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ً
تينا فاي ضمن  13نجما يشاركون
في حفل توزيع «األوسكار» ص 19

النواب يعترفون بفشلهم في اللجان
مخز ● الدالل :عملها ضعيف ● عاشور :غياب متكرر ألعضائها
● الرومي :أداؤها
ٍ
ً
● عبدالله :نحتاج إلى منظومة جديدة للعمل ● الدمخي :ال يمكن قبول عملها البطيء جدا
ُّ
● تسجيل وثيقة تملك السكن باسم أرملة الشهيد وبيع البدائل المستردة بالمزاد العلني
فهد التركي
ومحيي عامر

ً
مــع دوران عجلة الـتـشــريــع م ـجــددا في
مجلس األم ــة ب ــإق ــرار الـمــداولـتـيــن األول ــى
والثانية لتعديل قانون الرعاية السكنية،
ً
فـضــا عــن مـشــروع قــانــون بانعقاد القمة
اإلس ــام ـي ــة لـمـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلســامــي
ً
دوريا كل سنتين ،وإحالتهما إلى الحكومة،
ش ـهــدت جـلـســة الـمـجـلــس أم ــس انـتـقــادات
نيابية لضعف أداء ا لـلـجــان البرلمانية،
في اعتراف صريح بفشل تلك اللجان في
أداء دورها.
ووســط تأكيد رئيس المجلس مــرزوق
الغانم أن األيــام المقبلة ستشهد تسريع
تلك اللجان وتيرة عملها ،وصــف النائب
عـبــدالـلــه ال ــروم ــي تـقــريــرهــا بــأنــه «مـحــزن
ً
ومخجل» ،مستغربا« :كيف يمكننا أن ننجز
ً
ونقر القوانين مع هذا األداء المخزي ،فضال
عن العطل الكثيرة للمجلس؟».
ورأى الــرومــي أن العمل داخ ــل اللجان
ً
ً
ب ـ ـطـ ــيء جـ ـ ـ ـ ــدا ،مـ ـعـ ـقـ ـب ــا« :نـ ـتـ ـخ ــان ــق وق ــت

اقتصاديات

 42.1مليون دينار
أرباح «األهلي»
في  2018بنمو
%18.1
13

انتخاباتها ،وعند العمل ال اجتماعات لها».
بـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ــدى ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـ ــدالل
دهشته من «عدم عمل اللجان المؤقتة ،أو
ً
ضعفه» ،متسائال« :إذا كان هذا هو أداءها،
فلماذا الحماس عند تشكيلها؟.
وبينما اعتبر النائب خليل عبدالله أن
السبب الرئيسي لقلة اجتماعات اللجان
هو وجود نواب في أكثر من لجنة« ،وعليه
ن ـح ـتــاج إلـ ــى م ـن ـظــومــة ج ــدي ــدة ل ـل ـع ـمــل»،
قــال النائب عــادل الدمخي إن اللجان هي
«ماكينة المجلس ،وال يمكن قبول عملها
ً
البطيء جدا».
وذكــر النائب صالح عاشور أن تقارير
األمانة العامة للمجلس عن اللجان كشفت
ً
الغياب المتكرر ألعضائها ،مشددا على أن
«هذا األمر غير مقبول».
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أقـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس،
ب ــال ـم ــداول ـت ـي ــن ،ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون ال ــرع ــاي ــة
السكنية الذي منح أرملة الشهيد الكويتية

ُّ
ح ــق ال ـح ـصــول ع ـلــى وث ـي ـقــة ت ـمــلــك ال ـبــدل
السكني المخصص ألسرة الشهيد باسمها
منفردة ،سواء كانت من دون أوالد ،أو لها
أوالد ،حصلوا أو لم يحصلوا ُ
بعد على تلك
الرعاية ،كما أجاز للمؤسسة السكنية بيع
أي من البدائل المستردة (قسيمة أو بيت أو
شقة) من المخصص لهم ،بالمزاد العلني،
على أن تكون األولوية لمستحقي الرعاية.
إلــى ذلــك ،يناقش المجلس ،فــي جلسة
ال ـي ــوم ،تـقــريــر الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة بشأن
دسـ ـت ــوري ــة اسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـن ــائ ــب شـعـيــب
ال ـمــويــزري لــرئـيــس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك ،والذي أجمعت اللجنة على
عــدم دسـتــوريـتــه ،ووزعـتــه األمــانــة العامة
على األعضاء.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـس ـت ـه ــل ال ـم ـج ـلــس
جلسته التكميلية اليوم بمناقشة تقرير
«التشريعية» عن تعديل قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
٠٨-٠٦

 50.4مليون دينار
أرباح VIVA
في  2018بنمو
%18
15

ً
تـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــدا لـ ـ ـم ـ ــا ان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردت ب ــه
«ال ـج ــري ــدة» الـخـمـيــس الـمــاضــي
ً
ب ـع ـنــوان «ال قـيــد انـتـخــابـيــا في
فبراير» ،أعلنت وزارة الداخلية،
تـعــذر فـتــح قـيــد الناخبين لهذا
الـ ـ ـع ـ ــام؛ لـ ـت ــداخ ــل فـ ـت ــرة ت ـحــريــر
الجداول االنتخابية مع إجراءات
العملية االنتخابية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت «ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،ف ــي
ً
ب ـ ـيـ ــان أمـ ـ ـ ــس« :ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا لـ ـص ــدور
الـقــرار ال ــوزاري رقــم  94بتاريخ
 2019/2/5ب ـش ــأن الـ ــدعـ ــوة إلــى
االنتخابات التكميلية لعضوية
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة بـ ــالـ ــدائـ ــرت ـ ـيـ ــن

●

حسين العبدالله

ً
تأكيدا لما انفردت «الجريدة» بنشره
ً
سابقا من أنه ال مبررات قانونية وراء
استمرار نيابة دبي في حجز  500مليون
دوالر ،ت ـم ـت ـلــك مــؤس ـس ـتــا ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ـم ــوان ــئ الـكــوي ـت ـيـتــان
نحو  %80منها ،علمت «الجريدة» ،من

إعدام طيور «الري»
إلصابتها بـ «اإلنفلونزا»
●

محمد الجاسم

االنتخابيتين الثانية والثالثة،
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــرى بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
ً
 ،2019/3/16وتـنـفـيــذا لـلـمــادة 8
من القانون  35لسنة  1962في
شــأن انتخابات أعضاء مجلس
األمة وتعديالته ،فقد تعذر فتح
ً
قيد الناخبين التزاما بما جاء
بــالـفـقــرة األخ ـي ــرة م ــن ال ـم ــادة 8
م ــن ال ـق ــان ــون ،ال ـتــي ت ـنــص على
أن ــه (ال يـجــوز إج ــراء أي تعديل
في الجداول بعد صدور مرسوم
دعوة الناخبين لالنتخاب)».

منع مكاتب السفر تعديل
أسعار تذاكر شركات الطيران

و«الـ ـم ــوان ــئ» ،بـعــد رف ــع الـحـجــز عنها،
إلعادتها إلى الخزينة العامة.
وك ــان ــت ج ـه ــات الـتـحـقـيــق ف ــي دبــي
اشتبهت في حساب الصندوق المذكور
فقررت الحجز عليه ،مما دفع الجهات
الحكومية إلى مطالبة وزارة الخارجية
بالتحرك مــع النيابة السـتـعــادة أمــوال
الدولة.

●

يوسف العبدالله

أ صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ً
ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي قـ ـ ــرارا بمنع
جميع مكاتب السفر المخولة
بيع التذاكر باإلنابة عن شركات
الـطـيــران ،مــن تغيير أو تعديل
األسعار المعلنة لهذه الشركات،
أو ح ـ ـتـ ــى ت ـ ـعـ ــديـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط
المصاحبة لألسعار بأي شكل
من األشكال عند إعالن البيع.
وتضمن القرار ،الذي حصلت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة مـنــه،
م ـ ـخـ ــا ل ـ ـفـ ــة أي م ـك ـتــب 02

طهران ودمشق :سنرد على أي ضربة إسرائيلية جديدة
المعلم :الحكومة السورية ملتزمة بحماية القوات اإليرانية

بعد اكتشافها إصابة الطيور في سوق الري بمرض
اإلن ـف ـلــونــزا ،أعــدمــت الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
والثروة السمكية جميع هذه الطيور ،وأغلقت السوق
حتى إشعار آخر.
وأعلن نائب المدير العام بالهيئة د .علي القطان،
في تصريح أمس ،اتخاذ إجراءات وقائية فور اكتشاف
ً
هذه اإلصابة ،الفتا إلى أنه تم تشكيل فرق متخصصة
إلعدام الطيور المصابة والمخالطة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،أن «الزراعة» أوقفت
استيراد وتصدير جميع أنواع الطيور إلى حين التأكد
من خلو الموجودة في البالد من أي أمراض.
٠٣

١٨
الحجرف لـ ةديرجلا:.
تعديل «قانون الشراكة»
لمعالجة القصور

هاشم :مؤسسة البترول
تحرص على المعايير
البيئية العالمية

محليات

04
«مكافحة الفساد»:
شراكة مع «التربية»
إلطالق النزاهة

دوليات

٢٧

مصر :لجنة برلمانية تقر
التعديالت الدستورية
●

اقتصاد

«البدر»« :المنار» تسعى « :»picمصنع للبولي
إلى زيادة المحفظة
بروبلين مع «بامبينا» اقتصاد
التمويلية  % 5خالل الكندية بتكلفة 3.2
١٤
 17مليارات دوالر
 5سنوات
16

أبلغت العسعوسي بالرفع ...واألموال ستعود إلى الخزينة العامة
م ـصــادر مـطـلـعــة ،أن ال ـنــائــب ال ـعــام في
ً
دبي أصدر أمرا برفع الحجز التحفظي
ً
عــن تلك األم ــوال التي تخص صندوقا
ً
اسـتـثـمــاريــا تـســاهــم فـيــه الـمــؤسـسـتــان
المذكورتان.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـنــائــب ال ـعــام
الـمـسـتـشــار ضـ ــرار الـعـسـعــوســي تلقى
ً
خـطــابــا مــن نظيره فــي دبــي يشير إلى

مبعوث األمير يسلم
رسالة إلى بن سلمان

«الداخلية» :ال فتح لقيود الناخبين

دبي ترفع الحجز عن  500مليون دوالر تساهم
فيها «التأمينات» و«الموانئ»
الموافقة على رفــع الـحـجــز ،وذل ــك بعد
الـكـتــب الـمــرسـلــة مــن الـنـيــابــة الكويتية
ب ــا لـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
السـ ـتـ ـع ــادة هـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال ال ـم ـح ـجــوزة
ً
لدى أحد البنوك في دبي ،تنفيذا لقرار
النائب العام.
وأكدت أن مسؤول حساب الصندوق
س ـي ـس ـل ــم األمـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى «الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات»

الثانية

لبنان :البيان الوزاري
يلحظ «النأي بالنفس»...
وفقرة «المقاومة» باقية

القاهرة  -رامي إبراهيم

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال،
أن اللجنة العامة بالمجلس وافقت أمس على تعديالت
دستورية اقترحها نــواب األغلبية ،وهــي التعديالت
التي تسمح ،إلى جانب أمور أخرى ،للرئيس عبدالفتاح
السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام .2034
ً
وهــذه أول خطوة إجرائية الزمــة للمضي قدما في
مناقشة التعديالت التي يتوقع ،بشكل كبير ،أن يقرها
ُ
وت َ
طرح لالستفتاء الشعبي
البرلمان في نهاية األمر،
في غضون أشهر قليلة.
وتـقــدم ائـتــاف دعــم مـصــر ،وهــو ائـتــاف األغلبية،
األحد الماضي بمشروع تعديل الدستور.
وق ــال عـبــدالـعــال ،فــي جلسة لـلـبــرلـمــان ،إن اللجنة
العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديالت المقترحة
ً
من  155نائبا؛ أحدهما األحد ،والثاني أمس.
وأض ـ ــاف «ب ـع ــد ال ـم ـنــاق ـشــات الـمـسـتـفـيـضــة انـتـهــى
االجتماعان إلــى توافر الشروط الدستورية 02

رياضة
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ً
مستقبال المعلم بطهران امس (أ ف ب)
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
وسط تقارير عن تزايد التنسيق اإلسرائيلي-
ال ــروس ــي فــي س ــوري ــة ،عـلــى ح ـســاب مثيله بين
طـ ـه ــران وم ــوسـ ـك ــو ،ال ـل ـت ـيــن ت ـب ــاع ــدت بـيـنـهـمــا
المصالح مــع اقـتــراب الحل السياسيّ ،
تعهدت
إي ـ ــران وس ــوري ــة ،أمـ ــس ،ب ــال ــرد ع ـلــى أي هـجــوم
إسرائيلي جديد على دمشق.
وق ــال أمـيــن الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــن القومي
اإلي ــران ــي عـلــي شـمـخــانــي ،ل ــدى استقباله وزيــر
الخارجية السوري وليد المعلم« ،إذا استمرت

هذه االعتداءات فسيتم تفعيل اإلجراءات الرادعة
والحازمة ،واتـخــاذ الــرد المناسب ليكون عبرة
لقادة إسرائيل».
وفي حين شدد شمخاني على استمرار البقاء
في سورية لمكافحة اإلرهاب حتى انتهاء األزمة،
ً
شكر المعلم «دعم إيران الواسع» لبالده ،مؤكدا
أن «مستشاري طـهــران العسكريين مــوجــودون
في سورية للمساعدة في مواجهة اإلرهابيين،
ودمشق ملتزمة بالحفاظ على أمنهم داخل البلد».

وعـلــى وق ــع منافسة ظـهــرت إل ــى الـعـلــن ،بعد
ت ـع ـهــد م ــوس ـك ــو ب ـحّ ـمــايــة إس ــرائـ ـي ــل وتـنـسـيــق
عملياتها معها ،شنت ا لـقــوات الروسية حملة
اع ـت ـقــاالت جـمــاعـيــة ل ـقــادة مـيـلـيـشـيــات «ال ــدف ــاع
الوطني» وعناصرها ،المدعومة من إيران ،بعد
أسابيع من مواجهات دامية بين الفرقة الرابعة
الـمـحـســوبــة عـلــى ط ـه ــران و«ال ـف ـي ـلــق الـخــامــس»
ً
المدعوم روسيا.
وفي ظل ترنح قرار الرئيس األميركي 02

األنظار نحو كالسيكو
البرشا والملكي
في كأس إسبانيا
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•
العدد  / 4035األربعاء  6فبراير 2019م  /غرة جمادى اآلخرة 1440هـ

الثانية

األمير استقبل ولي العهد والمحمد و«الشفافية»

ً
صاحب السمو مستقبال جمعية الشفافية أمس

ّ
مبعوث األمير يسلم رسالة إلى بن سلمان
تضمنت المستجدات اإلقليمية والدولية والقضايا المشتركة

مبعوث األمير خالل تسليم الرسالة إلى بن سلمان
محمد بن سلمان ،تضمنت العالقات األخوية
ال ــوط ـي ــدة وال ـم ـت ـي ـن ــة ال ـت ــي ت ـج ـم ــع ال ـب ـلــديــن
والشعبين الشقيقين ،وآخر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية والقضايا ذات
االهتمام المشترك.

«فنية البلدي» :رفض ترخيص
حمالت الحج بالسكن الخاص
رفضت الموافقة على إلغاء شيشة العوائل بالمطاعم
● علي حسن
رفضت اللجنة الفنية في المجلس البلدي الكتاب المقدم
من االتحاد الكويتي ألصحاب حمالت الحج بشأن ترخيص
مقار الحمالت فــي السكن الـخــاص واالسـتـثـمــاري ،كما أبــدت
عدم موافقتها على الكتاب المقدم بشأن إضافة نشاط الفحص
الفني للمرور إلى األنشطة الموافق عليها مسبقا في القرار
البلدي.
ووافقت اللجنة خالل اجتماعها أمــس ،برئاسة عبدالعزيز
المعجل ،على االقتراح المقدم بشأن السماح بوضع سور حماية
من الكالب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الجديدة،
في حين أحالت للجهاز التنفيذي ومخاطبة وزارة الداخلية
االقتراح المقدم بشأن استخدام نظام اإلشارة المرورية الذكية
الذي يربط اإلشارات جميعها بنظام واحد.
وحفظت اللجنة االقتراح المقدم بشأن نقل جميع المسارح من
المناطق السكنية ،وبناء مركز للمسارح يخدم جميع المناطق،
كما حفظت الكتاب المقدم بشأن مرفق ثقافي أو شارع باسم
شاعر الكويت عبدالله الدويش لحين ورود الضوابط والقرارات
من مجلس الوزراء.
وأحــالــت للجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل حــول كتاب
وزارة الــدفــاع /هندسة المنشآت العسكرية بشأن تخصيص
معسكر بيورنج ،وأبــدت اللجنة عدم موافقتها على االقتراح
المقدم بشأن إلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي.
وواف ـقــت على االق ـتــراح المقدم بـشــأن دفــن الــوافــديــن حسب
المحافظة القاطن بها على المقابر العاملة بتوزيع وفيات
الوافدين على  3مقابر ،على أن يتم دفن الوافدين في محافظات
الفروانية وحولي والجهراء؛ في مقبرة الجهراء ،والوافدين في
العاصمة بمقبرة الصليبيخات ،والقاطنين في األحمدي ومبارك
الكبير في مقبرة صبحان.

منع مكاتب السفر تعديل...

ُ
علن ،بأي طريقة من الطرق ،سعر تذكرة السفر على
ي ِ
شركة طيران بمبلغ أقل من السعر الذي أعلنته هذه
الشركة ،أو حتى ّ
غير شروطه.
وأكد مخاطبة جميع شركات الطيران ومكاتب
ً
السفر والسياحة في الكويت بهذا الشأن ،مشددا
على ضرورة إتمام المكاتب إصدار التذاكر بنفس
الكيفية التي تقررها وتصفها الشركات.
وأضــاف القرار أن أي مكتب يخالف التعليمات
الـ ـ ـ ـ ــواردة تـ ـح ــال م ـخــال ـف ـتــه إل ـ ــى ل ـج ـنــة ال ـش ـك ــاوى
ً
والتحكيم وفـقــا ألحـكــام ال ـمــادة  21مــن الـمــرســوم
بالقانون رقم  31لسنة .1987
ولفت فــي هــذا الـصــدد إلــى قــرار االتـحــاد الدولي
للنقل الجوي (اآلياتا) رقم  824الخاص باتفاقية وكيل
المبيعات «وكيل السفر» ،مع االتحاد ،في الجزء الثالث
الخاص ببيع منتجات وخدمات شركات الطيران.

مصر :لجنة برلمانية...
واإلجرائية في الطلب ،فوافقت األغلبية بأكثر من
ثلثي عدد أعضاء اللجنة على مبدأ التعديل».
وتتألف هذه اللجنة من رئيس البرلمان ،ووكيليه،
ورؤساء اللجان النوعية ،وممثلي الهيئات البرلمانية
لألحزاب ،إضافة إلى خمسة نواب بينهم نائب مستقل.
ً
وقال عبدالعال إنه سيحدد ،في وقت الحق ،موعدا
لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديالت إلى اللجنة
التشريعية والــدس ـتــوريــة ،وال ـتــي يتعين أن تصدر
ً
توصياتها في غضون  60يوما ،إما بقبول التعديالت
أو رفضها.
وبعد ذلك ستطرح التعديالت على الجلسة العامة
لـلـتـصــويــت ال ـن ـهــائــي ،وي ـل ــزم مــواف ـقــة ثـلـثــي أع ـضــاء

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بـقـصــر ب ـيــان ص ـبــاح أم ــس سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف
األحمد.

س ـلــم م ـب ـعــوث س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صـبــاح األح ـمــد ،نــائــب وزي ــر ش ــؤون الــديــوان
األميري الشيخ محمد العبدالله ،عصر أمس،
سالة خطية من سموه إلى ولي العهد نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع فــي
المملكة العربية السعودية الشقيقة األمير

local@aljarida●com

واسـتـقـبــل س ـمــوه كــذلــك سـمــو الـشـيــخ نــاصــر الـمـحـمــد ثم
ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة جـمـعـيــة ا ل ـش ـفــا ف ـيــة ا ل ـكــو ي ـت ـيــة مــا جــد
المطيري وأعضاء مجلس اإلدارة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح
أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

الكويت :مرتزقة النزاعات تهدد األمن الدولي

ً
ً
العتيبي :معدل أجر الواحد يصل إلى  2000دوالر يوميا وتعدادهم يتجاوز  20مليونا
أكـ ــدت ال ـكــويــت أن ظــاهــرة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـ ـم ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزاعـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ــات ـ ـ ــت ت ـ ـهـ ــدد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي
والـ ــدولـ ــي ،وت ـش ـكــل انـتـهــاكــا
صارخا للمقاصد والمبادئ
ال ـم ـك ــرس ــة ف ــي م ـي ـث ــاق األم ــم
المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت
بـجـلـســة مـجـلــس األم ــن الـتــي
ألقاها مندوب الكويت الدائم
لــدى األم ــم الـمـتـحــدة السفير
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ح ـ ــول
"أن ـش ـطــة ال ـمــرتــزقــة كـمـصــدر
لزعزعة األمن واالستقرار في
إفريقيا" مساء امس األول.
وقال العتيبي إن ما يزيد
من تعقيد هــذه الظاهرة هو
ت ـشــاب ـك ـهــا مـ ــع ع ـ ــدة ق ـضــايــا
خطيرة أ خــرى البعض منها

م ـط ــروح ع ـلــى جـ ــدول أع ـمــال
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ــاإلرهـ ـ ــاب
والمقاتلين األجانب والهجرة
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة وال ـج ــري ـم ــة
المنظمة عبر الوطنية.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن ذ ل ـ ـ ـ ــك ي ـت ـج ـل ــى
م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم
المتعمد للمدنيين واألسرى
والمنشآت المدنية وارتكاب
ج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــرب ،م ـع ــرب ــا عــن
أسفه ألن اللجوء واالستعانة
ب ــال ـم ــرت ــزق ــة مـ ـ ــازال مـسـتـمــرا
مـ ــن حـ ـك ــوم ــات فـ ــي إطـ ـ ــار أو
اشكال معينة او التنظيمات
األخرى من غير الدول بهدف
نـشــر ال ـفــوضــى واالن ـقــابــات
العسكرية واشعال الحروب.

الفقر والبطالة
ّ
وبين أن التقارير الصادرة

م ــن مـنـظـمــات غ ـيــر حـكــومـيــة
م ـع ـن ـيــة بـ ـه ــذا الـ ـش ــأن تـشـيــر
ال ـ ــى ان ارت ـ ـفـ ــاع ح ـ ــدة ال ـف ـقــر
ومـ ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة وضـعــف
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ت ـش ـكــل
جـمـيـعـهــا ع ــوام ــل اسـتـقـطــاب
لـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراط ف ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف
المرتزقة.
ول ـ ـفـ ــت ال ـع ـت ـي ـب ــي الـ ـ ــى أن
ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر تـشـيــر ال ــى أن
معدل االجور التي يتلقونها
يـتــراوح مــا بين  500و1000
دوالر ،وف ــي بـعــض األح ـيــان
 2000دوالر يـ ــو م ـ ـيـ ــا ،وأن
تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــداد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود
المأجورين ناهز الـ 20مليونا
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو رقـ ـ ـ ــم يـ ـن ــذر
بالخطر.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن ه ـ ـ ـ ــذه األر ق ـ ـ ـ ـ ــام
باتت تــوازي وتضاهي عدد
ال ـج ـيــوش الـنـظــامـيــة وحـجــم

«الكهرباء» :حريصون على توقيع عقود
مناقصات تطوير شبكة التوزيع
العتيبي :لمواجهة التحديات التي يفرضها موسم الصيف مع ارتفاع الحرارة
●

سيد القصاص

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـقـ ـط ــاع شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــوزي ــع
الكهربائية المهندس مطلق
العتيبي حرصه على توقيع
عـقــود المناقصات الخاصة
بشبكة التوزيع الكهربائية،
ل ـت ـطــويــر وت ـح ــدي ــث الـشـبـكــة
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
يـ ـف ــرضـ ـه ــا مـ ــوسـ ــم ال ـص ـي ــف
عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة الـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ،مــع
ارتفاع درجات حرارة الجو،
الفتا إلى أنه تم توقيع عقد
ص ـ ـيـ ــانـ ــة م ـ ـح ـ ـطـ ــات تـ ــوزيـ ــع
محافظة مبارك الكبير ،وعقد
صيانة محطات التوزيع في
محافظة االحمدي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،فــي
تـصــر يــح صـحــا فــي ،أن هناك
عدة مناقصات تحت الطرح
وأخ ـ ــرى ف ــي ان ـت ـظــار تــوقـيــع
ً
عـ ـق ــود ه ــا ،م ـض ـي ـف ــا أن عـقــد
ص ـي ــان ــة م ـح ـط ــات ال ـت ــوزي ــع
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء
بانتظار الموافقات الرسمية

المجلس عليها حتى تطرح لالستفتاء الشعبي.
ً
ً
ويـتــألــف مجلس ال ـنــواب مــن  568نــائـبــا منتخبا
ً
إضافة إلى  28نائبا عينهم الرئيس.
من جهته ،قال ،أمس ،تكتل ( )30 -25المعارض
ً
وال ـ ـمـ ــؤلـ ــف م ـ ــن  16نـ ــائ ـ ـبـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،إنـ ـ ــه ي ــرف ــض
التعديالت.
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طهران ودمشق :سنرد...
دونــالــد تــرامــب لــانـسـحــاب مــن ســوريــة ،العـتــراض
مجلس الشيوخ عليه ،جــدد الرئيس التركي رجب
طـيــب إردوغـ ـ ــان ،أم ــس ،تـهــديــد أكـ ــراد مــديـنــة منبج
ً
بعملية عسكرية ضدهم ،داعيا القوات الكردية إلى
الخروج من المنطقة خالل بضعة أيام.
وبالتزامن مع وصــول وفــد تركي إلــى واشنطن،
أكد إردوغان أنه ال توجد خطة ُمرضية مع الواليات
المتحدة ،بخصوص إقامة منطقة آمنة في شمال
سورية تحت سيطرة تركيا.
إلى ذلك ،قال رئيس القيادة المركزية األميركية،
ال ــذي يـتــولــى اإلشـ ــراف عـلــى ق ــوات ب ــاده بالشرق
األوسط الجنرال جوزيف فوتيل أمس ،إنه لم تتم
مشاورته قبل القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس
دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بسحب القوات
األميركية من سورية.
وقــال فوتيل ،فــي جلسة بمجلس الـشـيــوخ« :لم
تـجــر اس ـت ـشــارتــي» ،ف ــي حـيــن اع ـت ــرف ب ــأن تــرامــب
أبــدى عالنية رغبة في االنسحاب من سورية في
مرحلة ما.
وجاء هذا اإلعالن بينما حذر فوتيل من استمرار
خطر تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق
عقب انسحاب قوات بالده.
(عواصم -وكاالت) 26

ل ـتــوق ـي ـعــه ،وك ــذل ــك بــانـتـظــار
ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات لـ ـت ــوقـ ـي ــع ع ـقــد
ص ـي ــان ــة م ـح ـط ــات ال ـت ــوزي ــع
لمحافظات العاصمة وحولي
والفروانية.
وت ــوق ــع ان ي ـتــم ف ــي ابــريــل
المقبل توقيع عقد مشروع
الـ ـكـ ـيـ ـب ــات األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ج ـهــد
" 11ك ـي ـل ــو فـ ــو لـ ــت" ا ل ـخ ــاص
با لمنطقة ا لجنو بية بقيمة
 3ماليين دينار ،على أن يتم
الح ـق ــا تــوق ـيــع ع ـقــد م ـشــروع
مـشــا بــه للمنطقة الشمالية،
بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن دراسـ ـ ــة
الترسية الخاصة به.
وشدد على ضرورة توقيع
هــذه ا لـعـقــود فــي مواعيدها،
دون تــأ خ ـيــر هــا م ــرة أ خ ــرى،
مشيرا إلى مدى أهمية هذه
ال ـع ـق ــود ل ـت ـطــويــر وت ـحــديــث
ور فـ ـ ـ ـ ــع أداء ا ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة ب ـم ــا
يـتـنــاســب مــع حـجــم األحـمــال
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــوم
بتوزيعها.
وأكـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــات
ص ـيــانــة م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل

مطلق العتيبي

الـ ـث ــان ــوي ــة وفـ ـ ــق الـ ـب ــرن ــام ــج
ا لـمـعــد مسبقا ،مــع ا سـتـبــدال
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ال ـت ــي
انتهى عمرها االفتراضي.

مبارك الكبير
فـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،م ـ ـت ـ ـصـ ــل
أعلنت ا ل ــوزارة فصل التيار
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــائـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن بـ ـع ــض
محطات التحويل الثانوية

ب ـم ـح ــاف ـظ ــة مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـيــر
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ــؤقـ ـ ـت ـ ــة ،إلجـ ـ ـ ــراء
صـيــانــة ال ـم ـحــوالت الــازمــة،
بـحـســب الـمــواعـيــد الـمـحــددة
لتلك المحوالت وفقا للخطة
المتبعة.
وأ ش ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ــى أن أ عـ ـم ــال
ال ـص ـي ــان ــة ت ـش ـم ــل عـ ـ ــددا مــن
ال ـق ـطــع ف ــي مـنـطـقـتــي م ـبــارك
الكبير وصباح السالم خالل
ا لـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ا لـ ـس ــا ع ــة  8إ ل ــى
الساعة  11ظهرا.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،طـ ــرح
الجهاز المركزي للمناقصات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة مـ ـن ــاقـ ـص ــة تـ ــوريـ ــد
ع ــدادات كـهــربــاء ومــاء ذكية،
وحـ ـ ــدد ال ـج ـه ــاز آخـ ــر مــوعــد
لتقديم العطاء ات بتاريخ 17
مارس المقبل.

االن ـفــاق عـلــى ه ــذه الـظــاهــرة،
ورغم كونها ال تشكل ظاهرة
جــد يــدة تاريخيا ،فقد بلغت
ما يقارب الـ 100مليار دوالر،
و م ــن ا لـمـتــو قــع أن يتضاعف
حجم اإل نـفــاق عليها بحلول
عام .2020
واشار الى أن الترابط بين
المرتزقة وا لـمــوارد الطبيعة
و ثـ ـ ـي ـ ــق ،إذ يـ ـتـ ـص ــا ع ــد عـ ــدد
المرتزقة في المناطق الثرية
ب ـم ــوارده ــا الـطـبـيـعــة بـهــدف
االس ـت ـح ــواذ عـلـيـهــا لـتـمــويــل
عـمـلـيــاتـهــم وأنـشـطـتـهــم غير
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة ،م ـ ـس ـ ـت ـ ـطـ ــردا:
هـ ـن ــاك أم ـث ـل ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك مــن
ضـمـنـهــا غـيـنـيــا االسـتــوائـيــة
وما تعرضت له من محاولة
ان ـ ـ ـقـ ـ ــاب ق ـ ـبـ ــل انـ ـضـ ـم ــامـ ـه ــا
ل ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــن
بأسابيع قليلة.

منصور العتيبي

سفير فلسطين :األمير حكيم
األمة العربية وصمام أمانها
اعتبر سفير فلسطين لدى
ال ـك ــوي ــت ،رام ـ ــي ط ـه ـب ــوب ،أن
س ـمــو األمـ ـي ــر ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد سيبقى في قلوب كل
فلسطيني ،شاكرا لسموه ما
يقدمه الى الشعب الفلسطيني.
ّ
ووج ــه طهبوب رســالــة الى
سمو األمير بمناسبة الذكرى
ال ـ ـ  13لـتــولـيــه مـقــالـيــد الحكم
جاء فيها:
إنــه ليشرفني أن أرف ــع الى
الـمـقــام الـســامــي بالنيابة عن
ا ب ـن ــاء ا ل ـجــا ل ـيــة الفلسطينية
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت الـشـقـيـقــة،
وب ــاس ـم ــي ش ـخ ـص ـيــا ،أس ـمــى
آيـ ـ ـ ــات ال ـت ـه ـن ـئ ــة والـ ـتـ ـب ــري ــك،
داع ـيــا الـلــه عــز وج ــل أن ينعم
على سـمــوه بـمــوفــور الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة ،وأن ي ــدي ــم سـمــوه
ذخ ـ ـ ـ ـ ــرا وسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا ل ـف ـل ـس ـط ـي ــن
وشعبها وقضيتها".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن " صـ ـ ــا حـ ـ ــب
الـسـمــو حـكـيــم األمـ ــة الـعــربـيــة
وصمام أمانها سيبقى دائما
ف ـ ــي ق ـ ـلـ ــوب ك ـ ــل ف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
وسيبقى الشعب الفلسطيني
ش ــاك ــرا وح ــاف ـظ ــا ل ـلــدعــم الــا
مـحــدود ال ــذي تقدمه الكويت
وعلى رأسها صاحب السمو
س ـيــاس ـيــا وم ــادي ــا ومـعـنــويــا
وفــي كــل األوق ــات ،وأدع ــو الله

رامي طهبوب

العلي القدير أن يحفظ سموه
وي ــدي ـم ــه ش ـم ـســا م ـشــرقــة في
سماء وطننا العربي الكبير.
ك ـم ــا ال ي ـس ـع ـن ــي ،مـ ــع ب ــدء
اح ـت ـف ــاالت ال ـكــويــت الشقيقة
بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة المجيدة،
إال أن ا ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ا لـ ـ ـ ــى ا ل ـش ـع ــب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ال ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــق ب ــأح ــر
الـتـهــانــي وأج ـم ــل الـتـبــريـكــات
ب ـم ـن ــاس ـب ــة عـ ـي ــد االسـ ـتـ ـق ــال
ويوم التحرير ،متمنيا لدولة
الكويت وحكومتها وشعبها
كل التقدم واالزده ــار ،وداعيا
الله عز وجــل أن يديم األفــراح
واألعياد على أرض هذا البلد
الحبيب".

ةديرجلا
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محليات

إعدام جماعي لطيور «الري» إلصابتها باإلنفلونزا
«الزراعة» :إيقاف استيرادها حتى إشعار آخر وإغالق السوق

جانب من الحملة على سوق الطيور

محمد الجاسم

أعـلـنــت الهئية الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
السمكية ،إعــدام جميع الطيور الموجودة في سوق
الطيور بمنطقة الري ،بعد اكتشاف إصابتها بمرض
إنفلونزا الطيور ،الفتة إلى تشكيل فرق متخصصة
إلزالتها وإبعادها عن السوق ،وموضحة أنها قررت
تشكيل فريق متكامل مــن وزارة الداخلية وشرطة
البيئة وبلدية الكويت ،حيث تم إغالق السوق حتى
إشعار آخر.
وأفــاد نائب المدير العام بالهيئة لقطاع الثروة
الحيوانية ،د .علي القطان ،في بيان صحافي أمس،
بأن الهيئة اتخذت إجراءاتها الوقائية فور إبالغها عن

اكتشاف طيور مصابة بالمرض داخل السوق ،وذلك
لحماية الثروة الحيوانية ومربي الطيور.
ّ
وبين أن الحمالت ستستمر لمحاربة هذا المرض
والقيام بجوالت متكررة الى السوق ،حتى يتم التأكد
من خلو الطيور من المرض للمحافظة على األمن
الغذائي والثروة الداجنة .وفي سياق متصل ،ذكرت
مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن الهيئة أوقفت استيراد
وتصدير جميع انواع الطيور حتى إشعار آخر ،وذلك
لحين التأكد من خلو جميع الطيور الموجودة في
البالد من اي أمراض ،حرصا على مصلحة المواطنين
والمقيمين بها.

رواد السوق ...انزعاج من األمراض والروائح
أعرب بعض رواد سوق الطيور ،في تصريحات لـ"كونا" ،أمس ،عن
انزعاجهم من انتشار األمراض والروائح الكريهة بالسوق ،وعبروا عن
أملهم في أن يتم االهتمام بصورة أكبر بالسوق ،والعناية بطريقة
عــرض الطيور والحيوانات االليفة في المحالت .وأرجــع زوار تلك
األســواق سوء معاملة الحيوانات إلى عدد من العوامل ،منها عدم
وجود خطة تطويرية لسوق الطيور ،إذ يتعين وجود نظام تهوية

في المحالت لمعالجة الروائح الكريهة في السوق ،ومراعاة القوانين
والنظم والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها بشأن الرفق
بالحيوان .وأكدوا ضرورة توفر الظروف الصحية المناسبة للطيور،
من خــال توفير حرية الحركة لها ،والحظائر المناسبة ،والعلف
الكامل الذي يتناسب وعمر الطيور ونوعها ،إضافة إلى الصيانة
الدورية للسوق ،مع التركيز على عقود النظافة الخاصة بالسوق.
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«مكافحة الفساد» :شراكة مع «التربية» إلطالق النزاهة

المقصيد :حريصون على أن نكون أول مؤسسات تفعيل استراتيجية «نزاهة»
فهد الرمضان

أك ـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـســاعــد
لقطاع الوقاية في الهيئة العامة
لمكافحة الـفـســاد (ن ــزاه ــة) سالم
ال ـع ـلــي وجـ ــود ش ــراك ــة م ــع وزارة
التربية إلط ــاق الـنــزاهــة فــي أداء
الــوظـيـفــة الـعــامــة ،وبــوجــه خــاص
إطـ ـ ـ ــاق م ـ ــدون ـ ــة س ـ ـلـ ــوك خ ــاص ــة
بالمعلمين تحت برنامج النزاهة
في التعليم ،الفتا الــى ان التربية

الياسين :صيانة مدرستين مشتركتين
في «الخيران» لتشغيلهما
وعد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م .ياسين
الياسين أهالي منطقة الخيران السكنية بتشغيل مدرستين من
مدارس المنطقة في أقرب وقت ،موضحا أنه سيتم عمل الصيانات
الالزمة لهذه المدارس وتشغيلها بعد االنتهاء من االجراءات المالية
وتوفير مخصصات مالية لهذا الغرض.
جاء ذلك في اجتماع عقده الياسين ،أمس ،مع رئيس لجنة أهالي
منطقة الـخـيــران السكنية أن ــور الــزامــل وع ــدد مــن أهــالــي المنطقة
لمناقشة مشروع مدارس منطقة الخيران السكنية وتحديد موعد
جار صيانة عدد من المدارس ،وسيكون
انتهائها .وذكر الياسين أنه ٍ
التشغيل على مدرستين مشتركتين ،موضحا أنه سيتم االنتهاء من
جاهزية المشروع بعد االنتهاء من إجراءات اإلدارة المالية ،على أمل
ً
أن يكون المشروع جاهزا في الفترة المقبلة.

تعتبر إحـ ــدى أه ــم ال ـ ـ ــوزارات في
الــدولــة ،حيث ينتمي إليها عدد
كبير يفوق  25في المئة من القوة
العاملة.
جاء ذلك خالل ورشة تدريبية
عـقــدت تحت عـنــوان «الـنــزاهــة في
ال ـت ـع ـل ـيــم» وأق ـي ـم ــت بـتـنـظـيــم من
الهيئة الـعــامــة لمكافحة الفساد
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـع ـهــد ال ــدول ــي
للتخطيط التربوي التابع لمنظمة
األمـ ــم الـمـتـحــدة لـلـتــربـيــة والـعـلــم
والثقافة (اليونسكو).
وقال العلي إن «الهدف الرئيسي
م ــن ق ـي ــام ه ــذه ال ــورش ــة ه ــو دور
ال ـه ـي ـئــة ال ـم ـه ـنــي ب ـق ـي ــادة عملية
إط ــاق بـعــض ال ـبــرامــج الـخــاصــة
تحت استراتيجية الكويت لتعزيز
النزاهة التي أطلقت بمباركة سمو
األمير منتصف يناير الماضي».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «هـ ــدف ـ ـنـ ــا أن ن ــأت ــي
بـ ـخـ ـب ــرات ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
لنساعد وزارة التربية على كتابة
مدونة سلوك خاصة لما للتعليم
مــن دور مهم فــي تطبيق النزاهة
وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة االن ـ ـطـ ــاق األولـ ـ ــى،
يتبعها برامج كثيرة نرتبها مع
التربية ومنظمات دولية لتأسيس
مجتمع حــاضــن لتعزيز النزاهة
في الكويت».

ّ
«حول فكرتك إلى مشروع» لتحفيز
وتشجيع ذوي اإلعاقة الموهوبين
●

جورج عاطف

كشفت مــديــرة ادارة التأهيل
والمتابعة الوظيفية في الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة أمينة
العازمي ،عن بدء تنفيذ مشروع
لخدمة ودعم ذوي االعاقة تحت
شعار «حول فكرتك إلى مشروع»،
بــالـتـعــاون مــع الـشــركــة الوطنية
لـحــاضـنــات األع ـم ــال للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن
«الـمـشــروع يستهدف مــن لديهم
رغـ ـ ـب ـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــويـ ــل أف ـ ـكـ ــارهـ ــم

مشروعات واقعية» ،مؤكدة «سعي
الـهـيـئــة نـحــو تـحـفـيــز وتشجيع
ذوي اإل عـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أ ص ـ ـحـ ــاب
الـمــواهــب ،لتحقيق طموحاتهم
وتحملهم المسؤولية ودمجهم
بالمجتمع وأخذ القرار والحرية
في اختيار مسار حياتهم».
من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة شركة حاضنات االعـمــال،
علي مبارك ،إن «المشروع يعتمد
على احتضان افكار ذوي االعاقة
والعمل على تنفيذها من خالل
توفير الدعم الالزم للشباب الذي
يملك افكارا ابداعية خالقة».
وذكـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،أن ـ ــه «س ـي ـت ــم

استقبال الراغبين بالمشاركة،
واالستماع الى افكارهم والسير
مـ ـعـ ـه ــم خ ـ ـط ـ ــوة خ ـ ـط ـ ــوة ب ـ ـ ــدءا
م ــن دراسـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـك ــرة ث ــم دراس ـ ــة
ً
ال ـ ـجـ ــدوى ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى مــرحـلــة
تنفيذ المشروع وتلقي الدعم من
الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة أو البنك
الصناعي».
وأكـ ـ ــد مـ ـب ــارك أن «مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ت ـ ـ ـعـ ـ ــزز ت ــوج ــه
واحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دعـ ــم
أصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرف واق ـ ـ ــام ـ ـ ــة
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ــي ت ـســاهــم في
انعاش االقتصاد الوطني».

من جهته ،قال الوكيل المساعد
لــأن ـش ـطــة ال ـت ــرب ــوي ــة ف ــي وزارة
التربية فيصل مقصيد «شهدنا
ت ــرج ـم ــة ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع مــن
خالل الشراكة المجتمعية ما بين
مؤسسات الدولة ،خاصة أن وزارة
التربية كانت حريصة كل الحرص
على أن تكون من أولى المؤسسات
لتفعيل هــذه االستراتيجية لدى
مكافحة الفساد ،ويثلج صدورنا
أن تكون بداية الطريق في الجانب
التعليمي».
واض ــاف «ي ـشــارك فــي الــورشــة
مــا يـقــارب  150موجها وموجهة
مــن مختلف الـمــراحــل التعليمية
فــي التربية ،حتى تـكــون بــاكــورة
ال ـع ـم ــل ف ــي ه ـ ــذا ال ـج ــان ــب وه ــذه
ّ
الشراكة المجتمعية التي فعلنا
من خاللها االتفاقيات مع مختلف
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وخ ــاص ــة مع
نـ ــزاهـ ــة» م ــوض ـح ــا أن «ال ـج ــان ــب
التعليمي يعتبر قوام المجتمعات
المدنية ،وهــذه الــورشــة تختلفت
عن باقي الورشات ألنها تتضمن
ج ــوان ــب دول ـيــة وتــوط ـيــد أواص ــر
ال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســات ال ــدول ــة،
لذلك حرصنا على المشاركة بأكبر
عدد من الموجهين لزيادة تثقيف
الـ ـج ــان ــب ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي» .وأض ـ ــاف

المقصيد والعريفان خالل ندوة «نزاهة»
العلي ان الورشة تنعقد بالتزامن
مع تفعيل األولــويــات ذات الصلة
ب ــال ـن ــزاه ــة ف ــي الــوظ ـي ـفــة ال ـعــامــة
وإعــداد مدونات سلوك للوظائف
الـمـهـنـيــة وت ــدري ــب الـعــامـلـيــن في
مجال التربية والتعليم على بناء
ثقافة الـنــزاهــة ومكافحة الفساد
ال ـ ــواردة فــي وثـيـقــة استراتيجية
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد (.)2025/2109
وذكــر العلي ان الورشة تهدف
الى توفير خطوات عملية نظرية

من خالل المطبوعات المتخصصة
الـ ـت ــي ق ـ ــام ب ــإع ــداده ــا ن ـخ ـبــة مــن
المستشارين والخبراء الدوليين
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
ومكافحة الفساد.
وأشـ ــار ال ــى أن ه ــذا الـبــرنــامــج
ي ـم ـث ــل ن ـق ـط ــة انـ ـ ـط ـ ــاق لـتـفـعـيــل
األولوية الثالثة من استراتيجية
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد ذات ال ـص ـل ــة بــال ـنــزاهــة
فــي أداء الوظيفة الـعــامــة وإع ــداد
مدونات سلوك للوظائف المهنية

ال ـ ــى ج ــان ــب األول ـ ــوي ـ ــة ال ـتــاس ـعــة
الخاصة بــدور التربية والتعليم
وت ـ ــدري ـ ــب ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ـجــال
التربية والتعليم على بناء ثقافة
النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين العلي أن الورشة تطرقت
الــى الـمـبــادئ التوجيهية العــداد
م ــدون ــة ق ــواع ــد ال ـس ـلــوك المهني
الـتــي تنظم الـعــاقــة بـيــن المعلم
وكـ ـ ــل مـ ــن الـ ـط ــال ــب وول ـ ـ ــي األمـ ــر
واإلدارة وزمالء المهنة والنقابات
والمجتمع ككل.

«الصحة» :المؤتمرات تطور األداء الفني لألطباء
الرفاعي :نهدف إلى تمتع الجميع بالصحة والعافية
●

عادل سامي

أك ــد وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .ب ــاس ــل ال ـص ـبــاح أن
تنظيم وإقامة المؤتمرات الطبية وورش العمل
وبرامج األطباء االستشاريين الزوار والتعليم
الطبي المستمر يعمالن على التطوير المستمر
لألداء الطبي والفني.
وقــال الصباح ،في كلمة ألقاها نيابة عنه
وكيل ال ــوزارة المساعد للخدمات المساندة
د .فواز الرفاعي ،خالل افتتاح مؤتمر أمراض
النساء والوالدة السنوي الثالث والعشرين ،إن
التطوير في األداء الطبي والفني ينطلق من
إدراك المنظومة الطبية للتحديات المتعلقة
ً
بصحة األمومة والتزامنا جميعا بالتطوير
الـمـسـتـمــر ل ـلــرعــايــة الـصـحـيــة ب ـمــا يـتـفــق مع

الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة وت ـحــت مـظـلــة التغطية
الصحية الشاملة ،وصوال إلى تحقيق المزيد
من اإلنجازات الموثقة بالمؤشرات اإليجابية
بهذا التخصص المهم ،لضمان تمتع الجميع
بالصحة والعافية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـع ـم ــل عـلــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ـم ــا س ـي ـت ــوص ــل ل ـ ــه ال ـم ــؤت ـم ــر
ب ـشــأن مـسـتـجــدات أمـ ــراض الـنـســاء والـ ــوالدة
والتخصصات الــدقـيـقــة ،مثل العقم وأطـفــال
األن ــاب ـي ــب وط ــب األج ـن ــة وج ــراح ــات الـنـســاء
الدقيقة بالمنظار.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أكـ ــدت رئ ـي ـســة ق ـســم الـنـســاء
وال ــوالدة بمستشفى الفروانية د .أمــل خضر
أن المؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم سبقه
تنظيم ورشـتــي عمل بقسم النساء وال ــوالدة

بمستشفى الفروانية ،حيث شارك فيهما أطباء
زوار ،األول مــن الـسـعــوديــة ،وه ــو اسـتـشــاري
الـمـســالــك الـبــولـيــة النسائية د .أحـمــد الـبــدر،
وال ــذي أج ــرى  12عملية رفــع المثانة لعالج
حاالت السلس البولي ،أما الثاني فمن المملكة
المتحدة وهو استشاري مناظير الجراحات
النسائية د .فيرو جيا ،الذم أجرى  8عمليات
اس ـت ـئ ـصــال ال ــرح ــم بــالـمـنـظــار ل ـع ــاج بعض
الحاالت المرضية.
وأوضحت خضر أن المؤتمر يهدف إلى رفع
المستوى العلمي لألطباء والتعرف على آخر
المستجدات فــي تخصص النساء وال ــوالدة،
مضيفة أنــه سجل حضور  16استشاريا من
داخــل الكويت وخارجها ،إلــى جانب حضور
 630شخصا فعاليات المؤتمر.

«التخطيط» :تقريرنا للتنمية المستدامة أمام «المواصالت» :تفتيش السفن الزائرة
للتأكد من التزامها الدولي
األمم المتحدة يوليو المقبل
●

محمد الجاسم

كـشــف األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية خالد
مـ ـه ــدي ع ــن االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن اع ـ ــداد
المسودة االولى للتقرير الطوعي
بشأن أهــداف التنمية المستدامة
الذي ستقدمه الكويت الى منظمة
االمم المتحدة في يوليو المقبل.
وذك ــر م ـهــدي خ ــال االجـتـمــاع
ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــاء ال ــوط ـن ـي ـي ــن
المعني بتحقيق أهــداف التنمية
المستدامة والذي انطلقت فعالياته
ام ـ ـ ـ ــس ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن عــن
برنامج االمــم المتحدة االنمائي
ومنظمات المجتمع المدني في
الـكــويــت ان الـكــويــت تـعــامـلــت مع

ً
مهدي متحدثا خالل االجتماع
ملف التنمية المستدامة واجندة
 2030بحرفية كبيرة مشيرا الى
ان ــه تــم تشكيل الـلـجـنــة الوطنية
لمتابعة تنفيذ أ هـ ــداف التنمية
الـمـسـتــدامــة بــالـتـعــاون مــع وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة واالدارة ال ـمــركــزيــة

لــاحـصــاء وممثلين عــن القطاع
ال ـح ـكــومــي والـ ـخ ــاص وال ـج ـهــات
الـمـعـنـيــة االخـ ــرى بــاالضــافــة الــى
اع ـض ــاء م ــن مـنـظـمــات المجتمع
المدني ،الفتا الى ان هدف اللجنة
هو رصــد ومتابعة تنفيذ اهــداف

التنمية المستدامة ال ـ  17واصدار
الـتـقــريــر ال ـس ـنــوي لـلـكــويــت وفـقــا
لهذه األهداف.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ه ـ ـ ــذه ال ـ ــورش ـ ــة
الموسعة مع منظمات المجتمع
الـمــدنــي تتعلق بــأهــداف التنمية
الـمـسـتــدامــة ال ـتــي اعـلـنـتـهــا األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي  2015ووق ـع ـت ـهــا
ال ـك ــوي ــت ،م ـش ـيــرا ال ــى ان أه ــداف
التنمية المستدامة الـ ـ  17تعتبر
أهــدافــا أممية اتفقت عليها كافة
دول العالم ودول ــة الكويت تبذل
جهودا حثيثة من أجل تنفيذ هذه
االجـ ـن ــدة وتـحـقـيـقـهــا تـتـمـثــل في
مواءمات ما بين الخطة االنمائية
لــدولــة الـكــويــت واهـ ــداف التنمية
المستدامة.

●

يوسف العبدالله

أعلنت ادارة النقل البحري التابعة لقطاع النقل
بوزارة المواصالت بدء اجراءات التفتيش للسفن
األجنبية الزائرة للموانئ الكويتية للتأكد من مدى
التزام تلك السفن باالتفاقيات والمعاهدات الدولية
الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية ،وذلك
في اطــار سعي الكويت ممثلة بــالــوزارة لتنظيم
وتطوير آلية تفتيش السفن األجنبية في المياه
االقليمية الكويتية.
وأوض ـحــت الـ ــوزارة فــي بـيــان صـحــافــي أمــس،
ان مذكرة تفاهم الرياض تعتبر احدى المذكرات
الـمـهـمــة ال ـتــي تــم الـتــوقـيــع عـلـيـهــا بـيــن االدارات
البحرية فــي دول الخليج العربي وتحت مظلة
األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للحد
من السفن دون المستوى التي تشكل خطورة على
سالمة المالحة البحرية والبيئة البحرية في مياه
الخليج العربي.

البلدية :إزالة  7مظالت مخالفة بالرقعي
أكد رئيس قسم إزالــة المخالفات ببلدية الفروانية ،م .فهد
المويزري ،في تصريح صحافي ،أن الحملة التي نفذها مفتشو
القسم أمس األول أسفرت عن إزالة  7مظالت مقامة على أمالك
الدولة ،بعد انتهاء المدة القانونية لإلنذارات التي تم توجيها
ً
مـسـبـقــا ،وت ــم تنظيف الـمــوقــع مــن قـبــل إدارة الـنـظــافــة العامة
وإشغاالت الطرق بالمحافظة .وشدد على أن الحمالت ستكثف
في األيام المقبلة ،لرصد جميع المخالفات.

وأضافت الوزارة ان قطاع النقل بالوزارة اتخذ
عدة اجراءات لتفعيل ما جاء بتلك المذكرة أبرزها
عقد دورات تدريبية للمفتشين البحريين لدول
المنطقة في الكويت لتحديث معلوماتهم وتطوير
أدائهم الوظيفي حيال التفتيش على السفن.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،أع ـل ـنــت وزارة ال ـم ــواص ــات،
اس ـت ـع ــداده ــا لـتـفـعـيــل ن ـظ ــام االف ـ ـ ــراج الـجـمــركــي
اآللي  CDSالجديد والمقرر من االتحاد البريدي
العالمي لدوره الفعال بتسهيل اجــراء ات تسليم
الطرود والبريد العاجل نهاية العام الجاري وذلك
بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك.
وأوضحت المواصالت في بيان صحافي أمس،
انها استضافت الخبير الدولي لالتحاد البريدي
العالمي كازو كاماشيرو ،يناير الماضي ،حيث
قدم دورات تدريب مكثفة لموظفيها ومسؤوليها
على النظم اآللية الحديثة المعمول بها بقطاع
ال ـبــريــد وب ـمــا ي ـتــوافــق م ــع الـنـظــم الـمـتـبـعــة لــدى
االتحاد.

سلة أخبار
محافظ األحمدي بحث
تعزيز التعاون مع كندا

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،في
مكتبه ،سفير كندا لدى
الكويت لويس بيير ايمون،
وتبادال األحاديث الودية
التي تناولت العالقات
الثنائية التي تربط البلدين
الصديقين ُ
وسبل تعزيزها
في جميع المجاالت.
وتطرق اللقاء إلى بحث
فرص تطوير التعاون
المشترك وتبادل الخبرات
بين البلدين على مستوى
األنظمة اإلدارية المحلية
ً
عموما وعلى صعيد
المقاطعات واألقاليم
والمحافظات على وجه
الخصوص.

«إحياء التراث» تنظم
«العلم يهتف بالعمل»
تنظم لجنة الدعوة
واإلرشاد في مدينة سعد
العبدالله التابعة لجمعية
إحياء التراث اإلسالمي
محاضرة بعنوان «العلم
يهتف بالعمل» ،وذلك ضمن
فعاليات مخيمها الربيعي
التاسع الذي تنظمه تحت
شعار «بيوت مطمئنة».
وقالت الللجنة ،في بيان،
امس ،أن المحاضرة يلقيها
الشيخ د .عادل المطيرات،
وذلك مساء اليوم بعد صالة
العشاء في المخيم الربيعي
المقام في مدينة سعد
العبدالله.
وأضافت أن المخيم يقام
سنويا ،حيث تدعو الجمعية
نخبة من العلماء والمشايخ
للمشاركة فيه ،وتحضره
أعداد كبيرة من المواطنين.

«الرحمة» ِّ
تسير قافلتي
مساعدات إلى السوريين
َّ
سيرت جمعية الرحمة
العالمية قافلتين من
المساعدات اإلنسانية؛ األولى
للدعم النفسي لألطفال
السوريين في تركيا ،والثانية
للنازحين السوريين باألردن.
وقال رئيس مكتب سورية
بالجمعية ،وليد السويلم،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن القافلة األولى اشتملت
على برنامج شامل لدعم
ً
الالجئين السوريين نفسيا
في منطقة هاتاي جنوب
تركيا ،من خالل فريق بلسم
للدعم النفسي .أما الثانية،
فكانت بالتعاون مع فريق
طلبة كلية الطب ،واشتملت
على مساعدات غذائية وطبية
وبطانيات ودفايات ووقود
للتدفئة.
ووصف السويلم قوافل
«الرحمة» اإلغاثية ،بأنها
«مشروع نوعي» بدأ في
فبراير  ،2012واستهدف
محاور إغاثية متنوعة.

ةديرجلا
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«اإلدارية» تلغي قرار حل «السالم» الختصاص «الوزراء» به

المحكمة :تعديالت القانون نافذة رغم أنها صدرت في ظل الحل غير الدستوري للمجلس
حسين العبدالله

قررت المحكمة اإلدارية
أمس إلغاء قرار وزارة
الشؤون بحل جمعية السالم
الخيرية لعدم اختصاص
الوزارة بإصدار قرار حل
الجمعية.

ق ـ ـضـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
أمس ،برئاسة المستشار محمد
بهمن ،وعضوية القاضيين خالد
العسعوسي وعادل أبو العمايم،
بإلغاء قــرار وزارة الـشــؤون بحل
جمعية الـســام الخيرية ،والــذي
أصدرته وزيرة الشؤون السابقة
هند الصبيح ،و مــا يترتب عليه
من آثار لمخالفته أحكام القانون.
وأرجـ ـع ــت «اإلداري ـ ـ ـ ــة» حكمها
بإلغاء القرار إلى أن الوزيرة غير
م ـخ ـت ـصــة بـ ــإصـ ــدار ال ـ ـقـ ــرار ،وأن
م ــن ي ـم ـلــك إص ـ ـ ــداره ه ــو مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،حـسـبـمــا ت ـنــص أح ـكــام
ق ــان ــون ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـف ــع ال ـع ــام.
وأشــاد محاميا الجمعية ،نواف
المطيري وعبدالعزيز النومس،
ب ـح ـك ــم ال ـم ـح ـك ـم ــة ب ــإلـ ـغ ــاء قـ ــرار
الحل ،لمخالفته أحكام القانون،
م ـش ـي ــري ــن إل ـ ــى أن ال ـح ـك ــم أعـ ــاد
الشرعية لمجلس اإلدارة.

الدستورية
واكدت «اإلدارية» ،في حيثيات
«الجريدة»
حكمها ،الذي حصلت ُ
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،أن ــه «ن ـشــر في
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة إع ـ ــان مــن
مجلس الوزراء يفيد بأن مجلس
األمة لم يقر بجلسته المنعقدة في

محمد بهمن

 ١٩٩٢/١١/١٧المرسوم بقانون رقم
 ٧٥لسنة  ،١٩٨٨وبناء عليه فقد
زال مــا ك ــان لــه مــن ق ــوة الـقــانــون
وفقا للمادة ( )٧١من الدستور».
وتابعت« :إال أنه بالرجوع إلى
أحكام المحكمة الدستورية يتبين
أن ـهــا حـكـمــت فــي ال ــدع ــوى رق ــم ٤
لسنة  ٢٠١٥بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٥
بـ ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة مـ ــا تـضـمـنـتــه
ال ـف ـق ــرة ال ـثــال ـثــة م ــن الـ ـم ــادة ()٩
مــن الـقــانــون رقــم  ٢٤لسنة ١٩٦٢
بـشــأن األنــديــة وجـمـعـيــات النفع
ال ـع ــام ،والـمـسـتـبــدلــة بــالـمــرســوم
بقانون رقــم  ٧٥لسنة  ،١٩٨٨من
ال ـن ــص ع ـلــى عـ ــدم ج ـ ــواز الـطـعــن

ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات ال ـ ـصـ ــادرة بــرفــض
التسجيل أو الـتـظـلــم مـنـهــا بــأي
طـ ــريـ ــق مـ ــن طـ ـ ــرق الـ ـطـ ـع ــن أمـ ــام
القضاء».
واردفت المحكمة« :كما حكمت
ال ــدسـ ـت ــوري ــة فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى رق ــم
 ٢٠لـسـنــة  ٢٠١٥ف ــي ٢٠١٦/٣/٢٣
بـ ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة مـ ــا تـضـمـنـتــه
الفقرة الثالثة من المادة ( )٩من
القانون رقم  ٢٤لسنة  ١٩٦٢بشأن
األن ــدي ــة وجـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام
والمستبدلة بالمرسوم بقانون
رقم  ٧٥لسنة  ١٩٨٨من النص على
ع ــدم ج ــواز الـطـعــن فــي ال ـق ــرارات

«الشؤون» :قرار حل الجمعية غير واجب النفاذ
●

جورج عاطف

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون مسلم
ال ـس ـب ـي ـع ــي ،أن «الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر أم ــس
الـثــاثــاء ،والـقــاضــي بإلغاء قــرار ال ــوزارة
بحل جمعية السالم لألعمال اإلنسانية
والخيرية هو حكم محكمة أول درجة من
الــدائــرة اإلداري ــة بالمحكمة الكلية ،وأنه
غير واجب النفاذ».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،أن «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـص ــدد
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى أسـ ـب ــاب ال ـح ـك ــم وال ـط ـعــن
ً
عليه باالستئناف وفقا للحق المقرر لها
ً
قانونا في هــذا الـصــدد» ،مؤكدا «احترام

الـ ــوزارة الحـكــام الـقـضــاء وال ـحــرص على
تنفيذها متى كانت نهائية واجبة النفاذ».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ق ــان ــونـ ـي ــة
ل ـ «ال ـجــريــدة» إن «الـلـجـنــة المشكلة بــالـقــرار
اإلداري رق ــم (/4835أ لـسـنــة  )2018بـشــأن
تصفية الجمعية تباشر مهامها أعمالها
ً
المنوطة وفقا للقرار ،بصورة طبيعية ،ولن
تتأثر بالحكم الصادر أمس»
مــن جــانــب اخ ــر أع ـلــن الــوكـيــل المساعد
لشؤون قطاع التعاون ،المتحدث الرسمي
باسم الوزارة عبدالعزيز شعيب ،أن «الوزارة
خ ــاط ـب ــت اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة،
للتعميم على التعاونيات للسماح بإقامة
مهرجان األسر المنتجة داخل أسواقها خالل
شهر رمضان المقبل».

