ ـﺒ ــﺮ دور ﻣــﻦ
اﻻﻧ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺎر ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻞ دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ
ﻋ ــﺪد ﻣـﻌـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺣــﻼت
ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻮع وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓﺘﺢ
ﺧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮط ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮة ﻣ ــﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻧﺤﻦ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﺪد أن ﻧ ـﺠ ـﻨ ــﻲ ﺛ ـﻤ ــﺎر
ﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰاﺗ ـﻨــﺎ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،إذ ﺧـﻄــﻂ ﻟــﻪ ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم  1966وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  1969ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟـﻌـﻘــﺪ ،وﺗــﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
ﻋﺎم  1970واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت وﺗ ـ ــﻢ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣــﻪ
ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم .1981
وﻹدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ رؤﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻌﺪد اﻟﺮﻛﺎب ﻟﺘﺼﻞ
ﻋ ــﺎم  2030إﻟ ــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ أرﺑـﻌـﻴــﻦ
ﻣـﻠـﻴــﻮن راﻛ ــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ ،وﻣــﻦ
ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣـﺴــﺎﻓــﺮو اﻟـﺘــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ،
إذن ﻧﻨﻘﻞ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻧـﺤــﻮ  40ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﺘ ــﺮاﻧ ــﺰﻳ ــﺖ ،وﻧـﻄـﻤــﺢ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ إﻟــﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻬﻢ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك
ﺗﻮﺟﻪ ﻷن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا
ﺳـ ــﻮاء ﻟـﻠـﺸـﺤــﻦ أو ﻟ ـﻠــﺮﻛــﺎب ،إذ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺪرﺟﺎن وﺑﺼﺪد
إﻧﺸﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﺑﺮﺟﺎن ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ
أﺣ ــﺪﻫ ـﻤ ــﺎ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰ واﻵﺧ ـ ـ ــﺮ ﻗـﻴــﺪ
اﻹﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء وﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺠ ــﺰ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪة
أ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺎ ﻫـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2020وذ ﻟ ـ ــﻚ
ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت،
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻨ ــﻪ ﺳ ـﻨ ـﺒــﺪأ
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ــ Run Wayاﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ــﺬي
ﺳﻴﺨﺪم اﻟﻤﻄﺎر ﻛﻠﻪ ،وﺳﻴﺘﺴﻊ
ﻟـﻌــﺪد أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت اﻟﺘﻲ
وﺻ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺬروة إﻟــﻰ
ﻧﺤﻮ  625رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ذﻫﺎﺑﺎ
وإﻳ ــﺎﺑ ــﺎ ،وﻛـﻠـﻤــﺎ زادت اﻟ ـﻤــﺪارج
أﺗﻴﺢ ﻫﺒﻮط أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ،أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ دون
اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑــﺎﻟـﻜــﺎدر اﻟـﺒـﺸــﺮي ﻟﻦ
ﻧﺤﻘﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣـﻤــﺎ ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ
وﻟ ــﻮ أﻧ ـﺸــﺄﻧــﺎ ﻣ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻣـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ،
ﻓﺎﻟﻜﺎدر اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﻲ ،وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺿـﻤــﻦ
ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮري
إﻧﺸﻦ أن ﻳﺪرب ﻧﺤﻮ  125ﺷﺎﺑﺎ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت،
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪأوا ذﻟﻚ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﺳﻴﺼﺒﺢ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮ 600
ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷـﻬــﺎدة ﺗﺪرﻳﺐ
ﺳـ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ أو ﻛــﻮرﻳــﺎ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻨﻄﺒﻘﻪ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ

ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي
ﺑ ـ ـﺼـ ــﺪد اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـﻤـﺸـﻐــﻞ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻴﺪﻳﺮﻫﺎ وﻳﺪرب اﻟﻜﻮادر
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
* ﻛـﻴــﻒ ﺗ ــﺮى ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟـﻜــﺎدر
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻄﺎرات؟
 ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻴﺪة ،واﻟﺪورات ﻻﺗـﺘــﻮﻗــﻒ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت
ﺳﻮاء ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان أو ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻄﻴﺮان أو ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
أو ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎرات ،ﻓﻬﻲ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ
ﻋﻘﺪﻧﺎ  5دورات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ
ودورﺗ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
* ﻫـ ـ ــﻞ ﻳ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪﻛـ ــﻢ دﻳـ ـ ـ ــﻮان
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮادر وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ؟
 اﻟﺪﻳﻮان ﻻﻳﺰال ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔروﺗ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺔ ﻋ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ،ﻻ
ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻄــﺎر اﻟ ــﺬي ﻟﻪ
ﺧـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﻛ ـ ـ ــﺄي ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺄة
أﺧ ــﺮى ،ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﻮان ﻳـﻘــﺪم دورات
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺤـﺘــﺎﺟــﻮن إﻟ ــﻰ دورات
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﺔ واﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ أﻣﻮر ﻓﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان ،وﻧ ـﺤــﻦ
ﻧﺤﺎول ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻛﺈدارة ﻃﻴﺮان
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ.
* ﻣـ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ
T4؟
 ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞاﻷﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،وﻫ ــﻮ اﻟـﻤــﺮﺟــﻊ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
أﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺎر ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣـﻨــﻪ ،وﻛــﻞ
ﻣﺒﻨﻰ ﻟــﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮده،
وﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﺒ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻻ
ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﺒ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻵﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻓ ـﻤ ـﺜــﻼ
ﻣـﺒـﻨــﻰ  T1اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ
ﻓ ـﻴــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎدﻣ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ـﺠــﺰء
اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻐــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺧ ــﻼف ﻣﺒﻨﻰ  T4أو ﻣﺒﻨﻰ T5
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـﻄـﻴــﺮان اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة،
ﻓﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ
ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ـﻨ ــﺎ رﻓ ــﻊ
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮوض ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ا ﻟــﺮ ﺣــﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻫــﺬا
إﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،وﺳﻨﺨﻀﻊ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ أﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻗﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان
وأﻣـﻨــﻪ ،وﻗــﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻋ ــﺎل ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ،
وﻳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي
ﺳـ ـﻴـ ـﺠ ــﺮى ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺟــﻮ ﻟــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 10أﻳـ ـ ــﺎم ﺗ ـﻄ ـﻠــﻊ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎت اﻷﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﺛ ـ ـﻨـ ــﺎﻫـ ــﺎ ،إذ أﻧـ ـﺸ ــﺎﻧ ــﺎ
إدارﺗـﻴــﻦ اﻷوﻟ ــﻰ ﻫــﻲ إدارة أﻣﻦ
اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان وﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳــﻊ،
وا ﻟ ـﺜــﺎ ﻧ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮع أن
ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻷن ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ

ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل.

ﻣﻄﺎرات اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
* ﻓـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺺ ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪن
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻫــﻞ ﻧﺤﻦ
ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎرات ﺟﺪﻳﺪة؟
 ﻟﻢ ﻧﻐﻔﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﻗﺪﻛ ــﺎن ﻣـﺨـﺼـﺼــﺎ ﻟـﻨــﺎ أرﺿـ ــﺎ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻷﻏــﺮاض اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ
أﺧ ـ ــﺮى ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤــﻲ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ان ﺗﻜﻮن اﻷرض
ﺧ ـﻠ ــﻒ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻼع ،وﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺮى إن ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎر أم ﻻ،
وﻫـﻨــﺎك أرض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﺘﺴﺘﻮﻋﺐ
ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ
ً
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  15ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﻛﻤﺎ ان ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎر ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ.
* ﻣ ـﺘ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ T1
ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ؟
ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ ﻧﺴﻖ ﻣﺒﻨﻰ  ،T4ﻷن اﻟﺪورة
ً
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻻ ﺗ ـﺼ ـﻠ ــﺢ ﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎر ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ 24
ﺳﺎﻋﺔ ،إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
وﻫـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎك ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ
ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺒـ ـﻨ ــﻰ T1
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟ ــﻰ ﻣـﺸـﻐــﻞ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ،
ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ﺿﻐﻂ
اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻨﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻴﻲ
"اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة" و"اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ" ،إذ ﺗﻢ
ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  7ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
ً
راﻛﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻨﻪ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن  T1ﺗﺪﻳﺮه
إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻌﺎﻧﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻮل اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﺎب اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺧﻠﻞ أو
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎز
أو اﺳﺘﺤﺪاث آﺧــﺮ ،إذ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ وزارة
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت
ودﻳـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﺑـﻌـﻜــﺲ
ﻣـﺒـﻨــﻰ  T4اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﺪﻳ ــﺮه ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻻ ﺗ ـﺨ ـﻀــﻊ ﻟـﺘـﻠــﻚ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺮوﺗﻴﻦ.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺮوف أن اﻟـﻄـﻴــﺮان
ا ﻟـﻤــﺪ ﻧــﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ــﻪ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣـﺜــﻞ ﻣﺼﺮ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣ ــﺎرات ،وﻧﺤﻦ
ﺳـﻨـﻘــﻮم ﺑـﻔـﺘــﺢ ﺑ ــﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻷرﺿﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﻗﻮد.
وﻻﺑ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﺷ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ ان
"اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺪﻧﻲ" ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وﻟ ـ ـ ـ ــﻮ ﺗ ـ ـ ــﻢ اﻹﺧ ـ ـ ـ ــﻼل
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ﻋﻠﻰ
أﻧ ــﻪ ﻏـﻴــﺮ آﻣ ــﻦ وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﻫﻜﺬا.

ﺷﻜﺎوى ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺮﺣﻼت
أﻛﺪ اﻟﺠﻠﻮي ،ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،أن ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أي ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺘﻀﺮر
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺮﺣﻼت أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺴﻤﺎ
ﻟﻠﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﺎر ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﺮﻛﺎب.
وذﻛﺮ أن اﻻدارة ﺑﺼﺪد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1987ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

»ﻃﻴﺮان اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﺆال وﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ﺣ ـ ــﻮل آﺧ ــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺗﺠﺎه »ﻃﻴﺮان اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ
رﺧﺼﺘﻬﺎ ،أﻓﺎد اﻟﺠﻠﻮي ﺑﺄن إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد
ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻻدارة،
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻋﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وأﺧﻠﺖ ﺑﺮﺧﺼﺘﻬﺎ ﻛﻤﺸﻐﻞ ﺟﻮي.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﺣ ــﺎوﻟـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛ ـﺜــﺮت

اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺜﺮت
ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﺎدر اﻟﺒﺸﺮي
وﻣﻦ ﺛﻢ أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺮﻛﺎب ،وﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ  3آﻻف راﻛﺐ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﻟﻘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻴﺮان اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ إﻣ ـﻬــﺎﻟ ـﻬــﺎ  3أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ أوﺿــﺎﻋ ـﻬــﺎ
وﺟﺪاول رﺣﻼﺗﻬﺎ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث«.
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»ﻟﻮﻳﺎك« و»اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ« ﻳﻄﻠﻘﺎن ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

ً
ُ
اﺣﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﻦ ﺳﺒﺒﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة«
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ »ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك« ﺣـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم،
ً
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻛﻦ ﺳﺒﺒﺎ ﺑﺈﻧﻘﺎذ
ﺣ ـﻴــﺎة« ،ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ
وﻓ ــﺮق اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت اﻵﻟ ـﻴــﺔ ،وﺑﻨﻚ
اﻟﺪم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻋـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة »ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك«
ﻓ ـﺘــﻮح اﻟ ــﺪﻻﻟ ــﻲ واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻮزي اﻟﺜﻨﻴﺎن ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ.
وﺗ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة إﻟــﻰ
إﻧ ـﻘ ــﺎذ ﺣ ـﻴــﺎة اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮء ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮاﺋـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗـﻌــﻮد ﻟﻠﻤﺘﺒﺮع ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻟ ـﺘ ـﺒــﺮع ﺑــﺎ ﻟــﺪم،
وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺪار ،إدارة
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎر.

روح اﻟﻌﻄﺎء

ﻓﺮق اﻟﺪراﺟﺎت ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ »ﻟﻮﻳﺎك« إﻟﻰ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد ﻹﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﺳــﺎﺋ ـﻘــﻲ
اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت ﻓــﻲ إﻧ ـﺠــﺎح اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ،وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ

ﻏﺮس روح اﻟﻤﺒﺎدرة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺮع
ﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻵﻟﻴﺔ وﻓــﺮق اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ :ﻧــﺆﻣــﻦ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺒــﺮع
ﺑﺎﻟﺪم ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮع ،رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ــﺪراﺟ ــﺔ ﻛــﻮﺳـﻴـﻠــﺔ ﺗـﻨـﻘــﻞ ﺗـﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺮص ﻗﺎﺋﺪ

ورﺷﺔ »اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ«
ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪم زراﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻧﺎﻛﺎرﺑﺲ

اﻟﺪراﺟﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﻴﺎدة ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺨﻮذة ﺣﺘﻰ
ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻗـ ّـﺪم ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ "ﻟﻮﻳﺎك"،
ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻤﻴﺰ وﻏﺮس روح اﻟﻤﺒﺎدرة
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ.

ﻫـ ـ ــﺆﻻء ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺮ »ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك« ﻓــﻲ
ً
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ
اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد ،ﺣﻴﺚ أﻗﻴﻤﺖ ورش
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺮوض ﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺺ ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
أﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺎك ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﻮن
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ  -ﻻﺑ ــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
واﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،وﺟـﻬــﺖ
اﻟــﺪﻻﻟــﻲ اﻟـﺸـﻜــﺮ اﻟـﺠــﺰﻳــﻞ ﻟــﺮاﻋــﻲ
اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ ،اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ» ،اﻟ ــﺬي
ﻟـ ــﻮﻻ إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻪ اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ودﻋ ـﻤــﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻟـ ـﻨ ــﺎ أن ﻧ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺬه
ً
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓـﺸـﻜــﺮا ﻣﻦ
اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻔﻮزي اﻟﺜﻨﻴﺎن وأﻣﺮﻳﻨﺪا
ﻟ ــﺪﻋ ـﻤ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ،اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼﻗـ ــﺎ ﻣــﻦ

اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوره اﻟﺮاﺋﺪ
ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ،
ﻳﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎ
ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ«.

إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﺪﻻﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺮﻋ ـﻴــﻦ :أﻧ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﻮن
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ﻓﻲ أﺑﻬﻰ ﺻﻮره،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺮﻋﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪم أو
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وأﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗــﺮون ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋــﺎم ﻋﻠﻰ أن أﻛﻮن
أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺘـﺒــﺮﻋـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪم ،ورﻏ ــﻢ

أﻧﻲ أﺷﻌﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺈرﻫﺎق وﺗﻌﺐ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
واﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺮات
ﻣﻦ اﻟﺪم ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎة
إﻧﺴﺎن ،أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻔﺲ
ﺷﻌﻮر ﻛﻞ ﻣﺘﺒﺮع.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ :ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻋـ ــﺎم أﺟــﺪ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺰة ﻋ ـ ــﻦ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر
ﻛ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮ ﻟـ ـﺴ ــﺎﺋـ ـﻘ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ــﺪراﺟ ـ ـ ــﺎت ،وﻣـ ـﺒـ ـﻬ ــﻮرة ﺑ ـﻘــﻮة
إﻳـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻜ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻜ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋــﺎﻣــﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ،وﺳﻌﻴﺪة ﺑﺮؤﻳﺔ وﺟﻮه
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻘﺪر ﺳﻌﺎدﺗﻲ أن أرى
اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
أﺧ ـﺘــﻢ ﻛـﻠـﻤـﺘــﻲ دون أن أﺗــﻮﺟــﻪ
ﺑﺸﻜﺮ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﻋﻠﻰ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫ ـﻠــﻲ» :ﻳــﺆﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓــﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻤﻨﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ »ﻟﻮﻳﺎك« اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑــﺎﻟــﺪم ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﺘـﺒــﺮع ﺑ ــﺎﻟ ــﺪم ،وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ روح
اﻟ ـﺒ ــﺬل واﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻫﻢ
ﺑﺄﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪم ،وﻧﺪﻋﻮ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﺎدرﻳ ــﻦ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺮع
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ إﻧـ ـﻘ ــﺎذ ﺣـﻴــﺎة
اﻵﺧﺮﻳﻦ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف» :إن دﻋ ـﻤ ـﻨــﺎ ﻟـﻬــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﻳ ـﻨ ـﺒــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻨــﺎ
ﺑــﺈﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧـﺤــﻮ اﻷﻓـﻀــﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮع ﺑ ــﺎﻟ ــﺪم وإﻧ ـ ـﻘـ ــﺎذ ﺣ ـﻴــﺎة
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ،وﻧـﺤــﻦ ﻓـﺨــﻮرون
ﺑﺄن ﻧﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻤــﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

أوﺻ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮن ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗـ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺑﻮﻗﻒ زراﻋﺔ
أﺷ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎﻛ ــﺎرﺑ ــﺲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺎت
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـ ــﺮي ﻣــﻊ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪء ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺗـﺸـﺠـﻴــﺮ
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰروﻋﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺬه
اﻷﺷﺠﺎر.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ» :ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺟﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﺠﺬور ﻫﺬه
اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ،وأن
ﻗﺮار )اﻟﺒﻴﺌﺔ( ﺑﻮﻗﻒ زراﻋﺘﻬﺎ
اﺣ ـﺘ ــﺮازي ،وﻳـﺠــﺐ اﻟﺘﺠﺎوب
ﻣ ـﻌــﻪ ،واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﺷﺠﺎر«.

ةديرجلا
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الغانم للنواب :غير مسموح بنقل أي شيء عن األمير إال بإذن

برلمانيات
فهاد :ربط مستشفى
الجهراء بكلية الطب

ً
«ليس مقبوال أن كل واحد يقعد في ديوانه وينقل عن المقام السامي وأدعو هايف إلى االلتزام»
فهد التركي

كشف رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم أن سمو األمير
ّ
وجـ ـ ـه ـ ــه ب ـ ـ ــأن يـ ـبـ ـل ــغ ال ـ ـنـ ــواب
ب ـضــرروة ع ــدم نـقــل أي شــيء
عــن المقام السامي دون إذن
مكتوب من الديوان األميري،
م ـع ـل ـنــا ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه أن ــه
ومـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـي ــن ن ـي ــاب ـي ـت ـي ــن
س ـي ـت ـش ــرف ــون الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـل ـقــاء
س ـ ـمـ ــوه ب ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
أنفسهم.
وق ــال ال ـغــانــم فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي :وج ـه ـنــي صــاحــب

ّ
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أن أبـ ـ ــلـ ـ ــغ الـ ـ ـن ـ ــواب
بـضــرورة تحري الدقة وعدم
نـ ـق ــل أي ش ـ ـ ــيء ع ـ ــن الـ ـمـ ـق ــام
السامي لسمو األمير التزاما
بــالـقــانــون وبــديـهـيــات العمل
البرلماني ،مؤكدا ان ما يزيد
األم ــور ســوء ا ان يكون النقل
ع ــن سـ ـم ــوه غ ـي ــر دقـ ـي ــق كـمــا
حصل مع االخ محمد هايف
أخيرا.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ال يـ ـج ــوز ل ــأخ
م ـح ـمــد ه ــاي ــف أن ي ـن ـقــل عــن
سمو األمير أمــورا ويقول ان

رئيسة برلمان الدنمارك تصل إلى البالد
وصلت رئيسة البرلمان في مملكة الدنمارك
بيا كياسغار والوفد المرافق لها إلى البالد
امس في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.
وك ــان فــي اسـتـقـبــال كـيــاسـغــار عـلــى أرض
ال ـم ـط ــار رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة

النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ،وسفير
الـكــويــت لــدى الـســويــد الـمـحــال الــى الــدنـمــارك
نبيل الدخيل ،وسفير الدنمارك لدى الكويت
اوله موسمبي.

هناك من نقل لي أمورا معينة
عن سموه ويتحدث بها هنا
وهناك ،فضال عن قيام محمد
هــايــف بنقل كــام غير دقيق
ع ـن ــي ب ــأن ـن ــي ال أطـ ـب ــق حـكــم
المحكمة ،الفتا إلى أنه رئيس
للمجلس ومــع ذلــك وقـبــل أن
ي ـن ـقــل أي رسـ ــالـ ــة عـ ــن سـمــو
األمير فإنه يكتب هذه الرسالة
ويعرضها على سموه إمعانا
في دقة النقل.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :أنـ ـ ــا قـ ـل ــت وج ـه ــة
نـ ـظ ــري ف ــي لـ ـق ــاء تـلـفــزيــونــي
ك ـمــا ق ــال األخ مـحـمــد هــايــف
وج ـه ــة نـ ـظ ــره ،وال ـش ـع ــب هو
مـ ــن س ـي ـح ـك ــم ،والـ ـحـ ـم ــد لـلــه
ان اصـ ـح ــاب ال ـم ـحــن ه ــم من
ش ـك ــروا بــأنـفـسـهــم م ــن سعى
لحل مشاكلهم دون شوشرة،
ولــم يشكروا من كــان يحاول
أن يزايد على حاالتهم ،ومع
ذل ـ ــك ت ـب ـق ــى وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظــر
وال ـح ــدي ــث ف ــي أم ـ ــور تخص
الحكومة أو المجلس ورئيس

المجلس مقبولة ،إنما النقل
عــن صــاحــب السمو مباشرة
أو عــن طريق أشـخــاص فهذا
ال يجوز.
وذك ـ ـ ــر الـ ـغ ــان ــم ان ـ ــه "ل ـيــس
م ـق ـب ــوال أن ك ــل واحـ ـ ــد يـقـعــد
في ديوانية أو أي مكان آخر
وي ـن ـقــل ع ــن ال ـم ـق ــام ال ـســامــي
أم ـ ــورا" ،داع ـيــا محمد هايف
إلى االلتزام واالنتباه إلى عدم
تجاوز القانون والتحدث في
أمور نقال عن صاحب السمو.
وأضــاف ان "االخـتــاف في
وج ـه ــات الـنـظــر بـيـنــي وبـيــن
االخ مـحـمــد هــايــف ون ـقــل أي
مـنــا أمـ ــورا يــراهــا اآلخ ــر غير
ص ـح ـي ـحــة أمـ ـ ــر ال بـ ـ ــأس ب ــه،
أم ــا ت ـج ــاوز ذل ــك إل ــى الـمـقــام
السامي فهذا ال يجوز قانونا،
وأتـمـنــى ع ــدم ت ـكــرار ذل ــك مع
ثقتي بأن ما قاله االخ هايف
كان بحسن نية".
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ت ــوق ــع
الــرئـيــس الـغــانــم أن يستكمل

ً
الغانم متحدثا للصحافيين أمس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ف ــي جـلـســاتــه
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة اسـ ـتـ ـك ـ ـمـ ــال إق ـ ـ ــرار
الـ ـق ــوانـ ـي ــن والـ ـ ــدفـ ـ ــع بـعـجـلــة

اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــت
خــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة دون
الطموح.

الصالح :استجواب الحجرف إذا لم «الميزانيات» :تعهد حكومي بزيادة الكويتيين بـ «الفتوى»

يجب عن أسئلة الجمارك

لوح النائب خليل الصالح بمساءلة وزير المالية د .نايف الحجرف ما لم يرد على أسئلته
الموجهة بخصوص االدارة العامة للجمارك ،مشيرا الى ان العشرات من الموظفين الموجهة
ضدهم تهم ال يزالون على رأس عملهم في هذا الموقع االمني الهام.
وقــال الصالح في تصريح صحافي ان "الخبر األمني المنشور في احــدى الصحف
والمتعلق بإدارة الجمارك يهز البدن ،وما سمعناه اليوم من مديرها انه لن يستقيل واقول
له االستقالة قادمة".
واكد الصالح حسب ما نقل بالصحيفة ان هناك عشرات الموظفين المتهمين وعليهم
ً
مشاكل واليزالون على رأس عملهم ،مشيرا الى انه اليخاطب ادارة الجمارك "فجبيلي وزير
المالية وعليه ان يصدر تصريحا اليوم".
وكشف عن توجيه  30او  40سؤاال لوزير المالية مع زمالئه النواب بهذا الشأن دون رد،
ً
متسائال :بماذا يفسر عدم الرد على االسئلة؟
وتابع ان "أمن البلد فوق أي اعتبار ،فالحديث هنا مرتبط بالمخدرات والممنوعات،
وصمتنا يعني مشاركتنا بهذا االمر" ،الفتا الى ان سكوت الوزير سيدفعه التخاذ موقف.
ً
واضاف موجها حديثه لوزير المالية :اطلع من مسألة الضغوط الممارسة عليك وانتصر
لنفسك ،فأنا انتظر منك تصريحا يا وزير المالية ،يا تقول ان ما في اخطاء او في اخطاء.
وتابع :الوزير على ما يبدو يدفعنا التخاذ اجراءات دستورية باستجوابه اذا لم يرد
على أسئلتنا التي وجهت منذ شهرين.

أعـ ـل ــن مـ ـق ــرر ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والـحـســاب الختامي النائب ريــاض
العدساني تعهد وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح بزيادة
أعداد الموظفين الكويتيين في ادارة
ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع وتـفـعـيــل خطة
االحالل.
وق ـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي بالمركز اإلعالمي لمجلس
األمة ان اجتماع لجنة الميزانيات مع
ادارة الفتوى والتشريع كان مخيبا
لـ ــآمـ ــال ،م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
توظيف المواطنين وسياسة اإلحالل.
وأوض ـ ــح أن ــه ف ــي ال ـف ـتــرة م ــا بين
السنتين الماليتين  ٢٠١٥/٢٠١٤زاد
عدد الوافدين المعينين في الفتوى
والـتـشــريــع أكـثــر مــن  ٢٦٠فــي المئة،
وانحصر عدد الموظفين الكويتيين
في  ٤١٦موظفا.
وأفاد بأن إدارة الفتوى والتشريع
فــي  ٢٠١٨/٢٠١٧أدرج ــت  ٦٢٣درجــة

الميزانيات في اجتماعها أمس
وظيفية ولـكــن تــم ال ـغــاء  ٢٠٠درجــة
وظ ـي ـف ـيــة وه ـ ــذا م ـع ـنــاه أنـ ــه ل ــم يـتــم
تعيين أحد.
وق ــال :مــع كــل االح ـتــرام والتقدير
للوافدين في بلدهم الثاني الكويت
ولكن يفترض التركيز على توظيف
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وع ـن ــدم ــا اك ـ ــدت ادارة
الفتوى والتشريع في اجتماع لجنة
الميزانيات انها مستمرة في سياسة

الدوسري لمنح الطلبة عالوة اجتماعية
حال عملهم في جهات غير حكومية
قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا بمنح الطلبة
المقيدين بإحدى مراحل التعليم أو المسجلين بإحدى
الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب العالوة االجتماعية وعالوة األوالد
في حال عملهم في الجهات غير الحكومية.
وقــال في نص االقـتــراح :يعاني الطلبة المقيدون
بإحدى مراحل التعليم أو المسجلون بإحدى الدورات

الـتــدريـبـيــة ال ـتــي تنظمها الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب والذين يعملون في الجهات غير
الحكومية بغرض سد احتياجاتهم المعيشية في ضوء
ارتفاع مستوى تكاليف الحياة وأعبائها المتزايدة من
الحكم الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم ( )391لسنة
 ،2001وهو ما يؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية
ومستقبلهم التعليمي.

ناصر الدوسري

السويط يسأل
الخالد عن سكن
السفير في جنيف

ثامر السويط

وجه النائب ثامر السويط
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،عن قيمة العقد
على أعـمــال الـحــراســة لمبنى
الوفد وسكن السفير الكويتي
في بعثة جنيف.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل الـ ـس ــوي ــط" :ه ــل
أخذت موافقة ديوان المحاسبة
على عقد إيجار سكن رئيس
الـبـعـثــة فــي ب ـيــرن؟ وه ــل أبــرم
عقد إيجار سكن لخدم السفير
فــي ب ـيــرن؟ وه ــل يـخــالــف ذلــك
قرار مجلس الوزراء رقم (/405
أوال) ب ـشــأن مـعــالـجــة مــواطــن
الهدر في االنـفــاق الحكومي؟
أم خــدم السفير من العاملين
الـمـحـلـيـيــن م ـمــا ال ي ـقــع على
ع ـ ــات ـ ــق ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة ت ـك ــال ـي ــف
سكنهم؟" .وأضــاف" :ما سبب
إقــامــة رئ ـيــس بـعـثــة قنصلية
الـ ـك ــوي ــت ف ــي كـ ــوانـ ــزو بــأحــد
الفنادق لمدة تزيد على سنة؟
وهــل استجاب رئيس البعثة
لما ورد في كتاب نائب مساعد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ـش ــؤون
اإلداري ــة والمالية المؤرخ في
2017/2/7؟ وهل اتخذت الوزارة
االجــراءات القانونية إزاء تلك
المخالفات؟".

تعيين الوافدين قلت لرئيس الفتوى:
فليواجهني الــوزيــر بــاالسـتـجــواب،
ولكن أثمن خطوة الــوزيــر الــذي قال
إنه يريد فتح باب التعاون.
وأكــد العدساني ان باب التعاون
يكون بتوظيف الكويتيين ،وتطبيق
سـ ـي ــاس ــة االحـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز دور
العنصر الوطني وتطوير الكفاء ات
الكويتية.

وأض ــاف :اتفقنا عـلــى المصلحة
ال ـع ــام ــة ،وان ي ـتــم ف ــي ش ـهــر م ــارس
المقبل إما زيادة عدد المقبولين في
اإلعالن االخير الصادر عن االدارة او
ان يتم طرح اعالن جديد ،باإلضافة
الى مواكبة موضوع تطوير عملية
توظيف الكويتيين .و لـفــت إ لــى انه
قـ ــدم س ـ ــؤاال بــرل ـمــان ـيــا واس ـت ـج ــوب
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
السابق بسبب عدم االلتزام بسياسة
االحالل ،ورأى أن عدد المعينين من
الوافدين يتزايد سنويا بينما عدد
الموظنين مــن الـمــواطـنـيــن يـتــراوح
بين  ٤١٦و ٤٢٣موظفا خالل السنوات
الخمس االخيرة.
وب ـي ــن ان ت ـقــريــر ال ـم ـك ـتــب الـفـنــي
للجنة الميزانيات ذكر ان اآللية التي
تتبعها ادارة الفتوى والتشريع كأنها
تفضل اتباع سياسة االبدال بدال من
سـيــاســة االحـ ــال ،بينما المفترض
تعزيز دور العنصر الوطني.

قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا
ُّ
بربط مستشفى الجهراء مع كلية
الطب الستيعاب طلبة الطب
وتعليمهم وتدريبهم ،على ِغرار
املستشفيات األخرى.
وتضمن االقتراح ارتباط األطباء
ّ
خريجي البوردات املحلية
واإلقليمية ُوالعاملية تعليميًا
ً
ّ
بكلية الطب أسوة بزمالئهم
في املستشفيات املذكورة
أعاله ،للمساهمة في تعليم
وتدريب وإلقاء املحاضرات في
كلية الطب ما ِمن شأنه رفع
ّ
املستوى التعليمي في كلية
وكذلك نقل مستشفى
الطب
ً
الجهراء نقلة نوعية في مجال
التدريب والتعليم ،وزيادة
التعاون بني مستشفى الجهراء
ومعهد الكويت لالختصاصات
الطبية ( ،)kimsالستيعاب عدد
أكبر من األطباء ّ
الخريجني في
البرامج التدريبية في مستشفى
الجهراء تماشيًا مع زيادة السعة
السريرية للمرضى.

الحويلة الستعجال توفير
الخدمات في «المسايل»

قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحا الستعجال افتتاح
وتشغيل مخفر منطقة املسايل
وتزويده بالقوة الالزمة لحفظ
األمن في املنطقة ،وكذلك إنشاء
مدارس نموذجية لجميع املراحل
في منطقة املسايل .وطالب
بسرعة تنفيذ وإنشاء املمشى في
املوقع املحدد له بمنطقة املسايل،
والعمل على تشجير الدورات
وجوانب الطرقات واملساحات
الفضاء بمنطقة املسايل لتكون
متنفسًا ألهالي املنطقة .وقال
ان منطقة املسايل من املناطق
الحديثة في الكويت ورغم موقعها
االستراتيجي املميز فإنها تفتقر
الى العديد من الخدمات العامة.
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»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻟـ  :.£ﺷﻌﺐ ﻣﻘﺮرات
»اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
»اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ«
ً

ً
»اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻳﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋ ـﻠــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﻌــﺎم
ﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﺑـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣـﺒــﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي،
ﻗﻠﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻤﻘﺮرات
اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوﺣــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
»ﺑﻨﺎت« ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓ ــﻲ ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻓ ـﺘــﺢ ﻣـ ـﻘ ــﺮرات ﻫــﺬا
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺮي
ﻟ ـ ـ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،أﻣ ـ ــﺲ ،إن أﻛـﺜــﺮ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ
إﻗـ ـﺒ ــﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻫــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮرات
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮرات أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﺗ ـﻤ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑ ـﺴــﻼﺳــﺔ دون
ﻣﺸﺎﻛﻞ أو ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن
»اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا ﺟــﺪاوﻟـﻬــﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻓﻮق اﻟـ  15ﺷﻌﺒﺔ دراﺳﻴﺔ«.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ ا ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
ﻳﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاد
دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗ ـﻔــﻮﺗ ـﻬــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ

ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي

ﻓﻲ اﻟـﻤـﻘــﺮرات ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﻠﻚ
اﻷوﻗــﺎت ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ وﻫﻲ ﱡﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸ َﻌﺐ.
وﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻲ »اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎدر« و«اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﻮق« ،أﻛ ـ ــﺪ
أﻧـﻬـﻤــﺎ أﺻـﺒـﺤـﺘــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﺻــﺮﻓ ـﻬــﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔــﻮﻗ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ »اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ«،
وﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎوت ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ
ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ،
ﻣـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ
ﻟـﺼــﺮ ﻓـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ » ﺣـﺘــﻰ
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺸــﺎﺑ ـﻬــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻮارﻳ ــﺦ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺣ ــﺪدت ﻟ ـﺼــﺮف اﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺄة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
وﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻓ ـﺘ ــﺮة إﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻟـﻘـﻴــﺪ
ﻟﻄﻠﺒﺔ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ،أوﺿــﺢ أﻧﻪ
ﺗــﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺗـ ـﻐـ ـﻄ ــﻲ ﻛ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
زﻳ ــﺎدة ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺤﺐ واﻻﺿــﺎﻓــﺔ
اﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻣـ ــﺪة ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ اﻳ ــﺎم
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرات اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أ ﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ
رﻓ ــﻊ ﺳـﻘــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرات واﻟﺸﻌﺐ
اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ«.

ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻟـ»اﻟﻘﺒﻮل«
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد
●

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﻟﻼرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ د .ﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ ،ﻋﻦ
ﺣـﻀــﻮر اﻟـﻌـﻤــﺎدة ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ واﻻرﺷ ـ ـ ــﺎد ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺧــﻼل
اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟـﺠــﺎري ،ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻻﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ،
وﺗﺴﺠﻴﻞ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺪ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وذﻛ ــﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ،
أن ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاءات اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ
ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻرﺷ ــﺎد اﻻﻛــﺎدﻳـﻤــﻲ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ اﻧﻪ
»ﻧﻈﺮا ﻻﻋــﺪاد اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ

اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وﺣﻞ
ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ« ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ.
وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻻﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ» :ﻋ ـﻠــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ« و«اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم« و«اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ« و«اﻻﺻــﻮل واﻻدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ« ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم رﻓــﻊ ﺳﻘﻒ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﻘــﺮرات وﻓﺘﺢ ﺷﻌﺐ دراﺳـﻴــﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻪ  13وﺣﺪة
وأﻗﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة« ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺼﺮت اﺳﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ  13وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ وأﻗﻞ وأﻋﻄﺘﻬﻢ
ﻣــﻮاﻋ ـﻴــﺪ إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋـﺒــﺮ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وأن اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﻌﺪ
دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.

»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
و»ﻛﻮﻧﺎ« ﺑﺤﺜﺘﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑـﺤــﺚ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ د .ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻀــﻒ،
ﻣــﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮ
»ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ﺳـﻌــﺪ اﻟـﻌـﻠــﻲ ،أﻣ ــﺲ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮان اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وأﺛ ـﻨــﻰ اﻟـﻤـﻀــﻒ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪور
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ اﻟ ـﺒــﺎرز واﻟـﻤـﻬــﻢ اﻟــﺬي
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﻪ »ﻛ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺎ« إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
اﻟ ـﻬــﺎﺋــﻞ اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪه اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﺛ ـ ّـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ــﺪور
اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ راﺋـ ـ ــﺪة ،ﻣــﺮﺣ ـﺒــﺎ ﺑﻤﺪ
ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ و«ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ﻹﺑـ ــﺮاز ﺟﻤﻴﻊ
إﻧﺠﺎزات ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ.

»اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ«
ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺑـ»ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«
ﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺖ إدارة ا ﻟـ ـﻌ ــﻼ ﻗ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻄ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان »أﻫـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ
اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن«،
وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ د .ﻋـ ـ ــﺎدل ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ،وﺣ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺐ اﻟـﺘـﻠـﻄـﻴـﻔــﻲ
رﺋﻴﺴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻲ
د .أﻣﻴﻨﺔ اﻷﻧﺼﺎري ،واﺳﺘﺸﺎري
أﻣ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﺒ ــﺎﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وأﻣـ ـ ــﺮاض
اﻷورام وا ﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ ﻃ ـ ــﺎن ﺑ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن د.
أﻧﻮر اﻟﻨﻮري.
وذﻛ ـ ــﺮ د .ﻋ ـ ــﺎدل ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق
اﻟﺤﻨﻴﺎن أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ً
ﻧ ــﺪوة وﻣـﻌــﺮﺿــﺎ ﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ،وﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ،
وﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺐ ،وﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻃــﺐ
اﻷﺳﻨﺎن ،وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ،
وراﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻄ ـﻴ ـﻔ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ،
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ.
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ً
ً
اﻟﻌﺎزﻣﻲ :اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ
اﻷﻧﺼﺎري :اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﻴﺮة اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ
ﻋـ ـ ّـﺒـ ــﺮ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ
وأﺳــﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺰن
ﻟ ــﻮﻓ ــﺎة اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻔــﻮر ﻟـ ــﻪ ،ﺑ ـ ــﺈذن اﻟ ـﻠــﻪ،
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول د.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأﺳـﺘــﺎذا ﻗﺪﻳﺮا وﺑﺎﺣﺜﺎ
ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻋﻀﻮا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣـ ــﺲ ،إن اﻟـﻔـﻘـﻴــﺪ ،اﻟـ ــﺬي اﻧﺘﻘﻞ
إﻟﻰ ﺟﻮار رﺑﻪ أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﺮف
ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وإﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،وﺗ ــﻮاﺿـ ـﻌ ــﻪ وﻋ ــﻼﻗ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ» ،وﺑﺮﺣﻴﻠﻪ
ﺧﺴﺮت ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول
واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ﻻ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﻮض ﺧ ــﺪﻣ ــﺖ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت«.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧـﺼــﺎري

ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ

ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ وأﻟﻤﻪ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻔﻘﻴﺪ
د .اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أ ﻧ ــﻪ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﻴﺮة
ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮول
واﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،وﻟـ ــﻪ ﺳ ـﺠــﻞ ﺣــﺎﻓــﻞ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻹﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟ ـﺒ ـﺤ ـﺜ ـﻴ ــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻛـ ــﺎن
ﻣﺸﻬﻮدا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻹﺧﻼص

واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻟﻠﺨﻠﻖ ا ﻟــﺮ ﻓ ـﻴــﻊ .وﺗ ــﻮﻟ ــﻰ اﻟﻔﻘﻴﺪ
رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻗـﺴــﻢ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و ،2003وﻋﻤﻴﺪا
ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ
 2003إﻟــﻰ  ،2005وﻣــﻦ  2007إﻟﻰ
 ،2011و ﻋـﻤـﻴــﺪا ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ  2016ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ.

»ﻃﻠﺒﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« :ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
●

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ  -ﻓ ــﺮع اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،أن اﻻﺗ ـﺤــﺎد
ﻳ ـﻜــﺮس ﻃــﺎﻗــﺎﺗــﻪ وﺟـ ـﻬ ــﻮده ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺳﺒﻞ
اﻟــﺮاﺣــﺔ ،وﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎس واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺤﻘﻮق
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻂ اﻻول ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺎدة ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺰال
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

وذﻛ ــﺮ اﻻﺗـﺤــﺎد ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺨﺼﻮص
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  2020/2019أﻣﺲ :ﻣﺎزال ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺴﻊ ﻟﻼﺻﻼح واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻬﻀﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺎﻻﺗﺤﺎد ﻳﻌﺪ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دوره واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻓﻤﺎزال ﻫﻨﺎك
و ﻗــﺖ وﻣﺘﺴﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ و ﺗـﺤــﺮ ﻳــﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ.
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توضيح واستدراك وصفقات
وتحرشات واكتشاف قرارات

حين تقود الديمقراطية إلى
خيار كارثي

بيتر بروكس*

الوقت غير مناسب للسالم االصطناعي في كوريا

أحمد باقر
ً
• لفت انتباهي بعض اإلخوة إلى أن هنالك لبسا يتعلق بما
ذكرته في برنامج "الصندوق األسود" بشأن الشيخ عبدالرحمن
ً
عبدالخالق ،لذلك أوضح أن الشيخ كان سباقا في الدعوة ،وله
نشاط دعوي بارز منذ منتصف الستينيات وقد كانت له دعوته
ودروســه ونــدواتــه السلفية ،وكذلك العمل السلفي المنظم كان
ً
موجودا وأسسه بعض الشباب الكويتيين ،وكان يقوده في ذلك
الوقت الشيخ عبدالله السبت ،وجــاء انضمام الشيخ بعد ذلك
إثر الخالف مع اإلخوان المسلمين حول محاضرته الشهيرة عن
الصوفية .وفي هذا التوضيح إن شاء الله بيان إلزالة أي لبس
أو إساءة ألي أحد.
ً
• فــي بــدايــة المجلس الـحــالــي كتبت مـقــاال فــي هــذه الــزاويــة
بعنوان "كثرت الصفقات" ،وذلك عندما صدرت تصريحات من
بعض النواب عن صفقة بشأن إعادة الجناسي ،وأذكر أن بعض
الجماعات السياسية أصــدرت بيانات تستنكر هذه الصفقات،
ً
وتكلم عنها أيـضــا األخ عبدالله الــرومــي على اعـتـبــار أن هذه
األم ــور كــان يجب أن تتم داخــل المجلس ال خــارجــه ،وبــاألمــس
ّ
صدر تصريح من النائب محمد هايف يذكر الحكومة بتعهداتها
وباالتفاقات (حسب قوله) التي أبرمتها الحكومة معهم ليس
ً
بشأن الجناسي فقط إنما أيـضــا بالعفو ،وكــذلــك عــدم إسقاط
عـضــو يــة النائبين الطبطبائي وا ل ـحــر بــش ،ورد األخ الرئيس
مرزوق الغانم على هذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية ،ثم
ً
رد النائب هايف على تصريحات م ــرزوق ،لذلك فــإن كثيرا من
المتابعين يسألون اآلن من نصدق فقد كثرت الروايات؟ أما كان
ً
من األفضل ممارسة العمل النيابي داخل القاعة وفي اللجان بدال
من االجتماعات التي تتم في الخارج ،فتتعدد بشأنها الروايات
وتختلف؟ وحتى إذا عقدت اجتماعات تنسيقية بين النواب في
الشأن العام كان يجب أن يصدر عنها بيانات مشتركة واضحة،
ً
بحيث يعلم الـشـعــب بـمــا ي ــدور فــي تـلــك االجـتـمــاعــات ب ــدال من
الروايات واالتهامات المتبادلة اليوم.
• تحرش في الثلث :نشرت جريدة "الـجــريــدة" إعــان األمين
العام لألمم المتحدة أن ثلث الموظفين في هذه المؤسسة األممية
ً
قد تعرضوا للتحرش ،وأضــاف أن الدراسة بينت أيضا وجود
إحصائيات وأدلة على أن اثنين من كل ثالثة متحرشين هم من
الرجال ،وأن منهم مديرين ومشرفين وقياديين ،وجاء أيضا في
خبر "الجريدة" أن األمم المتحدة قد أطلقت في نوفمبر الماضي
ً
ً
خطا ساخنا على مدار الساعة لإلبالغ عن التحرشات الجنسية.
ً
ه ــذا الـخـبــر الـغــريــب يــدعــو م ـج ــددا لـطــرح ع ــدة أسـئـلــة كانت
ومازالت مثارة في الكويت وهي :هل تؤدي الحريات واإلباحية
إلى القضاء على التحرش بالنساء العفيفات أم تزيدها؟ وهل
هذا الخبر دليل على أن االختالط يؤدي إلى التحرش؟ وهل من
أسباب التحرش أزياء بعض النساء المغرية للرجال؟ وهل تؤدي
إباحة الخمور في أي بلد إلى زيادة قلة األدب والتحرش الجنسي
مثل تأثيرها في زيادة حوادث السيارات؟
فيا ليتك يــا سنيور أنطونيو غوتيريس يــا أمين عــام هذه
المنظمة األممية تستكمل دراستك بهذه األسئلة ،فلعلك تهتدي
إلى إجراءات حسمتها الشريعة اإلسالمية.
• كارثة تكتشف بعد كل تشكيل حكومي عندما يعلم بعض
الـ ــوزراء الـجــدد أن ق ــرارات اتـخــذهــا الــوزيــر الـســابــق أو األسـبــق
مخالفة للقوانين وا لـلــوا ئــح خـصــو صــا فــي تعيين الموظفين
وترقيتهم ،ويكون هذا االكتشاف بواسطة كتب تصل إليه من
ديوان الخدمة المدنية مطالبة إياه بتصحيح الوضع المخالف،
مما يضعه في حرج كبير أمام الموظفين ،ويعرضه للهجوم من
النقابات وأعضاء مجلس األمــة الذين كان لهم ضلع وضغوط
في تلكم التعيينات.
لذلك يجب أن تكون معالجة تلك القرارات عبر مجلس الوزراء
نفسه ال عبر الوزير الجديد لكي ال ُي َ
تهم أو ُي َ
هاجم ،وأذكر أنه قد
تمت مثل هذه المعالجة بعد استقالة الوزراء المنتخبين نهاية
حكومة  2001وبداية حكومة  2003ونشرت في جميع الصحف.
وكذلك لكي ال تتكرر هذه األخطاء والتجاوزات يجب إعطاء
ً
مجلس الخدمة المدنية دورا أكبر وسلطة تنفيذية في إيقاف
الـقــرارات المخالفة للقوانين واللوائح قبل إقرارها وتنفيذها،
ومن ثم ال تكتشف في عهد الوزير الجديد.

ً
ُيقال إن بنجامين فرانكلين كتب" :لم يكن هنالك أبدا حرب جيدة
أو سالم سيئ" ،وال شك أن هذا القول يعود إلى زمن مختلف ،ولكن
رغم بعض االستثناءات البارزة فمن الصعب معارضة هذه القاعدة.
رغــم ذلــك يجب أال نستعجل ال ـســام ،ومــن ال ـضــروري أن يضبط
ً
الصبر خصوصا التوقعات بشأن "إعالن سالم" أميركي-كوري شمالي
محتمل ،وهو اتفاق سياسي يعلن بالكالم انتهاء األعمال العدائية بين
واشنطن وبيونغ يانغ.
ّ
قد يشكل إعالن سالم مماثل ،إعالن لن يبلغ مستوى معاهدة سالم
رسمية ،موضوع نقاش خالل القمة التالية بين ترامب والزعيم الكوري
الشمالي كيم يونغ أون المتوقع عقدها في شهر فبراير ،وقد يبدو
ً
هذا اإلعالن ممكنا حتى من الناحية الدبلوماسية خالل ذلك اللقاء.
ُ
ال شك أن بعض التطورات اإليجابية ولدت من قمة ترامب-كيم في
ً
شهر يونيو ،فقد تراجع التوتر عموما ،ولم نشهد أي تجارب نووية
أو صاروخية كورية شمالية منذ أشهر ،ورغم ذلك من الممكن للمضي
ً
قدما مع إعالن سالم لن يحقق أي أهداف غير إنهاء الحرب الكورية
فــي الظاهر أن يهدد مصالح الــواليــات المتحدة وسياستها بطرق
عدة غير مرجوة.
ً
لنلق أوال نظرة سريعة على خلفية هذه المسألة:
ِ
َ
بين عــامــي  1950و،1953
انتهت الـحــرب الـكــوريــة ،التي
ّ
استعرت َ
بإعالن هدنة ال معاهدة سالم رسمية .وقع وقف إطالق النار الجيش
األميركي نيابة عن قيادة األمم المتحدة وجيش كوريا الشمالية نيابة
عن كوريا الشمالية ومتطوعي الجيش الصيني في بانمنجوم في
شهر يوليو عام .1953
ّ
منذ ذلك الحين ،شكلت المنطقة المنزوعة السالح عند خط عرض
 38شمال الحد الفاصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ،فمثلت
ً
ً
أحيانا إنما ّ
مجمد عموما
ساخن
هذه المنطقة الوسيط في صراع
ٍ
يتجه اليوم نحو عقده السابع من دون التوصل إلى سالم نهائي.
منذ استئناف الـمـحــادثــات الدبلوماسية الـجــديــة مــع واشنطن،
ً
تضغط بيونغ يانغ للتوصل إلى إعــان ســام ،معتبرة هذا اإلعالن
ّ
خطوة ضرورية يجب اتخاذها قبل أن تفكر في أي تحركات نحو نزع
األسلحة النووية.
من وجهة نظر كوريا الشمالية يساهم إعالن نهاية سياسية للحرب
الكورية في التخفيف أكثر من التوتر مع الواليات المتحدة ويعزز الثقة
بين سيول ،وواشنطن ،وبيونغ يانغ مع ّ
تقدم المفاوضات.
كــذلــك يــرجــئ إع ــان ال ـســام ه ــذا إل ــى وق ــت الح ــق األع ـبــاء الثقيلة
الـمــرتـبـطــة بـمـســائــل مـهـمــة أخـ ــرى ،مـثــل م ـعــاهــدة ال ـس ــام الــرسـمـيــة،
واالعتراف الدبلوماسي الرسمي ،وتدابير بناء الثقة واألمن.

