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داخل العدد

ً
جنيفر لورنس ارتبطت رسميا
بمدير معرض لألعمال الفنية ص 17

رفع ًاستجواب المبارك من الجدول

 41عضوا وافقوا على عدم دستوريته ًمقابل رفض  16وانسحاب  6نواب

● عبدالكريم الكندري :يريدون المجلس بيد  16شخصا ● العدساني :ليس َ
للرئيسين أن يضعا لنا خريطة
ً
● الهاشم :لماذا ال نستمع لتوجيهات األمير؟ ● حماد :شعيب يناقض نفسه حينما كان وزيرا
فهد التركي
ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

ب ـع ــد رفـ ـض ــه أم ـ ــس ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة الـصـحـيــة
البرلمانية بإلغاء قرار دمج برنامج إعــادة الهيكلة
والهيئة العامة للقوى العاملة ،وموافقته على تعديل
قانون المرافعات بمد فترة الطعن في محكمة التمييز
ً
من  30يوما إلى  ،60أسدل مجلس األمة الستار على
استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،برفعه من جدول
أعمال المجلس.
ً
ج ــاء ذل ــك ب ـعــد مــواف ـقــة  41ع ـض ــوا ع ـلــى تـقــريــر
اللجنة التشريعية بعدم دستورية هذا االستجواب،
ً
مقابل رفض  16نائبا ،وانسحاب  6من الجلسة ،هم
المويزري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري
وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعبدالله فهاد.
وأك ــد الـنــائــب عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،ال ــذي رفــض

 227.4مليون دينار أرباح
«بيتك» في
 2018بنمو
%23.5
13

التقرير ،أن اللجنة استعانت بدراسة للدكتور محمد
ً
المقاطع دون استدعائه ،مشيرا إلى عدم وجود آلية
لدعوة الخبراء الدستوريين.
وقال إن هناك مجموعة بالمجلس يفترض عليها
أن تحمي المؤسسة البرلمانية ولكنها تتفنن في
استخدام المواد الدستورية ،كما حصل في إسقاط
ً
العضوية وعدم مساءلة رئيس الحكومة ،معقبا« :من
وصل إلى المجلس يحاول بشتى الطرق أن يجعله
ً
بيد  16شخصا».
بدورها ،تحدثت النائبة صفاء الهاشم ،مؤيدة
للتقرير ،وعرضت فيديو لكلمة سمو أمير البالد
الشيخ صـبــاح األحـمــد فــي الجلسة االفتتاحية،
م ـت ـس ــائ ـل ــة« :لـ ـ ـم ـ ــاذا ل ـ ــم ن ـس ـت ـم ــع ل ـ ـكـ ــام س ـم ــوه
وتوجيهاته؟».
02

تقرير اقتصادي

فنزويال
نموذج
لـ «فخ الثروة»
فلنتجنب
السقوط
12

المويزري :توجيهات األمير على رأسي
واالستجواب بموجب الدستور
بوشهري :ال أسمح لك بالطعن في نزاهتي وسمعة فريقي
بـيـنـمــا ق ــال ال ـنــائــب شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري إن
«توجيهات سمو األمير بعدم القفز الستجواب
المبارك على راسي» ،أكد أن استجوابه لرئيس

مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
ً
دس ـ ـتـ ــوري ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ص ــاح ــب الـسـمــو
ً
«يكرر دائما أنه حامي الدستور ،وهذا 02

ترامب ال يتنازل في «حال االتحاد» خامنئي يأمر بتغييرات
في تركيبة النظام اإليراني

ً
ً
بعد تلقيه تقريرا متشائما عن مصير البالد
● طهران  -فرزاد قاسمي

بيلوسي تصفق لترامب في الكونغرس (أ ف ب)

27

أك ــد م ـصــدر رف ـيــع الـمـسـتــوى ف ــي مـكـتــب الـمــرشــد
اإليراني األعلى علي خامنئي ،أن المرشد طلب إلى
المجلس األعلى لألمن القومي إعداد مشروع يتضمن
تغييرات جذرية يحتاج إليها النظام لالستمرار ،وذلك
خالل مهلة أقصاها أربعة أشهر.
وقال المصدر ،لـ «الجريدة» ،إن طلب خامنئي جاء
ً
ً
بـعــد تـسـلـمــه ت ـقــريــرا شــامــا عــن األوضـ ــاع 02

محليات

٠٥
جار
الوقيان لـ ةديرجلاٍ :.
الربط مع «المنافذ» لمعرفة
حركة «موظفي الحكومة»

اقتصاد

١٥

بورصة الكويت
«أفضل سوق خليجي
في مجال الحوكمة»

محليات

09
«التقدم العلمي»:
مولنا  35مشروعًا بيئيًا
بمليوني دينار

ةديرجلا

•
العدد  / 4036الخميس  7فبراير 2019م  2 /جمادى اآلخرة 1440هـ

الثانية

األمير يهنئ نيوزيالند بالعيد الوطني
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
ببرقية تهنئة ا لــى حاكم عام
نيوزيالند باتسي ريدي ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي
ل ـبــادهــا ،متمنيا سـمــوه لها
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة
وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.
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الخالد يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية
غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ً
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ال ـبــاد ،أم ــس ،مـتــوجـهــا إلــى
عاصمة الواليات المتحدة واشنطن في زيارة رسمية،
على رأس وفد رفيع المستوى.
ً
ويضم الوفد المرافق كال من سفير الكويت لدى
الواليات المتحدة الشيخ سالم الصباح ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد
ناصر المحمد ،ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون
ً
األميركيتين ريم الخالد ،وعــددا من كبار مسؤولي
وزارة الخارجية.
وكان في وداع الخالد كل من نائب مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الخارجية السفير صــالــح الـلــوغــانــي ،ونائب
مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار
عبدالمحسن الزيد ،وعدد من كبار المسؤولين.

الخالد لدى مغادرته البالد متوجها إلى أميركا

الكويت« :الجريمة المنظمة» تهدد األمن والسلم

العتيبي :الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر أحد أهم التحديات
أكدت الكويت أن الجريمة المنظمة عبر
ال ـح ــدود الــوطـنـيــة م ــازال ــت تـشـكــل تـهــديــدا
للسلم واألمــن الدوليين ،وترتبط ارتباطا
وثيقا باإلرهاب ،األمر الذي يتطلب تنسيق
الجهود بشكل أكبر وخاصة مع البلدان التي
تعاني هذه الظاهرة.
جاء ذلك ،في كلمة الكويت خالل جلسة
مجلس األمن بشأن "الجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية في البحار كتهديد للسلم
واالم ـ ــن ال ــدول ـي ـي ــن" ،ال ـتــي أل ـقــاهــا م ـنــدوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة السفير
منصور العتيبي مساء أمس األول.
وقال العتيبي "إن المجتمع الدولي يبذل
ج ـه ــودا حـثـيـثــة لـحـفــظ وح ـمــايــة ال ـب ـحــار،
ومن أهمها ابرام اتفاقيات متنوعة ،وعقد
المؤتمرات الدولية واإلقليمية" ،مضيفا ان
مثل هــذه التدابير االقليمية يبني ويعزز
اإلطار القانوني الدولي لضمان أمن المالحة
البحرية ،وال ــذي تنعكس آث ــاره اإليجابية

على الـســام واألم ــن والـتـعــاون والعالقات
الودية بين األمم كافة.

التنمية المستدامة
وذك ــر العتيبي أن تـقــريــر األم ـيــن الـعــام
الخاص بالمحيطات وقانون البحار للدورة
الحالية للجمعية العامة يشير الى أن  80في
المئة من التجارة الدولية تمر عبر ممرات
النقل البحري ،الــذي يعد شريان التجارة
الدولية ،ومحركا أساسيا داعما لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة لعام .2030
وب ـي ــن أن ال ـجــري ـمــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــابــرة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــار ت ـش ـكــل
ت ـهــديــدا ج ــدي ــا ،حـيــث ت ـم ــارس الـجـمــاعــات
اإلره ــاب ـي ــة ،كــالـتــي تـنـشــط فــي خـلـيــج عــدن
وسواحل الصومال وخليج غينيا ،العديد
مــن األنشطة غير المشروعة مثل االتجار
بــالـمـخــدرات ،وتـهــريــب األسـلـحــة ،وتهريب

«السكنية» تعيد صرف بدل اإليجار
للموقوف عنهم الشهر المقبل
ألصحاب طلبات ما قبل  1998لعدم ّ
تقدمهم للتخصيص
• يوسف العبدالله

المهاجرين ،واالتجار بالبشر ،والقرصنة
والسطو المسلح ،واألعمال اإلرهابية ضد
الناقالت البحرية ،والخطف.

الهجرة غير الشرعية
وبين أن الهجرة غير الشرعية عن طريق
البحر مازالت تعد أحد أهم التحديات التي
تواجه المجتمع الدولي ،لما لها من أبعاد
أم ـن ـيــة وإن ـس ــان ـي ــة ،فــإح ـصــائ ـيــات منظمة
الهجرة الدولية تبين أن  1514شخصا لقوا
حتفهم أثناء رحالتهم خالل األشهر السبعة
األولى من عام  ،2018بينما كان العدد في
 2017هو .3140
وأشار العتيبي إلى أن األمر "يتطلب منا
جميعا مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة
القرصنة بكل أبعادها في سبيل الحفاظ
عـلــى إمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة وال ـت ـج ــارة الــدولـيــة
والشحن".

منصور العتيبي

«الخارجية» :ندرس نداءات الوكاالت
اإلنسانية لدعم السوريين
الهين :الكويت استوفت جميع تعهداتها إلغاثة الشعب السوري
أك ـ ـ ــد مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـش ــؤون
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة نــاصــر الـهـيــن ،أم ــس ،عــزم
الكويت على بذل المزيد من المساعي اإلنسانية
لتخفيف معاناة الشعب السوري ،مؤكدا دعم
ال ـك ــوي ــت ل ـج ـهــود ال ـم ـب ـعــوث ال ــدول ــي ال ـجــديــد
لسورية بما يحقق آمــال الشعب الـســوري في
العيش الحر الكريم.
وقــال الهين ،في كلمة خالل االجتماع الـ 15
لمجموعة كـبــار المانحين فــي اسـطـنـبــول ،إن
الكويت بادرت باحتضان االجتماعات التسعة
األول ـ ــى ،مـمــا ك ــان ل ــه األث ــر ال ـبــالــغ ف ــي تسليط
الـ ـض ــوء ع ـلــى م ـع ــان ــاة الــاج ـئ ـيــن وال ـنــازح ـيــن
السوريين.
وأض ـ ــاف أن ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي للتنمية
االقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي يقومان بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول
المستضيفة لالجئين السوريين في المشاريع

ّ
السفير الصيني ًتفقد مشروع المطالع
المتأخر ...احتفاال بعيد الربيع

«الشؤون» ّ
تعدل دوام موظفيها
• جورج عاطف

ّ
عدل قسم دوام الموظفين في القطاع المالي واإلداري بوزارة
الشؤون االجتماعية ،أمــس ،مواعيد دوام العاملين بالوزارة،
ً
ً
على أن يكون إثبات حضور الدوام ممتدا للساعة  8:15صباحا،
ًَ
ً
بدال من  ،8ونهاية الــدوام للموظفات الساعة  2بــدال من ،2:15
ً
وللموظفين الساعة  2:15بدال من  ،2:30وذلك للعاملين داخل
مجمع الوزارات ،مراعاة لظروف الدوام في المجمع ،وعدم توافر
مواقف سيارات ألغلبيتهم ولتجنيبهم ازدحام الطرق ،ولتخفيف
االعباء عن كاهلهم.

أعلنت المؤسسة ا لـعــا مــة للرعاية السكنية أ نـهــا ستعيد
صرف بدل اإليجار للمواطنين الذين تم إيقافه عنهم ،استنادا
لقرار سابق ،بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة
على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة ،وكانت
أولوية طلباتهم حتى ديسمبر عام  1997وما قبل ،على أن
يتم صرف بدل االيجار عند إعادة التخصيص ودخول قرعة
التوزيع ألي من المشاريع اإلسكانية.
وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة ،إبراهيم الناشي ،في
بيان أمس ،إنه من المقرر إعادة صرف بدل االيجار اعتبارا
من مارس المقبل ،تنفيذا للقرار الصادر من وزيرة األشغال
وزيرة الدولة لشؤون االسكان د .جنان بوشهري ،وذلك بعد
نشره في الجريدة الرسمية الشهر الجاري.

نقابة «القوى العاملة»« :الدمج»
لن يمس مزايا موظفي «الهيكلة»

البنية التحتية
وأ ضــاف الناشي أن ا لـقــرار ا لــوزاري تضمن كذلك تقسيط
مبالغ تكلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم
الذين تنطبق عليهم األحكام ا لــواردة في مــواد القانون رقم
 27لسنة  1995بشأن تكلفة تنفيذ البنية األساسية قياسا
بــال ـف ـتــرة م ــا ب ـيــن ت ــاري ــخ ت ـقــديــم ال ـط ـلــب االس ـك ــان ــي وت ــاري ــخ
التسليم الفعلي للقسيمة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمــؤسـســة تـنـســق حــالـيــا مــع بـنــك االئـتـمــان
لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة علي المبلغ الحالي للقسط
المستحق لبنك االئتمان عن قرض البناء ،واسترداد المبالغ التي
تم خصمها من دفعات القرض لمصلحة المواطنين وتقسيطها
بذات اآللية لمن نصت عليهم أحكام القانون.

إيطاليا :مكانة الكويت
«مفصلية» في االستقرار
أكد ممثل وزير الخارجية ،مسؤول إدارة الشؤون
السياسية اإليطالية دييغو زرايولي أهمية العالقات
ً
اإليطالية  -الكويتية على مختلف المستويات؛ نظرا
لمكانة الكويت كشريك مهم ،ودورها "المفصلي" ،في
محيطها الخليجي والعربي واإلقليمي في االستقرار
والتنمية.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ح ـفــل أق ــام ـت ــه وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإليطالية لسفير الكويت لدى إيطاليا عميد سفراء
الخليج الشيخ علي الخالد بمناسبة انتهاء مهام
عمله بالبالد.
وشـ ــدد زراي ــول ــي عـلــى ح ــرص بـ ــاده ال ــدائ ــم على
االستمرار في تطوير وتعزيز هذه العالقات "المتميزة"
سواء على الصعيد الثنائي أو بالتنسيق في المحافل
ً
الدولية ،مشيدا في الوقت ذاته بجهود السفير الخالد
ودوره في االرتقاء بتلك العالقات في شتى المجاالت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت س ـ ـ ـفـ ـ ــارة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـ ــروم ـ ـ ــا ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ت ـ ـس ـ ـلـ ــم رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ــن
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء االيـ ـط ــال ــي ج ــوزي ـب ــي ك ــون ـت ــي ثـ ّـمــن
فـ ـيـ ـه ــا دوره ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــود ،وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده ال ـم ـخ ـل ـص ــة
فـ ـ ـ ــي ت ـ ــوط ـ ـي ـ ــد عـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــداق ـ ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
اإليطالي  -الكويتي على مختلف الصعد ،مشيرا إلى
"وس ــام الجمهورية لالستحقاق" الــذي منحته إيــاه
الحكومة اإليطالية تقديرا لعمله الدبلوماسي الرفيع.
وأثنى كونتي في رسالته على عمل الخالد الدؤوب
الذي ساهم بشكل واضح في نمو وتطوير العالقات
الثنائية إل ــى مـسـتــويــات غـيــر مسبوقة وواعـ ــدة من
الـتـعــاون الــواســع والمتنامي س ــواء على المستوى
الرسمي والدبلوماسي ،وكذلك بمبادراته المتنوعة
على الصعيدين الشعبي والثقافي.

ً
الصحية والتعليمية ،مؤكدا أن العمل مستمر
على دراسة وتلبية مناشدات األجهزة والوكاالت
الدولية اإلنسانية التي لديها أنشطة ووجود في
سورية ودول الجوار.
وأشـ ـ ــاد ب ـج ـهــود وت ـض ـح ـيــات دول ال ـج ــوار
الس ـت ـضــافــة أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وتــوفـيــر
كــل السبل لضمان الـحـفــاظ على كــرامــة هــؤالء
الالجئين والنازحين.
وجدد الهين التأكيد أن الكويت عملت على
استيفاء كامل تعهداتها إلغاثة الشعب السوري
والبالغة قيمتها  1.6مليار دوالر ،منها مبلغ
 300مليون دوالر ،بواقع  100مليون دوالر لكل
عام ،ما بين عامي  2016و.2018
ودع ـ ــا إلـ ــى م ــواص ـل ــة ال ـج ـه ــود وال ـم ـســاعــي
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة لمعالجة ج ــذور الـصــراع
ال ـس ــوري ،بــانـتـهــاج مـســار دبـلــومــاســي يحفظ
لسورية وحدتها وأمنها واستقرارها.

ً
متوسطا مهندسي العقد الثاني لمشروع مدينة المطالع
السفير الصيني

•

يوسف العبدالله

تفقد السفير الصيني لــدى الكويت،
ل ــي مـيـنــغ غ ــان ــغ ،أع ـم ــال م ـش ــروع الـعـقــد
الثاني لمدينة المطالع السكنية أمس
األول ،والذي تنفذه إحدى أكبر الشركات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،بـ ـه ــدف إن ـج ــاز
 18519قسيمة سكنية بحضور الممثل
التجاري للحكومة الصينية فــي البالد

تشنغ يونغرو والوكيل المحلي للشركة
وممثلين عن الشركة.
وشــارك غانغ على هامش جولته في
المشروع عمالة بالده بمناسبة احتفاالت
عـيــد الــربـيــع الـتــي تعتبر ذك ــرى سنوية
م ـه ـمــة ل ـل ـص ـي ـن ـي ـيــن ،م ـش ـي ــدا بــال ـج ـهــود
المبذولة والرامية لتنفيذ المشروع وفق
الجدول الزمني.
واعتبر غانغ خالل حديثه مع العاملين

رفع استجواب المبارك من الجدول

ً
ً
ً
وبينت أن المويزري «عندما كان وزيرا قدم رأيا سياسيا لمجلس األمة
في استجوابات سابقة ،لكن مواقفه تغيرت اآلن» ،مضيفة أن االستجواب
الذي سحبه النائب في بداية دور االنعقاد «كان أدق من الحالي ،الذي ال
يمكن قبوله».
ً
في المقابل ،تحدث العدساني معارضا التقرير ،واعتبر أن «ما يحدث
ً
َ
تع ٍّد على الدستور ،فذات رئيس الوزراء غير مصونة» ،مؤكدا أن «ما يحصل
ً
ً
يعد أمرا كارثيا».
ً
ولفت إلى أن االستجواب «حق أصيل لكل نائب ،وغدا سيستندون على
هذه الكارثة إلبطال االستجوابات ،وستكون التشريعية البرلمانية فرامة
ً
مضيفا« :ال يمكن أن توضع لنا خريطة من َ
رئيسي المجلس
لالستجوابات»،
والحكومة للسير عليها».
وأوضــح العدساني أنه «ال يجوز التصويت على إجــراء غير دستوري
ً
وإضعاف الرقابة البرلمانية» ،مؤكدا أن «ما يحصل حماية للحكومة ورئيس
الوزراء وسياسته التي استاء منها الشعب».
ً
وكان آخر من تحدث مؤيدا للتقرير النائب سعدون حماد الذي قال إن
ً
المويزري قدم استجوابا ولجنة التحقيق في األمطار لم تنتهِ من تقريرها،
ً
وه ــو مــا يـنــاقــض مــوقـفــه حينما ك ــان وزيـ ــرا فــي مــذكــرتــه الـقــانــونـيــة عند
استجواب وزير المالية األسبق مصطفى الشمالي.
وبعد التصويت على التقرير ورفـعــه مــن جــدول األع ـمــال ،رفــع رئيس
المجلس مرزوق الغانم الجلسة إلى  5مارس المقبل.
08-06

المويزري :توجيهات األمير...

ُ
االستجواب قدم بموجب ذلك الدستور».
وقال المويزري ،في كلمته بالجلسة أمس ،إن وزيرة األشغال العامة وزيرة
بوشهري «زورت إجابة السؤال البرلماني،
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
ّ ً
وقدمت معلومات غير صحيحة» ،معقبا« :الغريب أن رئيس الــوزراء يعلم
ً
بوجود هذا التزوير ،وكذلك الوزيرة تعلم جيدا».
وأضاف أن «العقد األول الذي جاء في إجابة بوشهري باسمي كان بتاريخ
ً
 2012/2/8في حين أن مرسوم تعييني وزيرا صدر في  14فبراير ،فكيف ذلك؟»،

وممثلي الشركة أن الجهود الحكومية
التي تبذلها الصين في تنفيذ المشاريع
ال ـت ـن ـمــويــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
المطالع خطوة حقيقية لتعميق الشراكة
بين البلدين وتعزيزها ،مقدما في الوقت
نفسه التهاني والتبريكات للكويت قيادة
وشعبا بمناسبة األعياد الوطنية.