وأوض ــح شعيب ،فــي تصريح صحافي
ً
أم ــس أن «ذلـ ــك ي ــأت ــي ت ـن ـف ـيــذا لـتــوجـيـهــات
وزي ــر ال ـشــؤون سعد ال ـخــراز ،بـشــأن توفير
سبل الدعم لألسر المنتجة» ،مشيرا إلى أن
«اتحاد الجمعيات سوف يسمح للتعاونيات
بإقامة مهرجان األسر المنتجة في رمضان
ً
سنويا ،بهدف دعــم األســر ،دون أي مقابل
مــادي على أن تتم تغطية النفقات من بند
المعونة االجتماعية ،شريطة اشراك األسر
المسجلة لدى الوزارة» .ودعا شعيب األسر
المنتجة ،الراغبة في المشاركة في المهرجان
إلى التقدم للجمعيات لبدء التسجيل ،مشيرا
ً
إلى أن «الوزارة سوف ترسل كشوفا باسماء
ً
األسر المسجلة رسميا لديها حتى يسمح
لها بالمشاركة».

الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن وزيـ ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االجتماعية والعمل بحل مجلس
إدارة الجمعية طبقا للمادة ()٢٧
مكرر من هذا القانون بأي طريق
من طرق الطعن أمام القضاء».
وقالت المحكمة إن «مفاد ذلك
أن أحكام المرسوم بقانون رقم ٧٥
لسنة  ١٩٨٨بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  ٢٤لسنة  ١٩٦٢بشأن
األن ــدي ــة وجـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام
نافذة بصرف النظر عن إقرارها
أو عدم إقرارها من مجلس األمة،
ألنـهــا ص ــدرت فــي ظــل الـحــل غير
الــدسـتــوري للمجلس ،وبالتالي
ُ
ف ــإنـ ـه ــا ت ـع ـت ـب ــر ق ــائـ ـم ــة ب ــذات ـه ــا
واقـتـضـتـهــا حــالــة ال ـض ــرورة وال
يـســري عليها حـكــم ال ـمــادة ()٧١
من الدستور».
وأشارت إلى أن «هذا الرأي أخذ
بــه جــانــب مــن الـفـقــه الــدسـتــوري،
وت ـب ـن ـتــه ال ـم ـح ـك ـمــة الــدس ـتــوريــة
ضمنيا على النحو المار بيانه،
بتصديها لبحث مدى دستورية
أحكام المرسوم بقانون رقــم ٧٥
لسنة  ،١٩٨٨مما يعني سريانها
ووج ــوده ــا فــي الـبـنــاء القانوني
للدولة».

القرار اإلداري
وب ـي ـنــت الـمـحـكـمــة أن «ال ـق ــرار
اإلداري هو إفصاح جهة اإلدارة
ع ــن إرادت ـ ـهـ ــا ال ـم ـل ــزم ــة بــالـشـكــل
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ـب ــه الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ب ـمــا
لـ ـه ــا م ـ ــن س ـل ـط ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــدة مــن
القوانين واللوائح ،وذلــك بقصد

إحــداث أثر قانوني يكون ممكنا
وج ــائ ــزا وال ـب ــاع ــث عـلـيــه ابـتـغــاء
مصلحة عامة ،وأنه يلزم لسالمة
ال ـق ــرار تــوافــر خـمـســة أركـ ــان هي
االخ ـت ـص ــاص وال ـش ـك ــل وال ـغــايــة
والسبب والمحل ،فــإذا اختل أي
رك ــن مـنـهــا أدى ذل ــك إل ــى ان ـعــدام
القرار أو بطالنه بحسب األحوال».
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـ ــى أن
«االختصاص كأحد أركان القرار
اإلداري هـ ـ ــو أن يـ ـ ـص ـ ــدر م ـمــن
يملك إصـ ــداره ،وأن تـحــديــد هــذا
االختصاص هو من عمل المشرع،
وم ــن ث ــم يـجــب أن ي ـصــدر ال ـقــرار
من الجهة التي حددها القانون
إلص ـ ـ ـ ـ ــداره ،وال يـ ـج ــوز ل ـغ ـيــرهــا
التصدي لهذا االختصاص وإال
كـ ــان ال ـ ـقـ ــرار م ـع ـي ـبــا ب ـع ـيــب ع ــدم
االختصاص ،ومن ثم يكون غير
مشروع».
وأضافت أن «القرار المطعون
فيه بحل جمعية السالم لألعمال
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ص ــدر
م ــن وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والعمل حــال كونه غير مختص
بإصداره باعتبار أن المادة ()٢٧
مــن الـقــانــون رقــم  ٢٤لسنة ١٩٦٢
بـشــأن األنــديــة وجـمـعـيــات النفع
ال ـعــام بـعــد تعديلها بــالـمــرســوم
بقانون رقم  ٧٥لسنة  ١٩٨٨منحت
االخ ـت ـص ــاص ف ــي ح ــل جمعيات
ال ـن ـفــع الـ ـع ــام لـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
األمــر الــذي يكون معه هذا القرار
موصوما بعدم المشروعية ،ومن
ثم تقضي المحكمة بإلغائه مع ما
يترتب على ذلك من آثار».

٥

محليات

سلة أخبار

«نقابة األشغال» :بوشهري وعدتنا بدراسة أحقية
المستحقين للبدالت
ّ
ثمن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة األشغال ،أنور
العازمي ،موقف وزيرة األشغال د .جنان بو شهري وتفهمها
ً
لمطالب مجلس إدارة النقابة ،ووعدها بالوقوف دائما مع ما
هو في مصلحة موظفي الوزارة.
وأشار العازمي ،في تصريح صحافي أمس ،عقب لقاء وفد
مجلس إدارة النقابة الــوزيــرة بــوشـهــري ،إلــى موافقتها على
تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة بالتشكيل المطلوب إلجراء
المسح الميداني لكل أماكن العمل بالوزارة ،والنظر في أحقية
الـمــوظـفـيــن المستحقين ل ـبــدالت الـخـطــر وال ـع ــدوى والـتـلــوث
ً
والضوضاء ،ووعدت خيرا باتخاذ الالزم نحو سرعة رد ديوان
الخدمة المدنية على كتب «البدالت» ،والتي لم يتم الرد عليها
منذ  8سنوات.
وفـيـمــا يـخــص إع ـفــاء الـمــوظــف الـمـكـلــف بــرعــايــة م ـعــاق من
التوقيع بنظام البصمة مــن الــدرجــة األول ــىّ ،
بين العازمي أن
بوشهري أفادت بأنها ستراجع كل القرارات المعمول بها في
هذا الخصوص ،وأنه في حال وجود إمكانية قانونية الستثناء
األقــارب من الدرجة األولــى ممن يقومون على شــؤون ورعاية
الـمـعــاق مــن ق ــرار مجلس الـخــدمــة المدنية رقــم  8لـسـنــة،2017
فإنها ستتخذ على الفور الالزم نحو إصدار التعميم المطلوب.

«الغذاء» :رفع الحظر عن استيراد اللحوم من  3دول
أوصت الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ،أمس ،بفرض الحظر
ورف ـ ـعـ ــه عـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد مـ ــواد
ومنتجات غذائية من عدة دول.
وقـ ـ ـ ــال أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر ال ـل ـج ـنــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـس ــام ــة األغـ ــذيـ ــة فــي
الهيئة عادل السويط ،في بيان
ص ـحــافــي ،إن الـلـجـنــة الـعـلـيــا
أوصت خالل اجتماعها األول
ل ـل ـعــام ال ـح ــال ــي ب ـح ـظــر ورف ــع
ال ـح ـظ ــر عـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد مـ ــواد
ومنتجات غذائية من ايطاليا
وال ـه ـنــد وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
المكسيكية.

وأضــاف السويط أن وزارة
التجارة والصناعة قررت رفع
ال ـح ـظــر ع ــن اس ـت ـي ــراد جـمـيــع
أن ــواع لـحــوم الـمــاعــز واألبـقــار
واألغ ـن ــام الـطــازجــة والـمـبــردة
والمجمدة من ايطاليا بسبب
انـتـهــاء تفشي م ــرض الجمرة
الخبيثة .وأوضح أن "التجارة"
قـ ــررت ك ــذل ــك رف ــع ال ـح ـظــر عن
اس ـت ـيــراد جـمـيــع أنـ ــواع لحوم
الطيور من الواليات المتحدة
المكسيكية بسبب خلوها من
مرض انفلونزا الطيور شديدة
الضراوة.

«الصيادين» لتشديد الرقابة على األسماك المستوردة
ش ــدد رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـص ـيــادي األسـ ـم ــاك ،ظــاهــر
الصويان ،على ضرورة االلتزام بقرار وزارة التجارة ،بقص جزء من
ذيل أنواع محددة من األسماك المستوردة ،مؤكدا استمرار تجاوز
البعض وعدم التزامهم بقرار الوزارة ،مطالبا بتشديد الرقابة على
تطبيق القرار وعدم التهاون فيه ،لحماية المستهلك من الغش.
ودعـ ــا ال ـص ــوي ــان ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،أمـ ــس« ،ال ـت ـج ــارة»
إلــى اإلفـصــاح عن نتائج الــدراســة ،بتغيير موعد مــزاد األسماك
ال ـم ـس ـتــوردة مــن بـعــد ص ــاة الـفـجــر إل ــى مــا بـعــد ص ــاة الـعـشــاء
بسوق شرق.
كما طالب الوزارة بتطبيق قرارها بخصوص شروط األسماك
المستوردة عند دخول شحناتها من المنافذ واإلفراج عنها ،ليتم
التشميع بالرصاص على أبواب السيارات ،وال يتم فتحها إال عند
وصولها إلى السوق بمعرفة الجهات الحكومية.

برلمانيات 6
عجلة التشريع تدور في مجلس األمة بإقرار قانونين بالمداولتين
ةديرجلا

•
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• جلسة اليوم تبدأ بقانون المرافعات المدنية والتجارية
دارت عجلة التشريع من جديد ،وتمكن مجلس االمة في
جلسته أمس من إقرار قانونين؛ احدهما خاص بتعديل
قانون الرعاية السكنية بما يسمح باصدار وثيقة تملك للبيت
باسم ارملة الشهيد ،والثاني يتمثل في اتفاقية نمطية حددت
انعقاد المؤتمر مرة كل سنتين.
ولم يصل المجلس إلى البند السابع المدرج عليه تقرير اللجنة
التشريعية عن مدى دستورية االستجواب المقدم من النائب
شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء والذي انتهت فيه
اللجنة باجماع اعضائها إلى عدم دستوريته.
وبحسب قراره أمس ،من المقرر أن يستهل المجلس جلسته
التكميلية اليوم بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن تعديل
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وشهدت جلسة امس في بدايتها إشادة نيابية بأداء االمانة
العامة لمجلس االمة في ضوء ما تقدمه من تقارير ،وسهولة
في البحث االلكتروني عن المعلومات ،في وقت انتقد النواب
اللجان البرلمانية بسبب قلة اجتماعاتها ،وسط تأكيد رئيس
مجلس االمة ان االيام القادمة ستشهد تسريع الوتيرة في
عمل اللجان.
فهد التركي ومحيي عامر

الحكومة
تتعهد
بأن تكون
األولوية في
المزاد العلني
ألصحاب
الرعاية
السكنية

بوشهري

سبق أن
ناقشنا دمج
برنامج
الهيكلة مع
القوى العاملة
وطلبنا من
الوزيرة
العقيل
مناقشته
وأدعو إلى
استعجاله

الدالل

افـتـتــح رئ ـيــس مـجـلــس األمــة
مــرزوق الغانم جلسة المجلس
ب ـت ــاوة األم ـي ــن ال ـع ــام ألس ـمــاء
األعضاء الحضور والمتخلفين
عن الجلسة واللجان البرلمانية.
ثم بدأ المجلس جدول أعماله
ب ــال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى مـضـبـطـتــي
الجلسة الماضية.
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل الـ ـغ ــان ــم عـ ـم ــا إذا
ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ــاحـ ـظ ــات عـلــى
المضبطتين ،ولــم يـبـ ِـد الـنــواب
اي مــاح ـظــات ،فـتــم الـتـصــديــق
عليهما.
ثـ ـ ــم ان ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــى
الرسائل الــواردة ،والتي تتمثل
باآلتي:
 - 1رســالــة واردة مــن رئيس
لـجـنــة ح ـمــايــة االمـ ـ ــوال الـعــامــة
يطلب فيها تمديد فترة تكليف
اللجنة بالتحقيق في موضوع
ال ـم ـخــال ـفــات وأوج ـ ــه التقصير
وش ـب ـه ــات ال ـف ـس ــاد واإلض ـ ـ ــرار
بــالـمــال ال ـعــام ،المتعلقة بسوء
تصميم مصفاة الــزور ومجمع
البتروكيماويات المرتبط بها،
حتى نهاية دور االنعقاد الثالث،
لتتمكن من إتمام مهمتها.
ونـ ـص ــت ال ــرس ــال ــة ع ـل ــى ان ــه
باالشارة الى قرار مجلس االمة
ال ـصــادر بـتــاريــخ 2018/12/12
بـ ـش ــأن ت ـك ـل ـيــف ل ـج ـنــة ح ـمــايــة
األم ــوال الـعــامــة بالتحقيق في
م ــوض ــوع ال ـم ـخــال ـفــات وأوجـ ــه
ال ـت ـق ـص ـيــر وشـ ـبـ ـه ــات ال ـف ـســاد
واإلضرار بالمال العام المتعلقة
ب ـســوء تصميم مـصـفــاة ال ــزور
ومـ ـجـ ـم ــع الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرت ـ ـ ـبـ ـ ــط ب ـ ـ ـهـ ـ ــا وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ـن ـه ــا ،ع ـل ــى ان
ت ـق ــدم ال ـل ـج ـنــة ت ـقــريــرهــا خــال
شـ ـه ــري ــن ،وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـن ــة فــي
اجتماعها المعقود يوم االحد
ال ـم ــواف ــق  ،2019/2/3بــاجـمــاع
آراء اعضائها الحاضرين ،على
اع ـ ـ ــادة ت ـك ـل ـي ـف ـهــا .ولـ ـم ــا كــانــت
اللجنة مستمرة في اداء عملها
بالتحقيق في كافة المستندات
ال ـم ـش ــار ال ـي ـه ــا ،ونـ ـظ ــرا ل ـقــرب
ان ـت ـهــاء الـمـهـلــة ال ـم ـح ــددة ،فــإن
اللجنة تود تمديد فترة تكليفها
حتى نهاية دور االنعقاد الثالث
ل ـت ـت ـم ـكــن مـ ــن ات ـ ـمـ ــام مـهـمـتـهــا
الستجالء الحقائق الكاملة.
 - 2ت ـقــريــر األم ــان ــة ال ـعــامــة
عن اجتماعات لجان المجلس
الدائمة والمؤقتة خالل الفترة
م ــن  1نــوف ـم ـبــر  2018وح ـتــى
 31يناير  ،2019عمال بالفقرة
االخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــادة  46مــن
ال ــائـ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـمـجـلــس
االمة.

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
وجرت المناقشة على النحو
التالي :بداية ،قال النائب عادل
الدمخي ان قضية مصفاة الزور
ً
تعتبر من األمــور المهمة جــدا،
وأنـ ــا أش ـيــر ه ـنــا ال ــى الـتـقــاريــر
ال ـمــوجــودة ل ــدى لجنة االم ــوال
العامة ،وأثق جدا باعضاء هذه
الـلـجـنــة ال ـت ــي لــدي ـهــا كـثـيــر من
التقارير.
وأضــاف الدمخي أن اللجان
البرلمانية هي ماكينة المجلس،
وال يمكن القبول بعملها البطيء
ً
ج ــدا ،حـيــث يــوجــد لـجــان تعقد
ا جـتـمــا عــا تـهــا بصفة مستمرة،
وأخرى ال تكاد تجتمع بالشهر
الكـثــر مــن م ــرة ،مشيدا بجهود
الموظفين العاملين باللجان
البرلمانية" ،خاصة الميزانيات
ولجنة االمـطــار ،حيث مطلوب
شكرهم وأن يكون المردود لهم
موازيا لجهودهم".
ب ـ ــدوره ،ق ــال صــالــح عــاشــور
ش ـ ـكـ ــرا ل ــأم ــان ــة الـ ـع ــام ــة عـلــى
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
ت ـ ـ ــرس ـ ـ ــل لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،م ـش ـي ــرا الـ ــى "ان
ه ـن ــاك تـ ـط ــورا ك ـب ـيــرا ف ــي عمل
االمــانــة ادى بالنواب للوصول
الى المعلومات بسهولة ،والبد
ان يقدرهم رئيس المجلس على
جهودهم".
وأثـنــى عــاشــور على تقارير
االم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة عـ ــن ال ـل ـج ــان
ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـ ـت ــي ك ـش ـفــت عــن
ال ـغ ـي ــاب ال ـم ـت ـكــرر ل ـل ـن ــواب في
الـ ـلـ ـجـ ــان ،ف ـي ـم ــا ان ـع ـك ــس عـلــى
ع ــدم وج ــود تـقــاريــر فــي جــدول
اع ـم ــال الـمـجـلــس" ،وه ـ ــذا االم ــر
غ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول ،ح ـي ــث ان ه ـنــاك
قوانين معطلة مثل المساعدات
العامة وإسكان المرأة والبديل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وغـ ـي ــره ــا مــن
القوانين االخرى.
ولفت الى انه تبقى من عمر
المجلس عــام واحــد والمواطن
ال يـشـعــر ب ــأن الـمـجـلــس وضــع
يده على الجرح ،في ظل تردي
ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة ،مـتـمـنـيــا ان
ي ـح ــرك ت ـقــريــر االم ــان ــة ال ـعــامــة
حول اللجان المياه الراكدة امام
القوانين.
وقـ ــال :مــن خ ــال الـتـقــريــر لم
تصل اي لجنة لـ  6اجتماعات،
م ـ ــع م ــاحـ ـظ ــة ت ـ ـطـ ــور ال ـل ـج ـنــة
التشريعية بفضل رئيسها خالد
الشطي ،لــذلــك البــد مــن تحريك
وتيرة عمل اللجان.

رســالــة مصفاة ال ــزور ومجمع
البتروكيماويات من القضايا
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،والبـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ان ـ ـجـ ــاز
تـ ـق ــري ــري هـ ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة ح ــول
ه ــاتـ ـي ــن ال ـق ـض ـي ـت ـي ــن ،م ـش ـيــرا
ال ــى انـنــا ك ـنــواب مثلما ننتقد
اداء ا ل ـح ـكــو مــة ال بـ ــد ان ننظر
الــى عملنا في المجلس ومــاذا
ننجز خاصة بعد تقرير االمانة
ال ـعــامــة ال ــذي كـشــف ع ــن لـجــان
برلمانية ميتة.
واستغرب الدالل عدم العمل
او ضعفه في اللجان المؤقتة،
مشيرا الى انه اذا كان هذا هو
أداء هذه اللجان فلماذا الحماس
ً
عند تشكيلها؟ مطالبا بضرورة
أن يـكــون هـنــاك تخطيط لعمل
اللجان كل ثالثة اشهر ،للعمل
على ا نـجــاز القوانين المناطة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ت ـط ـب ـي ــق
الحوكمة واالداء الجيد.

قرارات الجلسة
• الموافقة على تعديل قــانــون الــرعــايــة السكنية بان
يسمح ألرملة الشهيد بتسجيل وثيقة البيت باسمها
وبيع البيوت المستردة من قبل الحكومة من خالل
المزاد العلني مع منح االولوية لمستحقي الرعاية
السكنية.
• الموافقة على رسالة من رئيس لجنة حماية األموال
ال ـع ــام ــة ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا ت ـمــديــد ف ـت ــرة تـكـلـيــف الـلـجـنــة
بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الــزور) حتى نهاية
دور االنعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها.
• الموافقة على تأجيل النظر في الخطاب االميري الى
جلسة اليوم.
• الموافقة على مشروع قانون المصادقة على دورية
انعقاد القمة االسالمية لمنظمة التعاون االسالمي

محزن ومخجل
مـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ،وصـ ـ ـ ــف
عبدالله الرومي تقرير اللجان
البرلمانية بانه محزن ومخجل،
ً
منتقدا اداء ا لـلـجــان متسائال :
ك ـيــف يـمـكـنـنــا ان نـنـجــز ونـقــر
ال ـق ــوان ـي ــن وهـ ـ ــذا اداء ال ـل ـجــان
ال ـ ـم ـ ـخـ ــزي فـ ـض ــا ع ـ ــن ال ـع ـط ــل
الكثيرة للمجلس؟
وأضح الرومي ان آلية العمل
داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ب ـط ـي ـئ ــة ج ــدا
«ون ـت ـخ ــان ــق» وقـ ــت ان ـت ـخــابــات
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ،وع ـ ـ ـنـ ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال
اجتماعات لها.
وقال :هناك تعديالت خاصة
بقوانين الخدمة المدنية منذ
سنتين ولم تنجز.

آلية عمل
اللجان
ً
بطيئة جدا
«ونتخانق»
وقت
االنتخابات

الرومي

ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى مــا
ذكــره الـنــواب حــول ضعف أداء
اللجان البرلمانية ،لكنه اكد انه
اجتمع مع رؤساء ومقرري هذه
ال ـل ـجــان ،وحـثـهــم عـلــى تسريع
وتيرة العمل.
وق ـ ـ ـ ــال خـ ـلـ ـي ــل عـ ـب ــدالـ ـل ــه إن
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـض ـعــف
اجتماعات اللجان البرلمانية
هــو وج ــود ن ــواب فــي أك ـثــر من
لـجـنــة بــرلـمــانـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة مـخـتـلـفــة
فيما يتعلق بقانون الجامعات
الحكومية ،ونتطلع الى انجاز
هــذا الـقــانــون بعد الـتــوافــق مع
الحكومة ممثلة بوزير التربية.
وأضاف عبدالله :نحتاج الى
منظومة جديدة للعمل بآليات
ً
الـ ـلـ ـج ــان ،م ــوج ـه ــا سـ ـ ــؤاال إل ــى
وزي ــر الـنـفــط :ان ــت وزي ــر جديد

النظر إلى اإلنجاز
أمـ ــا م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل ف ــأك ــد ان

النصف والعدساني والفاضل والرومي في ضحكة مشتركة

بان يكون انعقاد القمة االسالمية كل سنتين بدال من
اربع سنوات.
• الموافقة على مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن
دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة
الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة في جلسة اليوم.
• ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى تــزك ـيــة ال ـنــائــب د .مـحـمــد الـحــويـلــة
لعضوية البرلمان العربي.
• الموافقة على تفويض رئيس مجلس االمة بترتيب
بنود جــدول اعمال جلسة اليوم التي من المقرر ان
يستهلها بمناقشة تقرير التشريعية عن تعديل قانون
المرافعات المدنية والتجارية.

وتـعــرف أن اكـثــر قضية تهمنا
هــي تــوظـيــف ال ـش ـبــاب ،خاصة
م ــع ت ــزاي ــد الـبـيــع الـكــويـتــي في
شـ ــرق آسـ ـي ــا ،وفـ ــي ال ـم ـقــابــل ال
يوظف الكويتيون ،فكم كويتيا
توظفون في المشاريع النفطية،
مقابل كل مليار دينار واحد.

تفشي الفساد
م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه اك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـمـ ــدان
ال ـع ــازم ــي ان ه ـن ــاك شـبـهــة في
االعتداء على المال العام ،بعد
ست سنوات ،ويجب محاسبة
المسؤولين عــن هــذه القضية،
الفتا الى ان االمر بات طبيعيا
ع ـن ــدم ــا ن ـت ـح ــدث ع ــن ال ـف ـس ــاد،
ففي االوام ــر التغييرية فساد،
والـمـنــاقـصــات ف ـســاد ،والــدلـيــل
األوامر التغييرية في تصحيح
مستشفى الفروانية الــذي ادى
الـ ــى زيـ ـ ــادة ال ـك ـل ـفــة  30مـلـيــون
دي ـن ــار ،نــاهـيــك عــن اكـبــر فساد
شهدته الكويت من خالل قضية
ال ـ ــداو ،والـ ــذي كـلــف الـمـيــزانـيــة
العامة  2مليار دينار ،وجامعة
الكويت أيضا.
وقــال العازمي إن المسؤول
ا لـفــا ســد يقصى مــن الحكومة،
ثم يعين مستشارا ،ســواء كان
وزيـ ـ ــرا ف ــاس ــدا او ق ـي ــادي ــا ،وال
طبنا وال غدا الشر.
ووافق المجلس على تمديد
تحقيق لـجـنــة االم ـ ــوال الـعــامــة
ب ـشــأن مـصـفــاة الـ ــزور ومجمع
البتروكيماويات إلى نهاية دور
االنعقاد الحالي.
ث ــم ان ـت ـق ــل ل ـم ـنــاق ـشــة كـشــف
الـ ـع ــرائ ــض وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ،وت ــا
االمين العام عددا من الشكاوى
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن امـ ــام

النواب ،دون تعليق من النواب.
وان ـت ـق ــل إلـ ــى ب ـنــد االس ـئ ـلــة
البرلمانية ،حيث بدأ بعبدالله
الرومي الذي قال ان اسئلتي لم
تــرد عليها االجــابــة ،وخاصة
سؤالي عن مركز جابر االحمد
الـثـقــافــي :أي ــن تــذهــب االم ــوال
وم ــن يـنـظــم ال ـح ـفــات؟ وه ــذه
الـمــوارد ايــن تذهب؟ فال نعلم
عن مصير هذه االموال .وأقول
للوزير الصالح إجابتك غير
كافية ،وأنا مصر على االجابة
وعليك االلتزام باالجابة كاملة
كي أعقب.
وق ــال وزي ــر االعـ ــام محمد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري :ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـس ــؤال
ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي ن ـ ـحـ ــن أج ـ ـب ـ ـنـ ــا عــن
نص الـســؤال :هل مركز جابر
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ي ـ ـت ـ ـيـ ــع ال ـم ـج ـل ــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون
واالداب؟ فـكــانــت االج ــاب ــة ال،
ورد الرومي بالقول إن سؤالي
لوزير الدولة لشؤون مجلس
الــوزراء ال لوزير االعــام ،وانا
ل ــم أس ـ ــأل ع ــن شـ ــيء سـ ــري او
قنبلة نووية ،بل مركز ،فكيف
ال تجيب الحكومة؟ موضحا
انـ ـ ــه بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك ه ـ ـنـ ــاك ع ــام ــة
استفهام على كــام الحكومة
نحو االصالح.
وحول سؤال خالد العتيبي
لـ ــوزيـ ــر ال ـ ـعـ ــدل ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بــالـمـهـمــات الــرسـمـيــة لرئيس
مكافحة الـفـســاد ،أك ــد الــوزيــر
ال ـســابــق فــالــح ال ـع ــزب وج ــود
خـ ـ ــاف بـ ـي ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئــة
ومجلس االمناء ،وتم تشكيل
لجنة تقصي ا لـحـقــا ئــق حــول
هذا الخالف ،وانــا لم تصلني
االجـ ــابـ ــة ح ـ ــول ت ـق ــري ــر لـجـنــة
ت ـق ـصــي ال ـح ـق ــائ ــق فـيـمــا

«الميزانيات» تدعو «المحاسبة» إلى تقليل المقابلة الشخصية بالتوظيف
ذكـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور
رئيس ديــوان المحاسبة باإلنابة عادل
الصرعاوي لمناقشة الحساب الختامي
ل ـ ــدي ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
المنتهية  2018/2017ومالحظات وزارة
المالية عليه.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي
ام ــس ان الـمـصــروفــات الفعلية لــديــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو  44م ـل ـيــون
د ي ـنــار بنسبة ص ــرف بلغت  %75مما
تم اعتماده في ميزانية السنة المالية
.2018/2017
وأضــاف ان رئيس ديــوان المحاسبة
ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة أوضـ ـ ـ ــح أن أسـ ـ ـب ـ ــاب ال ــوف ــر
والتي تركزت معظمها في الباب األول
ل ـل ـم ـصــروفــات (ت ـعــوي ـضــات الـعــامـلـيــن)
سـ ـيـ ـت ــم إعـ ـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ت ـق ــدي ــر
ال ـم ـصــروفــات فــي الـمـيــزانـيــة ال ـجــديــدة،
حيث انها تعود لعدد من األمــور منها
عــدم اجتياز عــدد كبير مــن المتقدمين
العالني توظيف لذوي الخبرة؛ باإلضافة

قيادات «المحاسبة» في اجتماع «الميزانيات»
إلـ ــى عـ ــدد م ــن االسـ ـتـ ـق ــاالت لـلـمــوظـفـيــن
الكويتيين لــوجــود ف ــرص عـمــل أفضل
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــات أخـ ـ ـ ــرى وت ـ ـقـ ــاعـ ــد آخـ ــريـ ــن؛
وإعادة النظر في بعض المزايا المالية
وتــوحـيــدهــا عـلــى مستحقيها ب ــدال من
تـفــاوتـهــا؛ وتـكــويــت ع ــدد مــن الــوظــائــف

بعدما تم انهاء عدد من التعاقدات غير
الكويتيين إما لبلوغهم السن القانونية
أو عدم تجديد الديوان لهم.
وذكــر عبدالصمد انه وجهت اللجنة
بضرورة إعادة النظر في تقليل عنصر
المقابلة الشخصية مــن  %20ليصبح

 %10م ــن م ـعــاي ـيــر قـ ـب ــول الـمـتـقــدمـيــن
للوظائف أسوة بجهات حكومية أخرى
ومنها مجلس األمة.
واشار الى ان وزارة المالية اكدت أثناء
االجتماع على تعاون ديوان المحاسبة
م ـع ـه ــا فـ ــي ش ـ ــأن م ــراجـ ـع ــة م ـس ـت ـنــداتــه

وحساباته ،ووجــود تسويات من قبله
لـلـمــاحـظــات ال ـتــي ت ــم تـسـجـلـيـهــا على
تنفيذ الحساب الختامي ،وأنــه سيعاد
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ـم ــاح ـظ ــات األخ ـ ـ ــرى بـعــد
تـقــديــم الـمـسـتـنــدات ال ـمــؤيــدة لتالفيها
منها استمرار منح الموظفين الكويتيين

على أعمال التفتيش عــاوة تشجيعية
والتي اتضح للجنة أنها تمت تغطيتها
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
إعادة تعريف بعض مسميات التدريب
ال ـخ ــارج ــي الـ ـ ـ ــواردة ف ــي أن ـظ ـمــة ديـ ــوان
المحاسبة ا لــدا خـلـيــة بما يتماشى مع
التعاميم المنظمة فــي ســا ئــر الجهات
الحكومية ،مع تأكيد الديوان أن سياسته
بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع
التوجه العام للدولة في ترشيد اإلنفاق
والتركيز على االستثمار البشري من
خالل حصول مبتعثيه على الشهادات
المهنية التي تساهم فــي زي ــادة كفاء ة
عمليات الرقابة المالية.
وأوضح عبدالصمد ان رئيس ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة بـ ـي ــن أن ه ـن ــاك
ب ــرن ــام ـج ــا ت ــدري ـب ـي ــا ل ـت ــأه ـي ــل حــدي ـثــي
التخرج في مجال التدقيق والتفتيش،
وهو أمر رحبت به اللجنة خاصة أنها
تولي قضايا التدريب في سائر الجهات
الحكومية أهـمـيــة خــاصــة إلث ــراء ســوق
العمل.
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برلمانيات

• الموافقة على اتفاقية بانعقاد القمة اإلسالمية مرة كل سنتين في إحدى الدول األعضاء

ضحكة من القلب بين الغانم وبوشهري والسويط

ال يمكن قبول
عمل اللجان
البطيء

الدمخي

المسؤول
الفاسد يقصى
من الحكومة
ويعين
ً
مستشارا

العازمي

قصور كبير
بالكادر
التدريبي في
«التطبيقي»

الحجرف

ي ـت ـع ـل ــق بـ ـ ـخ ـ ــاف ه ـي ـئــة
مكافحة الفساد.

إجابات متأخرة
أم ــا ح ـم ــدان ال ـع ــازم ــي فـقــال
ان االسـئـلــة مـنــذ  2017وحتى
اآلن لم تصل اجابات بعضها،
وأض ـ ــاف :وج ـهــت سـ ــؤاال لـ ـ 16
وزيرا حول مشاريع وزاراتهم،
مـشـيــرا ال ــى ان االج ــاب ــات التي
وصـلــت مرسلة واالش ـغــال هي
اكثر وزارة مناطة بالمشاريع،
وكل مشاريعها متأخرة ،ليس
كذلك فحسب بل اغلبية الوزراء
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن لـ ــم ي ـج ـي ـب ــوا عـلــى
السؤال المذكور.
وأوضـ ــح ان سـبــب الـتــاخـيــر
ه ــو ت ـع ـل ـيــق ال ـم ـش ــاري ــع ن ـظــرا
لخالفات التجار حولها ،وقال:
أح ـمــل وزيـ ــرة االش ـغ ــال عملية
تاخير مشاريع الدولة الخاصة
بــوزارت ـهــا ،الفـتــا الــى ان بعض
التجار السيئين يتعمد تعطيل
الـمـشــروع كــي يتدخل الــديــوان
االميري.
وت ـ ـطـ ــرق م ـ ـبـ ــارك ال ـح ـج ــرف
ل ـس ــؤال ــه ع ــن عـ ــدد الـتـعـيـيـنــات
للكادر التدريسي في الجامعة
والتطبيقي ،حيث طــا لــب دعم
قطاع التدريب في الهيئة الذي
يخرج المهنيين في الدولة ،فهو
الذي خرج الجيل النفطي منذ
السبيعنيات ال ــى يــومـنــا هــذا،
ول ــاس ــف اص ـب ــح ه ــذا الـقـطــاع
مهمال جدا وال ميزانية لقطاع
التدريب.
وأكد الحجرف وجود قصور
كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـك ـ ــادر
الـ ـت ــدريـ ـب ــي فـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،مـمــا
أدى ال ـ ــى ض ـع ــف ال ـم ـخــرجــات
التعليمية على هــذا الصعيد،
مـ ـط ــالـ ـب ــا دع ـ ـ ــم مـ ـي ــزانـ ـي ــة ه ــذا
القطاع.
وحول سؤالها لوزير المالية
عن القيمة المضافة قالت صفاء
ال ـهــاشــم ان الـحـكــومــة تحدثت
عــن ضــريـبــة عـلــى الـمــواطـنـيــن،
ورفضنا فــرض هــذه الضريبة
طــالـمــا ان الـكــويــت دول ــة ثــريــة،
وان ــا طـلـبــت تـعــريــف الضريبة
ال ـم ـضــافــة واالخ ـ ـ ــرى الـخــاصــة
بالمبيعات ،واؤكد ان التعريف
الـ ـ ــذي وص ـل ـن ــي مـ ــن «ج ــوج ــل»
يــؤكــد ان الـضــريـبــة الـتــي اتفق
عليها مع دول الخليج هي على
السجائر ومشروبات الطاقة.

المتعثر والمعسر

ناصر الصباح في حديث نيابي
الحكومة عــن تعريف المتعثر
من المعسر ،فمن غير المعقول
أن هـنــاك  5االف مــواطــن عليه
ضبط واحضار ،وشكرا للسلطة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة م ـ ـنـ ــح ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
الضعيف نـظــام التقسيط كي
ال ي ـت ــم ض ـب ـط ــه ،الف ـت ــة الـ ــى ان
المجلس أظهر اكثر من قانون
مـ ــن اجـ ـ ــل ال ـم ـع ـس ــري ــن وك ـل ـهــا
فـشـلــت ،وأري ــد اع ــرف مــن الــذي
دخله يبلغ  24الــف في السنة،
ومن هو اآلخر الذي يبلغ دخله
 24مليونا.
وت ــابـ ـع ــت :ان اجـ ــابـ ــة وزيـ ــر
ال ـم ــال ـي ــة «س ـ ـ ــواد وج ـ ـ ــه» ،وم ــن
غـيــر الـمـعـقــول ان ي ـكــون لدينا
م ــواطـ ـن ــون ت ـح ــت خ ــط ال ــدخ ــل
المحدود ،موضحة انها ترفض
اج ــاب ــة ال ـل ـهــو ال ـخ ـف ــي ،فــالــذي
يجيب علي كذلك سيذهب الى
«الــريـتــز» ،وال ما عندنا «ريتز»
بالكويت؟
وانتقد صالح خورشيد عدم
تثمين قطعة  12في السالمية،
كما حصل في تمثين الجليب
وخيطان ،مشيرا الى انه يرفض
الكيل بمكيالين ،واذا لم تساو
عملية التثمين فــي السالمية
مع المناطق المذكورة فسيقدم
استجوابا لوزير البلدية.
وأكد محمد الدالل أن مكاتب
الـ ـخ ــدم اص ـب ـح ــت دولـ ـ ــة داخ ــل
ال ــدول ــة ،مـنـتـقــدا ع ــدم االج ــاب ــة
عن سؤاله بالشكل الكامل ،في
ظــل معاناة االس ــر مــن العمالة
المنزلية.
وتـ ـ ـس ـ ــاءل ال ـ ـ ـ ــدالل :ل ـ ـمـ ــاذا ال

الغانم يعقد مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الدنماركي
عقد رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم في مكتبه
امس مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان في مملكة
الدنمارك بيا كياسغار والوفد المرافق لها بمناسبة
زيارتها الرسمية للبالد.
وجرى خالل المباحثات بحث سبل تعزيز وتطوير
التعاون بين الكويت والدنمارك في مختلف المجاالت
الى جانب تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية
الدولية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين
الصديقين.
ت ـس ـت ـط ـي ــع وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـشــؤون التعامل مــع مكاتب
الخدم والعمالة المنزلية؟ هل
ه ـنــاك مـتـنـفــذون يـقـفــون خلف
هذه المكاتب التي باتت تذبح
االسـ ــر بــاالس ـعــار ال ـعــال ـيــة ،في
ظل ضوابط السفارة الفلبينية
ً
على عمالتها؟ مضيفا :البد من
اج ـت ـمــاع م ـش ـتــرك ب ـيــن وزي ــري
ال ـت ـج ــارة والـ ـش ــؤون لمعالجة
هذا االمر.

جمع التبرعات
وقــال صالح عــاشــور :قدمت
اسئلة لعدد من ال ــوزراء ،ولكن
لــم تصلني اإلج ــاب ــة ،وخــاصــة
وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والعمل حيث أسئلتي لديك منذ
شهر ،لكن لم تجب ،خاصة حول
ا لـلـجــان غير المرخصة لجمع

ك ـم ــا تـ ــم خ ـ ــال ال ـم ـب ــاح ـث ــات م ـن ــاق ـش ــة ع ـ ــدد مــن
ال ـمــوضــوعــات وال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى م ــا ت ـش ـهــده ال ـس ــاح ـت ــان االقـلـيـمـيــة
والدولية من تطورات.
وحضر المباحثات رئيسة بعثة الشرف المرافقة
النائبة صفاء الهاشم ومراقب مجلس االمة النائب
نايف المرداس والنائب خالد الشطي وسفير الكويت
لــدى السويد والمحال الــى الــدنـمــارك نبيل الدخيل
واالمين العام لمجلس االمــة عالم الكندري وسفير

بعض
القسائم
تحولت
إلى سكن
عزاب وهذه
مسؤولية
«السكنية»

فهاد

التبرعات وهي مخالفة للعمل
الخيري ،فإما ان ترخصها او
توقفها عن العمل ،ولن استقبل
االجــابــات الناقصة الن وجــود
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ي ـ ـشـ ــوه س ـم ـعــة
الكويت.
ووافق المجلس على تأجيل
مـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـنـ ـظ ــر ب ــال ـخ ـط ــاب
االميري الى جلسة اليوم.
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس الـ ــى بند
االح ــاالت ،فبدأ بتعديل قانون
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة مـ ــن خ ــال
م ـس ــاه ـم ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
ل ـت ـع ـم ـي ــر االراضـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء
لالغراض السكنية.

أرملة الشهيد
وقال مقرر اللجنة االسكانية
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري إن هـ ـن ــاك
تعديلين على قانون اإلسكان،

هايف :رئيس مجلس األمة يعرقل الملفات
أكد النائب محمد هايف
ان رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم "ي ـع ــرق ــل
الملفات".
وق ـ ــال ه ــاي ــف :تـشــرفـنــا
ب ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء س ـ ـ ـمـ ـ ــو األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر،
وك ــان لـقــاء الــوالــد ألبنائه
خ ــاف مــا ت ـصــوره بعض
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة
الوهمية وبـعــض وسائل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ،م ـض ـي ـف ــا ان
"خالفنا السياسي ورأينا
ف ــي رئ ـي ــس مـجـلــس األم ــة
وع ــرقـ ـلـ ـت ــه لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـف ــات لــم
تتغير".

وأضـ ــافـ ــت الـ ـه ــاش ــم :ســألــت

هايف في حديث مع الجراح ويبدو المرداس

الدنمارك لدى الكويت اوله موسبي.
وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء
على شرف الضيفة الزائرة والوفد المرافق لها في
القاعة المتعددة االغ ــراض بمجلس االمــة حضرها
عدد من النواب.
يــذكــر ان رئـيـســة الـبــرلـمــان فــي الــدن ـمــارك وصلت
والوفد المرافق لها الى البالد السبت الماضي في
زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

ب ـح ـي ــث كـ ــانـ ــت وثـ ـيـ ـق ــة ارمـ ـل ــة
الشهيد ال تصدر وثيقة تملك
المنزل ،فجاء التعديل التاحة
تـسـحـيــل ال ـم ـنــزل ب ــاس ــم ارم ـلــة
الشهيد ،وهذا مشروع بقانون
يعيد الحق ألصحابه ،وخاصة
انهم اسر الشهداء.
وتحدث عادل الدمخي شاكرا
ال ـج ـه ــد ال ـح ـك ــوم ــي وال ـن ـيــابــي
إلنجاز هذا القانون في المادة
الثانية ،والـتــي تقضي بجواز
بـ ـي ــع ال ـس ـك ـن ـي ــة حـ ـص ــص لـهــم
بــالـمــزاد العلني ،فـهــذا ال يمت
بصلة للمستحقين ،حـيــث تم
التفريط بالمواطنين اصحاب
االول ـ ــوي ـ ــة ،وانـ ـ ــا ق ـل ــت ل ــوزي ــرة
االسكان ان يدخل المستحقون
لـلـمــزاد العلني لبيع القسيمة
وال يتم البيع لمن لديه امــوال
اكثر ،وسأقدم تعديال على هذا
القانون.
وقـ ـ ــال ف ـي ـصــل ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :ال
ي ــوج ــد س ـح ــب ل ـل ـم ـن ــازل ،ان ـمــا
بيوت مـسـتــردة ،وسنطلب من
ال ـح ـكــومــة ان ت ـك ــون االول ــوي ــة
الصـ ـح ــاب ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة،
وعـلــى الـحـكــومــة الـتـعـهــد بهذا
االمر بان تكون االولوية للمزاد
العلني للمستحقين.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــرة جـ ـن ــان
ب ـ ــوش ـ ـه ـ ــري :ن ـ ـثـ ـ ّـمـ ــن مـ ـ ــا ق ــال ــه
الدمخي حول ان تكون االولوية
ف ــي م ـ ــزاد ال ـب ـي ــوت ال ـم ـس ـتــردة
لمستحقي الرعاية السكنية ،ثم
من يرغب من اآلخرين.
وعقب الدمخي بالقول :شكرا
ل ـلــوزيــرة بــوشـهــري وأط ـلــب ان
يضاف التعديل حتى يصوت
عليه.
اما صالح عاشور فقال :على
الحكومة مسؤولية وطنية بعد
ان مضى على تحرير الكويت
 28سنة ،وحتى اآلن مشكالت
اهالي الشهداء متواصلة ،فهل
يعقل ان تنتظر زوجــة الشهيد

 27س ـ ـنـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ا لـ ـبـ ـي ــت
باسمها؟ وكالمي سمعه وزير
الداخلية ،وهذه القضية أولوية،
ل ـكــن ان ن ـصــل م ـتــأخــريــن خير
مــن أال نـصــل ،وش ـكــرا لـلــوزيــرة
ب ــوشـ ـه ــري ع ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـح ــال،
ً
م ـض ـي ـف ــا :هـ ـ ــذه ق ـض ـي ــة مـتـفــق
عـلـيـهــا وط ــال حـلـهــا لـغــايــة 27
سنة ،فكيف سيكون حال باقي
القضايا؟!
وشدد عاشور على ضرورة
ح ــل مـشـكـلــة مـجـمــع ال ـصــوابــر،
وبـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ه ـ ــدم ـ ــه ف ـل ـي ــذه ــب
للكويتيات المتزوجات من غير
كويتي ،وتحل مشكلة  40أسرة
افضل مما تبقى ،وذلــك عندما
لفتت الوزيرة بوشهري إلى ان
عدد وحداته  40وحدة.

وضع ضوابط
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب عـ ـ ــدنـ ـ ــان
عبدالصمد إن القانون المنظور
ج ـي ــد ،وي ـج ــب وضـ ــع ضــوابــط
حتى تستفيد االسرة من السكن
الـمـخـصــص ل ـهــا ،وكـ ــان لــديـنــا
ســاب ـقــة بـ ــأن م ــن ل ــدي ــه قسيمة
ال يستطيع ا ل ـت ـصــرف بـهــا إال
بعد س ــداد الـقــرض االسـكــانــي،
ويجب االنتباه لذلك ،وأن يتم
وضــع ضوابط تمنع التصرف
فـ ــي الـ ـمـ ـن ــازل ف ـ ــور ال ـت ـس ـج ـيــل
بأسمائهم ،وذلــك حفاظا على
االسر وملكياتهم لها.
وت ــاب ــع ع ـبــدال ـص ـمــد :أم ــا ما
ذكره خورشيد بشأن قطعة 12
بــالـســالـمـيــة فـيـجــب االسـتـفــادة
منها ،حيث يعاد توزيعها ،ومن
الظلم مــا يـحــدث ،فهي منطقة
م ـع ـق ــدة م ـك ـت ـظــة ك ــال ـف ــروان ـي ــة،
ويجب ان يكون هناك التثمين
العادل.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب حـمــدان
العازمي يجب دراسة الضوابط
بالشكل المطلوب ،فالمزاد

بيع الوحدات المستردة بالمزاد العلني واألولوية لمستحقي الرعاية السكنية
وافـ ــق مـجـلــس األمـ ــة ع ـلــى م ـشــروع
قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية
بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية
ع ـل ــى وث ـي ـق ــة ت ـم ـل ــك الـ ـب ــدي ــل ال ـس ـك ـنــي
الـمـخـصــص ألسـ ــرة الـشـهـيــد بــاسـمـهــا
مـ ـنـ ـف ــردة إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إس ـ ـهـ ــام ن ـشــاط
ا لـقـطــاع ا ل ـخــاص فــي تعمير األرا ض ــي
ال ـف ـض ــاء ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ألغـ ــراض
الرعاية السكنية ،في مداولتيه األولى
والثانية.
ون ـ ــاق ـ ــش الـ ـمـ ـجـ ـل ــس تـ ـق ــري ــر ل ـج ـنــة
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ع ـ ــن مـ ـش ــروع
القانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
ا ل ـس ـك ـن ـيــة وا لـ ـق ــا ن ــون ر قـ ــم ( )27لـسـنــة
 1995فــي شــأن إ سـهــام نـشــاط القطاع
ا لـخــاص فــي تعمير األرا ض ــي الفضاء
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ألغـ ـ ــراض الــرعــايــة
السكنية.
ونـصــت ال ـمــادة األول ــى مــن مـشــروع
ال ـق ــان ــون ع ـلــى ال ـت ــال ــي "تـ ـض ــاف ف ـقــرة
جديدة بنهاية المادة ( )32من القانون
رقم  47لسنة  1993المشار إليه نصها
التالي :وفي حال استشهاد رب األسرة

قـ ـب ــل إصـ ـ ـ ــدار وثـ ـيـ ـق ــة ال ـت ـم ـل ــك ت ـص ــدر
الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية
وفقا للضوابط واألحكام التي يصدر
بها قرار من الوزير المختص بناء على
موافقة مجلس اإلدارة".
وقضت ا لـمــادة الثانية مــن مشروع
القانون بأن "تضاف إلى نهاية المادة
( )17من القانون رقم ( )27لسنة 1995
الـ ـمـ ـش ــار إل ـ ـيـ ــه ف ـ ـقـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ن ـص ـهــا
التالي :ويجوز للمؤسسة بيع أي من
البدائل السكنية المستردة (قسيمة-
بـيــت-شـقــة) مــن الـمـخـصــص لـهــم وفـقــا
ألحكام القانون رقم ( )47لسنة 1993
ال ـم ـش ــار إل ـي ــه وذلـ ــك ب ــال ـم ــزاد الـعـلـنــي
ع ـل ــى أن ت ـك ــون األولـ ــويـ ــة ل ـم ــن يــرغــب
مــن مستحقي ا لــر عــا يــة السكنية وفقا
للشروط والضوابط التي يصدر بها
ق ــرار مــن الــوزيــر الـمـخـتــص ب ـنــاء على
موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى
أن يتم تقييم السعر األساسي للمزاد
من خالل مقيم أو أكثر".
ولفتت المذكرة اإليضاحية لمشروع
القانون إلى استحداث نص جديد في
قانون (الرعاية السكنية) يكفل ألرملة

الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة
تملك البدل السكني المخصص ألسرة
الـشـهـيــد بــاسـمـهــا م ـن ـفــردة س ــواء كــان
دون أوالد أو مع وجود أوالد حصلوا
أم ل ــم ي ـح ـص ـلــوا ب ـع ــد ع ـل ــى (ا ل ــر ع ــا ي ــة
السكنية).
وأشـ ــارت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة إلــى
استحقاق أرملة الشهيد الكويتية لهذا
التكريم "التي حافظت من بعده على
أسرته وكرست حياتها ألوالدها فبات
مــن الـمــائــم تـكــريـمـهــا تـكــريـمــا خــاصــا
يليق بتضحياتها".
وعزت المذكرة إضافة فقرة جديدة
تـ ـجـ ـي ــز ل ـ ـ ـ (ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة) ب ـيــع
الوحدات السكنية المستردة بالمزاد
العلني إلى ان قيمة الوحدة السكنية
المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـتــم ف ـيــه االسـ ـت ــرداد
وع ـمــا عـلــى تـنـمـيــة م ــوارد الـمــؤسـســة
وب ـم ــا ي ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع
المستقبلية والحالية التي تقوم بها
المؤسسة.

بوشهري متوسطة خورشيد وعبدالصمد
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دميثير والصالح والجالل
ال ـع ـل ـن ــي يـ ـج ــب ان ي ـك ــون
الصـحــاب الطلبات االسكانية،
م ـشــددا عـلــى ان مـبــانــي صباح
الـ ـس ــال ــم م ـت ـه ــال ـك ــة وي ـ ـجـ ــب ان
تسحب ألنـهــا تــؤجــر بالباطن،
وال ـق ــان ــون ال ـي ــوم م ــن الـقــوانـيــن
الـمـهـمــة ونـشـيــد بـعـمــل اللجنة
االسكانية.

حق أبناء الشهيد
بـ ــدوره شـكــر ال ـنــائــب اســامــة
الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ع ـل ــى
مـ ـش ــروعـ ـه ــا عـ ـب ــر تـ ـك ــري ــم اس ــر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء« ،وأن ـ ـبـ ــه ال ـمــؤس ـســة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
ب ـضــرورة أن تضمن حــق ابـنــاء
الشهيد ،فقد تكون ارملة الشهيد
تزوجت من شخص آخر ،وهذا
حـقـهــا ال ـش ــرع ــي ،ل ـكــن ي ـجــب ان
تــراعــى ال ـضــوابــط ذل ــك ،وأدع ــو
تخصيص يوم  24فبراير ليكون
ي ــوم الـشـهـيــد حـتــى يـتــم خــالــه
إبراز ما قدمه الشهداء في معركة
القرين.
الى ذلك ،قال النائب عبدالله
الرومي أعتقد ان النظرة كانت
ق ــاص ــرة ف ـقــط ألرم ـل ــة الـشـهـيــد،
وطــال ـمــا االمـ ــر ج ــاء م ــن تـكــريــم
الشهيد فال يقتصر على الزوجة،
بــل على االس ــرة ككل ،وشبابنا
وبناتنا الذين استشهدوا قدموا
ال ـك ـث ـي ــر وض ـ ـحـ ــوا ب ــارواحـ ـه ــم،
ومهما قدمنا لهم لــن نوافيهم
حقهم .وأك ــرر يجب اال يقتصر
ال ـت ـكــريــم ع ـلــى ارمـ ـل ــة الـشـهـيــد،
ويجب اعادة المنازل الصحابها
لينتفع بها الورثة.
أما النائب عبدالله فهاد فقال
ك ــان يـجــب االلـتـفــات الـيـهــم منذ
زمن ،لكن ان تصل متاخرا خير
من ان ال تصل ،مقترحا العودة
ل ـل ـنــص ال ـق ــدي ــم ف ــي احـ ــد م ــواد
القانون.
ولفت فهاد الى تحول بعض
القسائم الى سكن عــزاب ،وهذه
مسؤولية السكنية بــأن تلتفت
الـ ــى ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي تم
تحويل بعضه الى شقق فندقية،
وودنــا أال تكون القوانين حبرا
على ورق ،حتى ال نشهد الغزو
ع ـل ــى ال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة مــن
اصحاب المحافظ المليونية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
س ـع ــدون ح ـمــاد إن تـكــريــم اســر
الشهداء واجب في كل المجاالت،
وابناؤهم يستحقون الجنسية،
ونحن مع اصــدار وثيقة السرة
ال ـش ـه ـي ــد ب ـش ـكــل فـ ـ ـ ــوري ،وأود
توجيه االنتباه الى الكويتيات
المخصص لهم وحدات سكنية
بصفة ايجار ،وأطالب بــأن يتم
شمولهم بالقانون ،خاصة انه
مرت سنوات على استئجارهم
هذه القسائم.

العازمي والفضالة ومتابعة للجلسة
وردت الـ ــوزيـ ــرة ب ــوش ـه ــري:
«االس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ال تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـس ـحــب
الـ ـبـ ـي ــوت اال بـ ـن ــاء ع ـل ــى ك ـتــاب
ي ـص ـل ـه ــا م ـ ــن وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع،
فتتحرك فــي هــذا الـشــأن ،وغير
صحيح ان يتم سحب البيوت
م ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات ال ـم ـم ـن ــوح ــة
ل ـه ــن ب ـص ـفــة االسـ ـتـ ـئـ ـج ــار ،وال
ت ـس ـحــب ال ـمــؤس ـســة اي ب ـيــوت
بها مستحق للرعاية السكنية،
والـ ـسـ ـح ــب يـ ـك ــون ب ـس ـبــب ع ــدم
وجـ ـ ــود مـسـتـحـقـيــن كــويـتـيـيــن
بــال ـم ـنــزل ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة»،
راف ـض ــة ال ـم ـقــارنــة ب ـيــن منطقة
خيطان ا لـتــي تبلغ  1400بيت
تقريبا مع اخرى بها  40وحدة.
وأض ــاف ــت بــوش ـهــري :وفيما
يتعلق باصدار الوثائق ،ال نقوم
مباشرة بسحب البيت في حالة
الوفاة ،فعند وجــود ورثــة يظل
البيت ،ويسحب اذا كان ال يوجد
م ـس ـت ـح ـق ــون ،وحـ ـت ــى ال ي ـكــون
ه ـن ــاك ازدواج ـ ـيـ ــة ف ــي الــرعــايــة
السكنية ،وهذه فلسفتنا.
وأكـ ــد ح ـمــاد ان لــديــه االدل ــة
الـ ـت ــي ت ـث ـب ــت س ـح ــب ال ـب ـي ــوت،
فعندما توفيت االم التي لديها
ا بـنــاء غير كويتيين تــم سحب
البيت منهم.

دخول المزاد
ث ـ ــم ت ـ ـحـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ـل ـيــل
عبدالله مشددا على ان القانون
يقدم شيئا لرب االسرة الذي قدم
حياته للوطن ويجب ان تتميز
اسرته في جميع الخدمات ،وآن
االوان لـهــذا الـمـجـلــس ان يركز
على قوانين بهذا الشكل.
فــي وقــت قــال النائب ريــاض
الـ ـع ــدس ــان ــي :ي ـف ـت ــرض اض ــاف ــة
تـ ـع ــدي ــات ت ـش ـي ــر ال ـ ــى اص ـ ــدار
وث ـي ـقــة ب ــاس ــم ارمـ ـل ــة الـشـهـيــد،
والكل متفق عليه ،ويجب اضافة
مــا يغطي قــانــون كيفية ذهــاب
االم ـ ـ ـ ــوال ،ول ــدي ـن ــا اح ـت ـك ــار فــي
االراضي مما ادى الى ارتفاعها
وأضـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ــأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ــدخ ـ ــول
البسيطة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي ان
كلمة اولــويــة فــي دخــول المزاد
مطاطية ويجب ان تحدد بشكل
واضح.
ونـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
المختصين بخصوص الطريق
ال ــى مــديـنــة صـبــاح االح ـمــد عن
طــريــق ال ـم ـقــوع الـ ــذي يختصر
نصف المسافة ،ويجب تطوير
الخدمات من اجل المواطنين.
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ــودة
ال ــرويـ ـع ــي ال ـل ـج ـنــة االس ـكــان ـيــة
ع ـلــى اق ـتــراح ـهــا« ،وهـ ـن ــاك اســر
ف ـق ــدت ب ـيــوت ـهــا ب ـعــد ث ـب ــوت ان
رب ـهــا شـهـيــد ،وال ــواق ــع الـحــالــي
خاطئ ويجب معالجته ،ومجرد

حدث في الجلسة
ً
شكرا على إشادتك
بعبدالله السالم
ع ـنــدمــا قـ ــال حـ ـم ــدان الـ ـع ــازم ــي :نـحــن
اذا اشــدنــا نشيد بــالـجـهــود فــي معرض
حديثه عن تعديل قانون الرعاية السكنية،
فمازحه الغانم بــالـقــول :شـكــرا الشــادتــك
بعبدالله السالم والرميثية.

الريتز
عند حــديــث صـفــاء الـهــاشــم عــن فرض
الحكومة الضريبة على المواطنين ،قالت
ان اللهو الخفي ال يجيب علي بالطريقة
الصحيحة ،واقول له :ستذهب للريتز ،وال
الكويت ما فيها ريترز!

مدامك بخير أنا بخير
ع ـ ـنـ ــد وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي الـ ـح ــدي ــث
ع ــن ت ـعــديــل ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـعــدنــان
ع ـب ــدال ـص ـم ــد ،خ ــاط ـب ــه ال ـغ ــان ــم ب ــال ـق ــول:
شلونك سيد عساك بخير؟ فرد عبدالصمد
بالقول :انا بخير مدامك بخير.

تـخـصـيــص اي مـسـكــن لــاســرة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ي ـتــم س ـح ـبــه بــأي
حـ ــال ،وس ـن ـقــدم ت ـعــديــا بـشــأن
ذلك ،ويجب منح البيوت بصفة
التملك وليست بصفة االيجار».
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـب ـ ــارك
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف مـ ـ ــواف ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ـل ــى
ال ـت ـع ــدي ــل ال ـم ـس ـت ـحــق ،وه ـن ــاك
اخ ــال بــالـمـســاواة فــي الـمــراكــز
ال ـقــانــون ـيــة فـيـمــا ي ـخــص تملك
ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ورس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــوزيـ ــرة
بــوش ـهــري ب ــان يـتــم تـحــويــل ال ـ
 500ب ـيــت الـمـسـتـلـمــة بـمـكــرمــة
ام ـي ــري ــة وب ـع ـض ـهــا ق ـبــل ال ـغــزو
ل ـلــورثــة الـشــرعـيـيــن حـيــث شــاء
الـ ـق ــدر ان ي ـت ــوف ــى اص ـحــاب ـهــا،
والـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة تـهـتــم
ب ــال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،ولــدي ـهــا
ذراع استثمارية ونحن نسمع
عن ذلك ،ومجرد حبر على ورق.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ش ــدد الـنــائــب
عمر الطبطبائي على ضــرورة
االستعانة بأصحاب الخبرات
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص حـ ـ ــل ال ـم ـش ـك ـل ــة
االس ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــة ،وسـ ـ ـ ــأقـ ـ ـ ــدم ح ــا
م ـت ـك ــام ــا ال ـج ـل ـس ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة،
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى ان ت ـ ـكـ ــون ال ـ ــوزي ـ ــرة
ب ــوشـ ـه ــري مـ ــن ف ــري ـق ـن ــا بــدعــم
فكرتنا المتكاملة وليست من
الفريق المقابل ،مشيرا الــى ان
احــد المهندسين قــدم مشروع
«برايم» الذي يجب تنفيذه.
ورف ـ ــع ال ـغ ــان ــم ال ـج ـل ـســة ربــع
ساعة لصالة الظهر الفتا الى ان
المجلس يحتاج لنصاب عقبها
من اجل التصويت على القانون.