د .عبدالحميد األنصاري*

ّ
سيشكل إعالن السالم من حيث الجوهر مجرد خطوة رمزية تعكس
احتمال نشوء عالقات سياسية أفضل بين واشنطن وبيونغ يانغ،
وكما هو متوقع يبدو أن اتفاق السالم "األولي" هذا ،حتى لو ُعقد ،لن
يكون له أي تأثير في توليد الظروف الفعلية الضرورية لنشر السالم
ً
واألمن في شبه الجزيرة الكورية ،وخصوصا إذا أخذنا في االعتبار
عدم تبدل طبيعة القوات التقليدية واالستراتيجية التابعة لألطراف
المتحاربة.
ولكن إذا كــان الــوضــع كــذلــكَ ،
فلم تسعى بيونغ يانغ وراء إعــان
مماثل؟
ربما تراهن كوريا الشمالية على فيض من الفوائد المحتملة التي
قد يجنيها النظام بعد توقيعه إعالن السالم مع الواليات المتحدة،
ً
وانتهاء ،أخيرا ،ما تدعوه بيونغ يانغ "السياسات العدائية" القديمة
المناهضة لكوريا الشمالية التي تتبعها واشنطن.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ــد ي ـح ـفــز تــوق ـيــع إع ـ ــان سـ ــام ج ــوق ــة من
السياسيين وقادة الرأي في الواليات المتحدة وحول العالم .وماذا
لــو ب ــدأت هــذه األص ــوات بالمطالبة بخفض ســريــع ألع ــداد الجنود
األميركيين في شبه الجزيرة الكورية أو حتى انسحابها بالكامل قبل
توقيع معاهدة سالم رسمية؟ من الممكن بالتأكيد أن تتخذ المشاعر
َ
العامة الكورية الجنوبية هذا المنحى الخطير ،وقد يعزز هذا الميل
المتعاطفون مع التوجهات المناهضة للواليات المتحدة ،وداعمو
كوريا الشمالية ،وناشرو الدعاية المثيرون للجدل في شمال شرق
آسيا ،وال شك أن كل هذا سيخدم مصالح كوريا الشمالية.
قليلون يعارضون فكرة أن بيونغ يانغ تعتبر تخفيف العقوبات
ً
خطوة أساسية الستمرار النظام ،فضال عن شرعيته الدولية ،عالوة
على ذلك قد يــؤدي وضع إعــان سالم أميركي-كوري شمالي سابق
ألوان ــه إلــى تــوتــر سياسي كبير مــع حلفائنا الكوريين الجنوبيين
ّ
ويروج لها
يحم هذا اإلعالن مصالحهم الوطنية
واليابانيين ،إن لم ِ
بالشكل الكافي .ال شك أنــك بــدأت تــرى المسألة بــوضــوح :قد يسبب
إعــان ســام فــي هــذه المرحلة مــن الـمـفــاوضــات مشاكل كبيرة ،وقد
ً
يمنح بيونغ يانغ نفوذا أكبر يتيح لها تقديم طلبات إضافية ،كذلك
قد يقلل إلى حد كبير من الضغط السياسي ،واالقتصادي ،والعسكري
ّ ً
مقوضا على األرجح استعداده لمعالجة
الذي يتعرض له نظام كيم،
المسائل الرئيسة في عملية نشر السالم واألمن.
قد نتوصل في المستقبل إلى اتفاق سالم ينهي الحرب الكورية
ّ
بالكامل ،لكن إعــان ســام اليوم ال يشكل لألسف السبيل إلــى بلوغ
اتفاق مماثل.
* «ريل كلير وورلد»

زيغمار غابرييل*

دومنيك مويزي*

لماذا ستضر بريكست بأوروبا؟

تحذير إيطالي لفرنسا

إن الــزمــن يمضي بسرعة باتجاه  29مــارس وهــو موعد خــروج
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي ،وسواء كان بريكست "ناعما"
أم "قــاسـيــا" ف ــإن المملكة الـمـتـحــدة مــرشـحــة ألن تـتـعــرض لـفـتــرة من
االضطرابات االقتصادية الشديدة ،ولكن بريطانيا نجت من أزمات أكبر
من بريكست بكثير وستتغلب على هذه أيضا في وقت ما ،وبالنسبة
إلي فإن السؤال الحقيقي هو ماذا تعني بريكست لمستقبل أوروبا؟
ومن شبه المؤكد أن "الفكرة األوروبية" ستبقى ،فاالتحاد األوروبي
لــن يتفكك فــي أعـقــاب بريكست وسيتغلب على الـتــأثـيــرات السلبية
لخروج المملكة المتحدة ،ولكن بريكست سيضر بالدور األوروبــي
في العالم بشكل نحن -األوروبيين -غير قادرين حاليا على استيعابه،
فقرار إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب األخير بتخفيض مستوى
التمثيل الدبلوماسي لبعثة االتحاد األوروبي في واشنطن ربما يعتبر
بمثابة جرس إنذار لما قد يحصل مستقبال.
والخلفية الجيوسياسية لبريكست ال يمكن تجاهلها ،ويمكن أن
ً
ً
تؤدي دورا كبيرا في تحديد تأثير بريكست على االتحاد األوروبي ،وإن
الحقيقة األكثر بروزا هي أن توازن القوى السياسي واالقتصادي في
العالم يتحرك من المحيط األطلسي إلى المحيط الهادي ،وهو توجه
ال يمكن أن نلقي اللوم بشأنه على شعبويين مثل ترامب ،ففي واقع
األمر الرئيس باراك أوباما هو الذي قال إن الواليات المتحدة األميركية
هي دولة "محيط هادي" عوضا عن دولة محيط أطلسي في حين كان
من سبقوه يعتبرون الواليات المتحدة العبا عابرا لألطلسي ،ومن
الممكن أن نعيش اليوم في عالم يخلو من الدول العظمى المسيطرة
بحيث ال توجد قوة واحدة تتولى المسؤولية العالمية ،وإن غدا قد
يحمل لنا عالما يتكون من قطبين ،حيث تتنافس الواليات المتحدة
األميركية والصين على الهيمنة العالمية.
وإن األوروبيين بمن في ذلك البريطانيون يواجهون سؤاال يتعلق
بكيفية المحافظة على سيادتنا بين مراكز القوى الجديده والمتنافسة،
وربما باستثناء السياسات المناخية ،فإن أوروبا هي بالفعل المتفرج
على معظم الصراعات والقضايا الدولية ،وهذا يتضمن االستئناف
ال ــذي يـلــوح بــاألفــق لسباق التسلح ال ـنــووي ،حيث يـبــدو أن ترامب
وفالديمير بوتين مصممان على ذلــك ،باإلضافة إلــى االضطرابات
العنيفة في الشرق األوسط ،وإن مجموعات الثوار التي تقاتل الرئيس
بشار األسد وعوضا عن تلجأ ألوروبا في مواجهة إعالن ترامب سحب
القوات األميركية من سورية ،فإنها قررت أن تلجأ إلى روسيا وتركيا.
بعد بريكست قد نجد أنفسنا في وضــع أكثر خطورة ألن العالم
سينظر إلى األوروبيين على أنهم أكثر ضعفا ،وحيث إننا غير قادرين
على العمل معا بشكل جــاد ،ووضــع إطــار لمصالحنا ،فــإن جهودنا
إلقناع اآلخرين بنظرتنا للعالم تبدو خادعة ،وباإلضافة إلى ذلك ومع
ً
وجود بريكست فإن االتحاد األوروبي سيخسر عضوا يتمتع بشبكات
دبلوماسية تمتد قرونا عديدة وقوة اقتصادية ونووية باإلضافة إلى
قوة عسكرية من الطراز األول.
فكل هــذا يدعونا الستغالل األسابيع المتبقية حتى  29مــارس،
وربما بعد ذلك التاريخ من أجل السعي للتوصل الى حلول وسط،
قد تحد من الضرر الــذي قد ينتج عن بريكست ،وإن من الواضح أن
احتماالت النجاح تبدو ضعيفة ،فبالنسبة إلى معظم المعارضة من
حــزب العمال البريطاني فــإن أوروب ــا أقــل أهمية بكثير مــن اإلطاحة
برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وإن العديد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم (ولألسف بعض
أعضاء حــزب العمال أيضا) سيحققون هدفهم المتعلق ببريكست
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من خالل عدم عمل أي شيء ،كما أن الحصول على أغلبية برلمانية
للتوصل لبريكست "ناعم" عن طريق التفاوض ال يبدو خيارا محتمال؛
ألن ذلك سيترك مستقبل المملكة المتحدة بأكمله في أيدي االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،وذلـ ــك عـنــد ال ـت ـفــاوض عـلــى ب ـنــود ال ـب ـقــاء ضـمــن الـســوق
المشتركة.
ً
إذا ،ماذا يجب أن يفعل األوروبيون؟ ربما يحق لنا أن نشير بعد
أن نهز أكتافنا إلى أن بريطانيا وضعت نفسها في هذا المأزق بسبب
السلوك الضعيف لنخبها السياسية ،ولكن هذا الموقف لن يساعد
ً
أحدا فالشعب البريطاني وأوروبا بكاملها ستعاني عواقب بريكست،
ُ
وحتى نصل إلى حل يبقي بريطانيا في أقرب وضع ممكن من االتحاد
األوروبي ،يجب على األوروبيين أن يعترفوا أن ما يحصل بتاريخ 29
مارس يهمنا جميعا.
وعـلــى األحـ ــزاب الــديـمـقــراطـيــة االجـتـمــاعـيــة األوروب ـي ــة عـلــى وجــه
التحديد الـتــواصــل مــع حــزب العمال البريطاني وزعيمه المتشكك
بأوروبا جيرمي كوربين ،كما يجب على المحافظين والليبراليين
األلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التواصل مع الحكومة
األيرلندية فيما يتعلق بالعواقب المحتملة لبريكست قاس ،وخصوصا
وضــع نـقــاط ح ــدود بين أيــرلـنــدا وأيــرلـنــدا الشمالية وع ــودة العنف
للجزيرة.
لـقــد ك ــان ه ــدف الـتـســويــة الـخــاصــة "الـمـصــد الـخـلـفــي" فــي اتفاقية
االنسحاب التي توصلت إليها مــاي مع االتـحــاد األوروب ــي هو منع
حــدوث ذلــك ،لكن البرلمان البريطاني رفــض تلك االتفاقية بأغلبية
كبيرة بتاريخ  15يناير.
ويجب على األوروبيين أن يسألوا أنفسهم كذلك ما إذا كان بإمكاننا
الموافقة على معاهدة أفضل بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة،
مقارنة بما لدينا حتى اآلن ،ربما هناك طرق أخرى لطمأنة بريطانيا
بــأنــه سـيـكــون ه ـنــاك م ـعــاهــدة الح ـقــة لـلـمـتــابـعــة ت ـكــون مـقـبــولــة لكال
الطرفين ،بحيث ال يمكن بموجب تلك المعاهدة أن يبقى أحد األطراف
رهينة لآلخر بشكل دائم ،وربما هناك مساحة للمناورة فيما يتعلق
بحرية التنقل والحركة ضمن االتحاد األوروبي ،وفي واقع األمر ليس
الحكومة البريطانية فقط ،بل أيضا رؤساء البلديات ومجالس البلدات
في ألمانيا يريدون أدوات أكثر وأفضل من أجل التخفيف من تأثير
الهجرة على أنظمة الضمان االجتماعي ،فحرية التنقل والحركة ال
تعني عدم إدارة هذه الحرية.
وبـيـنـمــا ي ـق ـتــرب ال ـمــوعــد ال ـن ـهــائــي ب ـتــاريــخ  29مـ ــارس ف ــإن على
االتحاد األوروبــي أن يوضح أن الساعة ستتوقف لو أرادت المملكة
ً
المتحدة المزيد من الوقت ،وهذا لن يكون شيئا جديدا فيما يتعلق
بالمفاوضات الدولية ،وحتى تاريخ االنتخابات البرلمانية األوروبية
لهذا العام يجب أال يكون عقبة ال يمكن تجاوزها.
لقد حان الوقت لإلبداع السياسي بحيث يتم استغالل أي فرصة
للنجاح مهما كانت احتمالية نجاحها ضئيلة ،وإن ثمن بريكست
فــوضــوي هــو ثـمــن مــرتـفــع ج ــدا ال يمكن ألي شـخــص فــي أوروبـ ــا أن
يقبله بكل سرور.
* وزير ألماني سابق للشؤون الخارجية وعضو
في البرلمان األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

زوايا ورؤى

لن نكسب شيئا من خالل المقارنة بين
التنوير والروح الشعبوية للسترات
الصفراء ،أو بين رغبة ماكرون العميقة
والصادقة لإلصالحات والسوقية
الذكية والمتوحشة لسالفيني ،فهناك
دروس يجب تعلمها من صعود
الشعبويين اإليطاليين والسترات
الصفراء الفرنسيين.
إن ال ــدع ــم م ــن قـ ــادة إي ـطــال ـيــا الشعبويين
الحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا يعتبر
سابقة حزينة في تاريخ االتحاد األوروبي ،فلم
يحدث من قبل أن تدخلت إحدى الدول المؤسسة
للمشروع األوروب ــي بهذا الحزم في الشؤون
المحلية لدولة أخرى ،والذي يزيد الطين بلة أن
إيطاليا تدعم حركة تضم عناصر من الواضح
أن ـهــم يــرف ـضــون الـقـيــم األوروبـ ـي ــة األســاسـيــة
المتعلقة بــالـتـســامــح واحـ ـت ــرام الـمــؤسـســات
الديمقراطية.
لقد ضلت إيطاليا طريقها وفرنسا بحاجة
أن تفهم السبب ،وذلك حتى تقاتل من أجل عدم
اكتساب الشعبوية لمزيد من الزخم محليا ،ومن
أجل تحقيق ذلك يجب على فرنسا أن تميز بين
الشعب اإليطالي وبعض قــادتــه السياسيين
الذين ال يحظون بكثير من اإلعـجــاب مقارنة
بشعبهم.
إن تصاعد التوتر بين الحكومتين الفرنسية
واإليـطــالـيــة يـعــود جزئيا إلــى المنافسة بين
الحزبين الشعبويين في االئتالف الحاكم في
إيطاليا ،والذي تولى الحكم في يونيو ،2018
ولقد انعكس ذلــك مؤخرا في الخطاب القوي
المعادي للفرنسيين من زعيم حركة النجوم
الخمس لويجي دي مايو ،والذي كان دوره حتى
ً
اليوم مهمشا إلــى حد كبير بسبب الحضور
الكبير لزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني،
ولكن المشاعر المعادية لفرنسا في إيطاليا لها
جذور أعمق وموجودة بين النخب وبين شرائح
من السكان بشكل عام.
فالعالقات الفرنسية –اإليطالية كانت دوما
معقدة وكوريثة لإلمبراطورية الرومانية شعرت
إيطاليا النهضة وفن حقبة الباروك أنها متفوقة
ثقافيا على فرنسا ،وأنها أكثر رقيا ،وبالنسبة
إلــى اإليطاليين فــإن الطريقة العاطفية التي
أظهرت فرنسا من خاللها عظمتها ومجدها
مــن زم ــن مـلــك الـشـمــس (لــويــس ال ــراب ــع عشر)

aeansari@qu.edu.qa

بريطانيا الـعــريـقــة الــديـمـقــراطـيــة فــي وض ــع صـعــب ،المجتمع
البريطاني ونخبته السياسية في حالة انقسام ،بعد عامين ونصف
على استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي ( 23يونيو  ،)2016حيث
صوت أغلبية  ٪52للخروج ،بعد  41عاما في الجماعة األوروبية.
تشكلت حـكــومــة أخـ ــذت عـلــى عــاتـقـهــا تنفيذ الـ ـق ــرار ،ووع ــدت
بالتوصل إلــى اتفاقية تضمن الـخــروج بأقل كلفة ،وبعد سنتين
ونصف من الرحالت المكوكية ،والعشرات من المفاوضات الشاقة
مع القادة األوروبيين ،رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة
( 432مقابل  )202خطة تريزا ماي.
اآلن :دعونا نطرح هذه التساؤالت :لماذا صوت الشعب البريطاني
ً
للخروج؟ وهل كان مدركا حجم وكلفة قــرار الخروج؟ وما دالالت
االستفتاء الشعبي على الخروج؟ وهل يمكن الخروج بأقل كلفة
كما وعدت ماي؟
ً
أوال :ال سبب وراء التصويت للخروج إال أن البريطانيين ضاقوا
بالقادمين عبر الـبــر األوروبـ ــي ،يزاحمونهم فــي العمل ،يلوثون
ً
بيئتهم ،ي ـهــددون هويتهم ،يفسدون نظامهم ،يشكلون ضغطا
على الـمــرافــق والـخــدمــات ،أرادوا التخلص مــن عــبء المهاجرين
والالجئين ( 863ألف مهاجر ،بكلفة  4مليارات إسترليني سنويا) ال
يريدون حرية حركة الهجرة إلى جزيرتهم ،هم ضد سياسة الحدود
المفتوحة (منظومة شينغن).
ً
ثانيا :لم يكن الشعب البريطاني على وعي بحجم كلفة الخروج،
بسب طغيان اإلعالم الشعبوي المؤيد للخروج الذي عمل ما يشبه
عملية غسيل وعي للجمهور حول إيجابيات الخروج ومزاياه ،هؤالء
ً
صوتوا بعواطفهم ال بعقولهم ،الشعوب ال تختار دوما ما فيه نفعها
ً
وصالحها ،ألن ما يحركها ليس دوما المصلحة أو العقل ،في أحيان
كثيرة تحركها األهواء واألحقاد أو المطامع والمخاوف( .علي حرب).
ً
ثالثا :االستفتاء الشعبي سالح خطر ،وهو مكروه في التقاليد
ً
ً
الديمقراطية الليبرالية ،بوصفه سالحا تفويضيا يالئم التيارات
األكثر غوغائية ،منذ استخدمه بونابرت  1851للحصول على فترة
رئاسة ثانية ،ثم لجأ إليه في العام التالي إللغاء الجمهورية الثانية
وتحويلها إمبراطورية( .وحيد عبدالمجيد).
ً
رابعا :الديمقراطية كنظام سياسي فيه أوجــه قصور ومثالب
ً
مـعــروفــة ،يكفي أن أعـظــم دكـتــاتــور فــي الـتــاريــخ هتلر ،شــن حربا
عالمية أودت بماليين البشر ،جــاء عن طريق الديمقراطية ،ومع
ذلك فإن الديمقراطية أفضل صيغة نظامية للحكم توصلت إليها
البشرية حتى اليوم.
ً
خــام ـســا :كـلـمــا كــانــت الــديـمـقــراطـيــة مــرتـبـطــة بــالـقـيــم الثقافية
ً
ً
الليبرالية ،والتي أزعم أن لها جذرا سماويا ،كانت أقرب إلى الحكم
الرشيد ،وصحيح أن رأي األغلبية في الشأن العام هو األصــوب،
ً
لكن هــذا غالبا ال دائـمــا ،فقد يكون رأي األغلبية خطأ ،وتجارب
ً
ً
ً
التاريخ قديما وحديثا مؤكدة أنه ال عصمة ألحد من الخطأ ،فردا أو
جماعة ،الفرق أن صواب الجماعة أكثر من صواب الفرد ،وأسلم في
حسم األمور ،وهذا مبرر كاف لألخذ بقاعدة األغلبية ،عمود الحكم
الديمقراطي ،ألن البديل حكم الفرد األسوأ أو الفوضى.
ً
ً
سادسا :األغلبية قد تتخذ خيارا خاطئا ،وفي تاريخنا استشار
رسولنا عليه الصالة والسالم الصحابة في البقاء أو الخروج من
المدينة لمالقاة جيش قريش القادم لقتال المسلمين ،اختار األغلبية
ً
ً
الخروج ،وكان قرارا خاطئا ،فتسبب في إخفاق كبير.
ً
ً
ً
سابعا :الديمقراطية كقيم ليبرالية تواجه انحسارا تدريجيا ،في
مهدها في أوروبا ،نتيجة تصاعد المد اليميني الشعبوي الرافض
للمهاجرين ،وفــي أميركا أصولية سياسية تعادي كل ما بنيت
عليها الديمقراطية األميركية ،سيبقى الخطر على الديمقراطية إلى
ً
أن يتضح للغالبية أن الشعبويين ال يملكون رؤية وال مشروعا وال
ً
حال ألزمات اقتصادية واجتماعية ،هم بارعون فقط في استنهاض
ً
ً
أسوأ ما في البشر وأكثره تعبيرا عن البربرية والوحشية ،وصوال
للسلطة (وحيد عبدالمجيد).
ً
ثامنا :البريكست ّ
تحد صعب ،يمكن تجاوزه باستفتاء شعبي واع
ً
ومتبصر ،بدال من انسحاب بال اتفاق ،وهو خيار كارثي.
ً
ً
ً
ختاما :تواجه القيم الليبرالية تحديا كبيرا في ظل تنامي الهوية
القومية المنكفئة على الذات ،ووصول زعماء شعبويين إلى الحكم،
وتصدع مبدأ حرية البشر في الهجرة.
* كاتب قطري

وحتى نابليون جعلها تبدو وكأنها محدثة
نعمة ،وحتى الدعم الفرنسي لتوحيد إيطاليا
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ساهم
في تعزيز سوء التفاهم ألن فرنسا "استلمت"
سافوي ونيس في مقابل مساعدتها القيمة.
في اآلونه األخيرة ظهرت على األقل بعض
اإلش ــارات التي تــدل على اإلعـجــاب المتبادل،
فاإليطاليون كانوا ينظرون بحسد إلى الدولة
الفرنسية الـتــي تعمل بشكل جـيــد ،فــي حين
ك ــان الفرنسيون معجبين بشبكة الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم الديناميكية في
الشمال اإليطالي ،ولكن اليوم فإن هذا النوع من
المديح المتبادل يبدو وكأنه من أشكال الحنين
للماضي .وإن وجهة النظر من روما هذه األيام
هي أن فرنسا تعطي محاضرات عن صرامة
الميزانية لكنها لم تعد تطبق ذلك كما حصل
عندما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بإلغاء الزيادة المخطط لها لضريبة الوقود في
مواجهة احتجاجات السترات الصفراء ،ولكن
تصور إيطاليا الحالي السلبي عن فرنسا هو
فــي واق ــع األم ــر عاطفي ،فمن أزم ــة ليبيا (بلد
تعرفه إيطاليا جيدا) إلى أزمة المهاجرين (والتي
أثرت في إيطاليا كثيرا وبشكل غير متناسب)،
يشعر اإليطاليون أنــه يتم تجاهلهم ،وحتى
التخلي عنهم بشكل متعمد من قبل الفرنسيين
وال ــذي ــن يـجـعـلــون األمـ ــر أك ـثــر سـ ــوءا يعطون
االنطباع كذلك بأنهم يحتقرون جيرانهم.
إن من السهل مقارنة انتقاد إيطاليا لفرنسا
بعداء السترات الصفراء تجاه النخب الفرنسية،
ولكن هذه المشاعر تستمد قوتها من الشعور
بـ ــاإلذالل فــي مــواجـهــة مــا يعتقد أن ــه غطرسة
وامتيازات ،والسؤال الكبير اآلن هو ما إذا كان
الحاضر الشبعوي اإليطالي سيكون مستقبل
فرنسا.
ومن الواضح أن هذا السيناريو لم يعد ضربا
من الخيال ،وعليه يجب على المدافعين عن
الديمقراطية الليبرالية في فرنسا وغيرهم تبني
شـعــار الـسـتــرات الـصـفــراء بــرفــض االستسالم
وتطويعه.
لقد قام كاتب المقاالت الفرنسي من أصول
بلغارية الراحل تزفيتان ت ــودوروف في مقال
قـصـيــر س ـنــة  2008ب ـع ـنــوان "روح الـتـنــويــر"
بتذكيرنا "إن أوروب ــا لــم تكن ستوجد بــدون
التنوير وإنه ال تنوير بدون أوروبا" ،وفي أعقاب
الحرب العالمية الثانية مباشرة فإن رجال دولة
مثل روب ــرت شــومــان فــي فرنسا والسايد دي
جاسبيري في إيطاليا لم يكونوا مسيحيين
متدينيين فحسب ،بــل كــانــوا يــؤمـنــون كذلك
بأفكار مونتسيكيو وفولتير.

ومن الواضح أن هذا ال ينطبق على سالفيني
أو مارين لوبان في فرنسا ،فبدال من أن يتحدوا
على أساس األمل والثقة ،فهم يستغلون ثقافة
الخوف والتهديد والرغبة المشتركة في تدمير
النظام القائم.
لــن نكسب شيئا مــن خ ــال الـمـقــارنــة بين
التنوير والروح الشعبوية للسترات الصفراء،
أو ب ـيــن رغ ـب ــة م ــاك ــرون الـعـمـيـقــة وال ـصــادقــة
لــإصــاحــات والسوقية الذكية والمتوحشة
لسالفيني ،ولكن هناك دروس يجب تعلمها
من صعود الشعبويين اإليطاليين والسترات
الصفراء الفرنسيين.
ب ــادىء ذي بــدء ،ال يستطيع الـمــرء تجاهل
عواطف اآلخــريــن ،وإن المساواة في االحترام
هي بأهمية المساواة نفسها في الوسائل ،وإن
اإلذالل هو محرك قوي يمكن أن يدفع الناس إلى
الكراهية الصرفة ،وذلك كما يحدث مع ماكرون
حاليا ،وباإلضافة إلــى ذلــك فــإن الديمقراطية
التمثيلية هي هشة وقيمة ،ويجب هزيمتها
بأي ثمن من قبل أعدائها السلطويين بالخارج
ومـعــارضـيـهــا الـمـحـلـيـيــن ال ــذي ــن ال يـ ــرون إال
أخطاءها فقط.
في الوقت نفسه يجب على فرنسا أن تحافظ
على موقفها المعتدل والمنطقي والحازم ،وأال
تنجر إلى حرب كالمية مع إيطاليا ،وأن تحاول
عوضا عن ذلك أن تفهم كيف ولماذا أصبحت
الـهــدف الرئيس لجارتها الواقعة وراء جبال
األلــب .وإن التفكير النقدي العميق هنا يمكن
أن يساعد فرنسا في التغلب على انقساماتها
الداخلية ومنع الشعبوية على الطراز اإليطالي
من الوصول للسلطة في باريس.
* مستشار أول في معهد مونتين في
باريس ،ومؤلف كتاب "جيوسياسية
المتواليات أو انتصار الخوف".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

على فرنسا أن
تحافظ على موقفها
المعتدل والمنطقي
والحازم وأال تنجر
إلى حرب كالمية مع
إيطاليا

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4033اﻻﺛﻨﲔ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  29 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

١٠

economy@aljarida●com

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ٪٢٠.٤ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩
 ٣٨٧.٦أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ٪٩٦.٤ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﻣﻠﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

رﻏﻢ اﻟﻘﻔﺰات اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻓــﺈ ﻧـﻬــﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻌــﺪد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
واﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺑﻘﺪر ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑـﺠـﻬــﺎت وﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﻣ ـﺤ ــﺪودة وﻣ ـﻌــﺪودة
وأﻣﻮال أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻗ ــﺪ أﻇ ـﻬــﺮت ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
اﺳـﺘـﻤــﺮار ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  14.028أﻟﻒ ﺣﺴﺎب،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  16.9أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

 ،2018أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳ ــﺎدة ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺗﺒﻠﻎ  20.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  22.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ  2890ﺣﺴﺎﺑﺎ
ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،إذ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  15.765أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ
 12.875أﻟﻒ ﺣﺴﺎب.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺄﻣﻮل ،إذ
ان اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟــﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق
اﻷول واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.

وﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﺴــﺆال اﻟ ــﺬي ﻳـﻄــﺮح ﻧـﻔـﺴــﻪ :ﻫﻞ
ﺗـﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻃــﻮق اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ً
واﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة؟ ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك آﻣــﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻛﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ
اﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ واﻧ ـﻌ ــﺎش ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺪاول ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ادوات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﺗ ـﺴــﺮﻳــﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ،إذ ﺗـﺘــﻮاﻓــﺮ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟــﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ آن واﺣ ــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ا ﻟ ـﺘــﺪاول
ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ.

وﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﻠﻐﺖ 373.580
أﻟـ ــﻒ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ،ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ  64.751أﻟــﻒ
ﺣﺴﺎب ﺑﺰﻳﺎدة  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻟﻰ  387.608أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ  381.654أﻟﻔﺎ،
ﺑــﻮاﻗــﻊ  1.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺟ ــﺎءت اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ
اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﺑـﺤـﺴــﺐ ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮات
ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻌﺎت
إرث وﺣ ـﺼ ــﺺ وﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺎت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد.

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.١٨٦

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٤٠٥

٤.٧٨٦

٢.٥٢١ ٢.٨٧٨ ٣.٢٩٧

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« :زﻳﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ
»اﻟﻐﺎﻧﻢ
ً
»اﻟﺨﻠﻴﺞ« وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ إﻧ ـﻬــﺎ
ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻋﻤﺮ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ(
ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ  7.42اﻟﻰ 33
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وإن أﺟــﻞ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
وأﻓ ـ ــﺎدت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـ ّـﺮﺗـﻴــﺐ ﻣﻊ
أﻃ ـ ــﺮاف ذات ﺻ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﺘــﻢ ﺗ ـﻤــﻠــﻚ ﺣﺼﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  9.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل
ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺧ ــﺎرج ﻧـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاول )اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ( ﻟ ـﺘــﺰﻳــﺪ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ 7.42
ﻟﺘﺼﺒﺢ  16.62ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺸﺮﻳﺤﺔ أو ﻟــﻰ
ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻓ ـﺘــﺮة ﺣﻈﺮ
اﻟ ـﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻊ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮاء وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ
اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻓــﻖ
ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق.

ﻫﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٥.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻨﻮك« وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ »اﻷول«
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣﻤﺮاء
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺴﺮت
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺑﻀﻐﻂ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ اﻣﺲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.38ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻌــﺎدل
 19.83ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5186.16ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺳـ ــﻂ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  25.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
اﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺪاوﻟـ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 223.2
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳـ ـﻬ ــﻢ ،ﻧـ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
 5285ﺻﻔﻘﺔ.
وﻛــﺬﻟــﻚ ﺧـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
اﻻول ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.45ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ﺗ ـﺴ ــﺎوي  24.35ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﺑـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  18.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ
اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ  61.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧـ ـﻔ ــﺬت ﻋـ ـﺒ ــﺮ  1949ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.24ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗـﺴــﺎوي  11.53ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4786.52ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
 6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ  161.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  3336ﺻﻔﻘﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻤﺮاء
ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻻوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣــﻦ
ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺣ ـﻤ ــﺮاء
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺧ ـﺴ ــﺮت

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺑﻀﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻢ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻻول وﻣــﺆﺷــﺮات
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ اﺳ ـﻬــﻢ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ وﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن وﻛــﺬﻟــﻚ ﺑﻴﺘﻚ
وﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﺘ ـﻀ ـﻐ ــﻂ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻳﻀﺎ ﺣﺎﺿﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ اﻻﺳ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋــﺪا ﻛﺘﻠﺔ اﻋﻴﺎن وﺳﻬﻢ
اﻋـ ـﻴ ــﺎن اﻟـ ـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع اﺧـ ـﺘ ــﺮاق
ﻣـﺴـﺘــﻮى  50ﻓﻠﺴﺎ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻻوﻟ ــﻰ
ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮك
ﺳﻬﻢ اﻻوﻟﻰ ﺑﻘﻮة وﺗﺼﺪر اﻻﺳﻬﻢ
اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺳﺠﻞ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻛﺒﻴﺮ وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺬ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺬﻟﻚ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺨﺴﺎرة
وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوزت
 25ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ
ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات اﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق دول
ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ اﻟ ــﺬي ﻃ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ 1
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫــﻲ ﻧﺼﻒ ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﻪ
ﺧــﻼل اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﻮاق ﻛﺎﻟﻘﻄﺮي
واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ،

وﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻤﺆﺷﺮي اﺑﻮﻇﺒﻲ
وﻣﺴﻘﻂ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة وذﻟﻚ
ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر اداء اﻻﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮم.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗ ـﺒــﺎﻳــﻦ اداء اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻣــﺲ
ﺣـﻴــﺚ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺧﻤﺴﺔ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑـ ــ 8.4ﻧﻘﺎط
وﺳـ ـﻠ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼﻛ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ  3ﻧ ـﻘــﺎط
وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  2.8ﻧﻘﻄﺔ
وﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ  0.9ﻧـﻘـﻄــﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺑـ ـ ـ ـ ــ 0.59ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻤﺴﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ 16.5
ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  6ﻧﻘﺎط وﺑﻨﻮك
ﺑـ  5ﻧﻘﺎط واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  3.1ﻧﻘﻄﺔ
وﻋ ـﻘــﺎر ﺑ ـ  0.55ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﺳـﺘـﻘــﺮت
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫــﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ "ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ ب"
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ـ ــﻼه ﺳ ـﻬ ــﻢ وﻃـ ـﻨ ــﻲ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول 2.9
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر وﺑ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺘﺪاول  2.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ

اﻋـﻴــﺎن ﺑـﺘــﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  4.3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﺑ ـﺘ ــﺪاول 1.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ
ﻛﻤﻴﺔ ،ﺟﺎء اوﻻ ﺳﻬﻢ اﻋﻴﺎن ﺣﻴﺚ
ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  37.3ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء

»إﻧﻮﻓﺴﺖ« :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
ﻗﻴﻤﺖ "إ ﻧــﻮ ﻓ ـﺴــﺖ" اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟــﻸ ﻋــﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ  ،2018 – 2016وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ
ً
ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺰم
وﺣﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "إﻧﻮﻓﺴﺖ" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ  ،2021-2019اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
ﺗﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ وﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ دراﺳــﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ﺗـﻬــﺪف اﻟــﻰ ﻧﻘﻞ
إﻧﻮﻓﺴﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻷداء اﻟﻤﺴﺘﺪام،
إذ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻼوة

ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻣﺮﺗﻜﺰة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ
ﻣــﻦ اﻷﺻ ــﻮل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺨـﺒــﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻫــﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ اﻟــﻰ ﻧﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء ذﻟ ــﻚ ،أوﺟ ــﺰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺠﺎر ،اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺒﺮ ﻗﺎﺋﻼ" :ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ إﻧﻮﻓﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ
ا ﻟـﺘـﻄــﻮ ﻳــﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻳــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺠﺎر :ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ "إﻧﻮﻓﺴﺖ" ،اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓــﻰ رﻓــﻊ ﻛـﻔــﺎء ة اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ً
ﺑﺨﻄﻮات ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل

إﻋﺪاده وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات،
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪي ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻧﻮﻓﺴﺖ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
وﺗﺎﺑﻊ" :وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮص
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﺛﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء،
ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ
ﺧﺎرج ﺣﺪودﻧﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻴﺰة
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة".
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﺎر إن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻳ ـﺒــﺬل ﺟ ـﻬ ــﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺤــﻮاذ ﻋـﻠــﻰ ﻓ ــﺮص واﻋ ــﺪة ﺗﺤﻘﻖ ﻧـﻤــﻮا ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻛﻔﺎءة "إﻧﻮﻓﺴﺖ" ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﻗﻮي وﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ﺳـﻬــﻢ اﺑ ـﻴ ــﺎر ﺑ ـﺘ ــﺪاول 33.1
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ وﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧ ـﻠ ـﻴــﺞ ب ﺑـ ـﺘ ــﺪاول  27.5ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺳ ـﻬــﻢ ،ﻣـﺘــﺮاﺟـﻌــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.1ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء راﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ اﻻوﻟــﻰ
ﺑﺘﺪاول  26.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.26ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﺟ ــﺎء
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول

 12ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرة ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ارزان ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻴﺔ د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ
 6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻨﺎ

ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ــﺎن اﻛـﺜــﺮ اﻻﺳـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳ ـﻬــﻢ ﺻ ـﻠ ـﺒ ــﻮخ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻧـﺨـﻔــﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
وﺛـ ــﺎق ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  5.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ اﻻﻋﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

 ١٩.٩ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أﺻﻮل ﻣﺪارة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
»اﻻﺗﺤﺎد« :ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻗــﺎل اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،إن
ﻋ ــﺪد ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﻧﺤﻮ  73ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺄﺻﻮل ﻣــﺪارة ﺗﻘﺪر ﺑـ  19.9ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
 65.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  27ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺢ "اﻻﺗﺤﺎد" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﺻﺪاره
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل إﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮة ﺿﺨﻤﺔ داﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟـ ـﺸ ــﺮاح ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ ،إن ﻗـﻄــﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻮك ،وﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

ورأى اﻟﺸﺮاح أن ﺗﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدره
ﻳﺤﻤﻴﺎن اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻳﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأﻛﺪ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
ﺗﺠﺎوزﻫﺎ إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وأدوار ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ أﺧــﺮى
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﺮص اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻛﻞ آﻓﺎق
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر وﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻜﻔﺎءة وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

ً
ً
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﻌﻦ »أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺿﺪ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«  ٢٠اﻟﺠﺎري »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺆﻳﺪ ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺎدرا ﺿﺪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﻧﻮر«

ﻛﺸﻔﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋــﻦ ﻣــﺪ أﺟــﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ دﻋــﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ  20اﻟﺠﺎري .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ ) (2017 - 9ﺿﺪ "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" ﻛﺎن ُﻣﻘﺮرا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺠﻠﺴﺔ
 30ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ إﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪت أﺟﻞ اﻟﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ  20اﻟﺠﺎري.
وذﻛــﺮت أﻧــﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮ اﻷﺛــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
وﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.

»داﻧﺔ اﻟﺼﻔﺎة« :إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ »أﺳﻤﺎك اﻟﺪاﻧﺔ«
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ داﻧﺔ اﻟﺼﻔﺎة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻧﻬﺎ أﺗﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ
أﺳﻤﺎك اﻟــﺪاﻧــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳـﻤــﺎك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وذﻟﻚ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻦ ﺗﺘﺶ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت ،وﺗﺴﻠﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺒﻴﻊ وﻫﻮ
ﻧﺤﻮ  1.040ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑـ  959.75أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓــﻲ دﻋــﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  2.32ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق ﺷــﺮاء
ﺷــﺮﻛــﺔ اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ،ﺣـﻴــﺚ ﺟ ــﺎء ﻣـﻨـﻄــﻮق اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻴﺆﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟــﺔ اﻟـﺼــﺎدر ﺿﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻧﻮر« إن اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
»ورب ﺗــﻚ« و«ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ« ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻮر ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـﺤــﺖ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻤﺖ
ﺑﻘﺒﻮل اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ﺷﻜﻼ ،وﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺮﻓﻀﻪ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ،
وأﻟـ ــﺰﻣـ ــﺖ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘــﺄﻧ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺼــﺎرﻳــﻒ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وذﻛﺮت »ﻧﻮر« أن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه
ﻻﺣﻘﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧــﻪ ﺟــﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﺎذ.

ً
»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﺠﺪد رﺧﺼﺎ ﻟـ »اﻷﻣﺎن« و»اﻟﺸﺮق ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ«

ﺟﺪدت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﻤﺰاوﻟﺔ
أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ :ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﻴﻞ
اﻛﺘﺘﺎب ،ﻟﻤﺪة ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ .2019 /4 /19

ﻛﺬﻟﻚ ،ﺟﺪدت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ أوراق
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط وﺳﻴﻂ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻤــﺪة ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ .2019 /4 /12

»أﺑﻴﺎر« ٩٨٦.٠٥ :أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺑﻴﻊ أرض ﺑﺪﺑﻲ
ﺗﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻴﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻘﺎري إﺧـﻄــﺎرا ﺑﺸﺄن رﻏﺒﺔ
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮاء أرض
ﺗ ـﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻣ ـ ـ ــﺎرة دﺑ ـ ــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺴﻌﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸرض
 8ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ درﻫ ـ ـ ــﻢ إﻣ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻲ،
ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺎدل  660أﻟـ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر،
وﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎء
وإﺗـﻤــﺎم ﺑﻴﻊ اﻷرض ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺧﺴﺎرة دﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋــﺎم  2019ﺑﻘﻴﻤﺔ 986.05
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ »دﺳﻤﺎن«
أﺗـﻤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ إﺟـ ــﺮاء ات ﺗﺴﺠﻴﻞ »ﻣﺠﻤﻊ
دﺳﻤﺎن« اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ  4197ﻣـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  24.75ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﻻﻓﺘﺔ اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ أي أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر.

اﺳﺘﻘﺎﻻت ﻓﻲ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻧﻮاف اﻟﻔﺼﺎم ،ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
أﻣﺲ اﻷﺣﺪ .وﻗﺎﻟﺖ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« إن اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ،وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أي أﺳﺒﺎب .وأوﺿﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔﺼﺎم،
واﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ أول إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﺷﺎ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ
أول إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺪﺣﺖ أﻟﻔﻲ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻳﻒ
ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب«.

دلبلا
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»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻄﻠﻖ »اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﺎم ،اﻟﺬي أﻋﺪه ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺧﺪﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺤﻜﻢ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ ،ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ
إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ
ا ﻟـﻜـﻔــﺎء ة وﻳﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،إﻃــﻼق ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأوﺿﺢ د .اﻟﻬﺎﺷﻞ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹ ﻟـﻜـﺘــﺮو ﻧـﻴــﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وﺳــﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ــﺪى اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺧﻼل دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ﺑﺎﻟﻜﻔﺎء ة
واﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻹﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﺪة
أﻳﺎم.
وأﺿﺎف أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﺧﺮى
ﻟ ــﺪى اﻟـﺒـﻨــﻮك داﺧ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺸﻮف
اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت واﻹﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ

وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﺎم ،اﻟﺬي أﻋﺪه ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻮزارة
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑﺤﻜﻢ إﺷــﺮاﻓـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻃ ـ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺻ ـ ــﺪة واﻟـﺘـﻔــﻮﻳـﻀــﺎت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز دورﻫــﺎ ﻓﻲ إدارة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :اﻷﺳﻮاق ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع...
واﻟﺘﻔﺎؤل ﻳﻌﺰز أداء »اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«
ﺑــﺪأ ﻋــﺎم  2019ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ،وأﻧﻬﺖ
ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ﺣــﺪة
اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺎﻋــﺪ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ،ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺢ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟ ـ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة
وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ  ،2024ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮل أداء
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ أن أﻟﻤﺢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻞ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن
اﺑ ــﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟـﻤــﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺴﻨﺪات.
ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ً
ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل،
ً
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ إﺷ ـ ــﺎرة ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻ ــﺪر ﻣــﺆﺧــﺮا
ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ ،إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2016
وﺣ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻛﺎﻧﺖ اﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ
اﻷﺧ ــﺮى ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
ً
ﻣـﺘـﺨـﻄـﻴــﺎ ﺣ ــﺎﺟ ــﺰ  60دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ ،ﺑﻌﺪ
ان ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ودﺧﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﺑــﻚ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ
اﻻﻧﺘﺎج ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2019
ﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻳﻀﺎ.
وﺗﺘﺒﻌﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﻰ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأﻧﻬﺖ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺄداء إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ

اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 7.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.
وﻛ ــﺎن ﺳــﻮق ﺗ ــﺪاول ﻫــﻮ اﻷﻓـﻀــﻞ ً
أداء ﻟﻬﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  9.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺒﻌﻪ
ً
اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا ﻟـﺠـﻴــﺪة ،اﻟﺘﻲ
اﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻲ دﻋﻢ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
أﻣ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـ ــﻸداء اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﻲ ﻓ ـﻘــﺪ ﻛــﺎن
ً
ً
اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ اﻳﻀﺎ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺟﺬب
اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮي دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻔﻮق اداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺿ ـﻤــﻦ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ،ﺗ ـﺼ ــﺪرت اﻟـﺒـﻨــﻮك
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﻤﻮ
ﺛ ـﻨــﺎﺋــﻲ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن أداء ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ
ً
واﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﺑــﺎت ﺟ ـﻴــﺪا ﻫــﻮ اﻵﺧ ــﺮ ﺧ ــﻼل اﻟﺸﻬﺮ
ً
وﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻢ ،ﺑﻌﺪ اداﺋــﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮات .2018
وﺷﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻔﺰة واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ
ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2019ﻣ ــﻊ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ،إﻻ ان اﻻﺳـﻬــﻢ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع  11ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟـ17
ﺳﻬﻤﺎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ً
ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﺎﻓﺘﺎ،
ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ.

وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر د .اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺷـ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻧ ـﻈ ــﺎم
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻃﻮر ﺑﻤﺎ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻳﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت أﻣــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﻘﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻷﻋـﻤــﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ،ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
واﺿـ ـ ــﺎف أن إﻃ ـ ــﻼق اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑــﺎﺷــﺮ ﺑﻬﺎ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﻜﻒ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻧﻈﺎم
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 8أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣ ـﻠ ــﻮل رﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻌــﺎﻟــﺔ وآﻣـ ـﻨ ــﺔ وﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺪﻋــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻤــﻮل
اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ وﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ.

١١

اﻗﺘﺼﺎد

 ١.٥٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أرﺑﺎح »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﻓﻲ ٢٠١٨
راﻣﺎﺟﻨﺪران :اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ آﻣﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ إﻳ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻧـﺘــﺎﺋـﺠـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺎم ،2018
أﻣ ــﺲ ،ﺣـﻴــﺚ ﺣـﻘـﻘــﺖ ﺧ ــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـ ــﺎم 2018
أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻹﻫ ـ ـ ـ ــﻼك واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك ﺑـﻠـﻐــﺖ
 427ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ388
ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻟـﻠـﻔـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻋــﺎم
.2017
وﺑـﻠـﻐــﺖ اﻷرﺑ ــﺎح ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹﻫﻼك واﻻﺳﺘﻬﻼك
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2018ﻣـﺒـﻠـﻐــﺎ ﻗ ـ ــﺪره 2.12
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.73
ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻌﺎم  ،2017وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ 1.56
ﻣﻠﻴﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ــ 1.13ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ
ﻋﺎم .2017
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻳ ـﻜــﻮﻳــﺖ د .راﻣ ـﻴــﺶ
راﻣ ــﺎﺟـ ـﻨ ــﺪران" :ﻟ ـﻘــﺪ ﺣـﻘــﻖ ﻓــﺮﻳــﻖ
إﻳﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪا
ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ اﻷداء ﺧــﻼل ﻋﺎم
 ،2018وﺗﻌﻜﺲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹﻫﻼك واﻻﺳﺘﻬﻼك،

اﻷداء اﻟﻤﺘﻔﻮق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم".
وأﺿــﺎف راﻣﺎﺟﻨﺪران" :اﻟﺴﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮﻣــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ آﻣ ـﻨ ــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
أي ﺣــﻮادث ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣــﺮاﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻰ ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻊ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻌﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻤﻌﻬﻮدة ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺟﻴﺪة
ﺟـ ــﺪا ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ أول  9أﺷـﻬــﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ".
وﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﺎم  ،2019ذﻛﺮ:
"أدت اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪﺗ ـﻬــﺎ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﺴـﻠــﻊ
واﻷﺳﻌﺎر ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ
اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺣــﺪوث
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2018اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم
 .2019وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺎد ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ إ ﻳـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،وﻟــﺪي ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﺑﺄن ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺳﻴﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح".

راﻣﻴﺶ راﻣﺎﺟﻨﺪران

وﺣــﺎ ﻓـﻈــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻜﻮﻳﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻛﺜﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻺﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺟﻼﻳﻜﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
وﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗــﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻠﻎ  750أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺟﻼﻳﻜﻮل.

ّ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ«» :اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﻳﻐﻴﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ...
واﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ
أﺑ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎط
اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋﻠﻰ
ﺣــﺎﻟـﻬــﺎ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋﻨﺪ
 2.5 2.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول،
إﻟـ ـ ــﻰ ﻧـ ـﻬ ــﺞ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـ ّ
ـﺮﻳـ ـﺜ ــﺎ ﺣ ـﻴ ــﺎل
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ رﻓـ ــﻊ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة،
ﻓ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ـ ّـﻮل واﺿ ـ ــﺢ ﻋ ــﻦ ﺧ ـﻄــﺎب
ّ
اﻟﺘﺤﻮل
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،إذ ﻗﺎل ﺑﺎول إن
ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد أﻣﺮ ﺿﺮوري ﺑﺴﺒﺐ
"اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ" ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وأوروﺑﺎ،
واﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،واﻟﺨﻄﺮ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون ﺻﻔﻘﺔ،
واﻹﻏ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ
اﻷﺧﻴﺮ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻷرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎء
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ،أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﺳﺘﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ـ ــﻮال
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ".

ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
وﺣـﺴــﺐ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ أﺳ ــﻮاق اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ ﺑـﻨــﻚ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﺛﻘﺔ

اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﺑــﺄﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﻓ ــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 2017ﻣ ــﻦ  126.6إ ﻟ ـ ــﻰ ،120.2
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .124
وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﺛ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ــﻚ
اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ،
وﻋﻜﺴﺖ ﺗﺮاﺟﻊ رأي اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺑـﺸــﺄن اﻟـﻈــﺮوف اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ .ورﻏــﻢ
أن ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻠ ــﻎ أﺧ ـﻴ ــﺮا
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ  18ﺳﻨﺔ ،ﻳﺒﺪو
أن اﻹﻏ ـ ــﻼق اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻟﺨﻤﺴﺔ
أﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﺘﺄرﺟﺢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ
ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ.
ﻓـ ـﺨ ــﻼل اﻹﻏ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ
وﺣ ــﺪه ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ ﺑـﻤـﻘــﺪار
 7.8ﻧـﻘــﺎط ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ اﻋﺘﻘﺎد
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ أن وراء اﻟﺘﺮاﺟﻊ "ﺣﺪث

ﺻﺎدم" ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،ﻗﺪ ﻧﺸﻬﺪ
اﻧـﺘـﻌــﺎﺷــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺜـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻏﻼق ﺣﺎﻟﻴﺎ
واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺒﺮى،
ﻓﺈن اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺴﺒﺐ
ﺟﻴﺪ ﻫﻮ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻧ ـﻤــﺎ ﺑ ــﻮﺗ ـﻴ ــﺮة ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ
 3.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺣﺘﻰ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻟــﺔ أدﻧ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻘــﻮد
ﻋ ـﻨــﺪ  3.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ،2018
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺔ .ﻓ ــﺮﻏ ــﻢ أن
اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
ّ
ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺮاﻣﺐ

ﺟـ ـ ــﺪاره اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺪودي ،وﺣـ ـ ـ ّـﺪد 15
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻛـﻤــﻮﻋــﺪ أﺧ ـﻴــﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ذﻟﻚ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﺸـ ّـﺮﻋـﻴــﻦ .وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺛ ـﻨــﺎء،
ﻳﺒﻘﻰ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ-
أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ  -ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﻣﺴﺪود ﻓﻲ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪد
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿــﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋـ ـ ـ ــﺪدا أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣــﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ رﻏﻢ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .ﻓﻘﺪ
ارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻏﻴﺮ اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  304.000ﺧ ــﻼل ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 ،2019ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوزة ا ﻟ ـﺘ ــﻮ ﻗ ـﻌ ــﺎت
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  .165.000وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل
اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  0.1ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻨﺪ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
 ٢.١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر رﺳﻮم وﺳﻢ  ٣٨ﻃﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
وزن اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  38ﻃﻨﺎّ ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ
ﺗﻘﺪر ﺑـ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  6.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(.
وﻗــﺎﻟــﺖ "اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة" ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،إن وزن اﻟــﺬﻫــﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﻠــﻎ ﻧﺤﻮ
 26931ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎّ ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر
ﺑـﻨـﺤــﻮ  1.3ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر )ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر( ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  13458ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  13472ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﻋﻴﺎر  22ﺑﻠﻐﺖ  2486ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  6670ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻋﻴﺎر  21ﺑﻠﻐﺖ  10768ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟــﺬﻫــﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻧﺤﻮ  4152ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ،

ارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر ،أﻣ ــﺲ ،اﻟــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.303دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻴ ــﻮرو إﻟــﻰ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى  0.347د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ،
إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  0.396دﻳـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.304دﻳـﻨــﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟــﺬﻫــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻴ ــﺎر  18ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻧ ـﺤــﻮ  203ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎت،
ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ 2645
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وذﻛــﺮت "اﻟﺘﺠﺎرة" أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ّ
وﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ  15491ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ،
اﻟﻮزارة ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  778أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
)ﻧﺤﻮ  1.9ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺧﻼل  2018ﺑﻠﻐﺖ  3686ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ،
ّ
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ  5539دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ
 18.1أﻟﻒ دوﻻر(.
وأوﺿﺤﺖ أن إدارة اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة
أﺻﺪرت  3017ﻛﺸﻔﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ
وﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮﻛــﻲ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ 2836
ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺴﺒﺎﺋﻚ واﻟﻤﺎرﻛﺎت واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻌﻔﺎة
ّ
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳــﻮﻣــﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
ﻣــﻦ اﻟﺨﺘﻢ،
 23676دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  77.7أﻟﻒ دوﻻر(.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻮاﺋﺪ،
ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ،3.2أي أﻧ ـ ــﻪ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻋــﻦ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3.35ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .وﻣﻊ
ارﺗـﻔــﺎع أﺟــﺮ اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ ،ﻗــﺪ ﻳﻀﻴﻒ
إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت
اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻓﻲ
رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
وﺑﻘﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  95.548ﻋﻘﺐ
ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء ،ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻐﻪ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ
أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺷ ـﻬــﺮي ﻟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات ،وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻬﻢ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻃـﻠـﻴـﻌــﺔ ﻫــﺬا
اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع .ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣــﺆﺷــﺮ S&P
 500أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
"ﺟ ـﻨــﺮال إﻟﻴﻜﺘﺮﻳﻚ" و"ﻓﻴﺴﺒﻮك"
ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﺳﺎﻋﺪت
ﻛﺬﻟﻚ إﺷــﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳـﻴـﻜــﻮن أﻛﺜﺮ
ﺗــﺮﻳـﺜــﺎ ﻓــﻲ رﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة،
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻬ ــﺪﺋ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎوف ﺣ ـﻴــﺎل
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي.