ً
مبينا أن «من أعطاها المعلومة يريد اإليقاع بها ...وهل يقبل رئيس الوزراء
هذا التدليس والتزوير؟».
ورأى أن «التخطيط للفساد يبدأ بأول مرحلة ،وهي الترسية ،والوزيرة
ذكرت أن المناقصة الثانية المتعلقة بترسية عقد مدينة صباح األحمد تمت
في عهدي ،وهذا غير صحيح فقد تمت الترسية في  15أغسطس  ،2011وكذلك
العقدان الثالث والرابع لم تتم ترسيتهما في عهدي ،إذ ألغيت في  18مارس
تفويض وكيل اإلسكان مع إحالته إلى التقاعد».
وشدد على أنه إذا لم يتم الرد على ذلك التزوير في اإلجابة «فسأحاسب
ً
رئيس الــوزراء ...حيث إنه لم تصدر أي رخصة بناء في عهدي» ،داعيا إلى
التحقيق في الموضوع «وسيتم تزويدكم بكل المستندات ،كما أنه ال الوزيرة
وال غيرها يستطيع اتهامي بشيء».
ً
وتعقيبا على كالم المويزري ،قالت بوشهري إنها ال تسمح له بالطعن في
نزاهتها ،وهو أمر غير مقبول ،الفتة إلى أنها ال تدافع عن نفسها فقط بل عن
فريق الرد على األسئلة البرلمانية الذي يترأسه فواز صايد صندوح.
وذكـ ــرت أن ـهــا تستفيد مــن األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة ،وأن فــريــق ال ــرد في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية استند إلى تواريخ وضعتها األمانة
العامة لمجلس الوزراء على موقعها ،ووفق تلك المعطيات فإن «اإلجابة
صحيحة ،أما إذا كان األمر وفق مرسوم تشكيل الوزارة فإن كالم المويزري
ً
أيضا صحيح».
وأقــرت بــأن «العقد األول ليس في عهد المويزري ،وهــو بشأن تصميم
لمبنى لم ينفذ إلى اليوم ،أما العقود األخــرى وتوقيعها فتمت في عهده،
ً
ً
وبصفته وزيــرا سابقا ،فإنه يعرف كيف تتم العملية الخاصة بالردود»،
مخاطبة النائب« :وقفت ال ألدافــع عن نفسي فقط ،بل عن فريقي الكويتي
ً
الذي تعرفه جيدا».
وأش ــارت إلــى أن كتب الترسية ال ـصــادرة عــن المؤسسة السكنية هي
المعتمدة ،ويترتب عليها المراكز القانونية ،ال خطابات جهاز المناقصات
أو ديوان المحاسبة.

خامنئي يأمر بتغييرات في تركيبة...
اإلدارية والحكومية للنظام في الذكرى الـ  40للثورة اإلسالمية.
وكشف أن التقرير ،الذي رفعه المجلس إلى خامنئي ،أكد أن استمرار

اكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العاملة للقوى العاملة
فهد العصيمي" ،التزام النقابة بحفظ حقوق منتسبيها كافة"،
مطمئنا مــوظـفــي بــرنــامــج إعـ ــادة الـهـيـكـلــة ،الــذيــن دم ـجــوا مع
الهيئة بأن مجلس إدارة النقابة حريص على صون مصالحهم
وحقوقهم ومكتسباتهم.
وقــال العصيمي ،في تصريح صحافي أمــس ،عقب موافقة
مجلس األمة على الدمج ،إن "النقابة حريصة على الوقوف مع
جميع الموظفين ،ولن تسمح بالمساس بمصالحهم" ،مشددا
على أن "عملية الدمج لن تمس مزايا الموظفين في البرنامج
ومسمياتهم الوظيفية والكوادر التي يتمتعون بها ،بل ستطال
المزايا جميع موظفي الهيئة".
ولفت إلى أن "إجراءات الدمج تستهدف توحيد االختصاصات
فــي جـهــاز إداري واح ــد ممثال فــي الـهـيـئــة ،بحيث يسهل على
المواطنين التعامل مع هيئة واحدة دون التأثير على مصالحهم".

مؤسسات النظام بالعمل على النهج الحالي سـيــؤدي فــي نهاية األمــر
إلى انفجار.
ً
وأضــاف أن التقرير شمل تقييما ألنشطة القوى العسكرية ،وخاصة
ال ـحــرس ال ـث ــوري ،وكـشــف تــداخــل وظــائــف «ال ـح ــرس» مــع بــاقــي األجـهــزة
الحكومية داخل البالد وخارجها ،وأن سيطرة ضباطه على مناصب إدارية
حول إيران إلى بلد شبه محكوم من العسكرّ ،
وسياسية وتشريعية ّ
وحول
«الحرس» إلى الحزب الحاكم له.
وأشــار المصدر إلى أن التقرير أكد أن معظم المشاكل التي تواجهها
ً
البالد حاليا في مجال السياسة الخارجية ،وخاصة مع دول الجوار ،سببها
تداخل عمل وزارة الخارجية مع مؤسسة «الحرس» ،إذ تريد األولى توطيد
أواصر العالقات السياسية ،وترغب األخرى في نشر األفكار الثورية.
ً
وق ــال إن ج ــزءا آخــر مــن التقرير ركــز على تــداخــل الـقــوة بين األجـهــزة
التابعة للولي الفقيه مع الحكومة ،األمر الذي يضعف أداء األخيرة ،وحذر
من أن وصول أي شخص آخر ال يملك الكاريزما الالزمة إلى منصب الولي
الفقيه بعد المرشد الحالي من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة ،في ظل
الصراعات الكبيرة بين أجنحة النظام.
وأضاف أن التقرير نبه إلى إمكانية الوصول إلى صدام عسكري بين
أجهزة قرار لديها القدرة المالية والعسكرية والسياسية إذا ما كان المرشد
ً
التالي ضعيفا ،مما سيحول البالد إلى بقع نفوذ وسيطرة لمجموعات
مختلفة تتصارع وتتقاتل مع بعضها إلى ما ال نهاية.
وذكر أن التقرير شدد على أن بعض األجهزة التابعة لمكتب المرشد
باتت اليوم أقوى من الحكومة نفسها ،كما دعا إلى تحرير وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة ،وإلى تغييرات أساسية في تركيبة األجهزة الثقافية
والتعليمية ،وتغيير سلوكها تجاه المواطنين وخاصة الشباب.
ً
وبحسب المصدر ،أكد التقرير أن مطلب معظم الشباب اإليرانيين حاليا
هــو مزيد مــن الحريات االجتماعية العامة ،األمــر الــذي يستوجب إلغاء
ً
مؤسسات تفرض «القوانين الشرعية» ،وضرب مثاال على ذلك بالتغييرات
ً
التي تقوم بها السعودية حاليا.
ً
وقال إن التقرير شمل أيضا دراسة عن احتكار الجيلين األول والثاني
للثورة على المناصب اإلدارية والحكومية ،مما يهدد بإمكانية مواجهة
نقص كبير في الكادر الحكومي بعد إحالة هؤالء إلى التقاعد دون إعداد
بدائل.

ةديرجلا
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محليات
«الطيران المدني» تحظر التذاكر المخفضة على
«السفريات الكويتية» وتسمح لـ «العالمية»!
اإلدارة عالجت مشكلة محدودة بقرار كارثي
أكدت اإلدارة العامة للطيران المدني ما أثارته
"الجريدة" حول منع مكاتب السفريات في الكويت
مــن بـيــع تــذاكــر الـسـفــر بــأسـعــار أق ــل مــن شــركــات
الطيران ،إال أن ما صرحت به "الطيران المدني"
ّ
فجر مفاجأة بــأن الـقــرار ينطبق على الشركات
المحلية فقط.
وب ـم ــوج ــب الـ ـ ـق ـ ــرار ،ف ـ ــإن م ـك ــات ــب ال ـس ـفــريــات
الكويتية ،ومــن بينها الـمــواقــع اإللـكـتــرونـ ّيــة ،ال
يمكنها أن تبيع تذاكر سفر بأسعار مخفضة،
وه ــو م ــا س ـيــدفــع ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن إلــى
حـجــر تــذاكــر سـفــرهــم مــن ال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة
ً
الـعــالـمـيــة ،وه ــو مــا سـيــؤثــر سـلـبــا عـلــى مكاتب
السفر الكويتية.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للطيران الـمــدنــي يوسف
الفوزان إن التعميم جاء بعد دراسة مستفيضة
مــع ات ـحــاد وكـ ــاالت الـسـيــاحــة والـسـفــر المحلية
وشــركــات الـطـيــران المحلية ،ومــع اتـحــاد النقل

«الداخلية» :فتح باب الترشح لالنتخابات
التكميلية اليوم
أ ع ـل ـن ــت وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ف ـت ــح ب ــاب
الترشح لالنتخابات التكميلية لمجلس
األم ــة فــي الــدائــرتـيــن الـثــانـيــة والـثــالـثــة
بـ ـ ــدء ا م ــن صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ح ـت ــى إغ ــاق
ب ــاب ال ـتــرشــح فــي  16ال ـج ــاري ،ودعــت
الراغبين في الترشح إلى التقدم إلدارة
شؤون االنتخابات.
وأوض ـ ـحـ ــت "ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" ،ف ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ام ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
ً
التسجيل وفقا ألحكام القانون رقم (35
لسنة  )1962بـشــأن انتخابات أعضاء
مـجـلــس األمـ ــة وال ـقــوان ـيــن ال ـم ـعــدلــة لــه

الروضان وعد بعرضها على «الفتوى» لحسم القرار النهائي
●

ال ـج ــوي ال ــدول ــي وش ــرك ــات ال ـت ــوزي ــع الـعــالـمـيــة،
"ال سـيـمــا بعد الخسائر ا لـتــي تكبدتها شركات
الطيران جراء الممارسات البيعية غير القانونية".
ً
وبـ ّـيــن أن التعميم يـهــدف أيـضــا إلــى محاربة
المواقع التي تعمل في السوق المحلي ،وتقدم
خــدمــات بيع تــذاكــر السفر وح ـجــوزات الفنادق
دون ت ــرخ ـي ــص رسـ ـم ــي ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن "ب ـعــض
الركاب يلجأ إلى اإلدارة لتقديم شكوى ،ويتبين
أن الـمــواقــع الـتــي حجز منها وهـمـيــة ،ويصعب
االستدالل عليها".
وسيؤدي القرار إلى قتل المنافسة بين المواقع
اإللكترونية المتخصصة في حجز تذاكر السفر،
واإلضرار بالشركات الكويتية الصغيرة العاملة
في هــذا المجال ،في وقــت كــان بإمكان "الطيران
المدني" مواجهة الشركات المخلة باالشتراطات
وااللتزامات بالغرامة ،أو بإحالتها إلى القضاء
التخاذ اإلجراءات الالزمة.

وبناء على القرار الوزاري رقم ( 94لسنة
 )2019بــد عــوة الناخبين لالنتخابات
التكميلية في الدائرتين االنتخابيتين
الثانية والثالثة ،المنشور في الجريدة
الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد
رقم (.)1430
وأوضـ ــح ال ـب ـيــان أن ــه ي ـش ـتــرط فيمن
يــر يــد تــر شـيــح نـفـســه أن ي ـكــون كويتي
الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون،
ويـكــون اسـمــه مــدرجــا فــي أحــد جــداول
االنتخاب ،وأال تقل سنه يوم االنتخاب
عن ثالثين سنة.

«المواصالت» تعلق زيادة اإليجار
على شركات اإلنترنت شهرين

وأض ـ ــاف أن م ــن الـ ـش ــروط اي ـض ــا أن
يجيد قــراء ة اللغة العربية وكتابتها،
وأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جـنــايــة أو فــي جــريـمــة مـخـلــة بــالـشــرف
أو ب ــاأل م ــا ن ــة ،م ــا ل ــم ي ـك ــن ق ــد رد إ ل ـيــه
اع ـت ـب ــاره ،ك ـمــا ي ـحــرم م ــن االن ـت ـخــابــات
كــل مــن أد يــن بحكم نهائي فــي جريمة
المساس بالذات االلهية او األنبياء او
الذات األميرية.

يوسف العبدالله

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
والصناعة وزيــر المواصالت
خ ــال ــد الـ ـ ــروضـ ـ ــان ،ق ـ ـ ــرار رف ــع
"المواصالت" اإليـجــارات على
الـ ـمـ ـس ــاح ــات واألب ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـتــي
تستخدمها الشركات المزودة
وال ـم ـق ــدم ــة ل ـخــدمــة اإلن ـتــرنــت
ف ــي ال ـب ــاد ب ــواق ــع  %400في
مختلف مــواقــع الـ ــوزارة لمدة
شهرين للمزيد من الدراسة.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" مــن
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادره ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،ان
الــروضــان اجتمع مع عــدد من
الشركات المعنية مساء أمس
االول ل ـب ـحــث قـ ـ ــرار الـ ــزيـ ــادة،
مفيدة بان الشركات لم تمانع
بدفع الزيادة في الرسوم ولكن

يوسف الفوزان

ليس بالنسبة المفروضة من
الوزارة العتبارها مبالغا فيها
ً
كـثـيــرا ،كما ان الــزيــادة جــاء ت
م ـفــاج ـئــة وغ ـي ــر م ـتــوق ـعــة ولــم
تضع فترة لتوفيق األوضــاع،
ك ـم ــا انـ ـ ــه ال مـ ـب ــرر ل ـه ــا ل ـعــدم
وجود خدمات جديدة تقدمها
الوزارة لهم.

أسعار الكهرباء
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ان
ال ــروض ــان أب ـل ــغ ال ـش ــرك ــات ان
سـ ـب ــب زي ـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار ج ــاء
ب ـن ــاء ع ـلــى م ــاح ـظ ــات ديـ ــوان
المحاسبة بأن األسعار لم تزد
منذ عام  ،1999باإلضافة إلى
أن أسعار الكهرباء المفروضة
ً
ب ــواق ــع  25ف ـل ـســا ،األمـ ــر ال ــذي

ي ـج ـبــر الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى تحقيق
عجز ما لم تــزد األسـعــار على
الشركات.
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى ان وز ي ـ ـ ـ ــر
الـ ـم ــواص ــات وعـ ــد ال ـش ــرك ــات
ب ـعــرض زي ـ ــادة األس ـع ــار على
ادارة ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــوى وا لـ ـتـ ـش ــر ي ــع
للوقوف على تحديد األسعار
المتعلقة بــا لـكـهــر بــاء ،مفيدة
بـ ــان "الـ ـم ــواص ــات" مـسـتـمــرة
في اإليجارات على المساحات
واألب ـ ـ ــراج ل ـشــركــات االن ـتــرنــت
ع ـل ــى ال ـت ـع ــرف ــة ال ـق ــدي ـم ــة قـبــل
ال ــزي ــادة لـمــدة شـهــريــن حسب
اتفاق الــروضــان مع الشركات
أمـ ــس االول ل ـح ـيــن أخـ ــذ رأي
"الفتوى" باألمر لحسم القرار
النهائي.

«األشغال» تعلن اليوم نتائج تحقيقات تقصي
الحقائق في تداعيات حادثة األمطار
●

سيد القصاص

تـعـقــد وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال وزي ـ ــرة الــدولــة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان د .جـ ـن ــان ب ــوش ـه ــري
مــؤت ـمــرا صـحــافـيــا ال ـي ــوم ل ـعــرض نتائج
تقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات
حادثة االمطار الذي تسلمته الوزيرة من
اللجنة االح ــد الـمــاضــي ،واسـتـغــرق عمل
اللجنة اكثر من ثالثة اشهر منذ صدور
الـقــرار ال ــوزاري الخاص بتشكيلها في ٦
نوفمبر الماضي.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،دعـ ــت وزارة األش ـغ ــال
ال ـع ــام ــة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـل ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي

للمناقصات إلى تأجيل االجتماع التمهيدي
ال ـخــاص بالمناقصة رق ــم  14لسنة 2017
المتعلقة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
الحزمة رقم «  »2للمباني الخدماتية والطرق
المؤدية لمبنى الركاب الجديد « »2ومواقف
السيارات لمدة اسبوعين بسبب اإلعالن عن
طرح المناقصة على الوكالء المحليين فقط
وعددهم « « 17شركة ،والنتفاء الغرض من
االجتماع التمهيدي.
ودعت األشغال إلى تعديل إعالن الطرح
على الشركات العالمية التي تمت الموافقة
عليها من قبل المناقصات بمرحلة الطرح
المسبق ،وعددها  24شركة.

مــن جـهــة اخ ــرى ،طلبت وزارة األشـغــال
العامة في مشروع ميزانيتها للسنة المالية
المقبلة  2019 /2018اعتماد مبلغ اجمالي
ق ـ ــدره  1.353م ـل ـيــار ديـ ـن ــار لـلـمـصــروفــات
وال ـن ـف ـقــات عـلــى جـمـيــع ال ـب ـنــود مـنـهــا بند
تعويضات العاملين (الــرواتــب والعالوات
والبدالت) والمقدر بمبلغ قدره  251مليون
دي ـنــار ،اضــافــة الــى بند السلع والـخــدمــات
المقدر بمبلغ اجمالي قدره  40.140مليون
دينار ومبلغ اجمالي قــدره  3.222ماليين
دينار لبند المصروفات والتحويالت ،كما
طلبت الوزارة مبلغ  1.059مليار دينار لبند
النفقات الرأسمالية.

«الخدمة المدنية» :الترقيات باالختيار لـ  %10من المستحقين فقط
قرار يطبق من العام الحالي ويخفض ترقيات المستحقين في «التربية» من  7آالف إلى  700موظف
●

فهد الرمضان

بمجموعات الوظائف العامة والفنية
ال ـم ـســاعــدة وال ـم ـع ــاون ــة بـمـيــزانـيــات
الجهات الحكومية لتكون بنسبة 10
في المئة من اجمالي عدد الموظفين
المستحقين للترقية باالختيار في
كل درجة مالية بكل برنامج من برامج
ميزانية كل جهة حكومية .وأشار إلى

أك ــد دي ــوان الـخــدمــة المدنية على
جميع الجهات الحكومية ووزارات
الدولة ضرورة تطبيق القرار الخاص
ب ـت ـحــديــد ن ـس ـبــة  10فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
ا لـمــو ظـفـيــن المستحقين للترقيات
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـيـ ــار فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ،مشيرا إلــى أنــه ال يسمح
بترقية موظفين باعداد تتجاوز هذه
النسبة في الوزارات.
وق ــال ال ــدي ــوان فــي تعميم مرسل
لـ ـلـ ـجـ ـه ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وح ـص ـل ــت
"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نسخة مـنــه :يرجى
االحاطة بأن مجلس الخدمة المدنية
قـ ـ ــرر فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه رقـ ـ ــم ٢٠١٦/١٣
والمنعقد بتاريخ  8اغسطس 2016
الموافقة على تعديل نسبة الدرجات
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـتــرق ـيــة ب ــاالخ ـت ـي ــار

أهمية تطبيق قرارات مجلس الخدمة
المدنية التي تم اتخاذها في اجتماعه
على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح
في هذه النسبة وأن يتم البدء بتطبيق
الـ ـق ــرار اع ـت ـب ــارا م ــن م ـيــزان ـيــة السنة
.٢٠١٩/٢٠١٨
إلى ذلك ،بدأت الجهات المختصة

فــي وزارة التربية العمل على اعــداد
ك ـش ــوف ــات الـمـسـتـحـقـيــن لـلـتــرقـيــات
باالختيار حيث يتم حاليا التأكد من
عمليات ادخــال تقييم الموظفين في
كافة القطاعات التابعة للوزارة اضافة
إلى التعميم على المناطق التعليمية
وادارات دي ــوان عــام ال ــوزارة بأهمية

الياسين :نعمل لتطوير الخدمات اإللكترونية
أكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط
المهندس ياسين الياسين أن الوزارة تسعى إلى تعزيز
ً
وتطوير ا لـخــد مــات اإللكترونية تماشيا مــع تمكين
الـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة ،وذل ــك بـهــدف تسهيل إنجاز
األعمال والخدمات لجميع المستفيدين.
وقال الياسين إن العديد من الخدمات اإللكترونية

التي تقدمها الوزارة يتم تعزيزها إلى جانب خدمات
ً
جديدة سيتم طرحها في الفترة المقبلة ،مشيرا إلى
ُ
التحديث الجديد لتطبيق وزارة التربية الــذي يقدم
خــدمــة البحث عــن ال ـمــدارس بالخريطة مــع خاصية
اختيار المدارس بحسب المنطقة التعليمية ،والمنطقة
السكنية ،والمرحلة التعليمية.