استئناف الجلسة
واستؤنفت الجلسة الساعة
 ،1:10و نـ ـب ــه ر ئـ ـي ــس ا ل ـل ـج ـنــة

حضور طالبي في جلسة أمس

على أقل
من مهلك
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ــأل عـ ـ ــدنـ ـ ــان
عـبــدالـصـمــد ال ـغ ــان ــم :ه ــل تم
االنتهاء من مناقشة الخطاب
االم ـ ـيـ ــري؟ رد عـلـيــه ال ـغــانــم:
ع ـل ــى أقـ ـ ــل مـ ــن م ـه ـل ــك ،لـيــش
مستعجل؟!

كل ما بتحجي
ينقز حمدان
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث خ ـل ـي ــل
ع ـبــدال ـلــه ،ك ــان ي ــوج ــه كــامــه
للجنة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة،
فقاطعه حمدان بالقول :وجه
كــامــك ل ـلــرئــاســة ،ف ــرد عليه
عبدالله قــائــا :يــاريــس ،هذا
حمدان ،كل ما تحجيت ينقز،
ف ـقــال ال ـغــانــم :كــامــه الئـحــي
وصحيح.

زحمة نيابية  -حكومية

من الوارد في
حال تسجيل
البيت بغير
اسم أرملة
الشهيد أن
يباع فتجد
نفسها في
الشارع

فيصل الكندري

ضرورة
االستعانة
بأصحاب
الخبرات
فيما يخص
حل المشكلة
اإلسكانية
وسأقدم
ً
ً
حال متكامال
الجلسة
المقبلة

الطبطبائي

االسكانية الى تسلمه تعديلين
على القانون ،وفي نقطة نظام
لفت العدساني الــى ان وزيــرة
االس ـك ــان زودتـ ــه ب ـقــرار انـجــاز
مـشــروع طــريــق مدينة صباح
االحمد ،داعيا وزير النفط الى
ال ـت ـعــاون مــن اج ــل تنفيذ هــذا
المشروع.
ولفت فيصل الكندري الى ان
البيت يسجل باسم الورثة ،وان
التعديل ينفي هــدف القانون
ال ـ ــذي ي ـح ـمــي ارمـ ـل ــة الـشـهـيــد
مطالبا بإقراره.
ورد النائب عبدالله الرومي
مـشــددا على ان التعديل مهم
جدا ،فمبدأ القانون هو تكريم
الشهيد ا لــذي ال يقتصر على
االرم ـل ــة وان ـمــا تـكــريــم االس ــرة
كلها ،وقد تكون ارملته تزوجت
وتركت ابناء ها ،وبذلك يكون
وزعـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــاف بـ ـي ــن افـ ـ ــراد
االسـ ـ ـ ـ ــرة ،داع ـ ـيـ ــا الـ ـ ــى ارجـ ـ ــاع
االقـ ـ ـت ـ ــراح ل ـل ـج ـنــة االس ـكــان ـيــة
وي ـب ـقــى ع ـلــى ج ـ ــدول االع ـم ــال
لدراسته.
واشــار فيصل الكندري الى
انه من الوارد في حال تسجيله
بـغـيــر اس ــم ارم ـل ــة الـشـهـيــد ان
يتم بيع المنزل لتجد نفسها
في الشارع.
ورفـ ـ ــض ال ـم ـج ـل ــس ت ـعــديــل
الــرومــي بنتيجة  16مــن اصل
 50عضوا ،واكــد النائب عادل
الدمخي موافقته على القانون
ب ـشــرط تـعـهــد الـحـكــومــة فيما
يخص اولوية المزاد العلني.
وق ــال ــت ال ــوزي ــرة بــوشـهــري
ان الحكومة تتعهد بان تكون
االول ــوي ــة ف ــي الـ ـم ــزاد الـعـلـنــي
الصحاب الرعاية السكنية.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب حـ ـ ـم ـ ــدان

ضحكة مشتركة بين الحجرف والمويزري وفهاد والدوسري

«القمة اإلسالمية» تجتمع كل سنتين
لمواجهة التطورات العالمية المتسارعة
واف ــق مـجـلــس األم ــة فــي ال ـمــداولــة األول ــى
والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على
التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية
العرب بشأن دوريــة انعقاد القمة اإلسالمية
لـمـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي ،وأح ــال ــه إلــى
الحكومة.
ون ــاق ــش الـمـجـلــس ت ـقــريــر لـجـنــة ال ـش ــؤون
الـخــارجـيــة الـبــرلـمــانـيــة عــن م ـشــروع الـقــانــون
المذكور والذي يحمل رقم ( 44-/3أ.ت) ،بشأن
دورية انعقاد القمة اإلسالمية للمنظمة.
وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع،
ال ـع ــازم ــي ل ـي ـســأل ع ــن اس ـبــاب
االعـ ـت ــراض ع ـلــى ت ـعــديــل عــدم
ت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ب ــأسـ ـم ــاء
الــورثــة ،ورد فيصل الكندري
الفتا الى االنتهاء من التعديل
وصوتنا عليه ووافق المجلس
على القانون.
ووافق المجلس على تعديل
ثــان بــأن يكون الـمــزاد العلني
لمستحقي ا لــر عــا يــة السكنية
اولوية.
وواف ـ ــق مـجـلــس االمـ ــة على
ال ـقــانــون فــي ال ـمــداولــة االول ــى
ب ـ ـ  55عـ ـض ــوا ،وع ـ ــدم مــواف ـقــة
ع ـبــدال ـلــه الـ ــرومـ ــي ،وبـمــوجــب
طـ ـ ـل ـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــال وافـ ـ ـ ــق
ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون فــي
الـمــداولــة الثانية وأحــالــه الى
الحكومة.
وأكد فيصل الكندري ان هذا

أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم
كله والعالم اإلسالمي على وجه الخصوص
تـسـتــدعــي تـكـثـيــف دورات ال ـق ـمــة اإلســام ـيــة
لعرض القضايا الكبرى لألمة اإلسالمية على
نظر ملوك ورؤساء وقادة الدول األعضاء.
ويــأتــي تـعــديــل الـفـقــرة األول ــى مــن الـمــادة
الثامنة من الميثاق بالنص على أن "تجتمع
الـقـمــة اإلســامـيــة م ــرة كــل سنتين فــي إحــدى
ال ــدول األع ـضــاء" ،وفـقــا لما جــاء فــي المذكرة
اإليضاحية للنظر في القضايا العليا التي تهم
العالم اإلسالمي واألمة اإلسالمية.

الـقــانــون ان ـجــاز مميز للجنة،
ويحقق الحياة الكريمة ألرملة
الـشـهـيــد وألس ــرت ـه ــا ،والـشـكــر
والتقدير لكل من صوت ،ومن
لم يصوت على القانون.
وع ـ ـق ـ ـبـ ــت ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة جـ ـن ــان
بوشهري قائلة :اشكر اعضاء
اللجنة االسكانية على دعمهم
لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل ،وف ــريـ ـقـ ـه ــم
القانوني ،وهــذا اقــل ما يمكن
تقديمه الرامل الشهداء ،خاصة
ونـ ـح ــن م ـق ـب ـلــون ع ـل ــى ال ـع ـيــد
الوطني وعيد التحرير.

تزكية الحويلة
وفتح الغانم الباب للترشح
لـعـضــويــة ال ـبــرل ـمــان ال ـعــربــي،
وقام المجلس بتزكية النائب
م ـح ـمــد ال ـح ــوي ـل ــة الـ ـ ــذي شـكــر
المجلس على ثقته.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ــى
مناقشة تقرير لجنة الخارجية
عن مشروع قانون بالمصادقة
ع ـلــى ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ــوارد ب ـقــرار
مجلس وزراء الخارجية بشأن
دورية انعقاد القمة االسالمية
لمنظمة التعاون االسالمي.
واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة
الخارجية عبدالكريم الكندري
الــى ان التعديل نــص على ان
ال ـق ـمــة االس ــام ـي ــة تـنـعـقــد كل
سنتين بدال من  3سنوات وهي
اتـفــاقـيــة نمطية لـيــس بـهــا اي
مساس بالدستور.
ورح ـ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـغ ــان ــم
برئيسة البرلمان الدنماركي
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ـهــا مـعــربــا
ع ــن ن ـج ــاح الـ ــزيـ ــارة وتـطـلـعــه
ال ــى طـيــب االقــامــة بـيــن اهلهم
بالكويت ،فحللتم اهال ونزلتم
سهال .كما رحــب وزيــر العدل
برئيسة البرلمان الدنماركي
والوفد المرافق لها.

ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
االتفاقية في المداولة االولــى
بـ ـ  ،52ورف ــض الـنــائــب صالح
عاشور ،كما اقرها بالمداولة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ذاتـ ـه ــا
واحالها الى الحكومة.
وأكد النائب خليل عبدالله
ان السياسة الخارجية يشهد
الكل بها ،والتزام دولة الكويت
بــاالت ـفــاق ـيــات ،ف ــال ــدول ــة تــدفــع
امــواال بها وهي امــوال كثيرة،
واذا جــاء كــم وزي ــر الخارجية
باتفاقية جديدة ســؤال واحد
ل ـ ــه :ك ــم كــوي ـت ـيــا ي ـع ـمــل ب ـهــذه
المنظمات؟
وت ــا ال ـغــانــم طـلـبــا بتقديم
تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
ب ـشــأن دم ــج بــرنــامــج الهيكلة
م ــع الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة بـجـلـســة
ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى مـ ــا عـ ـ ـ ــداه ،وقـ ــال
النائب محمد الدالل :سبق ان
نــاقـشـنــا ال ـم ــوض ــوع ،وطلبنا
م ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة مـ ــريـ ــم ال ـع ـق ـيــل
م ـنــاق ـشــة الـ ـم ــوض ــوع ،وادعـ ــو
الى االستعجال في مناقشته،
وواف ــق المجلس عـلــى الطلب
ع ـ ـلـ ــى ان تـ ـ ـف ـ ــوض الـ ــرئـ ــاسـ ــة
بترتيب بنود جدول اليوم.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ــى
مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة عـ ـ ــن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح
بقانون بتعديل الفقرة االولى
مــن ال ـمــادة  153مــن المرسوم
بالقانون رقــم  38لسنة 1980
بـ ــاصـ ــدار ق ــان ــون ال ـم ــراف ـع ــات
المدنية.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
القانون من حيث المبدأ.
ورفـ ــع ال ـغــانــم الـجـلـســة الــى
ال ـســاعــة الـتــاسـعــة م ــن صـبــاح
اليوم على ان تبدأ بموضوع
«المرافعات المدنية».

محليات 10
«الحماية المدنية» تمنح الخضر والنهام وشجاع وسام الفارس
ةديرجلا
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رئيس األركان :جاهزون لدعم مؤسسات الدولة كلما دعت الحاجة

تقليد الخضر الوسام

التكريم
دافع للعطاء
والفضل
لتوجيهات
الجراح

وكيل «الداخلية»

الكتروسي يمنح النهام وسام الفارس
استقبل رئيس األركان العامة للجيش
ال ـفــريــق الــركــن مـحـمــد الـخـضــر بمكتبه
أم ــس ،األم ـيــن ال ـعــام للمنظمة الــدولـيــة
للحماية المدنية بلقاسم الكتروسي،
بمناسبة صدور المرسوم األميري بمنح
الـخـضــر وسـ ــام ال ـف ــارس ال ــدول ــي ،ال ــذي
تقدمه المنظمة الدولية للحماية المدنية،
ً
تقديرا منها لدعمه لجهود اإلدارة العامة
لإلطفاء خالل فترة األمطار الغزيرة التي
مرت بها البالد في نوفمبر الماضي.
وع ـ ّـب ــر ال ـخ ـضــر ع ــن ش ـك ــره وت ـقــديــره
لسمو أمير البالد القائد األعلى للقوات
الـمـسـلـحــة الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد على
صدور مرسوم تقليده هذا الوسام الذي
هو محل اعتزاز وفخر لجميع منتسبي
ً
ال ـج ـي ــش ،م ــؤك ــدا اس ـت ـم ــرار ال ـجــاهــزيــة
واالستعداد والتعاون الدائم مع مختلف
وزارات ومؤسسات الدولة ودعم جهودها

المختلفة متى مــا دعــت الحاجة ،وذلــك
تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح.
وأبدى رئيس األركان تقديره وامتنانه
للمنظمة الدولية على منحه هذا الوسام
الـ ــذي ي ـهــديــه ب ـ ــدوره إل ــى ك ــل منتسبي
الجيش بشكل عام ،ولقوة واجب «غيث»
بـشـكــل خ ــاص ،عـلــى مــا قــامــوا بــه خــال
فـتــرة س ــوء األحـ ــوال الـجــويــة الـتــي مــرت
بها البالد.
كما استقبل وكيل وزارة الداخلية،
الفريق عصام النهام ،في مكتبه بوزارة
الداخلية ،أمس ،األمين العام للمنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة ال ـمــدن ـيــة وال ــدف ــاع
ال ـمــدنــي بـلـقــاســم ال ـك ـتــروســي ،والــوفــد
ً
المرافق ،الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية
لـلـكــويــت تـتـضـمــن ت ـكــريــم ال ـن ـهــام على

 ...واللواء شجاع
جهوده ومنحه وسام الفارس الدولي.
وق ـ ـ ــام الـ ـكـ ـت ــروس ــي ب ـت ـق ـل ـيــد ال ـن ـه ــام
وسام الفارس الدولي للمنظمة الدولية
للحماية المدنية والدفاع المدني ،تقديرا
إلس ـه ــام ــه وم ـن ـت ـس ـبــي «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» فــي
دعــم اإلدارة العامة لــإطـفــاء ،والتعاون
عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي بتطبيق نظم
الحماية المدنية ل ــأرواح والممتلكات
بتميز واحترافية واإلدارة الناجحة ألزمة
السيول واألمطار الغزيرة التي شهدتها
الكويت أخيرا.
وأعرب النهام عن شكره لهذا «التقدير
الدولي الكبير ،الذي ُيعد حافزا لمزيد من
البذل والعطاء».
واستقبل وكيل الحرس الفريق الركن
هاشم الرفاعي الكتروسي وزايــد ونقل
إليهما تحيات القيادة العليا للحرس
الوطني.

المكراد والكتروسي
وب ـحــث ال ـل ـقــاء ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون بين
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي وال ـم ـن ـظ ـمــة الــدول ـيــة
لـلـحـمــايــة الـمــدنـيــة ف ــي م ـجــال الـحـمــايــة
واإلنـ ـ ـق ـ ــاذ واألم ـ ـ ـ ــن ،ح ـي ــث أك ـ ــد ال ـف ــري ــق
الرفاعي سعي الحرس إلى تعزيز دوره
ف ــي م ـس ــان ــدة أجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة لـحـمــايــة
المنشآت ومواجهة الكوارث واألزمات.
وق ـ ــام ال ـك ـت ــروس ــي بـتـقـلـيــد ال ـم ـعــاون
للعمليات والتدريب في الحرس الوطني
اللواء الركن فالح شجاع وســام القائد،
ت ـق ــدي ــرا إلس ـه ــام ــه ومـنـت ـس ـبــي ال ـحــرس
الوطني في دعم اإلدارة العامة لإلطفاء،
وتقديم اإلسناد لها في مواجهة الحوادث
الكبرى.
من جانبه ،أكد اللواء الركن شجاع أن
تتويجه بهذا الوسام الرفيع وسام على
صــدور منتسبي الحرس وتقدير دولي
لجهودهم في خدمة الوطن.

المكراد بحث التعاون
مع الكتروسي
بحث الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة الـعــامــة لــإطـفــاء الـفــريــق خالد
المكراد مع األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية
بلقاسم الكتروسي سبل التعاون.
جــاء ذلــك خــال استقبال الفريق المكراد ،في مكتبه أمس،
اللكتروسي والوفد المرافق له.
وتأتي زيارة الكتروسي للكويت لحضور تمرين شامل 5
الذي ينطلق الخميس المقبل .وتم خالل اللقاء بحث المواضيع
ذات االهتمام المشترك ،ال سيما عضوية الكويت في المنظمة،
والمواضيع االقليمية والدولية في المنظمة .حضر اللقاء نواب
المدير العام اللواء خالد التركيت واللواء صالح األنصاري
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم العميد خليل األمير.

زحام وتذمر أمام إدارات المرور

حريق محدود في قاعدة
خفر السواحل بالفنطاس

ً
الجميع استبشر خيرا بالنظام اآللي ولكن ال حياة لمن تنادي!
●

محمد الشرهان

تحولت إدارة م ــرور محافظتي حولي
وال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ط ــوابـ ـي ــر م ـك ــدس ــة مــن
الوافدين .هذا المشهد الذي يتكرر يوميا،
في ظل حالة من تذمر المراجعين ،بسبب
ّ
طــول االنـتـظــار فــي ســاســل بشرية ،شكل
عبئا كبيرا على وزارة الــداخـلـيــة ،وجعل
البعض يتساء ل :متى سوف يختفي هذا
ال ــزح ــام ونـ ــرى االدارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة على
األرض وليس مجرد تصريحات حكومية
فقط؟!

ً
واستبشر الجميع خيرا بالنظام اآللي،
ولكن يبدو أنــه ال حياة لمن تـنــادي ...وال
يــرت ـبــط ظ ـه ــور هـ ــذه ال ـط ــواب ـي ــر بــالـمـكــان
الموجودة فيه ،او القصور المادي للدولة
أو القيادات االمنية التي تدير تلك المواقع،
بـ ــل ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ي ـت ـم ـثــل فـ ــي ع ــدم
التنسيق بين جهات الدولة ،حيث اتخذت
وزارة الداخلية قرارا منذ عدة سنوات نص
على ربــط صالحية رخصة قـيــادة الوافد
بمدة االقامة ،دون ان تكون مستعدة لمثل
هــذا ال ـقــرار ،ال ــذي شكل عبئا على ادارات
المرور ،والتي اضطر قياديوها الى تقسيم

الـعـمــل عـلــى فـتــرتـيــن؛ صباحية للمواطن
ومسائية للمراجعين الوافدين ،لتظهر هذه
الطوابير بشكل الفت.
وأكد مصدر أمني لـ «الجريدة» أن هناك
مـشـكـلــة أخـ ــرى حـقـيـقـيــة تـتـمـثــل ف ــي عــدم
وج ـ ــود ك ـم ـيــة كــاف ـيــة م ــن رخـ ــص ال ـق ـيــادة
واس ـت ـمــارات التعليم فــي إدارات ال ـمــرور،
بسبب عــدم توفير الشركة المتعاقدة مع
الوزارة للكميات المطلوبة ،مشيرا الى أن
ً
مسؤولي ادارات المرور حددوا عددا معينا
للمراجعين الوافدين ،مما تسبب في زحمة
وظهور مثل هذه الطوابير.

●

ازدحام كبير أمام «مرور حولي»

محمد الشرهان

اندلع صباح أمــس حريق في مبنى قاعدة صباح
السالم لخفر السواحل في منطقة الفنطاس ،واقتصر
ع ـلــى ال ـخ ـســائــر الـ ـم ــادي ــة ،دون أن ي ـس ـفــر ع ــن وق ــوع
إصابات.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن الحريق اندلع في
َ
جزء من مرسى القاعدة وتم استدعاء مركزي إطفاء
الـمـنـقــف والـشـعـيـبــة ال ـب ـحــري وت ـمــت الـسـيـطــرة على
الحريق ،ولم يشهد إصابات.
وأضاف المصدر ان اإلدارة العامة لخفر السواحل
فتحت تحقيقا داخليا للوقوف على اسباب الحريق
واألضرار التي خلفها.

ةديرجلا

•
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جمعية «الهندسة» لـ ةديرجلا  :رفع معدل القبول
بالتوظيف أزمة يواجهها خريجونا
•

أكدت صعوبة اجتياز االختبارات لما تتضمنه من األسئلة التعجيزية
فيصل متعب

قال عبدالعزيز العايد إن
خريجي كلية الهندسة
والبترول يواجهون صعوبة
في التوظيف ،بسبب رفع
معدل القبول بالمؤسسات
والقطاعات الحكومية.

أ ك ــد ر ئ ـيــس جـمـعـيــة كلية
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول فــي
جــا مـعــة ا لـكــو يــت عبدالعزيز
ا لـ ـع ــا ي ــد ،أن خ ــر ي ـج ــي كـلـيــة
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا
ي ــواجـ ـه ــون أزم ـ ــة وص ـعــوبــة
فــي عـمـلـيــة الـتــوظـيــف ،لــرفــع
مـ ـع ــدل الـ ـقـ ـب ــول ل ـتــوظ ـي ـف ـهــم
في المؤسسات والقطاعات
الحكومية المختلفة.
وقال العايد لـ "الجريدة"،
ان " ق ـبــول تــو ظـيــف خريجي
الهندسة كان سابقا بمعدل
 ،2و لـكــن فــي ا لــو قــت الحالي
تــم ر ف ــع ه ــذا ا لـمـعــدل ليصل
إ لــى  ،2.5فضال عن صعوبة
اج ـت ـي ــاز اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـق ـبــول
لـ ـم ــا ت ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن أس ـئ ـل ــة
تعجيزية".
وأض ـ ـ ـ ــاف انـ ـ ــه "فـ ـ ــي ح ـيــن
تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــف ك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات جـ ــام ـ ـعـ ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
جـ ـه ــات ك ـث ـي ــرة ب ـمــؤس ـســات
ا ل ــدو ل ــة عـلــى ا لـعـمــل لتوفير
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص الـ ــوظـ ـيـ ـفـ ـيـ ــة أمـ ـ ــام
ال ـ ـ ـخـ ـ ــري ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
ال ـم ـع ــارض الــوظ ـي ـف ـيــة الـتــي

ت ـقــام ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،يــواجــه
أغ ـ ـل ـ ــب ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـخ ــري ـج ـي ــن
صـعــوبــة فــي الـحـصــول على
وظيفة تناسب تخصصاتهم
وميولهم".
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن " خ ـ ــر يـ ـ ـج ـ ــي
تخصص الهندسة والبترول
كــانــوا فــي ال ـســابــق يـعــانــون
صعوبة في التوظيف بسبب
ق ــرار رف ــع مـعــدل الـقـبــول في
مؤسسات البترول إ لــى 2.5
نـ ـقـ ـط ــة ،إال أن األ م ـ ـ ــر ت ــر ت ــب
ع ـل ـي ــه تـ ــذمـ ــر خ ــريـ ـج ــي ه ــذا
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص لـ ـيـ ـت ــم ت ـغ ـي ـي ــر
ا لـمـعــدل إ لــى نقطتين فقط"،
م ـب ـي ـنــا ان " ه ـ ــذا ا لـتـخـفـيــض
كـ ـ ــان م ـ ــن ن ـص ـي ــب خ ــري ـج ــي
تخصص الهندسة والبترول
ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ظ ـ ـ ــل ط ـل ـب ــة
ال ـت ـخ ـص ـص ــات األخ ـ ـ ــرى فــي
ال ـك ـل ـي ــة يـ ـع ــان ــون ال ـم ـش ـك ـلــة
ذاتها".

باي فورس
وبين العايد أن "الجمعية
أصبحت تركز على مشاكل
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــري ــن فــي

ال ـط ـل ـب ــة وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ،ألن ــه
يـحـتــم ح ـضــور ال ـطــالــب إلــى
ق ـ ــاع ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،وشـ ـ ــرح
الحالة التي يمر بها ليسمح
له بأخذ المقررات واستكمال
جدوله الدراسي".

مكتبة الطالب

عبدالعزيز العايد

الدراسة أكثر من الخريجين،
ألن ا لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ل ـ ـ ــب ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر
ي ـح ـتــاج ال ــى اه ـت ـمــام واس ــع
مــن جــوانــب مـتـعــددة" ،الفتا
إ لـ ــى أن "أ ه ـ ــم ا ل ـن ـق ــاط ا ل ـتــي
ت ــرك ــز عـلـيـهــا الـجـمـعـيــة هــي
تسجيل المقررات في عملية
استكمال الجداول الدراسية
(ب ـ ــاي فـ ـ ــورس) ،والـتـسـجـيــل
اليدوي".
و ت ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــع "و جـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
ال ـت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـيـ ــدوي ل ـل ـبــاي
ف ـ ـ ــورس يـ ـخ ــدم الـ ـع ــدي ــد مــن

« »GUSTتفتتح معرض الكتاب والمعلومات

ً
ً
تضمن  12كتابا جديدا ألساتذة بالجامعة برعاية «ذات السالسل»
اف ـت ـت ـح ــت ج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـيــج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
الـمـعــرض الـسـنــوي الــرابــع عشر
للكتاب والمعلومات في الحرم
ال ـجــام ـعــي ،بــرعــايــة شــركــة ذات
ال ـس ــاس ــل ،ويـ ـه ــدف ال ـم ـعــرض،
ا ل ــذي تنظمه مكتبة د .عبدالله
الرفاعي سنويا ،إلى ربط الكلية
وطلبتها بــالـنــاشــريــن ،وإتــاحــة
الفرصة أمامهم الكتشاف اآلخر،
وأح ـ ـ ــدث ال ـك ـت ــب ال ـت ــي تـضـمـهــا
المكتبة.
وافـ ـتـ ـت ــح الـ ـمـ ـع ــرض رس ـم ـيــا
رئيس الجامعة د .وليد بوحمرا،
ونائب رئيس مجلس األمناء د.
جاسم عبدالسالم ،ونائب رئيس
الـجــامـعــة ل ـل ـشــؤون األكــاديـمـيــة
ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة د .عـ ـل ــي أن ـ ـص ـ ــاري،
ومديرة المكتبة شوبيتا كولي،
وحـضــره مـســؤولــون فــي اإلدارة
العليا بالجامعة ،وأعضاء هيئة
التدريس والطلبة والعاملون في
الجامعة وضيوفها.
واح ـ ـت ـ ـفـ ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة خ ــال
الـ ـمـ ـع ــرض بـ ــإصـ ــدار  12ك ـتــابــا
مختلفا ،من تأليف أعضاء هيئة
التدريس فيها ،والذين حضروا
جميعا االفتتاح.
وذك ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ،ف ــي بـيــان
أم ــس ،أن الـكـتــب الـجــديــدة التي
صدرت هي" :أساسيات الخرائط
و نـظــم المعلومات الجغرافية"،

بوحمرا خالل جولته بالمعرض

و"التحليل المكاني واالقتصاد
ال ـق ـي ــاس ــي ال ـم ـك ــان ــي" ل ـلــدك ـتــور
محمد مصطفى ،وكتاب "تيسير
الرحمن في علوم وآداب وأحكام
القرآن" للدكتور صالح آر قدان.
وم ــن الـكـتــب أي ـضــا "الـتـنـمـيــة
في هوامش الخليج" و"تصدير
الثروة واغتراب االنسان" للمؤلف
د .عـمــر ال ـش ـهــابــي ،و"الـسـيــاســة
واألدب ا لـ ــر ق ـ ـمـ ــي ف ـ ــي ا لـ ـش ــرق
األوســط" و"ثقافة المشاركة في
ال ـخ ـل ـي ــج" ل ـل ــدك ـت ــور ن ـي ــل لـيـنــز،
وكتاب "أغاني لولو واألصدقاء
الطائرة األربعة" تأليف د .شهد
ال ـش ـمــري ،و"رس ــوم ــات الـطــالـبــة
هاجر المرهون" ،و"قانون اإلعالم

«الفلسفة» ينطلق
مؤتمر
ً
بـ «الخليج» غدا
تنظم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTمؤتمر
الفلسفة بـحـضــور رئـيــس الـجــامـعــة د .ولـيــد بــوحـمــرا ،الــذي
ينطلق في الحرم الجامعي وعلى مدار  3أيام اعتبارا من غد
ّ
حتى  9الجاري ،علما بأن المؤتمر الذي ينظمه قسم العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،يجمع كوكبة من علماء الفلسفة تضم
ً
أكثر من  25عالما من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد،
بهدف مناقشة محاور متنوعة تندرج تحت عنوان المؤتمر
"مفهوم الوحدة بين الشرق والغرب".

رابطة «اإلدارية» :نخدم الطلبة
في أسبوع المستجدين
●

حمد العبدلي

أك ـ ـ ــدت ن ــائ ـب ــة رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
اإلداري ـ ــة فــي راب ـطــة طلبة العلوم
اإلداري ــة بجامعة الكويت ،لولوه
السلطان ،أن الرابطة حريصة على
تنظيم العديد من األنشطة الثقافية
واألكاديمية ،التي تفيد الطلبة في
الـكـلـيــات وتـخــدمـهــم فــي حياتهم
الدراسية والعملية بعد التخرج.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان ،فــي
تصريح لـ "الـجــريــدة" ،أن الرابطة
نظمت خ ــال األس ـب ــوع الماضي
نشاط أسبوع الطلبة المستجدين
والـ ـ ـف ـ ــرص ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة لـلـطـلـبــة
ال ـخــري ـج ـيــن ،ب ـم ـشــاركــة ع ــدد من
الجهات في المؤسسات الحكومية
والقطاع الخاص ،مثمنة لهم هذه
الـمـشــاركــة والـحـضــور مــن جانب
الضيوف والرعاة الداعمين للطلبة.

ً
وبينت أن "الرابطة تعكف حاليا
على تنظيم العديد من األنشطة
خالل المرحلة المقبلة ،وما أسبوع
الطلبة المستجدين إال بداية لهذه
األنشطة التي تحرص الرابطة على
تنظيمها ،ونتعهد بتقديم ما هو
ً
الئق بكم ،وسنسعى دائما لالرتقاء
بهذا الصرح".

في الكويت" للدكتور علي دشتي
والــدكـتــور مــات دفــي والدكتورة
الديكو كابوسي.
وت ـض ــم أي ـض ــا ك ـت ــاب "هـيـغــل
وأسس النظرية األدبية" للدكتور
محمد حبيب ،وكتاب عن تطوير
الكلية للتدريس عبر اإلنترنت
للدكتورة جرترود هيواباثيرانا،
وكتاب "التحديات والفرص في
العصر الرقمي" تأليف الدكتور
ص ـ ـ ــاح ال ـ ـشـ ــرهـ ــان والـ ــدك ـ ـتـ ــور
أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــس سـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـتـ ـي ــراس
والدكتور طاهر علي والدكتور
ع ـصــام مـغــربــي وال ــدك ـت ــور لــؤي
تحات.
وأضافت الجامعة أن المعرض

يــوفــر لـلـنــاشــريــن الـ ــرواد منصة
ل ـعــرض أحـ ــدث إص ــدارات ـه ــم من
الـكـتــب وال ـم ــراج ــع اإللـكـتــرونـيــة
ال ـتــي تــوفــر ل ـم ــزودي الـخــدمــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ف ــرص ــة لـ ـع ــرض آخ ــر
مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــم وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم
المتوافرة في عالم التكنولوجيا،
لمساعدة الكلية والطلبة على
تطوير معارفهم في هذا المجال.
وأشار إلى أن المعرض يتيح
كـ ــذلـ ــك فـ ــرصـ ــة ألعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
التدريس لمراجعة أحدث الكتب
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـجــال ـهــم ال ـع ـل ـمــي،
وبــال ـتــالــي تـبـنــي ه ــذه ال ـم ــوارد
وال ـت ـن ـق ــل ف ـي ـه ــا أث ـ ـنـ ــاء ال ـف ـصــل
الدراسي لتعزيز أبحاثهم.

وأوضح العايد أن "مكتبة
الطالب ،في معظم األحيان،
ال ت ــو ف ــر ا ل ـك ـت ــب ا ل ــدرا سـ ـي ــة
لطلبة وطالبات الكلية ،لذا
تـ ـق ــوم ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ب ــداي ــة
ك ــل ف ـصــل دراس ـ ــي بــافـتـتــاح
م ـك ـت ـبــة ل ـل ـط ـل ـبــة تـصــاحـبـهــا
خ ـصــو مــات ،لـيـتـمـكــن جميع
الــدارس ـيــن مــن ش ــراء الـكـتــب
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررات"،
م ـب ـي ـن ــا أن ـ ــه "ف ـ ــي ح ـ ــال ع ــدم
ت ــواف ــر ال ـك ـتــب ن ـجــد ال ـعــديــد
مــن أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
ي ـ ـت ـ ـسـ ــاه ـ ـلـ ــون م ـ ـ ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ويـعـتـمــدون عـلــى الـمــذكــرات
والنوت".
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أكاديميا

المكيمي« :اتحاد التطبيقي» ممثل
الطلبة ...ومنع أي فعالية لغيره
أك ــدت ع ـمــادة ش ــؤون الطلبة
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب أن االتحاد
ال ـعــام لـطـلـبــة وم ـتــدربــي الهيئة
هــو الـمـمـثــل الـشــرعــي والــوحـيــد
لطلبة ومتدربي الهيئة ،بناء على
الئحة النظام األساسي لالتحاد،
التي تنص على ذلك ،وعليه فإن
الهيئة ال تعتد بأي شعارات أو
فعاليات أو تصريحات صحافية
تصدر من خالل قوائم انتخابية
أو مؤسسات أو شركات أو مواقع
إلكترونية خاصة ال تمت للهيئة
بأي صلة.
وأف ـ ــاد عـمـيــد شـ ــؤون الـطـلـبــة
د .حسين المكيمي" :لوحظ في
اآلونـ ــة األخ ـي ــرة إق ــام ــة وتنظيم
فعاليات تخص قوائم انتخابية
ب ــأس ـم ــاء وه ـم ـي ــة أخـ ـ ــرى داخ ــل

حسين المكيمي

أسوار مرافق الهيئة ،لذلك تحذر
العمادة من هــذا التصرف الذي
سيؤدي إلى معاقبة ومحاسبة
المتسببين فيه بشكل قانوني".

وأضاف المكيمي أن العمادة
خاطبت كليات ومعاهد الهيئة
لمنع إقامة أي فعاليات طالبية
تحت شعارات ليست لها عالقة
باتحاد الطلبة أو عمادة شؤون
الطلبة أو الكلية أو المعهد.
وتـ ــابـ ــع" :ت ـ ــم ت ـن ـب ـيــه أع ـض ــاء
الهيئة اإلدارية لالتحاد والقوائم
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـطــاب ـيــة األخـ ــرى
بهذا الـشــأن ،ســواء في اللقاء ات
التي تعقدها العمادة معهم ،أو
مــن خــال الخطابات الرسمية"،
الفتا إلى أن الهيئة ستحاسب أي
طالب ،سواء من داخل االتحاد أو
خارجه ،يخالف هذه التعليمات
ح ـفــاظــا ع ـلــى ال ـن ـظــم وال ـل ــوائ ــح
المتبعة.

الجويسري يطالب بسرعة إنجاز
ملف مكافآت الطلبة بـ«الهيئة»
ق ــال رئـيــس االت ـحــاد ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي
ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب
مبارك الجويسري ان هناك استياء طالبيا كبيرا
تجاه مشكلة التأخر الواضح في مكافآت الطلبة
وأبرزها مكافأة التخصص النادر ،مشيرا إلى أن
تلك المكافآت تمثل الشيء الكثير للطلبة لتسيير
أمورهم إضافة لكونها حافزا للطلبة نحو التفوق

والتميز .وطالب الجويسري في تصريح صحافي
أمس إدارة الهيئة ممثلة في نائب المدير العام
للشؤون اإلداريــة والمالية م .حجرف الحجرف،
وم ــدي ــرة اإلدارة ال ـمــال ـيــة س ـعــاد غــانــم بـســرعــة
انجاز هذا الملف وإرسال تلك المكافآت للبنوك
إليداعها في حسابات الطلبة.

زواﻳﺎ ورؤى

١٢

ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺑﻮت

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

اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺧﻠﻒ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺮؤى اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار.
ﻧﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺜــﻮاﺑــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﻧﺼﺪر
اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت ﻋـﺒــﺮ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮات ﺷ ـﺘــﻰ ،وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻄــﻊ اﻟ ـﻜــﺎدر
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﺾ اﻹﻧ ـﻔــﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﺘﻌﺎﻧﺪه اﻟﺪول ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻻﺟﺘﺬاب ذوي اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ.
وﺑــﺪورﻧــﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ أﺳﻠﻮﺑﻨﺎ اﻹداري ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎء ات ﻣﻦ ذوي اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري ،وﻧﺪﻋﻮ
ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﺟـﻴــﺪا ،ﻓﻨﺼﻄﺪم
ﺑﻌﻘﻮل ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺤﺘﺮف ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻄﺎردة ﻟﻠﻜﻔﺎءات.
وﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻃﺎرﺣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" واﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ،
ﻓﻨﺴﻴﺮ ﺑﺨﺠﻞ ﻧﺤﻮ اﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
وﻧﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم رﻓﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻒ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺮؤى
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار.
وﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ أﻳـﻀــﺎ واﻟ ـﺘــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ورﻏﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧـﺘــﻼل اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم وﺗـﺴـﺘــﺪﻋــﻲ اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ دوﻟﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻮاﺑﺔ
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
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أﻻ ﺗﺴﺘﺤﻮن؟

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

اﻟﻄﻐﺎة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺐ ﻗﺪ اﻣﺘﻸت
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻄﻐﺎة وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ
ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا
ﻓﻲ وﺟﻬﻬﻢ ،اﻟﻤﻬﻢ أن
ﺗﻜﻮن إرادة اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ
أﻗﻮى ،وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻃﺎﻏﻴﺔ أن ﻳﻐﻴﺮ وﺟﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺼﻠﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻐﻴﺮ
وﺟﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻸﻓﻀﻞ.

ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪاح

اﻟـﻄــﺎﻏـﻴــﺔ ﻫــﻮ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺘﻬﻮر واﻟﺠﻨﻮن ،إذ ﻳﺒﺤﺚ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋــﻦ ا ﻟـﻤـﺠــﺪ ا ﻟـﺸـﺨـﺼــﻲ،
واﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮم ،وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺷﺘﻰ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ
ﻃﺎﻏﻴﺔ ﺑﺪون ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﺼﻐﺎر ﺣﻮﻟﻪ
ﻳﻨﻔﺬون أواﻣﺮه وﻗﺮاراﺗﻪ.
وﻗ ــﺪ ﻣ ــﺮ ﻫـ ــﺆﻻء اﻟ ـﻄ ـﻐــﺎة ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟـﻌـﺼــﻮر
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإ ﻟــﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﻋﻨﺪ ا ﻟـﻄـﻐــﺎة ،ﺑــﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺘﺴﻠﻂ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ اﻵﻻف ﻻ ﺑﻞ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﺮوب ﻋﺒﺜﻴﺔ اﻓﺘﻌﻠﻬﺎ اﻟﻄﻐﺎة ﺿﺪ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ
أو اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ،واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ذﻫﺐ اﻟﻄﻐﺎة
ﻟـﻴــﻮ ﻟــﺪ ﻃـﻐــﺎة ﺟ ــﺪد ،وذ ﻫـﺒــﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت واﻟﻌﺪوان.
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ آﺛ ـ ــﺎر أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻄ ـﻐ ــﺎة اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻷﺟ ـ ـﻴـ ــﺎل ،وﻓـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮﻫـ ــﻢ ،ورﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﺳـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﻢ ،ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻬﺞ اﻟﻄﻐﻴﺎن ،وﻳﺘﺴﺎء ل اﻟﺒﻌﺾ :ﻣﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺄزق؟ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺆال ،وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻋـ ــﺪم اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ،
ﻓـﻔــﺮض اﻷ ﻳــﺪ ﻳــﻮ ﻟــﻮ ﺟـﻴــﺎت ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷد ﻳ ــﺎن،
واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﺤــﺪ ﻳــﺚ ،واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻢ
ً
ﺗﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻄﻐﻴﺎن ،وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﺆال!
ﻟـﻘــﺪ وﺟ ــﺪت اﻟ ـﺜ ــﺮوة ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت

اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻬﺪرت ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﻟﻄﻐﺎة ،ﻓﺈذا
ﺟ ــﺮى ﻗـﻬــﺮ وﻗ ـﺘــﻞ ﻟــﻺﻧ ـﺴــﺎن ،وإﻫـ ــﺪار ﻟـﻠـﺜــﺮوة
ﻓ ـﻤــﺎ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة؟ وﻛ ـﻴــﻒ ﻳـﻌـﻴــﺶ اﻟ ـﻨــﺎس؟
ﻫــﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻮاﻗﻊ،
وﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﻌﺐ وﻋﺼﺮ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.
َ
و ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ُﻳـﻌــﻄــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ اﻟﺒﺸﺮ
أو اﻷ ﺟ ـﻴ ــﺎل ا ﻟ ـﺠــﺪ ﻳــﺪة ﻣـﺴـﻜـﻨــﺎت ﺗ ـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ
ُ
اﻷﻣ ــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،واﻟــﻼﺋ ـﻤــﺔ ﺗــﺮﻣــﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻬ ــﻢ وﻧـ ـﻔ ــﺎد ﺻ ـﺒــﺮﻫــﻢ،
و ﻋـﻠــﻰ اﻹ ﻧ ـﺴــﺎن ﻗـﺒــﻞ ذ ﻟــﻚ و ﺑـﻌــﺪه أن ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ اﻹ ﻳـﻤــﺎن ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﺣﺴﻦ ،وأن ﻳﻜﺎﻓﺢ
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻴــﺎة ،وأن ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ
اﻟﻄﻐﺎة واﻟﻄﻐﻴﺎن ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن.
وإذا ﻛ ــﺎ ﻧ ــﺖ ا ﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﻗ ــﺪ ا ﻣـ ـﺘ ــﻸت ﺑــﺄ ﺳ ـﻤــﺎء
اﻟﻄﻐﺎة وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ا ﻟــﺪوام و ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
و ﻗـﻔــﻮا ﻓــﻲ و ﺟــﻪ ا ﻟـﻄـﻐــﺎة ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺻــﺮاع
اﻷ ﺿــﺪاد ،اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﻜﻮن إرادة اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ
أ ﻗ ــﻮى ،و ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃــﺎ ﻏـﻴــﺔ أن ﻳﻐﻴﺮ و ﺟــﻪ
اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ إﻟ ــﻰ ﺣ ـﻴ ــﻦ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻣـﺼـﻠــﺢ
أن ﻳ ـﻐ ـﻴ ــﺮ و ﺟـ ـ ــﻪ ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﺎر ﻳـ ــﺦ ﻟ ــﻸ ﻓـ ـﻀ ــﻞ ،و ﻛ ـﻤ ــﺎ
أن اﻟ ـﻄ ـﻐ ـﻴــﺎن ﺗــﺮاﻛ ـﻤــﻲ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ،ﻓــﺈن
اﻹ ﺻـ ــﻼح ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﻛــﺬ ﻟــﻚ ﺣـﺘــﻰ ﻳﺘﻘﻠﺺ
اﻟﻄﻐﻴﺎن وﺗﺘﺴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ و ﺗــﺄ ﺛـﻴــﺮ اﻹ ﺻــﻼح
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﺟﻮش روﺟﻴﻦ*

ُ
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺪ روﺳﻴﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ؟
ﺗﺮى اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ ﻏﺎﻳﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ُ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وإﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺼﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل.
ﻋﻤﻞ ﻛــﻮزﻧـﺘـﺴــﻮف ،ﻣـﺴــﺆول روﺳ ــﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺴﻴﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ،ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﺲ رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة:
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،وﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺳﻴﺮة ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن
ً
ﺑﻴﻦ َ
ﻋﺎﻣﻲ  1999و 2005ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺆون
ً
اﻹدارة واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣــﻦ ﺛﻢ رﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻫﺬا ﻣﻨﺼﺐ ُإﺷﺮاف ﺑﺎرز ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ ذﻛﺮ أن
ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف أدﻳﻦ ﻋﺎم  2007ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻫﺬا ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ
رﺷﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
ُﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف ﺑﻘﻀﺎء  51ﺷﻬﺮا ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻓﺪراﻟﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋﺘﺮف ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،اﻟﻤﺴﺆول اﻟــﺮوﺳــﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻳﺎﻛﻮﻓﻠﻴﻒ ،ﺑﺬﻧﺒﻪ وﺷﻬﺪ ﺿﺪه ،واﻟﻴﻮم ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ،
ﻋﺎد ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ.
ً
ﺑ ــﺪت ﻗـﻀـﻴــﺔ ﻛــﻮزﻧ ـﺘ ـﺴــﻮف ﻓــﺎﺿـﺤــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ،ﻣـﻤــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ّ
واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﻓﻘﺪﻣﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ً
اﻋﺘﺮاﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﺧﺒﺮﻧﻲ
ُ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ أي إﺟﺮاءات ،ﻓﻔﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﺟﻪ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮران ﺗﻴﺪ ﻛﺮوز ورون ﺟﻮﻧﺴﻮن
رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف.
ﻓ ـﻘــﺎﻻ" :ﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ﻣــﻦ رﺟ ــﺎل ﻋ ـﺼــﺎﺑــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) ،(KGBوﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ أﺗﺒﺎﻋﻪ أﻳﻨﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع ّ
ﻟﻴﺮوج
ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻟﺮوﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت روﺳﻴﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻮزﻧﺘﺴﻮف ،وﻫﻮ ﻣﺠﺮم أداﻧﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ُﻳﻔﺘﺮض ﺑﻜﻮزﻧﺘﺴﻮف ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷــﺆون ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".
وﺗﺸﻴﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺮوز-ﺟﻮﻧﺴﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر
ُ
ﻣﺠﺮم ﻣﺪان ﻟﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،وﺗﺘﻬﻢ
روﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﺖ
ً
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ ﱠ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﺤﺔ
ُ
ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ُ
ﻣﺴﺎﻋﻲ روﺳﻴﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﺪ
ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ زﻋﺰﻋﺔ ﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ،ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺑﺎﺗﺖ
ً
ً
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ وأوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ً
ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻞ ﺗﺤﺎول أﻳﻀﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻈﺮة
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ً
ﺧﻄﺮا ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺐ ﻛﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ وﺣ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ واﻟﻜﺮ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ورد ﻓـﻌــﻞ إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ ارﺗ ـﻜــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟ ـﻀــﻮء ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬه
ً
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺧــﺮج ﺑــﻼده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﻲ ﺗﻘﺎوم اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺳﺘﺒﺪادي.
ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺘﺎل رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮب واﻟﻘﻮى اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ً
ﺳﻌﻴﺎ وراء اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ً
ﺣﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،اﻟﺬي ﺻﺪر أﺧﻴﺮا ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ّ
"ﺗﻮﺳﻊ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻮﺿﻮح .ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
ً
اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ
ﺻــﻮغ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﺘــﻼءم ﻣــﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ
ّ
ﱟ
ﺗﺼﺪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ".
وﻳﺸﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
راﺣﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻏﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﻮة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻨﺎ ،وازدﻫﺎرﻧﺎ ،وﺣﺮﻳﺘﻨﺎ.
* »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«

وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻮأ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺤﻄﺎط واﻟﺘﺄﺧﺮ وﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺬﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻮي ،وﻳﺴﺘﻘﻮون ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ،
وﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﻤﻮارد أوﻃﺎﻧﻬﻢ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤون.
ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻮﺳﻮن ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ وﻳﺴﻜﺘﻮن
أي ﺻﻮت ﻣﻌﺎرض أو ﺣﺘﻰ ﻧﺎﺻﺢ ،و"ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ" ﺿﻴﻌﻮا اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺳﻠﻢ رأﺳ ــﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣــﻦ أﺻـﺤــﺎب اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ وﺗﻤﺮﻳﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎف واﺑﺘﻌﺪ واﻧﺸﻐﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻏــﺎب ﻓﻲ ﻟﺠﺞ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻــﻮت ،وﻏــﺎب ﻋﻦ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﺷﻤﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ.
ً
ﻛﻴﻒ ﻷي ﻋﺮﺑﻲ أن ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎزل اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟــﺬي اﺳﺘﺸﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻗــﺎده ﻗﺎدة
وأﺗﺒﺎع ﻗﺎدة ،وﺷﺠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺪروا ﻋﻠﻰ إﻏﺮاﺋﻪ ،ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﺎم
اﻟﻌﺮب ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻔﺴﺪوا ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺻﻮت ﻳﻨﺎدي
ﺑﺎﻹﺻﻼح ،وﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﺎءت اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻦ اﻟﺸﺮف وﺑﻴﻊ اﻷوﻃﺎن
واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﺘﺎة ﺣﻜﺎم اﻟــﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ﺣﺘﻰ ﻟﻢ
ً
ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻣﻜﺎن ﻓﻲ أﻋﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ،ﺑﻞ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﻌﻠﻨﻮن ﺟﻬﺎرا
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻻ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ ﻟﺸﺒﺮ أو ﺑﻠﺪ ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﺳﺘﺴﻠﻤﻮا ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﺣﺎرﺑﺘﻬﻢ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ورﺿﺨﻮا ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،وﺑﺎﺗﺖ زﻳﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
ﻋﻠﻨﺎ وﻟﺘﺬﻫﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺷﻌﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴﻢ ،وﻟﻴﺒﺘﻠﻊ أي ﻛﺎن أي
أرض ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻌﺮب ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﻔﻮة وﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺤﻜﺎم ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺸﻌﺐ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ،إﻣﺎ اﻟﻤﻮت ﻗﻬﺮا
أو اﻟﻤﻮت ﺛﻮرة وإﺻﻼﺣﺎ ورﻓﻀﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺬل.
ﻣﺎ ﻳﺤﺰن أﻛﺜﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك داع ﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد وﻫﺬا اﻟﺨﻨﻮع،
وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻨﺼﻞ ﺣﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﻓﻬﺬه اﻷﻣﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟ ـﺜ ــﺮوات اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻒ اﻟ ــﺪول اﻟﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﻳﻤﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺪرة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﺸﻌﻮب ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ.
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺮى ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ﻗﺪرﺗﻨﺎ وﻗﻮﺗﻨﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﺠﻌﻞ أوﻃﺎﻧﻨﺎ أﺟﻤﻞ اﻷوﻃﺎن؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺨﺴﺮه اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻮ ﺣﻜﻤﻮا
ﺑﻌﺪل وأﻣﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻘﻮا ﺑﺸﻌﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﻮﻫﺎ وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ أي ﺗﺒﻌﻴﺔ؟ وﻣﺎذا ﻟﻮ آﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺄن أﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺨﺎص ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻧﻤﺎ ﺑﻘﻮة ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ وﺑﻤﺤﺒﺘﻬﻢ؟
ُ
وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺮى اﻟﺤﻜﺎم ﻛﻴﻒ اﺣﺘﻘﺮت اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻔﺴﺎدﻫﻢ؟ وﻛﻴﻒ
ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن أﺧــﺬوا ﻛﻞ ﺷــﻲء ،وﻟــﻢ ﻳﺠﺪ ﺷــﺎه إﻳــﺮان
ً
ﻗﺒﺮا ُﻳﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻇﻨﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎءه وﺣﻤﺎﺗﻪ؟
أﻟﻴﺲ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ذرة ﺣﻴﺎء وﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮن اﻹﻫﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻫﺎﻧﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺐ وﻳﺸﺘﻢ وﻳﺄﻣﺮ
وﻳﻨﻬﻰ وﻛﺄﻧﻪ اﻵﻣﺮ ﺑﺄﻣﺮه ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻓﺔ؟ وﻫﻞ ﻣﺎت اﻹﺣﺴﺎس
وﺿﺎﻋﺖ اﻟﻜﺮاﻣﺔ؟ وﻟﻤﺎذا؟ أﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﻜﻞ اﻟﺜﺮوات اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻮﻫﺎ
ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﻬﻢ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻟﺠﺸﻌﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻫﺎﻧﺖ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪ؟ ﻫﻞ أﺻﺒﺤﺖ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﺔ؟
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺘﺤﻮا ﻟﻬﺎ ﻃﺎﻗﺔ اﻷﻣــﻞ ﻟﺘﻨﺘﻌﺶ
وﺗﺪﺧﻞ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺘﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﺛﺮواﺗﻨﺎ ،وﺗﺤﻘﻖ
ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء
أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻴﻬﻮدي ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا
ٍ
اﻟﻘﺎدة؟ أﻟﻴﺲ أﺷﺮف ﻟﻬﻢ وأﺟــﺪى أن ﻳﻌﻮدوا ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﻢ وﻳﺤﻜﻤﻮا
ﺑﺮﺿﺎﻫﻢ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ وﻳﺮﻓﻌﻮا راﻳﺔ اﻟﻌﺰة واﻟﻜﺮاﻣﺔ؟ إذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء
ﻳﻈﻨﻮن أو وﺟــﺪ ﻣﻦ أﻗﻨﻌﻬﻢ أن ﺛﺮواﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ﻓﺈن ﺗﺠﺎرب ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ ﺗﻘﻮل إن
ﻫﺬه اﻟﺜﺮوات ﻟﻦ ﻳﺠﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ وﺳﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ﺣﻤﺎﺗﻬﻢ أو ﺗﻌﻮد
ﻷوﻃﺎﻧﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﺜﻮر ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻫﺬا اﻟﺼﺪﻳﻖ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ؟
ﺷﻮﻳﺔ ﻋﻘﻞ وﺷﻮﻳﺔ إﺣﺴﺎس.

ﺑﺮاﻫﻤﺎ ﺗﺸﻴﻼﻧﻲ*

ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎن
ﻓﻲ ﺑﺤﺚ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻦ
ﺧﺮوج ﻳﻨﻘﺬ ﻣﺎء وﺟﻬﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ،
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺒﻼد ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ.

ﻗﺪرة اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ
وﻗﻮع ﻫﺠﻮم
إرﻫﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ
ﺳﺘﺼﺒﺢ
ﻣﺤﺪودة
ً
ﺟﺪا ﺑﻤﺠﺮد
ﻣﻐﺎدرة ﻗﻮاﺗﻬﺎ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑـﻌــﺪ ﻫـﺠـﻤــﺎت اﻟ ـﺤــﺎدي ﻋـﺸــﺮ ﻣﻦ
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،٢٠٠١ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻐــﺰو أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن وﻃــﺮد
ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓــﺄزاﻟــﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ راﺑﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رواﺑــﻂ
اﻹرﻫــﺎب اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻵن ،اﻧﺘﻬﺖ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ أرﻫـﻘـﺘـﻬــﺎ
اﻟﺤﺮب ،واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳ ـﻠــﻮذ ﺑــﺎﻟ ـﻔــﺮار ،إﻟ ــﻰ إﺑـ ــﺮام اﺗـﻔــﺎق
ﻣﺆﻗﺖ ﻳﻨﺼﺎع ﻟﺸﺮوط ﻃﺎﻟﺒﺎن إﻟﻰ
ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،وﺑـ ـﻬ ــﺬا ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﺠــﺢ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ذات
ﻳــﻮم ﺗ ــﺆوي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪة ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻔــﺬ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤـ َـﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺷــﺪ دﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟ ــﻮﻋ ــﺪ ﺑ ـﺨ ــﺮوج اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮا ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻤﻜﻨﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
ﺿﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل.
ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻬﺎ
ﻫــﻲ ذي اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﺨﻠﻰ
ﻣـ ــﺮة أﺧ ـ ــﺮى ﻋ ــﻦ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن اﻟ ـﺘــﻲ
دﻣــﺮﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺮب ،ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛـﻤــﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ
اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻹﺟـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺴ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺮوج
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻳﺒﺪو أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻹﻧﻬﺎء
أﻃــﻮل ﺣــﺮب دﺧﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق،
ﻧﺴﻴﺖ درﺳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ :ﻓ ـﻘــﺪ ﺣ ــﻮﻟ ــﺖ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن
إﻟــﻰ ﻗﻠﻌﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺣﺮب
أﻫﻠﻴﺔ ﺛﻢ إراﻗﺔ اﻟﺪﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
وﻳﺒﺪو اﻻﺗﻔﺎق اﻟــﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻴــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن واﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺔ
اﻷﻓـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،زﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎي ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ زاد،
وﻛـ ــﺄﻧـ ــﻪ اﺳـ ـﺘـ ـﺴ ــﻼم ﺗـ ـ ــﺎم ﻣـ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ .ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ٢٠١٤وﻗﻌﺖ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻨﺖ
ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺗﺴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ
ﻋــﺎم  .٢٠٢٤ﻟﻜﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻓـﻘــﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻛــﻞ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻣـ ـﺠ ــﺮد وﻋـ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎ
إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﻊ ﺷـﺒـﻜــﺎت
إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
ﻫ ـ ـ ــﺬا ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ أن ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ذاﺗﻬﺎ.

ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ إﻃـ ـ ــﻼق ﻣـﺴـﻤــﻰ
اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ "اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻼم" ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ،ﻓـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎد ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻛ ــﺪ أﻧ ــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﻔ ـﻀــﻲ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻋـﻨــﻒ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺿ ــﺪ ﻧـﺴــﺎء
أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن ،واﻟ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ أن ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ﻋ ــﺎزﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ إﻋ ـ ــﺎدة ﻓــﺮض
ﻣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺼـ ــﻮر اﻟ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﻰ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺧــﻼل ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﻟـﻘــﺎﺳــﻲ ﻟـﻠـﺒــﻼد ﻣــﻦ ﻋــﺎم ُ ١٩٩٦إﻟــﻰ
ﻋــﺎم  ،٢٠٠١وﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ،رﺑﻤﺎ ﺗـﻬـ َـﺪر أي
ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺣـﻘـﻘـﺘـﻬــﺎ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻓﻲ
ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء واﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺪﻋﻮا أي ﺷﻚ ﻳﺨﺎﻟﺠﻜﻢ ﺑﺸﺄن
وﺣﺸﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻋﺸﻮاﺋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻒ ،وﻫ ـ ــﻲ ﺗــﺮﻓــﺾ
ﺣﺘﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒــﻼد ،وﻫ ــﺬا ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ
ﺑﻠﻮرة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "اﻹﻃﺎرﻳﺔ" اﻟﺠﺪﻳﺪة
أﻣﺮا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻷ ﺳــﺎ ﺳـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺒــﺪأ ﺳــﺮﻳــﺎن
وﻗ ـ ــﻒ إﻃـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎر ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن
واﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻓـﻐــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة .وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ إﻟﻰ
ﺣ ــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ أن ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ أﺷﺮف ﻏﻨﻲ.
اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ أن ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ،اﻟـﺘــﻲ
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗ ــﺪرا ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺮأة
واﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺳـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزﻻت اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪار
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﺴــﺖ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،ﺻﻌﺪت
ﻫـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻹرﻫـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﺮى ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ﺿــﺪ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻓـﻐــﺎﻧـﻴــﺔ .وﻋـﻠــﻰ ﻫﺬا
ﻓـ ــﺈن ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎن ﻟ ــﻦ ﺗـ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻮى ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧـﺘـﺼــﺎرﻫــﺎ اﻟــﻮﺷـﻴــﻚ ،وﺗﻌﻠﻢ ﺣﺮﻛﺔ
ﻃــﺎ ﻟـﺒــﺎن أن ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ،
وأن أﻏ ـﻠ ــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻳـﻔـﻀـﻠــﻮن
ﺧـ ــﺮوج اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﻫ ــﺬا
ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ اﻷرﺟـ ــﺢ
ﺑ ـﺨ ـﺸــﻮﻧــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﻔ ــﺎوض ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻼ ﻋ ـ ـ ــﻦ أن ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻻ ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎق
ﻳـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻧ ـ ـﺼـ ــﺮا ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن،
ﻓــﺈ ﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ أ ﻳـﻀــﺎ ﻓ ــﻮزا ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻼذ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود
ﻟـﻤـﻘــﺎﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ .ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮم،
ﻗ ـﻄــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟـﺒــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن ،وﺻ ــﺮح ﻓﻲ

إﺣﺪى ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮﻧﺎ
أي ﺷﻲء ﺳﻮى اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻟﺨﺪاع،
ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻗﺎدﺗﻨﺎ ﺣﻤﻘﻰ .إﻧﻬﻢ
ﻳﻤﻨﺤﻮن اﻟﻤﻼذ اﻵ ﻣــﻦ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧ ـﻄــﺎردﻫــﻢ ،وﻻ ﻳـﺴــﺎﻋــﺪوﻧـﻨــﺎ
إﻻ ﻗﻠﻴﻼ".
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻨــﺎ أن ﻧـﺘــﺬ ﻛــﺮ أن ﺗــﺮا ﻣــﺐ
َو َﻋﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺈﺻﻼح
ا ﻟــﻮ ﺿــﻊ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮر ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻦ ﺧﻼل "اﻟﻔﻮز ﻣﺮة أﺧــﺮى" ،وﻟﻜﻦ
ﺑـﻌــﺪ ﻣ ــﺮور ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﻳ ـﺒــﺪو ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻗﺮر أن اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻔﻮزون ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻻﻧـ ـﻔـ ـﺼ ــﺎل ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺞ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎه اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑ ـ ــﺎراك أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ،
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ َو َﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﻳـ ـﻠـ ـﺒ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ اﻵن
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺬﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺳ ـﻠ ـﻔ ــﻪ
ﻟ ـﻠـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن،
ﻓﺒﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ ﻣﺆﺧﺮا أﻳﻀﺎ ﺳﺤﺐ
اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،أوﺿ ـ ــﺢ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ أن
ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻀﺤﻲ ﺑﻜﻞ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻛﺮاد واﻷﻓﻐﺎن
ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت
اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﻮرﻃـ ـ ــﺖ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑﺈرادﺗﻬﺎ.
ﻻ ﻳـ ـﺴ ــﺎورﻧ ــﻲ أدﻧ ـ ــﻰ ﺷ ــﻚ ﻓ ــﻲ أن
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد
ﻟﺴﻨﻮات ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺎب
اﺳﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻﻓﺖ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم وﺣﺪه ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎ أي
ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى .ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﻣ ــﻊ ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎن ،ﺳ ـﻤ ــﺢ أوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻟ ـﻬــﺬه
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻗﻄﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،٢٠١٣وﺑﻌﺪ
ﻋــﺎم واﺣــﺪ ﻗــﺎم ﺑﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر ﻗــﺎدة ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮﻗﻴﺐ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
ﺑﺎﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ(.
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻣﻦ أﺟــﻞ إرﺳــﺎء
اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ،اﻣﺘﻨﻊ
ﻣﺨﻄﻄﻮ اﻟﺤﺮب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻴﺎدة
واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻛ ـﺴ ـﺘــﺎن ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻗــﻮﺿــﺖ
ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ أﻓ ـﻐــﺎﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ،وﻛـﻤــﺎ
اﻋـ ـﺘ ــﺮف اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻋــﺎم " ،٢٠١٧ﻣﻦ

اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن ﺗﺤﺮز أي ﻧﺠﺎح
ﻓــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ ﻣــﺎ دام ﻋــﺪوك
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻼذ آﻣﻦ".
ﻟ ـﻘ ــﺪ ﻋ ـ ــﺎدت اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
إ ﻟــﻰ ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأت ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺜﻞ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ درﺑـﺘـﻬــﺎ
وﻛــﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺸﻦ ﺣﺮب ﺿﺪ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت
ﻓ ــﻲ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ،
وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺳﻮأ ﻫﺠﻮم إرﻫﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،اﻧﻘﻠﺒﺖ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺿ ــﺪ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن،
ودﻓ ـﻌ ــﺖ ﻗــﺎدﺗ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
و ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻵن ،ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﺤ ــﺚ أ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﺎ
ﻋ ــﻦ ﺧـ ــﺮوج ﻳـﻨـﻘــﺬ ﻣ ــﺎء وﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺿﻤﻨﻴﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟ ـﺒــﻼد ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى إﻟــﻰ
اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ اﻟـﺘــﻲ
ﻃ ــﺮدﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ ﺳـﺒـﻌــﺔ
ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﻗﺪرة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﺪاث ﻫﻨﺎك ،أو ﻣﻨﻊ وﻗﻮع ﻫﺠﻮم
إرﻫﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺑﻤﺠﺮد ﻣـﻐــﺎدرة ا ﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
* أﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ،
وزﻣﻴﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ روﺑﺮت ﺑﻮش
ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ،وﻣﺆﻟﻒ ﺗﺴﻌﺔ ﻛﺘﺐ،
ﻣﻨﻬﺎ "اﻟﻄﺎﻏﻮت اﻵﺳﻴﻮي"،
و"اﻟﻤﻴﺎه :ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ" ،و"اﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﺴﻼم،
واﻟﺤﺮب :ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«٢٠١٩ ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻻ ﻳﺴﺎورﻧﻲ أدﻧﻰ
ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻊ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ
اﻹﻋﺪاد ﻟﺴﻨﻮات
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 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
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 ٤٢.١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻷﻫﻠﻲ« ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪١٨.١
• ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »ﺑﻨﻚ أﺳﻬﻞ« ﺳﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ
• اﻟﻌﻘﺎد :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺻﺮح ﻃﻼل ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ أﻧﻪ
ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل »اﻷﻫﻠﻲ«
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أداء ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎل وﻗﻮي
وﻣﺮﺑﺢ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻌﺖ أرﺑﺎﺣﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أوﺻﻰ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑـ %14
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
أ ﻣــﺲ ،ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ 31
د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ  ،2018ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺑـﻠــﻎ
ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﺢ  42.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 18.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم
 .2017ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 168.8ﻣﻠﻴﻮن د.ك ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﻤﻮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ .2017
أﻣﺎ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  103.7ﻣﻼﻳﻴﻦ د.ك،
ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات 4.5
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات د.ك ،ﻣ ـﺴ ـﺠــﻼ ﻧـﻤــﻮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣــﻊ ﻋــﺎم  ،2017وزادت ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ  12.8ﻣﻠﻴﻮن
د.ك ،ﻟـﺘـﺼــﻞ إ ﻟ ــﻰ  585ﻣﻠﻴﻮن
د.ك ،وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 26
ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ زﻳــﺎدة ﺑﻤﻘﺪار 4
ﻓﻠﻮس ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑـ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ أرﺑـ ـ ـ ــﺎح ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮاﻗﻊ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )14
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 12
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻌﺎم  ،2017وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه
اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وﻗــﺪ ﺷﻬﺪت وداﺋــﻊ اﻟﻌﻤﻼء
زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  6ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  3.1ﻣﻠﻴﺎرات د.ك،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺳﺪاد اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻹدراج
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،أﻣﺲ ،ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ اﻛﺪت
اﻧﻪ "ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻌﺎم  2019ﻧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ أن آﺧﺮ ﻳﻮم ﻟﻠﺴﺪاد
ﻫﻮ ﻳﻮم  14اﻟﺠﺎري".
وأﻛﺪت أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﺪاد ،ﺳﺘﻄﺒﻖ
رﺳــﻢ اﻟـﺘــﺄﺧـﻴــﺮ ﺑــﻮاﻗــﻊ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ
اﻻﺷﺘﺮاك.
ﻳﺬﻛﺮ أن رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وﺗﻘﺪر رﺳﻮم اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ
ﺑﻨﺤﻮ  50أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺷــﺮﻛــﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول.
وﻗـ ـ ـ ــﺪرت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋـ ــﻮاﺋـ ــﺪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ رﺳـ ــﻮم
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
ﻳﺸﺎر اﻟﻰ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﺪدت ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻣﺤﺪدا ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺳﻮم
اﻹدراج.
ﻓﻲ إﻃــﺎر آﺧــﺮ ،أﺷــﺎر ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﺳﺪدت اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻠﺔ
ّ
ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت.
وﺷﺮﻛﺎت اﺧﺮى ﺳﺘﺨﺘﺮﻗﻬﺎ وﺗﺘﺠﻪ

اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻇﻠﺖ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل
ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة وﺻﻠﺖ
إﻟــﻰ  1.78ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟ ـﻘــﺮوض  300ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ .وﻗﺪ
ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻛـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺔ رأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﻌﺪل
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ  19.15و17.94
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ .ﻛﻤﺎ
اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎﺗــﻪ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺘﻲ ﻓﻴﺘﺶ
وﻣﻮدﻳﺰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ) (+Aو )ِ(A2
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ـﺒ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة،
ﺻــﺮح رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
ﻃﻼل ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﺋﻼ" :واﺻﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
وﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﻧـ ـﻤ ــﻮذج أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻨــﺎ
ّ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء
ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎل وﻗــﻮي وﻣﺮﺑﺢ
ﻋ ـﺒــﺮ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت أﻋـﻤــﺎﻟـﻨــﺎ
اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ
أرﺑﺎﺣﻨﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎوز
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن د.ك ﻷول
ﻣـ ـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻣـﻨــﺬ
ﺗــﺄﺳـﻴـﺴــﻪ .وأﻧ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺔ ﺑــﺄن
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﺑﻨﻚ
أ ﺳ ـﻬــﻞ" ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣــﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﺗ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ

ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻤــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ
وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻟ ـﻘ ــﺪ ﻛـ ــﺎن اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أول ﺑﻨﻚ ﻳﻔﺘﺢ
أﺑﻮاﺑﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،وذﻟﻚ
ﻣ ـﻨ ــﺬ  40ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣـ ـﻀ ــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺳـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ
ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻹﻣ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ أﻓـ ـ ــﺮاد
اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام،
ﻗﻤﻨﺎ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺳــﻊ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ
أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات،
وذﻟــﻚ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻓــﺮع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ دﺑـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
) ،(DIFCا ﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ،وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼﺋ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـ ــﻼزم ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ووﺟﻮدﻫﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ".
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ــﺮع
ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،ﻧﺠﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ
ﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان )(DAE
ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت اﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻣ ـﺘ ـﺠــﺪدة ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  800ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻟ ـﻤ ــﺪة  4ﺳـ ـﻨ ــﻮات .وﻗــﺪ
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز اﻻﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت اﻟ ـﺤ ــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻋ ـﻘ ــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ
 1.86دوﻻر
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.86دوﻻر ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت
أﻣــﺲ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  62.50دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  60.64دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ﺗ ــﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣــﺲ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺷﺢ
اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ "أوﺑﻚ".
ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﺿﻐﻄﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺻﻌﻮد ﺧﺎﻣﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ وﺑــﺮﻧــﺖ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﻲ  ،2019ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻤﺨﺎوف إزاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻐﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  54.65دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:10ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺳﺘﺔ
ﺳﻨﺘﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻳﻮازي  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺳﺠﻞ اﻟﺨﺎم أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ  55.75دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺳﺠﻠﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧــﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑــﺮﻧــﺖ  62.56دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﺘﺎت ،أو  0.08ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻓﺎد ﻣﺤﻠﻠﻮن ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﺮﻛﺰ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺧﺒﺮاء ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺮاﻛﺎس
إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻠﺺ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ُ
ودول أﺧﺮى ،وإﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﻂ "أوﺑﻚ" ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﻓﻖ
ﻣﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺢ أﺟﺮﺗﻪ "روﻳﺘﺮز".

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات« و»أرزان« و»اﻷوﻟﻰ« ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺤــﺎﻟـﻔـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ُ
وﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﺳﺘﺜﻤﺎرات" إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺼﺢ ﻋﻦ أي ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺄن
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ أي أﺛﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ "أرزان ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ" ،ﻓــﻲ إﻓ ـﺼــﺎح ﻣﺴﺘﻘﻞ ،أﻧـﻬــﺎ ﺿﻤﻦ

 ...و»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺆﻛﺪ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
أﻛ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
أﻧــﻪ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
رأﺳﻤﺎل ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ
ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﺘﺘﻢ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات
ُ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف.

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷول اﻟــﺬي ﺗـﻘــﻮده "اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات" .ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ "اﻷوﻟــﻰ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر" ﻓــﻲ إﻓ ـﺼــﺎح آﺧ ــﺮ ﻟـﻠـﺒــﻮرﺻــﺔ ،إﻧ ـﻬــﺎ ﺿـﻤــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ
"اﺳﺘﺜﻤﺎرات".
واﻓﺼﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ أي ﺗﻄﻮرات
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

»اﻟﺪوﻟﻲ« :ﺣﺠﺰ دﻋﻮى ﻟﻮرود ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء
ﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎ ﻟـﻤــﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟـﺴــﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء إن اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺠﻮزة ﻟﻠﻨﻄﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺠﻠﺴﺔ  ،2019 /2 /4وﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ إدارة اﻟﺨﺒﺮاء ،وﺣﺪدت
ﺟﻠﺴﺔ  2019 /4 /29ﻟﻮرود ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ.

إﻋﺎدة ﺗﺪاول »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« اﻟﻴﻮم
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟــﺮاء ات ﺗﺨﻔﻴﺾ
رأس اﻟﻤﺎل.

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺗﺸﺘﺮي ٪١٠.٠٨
ﻣﻦ »ﻓﻴﻮﺗﺸﺮﻛﻴﺪ« ﺑـ ١.٠٥
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
إﻧ ـﻬ ــﺎ اﺷـ ـﺘ ــﺮت ﺣ ـﺼ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃﻔﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺗﻤﺜﻞ
 %10.08ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪد 11.72
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﺑﺴﻌﺮ  90ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ،
وﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  1.05ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر )ﻏـﻴــﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ زﻳــﺎدة أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.05ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(.

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ،ﻣ ـﻴ ـﺸ ــﺎل
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎد ،ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻼ" :إن اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﺪام ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ــﺎ اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ــﻲ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
واﻟﺘﻤﻴﺰ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ،
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻻ ﺳـﺘـﺠــﺎ ﺑــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎل ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ .وﻳﺸﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ،
وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺦ ﻣــﻦ
وﺟــﻮدﻧــﺎ ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟــﺮاﺋــﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ .وأﻧ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺛﻘﺔ
ﺑــﺄن ﻧﻘﺎط اﻟـﻘــﻮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى
ﻣﺼﺮﻓﻨﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
وﺟـﻬــﻮدﻧــﺎ ﻧـﺤــﻮ إﺛ ــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻃﺮح
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻋـ ـ ــﺪدا ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم ،وﺑﻌﺾ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎت ﻳ ـﺘ ــﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺞ "ﻋـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﻲ" اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻛ ـﺸ ــﻮف ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮات
ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ،
أو ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ

ﻃﻼل ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل .وﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
أﺣ ــﺪث وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ اﻵﻟ ــﻲ
واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
ارﺗ ـ ـﺒـ ــﺎط اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﺑــﺎﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻮة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﻨﻚ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻣــﻊ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ،أﺿـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎد" :إﻧ ـﻨــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
ﻧ ـ ــﺆﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ــﺄن أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ
ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وأﺻـﺤــﺎب
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﻫـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻹدارة ا ﻟ ـ ـﻘـ ــﻮ ﻳـ ــﺔ وا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﺑـ ـﺤ ــﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻠـ ــﻖ وﻇـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻒ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة
وﻳﺘﻴﺢ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻧ ـﺸــﻂ .وﻓــﻲ
رأﻳﻨﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻘﻮة
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة .وﻧﺤﻦ ﻻ
ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻧﻬﺪف
إﻟــﻰ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة أﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻴﺸﺎل اﻟﻌﻘﺎد
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻓ ــﻲ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
واﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد ﺑ ـ ـﻄـ ــﺮق ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﻤــﻮ ﻣـﺴـﺘــﺪام ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣــﺮ ﻣــﻮ ﻗــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺘﺖ
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 10
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺎﺷﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
دلبلا

•
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اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻨﺘﺪى اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﻛﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺮص
»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺰور وﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻈﻴﻒ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺼﻔﺎﺗﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم واﻟﺪﻗﻢ.

ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ،
إن اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻬــﺎت اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 ،2040ﺗﻐﻄﻲ ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ دﻋ ــﻢ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﻓ ـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ،
وﺗــﺪرﻳــﺐ ﺷـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ورﻓــﻊ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﻤﻀﻲ ﺑﺨﻄﻂ
ً
اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وأﻛــﺪ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ
أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﺧ ــﻼل اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻨﺘﺪى اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣــﺲ ،أن
ﺧـﻄــﻂ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول ﺗﺮﻛﺰ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺤــﻮر اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ" ،وﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ،ﻧـﺤــﻦ ﻧـﻤـﻀــﻲ ﻓﻲ
زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻋـ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ذﻟــﻚ،
ﻧ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ا ﻟــﺪو ﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة واﻟ ـﺼ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻻرﺗ ـﻘــﺎء
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ
ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻣـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎة اﻟـ ـ ــﺰور
وﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع اﻟـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻮد اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻒ
داﺧ ــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن".

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
ﻓﻲ »أواﺑﻚ«
وﺻﻞ إﻟﻰ
 549.5ﻣﻠﻴﺎر
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻨﻘﻲ

وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻗ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎع
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻛـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت ﻳـ ـﻈ ــﻞ ﻫــﻮ
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺠﺬب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ،
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻓ ــﺈن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﻀﻤﻦ
أﻗ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺐ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم.
وﺑـ ﱠـﻴــﻦ " :ﻧـﺤــﻦ ﻧﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓــﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻣﺼﻔﺎة
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺰور ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻷوﻟﻴﻔﻴﻨﺎت  ،3واﻟﻌﻄﺮﻳﺎت ،2
ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻧـﻘــﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻨﺎء اﻷوﻟﻴﻔﻴﻨﺎت  4ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﺒﻮﻟﻲ
ﺑــﺮوﺑ ـﻠ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا،
وﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت

)إﻳﺜﻠﻴﻦ ﺟﻼﻳﻜﻮل( ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة".

ﻗﺪرات وﻃﻨﻴﺔ
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ــﺎز ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻗﻴﻤﺎ ﻳﺠﺬب
اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﻣـ ـ ــﺰودي اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ واﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ
وﺷــﺮﻛــﺎت ﺧــﺪﻣــﺎت ﺣـﻘــﻮل اﻟﻨﻔﻂ
واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ واﻟﺤﻔﺮ وﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺒﻨﺎء ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ" ،وﻧﺆﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣ ـﻴــﺰة ﺗـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟـ ـﻐ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ـﻘ ــﺪرات اﻟـﺸــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻬــﺎرات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ".
وزاد" :ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻨ ـﺸــﺎط
ﻧ ـﺤــﻮ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻧـﻈـﻴـﻔــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻣﻦ
ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ
داﺧ ــﻞ وﺧـ ــﺎرج اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وإﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ،
وﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺗﺒﻨﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،ﻣــﻊ اﺳـﺘـﺨــﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ﻛ ـ ـﺠ ـ ــﺰء ﻣ ــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ".
وﻧـ ـ ــﻮه إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺪرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﺘ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار،
واﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ﺑﻜﻔﺎءة وإﻋﻄﺎء
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﺮﺻــﺔ أﻓ ـﻀــﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ
واﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻻت اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﻛ ـﺒــﺮى ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺧـﻄــﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ دﻋــﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ 1.8
ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ  ،2017وﻣــﻊ
ذﻟ ــﻚ ،ﻓـﻘــﺪ اﺳـﺘـﻘــﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري،
وارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻻﻧ ـﺘــﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ 4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑـ  ،2017وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳـ ــﺮﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻧﺘﺎج اﻟﺼﺨﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وذﻛﺮ ﻫﺎﺷﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

أﺟ ــﻮاء اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎؤل ،ﻳـﻈــﻞ ﻋ ــﺎم 2019
ً
ﻣـﺤــﺎﻃــﺎ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻋﺎم  2014اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻧ ـﻘــﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻣـ ـ ــﺪادات ﺿﻤﻦ
إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺪﺗﻪ  7ﺳﻨﻮات ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﺺ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوض ﻣــﻊ اﻗـﺘــﺮاﺑـﻨــﺎ ﻣﻦ
.2025
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻧـ ـﺠـ ـﺤ ــﺖ )أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ(
واﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ
وﻓ ــﻖ إﻋ ــﻼن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق ﻣ ـﻨــﺬ ،2017
وﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﻓــﻲ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺗﺤﺴﻢ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮق
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ".
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻻﻣـ ـ ــﺪادات ﺧــﻼل
ﻋﺎم  2019ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻤﺮار
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﺑــﻮﺗـﻴــﺮة أﺳ ــﺮع ﺗ ـﻔــﻮق اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ،ﻓــﺈن اﻟﻮرﻗﺔ
اﻷﻫــﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺴﻮق ﻫﻲ
اﻧ ـﻄ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺎت وﺗ ـ ـﺼـ ــﻮرات اﻟ ـﺴــﻮق
ﺣـ ــﻮل ﺣ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺺ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات واﻟـﺘ ـﺼـﻌـﻴــﺪ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﺒــﺖ
اﺿـ ـ ـﻄ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوض
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪا
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮوض ﻣــﻦ اﻹﻣ ـ ــﺪادات ﺧــﻼل
.2019

ﺑﻮادر ﺗﺒﺎﻃﺆ
وذﻛـ ــﺮ ﻫــﺎﺷــﻢ أﻧ ــﻪ ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل
 ،2018إﻻ أﻧ ــﻪ ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺑ ــﻮادر
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺗـﺸـﻤــﻞ رﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وآﻓ ــﺎق ﺣﺮب
ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ــﻼوة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺪوث
ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ ،وﻗﺪ
ﺗﺴﻬﻢ ﻫــﺬه اﻟﻤﺨﺎوف ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﺟــﻮاء رﻛــﻮد ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل
.2019
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﺎت ،ﻓـ ــﺈن ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ ﺗ ـﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﻄـﻠــﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ،

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ذﻛﺮ
رﺋـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ "ﺷ ــﻞ" اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻟـﻴــﺪ اﻟ ـﻨــﺎدر ،ان اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﻳ ــﺰداد ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ،ﺑــﻞ اﺻـﺒــﺢ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ،اﻻﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت اﻟﻴﻪ وﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣــﻊ اﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎدر إﻟﻰ أن "اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﺻﺒﺢ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﻮﻗﻮد
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ".
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ارﻧﺴﺖ اﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ ﺟﻮﻧﺜﺎن
ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن ،إن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻋﺒﺎس اﻟﻨﻘﻲ

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
ً
اﻟﺴﻌﺮي ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،2018
وذﻟـ ــﻚ وﺳ ــﻂ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﻓـ ــﻲ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻣـ ــﻊ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع
اﻟﻤﻌﺮوض ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺠﻊ ﻣﻮﺟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن "أوﺑــﻚ" واﻟﺪول
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻬ ــﺎ اﺗ ـﻔ ـﻘــﺖ
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻤﻘﺪار 1.2
ً
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣﻦ
ً
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻋــﺎدة اﻟـﺘــﻮازن ﻓﻲ
اﻷﺳـ ــﻮاق ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
وزاري ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﺎدي ﻟ ـ ـ ـ "أوﺑ ـ ـ ــﻚ"
واﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ  2019ﻻﺳﺘﻌﺮاض أداء
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻬﺎ
"ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺿﺎﻋﻨﺎ
ً
ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم" ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﺗـﻘــﻮم
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(IMO
ا ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ً
ـﺪاء ﻣـ ــﻦ  ،2020ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﺾ
ﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮﻳــﺖ اﻷﻗ ـﺼ ــﻰ ﻣﻦ
زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻔــﻦ ﻣ ــﻦ  3.5إﻟ ــﻰ  0.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﺮ واﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات اﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ
ﻟﺨﻔﺾ زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻋﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ
ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل ﻫﺎﺷﻢ ان

ﺳــﻮق اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣــﻊ اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺼــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﺳﻴﺴﻤﺢ اﻟﺘﺤﻮل
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ.
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ،ﺑﺤﻠﻮل  ،2035ﺳﻮف ﺗﻜﻮن
واﺣـ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ  9ﺳ ـﻴ ــﺎرات ﺗـﺒــﺎع
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻄﻠﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻮد اﻷﺣ ـ ـﻔ ـ ــﻮري ﻳـﻈــﻞ
ً
واﻋـ ـ ــﺪا ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت،
وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺳﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻌﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ان ﻫ ـﻨــﺎك ﻣــﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳــﺰاﻟــﻮن ﺑﻼ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ،وﺛﻼﺛﺔ ﺑﻼﻳﻴﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون
إﻟــﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﻬﻲ.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻧـ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن
ﻳـ ـ ـ ـ ــﺰداد اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  33ﻓﻲ ً
 2015و ،2040و ﻓــﻘــﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺳ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ "أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ" اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ
وا ﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت ﻓ ـ ـ ــﻲ ،2018
وﺳﻴﻈﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣﺰﻳﺞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ "أوﺑـ ــﻚ"
ﺑﻤﻘﺪار  7.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ زﻳ ــﺎدة ﺣﺼﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل

 2017إﻟﻰ  36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل
.2040
وﻧ ـ ــﻮه إﻟـ ــﻰ أن ﻫـ ــﺬا ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أن
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
ً
واﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت
أو اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ،
ً
وﻫ ـ ــﺬا ﻳ ـﺜ ـﻴــﺮ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎؤﻻ :ﻫ ــﻞ ﻧـﺤــﻦ
ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻛﺒﻴﺮة إذا ﻟﻢ ﻧﻘﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻵن ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺪرك
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ
اﻟـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺪة اﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻀ ـﻤــﻦ
ً
وﺿﻌﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ".

ﻣﻨﻈﻤﺔ »أواﺑﻚ«
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗﻄﺮق اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ "أواﺑﻚ" ،ﻋﺒﺎس اﻟﻨﻘﻲ ،إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﻮن ﻧ ـﺤ ــﻮ  705ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .2018
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻲ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﻠــﻚ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ  47.9ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺣـﺼــﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﺣﺪﻫﻢ ﻧﺤﻮ  33.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وأﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج،
ﻓ ــﺈن أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻳﻨﺘﺠﻮن
ً
ﻧﺤﻮ  24.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ  ،2018ﺗـﺸـﻜــﻞ ﻣﺎ

ﻣﻌﻮﻗﺎت أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻔﻂ ،وﻻﺑــﺪ ﻟــﺪول اﻻﻋـﻀــﺎء ﻓﻲ اوﺑــﻚ ﻣﻦ
اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل" :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺟﻪ أﺻﺒﺢ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻛﻤﺎ
ان ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﻻﺣﻔﻮري".
وﺑﺪوره ،أوﺿﺢ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ،
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻦ اﻛﺴﻴﺎﻧﺸﻨﻎ أن ﺳﻮق اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻫﻮ اﺣــﺪ اﻻﻣــﻮر اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻷﺳــﻮاق اﻟﻐﺎز وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺳﻮق
اﻟﻐﺎز اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺎﻃﺊ
اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻷﺳــﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺮر اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓﻲ "ﺑﺘﺮوﻟﻴﻢ
أﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻴﺴﺖ " ،ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﺑﻮت ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
أﺑﺤﺎث "ﺑﻲ ﺳﻲ اﻳﻪ" ،روﺑﺮت رﻳﺎن ،وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،راﺋﺪ ﺷﺮﻳﻒ ،وﻣﺪﻳﺮ
"أر اس ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ" ،ﺑﻞ ﻓﻴﺮن ،ﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن إن أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـ 100دوﻻر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪت اﻷﺳﻮاق
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ
اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ اﻷﺳـ ــﻮاق ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻓﻘﺪ
ً
ﻛﻤﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  750أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

وأﺿــﺎﻓــﻮا أن اﻟـﻔــﺎﺋــﺾ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑــﺎﻷﺳــﻮاق ﺳﻮف
ً
ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻓﻖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﻮأ.
وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ إﻳــﺮان ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ات،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻷﺳﻮاق ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎرات.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪﺛــﻮن أن ﻗـﻴــﺎم ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﺸﺮوع ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ،
رﻏ ــﻢ ﺻ ـﻐــﺮه  ،ﻫ ــﻮ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻣـﺸـﺠـﻌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﺧ ــﻼل اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﻧﺠﺎح
اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  28ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣﺠﻢ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﺣﺼﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ  21ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺣﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،أوﺿﺢ
أن أﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺤﻮ
 53ﺗ ــﺮﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻣـ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﻌ ــﺐ ﻣــﻦ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻏــﺎز ﻣــﺆﻛــﺪة ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  26.4ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ دول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ
 20.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﻣﺪادات
وﻟﻔﺖ اﻟﻨﻘﻲ إﻟﻰ أن اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
ﻓﻲ "أواﺑﻚ" وﺻﻞ إﻟﻰ  549.5ﻣﻠﻴﺎر
ﻣ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻜ ـﻌــﺐ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺎدل  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ دول اﻟﺨﻴﺞ ﻧﺤﻮ 11
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪرة ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎم ﻓــﻲ
"أواﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻚ" ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻓـ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮﻳــﺔ ،وﻳﺤﻔﺰﻫﻢ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺄﺗﻲ
ﻋـﻠــﻰ رأﺳ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ اﻹﻣ ـ ــﺪادات
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻠـﺒــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻻﺳـﺘـﻬــﻼك
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،وذﻟـ ــﻚ ﻋـﺒــﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺼﺎف ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة.
ٍ
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2022ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺮ ﻓــﻊ دول اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ
ً
 1.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻳـﻤـﺜــﻞ  30ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ً
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﺗــﻲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺴﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ  615أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﻣـﺼـﻔــﺎة ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ  400أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ،
و 3ﻣ ـﺼ ــﺎف ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق و 3ﻓﻲ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ،وﻣﺼﻔﺎة ﻓــﻲ اﻹﻣ ــﺎرات،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎف ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ.
وﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ً
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،رأى اﻟﻨﻘﻲ
أن اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺳ ـﻴ ـﻈــﻞ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺼــﺪر
ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺎ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ  28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﺤﻠﻮل .2040

ﻫﺎﻧﺪا» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﻪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﺳﻠﻮاﻧﺲ :دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ  ٣٢٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ  ٥اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﺧ ـﺘ ـﺘــﻢ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
ﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ،اﻟ ــﺬي
ﻋﻘﺪ أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺠﻠﺔ "ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم
إﻳ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮﻣ ـﻴ ـﺴ ــﺖ" اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓــﻲ
ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺷـﻬــﺪ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى ﺣـﻀــﻮر ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ،
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ–
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ.
وﺧ ـ ــﻼل ﺣ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻧ ـﻘــﺎﺷ ـﻴــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ
واﻟ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
"اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ" ﺑــﺮادﻳــﺐ ﻫ ــﺎﻧ ــﺪا ":إن ﺑـﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻗـ ــﻮي ﺑ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔــﻂ
ً
واﻟﻐﺎز ،وﻳﺘﻄﻠﻊ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
اﻻ ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ."2040

أﻓﻀﻠﻴﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
وأﺿﺎف ﻫﺎﻧﺪا أن "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻟﺪﻳﻪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ  1.2ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﺳﺘﻴﺮاد
اﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎل اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 390
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ  4.6ﻣﻠﻴﺎرات

ﺑﺮادﻳﺐ ﻫﺎﻧﺪا
دوﻻر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻳﺘﻮﻟﻰ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" دور
وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ  114ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
 394ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،2040ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2040
ﻧﺤﻮ  508ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
ً
وأﻛﺪ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺰور
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻘﺪرة

راﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻠﻮاﻧﺲ
إﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ  2700ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎوات ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺤﻄﺔ اﻟـﺨـﻴــﺮان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  1800ﻣﻴﻐﺎوات.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
وﻓـ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
وﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
وﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺪى اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ
ﺣ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻧ ـﻘــﺎﺷ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت

ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ وﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ وﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر راﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻠﻮاﻧﺲ ،اﻟﺬي أﻛﺪ
أن آﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻟـﻤــﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺑﺤﺚ
ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺳﻮاء
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻘــﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،أو
ﻋﺒﺮ ﻃﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﺳ ـﻠ ــﻮاﻧ ــﺲ أﻫـ ــﻢ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮق
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ،واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻮد اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺿـﻌــﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
اﻟـ ـﺼ ــﺎرﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
واﻹﻓﺼﺎح وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺷـ ــﺎر ﺳ ـﻠــﻮاﻧــﺲ إﻟ ــﻰ أن دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 320
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺪر اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  611ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ )أﺑﻴﻜﻮرب(.

وﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻗﺎل ﺳﻠﻮاﻧﺲ ":ان
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺘﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ واﻟ ـﻘ ــﺪرة اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ان ﻫـﻨــﺎك
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻋﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﻌﻞ اﻻﻗﺘﺮاض
اﻟﻤﺤﻠﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ً
ﻣ ـﻌــﺪل ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺨـﺼــﻢ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺎ
وﻣﺠﺰﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ".

١٥
 ٥٠.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح  VIVAﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪١٨
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ إداري ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻄﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ:
•
ً
• اﻟﺒﺪران :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺎءت ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي
ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ إن VIVA
ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ،2018
ﺑﻔﻀﻞ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ إداري
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻄﻮر ،ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﻓﺮﻳﻖ ذي ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺰز
اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري واﻹﻳﺠﺎﺑﻲ،
اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ  VIVAﻛﺸﺮﻛﺔ ً
اﺗﺼﺎﻻت راﺋﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ داﺋﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل اﺗﺼﺎﻻت
ذﻛﻴﺔ ،ﻹرﺿﺎء ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

ﺳﻨﻮاﺻﻞ
ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻨﺎ
وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺴﺎف

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ  VIVAﻧـﺘــﺎ ﺋـﺠـﻬــﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﺒﻤﺮ  ،2018وﺣﻘﻘﺖ
ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮا ﻓ ـ ــﻲ ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  50.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻧ ـﻤــﻮ  18ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ إ ﻳ ــﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ
 288ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم
 .2018و ﺗــﺄ ﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ً
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ واﻹﻋــﻼﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ  ،VIVAا ﻟ ـﻤ ــﻮا ﻛ ـﺒ ــﺔ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﺣ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻬ ـﻀ ــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وﻣ ـﻨ ـﺘـﺠــﺎت وﺣ ـﻠــﻮل
ﻋ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺗ ـﻠ ـﺒــﻲ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء وﺗـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻬ ــﻢ أﻳ ـﻨ ـﻤ ــﺎ
وﺟﺪوا.

ﺣﻠﻮل اﺗﺼﺎﻻت ذﻛﻴﺔ ،ﻹرﺿﺎء
ﻃ ـﻤــﻮ ﺣــﺎت ﻋـﻤــﻼ ﺋـﻬــﺎ وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف» :ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ VIVA
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﺑﻠﻎ
 50.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر )رﺑـﺤـﻴــﺔ
اﻟﺴﻬﻢ  101ﻓﻠﺲ( ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ أرﺑﺎح
وﺻﻞ إﻟﻰ  42.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
)رﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻢ  86ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ(
ً
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،«2017ﻣــﺆﻛــﺪا أن
» ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ
 VIVAﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 2018
ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﻮ ﻓــﻲ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻷرﺑ ــﺎح ،ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ ﻗـﻄــﺎع اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت،
وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض
أﺳ ـﻌ ــﺎر ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻀـﻐــﻂ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات«.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ً
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ إﻋ ـ ـ ــﻼن
اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ،
ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮح رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ
إ د ا ر ة  V I V Aد  .ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮ د
ً
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ ،ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ» :رﻏـ ــﻢ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣﻦ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ
 VIVAأن ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻣـﺴـﺘــﻮ ﻳــﺎت
ﺟ ـﻴــﺪة ﻓ ــﻲ اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات وﻧ ـﻤــﻮا
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـﻌــﺰ ﻳــﺰ ا ﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎء ة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟـﺨـﻠــﻖ ﻗـﻴـﻤــﺔ وﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ أﻓـﻀــﻞ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ـﻬ ــﺎ .وﻗـ ـ ــﺪ ﺣـﻘـﻘــﺖ
 VIVAﻫ ــﺬه ا ﻟ ـﻨ ـﺘــﺎ ﺋــﺞ ﺑﻔﻀﻞ
ا ﺗـ ـﺒ ــﺎع ﻧ ـﻬــﺞ إداري ﻣـﺘـﻜــﺎ ﻣــﻞ
وﻣـﺘـﻄــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ ذي
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـﻌ ــﺰز اﻟ ـ ــﺪور
اﻟ ـﻤ ـﺤــﻮري واﻹﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي
ﺗﻠﻌﺒﻪ  VIVAﻛﺸﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت
ً
راﺋﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ

ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻋ ـ ــﺰزت
 V I V Aﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ة ﺣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮ ق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 192
ﻣﻠﻴﻮن د ﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 2018و ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻧ ـﻤــﻮ  22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم .2017
إن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ
 VIVAﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺗﻌﻜﺲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ ﻣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة،
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ازدﻳـ ــﺎد ﺣـ ّـﺪة
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ
 VIVAأن ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻖ ﻋ ـ ــﻮا ﺋ ـ ــﺪ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟ ــﻼﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑ ــﺎﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑ ـﺠــﻮدة
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ
اﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷرﺑﺎح
وﻗﺪ أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
 VIVAﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑــﻮا ﻗــﻊ 40

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران

ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،أي ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﺜﻞ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ،وذﻟـ ــﻚ ﻋﻦ
ً
ﻋـ ــﺎم  ،2018ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻫــﺬه
اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺔ ﺗـﺨـﻀــﻊ ﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻣﺮﻛﺰ رﻳﺎدي
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ  VIVAاﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس
ﺳﻠﻤﺎن اﻟـﺒــﺪران» :ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ت
ً
ﻧـ ـﺘ ــﺎ ﺋ ــﺞ ﻋـ ـ ــﺎم  2018ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬا
ﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف وﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎت VIVA
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧﻤﻮ
ﻓـ ــﻲ إﻳ ـ ــﺮاداﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ورﺑ ـﺤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ
وﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴــﺖ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻫ ــﺎ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي
ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﻮق اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت .ﻛـﻤــﺎ
ً
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ  VIVAﺳـ ّـﺒــﺎﻗــﺔ داﺋ ـﻤــﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ أﺣـ ــﺪث اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻗــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺪت ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺄﻓﻀﻞ

ﻣﺠﻠﺲ إدارة VIVA
أوﺻﻰ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 40ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ
ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻟـﻌــﺎم
 ،2018ﻛـﻤــﺎ ﺣ ـﺼــﺪت اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ )اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟـﻌــﺎم  ،(2018ﺑـﺤـﺴــﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ
 ،MEIRAو ﺟـ ـ ـ ــﺎ ﺋـ ـ ـ ــﺰة Best
Network Development
ﻛـ ـ ــﺄﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺮ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ
ا ﺗـﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ وﺷ ـ ـﻤـ ــﺎل إﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ،
وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔــﻞ 5G MENA
 ،Awards 2018و ﺟـ ــﺎ ﺋـ ــﺰة
Speedtest Award 2017
ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ  Ooklaﻛــﺄ ﻓ ـﻀــﻞ
ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻣــﻮﺑــﺎﻳــﻞ إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ أﻃـﻠـﻘــﺖ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﺼ ــﻮﺗ ــﻲ VoLTE
 .Plusﻛـﻤــﺎ ﻛــﺎ ﻧــﺖ  VIVAأول
ﺷﺮﻛﺔ ا ﺗـﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻌﺮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ 5G
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ
 VIVAاﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
أ ﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺔ

وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎت
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪران» :ﻟ ـﻘ ــﺪ
ﺣﺎﻓﻈﺖ  VIVAﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات
وﻧـ ـ ّﻤ ــﻮ ﻓـ ــﻲ رﺑ ـﺤ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗـﻤــﺜــﻞ ﻗ ــﺪرة وﻛ ـﻔــﺎء ة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺳﺠﻠﺖ
إ ﻳ ـ ــﺮادات ﺑﻘﻴﻤﺔ  288ﻣﻠﻴﻮن
د ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻋـ ـ ـ ــﺎم ،2018
وﻗ ـ ــﺪ أﺛ ـ ـﻤـ ــﺮت ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ
ﻧ ـﻤــﻮ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ 18
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻧﺤﻮ
 50.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر )رﺑـﺤـﻴــﺔ
اﻟﺴﻬﻢ  101ﻓﻠﺲ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ
اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺐ واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك
واﻹﻃـﻔــﺎء  77.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
 71.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم  .2017وﻗﺪ وﺻﻠﺖ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى  VIVAإﻟﻰ
ﻧ ـﺤــﻮ  2.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻋـﻤـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .«2018

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻓــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎر ﻳــﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ«.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎف:
»ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮدﻧ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻨﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﺳ ــﻮق اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ﻋﺒﺮ ﻃــﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ
واﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻼء«.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
 VIVAﻣﺤﻤﺪ ا ﻟـﻌـﺴــﺎف» :ﻟﻘﺪ
ﻋ ـﻜ ـﺴــﺖ اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـ
 VIVAﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إ ﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰ ﻳــﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺜﺎﻧﻲ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت ،ﻣــﻦ
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺣـ ـﺼـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻓ ــﻲ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﺖ  VIVAﺑ ـﻔ ـﻌــﻞ
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧﻔﺾ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـ ــﺬي اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪﺗ ــﻪ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ــﺮﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﺬي
أﺛـ ــﺮ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﻤــﻮ
أرﺑ ـ ـ ــﺎح اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 18

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـ  VIVAﻋﻜﺴﺖ ﺧﻼل
ﻋﺎم  2018ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺜﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت

١٦

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4035اﻷرﺑﻌﺎء  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  /ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎء ﻋﻦ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وآﻓﺎﻗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻗــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻧــﻪ ﻧﻈﻢ اﻣﺲ
ﻟ ـﻘــﺎء ﻋ ــﻦ واﻗـ ــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ وآﻓــﺎﻗــﻪ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﻠــﺔ ﻏـﻠــﻮﺑــﺎل
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وأﺿــﺎف »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ان
اﻟﻠﻘﺎء ﺟــﺎء ﻓﻲ اﻃــﺎر اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻄﻼع
اﻵراء وﺗ ـﺒ ــﺎدل وﺟ ـﻬــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻣــﻊ اﻷﻃ ــﺮاف
اﻟ ـﻔــﺎﻋ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻤــﺖ دﻋـ ــﻮة ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـﻴــﻦ
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أوﺿــﺎع
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء ﻣـﺴـﺘـﺠــﺪات
اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ .وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن
ان اﻟـﻨـﻘــﺎش ﺗـﻄــﺮق إﻟ ــﻰ اﻟـﻨـﻈــﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام.
وﺑـﻴــﻦ اﻧــﻪ ﻧـﻘــﺎش ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎور
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وواﻗــﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺳﺒﻞ إﻋﺪاد
اﻟـ ـﻘ ــﺪرات واﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻌﺰﻳﺰ رﻳﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ

ﻣـﺠــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ .وأﻓــﺎد
ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻄﺮق ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻓﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻄــﻮر ﻓﻲ
ﺿــﻮء ﻣــﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﻣـ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻤــﻮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أم
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ ان اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ
و ﻣــﺎ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑــﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣــﻦ ﻣــﺮوﻧــﺔ وﻣـﺘــﺎﻧــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪﻫــﺎ ﻣ ـﻌــﺪﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ
رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل وﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ وﺗـﺤـﺴــﻦ
ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل.

» :«picﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ ﻣﻊ »ﺑﺎﻣﺒﻴﻨﺎ« اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٣.٢ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ  picﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج
ﻣﺎدة اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻜﻨﺪي ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻣﺒﻴﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺪا واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 3.2
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺣــﺪث اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻤﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ.
وﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﻫﻮد ﺑﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـﺸﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ دوﻟﺔ ذات ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺟﺎذب وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ .وأﺿــﺎف اﻟﻔﺮﻫﻮد أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺤﺼﻮل ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﺘﺨﺮج
اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻘـﻴــﺎدات
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ« ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮارد
اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻋ ـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎد ،أن
»اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻳــﺮﺟــﻊ ﺑﻌﺪ
ﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻠ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﻮارد اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰة
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﺗـﺤـﻘــﻖ
ﻟـ)ﺑﻮﺑﻴﺎن( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ
ﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ ﺻ ـ ــﻮرة اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣــﻮاﻛــﺐ
ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻗـ ـﻴ ــﺎداﺗ ــﻪ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺐ أﻻ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺰ ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻂ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ

ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
ﻧ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋ ـﻨــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﻳـﺠــﺐ
أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻫــﻢ،
ﺑ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎدة ﺧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮات ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻨ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧ ـﻀ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ

ﻋ ــﺎﺗ ـﻘ ـﻬ ــﻢ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ«.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ  26ﺣـ ـﺘ ــﻰ 31

ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﺨ ـﺼــﺺ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳ ـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻹدارات ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻨﺪ
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إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ـ ــﺎرﻓ ـ ـ ـ ــﺎرد،
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻫﻨﺄ اﻟﺤﻤﺎد ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺒﻨﻚ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺠﺎح،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻟﻬﻢ
ﺑـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح واﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ
ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺄ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـ ــ»ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن« ،ﻋ ــﺎدل
اﻟـﻤــﺎﺟــﺪ ،ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﻔ ــﻮزان اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻧ ـﻈــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺪﻳﺮ
أول اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺈدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﺎ ﻣﻦ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻓﻲ
اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﻮه ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺻ ــﺮح ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟــﻸوﻟـﻴـﻔـﻴـﻨــﺎت واﻟـﻌـﻄــﺮﻳــﺎت
ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟ ـﻤ ــﺮزوﻗ ــﻲ ﺑ ــﺄن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻳـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﺣ ــﺪث
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﺰز ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﻟﺒﻮﻟﻲ
ﺑﺮوﺑﻠﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  550أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻧﺰع اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﻟﺒﺮﺗﺎ ﺑﻜﻨﺪا.
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺑﻨﺎؤه ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﻟﺒﺮﺗﺎ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .2023

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﻌﻴﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮاﺣﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮج راﻛﺎن ﺑﺤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻣـﻜـﺘــﺐ
ﻧﺎدي اﻟﻮاﺣﺔ ﺑﺤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﺑ ــﺮج راﻛ ـ ــﺎن ،ﺑ ـﺸــﺎرع ﻓـﻬــﺪ اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ
ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗﻤﺖ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺰوﻳﺪه
ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻊ
إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﻘﺎﻋﺪ،
ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ أﻛ ـﺜــﺮ أرﻳ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء،
وﻟﺘﺘﻮاﻛﺐ ﻣــﻊ أﺣــﺪث اﻟﻤﻮدﻳﻼت
ً
اﻟـﻌـﺼــﺮﻳــﺔ ،وﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ أﻳ ـﻀــﺎ ﻣﻊ
رﻛ ـ ــﺎب »اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ« ﻣـ ــﻦ ﺣــﺎﻣ ـﻠــﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت »اﻟﻮاﺣﺔ«.
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ،ﻗــﺎل
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«،
ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺳـ ــﻢ» :ﻳـ ـﺴ ــﺮﻧ ــﺎ أن
ﻧﻌﻠﻦ إﻋ ــﺎدة اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻧــﺎدي
اﻟﻮاﺣﺔ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ،ﻟـﺘـﺘــﻮاﻛــﺐ
ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﻄـﻴــﺮان
ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺧﺪﻣﺎت
وﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ راﺣ ـ ــﺔ

اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ،وﺗـﺴـﻬــﻞ ﺳ ـﻔــﺮﻫــﻢ ،ﺣﻴﺚ
ً
إن )اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ( داﺋ ـﻤــﺎ ﺳـ ﱠـﺒــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ورﻛﺎﺑﻬﺎ«.
وأﺿــﺎف» :اﺣﺘﻞ ﻧــﺎدي اﻟﻮاﺣﺔ،
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة
ً
ﻟﺪى )اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ( ،ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟﺪا
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺘﻪ ،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋــﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى«.
وﻗﺎل» :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ ﺣﺼﻮل
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻛ ــﺎب ،ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون،
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد ،وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻧ ـﺘــﺎﺟــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻘــﺪم ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧــﺎدي اﻟــﻮاﺣــﺔ،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺎدي ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻟﺬا أﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ،
ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ُﺳـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﻗ ــﻞ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،وﺻـﻠـﺘـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺮﻛــﺎب ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮاﺣﺔ«.

وأردف اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ» :ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ﺣ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺎت )اﻟ ـ ـ ـ ــﻮاﺣ ـ ـ ـ ــﺔ(
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ أﻣ ـ ــﻮر ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﻣﺜﻞ :ﺣﺠﺰ ﺗــﺬاﻛــﺮ اﻟﺴﻔﺮ ،وﺗﺮﻗﻴﺔ
درﺟﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
إﻟـ ــﻰ درﺟـ ـ ــﺔ رﺟـ ـ ــﺎل اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
واﻟﻔﻀﻴﺔ دﺧﻮل ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺮﻛــﺎب اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻷوﻟ ــﻰ ورﺟــﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب رﻗﻢ .«4
واﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﻪ،
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ،
ﺳ ــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻌﻮد
إﻟــﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة ،أو ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳـﻔــﺮ ﻣــﺮﻳـﺤــﺔ وﻣــﺮﻓ ـﻬــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﻦ
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮاﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻫـ ــﺪاﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ وﻣ ـﺒ ــﺎدﺋ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣــﺎن ،وأﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ورﺿﺎﻫﻢ.

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ١٨ :أﻟﻒ رأس ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟـ»ﻣﺴﻠﺦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«
●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة
واﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺑﺪر اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ إن »ﻣﺴﻠﺦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﺳﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ«ُ ،ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
وﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﻣﺴﻠﺦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺳﻮق
اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ« ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﻤﺪ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠ ـﻠ ـ ــﺲ اﻟـ ــﻮزراء ،وﺑﺤﻀـ ـ ــﻮر وزﻳ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ
د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف.

ُ
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ أن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع أﻧ ـﺸــﺊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  94أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ،وﻓــﻖ أﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ووﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم
»اﻟـ ـﺠ ــﻮدة اﻟـ ـﺤ ــﻼل« ،اﻟـ ــﺬي ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ،
ﻟﻔﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
)ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة( ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ً
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻟﻤﻮاﺷﻲ« ﺗﻔﺘﺨﺮ اﻟﻴﻮم
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي
ً
ُﻳﻌﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﺮﻛﺰا ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وأﻓــﺎد ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﻐﺮق اﻧﺠﺎزه
ً
 21ﺷﻬﺮا وﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد،
وﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

أﻏﺴﻄﺲ  ،2018ﺑﻌﺪ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ـﺴ ـﻠــﺦ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ــﺪث ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ واﻷﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ،
وﻫـ ــﻮ ﺻ ــﺪﻳ ــﻖ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌــﺔ وﻣ ـﺼ ـﻤــﻢ وﻓـ ــﻖ أﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺸﺮوط
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ
ـﺎل ﻣﻦ اﻟــﺮواﺋــﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  99.9ﻓﻲ
ﺧـ ٍ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻻﺣـﺘــﻮاﺋــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﻬــﻮاء واﻟﻤﻴﺎه ﺑﺄﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وﻻﺣ ـﺘــﻮاﺋــﻪ أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت ﺗ ـﺤــﺖ اﻷرض ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ وﺗ ــﺪوﻳ ــﺮ
ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟــﺬﺑــﺢ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﻮد وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟـﻤــﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟـﺴــﺎﺋـﻠــﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ

وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ أن اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺨــﺪﻣـﻴــﺔ ،ﻓــﺈﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺎﺋ ــﺮ ُوﺻ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻲ اﻟ ــﺬﺑ ــﺢ اﻷﺗ ــﻮﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
واﻟﻴﺪوي ،ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع
ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻃــﺎﻗـﺘــﻪ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  18أﻟﻒ رأس ﻣﻦ اﻷﻏﻨﺎم واﻷﺑﻘﺎر
واﻹﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
ً
وأردف» :إﻳ ـﻤــﺎﻧــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻘــﻞ وﺗـﺠــﺎرة
اﻟـﻤــﻮاﺷــﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟـﺨــﺎص ،ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﺼﺎﻟﺔ

»إﻳﻤﺮﺳﻮن«
اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ
»إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺑﻼﺗﻔﻮرﻣﺰ«
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ »إﻳ ـ ـﻤـ ــﺮﺳـ ــﻮن«
إﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺷـ ــﺮاء
ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ »إﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺖ
ﺑـ ــﻼﺗ ـ ـﻔـ ــﻮرﻣـ ــﺰ« ،اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ـ »ﺟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺮال إﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮﻳ ــﻚ«،
وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ »إﻳـﻤــﺮﺳــﻮن«،
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺗـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻗ ـ ــﺪراﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ اﻵﻟـ ـ ــﻲ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ،
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺔ )  (PLCﻓ ــﻲ
»إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺑﻼﺗﻔﻮرﻣﺰ«.
وﺳﺘﺸﻜﻞ »إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ
ﺑــﻼ ﺗـﻔــﻮر ﻣــﺰ« ﺑﻤﺤﻔﻈﺘﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة ﻣ ــﻦ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة
وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻌ ــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ذﻛ ـ ـ ــﺎء،
داﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ
»ﺑﻼﻧﺖ وﻳﺐ« )(Plantweb
اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
»إﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮن« ،وﺳ ـﺘ ــﺰﻳ ــﺪ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ
»إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺑﻼﺗﻔﻮرﻣﺰ«
ﻣـ ــﻦ ﻓ ـ ــﺮص »إﻳـ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮن«
ﻟـﻠـﻨـﻤــﻮ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧــﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴ ــﻊ واﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ،
وﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة ،واﻷﻏﺬﻳﺔ،
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
وﺗ ـﺘ ـﺨ ــﺬ »إﻧ ـﺘ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻨــﺖ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ« ﻣ ـ ــﻦ
ﺷﺎرﻟﻮﺗﺴﻔﻴﻞ ﻓــﻲ وﻻ ﻳــﺔ
ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﺗﻀﻢ ﺣﻮاﻟﻲ  650ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﺣـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم ،وﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ
ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﺿ ــﻲ  210ﻣــﻼ ﻳ ـﻴــﻦ
دوﻻر.

اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 2500
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻫــﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻜﻮن ﺻﺎﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،ﺳﻮف ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟـﻤـﺒــﺎدرﻳــﻦ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﺳـﺘـﺨــﺮاج اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟــﻼزﻣــﺔ«،
ً
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﺒﻨﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺘﻌﺪدة
ﺑـ ــﺪوره ،أﻓ ــﺎد اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺳﺎﻣﺔ ﺑــﻮدي ،أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﺄﻟﻒ
ﻣــﻦ ﻣﺒﻨﻰ رﺋﻴﺴﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ إدارﻳ ــﺔ وﻣﺤﻼت
ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺤـﺘــﻮى ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ

وﺳـ ــﺎﺣـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰادات اﻟـ ـﻤـ ـﻐـ ـﻄ ــﺎة وﺟ ــﻮاﺧـ ـﻴ ــﺮ
وﻣﺤﺎﺻﻴﺮ وﺣﻈﺎﺋﺮ ﻣﻐﻄﺎة ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ
ﺑﻜﻞ أﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ ،وأﻣــﺎﻛــﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ
واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،وﻣﺨﺎزن وﺛﻼﺟﺎت ،وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺴﻊ
ﻟـ  400ﺳﻴﺎرة ،وﻣﺴﺠﺪ ﻳﺴﻊ  400ﻣﺼﻞ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺧــﺮى اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل واﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ وإﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﻠﺦ وﻣﺮاﻓﻘﻪ.
وأﺿﺎف ﺑﻮدي» :ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﻠﺦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ورش اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وﻣﺨﺎزن ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ،
وﻣﺒﻨﻰ ورﺷــﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎرات،
وﻣﺒﻨﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ«.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

١٧
اﻟﺒﺪر» :اﻟﻤﻨﺎر« ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ٪٥
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

● ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إدراج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ١٢اﻟﺠﺎري
● اﻟﻬﺎﺟﺮي :ﻧﻔﺬﻧﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﺑـ  ١.٢٤ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹدراج واﻹﺻﺪارات واﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ذﻛﺮ اﻟﺒﺪر أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺎرج
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ﺗــﻮﻗــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﺟــﺎرة
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﺒــﺪر زﻳ ــﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج
ﻓــﻲ  12ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أ ﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺆﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻼت اﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪى ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ،ﺗﺘﻢ
اﻋـ ــﺎدة اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺪر ،ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺪوة
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إدراج اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ،ﺗـﺘـﺨـﻄــﻰ اﻟـﻨـﺴــﺐ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺣ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺖ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮدة
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وأﺿ ــﺎف ان ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
واﻟـ ــﺬي ﺗ ـﻘــﻮم ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣــﻊ ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻻﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﻧﺤﻮ 42.55
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﻗـ ــﺪرت إﻳ ــﺮاداﺗ ــﻪ
ﺑﻨﺤﻮ  88ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺣﺼﺘﻨﺎ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ %10
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﺸﺎري

ﻟﺪﻳﻬﺎ  4ﻓــﺮوع ،ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
إذ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة
ﻗﻄﺎﻋﺎت ،ﻫــﻲ :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات
واﻟﻌﻘﺎرات ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ اﻟــﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻀــﺎﺋــﻊ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪات،
اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ اﻻﺛ ـ ـ ــﺎث
واﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ
ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻷوراق ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات ﺑـﻠـﻐــﺖ  6.79ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2017
واﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻴﻬﺎ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ،أو ﺣـﺼـﻠــﺖ
ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ﺷ ـ ـﻄـ ــﺐ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة.
وذﻛــﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
رأﺳ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑ ـﻴــﻊ ﻫــﺬه
اﻷﺻ ــﻮل ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻘﺖ 2.71
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳ ــﺮادات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

وﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺒــﺪر أن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﻨﺎر

و ﺣ ــﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ،

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪر إﻧـ ـ ـ ــﻪ رﻏـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟـﺘـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺴﻌﻰ »اﻟﻤﻨﺎر«
اﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻤـﻨــﻮح
ﻟﻬﺎ ،واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺟـ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻓـ ــﻲ ﻋـﻘــﺪ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،
اﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜــﺲ ﺑ ـﺼــﻮرة
اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻷرﺑﺎح ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺴﻌﻰ
اﻟـ ـ ـ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﻟـﺘـﺨــﺎرج ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻏﻴﺮ

اﻟـﻤــﺮﺑـﺤــﺔ ،ﺑـﻐــﺮض اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺨــﺎرج ﻣ ــﻦ ﺑﻌﺾ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ ﻋ ــﺮض ﺑـﻌــﺾ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺑ ـﻐ ــﺮض اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ رﺑﺤﻴﺔ.

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒ ــﺪر أن »اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎر«
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ
ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺤــﻮﻛـﻤــﺔ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.

»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﺗﻄﻠﻖ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬاﺗﻲ
أﻃـﻠـﻘــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة أﺣ ــﺪث
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ رﻛﺎﺑﻬﺎ  ،T5اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻔﺮ اﻟﺮﻛﺎب ،وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة.
وﻣـ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑ ــﺪأت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺑــﻮاﺑــﺎت ﺻﻌﻮد اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﻼت ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺴﻮق ّ
اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺒﻨﻰ ،وﺗﻮﻓﺮ

ً
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ إﺟــﺮاءات
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ،واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـﻬــﺎﺗـﻔـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻗﻢ .176
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻄـﻴــﺮان اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة

روﻫﻴﺖ راﻣــﺎﺷــﺎﻧــﺪران» :ﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺮان
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗـﻌــﺰز ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟـﺴـﻔــﺮ ﻣــﻊ ﻃ ـﻴــﺮان اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة،
وﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻋﺒﺮ ﻣﺒﻨﻰ  T5ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ«.

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻄﻠﻖ أول إﻋﻼﻧﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻠﻮة ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ«
أﻃ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
إﻋﻼﻧﻪ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﺄول ﺑﻨﻚ ﻳﺒﺎدر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،وﻳﺪﻋﻮ اﻹﻋﻼن اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﻨﻮان
»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻠﻮة ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ« اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺪرة اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻟﻴﻈﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ
ﺧﻔﺎﻗﺎ ،وﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻓﻴﺎﺿﺎ ،واﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻌﻤﺔ
اﻻﻣﻦ واﻻﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ،وﺣﻜﻤﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺮز اﻻﻋﻼن -وﻫﻮ ﺑﺎﻛﻮرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻻﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﺰم » ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﺣﺘﻔﺎﻻ
ﺑ ـﻬــﺬه اﻻﻳـ ــﺎم اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪة ﻓــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ-
اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ رﻓﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ،
ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد واﺳﻌﺔ ﺗﺒﺬل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ دور ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ
وﻋ ـﻤــﺎد ﺗ ـﻄــﻮره ،وﻋـﻠــﻰ ﺟـﻬــﻮد رﺟ ــﺎل اﻻﻣــﻦ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار،
وﻳـﻠـﻘــﻲ اﻟ ـﻀــﻮء ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻴــﻢ اﻟـﻌـﻠــﻢ واﻟـﻤـﺜــﺎﺑــﺮة
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺳﺮي واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪة ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ،
ﻛﻌﻼﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،

ﻣﺸﺎﻫﺪ وﺻﻮر ﻣﻦ اﻹﻋﻼن
اﻟ ـ ــﺬي ﺟ ـﺒ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻻﺑـ ــﺪاع ،اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑـﻘــﺪرة رﺑ ــﻪ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﺨﻴﺮ -ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ  -ﻣﺼﺪات ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺳﻮء وﺷﺮ.
ﻳﺒﺪأ اﻻﻋــﻼن ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻘﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻀﺎء ﺛــﺎﺑــﺖ ،ﺛﺒﺎت وﺟــﻮد
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻗ ـﻴ ــﻢ ﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ،وراﺳـ ـﺨ ــﺎ رﺳ ــﻮخ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺛﻢ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺼﻮرة ﺗﺒﺎﻋﺎ
ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺑﺮاز
ﻣــﻮاﻃــﻦ اﻟـﺠـﻤــﺎل وﻋـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﻘــﻮة ،وﻣــﻮاﻗــﻒ

اﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ راﺋﻌﺔ ،ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﺒﻼد وﺷﻌﺒﻬﺎ،
وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﻣﺰﻫﺎ ،ﻳﺸﻊ ﻧﻮرا ﻓﻮق
ﺳــﺎرﻳــﺔ ،أو ﻣــﺮﻛــﺰ ﺿــﻮء ﻳﻌﻠﻮ ﺟـﺒــﻼ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻜﺴﻮ اﻟﺒﻼد ﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮح ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﻬﺎء
واﻟـﺒـﻬـﺠــﺔ ،وﺗ ـﺘــﺪاﺧــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت اﻟـﻠــﻮن
واﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻟـﺘـﻌـﻤــﻖ اﺟـ ــﻮاء اﻟــﺮﺿــﺎ
واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺨﺮ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﻊ
ﻟﻘﻄﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪة ﺗﺒﺮز ﺟﻬﻮد
اﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﺮﻋﻰ أﻛﺒﺮ ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
رﻋ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﺑ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺎن أﻛـ ـﺒ ــﺮ
ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ ﻣ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ ﻛ ــﻼﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ أورﻛـﺴـﺘــﺮا
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  130ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ .وﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﻨـﺠــﺎح
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻌﻮد ﻓﺮﻗﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﺣــﺪة ﻣﻦ
أﺷ ـﻬــﺮ ﺳـﻴـﻤـﻔــﻮﻧـﻴــﺎت ﻣـ ــﻮزارت،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ
وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ـ ــﺎر دﻋـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻳــﻮاﺻــﻞ »ﺑــﺮﻗــﺎن«،
وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
دﻋﻤﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﺮاﻗﻲ
واﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ
ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﻗ ــﺎﻣــﺖ اﻟـﻔــﺮﻗــﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﺮﻳﻖ،
ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻤــﺎﻳـﺴـﺘــﺮو رﻳـﺘـﺸــﺎرد
ﺑﻮﺷﻤﺎن ،واﺳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣ ــﻮزارت اﻟﺸﻬﻴﺮة،

وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔــﻦ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻼﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻲ ،إﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
ﻛﻮﻧﺸﻴﺮﺗﻮ ﻛﻼرﻧﻴﺖ.
ُ
وﻋﻘﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﺷــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ اﻟﻤﻨﻔﺮدﻳﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮد ﻟـﻬــﻢ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ،ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ــﺎزﻓـ ــﻮن
ـﺎل
ﻣ ـﻨ ـﻔ ــﺮدون ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻋ ـ ٍ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎرﻳـ ــﺎ ،إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
ﻣ ــﻮاﻫ ــﺐ ﺻ ــﺎﻋ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
اﻷورﻛ ـﺴ ـﺘــﺮا اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓــﺔ ،ﻫﻨﺎك
ﻓﺮﻗﺔ أورﻛﺴﺘﺮا ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎزﻓﻴﻦ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ »اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪي
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ« ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ً
رﻓـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى؛ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ
ً
ودوﻟﻴﺎ ،ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  65ﻋﺎﻣﺎ،
وﺗﻨﻈﻢ ﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة
وﻋ ـ ــﺮوض ﺣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨـﺼــﺎت
وﻣـ ـﺴ ــﺎرح ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ .وﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺮﻳـﻘــﺔ

ﻛﺸﻒ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗــﺪرا ﺗـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
ﻋﺰف اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ.
وﻳـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻣ ــﺰﻳ ـﺠ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎز
واﻟـ ـﻤ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻼﺳ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ــﺔ
وﻣـ ـﺴ ــﺮح ﺑ ـ ـ ـ ــﺮودواي واﻷوﺑ ـ ـ ــﺮا
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻓ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘــﺪﺋ ـﻴــﻦ
واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.

و ﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻊ
ﺣـﻔــﺎﻇـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮزﻳ ـﻌــﺎت أرﺑ ــﺎح
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺪى  4ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5ﻓ ـﻠــﻮس ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ،وﺗــﺮﻛــﺰ
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ »اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر« ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض وﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،واﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ.
وﺑﻴﻦ أن رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  30.87ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،(2018وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل  44.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت 9.35
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺣـﻘـﻘــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
رﺑﺤﻴﺔ  5.58ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ  ،2017وﺗ ـﻀــﻢ
ﻗــﺎﻋــﺪة اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺤﺼﺔ  18.39ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

وﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺤﺼﺔ  14.58ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ
ﻓ ــﺎﻳ ـﻨ ـﻨ ـﺸ ــﺎل أﺳـ ـﻴ ــﺖ – اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ
ﺑﺤﺼﺔ  13.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﻨﻮع اﻹدراﺟﺎت
وﺣ ـ ــﻮل إدراج ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎر
ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ واﻹﺟ ـ ــﺎرة ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣ ـﻨــﺎف اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي» :ﻧ ـﺤــﻦ ﺳـﻌــﺪاء
ﺑﺘﻌﺎوﻧﻨﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻨــﺎر ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺷ ــﺎﻣ ــﻼ ﺣ ـ ــﻮل اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻹدراج اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وﺑﻴﻦ اﻟﻬﺎﺟﺮي ان »اﻟﻤﺮﻛﺰ« ﻗﺪم
اﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
وا ﻟ ـﻠــﻮا ﺋــﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻹدراج

ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺨﻄﻮات
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﻺدراج» ،وﻧ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑــﺄن
إدراج ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎر ﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓﻲ ﺗﻨﻮع اﻹدراﺟﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ،
وﺳﻴﺸﺠﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ«.
وذﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻧ ـ ـﻔـ ــﺬت اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 1.24ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت
اﻹدراج وإ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪارات اﻷ ﺳـ ـﻬ ــﻢ
واﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات وﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج
واﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻮاذ وﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻫـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ذﻛــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹدارة
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﻮب اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎري أن
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﺗﺒﻠﻎ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺎري أن
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ
اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺑـﺸـﻜــﻞ ا ﻳـﺠــﺎ ﺑــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻳــﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ وارﺑﺎﺣﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر ،أﻣ ــﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ  0.346دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﻟﻴﺴﺠﻞ  0.395دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ

ﺣـﻴــﻦ اﺳـﺘـﻘــﺮ اﻟـﻔــﺮﻧــﻚ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻋـﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳﻨﺎر ،أﻣﺎ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﺒﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻫﻲ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻴﻮم ،وﻻ
ﺗﻌﻜﺲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

اﻗﺘﺼﺎد
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اﻟﺤﺠﺮف ﻟـ ´  :ﺗﻌﺪﻳﻞ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ« ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺼﻮر
•

»ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ...وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ«
● اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟـ ´  :.ﻫﺪﻓﻨﺎ إﻟﻐﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ
•

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻛـﺸــﻒ وز ﻳ ــﺮ ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
ً
ً
اﻟﺤﺠﺮف أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻣﺰﻣﻌﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﻟـﺸــﺮا ﻛــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
ً
اﻟ ـﻌــﺎم واﻟ ـﺨــﺎص ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أن
ا ﻟـﻤـﺴــﻮدة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻟـﻬــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن أﻣﺎم إدارة اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة":
"ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎﻟﺞ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ أو ﺟــﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻣﻨﺬ
ً
ﻋ ــﺎم  2008إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻴ ــﻮم" ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا
ً
أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎزال ﻣﻬﻤﺎ،
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أن ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮا ﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم واﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻟــﻢ
ً
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ،

ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻊ
ﻟ ـ ـ ــ"اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة" إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ــﻢ إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز
ا ﻟـﻤـﺴــﻮدة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻫﻲ
ً
ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺔ،
ً
ً
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﻫـﻨــﺎك ﻓــﺮ ﻳـﻘــﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻣــﻊ "ا ﻟـﻔـﺘــﻮى وا ﻟـﺘـﺸــﺮ ﻳــﻊ" ﻟﺘﻜﻮن
اﻹدارة ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ا ﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻛـ ــﺎ ﻣـ ــﻞ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﻮﺻ ـﻔ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ا ﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﻊ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎور اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ أﺛـ ـﺒـ ـﺘ ــﺖ

ً
ا ﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮ ﺑ ــﺔ أن ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄ ﺛـ ـﻴ ــﺮا ﻋـﻠــﻰ
ﻃــﻮل ا ﻟـﻤــﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳـ ـﺼ ــﻞ ﺑ ـﺒ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ إﻟ ــﻰ
ً
ً
اﻹﻏ ــﻼق ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﺟ ــﺰء ا ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎور ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى،
ﻛ ــﺪﻳ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ و"اﻟ ـﻔ ـﺘــﻮى"
وﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ،
وﻟ ـ ــﺬا ﻓ ـﺴ ـﻴــﺬﻫــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻧـﺤــﻮ
إﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت أو ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ
اﻟﺮد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة.
وأو ﺿ ــﺢ أن ا ﻟـﺘـﻌــﺪ ﻳــﻞ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ً
ﻣـ ـﺘ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ وﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ "اﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ"،

ً
ﻣﻌﻘﺒﺎ ﺑﺄن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎء ة
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟـPPP
أو اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻳﺆﺛﺮ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﺒﺮ ﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ورﻓـ ـ ــﻊ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزه
"اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﻮى" ﺳ ـﻴ ـﺤــﺎل إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ
ً
اﻟﻮزراء ،ﺛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳـﻴـﻜــﻮن اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ اﻷول
ﺑﻌﺪ ﺻــﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋــﺎم ،2015
و ﻫــﻮ أول ﻗــﺎ ﻧــﻮن  PPPﺑﻌﺪ ﻃﺮح
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ  4ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻫــﻲ

ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ أم ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻤ ــﺎن ،و ﻣ ـﻌــﺎ ﻟ ـﺠــﺔ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎﻳـ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ـﺒ ــﺪ،
وﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ،وﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
ﺷﻤﺎل اﻟﺰور اﻟﺜﺎﻧﻲ.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ا ﻟ ـﺼــﺎ ﻧــﻊ أن ﺧــﻼﺻــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ــﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوﺣــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗ ـﺴــﺮﻳــﻊ آﻟـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻧ ـﻌ ـﻜ ـﺴ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ
ً
اﻟﻤﻨﻈﻮر أ ﻣــﺎم "اﻟﻔﺘﻮى" ،ﻣﺸﻴﺮا
إ ﻟـ ـ ــﻰ أن ﺗـ ـﻠ ــﻚ ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﻼ ﺣ ـ ـﻈـ ــﺎت ﻣــﻦ
ﺷــﺄ ﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗ ــﺰ ﻳ ــﺪ ﻓ ـﻌــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف

اﻟﺮوﺿﺎن :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﻤﺮزوق» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

دﺷـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت،
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن ،ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎع اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻣﻴﻜﺮﻓﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ Maker Faire 2019
 Kuwaitاﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ،ﻓـ ــﻲ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ 8
ﺑ ـ ــﺄرض اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺸﺮف ﻟﻤﺪة  5أﻳﺎم ﻣﻦ  5إﻟﻰ
 9اﻟﺠﺎري.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ،
ً
إن اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﺷ ـﻬ ــﺪ ﺗـ ـﻄ ــﻮرا
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤ ــﺮف

ﺣ ـ ّـﻮﻟـ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﺗـ ـﺠ ــﺎري
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر ﻋﻴﺶ ﻟﻪ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ــﺮﻳ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
رﻋــﺎﻳــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﻮاﻫﺐ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل
إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ،داﻋﻴﺎ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺎرة
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣــﻦ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﺧﻼﻟﻪ.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ﻳﺸﺎرك اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺮاع ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺮض.
وأﻛﺪ أن دﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﻌﺮض ،ﻳﻈﻬﺮان
ﻣ ـ ــﺪى اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﺑـﻔـﺌــﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮادر
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وﻣـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ﻣـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة ."2035

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« راع ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ VIVA

ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ  -اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق" :إن ﺑﻨﻚ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ
ً
داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ رﺳــﺎﻟ ـﺘــﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺮوﺿﺎن ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ
واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻔــﺎﻋ ـﻠــﺔ ﺑﻜﻞ
أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ دﻓـﻌــﻪ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ،ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﻌﺎم

اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺴﺤﺐ
ﻳﺠﺮي
»اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ً
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ ﻏﺪا
ﻳـ ـﺠ ــﺮي ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ،ﻏـ ــﺪا،
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة
ﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ــﺮاﺗـ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ 250000
دﻳ ـﻨ ــﺎر .وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻣـﻤـﺜــﻞ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺤ ــﻆ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ ﺧ ــﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮوج،
ﻣﻦ  5ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ  8:30ﻣﺴﺎء.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ﻛﺸﻚ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﻮر وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺸﻬﻴﺮة "ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺎش"،
وﻋــﺮض ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺧــﺎص ﻣــﻦ ﻓﺮﻗﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ،ﻗﺒﻞ إﻋــﻼن اﺳﻢ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺤــﻆ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ
ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 250000
دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ إذاﻋــﺔ رادﻳــﻮ ﻧﺒﺾ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  88.8إف إم.
وﺻــﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟــﻼﺗـﺼــﺎﻻت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ" :ﻟﻘﺪ ﺻﻤﻢ
ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ

ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﺷـﻬــﺮﻳــﺔ.
ﻧ ـﺤــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺪاء ﺑـ ــﺄن ﻧـﺤـﺘـﻔــﻞ ﻣــﺮة
أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب
اﻟـ ــﺮاﺗـ ــﺐ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،وﻧـﺘـﻤـﻨــﻰ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﻟﺤﻆ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺧﻼل اﻟﺴﺤﺐ".
وﻳﻤﻨﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟ ـﺠ ــﺪد ﻣـﻤــﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
رواﺗﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻓـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻗـ ــﺪرﻫـ ــﺎ  100دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر أو
ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ،ﺷﺮط أﻻ ﻳﻘﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر.
وﺑـ ــﺈﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء اﻟـ ـﺠ ــﺪد
اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت ﻓ ـﻴــﺰا
وﻣــﺎﺳـﺘــﺮﻛــﺎرد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺪون
رﺳ ــﻮم ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻷول،
ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟــﻰ  70000دﻳﻨﺎر،
وﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪه ﺧ ـ ــﻼل  15ﺳـ ـﻨ ــﺔ ،أو
ﻗ ــﺮض اﺳـﺘـﻬــﻼﻛــﻲ ﺗـﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ
إﻟﻰ  25000دﻳﻨﺎر.

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺠﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ رواﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ ﺑ ـﻨــﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﺮﺻﺔ اﻟــﺪﺧــﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،وﻓﺮﺻﺔ
اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟ ـ ــﻰ  12ﺿ ـﻌ ــﻒ اﻟ ـ ــﺮاﺗ ـ ــﺐ ،وﻓ ــﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  100ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ.

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،واﻟــﺬي
ﻳ ـﻌــﺪ أﻛ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﻘــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗﺤﺘﻀﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن "اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ"

ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ ﺗ ــﺎرﻳـ ـﺨ ــﺎ ﺣ ــﺎﻓ ــﻼ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدرات اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ،وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ
ً
ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
داﺋﻤﺎ إﻟﻰ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وذ ﻟــﻚ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ
ﻟ ـ ـ ــﺪوره اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدي ﻓـ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ

أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري
إﻃ ـ ـ ـ ــﻼق ﺣـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺮواﺗــﺐ
واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ
واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎص ،وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﺑﻌﻨﻮان "راﺗﺒﻚ
وﻓـ ــﻮﻗـ ــﻪ ﻛـ ـ ـ ــﺎش" ،واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺪة
ﻣـ ـ ــﻦ  6ا ﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎري ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ 31
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﺳـﺒـﻘـﻬــﺎ
إﻃ ــﻼق ﺣـﻤـﻠــﺔ ﺗــﺮوﻳـﺠـﻴــﺔ ﻓﻲ
ا ﻟـﻠــﻮ ﺣــﺎت اﻹ ﻋــﻼ ﻧـﻴــﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑـﻌـﻨــﻮان " ﻋــﺎش
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻠﻲ ﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش".
وﻋﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ ،ﻗــﺎل ﺣﻤﻴﺪ
ﺳ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن ،اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد ،إن ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ رواﺗـﺒـﻬــﻢ
ﻋﻠﻰ "اﻟﺘﺠﺎري" ﺳﺘﻨﺘﻈﺮﻫﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺎﺟـ ــﺂت
واﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـﻄـ ــﺎق ﻫ ــﺬه
اﻟﺤﻤﻠﺔ.
و ﺗ ــﺎ ﺑ ــﻊ" :دأب ا ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓـ ــﺄة ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼﺋـ ــﻪ ،ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا

اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض
ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
و ﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ "ز ﻳ ـ ـ ــﻦ" أن ﻗ ـﻄــﺎع
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻋﺒﺮ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ،ﺣﻴﺚ

اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟــﺪى "ز ﻳــﻦ" ،وﺷﺮح
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
زوار ا ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺑـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة ،وﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ

ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أوﺿﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﻌــﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎر ،أن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺑــﺮﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﻼﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ دﻋــﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ
اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳــﺄﻣ ـﻠــﻮن
ﻓــﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ أﻛﺪﺗﻪ
اﻟﻨﺴﺨﺘﺎن اﻷو ﻟ ــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮام
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،إذ أﻓ ــﺮزت اﻟﻌﺪﻳﺪ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
ﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﺋ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻢ ،وﺛـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ،
وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻃﺮح
ً
ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣـﺠــﺪدا  ،ﺑﻬﺪف
ا ﻟــﻮ ﺻــﻮل إ ﻟ ــﻰ أ ﻛـﺒــﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ".

آﻟﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم
وﻋ ــﻦ آﻟ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إﻟــﻰ
ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻛﺸﻒ
ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن أﻧ ــﻪ ﺑــﺎﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺔ أي
ﻣــﻮﻇــﻒ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ راﺗ ـﺒــﻪ ﻳــﺰﻳــﺪ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ  500د ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ،ﺳـ ـ ــﻮاء
ً
ﺗ ــﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨــﻪ ﺣ ــﺪ ﻳ ـﺜ ــﺎ  ،أو ﻓــﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺳﻨﻴﻦ،
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ راﺗ ـﺒ ــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﺒﻨﻚ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ،واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻧـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250دﻳﻨﺎرا،
أو ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ أﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﺎف اﻟ ـ ــﺮاﺗ ـ ــﺐ،
وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  10.000دﻳﻨﺎر،
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ

»زﻳﻦ« ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻓﺮﺻﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ أﺳ ـﺒــﻮع
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ واﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮم
اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
وا ﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ
واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ د .ﺣــﺎﻣــﺪ
ا ﻟ ـﻌــﺎز ﻣــﻲ ،و ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋﻤﻴﺪ
"اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﻳــﺔ" د .ﻣﺸﺎري
اﻟﻬﺎﺟﺮي.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ،أن د ﻋـﻤـﻬــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت
ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣـﻴــﺔ وا ﻟ ـﺨ ــﺎ ﺻ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻓــﺮص
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ،اﻟ ــﺬي ُﻳـﻌــﺪ أﺣــﺪ
أ ﻫــﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ

وﻗـ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
 VIVAﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺪران" ،ﺗﺄﺗﻲ
رﻋﺎﻳﺘﻨﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮض
 Maker Faireاﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺄﻛﻴﺪا
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ
وﻣــﺆازرة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

اﻟـﻄــﺎﻣـﺤـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺒــﺪﻋ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ،وﻫـ ــﺬا
ّ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻳـ ـ ـﺸ ـ ــﻜ ـ ــﻞ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﺑﺮاز ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ،وﻣـﻨــﺢ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻟـﻌــﺮض
أﻓﻜﺎرﻫﻢ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ".

ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮر
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ دﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ
ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎع اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﺑﻬﺪف ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻳﻠﻴﻖ
ﺑــﺎﻟـﺼــﻮرة اﻟـﺤـﻀــﺎرﻳــﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻓـ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺗ ـﻜــﺎﺗــﻒ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ﻟ ــﺮاﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺪاﻋ ـﻤ ــﺔ
ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
"ﻣﻴﻜﺮﻓﻴﺮ" ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ
ﻟﻌﺮض أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

وﺷـ ـ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ــﻮﻇ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻒ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ ،وﻋ ـ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻔ ــﺮص
ا ﻟــﻮ ﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ا ﻟـﻤـﺘــﺎ ﺣــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﺑـ ــﺪوام ﺟــﺰ ﺋــﻲ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺒﺎب زﻳﻦ"
 ،FUNإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح

ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠــﻲ ﻋ ــﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ ﻋـﻤــﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻖ
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻗ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣـﺤــﺎﺿــﺮة ﻟـﻄــﻼب وﻃــﺎﻟـﺒــﺎت
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ،
إ ﺿ ــﺎ ﻓ ــﺔ إ ﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺮ ﻳـﻔـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ "زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ" اﻟـ ـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـ ــﺪة
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎع اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت،
واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣـﻬــﺎرات اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ إن ﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺳ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ
ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮي ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ا ﻟـﻤـﺤـﻔــﺰات ا ﻟــﻮ ﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ة
إﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑـ ـﻘ ــﺪرات ﻣ ــﻮاردﻫ ــﺎ
اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدات
وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮر.

ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  1000دﻳﻨﺎر.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :أﻣ ـ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﻮن ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﺣـ ـﺴ ــﺎب
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا ﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ) P r e m i e r
 (Bankingوا ﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺼ ــﺺ
ﻟﻠﺮواﺗﺐ ﻣﻦ  1700دﻳﻨﺎر وﻣﺎ
ﻓ ــﻮق ،ﻓـﺴــﻮف ﻳـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮن ﻣﻦ
ا ﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻫــﺪ ﻳــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ".
و ﺗــﺎ ﺑــﻊ" :أ ﻣ ــﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون

اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻳ ـﺤ ـﺼ ـﻠ ــﻮن
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎش
ﺗ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪي ﻗـ ـ ـ ـ ــﺪره
 1000د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر و ﻣ ــﺎ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮق ،ﻓ ـ ـﺒ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺮد
ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣـﻌــﺎﺷـﻬــﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ )اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري(،
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺪﻳــﺔ ﻓــﻮرﻳــﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  150دﻳﻨﺎرا،
ً
وا ﻟــﺪ ﺧــﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺐ
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻣ ـﻘ ــﺪارﻫ ــﺎ
 1 0 0 0د ﻳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎ ر ،
واﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺰاﻳـ ـ ــﺎ ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﺧ ـﺼ ـﻴ ـﺼــﺎ
ﺑـﺼــﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎص واﻟـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﻲ
واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺗﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰات
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ
"ا ﻟـﺘـﺠــﺎري" ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،ﻟﺘﻠﺒﻲ
اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ ،وﺗــﺮﺗـﻘــﻲ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.

 ٥ :Ooredooﻋﺮوض ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت ﺷﺎﻣﻞ
أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ  Ooredooاﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋﺮﺿﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺑـ ــﺎﻗـ ــﺎت ﺷ ــﺎﻣ ــﻞ،
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﺎع
ﺣـﺘــﻰ ﺧـﻤـﺴــﺔ أﺿ ـﻌــﺎف اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺄي
ﺑــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫــﻢ ،ﺳ ــﻮاء ﻣﻊ
ﺟﻬﺎز أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺎز.
و ﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ  Ooredooأن ﻫــﺬا
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض ﺳـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻴ ــﺢ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣـﻤـﻴــﺰات اﻟﺒﺎﻗﺔ
اﻷﻋ ـﻠــﻰ دون اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ دﻓــﻊ
رﺳ ــﻮم إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻫ ــﺬا اﻟﻌﺮض
اﻟ ـﺨــﺎص ﻟـﺸـﻬــﺮ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟﺠﺪد وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ
 28اﻟﺠﺎري.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺮح واﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺰاز
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺰم Ooredoo
ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮام
ﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮوض ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرة ﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗـﺴـﻌــﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻤﻂ اﺳﺘﺨﺪام

اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء وأﺳ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮب ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﻢ
اﻟﻌﺼﺮي ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ
وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
وﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﻣــﺰاﻳــﺎ
ﺣ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺜــﻞ ﻣ ـﻜــﺎﻟ ـﻤــﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪودة وإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود،
وﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ــﺮﺣ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻘ ــﻲ ﻣـﻨــﻪ
إﻟــﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻘﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ دون
اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق أي ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ،

وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ
ﺷ ـﺨ ــﺺ آﺧ ـ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺗـﻄـﻠــﺐ
اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﻌــﺮض ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎز ﺛﺎن ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ
أﺣ ـ ــﺪث أﺟـ ـﻬ ــﺰة  iPhone XSو
 iPhone XRوﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ Galaxy
 ،Note 9وﻋﺪد ﻣﻦ أﺣﺪث أﺟﻬﺰة
ﻫﻮاوي .ﻳﺬﻛﺮ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ
ﺟﻬﺎز ﺛــﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺔ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺪة  6أﺷﻬﺮ أو أﻛﺜﺮ.
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مسك وعنبر

مزاج
فاز  6فنانين بجوائز
مهرجان الكويت لإلبداع
التشكيلي في دورته
الـ  31الذي تنظمه الجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية.

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 4035األربعاء  6فبراير 2019م  /غرة جمادى اآلخرة 1440هـ

٢٥

٢١

مسك وعنبر
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يواصل الفنان حمد أشكناني نظم مركز الشيخ جابر األحمد
بين التلفزيون والسينما
الثقافي ،أمسية حوارية ضمن
تتوزع أعمال راندا البحيري استعداداته لخوض تجربة
ً
فعاليات «حديث االثنين» ،تحت
جديدة من خالل مسلسل
راهنا ،وأبعدها ذلك عن
عنوان «صقر الرشود .حديث عن
المسرح .دردشة معها حول «سيت كوم» ،الذي سيبدأ
تجربته المسرحية الثورية».
جديدها.
تصويره قريبا.

ً
تينا فاي ضمن  13نجما يشاركون
في حفل توزيع الجوائز
ق ـبــل  3أســاب ـيــع م ــن ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
"أوسكار" في لوس أنجلس ،تم إعالن أسماء
 13نجما في مجالي السينما والتلفزيون،
سـ ـيـ ـش ــارك ــون فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـح ـف ــل وت ــوزي ــع
الجوائز.
وتضم القائمة نجوما مثل دانييل كريج،
المعروف بأداء شخصية جيمس بوند ،وبري
الرسون ،التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن
دورها في بطولة فيلم "روم" عام .2016
وتـ ـ ــولـ ـ ــي أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون والـ ـعـ ـل ــوم
السينمائية ،التي تمنح جــوائــز األوسـكــار،
اهتماما كبيرا بمقدمي الحفل هــذا ا لـعــام،
بعد أن قررت أن يجري الحفل المقرر في 24
فبراير دون مضيف.
وبـ ــرزت صـعــوبــات فــي اسـتـضــافــة الحفل
في ديسمبر ،عندما اعتذر كيفن هــارت عن
عــدم تقديمه ،بعد جــدل نــابــع مــن تعليقات
وتـ ـغ ــري ــدات ل ــه ت ـت ـع ـلــق ب ـك ــراه ـي ــة الـمـثـلـيــة
الـجـنـسـيــة ،ورفـ ــض الـمـمـثــل ال ـكــوم ـيــدي في
البداية االعتذار ،لكنه فعل ذلك فيما بعد.
وبإعالن مجموعة من مقدمي الحفل أمس
االول ،بدا أن األكاديمية مستعدة لالنتقال من
الجدل ،والمضي قدما في اختيار عدم تولي
مضيف تقديم الحفل ألول مرة منذ  30عاما.
وع ـ ــاوة ع ـلــى كــريــج والرس ـ ـ ــون ،ت ــم أمــس
األول إع ــان نـجــوم آخــريــن سـيـشــاركــون في

تـقــديــم ال ـح ـفــل ،وهـ ــم :أوكــوواف ـي ـنــا وكــريــس
إيفانز وتينا فاي ووبي جولدبرج وجينيفر
لوبيز وإيمي بويلر ومايا رودولف وأماندال
ستينبرج وتشارليز ثيرون وتيسا طومسون
وكونستانس وو.
وتعد القائمة ،التي أعلنتها األكاديمية،
ج ـ ــزءا ف ـقــط م ــن كــوك ـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم الــذيــن
س ـي ـشــاركــون ف ــي تـسـلـيــم ال ـج ــوائ ــز وتـقــديــم
الحفل ،وسيتوالى إعالن المزيد في األسابيع
المقبلة.
يــذ كــر أن تينا ف ــاي هــي ممثلة كوميدية،
وكاتبة ،ومنتجة أميركية اشتهرت بأعمالها
الناجحة مثل  Saturday Night Liveو30
ُ.Rock
وحلمت تينا بأن تصبح كوميدية منذ أن
كانت طالبة جامعية ،وحصلت على فرصة
ُ
ذهبية عام  1997عندما طلب منها أن تكون
كاتبة في البرنامج التلفزيوني الكوميدي
 ،Saturday Night Liveو ت ـم ــت تــر قـيـتـهــا
لتصبح رئيسة الكتاب بعد موسمين فقط
على عرض البرنامج ،وهي أول امرأة تشغل
هذا المنصب منذ تأسيس البرنامج.
وربحت إيمي عام  2001جائزة Writer's
 Guild awardsعن كتاباتها في برنامج ،SNL
كما مكنتها كتاباتها من الفوز بجائزة أفضل
كاتبة هزلية للبرامج المتنوعة والموسيقية

وال ـه ــزل ـي ــة ،وف ـ ــازت ب ـجــائــزة غ ــول ــدن غـلــوب
 Golden Globeأل فـضــل أداء فــي السلسلة
التلفزيونية  Rock 30لعامي  2008و.2009
وإضــافــة إلــى جائزة  PGAألفضل منتجة
تلفزيونية لعامي  2008و ،2009فازت ايضا
ب ـجــائــزة اخ ـت ـيــار ال ـم ـشــاهــديــن ألفـضــل
نجمة مضحكة عام  ،2009وجائزتي
two Screen Actors Guild
 Awardsوجــائــزة Television
 Critics Awardألفضل إنجاز
مفرد بمجال الكوميديا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت فـ ـ ـ ـ ــاي ك ــذل ــك
عـ ـ ـ ــام  2016بـ ـج ــا ئ ــزة
إيـمــي بــاالش ـتــراك مع
ضـيـفـتـهــا المفضلة
آم ـ ـ ــي بـ ــوي ـ ـلـ ــر ،ب ـعــد
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ح ـل ـقــة
ب ــرن ــام ــج Saturday
 Night Liveالمعروضة
في  19ديسمبر  ،2015حيث
دارت الـحـلـقــة ح ــول لـقــاء جمع
ال ـمــرش ـح ـت ـيــن هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون
(بويلر) وسارا بالين (فاي).
(د ب أ)
تينا فاي

تصريحات عنصرية تضع ليام نيسون
في مرمى االنتقادات

ليام نيسون

تصدر النجم األميركي ليام نيسون قائمة البحث
عــالـمـيــا عـلــى مــوقــع "ت ــوي ـت ــر" ،بـعــد نـشــر تسجيل
صوتي له عن امــرأة أخبرته بتعرضها للتحرش
على يد أحد الرجال من ذوي البشرة السمراء ،وأنه
كــان غاضبا ج ــدا ،وأراد االنـتـقــام بــأي شـكــل ،مما
وضع النجم األميركي في مرمى االنتقادات.
وقال نيسون ،وفق المقطع المتداول" ،كنت عائدا
مــن الـسـفــر وقـتـهــا ،عـنــدمــا قــالــت إح ــدى الـسـيــدات
اللواتي أعرفهن إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب
على يد أحد الرجال ،وإنها تمكنت من الفرار منه"،
مضيفا أن ذلك أغضبه كثيرا ما دفعه لسؤال السيدة
عن هوية الشخص الذي حاول االعتداء عليها ،ونقل
عنها قولها" :كان زنجيا".
وتابع" :لقد انتظرت طويال حتى يقوم أحد ما
مــن ال ــزن ــوج بـفـعــل ح ــادث أو م ـشــاجــرة ،أو يخرج
أحدهم سكيرا من أحد البارات حتى أجهز عليه،

كاتي بيري أول مغنية في التاريخ تتجاوز
ملياري مشاهدة على «يوتيوب»

وخجلت مــن نفسي وقتها ،وظــل األمــر يطاردني
قرابة األسبوع على أمل أن يصادفني أحدهم ألقوم
بقتله ،وتعلمت درسا قيما وسط كل هذا هو علمي
جيدا بغريزة االنتقام ،وأن األمــر لن يجلب سوى
المشقة وااللم لكل من حولي".
ومن المعروف عن ليام نيسون نشأته القاسية،
وأعماله السينمائية التي تتسم باالنتقام ،وهو
أحد أهم نجوم األكشن في هوليوود خالل السنوات
األخيرة.
ويروج نيسون حاليا ألحدث أعماله السينمائية
هـ ــذا الـ ـع ــام؛ وهـ ــو فـيـلــم األك ـش ــن واإلثـ ـ ـ ــارة "Cold
 ،"Persuitالمقرر طرحه تجاريا الجمعة المقبل ،كما
يخوض بطولة عدد من األعمال السينمائية الفترة
المقبلة ،منها النسخة الـجــديــدة مــن فيلم "Men
 ،"In Blackوفيلم الدراما والرومانسية "Normal
 ،"Peopleالمقرر عرضهما العام الجاري.

كاتي بيري

أنجلينا جولي

ماريا كاري

جنيفر لوبيز

أنجلينا جولي تزور الجئي ماريا كاري وجون ليجند لوبيز تحتفل بمرور عامين
الروهينغا في بنغالدش يلتقيان في حفل غنائي على خطبتها من رودريغيز
زارت ال ـم ـب ـعــوثــة ال ـخ ــاص ــة لـلـمـفــوضـيــة الـســامـيــة
لألمم المتحدة لـشــؤون الالجئين ،النجمة أنجلينا
جولي ،مخيما لالجئي الروهينغا في مدينة تكناف
البنغالية ،بالقرب من ا لـحــدود مع ميانمار ،لتقييم
األوضاع اإلنسانية في مستهل مناشدة األمم المتحدة
بتقديم نـحــو مـلـيــار دوالر إلغــاثـتـهــم .وذك ــرت شبكة
"فرانس  ،"24أن جولي لم تدل بعد بأي تصريح رسمي
حول زيارتها.

أعلنت النجمة ماريا كــاري ،أنها ستحيي حفال
غنائيا على مسرح ""Artemio Franchi Stadium
بمدينة فلورنسا بإيطاليا ،فــي  8يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يشاركها الحفل النجم جون ليجند.
وكشفت ك ــاري على صفحتها بــ"إنـسـتـغــرام" ،أن
تذاكر الحفل ستطرح للبيع اليوم.
ُي ــذك ــر أن م ــاري ــا قــدمــت ع ــددا كـبـيــرا م ــن األع ـمــال
الغنائية الناجحة طوال مسيرتها الفنية.

احتفلت النجمة جنيفر لــوبـيــز ب ـمــرور عــامـيــن على
خطبتها من العب البيسبول الشهير اليكس رودريغيز.
ونشرت لوبيز ( 49عاما) على صفحتها بـ"إنستغرام" عددا
من الصور التي جمعتها برودريغيز ( 43عاما).
وعلقت جنيفر على الصور ،فكتبت" :عامان من الضحك،
عامان من المرح ،عامان من المغامرات والصداقة الحقيقية،
والكثير من الحب ،فأنت استطعت أن تصنع عالما أكثر
أمانا واستقرارا في هذه الحياة المتغيرة باستمرار".

مــازا لــت أ غـنـيــة " "Dark horseللنجمة
الـعــالـمـيــة كــاتــي ب ـيــري ،ال ـتــي قــدمـتـهــا في
ف ـب ــرا ي ــر  ،2014ت ـح ـقــق ا ل ـن ـج ــا ح ــات ،و هــو
م ــا ال ي ـتــوق ـعــه ال ـك ـث ـي ــرون م ــن الـمـعـنـيـيــن
بــال ـمــوس ـي ـقــى والـ ـغـ ـن ــاء م ــن ش ـت ــى أن ـح ــاء
العالم.
ف ـب ـع ــد مـ ـ ــرور  5أع ـ ـ ــوام ك ــام ـل ــة وص ـلــت
ن ـس ـب ــة مـ ـش ــا ه ــدة ك ـل ـي ــب " "Dark horse
عـلــى "يــوتـيــوب" الــى  2.5مـلـيــار مـشــاهــدة،
وه ــو رق ــم ض ـخــم ل ــم يـسـتـطــع ال ـك ـث ـيــر مــن
أه ــم وأش ـهــر الـمـطــربـيــن أن يـحـقـقــوه ،رغــم
شهرتهم وشعبيتهم الجارفة.
من جهة أخرى ،وصلت كاتي بيري لهذا
ال ـن ـجــاح مــن ق ـبــل ،لـتـصــل نـسـبــة مـشــاهــدة
كـلـيـبـهــا " "roarإ ل ــى  2.7مـلـيــار مـشــا هــدة،
و هـ ـ ــو ا ل ـك ـل ـي ــب ا ل ـ ـ ــذي أ ط ـ ـلـ ــق عـ ـ ــام ،2013
وأصبحت أول "مغنية" في التاريخ لديها
كليبان تخطيا  2.5مـلـيــار مـشــا هــدة على
"يوتيوب".
من جهة أخرى ،نشر الحساب الرسمي
ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــج "  "American Idolصـ ـ ــورا
خ ــاص ــة بـجـلـســة ت ـصــويــر ن ـج ــوم بــرنــامــج
الـمـســابـقــات األش ـهــر عــالـمـيــا فــي مــوسـمــه
السابع عشر هذا العام ،والتي تصدرتها
النجمة العالمية كــا تــي بـيــري ،المشاركة
كعضو لجنة تحكيم البرنامج ،إلى جانب
الـعـضــويــن لـيــونـيــل ريـتـشــي ول ــوك بــرايــن،
الثالثاء ،بوالية هاواي األميركية.
وأ ظـهــرت ا لـصــور أ عـضــاء لجنة تحكيم

البرنامج وهم يقومون بتصوير عدد من
المشاهد ا لـتــي ستتم إضافتها بعد ذلك
باإلعالن الخاص بالموسم الجديد ،وكانت
الجلسة بأحد شواطئ والية هاواي ،ومن
المقرر أن يبدأ بث أو لــى حلقات الموسم
الجديد من البرنامج مطلع مارس المقبل.
وتـ ـ ـح ـ ــرص كـ ــاتـ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
جـ ـمـ ـه ــوره ــا ب ـن ـش ــر صـ ـ ــور وفـ ـي ــدي ــوه ــات
خاصة بحياتها الشخصية والعملية ،عبر
حساباتها المختلفة على مواقع التواصل
االجتماعي ،وقامت بنشر عدد من الصور
ال ـخــاصــة بــوصــول ـهــا ل ــوالي ــة هـ ــاواي عبر
ق ـص ـت ـهــا ع ـلــى "انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام" ،والـ ـت ــي القــت
إعجاب اآلالف من متابعيها.
يــذكــر أن كــاتــي تـسـتـعــد إلطـ ــاق أغـنـيــة
م ـن ـفــردة ج ــدي ــدة تـحـمــل ع ـنــوانــا مـخـتـلـفــا
" ،"365و ت ـت ـع ــاون ف ـي ـهــا م ــع ا ل ـن ـجــم ،zed
وس ـجــل ال ـن ـج ـمــان األغ ـن ـيــة بــال ـت ـعــاون مع
"،"Universal Music Publishing Group
و ه ــي وا حـ ــدة مــن أ ه ــم ا ل ـشــر كــات المعنية
بالموسيقى العالمية.
ونشرت تقارير إعالمية عالمية أنه من
المقرر إ طــاق األغنية خــال يومين على
أقـصــى تـقــديــر ،وكــانــت كــاتــي قــدمــت عــددا
ك ـب ـيــرا م ــن األعـ ـم ــال ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـنــاج ـحــة،
أبرزها " "last friday nightو""firework
و"  "hot n coldو"  ،"roarو غـ ـي ــر ه ــا مــن
األغنيات التي القت انتشارا واسعا حول
العالم.
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الجمعية التشكيلية تكرم فائزي مهرجان «الكويت لإلبداع»
• لجنة التحكيم منحت جوائز تقديرية لفنانين متميزين
فضة المعيلي

في دورته الـ ،13
فاز  6فنانين بجوائز
مهرجان الكويت لإلبداع
التشكيلي الذي تنظمه
الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية.

صباح الناصر مع المكرمين ولجنة التحكيم

الفنانون الشباب
تميزوا بأعمالهم
في المعرض
صباح الناصر

األعمال المشاركة
اتسمت بتنوع
األساليب وجمال
المضمون
عبدالرسول سلمان

أط ـل ـقــت الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لـلـفـنــون التشكيلية م ـســاء أمــس
األول فعاليات مهرجان الكويت
ل ــإب ــداع الـتـشـكـيـلــي ف ــي دورتـ ــه
الـ ـ ـ ـ  ،13ب ــرع ــاي ــة الـ ـن ــائ ــب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع الرئيس الفخري للجمعية
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ونـ ــاب ع ـنــه ف ــي ال ـح ـضــور وكـيــل
الديوان االميري لشؤون االسرة
ال ـحــاك ـمــة ال ـش ـيــخ ص ـبــاح نــاصــر
صباح االحمد.
وأع ـ ـلـ ــن خ ـ ــال ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
الـ ـمـ ـه ــرج ــان أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن
بـجــائــزة حـضــرة صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وجــائــزة الـشـيـخــة فـتــوح سلمان
الصباح وجائزة الشيخة سلوى
صباح األحمد ،إضافة إلى افتتاح
ً
معرض شارك فيه  87فنانا قدموا
 201عمل فني ،بحضور كثيف من
الفنانين التشكيليين والجمهور.
وفي حفل االفتتاح شكر الشيخ
صباح ناصر صباح األحمد ،في
كلمته ،كــل مــن ساهم فــي إنجاح
هــذه الـتـظــاهــرة التشكيلية التي
تعد مفخرة لكل كويتي ،وقال إن
هذا المهرجان "يتزامن مع الذكرى
ال ـ ـ ـ  13ل ـت ــول ــي ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمير البالد مقاليد الحكم ...كما

أنــه إشــراقــه إبــداعـيــة فــي أعيادنا
ً
الوطنية" ،مضيفا أن "المهرجان
ف ــرص ــة ل ــاط ــاع ع ـلــى ال ـم ــدارس
واالت ـج ــاه ــات الـفـنـيــة ،ال ـتــي تعد
خ ـ ـط ـ ــوة م ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات الـ ــوعـ ــي
والرقي".
وأك ـ ــد أن ال ـف ـنــان ـيــن ال ـش ـبــاب
تـمـيــزوا بأعمالهم الـتــي شــاركــوا
ب ـهــا ف ــي ال ـم ـع ــرض ،مـعـقـبــا بــأن
"ال ـك ــوي ــت م ـن ــارة ثـقــافـيــة تسعى
دائ ـم ــا إل ــى ال ـت ـطــور وال ــرق ــي في
شتى المجاالت".

ذاكرة خالدة
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أل ـ ـق ـ ــى رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـف ـنــون
التشكيلية رئيس اتحاد جمعيات
الفنون التشكيلية الخليجية نائب
رئـيــس الــرابـطــة الــدولـيــة للفنون
الفنان عبد الرسول سلمان كلمة
ق ـ ــال ف ـي ـه ــا" :يـ ـع ــد الـ ـف ــن ال ــذاك ــرة
الخالدة لتقدم األمــم ،وهــو يمثل
الزمن وما طرأ عليه من تغيير...
فمنذ تأسيس الحركة التشكيلية
الكويتية في الستينيات من القرن
ال ـمــاضــي ،وال ـف ــن يـتـلــون بــألــوان
العصر ال ــذي يعيش فـيــه ،فتارة
بالنهوض وتارة أخرى بالركود...
كما أن مفاهيمه تباينت وأساليبه

تنوعت ،وغاياته تعددت ،من نقل
الــواقــع وتسجيله إلــى مــا أصبح
ع ـل ـي ــه اآلن فـ ــي وق ـت ـن ــا الـ ــراهـ ــن،
وح ـي ـن ـم ــا ح ـظ ــي ب ــال ــدع ــم ات ـخــذ
ً
ً
مسارا جديدا من النهضة".
وأوض ــح سلمان أن المعرض
اتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع األس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ـ ــي ل ـ ــوح ـ ــات ـ ــه،
واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـنــت
قوالب تشكيلية إبداعية ،تسعى
إلبــراز الجمال ،من خــال األلــوان
واألش ـ ـكـ ــال الـمـتـنــاغـمــة بعضها
ً
مع بعض ،ترسيخا لرؤية كويت
."2035
وأضـ ــاف ":نستطيع الـقــول إن
العمل الفني فــي هــذا المهرجان
اك ـت ـس ــب ق ـي ـم ــة ذات ـ ـيـ ــة وت ـخ ـطــى
ً
النموذج التقليدي ،ليقدم نموذجا
لتأمالت مختلفة تتعدى الزمان،
ليكون مرآة صادقة لعصرنا في
رقـ ـي ــه ...وف ــي الـجـمـعـيــة نـحــرص
ً
دائما على تقديم كل ما هو أفضل
م ــع إعـ ـط ــاء ال ـف ــرص ــة الـمـنــاسـبــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء
ب ــإب ــداع ــاتـ ـه ــم ،إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
ً
مـتـقــدمــة وم ـت ـط ــورة ،م ـع ـت ـبــرا أن
"الجمعية الكويتية ...بيت دافئ
للفن والفنانين ،وأبوابها مفتوحة

عـ ـل ــى مـ ـص ــراعـ ـيـ ـه ــا الس ـت ـق ـب ــال
الجميع".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع  ":بـ ـ ـ ــاالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـع ــروض ــة
سيتأكد لنا أنها تتسم بالكثير
من المضامين ،التي تتناول في
محتوياتها رؤى فنية تختلف
معانيها باختالف األجيال التي
ش ــارك ــت ف ـي ــه ،ول ـك ــن اإلح ـس ــاس
ً
ب ــال ـج ـم ــال ك ـ ــان م ـش ـت ــرك ــا فـيـمــا
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،ف ـ ـفـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال س ـن ـجــد
ً
االحتفاء واضحا بالبيئة والتراث
وال ـح ـي ــاة الــواق ـع ـيــة بـشـكــل ع ــام،
بينما في أعمال أخرى ستدهشنا
المالمح التجريدية والسريالية،
واالنطباعية وغيرها ،تلك التي
ت ـت ـنــافــس ف ـي ـمــا بـيـنـهــا م ــن أجــل
ال ــوص ــول إل ــى مـسـتــويــات راقـيــة،
بآفاقها وتطلعاتها".
وح ـ ـ ـ ــول ت ـ ـنـ ــوع األعـ ـ ـم ـ ــال فــي
الـ ـمـ ـع ــرض قـ ـ ــال س ـ ـل ـ ـمـ ــان ":ع ـ ّـب ــر
المعرض خير تعبير عن الحركة
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ً
ً
ت ـش ـه ــد ت ــوهـ ـج ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ،مــن
خ ــال م ــا تـضـمـنــه ال ـم ـعــرض من
ت ـن ــوع داللـ ــي م ـت ـطــور ،ل ـيــس في
األلـ ـ ــوان ف ـقــط ت ـلــك ال ـت ــي ات ـخــذت
م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة ،ول ـك ــن أيـضــا

من خالل األساليب ،التي تنقلت
ب ـ ـيـ ــن األص ـ ـ ــال ـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة،
ً
وصوال إلى الحداثة وما بعدها،
ً
وأي ـض ــا الـمــواضـيــع بعناصرها
وفضاءاتها وخياالتها وأفكارها".
وفـ ــي خ ـت ــام االح ـت ـفــال ـيــة قــدم
س ـل ـمــان ه ــدي ــة ت ــذك ــاري ــة للشيخ
صـ ـب ــاح ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األح ـم ــد
وهــي عـبــارة عــن لوحة تشكيلية
من أعمال الفنان التشكيلي جواد
النجار.

لجنة التحكيم
أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة
للفنون التشكيلية الفنان سالم
الخرجي ،اسماء الفائزين بجوائز
المهرجان ،الذين اختارتهم لجنة
التحكيم التي شارك فيها الناقد
التشكيلي المغربي عبدالعزيز
أزغاي ،والفنان التشكيلي العراقي
الـمـقـيــم فــي هــولـنــدا عـلــي رشـيــد،
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
لـلـفـنــون الـتـشـكـيـلـيــة دي ـمــا رع ــد،
والفنان التشكيلي العراقي المقيم
فــي الــواليــات المتحدة د .محمد
السعدون.

الفائزون
ب ـع ــد ج ـ ـ ــوالت وح ـ ـ ـ ــوارات
ح ـ ــول الـ ـمـ ـع ــروض ــات ضـمــن
رؤية فنية وجمالية معاصرة
أقرت اللجنة ،باآلتي:
● أوال :جـ ــا ئـ ــزة صــا حــب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد حفظه
الله ...فاز بها الفنانون:
 مي النوري عبد الله الراشد أميرة أشكنانيً
● ثــانـيــا :جــائــزة الشيخة
فتوح سلمان الصباح:

 شعاع الرشيدي هاشم كرمً
● ثــال ـثــا :جــائــزة الشيخة
سـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوى صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األح ـ ـم ـ ــد
الصباح:
 محمود القطان.كما منحت اللجنة جوائز
تقديرية للفنانين:
 حصة العتيبي عبد اإلله آل رشيد أسامة الزايد -تهاني الخرافي

جانب من أجواء المعرض

صينية قديمة »...و{توارت بالحجاب»
بلدة ٍ
«في ٍ
قصص وتأمالت حول اآلخر وظواهر سلبية في المجتمع

الطفل
وثقافة
السعادة

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ُ
أثبتت التحقيقات التي أجريت مع أشخاص فازوا بجوائز
اليانصيب ،أو أي جوائز مالية كبيرة ،أن الشعور بالسعادة الذي
ً
ً
الجوائز المالية كان شعورا وقتيا،
صاحب حصولهم على تلك
َّ
ً
لم يدم طويال ،وأنه ما لبث أن تبخر ،فعادوا إلى ماضي عهدهم،
بتجهمهم وسلوكهم المعروفين .فالحصول على المال أعجز
ً
ً
ً
ّ
يشع بالسعادة لدى
بكثير من أن يخلق سلوكا إنسانيا دائما
أشخاص هم باألصل ليسوا ممن يسير على درب االبتسامة
والقناعة وبالتالي السعادة.
الدراسات الحديثة في مجال " – positive psychologyعلم
النفس اإليـجــابــي" تــؤكــد أن نـشــأة اإلن ـســان منذ يــوم مـيــاده،
والـ ـظ ــروف األس ــري ــة ال ـتــي ي ـتــرعــرع ويـحـيــا فـيـهــا ،واتـصــالـهــا
بالظرف االجتماعي واالقتصادي والعلمي ألفراد األسرة تترك
ً
ً
أثرا كبيرا في نفسيته .فالطفل منذ أيامه األولى ،وكما يرضع
ً
من صدر أمه حليبا يؤمن له االستمرار في الحياة ،فإنه يرضع
منها مشاعرها بتقلب نفسيتها بين ألمها وضيقها وتأففها،
وســرورهــا وسعادتها بنشوتها .وهــو فــي اآلن نفسه يرضع
كامل خصائص البيئة التي يحيا .الطفل الذي ينشأ في أسرة
ّ
يعم أجــواء هــا الـســام والـحــوار الـهــادئ والـســرور وترتفع في
ً
زوايــا مكانها الضحكات ،هو طفل أقــدر على أن يكون سعيدا
ً
مبتهجا في القادم من أيامه ،وخالف ذلك طفل يولد وينشأ في
أسرة يسود الخالف والصراخ والعراك أيامها ،فإن هذا الطفل
ً
ُ
أكثر استعدادا للعيش بمزاج ووجه متجهمين ،حتى لو كتب
ً
له الحقا التمتع بمباهج الحياة.
قــد يـتـبــادر إلــى ذهــن البعض أن الطفل الــرضـيــع أعـجــز من
أن ِّ
يميز بين السعادة والحزن ،وبين نبرة الصوت العصبية
المحتدة والنبرة الودود .لكن ،علم النفس اإليجابي يرى خالف
ذلك ،وأن مرحلة الطفولة هي المرحلة األهم في حياة أي إنسان،
وأن الطفل إذا ما نشأ في أسرة متحابة ،متسامحة ،تعبر نسمات
االبتسام والسرور والضحك أرجاء لحظاتها ،فإن ذلك ينعكس
ً
ً
تماما على نفسيته وسلوكه ،فينشأ محبا للمرح والـســرور،
ً
ويكون أكثر ميال للحظات الفرح منه للحظات الصمت والضيق.
ويمكن بسهولة ّ
تبين مالمح أشخاص نعرفهم ،فنستدرك أن
وجه فالن بشوش في كل اللحظات ،بينما هناك وجوه أخرى
نعرفها تالزمها مسحة الضيق والكدر والشكوى حيثما كانت
وكيفما كان ظرفها.
السعادة هدف وراء كل هدف في سعي اإلنسان ،وبالتالي
ليس المال وال المنصب وال البيت الجديد وال السفر وال اقتناء
سيارة فارهة وال ساعة أو حقيبة ،كل تلك المظاهر العابرة ،ال
ً
تزيد عن تقديم متعة لحظية راكضة تنتهي أحيانا حتى قبل
أن يصل اإلنسان بسلعته إلى باب بيته.
السعادة مقرها القلب ،ومجساتها سلوك يعتاده اإلنسان منذ
طفولته .لذا يلزمنا مراجعة موقفنا من السعادة بوصفها ثقافة
ً
عيش ،وسلوكا يصاحبنا حيثما نكون ،بدءا بابتسامة نحملها
ً
على وجوهنا ،مرورا بكلمة طيبة واحترام نتوجه بهما لآلخر،
وانتهاء باستعداد دائم ألخذ كلمة وموقف اآلخر على محمل
البساطة والصدق دون الخوض في قراءة النوايا.
األبحاث العلمية المتخصصة في علم النفس والسلوكيات
تؤكد أن اإلنسان حين يكون في لحظات هدوء وسرور ،يكون
ً
أقدر على اتخاذ قــرارات صائبة ،والعكس صحيح تماما .لذا،
فمزيد من الغضب واللهث وراء اللحظة لن يصلحا أمرها ،بل
سيؤدي كل منهما إلى مزيد من البؤس والضيق.
السعادة ثقافة سلوك ،لذا يلزم غرسها في نفوس أبنائنا ،وال
يتم ذلك عبر الحديث المباشر معهم بضرورة أن يكونوا سعداء،
لكن الطريقة المثلى لذلك هي أن نكون نحن قدوة في سلوكنا
أمامهم .فزوج يعامل زوجته بمحبة واحترام ،ويناقشها بهدوء
أقــدر على أن يــزرع ذلــك فــي نفسية أبنائه .والعكس صحيح،
مع مالحظة أن تأثير األم أكثر على أبنائها ،بــدء ا من مرحلة
ً
الرضاعة ،مرورا بكل مراحل حياتهم .لذا ،فإن ابتسامة وهدوءا
ومسامحة ونقاشات هادئة من األم هي البلسم الشافي ألرواح
ً
مرهما ّ
يمر به
األطفال ،ووحدها تلك الخصال الطيبة ستبقى
اإلنسان على انتفاخات آالم حياته في القادم من الزمن.

حصاد

تكريم المشاركين في ختام مؤتمر
«ثقافة الطفل في زمن التكنولوجيا»

اكتشاف العالم من منظارين مختلفين ،النظرة إلى اآلخر المختلف وتحليل ظواهر سلبية
صينية قديمة:
بلدة ٍ
تدور المجموعة القصصية {في ٍ
تسود المجتمع ...حول هاتين النقطتين ً
قصص واقعية وتأمالت لسعودي عاش ردحا من الزمن في الصين} للكاتب السعودي عبد العزيز
الشعباني و«توارت بالحجاب} للروائي السعودي عبد الرحمن العكيمي.
بيروت -ةديرجلا●
في مجموعته القصصية {في بلد ٍة صينيةٍ قديمة:
ً
قصص واقعية وتأمالت لسعودي عاش ردحا من
الــزمــن فــي الصين} يـصـ ّـور الكاتب الـسـعــودي عبد
الـعــزيــز الـشـعـبــانــي مـشــاهــداتــه عـلــى م ــدى سـنــوات
عاشها في الصين ،واالخـتــاف بين الشعوب ،من
خــال وصــف دقـيــق وممتع لــأمــاكــن واألشـخــاص
بهدف إعطاء صــورة وافية وشاملة عن الحضارة
الصينية العريقة.
ذلك كله في أسلوب يجمع بين السرد والحوار
ويــركــز على القيم اإلنسانية وعلى المبادئ التي
تقوم عليها الحضارة الصينية منذ آالف السنين.
َّقدم القاص عبد العزيز الشعباني لكتابه بكلمة
جاء فيها{ :ليست مجرد قصص يومية ،أو حكايات
عالم
عايشتها ،بــل هــي أشبه مــا تكون باكتشاف ًٍ
ككوكب يحمل على أرضه شعبا
آخر ،أو باألحرى...
ٍ
له سيماه المختلفة وطبائعه الغريبة بالنسبة إلي
وإلى أي غريب يأتي من خارج الحدود.
هي أشبه ما تكون بجلسةٍ طويلة للمقارنة بين
ُ
ثقافات أعرفها ،وثقافةٍ جديدة ،بكل تفاصيلها ،كتب
ٍ
ّ
علي بأن أعايشها.
ـان فــي وطـنــه وعـلــى أرضــه
ـ
س
ـ
ن
إ
ـع
ـ
م
تتعايش
أن
ٍ
ً
يختلف تماما عن أن تعايشه في مكان آخر ال ينتمي
هــو إلـيــه ،فالطباع ستختلف ،وال ـع ــادات اليومية
ستتغير ،ولن يبقى سوى ما جمعته العولمة من
ثقافات مشتركة وعواطف شائعة لتجمع بينكما.
ٍ
بشخص
ـوم يـمـ ّـر وي ـصــدف أن ألـتـقــي فـيــه
كــل ي ـ
ًٍ
ٍ
جديد من أهل البلد ،فال بد أن يترك ّ
لدي انطباعا

مكر ً
كامل العبدالجليل ِّ
ما الكاتبة منيرة العيدان

ً
ً
ً
جديدا ،جميال أو بعكسه ،انطباعا عن شيء ما .فأهل
ً
البلد ليسوا متشابهين تماما ،واالختالف بينهم
ليس بكبير ،ولكن النظرة إلى شخص غريب تكاد
تكون متقاربة في االستيعاب ،متفاوتة في التعامل،
خـصــوصـ ًـا ل ــدى مــن هــم فــي مـسـتـ ً
ـوى {بـسـيــط} من
التعليم والثقافة والمعيشة.
وعلى عكس ما يأتيني من تساؤالت وتعليقات
وظنون من خارج حدود بالدهم ..فإن ذلك اإلنسان
ٍ
الجديد على حياتي ..تغلب عليه الحميمية}.

«توارت بالحجاب»
تمتاز رواية {توارت بالحجاب} للكاتب السعودي عبد الرحمن العكيمي
بخاصية التجلي التي يوفرها الفكر الصوفي لتحليل العالقة بين عناصر
ثالوث المعرفة (األنا ،والوجود ،والمطلق) ،وقد أضاف إليها الروائي خاصية
العشق الصوفي وتجلت في عشق بطلها امرأة صوفية الروح والفكر والهوى،
وقد حمل الــراوي تمردها وقلقها وتساؤالتها وعهد بمهمة تقييمها إلى
القارئ ،فطرح األسئلة وتركها مشرعة.
ً
ً
لذلك يمكن اعتبار {ت ــوارت بالحجاب} نموذجا لــروايــة األسئلة ،نظرا
إلى إمكاناتها األسلوبية واللغوية والحوارية الثرية ،وتطرقها إلى قضايا
يعيد من خاللها الكاتب تقويم ظواهر سلبية سادت المجتمعات اإلسالمية
فــي اآلون ــة األخـيــرة مثل الـبــرامــج السياسية الدينية المقولبة الـتــي تقود
الشباب إلى حتفهم تحت عنوان الجهاد ونصرة اإلســام ،والــوالء والبراء
من المشركين واإللحاد والشك وغيرها.
عبر هذا الفضاء تدور أحداث الرواية بين تبوك وعمان والعراق ..أبطالها

ثالثة أصدقاء في ربيع العمر :يوسف الغربي وعمار الخضر ورائد العون،
يتشابهون فــي أشـيــاء مشتركة ،تسكن قلوبهم قيم الــوفــاء والـصــدق ،لكن
ظروف المرحلة ومتغيراتها ،تداهمهم في غفلة من العمر الجميل ،وتخطفهم
ٌّ
تحوالت الحياة ،وتلقي بهم كل في اتجاه .يوسف في ميدان الصحافة واألدب
والشعر ،وعمار في ميدان المعركة فذهب ضحية الفكر اإلرهابي المتطرف،
أما رائد فخرج في الوقت المناسب من دائرة ضالة كادت تهلكه.
عبد الرحمن العكيمي كاتب صحافي وروائــي متميز ،من حيث قدرته
على خلخلة السؤال ،وتصويب سهام النقد والتوجيه إلى التيارات الفكرية
المؤدلجة ،ولهذا ّ
الصدمات ،وتفحص
تقرب كتاباته المسافات ،وتحتضن
ْ
َّ
المسلمات ،وتستبطن محنة الذوات ..هي عالم ٌ
قائم بذاتهُ ،مف َع ٌم بالحياة،
ّ
ّ
االحتماالت ،حمال لكل ألوان التفسير والتأويل ...كل ذلك بهدف
منفتح على
ّ
دفع القارئ إلى النظر إلى العالم بعين جديدة وروح سامية.