»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ«:
أﻧﺠﺰﻧﺎ ١٢١١
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة ﻧــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ أن إ ﺟـﻤــﺎ ﻟــﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺎدرة واﻟﻮاردة
ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ أ ﻧ ـﺠ ــﺰ ﺗ ـﻬ ــﺎ اﻹدارة ﻓــﻲ
ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﻠ ــﻎ 1211
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ إن ﻋ ــﺪد اﻟـﺸـﻬــﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ  935ﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة و ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎب
ﺗـﺜـﻤـﻴــﻦ و 162ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺎ ﺻ ــﺎدرا
ﻟﻠﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻓﻲ إدارة ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺪت ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ واﺣﺪا.
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اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

economy@aljarida●com

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ آراءﻛﻢ ﺑﺸﺄن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ S.alshammari@aljarida.com

اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة

ُ
 ٦ﺣﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

ﻋﻘﺎرﻳﻮن ﻟـ دلبلا :.ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت
ً ً ً
ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل  ٢٠١٨اﻧﺤﺴﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا ،واﻗﺘﺼﺮ ًﻧﺸﺎﻃﻪ ًﻋﻠﻰ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض ﻋﻘﺎري واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎرض ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ  ١٢ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎض أﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﺻﺪار وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٧ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎرض ،ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ً
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺪورﻫﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ ًﺧﺒﺮاء اﻟﻌﻘﺎر ،ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺳﻂ
اﻧﻌﺪام اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻋﻮدة اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻮدة اﻟﺜﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ،وﻃﺎﻟﺒﻮا
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻄﻮرة ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ،واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ
ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

ﻗﺎﻟﻮا

أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ *

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎرض

إﺻﺪار
ﻗﻮاﺋﻢ ﺳﻮداء
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ

اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ

اﻟﻘﺪوﻣﻲ

وﻗﺎل اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺗﻮب
إﻛﺴﺒﻮ« ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
وﻟـﻴــﺪ اﻟـﻘــﺪوﻣــﻲ إن اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
أﺻ ـﻴ ـﺒــﺖ ﺑـﻤـﻘـﺘــﻞ ﺑ ـﻌــﺪ إﺻـ ـ ــﺪار اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
وﺑـﻌــﺪ ﺗﻠﻚ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ ﺗﻤﺖ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺮض
أو ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ وﻫــﺬا اﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﺑﻤﺎ
ً
أﻗﻴﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
واﻋـﺘـﺒــﺮ اﻟـﻘــﺪوﻣــﻲ أن وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺎرض ،إذ ﻛﺎن
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑ ــﺄﻫ ــﻞ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص
ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺮوج ﺑـﺼـﻴـﻐــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻄﻮرة،
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻆ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻔــﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺳــﻂ اﻧﻌﺪام
اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وذﻛﺮ أن »اﻟﺘﺠﺎرة« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻼﺋﺤﺔ،
اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ،
ً
وأﻳـﻀــﺎ ﻣﻨﻌﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻟـﻴــﺲ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أي ﻋ ــﻼﻣ ــﺎت اﺳـﺘـﻔـﻬــﺎم ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻏﻴﺎب
ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة اﺗ ـﺨــﺎذ
ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻓــﻮرﻳــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﺻ ــﺪار ﻗــﻮاﺋــﻢ
ً
ﺳﻮداء ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري ،وأﻳﻀﺎ
إﺻﺪار ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﻴﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
ً
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن »اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة« ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑــﺎ ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﺨﺬ
أي إﺟــﺮاءات ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد أي ﺷﻜﻮى ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻃ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻟــﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري،

وأوﻟﻰ ﺧﻄﻮات ﻋﻮدة اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻫﻲ ﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻫﺬا
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أو إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﻌــﺎرض
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﺷــﺮوط ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ
ً
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻮدة
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻜﺘﻞ
ﻣﺘﻀﺮري اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ﺣـﺴــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺮاﻧــﻲ أن اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺧ ـﻔ ــﺾ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن
واﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ،إﻧــﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻻﺋﺤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺻــﺪرﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2017ﺗﻢ ﺿﺒﻂ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺎرض ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ
وﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ أﻣ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﻌﻘﺎري.
وأﻛـ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘــﻞ ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺿ ــﺪ ﻧ ـﺸــﺎط
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرض
ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻷﻣﻮال وﻣﺪﺧﺮات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻮق

ﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ
ﺑــﺄي ﻣ ــﺮدود وﻓــﺎﺋــﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻟــﻺﺷــﺮاف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،إذ إن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛ ــﻞ دوﻟـ ـ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻋ ــﻦ اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى ،وﻫ ــﺬا
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،
وﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ إﺻـ ـ ــﺪار ﻗ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ ﺗﻨﻈﻢ
ﻋـﻤــﻞ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺴــﻮﻗــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎرات ،إذ
ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻗ ــﺮارات أو ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ أن وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ رﺑﻂ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﻮرة وﻟﻴﺲ ﺗﺴﻠﻢ
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال.
وﺑ ـﻴــﻦ أن ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ
ﻫ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ذات ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺪودة
ورؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻀﻌﺔ آﻻف
ﻣــﻦ اﻟــﺪﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ،وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض أن ﺗﻜﻮن
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺴــﻮﻗــﺔ ﺗـﺤــﺖ رﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة او ﻫﻴﺌﺔ
اﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،وﺗ ـﻘــﺪم ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ.

رﺑﻂ اﻟﺒﻨﻮك
ً
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ ﻗــﺎﺋــﻼ ،إن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ــﻼزم ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ﻫ ــﻮ رﺑــﻂ
اﻟﺒﻨﻮك وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،إذ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎدﺧﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎل ﻟﻌﻘﺪ ﺗﺠﺎري واﺣﺪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ً
وﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ واﺣﺪ ،درءا
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
وﻗــﺎل إن ﻣــﻦ اﻟــﻮاﺟــﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑــﺮﺑــﻂ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

 ٧٠٨ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت
اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺑﻲ
ﺣـﻘـﻘــﺖ اﻟـﺘـﺼــﺮﻓــﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﻷﻣﻼك أﻣﺲ
ﺑﺪﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  708ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ 179
ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  347ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ،
ﻣﻨﻬﺎ  18ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 60ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،و 161ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻘﻖ
واﻟﻔﻠﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  287ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺟﺎءت أﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﺎت اﻷراﺿﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺎض ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑـ ــﻦ راﺷـ ـ ـ ــﺪ ،ﺛ ــﻢ ﻣـﺒــﺎﻳـﻌــﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ
ﻋﻠﻲ اﻷوﻟﻰ.
وﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺪرت ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺣ ــﺪاﺋ ــﻖ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻳ ـﻌــﺎت ،إذ
ﺳـﺠـﻠــﺖ  4ﻣـﺒــﺎﻳـﻌــﺎت ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 17
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن درﻫـ ـ ـ ــﻢ ،ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺟ ـﺒــﻞ ﻋ ـﻠــﻲ اﻷو ﻟـ ـ ــﻰ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
 3ﻣـﺒــﺎ ﻳـﻌــﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ،
وﺛـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ وادي اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎ 3
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6
ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﺎت
اﻟـﺸـﻘــﻖ واﻟ ـﻔ ـﻠــﻞ ،ﺟ ــﺎء ت ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  43ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑ ــﺮج ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﻛــﺄﻫــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎﻳـﻌــﺎت،
ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  18ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﻣ ـﺒــﺎﻳ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  8ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺎض.

ﻗﻄﺮ :ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ
واﻟﻄﺮق ﺗﻨﻤﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺎرات
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺻﻤﺦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
إن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮق ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺗﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ  5ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ ،وﺟ ـﻨ ــﻮب ﻗـﻄــﺮ،
وﺟﻨﻮب اﻟﺪوﺣﺔ ،وﻏﺮب اﻟﺪوﺣﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻄﺮ
ﻟﺨﻤﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  40ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب
ﻗﻄﺮ ﻓﻌﺪدﻫﺎ .15
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗ ــﻢ إﻧـﺠــﺎز
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻌﻤﻞ،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري،
وﺳـﺘـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ زﻳـ ــﺎدة اﻹﻗ ـﺒ ــﺎل ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ .وأﺿ ــﺎف

أن ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻄــﺮق اﻟـﺠــﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟــﻮﻛــﺮة اﻟ ـﻤــﻮازي اﻟــﺬي ﻳﻘﻊ ﻏــﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻮﻛــﺮة،
وﻫﺬا ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪة ﺟ ـﻬــﺎت وﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ ﺑـﻨـﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة.
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
إﻟ ــﻰ  261ﻣـﻠـﻴــﺎر رﻳـ ــﺎل ،وﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﺑﻞ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت ،وﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻳﺜﺒﺖ
ً
أن ﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰا
ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ

اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ

ووزارة اﻟﻌﺪل ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻘﺎر
ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﻣﻮﺛﻖ ﻋﻘﺎري ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻴﻊ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر.
وأوﺿــﺢ أن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟــﺮاءات ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫــﻲ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻫ ــﻲ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ أﻣ ــﻮال
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﻄــﻮرة ،إذ إن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺎم ﺑ ـﺒ ـﻴــﻊ ﻋـ ـﻘ ــﺎرات ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك وأﺧﺮى ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﺧﺘﺘﻢ أن ﻟﺘﻜﺘﻞ داﻋﻢ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ،2035وﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف وأﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف ﻫﻮ اﺳﺘﺮﺟﺎع
أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت.

أﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ذﻛﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﺎرق
اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣــﺔ اﻟﻨﺼﺐ
اﻟﻌﻘﺎري ﺳﻠﻜﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
أﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ ،وﻫــﻮ ﻋــﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺎرض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ
أﻣﺎم إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻓ ــﺎد اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ وﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
وﻋﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺤــﻮم ﺣــﻮﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻬــﺎت ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻟﻢ ﺗﻨﺼﻒ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
وأﻛ ــﺪ أن اﻷﺳ ـﻠ ــﻮب اﻟـﻤـﺘـﺒــﻊ ﻳـﺜـﺒــﺖ أن
ﻫ ـﻨــﺎك ﻋ ـﺠــﺰا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري ،إذ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن

ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ،وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت
ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ أﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ وﺣــﺮﻣــﺎﻧـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري اﻟ ــﺬي
ﺗـﻌــﺮض ﻟــﻪ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﻮن ﻃ ــﻮال اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ ﺟ ــﺰء ﻣ ـﻨــﻪ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،إذ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل
دﻓ ــﻊ ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ ﺗـﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟ ــﻰ  50اﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﺻﺤﺔ
اﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮه.
وأوﺿﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﺖ إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت،
وأﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ودﻓﻊ اﻟﻌﺮاﺑﻴﻦ،
وﻫ ــﺬه ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،إذ إن
دور اﻟﻤﻌﺎرض ﻫﻮ ﻋــﺮض اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻘﻂ،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﺧﺎرﺟﻪ.
وﻗﺎل إن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﺎن
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓــﻮﺿــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،وﻛ ــﺎن ﻳﻘﺎم
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ
ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺴـﻤــﺎح
ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات.
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ،وﻣـﻨـﺤــﻪ اﻟـﺼــﻼﺣـﻴــﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳـﺠــﺪ ﻫــﺎ ﺧــﻼل
اﻟﻤﻌﺎرض ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ
وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ أﻣـ ــﻮال اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ إن
ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ،ﻫﻜﺬا ﻳﻘﻮل
اﻟـ )!..(....
رﺑ ـﻤ ــﺎ دﻓ ـﻌ ــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة ﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )اﻟ ـﺜــﺮي( ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺤﻴﻞ واﻹﻏـ ــﺮاء ات
ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ،واﻟــﻮﻋــﻮد ﺑــﺎﻷرﺑــﺎح
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ا ﻟـﻜــﺎذ ﺑــﺔ ،ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻫــﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2019وﻻ ﻳــﺰال ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻤﻦ
وﻗـﻌــﻮا ﻓــﻲ )اﻟ ـﻔــﺦ( ،ﻳﻌﺎﻧﻮن أزﻣ ــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أو اﻟــﺪﺧــﻮل
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ...وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى!
ﻫﻨﺎ ﺳﺄﻛﺘﺐ أﺑﺮز ﺣﻴﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ:
 -١ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻟﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
 -٢ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻣﺜﻼ ﺑﺴﻌﺮ ) 100أﻟــﻒ دوﻻر( ،وﻟﻜﻦ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺳﻌﺮه ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ) 30أﻟﻔﺎ( ،وﻫﻨﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻘﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء،
وﻟﻮ ﺑﻌﺪ  10ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ.
 - ٣ﺑﻴﻊ أراض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ،
ﻣﺜﺎل زﺑﻮن ﻋﺮض ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أراض ﻟﻪ
ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ أﻧﺎ )أﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ(
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﺴــﺎوي ﺷﻴﺌﺎ ،وأﻧـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻄﻮع وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﺎﺋــﺪة ،ﻗــﺎل إﻧــﻪ اﺷﺘﺮى اﻟــﻮاﺣــﺪة ﺑﺴﻌﺮ
 2000د .ك ﻓﻘﻂ ،وﻛــﺎن ﺳﺒﺐ ﺷــﺮاﺋــﻪ ﻟﻬﺬه اﻷراﺿــﻲ
أﻧﻬﺎ )رﺧﻴﺼﺔ(!..
 -٤ﺑﻴﻊ ﺑﻴﺖ ﻣﺆﺟﺮ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺴﻌﺮ  100أﻟﻒ
دوﻻر ،ﻣــﻊ وﻋــﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣــﺪﺧــﻮل ﺷﻬﺮي  1000دوﻻر،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ دﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳـﺠــﺎر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أول ﻛﻢ ﺷﻬﺮ
ﻓﻘﻂ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺘﺬر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻨﻌﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﺧﺬت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ رﺑﺤﻬﺎ
ودﻓﻌﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ،إﻳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑــﺄن اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺆﺟﺮ
وذو ﻣﺮدود.
 - ٥ﺑـﻴــﻊ ﻓـﻠــﻞ أو ﺷـﻘــﻖ ﺗـﺤــﺖ اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ،ﻣــﻊ إﻋـﻄــﺎء
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ أو ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ
اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻔﻠﻮس وﻫﺮﺑﺖ(،
أو أن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻋﻠﻨﺖ إﻓﻼﺳﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع.
 -٦ﺑـﻴــﻊ ﻋ ـﻘ ــﺎرات ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ أو أﻗــﺎﻟ ـﻴــﻢ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ
أﺳــﺎﺳــﺎ ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎء ،ﻷﻧـﻬــﺎ ﺧـﻄـﻴــﺮة .ﻛــﺄﻣــﺎﻛــﻦ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺑﻬﺎ
ﺑﺮاﻛﻴﻦ أو زﻻزل أو ﺳﻴﻮل.
ﻫــﺬه ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أﺑــﺮز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ،واﻟـ ــﺬي زاد اﻟـﻄـﻴــﻦ ﺑـﻠــﺔ أن اﻟﻤﺘﻀﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺠﺒﻮرون ﻟﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل واﻟﻮﻗﺖ.
ﻟﺬﻟﻚ أدﻋﻮ إﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر،
وﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻘﺼﺪ
)اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ( ،ﻟﻜﻦ اﻟـﺸــﺮاء ﻳﻜﻮن ﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺳــﻮاء ﺑﻐﺮض
اﻟﺴﻜﻦ ،أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ وﺟﻮد دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻟﺬﻟﻚ.
*ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻘﺎري

»أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺿﺎﻓﺔ ٤٥
أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٠
أﻛ ــﺪ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ »أورﻳ ـﻨ ــﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ
ﻟـ ـ ــﻸ ﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎث« أن دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
ـﺎﻋــﻒ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ﺗ ـﻀـ ِ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ذوي
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰﻳــﺎدة
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي.
وﺗ ـﻄ ـ ّـﺮق ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻ ــﺪر ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻋﻦ »أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث«،
اﻟـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻟــ»ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ أورﻳ ـﻨ ــﺖ ﺑــﻼﻧـﻴــﺖ«،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻣﺤﺪود اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ،إﻟﻰ
آﺧﺮ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ردم اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ أﻫــﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎت زﻳ ــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺪود
دﺧﻠﻬﻢ .وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻖ اﻷرﻗﺎم
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »ذي إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ«.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺼــﻞ ﻋــﺪد
اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـ ــﺪول إﻟ ــﻰ 53
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  ،2020اﻷﻣـ ــﺮ
اﻟﺬي ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻹﺳﻜﺎن ﻣﺤﺪود اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ« ﻧﻀﺎل أﺑﻮزﻛﻲ:
»ﻫﻨﺎك ﺗﺤﻮل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن ﻣﺤﺪود اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ إدراك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻛــﻦ ﻣ ـﺤــﺪودة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .و ﻳـﺠــﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ وﺿﻊ
أﻧـﻈـﻤــﺔ وﺳـﻴــﺎﺳــﺎت واﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻬ ــﺪف .وﻣــﻊ
ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴــﺎﻛــﻦ ذات ﺟ ــﻮدة

ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
وﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ »أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ
ﻟﻸﺑﺤﺎث« أﻫﻤﻴﺔ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ا ﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻛ ــﻦ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﻮدة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻘــﻮم اﻟ ــﺪول اﻷﺧ ــﺮى ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺨﻄﻮات ﻣﻬﻤﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء  45أﻟﻒ
وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ )،(2020 /2015

اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻹﺳ ـﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻌ ـﺘــﺰم اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﻠﻴﻮن
وﺣـ ــﺪة ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر »رؤﻳ ــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .«2030
وﺗــﺮﻛــﺰ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﺳ ـﻜ ــﺎن ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰاﻳﺎ
وﺗﺴﻬﻴﻼت اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻣـ ــﻦ ذوي اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﺾ،
ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗ ـﺤــﺎدﻳــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﺨﺼﺺ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ
زاﻳــﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎن« ،ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
 1.36ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎ ﻋــﺪة
ﻓــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻹﺳـﻜــﺎن

ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ اﻷﻳـ ـﺘ ــﺎم
واﻷراﻣــﻞ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻬﻤﻢ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺧﺼﺼﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ُﻋ ـﻤ ــﺎن  90ﻣـﻠـﻴــﻮن رﻳـ ــﺎل ﻋـﻤــﺎﻧــﻲ
ً
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳـﻜــﺎن وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .2019وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
ﺗـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق
واﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﻂ اﻹﺳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  36.000وﺣ ــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎزل وﺷﻘﻖ وﻗﺮوض
ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺷـﻘــﻖ ﺑﻨﻈﺎم »اﻹﻳـﺠــﺎر
اﻟﻤﺪﻋﻮم« وأراض ﺳﻜﻨﻴﺔ.
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»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
ﺗﻌﻜﺲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﺟﻬﻮد
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺜﻤﺮة ،وﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﻖ
إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻤﺠﺎل إﻧﺠﺎز وإﺗﻤﺎم
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.

ﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﺧـﻴــﺮا ،ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 2018ﻣﻦ "ﺟﻴﻪ .ﺑﻲ .ﻣﻮرﻏﺎن"،
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰه اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة )(STP
ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وﺗﻤﻜﻦ "اﻷﻫﻠﻲ" ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺑـﻠـﻐــﺖ  99.50ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺿـﻤــﻦ ﻓـﺌــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓﻲ
إﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
) ،(MT103ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﻰ ﺑــﺬ ﻟــﻚ
ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ "ﺟ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﻲ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن"
اﻟـﻤـﺸــﺪدة ﻟ ــﻸداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺟـﻌـﻠــﻪ ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ ﻋﻦ
ﺟــﺪارة اﻟﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺠﻮدة.
وﻗـ ــﺎم ﺷ ــﺮﻳ ــﻒ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺴــﻼم،
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟـ ـﺨ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ ورﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺗ ـﻐ ـﻄ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﺑـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰة ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ

ﺳﻮﻣﻨﺎث ﻣﻴﻨﻮن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ورﻧﺎ أﺑﻮ ﺣﺴﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋ ــﻦ "ﺟ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﻲ ﻣـ ــﻮرﻏـ ــﺎن" إﻟــﻰ
ﺳـ ــﻮﻣ ـ ـﻨـ ــﺎث ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻮن ،رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "اﻷﻫﻠﻲ".
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺲ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰة
ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺜﻤﺮة ،وﺗﻔﺎﻧﻲ
ﻓ ــﺮ ﻳ ــﻖ إدارة ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﻓــﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻤﺠﺎل إﻧﺠﺎز
وإﺗ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻼت ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻓـﺌـﺘـﻬــﺎ
ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء.

ُﻳﺬﻛﺮ أن "ﺟﻴﻪ .ﺑﻲ .ﻣﻮرﻏﺎن
ﺗ ـﺸ ـﻴــﺲ آﻧـ ــﺪ ﻛـ ــﻮ" ﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻗ ــﺎﺑـ ـﻀ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة
ُ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻌ ـﻨ ــﻰ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻳ ـ ـﻘـ ــﻊ ﻣـ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ــﺲ ﻓــﻲ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك .وﻫ ــﻲ ﺗﻌﺪ
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣـ ــﻦ أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.

وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ،
واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد
واﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت
إﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
وإدارة اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات وأﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :اﻟﻔﺮﺣﺎن ﻳﻔﻮز ﺑـ  ١٢٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺸﻬﺮي
أﻋـﻠــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ،
ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎن
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺣ ـ ــﺎن ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ  125أﻟ ــﻒ
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺗــﻢ إﻋ ــﻼن اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻋﺒﺮ إذاﻋ ــﺔ ﻧﺒﺾ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ FM
 ،88.8و ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻋــﻦ
وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻋﻠﻤﺎ
اﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺰ ،ﺣﻴﺚ أﻋﺮب ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ،وﺗﻮﺟﻪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻳـ ــﺪﺧـ ــﻞ ﻋـ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5000دﻳـﻨــﺎر أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ،
و 125أﻟ ـ ـ ــﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺎ،
واﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ 250
أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر رﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﺣﻴﺚ
إن ﻛﻞ  50دﻳﻨﺎرا ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﺗـﻤـﻨـﺤــﻪ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ
اﻟﺘﺎﻟﻲ.
واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب
ﻫﻮ  400دﻳﻨﺎر ،واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ

ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﻮ  500000دﻳﻨﺎر.
وﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﻋـ ــﺪم ﻗ ـﻴ ــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﺪي أو ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﻓ ــﺈن ﻓــﺮص
اﻟﻔﻮز ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ 50
دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪورﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ أﺷ ـ ـ ـ ــﻮاق
أﺑ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ،ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ" :ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎب
اﻟﺠﻮﻫﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻟـ ــﻼدﺧـ ــﺎر واﻟـ ــﺮﺑـ ــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ذاﺗــﻪ ،وﻧﺒﺎرك ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ  125أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻓﺮص اﻟﻔﻮز ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة".
وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺖ أﺑ ـ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺪة:
"ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﺑ ـﻜــﻞ ﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل زﻳ ــﺎرة
أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ
إﻳ ـ ــﺪاع  400دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺣـﺴــﺎب
اﻟﺠﻮﻫﺮة ،وﻛﻞ  50دﻳﻨﺎرا ﺗﻤﻨﺤﻪ

أﺷﻮاق أﺑﻮﺣﺪﻳﺪة

ﻓﺮﺻﺔ واﺣــﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ،
وﻓ ــﺮص اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺗـﺘـﻀــﺎﻋــﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب دون
ﺳﺤﺐ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ".
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﺣ ـﺴ ــﺎب
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺮة ﻳ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
واﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء،
و ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻄــﺎ ﻗــﺔ  Visaﻟﻠﺴﺤﺐ
اﻵﻟﻲ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،إدارة اﻟﺤﺴﺎب
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﺪﻋﻢ رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻨﻈﻢ ﻧﺪوة ﺗﻮﻋﻴﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻨﻈﻢ دورة أﺳﺎﺳﻴﺎت
ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ
ﻓﻲ ﺳﻮق ﻗﻮت
اﻟﻔﻮﺗﻮﺷﻮب ﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺎب One

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة
ﻃﻮﻧﻲ ﺿﺎﻫﺮ وأﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ﺷﺎرك ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻮق ﻗﻮت اﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ
اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻــﻞ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﺮواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
وﺑﺼﻔﺘﻪ راﻋﻴﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺴﻮق ،ﻋﻤﻞ "اﻟﺨﻠﻴﺞ"
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺟﺪا ،ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺮﻧﻔﺎل
ﺻﻐﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ،وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وأﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺳﻮق ﻗﻮت ﺑﺴﺎﺣﺔ
اﻟـﺼـﻔــﺎة اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣـﻜــﺎن ﻳــﺮﻣــﺰ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ .وﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻛﺎن اﻟﺴﻮق زاﺧﺮا
ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﺪم
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ "اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ" ،أﺣ ـﻤــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ" :ﻣـﺘـﺤـﻤـﺴــﻮن ﻟـﻬــﺬه
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺳﻮق ﻗﻮت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻟـﺸــﺎﺑــﺔ

ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺴـﻌــﻰ ﺳ ــﻮق ﻗ ــﻮت ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ
اﻟـﻀــﻮء ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟـﺼــﺎﻋــﺪة ،ﻧــﺪرك
أﻫـﻤـﻴــﺔ دور اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
ﺻﻐﺎر اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﻋـ ـﻘ ــﻮد ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻨــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ُﺻ ـﻤ ـﻤ ــﺖ ﺧ ـﺼ ـﻴ ـﺼــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ،وﻧﻔﺨﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﻨﺎ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ .ﻧـﺤــﺮص داﺋ ـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ دﻋــﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮا أن ﻧﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة
ﻣﺜﻞ ﺳﻮق ﻗﻮت".
ُ
وﻳﻌﺪ "اﻟﺨﻠﻴﺞ" أول راع ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﺮﻧﻔﺎﻻ داﺧﻞ
اﻟـﺴــﻮق ،واﻟ ــﺬي اﺣـﺘــﻮى ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ ،وﻛ ــﺎن ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـﻀـﻴــﻮف أﻳـﻀــﺎ اﻟـﻔــﻮز
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأﻛـﺜــﺮ .وﺷﻤﻠﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ :اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ،
أﻟﻌﺎب اﻷﻃﻮاق وأﻟﻌﺎب اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
واﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«
أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ واﻟـﺸـﻬــﺮي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﺔ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺠﻴﻌﺎن.
وﻓ ـ ـ ـ ــﺎز ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﻗ ــﺎﺳ ــﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﻘﻴﻤﺔ  20.000دﻳﻨﺎر،
ﻓﻴﻤﺎ ﻓ ــﺎز اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺳــﺎﻟــﻢ ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.000دﻳﻨﺎر.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أن ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ "اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ"
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  5000دﻳ ـﻨــﺎر،
وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑـ  20.000دﻳﻨﺎر ،وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  500.000دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب
ﻣ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،واﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ  1.500.000دﻳ ـﻨــﺎر،
واﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻓﻲ
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وﻋـ ــﻦ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﺘ ــﺢ "اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ" واﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ
ﻟ ــﺪﺧ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑــﺎﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ،ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻓـﺘــﺢ
اﻟـﺤـﺴــﺎب ﺑ ــﺈﻳ ــﺪاع  100دﻳ ـﻨــﺎر ﻓ ـﻘــﻂ ،وأن

ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺑ ــﻪ ﻣـﺒـﻠــﻎ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  500دﻳ ـﻨــﺎر
ﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛــﻞ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮص اﻟﻔﻮز ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب زادت
ﻓﺮص ﻓﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ  25دﻳﻨﺎرا
ﺗــﻮﻓــﺮ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺤﺴﺎب،
إذ ﻳـﺤـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ ﺳﺤﺐ
آﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﺋـﺘـﻤــﺎن ﺑـﻀـﻤــﺎن اﻟـﺤـﺴــﺎب ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ "اﻟﺘﺠﺎري".

ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻧﺪوة ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺣﻮل
ﻣﺮض ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "درﻫﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر
ﻋﻼج" وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن )ﻛﺎن(.
ﺗـﻨــﺎوﻟــﺖ اﻟ ـﻨــﺪوة اﻟـﺘــﻲ أﻗﻴﻤﺖ أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻣــﺮض ﺳﺮﻃﺎن اﻟــﺮأس واﻟﺮﻗﺒﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮض وأﻋﺮاﺿﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ د .ﻣــﻲ ﻃــﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺟــﺮاﺣــﺎت اﻟﻠﺜﺔ وﻃــﺐ اﻟﻔﻢ
ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷــﺎدت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﺳﺤﺮ دﺷﺘﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﺣﻮل ﻃﺮق
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋــﺮاض اﻷﻣــﺮاض ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ،وﻃــﺮق ﻋﻼﺟﻬﺎ
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
ً
وأوﺿﺤﺖ دﺷﺘﻲ أن "ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة ﺗﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إدراﻛﻨﺎ
ﻟﺨﻄﻮرة ﻣــﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻓــﻲ إﻃــﺎر دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮض )ﻛﺎن( وﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑـﻴــﻦ أﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟـﺨـﺼــﻮص ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺛﺮوﺗﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ".

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن أﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻳــﻮﻣــﻲ،
وﻓ ــﺎز ﻛــﻞ واﺣ ــﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة  5000دﻳـﻨــﺎر،
واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ :ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس اﻟﻠﻨﻘﺎوي ،أﻣﻞ
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻣﺒﺎرك ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺼﺒﺎح ،ﺻﺒﺎح
ﺟﻮدت ﺧﻠﻒ ،وﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ.
وإﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟـﻴــﻮﻣــﻲ ،ﻳــﻮﻓــﺮ "ﺑــﺮﻗــﺎن"
ﺳﺤﺒﺎ رﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﻮي ﻟـﺤـﺴــﺎب "ﻳــﻮﻣ ــﻲ" ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  125.000دﻳﻨﺎر .وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء
أﻻ ﻳﻘﻞ رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺴـﺤــﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛــﻞ 10
دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣــﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
وإذا ﻛ ــﺎن رﺻ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب  500دﻳ ـﻨ ــﺎر وﻣــﺎ
ﻓﻮق ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻞ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

»ورﺑﺔ« ٥ :راﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ـ ــﺔ أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ اﻟـﺨـﻤـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﺤﺐ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ
اﻟـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻣـﻤـﺜــﻞ ﻋﻦ
وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وا ﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗﺪ ﺗﻮج  5راﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ،ﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
 1000دﻳﻨﺎر ،وﻫﻢ :ﺳﺎﺟﻲ ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﺎﺟﻲ اﻟﺪوﺳﺮي ،ﺳﻠﻴﻤﺎن داود
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﻮﻃﻲ ،ﻣﺸﻌﻞ ﻻﻓﻲ
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻴﻮف اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻧــﻮاف ﻧﺠﺪي اﻟﺴﻮﻳﻂ ،وﻣﺎﺷﻊ
ﻣﺎﻃﺮ ﻣﺮوي اﻟﻈﻔﻴﺮي.
وﻳـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣــﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ

ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺛــﺎﺑ ـﺘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أرﺻــﺪﺗ ـﻬــﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
ﻓـ ــﺮص ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ رﻏـ ـﺒـ ـﺘ ــﻪ ﻓــﻲ
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ
وﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ واﻟﺘﺠﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟــﺬي ﻟﻘﺎه اﻟﺤﺴﺎب ،ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ
ورﺑــﺔ إﻃــﻼق ﺣﺴﺎب "اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ"
ﺑ ـﺤ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﻣـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرة ﻓــﻲ
 ،2019ﺗﻄﻮي ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ أﻛـﺒــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت
واﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ

ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر!
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  5راﺑﺤﻴﻦ1000 ،
دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
ﻓــﻲ  2019ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى
) (Mega Drawsاﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺎم ﻛﻞ
رﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ  5راﺑﺤﻴﻦ،
وﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول 100
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،و 4راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرات
 .Land Cruiser VXRو ﻟـﻤـﻨــﺢ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺮﺑﺢ،
ﻗ ــﺎم ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
ﺑﺴﺤﺐ  Mega Drawاﻷﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم
 2019ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻻﻧﺪ ﻛﺮوز
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻟﺮﺑﺢ
ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل

اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟـﺤـﺴــﺎب ،وﻗ ــﺪم ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ ﺣﻼ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺎ آﺧ ــﺮ ﺑــﺎﺳــﻢ ودﻳ ـﻌــﺔ
اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺪ اﻟـﻤــﻮدﻋـﻴــﻦ
ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  3.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓﺮص رﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺪورة
ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن دورة أﺳﺎﺳﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،Photoshopﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺪوﻳﺴﺎن ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب .One
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ "ﺑﻮﺑﻴﺎن"،
ﺣ ـﻤ ــﺪ ﺣـ ــﺎﺟـ ــﻲ ،إن "ﻓ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة ﻫـ ــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻢ
أﺳﺎﺳﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻮﺗﻮﺷﻮب اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب
 ،Oneﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ أ .اﻟــﺪوﻳـﺴــﺎن ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام أﺟ ـﻬــﺰة اﻟ ــﻼب ﺗــﻮب
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻮﺗﻮﺷﻮب".
وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت دورة أﺳﺎﺳﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ  Photoshopﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺑ ـ ــﻮرش ﻋﻤﻞ
ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻦ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺠــﻮدة ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،Photoshop CCﻣﻦ  4ﺣﺘﻰ
 8ﻣﺴﺎء.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ﺣ ــﺎﺟ ــﻲ أن ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻮرﺷﺘﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ  40ﻋﻤﻴﻼ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺣﺴﺎب  oneﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻣﺆﻛﺪا أن "ﺑﻮﺑﻴﺎن"
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ،واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻣــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وأﻛــﺪ ﺣﺎﺟﻲ" :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ )ﺑﻮﺑﻴﺎن( ﻧﺮﻛﺰ داﺋﻤﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ ﻛــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻬــﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺣﺴﺎب  Oneاﻟﻴﻮم ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟـﻌـﺼــﺮﻳــﺔ ،واﻻﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻃﺮح اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ راﺋﺪا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ".

١٤

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4033اﻻﺛﻨﻴﻦ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  29 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

اﻟﻤﻄﻮع :ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل »اﻟﻤﻄﻮع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﻮﺳﺘﺎف روﺳﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻹدارة ا ﻟ ــﺮ ﺋـ ـﻴ ــﺲ ا ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮع اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻓـﻴـﺼــﻞ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ــﻮع ،ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﻪ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮة
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ﻣـ ـ ــﺎري ﻣـ ــﺎﺳـ ــﺪوﺑـ ــﻮي ،ﻓـ ــﻲ 29
ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،وﻧ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺎ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻏــﻮﺳ ـﺘــﺎف روﺳ ــﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋﺒﺮت اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﺎ ﺑـﻬــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة،
وﺷﻜﺮت اﻟﻤﻄﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎوة
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل ،وﺳ ـﻌ ـﻴ ــﻪ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ
ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗـﺴـﻠــﻢ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع:
»ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮص ﻓـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﻄﻮع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ً
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻄﻮع ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
وﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﺗ ـﺸ ــﺮﻓ ـﻨ ــﺎ ﺑـ ــﺰﻳـ ــﺎرة اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎري
ﻣﺎﺳﺪوﺑﻮي ،اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺧﻼل
اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﺼـﻌــﺪ ،واﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ ﺑـﻀــﺮورة

ﺑﺤﺚ اﻟﻔﺮص ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ«.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ» :ﺷ ـ ـﻜـ ــﺮا ﻟـﻠـﺴـﻔـﻴــﺮة
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرة ﻣ ــﻮﺿ ــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ،واﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ ﻣ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟـ ـ ــﻰ دوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰة
ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي
ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ
ﺳــﺎﻋــﺪﻧــﺎ ﻓــﻲ أن ﻧﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮق اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
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»دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺪق
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺗﻞ ﺑـ  ١١٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ دﻳ ـ ـﻤـ ــﺔ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﻣ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎز ﻟ ـ ــﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر،
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﻮاذﻫ ـ ــﺎ ،ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﻨــﺪق »رﻳ ــﺰﻳ ــﺪﻧ ــﺲ إن«
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺎﺗﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  118ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮ ﻳ ـ ـﺒـ ــﺎ ،ﻣ ــﻮا ﺻـ ـﻠ ــﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓ ـ ــﻲ أﺻـ ـ ـ ــﻮل ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ ﻣـ ـﺤ ــﺪودة اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ
وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
وﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑـ
»دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« وﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻫﺬا
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﻳﺪر ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺗ ــﻮزع
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،وﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ داﺧﻠﻲ
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ رأس اﻟـﻤــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ،
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻤﻘﺪرة
ﺑ ــﺄرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻮام ،واﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
وأﺷﺎر ﻣﺤﻤﺪ إﻟﻰ أن »دﻳﻤﺔ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« داﺋﻤﺔ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺔ ﺑـ ــﺄﻗـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ

اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﺔ .وﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣــﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻼءة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷداء اﻟﻘﻮي.
وأﺿ ــﺎف أن ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺠﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ »دﻳـﻤــﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«،
ﻳ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣ ــﻊ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،وﻳ ـﻤ ـﺘــﺎز ﺑــﺎﻟـﻌــﻮاﺋــﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰة اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﻳـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺤـ ـﻬ ــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ
اﻟﺠﻴﺪة اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻌﻘﺎر وﺟﻮدﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻓﻨﺪق رﻳﺰﻳﺪﻧﺲ
إن ،ﺳ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻞ -اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـﻠـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ »ﻣـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﻮت« -ﻓ ـﻨــﺪق
ﻣـﺤــﺪود اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ،ﺗــﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه
ﺣ ــﺪ ﻳـ ـﺜ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2017و ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ
ﺑ ـﻤ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻗـ ـ ـﻠ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ وﻗـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮات وﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت
اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ان ا ﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪق ﻳ ـﻀ ــﻢ
 302ﻏــﺮﻓــﺔ ﻟـﻠـﻀـﻴــﻮف واﻟ ـﻨــﺰﻻء
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت،
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 7000
ﻗ ــﺪم ﻣــﺮﺑـﻌــﺔ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ

وﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻳﺘﺴﻊ ﻟــ181
ﻣﺮﻛﺒﺔ.
وذﻛ ــﺮ أن »دﻳـﻤــﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ ﺷ ــﺮﻳـ ـﻜـ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻲ »ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ
ﺳﺘﻮﻧﺒﺮﻳﺪج« ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وإدارﺗﻪ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
»ﺳﺘﻮﻧﺒﺮﻳﺪج« ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة واﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓﻲ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق،
وﺗ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎدق ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﺮاﻗﻴﺔ.

»ﻛﻴﺒﻜﻮ« اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ »اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ« »ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ »ﻣﻴﻨﺎ ﻓﻨﺪ ﻣﺎﻧﺠﺮ«
»أﻓﻀﻞ ﺻﻨﺪوق أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« و»أﻓﻀﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺨﺼﺺ«

اﻟﻌﻤﺮ :اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﻌﻠﻢ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ
)ﻛﻴﺒﻜﻮ( ،ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
وﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ـﺮاع رﺋـﻴـﺴــﻲ .وﻫﻮ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ  ،(PEAK) 2019ﻛ ـ ٍ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻫــﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1000و1400
ﺷﺨﺺ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻣﺪرﺳﺔ إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺻ ـ ﱠـﺮﺣ ــﺖ ﻋـﺒـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ ،اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت – ﻛﻴﺒﻜﻮ ،ﺑﺄن
»اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﺳ ـﻨ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺑ ــﺪﻋ ـﻤ ـﻬ ــﻢ ،ﻟ ـﻨــﺮﺗ ـﻘــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﺳﺘﺸﺎرك ﻛﻴﺒﻜﻮ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت
اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ«.
ﻋﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ

»اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ »اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻨﻮي،
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ ،واﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار أﺳﺒﻮع ﻛﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ رﺣﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺳﻮد أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ »اﻷوﻟﻰ
ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪورﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮه.
وﻟﻔﺖ اﻷﺳ ــﻮد إﻟــﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧــﻼل اﻟﻤﻌﺮض ورﺷــﺔ
ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻗﺎم ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ وأﻧ ــﻮاﻋ ــﻪ ودوره ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﺎة اﻷﻓ ـ ـ ــﺮاد ،وأﻫـﻤـﻴــﺔ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ودورﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
وﺗﻄﻮﻳﺮه ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ
ﻛﻮادرﻫﺎ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺣ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺖ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻏﻠﻮﺑﻞ( ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ
»أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ« و»أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺻ ـﻨــﺪوق
ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ« ﻣ ــﻦ »ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻓـﻨــﺪ
ﻣﺎﻧﺠﺮ« ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ أداء ﻗﻄﺎع
إدارة اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ُ
وﻗـ ـ ــﺪ ُﻣـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰﺗـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﺣﺘﻔﺎل أﻗﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺎء  29ﻳﻨﺎﻳﺮ
 2019ﻓـ ـ ــﻲ د ﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة
اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮل واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وﺗـﺴـﻠـﻤـﻬـﻤــﺎ ﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﺋﻴﺲ إدارة
اﻷﺻ ـ ـ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳ ــﻂ وﺷ ـﻤــﺎل إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﻓﻲ
»ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﺑﺪر اﻟﻐﺎﻧﻢ.
وﺣـ ـﺼ ــﻞ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﻏـﻠــﻮﺑــﻞ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ا ﻟــﺮا ﺋــﺪة
ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓـﻀــﻞ ﺻﻨﺪوق
أﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق
اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ وﺷـ ـﻤ ــﺎل إﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ«،
وﻳ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪف اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوق إﻟ ـ ــﻰ
ﻧـﻤــﻮ رأس اﻟ ـﻤــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

 :Ooredooﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ »ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮم«
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻋـﻤــﻼء  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ اﻵن اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮم ،ﺑﺴﺮﻋﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﺒﺮ
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ،FASTtelcoاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .Ooredoo
وﺗﺘﻴﺢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻊ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻵن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  ،Mbps 10وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﺮﻋﺎت ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  ،Mbps 100ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﺧﺪﻣﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﺘﻨﻘﻞ و ﺧــﺪ ﻣــﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وأ ﺟـﻬــﺰة
ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻴﻮم اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻌﺮوض
ﻫﻼ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﺔ
اﻟﻰ اﻟﺒﺎﻗﺔ اﻷﻋﻠﻰ.
وﺗﺘﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ  35ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﺤﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺮف وﺑﻴﺎن وﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ وﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة
واﻟـﻤـﻨـﻘــﻒ واﻟـﻤـﻬـﺒــﻮﻟــﺔ وﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻵن اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺳــﺮﻋــﺎت اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ اﻟـﻔــﺎﺋـﻘــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻗﺪرات ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة
ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم واﻟﻌﺎب اﻷوﻧﻼﻳﻦ.
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ﺑ ــﺎﻗ ــﺎت ﺷــﺎﻣــﻞ ﻫ ــﻮم ﻣ ــﻦ  Ooredooاﻟـ ـﺘ ــﺰام اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻧـﻤــﻂ اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت  Ooredooأن ﻫــﺬا اﻹﻧـﺠــﺎز ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﺗﻔﺮدﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺠﻮدة .واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي ،ﺗﺠﺪد Ooredoo
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻧﻤﻂ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.

ﺑﺪر اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
أﺳــﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺣـﻘــﻖ اﻟـﺼـﻨــﺪوق أداء ﺑﻠﻎ
 63.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2005ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 70ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أداء ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﺑﻠﻎ  6.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﻣـﺘـﺨـﺼــﺺ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،وﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ــﻰ
ﻧـﻤــﻮ رأس اﻟ ـﻤــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ

واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﺣﻘﻖ أداء ﺑﻠﻎ 2.8
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺗــﺄﺳـﻴـﺴــﻪ ﻋــﺎم
 ،2006ﻣـﺘـﻔــﻮﻗــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 14.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس
اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘــﻖ أداء ﺳـﻠـﺒـﻴــﺎ ﺑﻠﻎ
 11.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻢ» :إﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ
ﺳـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺪاء ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺬي ﺣـﺼـﻠـﻨــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،واﻟـ ــﺬي
ﻳـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ ﺳـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ذات ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻋــﺎل
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮدة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء .إن
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎء اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﺳــﺎﻫـﻤـﺘــﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓ ــﺎق أداء
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻴﺎس«.
وأﺿ ــﺎف» :أن اﻷداء اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻫ ــﻮ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻷﺳﺲ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻊ
ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ«.

»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ ﻣﻌﺮض »ﺳﻼﻣﺔ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ«

اﻟﺨﻮاري ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض »ﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺔ أﻃ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺎ«
اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ــﻮي ،اﻟـ ــﺬي ﻧـﻈـﻤــﻪ ﻣﻜﺘﺐ
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ ،اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ ﻓــﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض،
اﻟــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز
– اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ د .ﻣﻨﻰ اﻟﺨﻮاري ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﻲ زﻳ ــﻦ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ وﻣﻤﺜﻠﻲ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ وﻣـﻜـﺘــﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺖ أن ر ﻋ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮي أﺗــﺖ
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
وﻣـﻜـﺘــﺐ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻄـﻔــﻞ ،ﻟﺘﺒﻨﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﺎﻫﻢ

ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻪ ،وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻄـﻔــﻞ وﻧـﺸــﺮ
اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻬﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2016ﺧﻂ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻄﻔﻞ ،147
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ
وﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺨ ــﻂ اﻟ ـﺴــﺎﺧــﻦ
ﻣ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ ﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﺧـ ــﻂ اﺗ ـﺼ ــﺎل
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ـﻴــﻎ ﻋـ ــﻦ ﺣـ ــﺎﻻت
اﻟﻌﻨﻒ واﻹﺳ ــﺎء ة ﺿــﺪ اﻷﻃـﻔــﺎل
داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ أﺷـ ـﻜ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ أو
اﻹﺳـ ـ ـ ــﺎءة ﺿ ــﺪ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ،ﺣـﻴــﺚ
ﺷ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض رﻛـ ـﻨ ــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ
ﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ اﻟ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﺨــﻂ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟﻤﻌﺮض ﻫﺪف
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
ﺣ ـ ــﻮل ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـﺴــﻼﻣــﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺣ ــﻮل ﺳــﻼﻣــﺔ وﺻ ـﺤــﺔ اﻷﻃ ـﻔــﺎل
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
وﺗ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ أوﻟـ ـﻴ ــﺎء اﻷﻣـ ـ ــﻮر ﺣــﻮل
اﻻﺳـ ـﻌ ــﺎﻓ ــﺎت اﻷوﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل
واﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﺣ ــﻮل ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ وأﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻛ ــﺮﺳ ــﻲ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ورﺑـ ـ ــﻂ ﺣ ــﺰام
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎرات ،إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻔـﻬــﻮم اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ وﺳــﻼﻣــﺔ اﻷﻃ ـﻔــﺎل
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وإذ ﺗﺆﻛﺪ »زﻳﻦ« أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ ﺧـﻄــﻂ وﺗــﻮﺟـﻬــﺎت
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﻧﻬﺎ ﻓﺨﻮرة ﺑﺄن
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻹﻧـﺠــﺎح ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺬي ﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿـﺤــﺖ أن دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﺟـ ـ ــﺎء ﻣـ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠــﻖ
ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻳ ـﻬــﻢ أﻣـ ــﻦ وﺳ ــﻼﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﻌﻜﺲ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ أﺗـ ــﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ،ودور اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﻓ ـ ــﻲ وﺿ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـﺼ ـﻤــﺔ
ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
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حوار مع التشكيلية
المصرية سمر رأفت حول
شغفها في الرسم على
الوجوه وطموحاتها في
عالم الريشة واأللوان.
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يتعاون زياد الرحباني
مع كل من سلطان الطرب
جورج وسوف وشيرين
عبد الوهاب ...التفاصيل
في الداخل.

مارغو روبي تظهر بشخصية
«هارلي كوين» في «»Birds of Prey
تناقلت تقارير إعالمية عالمية صــورا خاصة
بكواليس فيلم األبطال الخارقين المنتظر "Birds
 ،"of Preyالذي تقوم ببطولته النجمة األميركية
م ــارغ ــو روب ـ ــي ،وت ـج ـســد ف ـيــه شـخـصـيــة "ه ــارل ــي
كــو يــن"؛ إ ح ــدى شـخـصـيــات عــا لــم " "DCللقصص
المصورة.
وظهرت مارغو بالكواليس وهي في زي "هارلي
ك ــوي ــن" أث ـن ــاء ت ـصــويــر ع ــدد م ــن م ـشــاهــد الـفـيـلــم
الخارجية في مدينة لوس أنجلس األميركية.
و تــدور أ حــداث الفيلم حول بدايات الشخصية
وتحوالتها ،ويشارك في بطولته نخبة من نجمات
ه ــولـ ـي ــوود ،م ـن ـهــن م ـ ــاري إل ـي ــزاب ـي ــث وي ـن ـس ـت ـيــد،
جورني سموليت بيل ،ومن المقرر طرحه تجاريا
في فبراير .2020
وجسدت مارغو روبي شخصية "هارلي كوين"
ألول مرة بأحداث فيلم األبطال الخارقين "Suicide
 "Squadعام  ،2016وسط مشاركة نخبة من نجوم
السينما العالمية ،منهم بن أفليك ،هنري كافيل،
ويل سميث ،وفيوال ديفيس ،وحقق الفيلم إيرادات

روبرت داوني

عالمية تخطت  700مليون دوالر ،كما فاز بجائزة
أوسكار وحيدة وهي "أفضل مكياج".
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــواص ـ ــل روب ـ ـ ـ ــي ت ـص ــوي ــر
دوره ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي أح ـ ـ ـ ــدث أف ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ك ــون ـت ـي ــن
ترانتينو السينمائية "Once Upon a Time in
 ،"Hollywoodوا ل ــذي يـقــوم بـبـطــو لـتــه نـخـبــة من
أبرز نجوم هوليوود ،منهم النجم ليوناردو دي
كابريو ،والنجم براد بيت.
و يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ف ـي ـل ــم " Once Upon a Time in
 "Hollywoodه ــو ا ل ـت ـعــاون األول ب ـيــن ا لـمـخــرج
ترانتينو والنجمة مارغو روبي ،حيث تعاون من
قبل مع دي كابريو بفيلم ""Django Unchained
ع ــام  ،2012و م ــع ب ــراد بـيــت بـفـيـلــم "Inglorious
 "Bastardsعــام  ،2009و مــن المقرر عــرض الفيلم
ً
تجاريا في أغسطس المقبل.
وت ــدور أح ــداث الـفـيـلــم ح ــول مـمـثــل تـلـفــزيــونــي
وب ــديـ ـل ــه ف ــي مـ ـح ــاول ــة م ـن ـه ـمــا ل ــدخ ــول ص ـنــاعــة
السينما أثناء حادثة تشارليز مانسون الشهيرة
في  1969بمدينة لوس أنجوس.