ّ
«البلدي» تفقد جسر جابر

ادخــال العقوبات والقرارات الخاصة
ب ـج ـم ـيــع ال ـمــوظ ـف ـيــن ح ـت ــى تتمكن
الجهات المختصة في القطاع االداري
من سحب كشوفات المستحقين الذين
تنطبق عليهم ال ـشــروط وال ـبــدء في
اجــراءات اعتمادها من وزير التربية
د .حامد العازمي تمهيدا لتنفيذها في
النظم المتكاملة.
وذكرت المصادر أن عدد الموظفين
ال ــذي ــن سـتـشـمـهـلــم قـ ـ ــرارات الـتــرقـيــة
باالختيار سيكون ضئيال هذا العام
نتيجة تنفيذ ق ــرار الخدمة المدنية
ال ـ ـخـ ــاص ب ـت ـح ــدي ــد ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ %10
م ــن الـمــوظـفـيــن الـمـسـتـحـقـيــن حيث
سينخفص العدد من  7آالف موظف
تـمــت تــرقـيـتـهــم ال ـع ــام ال ـمــاضــي إلــى
حــوالــي  700مــوظــف بحسب ال ـقــرار
الخاص بالخدمة المدنية والذي سيتم
تطبيقه العام الحالي.

مــن جــانــب آخ ــر ،نـفــذت عامالت
ال ـن ـظ ــاف ــة صـ ـب ــاح أم ـ ــس إض ــراب ــا
جـمــاعـيــا ع ــن الـعـمــل ف ــي ع ــدد من
مدارس منطقة الجهراء التعليمية
بسبب تأخر الشركة المسؤولة عن
دفع رواتبهن شهرين.
وفي هذا السياق ،قالت مصادر
تــربــويــة إن عـمـلـيــة ت ــأخ ــر صــرف
الرواتب جاءت نتيجة لطول الدورة
ال ـم ـس ـت ـنــديــة ،وت ــأخ ــر الـمــدقـقـيــن
الماليين التابعين لــوزارة المالية
فــي اجـ ـ ــراءات ص ــرف مستحقات
الشركات المتعاقدة مع "التربية"،
موضحة أن جـهــودا بــذلــت أمس
ساهمت في صرف احدى دفعات
الشركة ،التي على أساسها سيتم
صـ ــرف رواتـ ـ ــب ال ـع ــام ــات خــال
االيام القليلة المقبلة.

صورة ضوئية لقرار «الخدمة المدنية»

البلدية :تأهيل مفتشي
اإلعالنات لتحرير المحاضر
اعتبر نائب المدير الـعــام لـشــؤون قطاع محافظتي العاصمة
والجهراء ،فيصل الجمعة ،أن عمل المفتشين فني يتطلب الدقة،
نظرا لما يترتب عليه من تبعات خــال مراحله المختلفة ،داعيا
إلى تأهيلهم على الدقة في تحرير المحاضر.
وأشــار الجمعة ،فــي كلمة لــه خــال ال ــدورة التدريبية لمفتشي
اإلعالنات بالبلدية ،والتي جاء ت بعنوان "كيفية تحرير محضر
المخالفة" ،إ لــى أن تحرير محضر المخالفة إذا لــم يتم بطريقة
سليمة ،فإن جهد المفتش سيضيع ،لخطأ في تحريره.
َّ
وبين أن محضر المخالفة محرر رسمي إلثبات واقعة المخالفة
لـقــواعــد ونـظــم الـبـلــديــة ،ويـتــم تـحــريــره على يــد مــوظــف عــام لديه
ضبطية قضائية يفتح بتاريخ ويقفل بتاريخ ،موضحا أن محضر
المخالفة يتضمن جانبا شكليا ،وآخر موضوعيا ،فإذا تكامال اكتمل
الشكل القانوني له.

أعضاء البلدي يطلعون على تفاصيل الجسر

جسر جابر

●
عايشنا
المشروع منذ
2014
العتيبي

علي حسن

أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
المهندس أسأمه العتيبي أن المجلس
البلدي حريص على مالمسة ومتابعة
المشاريع التي أقرت من خالله ،مشيرا
إل ــى أن جـســر جــابــر شـبــه مكتمل ولــم
يتبق فيه إال أجزاء بسيطة.
وبين العتيبي ،خالل زيارته لمشروع
جسر جــابــر ،صباح أمــس ،برفقه عدد

مــن األع ـضــاء والـمـســؤولـيــن فــي بلدية
الكويت ،أنه عايش هذا المشروع منذ
عام  2014وإلى اآلن ،مبينا ان شعورا
غــريـبــا ال يــوصــف انـتــابــه حينما رأى
الـجـســر ،كـمــا أن الـمـشــاريــع التنموية
ً
ب ــدأت تظهر إل ــى الـعـلــن مـشــروعــا تلو
اآلخر.
وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـنـ ــا ك ـم ـج ـل ــس ب ـ ـلـ ــدي ك ـنــا
متعاونين جدا مع هذا المشروع ،وقد
اعطينا تسهيال خاصا له ،والمجلس

الـبـلــدي هــو احــد المحطات الرئيسية
وركن أساسي في هذا المشروع.
مــن جهته ،قــال العضو حسن كمال
ان الـ ـمـ ـش ــروع ي ـم ـثــل االنـ ـط ــاق ــة لـبـنــاء
المشاريع التنموية االخرى ،مثل مدينة
الحرير وتطوير الجزر .وأضــاف كمال:
"نفتخر بالكوادر الوطنية التي ساهمت
في هــذا المشروع  ،كما أن من مهامنا
ت ـس ــري ــع الـ ــرؤيـ ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة لــوضــع
المخطط الهيكلي الذي يلبي الطموح".

مــن جـهـتـهــا ،قــالــت ال ـمــديــرة الـعــامــة
للهيئة العامة للطرق سهى اشكناني إن
مشروع جسر جابر قارب على االنتهاء
في موعده التعاقدي ،والذي سيصادف
 30أب ــري ــل الـمـقـبــل ،وه ــو يـعـتـبــر راب ــع
أط ــول جـســر بـحــري فــي الـعــالــم ،إذ انــه
ان ـجــز ب ــأح ــدث وس ــائ ــل الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة ،ويعتبر من اوائــل المشاريع
التي تستخدم التقنيات الحديثة في
إنشائها.
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تطوير األداء لتعزيز الرعاية الصحية
الصباح:
باسل
ً

محافظ األحمدي
بحث التعاون مع
سفيرة سيراليون

توزيع الشهادات العليا على  120طبيبا من خريجي «البورد الكويتي»
عادل سامي

أك ـ ــد وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة د .بــاســل
الصباح ضرورة مواصلة األطباء
الـخــريـجـيــن ع ـطــاء هــم اإلن ـســانــي
ب ـه ــدف دع ـ ــم وت ـط ــوي ــر مـنـظــومــة
الــرعــايــة الـصـحـيــة والـمـعـلــومــات
الصحية ،بما يحقق الـمــزيــد من
االن ـج ــازات الموثقة بالمؤشرات
اإليجابية.
وأشــاد وزير الصحة ،في كلمة

ألقاها خالل حفل توزيع الشهادات
العليا على  120طبيبا وطبيبة من
خريجي البرامج التدريبية "البورد
الكويتي" ،وعــددهــا  25برنامجا،
وبــرامــج "ال ــزم ــاالت التخصصية
الدقيقة" وعددها  6برامج ،وذلك
بعد أن اجتازوا الدراسات العليا
بنجاح ،بإنجازات معهد الكويت
لالختصاصات الطبية في التطوير

مؤتمر األمراض الوراثية  12الجاري
أعلنت رئيسة مــركــز األم ــراض الــوراثـيــة،
د .ليلى بستكي ،انطالق المؤتمر العالمي
الـســابــع ل ــأم ــراض ال ــوراث ـي ــة ،بــرعــايــة وزيــر
الصحة د .باسل الصباح خــال الفترة من
 12إلى  14الجاري.
وقالت بستكي ،في تصريح صحافي أمس،

إن الـمــؤتـمــر يـهــدف ال ــى زي ــادة الــوعــي الطبي
بأهمية الوراثة ،خاصة الوراثة الطبية ،والتي
تدخل اآلن في جميع التخصصات ،موضحة أن
الفئة المستهدفة في المؤتمر هم أطباء األطفال
والنساء والوالدة والمختبرات والقلب وغيرها
من التخصصات الطبية الدقيقة.

المستمر لمنظومة التعليم الطبي
التخصصي عبر الحصول على
االعـتــراف المؤسسي والبرامجي
م ـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـل ـك ـي ــة ل ــأط ـب ــاء
وال ـج ــراح ـي ــن ال ـك ـنــديــة ،وتـطــويــر
االداء المهني في مجاالت التدريب
واالمـتـحــانــات ،بما يــواكــب أحــدث
المستجدات العالمية.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال األم ـي ــن ال ـعــام
لمعهد الـكــويــت لالختصاصات
ال ـط ـب ـيــة ،د .إب ــراه ـي ــم هـ ـ ــادي ،في
كلمة مماثلة إن المعهد يستهدف
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي زي ـ ـ ــادة عــدد
الـمـقــاعــد الــدراس ـيــة عـبــر التوسع
بـمـخــاطـبــة ال ـجــام ـعــات الـكـنــديــة،
واستقطاب أكبر عدد ممكن منها،
نظرا للتنافس الشديد في المقاعد
الدراسية.
وأضاف أن المعهد يقوم كذلك
بالمباحثات مع المجلس الطبي
الـ ـع ــام وه ـي ـئــة إن ـك ـل ـتــرا للتعليم

وزير الصحة يكرم أحد خريجي برنامج المخ واألعصاب وبدا يوسف العوضي
الطبي بخصوص تدريب وابتعاث
األط ـبــاء الكويتيين ال ــى المملكة
الـمـتـحــدة ،وتــأمـيــن تــدريــب طبي
مـقـنــن بـحـيــث يـضـمــن مـخــرجــات
التعليم الطبي ،كما هو معمول به

حاليا في المملكة المتحدة.
وذكـ ـ ــر أن ال ـم ـع ـهــد س ـع ــى ال ــى
تـنـظـيــم ال ـع ـمــل ال ـمــؤس ـســي منذ
إن ـشــائــه بـغـيــة تـحـقـيــق منظومة
مـتـكــامـلــة بـمــا ي ــراع ــي الــواج ـبــات

ال ـم ـنــوطــة ل ـكــل ج ـهــة وف ــق النظم
الـعــالـمـيــة ،وصـ ــوال ال ــى حصوله
ع ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــراف ال ـم ــؤس ـس ــي من
الكلية الملكية لألطباء والجراحين
الكندية في يونيو .2017

استقبل محافظ األحمدي،
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد،
فـ ـ ــي مـ ـكـ ـتـ ـب ــه ب ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان عـ ــام
المحافظة ،سفيرة سيراليون
لدى الكويت حاجا طوموس،
حيث تبادال األحاديث الودية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـنـ ــاولـ ــت الـ ـع ــاق ــات
الثنائية بين البلدين.
وت ـطـ َّـرق الـلـقــاء إلــى بحث
ف ـ ـ ـ ــرص ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
المشترك ،وتـبــادل الخبرات
بـيــن الـبـلــديــن عـلــى مستوى
األن ـظ ـمــة اإلداري ـ ـ ــة المحلية
ع ـ ـ ـمـ ـ ــومـ ـ ــا ،وعـ ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ع ـ ـلـ ــى ن ـحــو
خاص.
وت ـ ـقـ ـ َّـدم ال ـخ ــال ــد بــالـشـكــر
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــرة حـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى
زيارتها ،متمنيا لها التوفيق
وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح مـ ــن أجـ ـ ــل ال ــدف ــع
بعالقات الصداقة المشتركة
بين البلدين إلى آفاق أرحب.

بدء التشغيل التجريبي لعيادة الفحص الطوعي لـ «اإليدز» القطان :ال إصابات بشرية بـ «طيور الزينة»
الفحص ال تترتب عليه أي مسؤوليات تجاه المراجع

ماجدة القطان

أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة ،د .ماجدة
القطان ،بدء التشغيل التجريبي لعيادة الفحص الطوعي والمشورة،
والتي توفر خدمة فحص فيروس نقص المناعة البشري (إيدز) بسرية
تامة ،وتقدم نتائج فورية للمراجعين.
وقالت القطان ،في تصريح صحافي أمــس ،إن هــذه العيادة جاءت
بعد تنسيق طويل مع الجهات المعنية لتؤكد التزام الكويت بتطبيق
التوصيات العالمية التي تساهم في مكافحة فيروس اإليدز وخفض عدد
اإلصابات الجديدة به وتحقيق األهداف االنمائية األممية.
وأوضحت أن هذه العيادة التي تقع في حوادث مستشفى األمراض
السارية (مبنى الطب اإلسالمي) تعمل على مدار الساعة وترتكز على

مبدأ السرية ،إذ ال يتم طلب أي معلومات أو بيانات عن المراجع ،كما أن
الفحص طوعي وال يترتب عليه أي مسؤوليات تجاه المراجع.
وأكدت أن دقة الفحص عالية جدا ،وتصل إلى  99.9في المئة إذا أجري
الفحص بعد وقت كاف من التعرض لخطر اإلصابة ،كما أن الفحص
السريع المستخدم في العيادة معتمد من منظمة الغذاء والدواء األميركية
ومنظمة الصحة العالمية.
وأشــارت إلى أن دور العيادة ال يقتصر على فحص فيروس نقص
المناعة فحسب ،بل إسداء خدمات المشورة حول الفيروس واألمراض
المنقولة جنسيا وط ــرق الــوقــايــة منها ودراس ــة احتماليات اإلصابة
والكشف عن نتائج االختبار.

أكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون
الصحة العامة د .ماجدة القطان ،أن الفيروس
ال ــذي يصيب "ط ـيــور الــزيـنــة" لــم يـثـبــت ،حتى
اآلن ،أنه ينتقل إلى اإلنسان ،مشيرة إلى أنه لم
تسجل أي حالة إلصابات بشرية في الكويت
بهذا الفيروس.
وأوضحت القطان ،في تصريح أمــس ،أن هذا
النوع من الفيروسات ،الذي أصاب مؤخرا بعض
طـيــور الــزيـنــة فــي س ــوق الـطـيــور بمنطقة ال ــري،
يصيب الطيور بصفة خاصة ،ويسبب نفوقها.
وأشـ ــارت إل ــى وج ــود تنسيق فــي ه ــذا الـشــأن
بين كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة
وال ـث ــروة السمكية والـبـلــديــة ووزارة الــداخـلـيــة،

للتخلص من جميع طيور الزينة الموجودة في
هذا السوق.
وذكـ ــرت أن ــه رغ ــم ع ــدم ث ـبــوت ان ـت ـقــال الـمــرض
إلى االنسان فإن الوزارة نبهت جميع قطاعاتها
المعنية بجميع المناطق الصحية والمستشفيات
لتكون على أهبة االسـتـعــداد ،وذلــك على سبيل
الحيطة والحذر كإجراء احترازي معتاد.
وأهابت القطان بالجميع ضرورة أخذ الحيطة
وال ـح ــذر ك ــإج ــراء اح ـت ــرازي بتجنب مــامـســة أو
الـتـعــامــل مــع أي طـيــور أو ح ـيــوانــات نــافـقــة ،مع
إخطار إدارة الصحة الحيوانية في حال وجود
ن ـف ــوق م ـت ـعــدد ب ـيــن ال ـط ـي ــور ،الت ـح ــاذ إجـ ـ ــراءات
التخلص منها بالطرق الصحية السليمة.

«الصحة» تشارك في مؤتمر الرعاية الصيدالنية بعمان

الشمري :تسليط الضوء على المسار المهني للصيادلة ومجاالت العمل المتاحة
●

عادل سامي

ش ـ ــار ك ـ ــت إدارة ا لـ ـخ ــد م ــات
ال ـص ـي ــدالن ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
ف ــي ف ـعــال ـيــات مــؤت ـمــر الــرعــايــة
الـ ـصـ ـي ــدالنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ،الـ ــذي
نظمته وزارة الصحة العمانية،
مـ ــن  4إلـ ـ ــى  7ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،تـحــت
ش ـع ــار "ال ـت ـم ـيــز ف ــي الـمـمــارســة
الصيدالنية".
وق ــال مــديــر إدارة الـخــدمــات
الـصـيــدالنـيــة ف ــي "ال ـص ـح ــة" ،د.
ع ــاي ــد الـ ـشـ ـم ــري ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،إن ال ـمــؤت ـمــر
ُعقد تحت رعاية وزيــر الصحة
ال ـع ـمــانــي د .أح ـم ــد الـسـعـيــدي،
وبحضور عدد من المسؤولين
ب ـ ــال ـ ــوزارة ،وم ـم ـث ـل ـيــن م ــن دول

م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
إضافة إلى عدد كبير من الكوادر
الطبية والصيدالنية والفئات
الـطـبـيــة األخ ـ ــرى ،بـمــركــز عـمــان
الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكد الشمري أن هذا المؤتمر
من أبرز المؤتمرات المتخصصة
ف ــي م ـجــال ال ـص ـيــدلــة ،ويـحـظــى
بـ ـمـ ـش ــارك ــة دولـ ـ ـي ـ ــة وإق ـل ـي ـم ـي ــة
واس ـ ـعـ ــة ت ـض ــم م ـس ــؤول ـي ــن مــن
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
المتقدمة فــي مـجــال الممارسة
الصيدالنية ،المتمثلة بمنظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،والـجـمـعـيــة
الصيدالنية الملكية البريطانية،
واالتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـصـيــادلــة،
والجمعية األميركية لصيادلة
النظام الصحي.

وأضـ ـ ـ ــاف" :كـ ـم ــا يـ ـش ــارك فــي
ال ـمــؤت ـمــر م ـع ـهــدا ال ـم ـمــارســات
ال ـ ــدوائ ـ ـي ـ ــة اآلم ـ ـن ـ ــة األمـ ـي ــرك ــي
والـ ـكـ ـن ــدي ،وال ـش ـب ـك ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـل ـســامــة ال ــدوائـ ـي ــة ،وال ــراب ـط ــة
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادل ـ ـ ــة
المستشفيات ،ما أثمر تحقيق
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ي ــرتـ ـق ــي
ب ــال ـخ ــدم ــة ال ـم ـق ــدم ــة لـلـمــرضــى
إلــى أعلى المستويات المهنية
المتخصصة وتطبيق معايير
عالمية للرعاية الطبية ،األ مــر
الذي أثرى المؤتمر بالكثير من
التجارب والممارسات والخبرات
العالمية".
وذكـ ــر ال ـش ـمــري أن الـمــؤتـمــر
َّ
ســلــط ال ـضــوء عـلــى الـعــديــد من
الموضوعات المهنية المتعلقة

وزير الصحة العماني يفتتح المؤتمر وبدا على يمينه عايد الشمري
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــدالن ـ ـيـ ــة
المستقبلية المتطورة ،والمسار
ال ـم ـه ـن ــي ل ـل ـص ـي ــادل ــة ،وفـ ــرص
ومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـت ــاح ــة
لـ ـلـ ـصـ ـي ــادل ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ـق ـيــق

الـ ـج ــودة وال ـفــاع ـل ـيــة ف ــي إدارة
العمل الصيدالني بمهنية.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ح ـ ـ ــرص وزي ـ ــر
الـ ـصـ ـح ــة د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
ووكيل الوزارة د .مصطفى رضا،

على إشــراك العاملين بالوزارة
في المؤتمرات الطبية ،لما لها
من فائدة كبرى في صقل خبرات
العاملين بالمجال الطبي.