اختتم مؤتمر الطفولة المعاصرة الخامس ،الذي أقيم هذا
العام بعنوان "ثقافة الطفل في زمن التكنولوجيا بال انتماء وال
جذور ...غاب الكتاب وحضر اآليباد" ،فعالياته التي أقيمت يومي
األحد واالثنين الماضيين في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.
وتم تكريم المشاركين في الندوة الحوارية ،وهم :د .سهام
الفريح رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل ،ود .أمثال
الحويلة عضو هيئة الـتــدريــس فــي جامعة الـكــويــت ،وعضو
المجلس األعلى لشؤون األســرة في مجلس ال ــوزراء ،ورئيسة
جمعية اإل عــا قــة السمعية ،ود .أ حـمــد عبدالملك اختصاصي
ط ــب ال ـع ــائ ـل ــة ،ود .ي ـع ـقــوب ال ـك ـن ــدري أسـ ـت ــاذ ع ـلــم االج ـت ـمــاع
واألنثروبولوجيا ،والمحامية عذراء الرفاعي ،التي ناب عنها
المحامي بدر المطيري ،الضطرارها للسفر ،ومنيرة العيدان
الكاتبة وراوية قصص األطفال والمستشارة في "التقدم العلمي".
وتناول المشاركون في الندوة قضية ثقافة الطفل في وقتنا
الحالي من الجوانب الصحية والنفسية والتربوية واالجتماعية
والقانونية ،وتأثيراتها على النشء.
وقال المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل،
َّ
المكرمين" :ال يسعني إال أن
بعد توزيع الدروع التذكارية على
أشكر المشاركين في هذه الندوة ،الذين تضمنت مداخالتهم
القيمة موضوع ثقافة الطفل في زمن التكنولوجيا بموضوعية
وعمق وأسلوب علمي ساهم في تسليط الضوء على إيجابيات
وسلبيات الهواتف واألجهزة التي تنتشر بين أيدي الصغار
والكبار .آمل أن يكون هذا المؤتمر مقدمة لمؤتمرات تعالج هذه
القضية ،التي تحتاج إلى متابعة مستمرة".
وقامت الكاتبة حنان الزايد بتقديم درع تكريمية لعبدالجليل،
تقديرا الستضافة المؤتمر في المكتبة وإدارته للندوة الحوارية.
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راندا البحيري :ال أبحث عن البطولة المطلقة
• تشارك في «األب الروحي  »2وتنتظر طرح فيلمين
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أخبار النجوم

راغب عالمة
يشكر جمهوره في الشارقة

ً
بين التلفزيون والسينما تتوزع أعمال راندا البحيري راهنا ،وأبعدها ذلك عن المسرح كما قالت .في دردشتها
مع «الجريدة» تتحدث الفنانة المصرية عن نشاطها الفني ومشاريعها السينمائية المقبلة.
القاهرة – هيثم عسران

اعتدت أال أرد
على اإلشاعات
كي ال أعطيها
أهمية

كـ ـي ــف وجـ ـ ـ ــدت ردود الـ ـفـ ـع ــل ع ـلــى
مشاركتك في الجزء الثاني من «األب
الروحي»؟

وال ـم ـخ ــرج وال ـم ــؤل ــف وال أع ـ ــرف عنه
ً
شيئا ،لكن رأيــي الشخصي أن العمل
يتحمل تقديم أجزاء جديدة بالتأكيد.

سـ ـ ـع ـ ــدت بـ ـتـ ـف ــاع ــل ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مــع
شخصية «ح ـنــة» .عـنــدمــا تـحــدث إلـ ّـي
الـمـنـتــج ري ـم ــون م ـقــار لـلـمـشــاركــة في
ال ـم ـس ـل ـســل ،تـحـمـســت لـل ـت ـجــربــة وقــد
ازدادت حماستي بعد جلسة عقدتها
ً
مع المخرج تامر حمزة ،خصوصا أن
الشخصية بسيطة للغاية و لــم أ قــدم
ً
ً
دورا يشبهها سابقا .أضف إلى ذلك أن
النجاح الذي حققه أول جزء يشجع أي
فنان على المشاركة في العمل ،لذا لم
أتردد في الموافقة وبدأت التحضيرات
ً
فورا.

بالعودة إلى «األب الروحي  ،»2كيف
وجدت مشهد الوفاة وتفاعل الجمهور
معه؟

أج ــد ف ــي حــديـثــك حـمــاســة لتجربة
ً
م ـس ـل ـســات األجـ ـ ـ ــزاء ،خ ـص ــوص ــا أنــك
شــاركــت فــي أجـ ــزاء مسلسل «سـلـســال
الدم» الخمسة.
الحكاية هي البطل في هذه األعمال
ً
دائما ،وما دام الموضوع يتحمل هذه
ً
التجارب فال مانع من تقديمها إطالقا.
تـشـغـلـنــي ج ـ ــودة ال ـع ـمــل ول ـي ــس عــدد
حـ َّلـقــاتــه ،والــدل ـيــل أن «األب الــروحــي»
ً
حــقــق نـجــاحــا فــي جــزأيــه ،والجمهور
ينتظر جــزء ه المقبل ،كذلك «سلسال
ً
الــدم» ،كل جزء منه حقق نجاحا أكبر
مما سبقه كونه دراما مليئة باألحداث
التي تنفع لتخرج في أكثر من خمسة
ً
أجــزاء .فعال ،أعتقد أننا تركنا بصمة
مع الجمهور من خالل هذه التجربة،
فالصعيد مـلــيء ب ــاألح ــداث الــدرامـيــة
التي تجعلنا نقدم مئات الحلقات عنه.
هل صحيح أنكم قررتم تقديم جزء
سادس من المسلسل؟
األمـ ـ ـ ـ ــر مـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـشـ ــركـ ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج

راغب عالمة

أع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـم ـش ـهــد أحـ ــد أصـعــب
المشاهد ا لـتــي ّ
قد متها ،ليس بسبب
ت ــأث ـي ــره ف ــي األحـ ـ ـ ــداث ف ـح ـســب ول ـكــن
لرغبتي فــي أدائ ــه بشكل واقـعــي رغم
ص ـع ــوب ـت ــه ،وأت ـ ــذك ـ ــر ي ـ ــوم ال ـت ـصــويــر
أن ال ـب ــات ــوه ش ـهــد ح ــال ــة م ــن الــرعــب
واالرتباك بسبب اندماجي في األداء،
وعـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـحـ ــركـ ــي داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الزجاجي ،فقلق المخرج تامر حمزة
ّ
علي ،وعندما لم أجبه شعر بارتباك.
ً
عموما ،كان هذا المشهد نقطة تحول
بالنسبة إلي في األحداث.

عـ ّـبــر راغـ ــب ع ــام ــة ،سـفـيــر ال ـن ــواي ــا الـحـسـنــة ف ــي األم ــم
المتحدة ،عن سعادته بلقاء جمهوره على مسرح المجاز
بحفلته التي يحييها بعد غد الجمعة  8فبراير الجاري في
ً
الشارقة ،مشيرا إلى أنها تسهم في تجديد وتقوية عالقته
بمحبيه ،ونشر جديد أعماله ،إلى جانب أجمل أغانيه التي
ً
ً
القت رواجا واستحسانا من الجمهور.
وق ــال ال ـســوبــرس ـتــار{ :أش ـكــر إمـ ــارة ال ـشــارقــة ،ومـســرح
الـمـجــاز والـجـمـهــور المحب والـ ــذواق للفن ،على دعوتي
لـهــذه األمـسـيــات فــي ه ــذا الـبـلــد الجميل والـمـعـطــاء الــذي
ً
لطالما كــان منبرا للمحبة والـســام ،ومــا يسعدني أكثر
أن هــذه األمـسـيــات تـقــام فــي عــام الـتـســامــح ،هــذا العنوان
الكبير واإلنساني الذي اختارته اإلمارات لنفسها ّ
لتتوج
جهودها .لنسهم كفنانين بإرسال رسائل نبيلة ّ
وقيمة من
ّ
خالل األغاني التي نقدمها ،فالفن هو رسالة سامية وراقية
تتجاوز الحواجز والحدود والمواقف وتقدم لإلنسانية
مفاهيم أكثر جمال

بطولة
هل تفضلين المشاركة في األعمال
التي تعتمد على البطوالت الشبابية؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،فـ ـل ــدي ح ـم ــاس ــة دائ ـم ــة
للمشاركة في أية تجربة جديدة ،بغض
النظر عن المشاركين فيها سواء كانوا
ً
ً
شبابا أو نجوما مخضرمين ،فالنجوم
أستفيد منهم ومن خبرتهم والشباب
ت ـك ــون ت ـجــارب ـهــم مـلـيـئــة بــالـحـمــاســة،
وهــذه ليست المرة األولــى التي أعمل
فيها مع شباب في تجارب فنية.
لكنك ال تهتمين بالبطولة المطلقة
على عكس كثير من الفنانات؟
ال أفكر في البطولة المطلقة ألنني
أهـتــم بــالــدور ال ــذي ســأقــدمــه والقصة
ال ـت ــي يـعــالـجـهــا ال ـع ـمــل .وج ـ ــودي في
دور صغير في عمل قوي وتجسيدي
شخصية تضيف إ لــى القصة وتؤثر
في أحداثها أهم بالنسبة إلي من تولي
البطولة في مشروع بسيط.

سينما
هل لديك مشاريع سينمائية؟
ً
أن ـت ـظ ــر ط ـ ــرح ف ـي ـل ـم ـيــن ق ــريـ ـب ــا فــي
الصاالت ،األول «صباح الخير» مع كل
من إيساف وكوكي ومصطفى هريدي

راندا البحيري
والـ ـمـ ـخ ــرج أس ــام ــة ف ــاض ــل ،وال ـث ــان ــي
«أسـ ـ ـ ـ ــوار ع ــالـ ـي ــة» مـ ــع ران ـ ـيـ ــا ي ــوس ــف
وع ــدد مــن الفنانين والـمـخــرج هشام
العيسوي.
ماذا عن دورك في «صباح الخير»؟
أجسد دور صديقة المخرج الشاب
الـ ـ ــذي يـ ــؤديـ ــه إي ـ ـسـ ــاف ،وه ـ ــو م ـخــرج
إعالنات يقع في حب فتاة من أول نظرة
وأس ــاع ــده مــع صــديـقــه ال ــذي يجسده
أح ـم ــد ال ـت ـهــامــي لـتـحـقـيــق ح ـل ـمــه في
ً
االرتباط بها ،خصوصا بعدما يعلم
أنـهــا مصممة أزيـ ــاء ،وتـنـشــأ بينهما
قصة حب رومانسية كوميدية.
أخبرينا عن «أسوار عالية».
أجسد شخصية أحالم ،فتاة لديها
طموحات أكبر من الواقع الذي تعيش

فيه ،لــذا تجد نفسها في مشاكل عدة
نشاهدها خالل األحداث.

إشاعات
ً
ً
تالحقك اإلشــاعــات دائـمــا ،خصوصا
إشــاعــة االرت ـب ــاط ،فكيف تتعاملين مع
هذا األمر؟
اعـتــدت أال أرد على اإلشــاعــات كــي ال
ً
ً
أعطيها أهمية ،وهــو ليس أمــرا جديدا
ً
بــالـنـسـبــة إلـ ــي .ع ـم ــوم ــا ،ع ـنــدمــا أخـطــو
خـ ـط ــوة مـ ــا أع ـل ـن ـه ــا ،س ـ ـ ــواء مـ ــن خ ــال
لقاءات إعالمية أو حساباتي على مواقع
ً
التواصل االجتماعي .لــذا ال أجــد مبررا
للرد على كالم يقوله أشخاص من دون
أن يـظـهــروا هويتهم .أمــا بالنسبة إلى
االرتباط ،فهو مسألة نصيب فأنا أهتم
بابني ،وفي حال التقيت الرجل المناسب
فلن أتردد في إعالن ذلك.

انشغالي بالسينما والتلفزيون أبعدني عن المسرح
أبطال مسلسل {سلسال الدم}

أرجعت راندا البحيري غيابها عن المسرح خالل الفترة األخيرة
إلى المجهود الكبير الذي يحتاج إليه «أبو الفنون» والتفرغ الذي
يتطلبه االلـتــزام بمواعيد الـعــروض المسرحية ،مشيرة إلــى أن
ارتباطها بأكثر من عمل بين السينما والتلفزيون كان السبب

تامر حسني يهنئ
نانسي عجرم بمولودتها

الرئيس في غيابها عنه .وأضافت راندا أنها تعتز بالعمل على
خشبة المسرح وتعتبر إحدى أكثر بنات جيلها في تقديم أعمال
مسرحية ،مشيرة إلى أنها تتمنى أن تخوض تجربة جديدة في
ً
هذا المجال قريبا.

نانسي عجرم
هنأتامر حسني ،الفنانة اللبنانيةنانسي عجرم،
بعد إنجابها ابنتها الثالثة «ليا» ،وهي وضعتها قبل
الموعد المحدد بأسبوعين.
وكتب الفنان المصري عبر حسابه على أحد مواقع
التواصل االجتماعي{ :مليون مـبــروك نانسي مليون
مبروك فادي ...أحلى ليا في الدنيا الله يحميها .يا بنات
يا بنات يا بنات ...اللي مخلفش بنات .عملتيها وصابت
الله يحفظهن يا رب ويحفظ كل أوالدنا}.
يذكر أن نانسى عـجــرم ،شــاركــت متابعيها لحظات
حملها عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
وعبرت عن حماستها الشديدة بقدوم طفلتها الثالثة.
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العد الوردي ...عالجات جديدة

ً ً
ً
لطالما كانت بشرتي جافة ،إال أنها صارت تحمر كثيرا أخيرا ،فيبدو وجهي متوهجا .وفي غضون بضعة أسابيع ،يزول االحمرار .هل أعاني العد
الوردي؟ وإذا كنت محقة ،فما عالجه؟
د .داون ماري ديفيس

استخدمي
ً
يوميا
ً
ً
كريما واقيا
من أشعة
الشمس واسع
الطيف

ق ـ ــد تـ ـك ــونـ ـي ــن مـ ـص ــاب ــة ب ــال ـع ــد
ال ـ ـ ـ ـ ــوردي .ص ـح ـي ــح أن الـ ـخـ ـي ــارات
العالجية لهذه الحالة كانت محدودة في
ُ
الماضي ،إال أن عالجات جديدة ط ّورت
في السنوات األخيرة للتحكم في نوبات
االحمرار وضبط هذه الحالة.
الجميع معرضون لهذه الحالة ،إال
ً
أنها تزداد انتشارا بين أصحاب البشرة
الـفــاتـحــة مــع تـقــدمـهــم فــي ال ـســن .كذلك
ُ
تعتبر ً النساء أكثر عرضة للعد الوردي
ً
مقارنة بالرجال ،خصوصا خالل سن
الـيــأس ،مــع أن هــذه الحالة تـكــون أكثر
حدة بين الرجال.
تميل إشارات العد الوردي وأعراضه
إلى الظهور من حين إلى آخر ،فتستمر
ألســاب ـيــع أو أش ـهــر ثــم تختفي لـفـتــرة.
وبـمــرور الــوقــت ،من الممكن أن تصبح
دائمة.

أعراض
ثـمــة أش ـكــال ع ــدة مــن ال ـعــد الـ ــوردي،
ً
ً
علما بأن شكلها األكثر شيوعا يسبب

الوجه ،وقد ينتشر إلى األذنين ،والعنق،
وف ــروة الـ ــرأس ،وال ـص ــدر .كــذلــك تـتــورم
األوعية الدموية الصغيرة على األنف
والخدين وتبرز.
ً
تـ ـت ــراف ــق ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة أحـ ـي ــان ــا مــع
إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات وأعـ ـ ـ ـ ـ ــراض أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .ي ـص ــاب
بعض المرضى بكتل شبيهة بالبثور
(حـبـيـبــات) عـلــى الــوجــه أق ــرب إلــى حب
الـ ـشـ ـب ــاب .ك ــذل ــك قـ ــد يـ ـع ــان ــون ج ـفــاف
ً
العينين وتهيجهما ،فـضــا عــن تــورم
ُ
الجفنين واحمرارهما .تدعى هذه الحالة
ً
العد الوردي العيني .ومن الممكن أيضا
أن ي ــؤدي هــذا ال ــداء إلــى الـتـهــاب بشرة
األنـ ــف وال ـج ـب ـيــن ،ف ـت ـبــدو الـمـنـطـقـتــان
ً
هذه
متضخمتين
وكثيفتين ،علما بأن ً
ً
الحالة أكثر انتشارا بين الرجال مقارنة
بالنساء.
ُي ـع ـت ـبــر اتـ ـب ــاع م ـم ــارس ــات الــرعــايــة
الـصـحـيــة الـجـيــدة وت ـف ــادي الـمـحـفــزات
كافيين فــي حالة كثيرين لضبط هذه
األعراض واإلشــارات .تشمل ممارسات
ال ــرع ــاي ــة ال ـج ـي ــدة بــال ـب ـشــرة ال ـح ــد من
النوبات أو تفاديها.

وقاية
اح ـ ـم ـ ــرار ال ــوج ــه.
ي ـب ــدأ االحـ ـم ــرار
ً
غـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مــن الـمـعــروف أن الـتـعــرض لألشعة
ما فوق البنفسجية يزيد العد الوردي
ً
ً
ً
س ــوء ا .لذلك استخدمي يوميا كريما
ً
واقيا من أشعة الشمس واسع الطيف
يحجب األشـعــة مــا فــوق البنفسجية
 Aو Bعلى حد سواء ويتمتع بعامل
وقاية يبلغ  30أو أكثر ،وزيدي عامل
الــوقــايــة هــذا إلــى  50عـنــدمــا تقررين
ال ـخ ــروج مــن ال ـم ـنــزل .كــذلــك اعـتـمــري
قبعة وتجنبي شمس منتصف النهار.
أما في الطقس البارد شديد الرياح،
ً
فــاسـتـخــدمــي وشــاحــا أو قبعة تزلج
ألن ال ـبــرد وال ــري ــاح ال ـقــويــة يـفــاقـمــان
العد الوردي.
صحيح أن تنظيف البشرة بانتظام
م ـه ــم ،غ ـيــر أن م ــن ال ـ ـضـ ــروري ت ـفــادي
المنتجات التي تحتوي على الكحول
والـ ـم ــواد األخ ـ ــرى الـمـهـيـجــة لـلـبـشــرة.
المسي وجهك ونظفيه برقة ،ال تفركيه
وتفادي المواد المقشرة .باإلضافة إلى

ذلــك ،يسهم كريم مرطب عالي الجودة
ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن ال ـج ـفــاف وي ـحــد من
حساسية البشرة.
ي ــاح ــظ ك ـث ـي ــرون م ــن م ــرض ــى الـعــد
الوردي أن عوامل مشتركة تحفز نوبات
االحمرار .لذلك من المفيد أن تحتفظي
بيوميات عن نوبات العد الوردي تشمل
نظامك الغذائي ،والبيئة المحيطة بك،
وحالتك العاطفية كي تكتشفي ما عليك
تفاديه.
مـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـف ــزات ال ـش ــائ ـع ــة درج ـ ــات
ال ـحــرارة المتطرفة ،والـتـعــرض ألشعة
ال ـ ـش ـ ـمـ ــس ،والـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاح ،والـ ـمـ ـش ــروب ــات
الساخنة ،واألطعمة الغنية بالتوابل،
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأك ـ ـ ــوالت ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـلــى
غلوتامات أحادية الصوديوم ،وممارسة
ال ـت ـمــاريــن الــريــاض ـيــة ،واإلجـ ـه ــاد (بـمــا
فيه الـحــرمــان مــن ال ـنــوم) ،والـغـضــب أو
اإلح ــراج ،واألدوي ــة التي تسبب توسع
األوعية الدموية ،بما فيها بعض أدوية
ضغط الدم.
ص ـح ـيــح أن ت ـ ـفـ ــادي ع ـ ــدد مـ ــن ه ــذه
المحفزاتّ صعب ،إال أن معرفة العوامل
الـتــي تـحــفــز نــوبــاتــك يــزيــدك ق ــدرة على
التحكم في أعراضك.

عالجات
عجز المرضى في الماضي عن عالج االحمرار والبثور الناجمين
ً
ً
عن العد الوردي .ولكن العالجات شهدت تقدما كبيرا خالل السنوات
ً
ً
القليلة الماضية .ينصح الطبيب غالبا المرضى الذين يعانون عدا
ً
ً
ورديا طفيفا إلى معتدل الحدة باستعمال مرهم موضعي .وتعمل
األدويــة األحــدث بدفع األوعية الدموية إلــى االنقباض أو الحد من
ً
االلتهاب .ولكن لما كان تأثيرها يبقى مؤقتا ،فمن الضروري وضع
ً
ّ
التحسن ،فضال عن أنها مكلفة.
هذه األدوية بانتظام لمواصلة
تعالج منتجات موضعية أخــرى البثور فــي حالة العد الــوردي
الطفيف إلــى المعتدل الحدة .ولكن قد تمر بضعة أسابيع قبل أن
تحظي بتحسن ملحوظ عند استخدام هذه األدوية.
َّ
تتطلب حــاالت عدة خيارات أخــرى .قد يوصيك الطبيب بتناول
ً
م ـضــادات حيوية فموية لمعالجة ُاال لـتـهــاب إن كنت تعانين عــدا
ً
ورديا معتدل الحدة إلى حاد .أما إذا أصبت بعد وردي ال يتفاعل مع
العالجات األخرى ،فقد ينصحك الطبيب بدواء فموي لحب الشباب.
ويسهم الليزر والعالجات الضوئية األخــرى في الحد من احمرار

األوعية الدموية المتضخمة .لكن هذه الخطوة ال تشفي هذه الحالة،
لذلك من الضروري تكرار العالج.
شاف للعد الوردي ،لذا ال مفر
ال يتوافر عالج
ٍ
من العالجات المتواصلة ،ولما كانت األخيرة
كثيرة فعليك العمل مــع طبيبك للتوصل إلى
الخطة العالجية األكثر فاعلية في حالتك.

CatWalk

مجموعة داني أطرش لربيع وصيف  ...2019نوافذ على حدائق سرية
علي جفال
أس ــرار الجمال الملوكية ،فتح
ال ـم ـص ـم ــم دان ـ ـ ــي أط ـ ـ ــرش ن ــواف ــذه ــا
وأخ ــرج ـه ــا م ــن حــدائ ـق ـهــا ال ـســريــة،
ً
ورس ـم ـهــا ورودا نــاطـقــة بــالـجـمــال،
ً
ومفعمة بتصاميم تفيض ض ــوء ا
وأنـ ـ ــوثـ ـ ــة تـ ـجـ ـس ــدت ج ـم ـي ـع ـه ــا فــي
مجموعة  Jardin Secretالتي أطلقها
لربيع وصيف .2019
ويرفع أطرش السدائل عن أسرار
ال ـح ــدائ ــق ال ـس ــري ــة ،وي ـح ـي ـل ـهــا إلــى
الـ ـض ــوء ت ـصــام ـيــم خ ــاب ــة تـنــوعــت
بين  34قطعة ساحرة ،يتالقى فيها

ال ـن ــور م ــع م ـســاحــات ح ــرة وطليقة
ت ـت ـج ـســد ف ــي ال ـف ـس ــات ـي ــن .وتـتـمـيــز
جميعها فــي قـصــا تـهــا االنسيابية
ال ـت ــي تـضـفــي ع ـلــى اإلط ــال ــة حــريــة
الحركة ،وتتالقى مع فلسفة خاصة
التـحــاد العناصر الـتــي تثمر أناقة
تنطلق من رؤيــة عصرية .فقد دمج
بين األقمشة لتوحيد ُ
البعد األنثوي
الــرقـيــق بــال ـجــرأة ،كــال ــ{دان ـت ـيــل} مع
ال ـ ــ{زي ـ ـبـ ــرل ـ ـيـ ــن} ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى دم ــج
الفخامة مع الرقة عندما ُج ِمع قماش
المخمل مع {الموسلين}.

ومـ ـ ـن ـ ــح الـ ـمـ ـصـ ـم ــم الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
شـفــافـيــة إضــافـيــة مــن خ ــال أقمشة
ال ــ{دان ـت ـيــل} وال ــ{ك ـي ـب ـيــر} ،وتـمـيــزت
بالتطريز القائم على الورود ونمط
ً
التطبيع عـلــى األقـمـشــة ،فـضــا عن
كـ ـس ــرات م ــن ش ـع ــاع ال ـش ـمــس الـتــي
تتداخل في األقمشة وتتحرك ضمن
القصات وفــق تقنية ال ـ {جــابــو} .أما
ً
األكـ ـسـ ـس ــوارات فـكــرسـهــا ج ـ ــزءا من
الـتـصـمـيــم ن ـف ـســه ،وب ـ ــات ال ـع ـقــد أو
ً
ً
الحزام جزءا من الفستان ،وملتصقا
به.

وبــال ـن ـظــر إلـ ــى أن الـمـجـمــوعــة
ت ـ ـحـ ــاكـ ــي ان ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ــوس ـ ــم رق ـي ــق
ً
ومنشرح ،فقد اعتمد أطــرش ألوانا
أكـثــر انـطــاقــة كــاألخـضــر والــزهــري
ً
وال ـ ـخـ ــوخـ ــي ،وأل ـ ـ ــوان ـ ـ ــا م ــائـ ـي ــة مــن
مـ ـشـ ـتـ ـق ــات الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــل ك ــاألصـ ـف ــر
والـ ـكـ ـحـ ـل ــي ،تـ ـم ــاي ــزت فـ ــي م ـســاحــة
واس ـع ــة لــأب ـيــض وال ـف ـضــي ضمن
ً
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،كـ ــذلـ ــك دمـ ـ ــج أل ـ ــوان ـ ــا
متناقضة ،مثل األبيض مع األسود،
واألسود مع األصفر...
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 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ف ــرص ــة م ـنــاس ـبــة ل ـل ـح ـصــول على
استثمارات جديدة.
ً
عاطفياّ :
ـات دقيقة تحمل معها
تمر بــأوقـ ٍ
ً
تنافرا مع الشريك.
ً
اجتماعيا :وقت غير مناسب التخاذ قرارات
عائلية مصيرية.
رقم الحظ.2 :

5
9

1
8

مستشفى
في
رغم

2
9

7
1

3
4

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
مي عزالدين

كلمة السر

( -3شارلز  ).....روائي وأديب  -5زيزفون (مبعثرة) – حرف جزء من الدينار.
تعليل.
إنكليزي (م) – للتفسير.
 -8لعن (م) – ما يتداوى به.
 -01حـ ـ ـ ــروف م ـت ـش ــاب ـه ــة –
 -4تـجــدهــا ف ــي (وائـ ـل ــون) –  -6للنفي – بعير (م).
 -7ضـمـيــر ال ـغــائــب – عملة مركبة فضاء أميركية.
الظبي األبيض (م).
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :فرصة استثنائية قد تبدو غريبة
ً
لكنها ستثمر أرباحا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :عــاق ـت ـك ـمــا ت ـت ـج ــدد ب ـع ــد ف ـتــور
وتخططان لالرتباط.
ً
اجتماعيا :الرياضة ضرورية للحفاظ على
صحتك ورشاقتك.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
ً
مـهـنـيــا  :عملك يتطلب س ـفــرا باستمرار
وفتح أسواق جديدة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـع ـي ــش حـ ــالـ ــة مـ ــن ال ـش ـك ــوك
والهواجس على الحبيب.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :حـ ـض ــورك م ـم ـيــز وتـ ـ ــزداد
شعبيتك بشكل الفت.
رقم الحظ.17 :

القوس

5
6

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ا
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 -1فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى ز كـ ـ ــي
ومصطفى شعبان.
 -2خالف « وارد» – تبعث.

9

sudoku

ً
عموديا:

6

ً
ّ
م ـه ـن ـيــا :حـ ــاذر ال ـف ــوض ــى ون ــظ ــم أعـمــالــك
ّ
ّ
أولوياتها.
ورتبها بحسب
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـع ـي ــش رومـ ـنـ ـسـ ـي ــة ت ـص ـطــدم
بمعوقات عائلية مزعحة.
ً
اجتماعيا :احتمال في تغيير مكان إقامتك
إلى منزل جديد.
رقم الحظ.4 :

7 3 2
9 5 1
8 6 4
2 8 7
6 4 9
5 1 3
4 2 6
1 9 8
3 7 5

 -1قمر أطلقه السوفييت
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض األقـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــار
الصناعية.
 -2ن ــال نـصـيـبــه – ( كــرمــة
 ).....حديقة للشاعر أحمد
شوقي (م).
 -3هـ ـ ـ ــزات أر ضـ ـ ـي ـ ــة (م) –
عائالت (م).
 -4ممثلة أميركية شهيرة
(م).
 -5شجر عنب (م) – بنيا.
 -6يساهما بالمال – ثلثا
(وبر).
 -7يمتد (مـبـعـثــرة) – نهر
إيطالي – للتخيير.
 -8متشابهان – ما يتفاءل
به.
 -9الفاسد (م) – للتعريف.
 ( -١٠ال )....مؤلف للشاعر
الروماني فرجيل -علو.

 21مارس  19 -أبريل

5

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

6 4 1
8 2 7
5 3 9
4 5 3
2 1 8
9 7 6
3 9 5
7 6 4
1 8 2

بطولة
فيلم
فرح
مصروف
مخرج

سنة
مرشح
جامعة
صفحة
صدمة

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم ممثلة مصرية شابة.

وضع
شهر
مسلسل
مرجع
سينما

tawabil@aljarida●com

5 9 8
4 6 3
2 7 1
9 1 6
7 3 5
8 2 4
1 8 7
3 5 2
6 4 9

كلمة السر:
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ً
مهنيا :أحداث تتعلق بشراكة تدفعك إلى
وضع حد لها.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ي ـ ّ
ـزي ــن ال ـق ــدر عــاقـتـكـمــا بــأحــام
جميلة وورود.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـم ــارس سـ ـح ــرا وتـسـتـقـطــب
صداقات من كل صوب.
رقم الحظ.1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ل ـقــاء اسـتـثـنــائــي خ ــال مهمة
ً
بعيدا عن محيطك.
ً
عاطفيا :تصرفات الحبيب تقلقك وتثير
لديك عالمات استفهام.
ً
اجتماعيا :تتراجع عن موقف عائلي
اتخذته بعشوائية وانفعال.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ٌ
م ـه ـن ـي ــا :حـ ـ ـ ــدث ي ـ ـطـ ـ ّـور ع ـم ـل ــك وي ــدخ ــل
االطمئنان إلى قلبك.
ً
عاطفياٌ :
حب قديم يعود إلى الظهور في
حياتك ويبلبلها .
ً
اجتماعيا  :تتلقى نصحية مــن صديق
ً
فتستفيد منها كثيرا.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ـداث
مـهـنـيــا :ل ــن يـعـفـ ًيــك الـفـلـ ًـك م ــن أحـ ـ ٍ
مباغتة فكن فطنا وحذرا.
ً
عاطفيا :انطالقة مـمـتــازة لعالقة مع
شخص من الطرف اآلخر.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـطــلــب وض ـعــك العائلي
ً
حكمة في السلوك والمعاملة.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :يـ ـح ــوط ــك أعـ ـ ـ ـ ــداء ش ــرس ــون
فواجههم بحنكة ودهاء.
ّ
ً
عاطفيا :ال تتعلق بأوهام في عالقتك
ً
مع الحبيب وكن واقعيا.
ً
ً
اجتماعيا :مزاجك المرح يؤثر كثيرا في
معنويات األهل.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :أعد النظر في قناعاتك وكن مرنا
في تعاطيك.
ً
عاطفيا :تغامر في عالقة غير موفقة
وتدرك خطأك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـلـبــي دع ـ ــوات لـمـنــاسـبــات
ً
وتقضي أوقاتا ممتعة.
رقم الحظ.7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :يبدأ النهار مــع أوض ــاع معقدة
ً
ّ
تتسهل تدريجا.
لكنها
ً
عاطفيا :تعيشان قصة ال تنسى والمهم
بلوغ نهاية سعيدة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـسـمــع أخ ـب ــارا خــاطـئــة عن
لسانك فتتألم من الكذب.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ــتـ ـس ــم يـ ــومـ ــك ب ــال ـم ــواج ـه ــة
والمطلوب تهدئة أعصابك.
ً
ً
عاطفياّ :
تمر بتجربة لست متأكدا بأنها
تناسب تطلعاتك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :انـ ـسـ ـح ــب مـ ــن م ـج ـمــوعــة
أصحاب ليسوا بمستواك.
رقم الحظ.15 :
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مسك وعنبر

الشطي :صقر الرشود من النوع المتوهج الذي يقرأ المستقبل

َ
ّ
حاضر مع السريع والمنصور عن تجربته المسرحية في «حديث االثنين»
فادي عبدالله

استضاف مركز الشيخ جابر
الثقافي الفنانين عبدالعزيز
السريع وسليمان الشطي
وحمد المنصور لتسليط الضوء
على مسيرة الراحل صقر
الرشود.

الرشود
عاشق المسرح
والمبدع األكبر
والقائد
عبدالعزيز
ّ
السريع

نـ ـظ ــم مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ،أم ــس األول،
ضمن موسمه الثاني "جسور
ثقافية" ،أمسية حــواريــة ضمن
فعاليات «حديث االثنين» ،تحت
عنوان «صقر الــرشــود ...حديث
عن تجربته المسرحية الثورية»،
وذل ـ ــك ف ــي ال ـق ــاع ــة الـمـسـتــديــرة
بالمركز ،وحاضر فيها الكاتب
ّ
السريع
المسرحي عبدالعزيز
ود .سـلـيـمــان الـشـطــي والـفـنــان
محمد المنصور.
أدارت ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار بـ ــا ق ـ ـتـ ــدار،
مـ ــريـ ــم ال ـم ـح ـم ـي ــد ،واس ـت ـه ـل ــت
حديثها قائلة " :فــي ستينيات
وسـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن الـمــاضــي
شـهــدت الـكــويــت نـهــوض حركة
م ـســرح ـيــة ،ع ـنــدمــا ك ـتــب صقر
الرشود أول نص مسرحي غير
مــرتـجــل بـعـنــوان (تـقــالـيــد) عــام
 ،1960لفرقة المسرح الشعبي،
لتتوالى بعد ذلك المسرحيات
ا لـتــي أنتجتها مـســرح الخليج
العربي الذي أسسه الرشود مع
رفــاقــه عــام  ،1963وتـلــك الفرقة
التي سميت بمسرح المعقدين،
بمنزلة االنـطــاقــة نحو مسرح
ن ــوع ــي وف ـ ــاع ـ ــل ،وضـ ـم ــت أه ــم
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال مـ ـنـ ـه ــا (حـ ـفـ ـل ــة ع ـلــى
الـخــازوق) ،إضافة إلــى األعمال
أل ـف ـهــا رف ـيــق دربـ ــه عـبــدالـعــزيــز
ّ
السريع :األسرة الضائعة ،ولمن
ال ـق ــرار األخ ـي ــر ،وضـ ــاع الــديــك،
وفـ ـل ــوس ون ـ ـفـ ــوس ،ف ـض ــا عــن
التأليف المشترك بين الرشود
وال ـسـ ّ
ـريــع مـثــل ( 4 ،3 ،2 ،1بــم)
و(شياطين ليلة الجمعة)".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ت ـح ــدث ال ـكــاتــب
ّ
السريع عن
القدير عبدالعزيز
صقر الــرشــود قائال" :موضوع
ال ــرش ــود وال ـم ـســرح ،هــو عالقة
مـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث كـ ـ ـ ـ ــان ي ـع ـش ــق
الـ ـمـ ـس ــرح ،وقـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ــي ال ـب ــداي ــة
ثـ ـ ــاث م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت؛ األول ـ ـ ـ ــى مــع
المسرح الشعبي بقيادة محمد
النشمي ،و لــم يكن مرتاحا من
ه ــذه ال ـت ـجــربــة ،ف ــأس ــس فــريـقــا
خ ــاص ــا أطـ ـل ــق ع ـل ـيــه ال ـم ـســرح

الشطي والمنصور والسريع والمحميد في الندوة
الوطني واشتغل بعمل يتيم هو
ّ
(فتحنا) ،لكن فشلت التجربة،
وع ــزف بعد إصــابـتــه بـنــوع من
اليأس ،بعدها تالقت مجموعة
مــن الـشـبــان فــي إذاعـ ــة الكويت
ل ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ال ـخ ـل ـي ــج
العربي ،وبعد االتفاق سعت إلى
ض ــم صـقــر ال ــرش ــود كـمــؤســس،
ً
وتم إقناعه وارتبط بهم اسميا،
وبعد حضوره إلحدى بروفات
زمالئه بالفرقة انغمس معهم،
وقـ ـ ــدمـ ـ ــوا مـ ـس ــرحـ ـي ــة (بـ ـس ــاف ــر
وبس)".
وأضــاف" :كان صقر الرشود
ً
عـنـيـفــا ف ــي ال ـب ــداي ــة ،لـكـنــه بعد
فترة أصبح متفاهما مع فريقه،
إلى درجة عالقة المودة ،بحيث
أن جميع المتعاملين معه رحمه
الـلــه ،كــان يظن كــل واح ــد منهم
أنه الصديق المقرب والمفضل
له ،فالرشود هو المبدع األكبر
والقائد لفرقة مسرح الخليج،

منحني حرية
التعامل مع
دوري في
«بخور أم
جاسم»

محمد المنصور

الـ ـ ــذي ت ـل ـتــف ح ــول ــه مـجـمــوعــة
تسانده من بينها سعاد عبدالله
ومـنـصــور الـمـنـصــور والــراحــل
محمد المنصور وســواهــم من
زم ــائ ـن ــا ،ول ــواله ــا ل ـمــا تمكن
مـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ إن ـ ـجـ ــاز م ـش ــروع ــه
المسرحي".
وأش ــار الـسـ ّ
ـريــع إلــى أن فرقة
م ـســرح الـخـلـيــج ه ــي أول فــرقــة
مـســرحـيــة أه ـل ـيــة أس ـس ــت وفــق
ال ـق ــرار  ،1962 /24ثــم الـمـســرح
العربي ،والشعبي ،والكويتي.
بدوره ،قال د .سليمان الشطي
عن مسرح الخليج" :إنه نموذج
لـلـحــركــة الـثـقــافـيــة ف ــي الـكــويــت
وقـ ـ ـت ـ ــذاك ،إل ـ ــى ج ــان ــب األعـ ـم ــال
المسرحية ،حيث كان في الفرقة
نوع من النشاط الثقافي ،حيث
أصـ ــدرت مـجـلــة (الـكـلـمــة) بستة
ّ
بالهم
أعداد ،وهي ال تعنى فقط
المسرحي ،بــل تحتوي أنشطة
ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ال ـق ــام ــة

سعاد عبدالله :الحركة المسرحية لن تجود بمثله سنوات طويلة
الـفـنــانــة ال ـقــديــرة س ـعــاد عـبــدالـلــه قالت
في مداخلة لها ،إن صقر الــرشــود إنسان
استثنائي ،ولن تجود الحركة المسرحية
بـمـثـلــه ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،إنـ ــه ص ـقــر األب
والمعلم واألستاذ والموجه والمحب الذي
التقت به عام  1966بعد انضمامها لفرقة
ّ
مسرح الخليج ،وقد شكل الرشود ذائقتها
ّ
الفنية ،وحثها على القراءة ،وقدم لها أول
كتاب لتقرأه هو "مرتفعات وذرينغ".
وأشارت إلى موقفين مع الرشود ،األول
عندما عرضت إحدى المسرحيات ،وتوفي

ً
ابنه البكر ،لم يخبر أحدا بذلك ،كي ال يتأثر
فريق العمل ،وكان يملي عليهم اإلرشادات
من الكواليس ،وبعد االنتهاء من العرض،
فوجئ الجميع بأن ابنه قد توفي.
والثاني موقف طريف عند سفر الفرقة
لـتـقــديــم ع ــرض "ال ـح ــاج ــز" ع ــام  1966في
بـغــداد ،وفــي نفس الفترة حــدث االنـقــاب،
ًّ
مصرا على
وتورطت الفرقة ،وكان الرشود
تقديم العمل ،وقال له سفير الكويت لدى
ال ـعــراق" :الــدنـيــا مقلوبة ..أيــن ستقدمه؟"،
وعـنــدمــا ذه ــب الــرشــود إل ــى ح ــاق وجــده

«حبه جنة» لشيرين يقترب
من  3ماليين مشاهدة
اقترب فيديو كليب "حبه جنة"،
لـلـنـجـمــة ش ـي ــري ــن ع ـب ــدال ــوه ــاب،
م ــن  3م ــاي ـي ــن مـ ـش ــاه ــدة ،عـبــر
قناتها الرسمية بــ"يــوتـيــوب"،
خ ــال  3أي ــام فـقــط م ــن طــرحــه،
أي بمعدل مليون مشاهدة في
اليوم الواحد.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــت ش ـ ـيـ ــريـ ــن
بزوجها المطرب حسام
حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ،لـ ـ ـك ـ ــن ك ـ ــان
وج ـه ــه غ ـيــر ظــاهــر
ط ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـفـ ـي ــدي ــو
كـ ـلـ ـي ــب .وأغـ ـنـ ـي ــة
"حبه جنة" ضمن
أغـ ـ ــانـ ـ ــي أل ـ ـبـ ــوم
"نساي" للفنانة
شيرين ،وهي
مـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـل ـ ـمـ ــات
الشاعر محمد
عاطف ،وألحان
م ـ ــدي ـ ــن ،وتـ ــوزيـ ــع
أحمد إبراهيم.
وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل أل ـ ـب ـ ــوم
"نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاي" ع ـ ـلـ ــى أكـ ـث ــر
مــن  27مليون مشاهدة
على "يوتيوب" ،بعد أيام
ق ـل ـي ـل ــة مـ ــن إطـ ــاقـ ــه عـلــى
الـ ـم ــوق ــع .ويـ ـض ــم األلـ ـب ــوم
 12أغـنـيــة ،هــي :حـبــه جنة،
كدابين ،أبوالرجالة ،ضعفي،
ب ـي ـص ـعــب ع ـل ـي ــا ،ت ـ ــاج عـلــى
راس ــك ،يــا ريتها جــت ،طيبة
وجدعة ،لو إني ،كالم عينيه،
نساي.
ُيــذكــر أن األل ـبــوم هــو األول
لشيرين بعد زواجها من حسام
حبيب ،وقد اجتمعا من قبل في
كليب "كل ما أغني".

شيرين

يشعر الخوف الشديد والقلق ،فحلق شاربه
بالغلط ،وعــاد إلــى الفندق ،فكان المنظر
مثيرا للضحك ،رغــم األج ــواء الخارجية،
ولم يعرض العمل.
ً
ولفتت إلى موقف لن تنساه أبدا ،زعله
الـشــديــد منها عـنــدمــا شــاركــت مــع محمد
الـمـنـصــور فــي مـســرحـيــة "ال ـس ــدرة" لفرقة
ال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي ،وقـ ــال ل ـهــا" :ه ــل هــذه
المسرحية التي ستصنع لك المجد؟ مبروك
لقد تركتينا".

الكبيرة علي السبتي ،والرشود
كان يكتب فيها أيضا ،فالمجلة
تعكس الــواقــع الثقافي ،وتــوزع
 1000نـسـخــة مـنـهــا م ــع كتيب
ال ـعــرض الـمـســرحــي ،وه ــذه لها
ً
ً
دالل ــة ب ــأن هـنــاك وع ـيــا ثـقــافـيــا،
حـ ـي ــث الـ ــرغ ـ ـبـ ــة بـ ــوضـ ــع أس ــس
ثقافية ،وكان الرشود عمدة من
ال ـع ـم ــداء األســاس ـي ـيــن ف ــي هــذه
الحركة ،إلى جانب كونه مخرجا
ومؤلفا وقائدا مسرحيا".
وعــن شخصية الــرشــود ،قال
ال ـش ـط ــي" :ص ـق ــر ذو شـخـصـيــة
متوهجة ،وهي التي لديها شيء
تريد أن تقوله ،بعضها يحترق
مــن الــداخــل ،لــذلــك كــان عــدد من
المخرجين الكبار المتوهجين
ً
يسابقون الزمن ويموتون شبابا
ً
ومبكرا ،والرشود من هذا النوع
المتوهج ،الــذي يحترق وكأنه
يـ ـق ــرأ ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وأن ال ـح ـيــز
الزماني حيز مـحــدد ،لكن مــاذا
لو حرم المسرحي من أن يواصل
مشواره؟ هذا ما حدث معه عام
 1966بعد عرض (الحاجز) في
ال ـكــويــت وب ـغ ــداد ،حـيــث حصل
ال ـخ ــاف ب ـعــد ال ـن ـجــاح ال ـبــاهــر،
تـ ـفـ ـكـ ـك ــت الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ،ف ـ ـغـ ــادرهـ ــا
الـ ــرشـ ــود ل ـف ـت ــرة ب ـس ـي ـطــة ،لـكــن
ماذا صنع في هذه الفترة؟ ألنه
إنسان متوهج ،فواصل دراسته
ليحصل على الثانوية العامة،
ً
وأكـمــل الجامعة ،وعمل مذيعا
ً
ً
ً
تلفزيونيا وممثال إذاعيا ،وراح
يـكـتــب ال ـم ـق ــاالت ذات الصبغة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وكـ ـت ــب قـصـتـيــن
ون ـش ــره ـم ــا ،ث ــم ع ـ ــاد لـلـمـســرح
وأخرج (لمن القرار األخير) وقام
بـتـكــويــت (الـ ـم ــرة لـعـبــة الـبـيــت)
لهنريك إبسن".

من جانبه ،قال الفنان القدير
محمد المنصور" :كان الرشود
ً
متوقدا في عطاءاته واختياره
ً
ً
للنصوص ،وقائدا قويا ،ونحن
تــوقــدنــا م ـع ــه ،وحــرص ـنــا معه
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم اإلب ـ ـ ـ ــداع ،خــاصــة
أن ثـمــة تنافسا بينا كمسرح
ال ـخ ـل ـيــج والـ ـمـ ـس ــارح األه ـل ـيــة
األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـش ـع ـب ــي والـ ـع ــرب ــي
والـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،ك ـ ـنـ ــا نـ ـ ـق ـ ــدم فــي
الـمــوســم الـمـســرحــي الــواحــد 4
م ـس ــرح ـي ــات ،وفـ ــي (ش ـيــاط ـيــن
ليلة الجمعة) التي تعتمد على
ال ـ ـلـ ــوحـ ــات ،وك ـ ــل ل ــوح ــة ت ـقــدم
قضية محلية مثل االستثمار
والصحافة واإلنسان االنتهازي
والـ ــوصـ ــولـ ــي ،ف ــال ـم ـس ــرح ق ــوة
نــاعـمــة ي ـضــيء عـلــى الـقـضــايــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ب ـش ـكــل خفيف
ولطيف".
وح ــول غـيــاب الموضوعات
الجريئة في المشهد المسرحي
أورد المنصور" :يعود ذلك إل
غياب رجل المسرح ،واآلن األمل
المنشود من خالل الشباب في
المهرجانات المسرحية فقط".
وقـ ـ ــال ال ـم ـن ـص ــور ع ــن دوره
في "بخور أم جاسم"" :أعطاني
ال ــرش ــود ال ـحــريــة الـمـطـلـقــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع شـخـصـيــة ال ـخــال
األبـ ـ ـك ـ ــم ،ع ــان ـي ــت وكـ ـن ــت ق ـل ـقــا،
وقبل العرض بساعتين ذهبت
إلى الحالق في الجمعية مقابل
م ـس ــرح ك ـي ـف ــان ،ونـ ــادانـ ــي أحــد
األش ـخــاص ك ــان معنا فــي أيــام
الكشافة (أطرم) درس في جامعة
عين شمس بــالـقــاهــرة ثــم عــاد،
فـتـحــدثــت ب ـهــذه الـطــريـقــة التي
اقتبستها منه".

ّ
حمد أشكناني لـ ةديرجلا« :.يوتيوب» قدم مواهب
فاقت بعض الممثلين األكاديميين

يستعد لبدء تصوير مسلسل «سيت كوم» مع شيخة العسالوي
يواصل الفنان حمد أشكناني
استعداداته لخوض تجربة
جديدة من خالل مسلسل
كوم» ،الذي سيبدأ
«سيت ً
تصويره قريبا.

«ال أجد
مشكلة
في الغياب
الدرامي عن
رمضان
للتفرغ
لمشروعي
الجديد»

●

محمد جمعة

اس ـت ـطــاع ال ـف ـنــان ح ـمــد أش ـك ـنــانــي أن يجد
لنفسه موضع قدم بين النجوم الشباب ،السيما
أنه جمع بين األدوار البسيطة والمركبة ،وتنقل
بخفة بين مختلف القوالب الدرامية.
حمد الذي طرق أبواب الفن من المسرح
االكاديمي مــازال يقف على ارضية صلبة،
ويمضي بثبات في مشواره الفني ،معتمدا
على موهبته .و لـعــل مــا يميزه هــو تحليه
بـ ـج ــرأة خـ ــوض أي ت ـجــربــة جـ ــديـ ــدة ،وهــو
يستعد حاليا لبدء تصوير مسلسل "سيت
كوم" جديد من إنتاج "بالمخبة" ،وبمشاركة
المطربة شيخة العسالوي ،التي تخوض
تجربتها األول في التمثيل.
أشكناني تحدث لـ"الجريدة" عن مالمح
م ـش ــروع ــه الـ ـج ــدي ــد ،خ ـص ــوص ــا أن الـعـمــل
سيعرض عبر موقع التواصل االجتماعي
"يوتيوب".
بداية ،تكلم حمد عما استفزه في "السيت
كـ ــوم" خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ف ـق ــال" :نـحــن
كممثلين شباب نحتاج الى فرص وتقدير،
وج ـهــة تــديــر أع ـمــال ـنــا ،ح ـتــى ال نــدخــل في
مرحلة تخبط ،السيما أن هذا الشيء مهم
لي ،مع المرحلة العمرية التي وصلت لها،
واذا كـنــت أدعـ ــي ان ـنــي مـحـتــرف فـيـجــب ان
تكون جميع االشـكــال االحترافية متوافرة
لـ ــدي ،وأزع ـ ــم ان "بــالـمـخـبــة" تــوفــر ل ــي هــذا
ال ـم ـجــال م ــن حـيــث ال ــوج ــود ف ــي حـقــل فني
محترف ،ومشاريع من الصعب ان انفذها
منفردا".
وأضــاف" :أما عن االتجاه لعرض (السيت
ك ـ ـ ــوم) ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
(يــوت ـيــوب) وف ــرص نـجــاحــه ف ــإن الـيــوتـيــوب
اصبح المنصة األولــى لعرض االعمال على
مستوى العالم ،ال نطاق الكويت والخليج
والوطن العربي فقط ،لقد ساهم هذا الموقع
في تقديم مواهب فنية مميزة ربما تجاوزت
في موهبتها فنانين أكاديميين ودارسين
وي ـع ـم ـل ــون م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،ك ـم ــا ان ـ ــه يـحـقــق

م ـش ــاه ــدات ت ـت ـجــاوز ال ـم ـح ـطــات الـفـضــائـيــة
بمراحل ،فضال عن هامش الحرية".

صوفيا تستعيد ذكرى
تغلبها على السرطان

خضعت النجمة الكولومبية
صوفيا فيرغارا لجلسة
تصوير جديدة ،نشرت
صورها عبر حسابها على
"انستغرام" ،وظهرت فيها
متألقة كعادتها.
وتأتي هذه الجلسة تزامنا
مع إحياء العالم اليوم
العالمي لمكافحة السرطان،
ويبدو أن النجمة العالمية
أرادت أن توجه رسالة غير
مباشرة للجمهور في هذا
التوقيت ،عندما تغلبت
على المرض الخبيث عام
 ،2000حيث تم تشخيص
حالتها حينها بسرطان
الغدة الدرقية ،واستطاعت
النجمة أن تتغلب على هذا
المرض وتهزمه وتستعيد
حياتها الطبيعية مجددا.
يذكر أن صوفيا تصدرت،
حسب تصنيف مجلة
فوربس العالمية ،قائمة أعلى
الممثالت أجرا في التلفزيون
األميركي ،حيث يزيد أجرها
 16مليون دوالر عن منافسها
في المركز الثاني .وحصلت
صوفيا فيرغارا على 42.5
مليون دوالر عام ،2018-2017
متفوقة على أعلى الممثلين
ً
التلفزيونيين أجرا.

كاك :اعتقال سافاج بسبب
معلومات غير صحيحة

قال محامي الدفاع عن نجم
الراب الشاب سافاج  ،21في
بيان ،إن المغني المولود
في بريطانيا" ،لم يخف أبدا
وضعه كمهاجر عن الحكومة
االميركية".
وأضاف تشارلز كاك أن
اعتقال/شا يا بن ابراهام-
جوزيف /من جانب إدارة
الهجرة والجمارك األميركية،
بسبب تجاوز مدة تأشيرته،
"يستند إلى معلومات غير
صحيحة بشأن اتهامات
جنائية سابقة" .وأوضح أن
"وزارة األمن الداخلي عرفت
عنوانه وقصته منذ أن
تقدم بطلب للحصول على
تأشيرة من قسم تأشيرات
ضحايا النشاط اإلجرامي
لغير المهاجرين عام ،2017
ومع ذلك لم تتخذ أي إجراء
ضده حتى نهاية األسبوع
الماضي".
وكان ابراهام-جوزيف وصل
بشكل قانوني إلى الواليات
المتحدة عام  ،2005لكنه
تجاوز مدة تأشيرته بعد ذلك
بعام ،حسبما ذكرت سلطات
الهجرة( .د ب أ)

هيالري دف تعود للسينما
بـ«»Sharon Tate

الشخصية األقرب
وحول الشخصية التي يقدمها
ف ـ ــي "ال ـ ـس ـ ـيـ ــت كـ ـ ـ ــوم" قـ ـ ـ ــال" :ه ــي
الشخصية األقرب لحمد ،وربما
ه ــذا األمـ ــر س ــوف يـتـيــح ل ــي ان
اجسدها بكل سهولة ،واتمنى
ان ن ــوف ــق ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
الفني".
وأشـ ـ ـ ـ ــار حـ ـم ــد إل ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه ال
يـجــد مشكلة فــي الـغـيــاب عن
دراما رمضان ،وان يصب كل
جهده على مشروعه الدرامي
ال ـجــديــد ،مـضـيـفــا" :إلـ ــى اآلن
لــم ات ـفــق عـلــى الـمـشــاركــة في
أي عمل رمضاني ،وال اشغل
نفسي بهذا األمر ،السيما أن
السيت كــوم الجديد يتطلب
تحضيرا وجهدا".

أعمال صنعت اسمه
وي ـق ــول أش ـك ـنــانــي ان ــه يعتز
بالعديد من االعمال التي صنعت
اس ـم ــه ف ــي م ـج ــال ال ـ ــدرام ـ ــا ،مثل
"زوارة خميس" و"تــوالــي الليل"،
مضيفا" :اجتهدت في هذه األعمال
م ــن نــاح ـيــة دراسـ ـ ــة الـشـخـصـيــات
ووضـ ــع مــامــح لـهــا وب ـن ــاء درام ــي
متين يليق بها ،وتلك هي الطقوس
التي احرص عليها قبل كل عمل".
وشدد النجم الشاب على ان اكبر
مـشـكـلــة ت ــواج ــه ال ـف ـنــان ان الـبـعــض
يملك ادوات وموهبة ،ولكنه ال يعرف
مــاذا يختار ليقدم نفسه للجمهور
بصورة جيدة.

خبريات

حمد أشكناني

تعود النجمة األميركية
هيالري دف ،للسينما،
بعد غياب خالل السنوات
ً
الماضية ،نظرا الرتباطها
عاطفيا وحملها ،وهو ما
دعاها للتوقف وتربية
طفلها ،وتعود دف بفيلم من
نوعية أفالم الرعب واإلثارة
بعنوان "The Haunting
 ،"of Sharon Tateوالمقرر
طرحه تجاريا مطلع أبريل
المقبل.
وطرحت الشركة المنتجة
للفيلم اإلعالن الدعائي األول
له ،عبر قناتها الرسمية على
"يوتيوب" ،وتدور أحداث
الفيلم حول الممثلة شارون
تيت المتزوجة من المخرج
رومان بوالنسكي ،والتي
تنتظره للعودة من رحلته
في أوروبا ،لتنتابها العديد
من الرؤى الخاصة بموتها.
وآخر أعمال هيالري دف
الفنية كانت مسلسل
" "Youngerعام  ،2015إلى
جانب بطولتها لعدد من
األعمال الروائية القصيرة.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﻃﻬﺮان ودﻣﺸﻖ ﺗﺘﻌﻬﺪان ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻫﺠﻮم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

ّ
• اﻟﻤﻌﻠﻢ :ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • وﻓﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ...وإردوﻏﺎن ﻳﺼﻌﺪ ﺿﺪ ﻣﻨﺒﺞ
وﺳﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮوﺳﻲ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ  -اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺗﻮﻋﺪت
دﻣﺸﻖ وﻃﻬﺮان ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ
أي ﻫﺠﻮم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم
ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ إﻳﺮان
ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺴﻮرﻳﺔ.

ّ
ﺣـ ــﺬر أﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ،ﻋـﻠــﻲ
ﺷ ـﻤ ـﺨــﺎﻧــﻲ ،أﻣـ ــﺲ ،إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ﻣﻦ
ﻣـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺪاف ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ
وﺟـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎ وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ إن اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ،ﻓ ـ ـﺴ ــﻮف ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺮدع واﻟﺮد
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺣـ ــﺎزم وﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮن درس ﻋﺒﺮة ﻟﺤﻜﺎم اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ.
واﺗ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻢ ﺷـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،ﺧ ـ ــﻼل
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮري
وﻟ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ ،اﻷﻋـ ـ ـ ــﺪاء ،ﺧــﺎﺻــﺔ
أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ وإﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴـ ــﻞ ﺑ ـﻤ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻹﻳﺮان
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻷﻣ ـ ــﻦ
واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إﻳﺠﺎد وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﺮاﻋﺎت
واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت.
وأﻛ ــﺪ أن إﻳ ــﺮان ﻛﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ إﻟﻰ
ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ »ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
ً
اﻹرﻫﺎب ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ وﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أي ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻹﻋ ـ ــﺎدة إﻋ ـﻤــﺎرﻫــﺎ«،
ً
آﻣ ــﻼ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻋـﺘـﺒــﺮ ﺷـﻤـﺨــﺎﻧــﻲ أن ﺗـﻌــﺎون
إﻳ ــﺮان وﺳــﻮرﻳــﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻷﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء
اﻷزﻣـ ــﺔ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑﺠﻬﻮد
دﻣﺸﻖ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

أﻣﻦ إﻳﺮان

 8دول ﻣﻊ ﻋﻮدة
دﻣﺸﻖ إﻟﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ...
و»اﻟﺸﻴﻮخ«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺮﻓﺾ
اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﺷـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ ،اﻟ ــﺬي
ﺗﺰاﻣﻨﺖ زﻳﺎرﺗﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺒﻌﻮث
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻮن ﻷول
ﻣ ــﺮة ﻓــﻲ ﻃ ـﻬــﺮان ،آﺧ ــﺮ اﻟـﺘـﻄــﻮرات
ً
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻻﺟـﺘـﻴــﺎز اﻷزﻣ ــﺔ أﺣــﺪ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻬﻤﺔ.
وﺟﺪد اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن دﻣﺸﻖ
د ﻋــﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻗــﻮاﺗ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫــﺎب ،وأﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ» :ﺳ ـﺘ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ إﺟ ـ ــﺮاء ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت
ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿ ـ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻏــﺐ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
ﻋـﻠــﻰ وﺣ ــﺪة ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ« ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺮوط ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻬﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب

وزﻳﺮ دﻓﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻳﺮاﻗﺐ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن أﻣﺲ )أ ف ب(
واﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻠﻮل ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة
ً
ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺪاة ﻧـ ـﻔ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،أﺣـ ـﻤ ــﺪ
أﺑ ــﻮاﻟ ـﻐ ـﻴ ــﻂ ،وﺟ ـ ــﻮد ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدة دﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻧﻮﻓﻮﺳﺘﻲ« ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
أن  8دول ﺗ ــﺪ ﻋ ــﻢ ﻋ ــﻮد ﺗـ ـﻬ ــﺎ إ ﻟ ــﻰ
ً
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
»ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻒ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن
واﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋـ ــﺮ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق وﺗ ــﻮﻧ ــﺲ،
وﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان واﻹﻣﺎرات«.

ﺻﺒﺮ إردوﻏﺎن
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺄﻳ ـﻴــﺪ
ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮخ ﺑـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة
ً
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻳﻌﺎرض أي
ﺧﻄﻂ ﻟﻨﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟــﻼﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ،
أﻣﻬﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏﺎن ،أﻣﺲ ،أﻛﺮاد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ
ﺑـﻀـﻌــﺔ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻟـﻠـﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ،
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﻧﻔﺎد ﺻﺒﺮه ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻗــﺎل إردوﻏ ــﺎن ،ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ ﻟـ ـﺤ ــﺰﺑ ــﻪ »اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاﻟـ ــﺔ

واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ« ﺑــﺄﻧـﻘــﺮة» ،ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻟﻢ
ﻳـﺨــﺮج إرﻫــﺎﺑـﻴــﻮ وﺣ ــﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜ ــﺮدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ ﻓﻲ
ﻏ ـﻀــﻮن اﻷﻳـ ــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﺈن ﺻﺒﺮﻧﺎ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ،وﺳﻨﺘﺨﺬ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات
وﻣﻨﺒﺞ ،ﻋﻠﻰ رأس أﺟﻨﺪﺗﻪ.
وﺟــﺪد إردوﻏ ــﺎن إﺻ ــﺮاره ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
ً
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ
ﻣــﺮﺿـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺑﺨﺼﻮص إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ.
وأﻛــﺪ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﻮﺣﺪة أراﺿــﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ وﺣــﻖ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺼﻴﺮه ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻜﻞ
ﺻ ــﺪق ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻲ إﻋ ـ ــﺪاد دﺳ ـﺘــﻮر
ﺟﺪﻳﺪ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ«.
وﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ
رﻓ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻤــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻓﻲ
ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑــﺪأ وﻓــﺪ ﺗﺮﻛﻲ
ﻳــﺮأﺳــﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﺎدات أوﻧﺎل ،أﻣﺲ ،ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
ووﻓ ـ ــﻖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر دﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓ ـ ـ ــﺈن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﺧ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ
اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ

أﺟـ ـﻨ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ــﻰ أن
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎب اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﺳﺘﻌﺎدة اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻜﺮدﻳﺔ.

ﺳﺤﺐ ّ
اﻟﻘﻮات

وﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـﻔـ ــﻮف اﻟـ ـﺤ ــﺰب
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮري ،اﻟ ــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟـﻴــﻪ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﻴﻦ
 اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء ﺑـﻐــﺎﻟـﺒـ ّـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻋﻠﻰﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺤﺐ
ّ
اﻟﻘﻮات ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ــﺾ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮ ﻣــﻊ
ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ  70ﻣﻦ
ّ
أﺻﻞ  100ﻋﻀﻮ »ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن
ُ
ّ
ًّ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ّ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ّ ً
ً
ّ
ﻣﺘﺴﺮﻋﺎ ُﻳﻤﻜﻦ أن
وﺑﺄن اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ
ّ
ّ
ﻳـﻌـ ّـﺮض اﻟﺘﻘﺪم اﻟــﺬي ﺗــﻢ إﺣ ــﺮازه،
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻟﻠﺨﻄﺮ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺪم زﻋ ـ ـﻴـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ـ ّﻴ ــﻦ
ﻣﻴﺘﺶ ﻣــﺎﻛــﻮﻧـﻴــﻞ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺠﻨﺐ
ً
ً
ﻋـ ــﺎدة اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎد ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻨــﺎ ،ﻫــﺬا
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
»داﻋﺶ واﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻢ ُﻳﻬﺰﻣﺎ ﺑﻌﺪ«،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ إﻋﻼن ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺊ ﻓـ ّـﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ
»داﻋ ــﺶ« وأﻧ ــﻪ ﺳﻴﺴﺤﺐ اﻟـﻘـ ّـﻮات
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ،ﺗـ ّـﻤــﺖ إﺣــﺎﻟـﺘــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ أﻣــﺲ
ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ّ
اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي
ُ
ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ،ﻳﻜﻤﻞ
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣ ــﻮل اﻷﻣـ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﻳـﺘـﻀـ ّـﻤــﻦ ﻓــﺮض
ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
وﻗ ــﺪ ﻳـﺤـﻤــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إذا ﻗﺮرت ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ُ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﺎﻃﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ﻋﻮدة اﻟﺪواﻋﺶ
وﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع وزراء
ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ دول أوروﺑـ ـﻴ ــﺔ وﺷ ــﺮق
أوﺳﻄﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﺸﺄن
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ »داﻋـ ـ ـ ــﺶ« ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺧ ــﺮوج
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،دﻋﺎ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،روﺑ ـ ـ ــﺮت ﺑ ــﺎﻻدﻳ ـﻨ ــﻮ،
اﻟﺤﻠﻔﺎء إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ
اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ
ﻟــﺪى ﻗــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺳﻠﺴﻠﺔ

ﻫﺠﻤﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« أﻋﻨﻔﻬﺎ
ً
أدى إ ﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﻞ  130ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ
ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2015ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺎرب ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺤــﺬر ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﻋ ــﻮدة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا أو ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺴﻮرﻳﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ وﺟﺪت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻺﻋﺪاد ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ً
ﻫﺆﻻء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ
ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ:
»ﻧـﺒـﺤــﺚ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎرات ﻣﻨﻬﺎ
ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﻧﻌﻴﺪﻫﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،أو ﻧﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ«.
ووﻓﻖ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع
واﺳــﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ »ﻣﻠﻒ
ﺣﺴﺎس ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
اﻟـﺠــﺎري ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ وزارات ﻋﺪة
ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺮﻳﺪ أي ﻣﺠﺎزﻓﺔ ،ﻛﺄن ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح
أﺣﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺛﻐﺮة
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

إﻳﺮان ﺗﺮﻓﺾ »اﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻧﺘﻘﺎدات« أوروﺑﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاق ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
• ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﺠﺎد • ﺑﻨﻲ ﺻﺪر :اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺧﺎن اﻟﺜﻮرة إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل »اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«
رﻓﻀﺖ إﻳﺮان ،أﻣﺲ ،اﺷﺘﺮاﻃﺎت أوروﺑﻴﺔ
ﻟـﺘـﻔـﻌـﻴــﻞ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻤــﺢ ﺑـﻤـﻘــﺎﻳـﻀــﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺑﻌﺪ
اﻧﺴﺤﺎب واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻨﻪ وﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
واﻋﺘﺒﺮت ﻃﻬﺮان أﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل« اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ اﻷوروﺑ ــﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي أﻧ ـﺸ ــﺊ ﻟ ــﻼﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎف ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت،
ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ،وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ ».«FATF
ّ
ورﺣﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﺑـ »اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ﺑ ـﺸــﺄن إﻳـ ـ ــﺮان« ،إﻻ أﻧــﻪ
»رﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ«.
ّ
وذﻛﺮ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي
ﻳــﺆﻛــﺪ أن »اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ وﻟــﻦ
ً
ﺗﻜﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ
دول أﺧﺮى«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻳﺮان وﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،ﻧ ـﺼ ـﺤ ــﺖ ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان »اﻟ ـ ـ ــﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ رؤﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،وﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﺛﺮ
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻼم«.
وﻧ ـﻔ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن اﺗـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ــﺪول
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺸﻦ اﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺄوروﺑﺎ.
وﻧــﺪد اﻟﺒﻴﺎن »ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل« ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ
اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،اﻧﺘﻘﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑ ـﻴ ـﺠــﻦ زﻧ ـﻐ ـﻨ ــﻪ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎن وإﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻌــﺪم
ﺷــﺮاﺋ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻧ ـﻔــﻂ ﺑـ ــﻼده رﻏ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎءات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .وﻗﺎل إن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﺎ ﻟﻄﻬﺮان
أي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻘﺮارﻫﻤﺎ.
وأﺿـ ــﺎف أن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
إﻳ ــﺮان أﺷــﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ -
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻃﻬﺮان ﻟﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازة ذﻟــﻚ ،وﺻــﻒ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟـ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻨﺎة اﻟـﺘـﺒــﺎدل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ

ﺻــﻮرة ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أﻣﺲ اﻷول ﻟﻠﻘﺎء ﺟﻤﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎد ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻠﻒ »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﺈﻳﺮان«.
»ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ« .ورأى أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﻔـﻌـﻠــﻪ اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮد ﻗﻨﺎة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ إﻟ ــﻰ آﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟــﻮﺛــﻮق
ﺑﻬﺎ .وﻗــﺎل» :إﻧﻨﺎ ﻧﺒﺬل ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ وﻻ ﻧﻌﻘﺪ
أﻣﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻪ وﺷﻌﺒﻨﺎ ،وواﺛﻘﻮن
ﻣﻦ ﺻﻤﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺧﺮى«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ،ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎدق ﻗﺎدة دول اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ اﻟـ ،28أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻊ إﻳﺮان أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﻼﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎف ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﻋــﺎم
 2018ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي أﺑﺮم ﻋﺎم .2015
ّ
ورﺣﺐ ﺑﻴﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑـ »اﻟﺘﻘﺪم
اﻟ ـ ــﺬي أﺣـ ــﺮزﺗـ ــﻪ« إﻳ ـ ـ ــﺮان ﻟـ ـﻠ ـ ّ
ـﺮد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮوط
ّ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻏﺎﻓﻲ« وﺣﺚ ﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ »ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ«.
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺪول اﻟـ 28ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء »ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻳﺮان اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ وﻟﺒﻨﺎن«
وﻃـﻠـﺒــﺖ ﻣ ــﻦ ﻃ ـﻬ ــﺮان »اﻻﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎم
ﺑﺘﺠﺎرب ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،رﻓﺾ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻃﻬﺮان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﺿﺪ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﻮاﻧﻔﻜﺮ ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد أﺣ ـﻤ ــﺪي ﻧـﺠــﺎد
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺷﻬﺮ واﺣﺪ ،ﻹداﻧﺘﻪ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺎل أول رﺋﻴﺲ إﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺎه ،أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر،
إن اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﺮاﺣﻞ روح اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺧﺎن
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة ،ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم
 ،1979ﺗﺎرﻛﺎ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﻤﺮارة اﻟﺸﺪﻳﺪة وﺳﻂ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺎدوا ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان.
وأﺿﺎف ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ) 85ﻋﺎﻣﺎ( ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻓــﺮﺳــﺎي ﺧ ــﺎرج ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم » 1981ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎه ﻟﻪ«.
وروى ﺑﻨﻲ ﺻــﺪر ،أﺣــﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﺣﻜﺎم
ﻃﻬﺮان ،ﻣﻨﺬ أن ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻫﺮب
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج ،وﻫ ـ ــﻮ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮﻳ ــﺎت
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ  40ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﺜﻮرة
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟــﺰﻋـﻴــﻢ دﻳ ـﻨــﻲ ﺳﺘﻤﻬﺪ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣ ـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﺑـﻌــﺪ ﺣﻜﻢ
اﻟﺸﺎه.
)ﻃﻬﺮان ـ أ ف ب(

ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻻ ﻳـ ــﺰال اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻣ ـﺸ ـﻐــﻮﻻ ﺑـﺘـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺣ ــﻮل ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ
إﻳـ ـ ــﺮان ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،دﻋ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻷﻣـ ــﻦ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،أﻣﺲ ،اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم
ﻟـﻠـﻘــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ،رﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﻋــﺎدل
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻬــﺪي ،اﻟ ــﻰ ﺗــﻮﺿـﻴــﺢ »اﻟـﺘـﺤــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺮﻳﺒﺔ«
ﻟـﻠـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ داﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ«،
ﻣﺆﻛﺪة أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاق وواﺷﻨﻄﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻛﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ،اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ
»ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﺮ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ،أﻣﺲ ،أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻻﺳﺘﻔﺰاز اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن »ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺜ ـﻴــﺮه ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻄــﺎﺑــﺎت
وﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت اﻟـﻐــﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﺳـﺘـﻔــﺰاز اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ،
وأن ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻠﺠﺄون ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺮاق ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻳــﻮاﺟــﻪ أي اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت
ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أو اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎل
ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن »واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺑﻘﺎء ﻗﻮات ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﻤﺎرﻫﺎ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟــﻰ أن اﻟـﺠــﻮ ﻓــﻲ أﻏﻠﺒﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟـﻬــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ

ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣﺎﻣﻠﺔ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدي ﻓ ــﻲ »ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺑـ ـ ــﺪر« ،رزاق
ﻋﺒﺪاﻷﺋﻤﺔ ،أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻧﺸﻮب ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و«اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
»اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺟﻴﺪا ﻗﺪرات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ،
وﺳﺒﻖ أن ﻣﺎرﺳﻮا اﻻﺳﺘﻔﺰاز ﺿﺪ اﻟﺤﺸﺪ ﺧﻼل أﻳﺎم
اﻟﺠﺒﻬﺎت ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻏﻨﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرط ﻣﺮة
أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮات اﻟﺤﺸﺪ«.
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻷﺋﻤﺔ أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أن ﺗﻌﻲ أن ﻫﻨﺎك أﻃﺮاﻓﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق ،وﻫﺬه
اﻷﻃ ــﺮاف ،ﺳــﻮاء اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎت
ﻧـﻈــﺮ ﺣـﻴــﺎل ﺑـﻘــﺎء اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻊ اﻷﺳــﻒ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺑـﺨـﺼــﻮص اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ،ﻓﻬﻨﺎك
ﺷ ــﻮاﻫ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﻮر ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻋـ ـﺘ ــﺮاف اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﺑ ــﺄن ﻫ ـﻨــﺎك ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻛـﺒـﻴــﺮة وﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟـﻘــﻮات ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ّ
ﺗﺪﻋﻲ وﺟــﻮد ﺧﺒﺮاء وﻣﺪرﺑﻴﻦ،
وﻫﺬا ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ«.

ﺳﻴﻠﻴﻤﺎن ٣ :ﻧﻘﺎط ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﺮاق
ً
أﺻﺪر اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق دوﻏﻼس ﺳﻴﻠﻴﻤﺎن اﻣﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
ً
وﻋﺮض ﺳﻴﻠﻴﻤﺎن اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺒﻐﺪاد ﻓﻲ  ،2016ﺛﻼث ﻧﻘﺎط
ً
اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻫﻲ :أوﻻ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق أن ﻳﺤﻤﻲ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪوده وﺑﻨﺎء ﻗﻮات أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ.
ً
واﺿﺎف :ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎده ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة .وﺧﺘﻢ :ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻠﻰ
أﺑﻮاب اﻟﻌﺮاق أن ﺗﺒﻘﻰ ُﻣﺸﺮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وأن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﻟﺪى اﻟﻌﺮاق ﺻﺪﻳﻖ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻴﻤﻦ ٢٠٠٠ :أﺳﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ّﻋﻤﺎن

اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ "أﻧﺼﺎر
اﻟﻠﻪ" اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن،
أﻣﺲ ،ﺑﻬﺪف "وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء
واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻄﻠﻖ
ﺳﺮاﺣﻬﻢ" وﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وأﻛﺪت
ﻣﺼﺎدر أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺒﺤﺚ
ﺗﺒﺎدل ﻛﺸﻮف ﺑﺄﺳﻤﺎء 2000
ﻣﻌﺘﻘﻞ وأﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ  600أﺳﻴﺮ
ﺣﻮﺛﻲ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  1200ﻣﻌﺘﻘﻞ وأﺳﻴﺮ
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ .ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق،
وﺻﻞ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮﻟﻴﺴﻐﺎرد إﻟﻰ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أن ﻋﻴﻨﺘﻪ اﻷﻣﻢ
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﺎدة
اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة،
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﺮت.

»ﻟﻴﻜﻮد« ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻬﻮدي ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ

وﻗﻊ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
"اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ" ﻋﻦ ﺣﺰب "ﻟﻴﻜﻮد"
وﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻦ،
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻌﻬﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻬﻮدي
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺗﻌﺮض رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻟﻮﻋﻜﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،وﻗﺮر إﻟﻐﺎء ﻟﻘﺎء ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻌﻘﺪه ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻨﻤﺴﺎوي أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻓﺎن ﺑﺎﻟﻦ
اﻟﺬي ﻳﺰور ﺗﻞ أﺑﻴﺐ.

اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﻔﻲ واﻟﻴﴼ ﺑﻌﺪ
ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ

أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ
إﻗﺎﻟﺔ واﻟﻲ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ
وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎب اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘﻲ ّ
ﻣﺴﺖ
أﻃﻔﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ.
وﺗﻌﻴﺶ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ
ﺻﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎب ،ﺗﺄوي
أﻃﻔﺎﻻ وﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ وﻳﺘﻠﻘﻮن اﻓﻜﺎرا
وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺘﺸﺪدة.

وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
اﻟﻤﺪارس ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺼﻼة

وﺻﻔﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻧﻮرﻳﺔ
ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﻂ ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺼﻼة
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﺑﺄﻧﻪ "ﺻﺎﺋﺐ"،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻟﺼﻼة "ﻳﺠﺐ
ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل".
وﺟﺎء ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮزﻳﺮة
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺪرﺳﺔ
"اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﻨﻊ اﻟﺼﻼة داﺧﻠﻬﺎ ،إﺛﺮ إﻗﺪام
إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ أداء
اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ً
وأﺛﺎر ﻗﺮار اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻻ
ً
واﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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ﻣﺼﺮ :ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺮر »اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«

ً
• ﻧﻔﻲ إﻟﻐﺎء ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ • أﻧﻘﺮة ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮة »إﺧﻮاﻧﻴﺎ« • ﻛﺸﻒ  ٤ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻟﻠﻮاء ﻋﺎدل اﻟﻐﻀﺒﺎن وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻣﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺮي ﻃﻠﺒﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ُ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻧﻮاب
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻦ ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳﻴﻮط ﻳﺮﻓﻊ
ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد إﻟﻰ 66

واﻓ ـ ـﻘـ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي أﻣـ ــﺲ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻃ ـﻠــﺐ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر،
وأﺣ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪء اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺎت
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.
وﺟــﺎءت اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﻗــﻞ ﻣﻦ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣــﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،وواﺻﻠﺖ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺻﺒﺎح
أﻣ ــﺲ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺪ ﻣــﺆﺷــﺮا ﻋﻠﻰ
وﺟـ ــﻮد رﻏ ـﺒــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ﻓﻲ
إﻧ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﻴﺪ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﻤﺪد زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ،ﺗﻤﻨﻊ
إﺟـ ـ ــﺮاء اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﻗ ـﺒــﻞ  4أﺷـﻬــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وأﺻ ــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ ،ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ
ﺳــﺎﻋ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﻟ ـﺘ ــﻼوة ﻧ ــﺺ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺲ
ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ د .ﻋﻠﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺎل إن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ  5أﻗـ ـﺴ ــﺎم رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻫــﻲ:
»اﻷول :اﻟ ـﻤــﺮﺟ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
واﻟ ـ ــﻼﺋـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺐ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻀﻤﻮن ﻃﻠﺐ
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ،اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ :ﻣــﺪى اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

واﻟ ــﻼﺋـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ــﻊ :اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدئ
اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،اﻟﺨﺎﻣﺲ:
رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ«.
وﺧﺎﻃﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﻘﻮل» :ﻋﻤﻼ ﺑﺤﻜﻢ
اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة 134
ﻣــﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
ﺳــﺄﺗـﻴــﺢ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋـﻀــﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻓــﻲ
وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ﻣــﻮﻋــﺪا ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت إﻟــﻰ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺼﺪر ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن  60ﻳــﻮﻣــﺎ إﻣ ــﺎ ﺑﻘﺒﻮل
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو رﻓﻀﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺘﻄﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ،وﻳـ ـﻠ ــﺰم ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﺛﻠﺜﻲ
أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﻄﺮح ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ زﻳــﺎدة ﻣﺪة
رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ 6
ﺳـﻨــﻮات ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ أرﺑ ــﻊ ،ﻣــﻊ وﺿﻊ
ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﻠ ــﺰم ﻣـ ــﻦ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
ودﻋﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺠﻮزة.
واﺷ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت
ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو أﻛﺜﺮ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ

ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ رؤﺳــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ
وﺗﻌﻤﻴﻖ دور اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪاث ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ »ﺷ ـ ــﻮرى«
ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ »اﻟﻨﻮاب«.

ارﺗﻴﺎح أزﻫﺮي
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﺳــﺎد ارﺗـﻴــﺎح
ﻓــﻲ اﻷوﺳـ ــﺎط اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء ﺣﺼﺎﻧﺔ
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ،وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
وﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪان ،إن »اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻷزﻫ ــﺮ وﻃــﺮق اﺧﺘﻴﺎر
ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮة
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺋﺘﻼف
»دﻋـ ــﻢ ﻣ ـﺼ ــﺮ« ،ﺻــﺎﺣــﺐ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ أﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ ،أن اﻟﻨﻮاب ﻻ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن
ﻃ ــﺮح اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻣ ــﺎم
اﻷﻛﺒﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
وﺟـ ـ ــﺎءت اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ،ﻋﻘﺐ
ﺣﻤﻠﺔ رﻓﺾ ﻗﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء وأﺳﺎﺗﺬة
اﻷزﻫ ـ ـ ــﺮ ،ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨ ــﻮان »ﺣـﺼــﺎﻧــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ« ،وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة
 7ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ أن
»ﺷـﻴــﺦ اﻷزﻫ ــﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺰل ،وﻳـﻨـﻈــﻢ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎره ﻣ ــﻦ ﺑـﻴــﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻫﻴﺌﺔ
ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء«.

)رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ(

وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ــﺪا ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ ﺣـ ــﺮص
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺑﺪأ
ﻧــﺎﺷ ـﻄــﻮن ﺣ ـﻤ ــﻼت ﻋ ـﻠــﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟﻰ
رﻓـ ــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ  12ﻋﺎﻣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺐ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم .2022
وﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ،
واﺻ ــﻞ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ
ﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻗﺎل
ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﻋﻘﺪ
ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻷﻃ ــﺮاف ،وﻟﻴﺲ
ﻋ ـﻘــﺪ إذﻋ ـ ــﺎن ﻳ ـﻔــﺮﺿــﻪ ﻃ ــﺮف ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ«.
وﺗ ـﺴــﺎءل اﻟـﺒــﺮادﻋــﻲ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا:
»ﻫ ـ ــﻞ ﻟ ـ ــﻢ ﻧـ ـ ـ ــﺪرك ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﺻ ـ ــﺮاع
اﻟــﺪﺳــﺎﺗـﻴــﺮ ﻣـﻨــﺬ  2011ﻛ ــﺎن ﺟــﺰءا
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣــﻦ ﻧﻜﺒﺘﻨﺎ؟« ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
»وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻏﻴﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻋﺎدة
ﻣﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﺮﺣﻞ
ﻣﻌﻪ«.

اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻫ ـﺸــﺎم ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت .وﻛـﺸــﻒ
ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن
ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻔـﻴــﻆ ﻫــﻮ أﺣ ــﺪ اﻷﻋ ـﻀــﺎء
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرزﻳ ـ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﺟ ـﻤــﺎﻋــﺔ
»اﻻﺧـ ــﻮان« ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ،
وأﻧ ــﻪ ﻋـﻘــﺐ اﺷـﺘــﺮاﻛــﻪ ﻓــﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻏﺘﻴﺎل ﺑــﺮﻛــﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻬﺮب
إﻟ ــﻰ ﺧـ ــﺎرج ﻣ ـﺼــﺮ ،واﺧ ـﺘ ـﻔــﻰ ﻋﻦ
اﻷﻧﻈﺎر ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم إﻟﻰ
ﻣﻄﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺄوراق ﻣﺰورة.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ رﻓﻀﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﻌﺾ
ﻗـ ــﺎدة »اﻹﺧ ـ ـ ـ ــﻮان« ،اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
أراﺿﻴﻬﺎ ،ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻪ،
وﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﺑ ـﺘ ــﺮﺣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ أﻣـ ـ ــﺲ اﻷول
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎح
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟـ ـ »اﻹﺧ ــﻮان« اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻗـ ــﺮﻳـ ــﺐ ،أﺻـ ـﻴ ــﺐ 4
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻧــﺎر ﻓﻲ
ﻫـﺠــﻮم ﺷﻨﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺑﺴﻴﺎرة رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ
أﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮادي اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺼﺮ.

وﻓـ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣـﺴـﺒــﻮﻗــﺔ،
ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة
أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ أﻣﻨﻴﺎ ،وﻫﻮ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻔـﻴــﻆ ،اﻟـﻤـﺤـﻜــﻮم
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﺪام ﺑ ـﻌــﺪ إداﻧـ ـﺘ ــﻪ ﻓﻲ
ﺟ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ اﻏ ـﺘ ـﻴ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎم

ﺳﺠﻮن وﻋﺼﺎﺑﺎت

ﺧﻄﻮة ﺗﺮﻛﻴﺔ

ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ذي ﺻ ـﻠ ــﺔ ،ﻧـﺸــﺮت
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺮارا
ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺑ ــﺈﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺳـ ـﺠ ــﻦ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰي ﺟــﺪﻳ ــﺪ

ﺗـﺤــﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓــﻲ أﺳـﻴــﻮط«،
وﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻹدارة ﻗــﻮات أﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟـﺒــﻼد ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ داﺋــﺮة ﻗﺴﻢ
ﺷﺮﻃﺔ أول وﺛﺎن أﺳﻴﻮط.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  22ﺿﻤﻦ
ﻗــﺮارات إﻧﺸﺎء اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﺻ ـ ــﺪرﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2013
وﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ ،ﻏﻴﺮ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻓﺘﺘﺢ رﺳﻤﻴﺎ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻗﻴﺪ
اﻹﻧﺸﺎء ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻮن
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ .66
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﻒ ﻋ ـ ـ ــﻦ 4
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﺼﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ إﻟﻰ دول أوروﺑﺎ
واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻄــﺮق ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﻴﻦ
إﻟـ ـ ـ ــﻰ  71ﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻼت
اﻟﻌﺼﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻮب ﺻـ ـ ـ ــﺪورﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ
ﻋـ ـﻘ ــﻮد زواج وﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات ﻣ ـﻴــﻼد
وﺷﻬﺎدات دﺧﻞ وﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺑـ ـﻨـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ وﺷـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎدات ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
وﺷـ ـﻬ ــﺎدات ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺮوج ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﺻﻄﻨﺎﻋﻬﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ
ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ.

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻄﻮر ﺻﺎروﺧﻴﻦ ...و ٧دول اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ داﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ

ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ
ً
ﻛﺸﻒ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﺴﺎر ﻏﺮاد« اﻟﺮوﺳﻲ ،أﻣﺲ ،أن دوﻻ
ﻋــﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،أﺑــﺪت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺑﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
ووﻓﻘﺎ ﻟـ »ﺗﺴﺎر ﻏــﺮاد« ،ﻓﺈن »اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ،اﻟﺬي
ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼد ،ﻳﺮﻳﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة
روﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي ،وﻫــﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ
ً
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻴﻨﺎء ﺿﺨﻤﺎ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
»ﺣﻔﺘﺮ ﻳﺘﻔﺎوض ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﺷﻮﻳﻐﻮ .وﺳﺘﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧﺎﺗﻮ(«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ،أن »ﻣـ ـﺼ ــﺮ ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪة أﻳـﻀــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ وﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻃﺎﺋﺮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ«.
ً
وأوﺿﺢ أن اﻟﺴﻮدان أﻳﻀﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺛﺎﻧﻲ
ً
دوﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا

إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻋﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
وﺳﺘﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة إﻟﻰ
أوروﺑﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ.
ً
وأﺷ ــﺎر »ﺗـﺴــﺎر ﻏ ــﺮاد« إﻟــﻰ أن »دوﻻ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﺎن ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ«.
وﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﺷ ــﺮﻗ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ ،ﻳ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ إن
»روﺳﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن روس وﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن«.
وﺧ ـﺘ ــﻢ »ﺗ ـﺴ ــﺎر ﻏ ـ ــﺮاد« ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮه ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮل» :ﺣـﺘــﻰ
اﻟﺴﻴﺸﻴﻠﻴﻮن ،ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ« .وﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟــﺮوﺳــﻲ ،أن ﻋﻠﻰ ﺑــﻼده أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﺘـﻴــﻦ ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺨـﻠــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
)ﻣﻮﺳﻜﻮ  -ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ ،روﻳﺘﺮز(

ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ »اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﻨـﻈــﺎﻣـﻴــﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷﻛﻤﻞ«.
وﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ أﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ،أﻣـ ــﺲ اﻷول ،أﻣ ــﺎم
ﺿﺒﺎط ﺻﻒ وﺟﻨﻮد اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺸﺎة
»اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺔ« ،واﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻨـﻈــﺎﻣـﻴــﺔ اﻻﺧـ ــﺮى،
ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أرﻛ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ وﻻﻳ ــﺔ
ﺷـﻤــﺎل ﻛــﺮدﻓــﺎن ،أﺷ ــﺎد اﻟﺒﺸﻴﺮ »ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
واﻻﻧ ـﺴ ـﺠ ــﺎم ﺑـﻴــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎت اﻟ ـﻘــﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻻﺧﺮى«.
وﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺧﻼل
ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـ ــﺎم ،دﻋ ــﺎ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أول ﻋ ــﻮض ﺑ ــﻦ ﻋ ــﻮف اﻟ ــﻰ ﺷـﻤــﻮل
ً
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﻮار ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن اﻟـﺸـﺒــﺎب

اﻟــﺬﻳــﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓــﻲ اﻻﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻬﻢ »ﻃﻤﻮح ﻣﻌﻘﻮل«.
وﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺻـ ـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع،
ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم ،اﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻗ ــﺎل ﺑــﻦ ﻋ ــﻮف ،إن
اﻷﺣ ــﺪاث اﻷﺧ ـﻴــﺮة أﻇـﻬــﺮت »اﻻﻧـﻔـﺼــﺎم ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب واﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺎر ﺣ ـﺘــﻰ داﺧ ـ ــﻞ اﻷﺳـ ـ ــﺮ ،ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺟ ـﻴــﺎل ووﺿــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻟ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﻢ ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻟﻤﻌﻘﻮل«.
ﻟﻜﻨﻪ ﺷ ـ ّـﺪد ﻋـﻠــﻰ »أن اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻧﺰﻻق اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﻬﻮل او اﻟﺘﺸﻈﻲ او
ً
اﻻﺧﺘﻄﺎف« ،ﻣﺆﻛﺪا »ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ
وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ،
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﺑــﺬﻫ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎ ﺳـﺒــﻖ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺣﻘﻦ اﻟﺪﻣﺎء«.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺑــﻦ ﻋ ــﻮف ﺑـﻌــﺪ أﻳــﺎم
ﻣ ــﻦ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ رﺋ ـﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌــﺔ ارﻛـ ــﺎن اﻟﺠﻴﺶ

اﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ
ﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ أو وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻮﺿﻰ ،وﺳﻂ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ّ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻧ ــﻈ ــﻢ ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴــﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ ،أﻣﺲ،
أﻣ ــﺎم ﻣـﻘــﺮ رﺋـﻴــﺲ اﻟـﻘـﻀــﺎء ،اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
ﻳــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬا ﻓﻴﻤﺎ أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺪم ﺗـ ــﺪﺧـ ــﻞ أي ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺎﺋ ــﻊ ﺗــﺮﺗـﺒــﻂ
ﺑـ ــﺎﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺟـ ــﺎت ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪﻳـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻼﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ وﻛ ــﻞ إﺟ ـ ــﺮاء ات ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺗﺠﺪدت ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم وأم درﻣـ ـ ــﺎن ،وردت ﺷــﺮﻃــﺔ
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻐــﺐ ﺑ ـﻘ ـﻨــﺎﺑــﻞ اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻤـﺴـﻴــﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -د ب أ ،روﻳﺘﺮز(

ﺳﻼﻣﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺒﺪا ﻋﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ«
●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﺗ ــﺮأس رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
أﻣ ــﺲ ،اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟـ ــﻮزاري ،واﻟــﺬي
ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺸﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن
ﻋﻠﻰ وﻗــﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺿ ـﻴــﻊ ﻋ ــﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻊ ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ وﻣ ـﻠ ــﻒ

اﻟـ ـﻨ ــﺎزﺣـ ـﻴ ــﻦ .ورﺟ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر
ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،أﻣ ــﺲ ،أن
»ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن
اﻟـ ـ ــﻮزاري ﺧ ــﻼل ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ«،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن »اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻣــﺔ ﺳـﺘـﺒـﻘــﻰ ﻛ ـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ« .وﺗﺎﺑﻌﺖ:
»ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﺑﻴﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻣـ ــﻊ إدﺧ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت

َﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻣﻦ أﻣﺎم »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«؟

ً
ً
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻻﻗﺖ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻫــﺎﻟــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت ،أزاﻟ ــﺖ وزﻳ ــﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
رﻳﺎ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻻﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺎم ﻣﺪﺧﻞ
اﻟ ــﻮزارة ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻤــﺮا ،واﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﺐ زﺣﻤﺔ
ﺳﻴﺮ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻃﻮال ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮم ،وﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺮور اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻬﺎد اﻟﻤﺸﻨﻮق ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
أن اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻃـﻠــﺐ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ

اﻷﻣﻨﻴﻴ ـ ـ ــﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠ ـﻴـ ـ ــﺔ إزاﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺤــﻮاﺟـ ـ ــﺰ
ﻟ ـ ـ »اﻧ ـﺘ ـﻔ ــﺎء اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﻋــﻼ ّﻗــﺔ
ّ
ﺑـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات ﺗـﺘـﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،وﻣـﻠــﻒ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي ﺧﺎﺿﻪ ﻣﻨﺬ  5ﺳﻨﻮات«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ إن »ﻗﺮار إزاﻟﺔ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻹﺳﻤﻨﺘﻴﺔ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻮزﻳﺮة اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﻨﻮق ،إﻻ أن اﻟﺨﺒﺮ ّ
ﺗﺴﺮب ﻟﻠﻤﺸﻨﻮق وﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻠﻮﻛﺎت«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺸﻴﺪ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ وﻟﻲ ﻋﻬﺪه ﻟﻠﻔﺴﺎد

وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي،
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،أﻣﺲ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن،
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ »ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ
وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺪ وﺣﺮص ،واﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺣﻘﻘﺖ
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ،وﻓﻖ اﻷﻣﺮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ«.
وﺟﺪد اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن »اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ،
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻴﻪ«.

ﻣﻠﻚ اﻷردن ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ »ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت«

وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻣﺲ،
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ
ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻷﺷﻘﺎء أﻋﻀﺎء ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .وﺟﺎء اﻟﻘﺮار
ﺑﻌﺪ ﺟﺪل واﺳﻊ ﺷﻬﺪﺗﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺗﺄﺗﻲ
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻛﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮر أﻣﺲ
اﻷول ،ﺗﻌﻴﻴﻦ  4أﺷﻘﺎء ﻟﻨﻮاب
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ،وﻗﺎل
إن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.
)ﻋﻤﺎن  -د ب أ(

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ »ﺑﻼك ﻫﻮك«

وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻮداﻧﻲ :ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺰﻻق ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﻬﻮل

ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻳﻠﺤﻆ »اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ« ...وﻓﻘﺮة »اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ« ﺑﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﺧ ــﺺ اﻟ ـﻤ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺳﻴﺪر«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن »اﻟﺒﻴﺎن
ﺑــﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮم أﻧــﻪ ﺳﻴﻠﺤﻆ
ﻣﺠﺪدا اﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ« .وﻗـ ــﺎل وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺸـﺒــﺎب
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻓـﻨـﻴــﺶ ﻗﺒﻴﻞ
دﺧﻮﻟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎع» :ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ

دوﻟﻴﺎت

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ« ،ﻛﻤﺎ
ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم» :ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد«.
ّ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪت وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ـ ـّ ــﺔ ﻣــﻲ
ﺷﺪﻳﺎق ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ »ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟـﺠـﻠــﻮس ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ
واﺣ ــﺪة ﻣــﻊ ﺣــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ:
»أﻧﺎ اﺳﺘﻀﻔﺖ اﻟﻀﻴﻮف ﻣﻦ ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎﻟﻲ،
وﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻻ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺣــﻮﻟـﻬــﺎ ﻛــﺎﻟـﺴــﻼح ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻠﻔﺎت وﺑﻌﺾ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ«.
ﻓــﻲ ﻣ ـ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،ﻟـﻔــﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺷﺮف رﻳﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻟ ـ ــﻪ ﻋـ ـﺒ ــﺮ »ﺗ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ« ،اﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ
ان »رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰب اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻴﺪ
ﺟـ ـﻨـ ـﺒ ــﻼط واﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋ ـ ـﻔـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪرزﻳ ـ ــﺔ
ﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﻼﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري وأدواﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،وﻧـ ـﻘ ــﻒ اﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻫﻠﻨﺎ اﻟـﻤــﻮﺣــﺪﻳــﻦ اﻟ ــﺪروز
ﻛ ـﻄ ــﺎﺋ ـﻔ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن،

ﺣﺬرت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻤﺎر أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
أﻣﺲ ،ﻣﻦ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺠﺎزف ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺮوﺣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﺑﻼك ﻫﻮك« ،ﺣﻴﺚ
ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻃﻴﺎرﻳﻦ ﻟﻘﻴﺎدة
ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻻ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ .وﻳﺄﺗﻲ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺨﺎوف
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ أن ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻧﺴﺤﺎب
وﺷﻴﻚ ﻟﻠﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب.
وﺳﻠﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
أول  16ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 159
ﻃﺎﺋﺮة »ﺑﻼك ﻫﻮك ﻳﻮ إﺗﺶ
 «60ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
وﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة
ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻗﺪرة
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
)ﻛﺎﺑﻮل  -روﻳﺘﺮز(

ﺑﺎرﻳﺲ ٨ :ﻗﺘﻠﻰ ﺑﺤﺮﻳﻖ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻲ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﻣﺮأة

ّ
ﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺎق ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
وﻻ ﻧـﻨـﺴــﻰ اﻟــﻮﻗ ـﻔــﺎت اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺛ ــﻮرة اﻻﺳـﺘـﻘــﻼل،
وﻗــﺪرﻧــﺎ ﻣﻌﺎ أن ﻧــﻮاﺟــﻪ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺣـﺘــﻰ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل اﻟ ــﻰ دوﻟ ــﺔ ﺳﻴﺪة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.
إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺮض رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن
ﻣــﻊ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣـﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳــﺎض
ﺳﻼﻣﺔ ،ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑﻌﺒﺪا ،اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة .وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ ﺑـﻌــﺪ
اﻟﻠﻘﺎء ،أﻧﻪ »ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أﺻﺒﺢ اﻟﺪوﻻر ﻣﻌﺮوﺿﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻠﻴﺮة
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ّ
اﻻدﺧ ـ ـ ــﺎر«.
وأﺿــﺎف» :دوﻟﻴﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر
ﺳـﻨــﺪات اﻟـﻴــﻮروﺑــﻮﻧــﺪز ،ﻣﻤﺎ أﻋــﺎد
إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻷﺳ ـﻌــﺎر زﻳ ــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ«.

ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،أﻋـﻠ ـﻨــﺖ
اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻹﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت،
أﻣ ــﺲ ،ﻋــﻦ زﻳ ــﺎرة رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ
إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮم ﻏﺪ .وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
أن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻛــﻮﻧـﺘــﻲ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋــﻮن
ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﻧـﺒـﻴــﻪ
ﺑﺮي واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻔﻘﺪ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن )ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ(.

ﻗﺘﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﺑﻤﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻲ
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻟﻴﻞ اﻹﺛﻨﻴﻦ -
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮﻳﻖ
ً
ﻣﺘﻌﻤﺪا .وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﺒﺎرﻳﺲ رﻳﻤﻲ ﻫﺎﻳﺘﺰ ،إن
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻣﺮأة ﻣﻦ
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ
ﺷﺎرع اﻳﺮﻻﻧﺠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﺒﺎرﻳﺲ.
واﻟﺤﺮﻳﻖ أدى أﻳﻀﺎ ﻹﺻﺎﺑﺔ
 30ﺷﺨﺼﺎ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -أ ف ب(

دوﻟﻴﺎت

٢٨

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4035اﻷرﺑﻌﺎء  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  /ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻳﺨﺘﺘﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻺﻣﺎرات
 ١٧٠أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ٤آﻻف ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻗﺪاس أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻳﺤﻴﻲ اﻟﺤﺸﻮد ﻓﻲ »ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ« ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
اﺧﺘﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ زﻳــﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ،ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﺒﺮ أﻋﻈﻢ اﻟﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وإﻃﻼﻗﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻄﺮف ﻣﻊ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ،ووﺿﻊ
ً
ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮؤﺳﻪ ﻗﺪاﺳﺎ
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ .وﺧــﻼل إﺣﻴﺎء اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻗﺪاﺳﺎ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ،أﻣــﺲ ،أﻣــﺎم ﻋـﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ دوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ »ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ« ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻓﻮق ﻣﻤﺮ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﺘﻲ ﻏﻄﻴﺖ
ﺑﺴﺠﺎدة ﺑﻨﻴﺔ ،ﺳــﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ارﺗــﺪﻳــﻦ ﻋـﺒــﺎءات إﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳ ــﻮداء ،واﻧﺘﻌﻠﻦ
أﺣﺬﻳﺔ ﺑﻜﻌﻮب ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻦ وﻫﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن .وﺟﻠﺲ أﻳﻀﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ وﺳﻂ
اﻟﻤﻠﻌﺐ رﺟــﺎل ارﺗــﺪوا اﻟﺪﺷﺪاﺷﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﺧﻠﻔﻬﻢ
آﻻف ﻣﻦ اﻟﻬﻨﻮد واﻟﻔﻠﺒﻨﻴﻴﻦ ﻏﻠﺒﺖ أﻟﻮان اﻷزرق واﻷﺻﻔﺮ
واﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ.

وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ »ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ« ،ﻧﺤﻮ
أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻣﺴﻠﻢ أﺗﻮا ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﺒﺎﺑﺎ.
وﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ّ
اﻟﻘﺪاس ،وﻫﻮ اﻷول ﻟﺤﺒﺮ
ّ
أﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻬﺪ اﻹﺳﻼم ،ﻏﺼﺖ
ّ
اﻟﻤﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻮق أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ وﻓﻲ
ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺑــﺎﻟـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ .واﻣ ـﺘ ــﺪت اﻟـﺤـﺸــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﻗـ ّـﺪرﻫــﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﺑﻨﺤﻮ  170أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﻠﻌﺐ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺒﺖ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﺪﻳﻨﻲ
ّ
اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ .وﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﻫﺪوﺋﻬﻢ إﻟﻰ أن وﺻﻞ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﻴﻀﺎء
ً
اﻟﻠﻮن ،ﻓﺘﻌﺎﻟﺖ اﻟﺼﺮﺧﺎت ﻓﺮﺣﺎ ،واﻧﻬﻤﺮت دﻣﻮع ﻋﺪد
ً
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ .وﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﺤﺎﻃﺎ
ﺑﺤﺮاس ارﺗﺪوا ﺑﺰات ﺳﻮداء ،اﻧﺪﻓﻌﺖ ﻃﻔﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻴﺎرة
ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎﺑﺎ ،وﺳــﻂ ﺻﺮﺧﺎت ﺗﺄﺛﺮ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ
)اﺑﻮﻇﺒﻲ  -وﻛﺎﻻت(
اﻟﺤﻀﻮر.

foreigndesk@aljarida●com

ً
ﻣﺎدورو :أﺟﺮﻳﺖ  ٦اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ  ١٨ﺷﻬﺮا

إردوﻏﺎن ﻟﺘﺮاﻣﺐ :ﻫﻞ ﻓﻨﺰوﻳﻼ إﺣﺪى وﻻﻳﺎﺗﻜﻢ؟
ﺟ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻻﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاﻛـ ــﻲ
ﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻻس ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدورو اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮة
إﻟ ــﻰ إﺟـ ــﺮاء اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت رﺋــﺎﺳـﻴــﺔ،
رﻏـ ــﻢ ﺣ ـﺼ ــﻮل زﻋ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺧ ــﻮان ﻏــﻮاﻳــﺪو ﻋﻠﻰ
دﻋ ــﻢ ﺟــﺪﻳــﺪ ،ﺑـﻌــﺪ أن اﻋـﺘــﺮﻓــﺖ ﺑﻪ
رﺳﻤﻴﺎ  19دوﻟــﺔ أوروﺑﻴﺔ رﺋﻴﺴﺎ
اﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺎ ﻟ ـﺒــﻼده ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ دﻋــﺖ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﻤﺎ« ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ
وﺗﺎوا ،إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ »ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم«
ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس.
وﻗ ــﺎل ﻣـ ـ ــﺎدورو ،ﺧ ــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻮﻻﻳﺔ أراﻏﻮا ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
»أﻗﺴﻢ أن أداﻓــﻊ ﺑﺤﻴﺎﺗﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻮﻃﻦ اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ«،
ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻓـﻜــﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ إرﺳ ـ ـ ـ ــﺎل ﻗـ ــﻮات
ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـﻨـ ــﺰوﻳـ ــﻼ أﻣ ـ ــﺮا
ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن »اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻣﺴﺎﻟﻢ وﻳﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻻ ﻧـﺨـﺸــﻰ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪاﺗــﻚ ﻳ ــﺎ ﺳﻴﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ« ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن »اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻫﻮ
اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ ﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة »روﺳ ـﻴ ــﺎ
اﻟ ـﻴــﻮم« ،أﻛــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻮن ﺑﻼده ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺿﻮخ
ﻟ ــﺮﻏ ـﺒ ــﺔ واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ،ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺎ» :ﻻ
ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺬﻛﺮﻧﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ أﻛﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎ أو ﺧﺎﺋﻨﺎ،
وﻟ ـ ــﻦ أدﻳ ـ ـ ــﺮ ﻇـ ـﻬ ــﺮي ﻟ ــﻼﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗـﺠــﺎه ﺷﻌﺒﻲ« ،وﻧــﺪد
ﺑﻘﺮار »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﻤﺎ« ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﻫﺬا
اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻛــﺮﻳــﻪ ﻓـﻌــﻼ ،ﻛﺮﻳﻪ

ﻏﻮاﻳﺪو ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
وﻣﻀﺤﻚ ،ﻻ ﻧﻌﺮف إن ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻘﻴﺆ أو اﻟﻀﺤﻚ«.
وﺻ ــﺮح ﻣـ ــﺎدورو ،ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ،
ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل دﻋﻮة ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟ ــﺪول ﻹﺟ ــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻣـﺒـﻜــﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،ﺑ ــﺄن »ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ
ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم .2020
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺷـﻬــﺪت 25

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل  20ﺳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ إﺟــﺮاء  6اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧــﻼل اﻟــ18
ﺷﻬﺮا اﻷﺧﻴﺮة ،وﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .ورﺣﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﺨﻄﻮة اﻟﺪول اﻟـ  ،19داﻋﻴﺎ ﺑﻘﻴﺔ دول
اﻻﺗ ـﺤــﺎد إﻟ ــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ــﺪاء ﺑـﻬــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
ُ
أن ﻛﺮاﻛﺎس ﺳﺘﻌﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ اﻋ ـﺘــﺮﻓــﺖ ﺑ ـﻐ ــﻮاﻳ ــﺪو .وأﻋـﻠــﻦ

رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪي ﺟﺎﺳﺘﻦ
ﺗــﺮودو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ  53ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ) 35ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳـ ــﻮرو( ،ﻹﻋــﺎﻧــﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
واﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﺧـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺑـ ــﻮرﻏ ـ ـﻴـ ــﺲ،
اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻐﻮاﻳﺪو ،ﻛﻮﺑﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻓ ـ ـﻨـ ــﺰوﻳـ ــﻼ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ إﺛــﺮ اﺟﺘﻤﺎع دول ﻟﻴﻤﺎ
اﻟﻘﻮات
أوﺗــﺎوا إن »اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أن ُ َ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟـﻔـﻨــﺰوﻳـﻠـﻴــﺔ اﺧــﺘـ ِـﻄــﻔــﺖ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻛـ ــﻮﺑـ ــﺎ« .وﻓ ـ ــﻲ أﻧـ ـﻘ ــﺮة،

اﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏــﺎن ،أﻣﺲ ،اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎدورو ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
وﺳ ــﺄل إردوﻏ ـ ــﺎن ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟــﻰ
واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ،ﺣ ـﺴ ـﺒ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺒ ــﺪو» ،ﻫ ــﻞ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ إﺣﺪى وﻻﻳﺎﺗﻜﻢ؟« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﻛ ـﻴــﻒ ﺗ ـﺠ ــﺮؤون ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻣﻦ
ُ
ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺐ أن ﻳﺮﺣﻞ ،وأن ﻳﺴﻠﻢ
رأس اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷﺨﺺ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ةديرجلا
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رياضة
اليرموك على أعتاب «الممتاز»
قبل  7جوالت من ختام «األولى»

باختصار
طائرة الكويت تفوز
على أيبابا التركي وديًا

الساحل ينافس الصليبيخات وبرقان
على البطاقة الثانية لدوري األضواء
أحمد حامد

هاني الصقر

ع ــزز فــريــق ال ـيــرمــوك لـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــه ف ـ ـ ــي دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى ب ـف ــوزه على
ال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـخـ ــات بـ ـه ــدفـ ـي ــن
مـ ــن دون رد ،لـ ـي ــر ف ــع أ بـ ـن ــاء
م ـ ـشـ ــرف رص ـ ـيـ ــدهـ ــم ال ـ ـ ــى 23
ن ـق ـطــة ،وبـ ـف ــارق  7ن ـق ــاط عن
أقـ ــرب الـمـنــافـسـيــن ال ـســاحــل،
بـيـنـمــا يـحـتــل ب ــرق ــان الـمــركــز
الـ ـث ــال ــث ب ـ ـ ــ 13ن ـق ـط ــة ،وي ـحــل
ً
الصليبيخات رابعا برصيد
 ،12و ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األ خ ـ ـيـ ــر
يتواجد خيطان بـ 5نقاط.
وتـ ـتـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
دوري الدرجة األولى  7جوالت
بــواقــع  6مـبــاريــات لكل من
بـ ـ ــرقـ ـ ــان ،والـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـخ ــات،
وخ ـ ـي ـ ـطـ ــان ،و 7مـ ـب ــاري ــات
لكل من الساحل ،واليرموك،
م ـمــا ي ـع ــزز ح ـظ ــوظ أب ـنــاء
مشرف في التأهل ،ويجعل
الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل فـ ـ ــي الـ ـم ــرتـ ـب ــة
الثانية.
ويتأهل األول والثاني
في دوري الدرجة األولى
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى الـ ـ ــدوري
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاز ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ــا
يختلف عــن الـمــواســم
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
كــانــت تشهد صعود
المتصدر مباشرة،
عـ ـل ــى أن ي ـخ ــوض
الــوصـيــف مـبــاراة
فـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة مـ ــع

اليرموك وخيطان في منافسات الدرجة األولى
صاحب المركز قبل األخير في
الدوري الممتاز.
وع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ف ــإن
اليرموك قادر على حسم التأهل
ف ــي ح ــال ال ـف ــوز ف ــي مــواجـهـتــي
خيطان وا لـســا حــل المقبلتين،
والتعادل في المباراة األخيرة
فــي القسم الـثــالــث أم ــام بــرقــان،
لـ ـيـ ـك ــون مـ ـجـ ـم ــوع نـ ـق ــاط ــه ،30
وتبقى حظوظ الساحل قائمة
بقوة ايضا ،في حين تبدو مهمة
الصليبيخات وبرقان شاقة ،أما
خيطان ففرصته ضئيلة.

تفوق كتيبة مشرف
استطاعت كتيبة اليرموك

وقادها هاني الصقر ان تحقق
أرقـ ــامـ ــا م ـم ـي ــزة فـ ــي ال ـمــوســم
الحالي خــال  9جــوالت فازت
في  7مباريات منها ،وتعادلت
في اثنتين ،ومن دون خسارة،
وسـ ـج ــل ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك  19هــدفــا
ك ــأق ــوى خ ــط هـ ـج ــوم ،وتـقـبــل
مــرمــاه  7أهـ ــداف كــأقــوى خط
دفاع.
وق ــال ال ـمــدرب هــانــي الصقر
ل ـ "ال ـجــريــدة" ان طـمــوح التأهل
الـ ــى "ال ـم ـم ـت ــاز" بـ ــات واض ـح ــا،
مشيرا الــى أن الهدف الوصول
ال ــى بـطــاقــة ال ـتــأهــل قـبــل بــدايــة
الدور الرابع.
وأضـ ــاف الـصـقــر ان المهمة
ل ـي ـســت س ـه ـلــة ف ــي ظ ــل تــدعـيــم

«كراتيه الشباب» يحقق بطولة االتحاد للعمومي
ت ـم ـكــن نـ ـ ــادي الـ ـشـ ـب ــاب ل ـل ـك ــرات ـي ــه مــن
تحقيق لقب بطولة االتحاد الثالثة لفئة
العمومي ،التي اختتمت على صالة اتحاد
الكراتيه في السالمية ،بمشاركة  217العبا
يـمـثـلــون  13ن ــادي ــا ،بـعــد أن حـصــل على
 12نـقـطــة .وج ــاء بــالـمــركــز الـثــانــي فريق
َّ
اليرموك ،فيما حل القادسية ثالثا.
وع ـق ــب ال ـخ ـت ــام ،ق ــام ع ـم ــاد بـهـبـهــانــي
رئيس اتحاد الكراتيه ،وأحمد بن يوسف
نائب الرئيس ،ومنصور السبيعي أمين
السر ،وأحمد محمد عضو مجلس اإلدارة،
بتتويج الفرق الفائزة.
وجاءت نتائج البطولة كالتالي :حصل
على لقب كاتا فردي عمومي سيد محمد
(ال ـي ــرم ــوك) ،وكــاتــا ف ــرق األول الـيــرمــوك،
والثاني النصر ،والثالث السالمية.
وفي منافسات قتال فردي وزن تحت 55
َّ
كغم ،حل أوال سلطان المطيري (النصر)،
وقـ ـت ــال فـ ـ ــردي ت ـح ــت  60ك ـغ ــم جـ ــاء أوال
عبدالله البلوشي (الشباب) ،وقتال فردي
تحت  67كغم عبدالله الشطي (القادسية)،
وقتال فردي تحت  75كغم عمر الجاسم
(الكويت) ،وقتال فردي وزن تحت  84كغم
األول ح ـســن الـعـسـعــوســي (ال ـقــادس ـيــة)،
وفي وزن فوق  84األول يوسف العتيبي
(الشباب).
وف ــي ق ـتــال ال ـف ــرق ،ج ــاء ال ـش ـبــاب أوال،
والكويت ثانيا ،والقادسية ثالثا.

بهبهاني يتوج الشباب بالكأس
ب ــدوره ،هنأ بهبهاني الـفــرق الـفــائــزة،
متمنيا التوفيق للبقية ،وأكد أن مجلس
إدارة اتحاد الكراتيه عازم على مواصلة
تطوير اللعبة ،والنهوض بها لألفضل،
إليجاد أجيال متعاقبة في اللعبة لتمثيل
الكويت بالمحافل الخارجية ،وخاصة أن
الكراتيه من األلعاب المتميزة.

وأشــار إلــى أن ارتـفــاع مستوى اللعبة
يعود أيضا إلى اهتمام األندية بها ،وبناء
فرق قادرة على المنافسة بجميع بطوالت
المراحل السنية.

كـبـيــر ف ــي ص ـفــوف المنافسين
ً
في االنتقاالت الشتوية ،مشيدا
بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــد ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ــاع ـب ـي ــن
واألجهزة الفنية واإلدارية ،ومن
خلفهم إدارة النادي منذ بداية
الموسم الحالي.
وأكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك أن
الـ ـ ـه ـ ــدف لـ ـي ــس الـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ــى
"الممتاز" فقط ،بل التواجد بقوة
بين الكبار في الموسم المقبل.
وعن سلبيات دوري الدرجة
األولى في الموسم الحالي ،ذكر
الـصـقــر ان تقليص ع ــدد الـفــرق
صـ ّـعــب م ــن مـهـمــة الـمـنــافـسـيــن،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن زي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
المباريات لم يكن الحل األمثل
ً
ل ـمــواج ـهــة ه ــذا األم ـ ــر ،مـطــالـبــا

االتحاد بالبحث عن زيادة عدد
فـ ــرق الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،ورص ــد
حوافز للفرق المشاركة.

أرقام
حقق الـســاحــل  5انـتـصــارات
خــال  9مـبــاريــات ،وت ـعــادل في
واحـ ــدة ،وخـســر ثــاثــا ،وسجل
ً
مــن األه ـ ــداف  14مـتـســاويــا مع
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ك ـث ــال ــث أقـ ــوى
خط هجوم ،بينما تلقت شباك
الفريق  11هــدفــا ،كثاني أقــوى
خط دفاع.
وعن برقان ،فقد سجل الفريق
 4ان ـت ـصــارات ،مقابل  5هــزائــم،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــادل واحـ ـ ـ ـ ــد ،وس ـ ـجـ ــل 16

هــدفــا ،كثاني أفضل الهدافين،
بـيـنـمــا تـلـقــت شـبــاكــه  20هــدفــا
في المرتبة كثاني أضعف خط
دفاع.
واسـتـطــاع الصليبيخات أن
ي ـف ــوز ف ــي  4م ـب ــاري ــات ،وتـلـقــى
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ف ـ ــي  6م ـن ــاس ـب ــات،
وسجل  14هدفا ،وتلقت شباكه
 21هــدفــا ،كأضعف خــط دفــاع،
أم ـ ــا خ ـي ـط ــان ص ــاح ــب ال ـمــركــز
األخير فحقق الفوز في مباراة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـقـ ــابـ ــل  7خـ ـس ــائ ــر،
وتـعــادلـيــن ،وسـجــل  10أه ــداف
كــأضـعــف خ ــط ه ـج ــوم ،وتلقت
شباكه  14هدفا.

تأجيل مواجهة
كاظمة والكويت
مرهون بالملحق

الخضري :أزمة الصيفي
في طريقها للحل

شــدد نائب رئيس جهاز
الكرة في الكويت عادل عقلة
عـلــى أهـمـيــة تــأجـيــل مـبــاراة
فريقه مع كاظمة ،المقررة في
الــدوري الممتاز  9الجاري،
وذلك في حال تأهل األبيض
لمواجهة ذوب آهن اإليراني
يوم  12من الشهر نفسه.
وق ـ ــال ع ـق ـلــة إن األب ـيــض
يمثل الكرة الكويتية ،وهو
ما يجب مراعاته ،السيما ان
المنافسة في دوري األبطال
تـسـتـنــزف ج ـهــدا كـبـيــرا من
طاقة الالعبين ،مشيرا الى
أن خ ـ ــوض م ـ ـبـ ــاراة كـ ــل 72
س ــاع ــة ،ف ــي ظ ــل الـتـنـقــل من
دولة ألخرى ،أمر مرهق جدا
لفريقه.
وأض ـ ـ ــاف ان ال ـك ــوي ــت لــم
يتقدم بطلب لتأجيل مباراة
كاظمة حتى اآلن ،في انتظار
قرار لجنة المسابقات حال
الـ ـت ــأه ــل ف ــي م ـل ـحــق دوري
األبطال.

أكد نائب رئيس جهاز الكرة
في السالمية حسين الخضري
أن أزمة المحترف األردني عدي
الـصـيـفــي ،ال ـتــي أث ـيــرت بــاأليــام
الماضية ،في طريقها للحل.
وك ــان الـصـيـفــي ق ــد لـجــأ الــى
الفيفا مــن أج ــل الـحـصــول على
مستحقاته المالية البالغة 280
ألف دينار ،راهنا عودته للفريق
بالحصول على هذا المستحقات
كاملة ،من دون نقصان.
و قـ ـ ـ ــال ا لـ ـخـ ـض ــري إن إدارة
ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إلي ـج ــاد
حلول جذرية لحل أزمة الصيفي
وغيره من الالعبين ،مشيرا الى
أن األزمــة في طريقها لالنفراج
وبحد أقصى األحد المقبل.
وأض ـ ـ ــاف أن أزمـ ـ ــة ال ــروات ــب
الـمـتــأخــرة ال تـخــص السالمية
وح ــده ،بــل تمتد ألغلب األندية
الكويتية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـل ـم ــت
"ال ـج ــري ــدة" أن إدارة الـســالـمـيــة
تفاهمت مع بعض المحترفين

حسين الخضري

في الفريق طالبوا بمستحقاتهم
ال ـمــال ـيــة ع ـلــى خ ـطــى الـصـيـفــي،
وقـ ــامـ ــت ب ـم ـن ـح ـهــم مـ ـب ــال ــغ مــن
مستحقاتهم ال ـم ـتــأخــرة ،أمــس
األول ،فــي حين تسعى لتوفير
جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن م ـس ـت ـح ـق ــات
الصيفي ،على أن يتم تسليمه
بـ ـقـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ ع ـ ـلـ ــى أق ـ ـسـ ــام
منتظمة.

مواجهة ساخنة بين الكويت والجهراء في «درع السلة»

الجولة السادسة لدوري المجموعات تنطلق بـ  4مواجهات
●

بيتر شومرز

جابر الشريفي

تنطلق فــي الخامسة مــن مساء
اليوم منافسات الجولة السادسة
لـ ـ ــدوري ال ـم ـج ـمــوعــات م ــن بـطــولــة
درع اتحاد السلة حيث يلتقي في
الـمـجـمــوعــة االولـ ـ ــى ،ال ـي ــرم ــوك مع
الساحل على صالة االخير ،تتبعها
ً
مباشرة مباراة القادسية مع النصر
على نفس الصالة.
وفــي منافسات المجموعة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف
ك ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
ـاب،
نـظـيــره الـشـبـ ً
وت ـل ـي ـه ــا م ـب ــاش ــرة
م ـب ــاراة ال ـج ـه ــراء مع
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى ن ـفــس
الصالة.

وي ـت ـصــدر ال ـقــادس ـيــة وال ـعــربــي
المجموعة االولى برصيد  6نقاط،
يليهما النصر واليرموك برصيد
 5ن ـق ــاط ،ث ــم ال ـســاحــل والـتـضــامــن
برصيد  4لكل منهما ،فيما يتصدر
المجموعة الثانية القرين برصيد 7
نقاط ثم الجهراء والكويت وكاظمة
بــرصـيــد  5ن ـقــاط ،يليهما الشباب
والصليبيخات بـ .4
جــديــر بالذكر أن نـظــام البطولة
يـنــص عـلــى تــأهــل فــريـقـيــن ع ــن كل
مجموعة الــى ال ــدور قبل النهائي
الذي سيقام بنظام "المقص".
وت ـ ـبـ ــرز م ــواجـ ـه ــة الـ ـجـ ـه ــراء مــع
الـكــويــت فــي منافسات المجموعة
ال ـثــان ـيــة ،اذ يـسـعــى ك ــل فــريــق إلــى
تـحـقـيــق ال ـف ــوز الـ ــذي سـيـضـمــن له
بشكل كبير التأهل الــى منافسات
الدور قبل النهائي.
وكان الفريقان تعرضا لخسارة

واح ـ ــدة ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،اذ
خـســر ال ـكــويــت م ــن ال ـقــريــن ،بينما
خسر الجهراء من كاظمة ،وتعتبر
مــوا جـهــة ا ل ـيــوم للفريقين بمثابة
"أكـ ــون او ال أكـ ــون" اذ ان الـخــاســر
سيبتعد عن التأهل.
ويمتلك الفريقان مجموعة كبيرة
م ــن ال ــاع ـب ـي ــن الـ ـنـ ـج ــوم ،اذ ي ـعــول
الـ ـم ــدرب االل ـم ــان ــي ل ـس ـلــة ال ـكــويــت
بـيـتــر شــومــرز عـلــى جـهــود العبيه
حسين الخباز وعبدالله الشمري
وف ـه ــد ال ـظ ـف ـي ــري وم ـح ـم ــد ع ــدن ــان
وعبدالعزيز رمضان ،فيما يعتمد
الـ ـم ــدرب ال ـصــربــي لـسـلــة ال ـج ـهــراء
زوران كــريـكــوفـيـتــش ع ـلــى جـهــود
العبيه تركي حمود وبدر العثمان
ويــوســف عـقــاب ونــايــف الصندلي
واحمد المطيري.
كما تبرز في منافسات المجموعة
االولى مواجهة القادسية مع النصر،

اذ يسعى االصفر الى تأكيد تأهله
للدور قبل النهائي في حين يحاول
ال ـن ـصــر مـ ـج ــاراة مـنــافـســه وم ــن ثم
تحقيق الـفــوز للتمسك بــآمــالــه في
التأهل للدور قبل النهائي.
ام ــا ال ـمــواج ـهــة ال ـثــال ـثــة فتجمع
الـيــرمــوك مــع الـســاحــل ،اذ يـحــاول
االول تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ا ل ـ ـ ــذي
س ـ ـ ـي ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن لـ ــه
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر
ال ـ ـ ـتـ ـ ــأهـ ـ ــل ،ف ـي ـم ــا
سيحاول الساحل
هـ ــزي ـ ـمـ ــة م ـن ــاف ـس ــه
لـ ـلـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ـ ــآمـ ـ ــالـ ـ ــه ف ــي
التأهل.
وف ــي الـمــواجـهــة االخ ـيــرة التي
تـجـمــع كــاظـمــة مــع الـشـبــاب فــإن
االول ع ـلــى مــوعــد م ــع نقطتي
ً
الـفــوز نـظــرا الــى الـفــارق الفني
الكبير بين الفريقين.