ثيلما سكونميكر

يــذكــر أن آخ ــر اع ـم ــال روب ــي ه ــو فـيـلــم ال ــدرام ــا
" ،"Mary Queen of Scotsمن بطولتها إلى جانب
سيرشا رونان ،وديفيد تينانت ،والمخرج جوزي
رورك.
وتدور أحداث العمل حول ماري ستيوارت ،التي
تحاول االستيالء على عــرش ُحكم ملكة إنكلترا
إل ـيــزاب ـيــث ،وال ـتــي تـجــد نـفـسـهــا حـبـيـســة الـسـجــن
لسنوات في انتظار حكم إعدامها.
ي ــذك ــر أن روبـ ـ ــي ت ـخ ـط ــط إلنـ ـت ــاج مـسـلـســل
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول بـ ـع ــض م ـس ــرح ـي ــات
شكسبير من منظور أنثوي.
وستنتج مارغو  10حلقات غير مرتبطة
ب ـب ـع ـض ـهــا ل ـه ـي ـئــة اإلذاع ـ ـ ــة األس ـت ــرال ـي ــة،
و سـيـكــون مــو ضــوع كــل حـلـقــة مسرحية
مختلفة .وسيجري تناول المسرحيات
من منظور أنثوي ،حيث سيكون معظم
القائمين على اإلنتاج من النساء.

ديانا روس

ً
« »Avengersيتخطى «بافتا» تكرم سكونميكر ديانا ًتقدم استعراضا
بـ «العضوية الدائمة» غنائيا في «غرامي»
 80مليون مشاهدة
حقق اإلعــان الدعائي لتتمة سلسلة األبطال الخارقين
" ،"Avengers: Endgameنجاحا كبيرا ،بتخطيه حاجز الـ80
مليون مشاهدة خالل شهر من طرحه ،وسط توقعات بأن
يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا ضخما فور طرحه تجاريا
نهاية أبريل المقبل .ويضم العمل نخبة من نجوم هوليوود،
منهم :روبرت داوني ،مارك رافلو ،سكارليت جوهانسن ،بري
الرسون ،بول رود ،جوش برولين ،برادلي كوبر ،توم هولند،
وكريس هيمسورث.
َّ
وتقدر ميزانية الفيلم بما يقرب من  500مليون دوالر،
وهي التكلفة اإلنتاجية األعلى في تاريخ السينما العالمية.

أعلنت إدارة جوائز بافتا البريطانية تكريم المونتيرة
األميركية ثيلما سكونميكر بالعضوية الدائمة في الحفل،
المقرر أن تنطلق نسخته الـ 72هذا العام 10 ،فبراير الجاري.
ونشرت "بافتا" البريطانية مقطع فيديو ،عبر صفحتها
ّ
الرسمية ،ذكرت فيه بتكريم الممثل األميركي الحائز على
جائزة األوسكار سيدني بواتيه ،في حفل عام .2016
وعلقت صفحة "الـبــافـتــا" على الفيديو بــ"نـظــرة لعام
 ،2016عندما تم تكريم السير سيدني بواتيه بالعضوية
الدائمة ،وننتظر قدما تسليم الجائزة مرة أخرى هذا العام،
للمونتيرة األميركية ثيلما سكونميكر".

أعلنت إدارة حفل تــوزيــع جــوائــز "غــرامــي" لعام
 2019أن الـنـجـمــة ال ـعــال ـم ـيــة دي ــان ــا روس سـتـقــدم
استعراضا غنائيا راقصا خالل الحفل الذي ينتظره
الماليين من شتى أنحاء العالم.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـت ــم ب ــث ح ـف ــل ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز
 Grammyمباشرة على قناة  CBSمن مركز Staples
 Centerفــي ل ــوس أن ـج ـلــس ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن تقدم
الحفل النجمة اليشيا كيز ،ويشهد مشاركة كاردي
بي وجانيل مونيه ،والنجم شون مينديز ،وبوست
مالون ،وكاميال كابيللو.

عرض مسلسل «غصون في الوحل»  17الجاري
●

محمد جمعة

أعلنت الفنانة هدى حسن عرض مسلسل "غصون
في الوحل" يوم  17الجاري عبر شاشة قناة ،mbc
وك ـش ـفــت الـنـجـمــة ال ـق ــدي ــرة ع ــن ال ـبــوس ـتــر الــرسـمــي
للمسلسل ،ا لــذي يضم نخبة من الفنانين ،ومنهم
محمد الــرشـيــد ،الـعــائــد لـلــدرامــا بعد غـيــاب طويل،
وعبدالله الطراروة ،وريم أرحمة ،وعبدالله السيف،
وفوز الشطي ،وعلي الحسيني ،ومن البحرين الفنانة
أم ـي ــرة م ـح ـمــد ،ف ـضــا ع ــن مـجـمــوعــة م ــن الـفـنــانـيــن
الشباب .والعمل تأليف منى النوفلي ،وإخراج محمد
دحام ،واإلشراف العام لعبدالله السيف.
وفي هذا الصدد قالت هدى عن شخصيتها في
العمل" :شجون امرأة صعبة جدا ،قبيحة من الداخل
والخارج ،لها طريقة ّ
معينة في المشي واإليماء ات
وحتى الجلوس ،مستفزة ،ولها ماض أوصلها إلى
هذه المرحلة".
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن ال ـج ـم ـه ــور ق ــد ي ـكــره ـهــا عـنــد
م ـش ــاه ــدة ال ـم ـس ـل ـســل ،ل ـك ـن ـهــا ت ـع ـت ـبــر ذلـ ــك ف ــي حــد
ذات ــه نـجــاحــا ،ألنــه يــؤكــد قــدرتـهــا على التعامل مع
الشخصية ،وأن الدور قد وصل إلى المشاهدين.
وأعــربــت ه ــدى عــن سـعــادتـهــا بتخليها عــن دور
المنتج في هذا العمل ،حيث تكتفي بالتمثيل فقط،
لالبتعاد عن الضغوط اإلنتاجية التي تعانيها في
كل تجربة تخوضها ،عالوة على أنها تريد إعطاء
الدور حقه.

مواقف حياتية
وتـ ــدور أحـ ــداث مسلسل "غ ـصــون فــي ال ــوح ــل" في

"أمنيات بعيدة" المقرر عرضه خالل شهر رمضان
المقبل ،من تأليف الكاتبة منى الشمري ،ومن إخراج
البحريني محمد القفاص ،الذي يلتقي هدى للعام
الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي فــي مـنــافـســات رم ـضــان ،بعد
تعاونهما الناجح في "عطر الــروح" ،ويشارك هدى
بطولة المسلسل مجموعة مميزة من الفنانين.

«نيوتن»
يــذكــر أن هــدى تــواصــل حاليا ع ــروض مسرحية
"نـ ـي ــوت ــن" م ــن ت ــأل ـي ــف ج ــاس ــم ال ـج ــاه ـم ــة وإخـ ـ ــراج
عبدالمحسن العمر ،إنتاج مؤسسة «ستيج قروب»
لإلنتاج الفني والمسرحي من بطولة :مرام ،وغدير
الـسـبـتــي ،وأس ــام ــة الـمــزيـعــل ،وعـبــدالـلــه ال ـط ــراروة،
وعبدالمحسن العمر.
وكانت الفنانة القديرة قد حققت حضورا طيبا
خ ــال رم ـضــان الـمــاضــي ،مــن خ ــال مسلسل "عطر
ال ـ ـ ــروح" ،الـ ــذي ج ـ َّـس ــدت خــالــه شـخـصـيــة د .عـطــر،
الطبيبة النفسية التي ترصد مجموعة من الظواهر
االجـتـمــاعـيــة ،تــألـيــف ع ــاء ح ـمــزة ،وإخ ـ ــراج محمد
القفاص.

ملصق مسلسل «غصون في الوحل»
إطار اجتماعي ،حول امــرأة اسمها غصون ،تتعرض
للعديد من المواقف الحياتية ،التي تؤثر عليها وعلى
عالقاتها بالمحيطين حولها ،مع التطرق إلى بعض
الـقـضــايــا اآلن ـيــة ال ـتــي تـهــم ال ـن ــاس ،بــأسـلــوب درام ــي
شيق ومثير.
من جهة أخــرى ،تستعد هــدى لتصوير مسلسل

مارغو روبي

مسك وعنبر
تحقق مسرحية "سبيليات
إسماعيل" النجاح تلو
اآلخر من خالل مشاركتها
في العديد من الفعاليات
العربية.

21

انتهت الفنانة انتصار الشراح
من تصوير مسلسل « عشاق رغم
الطالق» كما تواصل حاليا مواجهة
الفنانة حياة الفهد في «حدود
الشر» للمخرج احمد دعيبس.

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

التشكيلية سمر رأفت :أرسم على وجوه البشر
ألبرز مالمح النفس اإلنسانية

سمراويت

رغم أنها تدرس طب اإلسنان ،فإنها مأخوذة بعشق الرسم منذ كانت طفلة ،وقد حققت المصرية سمر رأفت
شهرة واسعة على مواقع التواصل االجتماعي ،منذ بدأت قبل سنوات عرض إبداعها المتنوع في الرسم على
أي سطح يصادفها ،ولكنها تكاد تجزم في حوار مع {الجريدة} أن الرسم باأللوان على وجوه البشر هو أكثر ما
يشعرها بالمتعة ،وفيه مزايا عدة .نتعرف إليها في سياق السطور التالية.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

القاهرة -أحمد الجمال

أتعامل مع الوجه
باعتباره لوحة ثم
ألتقط له صورة
فوتوغرافية

سمر رأفت

من أعمالها الفنية
عالقتك بالرسم ...وما أول
كيف بدأت
ِ
فكرة نفذتها وكيف كانت ردود الفعل؟
بدأت عالقتي بالرسم منذ كان عمري
 10سـنــوات .كنت فــي الصف الخامس
االبـ ـت ــدائ ــي وال أن ـس ــى ح ـيــن ق ــال ــت لي
ُمعلمة الــرســم{ :أنــت ترسمين لوحات
ال ت ـعــرف ـيــن ق ـي ـم ـت ـهــا .ي ـم ـكــن عــرضـهــا
فــي مـعــارض عالمية} ،وم ــرت السنون
وكنت ال أزال أرسم في حدود إمكاناتي،
وبمرور الوقت أصبحت لدي قدرة على
الــرســم بـشـكــل أف ـضــل بـكـثـيــر ،بـشـهــادة
ك ــل ال ـم ـقــرب ـيــن إلـ ــي ال ــذي ــن شـجـعــونــي
ودعموني .وبــدأت الرسم بالرصاص،
ثم ألــوان الزيت على اللوحات ،وظللت
ً
ل ـمــدة عــامـيــن تـقــريـبــا أرس ــم عـلــى لــوح
القماش وال ــورق ،ثم بــدأت الرسم على
النرجيلة والسبرتاية والمالبس ،وأي
سطح يصادفني.
هل لدراستك عالقة بالفن التشكيلي؟
أن ـ ـ ــا ف ـ ـنـ ــانـ ــة ت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ب ــالـ ـفـ ـط ــرة.
ً
أكاديميا ،أدرس طب األسنان .بالطبع
كـنــت أتـمـنــى أن ألـتـحــق بكلية الفنون
الجميلة ،لكن نتيجة ظروف خاصة لم
أتمكن من ذلك.

هل حصلت على دورات متخصصة
في الرسم لصقل موهبتك؟
ال .ل ــم أح ـص ــل ع ـلــى أي ــة دورات في
الــرســم .اكتسبت خبرتي مــن تجاربي
ً
الكثيرة .مثال ،كنت أرى صورة وأحاول
رسمها بطريقتي ،من دون أية قواعد،
وب ـ ـمـ ــرور الـ ــوقـ ــت ان ـغ ـم ـس ــت فـ ــي عــالــم
األلوان ،وأبدعت مئات اللوحات

مالمح وأهداف
م ــا الـمـتـعــة ال ـتــي تـشـعــريــن ب ـهــا من
خالل الرسم؟
ح ـي ــن أرسـ ـ ــم أشـ ـع ــر ب ــراح ــة نـفـسـيــة
كبيرة .عندما ينخرط الـمــرء فــي عمل
ً
ً
يحبه يكون سعيدا وشغوفا بمواصلة
مــا يـنـجــزه ويـتــولــد فــي داخ ـلــه طموح
لتحقيق مزيد من التميز والنجاح.
تميزت في الرسم على وجوه البشر،
ل ـ ـمـ ــاذا اخ ـ ـتـ ــرت هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـفــن
ً
تحديدا؟

ً
وضوحا ...يبرز هذا الفن مالمح النفس
اإلنسانية.
لمن تنفيذين هذه األفكار ..لألصدقاء
واألقارب فحسب؟
فــي مــا يتعلق بــالــرســم على الــوجــوه،
أسـتـخــدم وج ــوه بعض مـعــارفــي كلوحة
من القماش ،أما األنواع األخرى كالرسم
عـلــى {الـسـبــرتــايــة} و{الـنــرجـيـلــة} ،فأنفذ
األفكار وأروج لها عبر مواقع التواصل
االجتماعي من خالل ما يعرف بـOnline
.gallery
ْ
َم ـ ــن م ـث ـلــك األعـ ـل ــى ف ــي ال ــرس ــام ـي ــن أو
ً
الفنانين التشكيليين عموما؟
لن أكــون صادقة إذا ذكـ ُ
ـرت اسم رسام
واحد ،لكن في الوقت ذاته يمكنني القول
إنه ال مثل أعلى بعينه لي .كل ما في األمر
أن كل ّ
رسام تلفت نظري لوحة له كفيلة
بإثارة الشغف بداخلي.

أحد أعمال سمر رأفت

كـ ـن ــت أرس ـ ـ ــم ال ـ ــوج ـ ــوه ب ــال ــرص ــاص
( ،)Pencil portraitلكنني وجدت أن ذلك
ال يجسد أي روح أو مشاعر ،وهو مجرد
ص ــورة منقولة بــالــرصــاص .ومــن هنا
فكرت في التلوين على وجــوه الناس،
ثم التقاط صورة فوتوغرافية للشخص
الذي رسمت على وجهه ،فتبدو وكأنها
لــوحــة مــر ســو مــة بتقنية البعد الثاني
 .2Dيشعرني هــذا األمــر بمتعة كبيرة
ليس لها مثيل.
ما الذي تهدفين إليه من خالل هذه
الفكرة؟
هذا النوع من الرسم فن جميل وأحاول
م ــن خــالــه إي ـص ــال ف ـكــرة م ــا أو مـشــاعــر
معينة أو أن أ جـ ّـســد شخصية اإل نـســان
لتبدو ،بعد هذه الرسوم على وجهه ،أكثر

من أعمالها الفنية

مشاريع

بريشة سمر رأفت

ً
حــول مشاريعها وأفـكــارهــا التي تحلم بتطبيقها مستقبال
تقول سمر رأفــت{ :أريــد إيصال فني إلــى الناس كافة .ال أسعى
ً
ً
إلى إيصال رسالة واحدة ،بل أريد أن أصنع شيئا مهما يؤثر في
ً
حياة كل شخص من منظوره وحسب تجربته الخاصة .عمليا،

أود أن يكون لي {غاليري} خاص أعرض فيه أعمالي الفنية التي
ً
حققت نجاحا وأشــاد بها نقاد تشكيليون كبار ونالت إعجاب
ً
الجمهور المتلقي ،وأحلم بمرسم أنفذ فيه أفكارا أحلم بتطبيقها
في عالم الريشة واأللوان}.

أكاديمية مركز عبدالله السالم تنظم «البرنامج المدرسي»
تجربة ثقافية من الطراز األول تجول بالطالب على المركز ومكنوناته

األطفال أثناء المشاركة في األنشطة

أكدت المديرة العامة
لمركز عبدالله السالم
الثقافي ،ليلى القطامي،
أن "المركز يفسح
المجال أمام طالبنا
بتفعيل مهاراتهم
الفكرية واالجتماعية".

ن ـظــم مــركــز ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم الـثـقــافــي
فعالية فريدة من نوعها تم إطالقها في
 29يـنــايــر ال ـمــاضــي ب ـع ـنــوان "الـبــرنــامــج
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي" ،وه ـ ــي ت ـج ــرب ــة ث ـق ــاف ـي ــة مــن
الطراز األول تجول بالطالب على المركز
ومكنوناته.
ويـعـتـبــر ه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،الـ ــذي تـعــده
وتـشــرف عليه أكاديمية المركز ،مبادرة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة رائـ ـ ــدة ت ـس ـهــل ن ـق ــل ال ـم ـعــرفــة
إ لــى ا ل ـطــاب ،بمختلف فئاتهم العمرية
ومراحلهم الدراسية ،من روضــة األطفال
حتى الصف الثاني عشر ،خارج النطاق
التقليدي للفصول المدرسية.
ومــن هـنــا ،فــإن "الـبــرنــامــج الـمــدرســي"،
ب ـخ ـي ــارات ــه ال ـث ـم ــان ـي ــة ال ـم ـت ــاح ــةُ ،ص ـمــم
خـ ـصـ ـيـ ـص ـ ًـا ل ـي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات
التعليمية المعتمدة في الكويت ،ويسمح
للنشء باكتساب أحدث الخبرات المعرفية.

من أجواء البرنامج المدرسي
وتنطوي البرامج الثمانية على جولة
مفصلة برفقة مــر شــد أل حــد المتاحف
َّ
ال ـم ــوج ــودة ف ــي كـنــف ال ـمــركــز (متحف
ال ـع ـل ــوم ال ـعــرب ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة ،متحف
ال ـف ـض ــاء ،مـتـحــف ال ـت ــاري ــخ الـطـبـيـعــي،
متحف العلوم والتكنولوجيا) ،يليها
ورش ــة عـمــل أو نـشــاط تـفــاعـلــي خــاص
لـتـعــزيــز مـضـمــون ال ـجــولــة الـمـخـتــارة،
وترسيخ المعلومات المكتسبة خاللها
في أذهان الطالب.
وقالت المديرة العامة لمركز عبدالله
ال ـســالــم ال ـث ـقــافــي ،لـيـلــى ال ـق ـطــامــي ،إن
"ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـمــدرســي
بمنزلة تجربة علمية وثقافية متكاملة
تـفـســح ال ـم ـجــال أم ــام طــابـنــا بتفعيل
مهاراتهم الفكرية واالجتماعية في إطار
من المرح".
جدير بالذكر ،أن الخيارات الثمانية

ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي يـشـمـلـهــا ال ـبــرنــامــج
الـمــدرســي تــأخــذ بعين االعـتـبــار الفئة
ال ـع ـم ــري ــة ال ـم ـش ــارك ــة واح ـت ـيــاجــات ـهــا،
فتتوجه إليها بما يحاكي مخيلتها،
ويـشـجـعـهــا ع ـلــى ال ـت ـفــاعــل ،ويــدفـعـهــا
الكتساب المزيد من المعرفةُ ،
ويغذي
تطلعاتها المستقبلية.
ومـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــائ ــص ال ـ ـفـ ــريـ ــدة ل ـه ــذا
للبرنامج المدرسي ،أن المواضيع التي
تتناولها جوالته المختلفة في متاحف
ال ـمــركــز ت ـعــج بــال ـم ـع ـلــومــات الـمـفـيــدة،
العلمية منها والتكنولوجية والثقافية
والصحية والتاريخية.
وال يــرتـكــز ه ــذا الـبــرنــامــج األول من
نوعه في الكويت على نقل المعلومات
بطريقة تلقينية ،بــل هــو ُمـعــد ليحفز
الطالب على طرح األسئلة واستكشاف
الحقائق ،واستخالص اإلجابات ،وتبني

ِح ــس الـمـســؤولـيــة؛ شخصية كــانــت أم
اجتماعية ،مــن خــال العمل الجماعي
والتفكير النقدي اليقظ.
وبإمكان المعلمين والمشرفين على
المؤسسات التعليمية المعنية حجز
ت ــذاك ــره ــم ل ـل ـبــرنــامــج الـ ـم ــدرس ــي عـبــر
الموقع الذي خصصه له المركزhttp:// :
registration.ascckw.com/home/
.schoolportal
ُيـ ــذكـ ــر أن م ــرك ــز عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـس ــال ــم
ال ـث ـقــافــي ،ه ــو أح ــد م ـشــاريــع ال ــدي ــوان
األم ـ ـيـ ــري الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـش ـكــل حـثـيــث
عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــل الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـمـ ـع ــرف ــي،
وتحفيز المهارات الفكرية والتحليلية
واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ب ـي ــن صـ ـف ــوف الـمـجـتـمــع
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض
والمحاضرات والبرامج ذات المعايير
العالمية.

"سمراويت" للكاتب الموريتاني حجي جابر ،الفائزة بجائزة
الشارقة لإلبداع العربي  ،2012أول رواية أقرأها لكاتب موريتاني،
وكــان دافـعــي لقراء تها اكتشاف معالم وبــواطــن هــذا البلد ،الــذي
أجهله تماما ،ولعل هذه الرواية السيبرية قد كشفت وبينت الكثير
من تاريخها وواقعها السياسي والحضاري والجغرافي وعادات
وتقاليد ُأناسها ،الرواية تقدم القارئ إلى مدينة ال يعرفها ،ويسمع
عنها فقط كمكان جاء منه اإلفريقيون.
كشفت مـعــانــاة اإلريـتــريـيــن بمدينة جــدة الـسـعــوديــة ،مــن بعد
ال ـت ـطــورات الـتــي حــدثــت عليها ،واسـتـجــدت عـلــى أثــرهــا التفريق
بالمعاملة بين السعوديين واإلريتريين ،وصعبت ظروف الحياة
عليهم بعد أن باتوا بحساب الغرباء الوافدين عن مواطنيها ،وباتت
إقامتهم غير مريحة وغير محببة ،وبات حي النزلة بجدة ،وهو
حي خاص باألحباش ،يلم حزنهم وغربتهم" :لم تكن جدة" مكانا
والسالم "يلم شعث تشردنا بعد أن انتقلت إريتريا من الجغرافيا
إلى حــواف الــذاكــرة ،لم تكن هذه المدينة موطن آخرين يسبغون
علينا الفضل حين يبقوننا في أطرافها النائية ،كنا ناسها الذين
يشبهونها حد التطابق ...شكلك جــداوي ،كثيرا ما سمعت هذه
المالحظة بمجرد أن أنطق ،لم تكن جدة لتحتاج أكثر حتى تتبدى
في لغتي وفي نبرة صوتي بل وفي ابتسامتي.
قد يبدو هذا طبيعيا لمن ال يعرف النزلة ،لمن ال يعرف جدة،
أمعنت جدة في القسوة على أبنائها ،حولتهم إلى مجرد أجانب،
هــذه الكلمة التي أع ــادت رســم خطوط الـطــول والـعــرض حــول كل
مقيم ،بحيث أدرك بعد كــل هــذا العمر أنــه لــم يكن ســوى أجنبي
طــارئ ،أجنبي تتقزم آماله حتى تنحصر بحياة عادية ال مكان
فيها للمفاجآت بنوعيها السار ونقيضه".
رواية تقدمك لمدينة ال تعرفها ،تسمع عنها كثيرا ،وربما تتعرف
على بعض مواطنيها ،لكنك ال تــدرك حجم معاناة المهاجرين
والظروف القاسية التي دفعتهم للهجرة عن أوطانهم ،والصعوبات
القاسية التي يتلقونها فــي عبورهم لمدن أ خــرى تمنحهم حق
العيش بسالم بعيدا عن الحروب الطاحنة بأوطانهم.
ال ــراوي يتنقل بين مشاهد حياته فــي مدينة ج ــدة ،الـتــي ولد
وت ــرع ــرع فـيـهــا ،وأم ـض ــى ص ـبــاه وش ـبــابــه وعـمـلــه كـصــاحـفــي في
الجريدة ،والتي فجأة أشعرته أنــه ليس جــداويــا ،ولكنه إريتري
إفريقي ،ومدينة مــودرنــا اإلريترية ،ومــن هــذا المنطق يعود إلى
إريتريا في رحلة للبحث عن الجذور وعن بيت الجدود المهجور
إب ــان الـحــرب الـتــي انتهت بتدمير الـنـفــوس ،واكـتـشــافــاتــه لوطنه
الممزق بين الحركات السياسية الوطنية التحررية" :هل جربت
البرد حين يستوطن الروح؟
ال تقولي ال ،فتلك مصيبة أخرى ،بقدر ما هو مؤلم أن يسكننا
البرد ،مؤلم أيضا أال يكون قد مر بنا.
عــدة مشاعر تختلط دون أن تخرج بلون يمكن االهـتــداء إليه.
أسافر إلى منبت أجدادي ،إلى البحر الذي عشنا عمرا على ضفته
األخرى بانتظار ساعة العودة إلى الضفة األم .تحتشد في رأسي
حكايات جدتي عن باصع التي ال يفوق جمالها شيء ،عن ختمية،
حينا الذي تحمل تربته حدائق الذكريات ،عن قطان قبي سقالة،
الجسر ال ــذي يقطع البحر ليربط طــرفــي مـصــوع .عــبء ثقيل أن
تسافر وأنت محمل بكل هذا القدر من ذكريات اآلخرين المعتقة،
من همومهم وأمانيهم ،من أحالمهم التي تحققت ،وتلك التي طال
انتظارها".
هذه رواية سيرة أكثر من أنها رواية سرد متخيل ،فقد جاءت
بحياة اإلريتريين بمدينة جدة في السعودية التي نزح جدودهم
وآباؤهم إليها إبان الحروب التحررية الطويلة التي طالت بالدهم،
وتناولت بشكل تقريري الجزء الخاص بقصة نضالهم حتى نيلهم
حريتهم وتحرر بالدهم ،والصعوبات التي يتواجهون معها بعد
اختالل التوازن العقائدي والفكري بين الفصائل المتحاربة.
رواي ــة تستحق جــائــزتـهــا ،فـقــد كشفت وقــدمــت ص ــورة لحياة
المهاجرين وعذاباتهم في الدول التي تستضيفهم ،والتي أحيانا
ال تحسن معاملتهم أو تفرق بالمعاملة بينهم وبين مواطنيها،
وهذا حق لها ال جدال فيه ،لكن تبقى هناك عذابات ُأناس واآلالم
غربتهم الصعبة.
الرواية كشفت عن جوانب في الحياة بمدينة جدة غير معروفة،
مـثــل حــي األح ـب ــاش ،والـحـفــات الــراقـصــة الـصــاخـبــة فــي الشاليه
البحرية ،والرشاوى التي يدفعها المهاجرون اإلريتريون لسفارتهم
الستخراج جوازات سفرهم.
"ب ـل ــدي ...ليس سهال أن تـبــدأ مـتــأخــرا جــدا فــي اكـتـشــاف لغتك
األم ،في المرور على مفرداتها دون التعثر بالتأتأة ،ليس سهال
أن تجعل األمــور تبدو عادية جــدا وأنــت تلتقط أحرفك الجديدة
من قاع الحريق".

إصدار

«العشر العجاف}

ْ
عن دار {اآلن نــاشــرون ومــوزعــون} األردنـيــة ،صــدر كتاب {العش ِر
العجاف -من الهزيمة إلى النصر} للشاعر المصري سمير درويش.
ِ
يقع الكتاب في مئتي صفحة ،ويتضمن الجزء األول من مذكرات
الشاعر ،عن  10سنوات في طفولته ،من  65إلى  ،1975حيث سنوات
التكوين األولى التي أمضاها في قريته الصغيرة القريبة من مدينة
بنها ( 40كم شمال القاهرة).
الكتاب مجموعة من المشاهد المتفرقة ،من دون ترتيب زمني،
تعالج شكل الحياة والعالقات في إحدى قرى الدلتا في ستينيات
القرن العشرين :الزواج والطالق والثأر والتعليم والحالة االقتصادية
والزراعة والصحة ...إلخ ،من خالل رصد مواقف بعينها تركت أثرها
فــي حـيــاة الـشــاعــر ،وأسهمت فــي تكوينه الثقافي واألدب ــي ،أو هي
ً
باألحرى تعكس هذه األحــداث وآثارها من وجهة نظره ،خصوصا
تلك التي ظلت عالقة في ذهنه كل تلك السنوات.
في المقدمة يشير سمير درويش إلى أهمية كتابة المذكرات ،ألنها
تدون صورة الحياة في مصر في الفترة التي تناولتها ،من وجهة
نظر الكاتب أو المثقف المصري نفسه{ ،فنحن بسبب ندرة هذا الشكل
من الكتابة نعتمد في معرفتنا بالتاريخ االجتماعي واالقتصادي
والثقافي المصري القديم على شهادات وكتب بأقالم سائحين من
الشرق والغرب ،مكثوا في مصر بعض الوقت ودونــوا انطباعاتهم
عنها ،وبالطبع لن تكون دقيقة مهما حاولوا ،ألن الغرباء ال ينفذون
إلى عمق المجتمعات التي يعيشون فيها ،وال يدركون أسرارها بحكم
اختالف الثقافات}.
ً
ًّ
شعريا،
الكتاب هو العشرون لــدرويــش ،الــذي أصــدر  16ديــوانــا
ً
ً
وروايـتـيــن ،وكتابا سياسيا بعنوان {دولــة الملتحين} ( )2014عن
دار دلتا للنشر ،ويتناول بالنقد عام حكم جماعة اإلخوان في مصر.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4033االثنين  4فبراير 2019م  29 /جمادى األولى 1440هـ

ً
زياد الرحباني يتعاون مع مطربين عرب ويكتب تاريخا في الفن
tawabil@aljarida●com

ً
• أعمال مع جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب قريبا

17

مزاج

أخبار النجوم

مايا رعيدي تزور البابا فرنسيس
في الفاتيكان

ً
ّ
تحمل عودة الفنان زياد ًالرحباني إلى الساحة الفنية أبعادا جديدة تؤكد حضوره المبدع الذي ال يخف وهجه
رغم أن غيابه يطول أحيانا بضع سنوات ،فهذا المؤلف الموسيقي ابن الـ «كبيرين» عاصي الرحباني وفيروز،
عرف كيف يلمع اسمه بمعزل عن انتمائه العائلي ويغني الساحة الفنية بأعمال تتجدد مع الزمن ومع تعاقب
األجيال...
بعد تحقيقه سلسلة حفالت ناجحة في لبنان ومصر ،تنتشر أخبار حول تعاون له مع سلطان الطرب جورج وسوف ،وقد
اجتمعا في منزل األخير لهذه الغاية وذلك بعد تعاون سيجمع الرحباني مع شيرين عبدالوهاب...
بيروت -ةديرجلا

•

وصف جورج
وسوف لقاءه مع
زياد الرحباني
بالتاريخي

انشغلت األوساط الفنية في األيام
األخ ـي ــرة بــالـلـقــاء ال ــذي جـمــع سلطان
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرب جـ ـ ـ ـ ــورج وسـ ـ ـ ـ ــوف وال ـ ـف ـ ـنـ ــان
زي ــاد الــرح ـبــانــي ،فــي م ـنــزل األول في
حضور المخرج جاد شويري ،وكانت
مــوس ـي ـقــى زي ـ ــاد طــاغ ـيــة ع ـلــى أجـ ــواء
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .وتـ ـح ــدث ــت أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن عـمــل
مشترك بينهما ستتضح معالمه في
ً
لقاء ات أخرى ّ
تتم قريبا.
ّ
وث ـ ـ ــق ج ـ ـ ــورج وس ـ ـ ــوف الـ ـلـ ـق ــاء فــي
مقطع فيديو نشره عبر حسابه على
ً
«إن ـس ـت ـغ ــرام» ،ظ ـهــر ف ـيــه مـنـصـتــا إلــى
موسيقى زياد الرحباني وبدا األخير
ً
را ضـيــا عــن المختارات التي انتقاها
ل ـت ـكــون رف ـي ـقــة راق ـي ــة ف ــي سـهــرتـهـمــا.
وأرفـ ـ ــق ال ـف ـي ــدي ــو ب ـت ـع ـلـيــق جـ ــاء ف ـيــه:
«شـ ـ ّـرف ـ ـنـ ــي زي ـ ـ ــاد ب ـ ــزي ـ ــارة وأخ ــذتـ ـن ــي
موسيقاه إلى البعيد بالروح والفكر
وال ـ ـق ـ ـلـ ــب» .وأض ـ ـ ــاف ه ــاشـ ـت ــاغ «ل ـي ـلــة
تاريخة» و{هيك منسمع».
خ ــال الـلـقــاء ،اسـتـمــع وس ــوف إلــى
ألحان جديدة لزياد الرحباني وأعجب
ب ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن الـ ـسـ ـي ــدة فـ ـي ــروز
وأعــرب عن شوقه لها ،فيما أكد زياد
أن لجورج وسوف مكانة مميزة عند
والدته.
بــدوره ،أعــاد ناصيف زيتون نشر
ص ـ ــورة ل ـل ــوس ــوف وزيـ ـ ــاد الــرح ـبــانــي

البابا فرنسيس ومايا رعيدي

وعلق عليها« :بس يكون التاريخ عم
ينكتب قدام عيوننا».

ريما الرحباني ترحب
رح ـب ــت ال ـم ـخــرجــة ري ـم ــا الــرح ـبــانــي،
ابنة السيدة فيروز ،باللقاء الــذي جمع
ش ـق ـي ـق ـهــا الـ ـم ــؤل ــف ال ـم ــوس ـي ـق ــي زيـ ــاد
الرحباني بسلطان الطرب جورج وسوف
فـ ــي مـ ـن ــزل األخ ـ ـيـ ــر ،ون ـ ـشـ ــرت ال ـف ـيــديــو
ال ـ ــذي جـمـعـهـمــا وه ـم ــا يـسـتـمـعــان إلــى
الـمــوسـيـقــى ،إضــافــة إل ــى ص ــورة لهما،
ّ
وعلقتَّ :
«حبيت».
ّ
ك ــان ــت ريـ ـم ــا ال ــرح ـب ــان ــي ع ــب ــرت عــن
إع ـج ــاب ـه ــا ب ـت ـصــريــح لـ ـج ــورج وس ــوف
خ ــال مقابلته األخ ـيــرة ضـمــن برنامج
«منا ّ
شاشة «إم تي في» ،جاء
وجر» على
ّ
فيه« :أنــا ما بتجرأ غني للست فيروز»،
ّ
وعلقت« :لفتتني جملة ّ
مهمة مؤلفة من
ِسـ ْـت كلمات فــي مطلع هــذا الـعــام قالها
ً
جورج وسوف ومرت مرور الكرام طبعا،
ً
ألن أحدا من المحاورين السبعة الكرام
ّ
ل ــم يسمعها أو يـعــلــق ع ـل ـي ـهــا ...ج ــورج
ًّ
حرفيا« :أنا
سلطان الطرب قال
وسوف
ّ
ما بتجرأ غني للست فيروز».
أ ض ـ ــا ف ـ ــت أن م ـ ــن ا لـ ـمـ ـه ــم أن ي ـس ـمــع
الفنانون الصغار والكبار هذه العبارة
ّ
َّ
«ل ـعــل وع ـســى أن يـتـعــلـمــوا مــن سلطان

زياد الرحباني وجورج وسوف وجاد شويري
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرب ...فـ ـع ــدا إخ ــالـ ـه ــم ب ــال ـح ـق ــوق،
يعمدون إلى ترك أغانيهم الخاصة وغناء
ّ
أعمال لفيروزّ ،
ومحبة إلى
تحية تقدير
الكبير جورج وسوف».

زياد الرحباني وشيرين
خــال وجــوده في ديسمبر الماضي
ف ـ ــي مـ ـص ــر إلحـ ـ ـي ـ ــاء حـ ـفـ ـل ــة ،زار زي ـ ــاد
ال ــرح ـب ــان ــي ش ـيــريــن ع ـبــد ال ــوه ــاب فــي
م ـن ــزل ـه ــا ت ـل ـب ـي ــة لـ ــدعـ ــوة مـ ـنـ ـه ــا .خ ــال
الزيارة ،نشرت الفنانة المصرية مقطع
فيديو على حسابها على «إنستغرام»،
ظـهــر فـيــه الــرحـبــانــي وه ــو يـعــزف على
البيانو بينما تغني شيرين «كيفك إنت»
ل ـف ـيــروز ،وظ ـهــر عـلــى ال ـج ــدار الـمــواجــه

للبيانو بورتريه كبير للسيدة فيروز
التي تعشقها شيرين.
علقت شيرين على الفيديو« :أخذتنا
إلـ ــى ل ـب ـن ــان وج ـم ــال ــه وع ـظ ـم ــة ال ـس ـيــدة
فيروز ...نورتني يا أستاذ زياد وكبرت
أوي بزيارتك ليا ونورت مصر».
كان زياد الرحباني أبدى رغبته في
ً
التعاون مع شيرين واصفا إياها خالل
ً
برنامج تلفزيوني بأنها «تغني شرعيا»،
فـ ــردت بــأن ـهــا ت ــرغ ــب ف ــي إص ـ ــدار أل ـبــوم
غنائي يحمل توقيع الرحباني .في هذا
السياق ،أشارت معلومات صحافية إلى
أن شـيــريــن ستضمن ألـبــومـهــا الجديد
أغـنـيـتـيــن م ــن أل ـح ــان زيـ ــاد الــرح ـبــانــي:
األولـ ـ ــى بــالـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة وال ـثــان ـيــة
باللهجة المصرية.

في إطــار زيارتها رومــا ،زارت ملكة جمال لبنان مايا
رعيدي البابا فرنسيس في الفاتيكان .ونشرت صورتين
من أجواء الزيارة وكتبت قائلة{ :أن أتمكن من زيارة قداسة
البابا هي بركة بحد ذاتها .منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل
ّ
اآلخرّ .
عبرت لقداسته ،من خالل رسالة شخصية سلمتها،
ً
عن أملنا بأن يزور لبنان يوما ما لينشر رسالة المحبة
ه ــذه .ونـقـلــت لـقــداسـتــه أهـمـيــة كــامــه بالنسبة إل ــى جيل
الشباب في لبنان وأنا واحدة منه}.
ٌ
«عبر كثيرة
وتابعت بكالم للبابا فرنسيس جاء فيه:
نتعلمها مــن ال ـمــرأة… فهي تنظر إلــى األم ــور مــن زاويــة
مختلفة وقد تطرح أسئلة نعجز ،نحن الرجال ،عن طرحها.
المرأة تعلمنا الكثير».

ش
كندة علو 
تقبل تحدي «خطوة خير»

مع لطيفة
تعاون زياد الرحباني مع جورج وسوف وشيرين ليس األول
له مع مطربين عــرب ،فقد سبق أن تعاون مع لطيفة في ألبوم
«معلومات أكيدة» ( ،)2007إذ لحن فيه سبع اغنيات من اصل عشر،
أما األغنيات األخــرى فمن تلحين جان  -مــاري رياشي ومــروان
خ ــوري وشــريــف ت ــاج ،كــذلــك ضــم األل ـبــوم مـقـطــوعــة موسيقية
لزياد في عنوان «عطل وضرر» .اما كلمات األغاني فهي للشعراء:
عصام حسني ،محمد الرفاعي ،عبد الوهاب محمد ،طالل حيدر
وإلياس ناصر.
فــي أكـثــر مــن مناسبة أب ــدت الـفـنــانــة لطيفة إعـجــابـهــا بــزيــاد
الــرح ـبــانــي وب ـف ـنــه ،واص ـف ــة إيـ ــاه بــأنــه مـكـســب إن ـســانــي وفـنــي
واجتماعي ،ومؤكدة أن عالقتها به تندرج ضمن إطار الصداقة
البحتة والتناغم الفني.

كندة علوش

لطيفة وزياد الرحباني

شيرين عبد الوهاب

الدراما المصرية ترفض مشكالت المجتمع ...والسينما تحتضنها

قبلتكندة علوش التحدي المتداول عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ب ـع ـنــوان «خ ـط ــوة خ ـي ــر» م ــن أج ــل مـفــوضـيــة
الالجئين التابعة لألمم المتحدة ،بعد إش ــارة اإلعالمي
مصطفى اآلغا إليها باالشتراك فيه.
وردت الممثلة الـســوريــة قائلة{ :لعيونك والـلــه يكون
ً
بالعون ..وطبعا لما مصطفى األغا يتحدى الزم التحدي
ً
يكون رياضيا}.
يذكر أن كندة علوش اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم
{أعــز الــولــد} الــذي كــان سيجمعها بزوجها عمرو يوسف
بسبب ابنتها {حـيــاة} التي ترغب في رعايتها ،ال سيما
أنها في األشهر األولى من عمرها.

عابد فهد باألبيض واألسود

انطلق تصوير أعمال درامية لرمضان المقبل ،والمالحظ أنها كلها ال تتناول مشكالت المجتمع المصري «الشائكة» ،من بلطجة
الرقابة على المصنفات الفنية ،باإلضافة إلى اجتماع بهذا الشأن جمع مؤلفي الدراما
وتحرش وغيرهما ،وذلك بناء على تشديد ً
المصرية مع شركة «سينرجي» المتحكمة راهنا في الدراما ويملكها المنتج تامر مرسي .في المقابل ،يسلط معظم األفالم الضوء
على هذه المشكالت.
القاهرة  -محمد قدري
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت مـ ـ ـظـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا
االجتماعية والكوميدية تقف
غــال ـب ـيــة م ـس ـل ـســات رم ـضــان
الـمـقـبــل فــي م ـصــر ،بــاإلضــافــة
إلى بعض األعمال الصعيدية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـيـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ً
االجتماعية أيضا.

وي ـغ ـيــب ف ـن ــان ــون يـهـتـمــون
ع ـ ـ ـ ــادة بـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـق ـض ــاي ــا
ً
الـشــائـكــة درام ـي ــا ك ـغــادة عبد
ال ـ ـ ـ ـ ــرازق ،ف ـي ـم ــا يـ ـق ــدم مـحـمــد
رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ارتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــت
أعماله في البداية بالبلطجة
ً
ً
والعنف مسلسال اجتماعيا ،

وي ـب ـت ـع ــد م ـص ـط ـفــى ش ـع ـبــان
فــي «بـيــت راض ــي» عــن طبيعة
مسلسالته السابقة التي مال
فيها إلى اإليحاءات الجنسية
ً
المرفوضة راهنا.

عابد فهد

أفالم
ً
على العكس تماما ،انتقلت
ت ـلــك ال ـق ـضــايــا ال ـشــائ ـكــة إلــى
ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـمـ ـص ــري ــة ،ورغـ ــم
اع ـتــراض الــرقــابــة على بعض
ً
األعـمــال فــإن ع ــددا مــن األفــام
ّ
مر من المقص.
ُ
ي ـع ــرض ف ــي دور السينما
ً
راه ـ ـنـ ــا ف ـي ـلــم ش ــائ ــك ب ـع ـنــوان
«ال ـض ـي ــف» م ــن ب ـطــولــة خــالــد
الصاوي وأحمد مالك وشيرين
رض ــا ،يـنــاقــش اآلراء الفكرية
الجريئة المثيرة للجدل .يريد
كـ ــاتـ ــب ومـ ـفـ ـك ــر نـ ـش ــر أف ـ ـكـ ــاره
ّ
ُ
فيقابل بتهديدات ويحل عليه
ً
شــاب ضيفا فــي منزله تحبه
ابنته وتدور بين الشخصيات
نقاشات كثيرة .وكان المؤلف
إبراهيم عيسى َّ
عبر عن شكره
ل ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ـص ــري ــة ل ـت ـمــريــر
الفيلم ألنــه يعرف أنــه شائك.
حتى أن كثيرين توقعوا منعه
بسبب الجرأة الزائدة فيه.
وي ـس ـت ـع ــد حـ ـم ــدي ال ــوزي ــر
لـ ـتـ ـق ــدي ــم فـ ـيـ ـل ــم مـ ـ ــن ت ــأل ـي ـف ــه
وبطولته بعنوان «المتحرش»
كــان عكف على كتابته خالل
أك ـث ــر م ــن عـ ــام ،واس ـت ـقــر على
أن يقف على بطولته بنفسه،
إذ ي ـنــاقــش ال ـح ـيــاة الـنـفـسـيــة
والبيئة المجتمعية للمتحرش
وتأثيرهما في المحيطين به

وف ــي ال ـف ـتــاة الـمـت ـحــرش بـهــا،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا أزم ـ ــة ت ــؤرق
كثيرين ،وتسببت في مشكالت
نفسية لكثير من الفتيات.
وتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاوض ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر م ــع
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن خ ــال
ا لـفـتــرة الماضية حتى وصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق م ـب ــدئ ــي م ــع أح ــد
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـجـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـب ــدأ
االس ـت ـع ــداد لـلـتـصــويــر خــال
الفترة المقبلة ،ويختار طاقم
الـعـمــل ،وه ــو اسـتـغــل مشهده
في فيلم «المغتصبون» ليروج
لفيلمه حيث يظهر كمتحرش،
وأص ـ ـبـ ــح ي ـس ـت ـخ ــدم بـطــريـقــة
واسعة على مواقع التواصل
االجتماعي.
وحول البلطجة قارب طاقم
عمل «الـهـجــام» على االنتهاء
م ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ف ـ ـ ــي م ــوق ــع
واح ـ ـ ــد فـ ــي م ـن ـط ـقــة ش ـع ـب ـيــة،
ويتناول الفيلم بلطجة بعض
«الهجامين» ومطاردة الشرطة
المستمرة له ،على غرار األفالم

«دفع رباعي»
ي ـحــاول أب ـطــال «دف ــع رب ــاع ــي» االن ـت ـهــاء من
التصوير بعد سلسلة أزم ــات ،وي ــدور الفيلم
ً
ً
حول فاعلية سياحية تشهد تفجيرا إرهابيا،
وه ــو م ــوض ــوع غ ـيــر مـ ـت ــداول وت ـقــف الــرقــابــة

األول ــى لمحمد رمـضــان التي
صنعت نجوميته.
واعتمدت الشركة المنتجة
للفيلم على عــدد مــن النجوم
الشباب للوقوف على البطولة،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـلــه
مـ ـحـ ـم ــود ومـ ـحـ ـس ــن م ـن ـصــور
ف ــي دور ه ـجــامــي ،بــاإلضــافــة
إلى عمر الشناوي ووائل عبد
العزيز في دور ضابط ،ويقف
ال ـم ـخ ــرج م ــرق ــس عـ ـ ــادل عـلــى
إخـ ـ ــراج ال ـف ـي ـلــم ال ـ ــذي يـعــرض
خالل األسابيع المقبلة.
وت ـس ـت ـق ـبــل دور الـسـيـنـمــا
ً
أي ـضــا «ع ـم ــارة اإليـمــوبـيـلـيــا»،
فيلم يتميز بجرأة في الطرح
مـ ــن خـ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة ال ـب ـطــل
الغامضة الذي يدعو فتاة إلى
مـنــزلــه حـيــث ت ـحــدث جــريـمــة.
القصة شائكة وغير متداولة
ف ــي ال ـفــن ال ـم ـص ــري ،ويـتــولــى
الـبـطــولــة كــل مــن هــانــي عــادل
وناهد السباعي وطــارق عبد
العزيز.

ً
في وجهه نظرا إلى األوضــاع اإلرهابية التي
طاولت مصر خــال الفترة الماضية ،وتأثير
األعمال التي تتناول ذلك من دون مراعاة فكرة
األمن القومي المصري.

ن ـشــر ع ــاب ــد ف ـهــد ص ـ ــورة ل ــه ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ــود على
حـســابــه عـبــر {إن ـس ـت ـغــرام} ،ظـهــر فيها وه ــو يجلس على
ً
الكرسي وينظر إلى جانبه واضعا يده على قلبه .وكتب
ً
معلقا على الصورة{ :الصمت هو الصديق الوحيد الذي
ً
لن يخونك أبدا}.
ويستمر فـهــد بتصوير مسلسله {د قـيـقــة صـمــت} في
ســوريــة ،كتابة سامر رض ــوان وإخ ــراج شوقي الماجري.
َ
ّ
{الصباح إخــوان} و{إيبال الدولية} ،ومن
وإنتاج شركت ْي
بـطــولــة عــابــد فـهــد ،وكــاريــس ب ـشــار ،وستيفاني صليبا،
وغيرهم.
ويجسد النجم السوري شخصية غدير الذي يهرب من
ً
السجن ويقصد صديقا له الذي يأخذه إلى أحد األشخاص
كي ّ
يزور له جواز سفر ليغادر البالد بسرعة .هناك يلتقي
ستيفاني صليبا التي تجسد شخصية {سـمــارة} وتبدأ
بينهما قصة حب جميلة رغم وضعها الصعب فهي لديها
حالة ّ
توحد ،وتعيش مع خالها الذي يستثمر موهبتها في
الرسم لتزوير أوراق ثبوتية وكسب المال.

نانسي عجرم تبارك لحمزة لبيض

نانسي عجرم
بــاركــت النجمة نانسي عجرم لنجم {ذا فويس كيدز}
ّ
المصور الجديد .ونشرت
حمزة لبيض الذي أطلق عمله
ّ
صــاحـبــة {ب ــدن ــا ن ــول ــع ال ـج ــو} عـبــر حـســابـهــا عـلــى تويتر
قائلة{ :موهبتك كانت واضحة من أول يوم ..حمزة لبيض
بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو}.
وكان حمزة لبيض ،من فريق كاظم الساهر ،فاز بالموسم
الثاني من {ذا فويس كيدز}.

E xtra

١٨
زﻳﺎرة ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

r

اﻟﻌﺪد  / ٤٠٣٣اﻻﺛﻨﲔ  ٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٩م  ٢٩ /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٤٠ﻫـ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ
ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٧ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو
ً
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب .ﻳﺒﺪو اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎ ،وﺑﺪأت ﺣﺮﻛﺔ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﺗﻄﻠﻖ
اﻋﺘﺪاءات ﺟﺪﻳﺪة ،وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم اﻷﺧﻴﺮة }ﻛﺎﺑﻮل{ .ﻟﺬا ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﻼم
ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎل...
ﺟﻠﺲ ُاﻟﻤﻼ ﻧﻴﺎزي ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أﻧﺒﺎء ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ واﻗﺘﺮاب ﺗﺤﻘﻴﻖ
دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ أو ﺳﻴﺎرات
اﻟﻨﺼﺮ .ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺬي ﻻ ﺗﻤﺮ ﻓﻴﻪ أي
ً
أو دﺑﺎﺑﺎت ،ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ .ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻛﻲ ﻳﻨﺰل ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ ﺷﻮارع
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد أن ﻳﻔﻌﻞ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{،
ُاﻟﻤﻼ ﻋﻤﺮ .ﻳﺒﺪو أن ﺻﺒﺮه ﺑﺪأ ﻳﻌﻄﻲ ﺛﻤﺎره.
ﺻﻌﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﻧﻴﺎزي اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا اﺻﻄﺤﺎﺑﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﻨﺤﺪر .ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺴﻤﻊ إﻻ
ّ
ﺻﻮت ﻟﻬﺎث اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ وﺧﺸﺨﺸﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ أﺣﺰﻣﺔ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺘﻚ
ﺑﺄﺳﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ.
ّ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ ،ﻋﻢ اﻟﺼﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ }ﻫﺮاة{
ﻋﺪا أﺻﻮات ً
ُ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ }ﻫﻔﺖ درﺑﻨﺪ{ .ﻛﺎن اﻟﻤﻼ ﻧﻴﺎزي ﻳﻘﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺎ
ﺳﻠﺒﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻦ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ :اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺑﺪت اﻷوﺿﺎع
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ  ١٧ﺳﻨﺔ ًﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه ً
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم .ﻛﺎن ﻧﻴﺎزي ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺮﺟﺎﻟﻪ اﻟﻤﺪﺟﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼح ووﻗﻒ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ
ﻗﻠﻌﺘﻪ .ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪي ﺳﺘﺮة ﺳﻮداء ﻓﻮق
ﻟﺒﺎس }ﺳﻠﻮار ﻛﺎﻣﻴﺰ{ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻳﻀﻊ
ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺳﻮداء .ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﻴﺘﻪ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ.
ﻓﻘﺎل} :اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﺎ ﻋﺎدوا أﻋﺪاءﻧﺎ .ﻟﻘﺪ اﻧﺴﺤﺒﻮا
وﺧﺴﺮوا{ .اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ }ﺷﺒﻴﻐﻞ{...
ﻓﺮﻳﺘﺰ ﺷﺎب
وﺳﻴﺮﺟﻴﻮ راﻣﺎزوﺗﻲ

ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ آﺧﺮ
ً
 41ﺳـﻨــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ دﻣــﻮﻳــﺔ أﺧـﻴــﺮا أﻛﺜﺮ
ﻣ ـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ﻓ ـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ .أﺣ ــﺮزت
ﺣﺮﻛﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« اﻟﺘﻘﺪم ،إذ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
راﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ  % 55ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻘﻂ ،وﻓﻖ
أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ،أﺳﻘﻂ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،وﺷﻬﺪت
اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى اﻋﺘﺪاءات ﻣﺘﻜﺮرة.

إﻃﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم

ﻓﻲ }ﻛﺎﺑﻮل{ ،أﺻﺒﺢ
أﻣﺮاء اﻟﺤﺮب
ً
وأﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ }ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن{ أو
أﻣﺮاء ﺣﺮب آﺧﺮون ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ وﻻﻳﺎت أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  .34ﻟﻜﻦ ﻓﻲ }ﻛﺎﺑﻮل{ ،أﺻﺒﺢ
ً
أﻣ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﺤ ــﺮب وأﺑـ ـﻨ ــﺎؤﻫ ــﻢ ﺟـ ــﺰءا
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .ﻛﺬﻟﻚ ،ﺗﺸﻬﺪ زراﻋــﺔ
ً
ً
اﻟﺨﺸﺨﺎش ازدﻫﺎرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،وﻻ
ً
ﻳ ــﺰال اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻷﻓ ـﻐــﺎﻧــﻲ ﺿﻌﻴﻔﺎ.
اﻟﻴﻮم ،ﺣﺘﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻗﻠﺐ ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎر ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ً
ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺣــﺎﺻــﺮت »ﻛــﺎﺑــﻮل« وﻗﺘﻠﺖ اﻵﻻف
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺤــﺮب اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ اﻷﻓـﻐــﺎﻧـﻴــﺔ.
أﻋﻠﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺚ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻼم ﻣ ـﻨ ــﺬ أﺷ ـﻬ ــﺮ،
وﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ ﺧـﻄــﻂ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺴﺤﺐ ﺣﺘﻰ
 7آﻻف ﺟﻨﺪي .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،واﻓﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﻮن اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﻮن وﻗ ــﺎدة
ً
}ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إﻃﺎر
ﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟـ ـﺴ ــﻼم ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗﻀﻤﻦ
}ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻷراﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻓ ـ ـﻐـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻛـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة
ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ .ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ
إﻟ ــﻰ اﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،إذا واﻓﻘﺖ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ أﻳﻀﺎ
ﻋـﻠــﻰ وﻗ ــﻒ إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻨــﺎر وﺧــﻮض
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
ً
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات.
ﻣ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﺒ ــﺪو ﻓـ ــﺮص إرﺳـ ــﺎء
ﺳ ـ ــﻼم ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺪودة .ﻃ ــﺮح
اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻏ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻼم
ﻣـﺴـﺘـﺤــﺪﺛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ
ً
وﻓﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط .أوﻻ،
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮاﻓﻖ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻋﻠﻰ أن
ً
ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
ً
ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﻳـﺠــﺐ أن ﺗـﺤـﺘــﺮم دﺳـﺘــﻮر
ً
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ .ﺛ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺎ ،ﻳ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﺼــﻮن
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة.
ﺗﺘﻌﻠﻖ إﺣﺪى اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑــﺮﻓــﺾ }ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن{ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻣﻊ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
}دﻣـ ـﻴ ــﺔ{ ﺑ ـﻴــﺪ اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،ﻣ ــﻊ أﻧـﻬــﺎ
ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ــﺎدﺛ ـ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن،
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ،
واﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة،
وروﺳﻴﺎ .ﻟﻜﻦ ﺑﺮزت ﺧﻼﻓﺎت داﺧﻞ
ﺻـﻔــﻮف }ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن{ .ﻓــﻲ }ﻛــﺎﺑــﻮل{،
ﻳﺘﺠﺎدل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺣــﻮل ﻫﻮﻳﺔ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﻧــﻮع اﺗـﻔــﺎق اﻟﺴﻼم
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ــﺐ إﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻄﺎف.
ﻳ ـﻈــﻦ أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أن }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧـﺘـﺼــﺎر ﻋـﺴـﻜــﺮي وأﻧـﻬــﺎ
ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺑﺜﺄرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﻟﻜﻦ
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أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻼ ﻧﻴﺎزي ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻴﻬﺎ
ُ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﻗﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  45أﻟﻒ
ﺟـ ـﻨ ــﺪي وﺷ ــﺮﻃ ــﻲ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋـ ــﺎم 2014
وﻓ ــﻖ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ أﺷـ ــﺮف ﻏ ـﻨــﻲ ،وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓ ــﻲ أول ﺗ ـﺴ ـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ً
اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ أو إﺻﺎﺑﺔ  8050ﻣﺪﻧﻴﺎ .وﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أدى ﻫﺠﻮم اﻧﺘﺤﺎري ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ }وردك{ ،إﻟﻰ
ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ.

ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ أﻳﻀﺎ،
أن ﺗﺘﻤﻜﻦ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
ﻧ ـﻈــﺮ اﻟ ـ ُـﻤ ــﻼ ﻧ ـﻴ ــﺎزي إﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻤــﻢ
اﻟﻤﺘﻌﺮﺟﺔ أﻣــﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ إﺷ ــﺎر ٍة إﻟــﻰ
ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ }ﻫ ـ ــﺮاة{ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻘﺒﻊ
ُ
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎل .ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺑـﻠــﺪﺗــﻪ
ً
اﻷم ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﺑﻮاﺑﺔ ﻧﺤﻮ
ُ
إﻳ ــﺮان .ﻗــﺎل ﻧـﻴــﺎزي} :إذا ﻟــﻢ ﺗﺴﺒﺐ
ﻗــﻮات ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ،
ﺳـﻨـﻔــﺮض ﻛــﺎﻣــﻞ ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ﺧــﻼل
ﺳﻨﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﻼم
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ{.

اﻷﻋﺪاء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن
ﻛﺎن اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺣﺪﺗﻪ
ً
ﻇــﺎﻫــﺮا وراء ه وﺷـﻤــﻞ ﻧﺤﻮ 40
ﺧﻴﻤﺔ :إﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ
ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ وﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺣـﺠــﺎرة ﺧﺸﻨﺔ وﻃـﻴــﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ـﺴـ ـﻄ ــﻮح ﻣ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑ ــﺄﻋ ـﻤ ــﺪة
ﺧ ـﺸ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻤ ـﻴ ـﻜــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺪر ذراع
ً
رﺟﻞ .ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺰودا ﺑﺄﻟﻮاح
ﺷﻤﺴﻴﺔ .ﻓﻲ أﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺨﻴﻢ
اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮف ﻣ ـﻨ ـﺤــﺪر
ُ
ﺿ ــﻊ ﺳــﻼح رﺷــﺎش
ﺻـﺨــﺮي ،و ِ
وﺳ ـ ــﻂ أﻛ ـ ـﻴـ ــﺎس رﻣ ـ ـ ــﺎل وﺟ ـﻠــﺲ
ﻗــﺎدة ﻓــﻲ ا ّﻟــﺪاﺧــﻞ وﻫــﻢ ﻳﺮﺗﺪون
ﻣﻌﺎﻃﻒ رﺛــﺔ وﺳﺘﺮات ﺻﻮﻓﻴﺔ
ﻓــﻮق ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻛﺎن
ً
اﻟـﺸـﺘــﺎء ﺑـ ــﺎردا ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﻟﻒ
ﻣ ـﺘ ــﺮ .وﺳـ ــﻂ اﻟ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔُ ،وﺿ ـﻌــﺖ
ﻣ ــﺪﻓ ــﺄة ﺻـﻐـﻴــﺮة ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺎﻟـﻐــﺎز
ً
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺒــﺚ وﻫ ـﺠ ــﺎ ﺑــﺮﺗـﻘــﺎﻟــﻲ
اﻟﻠﻮن.
ﻳـ ـ ّ
ـﻮﺟـ ــﻪ ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎزي وﻣ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ــﻮه
ً
ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﻢ راﻫ ـﻨ ــﺎ ﺿ ــﺪ اﻷﻋـ ــﺪاء
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻠــﻮن
ﺑ ـ ـ ـ ــ{اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﻛ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوس
واﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ،أي }ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن{
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى{ ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﻗـ ــﻮﻟـ ــﻪ .ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ،ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ }ﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن{
ﺗــﺄﺛــﺮت ﺑـﻤــﺮض اﻻﻧـﻘـﺴــﺎم اﻟــﺬي
اﺳـﺘــﻮﻟــﻰ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻛ ـﻠــﻪ .ﺑﻌﺪ
ﻣــﻮت ﻣﺆﺳﺲ }ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن{ُ ،
اﻟﻤﻼ
ﻋـ ـﻤ ــﺮ ،ﻧـ ـﺠ ــﺢ اﻟ ـﺒ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻮن
ﻓــﻲ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣــﺮﺷـﺤـﻬــﻢ ،اﻟـ ُـﻤــﻼ
ً
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ .ﻳﻘﻮل ﻧﻴﺎزي:
}أدرﻛ ـ ـﻨـ ــﺎ أن ﺑ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎن ﺗ ـﻨ ــﺎور
ً
ﺳ ـﻌ ـﻴــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ ﻧ ـﻔــﻮذﻫــﺎ،
ﻟـ ـ ــﺬا دﻋـ ــﻮﻧـ ــﺎﻫـ ــﻢ إﻟـ ـ ــﻰ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
وﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎ إﻟ ـﻴ ـﻬــﻢ أن ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮوا
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮدﻫﻢ ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ .ﺣﺼﻞ
اﻻ ﻧـﻘـﺴــﺎم ﺣﻴﻨﻬﺎ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺎﺗﻞ
ﺿﺪﻫﻢ اﻵن{.
ُ
ﺗ ـﻤ ـ ّـﻮل ﺟـﻤــﺎﻋـﺘــﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ
ً
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺼﺮا ﺑﺤﺴﺐ
ادﻋ ـ ـ ـ ــﺎءاﺗ ـ ـ ـ ــﻪ .وﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮل ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻮ
اﻷﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ إﻧ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ِﻋﺸﺮ
ﻣﻀﻄﺮون إﻟﻰ
ّ
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻬﺎ.
ﻻ ﻳﺰال أﺳﻠﻮب ﻧﻴﺎزي ﻳﻮﺣﻲ

ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،ﻻ
ﺑﺎﺳﻢ آﻻف اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻤﻠﺘﺤﻴﻦ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـ ّـﺮ د أداة ﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة إرﺳ ـ ـ ــﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم ﺣﻴﻦ اﻧﺴﺤﺐ
اﻟـ ـﺴ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت ﻣـ ــﻦ أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن
ﺧــﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وﻏــﺮق اﻟﺒﻠﺪ
ﻓﻲ ﺣــﺮب أﻫﻠﻴﺔ دﻣﻮﻳﺔ .أﺻﺒﺢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟـ ـ ُـﻤـ ــﻼ ﻋـﻤــﺮ
ﺣﻴﻨﻬﺎ .وﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ
ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻛﺎن
ً
ﻧﻴﺎزي ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻟﻮﻻﻳﺔ }ﻛﺎﺑﻮل{،
ً
ﺛ ــﻢ }ﺑـ ـﻠ ــﺦ{ ﺷ ـ ـﻤـ ــﺎﻻ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ــﺎن
ً
ً
ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ ﻋــﻦ ذﺑــﺢ آﻻف
ً
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1998ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ً
ً
ﻋ ــﺪدا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻛــﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ
ّ
إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ }اﻟﻬﺰارة{ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
أﻗﻠﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
اﻟـﻴــﻮمُ ،ﻳﻘﺎل إن ﻧﻴﺎزي ﻳﻘﻮد
ﻧ ـﺤ ــﻮ  8آﻻف ﻣ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻞ اﻧ ـﺸ ـﻘــﻮا
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ﻋﻘﺪوا ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ
ً
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ
وﻛــﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ أﻧﻬﺎ ُﺗ ّ
ﺮﺳﺦ اﻟﺸﺮخ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋـ ــﻢ ﺑ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻗـ ـ ـ ــﻮة ﻹﺿ ـ ـﻌـ ــﺎف
}ﻃﺎﻟﺒﺎن{.
وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{
ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ ﺑ ـﻴ ــﻦ  80و 90أ ﻟ ــﻒ
ﻋ ـﻨ ـﺼ ــﺮ .ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗـﺸـﻴــﺮ
ﺗـﻘــﺪﻳــﺮات وﻛــﺎﻟــﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ أن ﻋﺪدﻫﻢ أدﻧﻰ
ً
ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ أﻟﻔﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ.

اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻳ ـﻄــﺮح اﻟ ـﺨ ــﻼف اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻓﻲ
ﺻـ ـﻔ ــﻮف »ﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎن« ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺷـ ــﺄ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ أن ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮق أي
اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺳ ــﻼم ﻣـﺤـﺘـﻤــﻞ ،إذ ﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ
أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ .ﻳﻬﺘﻢ ﻗﺎدة ﻛﺜﻴﺮون
ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ا ﻗـﺘـﺼــﺎد ﻳــﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ،
وﺣ ـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ ﻋ ـﻤــﺪت ﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن،
ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إﻟﻰ
إﺟ ـﺒــﺎر ﻗ ـﻴــﺎدة »ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن« ﻋﻠﻰ

إﺑـ ــﺮام اﺗ ـﻔ ــﺎق ،ﻻ ﺷ ــﻲء ﻳﻀﻤﻦ
أن ﺗ ـﻔــﺮض ﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن اﻟــﺪرﺟــﺔ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻮط ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﻴﻦ.
أﻟ ـ ـﻘـ ــﻰ ﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزي ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
ﻫــﺎﺗـﻔــﻪ اﻟــﺬﻛــﻲ ﺛــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻫﺎﺗﻒ
ُ
ﺿﻊ
ﺧﻠﻮي ﻗﺪﻳﻢ .ﻓﻲ ﺟﻮاره و ِ
ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺪﻳﻢ وﻗﺼﻴﺮ
ً
اﻟﻤﻮﺟﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻪ.
َ
ﺗﺴﻠﻞ ﺿــﻮء ﺑﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺪار .ﻗﺎل ﻧﻴﺎزي} :ﺗﺘﺄﻟﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻓﻐﺎن ﻣﺜﻠﻨﺎ .ﺣﻴﻦ
ﻧﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻳﺠﺐ أن
ّ
ﻳﺤﻞ اﻷﻓﻐﺎن ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ{.
ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ
}ﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎن{ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎزي
ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻨﻲ ،أي
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .أﻛﺪ ﻧﻴﺎزي
أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﻻ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ} :ﻳـﺘـﻌــﺎرض
ﻛــﻼﻫـﻤــﺎ ﻣــﻊ اﻹﺳـ ــﻼم .ﻧــﺮﻳــﺪ أن
ﻧ ـﻄ ـ ّـﺒ ــﻖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ{.
ﺑـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎرة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﻳ ـﺠ ــﺐ أن
ُ
َ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﻄـ ــﻊ أﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﻮص،
َ
ُ
وﻳ ــﺮﺟ ــﻢ اﻟ ــﺰﻧ ــﺎة ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﻤــﻮت،
ُ َ
وﺗﻘﻄﻊ رؤوس اﻟﻘﺘﻠﺔ ،وإﻻ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻐﺎن،
ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻴﺎزي .ﻓﺸﻠﺖ ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻرات ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺮة ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﻢ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎد ﻓ ـ ــﻲ أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن.
وﺣ ـ ـ ــﺪﻫ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎدرة
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻬــﺪف ﻣﻦ
وﺟ ـﻬــﺔ ﻧ ـﻈــﺮه» :إذا ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ
إرﺳـ ــﺎء اﻟ ـﺴــﻼم ﺑـﻔـﻀـﻠـﻬــﺎ ،أﻳــﻦ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ«؟
اﻋﺘﺒﺮ ﻧـﻴــﺎزي أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺻـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻋــﻦ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻛـ ـﺒ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ »ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن« ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻄﺮ
ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻌﺔ» :ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻧـﻨــﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﺣــﻼ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،ﻫﻲ ﺗﻜﺬب«.
ﺑ ــﺎﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ،ﺗ ـﻜ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
ﺗﻤﺘﻢ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﺤﻴﻄﻮن ﺑﻨﻴﺎزي
ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮﻧﻪ
اﻟﺮأي.
ﻻ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻃ ـ ــﻒ ﻧـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺎزي ﻣ ــﻊ
ﺧﺴﺎرة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ّ
ﻣ ــﺎ ﺣ ــﺎرﺑ ــﻮا ﻣ ــﻦ أﺟ ـﻠــﻪ إذا ﺷــﻘــﺖ
}ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ً
أﺿ ــﺎف ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ} :اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ﻛــﺎﺋـﻨــﺎت
ّ
ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻗﻮة ﻟﻬﻦ ﻟﻠﻘﺘﺎل
أو اﻟﺒﻨﺎء أو ﺣﻤﻞ اﻷوزان اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
اﻷوروﺑﻴﻮن أﻃﻠﻘﻮا ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
إﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎء .ﻧﺤﻦ
ّ
ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﻷزﻫﺎر ...ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل{.

ﻏﻴﺎب اﻟﺜﻘﺔ
أﻧـﻬــﻰ ﻧـﻴــﺎزي اﻻﺟـﺘـﻤـ ّـﺎع ﺑﻌﺪ
ً
ﺳ ــﺎﻋ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ وﻓ ــﻀ ــﻞ أن
ﻧ ـﻐ ــﺎدر .ﻗ ــﺎل اﺑ ــﻦ أﺧ ـﻴ ــﻪ ،اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺒﺮ ﻣﻤﺮا
ً
ﺿـﻴـﻘــﺎ ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻔــﻞ اﻟـﺠـﺒــﻞ إﻧـﻬــﻢ
ﻳ ـﺜ ـﻘ ــﻮن ﺑ ــﺮﺟ ــﺎﻟ ـﻬ ــﻢ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻻ ﺑــﺪ
ﻣــﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻟـﺤــﺬر ﻣــﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺪﻳﺔ
ﺿـﺨـﻤــﺔ .ﺣـﺘــﻰ أﻧ ـﻬــﻢ ﻻ ﻳﺜﻘﻮن
ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف.
اﻧﺘﺸﺮ رﺟﺎﻟﻪ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ رﻛ ـﺒ ــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﻓـﺘــﺮة
دراﺟﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة ووﺿﻌﻮا
ﺑﻄﺎﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ
ً
ﺧ ـﻴ ــﻮل ﺟ ـﺒ ـﻠ ـﻴــﺔ .أﺧـ ـﻴ ــﺮا ،رﻛـﺒـﻨــﺎ
ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ ﻣﺘﻀﺮرﺗﻴﻦ وﺗﻮﺟﻬﻨﺎ
ً
ﻧـ ــﺰوﻻ ﻧـﺤــﻮ ﻣ ـﺠــﺮى ﻧـﻬــﺮ ﺟــﺎف
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺳـ ـ ــﺎر رﺟـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﻮن
ﺧﻠﻔﻨﺎ.
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻧﺤﻮ
}ﻫ ـ ـ ــﺮاة{ ،أوﻗـ ــﻒ ﺿ ــﺎﺑ ــﻂ ﺷــﺮﻃــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة وﻧ ـﻈــﺮ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻴــﺎء إﻟــﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ وأﺷﺎر إﻟﻰ أﺳﻠﺤﺘﻪ
وراح ﻳﺼﺮخّ .
ﻏﻴﺮ ﻧﻌﻴﻢ وﺟﻬﺘﻪ
وﻋﺎد إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﺬر رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻃﺔ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﻀ ــﺎﺑ ــﻂ .اﺑـﺘـﺴــﻢ
ﻧﻌﻴﻢ وﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﻣﻊ أﺳﻠﺤﺘﻪ
اﻟ ــﻮاﻓ ــﺮة ،ﻧـﺤــﻮ ﻣـﻌـﻘــﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎرة
اﻟﺬي ﻳﺤﻠﻢ ﻗﺎﺋﺪهُ ،
اﻟﻤﻼ ﻧﻴﺎزي،
ً
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ.
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ }ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن{ أن
ً
ﻫﺬا اﻟﺸﺘﺎء ﺳﻴﻜﻮن دﻣﻮﻳﺎ .ﻓﻲ
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺖ ،ﺳ ــﺎﻓ ــﺮ وﻓــﺪ
ﺣﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺼﺪ .ﺑﺪأت ﻧﺠﺎﺣﺎت
ً
}ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن{ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺤﺐ
ّ
ﺟﻨﻮده ،ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
ﻻ ﺗـ ـ ـ ــﺰال ﻣـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
واﻟـﻨـﻈــﺎم ﻫﺸﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ .وﻓـ ــﻖ ﻣـ ـﺴ ــﺆول ﻣ ــﺮﻣ ــﻮق
ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ،ﺗﺘﻌﺪد
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮل
ﺗﻔﻜﻚ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ُ
وﻳ ـ ـﻘـ ــﺎل إن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدة ﻳـﺨـﻄـﻄــﻮن
ﻟﻨﻘﻞ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ آﻣﻨﺔ،
أو ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ـﻌ ــﻮن ﻋـ ــﻦ أي ﺗ ـﺤ ــﺮك
ﺑـﻜــﻞ ﺑ ـﺴــﺎﻃــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻓﻲ
}ﻫ ـ ــﺮاة{ .ﺑ ــﺪأ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻷﻓـﻐــﺎﻧــﻲ
ﻳﺨﺴﺮ رﺟﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﻌﺪد
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗـﺠـﻨـﻴــﺪ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﺟـ ــﺪد ،إذ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ  400ﺧﻼل ﺑﻀﻌﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻛــﺬﻟــﻚ ،ﻳﻘﻮل ﻣ ـ ّ
ـﺪرب ﻋﺴﻜﺮي
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻠ ــﻒ اﻷﻃـ ـﻠـ ـﺴ ــﻲ إن ﺛـﻠــﺚ

اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﻮد اﻷﻓـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻰ
اﻟـﻤـﺨــﺪرات ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷوﻗ ــﺎت،
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ .وﻻ ﻳﻔﻬﻢ
ﺛﻠﺚ آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟـﻤـ ّ
ـﺪرﺑــﻮن
ﻣﻨﻪ .وﺣﺪه اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟ ـﻘــﺪرات اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪة ،ﻟﻜﻦ
ﻳـ ـ ــﺪرك ﻫـ ـ ــﺆﻻء أن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ
ﻋـﻨـﻬــﻢ ،ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ،اﺷـﺘــﺮوا
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﺮص
ﺗــﺮﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺿ ـﺌ ـﻴ ـﻠــﺔ .ﻣ ــﻦ ﺛ ـ ــﻢ ،ﻻ
ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد
أي دواﻓﻊ ﻟﻠﻘﺘﺎل.

وﻓﺪ ﺑﺪﻳﻞ
ﻳﻤﻜﻦ اﺧـﺘـﺼــﺎر اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻌﺪ  17ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺰو اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺟﻴﺶ
ﺿﻌﻴﻒ ،واﻋـﺘــﺪاء ات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻣ ــﻦ }ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن{ ،وﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻛﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
ﺗـﺤــﺎول ﻓــﻮزﻳــﺔ ﻛــﻮﻓــﻲ ،ﻧﺎﺋﺒﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
ورﺋﻴﺴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻴﻪ ،إﻳﺠﺎد وﻓﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت .رﻛ ـﺒ ــﺖ ﻫــﺬه
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ
ّ
ً
ﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮاز }ﻻﻧﺪ ﻛﺮوزر{ وأﻏﻠﻘﺖ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﻓ ـ ــﺬ .ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺗـ ـﻀ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ
ً
ً
رأﺳ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـﺠــﺎﺑــﺎ زﻫ ــﺮﻳ ــﺎ ﻳﻐﻄﻲ
ً
ﺟـ ـ ـ ـ ّـﺰءا ﻣـ ــﻦ ﺷـ ـﻌ ــﺮﻫ ــﺎ .ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ أن
ﻳ ـﻤ ــﺜ ــﻞ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺸــﺎرك
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻓـﺌــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻧـﺘـﻤــﺎء اﺗــﻪ اﻹﺛﻨﻴﺔ،
ً
ﺑـ ـ ــﺪءا ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـﺒـﺸـﺘــﻮن
ً
واﻟﻄﺎﺟﻴﻚ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻷوزﺑﻚ
واﻟﻬﺰارة .ﻫﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻄﺎﺟﻴﻚ وﺗﺮى ﺿﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ً
وﻓــﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ  50أو  60رﺟﻼ
واﻣﺮأة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ
وﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة.
أﺣﺎط رﺟﺎل ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺒﻨﺎدق
وﻳـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــﺪون ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮات ﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ ﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻴــﻮم ﻣــﻦ ﺷـﻬــﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟـﻤــﻮﻛــﺐ .ﻛﺎﻧﺖ
ﻛـ ــﻮﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻌ ــﺮ ﺑ ـ ـ ــﺎﻹرﻫ ـ ـ ــﺎق ،إذ
ً
داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن أﻳــﺎﻣـﻬــﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ
و ﻣـﺘـ ِـﻌـﺒــﺔ .ﻻ ﻳﺴﻬﻞ أن ﺗﻨﺨﺮط
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ
أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن .ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎزل ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻲ }ﺷ ـﻴ ــﺮﺑ ــﻮر{
اﻟﻐﻨﻲ ﻓﻲ }ﻛﺎﺑﻮل{ ﺗﺘﺤﺮك وراء
ﻧــﺎﻓــﺬة اﻟـﺴـﻴــﺎرة} :أﺷـﻌــﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻷن اﻷﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
ﺗ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺴــﻼم ،أي
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ أو
ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ{.
أﺿــﺎﻓــﺖ ﻛــﻮﻓــﻲ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗـ ـﻤ ـ ّـﺮ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ

ّ
ﻣﺤﺼﻨﺔ
ﺗﺨﺘﺒﺊ وراء ﺟ ــﺪران
وأﺳﻼك ﺷﺎﺋﻜﺔ} :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻖ
اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺪل
ﻋـ ــﺪد ﺿ ـﺌ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ .ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳﺸﻌﺮ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑــﺄﻧ ـﻬــﻢ ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ{ .ﻫ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺪرك ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻛــﻮﻧـﻬــﺎ
ﺗ ـﺘ ـﺤــﺪر ﻣ ــﻦ وﻻﻳـ ــﺔ }ﺑــﺪﺧ ـﺸــﺎن{
ـﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷـﻤــﺎل
اﻟـﻤـﺤـ ِ
ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺤﻜﻢ
أرﻳﺎف أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنُ .رزق واﻟﺪﻫﺎ
ً
ﺑـ 23وﻟﺪا ﻣﻦ ﺳﺒﻊ زوﺟﺎت .وﻓﻲ
ﻳﻮم وﻻدﺗﻬﺎ ،وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﻮال ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ.
ﻛ ــﺎن ُﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض أن ﺗ ـﻤــﻮت ﻷﻧـﻬــﺎ
ً
ﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ذﻛــﺮا .ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻧﺠﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮت!
ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼ ــﺐ
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ،ﻋﻤﺪ
أﺷﻘﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﻣﻠﺼﻘﺎت
ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮى
أﺣﺪ وﺟﻪ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﻢ.
ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮف ﻛـ ـ ــﻮ ﻓـ ـ ــﻲ أن ﺣ ــﺮ ﻛ ــﺔ
}ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ وأن إﻧﺸﺎء
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣـﻌـﻬــﺎ ﺷﺒﻪ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻴــﻞ .ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ـ ـ ــﺪرك ﻧ ــﻮع
اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{.
ﻻ ﺗ ــﺰال ﺗـﺘــﺬﻛــﺮ ﻣــﺎ ﺣـﺼــﻞ ﺣﻴﻦ
اﺟـﺘــﺎﺣــﺖ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ }ﻛــﺎﺑــﻮل{ ﻓﻲ
ّ
ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،1996
ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺠﻴﻨﺔ:
ﺿﺮﺑﻮﻫﺎ وﺳﺠﻨﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ
ً
ﺛﻢ اﻋﺘﻘﻠﻮا زوﺟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ .ﺗﺘﺬﻛﺮ
ً
ﻛــﻮﻓــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻹﻋ ــﺪام
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ.

ﻧﻴﺎزي وﻣﻘﺎﺗﻠﻮه
ّ
ﻳﻮﺟﻬﻮن ﺟﻬﻮدﻫﻢ
ﺿﺪ اﻟﻘﻮى
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ
واﻟﺮوس واﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
أي }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ اﻷﺧﺮى

وﺻﻴﺔ وﺗﻌﻬﺪ

اﻟﺨﻼف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف }ﻃﺎﻟﺒﺎن{
ﻳﻄﺮح ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻮق
أي اﺗﻔﺎق ﺳﻼم
ﻣﺤﺘﻤﻞ

ﺗﻌﺮف ﻛﻮﻓﻲ أن ﺣﺮﻛﺔ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ّ
ﻋﺪوﺗﻬﺎ.
ﺗﺘﻜﺪس اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ّ
وﺗﻌﺮض
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات .ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ
ﻣﻮﻛﺒﻬﺎ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر .ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺮات داﺧﻞ
ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ﻃــﻮال  30دﻗﻴﻘﺔ أﺛـﻨــﺎء ﻫﺠﻮم }ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن{ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻛﺘﺒﺖ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
وﺻﻴﺔ وﺗﻌﻬﺪ.
ً
ﻟﻜﻦ ﺗﺪرك ﻛﻮﻓﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ
ُ َ
دون }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ،إذ ﻟﻢ ﺗﻬﺰم اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ  17ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل .ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وزراء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﻣﻊ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻨﻲ ﻻ ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ .واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻌﻨﺎده
ّ
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ
وأﻧﺎﻧﻴﺘﻪ ،وﻗﺪ أﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻬﺎ وﻟﻜﻨﻪ
أن ﺗﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﺎ ،ﺗﺮﻏﺐ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﺮض
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺨﻀﻊ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻬﺎ .أﺿﺎﻓﺖ ﻛﻮﻓﻲ:
ّ
}ﻟــﻮ ﻓــﻜــﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﻛــﺎن ﻟﻴﻘﺒﻞ اﻗـﺘــﺮاﺣـﻨــﺎ ﻷن
}ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن{ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎور ﻣ ـﻌ ــﻪ{ .ﻫ ــﻲ ﺗـﺸـﻌــﺮ ﺑـﻘـﻠــﻖ ﻣﻦ
اﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن }ﻣﻦ دون
اﺗﺨﺎذ أي ﺧﻄﻮات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة{.

ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻧﺘﺸﺮت أﻧﺒﺎء ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺴﺤﺐ ﻧﺼﻒ ﺟﻨﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  14أﻟﻒ ﻋﻨﺼﺮ .ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{.
وﺻﻠﺖ ﻛﻮﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﺟﺎوﻳﺪ ﻟﻮدﻳﻦ ،رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ ﺣــﺎﻣــﺪ ﻛ ــﺮزاي ،ﻓــﻲ ﺣــﻲ }وزﻳ ــﺮ أﻛـﺒــﺮ ﺧ ــﺎن{ اﻟــﺮاﻗــﻲ .ﻓﻲ
اﻟﺪاﺧﻞ ،اﻧﺘﻈﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ .ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ
ﻫﻨﺎك ،ﻗﺎﻟﺖ} :إذا ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و}ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﺗﺠﺎﻫﻞ
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ واﻹﻧﺠﺎزات ُ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ  17ﺳﻨﺔ ،ﻻ ﻣﻔﺮ
ﻣﻦ أن ﺗﺒﺪأ ﺣﺮب ﺟﺪﻳﺪة .ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺤﺮب أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻷن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮﻗﺎء ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮم{.
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﺳﺘﻘﺮر
ّ
ً
اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻹرﺳﺎء
اﻟﺴﻼم .ﺗﺒﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪل أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ٍ
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ .أﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ،ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄن ﺗﺘﻤﻜﻦ
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ.
ﻣــﺎذا ﻋﻦ ُ
اﻟﻤﻼ ﻧﻴﺎزي ،ﻗﺎﺋﺪ }ﻃﺎﻟﺒﺎن{ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻼد؟ ﺣﻴﻦ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،أﺟﺎب ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ} :ﺳﺘﻨﺪﻟﻊ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة{!
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سنة
ميراث
إحتفال
دمج

مصباح
منزل
معد
نظام

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

11

كلمة السر

ً

 -2فتل «الحبل».
– م ـم ــر ت ـح ــت سـطــح
 -5داء – م ــن تـتــو لــى أبواب – عال.
عموديا:
ً
 -8د ف ـ ـ ـ ــع ب ـ ـع ـ ـي ـ ــدا – األرض.
 -3مـ ـع ــاون – ال ـع ــدل الريادة.
 -١٠فؤاد.
 -6فاصل – نظير.
اختبأ.
 -1وضــع السيف في (مبعثرة).
 -7تقسيم الكتاب إلى  -9ج ـ ـيـ ــوش ج ـ ـ ــرارة  -11حاكى – حليب.
 -4علل – شوك.
الجراب – عاتب.

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9

2

3

4

5

6

7

8

11 10 9

5

sudoku

1

 -1سكت – ستر.
 -2بسطت وأطالت.
 -3أم ــاك ــن ال ـع ـب ــور –
اختيارات.
 -4أظهر وأبرز – صار
أخضر بهيج.
 -5القمر عند اكتماله
– جيوش عظيمة.
 -6هجم – أداة جزم.
 -7ناعمة – ربح.
 -8أرجع – تحدث مع
جليسه ليال.
 -9اإلعانة بمدد – من
ينوب عن شخص أو
مجلس.
 -١٠قدم له التهنئة.
 -11عسير – رفض.

8
6

1

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

4

1
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تاريخ
قرن
هندسة

د
ث
ز
ح
و
ا
ي
ة
ي

ق
ا
ا
د
ز
م
ت
ة
ر

3

4

ت
م
خ
م
ط
ا
م
ه
و

و
ي
ط
ص
و
ح
ن
ن
ت

ق
ر
ة
ب
ك
ت
ت
د
ا

و
ا
ا
ا
ي
ف
ج
س
ر

ط
ن
ل
م
م
ل
ه
س
خ

ا
ظ
ز
ع
ن
د
ا
ن
ق

ة
م
ل
ب
ل
ج
ف
ش
ن

sudoku

2

كلمة السر:

من  6أحرف وهي اسم شركة يابانية متخصصة في الصناعات
اإللكترونية.

19

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا  :تـحــرز نجاحا بين الحين م ـه ـن ـيــا :ي ــدخ ــل عـنـصــر ج ــدي ــد إلــى
واآلخر فال ّ
تفوت الفرص.
عملك ويساعدك في ترويجه.
ً
ً
ً
عاطفيا :الحب يبتسم لك وتعيش عاطفيا :يحمل كوكبك إليك وعودا
ومفاجآت جميلة.
سعادة ال توصف.
ً
ً
ّ
ّ
اجتماعيا :نقاش مع أحد المقربين اج ـت ـمــاع ـيــا :م ـخ ــاوف تـتـســبــب بها
ّ
صحة أحد الوالدين.
يؤدي إلى سالم واطمئنان.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
متميزة فما
مهنيا :أمامك فــرص
عليك إال االستفادة منها.
ً
عاطفيا :تدرك أهمية الصبر بعد
ّ
تغير الحبيب تجاهك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــزن سببه لــك حــدث
ً
يتبدد قريبا وتستعيد استقرارك.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :فترة مناسبة تدرك خاللها
قيمة التجاوب مع الغير.
ً
عاطفيا  :يدعمكما أ حــد المراجع
لتحقيق حلمكما ّ
والسير به.
ً
اجتماعيا :األمور العائلية العالقة
ً
سوف تصطلح قريبا.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـلـقــى ع ــرض عـمــل لكنك
تعتبر أنه ال يليق بك.
ً
عــاطـفـيــا :تبلغ الــرومـنـسـيــة أوجـهــا
وتزدهر عالقاتكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـع ــود االن ـس ـج ــام إلــى
أجواء العائلة بعد احتكاكات.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــوق ــع عـ ـق ــودا وات ـف ــاق ــات
تنتشلك من األوضاع الصعبة.
ً
عاطفيا :تزداد جاذبيتك ويميل إليك
كثر من الطرف اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر األوجـ ــاع وراج ــع
الطبيب عند الضرورة.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :مجموعة تحالفات فلكية
تأخذ عملك إلى منحى جديد.
ً
ّ
عاطفيا :تعيش قصة ّ
حب مشوقة
وتقترب من قرار ّ
مهم.
ً
اجتماعيا  :شخصية تسعى إليك
وتطلب حضورك.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ّ
تضطرك إلى
مهنيا :تطرأ أحــداث
بعض التأخير في التسليم.
ً
عاطفيا :تتعمق عالقتكما بعدما
اعتمدتما الحوار الواضح.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن األضواء فثمة
من يريد إيذاءك.
رقم الحظ.19 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
تصحح األوضاع في عملك
مهنيا:
ما يريح الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـمـتـلــئ حـيــاتــك بـلـقــاءات
عذبة وهدايا متبادلة.
ً
ّ
اجتماعيا :ينصحك الفلك بالتصرف
من دون انفعال.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ات ـ ـصـ ــاالت م ـه ـ ّـم ــة تــدفــع
مشروعك نحو النجاح.
ً
عــاط ـف ـيــا :عــاقـتـكـمــا ف ــي أوج ـهــا
وتسيران بثبات نحو االرتباط.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي صديقا قديما
وتستعيدان ذكريات جميلة.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـبـ ّـدد ال ـظ ــروف السيئة
ويبدأ عملك بالتحسن واالزدهار.
ً
عاطفيا :يميل إليك أكثر من طرف
ّ
لكنك منشغل بشخص واحد.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ـح ـ ّـس ــن ع ــاق ــات ــك
ّ
ً
تدريجا وتخف الضغوط عنك.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تضطر إلى شرح أفكارك
مهنيا:
ومواقفك أمام الزمالء.
ً
عاطفيا :يشير بــرجــك إلــى فترة
ً
أقل وهجا في عالقتك مع الشريك.
َ
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إبـ ــق ف ــي الـ ـظ ــل وال
َ
تتباه كي ال تستقطب العداء.
رقم الحظ.8 :

مجتمع

٢٠

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4033االثنين  4فبراير 2019م  29 /جمادى األولى 1440هـ

social@aljarida●com

معرض متكامل لألسرة والطفل
في جمعية الطب البديل
بتنسيق بين جمعية الطب البديل والشيخة سهيلة الصباح
وفريق نخبة الكويت التطوعي ،أقيم في مقر الجمعية معرض
متكامل لألسرة والطفل.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية زبن العتيبي إن "فكرة
المعرض بدأت بعرض ودعم المنتجات المدرسية للطلبة ،ثم
ً
ً
توسع المشاركون في تقديم مواهبهم ،ورحبنا بهم جميعا دعما
لهم" ،الفتا الى ان االقبال الكبير للحضور دليل على النجاح.
وأضاف ان مثل هذا المعرض سيقام كل شهرين مرة واحدة
مع متابعة واشراف الجمعية لنرى الصدى المالزم له من
قبل المشاركين والزوار ،مشيرا الى الدعم الكبير للمشاركين
المتطوعين الذين ساهموا في ابراز هذا المعرض بطريقة
منظمة ،مما دعم اقامة مثل هذا المعرض العائلي المتكامل
لالسرة والطفل بشكل مستمر.

ليلى جراغ وعبدالعزيز وفاطمة درويش

المستشار اإلعالمي في الجمعية شعبان جوهر خالل تواصله مع المشاركين

والء عوض

حمادة الهيلي

جانب من المعرض

مريم السهيل وهبة السالم

«ارتقاء التطوعي» يكرم مبدعي الكويت
أقام فريق ارتقاء التطوعي ،برئاسة شروق الصايغ ونائبتها أفراح الكيتي،
حفل تكريم للمبدعين من أبناء الكويت على نجاحهم في مجاالت عدة ،وهم
عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .رباح
النجادة ،ومدير مدارس اإلخالص األهلية  .محمد الصايغ ،والحاصلة على
الوسام الذهبي في مؤتمر اإلبداع والريادة العربي د .سعاد فهد الفريح،
وأول كويتي في جراحة مناظير مفصل الورك د .حسين الحربي.
وقالت الكيتي ،في كلمة لها ،إنه "كان لزاما علينا كفريق ارتقاء التطوعي
وجميع اعضائه ،المساهمة في تكريم هذه القمم ،انطالقا من مبدأ الشراكة
والمسؤولية المجتمعية ،ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتحقيقا
ٔ
لروية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لكويت جديدة  ،2035ولذلك
أقمنا هذه األمسية الرائعة لنتعرف معا على قصص نجاح كوكبة من
ٔ
المتميزين الذين دابوا على تحقيق أحالمهم في مجالهم العلمي ،والتعرف
على منابع التفوق في مجاالت علمية تصدرت عطاءاتهم صفحات مشرقة
عالمية ودولية».
مدير مدرسة اإلخالص محمد الصايغ عقب تكريمه من فريق ارتقاء

أفراح الكيتي تلقي كلمتها

تكريم د .حسين الحربي

الصايغ والنجادة خالل تكريم د .سعاد الفريح

صورة جماعية

مبادرة «في بيتنا قائد»
تشارك في دورة تدريب
تم افتتاح الدورة التدريبية الثالثة للمدربين
والمدربات في مركز شباب القصور ،بمشاركة
وحضور رئيس مبادرة "في بيتنا قائد" ،د .فالح
العجمي ،والمتحدثة الرسمية نائبة رئيس
المبادرة د .منى العصام.
وأشار العجمي إلى أهمية الشراكة المجتمعية
بين المبادرة ونقابة العاملين في مؤسسة نفط
ً
الكويت للموسم الثاني للمبادرة ،معلنا عن شعار
الموسم "تأهيل  100قائد وقائدة" من أبناء وبنات
العاملين في القطاع النفطي وأبناء الكويت من
فئة الناشئة.
ً
وقالت العصام إن فكرة المبادرة جاءت انطالقا
من مقولة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
"شبابنا هم ثروة وطننا".

وزة الجناع وريم الجالصي وهاجر المغري

عريف اللقاء أحمد شهاب

طيبة الجريد

د .منى العصام

أحالم الشمري

اثنان من المتدربين

شيخة المطيري

21
انتصار الشراح :أميل إلى عرض األعمال خارج رمضان
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مسك وعنبر

انتهت من «عشاق رغم الطالق» ومشغولة بتصوير «حدود الشر»
محمد جمعة

انتهت الفنانة انتصار الشراح
من تصوير مسلسل «عشاق
رغم ًالطالق» ،كما تواصل
حاليا مواجهة الفنانة حياة
الفهد في «حدود الشر»
للمخرج أحمد دعيبس.

تشارك في فيلم
سينمائي من إخراج
خالد الرفاعي
وبطولة نخبة من
الفنانين

بدأت الفنانة القديرة انتصار
الـ ـ ـش ـ ــراح ت ـص ــوي ــر دورهـ ـ ـ ــا فــي
الـ ــدرامـ ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة "حـ ــدود
الشر" مع الفنانة القديرة حياة
الفهد ونخبة من نجوم الدراما
الخليجية.
ال ـش ــراح ،الـتــي كــانــت انتهت
أي ـض ــا ق ـبــل ف ـت ــرة م ــن تـصــويــر
مسلسل "ع ـشــاق رغ ــم ال ـطــاق"
للمخرج خــالــد جـمــال ال ـشــراح،
ت ـح ــدث ــت إلـ ـ ــى "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" عــن
مالمح نشاطها الفني الدرامي
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ...وفيما
يلي التفاصيل.
في البداية ،أعربت الشراح عن
سعادتها بلقاء الفنانة حياة
الـفـهــد فــي ال ــدرام ــا الرمضانية
"حدود الشر" ،موضحة أن العمل
مـ ــن ت ــأل ـي ــف م ـح ـم ــد ال ـن ـش ـمــي،
وإخ ـ ــراج أح ـمــد دع ـي ـبــس ،ومــن
إنتاج المجموعة الفنية للمنتج
باسم عبداألمير ،ويقع في 30
حلقة.
وحول أبطال المسلسل ،قالت
إن "ال ـع ـم ــل ي ـش ــارك ف ـيــه نخبة
م ــن ال ــزم ــاء ال ــذي ــن أع ـت ــز بـهــم،
ومنهم أحمد الجسمي وباسم
عـبــداألمـيــر وسـعــاد علي وهبة
الــدري وهـنــادي الكندري ،ومن
الـ ـع ــراق إي ـن ــاس ط ــال ــب ويــاســة
وفهد باسم وإلهام علي وغرور
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـن ـص ــار ونـ ــورة
محمد ومحمد عاشور.
وأض ــاف ــت أن "ال ـع ـمــل يشهد
توليفة مختلفة من الفنانين من
مراحل عمرية مختلفة ،وربما
هي المرة األولى منذ فترة التي
تلتقي فـيـهــا ه ــذه األس ـم ــاء في
عـمــل درام ــي واحـ ــد" ،الفـتــة إلــى

اليحيى تدشن أول فرقة
مسرحية لذوي الهمم

الشراح وجاسم النبهان في مشهد من مسرحية « دربج خضر»
أن "المسلسل يقدم الشر برؤية
ً
مـغــايــرة كـلـيــا عـمــا ت ـعـ َّـود عليه
ال ـم ـش ــاه ــد ف ــي أعـ ـم ــال درامـ ـي ــة
س ــابـ ـق ــة ،وت ـ ـ ـ ــدور أح ـ ــداث ـ ــه فــي
ستينيات القرن الماضي ،ليضع
الـ ـك ــات ــب مـ ــن خ ــال ـه ــا ت ـعــري ـفــا
ج ــدي ــدا لـلـشــر عـبــر الشخصية
ال ـتــي تـجـســدهــا الـفـنــانــة حـيــاة
ال ـف ـه ــد ،ك ـمــا يـحـمــل الـمـسـلـســل
قـيـمــة عــال ـيــة م ــن ح ـيــث ال ـطــرح
والمضمون".

متناقضات
وعــن مسلسل "عـشــاق رغم

ال ـ ـ ـطـ ـ ــاق" ،ال ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت مــن
تصويره قبل فترة ،قالت إنه
"رب ـم ــا ي ـع ــرض خـ ــارج مــوســم
رمـضــان ،فإلى اآلن لم تتضح
ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ،ول ـ ـكـ ــن بـ ـشـ ـك ــل ع ــام
ً
أع ـت ــز ك ـث ـيــرا ب ـه ــذه الـتـجــربــة،
وب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج
المتميز خالد جمال لما يتمتع
ب ــه م ــن ح ــس إب ــداع ــي ورؤيـ ــة
مختلفة".
وبشأن طبيعة الشخصية
ِّ
تجسدها في المسلسل،
التي
أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـي ــه
ل ـ ــم ت ـ ـجـ ـ ِّـسـ ــده م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ،ف ـهــو
شـخـصـيــة تـجـمــع ال ـعــديــد من

ال ـم ـت ـنــاق ـضــات ،م ــا ب ـيــن خفة
الـ ـ ــدم والـ ـ ــدرامـ ـ ــا وال ـع ـص ـب ـيــة،
م ــو ض ـح ــة أ نـ ـه ــا ٌ
"أم م ـث ــل أي
أم ف ــي أي م ـج ـت ـمــع خـلـيـجــي
وعربي ،وتخشى على منزلها
وأسرتها ،وبعد طالقها تسعى
إلى الحفاظ على عقد أسرتها،
خـ ـشـ ـي ــة أن يـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــرط ،ب ـح ـكــم
متغيرات الحياة".
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــراح إل ـ ـ ــى أن
"ال ـع ـم ــل ي ـج ـمــع ب ـي ــن خ ـطــوط
درامية اجتماعية عدة ،وهناك
العديد من األفكار والقصص
والـ ـحـ ـك ــاي ــات أعـ ـتـ ـب ــر ِّه ــا كـنــز
الـمـسـلـســل ،ول ــذل ــك أف ــض ــل أال

ُ
أ فـصــح عنها ،لتكون مفاجأة
للجمهور".

فيلم جديد
وأكـ ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا أص ـب ـح ــت مــن
أنصار عرض األعمال الدرامية
خارج موسم رمضان ،مضيفة:
ً
"حاليا أميل إلى العرض خارج
رم ـض ــان ،لـتـتــاح ال ـفــرصــة أم ــام
ً
المشاهد لمتابعة العمل بعيدا
ع ـ ــن ضـ ـغ ــط ال ـ ــوق ـ ــت ،وتـ ـك ــدس
المسلسالت".
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـس ـي ـن ـم ــا،
ك ـش ـف ــت الـ ـ ـش ـ ــراح أنـ ـه ــا ت ـصــور

ً
ً
فيلما جديدا مع المخرج خالد
ال ــرف ــاع ــي م ــن ال ـم ـتــوقــع عــرضــه
ً
قريبا ،الفتة إلى أن العمل يشهد
مشاركة نخبة من النجوم ،منهم
القديرة أسمهان توفيق.
ُيـ ــذكـ ــر أن م ـس ـل ـســل "ع ـش ــاق
رغم الطالق" من تأليف الكاتبة
علياء الكاظمي ،وإخــراج خالد
جـ ـم ــال ،ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه
نخبة مــن ال ـن ـجــوم ،مـنـهــم ،إلــى
جانب انتصار ال ـشــراح ،إيمان
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ،ونـ ـ ـ ـ ــور ،ول ـط ـي ـفــة
ال ـم ـجــرن ،وسـلـيـمــان الـيــاسـيــن،
وص ــاب ــري ــن ب ــورش ـي ــد ،ونــاصــر
الدوسري.