«حفاظ» تشارك في أسبوع
التدريب المتميز
الشرهان :نسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل مـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــر إدا رة
العالقات العامة واإل عــام
بـ ــال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم وع ـل ــوم ــه
(حـ ـف ــاظ) ن ــاي ــف ال ـشــرهــان
إن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي أس ـ ـبـ ــوع
التدريب المتميز السنوي
الـ ـخ ــام ــس ،الـ ـ ــذي يـنـظـمــه
معهد التدريب اإلنشائي
الـ ـت ــاب ــع ل ـق ـط ــاع ال ـت ــدري ــب
في الهيئة العامة للتعليم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
خـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
والـ ـ ــذي تـ ـش ــارك ف ـي ــه ع ــدد
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ُ
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ـ ـع ـ ـقـ ــد
خالله العديد من الدورات
ً
التدريبية المتاحة مجانا
في مختلف المجاالت.

مقومات النجاح
وأشار الشرهان إلى أن
"حفاظ" تشارك في تنظيم
دورة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان "أ س ـ ـ ــس
ومقومات نجاح واستمرار
الـفــرق الـتـطــوعـيــة" ،والـتــي
يـقــدمـهــا الـمـهـنــدس أحـمــد
الـ ـم ــرش ــد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس
إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــة و ن ــا ئ ــب
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي
للعمل التطوعي ،وتتناول
مـفـهــوم الـعـمــل الـتـطــوعــي،
والدور المجتمعي لقطاع
األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة،
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـ ــأس ـ ـ ـيـ ـ ــس
العمل التطوعي الناجح،
وعناصر استمراره.
وعن مشاركة الجمعية

نايف الشرهان

فــي هــذه الفعالية ،أو ضــح
ا لـ ـ ـش ـ ــر ه ـ ــان أن " ح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ"،
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ إن ـ ـ ـشـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وهـ ـ ــي
تـ ـتـ ـبـ ـن ــي رؤيـ ـ ـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة
ل ـمــد ج ـســور ال ـت ـع ــاون مع
جميع الجهات والهيئات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة
بـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،كـ ـم ــا
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى نـ ـش ــر ث ـقــافــة
ال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،الـ ــذي
يعد مــن سـمــات المجتمع
الكويتي منذ القدم ،األمر
ا لــذي تـ ّـو ج بتسمية سمو
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
ً
األ حـمــد قــا ئــدا لإلنسانية؛
ً
تـ ـق ــدي ــرا ل ـ ــدور س ـم ــوه فــي
مجاالت األعمال اإلنسانية
وال ـخ ـيــريــة ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.

ةديرجلا

•
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محليات

جار الربط مع «المنافذ»
:
ةديرجلا
لـ
الوقيان
ٍ
لمعرفة حركة «موظفي الحكومة»
•

كشف الشهادات الدراسية المزورة مع «التعليم العالي» عبر «»Qr code
كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون نظم المعلومات في
ديوان الخدمة المدنية سبيكة الوقيان ان الديوان ينسق مع
ادارة المنافذ في وزارة الداخلية لالنتهاء من الربط اآللي
لالطالع على حركة دخول وخروج الموظفين في القطاع
الحكومي ،مؤكدة انه يجري العمل مع وزارة التعليم العالي
محمد الجاسم

االستغناء
عن الشهادات
الورقية
واعتماد
اإللكترونية
ً
قريبا

توزيع أجهزة
الـ «»KIOSK
على كل جهة
حكومية
حسب
حجمها بما
يتراوح بين
جهازين و4

تم االستغناء
عن المخاطبات
الورقية...
وآلية التعيين
تتم في يومين
بالنظام

• ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ...ح ــدثـ ـيـ ـن ــا عــن
مشروع االكشاك الذكية؟
ُ
 في البداية يجب ان نعرفب ــرن ــام ــج «ال ـن ـظ ــم الـمـتـكــامـلــة
ل ـل ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة» والـ ـت ــي
هــي عـبــارة عــن مجموعة من
ال ـن ـظ ــم اآلل ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـتــولــى
جميع الخدمات واالجــراء ات
االدار ي ـ ــة وا لـمــا لـيــة المتعلقة
بالموظفين بما فيها صرف
الرواتب والميزات الوظيفية
لجميع العاملين فــي جهات
القطاع الحكومي الخاضعة
تـحــت مظلة مجلس الخدمة
ال ـمــدن ـيــة وع ــدده ــا  48جـهــة،
وهذا البرنامج يوفر خدمات
ل ـل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ع ـ ــن ط ــري ــق
قنوات مختلفة احدها أجهزة
االكشاك الذكية  ،KIOSKومن
خالله تقدم خدمات اال طــاع
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــى اصـ ـ ـ ـ ـ ــدار
الـ ـشـ ـه ــادات ال ـت ــي يـحـتــاجـهــا
الـ ـم ــوظ ــف ال ـح ـك ــوم ــي وع ـلــى
رأسها شهادة لمن يهمه االمر
او شهادة الراتب ،واعتمادها
ً
إلكترونيا.
وقــد قــام الــديــوان بتقسيم
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
اال ك ـ ـشـ ــاك ا ل ــذ كـ ـي ــة «»KIOSK
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــرح ـ ـل ـ ـت ـ ـيـ ــن ،االول ـ ـ ـ ــى
مرحلة التجربة عبر توزيع
ً
 30ج ـ ـ ـهـ ـ ــازا عـ ـل ــى  9ج ـه ــات
وهي ديوان الخدمة المدنية
ووزارات الصحة واال شـغــال
وال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارة وال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة واالوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ً
وال ــدف ــاع ،ف ـضــا ع ــن االدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي
وإدارة اال طـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة،
وفـ ـق ــا ل ـح ـجــم ال ـج ـه ــة وعـ ــدد
موظفيها ،بحيث ال تتعدى
أربعة اجهزة للجهة الواحدة،
أ مــا المرحلة الثانية فتكون
م ــن خ ـ ــال ت ـع ـم ـيــم ال ـت ـجــربــة
وتطبيقها على بقية الجهات.
وك ـ ــان م ـق ـص ــودا أن ت ـكــون
المرحلة االولية من التجربة
بأحجام مختلفة من الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الكـ ـتـ ـش ــاف م ــدى
قـ ــدرة األج ـه ــزة وال ـن ـظــم على
مـ ـع ــالـ ـج ــة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـخ ــدم ــة
ب ـتــواتــرات مـخـتـلـفــة ،وال شك
كـ ـ ـع ـ ــادة اي تـ ـج ــر ب ــة ت ـت ـع ـلــق

األكشاك الذكية تختصر
الدورة المستندية

إلنجاز عملية الربط اآللي للكشف عن الشهادات الدراسية
المزورة عبر تقنية الرقم اآللي « ،»Qr codeمعلنة أن
هناك آلية جديدة الدخال التوقيع االلكتروني في النظم
المتكاملة.
جاء ذلك خالل لقاء لها مع «الجريدة» تحدثت قيه
ب ــال ـت ـق ـن ـي ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
أن ه ـ ـنـ ــاك مـ ـش ــا ك ــل ب ـس ـي ـطــة
صــادفـتـنــا فــي بــدايــة تطبيق
المشروع وهنا تكمن اهمية
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ،وم ـ ـ ــن اب ـ ـ ـ ــرز ت ـلــك
المشاكل عملية طباعة الختم
ع ـلــى ال ـش ـهــادة الـ ـص ــادرة من
ً
الجهاز ،خصوصا ان الجهاز
ي ـج ـمــع ب ـي ــن  3ان ـظ ـم ــة وه ــي
ال ـن ـظ ــام ال ـم ـت ـع ـلــق ب ـبــرنــامــج
النظم المتكاملة ،ونظام الدفع
المالي ،باالضافة الى النظام
الـ ـخ ــاص ب ـم ـك ــون ــات ال ـج ـهــاز
نفسه ،مما يستلزم ان تكون
ً
ا لـمــواء مــة بينها عالية جــدا ،
وبالفعل تم عالجها ونجاح
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ل ـت ـص ـب ــح ج ــاه ــزة
للتنفيذ واآلن نـقــوم بتنفيذ
المرحلة الثانية.

الخدمات الذكية
• م ـ ــن أيـ ـ ــن أتـ ـيـ ـت ــم ب ـف ـك ــرة
األكشاك الذكية؟
 أت ـ ــت مـ ــن واقـ ـ ــع اح ـت ـي ــاجال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وضــرورة التوجه إلــى ميكنة
االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وتـ ـبـ ـسـ ـيـ ـطـ ـه ــا
م ــن خـ ــال ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات
ً
ال ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا ل ـ ـلـ ــوصـ ــول ال ــى
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ــذه
األكشاك متوافرة منذ سنوات
في الجهات الحكومية ،ولكن
م ــا اس ـت ـجــد ع ـل ـي ـهــا ه ــو آل ـيــة
اصدار الشهادات.
والش ــك ان جـمـيــع خــدمــات
«ال ـن ـظ ــم ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة» اص ـبــح
ب ــإم ـك ــان ال ـمــوظ ـف ـيــن االط ــاع
ع ـل ـي ـه ــا واسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا عـبــر
اجـهــزتـهــم الـمـحـمــولــة الــذكـيــة
مـنــذ اك ـثــر م ــن سـنــة حـيــث تم
ت ــوفـ ـي ــره ــا لـ ـه ــم ول ـ ـكـ ــن فـيـمــا
يتعلق بالمستندات المادية
اس ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـنـ ــا ت ـ ـقـ ــدي ـ ـم ـ ـهـ ــا م ــن
خــال  ،kioskو نـسـعــى قريبا
ل ــاسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة
ً
الورقية واعتمادها الكترونيا.
• هــل لــد يـكــم آ ل ـيــة للكشف
عن الشهادات المزورة؟ وهل
تلقيتم بالفعل أي مخاطبات
من جهات معينة؟
 -وردت ـ ـنـ ــا افـ ـ ـ ــادة مـ ــن بـعــض

الوقيان عن تدشين مشروع األكشاك الذكية
إلصدار شهادات لمن يهمه األمر بشكل
لحظي في الجهات الحكومية ،بحسب حجم
الموظفين وعددهم ،وفيما يلي تفاصيل
اللقاء:

ُ
المؤسسات قدمت اليها شهادات
م ــزورة ،مـمــا َ
حملنا إ لــى توفير
ن ـظ ــام لـلـتـحـقــق م ــن ال ـش ـه ــادات
ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن ط ــري ــق ال ـم ــوق ــع
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي لـ ــديـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
باستخدام شعار يحتوي على
ر ق ــم آ ل ــي « كـ ــود  »Qr Codeلكل
شـ ـ ـه ـ ــادة صـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ــن «الـ ـنـ ـظ ــم
المتكاملة».

نسعى إلدراج
الجهات
المستقلة
في البرنامج
الجديد للنظم
المتكاملة

الشهادات المزورة
• هل من الممكن االستفادة
مـ ــن ه ـ ــذه اآلل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ــأك ــد مــن
الشهادات الدراسية؟
 م ــن ا لـمـمـكــن ان تستفيدوزارة ا ل ـت ـع ـل ـيــم ا لـ ـع ــا ل ــي مــن
هذه التجرية بوضع رقم آلي
ل ـكــل شـ ـه ــادة ت ـتــم مـعــادلـتـهــا
لـلـكـشــف ع ــن ال ـش ـه ــادات غير
المعترف بها او االشتباه في
أن تكون مــزورة ،واالن لدينا
تنسيق مع «التعليم العالي»
لــان ـت ـهــاء م ــن ع ـم ـل ـيــة الــربــط
اآللي أسوة بالربط المعمول
به مع جامعة الكويت والهيئة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
باالضافة الى انه تم االنتهاء
ً
م ــؤخ ــرا م ــن ال ــرب ــط االلـ ــي مع
مـجـلــس الـجــامـعــات الـخــاصــة
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
المعتمدة من تلك الجامعات
داخل الكويت ،وفور االنتهاء
ال ن ـح ـتــاج م ــراس ــات ورق ـيــة
واع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ل ـل ـش ـه ــادات بــل
بــاالم ـكــان الـكـشــف عـنـهــا عبر
النظم المتكاملة.

آلية جديدة
إلدخال
التوقيع
اإللكتروني
بالنظم
المتكاملة
وما قامت به
«المعلومات
المدنية» ال
يالئم النظام

• هــل سينتهي ا لــر بــط مع
«الـتـعـلـيــم الـعــالــي» مــع السنة
المالية الجديدة؟

 اي ـقــاف الـعـمــل فــي النظمالمتكاملة في الفترة االخيرة
يأتي مع دخول كل مجموعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
للنسخة الجديدة من النظم،
حيث تصاحب عملية االنتقال
اعـ ـ ـم ـ ــال نـ ـق ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات مــن
ال ـن ـظــام ال ـقــديــم ال ــى االص ــدار
الـجــديــد ال ــذي ب ــدوره يتطلب
وقـ ــف ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـن ـظــام ـيــن
ً
تـجـنـبــا لـفـقــد ال ـب ـيــانــات ،وقــد
انـتـهــى ال ــدي ــوان مــن االنـتـقــال
ل ـ ـ ــاص ـ ـ ــدار ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـل ـن ـظــم
المتكاملة في عام  2015ولكن
بدأ تعميم النظام على جميع
الجهات الحكومية مع بداية
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة في
ا بــر يــل الماضي بعد تجربته
ل ـم ــدة ث ــاث سـ ـن ــوات ،شملت
المرحلة االولــى ثــاث جهات
هــي الهيئة ا لـعــا مــة للرياضة
 ,واالم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــاوق ــاف
ووزارة ال ـن ـفــط ،بـعــد ذل ــك تم
تـقـسـيــم ال ـج ـه ــات الـ ــى  5لـكــل
م ــرحـ ـل ــة ت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي اب ــري ــل
.2019
وكـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـيـ ـكـ ـن ــة
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات مـ ــا تـ ــم ت ـط ــوي ــره
ب ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام وآل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـي ــن
بـ ـحـ ـي ــث ت ـ ــم االس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــاء عــن
ال ـم ـخ ــاط ـب ــات ال ــورقـ ـي ــة بـيــن
الجهات الحكومية وأصبحت
االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات تـ ـت ــم م ـ ــن خ ــال
النظام مباشرة بصورة اسرع
ف ـ ــي ظ ـ ـ ــرف ي ــومـ ـي ــن ب ـخ ــاف
م ــا ك ــان ي ـتــم ف ــي ال ـســابــق من
مخاطبات ورقية يحتمل فيها
الخطأ والتأخير.
• ما هي خطة الديوان في
ً
رؤ ي ــة  2035خـصــو صــا فيما
يتعلق بالنظام؟

هدفنا قاعدة
بيانات مركزية
للوصول إلى
حكومة ذكية
وتسهيل مهمة
متخذي القرار
في وضع
االستراتيجيات

ـار ال ـت ـن ـس ـي ــق حــال ـيــا
 جـــ ٍل ـلــربــط م ــع الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
ومتى ما تم االنتهاء فسنكون
أنجزنا تغطية جميع آليات
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات داخ ـ ــل
الكويت وخارجها.

النظم المتكاملة
• ف ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
كـثــر تــوقــف الـعـمــل فــي النظم
المتكاملة ...فما األسباب؟

 ق ـط ــاع ن ـظــم الـمـعـلــومــاتفــي ا ل ــد ي ــوان ال يعمل بمنأى
ع ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـعــامــة
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة وه ـ ـ ــو عـ ـض ــو ف ــاع ــل
مـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــزم ـ ـ ــة ويـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
مـشــاريــع تحقق تـلــك الــرؤيــة،
وا لــد يــوان يشرف على النظم
اآل ل ـيــة المتكاملة ا لـتــي تدعم
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
و نـسـعــى إلدراج المؤسسات
والـجـهــات الحكومية الـتــي ال
تخضع لمظلة ا لــد يــوان مثل

آلية التقييم ...والبصمة
ذك ـ ـ ــرت الـ ــوق ـ ـيـ ــان أن ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـس ـن ــوي
للموظف تــم ر بـطــه بنظام «البصمة» حيث
وضــع  30فــي الـمـئــة مــن التقييم عـلــى مــدى
التزامه بالحضور واالنصراف ،وصدر قرار
ً
باحتساب هــذه النسبة اليا من خــال ربط
النظام بتقرير الحضور واالنصراف ،الفتة
الى أن القرار قسم النسبة إلى  20في المئة
على ســا عــات التأخير ،و 10فــي المئة على
عدد االنقطاعات عن العمل.
وقالت ان الديوان انتهى من ربط البصمة
بالنظم المتكاملة ل ــ 22جهة مــن ا صــل ،48

قالت الوقيان إن األكشاك الذكية تختصر الدورة المستندية
إلصدار شهادة الراتب للموظف الحكومي ،والتي من الممكن
ان تأخذ اجراءاتها خالل الروتين العادي اكثر من يومين ،مع
حزمة من التوقيعات على مذكرة ورقية وإرسالها إلى الشؤون
االدارية ،وذلك يعتمد على سرعة كل جهة .وأوضحت أن الوضع
اآلن اختلف ،إذ أصبح اصدارها يتم بشكل لحظي بمجرد وضع
البطاقة المدنية ودفع الرسوم الخاصة بالشهادة ،وال نستقبل
ً
رسوما نقدية ،بل عن طريق بطاقة السحب اآللي نظرا لقرار
وزارة المالية بمنع التداول النقدي في الخدمات الحكومية.

مـضـيـفــة ان ال ـج ـهــات ال ـتــي تــم االن ـت ـهــاء من
ً
ربطها سيكون التقييم فيها ا لـيــا  ،ويحدد
ً
بين درجـتـيــن وفـقــا لالئحة الــدرجــات التي
وضعها القرار ،أما الجهات غير المربوطة
فـيـتــم اح ـت ـســاب ع ــدد ال ـغ ـيــابــات او ســاعــات
الـتــأخـيــر مــن نـظــام البصمة ويـتــم ادخــالـهــا
ً
ي ــدوي ــا فــي الـنـظــم الـمـتـكــامـلــة ،وعـلـيـهــا يتم
احتساب الدرجات التي يستحقها الموظف،
موضحة ان عملية ربط البصمة مع الديوان
مــن عــدمــه ال تـعــرقــل آل ـيــة الـتـقـيـيــم الـسـنــوي
للموظفين.

سبيكة الوقيان
ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات ذات ا لـطـبـيـعــة
المستقلة كالمؤسسة العامة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والهيئة ا لـعــا مــة للمعلومات
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وبـ ـ ـن ـ ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
وغيرها ،بالرغم انها مرتبطة
ً
الـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــع ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان بـ ـن ــاف ــذة
خ ــاص ــة ،والـ ـه ــدف م ــن ادراج
تلك الجهات هو تكوين قاعدة
ب ـ ـيـ ــانـ ــات واحـ ـ ـ ـ ــدة وم ــرك ــزي ــة
ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول ال ــى
حـ ـك ــوم ــة ذك ـ ـيـ ــة كـ ـم ــا ت ـس ـهــل
مهمة متخذي القرار في وضع
االستراتيجيات ورؤى القطاع
الحكومي.