زوران

فاز الفريق األول لكرة
الطائرة بنادي الكويت
على فريق أيبابا التركي
بثالثة أشواط دون رد ،أمس
األول ،في ثاني مبارياته
التجريبية ضمن معسكره
المقام حاليا في تركيا،
استعدادا لخوض منافسات
البطولة العربية لألندية
الـ ،37المقرر أن يستضيفها
الترجي التونسي اعتبارا
من  12حتى  24الجاري.
وكان "األبيض" فاز في
مباراته األولى على
بشكتاش التركي .2-3
ويضم فريق الكويت
َ
محترفين من الجنسية
البرازيلية ،هما :ريكاردو
ميسس وفليب مريانو،
لدعم صفوفه في البطولة
العربية لألندية.

 ...والشباب يتصدر دوري
الدرجة األولى
حقق الفريق األول لكرة
الطائرة بنادي الشباب
فوزه الثالث على التوالي
في منافسات دوري
الدرجة األولى على حساب
برقان  ،1-3في اللقاء الذي
جمعهما أمس األول ضمن
منافسات الجولة الثالثة
من المسابقة ،وجاءت
نتائج األشواط كالتالي:
،21-25 ،25-23 ،23-25
.20-25
وأسفرت نتائج باقي
المباريات ،ضمن المرحلة
نفسها ،عن فوز اليرموك
على الساحل  ،2-3وتغلب
الصليبيخات على
الفحيحيل .1-3
وبهذه النتائج ،تصدر
الشباب الترتيب بـ 6نقاط،
وجاء الساحل ثانيا
بفارق نقاط األشواط
عن اليرموك (الثالث)
والصليبيخات (الرابع)،
ولكل منهم  5نقاط .وظل
برقان في المركز الخامس
بفارق نقاط األشواط
عن الفحيحيل (األخير)
برصيد واحد  3نقاط.

«نوماس» يقتنص كأس
«خزعل» في الفروسية

ُ
توج الجواد "نوماس" إلسطبل
كيفان ،بقيادة الجوكي ابي،
بالكأس المقدمة من شركة دنيا
خزعل ،في الشوط السادس
على مسافة  1600متر ،في
سباق مختلط جميع الفئات
بزمن  1.37.2دقيقة ،في ختام
منافسات االجتماع الـ11
لسباق الخيل في مضمار نادي
الصيد والفروسية ،متقدما
على "برق الدعية" للدعية و"عز
شمة" للنشاما.
واقتنص الجواد "المعرب"
للدعية الكأس المقدمة من
شركة عبدالرحمن محمد
البحر في الشوط الخامس
على مسافة  2400متر لجياد
مختلط جميع الفئات ،بزمن
 1.37.0دقيقة.
وفاز الجواد "مكين" للعجمي
بالكأس المقدمة من مركز
الجواد العربي (بيت العرب) في
الشوط الرابع على مسافة 2000
متر للخيل العربية األصيلة
(نتاج محلي) ،بزمن 2.29.5
دقيقة.
وفازت جياد "الكل نايف"
للنشاما و"محرز" للدعية
و"ثنيان العز" للعصيمي
بتحفة نادي الصيد والفروسية
في األشواط من األول إلى
ً
الثالث تواليا.
وقام بتتويج األبطال رئيس
نادي الصيد والفروسية الشيخ
ضاري الفهد.
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في ختام الجولة الـ  ١٣من الدوري العام
محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان في ختام
الجولة  13من الدوري العام
لكرة اليد ،إذ يلتقي الكويت مع
برقان وكاظمة مع السالمية.

تختتم الـيــوم منافسات المرحلة
الثالثة عشرة من الــدوري العام لكرة
اليد ،بمواجهتين من العيار الثقيل
على صالة مركز الشهيد فهد االحمد
بالدعية ،إذ يلتقي في الخامسة مساء
الكويت مــع بــرقــان ،ثــم فــي السادسة
والنصف كاظمة والسالمية.
في المباراة االول ــى ،يتطلع فريق
الكويت المتصدر بـ 22نقطة لالبتعاد
بــالـقـمــة واالق ـ ـتـ ــراب م ــن ح ـســم نـقــاط
االفضلية  3الـتــي سيحصل عليها
المتصدر في الــدوري الممتاز ،وذلك
ع ـلــى ح ـس ــاب ب ــرق ــان ال ـخــامــس ب ــ16
نقطة والطامع في تقديم عرض جيد
واالستفادة من المباراة القصى مدى.
وسيحاول مدرب الكويت الجزائري
سعيد حجازي ترجمة استعداداته
الجيدة للفترة الحالية عبر معسكره
الــداخـلــي ،وكــذلــك دعــم صفوفه خالل
االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة بــاعــب بــرقــان
مبارك دحل على سبيل االعارة حتى
ً
نهاية الموسم لحسم اللقاء مدعوما
بخبرة معظم العبيه ،خاصة االخوين
م ـح ـم ــد وخـ ــالـ ــد ال ـغ ــرب ـل ـل ــي ون ـ ــواف
الشمري وعبدالله الخميس.
ويـفـتـقــد ال ـكــويــت ف ــي ل ـق ــاء ال ـيــوم
خدمات االخوين مشاري ومشعل طه
بداعي االصابة.
وعلى الجانب اآلخر ،استعد برقان
بنفس االسلوب عبر معسكر داخلي
مدته  15يوما قبل استئناف الدوري
ودع ـ ــم ص ـفــوفــه ب ـثــاثــة الع ـب ـيــن هم
عبدالعزيز نجيب المعار من القرين،
ومشاري العتيبي والحارس سلمان
م ــزع ــل م ــن الـ ـك ــوي ــت .وي ــأم ــل مــدربــه
الجزائري محمد مسعودان تحقيق
اقصى استفادة من اللقاء.

كاظمة والسالمية

جانب من لقاء سابق بين السالمية وكاظمة

المباراة الثانية ،التي يسعى فيها
الفريقان كاظمة الثاني برصيد 20
نقطة والسالمية الــرابــع  19نقطة
للمنافسة بقوة على نقاط االفضلية
الصـحــاب الـمــراكــز الـثــاثــة االوائ ــل
بعدما حسم تأهلهما للممتاز.
ً
وكان البرتقالي خاض معسكرا
ً
ت ــدري ـب ـي ــا ف ــي الـ ـق ــاه ــرة م ــدت ــه 15
ً
يــومــا اسـتـعــدادا لـلــدوري المحلي
والبطولة اآلسيوية ،ولعب خالله
 3مباريات تجريبية ،ودعم صفوفه
بــاع ـب ـيــن خـ ــال ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
الـ ـشـ ـت ــوي ــة هـ ـم ــا سـ ـع ــد الـ ـحـ ـي ــدري
مــن الـشـبــاب وض ــاري الحملي من
الساحل.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اكـتـفــى الـسـمــاوي
بـ ـ ــاالعـ ـ ــداد ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،واسـ ـتـ ـع ــان
بخدمات الالعبين فواز المال انتقال
حر واستعارة خلف السعدون من
النصر حتى نهاية الموسم.

تعادل القرين والنصر
ومن جهة اخرى ،أسفرت نتائج
المباريات التي جــرت أمــس االول
ضمن الجولة الثالثة عشرة تعادل
القرين مع النصر بنتيجة ،26-26
ً
ً
كما انتزاع الفحيحيل فوزا صعبا
مــن غــريـمــه الـشـبــاب بنتيجة 22-
 ،21وتغلب العربي على الجهراء
بنتيجة .26-24
وب ــذل ــك رفـ ــع االخـ ـض ــر رص ـي ــده
إل ــى  20نقطة فــي الـمــركــز الـثــالــث،
وظــل النصر فــي الـمــركــز الـســادس
بـ 13نقطة ،يليه القرين في المركز
السابع بــ ،12وتساوى الفحيحيل
في المركز الحادي عشر والشباب
في المركز الثاني عشر بـ 8نقاط.

وي ـن ـط ـب ــق نـ ـف ــس الـ ـ ـش ـ ــيء عـلــى

األبيض والبرتقالي يواجهان باربار والدحيل في افتتاح «اآلسيوية»
أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة اليد جدول مباريات
البطولة اآلسيوية الـ  21لألندية أبطال الدوري ،المقرر
ً
أن يستضيفها نادي الكويت اعتبارا من  20مارس حتى
 2أبريل المقبلين.
وكــان نــادي الكويت المضيف اختار اللعب ضمن
المجموعة الثالثة ،التي تضم إلى جانبه أندية الكرخ
الـعــراقــي والـهـنــد الـهـنــدي وب ــارب ــار البحريني ،وجــاء
كاظمة في المجموعة الرابعة إلى جانب الدحيل القطري
والـشــارقــة اإلم ــارات ــي واأله ـلــي األردنـ ــي ،بينما ضمت
المجموعة األولــى مضر السعودي والصين الصيني
والصداقة اللبناني ،وجاء بالمجموعة الثانية الوكرة
القطري والجيش السوري ومسقط ُ
العماني.

وستقام مباريات ال ــدور األول (المجموعات) على
مــدار ثالثة أيــام  ،20و ،21و 22مــارس المقبل ،بواقع 6
ً
مباريات يوميا.
ويستهل الكويت مشواره بلقاء باربار البحريني في
 20مارس ،ويلعب مباراته الثانية مع الهند الهندي يوم
 ،21على أن يختتم مبارياته في الدور االول بمواجهة
الكرخ العراقي في  22مارس.
بينما ستكون ضــربــة الـبــدايــة لـنــادي كاظمة أمــام
الــدحـيــل الـقـطــري وصـيــف النسخة الماضية ي ــوم 20
مارس ،ويلعب مباراته الثانية أمام االهلي األردني في
 ،21والثالثة مع الشارقة اإلمارتي بـ  22مارس.
وسيكون يــوم  23م ــارس راح ــة لجميع الـفــرق قبل

الهالل البطل يبتعد في صدارة الدوري السعودي
بفوزه على ضيفه الفتح في ختام المرحلة الـ 18
ابتعد ال ـهــال ،حــامــل اللقب،
فــي ص ــدارة الـ ــدوري الـسـعــودي
لـكــرة ال ـقــدم ،ب ـفــوزه أم ــس األول
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ال ـف ـت ــح  1-4عـلــى
ملعب جامعة الملك سعود في
الرياض في ختام المرحلة الـ .18
وقاد المدرب الكرواتي زوران
ماميتش ،الذي خلف البرتغالي
جورج جيزوس ،في أول مباراة
ف ــري ــق الـ ـه ــال ،ال ـ ــذي قـ ــدم بـيــن
الشوطين اإليطالي سيباستيان
جوفينكو الـقــادم مــن تورونتو
الكندي.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـف ـ ـتـ ــح بـ ــواس ـ ـطـ ــة
التونسي عبدالقادر الوسالتي
( 11من ركلة جزاء) ،ورد الهالل
ب ــرب ــاعـ ـي ــة س ـج ـل ـه ــا ال ـف ــرن ـس ــي
بــافـيـتـيـمـبــي غــوم ـيــس ( 16من
رك ـل ــة ج ـ ــزاء و )37وال ـب ــرازي ـل ــي
كــارلــوس إدواردو ( )32ونــواف
العابد (.)62
ورفــع الهالل رصيده إلى 43
ً
نقطة ،موسعا الفارق بينه وبين
غريمه ومـطــارده النصر إلــى 6
ن ـقــاط ،فيما تــراجــع الـفـتــح إلــى
المركز العاشر بـ 22نقطة.

ق ـ ــوم ـ ـي ـ ــز وال ـ ـش ـ ـه ـ ــران ـ ــي
يحتفالن بهدف الهالل

وكاد الهالل يفتتح التسجيل
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت م ـ ـب ـ ـكـ ــر ،لـ ـ ـ ــوال ت ــأل ــق
ال ـ ـحـ ــارس األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي مـكـسـيــم
كــوفــال ،ال ــذي ح ـ َّـول ك ــرة محمد
البريك الخادعة إلى ركنية (.)3
وع ـل ــى ع ـكــس م ـج ــري ــات الـلـعــب
حـصــل الـفـتــح عـلــى رك ـلــة ج ــزاء
ن ـف ــذه ــا ال ـت ــون ـس ــي ع ـب ــدال ـق ــادر
الــوســاتــي ،ول ـعــب ال ـكــرة قوية

عـلــى ي ـســار ال ـح ــارس الـ ُـعـمــانــي
علي الحبسي (.)11
وأدرك الهالل التعادل بنفس
الطريقة عندما حصل على ركلة
جزاء نفذها الفرنسي غوميس،
ول ـعــب ال ـك ــرة قــويــة عـلــى يمين
كوفال (.)16
ومـ ــن ه ـج ـمــة م ـن ـس ـقــة ،ســدد
ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــارل ــوس إدواردو

قطر تبدأ استعداداتها التشغيلية
الستضافة كأس العالم 2022
صورة جماعية لجانب من المجتمعين

●

عبدالعزيز التميمي

كشفت دولة قطر واالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،أمس ،النقاب عن شراكة باسم "كأس العالم
فيفا قطر  2022ذ.م.م ،".لتتولى مهام تنظيم أول
بطولة كأس عالم لكرة القدم في الوطن العربي.
وجـ ــرى إعـ ــان ه ــذه ال ـش ــراك ــة ف ــي الـعــاصـمــة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،خ ــال أول اجـتـمــاع لمجلس
إدارة "كأس العالم فيفا قطر  "2022المؤلف من
تسعة أعضاء.
وتـجـســد ه ــذه ال ـشــراكــة أح ــد م ـح ــاور الــرؤيــة
المشتركة لدولة قطر ،متمثلة في اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،واالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،بتشكيل كيان واحد يهدف لتسهيل آلية
تشغيل واسـتـضــافــة بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم لكرة
القدم في قطر.

وتتطلع هذه الشراكة إلى االستفادة القصوى
من إمكانيات ومعرفة اللجنة المحلية المنظمة
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،فــي تنظيم
فعاليات وأحــداث رياضية كبرى منذ فوز ملف
قطر بحق استضافة المونديال عام  ،2010وخبرة
االتحاد الدولي الواسعة في مجال تنظيم بطوالت
كأس العالم لكرة القدم.
ُ
وستسهم هذه الشراكة في إثــراء استعدادات
دولــة قطر الستضافة بطولة كــأس العالم لكرة
الـقــدم عــام  ،2022خــاصــة فيما يتعلق بتجربة
المشجعين والالعبين والمسؤولين.
إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،س ـتــواصــل الـلـجـنــة العليا
للمشاريع واإلرث مهامها فــي إدارة ومتابعة
تطور مشاريع البنية التحتية الالزمة لبطولة
قطر  ،2022ومشاريع اإلرث المصاحبة لها.

ك ــرة قــوبــة اسـتـقــرت عـلــى يمين
الحارس األوكراني (.)32
ووض ـ ــع م ـح ـمــد ك ـن ــو زمـيـلــه
غوميس فــي مــواجـهــة المرمى،
ليلعب األخير الكرة على يسار
كوفال هدفا ثالثا للهالل (.)37
وفــي الـشــوط الثاني ،أضــاف
ً
ً
الـ ـه ــال ه ــدف ــا رابـ ـع ــا بــواس ـطــة
نواف العابد ،الذي تلقى تمريرة

رائعة من إدواردو ،قبل أن يرسل
الكرة قوية على يسار الحارس
(.)62
وعلى ملعب مدينة المجمعة
الرياضية ،فرض الرائد التعادل
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه الـ ـشـ ـب ــاب (.)1-1
تـقــدم الـضـيــوف عبر الــرومــانــي
كونستانتين بوديسكو (،)10
قبل أن يعادل عبدالله الشامخ
للرائد (.)45
ورفـ ــع ال ـش ـبــاب رص ـي ــده إلــى
 34نقطة ،وبقي ثالثا ،فيما رفع
ال ــرائ ــد رص ـي ــده إل ــى  23نـقـطــة،
وتقدم إلى المركز العاشر.
ً
ً
وح ـقــق االت ـح ــاد فـ ــوزا مهما
على مضيفه ا لــو حــدة  -2صفر
سـجـلـهـمــا ال ـم ـغــربــي م ـ ــروان دا
كوستا ( )22وفـهــد المولد (56
من ركلة جزاء) على ملعب مدينة
الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة
المكرمة.
ورفـ ــع االت ـح ــاد رص ـي ــده إلــى
 13نقطة بالمركز قبل األخير،
فيما تراجع الوحدة إلى المركز
السادس وله  28نقطة.
(أ ف ب)

بداية منافسات الدور الثاني ،الذي ستقسم فيها الفرق
الثمانية المتأهلة ،من كل مجموعة "األول والثاني" ،إلى
مجموعتين بحيث يلعب في المجموعة األولــى "أول
المجموعة ( ")Aوثاني ( ،)Bوأول ( )Cوثاني ( ،)Dوالعكس
في المجموعة الثانية يلعب فيها ثاني المجموعة ()A
وأول ( ،)Bوثاني( )Cوأول ( ،)Dوتلعب باقي الفرق ضمن
المجموعة الثالثة الترضية لتحديد المراكز من التاسع
حتى األخير.
بينما يصعد مــن كــل مجموعة فــي الـ ــدور الثاني
الفريقان األول والثاني لنصف النهائي ،الذي سيقام
بنظام المقص ،األول مــع الـثــانــي ،والـثــانــي مــع األول،
ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

استعدادات مكثفة لبطولة الكويت
الدولية لسباقات الهجن

ً
المال مترئسا اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة
قــال نــائــب الـمــديــر الـعــام لـشــؤون الــريــاضــة في
الهيئة العامة للرياضة د .صقر المال إن اللجنة
المنظمة لبطولة الكويت الدولية الــ 19لسباقات
الـهـجــن تـكـثــف ج ـهــودهــا واس ـت ـع ــداده ــا لضمان
ظهور البطولة بشكل الئق ،السيما أنها تحظى
بــرعــايــة أمـيــريــة ســامـيــة ،وتشهد مشاركة كبيرة
لمالك الهجن في الكويت ودول خليجية وعربية.
وأضـ ــاف ال ـم ــا ،عـقــب ت ــرؤس ــه أم ــس اجـتـمــاعــا
للجنة ،انــه تــم االت ـفــاق على عمل كــل الترتيبات
ال ـخــاصــة بــاسـتـضــافــة وإق ــام ــة ض ـيــوف الـكــويــت
مــن الــوفــود الـمـشــاركــة والـمــدعــويــن فــي البطولة،
التي ستنطلق السبت المقبل ،أضافة الــى رصد
جوائز البطولة التي تصل الى  61سيارة ،وجوائز
نقدية للفائزين فــي األشـ ــواط الـ ــ 63الـمـقــررة في
البطولة.
واكد ثقته بقدرة الكوادر الكويتية من أعضاء

ال ـل ـجــان ال ـعــام ـلــة ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة،
وال ـن ــادي الـكــويـتــي لـسـبــاق الـهـجــن ،عـلــى إنـجــاح
البطولة التي تستمر  6اي ــام ،ومواصلة السجل
المشرف للبطولة تنظيميا واداريا وفنيا.
وذ كــر نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة
رئـيــس ال ـن ــادي الـكــويـتــي لـسـبــاق الـهـجــن حسين
الـ ـ ـ ــدواس ،ف ــي ت ـصــريــح م ـم ــاث ــل ،أن ع ــدد الـهـجــن
المشاركة في البطولة تخطى  1600في أول يومين
للتسجيل ،متوقعا أن يزداد العدد قبل إقفال باب
المشاركة مساء غد.
واوضح أن البطولة ،التي تنظم طوال  19سنة
متتالية ،باتت تعد أكبر ملتقى رياضي تراثي في
الوطن العربي ،وتمثل القاطرة التي تقود رياضة
اآلباء واالجــداد ،والنموذج الذي يعكس التطور
الكبير الذي تشهده رياضة سباقات الهجن في
(كونا)
المنطقة.

بيراميدز يخطف الداخلية بهدفين في الوقت
القاتل ...والمصري يتعادل مع االتحاد
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ً
ً
حقق فريق بيراميدز فــوزا ثمينا على
حساب مضيفه الداخلية بهدفين دون رد
فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي أقـيـمــت بينهما مساء
أمس األول ،على استاد كلية الشرطة ضمن
مـنــافـســات ال ـجــولــة ال ـحــاديــة والـعـشــريــن
لمسابقة الدوري المصري.
جـ ـ ـ ــاء ت أح ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـشـ ــوط األول دون
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ،وذل ـ ــك ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـش ــوط
ً
الثاني الذي بدأ ساخنا بعد شن بيراميدز
هجمات متتالية ،وأشهر الحكم التونسي
ي ــوس ــف ال ـ ـسـ ــريـ ــري ،ال ـب ـط ــاق ــة ال ـح ـم ــراء
لـلـنـيـجـيــري إي ـمــانــويــل إيـجـيـبـتــور العــب
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـعــد ح ـصــولــه ع ـلــى الـبـطــاقــة
الصفراء الثانية فــي الدقيقة  ،57وأحــرز
بـيــرامـيــدز هــدفــا قــاتــا بــالــدقـيـقــة  90عن
طريق ضربة جــزاء سددها عمر خربين،
ثم أضــاف كريستيان بينافينتي الهدف
ال ـث ــان ــي ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  5م ــن ال ــوق ــت ب ــدل
الضائع.
وبهذه النتيجة ،يرتفع رصيد بيراميدز
للنقطة  42فــي الـمــركــز الـثــانــي ،فــي حين
تجمد رصيد الداخلية عند النقطة  21في
المركز الثالث عشر.
مــن جانبه ،قــال أحمد حسن المشرف
ال ـعــام عـلــى فــريــق بـيــرامـيــدز والـ ــذي أدار
الـ ـمـ ـب ــاراة ك ـم ــدي ــر ف ـن ــي" :إن الـ ـف ــوز عـلــى
الــداخـلـيــة ك ــان مهما ج ــدا حـتــى نـظــل في
حلبة المنافسة مع الزمالك" ،مضيفا أن
الـلـقــاء لــم يـكــن عـلــى الـمـسـتــوى المطلوب

جانب من مباراة بيراميدز والداخلية
بسبب سوء أرضية الملعب واإلضاءة.
وك ـش ــف ح ـس ــن أنـ ــه ي ـف ـكــر ف ــي خ ــوض
تجربة التدريب من جديد خالل الموسم
المقبل بشرط وجود العرض المناسب.
وكان حسن خاض تجربة اإلدارة الفنية
مــع بتروجيت عــام  ،2015قبل أن يرحل
ويتجه للعمل في اإلعالم ثم لإلشراف على
فريق بيراميدز.
وأبـ ــدى الـمــديــر الـفـنــي لـلــداخـلـيــة عــاء
عبدالعال حزنه بعد الخسارة ،مؤكدا أن

الحكم السبب الرئيسي في الهزيمة" :ألنه
طرد إيمانويل إيجيبتور ،وتغاضى عن
رك ـلــة ج ــزاء لـصــالـحـنــا ،واح ـت ـســب أخــرى
لصالح بيراميدز".
وضمن منافسات الجولة ذاتها ،تعادل
الـ ـمـ ـص ــري الـ ـب ــورسـ ـعـ ـي ــدي مـ ــع االتـ ـح ــاد
السكندري بهدفين لكل فريق ،في المباراة
التي أقيمت بينهما على استاد الجيش
بالسويس.
وتـ ـق ــدم الـ ـمـ ـص ــري بـ ـه ــدف ع ــن طــريــق

سعيدو سنبوري في الدقيقة  12من ركلة
جزاء ،ثم تعادل عمار حمدي لالتحاد في
الدقيقة  ،62وعاد أبناء بورسعيد للتقدم
مجددا بهدف محمود حمدي في الدقيقة
 ،70ثم عاد عمار حمدي ليخطف التعادل
مجددا لزعيم الثغر في الدقيقة .91
وبهذه النتيجة ،يرتفع رصيد المصري
للنقطة  26فــي الـمــركــز ال ـســابــع ،وارتـفــع
رص ـيــد االت ـح ــاد لـلـنـقـطــة  21ف ــي الـمــركــز
الخامس عشر.
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يتأهب ريال
مدريد ،الذي
يبدو حاليا
في أفضل
مستوياته منذ
بداية الموسم،
لمباراة الكالسيكو المرتقبة
أمام غريمه برشلونة ،اليوم،
في ذهاب الدور قبل
النهائي بكأس ملك
إسبانيا.
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سواريز وكوتينيو نجما برشلونة
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يـسـتـهــل عـمــاقــا ال ـكــرة اإلسـبــانـيــة،
برشلونة ور يــال مدريد ،الجزء األول
من مواجهة ثالثية بينهما على مدى
األس ــاب ـي ــع ال ـث ــاث ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،عـنــدمــا
يلتقيان على ملعب األول "كامب نو"،
ا لـيــوم ،في ذ هــاب نصف نهائي كأس
إس ـبــان ـيــا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،وس ــط شـكــوك
حول مشاركة نجم النادي الكتالوني
األرجنتيني ليونيل ميسي المصاب
في فخذه.
وي ـ ـعـ ــانـ ــي األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ت ـق ـل ـصــا
عـضـلـيــا بـحـســب ال ـص ـحــف الـمـحـلـيــة،
ت ـعــرض ل ــه خ ــال م ـب ــاراة فــريـقــه ضد
فالنسيا ( )2-2السبت ،وشوهد لفترة
طــويـلــة خ ــارج الـمـلـعــب ،حـيــث خضع
ل ـل ـع ــاج ،ل ـك ـنــه أك ـم ــل الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـتــي
سجل فيها هدفي فريقه ،أحدهما من
ركلة جزاء.
وغ ـ ـ ـ ــاب مـ ـيـ ـس ــي عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
ا ل ـج ـمــا ع ـيــة ل ـفــر ي ـقــه أ م ــس األول ،و لــم
يكشف مدربه إرنستو فالفيردي عن
حجم اإل صــا بــة ،واكتفى بالقول بعد
ال ـم ـبــاراة" :يـعــانــي (مـيـســي) انــزعــاجــا
بـ ـسـ ـيـ ـط ــا ،ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ـن ــا االنـ ـتـ ـظ ــار
لمعرفة ما سيقوله األطباء لنا".
لكن فالفيردي يستطيع االعتماد
مجددا على خدمات جناحه الفرنسي
عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ،ال ـ ـ ــذي غـ ـ ــاب عــن
مباريات فريقه األربع األخيرة إلصابة
في كاحله تعافى منها تماما وعاود
التمارين في األيام األخيرة.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــري ـق ــان إي ــاب ــا ف ــي ه ــذه
المسابقة في  27الـجــاري ،على ملعب
سانتياغو برنابيو في مدريد ،ثم في
ال ــدوري المحلي فــي  2م ــارس المقبل
على الملعب ذاته.
والتقى الفريقان ذهابا في الــدوري
على ملعب "كامب نو" ،وخرج برشلونة
ب ـفــوز ســا حــق بنتيجة  1-5فــي غياب

م ـي ـســي ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ـعــانــي ك ـس ــرا في
ذراعه.
وبعد أن خسر نهائي موسم -2013
 2014على يد ريال مدريد بالذات (،)2-1
احتكر برشلونة لقب مسابقة الكأس
في المواسم األربعة الماضية ،لكنه بدا
في طريقه لتوديع المسابقة قبل دور
األربعة للمرة األولــى منذ خروجه من
ثمن النهائي موسم  ،2010-2009بعد
خسارته في ذهاب ربع النهائي خارج
أرضه أمام إشبيلية صفر.2-
ل ـكــن ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـتــالــونــي ك ـشــر عن
أنـيــابــه فــي اإليـ ــاب ،باكتساحه ضيفه
األندلسي  ،1-6ليحافظ على آماله في
إح ـ ــراز ل ـقــب ه ــذه الـمـســابـقــة لـلـمــوســم
الخامس تواليا.
أم ــا ريـ ــال م ــدري ــد فـتـخـطــى جـيــرونــا
ب ـفــوزه عليه ذهــابــا وايــابــا  2-4و،1-3
ويـعــانــي ري ــال مــدريــد غـيــاب مدافعين
أساسيين فــي صفوفه هما الفرنسي
راف ـ ـ ــاي ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــاران ودان ـ ـ ـ ـ ــي كـ ــاربـ ــاخـ ــال
اليقافهما.

فترة جيدة للريال
ويمر فريق العاصمة بفترة جيدة،
حيث حقق الفوز في مبارياته الخمس
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات،
وسجل خاللها  16هدفا ،أي بمعدل 3.1
أهــداف في المباراة الواحدة ،وبرز في
صفوفه فــي اآلون ــة االخـيــرة البرازيلي
الشاب فينيسيوس جونيور ( 18عاما)
المرشح لخوض أول كالسيكو له.
وأكد فينيسيوس أنه جاهز لخوض
هذا التحدي بقوله" :ال شيء يخيفني.
فأنا ألعب فــي أفضل فريق فــي العالم
وهو ريال مدريد".
وتـ ــابـ ــع" :سـ ــأبـ ــذل ق ـ ـصـ ــارى ج ـهــدي
لـكــي اس ــاع ــد فــري ـقــي ،اسـتـطـيــع اللعب

رياضة

عـلــى ال ـي ـســار ،عـلــى الـيـمـيــن أو في
الوسط وســأواصــل العمل للفوز
في صفوف ريال مدريد .نعيش
أف ـض ــل ف ـت ــرة ل ـن ــا م ـن ــذ مـطـلــع
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ونـ ــريـ ــد
مــواص ـلــة تـحـقـيــق الـنـتــائــج
االيجابية".
ونـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــح س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالري،
مــدرب الــريــال ،في قيادة
الفريق الــى اح ــراز كأس
ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة أواخـ ــر
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـف ــوزه
على العين اإلم ــارات ــي في
المباراة النهائية.
و ف ــي ظــل تخلفه عــن برشلونة
بـ ـف ــارق  8ن ـق ــاط ب ـع ــد  22مــرح ـلــة،
ق ــد تـشـكــل مـســابـقــة ال ـك ــأس الـفــرصــة
الــوح ـيــدة ل ـل ـنــادي الـمـلـكــي ،م ــن أجــل
إنـقــاذ موسمه المحلي ،علما أنه
تنتظره مواجهة صعبة
أخ ـ ــرى ال ـس ـبــت في
الدوري المحلي،
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث يـ ـ ـح ـ ــل
ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا عـ ـل ــى
جـ ـ ــاره الـ ـل ــدود
أتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو
م ــدري ــد ،ثــانــي
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب
الـ ـع ــام ،ق ـبــل أن
ي ـحــل األربـ ـع ــاء
ا لـمـقـبــل ضيفا
ع ـ ـلـ ــى أيـ ــاكـ ــس
أم ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــردام
الهولندي في
ذه ـ ـ ــاب الـ ـ ــدور
ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـط ـ ــال
أوروبا.

فينيسيوس وراموس نجما ريال مدريد

ً
الحكم على مورينيو بالسجن عاما وتغريمه التسيو يجدد الموعد مع االنتصارات
عــوقــب ال ـمــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مورينيو
ً
بالسجن عاما مع وقــف التنفيذ وبغرامة مالية
تصل الى حوالي مليوني يورو ،وذلك كجزء من
صفقة مع النيابة العامة المالية في اطار قضية
اتهامه بالتهرب من الضرائب خالل الفترة التي
أمـضــاهــا فــي إسبانيا كـمــدرب لـنــادي العاصمة
ريال مدريد.
وتولى مورينيو ،الذي أقيل مؤخرا من تدريب
مانشستر يونايتد االنكليزي ،االشراف على ريال
مدريد بين  2010و ،2013وتبلغ الضريبة المتهم
بالتهرب منها بنسبة  1.6مليون عن عام ،2011
و 1.7مليون عن .2012
ومــاحـقــة مــوريـنـيــو تــأتــي فــي اط ــار اج ــراءات
القضاء االسباني الهادفة الــى مكافحة التهرب
الضريبي في عالم كرة القدم ،وقد سبق لنجمي،
بــرشـلــونــة األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،وري ــال
مــدريــد الـســابــق ويــوفـنـتــوس حــالـيــا البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،أن توصال الى اتفاق مشابه
مع القضاء اإلسباني.
وظهر اســم مورينيو ( 56عــامــا) فــي ديسمبر
 2016فــي وثــائــق "فــوت ـبــول لـيـكــس" ال ـتــي كشف

النقاب عنها بعد تحقيق خصص لالحتيال في
كرة القدم.
واتهم االتحاد الدولي للصحافة االستقصائية
الذي قاد التحقيق ،مورينيو بـ"اخفاء  12مليون
يـ ــورو ع ــن ال ـض ــرائ ــب ف ــي ح ـس ــاب ف ــي ســويـســرا
باسم شركة وهمية مسجلة فــي الـجــزر الـعــذراء
البريطانية".
وأكـ ــد االت ـح ــاد ان مــوريـنـيــو خـضــع لتفتيش
ضــري ـبــي ف ــي اس ـبــان ـيــا وج ـ ــرى تـصـحـيــح الــرقــم
ليصبح  4.4ماليين يورو بما فيها الغرامات.
لكن شركة جــورج منديش "جستيفوت" التي
تتولى أعمال مورينيو ورونالدو على حد سواء،
نـفــت فــي حينها اي شـكــل مــن اش ـكــال االحـتـيــال
من قبل المدرب البرتغالي ،وأكدت انه على غرار
مواطنه نجم يوفنتوس الحالي "يحترم تماما
التزاماته تجاه السلطات االسبانية والبريطانية
على حد سواء".
وأح ـ ـ ــرز م ــوري ـن ـي ــو خ ـ ــال ث ــاث ــة م ــواس ــم مــن
االشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،ب ـط ــول ــة الـ ـ ــدوري
اإلسباني ( )2012وكأس إسبانيا (.)2011

مورينيو

جدد التسيو الموعد مع االنتصارات بفوزه على
مضيفه فروزينوني -1صفر أمس األول في المرحلة
الثانية والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم،
في حين صعد أتاالنتا الى المركز الخامس بفوزه
على مضيفه كالياري -1صفر.
في المباراة األول ــى ،دخــل نــادي العاصمة على
خلفية ث ــاث مــراحــل دون ف ــوز ،بـعــد تـعــادلــه على
أرضه مع تورينو ( ،)1-1ثم الخسارة أمام نابولي
الوصيف ويوفنتوس البطل والمتصدر (بنتيجة
واحدة .)2-1
ونـجــح فــريــق ال ـمــدرب سيموني إيـنــزاغــي الــذي
عبر الخميس بركالت الترجيح على حساب إنتر
ميالن الى نصف نهائي كأس إيطاليا حيث يلتقي
جار األخير ميالن ،في استعادة توازنه على حساب
فروزينوني الذي انتكس مجددا بعد أن حقق في
المرحلة السابقة على حساب مضيفه بولونيا (-4
صفر) فوزه األول في آخر  11مباراة.
وي ــدي ــن التـسـيــو ب ـف ــوزه ال ـثــالــث م ــن أص ــل أرب ــع
مواجهات جمعته حتى اآلن بمضيفه ،والعاشر هذا
الموسم لإلكوادوري فيليبي كايسيدو الذي سجل

 44نقطة لهاردن في سلة فينيكس
واص ـ ــل ن ـج ــم ه ـيــوس ـتــن روك ـت ــس
جـيـمــس ه ـ ــاردن ،أف ـضــل الع ــب خــال
الموسم الماضي في الدوري األميركي
للمحترفين فــي كــرة السلة ،سلسلة
عــروضــه القوية بتسجيله  44نقطة
بينها  14فــي الــربــع األخـيــر فــي سلة
فينيكس صنز ليخرج فريقه فائزا
 ،110-118فـ ــي ح ـي ــن ت ـ ـنـ ــازل د ن ـفــر
ناغتس عن صدارة المنطقة الغربية
بخسارته أمــام ديـتــرويــت بيستونز
.129-103
وه ــي ال ـمــرة الـســابـعــة والـعـشــرون
تــوال ـيــا ال ـتــي يـتـخـطــى فـيـهــا ه ــاردن
حاجز الـ 30نقطة ،لكنه اليزال بعيدا

ج ـ ــدا ع ــن ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي الـمـطـلــق
لــأس ـطــورة ويـلــت تـشــامـبــراليــن (65
مباراة تواليا) ،الذي سجله بين عامي
 1961و ،1962علما بأن األخير يحتل
أيضا المركز الثاني أيضا بـ 31مباراة
على التوالي.
ك ـمــا ان ـه ــا ال ـم ــرة ال ـع ـش ــرون الـتــي
يسجل فيها هاردن  40نقطة أو أكثر
هذا الموسم ،محققا أيضا في مباراة
أمــس األول  8متابعات و 6تمريرات
حاسمة.
وبـفـضــل ه ــذا ال ـفــوز الـخــامــس في
آخر سبع مباريات ،يحتل هيوستن
المركز الخامس في المنطقة الغربية.

واسـ ـتـ ـع ــاد ديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
ت ــوازن ــه بــال ـفــوز ع ـلــى دن ـفــر نــاغـتــس
 ،103-129مما تسبب في تنازل األخير
عن صدارة المنطقة الغربية لصالح
غولدن ستايت ووريــرز حامل اللقب
( 37فوزا و 16هزيمة لألول و 37فوزا
و 15هزيمة للثاني).
وع ــزز مـيـلــووكــي بــاكــس صــدارتــه
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ب ــالـ ـف ــوز عـلــى
ب ــرو كـ ـلـ ـي ــن نـ ـت ــس  ،94-113بـيـنـهــا
 30لـ ـنـ ـجـ ـم ــه الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
انتيتوكونمبو.
وتابع المباراة في ملعب "باركليز
سـنـتــر" الــرئ ـيــس االم ـيــركــي الـســابــق

بيل كلينتون بدعوة من أحد مالكي
ب ــاك ــس م ـ ــارك الري ،وق ـ ــد اسـتـمـتــع
بمتابعة النجم اليوناني بقوله "انه
مدهش ،لقد بلغ مستوى استثنائيا
هذا الموسم".
وفرض العب ارتكاز انديانا بيسرز
دارن كوليسون نفسه نجما لمباراة
ف ــري ـق ــه ال ـف ــائ ــز ب ـص ـعــوبــة ع ـل ــى نـيــو
اورليانز بيليكانز  107-109بتسجيله
 22نقطة بينها  11في الربع االخير.
وف ـ ـ ــي مـ ـب ــاراتـ ـي ــن أخـ ــري ـ ـيـ ــن ،ف ــاز
ساكرامنتو كينغز على سان انتونيو
سـبـيــرز  ،112-127واتــانـتــا هوكس
على واشنطن ويزاردز .129-137

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  36بعد تمريرة
من اإلسباني لويس ألبرتو ،رافعا رصيد فريقه
الــى  35نقطة في المركز السابع بنفس عدد
نقاط جاره روما السادس ،الذي تعادل األحد
م ــع م ـيــان ( ،)1-1ف ــي حـيــن تـجـمــد رصـيــد
فروزينوني عند  13في المركز التاسع عشر
قبل األخير بتلقيه هزيمته الثالثة عشرة.
وصار اتاالنتا خامسا بفارق األهداف
امـ ــام الت ـس ـيــو وروم ـ ــا ب ـعــد فـ ــوزه ف ــي آخــر
م ـبــاريــات الـمــرحـلــة عـلــى مـضـيـفــه كــالـيــاري
بهدف وحيد سجله الهولندي هانز هاتيبور
(.)50
والـفــوز هــو الثالث مــع تعادلين فــي آخر
خ ـم ــس مـ ـب ــاري ــات ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ألت ــاالن ـت ــا،
الــذي جرد في منتصف األسبوع الماضي
يوفنتوس من لقبه بطال لمسابقة الكأس
المحلية ،في حين مني كالياري بهزيمته
الثالثة مع تعادل في آخر أربع مباريات،
وت ــوق ــف رص ـي ــده ع ـنــد  21نـقـطــة في
المركز الخامس عشر.

كايسيدو نجم التسيو

فيراتي يعود للتدريبات
أع ـ ـلـ ــن ب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ،بـطــل
ومتصدر ال ــدوري الفرنسي لكرة القدم،
أم ــس األول أن الع ــب وس ـط ــه اإلي ـطــالــي
ماركو فيراتي الذي يتعافى من التواء في
كاحل قدمه اليسرى ،تدرب مع زمالئه قبل
ثمانية أيام من ذهاب ثمن نهائي دوري
أبـطــال أوروب ــا ضــد مانشستر يونايتد
اإلنكليزي.
وكتب نــادي العاصمة الفرنسية عبر
"تويتر" مع صورة لالعب خالل التمارين
"عودة ماركو الى التدريب الجماعي نبأ
سار جدا".
وكان فيراتي تعرض لالصابة في 19
يناير خالل المباراة التي فاز فيها باريس

فيراتي

سان جرمان على غانغان ،صاحب المركز
األخير في الدوري-9 ،صفر ،وترك مكانه
لأللماني يوليان دراكسلر.
وأثر غياب فيراتي في الفترة األخيرة
على سان جرمان الذي يفتقر الى العبين
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،وت ـع ــرض األحـ ــد ألول
خ ـســارة ه ــذا الـمــوســم أم ــام لـيــون (،)2-1
رغــم ضمه مؤخرا االرجنتيني لياندرو
باريديس لسد هذا الفراغ.
وس ـي ـخ ــوض سـ ــان ج ــرم ــان م ـبــاراتــي
الذهاب في  12فبراير واإلياب في  6مارس
من دون نجمه البرازيلي نيمار المصاب
في مشط قدمه اليمنى ،والــذي سيغيب
 10أسابيع عن المالعب.

وست هام يسدي خدمة لسيتي بإجباره ليفربول على التعادل

جانب من مباراة وست هام وليفربول

أس ــدى وســت هــام خــدمــة كـبـيــرة لمانشستر سيتي
حامل اللقب ،وذلك بإجباره ضيفه ليفربول المتصدر
على االكتفاء بالتعادل  1-1االثنين في ختام المرحلة
الخامسة والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبعدما استفاد فــي المرحلة الماضية مــن سقوط
سيتي أمام نيوكاسل  ،2-1لالبتعاد عنه بفارق  5نقاط
بعدما تعادل بدوره مع ليستر سيتي ( ،)1-1عاد ليصبح
الفارق بين الفريقين ثالث نقاط بعد فوز حامل اللقب
على أرسنال  1-3األحد ،واكتفاء رجال المدرب األلماني
يورغن كلوب بالتعادل للمرحلة الثانية تواليا.
وفشل فريق "الحمر" في تكرار سيناريو المواجهات
األربع الماضية مع مضيفه اللندني حين سجل في كل
منها  4أهــداف (اثنتان -4صفر ومثلهما  ،)1-4بعدما
عجزت ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد
صــاح ،والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو
فيرمينو عــن فــك شـيـفــرة ال ــدف ــاع الـمـحـكــم ال ــذي طبقه
ا لـمــدرب السابق لمانشستر سيتي التشيلي مانويل
بيليغريني.
وكانت البداية صعبة على ليفربول إذ كاد يجد نفسه
متخلفا بعد أقل من ثالث دقائق على البداية عبر المكسيكي
خافيير هــرنــانــديــز ،لكن مـحــاولــة "تشيتشاريتو" مرت
بجانب القائم األيسر لمرمى البرازيلي أليسون ،على غرار

المحاولة التالية آلرون كريسويل الــذي أطلق الكرة من
مشارف المنطقة (.)10
وجاء رد ليفربول قاسيا ،إذ تمكن رجال كلوب من افتتاح
التسجيل في الدقيقة  22بعد مجهود فردي مميز آلدم الالنا
على الجهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة لجيمس ميلنر الذي
عكسها بدوره لمانيه ،فسيطر عليها األخير داخل المنطقة
ثم التف على نفسه وسدد في الشباك ،مسجال هدفه الحادي
عشر في الدوري هذا الموسم.
لكن سرعان ما أعاد وست هام المباراة الى نقطة
الصفر اثر ركلة حرة لعبت خادعة على دفعتين الى
ميكايل أنتونيو الذي تقدم بالكرة في ظهر المدافعين

مباراة اليوم

10:45

إيفرتون  xمانشستر سيتي

HD2

وحائط الصد وسددها على يمين أليسون (.)28
ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين لما تبقى من
الشوط األول ،ولم يتغير الوضع كثيرا في بداية الشوط
الثاني حتى الدقيقة  61عندما سجل المصري محمد صالح
حضوره الهجومي الفعلي األول بمراوغة داخل المنطقة
قبل أن يسدد نحو الزاوية البعيدة ،لكن الحارس البولندي
لوكاس فابيانسكي كان في المكان المناسب إلنقاذ فريقه.
ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة بتسديدة من مشارف
المنطقة لمارك نوبل لكن الكرة علت العارضة بقليل (.)73
ورغم دخول السويسري شيردان شاكيري والبلجيكي
ديفوك أوريجي بدال من الالنا وفيرمينو على التوالي ،عجز
ليفربول عن الوصول الى شباك فابيانسكي الذي أفلت من
هدف في الوقت القاتل ألوريجي ،مستفيدا من تسديدة
ضعيفة لألخير رغم أنه كان وحيدا في مواجهة الحارس
البولندي بعد أن كسر مصيدة التسلل (.)3+90
وأص ـبــح أم ــام مانشستر سيتي فــرصــة كبيرة اليوم
العـتــاء ال ـصــدارة واإلطــاحــة بليفربول بعد اسابيع من
تربع (الحمر) على عرش جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي.
ويواجه مانشستر سيتي مستضيفه إيفرتون اليوم
االربعاء في لقاء مقدم من االسبوع السابع والعشرين بسبب
مشاركة السكاي بلوز في نهائي كأس رابطة المحترفين
اإلنكليزية امام تشلسي.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الكل
يكذب

درايش
د .ناجي سعود الزيد

محامي يكذب،
مدرس يكذب،
طالب يكذب،
رجل أعمال يكذب،
بائع يكذب،
مسؤول يكذب،
وزير يكذب،
ي ـ ـع ـ ـنـ ــي خ ـ ـل ـ ـطـ ــة كـ ـ ــذاب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ل ـي ــس
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل ف ـ ــي مـعـظــم
المجتمعات والدول ،وتختلف الكذبة
عن األخرى في مدى ضررها!
ومعظم الكذب من النوع الصغير
الذي ال يضر وال ينفع.
لذلك سأسرد لكم قصة نائبة في
البرلمان البريطاني ،وهي سمراء من
مواليد بريطانيا ،وتنحدر من أصول
نيجيرية ،وتمثل دائرة هيرتفورد عن
حزب العمال البريطاني.
ً
مؤخرا صدر عليها حكم بالسجن
ثــاثــة أش ـه ــر؛ ألن ـهــا كــذبــت أك ـثــر من
مرة ،أنها لم تكن هي قائدة المركبة
التي تجاوزت السرعة ...تلك الكذبة
التي كشفتها كاميرات المرور وكذلك
دوريـ ـ ــة م ــن الـ ـش ــرط ــة ...ك ــذب ــت أث ـنــاء
التحقيق ،وتــم سجنها ثالثة أشهر،
وه ـن ــاك م ـطــال ـبــة ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر في
الـحـكــم ألن ــه مـخـفــف ،وأن ـهــا تستحق
ً
حـكـمــا بــالـسـجــن م ــدة أط ـ ــول ،وربـمــا
حرمانها من كرسي البرلمان ...هذه
النائبة هي فيونا أوناسانيا.
ل ــو ح ــدث ذل ــك ف ــي ال ـكــويــت وك ــذب
ً
نــائــب م ـثــا عـلــى الـشــرطــة أو دوري ــة
ح ـ ــاول أفـ ــرادهـ ــا تـسـجـيــل الـمـخــالـفــة
والـ ـك ــذب ــة فـ ــإن ال ـم ـت ــوقــع هـ ــو :سـجــن
ً
ضباط الشرطة أو خصم راتبهم بدال
من معاقبة النائب ...لماذا؟!
ً
ألن األكثر كذبا في الكويت ،سواء
من النواب أو غيرهم من المتنفذين،
لهم حظوة خاصة ،حتى في اعتبار
أكذوباتهم مصونة من المساءلة!

شرط السكين

أحب شكل "النقاب" اللي يقص خد القمر ّ
نصين
غموض يشد والفطره تسائلني عن اللي أخفاه!
ّ
ويسمى الـغــرور الزين
غ ــرورچ عــن ثقه مطلوب
ّ
غـ ـ ــرور الـ ــراكـ ــد الـ ــواعـ ــي ث ـق ـيــل ومـ ــتـ ــزن ب ـخ ـطــاه
ت ــراك ــم م ـه ــرج ــان الـ ـت ــوت ب ــال ـت ـف ــاح فـ ــوق الـتـيــن
ّ
وتاهت إيد من يقطف بكل َسله يصيح :اللللله!
وترى بعض الحسن خافي يكون الشرط بالسكين
ّ
ول ـ ـكـ ــن ال ـح ـس ــن هـ ـ ــذا ح ــات ــه واض ـ ـحـ ــه ب ـش ـفــاه

السن القانونية للتدخين في هاواي ...مئة عام
ق ــد ي ـض ـطــر س ـك ــان والي ـ ــة هـ ـ ــاواي األم ـيــرك ـيــة
ً
لــان ـت ـظــار ط ــوي ــا ق ـبــل أن يـسـمــح ل ـهــم ال ـقــانــون
ُ
ّ
بالتدخين ،إذا ما اعت ِمد مشروع قدمه نائب في
البرلمان المحلي يهدف إلى رفع السن القانونية

سوخوم في منزلهما بإقليم
ب ــري ــا فـيـهـيــر ش ـمــالــي ال ـبــاد
م ـس ــاء األحـ ـ ــد ،ق ـبــل أن يطلق
النار على رأسه.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـك ــابـ ـت ــن ت ـش ـي ــون
ن ـ ــارون ـ ــج ،وه ـ ــو مـ ـس ــؤول فــي
الـشــرطــة الـجــزائـيــة المحلية،
للصحيفة" :لقد كــان غاضبا
من الزوجة بسبب رغبتها في
الطالق".
وق ــال نــارونــج إن الـجـيــران

سمعوا الزوجين يتشاجران
فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق مـ ــن م ـس ــاء
األحـ ــد ال ـمــاضــي ،وات ـه ــم تــول
زوج ـ ـتـ ــه ب ــأنـ ـه ــا عـ ـل ــى ع ــاق ــة
بآخر ،وهــو ما نفته الزوجة،
مبينا أن الجيران لم يتدخلوا
ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا يـ ـسـ ـمـ ـع ــون
باستمرار الشجار بين االثنين
المتزوجين منذ عام تقريبا.
(د ب أ)

ً
القتناء التبغ تدريجيا لتصبح مئة عام بحلول
.2024
ومن شأن مشروع القانون ،الذي طرحه النائب
الديمقراطي بالبرلمان المحلي ريتشارد كريغن،

أن ي ـت ـحـ ّـول بـحـكــم األمـ ــر ال ــواق ــع إل ــى حـظــر على
منتجات التبغ بحلول .2024
ّ
ً
وتتمتع هــاواي راهنا بأحد أشـ ّـد التشريعات
التدخين ،إال أن كريغن ،الذي
صرامة في مجال
يعمل طبيب طوارئ ،يرى ّأنه ال ّ
بد من بذل مزيد
ً
من الجهود للقضاء على "المنتج األكثر فتكا في
تاريخ البشرية" ،وفق ما جاء في ّ
نص المشروع
المقترح.
وقال النائب في تصريحات لصحيفة "هاواي
تريبيون هيرالد" ،أمــس" :لدينا فئة من السكان
تدمن هذه ّالمنتجات بدرجة كبيرة تحت تأثير
ق ـطــاع يـصــنــع ه ــذه الـسـجــائــر ال ـتــي تـتـسـ ّـبــب في
ً
إدمان شديد ،علما منه أنها شديدة الفتك .وهي
كذلك بالفعل".
وبموجب القانون المحلي ،يحظر بيع السجائر
فــي هــذا األرخـبـيــل األمـيــركــي لمن هــم دون ال ـ 21
ً
ّ
عاما ،في حين أن السن القانونية تتراوح بين 18
ً
و 19عاما على الصعيد الفدرالي.
(أ ف ب)

ميركل تحذر من الذكاء االصطناعي
حــذرت المستشارة األلمانية
أن ـ ـج ـ ـيـ ــا م ـ ـيـ ــركـ ــل أمـ ـ ـ ــس خـ ــال
زيــارت ـهــا لـلـيــابــان مــن المخاطر
ال ـت ــي يـمـكــن أن ي ـن ـطــوي عليها
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ت ـط ـب ـي ـق ــات الـ ــذكـ ــاء
الصناعي ،مشددة على ضرورة
أن يـظــل اإلن ـســان "صــاحــب اليد
العليا" في هذه االستخدامات.
وق ــال ــت م ـيــركــل ،خ ــال نـقــاش
م ــع طـ ــاب ج ــام ـع ــة "ك ـي ـئ ــو" فــي
طوكيو" :ما نفعله يجب أن يخدم

ال ـب ـش ــري ــة" ،مـتــوقـعــة أن يصبح
اإلنسان "قادرا يوما ما ،بالتأكيد،
على قراءة التفكير البشري "وذلك
يـمـكــن أن يـســاعــد ال ـنــاس الــذيــن
ال يستطيعون الـكــام ،ولكن إذا
أصـبــح مــن الممكن ق ــراء ة أفكار
جميع الناس ،فعلينا أن نتساءل:
هـ ــل ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا ذل ـ ــك؟ وم ـ ــاذا
ي ـع ـنــي ذ لـ ــك بــا ل ـن ـس ـبــة للعملية
االجتماعية؟".
(د ب أ)

أدمغة النساء الصغيرة تطيل أعمارهن
أظهرت دراسة جديدة أن النساء يعشن
أكثر من الرجال ،وتبقى صحتهن العقلية
أفضل؛ ألن أدمغتهن أصغر بثالث سنوات
من أدمغة الرجال.
وخضع المشاركون في الــدراســة ،التي
ً
ضـمــت  84رج ــا و 121ام ـ ــرأة ،للتصوير
المقطعي باإلصدار البوزيتروني لقياس
ســرعــة تبديل ال ـمــواد الــدمــاغـيــة ،أو تدفق
األكسجين والسكر إلى األدمغة.
ويـسـتـخــدم ال ــدم ــاغ ،مـثــل بــاقــي أعـضــاء
الـجـســم ،السكر كـمــادة لتشغيله ،وتظهر
الطريقة التي يستهلك بها السكر الكثير
عن سنه.
وتراوحت أعمار المشاركين بين  20و80
سنة ،وتبين أن أدمغة النساء كانت أصغر
ً
سـنــا مــن أدمـغــة الــرجــال مــن ناحية تدفق
ً
المواد إليها واستهالكها ،وفقا لما أظهرته
البحوث التي نشرت في مجلة "ناشونال
أكاديمي أوف ساينس" األميركية.
وتبين أن أدمغة النساء أصغر بمعدل
 3.8س ـ ـنـ ــوات مـ ــن أعـ ـم ــاره ــن ال ـح ـق ـي ـق ـيــة،
ومقارنة بالرجال ،كانت أدمغة هؤالء أكبر
بمعدل  2.4من أعمارهم الحقيقية.
وقال مانو غويال ،وهو أستاذ مساعد
في كلية الطب بجامعة واشنطن" :هذا األمر
ال يعني أن أدمغة الرجال أسرع من أدمغة
النساء ،لكنهم يبلغون سن المراهقة قبل
النساء بثالث سـنــوات ،وذلــك يمتد طوال
حياتهم".
ويــأمــل الـبــاحـثــون مـعــرفــة مــا إذا كانت
ً
االخـتــافــات بين األدمـغــة ت ــؤدي دورا في
وقــايــة الـنـســاء الــاتــي يملن إل ــى تسجيل
نـتــائــج أف ـضــل ف ــي االخ ـت ـب ــارات اإلدراك ـي ــة
ّ
متقدمة.
والذاكرة ،وحل المشكالت في سن
(أ ف ب)

يومية سياسية مستقلة

اكتشاف ديناصورات أشواكها
في ظهرها
عـثــر عـلــى ن ــوع جــديــد من
الديناصورات العاشبة لديه
أش ـ ــواك ف ــي ع ـم ــوده الـفـقــري
تـسـتـخــدم ألغ ـ ــراض ال ــدف ــاع،
فـ ـ ــي بـ ــاتـ ــاغـ ــون ـ ـيـ ــا ب ـج ـن ــوب
األرج ـن ـت ـيــن ،حـسـبـمــا كشف
باحث أرجنتيني.
وكـ ـ ــان هـ ــذا ال ــدي ـن ــاص ــور،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ـل ـ ــق ع ـ ـل ـ ـيـ ــه اس ـ ــم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروس
بــرونــوسـبـيـنــاكــس ،وينتمي
إل ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاءات
ال ـم ـت ـش ـع ـبــة الـ ـ ـ ــرأس ،يـعـيــش
ق ـ ـب ـ ــل  140م ـ ـل ـ ـي ـ ــون س ـن ــة
فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ب ــاألرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن

مـ ــن الـ ـش ــائ ــع الـ ـعـ ـث ــور فـيـهــا
ع ـل ــى ب ـق ــاي ــا دي ـ ـنـ ــاصـ ــورات،
ُ
اكـ ــت ـ ـشـ ــف فـ ـيـ ـه ــا خ ـص ــوص ــا
س ـ ـ ـنـ ـ ــة  1993د ي ـ ـ ـنـ ـ ــا صـ ـ ــور
ج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــوروس
كــارول ـي ـنــي ،الـ ــذي يـعــد أكـبــر
اللواحم على اإلطالق.
ونـشــر هــذا االكـتـشــاف في
م ـج ـل ــة "ن ـي ـت ـش ــر" ال ـع ـل ـم ـيــة،
ُ
ويعرض مجسم للديناصور
بالمعهد الثقافي للعلوم في
بوينس أيرس.
(أ ف ب)

وفيات
الشيخة لولوة محمد العلي المالك الصباح

أرملة الشيخ سلمان عبدالله المالك الصباح
 77عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان،
عــزاء الرجال اليوم فقط ،النساء :النزهة ،ق ،1ش ،10م ،7ت:
69999927 ،69999951

إبراهيم عبدالوهاب الرمضان

 61عــامــا ،شيع ،الــرجــال :حسينية بوحمد ،الدعية ،النساء:
حسينية خاتم األنبياء( ،الوايل) ،جنوب السرة ،مقابل مسجد
الباقر ،ت60030050 :

أحمد بدر أحمد ياقوت

 26عاما ،شيع ،الدسمة ،ق ،5ش ،50م ،3حسينية اإلمام علي،
ت99751636 :

سماح سلطان علي السمحان

 39عاما ،شيعت ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،223م ،43النساء:
مبارك الكبير ،ق ،8ش ،26م ،33ت94477114 ،96737373 :

غلوم عبدالرسول عبدالله

 96عاما ،شيع ،الرجال :حسينية القائم القبندي ،الرميثية،
ق ،3شارع طاهر البغلي ،النساء :حسينية أم خليل ،الرميثية،
ق ،4ش ،46م ،46العزاء عصرا فقط ،ت97620701 ،99799837 :

عواد فتيخ صبحي العنتري

 63عاما ،شيع ،الرجال :سعد العبدالله ،ق ،8ش ،890م،768
أزرق ،62ا ل ـن ـس ــاء :ا لـ ــوا حـ ــة ،ق ،2ش ،6م ،929أزرق ،45ت:
99601007 ،50200074

مزيد مرزوق زيد الجويدان

 65عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ـفــروان ـيــة ،ق ،2ش ،142م ،21ت:
66999997

هاجر محمد عبدالله باقر الكندري

 62عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـشـعــب ،ق ،4ش ،40م ،10ديــوان
الكنادرة ،النساء :غرناطة ،ق ،3ش ،11م ،92ت،99090931 :
97968611 ،55595935

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ّ
تعلي يــا قمر ساطع نشوفچ نــور شــوف العين
َ
ول ــو إن الـحـســن أح ـلــى إذا يـخـفــي وه ــج معناه

طلبت الطالق ...فقتلها وانتحر
أف ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر إع ـ ــام ـ ــي فــي
كمبوديا أمس بأن جنديا في
ال ـج ـيــش ان ـت ـحــر ب ـعــد أن قتل
زوجـ ـت ــه ال ـق ــاص ــر ( 16عــامــا)
بالرصاص ،وتردد أن ذلك وقع
بعد أن رفض طلبها للطالق.
وق ــال ــت ال ـش ــرط ــة الـمـحـلـيــة
لصحيفة "خمير تايمز" أمس
إن الليفتنانت ثان فونج تول
( 32ع ــام ــا) أط ـل ــق ال ــرص ــاص
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدر زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ي ـ ــوي

ّ
وضاح

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:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:14

العظمى 19

الشروق

06:35

الصغرى 08

الظهر

12:02

أعلى مد  02:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العصر

03:08

المغرب

05:30

ً
أدنى جزر  07:42صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:49

 07:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