بدر الشعيبي أطلق ألبومه األول« ...شيء مختلف»
محمد جمعة

احتفى الفنان بدر الشعيبي بألبومه
ال ـج ــدي ــد "شـ ـ ــيء م ـخ ـت ـل ــف" ،ض ـم ــن حـفــل
كـبـيــر أق ـي ــم م ـس ــاء أم ــس األول ،وتـخـلـلــه
إعــان بعض المشاريع الجديدة لشركة
"ب ــال ـم ـخ ـب ــة" ،م ـن ـهــا "ال ـس ـي ــت ك ـ ــوم" ال ــذي
يتصدى لبطولته الفنان حمد أشكناني،
إلى جانب المطربة شيخة العسالوي.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـحـ ـف ــل ،الـ ـ ــذي شـهــد
حضورا كبيرا من محبي بدر،
الس ـي ـمــا انـ ــه قـ ــدم أغ ـن ـيــات
ألبومه كاملة ،إلــى جانب
عـ ـ ــرض الـ ـفـ ـي ــدي ــو كـلـيــب
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد "يـ ـ ـ ــا م ـت ـع ـبــة
ك ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس" ،ال ـت ـق ــت
"الـجــريــدة" الشعيبي،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ــإط ــاق
ألبومه األول ،وبتلك
االح ـت ـفــال ـيــة الـتــي
توثق لهذا الحدث.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي:
"يـتـكــون األلـبــوم
م ــن  8أغ ـن ـي ــات،
تعاونت خاللها
مـ ـ ــع نـ ـخـ ـب ــة مــن
ن ـ ـجـ ــوم ال ـك ـل ـمــة

اليحيي تتوسط مواهب فرقتها
قدم شباب أكاديمية ستارز أكاديمي لذوي الهمم بروفة
عرضهم المسرحي المتوقع عرضه خــال مــارس المقبل
للجمهور .والعمل من تأليف وإخراج الفنانة عبير اليحيى،
وإشراف عام الكاتب عثمان الشطي ،ويشارك فيه نخبة
من المبدعين من ذوي الهمم ألصحاب اإلعاقات الذهنية،
وهو األمر الذي شكل تحديا كبيرا أمام اليحيى لتشتغل
على موهبتهم وتبرزها.
وح ـضــر ال ـعــرض جـمــع مــن أول ـي ــاء أم ــور الفنانين
ال ـش ـبــاب ،الــذيــن يـشـكـلــون ن ــواة أول فــرقــة مسرحية
لذوي الهمم ،ومن المتوقع أن يشاركوا بأعمالهم في
فعاليات خليجية وعربية عدة خالل المرحلة المقبلة.
وقالت اليحيى في تصريح لـ"الجريدة" ،إن شباب
أكــاديـمـيــة سـتــارز اسـتـطــاعــوا تـحــدي الـصـعــاب ،وأن
ِّ
يعبروا عن موهبتهم مسرحيا ،متمنية أن يجد هؤالء
المبدعين الدعم المطلوب من الفنانين والجمهور.

واللحن على مستوى الكويت والخليج،
مـنـهــم عـمــار الـبـنــي وعـبــدالـعــزيــز الــويــس
وم ـت ـعــب الـ ـف ــرج ،وم ــن ال ـش ـع ــراء م ـشــاري
إبراهيم وعلي بن غيث وأمنيات واحمد
ناجم ،ومن الموزعين براك المطوع وعلي
المسعود كما تصديت لتلحين أكثر من
أغنية".
ول ـفــت ال ــى ان ــه ق ــدم فــي األل ـب ــوم اغنية
دويتو بعنوان "محسومة" مع الفنان بشار
الشطي" ،وهي من كلمات مشاري إبراهيم
والـحــانــي ،وفـكــرتـهــا جــديــدة ،وأتـمـنــى ان
تـنــال رضــاكــم" ،كاشفا عــن بعض أسماء
األغنيات ،وهي "مرتاح ،ودي تسمع ،حلم
وردي ،يا متعبة كل الناس ،أهل الوفا ،مو
مشكلة ،بعد إذن الجميع".
أما عن التحدي الذي يخوضه من خالل
األلـبــوم فـقــال" :لــن أسهب فــي الـشــرح ،ألن
الـعـمــل سيتحدث عــن نـفـســه ،والجمهور
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
واالس ـت ـم ـت ــاع وال ـت ـق ـي ـي ــم ،وي ـك ـف ــي أن ـنــي
اخ ـت ـصــرت ك ــل ش ــيء ف ــي ع ـن ــوان األل ـبــوم
(شيء مختلف) ،وبالفعل سيجد المستمع
شيئا مختلفا من ناحية الكلمات واأللحان
والتوزيع".
وحول الجرأة في طرح ألبوم كامل في
وقت يتجه األغلب إلى السنغل ،ذكر بدر:
"أرى أن القاعدة هي األلبوم ،ألنه يضيف
ال ــى رص ـيــد ال ـف ـنــان ال ـغ ـنــائــي ،ويـتـيــح له
استثمار اعماله في الحفالت ،وبمجرد أن

أقدمت على هذه الخطوة سار العديد من
الزمالء على الدرب نفسه ،كل ما في األمر
أن الفنان يجب أن يتحلى بالجرأة والثقة
على خوض التجربة".
وب ـشــأن كليب "ي ــا متعبة كــل ال ـنــاس"،
إخراج جاسم المهنا ،وإنتاج "بالمخبة"،
أض ــاف" :ال ـف ـكــرة ج ــدي ــدة ،تمثلني كـبــدر،
السيما أنني أعمل في المجال الفني منذ
الصغر ،وسأظهر بلوك حقبة التسعينيات،
وأتمنى أن يلقى استحسان الجمهور".
وكان لـ"الجريدة" وقفة مع الفنان حمد
أش ـك ـنــانــي ،الـ ــذي ح ــرص ع ـلــى ال ـتــواجــد،
السيما أنــه أحــد أبـطــال مسلسل "السيت
كــوم" الجديد ،إلــى جانب الفنانة شيخة
العسالوي.
وق ــال حـمــد إن ــه وج ــد ضــالـتــه فــي هــذا
المسلسل الجديد من حيث الفكرة والشكل،
مؤكدا أن عرض العمل عبر موقع يوتيوب
سيضمن له نسبة مشاهدة عالية ،مشيرا
الى ان شخصيته جديدة وستكون مفاجأة
للجمهور.
وقالت العسالوي" :سأمثل في السيت
كوم الجديد شخصية فتاة مرفهة تحاول
إث ـبــات نـفـسـهــا" ،مــؤكــدة أن ـهــا لــن توظف
موهبتها كمطربة ضمن السياق الدرامي
لــأحــداث ،بل ستركز على التمثيل فقط،
وبينت أن التمثيل لن يقف دون أن تمضي
في مشوارها الغنائي.

ً
«سبيليات إسماعيل» ...تميزت إبداعا في «مراكش الدولي للمونودام»

ُ ِّ
المسرحية رشحت للمشاركة في مهرجان الجزائر الدولي
برؤية متقنة للمخرج رسول
الصغير ونص محبوك
كتبته فارعة السقاف،
تحقق مسرحية «سبيليات
إسماعيل» النجاح تلو اآلخر
خالل مشاركتها في مختلف
الفعاليات العربية.

تعلمت من هذه
التجربة الكثير
واكتسبت
خبرات من دول
متنوعة قادمة
من ثالث قارات

شيرين حجي

فضة المعيلي

تحقق مسرحية "سبيليات
إس ـم ــاع ـي ــل" ال ـت ــي ُص ـ ِـن ـع ــت في
معمل أكاديمية لوياك للفنون
ً
األدائية "البا" ،نجاحا تلو اآلخر،
بعدما سبق لهذا العمل أن أحرز
جـ ــوائـ ــز عـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـم ـحــافــل
المحلية والعربية ،حيث كانت
محطته األخيرة مشاركته قبل
أيـ ـ ــام ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات الـ ـ ــدورة
الــراب ـعــة مــن مـهــرجــان "مــراكــش
الدولي للمونودام" للمسرح.
وم ـ ـس ـ ــرح ـ ـي ـ ــة "سـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــات
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل" اعـ ــدت ـ ـهـ ــا فـ ــارعـ ــة
السقاف عن رواية "السبيليات"
للراحل الروائي اسماعيل فهد
اسماعيل ،وتـصــدى الخراجها
رسـ ـ ــول ال ـص ـغ ـي ــر ،أمـ ــا نـجـمـتــه
فـهــي شـيــريــن ح ـجــي .وتستند
ت ـل ــك ال ـم ـس ــرح ـي ــة إل ـ ــى أح ـ ــداث
وشخصيات تاريخية حقيقية
حول فكرة البناء واإلصالح ضد
ال ـهــدم والـتـخــريــب ،حـيــث تــدور
الـقـصــة بــاخـتـصــار ح ــول ام ــرأة
عراقية تدعى "أم قاسم" اضطرت
لـلـخــروج مــن قــريــة السبيليات
التي تقع في الجنوب العراقي
والـمـحــاذيــة لـلـحــدود اإليــرانـيــة
بسبب الحرب آنذاك ،لكن خالل

فيلم « »Romaاألفضل
في «غويا السينمائية»

اختير الفيلم املكسيكي
" ،"Romaمن إخراج ألفونسو
كوارن ،أفضل فيلم أميركي
التيني خالل حفل توزيع
جوائز غويا السينمائية
اإلسبانية في اشبيلية
بجنوب إسبانيا.
وسبق لهذا الفيلم املصور
باألبيض واألسود أن فاز
بجائزة األسد الذهبي في
مهرجان البندقية وجائزتي
غولدن غلوب وأربع مكافآت
في حفل النقاد بالواليات
املتحدة .وهو مرشح في
عشر فئات باألوسكار.
ونال جائزة أفضل فيلم في
حفل غويا لعام  2019فيلم
"كامبيونيس" ،للمخرج
خافيير فيسير ،الذي القى
أكبر نجاح في صاالت
السينما اإلسبانية العام
املاضي.
وكانت جائزة أفضل إخراج
من نصيب رودريغو
سوروغويني عن فيلم "إل
رينو" ،فيما حاز أنطونيو
دي ال توري جائزة أفضل
ممثل في الفيلم نفسه.
ونالت سوسي سانشيث
جائزة أفضل ممثلة
عن دورها في فيلم "ال
إنفيرميداد ديل دومينغو".
(أ ف ب)

الترك أفضل مخرج فيديو
كليب عن 2018

أعلن تفاصيله ضمن مجموعة من المشروعات الفنية لـ «بالمخبة»
●

●

سلة أخبار

فريق عمل مسرحية «سبيليات إسماعيل»
ال ــرحـ ـل ــة ي ـ ـمـ ــوت ال ـ ـ ـ ــزوج ال ـ ــذي
ك ــان ق ــد أوص ــى زوج ـت ــه بدفنه
فــي مسقط رأسـ ــه ،فـتـصـ ّـر على
ت ـن ـف ـي ــذه ــا م ـه ـم ــا ك ـ ـ ــان ال ـث ـم ــن
وتتوالى األحداث.
رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـت ـق ـن ــة
رسمها الصغير ونص محبوك
ب ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة ك ـت ـب ـت ــه ال ـس ـق ــاف
وأداء م ـســرحــي جـمـيــل قــدمـتــه
ً
حجي ،اجتمعوا سويا وقدموا
ن ـك ـهــة ف ـن ـيــة مـخـتـلـفــة وف ــري ــدة

ً
من نوعها ،فكانوا بذلك سببا
ً
م ـق ـن ـع ــا ل ـل ـف ــت األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ن ـحــو
"سـبـيـلـيــات إس ـمــاع ـيــل" ليكون
صاحب العرض المميز بعدما
اخ ـتــاره وف ــد ال ـجــزائــر ،ضيوف
المهرجان ،ورشحوه للمشاركة
ضـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات م ـ ـهـ ــرجـ ــان
"الجزائر الدولي للمونودراما"
في دورتــه القادمة ،رغــم وجود
عروض أخرى ذات قوة متنوعة
بأفكارها وإبــداعـهــا جــاء ت من

فــرنـســا ،وإسـبــانـيــا ،والـمـغــرب،
وتـ ـ ــونـ ـ ــس ،وقـ ـ ـط ـ ــر ،والـ ـس ــوي ــد
واألردن.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،أع ــرب ــت
الـ ـفـ ـن ــان ــة شـ ـي ــري ــن حـ ـج ــي عــن
س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا ب ـ ـه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة
واالنـ ـج ــاز الـ ــذي حـقـقـتــه وســط
وجـ ـ ــود عـ ـ ــروض أخـ ـ ــرى ق ــوي ــة،
م ـب ـي ـن ــة أن ـ ـهـ ــا "سـ ـعـ ـي ــدة ب ـه ــذه
التجربة الفنية المسرحية التي
تعلمت منها الكثير واكتسبت

خبرات من دول متنوعة قادمة
ً
من ثالث قارات ،وفعال هذا األمر
ً
هــو ال ــذي نحتاجه دائ ـمــا نحن
المسرحيين لصقل موهبتنا
ً
وتـ ـط ــوي ــر أدائـ ـ ـن ـ ــا ،فـ ـض ــا عـمــا
ي ـخ ـل ـق ــه م ـ ــن روح ا ل ـم ـن ــا ف ـس ــة
العالية والشريفة".

المونودام
وعن سبب تسمية المهرجان

"م ــون ــودام" ،بــالـقــول" :فــي بداية
ً
األم ــر اسـتـغــربــت نــوعــا مــا اســم
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ب ــأن ــه (م ـ ــون ـ ــودام)
ول ـي ــس (مـ ــونـ ــودرامـ ــا) ،حينها
ـرون ــي أن ال ـك ـل ـمــة تـنـقـســم
أخـ ـب ـ ّ
الــى شقين ،األول منها (مونو)
ويعني واحد ،أما الشق الثاني
(دام) تعني ا ل ـمــرأة أو الممثلة
الواحدة ،ومن هذا المنطلق فإن
المهرجان يسمح لممثلة فقط
بفرصة اعتالء خشبة المسرح
وتقديم ابداعها بكل حرية".
وحـ ــول م ـشــاركــة أح ــد طلبة
"لـ ــويـ ــاك" ف ــي ورش ـ ــة االرتـ ـج ــال
هـ ـ ـن ـ ــاك ،ق ـ ــال ـ ــت " :اع ـ ـتـ ــدنـ ــا فــي
(البــا) أن ندعم جميع الطاقات
الشبابية ومنحها كــل الفرص
لتطوير ذاتها ،لهذا ذهب معنا
إل ـ ــى الـ ـمـ ـه ــرج ــان أح ـ ــد ال ـطـل ـبــة
الـمـتـمـيــزيــن ف ــي (البـ ــا) ويــدعــى
سلمان المطيري ،حيث سنحت
له فرصة االلتحاق هناك بورشة
االرتجال التي قدمها نخبة من
فـنــانــي ال ـســويــد ،ف ـكــان الـطــالــب
ً
الكويتي الوحيد وسط  24طالبا
ً
مغربيا".

ضمن االستفتاء الجماهيري
إلذاعتي  mbc fmوبانوراما
 fmالسنوي "،"2018 TOB
حصد املخرج اللبناني بسام
الترك جائزة "أفضل مخرج
فيديو كليب ألغنية خليجية
لعام  "2018عن إخراجه
لألغنية التريو "أنا أنا"،
من كلمات تركي آل الشيخ،
وألحان وليد الشامي ،وغناء
الفنانني راشد املاجد وماجد
املهندس ووليد الشامي،
مؤكدا سعادته بهذا
االستفتاء الجماهيري الذي
وضعه كأفضل مخرج.
وأشار الترك إلى أن وجود
األسماء الغنائية الكبيرة
الثالثة :راشد املاجد وماجد
املهندس ووليد الشامي،
في عمل غنائي واحد جعل
العمل متميزا ومختلفا،
وليقدمه بهذه الصورة ،من
حيث التركيز على إظهار
النجوم الثالثة بالصورة
التي تليق بهم ،ومن ثم
يخرج العمل متميزا ضمن
أحدث مواصفات التصوير
واإلخراج.

نجوم فيلم «»Lego 2
يحتفلون بالعرض الخاص

أقامت شركة "Warner
 "Brosعرضا خاصا للجزء
الثاني من فيلم الرسوم
املتحركة " "Lego 2في
لندن ،استعدادا لطرحه
تجاريا األربعاء املقبل،
بحضور فريق العمل.
ونشرت الصفحة الرسمية
للشركة على "إنستغرام"
صورا خاصة من العرض
الخاص للفيلم ،وسط
حضور عدد من فريق
العمل ،وعلى رأسهم:
كريس برات ،تيفاني
هاديش ،إليزابيث بانكس،
ويل أرنيت ،وأليسون براي.
وتدور أحداث الفيلم
استكماال للجزء األول،
الذي طرح تجاريا عام
 ،2014وحقق نجاحا
كبيرا ،بإيرادات عاملية
تخطت  400مليون دوالر،
كما رشح لجائزة أوسكار
كأفضل فيلم رسوم
متحركة.

ةديرجلا
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دوليات

سورية« :لجنة الدستور» تقترب ...وتوتر روسي  -إيراني
• غارة أميركية على قوات سورية في البوكمال • انفتاح كردي على الدول العربية
وسط محاوالت من روسيا
وإيران إليجاد أرضية
سياسية على وقع منافسة
مستمرة بين ميليشياتهما
في سورية ،وجهت القوات
األميركية ضربة محدودة
لحليفهما الرئيس بشار
األسد في منطقة نهر
الفرات ،التي يحاول تنظيم
«داعش» إيجاد مخرج منها
إلى آخر معاقله في البادية.

فــي خـضــم منافسة محمومة
وآخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة ف ـ ـ ـ ــي االت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاع ب ـي ــن
م ـي ـل ـي ـش ـي ــات روس ـ ـ ـيـ ـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران
ً
بسورية ،أرسل «الكرملين» وفدا
إل ـ ــى طـ ـه ــران ب ــرئ ــاس ــة مـبـعــوثــه
ال ـخ ــاص إل ــى س ــوري ــة ألـكـسـنــدر
الف ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــف ،ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ــر
الخارجية سيرغي فيرشينين،
ل ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ع ـل ــى
األرض وتـســريــع إط ــاق اللجنة
الدستورية السورية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية ،أمــس ،بــأن الفرينتيف
وفيرشينين ،ناقشا فــي طهران
ً
أيضا التحضير للقمة الثالثية
ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـي ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء روس ـي ــا
وتــركـيــا وإيـ ــران فــي إط ــار مسار
أستانة».
وبعد مشاورات مماثلة أجراها
المسؤوالن الروسيان في أنقرة
م ــع ن ــائ ـب ــه س ـ ـ ــادات أونـ ـ ـ ــال ،ق ــال
وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مولود
جاويش أوغلو أمس« :خالل األيام
القليلة المقبلة سنشكل اللجنة
الــدسـتــوريــة الـســوريــة بمشاركة
ممثلي المجتمع المدني والنظام
ال ـســوري والـمـعــارضــة ،وسنقدم
الـمـســاعــدة فــي صـيــاغــة مـشــروع
الدستور (السوري)».

وبعد أن هدأت المعارك ،شنت
القوات الروسية حملة اعتقاالت
جماعية لقادة نظام الرئيس بشار
األسـ ــد وم ـس ــؤول ــي مـيـلـيـشـيــاتــه،
وف ـق ــا ل ـل ـمــرصــد ال ـ ـسـ ــوري ،ال ــذي
أوضــح أن العملية شملت قوائم
الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــات مـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــادة وعـ ـن ــاص ــر
ميليشيات «الدفاع الوطني» ،التي
شكلت بدعم إيراني.
ووفق المرصد ،فإن االعتقاالت
تـتــم ب ــأوام ــر مـبــاشــرة مــن قــاعــدة
ح ـم ـي ـم ـي ــم الـ ــروس ـ ـيـ ــة وت ـم ـض ــي
بوتيرة متصاعدة و فــي مناطق
مـتـفــرقــة ،لـكــن أكـثــرهــا حساسية
تـ ـت ــم ف ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــاة ،حـ ـي ــث اع ـت ـق ــل
الـ ـعـ ـش ــرات مـ ــن ق ـ ـ ــادة «ال ـ ــدف ـ ــاع»،
بغطاء من الفيلق الخامس الذي
ّ
شكلته موسكو ،وهو فيلق يضم
تشكيالت مقاتلة من جيش النظام
وأخرى من فصائل المعارضة.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون
االستنفار واالعتقاالت ،مرتبطين
بمواجهات قبل أسابيع سببها
رفض الفرقة الرابعة المحسوبة
على طهران أوامر روسية ممثلة
في «الفيلق الخامس» باالنسحاب
من حماة.

أستانة وسوتشي
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة

تجمع لمقاتلين أكراد في قرية باغوز فوقاني في ريف دير الزور أمس األول

الـ ــدفـ ــاع الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أم ـ ــس األول،
ً
أن وفـ ــدا مـنـهــا أج ــرى مباحثات
م ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـ ـ ــروس ح ــول
ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة فــي ســوريــة،
الفـ ـت ــة إلـ ــى أنـ ـه ــا ش ـم ـلــت تـنـفـيــذ
اتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــي أسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــة وس ــوتـ ـش ــي
وال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدل ـ ــب
وإنشاء المنطقة اآلمنة.
وبينت الوزارة أن المسؤولين
األت ـ ـ ــراك وال ـ ـ ــروس أكـ ـ ــدوا أهـمـيــة
ال ـت ـع ــاون وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ات ـفــاق
خفض التصعيد بالمنطقة ،رغم
كل أنــواع «االسـتـفــزازات» ،واتفقا
ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـت ـفــاهــم الـمـتـبــادل
لمواجهة أي نوع من «اإلرهــاب»،
م ـ ــع احـ ـ ـت ـ ــرام وح ـ ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ـ ــي
السورية.

هجوم أميركي
وفي تصعيد ميداني مفاجئ،
هاجمت طائرات التحالف بقيادة
ً
الواليات المتحدة موقعا للجيش
الـســوري قــرب جبهة القتال ضد
آخر جيب لتنظيم «داعش» شرقي
نـهــر ال ـف ــرات ف ــي ســاعــة مـتــأخــرة
ليل السبت -األحــد ،فتسببت في
أضرار وإصابات.
وقــال مصدر عسكري سوري،
لوكالة األنـبــاء الرسمية (سانا)،
أم ـ ـ ــس« ،شـ ـ ــن ط ـ ـيـ ــران ال ـت ـحــالــف

ً
• «الحرس» إلسرائيل :ال تتوقعوا حربا محدودة
• تفكيك خلية تتالعب بأسعار «البتروكيماويات»

إيرانيون بمدينة رافــي التابعة لخوزستان يعيدون إقامة سد ترابي على نهر بعد أن
ً
(ميزان)
ومدنا بالمحافظة التي تسكنها غالبية عربية أمس
غمرت المياه قرى
ترامب سحب قواته من سورية
«لـ ـ ــم يـ ـك ــن خ ـ ـيـ ــارا وإن ـ ـمـ ــا ك ــان
اضـ ـط ــرارا لـتـجـنــب ال ـمــزيــد من
الهزائم».
وح ــذر إســرائ ـيــل الـتــي تشن
ضـ ـ ــربـ ـ ــات ل ـ ــوق ـ ــف مـ ـ ــا ت ـص ـفــه
ب ــ»ت ـم ــوض ــع إي ـ ـ ــران» ف ــي الـبـلــد
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،مـ ـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــا ال ع ـمــق
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـ ـهـ ــا ،وق ـ ـ ــال إن
«الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي ي ـســوق
ً
نفسه باتجاه الفناء» ،مضيفا
أن اإلسرائيليين إذا أرادوا شن
حرب محدودة علينا فإنها لن
تبقى مـحــدودة ولــو أشعلوها
فسيكون فيها هالكهم.
وتشير تصريحات المسؤول
اإليراني حول إمكانية اشعال
حرب كبيرة إلى تحسب طهران
الحـتـمــال شــن تــل أبـيــب ضربة
محدودة تستهدف تقليص أو
اجهاض «برنامجها النووي».
وي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد رس ــائ ــل
ط ـمــأنــة أك ــد خــال ـهــا سـكــرتـيــر
األم ــن الـقــومــي عـلــي شمخاني

تعزيزات أميركية
وب ـعــد إرسـ ــال الـنـظــام
ا ل ـمــز يــد م ــن ميليشيات
«ال ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي»
ب ـمــدي ـنــة سـلـمـيــة شــرق
ح ـم ــاة إل ــى دي ــر الـ ــزور،
استقدم التحالف الدولي
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات جـ ــديـ ــدة إل ــى
منطقة شرق الفرات

هروب «داعش»
وبعد فشله فــي إيـجــاد مهرب
إلى صحراء العراق ،أفاد المرصد
بأن «داعــش» هاجم قوات النظام
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء هـ ــا اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن ع ـنــد
الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،في
محاولة إليجاد ممر نحو الجيب
األك ـبــر واألخ ـي ــر المتبقي
لـلـتـنـظـيــم غـ ــرب نـهــر
الـ ـ ـف ـ ــرات ،وال ـم ـم ـتــد
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
ن ـح ــو  4آالف كـلــم
مــربــع ف ــي الـبــاديــة
السورية.

استراتيجية كردية
ف ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ــدد
الـمـجـلــس الــرئــاســي لمجلس
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة رفضه
إلقــامــة أي منطقة آمـنــة تحت
إدارة تركيا ،ووضعها تحت
ّ
رعـ ــايـ ــة دول ـ ـيـ ــة كـ ـح ــل ب ــدي ــل،
مطالبا بضرورة التواصل مع
ال ــدول الـعــربـيــة وفـتــح قـنــوات
دبلوماسية مع الدول الفاعلة
في األزمة.
وأوصـ ـ ــى ال ـم ـج ـل ــس خ ــال
اجتماعه االعتيادي أمس األول
في ناحية عين عيسى بريف
الرقة بالتواصل مع المعارضة
السورية في الخارج المؤمنة
بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
للتأكيد على الحوار السوري –
ّ
السوري كحل لألزمة السورية،
فـ ـض ــا عـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فــي
مـكــافـحــة «داعـ ــش » واالهـتـمــام
ب ـش ـمــال وشـ ــرق س ــوري ــة وفــق
استراتيجية واضحة.
(عواصم  -وكاالت)

(أ ف ب)

إيران تهدد أوروبا بـ «قفزة صاروخية»

بعد انتقادات أوروبية حادة
وتلويح فرنسا بفرض عقوبات
عـلــى ط ـه ــران بـسـبــب تـجــاربـهــا
الصاروخية األخيرة ،هدد نائب
«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري» اإليـ ــرانـ ــي،
حـسـيــن س ــام ــي ،أمـ ــس ،ال ــدول
األوروبية بـ«قفزة استراتيجية
ف ــي ص ـنــاعــة الـ ـص ــواري ــخ» ،إذا
لزم األمر.
وأض ـ ـ ــاف« :إذا ك ــان ــت إيـ ــران
قــامــت ،خــال الفترة الماضية،
بتحديد مدى صواريخها إلى
مـســافــة م ـح ــددة ،ف ــإن ذل ــك كــان
يـعــود ألس ـبــاب اسـتــراتـيـجـيــة».
ث ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــدد و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :إذا أراد
األوروبيون أو غيرهم السعي،
من خالل التآمر ،إلى نزع سالح
الـصــواريــخ ،فسنضطر إلــى أن
نتوجه إلى قفزة استراتيجية».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي
تصريحاته نفي التقارير التي
تـتـحــدث عــن ضـغــوط أوروب ـيــة
لفتح مفاوضات بشأن البرنامج
الصاروخي اإليراني ،وقال« :ال
أح ــد يـطــالــب بــالـتـفــاوض حــول
ق ـ ـ ـ ــدرات إي ـ ـ ـ ــران الـ ـص ــاروخـ ـي ــة،
وال يــوجــد أي ح ــد ف ــي تطوير
البرنامج الصاروخي» .وتابع:
«أوصي الجميع أال يفاوضونا
حول قدراتنا الصاروخية».
وح ــول قلق األوروب ـي ـيــن من
الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي المنطقة،
اعتبر سالمي أنه لو لم تحارب
بالده اإلرهاب لكانت التفجيرات
تهز قلب أوروبــا التي وصفها
ب ـ ـ ــ»ال ـ ـ ـمـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية» .واستغرب« :لماذا
ال يـ ـت ــوق ــف األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون عــن
تبعيتهم للسياسة األميركية؟».
ورأى س ـ ــا م ـ ــي أن إ عـ ـ ــان
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد

األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـ ــدوانـ ـ ــا عـ ـل ــى أح ــد
ت ـ ـشـ ـك ـ ـيـ ــات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـع ــرب ــي
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال بـ ــريـ ــف دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور
الجنوبي الشرقي» ،موضحا أن
الهجوم أسفر عن إصابة جنديين
وتدمير مدفع.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
التحالف ،الكولونيل شون رايان،
على أن الحلفاء في قوات سورية
الــديـمـقــراطـيــة (قـســد) والــوحــدات
ال ـكــرديــة تـعــرضــوا إلط ــاق الـنــار
و»م ـ ــارس ـ ــوا ح ـق ـهــم األصـ ـي ــل فــي
الــدفــاع عــن الـنـفــس» ،مـشـيــرا إلــى
أن األراض ــي الخاضعة للتنظيم
على نهر الـفــرات «انـحـســرت إلى
آخر قريتين ،ويتوقع تطهيرهما
قــر يـبــا ،وأن معظم المتبقين في
ص ـف ــوف الـتـنـظـيــم م ــن األج ــان ــب
في األغلب.

من كردستان العراق ،ودخلت عبر
معبر الوليد برفقة دوري ــات من
الجيش األميركي و«قسد».
ووفــق المرصد الـســوري ،فإن
الـقــافـلــة اشـتـمـلــت عـلــى نـحــو 70
شاحنة وصهريجا وناقلة .وأفاد
موقع «العربية» بأنها عبارة عن
مساعدات لوجستية من ذخيرة
وعربات عسكرية ،واتجهت إلى
قــاعــدة «خ ــراب عـشــق» ق ــرب عين
الـعــرب ،أكبر قــاعــدة أميركية في
الشمال السوري.

وذك ــر المرصد أن الهجوم
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر ح ـ ـتـ ــى ف ـ ـجـ ــر أمـ ـ ــس،
وت ـس ـب ــب ف ــي م ـق ـتــل  11عـلــى
األقل من التنظيم ،من ضمنهم
 3انتحاريين ّ
فجروا أنفسهم.

وق ـ ــائ ـ ــد الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري أن
طهران ال ترغب في زيادة مدى
صواريخها ،وتكتفي في الوقت
ال ـحــاضــر ب ــأال ي ـت ـعــدى ال ـمــدى
ألفي كيلومتر ألنه يكفي للرد
ع ـل ــى اي هـ ـج ــوم ت ـت ـع ــرض لــه
الجمهورية اإلسالمية.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
األمـ ــن اإلي ــران ـي ــة أم ــس تفكيك
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة لـ ـلـ ـت ــاع ــب
بالنظام االقتصادي في قطاع
البتروكيمياويات في محافظة
يزد.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ب ـيــان
إن «ع ـنــاصــر الـخـلـيــة» أسـســوا
 73ش ــرك ــة صـ ــوريـ ــة وورقـ ـي ــة
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا يـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرون ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
الـ ـ ـخ ـ ــام ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــاوي ــات
بــالـسـعــر ال ـمــدعــوم م ــن الــدولــة
ثــم يبيعونها بأسعار السوق
الحرة حيث بلغت قيمة التداول
المالي لها  3آالف مليار ريال».
مــن جهة أخ ــرى ،ذكــر عضو
غـ ــرفـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ

الصينية ،مجيد رضا حريري،
فــي مقال لوكالة أنـبــاء «إيلنا»
العمالية ،تحدث فيه عــن عدم
ت ـع ــاون ال ـب ـنــوك الـصـيـنـيــة مع
ً
إيران ،مشيرا إلى أنه تم إغالق
ح ـس ــاب ــات اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ال ــذي ــن
يعيشون في بلدان أخرى.
ولـ ـف ــت ح ــري ــري ف ــي م ـقــالــه:
«في مثل هذه الحالة التي تتم
فيها التعامالت التجارية مع
الصين تحت ضغط العقوبات
األميركية ،سيتم العمل بموجب
آليات نظام العقوبات السابقة
بواسطة بنك كونلون».
وت ــم تــأسـيــس بـنــك كــونـلــون
لتنظيم العالقات البنكية بين
إي ـ ـ ــران والـ ـصـ ـي ــن ،خ ـ ــال ف ـتــرة
تشديد العقوبات ضد طهران
فـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود أح ـ ـمـ ــدي
ن ـجــاد ،ب ـهــدف «االل ـت ـفــاف على
العقوبات».
(طهران  -فارس ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

لبنان كله تحت الرقابة األميركية
●

واشنطن  -علیا شرارة

ح ـ ـسـ ــم ح ـ ـص ـ ــول ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
ٔ
ال ـل ـب ـنــانــي وحـ ـلـ ـف ـ ٔ
ـاوه ع ـلــى اك ـثــر
مــن نصف المقاعد ال ــوزاری ــة في
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدی ــدة ،ال ـت ــي طــال
انتظارها ،نظرة الوالیات المتحدة
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي ل ــم ت ـعــد ت ــراه
س ــوى دولـ ــة ح ــزب ال ـل ــه .ووض ــع
هــذا المكسب السیاسي للحزب،
ً
وتحدیدا تعیین أحد الموالین له
وزیــرا للصحة ،القوى السیاسیة
«ال ـم ــوال ـی ــة» لــواش ـن ـطــن ف ــي سلة
ٔ ٔ
واحدة امام اي تداعیات محتملة.
وت ـ ـحـ ــولـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ب ـن ـظــر
واش ـن ـطــن ال ــى «س ـیــف م ــن ورق»
ٔ
واداة لتغطیة الحزب الذي يراهن
علیها لحمایته من تلك التداعیات،
نظرا لصعوبة الفصل بینه وبین
ٔ
الــدولــة ،بعد ان رســخ وجــوده في
ٔ
ٔ
ٔ
موسساتها كلها ،واتقن اسالیب
االلتفاف على العقوبات األمیركیة
ع ـبــر شـبـكــة م ــن ن ـخــب سـیــاسـیــة
ٔ
ومالیة خلیطة من اعداء واشنطن
ٓ
وحلفائها في ان .لكن هذا الرهان
تبدو دونه صعوبات .فالتحذیرات
األمـیــركـیــة لـلـبـنــان تــرقــى لتكون

ً
تـهــدیــدا فــي ح ــال اسـتـخــدم حــزب
ٔ
ال ـلــه ام ـ ــوال وزارة الـصـحــة لــدفــع
فاتورة قتاله وجرحاه في سوریة،
ٔ
او انتهى المطاف بأموال الوزارة
بــأیــدي الـحــرس الـثــوري اإلیــرانــي
عبر التبادل التجاري مع إیران في
قطاع الدواء.
ٔ
ٔ
واكـ ــد ه ــذا الـمـنـحــى قـبــل ای ــام
مساعد وزیــر الخزانة األمیركیة
ٔ
لشوون مكافحة تمویل اإلرهــاب
مــارشــال بیلینغسلیا ،ال ــذي قال
ٔ
ّ
ستحمل كل
صــراحــة إن امـیــركــا
ٔ
لـبـنــان الـمـســوولـیــة .وبـعــد قطاع
المصارف ،تتحول وزارة الصحة
ٔ
اللبنانیة إلى ساحة معركة اخرى
للعقوبات األمیركیة فيما یشبه
معركة القط والفأر.
ول ـیــس مــن الـمـبـكــر الـخــوض
في هذا الكالم ،وقد ُسجلت منذ
ال ـیــوم ال ـثــانــي إلع ــان الحكومة
الـجــدیــدة اسـتـعــدادات فــي وزارة
ال ـخ ــزان ــة األم ـی ــرك ـی ــة ل ــرص ــد اي
ٔ
انـ ـتـ ـه ــاك ــات الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امـ ـ ـ ــوال
ال ـ ــوزارة بـمــا یـخــالــف الـعـقــوبــات
األمیركیة المفروضة على حزب
ٔ
الـلــه الـمـصـنــف امـیــركـیــا منظمة
ارهابیة.

نتنياهو :إيران تسيطر
على حكومة لبنان
اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنإيران
ً
باتت تسيطر تماما على الحكومة اللبنانية.
وقال نتنياهو ،في بداية االجتماع األسبوعي لحكومته،
«تمتلك إيــران عددا كبيرا من الوكالء ،أحدهم هو حزب الله،
الذي انضم اآلن إلى الحكومة اللبنانية .هذا التوصيف األخير
خاطئ ألن حزب الله يسيطر فعال على الحكومة اللبنانية،
وهذا يعني أن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية».
وأضاف« :مثلما عطلنا األنفاق اإلرهابية سنحول دون أي
عدوان ينطلق من لبنان ومن سورية ،أو من إيران نفسها ،على
إسرائيل .نحن ملتزمون بالحؤول دون هذا العدوان ،وبهذا
ندافع ليس عن إسرائيل فحسب ،بل عن الدول المجاورة لنا،
وعن سالمة العالم أجمع أيضا».

ول ــم تستبعد أوس ــاط مطلعة
فــي واشنطن على صلة بالملف
ٔ
اللبناني ،ان تطال العقوبات قطاع
ال ـص ـحــة ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــع خ ـیــارات
ت ـ ـتـ ــراوح ب ـی ــن خ ـف ــض ال ـت ـمــویــل
األمیركي لـلــوزارة ومنع تصدیر
االدویـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـل ــى دول
ٔ
ومنظمات مانحة اخرى كمنظمة
الصحة العالمیة لوقف التعامل
مع الوزارة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تـطـمـیـنــات
بـیـلـیـنـغـسـلـیــا بـ ــأن واش ـن ـط ــن لن
تــوقــف دعــم قـطــاع الـمـصــارف ،ما
ً
دام م ـل ـتــزمــا بـ ـش ــروط واش ـن ـطــن
لوقف استخدامه من جانب حزب
الله في عملیاته المالیة ،ومن عدم
وق ــف ال ــدع ــم لـلـجـیــش الـلـبـنــانــي؛
ٔ
المسوول األمیركي
فإن تحذیرات
كانت واضحة بــأن األمــر مرهون
بما سیجري على األرض.
وتــرى تلك المصادر أن والدة
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـیــة بـعــد تسعة
أشهر على تكلیف سعد الحریري
ال ی ـ ـخـ ــرج عـ ــن س ـ ـیـ ــاق ال ـم ـش ـهــد
االقـلـیـمــي ،حیث تــزامــن وافتتاح
ٓ
ٔ
فرنسا والمانیا وبریطانیا الیة
مالیة للتعامل التجاري مع إیران
لتفادي العقوبات األمیركیة على
ط ـ ـهـ ــران .وتـ ـ ــرى ك ــذل ــك أن إیـ ـ ــران
سـمـحــت بـتـشـكـیــل الـحـكــومــة في
إطــار مقاربات جدیدة لها تأخذ
في الحسبان إرسال رسالة بناءة
ق ـب ــل م ـ ٔـوتـ ـم ــر وارسـ ـ ـ ــو مـنـتـصــف
الشهر الـجــاري ،وال ــذي سیبحث
دور إی ــران فــي المنطقة ،وتقدیم
جائزة ترضیة لفرنسا في معقل
ن ـف ــوذه ــا األخـ ـی ــر ل ـب ـن ــان ،مـقــابــل
انـشــاء القناة المالیة االوروب ـیــة.
واألهم من ذلك هو حسابات إیران
ٔ
داخ ــل ســوریــة ،بـعــدمــا اتـضــح ان
االنسحاب األمیركي ٔ
موجل ،وقد
ً
ال یكون منجزا كما كانت تشتهي
طـ ـه ــران ،وهـ ــو م ــا أق ـن ـع ـهــا بـعــدم
ً
الدخول مبكرا في معارك سیاسیة
لحسم شكل الحكم السیاسي في
كــل مــن ســوریــة ولـبـنــان ومــواقــع
حلفائها فيهما.

سلة أخبار
إردوغان يلتقي العاهل
األردني بإسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان والعاهل
األردني الملك عبدالله الثاني
ً
لقاء على مائدة اإلفطار في
قصر وحيد الدين التاريخي
بمدينة إسطنبول.
وتناول اللقاء العالقات
الثنائية بين البلدين ،ثم غادر
العاهل األردني تركيا متوجها
إلى تونس للقاء الرئيس
الباجي قايد السبسي.
وكان إردوغان قد استقبل،
مساء أمس ،العاهل األردني
والملكة رانيا في قصر طرابيا
بإسطنبول.

تسريب بيانات لـ «النهضة»
واتهامات للغنوشي

أكدت حركة «النهضة»
الشريك الرئيسي في االئتالف
الحكومي في تونس أمس
حرصها على الشفافية
واحترام كل اإلجراءات
القانونية المنظمة للعمل
الحزبي في البالد ،لكنها دانت
ما اعتبرته تسريب مراسالت
صادرة عن البنك المركزي
متعلقة بها دون غيرها من
األحزاب.
الى ذلك ،اعبترت هيئة الدفاع
عن التونسيين شكري بلعيد
ومحمد البراهمي ،أن «األدلة
ثابتة لجهة تورط النهضة
بصفة مباشرة في اغتيالهما».
وفي ما يتعلق بقضية
الجهاز السري لـ «النهضة»،
رأت أنه يوجد «تواطؤ واضح
وجلي للنيابة العمومية
ولقاضي التحقيق بهدف
طمس الحقيقة وإخفاء األدلة
التي من شأنها توريط
الحركة وقياداتها ،وفي
مقدمتها رئيس الحركة راشد
الغنوشي» ،الذي اعتبرته
الهيئة «فاعال أصليا في
القضية».

أميركا تصفي 13
من مقاتلي «الشباب»

أعلنت القيادة األميركية
في شرق إفريقيا «أفريكوم»
مقتل  13من مقاتلي «جماعة
الشباب» في غارة جوية ببلدة
جندرشى بإقليم شبيلى
السفلي جنوب الصومال.
وقال البيان الصادر عن
«أفريكوم» مساء أمس األول
إنه بالتعاون مع القوات
الحكومية الفدرالية في
استمرار الجهود المشتركة
للقضاء على الحركة
المتشددة استهدفت القيادة
ً
ً
مركزا عسكريا لمقاتلي
«الشباب» في بلدة جندرشى
جنوبي البالد.

«مفتي القدس» :التحليق
فوق «األقصى» استفزاز

اعتبر المفتي العام للقدس
والديار الفلسطينية خطيب
المسجد األقصى الشيخ
محمد حسين ،أمس ،أن
سماح السلطات اإلسرائيلية
بتحليق  3طائرات شراعية
فوق المسجد األقصى سابقة
خطيرة واستفزازية لمشاعر
الفلسطينيين وانتهاك لحرمة
المسجد .وكانت سلطات
االحتالل اإلسرائيلي قد
سمحت الجمعة الماضية
بتحليق الطائرات الـ 3قبل أن
تهبط في «الحي اليهودي».
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ً
مصر :تعديل الدستور ينطلق رسميا ويشمل مدة الرئاسة
كما انفردت ةديرجلا• في ديسمبر ...التعديالت تشمل إلغاء حصانة شيخ األزهر وعودة «مجلس الشيوخ»
القاهرة -رامي إبراهيم

تقدم  120من أعضاء مجلس
النواب ،أمس ،بطلب للبرلمان،
من أجل إجراء تعديالت
دستورية تتضمن استحداث
مجلس للشيوخ وتعيين نائب
أو أكثر للرئيس ،وتشمل
التعديالت المقترحة إتاحة
الفرصة أمام بقاء الرئيس
الحالي عبدالفتاح السيسي في
منصبه حتى .2034

انطلق قطار تعديل الدستور
المصري بطلب تلقاه البرلمان
ُ
م ـ ــن خ ـ ـمـ ــس أع ـ ـضـ ــائـ ــه ،أم ـ ــس،
ب ــإدخ ــال ع ــدة تـعــديــات أهمها
ت ـل ــك ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـم ــدة رئ ــاس ــة
الجمهورية ،ليتسنى للرئيس
عبدالفتاح السيسي االستمرار
ً
في الحكم سنوات أخــرى ،بدال
مـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء رئ ــاسـ ـت ــه فـ ــي ع ــام
 ،2022وفــق نصوص الدستور
الساري.
وجـ ـ ــاء ال ـت ـح ــرك ال ـبــرل ـمــانــي
ال ـ ـسـ ــريـ ــع لـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
ً
م ـ ـ ـصـ ـ ــداقـ ـ ــا ل ـ ـمـ ــا ان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردت ب ــه
"الـجــريــدة" ،في عددها الصادر
يوم  12ديسمبر الماضي ،حيث
ذكـ ــرت أن عـجـلــة ه ــذا الـتـعــديــل
س ـت ــدور ف ــي ش ـهــر ف ـب ــراي ــر ،في
وقـ ــت ك ــان ــت ك ــل ال ـت ـصــري ـحــات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ت ـن ـف ــي وجـ ـ ـ ــود نـيــة
لذلك ،ونشرت تفاصيل المواد
الـ ـت ــي س ـي ـتــم ت ـغ ـي ـي ــره ــا ،وه ــي
نفسها بالفعل التي وردت في
طـلــب ال ـن ــواب ،أم ــس ،ثــم عــادت
"الـجــريــدة" فــي عــددهــا الـصــادر
األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ــاض ــي وأكـ ـ ــدت أن
ً
تغيير الدستور صار وشيكا.
وع ـق ــد ائ ـت ــاف "دعـ ــم مـصــر"
الـ ـ ـم ـ ــوال ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام وص ــاح ــب
ً
األ غـلـبـيــة البرلمانية اجتماعا
ألعـ ـض ــائ ــه تـ ــم ف ـي ــه ج ـم ــع 120
ً
تــوقـيـعــا مــن ال ـنــواب عـلــى طلب
ال ـت ـع ــدي ــات ،والـ ـت ــي ذكـ ــر ع ــدد
منهم أنهم لم يطلعوا عليها قبل
التوقيع ،وقدموا الطلب لرئيس
ال ـبــرل ـمــان عـلــي ع ـبــدال ـعــال قبل
بدء الجلسة الصباحية ،والذي
ً
أحالها فورا إلى اللجنة العامة،
ً
ً
ال ـتــي ع ـقــدت اج ـت ـمــاعــا ســريـعــا
في نفس اليوم لمناقشة الطلب.
وقــال عبدالعال في الجلسة:
"سيفسح لجميع النواب إلبداء
ال ـ ــرأي وك ــل ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
التشريعية ،التي من المقرر أن
ً
تـنــاقــش الـتـعــديــل الح ـق ــا ،حــال
مــواف ـقــة الـمـجـلــس عـلــى الطلب

ال ـم ـق ــدم واس ـت ـي ـفــائــه ل ـل ـشــروط
واألحكام الواردة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :أط ـ ـم ـ ـئـ ــن ج ـم ـيــع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن أن هـ ــذا ال ـت ـعــديــل
فــي حــال عرضه على المجلس
سـ ـيـ ـك ــون ل ـم ـص ـل ـح ــة ال ـم ــوط ــن
والوطن الغالي علينا جميعا".
وتابع" :هذا التعديل ستراعى
فيه كــل الـمـحــددات الدستورية
وكل المبادئ العامة واألحكام
وال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـت ـعــارف عليها
فـ ــي تـ ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور .أقـ ــول
ه ـ ــذا ل ـي ـع ــرف ال ـج ـم ـيــع أنـ ـن ــا ال
ننتقص مــن حــريــات الــدسـتــور
وال نـتـعــرض لـمـبــدأ ال ـم ـســاواة
مــن قــريــب أو بـعـيــد .نــراعــي كل
الحقوق والواجبات وننطلق في
هــذا التعديل مــن أجــل مصالح
الدولة العليا ومصالح الشعب
المصري".
وقال عبد العال ،أمام اللجنة
ال ـعــامــة بـمـجـلــس الـ ـن ــواب ،بعد
أن أحـ ـ ـ ـ ــال إل ـ ـي ـ ـهـ ــا اق ـ ـتـ ــراحـ ــات
التعديالت ،إن المجلس سيفسح
ال ـم ـج ــال لـ ـح ــوار ع ـ ــام حــول ـهــا،
ع ـن ــدم ــا تـ ـع ــرض ع ـل ــى الـلـجـنــة

نتنياهو يطلب معلومات عن ًأسرى
لدى «حماس» إلنقاذه انتخابيا
•

القاهرة ــ رامي ابراهيم

ب ــدأت ف ــي ال ـقــاهــرة م ـســاء أم ــس اجـتـمــاعــات
ل ـف ـصــائــل فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا حــرك ـتــا
"حماس" و"الجهاد االسالمي" ،بعد انتهاء األزمة
مــع جـهــاز الـمـخــابــرات الـعــامــة الـمـصــريــة الــذي
رفض مناورة "حماس" بعالقتها مع الدوحة.
وكشفت مصادر مطلعة ،لـ"الجريدة" ،أن الحوار
ب ـيــن ال ـم ـســؤول ـيــن الـمـصــريـيــن ووفـ ــد "ح ـمــاس"
سيتطرق إلى رغبة إسرائيلية في إطالق سراح
 3جنود إسرائيليين أسرى لدى الحركة أو على
األقــل الحصول على معلومات عنهم ،وخاصة
أن تحقيق ذلك سيساهم في فوز رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو باالنتخابات المقبلة.

ويرأس وفد "حماس" إسماعيل هنية ويحيى
السنوار ،بينما يرأس وفد "الجهاد" األمين العام
زيــاد نخالة .وجــاء ت الــزيــارة بعد إلغاء حوار
مـمــاثــل األس ـب ــوع الـمــاضــي ثــم تــوجــه وف ــد من
قيادات االستخبارات المصرية إلى غزة لالتفاق
عـلــى إط ــار ه ــذا ال ـح ــوار ال ــذي قــد يـتـحــول إلــى
مؤتمر موسع بمشاركة السلطة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن أحد األسرى الثالثة
وهو من أصل اثيوبي تثق إسرائيل بأنه على
قيد الحياة ،وخاصة انه فر على قدميه باتجاه
ً
موقع لـ"حماس" في غزة وليس معروفا سبب
تصرفه ،بينما الجنديان اآلخــران تم أسرهما
في الحرب األخيرة وترغب تل أبيب في معرفة
ما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما.

ترامب :باقون في العراق لمراقبة إيران

ً
ً
العراقيون ّ
يشيعون كاتبا «معارضا» اغتيل في كربالء
قــال الرئيس األميركي دونالد ترامب،
فــي مقابلة مــع "س ــي .بــي .إس" ،أم ــس ،إن
م ــن الـمـهــم اإلب ـق ــاء عـلــى ق ــاع ــدة عسكرية
أميركية في العراق حتى تتمكن واشنطن
من مراقبة إيران.
وأض ـ ـ ــاف تـ ــرامـ ــب ،ف ــي م ـق ـت ـط ـفــات مــن
ال ـم ـقــاب ـلــة" :أحـ ــد األسـ ـب ــاب وراء رغـبـتـنــا
فــي اإلب ـقــاء عليها هــو أنـنــا نــريــد مراقبة
إي ـ ـ ــران ع ـل ــى ن ـح ــو م ـ ــا؛ ألن إي ـ ـ ــران تـمـثــل
ً
مشكلة حقيقية ...أريد أن أكون قادرا على
مراقبتها".
ج ــاء ذل ــك غ ــداة إع ــان ال ـق ــوات األمـنـيــة
ال ـع ــراق ـي ــة ض ـبــط ث ــاث ــة ص ــواري ــخ كــانــت
موجهة نحو قاعدة عين األسد ،التي تضم
ً
جنودا أميركيين في األنبار غرب العراق،
والتي زارها ترامب في ديسمبر الماضي.
وق ــاع ــدة ع ـيــن األس ـ ــد ه ــي ث ــان ــي أكـبــر
القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد،
وت ـقــع ف ــي نــاح ـيــة ال ـب ـغ ــدادي ،بمحافظة
األنبار.
وقبل أيام شهدت مدينة الموصل شمال
ً
العراق احتكاكا هو الثاني من نوعه بين
ال ـقــوات األميركية الـتــي كــانــت فــي دوريــة
راجلة وبين مسلحين من "الحشد" ،وقبل
ذلك جرى احتكاك بين الطرفين في األنبار.
ي ــأت ــي ذلـ ــك وسـ ــط جـ ــدل م ـت ــزاي ــد حــول
الوجود العسكري األميركي في العراق.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،شـيــع أه ــال ــي كــربــاء،
أمس ،جثمان الروائي عالء مشذوب الذي
اغـتــالــه مـسـلـحــان مـجـهــوالن م ـســاء أمــس
األول بـ  13طلقة نــاريــة .وشــارك مثقفون
وكـتــاب وصـحــافـيــون فــي التشييع بعيد
تنظيم وقفة احتجاجية و ســط محافظة
كــر بــاء ،للمطالبة بكشف قتلة مشذوب
الذي نعته وزارة الثقافة العراقية.
وقال مصدر أمني في مدينة كربالء إن
"مسلحين اثنين يستقالن درا ج ــة نارية
قاما بإطالق النار على الروائي أمام بيته
في منطقة باب الخان ،وسط كربالء ،مما
أدى إل ــى مقتله فــي ال ـحــال ،فــي حـيــن الذ
القاتالن بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأك ــد ال ـم ـصــدر ت ـعــرض ال ـم ـغــدور ل ــ13

وقفة احتجاجية لعراقيين في كربالء على اغتيال المشذوب
رص ــاص ــة م ــن سـ ــاح رش ـ ــاش اسـتـخــدمــه
المهاجمان.
وقــال عمار المسعودي ،رئيس اتحاد
األدبـ ـ ــاء وال ـك ـتــاب ف ــي مــديـنــة ك ــرب ــاء ،إن
ً
"ع ــددا من الشعراء والكتاب ،ومــن بينهم
عــاء ،اجتمعوا مساء السبت فــي أمسية
ً
أدبية تعقد أسبوعيا في مقر اتحاد األدباء
والكتاب ،وبعد بدء األمسية بقليل خرج
الفقيد النـشـغــالــه بــأمــور أخـ ــرى" ،وأثـنــاء
العودة إلى منزله في شارع ميثم التمار
في منطقة باب الخان ،غافله على ما يبدو
المسلحان.
وشـ ــدد ال ـم ـس ـعــودي عـلــى "ض ـ ــرورة أن
تتحول قضيته إلــى قضية وطـنـيــة ،وأال
تمر دون عقاب وحساب للجناة".
والـمـشــذوب نــاشــط سـيــاســي ،ولــه آراء
انتقدت رجــال الدين الذين يتدخلون في
السياسة ،وكذلك بعض الفصائل العراقية
المقربة من إيــران ،والتدخل اإليراني في
العراق.

ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أك ـ ــدت ع ـض ــوة لجنة
ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة عليه
االمـ ــارة ،أم ــس ،أنــه ال يمكن للحكومة أو
مجلس النواب التوقيع أو دعم أي اتفاقية
خ ــارج ـي ــة ف ـي ـهــا ضـ ــرر ل ـل ـع ــراق وش ـع ـبــه،
مشيرة إلى أن االتفاقيات مع األردن كانت
فيها منافع عديدة للعراق ،بينها تقديم
ً
األردن خصما لـلـعــراق  75فــي المئة عن
البضائع الداخلة من ميناء العقبة.
والقت االتفاقية التي تم توقيعها بين
العراق واألردن بشأن مد أنبوب نفطي من
البصرة إلــى ميناء العقبة ،انتقادات من
بعض الكتل السياسية ،في حين اعتبرها
آخرون جيدة.
وبينما اعتبر النائب عن تحالف البناء
منصور البعيجي أن االتفاقية "أمر خطير
وغير مقبول" ،قال زعيم ائتالف الوطنية
اي ــاد عـ ــاوي ،أم ــس ،إن ـهــا "ج ـي ــدة ،لكنها
ً
جاءت متأخرة" ،مؤكدا أن "العبرة تكمن في
تنفيذ واستكمال اآلليات الالزمة".

سلة أخبار
أوكرانيا :تتويج رئيس
الكنيسة األرثوذكسية

تم تتويج رئيس الكنيسة
األرثوذكسية الجديدة في
أوكرانيا ،األسقف ابيفانوس،
بطريركا خالل مراسم أمس،
لتكتمل بذلك القطيعة مع
الكنيسة األرثوذكسية
الروسية .وخالل المراسم،
التي استمرت  3ساعات في
كاتدرائية القديسة صوفيا ،تم
تتويج ابيفانيوس بطريركا
للكنيسة ،بعدما انتخبه
األساقفة في نهاية العام
الماضي ،وحضر المراسم
الرئيس األوكراني بترو
بوروشنكو ومسؤولون
آخرون.
(كييف  -أ ف ب)

السيسي مستقبال وفدا من الكونغو امس (الرئاسة المصرية)
التشريعية والدستورية
بالمجلس لمناقشتها.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــح
عبدالعال عــن مضمون
االقتراحات ،لكن رئيس
ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف دعـ ـ ـ ـ ــم م ـص ــر
ع ـب ــدال ـه ــادي الـقـصـبــي
قال للصحافيين إنها
تـ ـشـ ـم ــل زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــدة
الـفـتــرة الــرئــاسـيــة من
أربع سنوات إلى ست
سنوات.
ولم يذكر القصبي
إن ك ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــت ا ق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا حـ ـ ـ ــات
ال ـت ـع ــدي ــات ت ــرف ــع ال ـق ـيــد على
عــدد الـفـتــرات الرئاسية الــوارد
فــي ال ـمــادة  140مــن الــدسـتــور،
والتي تتضمن أن رئيس الدولة
ُي ـن ـت ـخــب "لـ ـم ــدة أرب ـ ــع س ـنــوات
م ـ ـيـ ــاديـ ــة ...وال يـ ـج ــوز إع ـ ــادة
انتخابه إال لمرة واحدة".
وقـ ــال" :تـطـلـعــا السـتـمــراريــة
االسـتـقــرار واسـتـكـمــال الخطط
التنموية يوجد مقترح مد فترة
الرئاسة إلى ست سنوات" بين
التعديالت المقترحة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
تـشـمــل إن ـش ــاء غــرفــة برلمانية
ثــانـيــة بــاســم مجلس الـشـيــوخ،
وتمثيل النساء فــي المجالس
النيابية بنسبة  25فــي المئة
من مقاعدها ،والمحافظة على
"تمثيل مناسب" للمسيحيين
ً
والشباب والمعاقين ،مضيفا أن
االقتراحات تشمل تعيين نائب
أو أكثر لرئيس الدولة.
وت ــوق ــع أن يـسـتـغــرق إج ــراء
ال ـت ـعــديــات ش ـه ــورا ،ث ــم يــدعــو
الرئيس السيسي الناخبين بعد
ذلك لالستفتاء عليها.
وتـ ـنـ ـظ ــر م ـح ـك ـم ــة الـ ـق ــاه ــرة
لـ ــأمـ ــور ال ـم ـس ـت ـع ـج ـلــة دعـ ــوى
ق ـض ــائ ـي ــة ق ــال ــت وكـ ــالـ ــة أن ـب ــاء
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط الــرس ـم ـيــة إن
ع ــددا مــن المواطنين أقاموها
إلل ـ ــزام رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
بــرفــع القيد على عــدد الفترات
الرئاسية.
وي ـق ــول مـقـيـمــو ال ــدع ــوى إن

دوليات

حليف بولسونارو رئيسًا
لمجلس الشيوخ البرازيلي

صورة
ال ـمــادة  140مــن الــدسـتــور غير
منصفة للشعب المصري ،وإن
ثمانية أعــوام ال تمنح الرئيس
ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي ل ـل ـت ـغ ـلــب عـلــى
التحديات االقتصادية واألمنية
التي تواجه البالد.
وتــم إق ــرار الــدسـتــور الحالي
ف ــي عـ ــام  ،2014ب ـعــد أن أط ــاح
الجيش الرئيس السابق محمد
م ـ ــرس ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـم ــي ل ـج ـم ــاع ــة
اإلخــوان المسلمين ،في أعقاب
احتجاجات حاشدة على حكمه
في عام .2013
ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء
مجلس النواب على اقتراحات
التعديالت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف رئ ـ ـي ـ ــس ائ ـ ـتـ ــاف
ً
"دعـ ــم م ـصــر" أن الـمـلــف حــالـيــا
في يد رئيس المجلس التخاذ
ً
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ،ق ــائ ــا:
"ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ص ــاح ــب
السيادة ،وهو من يملك تعديل
الدستور" .وشدد القصبي على
أن الـ ـن ــواب اس ـت ـخــدمــوا حقهم
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فـ ــي ال ـت ـع ــدي ــات،
ال ـتــي أك ــد أن ـهــا سـتـحــافــظ على
مـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات د س ـ ـ ـتـ ـ ــور ،2014
والتأكيد عليها من خالل بعض
التعديالت ،بإضافة المزيد من
الحريات والضمانات".

الرئاسة واألزهر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــة
تشمل تعديل المادة ( )140من

ضوئية لعدد «

الجريدة» في
 ١٢ديسمبر ٢٠١٨

الــدسـتــور لـتـكــون ســت سـنــوات
ً
بدال من أربع ،وإمكانية الترشح
م ــرة أخ ــرى ،مــا يعني امكانية
استمرار الرئيس السيسي في
مـنـصـبــه لـفـتــرتـيــن جــديــدتـيــن،
م ــدة ك ــل مـنـهـمــا س ــت س ـنــوات،
بعد انتهاء الفترة الحالية ،أي
حتى .2034
ك ـمــا ت ـس ـت ـهــدف ال ـت ـعــديــات
إلـ ـغ ــاء ح ـصــانــة ش ـيــخ األزه ـ ــر،
ً
بـ ـم ــا ي ـس ـم ــح بـ ـع ــزل ــه ،وأيـ ـض ــا
مـنــح صــاحـيــات أك ـثــر لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وت ـع ــدي ــل بعض
م ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
والـمـحـلـيــات ،وهـيـئــات تنظيم
اإلع ـ ـ ـ ــام ،وت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـمـ ــرأة فــي
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وإل ـغ ــاء م ــادة
العدالة االنتقالية.
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ــدي ـ ــات
اسـ ـتـ ـح ــداث م ـج ـلــس لـلـشـيــوخ
بديال لمجلس الشوري ،الذي تم
إلغاؤه في عام  ،2014وتعيين
نائب أو أكثر للرئيس ،وتشمل
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـم ـق ـتــرحــة أي ـضــا
ض ـمــان ح ـصــة لـتـمـثـيــل ال ـمــرأة
فـ ــي ال ـب ــرل ـم ــان ال ت ـق ــل عـ ــن 25
فــي المئة مــن المقاعد ،إضافة
إ لــى "التمثيل المالئم" للعمال
والفالحين والشباب واألقباط.
 226مــن
وتـ ـسـ ـم ــح ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ُ
ال ــدس ـت ــور ل ـلــرئ ـيــس أو خـمــس
أعضاء البرلمان باقتراح تعديل
ع ـل ــى أي مـ ـ ــادة ف ــي ال ــدس ـت ــور.
وت ـقــدم فــي ديسمبر الـمــاضــي،

ع ـ ــدد م ــن األش ـ ـخـ ــاص ب ــدع ــوى
إلـ ــى مـحـكـمــة ال ـق ــاه ــرة لــأمــور
ال ـم ـس ـت ـع ـج ـل ــة حـ ـ ـ ــددت جـلـســة
لـنـظــرهــا ،يـطـلـبــون فـيـهــا إل ــزام
رئـيــس مجلس ال ـنــواب بــدعــوة
المجلس لالنعقاد لتعديل نص
الـمــادة  140مــن الدستور فيما
تضمنته مــن عــدم جــواز إعــادة
انتخاب رئيس الجمهورية إال
لمرة واحدة.
ويـ ـق ــول م ـق ـي ـمــو الـ ــدعـ ــوة إن
الـمــادة  140مــن الــدسـتــور التي
ت ـف ــرض حـ ــدا أق ـص ــى ل ـل ـف ـتــرات
الرئاسية غير منصفة للشعب
ال ـم ـص ــري ،وإن ثـمــانـيــة أع ــوام
ال ت ـ ـم ـ ـنـ ــح الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ــوق ـ ــت
الكافي للتعامل مع التحديات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
تواجه البالد.
وف ــي ح ــال مــوافـقــة المجلس
ُ
ع ـلــى ط ـلــب ال ـت ـع ــدي ــل ،ت ـنــاقــش
ن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـم ـط ـل ــوب
ت ـ ـعـ ــدي ـ ـل ـ ـهـ ــا خـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــريـ ــن،
ُ
وت ـقــر بـمــوافـقــة ثلثي األعـضــاء
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وب ـع ــده ــا ت ـعــرض
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب خـ ــال  30يــومــا
لالستفتاء.
وأقـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور الـ ـح ــال ــي
ف ــي  2014ب ـعــد االح ـت ـجــاجــات
الشعبية ،التي ساندها الجيش،
ضد حكم محمد مرسي عضو
جماعة اإلخوان.

البشير «يغازل» األرياف
حكومته تقر بمشروعية مطالب المحتجين وتعد بانتخابات
في محاولة جديدة لمواجهة التظاهرات المناهضة
لنظامه في المدن والقرى منذ أسابيع ،تعهد الرئيس
الـســودانــي عمر البشير ،أم ــس ،بالعمل على تطوير
المناطق الريفية.
وتحرك الرئيس الذي أمضى ثالثة عقود في السلطة
لحشد أنصاره ،في مسعى لمواجهة التظاهرات التي
تشكل أكبر تهديد لحكمه.
وتعهد ،خالل تجمع في والية شمال كردفان تم بثه
عبر التلفزيون ،بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق
الريفية وفتح مستشفى جديد في المنطقة.
يأتي هذا الخطاب في أعقاب تدشين طريق سريع
طوله  340كلم يربط شمال كردفان بأم درمان.
وقال البشير ،بعدما رافقه عشرات الرجال الذين
كانوا على متن جمال إلى المنصة ،إن "بناء طريق
كـهــذا لـيــس أم ــرا سـهــا فــي ظــل ظ ــروف ال ـس ــودان"،
مضيفا " :مــع هــذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء
إلنشاء بنية تحتية للتنمية".
واندلعت التظاهرات في  19ديسمبر في أعقاب
قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثالثة أضعاف ،مما

أطلق موجة غضب جراء تراجع األوضاع المعيشية
على مدى سنوات.
مــن نــاحـيـتــه ،وص ــف رئـيــس ال ـ ــوزراء الـســودانــي
معتز موسى االحتجاجات التي تشهدها البالد بـ
"المشروعة" ،مؤكدا أن حكومته تنظر الى مطالبها
بقلب مفتوح.
وق ــال خ ــال مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،أم ــس األول ،إنــه
ال يـ ـخ ـ ِّـون أي ش ـخــص ش ـ ــارك ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات،
مشيرا إلى أن الشباب لهم حقوق بغض النظر عن
توجهاتهم السياسية.
وح ــذر مــن أن "أي طــريـقــة ل ـت ــداول الـسـلـطــة غير
االنتخابات ستؤدي الى مخاطر كبيرة على البالد"،
ً
مبينا أن "الدولة ستعمل على إقامة انتخابات حرة
ونزيهة في العام المقبل".
ب ـ ــدوره ،نـفــى ال ـق ـيــادي فــي ح ــزب "الـمــؤتـمــر الوطني
السوداني" عباس عبد السخي ،وجود أي اتجاه داخل
الحزب لعدم إعادة ترشيح البشير في االنتخابات المقبلة،
ً
واصفا ما يثار في شأن ذلك بأنه "مجرد اشاعات".
(الخرطوم  -وكاالت)

حاكم فيرجينيا الديمقراطي ّ
يغير روايته
عن ظهوره مع «كو كلوكس كالن»
فيرجينيا رالف نورثام،
أكد الحاكم الديمقراطي لوالية
ّ
لكنه ّ
غير روايته
أمس األول ،أنه لن يستقيل من منصبه،
بشأن صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري
تعود لسنوات دراسته كان قد ّ
قدم اعتذرا بشأنها.
وعقد نورثام مؤتمرا صحافيا قال فيه إنه ال يظهر
في صورة مثيرة للجدل تعود إلى سنوات دراسته في
كلية الطب عام  1984في الكتيب الذي يصدر سنويا عن
متخرجي الجامعة ،ويبدو فيها شخص غطى وجهه
بــاألســود وإل ــى جانبه شخص يلبس الـ ــرداء األبيض
الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كالن" العنصرية.
وق ــال نــورثــام" :فــي الساعات التي تلت البيان الــذي
أصدرته البارحة ،دققت مع عائلتي وزمالئي في الصف
ّ
وتوصلت الستنتاج بأنني لست الشخص الذي
حينها
يبدو في الصورة".
وجاء ذلك غداة إعالن نورثام أنه أحد األشخاص الذين

يظهرون في الـصــورة من دون توضيح ما اذا كــان هو
الذي طلى وجهه باألسود أم الشخص الذي يلبس رداء
"كو كلوكس كالن".
وكان موقع إلكتروني نشر الجمعة الماضي ،صورة عن
صفحة نورثام في الكتيب السنوي اعتبر الحاكم في بيان
أصدره بعيد نشر الصورة لباسه فيها "عنصريا ومهينا".
وتابع في بيانه الجمعة" :أنا آسف جدا لهذا القرار الذي
اتخذته بالظهور بهذا الشكل في هذه الصورة".
إلى صدور دعوات
ودفع إقراره بالظهور في الصورة ّ
لــه باالستقالة ال سيما مــن جانب مرشحين للرئاسة
عن الحزب.
وقالت قيادة الحزب الديمقراطي في والية فيرجينيا:
"لقد اتخذنا قرار ترك الحاكم نورثام يتخذ القرار الصائب
واالستقالة .إال أننا علمنا بأنه لن يستقيل".
(واشنطن  -أ ف ب)

انتخب حليف الرئيس
البرازيلي جايير بولسونارو
ً
رئيسا لمجلس الشيوخ،
في ختام جلسة تخللتها
الفوضى ،بعد أن كانت بدأت
الجمعة .ويأتي انتخاب دافيد
ألكولومبري ( 41عاما) رئيسا
لمجلس الشيوخ بعد تجديد
رئاسة رودريغو مايا لمجلس
النواب .والرجالن يدعمان
رئيس البالد اليميني ،الذي
تولى مهامه في أول يناير،
وال يملك حزبه "االجتماعي
الليبرالي" الغالبية في
البرلمان .وألكولومبري
منحدر من والية أمابا،
الواقعة على الحدود مع
غويانا الفرنسية.
(برازيليا  -أ ف ب)

وحدة في «فيسبوك» لمنع
التدخل بانتخابات أوروبا

من المقرر أن تدشن شركة
"فيسبوك" وحدة جديدة
في دبلن عاصمة جمهورية
أيرلندا ،للحيلولة دون
حدوث تدخل في انتخابات
البرلمان األوروبي المقررة
مايو المقبل ،حسبما صرح
رئيس "فيسبوك" فرنسا،
لوران سولي .وفي مقابلة
مع صحيفة "جورنال دو
ديمانش" ،قال سولي:
"سنفتتح مركز عمليات
في دبلن لتفادي التدخل
الخارجي" ،مضيفا أن
اإلعالنات ذات المحتوى
السياسي ،بما في ذلك
قضايا مثل الهجرة ،يجب أن
تشمل "إخالء للمسؤولية"
يكشف عن الذي دفع من أجل
نشرها.
(باريس  -د ب أ)

السلفادور تختار رئيسها
السادس منذ انتهاء الحرب

ّ
صوت الناخبون في
السلفادور ،أمس ،الختيار
سادس رئيس للبالد منذ
 ،1992عندما انتهت الحرب
األهلية التي استمرت 12
عاما في بلدهم.
ويتنافس مرشحان
جديدان على الساحة
السياسية ،هما رئيس
بلدية العاصمة السابق
ناييب بوكيلي ( 37عاما)،
الذي ترشح تحت راية
الحزب المحافظ "التحالف
الكبير من أجل الوحدة"،
ورجل األعمال الثري
كارلوس كاييخا ( 42عاما)
من "التحالف الجمهوري
الوطني" ،الحزب اليميني
الذي يشكل الغالبية في
البرلمان.
(سان سلفادور  -أ ف ب)

دوليات

24

ةديرجلا

•
العدد  / 4033االثنني  4فبراير 2019م  29 /جمادى األولى 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
مادورو يحذر من حرب أهلية ويتجاهل مهلة أوروبا

● سفير فنزويال في العراق ينضم إلى غوايدو ● ترامب :استخدام القوة مطروح ● كوبا تدعو لتعبئة عامة

مع انتهاء مهلة مدتها ثمانية
أيـ ــام مـنـحـهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
ل ـلــرئ ـيــس ال ـف ـنــزوي ـلــي نـيـكــوالس
م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ل ـ ـلـ ــدعـ ــوة إلـ ـ ــى إجـ ـ ــراء
انتخابات رئاسية مبكرة أو فقدان
الـمــزيــد مــن الــدعــم عـلــى الصعيد
الدولي ،ألمح مادورو إلى احتمال
ان ــدالع حــرب أهلية ،وعــرض مرة
جديدة إجراء انتخابات تشريعية
م ـب ـك ــرة ،ف ــي وقـ ــت أع ـل ــن الـسـفـيــر
الفنزويلي لدى العراق ،جوناثان
ً
فيالسكو راميريز ،انشقاقه ،مؤكدا
والءه لــزع ـيــم ال ـم ـعــارضــة خ ــوان
غوايدو.
وكـ ــانـ ــت أل ـم ــان ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا
وف ــرن ـس ــا وه ــولـ ـن ــدا وال ـب ــرت ـغ ــال
وبريطانيا ،أمهلت مادورو ثمانية
أيـ ــام ،انـتـهــت أمـ ــس ،ل ـلــدعــوة إلــى
انـتـخــابــات رئــاسـيــة جــديــدة ،وإال
فـسـتـعـتــرف ب ـم ـعــارضــه غ ــواي ــدو
ً
رئيسا.
ً
وب ــدال مــن تحقيق ذل ــك ،أطلق
م ـ ــادورو ال ــذي ظـهــر أم ــس األول،
بين الجمهور للمرة األول ــى منذ
ستة أشهر ،فكرة إجراء انتخابات
تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان،
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـش ـك ــل فـ ـي ــه الـ ـمـ ـع ــارض ــة
األغلبية.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة
األوروب ـيــة ،قــال م ــادورو لقناة «ال
سيكستا» التلفزيونية اإلسبانية،
في مقابلة بثت أمس« :ال أحد يمكن
أن يقول بالتأكيد أن مخاطر مثل
هذا السيناريو ظاهرة للعيان .كل
ش ــيء يعتمد عـلــى درج ــة حماقة
وعدوانية االمبرياليين الشماليين
(ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة) وحلفائها
الغربيين».
وأمـ ــس األول ،رف ــض مـ ــادورو
بالفعل مطلب ال ــدول األوروب ـيــة،
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــه ب ـ ــأن ـ ــه «وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح» ،ق ــائ ــا
لمؤيديه« :أنــا الرئيس الحقيقي
لفنزويال».
وبينما أكــد م ــادورو ،في كلمة
أم ـ ـ ــام أن ـ ـ ـصـ ـ ــاره ،ت ــأيـ ـي ــده إجـ ـ ــراء

انتخابات تشريعية مبكرة خالل
ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة ،رف ـضــت وزي ــرة
ال ـ ـشـ ــؤون األوروب ـ ـي ـ ــة الـفــرنـسـيــة
ن ــات ــال ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوازو ،ذلـ ـ ــك االق ـ ـتـ ــراح
ووصفته بأنه «مهزلة» ،موضحة
أن بالدها ستعترف بغوايدو «إذا
لم يعلن مادورو إجراء انتخابات
رئ ــاسـ ـي ــة ب ـح ـل ــول مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
(األحد)».
فــي الـمـقــابــل ،ن ــزل أم ــس األول،
 100ألـ ــف مـتـظــاهــر إلـ ــى شـ ــوارع
كراكاس ،للمطالبة برحيل مادورو
( 56عاما).
ومــن منصة أم ــام مقر ممثلية
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ق ــال غــوايــدو
( 35ع ـ ــام ـ ــا) خ ـ ـ ــال االحـ ـتـ ـج ــاج:
«نقسم أن نظل في الشوارع إلى أن
تتحقق الحرية وتتشكل حكومة
مؤقتة وتجرى انتخابات جديدة،
سنواصل التحرك في الشوارع إلى
أن نصبح أح ــرارا ،إلــى أن ينتهي
اغتصاب السلطة».
وأكــد غوايدو أن «شهر فبراير
سـيـكــون حــاسـمــا ل ـطــرد مـ ــادورو
ً
مــن السلطة» ،داعـيــا أنـصــاره إلى
م ــواص ـل ــة ال ـض ـغ ــط ف ــي ت ـظــاهــرة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي «ي ـ ـ ــوم الـ ـشـ ـب ــاب فــي
فنزويال» في  12فبراير.
ك ـم ــا أعـ ـل ــن زعـ ـي ــم ال ـم ـعــارضــة
وصـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات إن ـس ــان ـي ــة
مرسلة إلى البالد إلى الحدود مع
كولومبيا والبرازيل و»جزيرة في
الكاريبي» في األيام المقبلة ،داعيا
الجيش إلى السماح بدخولها.
وأكد الرئيس الكولومبي إيفان
دوكـ ــي ف ــي «ت ــوي ـت ــر» ،ف ـتــح ب ــاده
لثالثة مــراكــز لجمع المساعدات
اإلنسانية بما فيها أغذية وأدوية،
لفنزويال.
وفــي أول انشقاق عــن حكومة
مادورو في بلد عربي ،أكد السفير
الفنزويلي لدى العراق ،أن مكانه
الــوح ـيــد ه ــو إل ــى جــانــب الشعب
والدستور والبرلمان.
وت ــوج ــه رام ـي ــري ــز إلـ ــى رئـيــس

فنزويليون معارضون لمادورو يتظاهرون في كراكاس رافعين العلم األميركي أمس األول (رويترز)
ً
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ق ـ ــائ ـ ــا»:
سيد غــوايــدو ،أنــت على الجانب
الـصـحـيــح م ــن ال ـت ــاري ــخ وال ـنــاس
وال ــدس ـت ــور .مـ ـ ــادورو وعـصــابـتــه
المغتصبة للسلطة تـجــاوزوا كل
الخطوط المسموح بها».
وكـ ــان الـمـلـحــق الـعـسـكــري في
ال ـس ـفــارة الـفـنــزويـلـيــة بواشنطن
خ ــوس ـي ــه ل ــوي ــس س ـي ـل ـف ــا ،أع ـلــن
ً
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي أي ـض ــا «قـطــع
عالقته» مع مادورو ،ودعا القوات
المسلحة إلى االعتراف بغوايدو
ً
ً
رئيسا شرعيا.
ك ـم ــا أعـ ـل ــن م ــدي ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي سـ ــاح الـجــو
الجنرال فرانشيسكو يانيز ،أمس

ً
األول ،تــأيـيــده ل ـغــوايــدو ،مـشـيــرا
إلى أنه لم يعد يعترف بـ»السلطة
الدكتاتورية» لمادورو.
وبينما قال الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أمس ،في مقابلة مع
برنامج "واجه األمة" الذي تذيعه
شبكة  CBSاألميركية إن استخدام
القوة العسكرية في فنزويال هو
"أح ــد ال ـخ ـي ــارات" ،دع ــا مستشار
ال ـب ـيــت االبـ ـي ــض ل ــأم ــن ال ـقــومــي
جـ ــون ب ــول ـت ــون «ج ـم ـيــع عـنــاصــر
وقـ ـ ــادة ال ـج ـيــش ال ـف ـنــزوي ـلــي إلــى
االقتداء بالجنرال يانيز وحماية
ال ـم ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـيـيــن الــذيــن
يدعمون الديمقراطية والدفاع عن
الدستور».

وك ـتــب بــول ـتــون ف ــي «تــوي ـتــر»،
أمــس األول« :يـجــب على موظفي
البنك المركزي الفنزويلي وغيرهم
مــن المصرفيين الـقـبــول بالعفو
العام الذي يمنحه الرئيس غوايدو
اآلن ب ــدال مــن أن تـتــم مساء لتهم
الحقا عن تبديد ثروة البالد».
وفي بروكسل ،أعلنت مسؤولة
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة بــاالت ـحــاد
األوروب ـ ــي ،فيدريكا موغيريني،
أم ــس ،أن دول مـجـمــوعــة اتـصــال
فنزويال ستعقد أول اجتماع لها
الخميس المقبل في أوروغواي.
وت ـض ــم ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـ ــددا من
دول االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هــي
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا

وال ـبــرت ـغــال وإسـبــانـيــا والـســويــد
وب ــري ـط ــان ـي ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ــدد
م ــن دول أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،هي
بوليفيا وكوستاريكا واإلكوادور
وأوروغواي.
وفي كوبا ،كتب وزير الخارجية
ال ـكــوبــي ب ــرون ــو رودريـ ـغـ ـي ــز ،في
«ت ــويـ ـت ــر» أم ـ ـ ــس ،أن «ال ـح ـك ــوم ــة
األميركية ،وهــي العقل الحقيقي
ال ـم ــدب ــر ل ــان ـق ــاب ف ــي ف ـنــزويــا،
تـهـ ّـدد بشن ع ــدوان عسكري على
ه ــذه ال ــدول ــة الـشـقـيـقــة .وت ـمــارس
ضغوطا على أوروبا لتكون تابعة
لها ،فلنعلن التعبئة جميعا ،لوقف
التدخل االستعماري فــي أميركا
الالتينية»( .عواصم  -وكاالت)

خطة ًإلجالء ملكة بريطانيا
تحسبا لـ«شغب البريكست»
ماي مصممة على االنفصال في الوقت المحدد
ك ـش ـفــت صـحـيـفـتــان بــري ـطــان ـي ـتــان ،أم ـ ــس ،أن مـســؤولـيــن
بريطانيين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل
الـعــائـلــة الـمــالـكــة فــي ح ــال وق ــوع ح ــاالت شـغــب فــي لـنــدن إذا
عانت المملكة المتحدة اضطرابات لدى خروجها من االتحاد
األوروبــي في الشهر المقبل ،في حين أكــدت رئيسة الــوزراء
المحافظة تيريزا مــاي ،أنها ستسعى إلــى «حــل براغماتي»
لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط «بريكست» ،عندما
ستحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.
ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصدر لم تسمه من
الحكومة يتناول قضايا إدارية حساسة ،أن «خطط الطوارئ
هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكن ستستخدم اآلن ألغراض
أخرى في حال وقوع اضطراب مدني عقب عدم التوصل التفاق
بشأن الخروج من االتحاد األوروبي».
ونقلت «صنداي تايمز» ،عن ضابط الشرطة الذي كان مكلفا
في السابق حماية العائلة المالكة داي ديفيز قوله« :إذا كانت
هناك مشاكل في لندن ،فمن الواضح أنه سيجري نقل العائلة
المالكة بعيدا عن هذه األماكن الرئيسية».
وكتبت صحيفة «ميل أون صنداي» إنها علمت بخطط نقل
العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث ( 92عاما) إلى مواقع
آمنة بعيدا عن لندن.
وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني
بشأن اتفاق انتقالي للخروج من االتحاد األوروبي مع االتحاد
األوروب ــي قبل موعد الـخــروج المقرر في  29مــارس المقبل،
وتعد الحكومة والـشــركــات خطط ط ــوارئ احتياطية «لعدم
التوصل لصفقة» للخروج من االتحاد األوروبي.
وحذرت جماعات عمل من اضطرابات واسعة النطاق إذا ما
كانت هناك تأخيرات مطولة لواردات االتحاد األوروبي بسبب
إجراءات الفحص الجمركية الجديدة واحتمال حدوث حاالت
نقص في الغذاء والدواء.
وفــي مقال نشرته أمــس ،في صحيفة «صـنــداي تلغراف»،
ّ
أك ــدت رئيسة ا ل ــوزراء البريطانية «تصميمها» على تنفيذ
بريكست في  29مارس ،والحصول على تنازالت من بروكسل
حــول اتـفــاق ال ـخــروج ،رغــم رفــض األوروبـيـيــن القاطع إعــادة
التفاوض.
واستبعدت المسؤولة المحافظة إرجاء «بريكست» مثلما
اقترح العديد من المسؤولين في األيام األخيرة ،بينهم وزير
الخارجية جيريمي هانت ،بهدف إفساح المجال أمام التوصل
الى اتفاق.
ً
ًّ
وقالت ماي إنها تريد «حل براغماتيا لبريكست ،قد ال ينال
موافقة الغالبية البرلمانية» بعد رفض مجلس العموم في
منتصف كانون يناير بغالبية ساحقة اتفاق الخروج الذي
تم التوصل إليه مع بروكسل في نوفمبر.
(لندن  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
ً
عبدالله :درسنا الوحدات جيدا والثقة كبيرة بالالعبين

٢٥

األبيض يخوض الحصة األخيرة اليوم على استاد الملك عبدالله الثاني
أحمد حامد

يخوض فريق الكويت
لكرة القدم التدريب
األردن مساء
األخير في ً
استعدادا لمواجهة
اليوم
ً
الوحدات غدا في الملحق
المؤهل لدوري أبطال آسيا.

يشهد استاد الملك عبدالله الثاني
بــالـقــاسـمــي ع ـنــد ال ـســاب ـعــة م ــن مـســاء
اليوم بتوقيت األردن التدريب األخير
لفريق الكويت لكرة الـقــدم ،استعدادا
لمواجهة الوحدات األردني في الملحق
المؤهل لدروي أبطال آسيا الذي يقام
بنظام خــروج المغلوب ،حيث يتأهل
الفائز لمواجهة ذوب آهن اإليراني في
ايران  15الجاري ،على أن تكون الجولة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـم ـل ـحــق أم ـ ــام ال ـغ ــراف ــة
القطري في الدوحة  19الجاري.
وكان الكويت قد وصل مساء امس
األول الــى االردن ،وكــان فــي استقباله
إيـ ــاد الـشـمـلـتــي ع ـضــو مـجـلــس إدارة
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ،وب ـ ـعـ ــض أعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـنــة
العالقات العامة.
وخـ ـ ـ ــاض الـ ـك ــوي ــت أمـ ـ ــس ال ـح ـصــة

الـتــدريـبـيــة األولـ ــى عـلــى اس ـتــاد نــادي
الـكــرامــة األردنـ ــي ،والـتــي تــركــزت على
الـ ـج ــان ــب الـ ـفـ ـن ــي خـ ــوفـ ــا مـ ــن اص ــاب ــة
الــاع ـب ـيــن ب ــاإلره ــاق ف ــي ح ــال زي ــادة
الـحـمــل الـتــدريـبــي ك ــون الـفــريــق انهى
لـتــوه مــواجـهــة كـبـيــرة ام ــام القادسية
في نهائي كأس ولي العهد ،استنزفت
الكثير من جهد الالعبين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ "الجريدة" ان الكويت درس الوحدات
جـيــدا فــي ح ــدود االمـكــانــات المتاحة،
مشيرا الى أن الفريق األردني يتقدم في
الفترة األخيرة ويحقق الفوز في أغلب
مباريات الدوري األردني.
وأضــاف ان العمل في الكويت كان
كـبـيــرا مـنــذ بــدايــة ال ـمــوســم ،وه ــو ما
يجعل الـثـقــة كـبـيــرة بــاعـبــي األبـيــض

وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـت ــأل ــق في
الموسم الحالي.
وش ــدد م ــدرب الـكــويــت عـلــى أهمية
التفكير في مباراة الوحدات في الوقت
الحالي ،بعيدا عن أي حسابات أخرى
في ظل جدول مزدحم في الوقت الحالي
في حال التأهل للمرحلة الثانية.
ويرتبط الكويت بمواجهتي كاظمة
والعربي في الــدوري الممتاز " 9و"16
م ــن ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،وهـ ــو م ــا يضع
األب ـيــض تـحــت ضـغــط كـبـيــر فــي حــال
واص ــل الـتــواجــد فــي الملحق المؤهل
لدوري أبطال آسيا.

محاوالت أردنية
ت ـ ـبـ ــذل إدارة ال ـ ــوح ـ ــدات األردنـ ـ ـ ــي

ج ـهــودا كـبـيــرة مــع االت ـحــاد اآلسـيــوي
العادة الجماهير الى المدرجات ورفع
الـعـقــوبــة الـمــوقـعــة عـلــى ال ـفــريــق على
خلفية أح ــداث فــي مواجهة الــوحــدات
الـ ـس ــوري ب ـك ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي،
وأعلن يوسف الصقور رئيس الوحدات
األردني مفاجأة تنتظر الجماهير خالل
الـ 24ساعة المقبلة ،في اشارة الى رفع
العقوبة.

طاقم تحكيم كوري
ي ـق ــود الـ ـمـ ـب ــاراة ط ــاق ــم تـحـكـيــم من
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ي ـت ـك ــون م ــن حـكــم
الساحة دونج كيم ،ويساعده دوجون
كانج ،وسانج هيوب تشاي.

كاظمة يواجه البدع في ختام معسكره بالدوحة العتيبي :برامج متخصصة في دورة المسدس
يواجه فريق كاظمة لكرة القدم نظيره البدع
القطري في الثالثة والنصف من مساء اليوم
بمعسكره الحالي في الدوحة ،على أن يعود
ً
للكويت غدا ،لمواصلة استعداداته لمواجهات
الدوري الممتاز.
وق ــال الـمـنـســق اإلع ــام ــي لـلـفــريــق ،يوسف
كــاظــم ،إن تــدري ـبــات "الـبــرتـقــالــي" تـسـيــر على
أفضل حال في الدوحة ،مشيدا بموقف البدع
القطري ،وموافقته على مواجهة "البرتقالي"
وديا ،رغم ارتباط الفريق بمواجهة في الدوري
هناك.
وأوض ــح أن صفوف "البرتقالي" ال تعاني
أي غيابات ،باستثناء عبدالله الظفيري ،الذي
يباشر تدريبات عالجية في أكاديمية اسباير.

أك ــد رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ال ـكــوي ـتــي ل ـلــرمــايــة ،دعـيــج
الـعـتـيـبــي ،أن ال ـ ــدورة الـتــدريـبـيــة الـثــامـنــة لــرمــايــة
الـمـســدس األول ـم ـبــي ،الـتــي يقيمها ال ـنــادي حاليا
ضمن فعاليات بطولة سمو األمير الدولية الثامنة
للعبة ،التي تنطلق بعد أيام ،تتضمن إقامة برامج
ودورات تدريبية متخصصة ،لــارتـقــاء بعناصر
اللعبة آسيويا.
وقــال العتيبي ،في تصريح صحافي ،أمــس ،إن
هذا التجمع الذي يقام بمجمع الشيخ صباح األحمد
األولمبي للرماية ،ويستمر ستة أيام ،يشهد دورات
خــاصــة لــرمــاة ناشئين يمثلون  19دول ــة آسيوية
يـخـضـعــون ل ـم ـحــاضــرات نـظــريــة وت ــدري ــب عملي،
السيما فــي األم ــور الفنية ،فضال عــن اتـبــاع األمــن
والسالمة في ممارسة اللعبة وغيرها من األمور.

الجهاز الفني والالعبون االحتياطيون بنادي كاظمة

تأهل  8فرق لنهائيات شهداء الكويت لـ «ميني قول»
تــأهـلــت ف ــرق مـ ــدارس الـشـيــخ أحـمــد الـفــارســي
وابن عساكر (األحمدي) وابن طفيل وزيد بن علي
(الجهراء) وعمار بن ياسر وسعود العبدالرزاق
(ا لـفــروا نـيــة) لنهائيات النسخة الثالثة لبطولة
"شهداء الكويت" لـ"ميني قول" لكرة القدم ،خالل
التصفيات الـتــي أقـيـمــت األس ـبــوع الـمــاضــي في
محافظات األحمدي والجهراء والفروانية.
وت ــأه ــل فــري ـقــا م ــدرس ــة م ــا ح ـســن ال ـك ـنــدري
وم ـ ــدرس ـ ــة س ـع ـي ــد بـ ــن ال ـ ـعـ ــاص (ح ـ ــول ـ ــي) خ ــال
التصفيات ا لـتــي أقيمت فــي ديسمبر الماضي،
ليصل عدد المتأهلين إلى ثمانية فرق حتى اآلن.
وقال المنسق العام للبطولة حسن الخواجة إن
البطولة تقام تحت رعاية مكتب الشهيد التابع
لـلــديــوان األم ـيــري ،بالتعاون مــع وزارة التربية،
ً
بـنـظــام خ ــروج الـمـغـلــوب ،مـشـيــرا إل ــى أن  8فــرق
خطفت بطاقات التأهل ،وتمثل محافظات حولي
واألح ـمــدي والـجـهــراء والـفــروانـيــة ،على أن تقام

صورة جماعية ألحد الفرق المتأهلة

وذك ــر أن ال ـ ــدورات الـخــاصــة بـمـجــالــي التحكيم
وال ـت ــدري ــب تـشـهــد وجـ ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن الـحـكــام
والمدربين الواعدين من دول آسيوية كثيرة ،والذين
يستفيدون من الدورات الخاصة بهم ،والتي يقدمها
خبراء ومحاضرون من كوريا الجنوبية وألمانيا
معتمدون من االتحاد الدولي للعبة.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـ ـن ـ ــادي يـ ـح ــرص عـ ـل ــى إقـ ــامـ ــة ه ــذه
ال ـ ـ ــدورات ب ـه ــدف ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بين
االتحاد الكويتي ونظرائه من االتحادات الشقيقة
والصديقة في قارة آسيا ،موضحا أن هذه الدورات
تسهم برفع المستوى الفني والتنظيمي في دول
القارة ،ما ينعكس إيجابا على تطور اللعبة على
المستوى القاري.
(كونا)

الشباب يستضيف برقان
في «أولى الطائرة»

االسبوع الجاري تصفيات في العاصمة ومبارك
الكبير ،إضافة إلى التعليم الخاص.
وبـيــن الـخــواجــة أن الـجــولــة الماضية شهدت
م ـن ــاف ـس ــات ق ــوي ــة ب ـي ــن الـ ـف ــرق م ــن أجـ ــل ال ـتــأهــل
للنهائيات ،حيث شــارك فــي تصفيات محافظة
األحـمــدي  24فريقا ،والجهراء ( ،)12والفروانية
(.)18
وأوض ــح أن النهائيات تـقــام فــي صــالــة مركز
الـشـهـيــد ف ـهــد األح ـم ــد بــالــدع ـيــة م ــن  10ال ــى 12
ال ـج ــاري ،تــزامـنــا مــع احـتـفــال الـكــويــت بــاألعـيــاد
الوطنية ،حيث يمثل كل محافظة فريقان ،إضافة
إلى فريق المدرسة البريطانية (.)BSK
وأش ــاد بــالــدور الـحـيــوي الكبير ال ــذي يقدمه
ال ـمــوجــه ال ـعــام لـلـتــربـيــة الـبــدنـيــة الـكــابـتــن ولـيــد
عايش ،إضافة إلى الموجهين علي كرم (األحمدي)
وطـ ــارق ال ـش ــواف (ال ـف ــروان ـي ــة) ومـحـمــد المنشد
(الجهراء).

●

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم ثالث مباريات
ضـ ـم ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـج ــول ــة
ال ـثــال ـثــة م ــن دوري ال ــدرج ــة
األول ـ ـ ــى ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ،إذ
يـلـتـقــي ف ــي الـخــامـســة مـسـ ً
ـاء
الشباب الثاني بفارق نقاط
األشواط عن الساحل ،برصيد
 4نقاط ،مع برقان الخامس
بـ ـف ــارق ن ـق ــاط األشـ ـ ـ ــواط عــن
الفحيحيل وبرصيد نقطتين.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء
ُ
تجرى مباراة الصليبيخات
الرابع بفارق نقاط االشواط

عن اليرموك برصيد  3نقاط
م ـ ــع ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ال ـ ـسـ ــادس
(األخ ـيــر) بنقطتين ،على أن
تـخـتـتــم م ـبــاريــات ال ـي ــوم في
ال ـس ــاب ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف م ـســاء
باللقاء الذي يجمع اليرموك
الـثــالــث ب ـ  3نـقــاط والساحل
األول بـ ـ ـ  4ن ـ ـقـ ــاط ،و ت ـج ــرى
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات عـ ـل ــى ص ـ ــاالت
ً
األندية المذكورة أوال.

عجلة دوري كرة اليد تعود اليوم بثالث مباريات
يستأنف الدوري العام
لكرة اليد منافساته اليوم،
بإقامة ثالث مباريات ،حيث
يلتقي العربي مع الجهراء،
والفحيحيل مع الشباب،
والقرين مع النصر.

●

محمد عبدالعزيز

تعود اليوم عجلة الــدوري العام لكرة اليد للدوران
مرة أخرى ،بعد توقف لمدة شهر تقريبا ،بإقامة ثالث
مباريات على صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية
في افتتاح الجولة الـ  13من المسابقة ،حيث يلتقي في
الرابعة والنصف مساء العربي مع الجهراء ،تليها في
الـســادســة مـســاء م ـبــاراة الفحيحيل مــع الـشـبــاب ،على
أن ت ـخ ـت ـتــم مـ ـب ــاري ــات الـ ـي ــوم فــي
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة والـ ـنـ ـص ــف

م ـســاء بــال ـل ـقــاء الـ ــذي سـيـجـمــع ب ـيــن ال ـقــريــن وال ـن ـصــر.
وتعد المنافسة في الجوالت الثالث المتبقية ،لتحديد
المراكز الثالثة األولى في الدوري الممتاز ،وبالتالي نقاط
األفضلية لألول بواقع  3نقاط ،والثاني بنقطتين والثالث
نقطة واح ــدة ،بعد تحديد هوية الخمسة الكبار ،وهــم:
الكويت وكاظمة والسالمية والعربي وبرقان على الترتيب.

العربي والجهراء
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يـسـعــى ال ـع ــرب ــي ،ال ــراب ــع ب ــ18
نقطة ،إلى مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة،
واالقـ ـت ــراب خ ـطــوة م ــن حـجــز م ـكــان بـيــن الـثــاثــة
األوائـ ـ ــل ف ــي ال ـم ـم ـتــاز ،على
ح ـســاب ال ـج ـه ــراء الـتــاســع
بـ 10نقاط ،والطامع كذلك
في تقديم عرض جيد ،رغم
صعوبة المهمة.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول م ـ ـ ــدرب
"األخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــر" ،الـ ـمـ ـص ــري
عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرو
ال ـج ـيــوشــي،
استغالل معنويات العبيه
المرتفعة ،و كــذ لــك صفوفه
الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـمـ ـل ــة ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـعــد
تدعيمها بثالثة العبين مميزين
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة،
وهـ ـ ـ ــم :ح ـس ـي ــن ويـ ــوسـ ــف ص ـ ـيـ ــوان،
وعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــن ،ل ـت ـخ ـطــي
الجهراء ،الذي يأمل مدربه الوطني بدر
جزاع ،الذي تعاقد أيضا مع ثالثة العبين،
وهم :مبارك بندر وفهد مناحي ومحمد
الضويحي ،التصدي لـقــوة العرباوية،
للخروج من اللقاء بأفضل نتيجة ممكنة.

نقاط ،ويسبقه الشباب في المركز الحادي عشر بـ 8نقاط،
للظفر بنتيجة اللقاء والنقطتين ،لتحسين موقعهما في
الترتيب العام للبطولة.

القرين والنصر
وي ـ ـن ـ ـط ـ ـبـ ــق ن ـ ـفـ ــس الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء ع ـل ــى
المباراة الثالثة بين القرين السابع
ب ــ 11نقطة ،والنصر الـســادس
ب ـ ـ ــ 12ن ـق ـط ــة ،ب ـع ــدم ــا تــاشــت

فرصهما في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.
وسيعمل مدرب القرين ،الجزائري رشيد شريح ،الذي
ضم ثالثة العبين ،هم :عبدالرحمن فخري وحمد يالوس
(انتقال ُحر) ،وجراح خيرالله إعارة حتى نهاية الموسم
من الصليبيخات ،وأعار نجمه عبدالعزيز نجيب لبرقان،
على إعداد فريقه بشكل جيد ،للمنافسة على لقب الدرجة
األولى وكأس االتحاد.
كذلك يطمح مدرب النصر ،مناور دهش ،الذي تعاقد
مــع ثــاثــة العبين أيـضــا فــي فـتــرة االنـتـقــاالت الشتوية،
وهم :عبدالوهاب السيف وعبدالله وعبدالوهاب جمال،
وأعار خلف السعدون للسالمية ،إلى إعداد فريقه بالشكل
الالئق للفترة المقبلة ،على أمل تحقيق نتيجة طيبة في
الموسم الحالي.

الفحيحيل والشباب
عمرو الجيوشي

رشيد شريح

نيكوال

وفــي المباراة الثانية ،يتطلع الفريقان؛
الفحيحيل صاحب المركز الثاني عشر بـ6

يوسف اشكناني

بدر جزاع

مناور دهش
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ضمن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي
فازت المهرة «باليرينا»
بالمركز األول لعمر سنة فما
أقل ،في حين اقتنص المهر
«رينيو دي مار» لقب مسابقة
أجمل فلو ،المخصصة
لنفس العمر.

اختتمت البطولة الدولية الثامنة لجمال الخيل
العربية أولى بطوالت "مهرجان الكويت الدولي
للجواد العربي  ،"2019الذي يقام برعاية أميرية
ســام ـيــة ،بـتـتــويــج ال ـج ـيــاد ال ـفــائــزة ف ــي مختلف
الفئات ،أول أمس ،وذلك في ميدان "بيت العرب"
التابع لمركز الجواد العربي.
وأعرب ممثل سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،راعي البطولة ،نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ محمد العبدالله ،في كلمته بحفل
ختام البطولة ،عن تشرفه الكبير بتمثيل سمو
األمير لحضور هذه البطولة ضمن هذا المهرجان.
وأشاد العبدالله بجهود رئيس اللجنة المنظمة
للمهرجان الوكيل المساعد في الديوان األميري
المدير العام لمركز الجواد العربي (بيت العرب)
الشيخة سارة الفهد ،وكل اعضاء اللجان العاملة،

مما أثـمــر نـجــاح الـبـطــولــة ،مهنئا مــاك ومربي
الخيل الفائزين في مسابقاتها.
وم ــن جــانـبـهــا ،تـقــدمــت الشيخة س ــارة الفهد
بجزيل الشكر والتقدير لمقام سمو أمير البالد
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،لتفضل سـمــوه برعاية
المهرجان منذ انطالقته قبل تسعة أعــوام" ،مما
ك ــان لــه عـظـيــم االث ــر فــي ن ـهــوض ب ـهــذه الـهــوايــة
وتحقيقها نجاحات متتالية".
وقالت الفهد ،في تصريح صحافي ،إن اقامة
ه ــذه ال ـم ـهــرجــانــات ال ـك ـب ـيــرة انـعـكـســت ايـجــابــا
عـلــى ت ـطــور نــوعـيــة الـخـيــل ال ـم ـشــاركــة ،السيما
من المرابط الكويتية ،مضيفة أن هــذه البطولة
ظ ـه ــرت ب ـم ـس ـتــوى عـ ــال ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد ط ـمــوح
المربين الكويتيين والمشاركة المميزة لالشقاء
الخليجيين والعرب.