التوقيع اإللكتروني
• ماذا عن مشروع التوقيع
اإللكتروني ا لــذي سيختصر
الـ ــوقـ ــت إلن ـ ـجـ ــاز ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
الحكومية؟
 نـهــدف الــى وج ــود بوابةالكترونية متكاملة للقطاع
الحكومي ،والشك ان تطبيق
الـ ـت ــوقـ ـي ــع االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي مــن
المتطلبات الالزمة للحكومة
الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ق ـم ـن ــا
بـ ـمـ ـح ــاوالت ل ــدم ــج ال ـتــوق ـيــع
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بــه
م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة داخ ــل
ب ــرن ــام ــج ال ـن ـظ ــم ال ـم ـت ـكــام ـلــة
ول ـ ـكـ ــن ط ـب ـي ـع ــة الـ ـت ــوقـ ـي ــع ال
يتالء م مع النظم وذلك لتعدد
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات داخـ ـ ـ ــل الـ ـب ــرن ــام ــج
المركزي مما يتطلب تعريف
نــوع مختلف من التوقيعات
ا لــر س ـم ـيــة ،وال ش ــك ان هيئة
الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة قطعت
ً
ً
ش ــوط ــا ك ـب ـي ــرا ف ــي ال ـتــوق ـيــع
االلـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ــي ل ـ ـ ـكـ ـ ــل جـ ـه ــة
حكومية ،وهي جهود جبارة
بحيث اصبح من الممكن ان
يـسـتـخــدم داخ ــل جـهــة العمل
لكل موظف ،ونعمل اآلن على
اي ـج ــاد ال ـيــة الدخـ ــال تــواقـيــع
ال ـك ـتــرون ـيــة خ ــاص ــة بــالـنـظــم
المتكاملة.
• كيف تعملون على حماية
البيانات الوظيفية لموظفي
ً
ال ــدول ــة خ ـصــوصــا أن اآلون ــة

األ خـيــرة شهدت بيع بيانات
لجهات خارجية؟
 نملك ك ــوادر وطنية ذاتكـ ـ ـف ـ ــاء ة ع ــالـ ـي ــة وه ـ ـ ــي ت ـضــع
نصب أعينها رفع مستويات
الـ ـحـ ـم ــاي ــة ل ـم ـن ــع ح ـ ـ ــدوث اي
اخ ـ ـتـ ــراق ل ـل ـب ـي ــان ــات ،ك ـم ــا ان
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع نـ ـ ـظ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
يستعين بشركات استشارية
ع ــا ل ـم ـي ــة ذات خـ ـب ــرة ع ــا ل ـي ــة،
ولــدي ـنــا تـنـسـيــق م ــع الـجـهــاز
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات في تنفيذ معايير
الحوكمة التي يجب اتباعها
لـ ـحـ ـم ــاي ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
الحكومي.
• هـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـعـ ـ ــر ض ـ ـ ـتـ ـ ــم ألي
محاوالت اختراق؟
 ن ـع ــم ،ل ـك ــن ف ــري ــق الـعـمــلفي نظم المعلومات استطاع
اكتشافها قبل ان تنتج عنها
اي أضرار.
• مــاذا عن الربط مع إدارة
ال ـم ـن ــاف ــذ ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــوزارتـ ــي
الدخلية والصحة من جانب
الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرض ـ ـيـ ــات
المزورة؟
 ه ـ ـنـ ــاك ر ب ـ ـ ــط م ـ ــع وزارةال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث يـ ـت ــم
ً
ادخالها اليا واعتمادها ،اما
فيما يخص ا لــر بــط مــع ادارة
الـمـنــافــذ لـلـكـشــف ع ــن ح ــاالت
الـ ــدخـ ــول والـ ـ ـخ ـ ــروج فـسـيـتــم
ً
ً
ً
قــري ـبــا ج ـ ــدا ،خ ـصــوصــا بعد
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ال ـ ــرب ـ ــط اآلل ـ ــي
المتعلق بالصحيفة الجنائية
للمعينين الجدد.
• كلمة أخيرة؟
 ن ـ ـث ـ ـنـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادرالـتــي يملكها ال ــدي ــوان وفــرق
ال ـع ـمــل ف ــي ن ـظــم الـمـعـلــومــات
ً
الـ ـت ــي دائ ـ ـمـ ــا م ــا تـ ـك ــون عـلــى
قــدر األمانة في الحفاط على
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـب ـي ــان ــات
ورواتـ ـ ـ ـ ــب مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ن ـصــف
م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي ال ـق ـطــاع
الحكومي.

االنتقال لإلصدار الجديد
من «المتكاملة» في أبريل
أرجعت الوقيان سبب التوقف المتكرر وعلى فترات متقطعة
لبرنامج النظم المتكاملة في الفترة االخيرة إلى أنه كان يأتي
مع دخــول كل مجموعة من الجهات الحكومية إلى النسخة
الجديدة من النظم ،حيث تصاحب عملية االنتقال أعمال نقل
بيانات من النظام القديم الى االصــدار الجديد الــذي بدوره
ً
يتطلب وقف العمل في النظامين تجنبا لفقد البيانات.
وأضافت أنه تم تقسيم الجهات الحكومية ،بحيث تضاف
ً
 5منها في كل مرحلة ،حرصا على انجاز االنتقال لإلصدار
الجديد لجميع الجهات بحد اقصى ابريل المقبل.

الخراز :توثيق جهود الكويت اإلنسانية «مركز التوحد» يختتم دورة الخطط
ً
أكد أن مؤسسات العمل الخيري رفعت راية الكويت دوليا
العالجية السلوكية لذوي االحتياجات
●
جورج عاطف

أه ـ ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ـت ــوث ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي
(ف ـ ـنـ ــار) ال ـ ــى وزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة س ـعــد الـ ـخ ــراز،
مجموعة من أحدث إصدارات
المركز من الكتب التوثيقية
وم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي ت ــوث ـي ــق
العمل اإلنساني.
جاء ذلك خالل زيارة رئيس
المركز د .خالد الشطي لوزارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون ،بـ ـه ــدف ال ـت ـعــريــف
بـمركز «فنار» والدور المنوط
به في توثيق العمل التطوعي
والخيري الكويتي ،باعتباره
واح ـ ـ ـ ــدا مـ ــن أوائ ـ ـ ـ ــل الـ ـم ــراك ــز
المتخصصة في هذا المجال،
وإهـ ـ ـ ــداء أحـ ـ ــدث اإلصـ ـ ـ ــدارات
وهو كتاب «العمل التطوعي
الكويتي في أربعة قرون».
وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـخـ ـ ــراز ب ـج ـهــود
«ف ـ ـنـ ــار» ال ـح ـث ـي ـثــة ف ــي م ـجــال

حفظ أعمال الكويت اإلنسانية
الـمــوجـهــة ل ـلــداخــل وال ـخ ــارج
وت ــأري ـخ ـه ــا وهـ ــو دور ليس
بالهين ويحتاج إلى تضافر
الجهود لالضطالع به ،مؤكدا
أن «ال ـك ــوي ــت ب ـلــد اإلنـســانـيــة
وأميرها قائد العمل اإلنساني
تـعـلـمـنــا م ـنــه أن ن ـس ـيــر على
نـ ـهـ ـج ــه ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي نـ ـ ـح ـ ــن بـ ـح ــاج ــة
إل ــى تــوث ـيــق ك ــل م ــا ت ـق ــوم به
الكويت من جهود ومساعدات
إنـ ـس ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ا ل ـ ــر سـ ـ ـم ـ ــي أو ا ل ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي أو
المجتمع المدني ،وهو الدور
الذي يقوم به مركز فنار».
وأعــرب الخراز ،عن «فخره
بـمــؤسـســات الـعـمــل الـخـيــري
والتطوعي كافة لما لها من
بصمة واضحة وثرية في رفع
راية الكويت عالية بين األمم
بعد سعيها الدائم الى تقديم
مساعداتها في أقصى بقاع
األرض من بــاب مسؤوليتها

الشطي يهدي إلى الخراز كتاب إنجازات المركز
وواجبها اإلنساني» ،متمنيا
ال ـتــوف ـيــق ل ـ ـ «فـ ـن ــار» وش ــاك ــرا
لجهود القائمين عليه.
م ــن ج ــان ـب ــه أعـ ـ ــرب رئ ـيــس
مــركــز ف ـنــار د .خــالــد الشطي
عــن سعادته باللقاء المثمر
م ــع وزيـ ــر الـ ـش ــؤون ،وتلمس

منه اهتمامه بالعمل الخيري
والتطوعي وتقديم الدعم من
قبل الوزارة لمؤازرة ومعاونة
مؤسساته جميعا ،ما يؤكد
ت ــاق ــي ال ـج ـه ــود الـحـكــومـيــة
باألنشطة األهلية في خدمة
اإلنسانية.

نظم مركز التدريب في مركز
الكويت للتوحد دورة تصميم
وت ـط ـب ـي ــق ال ـخ ـط ــط ال ـعــاج ـيــة
السلوكية ل ــذوي االحـتـيــاجــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــدث ف ـي ـه ــا د.
ع ـبــدالــرح ـمــن جـ ــرار لمجموعة
م ــن الـمـعـلـمـيــن واألخـصــائـيـيــن
والمشرفين.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـم ــرك ــز أن ال ـ ـ ــدورة
تأتي ضمن سلسلة من الدورات
والـ ـمـ ـح ــاض ــرات الـمـتـخـصـصــة
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـت ــوح ــد وال ـف ـئ ــات
ال ـخ ــاص ــة ع ـل ــى وجـ ــه ال ـع ـم ــوم،
وتناولت تدريبات عملية على
أكثر األساليب العالجية فاعلية،
وك ـي ـف ـيــة ق ـي ــاس ال ـس ـل ــوك ،كما
نفذ المشاركون عمليا خططا
ع ــاج ـي ــة س ـل ــوك ـي ــة مـ ــع بـعــض
السلوكيات ،مثل :النشاط الزائد،
العنف ،ضعف االنتباه ،االيذاء،
االنسحاب االجتماعي.
وفي الختام وزعت شهادات
ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر ع ـلــى جميع

جانب من فعاليات دورة «التوحد»
المشاركين ،مع تأكيد استمرار
مثل هــذه الفعاليات التوعوية
التي تخدم أسر األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة.
وأشار مركز الكويت للتوحد
إلــى أنــه يعمل منذ نشأته عام

 1994على متابعة المستجدات
فــي عــالــم الـتــوحــد ،وم ــا توصل
إلـيــه الـعـلــم مــن تـطــور وتــدريــب
للمصابين بهذا االضطراب.
وأض ــاف أن الـ ــدورة المقبلة
ستقام بعنوان «إعداد البرنامج

الـتــربــوي ال ـفــردي للطلبة ذوي
ال ـ ـحـ ــاجـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة» ،م ـ ــن 4
إلــى  6مــارس المقبل ،فــي قاعة
ال ـم ـح ــاض ــرات ال ـك ـب ــرى بمبنى
مركز الكويت للتوحد.

برلمانيات ٦
إسقاط استجواب المويزري للمبارك ورفعه من جدول األعمال
ةديرجلا

•
العدد  / 4036الخميس  7فبراير 2019م  2 /جمادى اآلخرة 1440هـ

majles@aljarida●com

ّ
• العدساني والكندري تحدثا معارضين لتقرير «التشريعية» بعدم دستورية االستجواب والهاشم وحماد مؤيدين
ً
كما كان متوقعا ،رفع مجلس األمة من جدول أعماله في جلسته
التكميلية ،أمس ،استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء،
بعد موافقته بأغلبية نيابية كبيرة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم
دستورية االستجواب.
وكان النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري قد تحدثا معارضين
لتقرير اللجنة التشريعية ،في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم
وسعدون حماد مؤيدين له.
ووافق المجلس في بداية جلسته على تعديل قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما يزيد مدة الطعن امام "التمييز" إلى ستين يوما بدال من
ثالثين ،وأحاله إلى الحكومة ،ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الخامس
من مارس.
وقرر المجلس عدم الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل ،بشأن عدم دمج ونقل اختصاصات جهاز
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة  20من  45عضوا على التوصيات
الواردة في تقرير اللجنة الصحية.
فهد التركي
ومحيي عامر

ثقتنا بوزير
العدل كبيرة
وهو قادر على
حل مشكلة
تأخر طباعة
األحكام

الرومي

نرجو من
الوزير تبني
مقترح
وضع إيميل
إلكتروني
لكل مواطن
في البطاقة
المدنية

الدمخي

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم الجلسة
التكميلية ،أمــس ،فــي التاسعة
والـنـصــف ،بـعــد أن رفـعـهــا مــدة
نـ ـص ــف سـ ــاعـ ــة ل ـ ـعـ ــدم اك ـت ـم ــال
الـ ـنـ ـص ــاب ،وتـ ــا األمـ ـي ــن ال ـع ــام
أسـ ـم ــاء األع ـ ـضـ ــاء ال ـحــاضــريــن
والمعتذرين والغائبين بــدون
إذن أو إخطار.
وبـحـســب ق ــراره أمــس األول،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ج ـل ـس ـت ــه
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ب ـت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
المرافعات المدنية والتجارية،
حيث يهدف الى تعديل ميعاد
الطعن بالتمييز بجعله ستين
يوما بدال من ثالثين يوما في
األح ـك ــام ال ـص ــادرة مــن محكمة
االستئناف.
وكان أول المتحدثين النائب
عـبــدالـلــه الــرومــي ال ــذي ق ــال في
بــدايــة حديثه" :قــدمــت االقـتــراح
فــي  ،2017/11/15فكيف تكون
آل ـي ــة إقـ ـ ــرار وإنـ ـج ــاز ال ـقــوان ـيــن
لــدي ـنــا س ـنــة وأك ـث ــر م ــرت عليه
وه ــو ف ــي الـ ـج ــدول ،وإذا أردن ــا
اإلنـجــاز فالبد مــن تسريع آلية
إص ـ ــدار ال ـقــوان ـيــن ف ــي الـلـجــان،
وعندما تأتي الى المجلس البد
من سرعة التعامل معها".
واضاف الرومي" :أقول لوزير
الـعــدل إن هــذا االق ـتــراح بــزيــادة
م ــدة ال ـط ـعــن بــالـتـمـيـيــز م ــن 30
الــى  60يــومــا يــأتــي ألن محاكم
التمييز تحتاج إلى الحكم لكي
ي ــدرس وتبحث أسـبــابــه ،ورغــم
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـك ـب ـيــرة وال ـت ـطــور
لكننا عاجزون عن طباعة الحكم
خالل أسبوع أو أسبوعين وهذا
شيء مخجل ومحزن".
وتــابــع" :ثقتنا بــوزيــر العدل
كبيرة ،فكم وزير للعدل تعاقب
عـلــى ه ــذه الحقيبة وتـعـجــزون
ع ــن ال ـط ـب ــاع ــة ،وه ـ ــذه مـصــالــح
ال ـن ــاس ،ومـســؤولـيـتـنــا مــراعــاة

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

مـصــالــح ال ـنــاس فــي أه ــم مرفق
وهــو الـعــدالــة ،ولديكم ميزانية
للطباعين وكل طلباتكم".
وأردف" :عندما نرى أن الحكم
لــم يطبع لمدة أشـهــر ،وهــو من
 6أو  7صفحات فهذا غير جيد
بـحــق ال ـكــويــت ،واس ـت ـمــرار ذلــك
يـعـطــل مـصــالــح ال ـن ــاس ،ونظن
فـ ـي ــك كـ ــل الـ ـخـ ـي ــر ،وأعـ ـتـ ـق ــد ان
وزير العدل قادر على حل هذه
المشكلة".

صاحب اختصاص
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب صــالــح
عــاشــور" :الـشـكــر ل ــأخ الــرومــي
ل ـت ـق ــدي ــم ه ـ ــذا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،وه ــو
ص ــاح ــب اخـ ـتـ ـص ــاص ،وق ــدم ــه
ل ــوج ــود م ـع ــان ــاة وم ـش ــاك ــل في
الـقــانــون فــاضـطــر ال ــى تعديله،
اليوم بعد صدور االستئناف 30
يوما والمدة غير كافية ،وبما ان
وزارة العدل والمجلس االعلى
للقضاء قاال إن المدة غير كافية
كان من األولى أن الحكومة هي
التي تتقدم بهذا التعديل".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ــاشـ ـ ــور الـ ـ ـ ــى انـ ــه
"لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى صـ ـ ـ ــورة مــن
ال ـح ـكــم ح ـتــى يـسـتـطـيــع تـقــديــم
مذكرة لمحكمة التمييز يقولون
إنها غير كافية ،ونحن في عصر
التكنولوجيا وال ـت ـطــور ،وهــذا
تـخـلــف إداري ،وال ـم ـف ـتــرض أن
ي ـكــون ه ــذا ال ـع ـمــل إلـكـتــرونـيــا،
وه ـ ــذا ال ـق ـص ــور اإلداري يــأتــي
ف ــي ظ ــل أن ال ـح ـكــومــة ت ـصــرف
الـ ـ ـم ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإللكترونية".
وت ــاب ــع" :ع ـل ــى ذل ــك ت ــم تـقــديــم
ال ـت ـعــديــل ع ـلــى ال ـق ــان ــون لتمديد
المدة من  30يوما الــى  60يوما،
لـكــن ال ـخ ــوف عـنــد ت ـمــديــد الـمــدة
الـ ــى  60ي ــوم ــا ي ــأت ــون وي ـقــولــون
الـ ـ ـم ـ ــدة غـ ـي ــر ك ــافـ ـي ــة ،آن األوان
لـتـفـعـيــل ال ـح ـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة

إلي ـصــال االح ـكــام ال ــى أصحابها
المتحاكمين".

اقتراح مهم
مــن جــانـبــه ،ذكــر الـنــائــب عــادل
الدمخي" :سنوافق على التمديد
ألن ب ــه مـصـلـحــة لـلـمـتـحــاكـمـيــن،
لكن لماذا هذا التأخير والتخلف
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاداة عــن
حكومة إلكترونية ،ومــازلـنــا في
وزارة العدل نتحدث عن مشكلة
ال ـط ـبــاع ـيــن ،وكـ ــان ه ـنــاك اق ـتــراح
م ـه ــم ن ــرج ــو م ــن الـ ــوزيـ ــر تـبـنـيــه
ل ـح ــل ك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـض ــاي ــا ،وه ــو
اإليميل اإللكتروني لكل مواطن
فــي الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ،وه ــو مثل
الــرقــم الـمــدنــي لـكــل مــواطــن ،ومــن
خالله يصل أي إعالن أو معلومة
أو توجيه".
وأض ــاف الــدمـخــي" :ه ــذا ليس
شيئا صعبا وهذا اإليميل يمثل
ال ــرق ــم ال ـمــدنــي او ع ـنــوانــا بــديــا
عن عنوان البيت او العمل ،وهو
عـ ـن ــوان ك ــل ش ـخــص ي ـصــل ال ـيــه،
وهـ ــو ال ي ـت ــدخ ــل ف ــي اإلي ـم ـي ــات
االلكترونية االخرى ،لكنه رسمي
م ـ ــن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وت ـن ـت ـه ــي م ـســألــة
الوصول الى الشخص او إعالمه
بأموره ،أرجو من الحكومة ووزارة
الـعــدل ان تنتبه لــذلــك ،وسنتقدم
بـهــذا االق ـت ــراح ال ــذي يـحــل أم ــورا
كثيرة".

فترة مستحقة
أمــا النائب محمد الــدالل فقال
إن "م ــن ال ـم ـب ــادئ الــرئـيـسـيــة في
العمل القانوني تساوي المراكز
الـقــانــونـيــة ،وإع ـطــاء فـتــرة زمنية
أكثر مستحقة ومـتـعــارف عليها
في المحاكم واالجراءات القضائية
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ك ـن ــا فــي
االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـج ــزائـ ـي ــة ات ـج ـه ـنــا
لـجـعــل ف ـتــرة الـتـمـيـيــز  60يــومــا،

وهذا القانون مهم ويعطي حقوقا
أف ـضــل ووق ـت ــا مـهـمــا ف ــي مـســألــة
التمييز ،وندرك صعوبة التمييز
في المواعيد المقررة قانون ،نظرا
لتأخر ورود حكم االستئناف".
وأكــد النائب أســامــة الشاهين
أهمية تعديل قــانــون المرافعات
المدنية والـتـجــاريــة ،مشيرا الى
أن هــذا األمــر يساهم في توسعة
قاعدة الحريات بالكويت ،خاصة
بـ ـع ــد دعـ ـ ـ ـ ــاوى م ـح ـك ـم ــة األس ـ ــرة
والتمييز ،وجــاء التعديل الرابع
الذي سنقره اليوم لمزيد من تطور
نظام التقاضي.
واشـ ـ ـ ــار ال ـش ــاه ـي ــن ال ـ ــى "ان ـن ــا
نتطلع إلى مزيد من القوانين التي
تـطــور وتـصـلــح ال ـق ـضــاء ،خاصة
فيما يتعلق بتنظيم واستقالل
الـقـضــاء مــالـيــا وإداريـ ــا وتكويت
السلطة القضائية".

مخاصمة القضاء ،الفتا الى "اننا
ف ــي الـمـجـلــس ال ـســابــق ك ـنــا على
وشك اصدار هذا القانون لكن حل
المجلس".
وشدد على أن هذه التعديالت
ليس معناها الطعن بالقضاء ،لكن
الهدف تطويره ومعالجة الثغرات
التي يعاني منها.