جانب من التتويج

ودعــت الجمهور وكــل محبي الخيل العربية
االصيلة للحضور واالستمتاع بمتابعة منافسات
البطولة الثانية ضمن المهرجان ،وهي كأس األمم
الرابعة للخيل العربية المصرية والتي ستقام في
 15الجاري وتستمر يومين بمشاركة  158جوادا.
وأسفرت نتائج البطولة التي شهدت مشاركة
 278ج ـ ــوادا م ــن داخـ ــل ال ـكــويــت وخــارجـهــا
تنافسوا في ست فئات عن فوز المهرة
"باليرينا" لمربط الدانات بالمركز
األول ف ــي مـســابـقــة اج ـمــل فـلــوة
لعمر سنة فما اقل ،في حين أحرز
الـمـهــر "ريـنـيــو دي م ــار" لمربط
الدانات ايضا لقب مسابقة اجمل
فلو المخصصة لنفس العمر.
وف ــي مـســابـقــة اج ـم ــل مـهــرة
(ع ـمــر سنتين ال ــى  3س ـنــوات)
ف ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـم ـ ـهـ ــرة "دي ش ـ ــوف"
لمالكها عبدالعزيز الشريعان
بــال ـمــركــز األول ،بـيـنـمــا أح ــرز
الـجــواد "عـمــار" العائد لمحمد
البطي المركز االول في مسابقة
اجمل مهر (عمر سنتين الى 3
سنوات).
وفـ ــي ف ـئ ــة االفـ ـ ـ ــراس (اربـ ــع
سنوات فأكثر) توجت الفرسة
(ايجانا.او.اس) لمربط المي
ب ـل ـقــب االج ـ ـمـ ــل ،ب ـي ـن ـمــا ف ــاز
الجواد (اج.ا.انجلو) لمربط المي أيضا في مسابقة
اجمل فحل (اربع سنوات فأكثر).
(كونا)

التعاون يلحق بالنصر الهزيمة الثالثة
ألـ ـح ــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـخـ ـس ــارة
الـثــالـثــة بالنصر عـنــدمــا تغلب
ع ـل ـيــه  ١-٣ع ـلــى م ـل ـعــب مــديـنــة
الملك عبدالله الرياضية ببريدة
في المرحلة الثامنة عشرة من
الدوري السعودي لكرة القدم.
وسـجــل لـلـتـعــاون الـبــرازيـلــي
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــدو بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــرو لـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ()17
والـكــامـيــرونــي لـيــانــدر تاوامبا
( 33مــن ركـلــة ج ــزاء) وهـيـلــدون
أوغــوسـتــو مــن ال ــرأس االخضر
( 77مــن رك ـلــة جـ ــزاء) ،وللنصر
الـبــرازيـلــي جوليانو دي بــاوال
(.)40
ورفع التعاون رصيده إلى 29
نقطة في المركز الخامس ،في
حين بقي النصر ثانيا برصيد
 37نقطة.
وج ــاء ال ـشــوط األول سريعا
مــن الفريقين ،وتمكن التعاون
مــن افـتـتــاح التسجيل إث ــر كــرة
انـطـلــق بـهــا نـيـلــدو بيترولينا
ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــرف األي ـ ـسـ ــر ق ـب ــل أن
ي ــرسـ ـلـ ـه ــا ق ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى يـ ـس ــار
الحارس األسترالي براد جونز
(.)17

والحت فرصة ثمينة للنصر
ل ـت ـعــديــل ال ـن ـت ـي ـجــة ،ول ـك ــن كــرة
ال ـم ـغ ــرب ــي نـ ــورالـ ــديـ ــن أم ــراب ــط
الـ ــذي ت ـج ــاوز ال ـح ــارس وس ــدد
ف ــي ال ـم ــرم ــى الـ ـخ ــال ــي ،حــولـهــا
المدافع طالل عبسي لركنية قبل
ولوجها الشباك (.)22
وحـصــل الـتـعــاون عـلــى ركلة
جـ ــزاء ن ـفــذهــا ل ـي ــانــدر تــاوام ـبــا
ق ــوي ــة ع ـلــى ي ـم ـيــن ب ـ ــراد جــونــز
( ،)33ثــم قـلــص الـنـصــر الـفــارق
إث ــر ك ــرة لـعـبـهــا فـهــد الجميعة
لـجــولـيــانــو دي بـ ــاوال الـ ــذي لم
يتوان عن إيداعها المرمى (.)40
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،انــدفــع
الـ ـنـ ـص ــر لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم بـ ـحـ ـث ــا عــن
ال ـت ـعــادل وت ـه ـيــأت فــرصــة أم ــام
البديل راكان الشمالن لكن كرته
القوية علت العارضة ( ،)55ثم
احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية
نفذها هيلدون أوغوستو على
يمين براد جونز (.)77
واسـتـعــاد الـقــادسـيــة تــوازنــه
إث ـ ــر فـ ـ ــوزه ع ـل ــى ال ـف ـي ـح ــاء 2-0
سـجـلـهـمــا هـ ـ ــارون ك ـم ــارا ()67
والبرازيلي إلتون جوزيه (.)70

وت ـ ـقـ ــدم الـ ـق ــادسـ ـي ــة ل ـل ـمــركــز
التاسع بعدما رفع رصيده إلى
 23نقطة ،في حين بقي الفيحاء
في المركز الرابع عشر برصيد
 15نقطة.
ً
ً
وان ـتــزع األهـلــي ف ــوزا صعبا

الجبالية يدعو أندية «الممتاز» لالجتماع
وجه اتحاد الكرة المصري برئاسة
هاني أبو ريدة ،الدعوة إلى أندية
الــدوري الممتاز لالجتماع بعد
غـ ــد ب ـم ـقــر ال ـج ـب ــاي ــة لــوضــع
خ ــري ـط ــة اس ـت ـك ـم ــال مـســابـقــة
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ف ــي الـمــوســم
الجاري ،بعد أن شهدت األيام
الـمــاضـيــة اعـتــراضــات
من ناديي بيراميدز
وال ــزم ــال ــك لــوجــود
"خلل" في جدول
المسابقة.
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ب ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــدز
م ـ ـن ـ ــذ أي ـ ـ ـ ــام
أ ن يـ ـلـ ـع ــب

هاني أبو ريدة

مبخوت يتطلع لمعادلة رقم الطلياني

جانب من لقاء النصر والتعاون
ع ـلــى ح ـســاب ال ـبــاطــن بنتيجة
 .2-1سجل هدفي األهلي سلمان
الـ ـم ــؤش ــر ( )30وع ـب ــدال ـف ـت ــاح
عـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــري (  ،)54و ل ـ ـل ـ ـبـ ــا طـ ــن
الـبــرازيـلــي جــونــاثــان بينتيس
(.)41

األهلي مباراته المؤجلة مع الزمالك
مــن ال ــدور األول ،قبل مـبــاراة الفريق
األح ـمــر وبـيــرامـيــدز بــالــدور الثاني،
كما قدم مالكه تركي ال الشيخ شكوى
إل ــى االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ل ـكــرة ال ـقــدم
(ك ــاف) ،للمطالبة بــإدخــال تعديالت
على ج ــدول الـ ــدوري ،فــي حين أعلن
الزمالك تضامنه مع بيراميدز وطلب
أيـضــا مــن الجبالية ض ــرورة تعديل
جــدول الــدوري الممتاز فيما يخص
تــرتـيــب م ـبــاريــات األه ـلــي الـمــؤجـلــة،
بينما أص ــدر ال ـنــادي األح ـمــر بيانا
رسـمـيــا أع ـلــن فـيــه رف ـضــه للمساس
بجدول المسابقة في وضعه الحالي،
مطالبا بأهمية االلتزام بما تم إقراره
في وقت سابق.

وق ــال عضو مجلس إدارة اتحاد
ال ـكــرة أح ـمــد م ـجــاهــد ،إن االجـتـمــاع
بأندية الدوري الممتاز هدفه االتفاق
على كيفية استكمال الموسم في ظل
ضغط المباريات وكثرة االعتراضات،
مشيرا إلى ان مجلس الجبالية رفض
خالل اجتماعه أمس األول (السبت)،
اتـخــاذ أي قــرار بشأن تعديل جــدول
الــدوري ،وقــرر االنتظار لما ُ
سيسفر
ع ـنــه اج ـت ـم ــاع ب ـعــد غ ــد م ــع ممثلي
األندية.
وش ــدد مـجــاهــد عـلــى ع ــدم وجــود
أي نية إللـغــاء المسابقة بعيدا عن
استعدادات مصر حاليا الستضافة
كأس األمم اإلفريقية  2019في يونيو
المقبل.

جانب من المسابقة

ورفع األهلي رصيده إلى 33
نقطة في المركز الرابع ،في حين
بقي الباطن في المركز الثاني
عشر برصيد  18نقطة.

بـعــد أي ــام م ــن تحطيمه رقــم
أفـضــل ه ــداف عــربــي فــي تاريخ
كأس آسيا ،تتجه األنظار مجددا
إل ـ ــى ع ـل ــي مـ ـبـ ـخ ــوت ،ال ـس ــاع ــي
ل ـت ـس ـج ـيــل رقـ ـ ــم م ـح ـل ــي جــديــد
عـنــدمــا يفتتح فــريـقــه الـجــزيــرة
الوصيف اليوم دور اإليــاب في
الـ ــدوري اإلم ــارات ــي ل ـكــرة الـقــدم
بمواجهة شباب األهلي الرابع
في قمة المرحلة الـ.14
وت ـعــود الـحـيــاة ال ــى ال ــدوري
اإلماراتي من جديد بعد توقف
دام  52يــومــا ،بـسـبــب مـشــاركــة
منتخب اإلمارات في كأس آسيا
 ،2019ا لـتــي اختتمت الجمعة
وأحرزت قطر لقبها ،بفوزها في
النهائي على اليابان .١-٣
ورغ ـ ــم ح ــال ــة اإلحـ ـب ــاط الـتــي
يعانيها مـبـخــوت بـعــد خــروج
اإلمـ ـ ـ ــارات م ــن ن ـصــف الـنـهــائــي
بــالـخـســارة أم ــام قـطــر برباعية
نـظـيـفــة ،ف ــإن م ـهــاجــم ال ـجــزيــرة
مطالب بتجاوز ذلك أمام شباب
األهلي ،وتسجيل رقم جديد في
ال ــدوري ،كما فعل فــي البطولة
القارية.
وسجل مبخوت ( 29عاما) 4

علي مبخوت
أهداف في نسخة  ،2019ليرفع
رص ـيــده فــي ك ــأس آس ـيــا ال ــى 9
(سجل خمسة أهداف في ،)2015
ويصبح مع مهاجم قطر المعز
علي أفضل هدافين عربيين في
ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة ،ب ـف ــارق هــدف
عــن الـكــويـتــي جــاســم الـهــويــدي
والعراقي يونس محمود.
ومع عودته إلى المنافسات
المحلية ،فإن مبخوت متصدر

تــرتـيــب هــدافــي ال ـ ــدوري حاليا
ب ــرصـ ـي ــد  15ه ــدف ــا وص ــاح ــب
 128ه ــدف ــا م ـنــذ م ـشــارك ـتــه مع
الـ ـج ــزي ــرة ع ـ ــام  ،2009أص ـبــح
بحاجة الى هدف وحيد لمعادلة
رقـ ــم ن ـجــم الـ ـق ــرن ف ــي اإلمـ ـ ــارات
ومهاجم الشعب السابق عدنان
الطلياني ،ثالث أفضل هداف في
تاريخ البطولة.

مواجهتان قويتان في الدوري المصري اليوم
يـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـصـ ــري الـ ـ ـي ـ ــوم،
مواجهتين قويتين ،حينما يستضيف
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ـك ـن ــدري ن ـظ ـي ــره ال ـم ـصــري
الـ ـب ــورسـ ـعـ ـي ــدي عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ال ـج ـي ــش
بالسويس في السادسة مساء ،بتوقيت
الكويت ضمن منافسات الجولة الحادية
والعشرين للمسابقة.
وي ـخــوض زعـيــم الـثـغــر بـقـيــادة حلمي
ً
طوالن المواجهة بحثا عن طوق النجاة
من صراع الهبوط السيما بعد الخسارة
مــن االسماعيلي بهدفين دون رد ،فيما
يأمل إيهاب جالل المدير الفني للمصري
فى مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي
عن طريق مواصلة االنتصارات.

وي ـح ـتــل االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري الـمــركــز
ال ـس ــاب ــع ع ـشــر بـ ـج ــدول تــرت ـيــب ال ـ ــدوري
برصيد  20نقطة ،في حين يحتل المصري
المركز السابع برصيد  25نقطة.
ويستدرج الداخلية نظيره بيراميدز
ع ـلــى اس ـت ــاد كـلـيــة ال ـشــرطــة بــالـعـبــاسـيــة
م ــع دقـ ــات ال ـثــام ـنــة وال ـن ـصــف م ـس ــاء في
مواجهة صعبة للفريقين اللذين تعادال
في الظهور االخير لهما بمسابقة الدوري،
حيث تعادل الداخلية مع االنتاج الحربي
بهدفين فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك
بثالثة أهداف لكل فريق.
وطـلــب ع ــاء عـبــدالـعــال الـمــديــر الفني
لـلــداخـلـيــة مــن العـبـيــه الـتــركـيــز لـلـخــروج

بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم وعدم
الــره ـبــة م ــن كـتـيـبــة ال ـن ـجــوم ال ـت ــي تــدعــم
صـفــوف بـيــرامـيــدز ،بينما يسعى أحمد
حسن المدير الفني المؤقت لبيراميدز
لتحقيق النقاط الثالث حتى يستمر في
الـصــراع على قمة ال ــدوري قبل أن يسلم
المهمة لألرجنتيني رام ــون دي ــاز الــذي
ً
سيتولى مسؤولية تدريب بيراميدز خلفا
للعميد حسام حسن.
ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر
برصيد  21نقطة ،فيما يحتل بيراميدز
المركز الثاني برصيد  39نقطة.

األهلي يسحق سيمبا التنزاني بخماسية في دوري األبطال
واصل صدارته للجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

سحق االهـلــي الـمـصــري ،ضيفه فريق
سيمبا ا لـتـنــزا نــي بخماسية نظيفة في
المباراة التي جمعتهما مساء أمس األول
(الـسـبــت) ،على ملعب بــرج الـعــرب ضمن
الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات
لدوري االبطال االفريقي.
ب ـ ًـدأ األه ـل ــي ال ـم ـب ــاراة ،بـضـغــط مكثف
ب ـحــثــا ع ــن الـ ـه ــدف األول ال ـ ــذي جـ ــاء في
الدقيقة الثالثة بــرأسـيــة عـمــرو السولية
ا ل ــذي استقبل عرضية حسين الشحات
من الجبهة اليسرى ووضعها على يمين
حارس مرمى سيمبا ليعلن تقدم األهلي
بالهدف األول ،وواصل األحمر ضغطه في
منتصف ملعب الضيف التنزاني الذي لم
يشكل أي خ ـطــورة عـلــى مــرمــى الـحــارس
محمد الشناوي حتى جاء ت الدقيقة 23
لينجح علي معلول فــي تسجيل الهدف
الثاني بعدما أرسل حسين الشحات كرة
عرضية من الجبهة اليمنى وصلت إلى

أجــايــي ال ــذي ق ــام بـ ــدوره بـتـمــريــرهــا إلــى
ناصر ماهر ،ومنه إلى علي معلول الذي
سددها قوية في شباك حارس سيمبا.
وأمام تقدم األهلي ،نظم سيمبا هجمة
سريعة انتهت بتسديدة من جانب الالعب
نيكوالس جيان في الدقيقة  26لكن الكرة
مرت دون خطورة ،وكثف العبو األهلي من
الضغط على دفاعات الخصم حتى نجح
أجايي في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة
 31بعدما تلقى تمريرة من معلول سددها
بقوة في شباك الفريق التنزاني.
ولــم يكتف األهـلــي بــاألهــداف الثالثة،
حيث نشط حسين الشحات من الجبهة
اليمنى ونجح في مراوغة مدافع سيمبا
عرضية سددها
ثم منح كريم نيدفيد كرة
ً
األخـيــر فــي شـبــاك سيمبا معلنا الهدف
الرابع لألهلي في الدقيقة  34من أحداث
ال ـش ــوط األول ،وف ــي الــدقـيـقــة  40انطلق
حسين الشحات أيضا ومرر الكرة لنيدفيد
ليودعها في شباك الخصم محرزا الهدف
الخامس.

وانحصر األداء في وسط الملعب خالل
ال ـشــوط ال ـثــانــي ،وغــابــت ال ـخ ـطــورة على
مرمى الفريقين وأجــرى مارتن السارتي
المدير الفني لألهلي التغيير االول بنزول
محمود وحيد على حساب علي معلول،
ث ــم تـغـيـيــر ثـ ــان ف ــي الــدق ـي ـقــة  71ب ـنــزول
حسام عاشور على حساب محمد هاني،
ودف ــع بــآخــر أوراقـ ــه ب ـنــزول رام ــي ربيعة
العائد للمالعب بعد غياب أكثر من عام
على حساب أيمن أشرف ،ومرت الدقائق
األخيرة من المباراة دون خطورة لينتهي
اللقاء بفوز األهلي بخماسية نظيفة حافظ
بها على صدارة مجموعته الرابعة.
بهذه النتيجة ،اقترب األهلي من حسم
بطاقة الصعود إلى ربع نهائي البطولة
بعدما رفع رصيده إلى  7نقاط في المركز
األول بـمـجـمــوعـتــه ،فـيـمــا تـجـمــد رصـيــد
سيمبا التنزاني عند  3نقاط في المركز
الثالث.

جانب من مباراة األهلي وسيمبا التنزاني

ةديرجلا
sports@aljarida●com
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ميسي يجنب برشلونة
الهزيمة أمام «الخفافيش»
أهدر فريق برشلونة نقطتين
ثمينتين في صدارة الدوري
اإلسباني لكرة القدم بتعادله
الصعب مع ضيفه فالنسيا 2-2
خالل المباراة التي جمعتهما
أمس األول في الجولة الثانية
والعشرين من المسابقة.

جـ ـن ــب الـ ـنـ ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي فريقه برشلونة
حامل اللقب والمتصدر هزيمته
الـ ـث ــالـ ـث ــة ه ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،وذل ـ ــك
بتسجيله ثنائية حول بها تخلف
ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي أم ــام ضيفه
فــال ـن ـس ـيــا ب ـه ــدف ـي ــن ال ـ ــى ت ـع ــادل
 2-2السبت في المرحلة الثانية
والعشرين من الدوري اإلسباني.
ويـبــدو أن ال ـنــادي الكتالوني
دفــع ثمن المجهود الجبار الذي
بـ ــذلـ ــه الع ـ ـب ـ ــوه األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ح ـيــن
عــوضــوا خـســارتـهــم ذهــابــا أمــام
إشبيلية صفر 2-في ربع نهائي
الكأس ،وواصلوا حملة الدفاع عن
اللقب بالفوز ايابا .1-6
وتوقف مسلسل االنتصارات
المتتالية لفريق المدرب إرنستو
فالفيردي عند ثمانية ،وتحديدا
منذ أن تعادل في المرحلة الثالثة
عشرة على أرض اتلتيكو مدريد.
ويأتي التعادل أمــام فالنسيا
قبل أيــام مـعــدودة مــن المواجهة

الـمــرتـقـبــة األربـ ـع ــاء ض ــد الـغــريــم
ريال مدريد على ملعب "كامب نو"
فــي ذهــاب ال ــدور نصف النهائي
لمسابقة الكأس.
وبـ ـع ــد بـ ــدايـ ــة ص ـع ـب ــة بـعــض
الـ ـ ـش ـ ــيء أم ـ ـ ـ ـ ــام "ال ـ ـخ ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــش"،
وجـ ــد الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي ال ــذي
يلتقي غــريـمــه ري ــال ث ــاث مــرات
ف ــي األس ــاب ـي ــع األربـ ـع ــة ال ـك ـبــرى
(مـ ـب ــارات ــان ف ــي ال ـك ــأس وواحـ ــدة
فــي الـ ــدوري) ،نفسه متخلفا في
الــدق ـي ـقــة  24إثـ ــر ه ـج ـمــة مــرتــدة
س ــريـ ـع ــة انـ ـطـ ـلـ ـق ــت م ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الـضـيــوف بـعــد خـطــأ مــن دان ـيــال
ب ــاري ـخ ــو ع ـل ــى م ـي ـســي تـغــاضــى
عـنــه الـحـكــم ،فــوصـلــت ال ـكــرة إلــى
رودري ـغ ــو مــوريـنــو ال ــذي مــررهــا
للفرنسي كيفن غاميرو ،فأودعها
األخـ ـي ــر شـ ـب ــاك األلـ ـم ــان ــي م ــارك
اندريه تير شتيغن.
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــدت م ـ ـه ـ ـمـ ــة الـ ـ ـن ـ ــادي
الـكـتــالــونــي ال ــذي ب ــدا مــرهـقــا ،إذ
تـلـقــت ش ـبــاكــه ه ــدف ــا ثــان ـيــا هــذه

إصابة ليونيل ليست خطيرة
أ عـ ـل ــن نـ ـ ــادي ب ــر شـ ـل ــو ن ــة ،أن ش ـكــوى
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
م ــن إص ــاب ــة ف ــي ع ـض ـلــة ال ـف ـخــذ
اليمنى خالل مباراة فالنسيا،
أ مـ ــس األول ،وا لـ ـت ــي ا ن ـت ـهــت
بالتعادل بهدفين لمثلهما
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـ ـ ـ ــ 22ل ـل ـي ـغ ــا،
ليست خطيرة.
ورغم أن إرنستو فالفيردي،
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
للبالوغرانا ،أشار
خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـقـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـنـ ـج ــم
األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي
سـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــع
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــار طـ ـب ــي،
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ـ ــدى
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن
مـ ـص ــادر م ــن داخ ــل

النادي الكتالوني أكدت عدم الحاجة ألي فحص
اختبار.
ومنح فالفيردي الالعبين راحــة من
ال ـتــدري ـبــات أم ــس ،فـيـمــا سيستأنف
الفريق تدريباته اليوم ،حيث ستكون
الصورة أكثر وضوحا بخصوص
"ليو" ،وإمكانية مشاركته من دعمها
فــي "الـكــاسـيـكــو" األرب ـعــاء المقبل
أمــام ريــال مــدريــد فــي ذهــاب نصف
نهائي كأس الملك على ملعب
الكامب نو.
وكان الطاقم الطبي
تدخل في الدقيقة 68
للكشف على الالعب،
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل ه ــدف ــي
ت ـ ـعـ ــادل ف ــري ـق ــه أمـ ــام
ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا ،بـ ـع ــد أن
اشـ ـتـ ـك ــى مـ ــن بـعــض
اآلالم ،إال أ نـ ــه أ كـمــل
اللقاء حتى نهايته.
(إفي)

فرحة العبي برشلونة بعد إحراز الهدف األول في مرمى فالنسيا
الـمــرة مــن ركلة جــزاء تسبب بها
سيرجي روبرتو بإسقاطه دانيال
باريخو داخل المنطقة ،ونفذها
األخـ ـي ــر ب ـن ـجــاح ف ــي ش ـب ــاك تـيــر
شتيغن (.)32
ل ـكــن الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي عــاد
إلــى أج ــواء اللقاء مــن ركـلــة جــزاء
انتزعها البرتغالي سيميدو من
أنتونيو التوري غرويسو ونفذها
ميسي بنجاح (.)39

و بـقـيــت النتيجة عـلــى حالها
فيما تبقى من الشوط األول ،ثم
نـجــح ميسي فــي إدراك الـتـعــادل
في الدقيقة  64من تسديدة رائعة
م ــن م ـش ــارف الـمـنـطـقــة ،ليسجل
هدفه الــ 11في المباريات التسع
األخ ـي ــرة فــي جـمـيــع الـمـســابـقــات
(هدف على األقل في كل من هذه
ال ـم ـبــاريــات ف ــي ه ــذه الـسـلـسـلــة)،
رافعا رصيده الى  21هدفا في 20

مـبــاراة خاضها فــي ال ــدوري هذا
الموسم ،و 29من أصل  27مباراة
في جميع المسابقات.
ك ـ ـمـ ــا أص ـ ـب ـ ــح مـ ـيـ ـس ــي ث ــال ــث
الع ــب يـسـجــل  50رك ـلــة جـ ــزاء أو
أكـثــر فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي بعد
غــريـمــه الـســابــق فــي ري ــال مــدريــد
الع ـ ـ ـ ــب يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
حاليا كريستيانو رونالدو ()61
وال ـم ـك ـس ـي ـكــي ه ــوغ ــو ســانـشـيــز

فالفيردي يبرر تعثر «البلوغرانا»
أكــد إرنستو فالفيردي ،مــدرب فريق
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ع ـق ــب ت ـ ـعـ ــادل ف ــري ـق ــه أمـ ــام
فالنسيا في الــدوري اإلسباني (الليغا)
بهدفين لكل منهما ،أنــه رغــم أن الهدف
الرئيسي لفريقه هو الفوز ببطولة الليغا،
لكنه "من الصعب التعامل بنفس العقلية
في جميع المباريات".
وب ـس ــؤال ــه ح ــول وجـ ــود اخ ـت ــاف في
ح ــدة وقـ ــوة الع ـب ـيــه ب ـيــن ه ــذه ال ـم ـبــاراة
ومباراة األربعاء الماضي ،التي تمكنوا
من العودة فيها أمام إشبيلية في إياب
ربع نهائي كأس الملك ،أجاب فالفيردي:
"لدينا تركيز شديد على محاولة الفوز
بجميع المباريات ،خصوصا حصد لقب
(الليغا) ،وهي المسابقة التي نتميز فيها
باالنتظام".
وأوضح مدرب الفريق الكتالوني ،أن
الـهــدف األول لفالنسيا جــاء فــي الوقت
الذي كان فريقه هو األفضل ،وأشاد كثيرا
بطموح العبيه.
وأض ــاف فــالـفـيــردي" :سجلنا الهدف
األول ،وفـ ـ ــي شـ ـ ــوط ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ــي
تــواجــدنــا داخ ــل منطقة ج ــزاء الـخـصــم،

( )56بـ ـحـ ـس ــب شـ ــركـ ــة "أوبـ ـ ـت ـ ــا"
لالحصائيات.

تعادل خيتافي وإشبيلية وليفانتي
وفــرط خيتافي بفرصة وضع
إشبيلية ،صاحب المركز الرابع
األخير المؤهل الى دوري األبطال،
تـ ـح ــت الـ ـضـ ـغ ــط بـ ـع ــدم ــا اك ـت ـفــى
بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي م ــع مضيفه

ليفانتي ،رافـعــا رصـيــده الــى 32
نقطة في المركز الخامس بفارق 4
عن النادي األندلسي الرابع الذي
تلقى ضربة أخــرى يضيفها الى
هزيمته الساحقة أمام برشلونة،
بخسارته في معقل سلتا فيغو
للمرة الثانية على التوالي (صفر-
 4الموسم الماضي) ،وهذه المرة
بهدف وحيد سجله التركي أوكاي
يوكوشلو في الدقيقة .73

جارديم يقود موناكو لفوز أول في ملعبه

فالفيردي

وكان بإمكاننا العودة والفوز في اللقاء".
وع ـ ـلـ ــى جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ت ـم ـن ــى م ـ ــدرب
"الـ ـبـ ـل ــوغ ــران ــا" ع ـ ـ ــودة الـ ــاعـ ــب ع ـث ـمــان
ديمبيلي في أقرب وقت ،واالعتماد عليه
بالمباريات القادمة.
(إفي)

ك ــان ــت عـ ـ ــودة ال ـ ـمـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي
لـيــونــاردو جــارديــم إلــى ملعب لويس
الثاني موفقة ،إذ حقق موناكو فوزه
األول هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ب ـيــن ج ـمــاه ـيــره،
بتغلبه على ضيفه تولوز  ،1-2أمس
األول ،في المرحلة الثالثة والعشرين
من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكـ ــان ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي استهل
عــودتــه إلــى المنصب ،الــذي أقيل منه
قبل  118يوما ،إثر خسارة في الدوري
أمام رين ( ،)2-1بخروج نادي اإلمارة
من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة
الـمـحـلـيــة ال ـثــاثــاء ب ــرك ــات الـتــرجـيــح
على يد مضيفه غانغان ،بعد أن كان
متقدما -2صفر.
لكن موناكو الــذي استهل الموسم
الحالي بإشراف جارديم نفسه ،لكنه
أقيل من منصبه في  7أكتوبر واستبدل
بنجم الفريق السابق تييري هنري،
نـجــح أم ــس األول ،وبـعــد  11محاولة
ف ــاشـ ـل ــة مـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،فــي

جارديم
تحقيق فوزه األول في معقله ،بفضل
هــدفــي ال ــروس ــي أل ـك ـس ـنــدر غــولــوفـيــن
( )15وال ــواف ــد اإلس ـبــانــي ال ـجــديــد من
تشلسي اإلنكليزي سيسك فابريغاس
( ،)62فيما كان هدف تولوز من نصيب
كريستوفر جوليان (.)20

سولسكاير« :مولده» يأمل بقائي مع مان يونايتد هاردن يواصل سلسلته المثالية
أعلن المدرب المؤقت لنادي مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أولـ ـ ـ ـ ــي غـ ــونـ ــار
سولسكاير ،المعار من مولده النرويجي
حتى نهاية الموسم ،أن مسؤولي النادي
األخـيــر يأملون بـقــاء ه طويال فــي صفوف
الشياطين الحمر.
وقال سولسكاير" :عندما اتصلت بمالك
نادي مولده ألعلمه أن مانشستر يونايتد
يريد الحصول على خدماتي ،كان يدرك أن
ذلك كان حلما بالنسبة إلي ،وقال لي :اذهب
واستمتع وأرجوك ال تعود".
وأضاف" :مالكا النادي تمنيا لي األفضل
ف ــي مـسـيــرتــي ،وكـ ــان األمـ ــر رائ ـع ــا ألنهما
سمحا لي بعيش هــذه التجربة .إذا عدت
ال ــى م ــولــده ،ســأبــذل ق ـصــارى جـهــدي لكن
األمر يتعلق بتاريخ العودة".
وإذا ك ــان مـهــاجــم مــانـشـسـتــر يونايتد
ال ـســابــق ،وصــاحــب ال ـهــدف الـشـهـيــر الــذي
منح فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب

بايرن ميونيخ األلماني  2-1في نهائي
عام  ،1999يؤكد أن "كل األمور رائعة"
حتى اآلن ،فهو يأمل رؤيــة عائلته
التي بقيت في النرويج قريبا ،وقال:
"انها النقطة السلبية الوحيدة في
عملي".
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــوز م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يــونــاي ـتــد ف ــي  8م ـب ــاري ــات،
وتعادله في واحدة ،منذ
أن تـ ـسـ ـل ــم س ــو ل ـك ــا ي ــر
تـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ـل ـ ـفـ ــا
للبرتغالي جوزيه
مــوري ـن ـيــو ،فــإنــه
ليس واثـقــا من
ال ـب ـق ــاء بـشـكــل
نـهــائــي مــدربــا
ل ـ ـل ـ ـفـ ــريـ ــق ف ــي
نهاية الموسم.

سولسكاير

سجل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن
 43نقطة في سلة يوتا جاز ،ليقود فريقه إلى فوز
صريح  ،98-125رافعا عدد المباريات التي سجل
فيها  30نقطة على األق ــل إلــى  26تــوالـيــا ،وهي
ثالث أفضل سلسلة في تاريخ الدوري األميركي
لـلـمـحـتــرفـيــن ،بـيـنـمــا غ ــاب ن ـجــم ل ـي ـكــرز لـيـبــرون
جـيـمــس عــن م ـب ــاراة الـقـمــة ضــد غــولــدن ستايت
ووريرز بطل الموسمين الماضيين.
وع ــادل السلوفيني الـشــاب لوكا دونسيتش،
الـ ــذي سـيـبـلــغ  20ع ــام ــا ف ــي  28الـ ـج ــاري ،رقـمــه
ال ـق ـي ــاس ــي فـ ــي ع ـ ــدد الـ ـنـ ـق ــاط ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
بتسجيله  35نقطة ،ليقود داالس مافريكس
الى الفوز على كليفالند كافالييرز .98-111
وع ـ ـ ــاد ك ـ ــاي ط ــومـ ـس ــون ب ـع ــد غ ـيــاب
مباراة واحدة ،وقاد فريقه غولدن ستايت
ووري ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـقــب إل ــى ال ـف ــوز على
لوس أنجليس ليكرز ،الذي غاب عنه مرة
جديدة ليبرون جيمس .101-115
وأراح مدرب ليكرز لوك والتون جيمس

ألنه خاض مباراة ماراتونية ضد لوس أنجليس
ك ـل ـي ـبــرز ،اح ـت ــاج فـيـهــا فــري ـقــه إل ــى خ ــوض وقــت
إضافي للخروج فائزا .120-123
وسجل الصربي نيكوال يوكيتش تريبل دابل
لدنفر ناغتس ليقوده الى الفوز على مينيسوتا
تمبروولفز .107-108
وقـلــب ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز تخلفه بـفــارق
 25نقطة فــي إحــدى مــراحــل مـبــاراتــه ضــد ليهزم
ديترويت بيستونز  .101-111وتغلب ميلووكي
باكس على واشنطن ويزاردز .115-131
وف ــي ال ـم ـبــاريــات األخ ـ ــرى ،ف ــاز دن ـفــر ناغتس
عـلــى مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  ،106-107وســان
أنـتــونـيــو سـبـيــرز عـلــى نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز
 ،108-113وانــديــانــا بــايـســرز عـلــى مـيــامــي هيت
 ،88-95وســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز ع ـلــى فـيــادلـفـيــا
سفنتي سيكسرز  ،108-115وأتالنتا هوكس على
فينيكس صنز  ،112-118وتشارلوت هورنتس
على شيكاغو بولز  ،118-125وأورالندو ماجيك
على بروكلين نتس .89-102

هاردن

يوفنتوس يدفع ثمن استرخائه ويكتفي بنقطة أمام بارما

جيرفينيو نجم بارما يحرز هدفه في مرمى يوفنتوس

د فــع يوفنتوس ،حامل اللقب والمتصدر،
ثـمــن اس ـتــرخــاء الع ـب ـيــه ،وف ـ ـ َّـرط ف ــي ف ــوز كــان
فــي مـتـنــاولــه ،بـعــد تـقــدمــه عـلــى ضيفه بــارمــا
-2صفر و ،1-3بفضل ثنائية للنجم البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ،واك ـت ـف ــى ف ــي نـهــايــة
المطاف بالتعادل  ،3-3أمس األول ،في المرحلة
الثانية والعشرين من الــدوري اإليطالي لكرة
القدم.
ودخل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري
الـلـقــاء بمعنويات م ـهــزورة ،بعدما فقد األمــل
بإحراز الثالثية ،بتنازله عن لقب مسابقة الكأس
التي تــوج بها في المواسم األربعة الماضية،
بخسارته الكبيرة األربعاء أمام أتاالنتا بثالثية
نظيفة.
وسمح هذا التعادل لنابولي لتعويض تعثر
الـمــرحـلــة الـســابـقــة أم ــام مـيــان (صـفــر-صـفــر)،
وإعادة الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس إلى
 9نقاط ،عوضا عن  ،11بفوزه أمس األول على
سمبدوريا -3صفر.
وأن ـهــى يــوفـنـتــوس ال ـشــوط األول متقدما
بهدف سجله رونــالــدو ( ،)36بعد تمريرة من
الـفــرنـســي بـلـيــز م ــات ــوي ــدي ،ث ــم ع ــزز دانـيـيـلــي
روغاني النتيجة ( ،)62بعدما وصلته الكرة من
البرتغالي بالذات ،إثر ركلة ركنية.
َّ
ورد بارما سريعا بهدف تقليص الفارق من

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

كــرة رأسية ألنتونيو باريال ،إثــر عرضية من
السلوفاكي يوراي كوتسكا ( ،)64لكن رونالدو
أعاده إلى هدفين بعدها بدقيقتين فقط بكرة
رأسية ،بعد عرضية من الكرواتي العائد من
اإلصابة ماريو ماندزوكيتش (.)66
وب ـعــد ج ـنــون ه ــذه الــدقــائــق ال ـس ــت ،بقيت
النتيجة على حالها حتى الدقيقة  ،74حين
أعاد جيرفينيو األمل لبارما ،بتقليصه الفارق
مجددا ،بعد تمريرة أخــرى من كوتسكا ،قبل
أن يضرب في الوقت القاتل ويخطف التعادل
فــي الــدقـيـقــة الـثــالـثــة مــن الــوقــت ب ــدل الضائع
بتسديدة من منتصف المنطقة.

نابولي يستعيد توازنه
وعلى ملعب ســان باولو ،استعاد نابولي
توازنه ،بعد الخيبة التي ُمني بها في مباراتيه
األخ ـيــرت ـيــن ض ــد م ـي ــان ،ب ـف ــوزه الـكـبـيــر على
ضيفه سمبدوريا -3صفر.
ودخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء
على خلفية تعادل مخيب في المرحلة السابقة
أمام ميالن دون أهــداف ،ما سمح ليوفنتوس
باالبتعاد عنه بفارق  11نقطة ،قبل أن يخرج
على يــد الفريق الـلــومـبــادري بــالــذات مــن ربع
نهائي مسابقة الكأس بالخسارة أمامه صفر2-
الثالثاء الماضي.

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

وح ـســم ال ـفــريــق الـجـنــوبــي فـ ــوزه ال ـ ــ 16في
غـ ـض ــون دق ـي ـق ــة و 10ثـ ـ ـ ــوان ،ب ـع ــدم ــا اف ـت ـتــح
التسجيل عبر البولندي أركــاديــوس ميليك،
إثــر تمريرة مــن اإلسباني خوسيه كاليخون
( ،)25الذي كان خلف الهدف الثاني الذي سجله
لورنزو إنسينيي بعد ثوان معدودة ( ،)26رافعا
رصيده إلى  8أهداف في  19مشاركة بالدوري
هذا الموسم ،وهو نفس عدد الذي سجله في
 37مباراة الموسم الماضي.
وانتظر نابولي حتى الدقيقة قبل األخيرة
إلضــافــة ال ـهــدف الـثــالــث ،ال ــذي أك ــد بــه ثــأره
من سمبدوريا الفائز عليه بالنتيجة ذاتها
ذه ــاب ــا ،وذلـ ــك م ــن رك ـلــة جـ ــزاء ت ــأك ــدت عبر
تقنية اإلعــادة بالفيديو (في أيه آر) ،بعدما
لمس الدنماركي جواكيم أندرسن الكرة بيده
داخ ــل المنطقة ،ونـفــذهــا سيموني فيردي
بنجاح (.)89
ورفــع نابولي رصـيــده إلــى  51نقطة في
المركز الـثــانــي ،بـفــارق  9خلف يوفنتوس،
الذي حقق تعادله الثالث هذا الموسم مقابل
 19فوزا ودون أي هزيمة.
وفـ ـ َّـرط كـيـيـفــو ف ــي فــرصــة تـحـقـيــق ف ــوزه
الثاني فقط هذا الموسم ،بعدما تقدم على
مضيفه إمبولي بهدفين نظيفين ،قبل أن
يكتفي في النهاية بالتعادل .2-2

التوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

تعريب الديمقراطية

أ .د .غانم النجار

ً
ً
الديمقراطية كنظام حكم ليست نظاما قديما ،بل هي نتاج
للتحوالت االجتماعية فــي الـعــالــم ،وج ــزء منها ،وخالصة
زمنية .كما أن الديمقراطية ليست نهاية للتاريخ ،ولكنها
جزء من سيرورته ،وهي آخر ما توصل إليه الفكر البشري
في كيفية الحكم الرشيد ،وهي ليست أفضل أشكال الحكم،
ففيها مثالب كثيرة ،ولكنها أفضل الموجود.
ً
ً
استغرق تشكيلها زمنا طويال ،وهي في حالة تغير مستمر،
فمبادئ كالعدالة والمساواة وفصل السلطات وسيادة القانون
والـمـشــاركــة الـسـيــاسـيــة واالن ـت ـخــابــات وبــال ـضــرورة حقوق
اإلنسان ،كلها مفاهيم جديدة في عمر التاريخ ،إال أن الناس
َّ
يتعاملون معها كأنها ُمسلمات ،وعلى أنها هي األصل ،مع
أنها نتاج لتطور البشر ،وحاجتهم إلى تحسين األداء.
وإن كانت الديمقراطية تبدو عليها المالمح الغربية ،فهذا
َ
ً
ً
أيضا ليس باألمر القديم ،فالغرب لم ُيخلق ديمقراطيا ،ولم
ً
يظهر إلى الوجود عادال ،ولم تكن سلطاته مفصولة إال في
ّ
األمرين من تحديات جدية
عهد قريب ،وهو ،أي الغرب ،يعاني
تواجه الديمقراطية في هذه الحقبة ،ولذلك تراجعت العديد
ً
من الدول الغربية مؤخرا في مؤشرات الديمقراطية .بل ظل
ً
الغرب ،أكثر من غيره ،يخوض حروبا ال هوادة فيها ،لتثبيت
الديكتاتورية ومعطياتها كالنازية والفاشية والفرانكوية
وغيرها حتى عهد قريب ،ولم تكن الحروب حول الديمقراطية
بل كانت حول الهيمنة والسيطرة على الـمــوارد ،مهما كان
االدعاء بغير ذلك.
لم تبدأ مبادئ الديمقراطية تتشكل وتستقر إال في الحقبة
المتوسطة من القرن الماضي ،ثم تعرضت النتكاسة حادة
خــال الحربين العالميتين ،ومــا إن انتهت الحرب الكونية
الثانية حتى غرقت الديمقراطية في وحــل الحرب الباردة،
وانتشار قيم الالديمقراطية كالمكارثية في أميركا.
عندما تلقى ا لـعــرب الديمقراطية تعاملوا معها كمنتج
أجنبي ،بينما هي منتج بشري ،حوله صراع في الغرب كما
في الشرق.
ً
ّ
أصر العرب حفاظا على شكل أنظمتهم الحاكمة ،وبمبررات
ً
متعددة كالهوية مثال ،على محاولة مستحيلة وهي "تعريب
ً
الديمقراطية" ،بمعنى آخر ،القبول شكليا بالهيكل الخارجي،
ورفض المكينة الداخلية القيمية ،كالعدالة والمساواة وفصل
الـسـلـطــات وال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـخــاصــة وتـ ـ ــداول السلطة
وغيرها.
وك ــان قــد سبقتها م ـحــاوالت أخ ــرى لتعريب االشتراكية
فكانت "االشتراكية العربية" ،ومازلنا -نحن العرب -نسعى
ف ــي م ـح ــاوالت ال ـت ـعــريــب ،كــذلــك ال ـغ ــراب ال ــذي ح ــاول تقليد
الحمامة فــي مشيتها ،فلم ينجح فــي ذ لــك و نـســي مشيته،
ولذلك ظل العرب في قــاع مؤشرات الديمقراطية ،وال يبدو
أنهم سيبرحونه في المدى المنظور كما سنرى.

درايش

بطوا الجربة وخلصونا
قـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ريـ ـ ـ ــاض الـ ـع ــدس ــان ــي
إن أرص ـ ــدة ب ـعــض الـ ـن ــواب تضخمت
ً
م ــؤخ ــرا ...مــن هــم ه ــؤالء ال ـن ــواب أيها
الـ ـن ــائ ــب؟ مـ ــا دام ل ــدي ــك ال ــدلـ ـي ــل عـلــى
أن ب ـعــض ال ـب ـن ــوك ق ــدم ــت إلـ ــى وح ــدة
التحريات المالية بالغات عن تضخم
حـســابــات بـعــض الـ ـن ــواب ...وض ــح لنا
رجاء.
ومن الذي وهبهم هذه األموال التي
ضـخـمــت أرص ــدت ـه ــم؟ وألي غ ــرض أو
هدف؟ وضح لنا رجاء ،وال يكفي القول
ب ــأن أرص ــدة بـعــض ال ـنــواب تضخمت
فجأة.
وم ــاذا فعلتم ك ـنــواب؟ وم ــاذا فعلت
الحكومة عندما كشف البنك الوطني

د .ناجي سعود الزيد
وغيره من البنوك المبالغ التي أودعت
ًّ
ً
وعدا؟!
في حساباتهم نقدا
ً
ل ــم يـفـعــل الـ ـن ــواب شـيـئــا ول ــم تفعل
ً
الحكومة شيئا حــول هــذا التصريح،
ل ــذل ــك ف ـ ــإن ط ـ ــرق الـ ـم ــوض ــوع وف ـت ـحــه
ً
م ـ ـجـ ــددا ال ط ــائ ــل م ــن ورائ ـ ـ ــه ،ك ـمــا أن
الـ ـت ــودد ل ـل ـنــواب بــالـع ـطــايــا وال ـه ـبــات
هــو ن ـظــرة مستقبلية لـمــن يــرشــوهــم،
ف ـه ـنــاك ص ــراع ــات مـسـتـقـبـلـيــة كـثـيــرة
حول المناصب في السلطة ،وحول قوة
النفوذ في الكويت.
لذلك التطرق لهذا الـمــوضــوع دون
حلول ودون إيضاحات كاملة لن تنتج
ً
عنه فائدة تجعل الكويت أكثر إشراقا
ً
واستقرارا.

ّ
وضاح

من بعيد

فالرجاء من النواب ،من أمثال رياض
ال ـعــدســانــي ،إي ـجــاد م ـخــرج مــن دائ ــرة
الــرشــوة والمرتشين ...الكل يتهامس
والـبـعــض ي ـصــرخ ب ـصــوت ع ــال ،إنهم
يـعـلـمــون م ــن ه ــو ال ــراش ــي الــرئـيـســي،
ويعلمون مــن هــم الــذيــن يستخدمون
ال ـ ــرش ـ ــوة لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى م ـطــام ـح ـهــم
وأهدافهم ...ولكن إلى متى؟
فيا جماعة "بطوا الجربة" واكشفوا
المستور كوسيلة مهمة للقضاء على
ف ـس ــاد ب ـعــض الـ ـن ــواب وفـ ـس ــاد بعض
المتنفذين ،أما التصريح بهدف اإلثارة
والشعبوية فلن يوصلنا إ لــى حلول،
ً
ولــن يكون ضامنا للنمو واالستقرار
لهذا البلد.

nashmi22@hotmail.com

تباعد حيل في البحر الغزير
ال
ِ
الفكر
وال تروح بعيد بجناح ِ
تـتـبــع األح ـ ــام ل ـكــن بــاألخـيــر
(صفر)
ترجع وتلقى على بابك
ِ
لو تشوف النار مسعاها خطير
شبر
واللهب عن ثوبهم يبعد ِ

ُ
هم يشوفون البلد "في ألف خير"

و لــو تقول تعيد ّ
يعتبر
محد
ِ

ّ
خلك بحالك ،يصير اللي يصير
ّ
الحبر
ملطخ اكفوفك من ألوان
ِ
ومن بعيد إن َم ّرتك نسمة عبير

ْ
شعر
واكت ْب ِ
تصر في حالهمِ ...
إب ِ

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

حديث االثنين
(ص ـ ـقـ ــر ال ـ ــرش ـ ــود وت ـج ــرب ـت ــه
المسرحية الثورية).
الوقت :السابعة مساء.
ال ـم ـك ــان :مــركــز ال ـش ـيــخ جــابــر
األحمد الثقافي.

ً
ضبط  670كيلوغراما
من الهيروين
في بحر العرب

ضبطت ا لـبـحــر يــة الفرنسية
ال ـعــام ـلــة ض ـمــن "ت ــاس ــك ف ــورس
 "150المكلفة مكافحة االتجار
بالمخدرات لتمويل اإلرهاب في
ً
المحيط الهندي 670 ،كيلوغراما
من الهيروين الخميس الماضي
ع ـلــى م ــرك ــب ش ــراع ــي ف ــي بحر
ال ـع ــرب ،وف ــق مــا أع ـلــن الجيش
الفرنسي أمس األول.

وك ـت ـبــت وزيـ ـ ــرة الـجـيــوش
الفرنسية ،فلورانس بارلي،
ف ــي ت ـغ ــري ــدة "ع ـم ـل ـيــة ضبط
قياسية تـ ّ
ـوجــه ضــربــة قوية
لتمويل اإلرهاب".
وذكـ ــرت ق ـيــادة األرك ـ ــان أن
"الفرقاطة كاسار كانت تجوب
مياه بحر العرب في إطار قوة
تــاســك ف ــورس  ،150وفتشت

وفاة شخص بـ «األلب»
بسبب الثلوج
تـسـبــب ان ـه ـيــار ثـلـجــي "كـبـيــر"
في وفاة شخص وإصابة َ
آخرين
ب ـج ــروح طـفـيـفــة أم ــس األول في
مـنـطـقــة س ــاف ــوا ف ــي ج ـب ــال األل ــب
الفرنسية خارج مدرجات التزلج
ف ـ ــي مـ ـحـ ـط ــة ف ـ ـ ــال س ـ ــون ـ ــي ،وف ــق
ُ
فرق اإلسعاف ،دون أن تنشر أي
تفاصيل حول هوية الثالثة.
وط ـمــر االن ـه ـي ــار ن ـحــو عـشــرة
متزلجين كــانــوا يـمــارســون هذه
الرياضة ضمن مجموعات على
ارتـ ـف ــاع  2300م ـت ــر ،غ ـيــر أنـ ــه تم
انـتـشــالـهــم م ــن دون أن يـصــابــوا
بأذى.
وقد رفع مستوى اإلنذار بسبب
احتمال وقوع انهيارات ثلجية في
مقاطعة سافوا مساء الخميس،
بسبب األمطار الغزيرة وتساقط
ال ـ ـث ـ ـلـ ــوج ،مـ ـم ــا أض ـ ـعـ ــف ال ـغ ـط ــاء
الثلجي.
يذكر أن خطر وقوع االنهيارات
الثلجية مرتفع جدا في كل جبال
األلب الفرنسية مع درجة  4على
سلم من خمس درجات.
(أ ف ب)

مــركــب داو لــم يـكــن يــرفــع أي
علم".
ووحدة "تاسك فورس "150
وهي واحدة من  3أعمدة في
االئ ـ ـتـ ــاف الـ ـبـ ـح ــري ب ـق ـيــادة
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ،م ـك ـل ـفــة م ـكــاف ـحــة
اإلرهـ ـ ــاب ال ــدول ــي وعـمـلـيــات
االتجار غير المشروعة التي
تـ ـم ــول ــه فـ ــي الـ ـبـ ـح ــر األحـ ـم ــر

وفيات
سبيكة ناصر أحمد العصفور

 53عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط،
ا ل ـن ـس ــاء :ص ـب ــاح ا ل ـس ــا ل ــم ،ق ،6ش ،1ج ،1م ،45ت:
99944024

عبداللطيف محمد إبراهيم الخليفي

 61عاما ،شيع ،الرجال :الخالدية ،ق ،2شارع محمد
صالح المهيني ،27 ،م ،6النساء :قرطبة ،ق ،4الشارع
األول ،م ،91ت99411991 ،99055435 :

نهى محمود حسن عاشور

أرملة مطر سعيد المطر
 67ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ــرجـ ــال :الـ ــروضـ ــة ،ق ،2ش ــارع
ع ـلــي س ـل ـي ـمــان بــوك ـح ـيــل ،ص ــال ــة دسـ ـم ــان ،ال ـن ـســاء:
ا ل ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ،ق ،2ش ـ ـ ــارع  ،107م ،46ج ،9ت:
50883331 ،24879211 ،97446860 ،51111345

عبدالله حمد يحيى اليحيى

 71عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،4شارع السادس،
ج ،2م ،8النساء :مشرف ،ق ،4الشارع السابع ،م ،17ت:
99782178 ،99917788

محمد صقر فرج الحجرف

 67عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،1ش ،14م ،14النساء:
جابر األحمد ،ق ،6ش ،610م ،741ت97572662 :

سعيد شبيب عنوان الرشيدي

 69عاما ،شيع ،الرجال والنساء :الرابية ،ق ،3ش،32
م ،13ت96968289 ،65100015 :

عائشة حمد عبيد أبو لبقة

زوجة خلف سدحان أبو لبقة
 60عاما ،تشيع التاسعة من صباح الـيــوم ،بمقبرة
صبحان ،القصور ،ق ،1ش ،50م ،35ت99292900 :

وجـ ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـح ـيــط
الهندي.
وتجوب الفرقاطة "كاسار"
مياه الخليج والمحيط الهندي
منذ  3أشهر بعد إبحارها في
الخامس من نوفمبر من تولون
في جنوب فرنسا وعلى متنها
ً
 240بحارا.
(أ ف ب)

مواعيد الصالة
الفجر

05:15

الشروق

06:36

الظهر

12:02

العصر

03:07

المغرب

05:28

العشاء

06:47

الطقس والبحر
العظمى 19
الصغرى 08
ً
أعلى مد  01:05ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:42صب ــاحـ ـ ــا
 06:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