الطعن بالتمييز

مرحلة حساسة

وانتقد عدنان عبدالصمد تأخر
الحكومة في تعديل هذا القانون،
الذي يزيد فترة التمييز ،الفتا الى
انه اذا حكم على أحدهم باإلعدام
أو ال ـس ـج ــن ال ـم ــؤب ــد بــالـتـمـيـيــز،
وب ـعــدهــا خ ــرج أح ــده ــم ليعترف
ب ــأن ــه الـ ـق ــات ــل ،ه ـن ــا يـ ـق ــال ل ــك إن
التمييز بــات ويجب تنفيذ حكم
التمييز ،لذلك الحاجة ملحة اآلن
للطعن بالتمييز.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـص ـ ـمـ ــد
بـ"الجريدة" عندما صرح النائب
ال ـ ـعـ ــام بـ ــوجـ ــود ت ــوج ــه ق ـضــائــي
ل ـل ـط ـع ــن بـ ـحـ ـك ــم الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ،إذا
صـ ـ ــدر ج ــدي ــد بـ ـع ــد هـ ـ ــذا ال ـح ـكــم
بغير الـحـكــم ال ــذي ص ــدر ،مــؤكــدا
ض ــرورة أن تـكــون هـنــاك توصية
من المجلس لإلسراع في إصدار
ه ــذا ال ـقــانــون م ــن ال ـنــائــب ال ـعــام،
إلن ـجــاز ه ــذا ال ـقــانــون ال ــذي وعــد
بــه الـنــائــب ال ـعــام ألهـمـيـتــه ،ليس
ذلك فحسب بل يجب إقرار قانون

وذك ــر عبدالكريم الـكـنــدري ان
الغاية التشريعية من هذا القانون
هي زيادة الضمانات لحق الطعن
في مرحلة التمييز ،كونها مرحلة
حساسة ،الفتا الى ان هناك وجهة
نظر تـقــول إن زي ــادة مــدة الطعن
بــالـتـمـيـيــز تـضــر صــاحــب الحكم
والمستفيد منه ،وهناك مصلحة
للطرف اآلخر ،وهناك وجهة نظر
أخ ـ ــرى ق ــد ت ـم ـنــع الـ ـط ــرف االول
مــن التمييز ،مـثــل الـغـيــاب وعــدم
الحضور.
واضـ ـ ــاف ال ـك ـن ــدري" :ات ـف ــق مع
صاحب المقترح عبدالله الرومي"،
مشيرا الى أنه يجب إعادة ترتيب
الـقـضــاء ،مبينا أنــه إذا استجدت
معلومات بــأن الحكم ال ــذي صدر
خـ ــاطـ ــئ أو مـ ـعـ ـي ــب ،وق ـ ـ ــد ي ـك ــون
اع ـ ـتـ ــراف صـ ــدر بــال ـق ـســوة أو من
خ ـ ــال م ـس ـت ـن ــدات مـ ـ ـ ـ ــزورة ،لــذلــك
تقدمت بتعديل قانون تحت عنوان
"التماس واعادة النظر بالحكم".

قرارات الجلسة
• تـ ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـمـ ــراف ـ ـعـ ــات ال ـم ــدن ـي ــة
والتجارية بما يزيد مدة الطعن أمام "التمييز"
إلى  60يوما بدال من  30وإحالته إلى الحكومة.
• رفض تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها
بــوقــف دمــج هيئة الـقــوى الـعــامــة مــع برنامج
إعادة الهيكلة.

بوشهري :أخالقي ال تسمح بالتزوير والطعن بسمعتي غير مقبول

بوشهري والعقيل والهاشم

تحدثت وزيــرة االشـغــال وزيــرة الــدولــة لالسكان
د .جنان بوشهري متقدمة بالشكر إلى المويزري،
حيث أكدت حقه في الرقابة "واالســاس يقوم بيننا
على ادب الحوار ،وفي النهاية كلنا زمالء" ،مضيفة :
"يأبوثامر ماني مزورة ،وأخالقي ال تسمح بأن ازور
والطعن بسمعتي امر غير مقبول".
وأضافت :النائب وجه لي سؤاال برلمانيا محددا:
في عهد َمن ِمن الوزراء تمت ترسية العقود الخاصة
بـمــديـنــة ص ـب ــاح األح ـم ــد وت ـن ـف ـيــذهــا ،وط ـل ــب مني
مستندات بعد حديث النائب الرويعي ،وقلت له :قدم
سؤاال وسيصلك الرد كامال ،لكنه لم يقدم ،وذكر في
مؤتمر صحافي انني زورت ،ورجعت لفريقي الخاص
بإعداد الردود وأكدوا صحتها.
وتابعت بأن المويزري قال ثانيا ان كل العقود
لم توقع في عهده ،ورد المسؤولون بقسم المجالس

لدي ،وهذا التشكيل الحكومي بموقع االمانة العامة
لمجلس الوزراء ،بأن تعيين الحكومة تم في  6فبراير
 ،2012أما ما جاء في طاري االتهام فاالجابة شملت
كــل الـ ــوزراء الــذيــن تمت ترسية عـقــود فــي عهدهم،
وفـعــا العقد االول ليس فــي عهد الـمــويــزري وهو
محق في ذلك ،وهذا العقد بشأن تصميم لمبنى لم
ينفذ الى اليوم ،خلنا نأتي الى العقود الثانية التي
ذكرت كذلك انها ليست بعهدك ،وال اريد اتهامك كما
اتهمتني بالتزوير ،وتاريخ الترسية هو اليوم الذي
تخاطب به الجهة الشركة بترسية المناقصة.
وقالت بوشهري" :االربعة عقود االخرى تمت في
ً
عهد المويزري ،وبصفته وزيرا سابقا ،فإنه يعرف
كيف تتم العملية الخاصة بالردود ووقفت اليوم ال
ألدافع عن نفسي فقط ،بل عن فريقي الكويتي الذي
تعرفه جيدا".

• رف ــع اس ـت ـجــواب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـمــوجــه
من النائب شعيب المويزري من جدول أعمال
المجلس ،بعد موافقته بأغلبية نيابية على
تقرير "التشريعية" بـعــدم دسـتــوريـتــه بواقع
 41عضوا.

وشدد الكندري على أن قانون
االلتماس موجود حاليا باللجنة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وع ـن ــدم ــا ن ــري ــد أن
نستكمل العدالة يجب أن نخرج
بهذا القانون كي تستكمل العدالة
القضائية.

مخاصمة القضاء
وذكـ ــر ال ـنــائــب خـلـيــل عـبــدالـلــه
أن ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ــدة اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات فــي
"الـتـشــريـعـيــة" ،مـثــل إع ــادة النظر
ب ــاألح ـك ــام وم ـخــاص ـمــة ال ـق ـضــاء،
ون ـ ـحـ ــن نـ ـع ــدك ــم بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء
مـ ــن م ـن ــاق ـش ــة الـ ـق ــان ــون ال ـحــالــي
بــأنــه سيتم الـتــركـيــز عـلــى هذين
القانونين ،حيث يوجد اختالف
م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة حـ ــول ال ـمــدة
ال ـخــاصــة بــاالل ـت ـمــاس عـلــى حكم
التمييز.
ورد عدنان عبدالصمد بالقول
إن ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ه ــو م ــن طــرح
مـ ـش ــروع ح ـكــومــي س ـيــرســل إلــى
المجلس توجد به كل الضمانات
الخاصة بالطعن بحكم التمييز،
لذلك أقول لوزير العدل إن مشروع
القانون هــذا مهم ويجب إرساله
للمجلس بأسرع وقت.
وقال خليل عبدالله إن هناك 6
اقتراحات تتحدث عما ذهب اليه
عبدالصمد ،ونحن لسنا بحاجة
إلى مشروع الحكومة .واستدرك
عـبــدالـصـمــد بــال ـقــول ان ــه عـنــدمــا
يأتي مشروع من الحكومة نضمن
إقراره نظرا لوجود  16صوتا.
وذكر وزير العدل فهد العفاسي
أن ــه تــم إن ـجــاز اإلع ــان القضائي
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات
واألف ـ ـ ـ ــراد ،وال ـم ـت ـقــاضــي يـحـتــاج
إلى فترة كي ينجز الطعن بحكم
الـتـمـيـيــز ،ألن الـتـقــاضــي يحتاج
إلــى وق ــت ،ونـحــن بـصــدد توحيد
الطعون بمحكمة التمييز.

إجراءات بطيئة
وقال عبدالله الرومي إن قانون
اإلعـ ـ ـ ــان اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي م ــوج ــود،
لكنه ناقص ونحن مشكلتنا في
إجــراءات التقاضي البطيئة جدا،
موضحا ان ما نطرحه من تعديل
ل ـل ـم ــراف ـع ــات ال ـم ــدن ـي ــة وت ـم ــدي ــد
الطعن بحكم التمييز مهم ويجب
ان ينجز.
ووافــق المجلس على توصية

بــاس ـت ـع ـجــال ال ـح ـكــومــة م ـشــروع
قــانــون يضمن الـطـعــن بـعــد حكم
التمييز.
وع ـل ــى أثـ ــر ذلـ ــك ذهـ ــب الـغــانــم
إل ـ ـ ــى تـ ـص ــوي ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
تعديل قانون المرافعات المدنية
والتجارية ،بما يفيد تمديد فترة
ال ـط ـع ــن ب ـع ــد ح ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف
بالمداولة األولى ،فوافق المجلس
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــن خ ــال
الموافقة باإلجماع من خــال 59
عضوا.
وبعدها صوت المجلس على
القانون بالمداولة الثانية ،فكانت
الموافقة باإلجماع وأحيل القانون
للحكومة.
وقال خليل عبدالله :أشكر مقدم
االقتراح عبدالله الرومي وأشكر
اللجنة التشريعية السابقة ،ألنها
هي التي أعدت التقرير ،كما أشكر
الحكومة لتعاونها إلنـجــاز هذا
التشريع.

دعم العمالة الوطنية
وانتقل المجلس إلــى مناقشة
دمــج بــرنــامــج إع ــادة الهيكلة مع
الهيئة العامة للقوى العاملة ،وقال
النائب علي الدقباسي :يجب أن
نعدل قانون دعم العمالة الوطنية،
وان يتم االنتصار للشباب ،وفصل
بــرنــامــج دع ــم ال ـع ـمــالــة الــوطـنـيــة
عن القوى العاملة ،بحيث يكون
البرنامج خاصا للكويتيين من
اجل الضمان الوظيفي لهم.
أم ــا محمد الـ ــدالل فـقــال إن ما
ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم ي ـع ـك ــس تـفـكـيــر
الحكومة فيما يتعلق بالعمالة
الــوطـنـيــة والـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة،
الفـتــا الــى أن الــدمــج مــن الناحية
اإلدارية فكرة جيدة ،لكن أؤكد أن
المشكلة الرئيسية ا ن ــه ال يمكن
توظيف كل الكويتيين في القطاع
الحكومي ،إنما يجب إسناد هذه
المهمة للقطاع الخاص.
وش ــدد عـلــى ض ــرورة أن تهتم
الـحـكــومــة بـتــوظـيــف الكويتيين
فــي القطاع ال ـخــاص ،وه ــذا األمــر
ال يتأتى إال مــن خــال دعــم فكرة
إع ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة ودعـ ـ ــم ال ـع ـمــالــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد،
ن ـظ ــرا ألن ذل ــك ي ـعــد خ ـيــر مـجــال
لــاسـتـثـمــار ال ـب ـشــري ،الف ـتــا الــى
ان آلـيــة الــدمــج الـتــي تمت ليست
صحيحة.

الغانم :رفع استجواب المبارك من جدول األعمال
لموافقة أغلبية النواب على تقرير «التشريعية»
«استمعنا لوجهات النظر المختلفة وفي النهاية العملية الديمقراطية بالتصويت»
أكــد رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ،أن رفــع االسـتـجــواب
المقدم من النائب شعيب المويزري إلــى رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك من جدول األعمال ،جاء بناء على موافقة
أغلبية النواب على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وق ــال ال ـغــانــم ،فــي تـصــريــح أم ــس ،عـقــب الـجـلـســة" :الـحـمــد لله
انتهينا من قوانين ما بين أمــس والـيــوم واتفاقية" ،مشيرا إلى
أنه "تمت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ،واستمعنا لوجهات
نظر مختلفة ،وأي نائب ،بالتأكيد ،يختلف مع بعضها ويتفق مع
البعض اآلخر ،وفي النهاية العملية الديمقراطية هي عبارة عن
تصويت ورأي أغلبية المجلس".
وذكر أن نتيجة التصويت على رفع االستجواب بناء على تقرير
"التشريعية" الذي أوضح أن االستجواب غير دستوري ،كانت 41
مع التقرير ،و 16عدم موافقة ،و 3لم يدلوا بأصواتهم ،وانسحاب .3
وأش ــار إلــى أن هــذا الـقــرار ليس فقط ل ـ  41نائبا الموجودين
بالمجلس ،بل يشكل أغلبية نيابية.

وأضاف ان "أغلبية النواب كانوا مع رفع االستجواب ،والجميع
أدلى بدلوه ،وقد يكون هناك حدة في وجهة نظر البعض ،والواجب
ً
تقبلها "،مستدركا " لكن األمر الذي ال يمكن أن أقبله داخل قاعة
عبدالله السالم هو اإلســاء ة ألشخاص ســواء كانوا مستشارين
في المجلس ،وأعتذر إليهم ،وكون الشخص غير كويتي فهذا ال
يعني أن يسمح باإلساءة له أو السمه ،وأقول للمستشار الذي تمت
اإلساءة له ،اعذرنا ،فالعضو الذي تكلم عنك ال يمثل إال نفسه ،وال
يمثل أخالق مجلس األمة وال أخالقنا ككويتيين".
من جهة أخــرى ،قال الغانم "غـ ًـدا سأغادر إلى جنيف لحضور
اجتماع يومي الجمعة والسبت للجنة التحضير الجتماع رؤساء
البرلمانات فــي العالم ،وبعد ذلــك لدينا اجتماع يــوم األحــد في
القاهرة بناء على دعوة من البرلمان العربي ،وسنعود إلى الكويت
بإذن الله يوم االثنين".

الغانم والروضان والسبيعي والعازمي

٧
ً
المجلس يوافق على تمديد الطعن أمام «التمييز» إلى  60يوما
ةديرجلا

•
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برلمانيات

العفاسي :أنجزنا اإلعالن القضائي اإللكتروني على الشركات واألفراد وبصدد توحيد الطعون بـ «التمييز»

المبارك في ضحكة مع الصالح والعفاسي
وطالب الحكومة بإعادة
ال ـن ـظ ــر فـ ــي ق ـ ـ ــرار دم ـ ــج ال ـق ــوى
ال ـعــام ـلــة وإعـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة ،مع
العمل على دعم الكوادر الوطنية
بالقطاع الخاص.

أمر سلبي
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف:
تقدمت برسالة في دور االنعقاد
الماضي ضد الدمج ،مشيرا إلى
أن اتجاه الحكومة نحو الدمج
أمر سلبي.
وت ـســاءل :كيف يتم دمــج 700
ألف موظف في القطاع الخاص مع
 3ماليين وافــد ،الفتا الــى أن تلك
"قسمة ضـيــزى" ،مطالبا مجلس
األمـ ــة بــوقــف عـمـلـيــة ال ــدم ــج بين
القوى العاملة وإعادة الهيكلة.
وقال صالح عاشور :أستغرب
توجهات الحكومة التي دائما ما
ت ـكــون ع ـكــس تــوج ـهــات الـشـعــب،
مشيرا الــى انــه بــدال مــن تخفيف
معاناة المواطن من خالل تعديل
التركيبة السكانية تذهب للنيل
منه عبر هذا الدمج السلبي ،رغم
أن ك ــل ال ـت ــوج ـه ــات واآلراء ضد
الدمج.
وقــال وزيــر الداخلية" :هــذا من
ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح" ،ف ـق ــال ع ــاش ــور:
"نـتـعـلــم م ــن ه ـنــد" فـعـلـقــت صـفــاء
بالقول" :ايه والله" ،فقال عاشور:
"ه ـ ـ ـ ــذه هـ ـن ــد ال ـ ـلـ ــي ودت ـ ـ ـ ــك وراء
ال ـ ـش ـ ـمـ ــس" ،فـ ـ ـ ــردت صـ ـ ـف ـ ــاء" :أن ـ ــا
م ــا ودتـ ـن ــي وراء ال ـش ـم ــس ان ــت.
جمعيتكم صـكــوهــا" ،فــرد عليها
عاشور" :ما تدرين أعادوا فتحها
من جديد".
واكمل عاشور حديثه بالقول
إن كل المؤشرات تؤكد أن الذهاب
للدمج ليس للمصلحة العامة.
وقــال عــادل الدمخي إن الدمج
يـضــر بسمعة ه ــذا الـقـطــاع الــذي
يرعى الشباب الكويتي ،مطالبا
بالعمل على االهـتـمــام بالكوادر

ً
ً
أحكام «االستئناف» تأخذ وقتا طويال في طبعها

الــوط ـن ـيــة واعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ـقــرار
الدمج.

الرواتب واألجور
وقال عبدالله الرومي ان جزءا
كبيرا من الميزانية يذهب للرواتب
واالجور ،ومع استمرارنا على هذا
الوضع سيأتي اليوم الذي تعجز
فيه الدولة عن توظيف الكويتيين،
الفتا الى ان اعــادة الهيكلة جهاز
فني يهدف الى االهتمام بالكوادر
الوطنية بالقطاع الـخــاص ،ومن
الغريب أن يدمج مع هيئة القوى
الـمـتـخـمــة بــال ـم ـشــاكــل واالت ـج ــار
بالعمالة.
وقالت صفاء الهاشم إن وزيرة
التخطيط والتنمية تملك القرار
بــوقــف ال ــدم ــج بـيــن هـيـئــة الـقــوى
وال ـه ـي ـك ـلــة ،م ـش ـيــرة الـ ــى ان هــذا
ح ــق أص ـي ــل ل ـه ــا ،فـكـيــف نـنــاقــش
مــوضــوعــا هــو مــن حــق ال ــوزي ــرة،
ف ــال ـع ـم ـل ـي ــة ت ـس ـي ــر وف ـ ـ ــق هـي ـكــل
ت ـن ـظ ـي ـمــي ،وإذا ك ــان ــت الـقـضـيــة
س ـب ـب ـهــا قـ ـي ــادي إخـ ــوانـ ــي ي ـقــود
عـم ـل ـيــة رفـ ــض ال ــدم ــج ف ـه ــذا أم ــر
مرفوض.
وط ـل ــب ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـنــدري
نقطة نظام ،قال فيها :أي شخص
ي ــري ــد ط ـ ــرح وجـ ـه ــة نـ ـظ ــرة ح ــول
الدمج ،لكن ال يجب الطعن برفض
الـ ــدمـ ــج ،الن م ــن ي ـق ــود الـعـمـلـيــة
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي وال ـم ـج ـت ـمــع
المدني ،وكل هؤالء يقولون وجهة
نظرهم فأين الحمالت المشبوهة.
ورفض محمد الدالل ما ذهبت
بــه صـفــاء الهاشم بقولها إن من
يقف وراء الدمج هم اإلخوان ،وهذا
مرفوض ،فهل صالح عاشور مثال
إخواني.
وق ــال ــت ص ـف ــاء ال ـهــاشــم أن ــا ال
أزايـ ــد إن ـمــا أت ـحــدث عــن الـصــالــح
ال ـع ــام وتـخـفـيــف ال ـش ـحــم ال ــزائ ــد
على الميزانية ،لكن مــا تـقــوم به
الحمالت دون دراية ،وانا مقتنعة

وافـ ــق مـجـلــس األمـ ــة ف ــي ال ـمــداول ـت ـيــن
األولـ ــى وال ـثــان ـيــة عـلــى االقـ ـت ــراح بـقــانــون
ب ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون ال ـ ـمـ ــراف ـ ـعـ ــات ال ـم ــدن ـي ــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة بـ ـش ــأن مـ ــد مـ ـيـ ـع ــاد ال ـط ـعــن
بالتمييز إلى  60يوما.
ونــاقــش المجلس تقرير لجنة الشؤون
الـتـشــريـعـيــة وال ـقــانــون ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة عن
االقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى من
ال ـمــادة ( )153مــن الـمــرســوم بــالـقــانــون رقم
بالدمج من خالل هيكل تنظيمي
تقدمت به الوزيرة وهذا رأيي.

( )38لسنة  1980بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
ونصت المادة األولى من االقتراح بقانون
على التالي "يستبدل بنص الفقرة األولــى
من المادة ( )153من المرسوم بالقانون رقم
( )38لسنة  1980المشار إليه بالنص التالي:
ميعاد الطعن بالتمييز  60يوما".
وعـ ــزت ال ـم ــذكــرة اإلي ـضــاح ـيــة لــاق ـتــراح
بـقــانــون تعديل ال ـمــادة ( )153مــن القانون

الحكومة أمام
تحد كبير في
زيادة نسب
التوظيف
بالقطاع
الخاص

قرار خاطئ
وق ـ ــال ص ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد :ان ــا
متفاجئ مــن ان الهيكلة والقوى
ال ـع ــام ـل ــة ت ـح ــت اش ـ ـ ــراف وزي ـ ــرة
الـتـخـطـيــط ،وك ـنــت ات ــوق ــع انهما
ت ـح ــت اش ـ ـ ـ ــراف وزي ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون،
مشيرا الى ان عملية الدمج دليل
ع ـلــى ال ـت ـنــاقــض ال ـح ـكــومــي على
هــذا الصعيد ،وهــذا قــرار خاطئ،
ول ـيــس بــال ـقــرار الـحـكـيــم ،واوج ــه
كالمي لرئيس ال ــوزراء بضرورة
ان ـ ـج ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ـث ــل الـ ـج ــزر
وال ـ ـحـ ــريـ ــر ،وأط ـ ــال ـ ــب ال ـم ـج ـلــس
باالصرار على هذا االمر.
وطلب خليل عبدالله المعايير
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة واالداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ادت
بــالـحـكــومــة لـلـقـيــام بــالــدمــج ،هل
الـمـيــزانـيــة م ـثــا؟ ف ـهــذا ع ــذر غير
م ـق ـبــول ،الـمـشـكـلــة ان ـنــا ن ــرى في
الـ ـج ــان ــب االخـ ـ ــر ال ـ ـهـ ــدر ال ـك ـب ـيــر
بالميزانية.
وأضاف عبدالله ان قرار الدمج
مبني على قرار سياسي ،نظرا الن
الجانب االداري والمالي متناقض،

الصالح

التصويت على تقرير «التشريعية» بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء
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أحمد نبيل الفضل
أسامة عيسى الشاهين
أنس خالد الصالح
الحميدي بدر السبيعي
باسل حمود الصباح
ثامر سعد السويط
جابر المبارك الصباح
جمعان ظاهر الحربش
جنان محسن بوشهري
حامد محمد العازمي
حمدان سالم العازمي
حمد سيف الهرشاني
حمود عبدالله الخضير
خالد الجراح الصباح
خالد حسين الشطي
خالد علي محمد الفاضل
خالد مؤنس العتيبي
خالد ناصر الروضان
خلف دميثير العنزي
خليل إبراهيم الصالح
خليل عبدالله أبل
راكان يوسف النصف
رياض أحمد العدساني
سعد إبراهيم الخراز
سعد علي الخنفور
سعدون حماد العتيبي
سعود محمد الشويعر
شعيب شباب المويزري
صالح أحمد عاشور
صباح خالد الصباح
صفاء عبدالرحمن الهاشم
صالح عبدالرضا خورشيد
طالل سعد الجالل
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االسم
عادل جاسم الدمخي
عبدالكريم عبدالله الكندري
عبدالله فهاد العنزي
عبدالله يوسف الرومي
عبدالوهاب محمد البابطين
عدنان سيد عبدالصمد
عسكرعويد العنزي
علي سالم الدقباسي
عمر عبدالمحسن الطبطبائي
عودة عودة الرويعي
عيسى أحمد الكندري
فراج زبن العربيد
فهد علي الشعلة
فهد محمد العفاسي
فيصل محمد الكندري
ماجد مساعد المطيري
مبارك سالم الحريص
مبارك هيف الحجرف
محمد براك المطير
محمد حسين الدالل
محمد مروي الهدية
محمد ناصر الجبري
محمد هادي الحويلة
محمد هايف المطيري
مرزوق علي الغانم
مريم عقيل هاشم
ناصر سعد الدوسري
ناصر صباح األحمد
نايف عبدالعزيز المرداس
نايف فالح الحجرف
وليد مساعد الطبطبائي
يوسف صالح الفضالة
النتيجة النهائية
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إل ــى أخ ــذ األح ـك ــام الـتــي تـصــدرهــا محكمة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف وق ـ ـتـ ــا طـ ــويـ ــا ف ـ ــي ط ـب ـع ـهــا
ومراجعتها واتخاذ اإلجــراء ات لتسليمها
إلى الخصوم.
وذك ــرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30
يوما) وقت قصير ال يتيح لمن صدر الحكم
ضـ ــده ال ـح ـص ــول ع ـلــى ص ـ ــورة م ــن الـحـكــم
لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق
التمييز.

مطالبا الحكومة اذا كانت تريد
الدمج بأن تعلن كمية التوفير من
الميزانية ،وأن تشرح عملية الدمج
بشكل منطقي بعيدا عن التناقض
واال فسنقف ضد الدمج.
وقال احمد الفضل :مطلوب من
الوزيرة العقيل تبيان االيجابيات
والسلبيات لعملية الدمج ،وبناء
على ذلك يتم اتخاذ القرار.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـم ــر ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي ان
المشكلة الرئيسية فــي التشابك
بين االختصاصات ،فهل يعقل انه
يوجد وزارة شباب وهيئة شباب
مثال؟! فهل الوزير سوبر مان وكل
االختصاصات تقع تحت اشرافه
مثل الوزير انس الصالح ووزير
الـمــالـيــة؟! مشيدا بجهود وزيــرة
االسكان لفك التشابك في االمور
المتعلقة باالسكان.
وتساءل حمدان العازمي :لماذا
تعمدت الحكومة عــدم الــدمــج اال
بـعــد ال ــرج ــوع للمجلس رغ ــم انــه
حق اصيل للوزيرة المعنية ،وأنه
كان تعهدا واضحا والحكومة لم
تلتزم بــه؟ موضحا ان الحكومة
واللجنة التعليمية لــم توضحا
االيجابيات والسلبيات من عملية
الدمج ،الفتا الى ان هناك مصلحة
في عملية الدمج.

وأكد عبدالله فهاد عدم وجود
عــدالــة حكومية فــي الـتـعــامــل مع
هيئة القوى واعادة الهيكلة ،الفتا
ال ــى ان الـحـكــومــة تـعـهــدت بـعــدم
ال ــدم ــج ل ـكــن ل ــم ت ـل ـتــزم ،والبـ ــد ان
تضع الــوزراء امام مسؤولياتهم،
موضحا ان هيكلة القوى فشلت
مــع العمالة المنزلية فكيف يتم
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي ال ـ ـكـ ــوادر
الوطنية؟
وأش ــار خليل الـصــالــح ال ــى ان
جهاز هيكلة القوى العاملة اجتهد
وكـ ــان رئـيـسـهــا مـجـتـهــدا لـكــن لم
تـسـتـطــع ال ـه ـي ـئــة وض ــع الـحـلــول
لقضية الهجرة من القطاع الخاص
ل ـل ـح ـكــومــة ،الف ـت ــا الـ ــى ان الـ ــدول
ال تستطيع االس ـت ـمــرار فــي دفــع
الــرواتــب اذا استمرت التعيينات
الحكومية.
وطلب الصالح منح المشروع
الجديد وهو الدمج فرصة الثبات
وج ــوده فــي االهـتـمــام بالعنصر
الوطني ،مشيرا الى ان الحكومة
ام ــام تـحــد كبير فــي زي ــادة نسب
التوظيف في القطاع الخاص.
وانـتـقــد مـحـمــد الـهــديــة ذهــاب
ال ـح ـك ــوم ــة النـ ـج ــاز ال ــدم ــج دون
الــرجــوع للمجلس رغــم تعهدها
بعدم ذلك ،فهل يعقل بعد  12عاما

ناصر الصباح في حديث نيابي
تكتشف الحكومة سلبية ا عــادة
هيكلة القوى العاملة؟ فهذا قمة
التناقض خاصة عندما تدعي ان
الدمج ضمن خطة االصالح المالي
واالقـ ـتـ ـص ــادي م ــن مـنـطـلــق دمــج
الـهـيـئــات الحكومية لـكــن ه ــذا لم
يتحقق وخاصة مع هيئة الطرق
التي طالب الوزير السابق حسام
الــرومــي ب ـضــرورة الـغــائـهــا لعدم
جدواها ،مؤكدا ان انشاء الهيئات
يتم دون دراسة.

هيئات متشابهة
وق ـ ـ ــال ع ـب ــدال ـص ـم ــد ان لـجـنــة
الميزانيات اوصت بدمج الهيئات
ال ـم ـت ـشــاب ـهــة فـ ــي االخـ ـتـ ـص ــاص،
وتـ ــم ذلـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ديـ ــوان
الـمـحــاسـبــة الـ ــذي اوصـ ــى بــدمــح
القرآن مع االوقاف واعادة الهيكلة
وال ـ ـقـ ــوى وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـج ـهــات
االخـ ــرى ،حـيــث اوص ــى بـضــرورة
دمج الهيئة العامة للقوى واعادة
ال ـه ـي ـك ـل ــة ب ـح ـي ــث ت ـن ـش ــأ وزارة
جديدة اسمها وزارة العمل بهدف
تفعيل االداء الحكومي والحد من
التشابك واالزدواج ـي ــة للوصول
العلى مستوى من الخدمات.
وأضـ ـ ـ ــاف ان الـ ــدمـ ــج ال ـح ــال ــي
لـهـيـئــة الـ ـق ــوى واعـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة
جــزئــي بينما دي ــوان المحاسبة
يوصي ب ــوزارة العمل ،الفتا الى
ان الحكومة اذا اردات ان تذهب
لـلــد مــج فعليها ان تتعهد بعدم
المساس بالمزايا المالية لموظفي
الـجـهـتـيــن وي ـجــب ان ي ـكــون قــرار
الحكومة واضحا كي نقرر.
وأكدت الوزيرة مريم العقيل ان
المزايا المالية والمراكز القانونية
لموظفي اعادة الهيكلة لن تتضرر
نهائيا والحكومة تتعهد بذلك،
لكن في المقابل ال يمكن ان نقبل
ان تكون رواتــب العاملين بهيئة
الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة اق ـ ــل م ــن اع ـ ــادة
الهيكلة.

القبيض
حشرة
بالنسبة لي
ومن يرد أن
يفسد في
المؤسسة
التشريعية
فهو حشرة

المطير

عدم وجود
عدالة حكومية
في التعامل
مع هيئة
القوى و«إعادة
الهيكلة»

فهاد

نواب :شطب االستجواب إجراء عبثي وباطل

• فهادٍّ :
تعد على حق النائب • العدساني :يتحمله الغانم
أقره الدستور • البابطينّ :
• السويط :لن أمنع ما ّ
تعد صريح على إرادة األمة
انتقد عدد من النواب شطب االستجواب
ورفعه من جدول األعمال ،مؤكدين رفضهم
لهذا القرار غير الدستوري.
وقال النائب رياض العدساني" :األجدر
ص ـع ــود ال ـم ـس ـت ـجــوب ال ـم ـن ـصــة ،ب ــدال من
اإلجـ ــراء العبثي والـتـعــدي ال ـصــارخ على
الدستور برفع استجواب رئيس الــوزراء
مــن ج ــدول األع ـم ــال ،مــؤكــدا أن ه ــذا األمــر
يتحمله رئيس مجلس األمة ،عندما عرض
هــذا الطلب العبثي ،وكــذلــك كــل مــن وافــق
على قرار مخالف يقوم بإضعاف الرقابة
البرلمانية ،مشيرا الى عدم تصويته على
إجراء باطل.
وق ــال ال ـنــائــب ع ـبــدالــوهــاب الـبــابـطـيــن"
"ان ـس ـح ـب ــت مـ ــن ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى شـطــب
اسـتـجــواب سمو رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
وذلك ألن اإلجراء غير دستوري ،فما حصل
وأد للدستور وتعد صريح على إرادة األمة
في أحقية المساءلة السياسية وفق المادة
 100من الدستور ،فلن أشــارك في عملية
ليس لها محل وفق النصوص الدستورية
والالئحية.

البابطين والعدساني أثناء انسحابهما
وقال النائب ثامر السويط" :لن أمنع ما
ّ
أقره الدستور ،فشطب االستجواب يعني
شطب الرقابة الشعبية ،وبالتالي "شطب"
للدستور ،لذلك لن أشارك في هذا اإلجراء
غير الدستوري.
من جهته ،طالب النائب عبدالله فهاد
جميع أقطاب المجتمع الكويتي بضرورة
الحفاظ على الضمانات الحقيقية التي

وضعها اآلبــاء المؤسسون في الدستور
والالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وقال فهاد ،إن انسحابه وبعض النواب
جاء ليثبت أن اإلحالة لـ "التشريعية" غير
ً
دستورية ،وتعتبر تعديا على حق النائب
فــي اس ـت ـجــواب رئـيــس ال ـ ــوزراء أو أي من
الوزراء.

•

•
•

الموافقة على عدم دستورية
االستجواب

ً
منسحبا
والسويط

برلمانيات ٨
رفض إلغاء دمج «إعادة الهيكلة» والهيئة العامة للقوى العاملة
ةديرجلا

•
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ً
متحدثا
الكندري

بوشهري والمويزري
واش ـ ــارت الـعـقـيــل ال ــى ان
اع ــادة الهيكلة ليست هــي االقــدم
انما الـشــؤون التي انبثقت منها
هيئة ال ـقــوى ،الفـتــة الــى ان هيئة
ال ـقــوى الـعــامـلــة واعـ ــادة الهيكلة
تخدمان الكويتيين ،واذكر انه ال
ضــرر للمواطنين ومكتسباتهم
المالية.
وتابعت ان الكويتيين في 2018
بلغ عددهم  62الفا ومن خرج هو
التعيين الوهمي الــذي صــدر عن
الهيكلة.
واك ــدت ان الكويتي ال يحتاج
الذن عـ ـم ــل انـ ـم ــا الش ـ ـعـ ــار فـقــط
ع ــن ط ــري ــق الـتـسـجـيــل م ــن خــال
االن ـت ــرن ــت ،الف ـت ــة ال ــى ان اس ــاس
ال ـ ــدم ـ ــج ج ـ ــاء م ـ ــن خ ـ ــال دي ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة ووث ـي ـقــة االس ـتــدامــة
المالية.
وذكرت العقيل ان الحديث عن
ان عـمـلـيــة ال ــدم ــج ت ـمــت بالغفلة
وعلى وجه السرعة غير صحيح
الن ــه سـبــق ذل ــك تـقــريــر وتوصية
ديوان المحاسبة وديوان الخدمة
المدنية حيث جاء رأي الجهتين
مطابقا للتوصيات بهذا الصدد.
وأوضحت ان كل دول مجلس
التعاون اتخذت قــرار الدمج بين
ال ـقــوى الـعــامـلــة واعـ ــادة الهيكلة
ونجحت فــي ذل ــك ،وان الحكومة
اتـخــذت هــذا الـقــرار بعد دراســات
م ـس ـت ـف ـي ـضــة وتـ ـ ـ ـ ــأن ،الف ـ ـتـ ــة ال ــى
ان ال ــوض ــع ال ـحــالــي م ــازال ــت فيه
الـمـيــزانـيــة وال ـص ــرف م ــن دي ــوان
الخدمة المدنية ،وهذا دليل على
انـهـمــا ج ـه ــازان غـيــر منفصلين،
واذك ــر ان دعــم العمالة مــاض في
الصرف ولم يقف ،واالن الموضوع
معلق ،ويسبب ضــررا للعاملين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن خ ــاص ــة م ــع وج ــود
شواغر وظيفية مؤكدة ان اجراءات
الدمج صحيحة.
وأكــدت عدم وجود تكلفة على
المال من الدمج اال بعد رفع رواتب
القوى العاملة بقيمة مليون دينار،
موضحة ان الجميل في االمــر ان
كــل االم ــور المتعلقة بالتوظيف
تـكــون تـحــت جـهــة واحـ ــدة ،نافية
ان تكون العمالة المنزلية تحت
اشراف القوى العاملة.
وأك ــد رئـيــس اللجنة الصحية
حمود الخضير ان اللجنة اوصت
ب ـع ــدم ال ــدم ــج وال ـ ـعـ ــودة لـلــوضــع
ال ـســابــق ووضـ ــع كـ ــادر لموظفي
اع ــادة الهيكلة مــع الـتــأكـيــد على
الغاء االذن الخاص بعمل الموظف
الكويتي.
وقـ ــال اس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن مـقــرر
الصحية البرلمانية :كانت هناك
تعهدات حكومية بوقف االجراءات
ال ـخــاصــة بــالــدمــج لـحـيــن انـتـهــاء
اللجنة من تقريرها ،مشيرا الى ان
اللجنة اوصت بعدم الدمج وفتح
ال ـمــزايــا الـمــالـيــة الـخــاصــة بـكــادر
القوى العاملة ،وان  88.7بالمئة
مــن الـعــامـلـيــن بــالـقـطــاع الـخــاص
يــرف ـضــون ال ــدم ــج ،واذا ت ــم اق ــرار
الدمج فسنوصل رسالة سلبية لـ
 62الف عامل وسيتم دمجهم مع
العمالة المنزلية.
وأض ــاف الـشــاهـيــن ان الــدمــج
ك ــان ل ـعــدد مــن ال ـج ـهــات ،فـلـمــاذا
تم البدء بالموظف الكويتي رغم
ان ــه لــم تــدمــج الـجـهــات االخ ــرى؟
ام ـ ـ ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ــوث ـي ـق ــة
االقتصادية فالمجلس الغى هذه

الوثيقة ونوصي بالغاء الدمج.
وطرح الغانم توصيات اللجنة
الصحية بإلغاء الدمج للتصويت
فرفض المجلس تصويت اللجنة
الخاصة بالدمج.
واسـتــؤنـفــت الـجـلـســة الـســاعــة
ال ــواح ــدة ظـهــر أم ــس ،واستهلها
المجلس بمناقشة تقرير اللجنة
التشريعية عن استجواب النائب
شعيب المويزري لرئيس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك،
الذي انتهت فيه اللجنة إلى عدم
دس ـتــوريــة االس ـت ـجــواب بإجماع
أعضائها.
واسـ ـتـ ـع ــرض رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
التشريعية النائب خالد الشطي
أب ــرز مــا ج ــاء فــي تـقــريــر اللجنة،
مشيرا إلى أنه تم استدعاء مقدم
االسـ ـتـ ـج ــواب أك ـث ــر م ــن مـ ــرة ولــم
ي ـح ـض ــر ،وأضـ ـ ـ ــاف أن "ال ـف ـت ــوى
والتشريع" والخبراء الدستوريين
والـقــانــونـيـيــن الــذيــن استدعتهم
اللجنة والمكتب الفني خلصوا
إلــى عــدم دستورية االستجواب،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري
المجلس.
وات ـفــق الـمـجـلــس عـلــى تحدث
نائبين اثنين مؤيدين ومثلهما
معارضين ،حيث تحدث النائب
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري م ـعــارضــا
ل ـت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم ت ـس ـت ـعــن
ب ــآراء دسـتــوريــة مختلفة ،وإنما
استعانت بمن لهم آراء مسبقة،
وتمت االستعانة بمحامين ،فعلى
أي اساس تمت االستعانة.
واستغرب الكندري االستعانة
ببحث د .محمد المقاطع" ،وكان
من باب أولى االستعانة بالمقاطع
ذاتـ ـ ـ ــه ،فـ ـه ــذه ن ـق ـط ــة م ـس ـت ـغــربــة،
وسأسلم بأن اللجنة التشريعية
مختصة بأن تعطي رأيا دستوريا
بــاالس ـت ـجــواب فـهــل رأي ـهــا يكون
ملزما".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن رأي الـلـجـنــة
لالستشهاد فقط" ،وأتـفــق مع أن
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة وضـعــت
ض ــواب ــط ،لـكـنـهــا ل ــم تـتـحــدث عن
كيفية التصرف مــع االستجواب
إذا لم يكن غير دستوري ،وتقرير
التشريعية أدخلنا في تفسيرات
جديدة فهل هذه هي اختصاصات
اللجنة؟".
وق ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري :إمـ ــا نـصــوت
بـعــدم دسـتــوريــة االس ـت ـجــواب أو
نقول إنه دستوري ويصعد رئيس
الوزراء المنصة ،ويقول ما يشاء،
ووقتها يحدد األعضاء مواقفهم،
وأين النص الذي تحتكمون إليه
بعدم دستورية االستجواب؟
ه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ــواب
يـ ـتـ ـفـ ـن ــون م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـ ــواد
تضعف أدوات المجلس ،وهناك
 16صوتا متضامنين ليس لهم
الحق بالتصويت في االستجواب،
لـ ـ ـك ـ ــن ب ـ ـس ـ ـبـ ــب بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
يـ ــريـ ــدون أن ي ـج ـع ـلــوا مـسـتـقـبــل
المجلس بيد  16شخصا ،وكارثة
األمـ ـط ــار م ــازل ـن ــا م ـتــأثــريــن بـهــا،
والتعويضات لم تصرف الى اآلن.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري :س ـت ــأب ــى
المجموعة النيابية الكبيرة التي
وص ـلــت ب ــأص ــوات ال ـنــاس اال في
حماية رئيس الحكومة ،ويريدون
التصويت حتى يشارك  16صوتا،
وع ـلــى شـنــو ان ـتــم ت ـق ـعــدون على

الكراسي؟ فحافظوا على أدواتكم
وصــاحـيــاتـكــم ورئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اليوم باكر ماشي.
ثـ ــم تـ ـح ــدث ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة ص ـف ــاء
ال ـهــاشــم م ــؤي ــدة لـتـقــريــر اللجنة
التشريعية وقــائـلــة" :مؤمنة بأن
االستجواب أداة دستورية للنائب،
لكن ما يهمني العدالة االجتماعية
وراحــة المواطن و"قلتها بدل من
الـمـ ّـرة أل ــف" ،وعــرضــت مقتطفات
مــن كلمة األمـيــر فــي افـتـتــاح دور
االنـعـقــاد فــي  2013وآخ ــر لـلــدور
االنعقاد الحالي.
وق ــال ــت ال ـه ــاش ــم :أنـ ــا صـعــدت
ال ـم ـن ـص ــة واسـ ـتـ ـج ــوب ــت وأي ـ ــدت
استجوابات ،وصـ ّـوت ضد إحالة
االستجوابات للجنة التشريعية،
وقلت يصعد حتى يمكن النائب،
وكــام األمير واضــح بأال تتحول
األداة ال ــدسـ ـت ــوري ــة إل ـ ــى م ـعــول
ه ـ ــدم ،ورسـ ــالـ ــة س ـم ــوه واض ـح ــة
ب ــاس ـت ـج ــواب الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ورج ـع ــت
للتاريخ فرأيت استجوابا للسيد
ال ـ ـقـ ــاف لـ ــوزيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ،ورأي ـ ــت
رأي د .مـحـمــد ال ـم ـقــاطــع ه ـنــاك،
وهنا فــالــرأي الثابت وال نحتاج
ال ــى ســاحــة إرادة وت ــردي ــد ارحــل
ارحل ...وأقول لشعيب المويزري
إن اسـ ـتـ ـج ــواب ــك ال ـ ـ ــذي سـحـبـتــه
ق ـبــل الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة بـيــوم
كــان أهــم ،وكــان شــامــا ،لكننا ما
ال نفهمه تـقــديــم اسـتـجــواب بعد
النطق السامي ب ـ  22يــومــا ،وأنــا
اتحدث مع الصوت السامي ،ألنه
األقــوى ،ومــا أقــول نطاطي وإنما
قلت نتفهم.
ول ـ ـف ـ ـت ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان وزي ـ ــرا
لشؤون مجلس األمــة قدم تقريرا
حول استجوابين لوزير المالية،
كــانــا مـقــدمـيــن م ــن مـسـلــم ال ـبــراك
وعبيد الوسمي وغيرها بأن هناك
محاور غير دستورية.
ورد ال ـن ــائ ــب الـ ـم ــوي ــزري ،في
نقطة نـظــام عـلــى ال ـهــاشــم ،قائال
إن الـهـجــوم اسـتـهــدف شخصي،
والهاشم كررت الموضوع وكأني
أعــانــد سمو األمـيــر ،وه ــذا الكالم
كرر عدة مرات ،ولم يكن هناك أي
دفاع موضوعي ،وأحترم الجميع،
لكن ما يصير مو صحيح.
وع ـق ــب ان ـت ـهــاء الــدق ـي ـقــة طلب
الغانم االلـتــزام بالالئحة ،وحتى
تأخذ راحتك بالحديث اطلب وقت،
وهل يوافق المجلس على إعطائه
الفرصة بعد انتهاء المتحدثين،
ول ـيــس لـ ـ ّ
ـدي خ ــاف م ـعــك ،ولـكــن
حتى ننظم عمل الجلسة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم ف ـ ــي ن ـق ـطــة
نـ ـظ ــام :ل ـيــس عـ ـن ــادا ،ب ــل هـ ــذا ما
ل ـفــت ان ـت ـب ــاه ــي ،ع ــارض ــة فـيــديــو
آخر لكلمة األمير في افتتاح دور
االنعقاد الثالث.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض
ال ـع ــدس ــان ــي أن اإلجـ ـ ـ ــراء بــاطــل
وت ـ ـعـ ـ ٍّـد صـ ـ ـ ــارخ عـ ـل ــى ال ــائ ـح ــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وي ـف ـت ــرض ص ـعــود
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـن ـص ــة ،وال
يفترض االسـتـنــاد إلــى سوابق
خــاط ـئــة ،وال ت ـع ـيــدون حــركــات
ال ـم ـج ـلــس الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـم ــادة
 135مـخـتـصــة ب ــاالس ـت ـج ــواب،
وأؤكــد ان استجواب المويزري
صفحة واحــدة ،وتقرير اللجنة
ج ــاء بـصـفـحــات م ـت ـعــددة لـلــرد
عليه ،ألم يكن االولى ان يصعد
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 ...ونظرة مشتركة بين الدالل والدمخي

الشاهين :يوم مؤسف للعمالة الوطنية
دمج «الهيكلة» مع «القوى العاملة»
وصف النائب أسامة الشاهين قرار مجلس األمة
برفض إلغاء دمج برنامج اعادة الهيكلة والجهاز
التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العامة
بانه يوم مؤسف للعمالة الوطنية.
وق ــال الـشــاهـيــن :رغــم ان  ٨٨,٧فــي المئة من
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ض ــد دم ــج
"الهيكلة" مع "القوى العاملة" فإن مجلس األمة

صوت بنتيجة  ٢٠مقابل  ٤٥مع دمج الجهازين.
واكد ان وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل اصبحت تحت المجهر النيابي والشعبي
فيما يتعلق بتعهداتها بــإ لـغــاء إذن ا لـعـمــل عن
العامل الكويتي ،وعدم اإلضرار بالعمالة الوطنية،
وصرف كادر لموظفي هيئة القوى العاملة ،وعدم
اإلضرار بحقوق موظفي البرنامج.
ّ
ورد العدساني بأن المادة غير
ٍّ
صحيحة وتـعــد ص ــارخ وحماية
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وأي شـخــص
يقبل المسؤولية يجب ان يقبل
المساءلة ،وأطالب باالنسحاب من
الجلسة اذا تم شطب االستجواب".

رئـيــس ال ــوزراء المنصة ويفند
االستجواب؟!
وذك ــر أن تـقــريــر "التشريعية"
لم ينته إلى رفع االستجواب من
جــدول االعـمــال أو شطبه ،ألنــه ال
ي ــوج ــد ف ــي الــائ ـحــة ن ــص بــذلــك،
وكـ ـمـ ـل ــوا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ب ــاالح ــال ــة
لـلـتـشــريـعـيــة ،ألن ـهــم يـعـلـمــون ان
الذهاب لشطبه مباشرة كذلك امر
بــاطــل ،وإل ــى اي م ــادة بالدستور
استند رئيس مجلس االمة لعرض
هذا الموضوع؟! فباكر يتم تعميم
االمــر على وزراء الـسـيــادة ،وهــذا
الموضوع تعسفي وغير الئحي
ٍّ
وتعد صارخ على الدستور.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن "ذات رئـيــس
الــوزراء غير مصونة ،وما يحدث
ام ــر ك ــارث ــي ،وذكـ ـ ـ ُ
ـرت ان ال ـنــوايــا
ش ـبــه مـبـيـتــة ع ـنــد اح ــال ــة تـقــريــر
اس ـت ـجــواب ال ـم ـبــارك ال ــى اللجنة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،الن ــه اجـ ـ ــراء بــاطــل،
وس ــأك ــرر ال ـم ــوض ــوع ذات ـ ــه اآلن،
وكـ ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث ه ـ ــو ل ـح ـم ــاي ــة
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة مـمـثـلــة في
رئيس ال ــوزراء ،والكل مستاء من
سياسته".
وت ــاب ــع ال ـعــدســانــي" :ال يمكن
ال ـيــوم الـتـصــويــت عـلــى اجـ ــراءات
باطلة ،واالسـتـجــواب حق اصيل
ل ـكــل ن ــائ ــب ،وب ــاك ــر سـيـسـتـنــدون
إلى هذه المادة ،وستكون اللجنة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ف ـ ــرام ـ ــة وس ـت ـع ــدم
االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ،وأك ـ ـ ــرر س ــؤال ــي
لرئيس المجلس :ما المادة التي
اس ـت ـن ــدت إل ـي ـه ــا؟ وال ي ـج ــوز ان
ن ـم ـشــي ع ـلــى س ـيــاســة وخــري ـطــة
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــة ورئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـن ـح ــن ن ـ ـصـ ــوت عـلــى
قرارات مزاجية وارتجالية وباطلة
وتعسفية".
وقال الغانم ان المادة  148من
الالئحة الداخلية هي التي تجيز
لرئيس المجلس ذلــك إذا رأى ان
الـمــوضــوع غير صــالــح لمناقشة
يستبعده أو يتخذ اجراء آخر.

االستجواب
ليس بطولة
وسحبه ثم
إعادة تقديمه
يعطيني الحق تناقض المواقف
وشــدد النائب سعدون حماد،
في التساؤل
الرويعي

لم اقل ان
العقود لم
توقع في
عهدي وانما
قلت ان
الترسية لم
تحدث في
عهدي

المويزري

الــذي تحدث مؤيدا لالستجواب،
ع ـل ــى أن ـ ــه س ـب ــق أن ت ـم ــت إح ــال ــة
استجوابات للجنة التشريعية،
أحـ ــدهـ ــا ل ـل ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـف ـه ــد،
والــذي وافــق على إحالته النائب
شعيب المويزري ومحمد المطير
ومـ ـحـ ـم ــد هـ ــايـ ــف" ،وأن ـ ـ ـ ــا ص ــوت
أيـ ـض ــا ل ـك ــن م ــوق ـف ــي ل ــم يـتـغـيــر،
فـ ـم ــا ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــض؟ ن ـص ــوت
بالموافقة على إحالة استجواب
وزير للجنة التشريعية ونرفض
إحالة استجواب المبارك للجنة،
مواقفهم تغيرت  180درجة".
وبين حماد أن محمد المطير
قــال سابقا عند استجواب ناصر
ال ـم ـح ـم ــد إن اسـ ـتـ ـج ــواب رئ ـيــس
الوزراء حرام شرعا ،واآلن يقول إن
استجواب المبارك واجب شرعي،
وعـ ـ ــرض ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي ان ـف ــردت
"الجريدة" بنشره وقتما كان وزيرا
للدولة لشؤون مجلس األمة ،عندما
تم استجواب وزيــر المالية آنــذاك،
قارئا ما جاء بخبر "الجريدة" ،وقال:
المادة  54لم تتغير يالمويزري إنما
أنت الذي تغيرت.
وأضاف أن "االستجواب تكون
من صفحة ونصف ،وكــان عبارة
عــن ك ــام مــرســل ،وواجـ ــب علينا
السمع والطاعة للمقام السامي،
وليس مقبوال بعد أيام من النطق
السامي أن يتم تقديم استجواب
لرئيس الوزراء".

 10دقائق
وذكر الغانم أن المويزري طلب

حدث في الجلسة
الصالة أهم
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا اسـ ـ ـت ـ ــرس ـ ــل مـ ـق ــرر
اللجنة الصحية البرلمانية
اسامة الشاهين في الحديث
عن تقرير دمج القوى العاملة
واع ـ ــادة الـهـيـكـلــة ح ــان موعد
ص ــاة ال ـظ ـهــر ،ف ـق ــال ال ـغــانــم:
اختصر واختم ،الصالة اهم،
فرد عليه الشاهين بالموافقة.

الدولة راح تغرز
ذكــر خليل الـصــالــح ان اسـتـمــرار توظيف الحكومة للكوادر
الوطنية باالجهزة الرسمية سيؤدي الــى ان الــدولــة راح تغرز،
ولن تدفع الرواتب.

شهادات مضروبة

اكد خليل عبدالله عدم وجود جهاز حكومي اكاديمي يدقق
شهادات الوافدين ،لذلك ثالثة ارباع شهادات الوافدين قد تكون
مضروبة.

الرد على ما ذكره الرويعي ،ووافق
المجلس على  10دقائق للمويزري
ومثلها للرويعي.
وتـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ق ــائ ــا:
"الح ـ ـظ ـ ـن ـ ــا م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة تـ ـق ــدي ــم
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب الـ ـهـ ـج ــوم الـمـنـظــم
مــن الـســوشـيــال مـيــديــا وغـيــرهــا،
وهــذا أمر طبيعي أتقبله ،لكن أن
يـكــون االتـهــام داخ ــل القاعة ومن
الحكومة فهذا أمر غريب ،وأثناء
خروجي من وزارة الدولة لشؤون
مجلس األمة قلت إن أحد الوزراء
قام بتسريبها ،ووالله لم أكتبها،
ورئيس الوزراء يعي بهذا الشيء،
والـبـعــض يـصــور وكــأنـنــي أعاند
األم ـيــر ،ال والـلــه لــم أكــن يــومــا من
األيام إال ابنا بارا لهذا الوطن".
وتابع" :عضوة الحكومة زورت
باإلجابة ،وقدمت معلومات غير
صـحـيـحــة ،وال ـغــري ـبــة أن رئـيــس
ال ــوزراء يعلم بــوجــود تــزويــر في
إجابة بوشهري ،وهي تعلم ذلك
ج ـي ــدا ،واس ـت ـج ــواب ــي دس ـت ــوري،
وأح ـتــرم كــل الــذيــن اجـتـمـعــوا في
التشريعية ،وال شك في دستورية
استجوابي".
وأكد ان "توجيهات األمير على
راس ـ ــي ب ـع ــدم ال ـق ـفــز الس ـت ـجــواب
الـمـبــارك ،لكن هــل نحن على علم
ب ـت ـع ــرض ال ـب ـل ــد ل ـك ــارث ــة بـسـبــب
األمطار بعد عشرة أيام ،وإقحامي
في هذا األمر غير مقبول ،وسمو
األمـ ـي ــر يـ ـك ــرر دائـ ـم ــا أنـ ــه حــامــي
الدستور ،وهــذا االستجواب هو
بموجب الدستور".
واوض ــح أن العقد األول الــذي
ج ــاء بــإجــابــة بــوش ـهــري باسمي
ب ـتــاريــخ  8/2/2012ف ــي ح ـيــن ان
م ــرس ــوم تـعـيـيـنــي ك ــوزي ــر صــدر
 14فـ ـب ــراي ــر ،ف ـك ـيــف ذلـ ـ ــك؟ وه ــذا
المرسوم األمـيــري ،ومــن أعطاها
المعلومة يريد اإليقاع بها ،وهل
يقبل رئيس الوزراء هذا التدليس
والتزوير؟".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ال ـ ـ ــى ان
"ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـل ـف ـســاد ي ـب ــدأ ب ــأول
مرحلة وهــي الترسية والــوزيــرة
ذكــرت فــي المناقصة الثانية انه
تم ترسيتها في عهدي ،وهذا غير
صحيح فقد تمت الترسية في 15
اغـسـطــس  ،2011والـعـقــد الثالث
كذلك لم تتم ترسيته في عهدي،
وك ــذل ــك الـ ـح ــال بــالـنـسـبــة للعقد
ال ــراب ــع ،إذ ألـغـيــت كــل التفويض
في  18مارس لوكيل االسكان مع
إحالته الى التقاعد".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف  :أنـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــم أوق ـ ـ ـ ــع
المناقصة ،وهــذا تــزويــر ،وإذا لم
يتم الرد عليه فسأحاسب رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ولـ ــم أص ـ ــدر أي رخـصــة
بـنــاء فــي عـهــدي ،فهل هــذا يجوز
مــن وزي ــرة؟ فحققوا بالموضوع
وأس ـ ـت ـ ـط ـ ـي ـ ــع تـ ـ ــزويـ ـ ــدكـ ـ ــم ب ـك ــل
المستندات ،وهــذا ال يمنعها من
المساءلة ،فال الوزيرة وال غيرها
يستطيع اتهامي بشيء".
واس ـت ـغ ــرب ال ــروي ـع ــي تـعــامــل
ال ـم ــوي ــزري مـعــه "وأنـ ــا ل ــم اذك ــرك
إال بكل خير يابو ثامر ،وانت ما
تسلم ،وأكتفي ب ــردود بوشهري
ع ـل ـي ــك ألنـ ـ ــي سـ ــأكـ ــرر ح ــدي ـث ـه ــا،
والعقود وقعت في عهدك ،وإذا لم
تكن في عهدك فماذا وقعت حينما
كنت وزيرا".
واض ـ ـ ـ ــاف الـ ــروي ـ ـعـ ــي :سـحـبــك
لــاس ـت ـجــواب ث ــم اع ـ ــادة تـقــديـمــه

ي ـع ـط ـي ـنــي الـ ـح ــق ف ــي ال ـت ـس ــاؤل،
واالسـتـجــواب ليس بطولة ،وانــا
ل ــم ات ـح ــدث اال ع ــن ك ــام ــك ،وهــل
تريد ان نقول لك مبروك؟ وكالمك
غير صحيح في وصفك لزمالئك
ا ل ـنــواب بالمنافقين ،والتجريح
السياسي مفهوم لكن ال نسمح
الحـ ــد بـ ــأن ي ـف ــرض رأي ـ ــه عـلـيـنــا،
والكثير يخالفونك هنا بالقاعة
ف ـمــن تـقـصــد بــالـمـنــافـقـيــن؟ وهــل
يحق لك ذلك؟
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ان م ـ ــن ح ـ ــق الـ ـن ــائ ــب
ت ــوج ـي ــه سـ ـ ــؤال ،وهـ ـ ــذا م ــا فـعـلــه
ف ـي ـصــل الـ ـكـ ـن ــدري ،واذا ك ـن ــت ال
ت ــري ــد م ـع ــال ـج ــة ال ـم ـش ـك ـل ــة فـهــي
مشكلة لديك ،والحمد لله ارتحنا
وحققنا بعض االن ـج ــازات منها
التقاعد المبكر والصحة النفسية
وغ ـي ــره ـم ــا ،ون ـح ـت ــاج ل ـل ـت ـعــاون
وليس للتراشق ،مستغربا وصف
ال ـم ـط ـي ــر لـ ـلـ ـن ــواب ب ــالـ ـحـ ـش ــرات،
وال ـق ـض ـي ــة اخ ــاق ـي ــة ف ــي ال ـم ـقــام
االول ،والعمل السياسي ال يمكن
ان ي ـخــرج م ــن االط ـ ــار االخ ــاق ــي،
والمسألة هي من وقعت العقود
في عهده؟
وتساءل :هل المطلوب تكميم
االفـ ــواه ونـعــت االخــريــن بصفات
غير مــوجــودة فيهم؟ واذا كنا ال
نتعاون مع بعضنا فكيف ندعو
الحكومة الى التعاون معنا؟ نعم
لـ ــدى ال ـح ـكــومــة اخـ ـط ــاء وعـلـيـهــا
م ـس ــؤول ـي ــات وال اري ـ ــد ال ـخــوض
في امــور اخــرى ،واعــرف االحباط
الـمــوجــود لــدى ال ـنــواب ،ويهمني
امر النواب في المقام االول.
وفي نقطة نظام ،قال المويزري:
ال ـتــزويــر فـعــل ي ـقــوم ب ــه شـخــص،
وانا لم اقل ان العقود لم توقع في
عهدي وانما قلت ان الترسية لم
تحدث في عهدي وحدثت في غير
عهدي ،ومشكلتك ليست مشكلتي،
وأح ــد ال ـنــواب اتهمني بأنني
اخ ــذت بيتا وقــت أن كنت وزي ــرا،
وهذا غير صحيح ،واتفهم ظروفه،
واتفهم الدور المطلوب منه.
وقال الرويعي :اشرفك ،واشرف
اللي وراك ،وانا حشمتك ،وانت مو
كفو الحشمة ،وانت اخذت البيت
وال ت ـعــوج لـســانــك ،وع ـيــب عليك
وعلى الشيبة اللي احترمناها فيك
انت ما احترمتها.
وش ــدد النائب محمد المطير
على ان االمــر مرتب ،فأنا لم اقدم
اسـ ـتـ ـج ــواب ــا ،وال ـق ـب ـي ــض ح ـشــرة
بالنسبة لي ،ومن يرد ان يفسد في
المؤسسة التشريعية فهو حشرة
بالنسبة لي ،وعيب عليكم اقحام
المقام السامي في اي شيء.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة ب ــوش ـه ــري:
ال ـت ــرس ـي ــة ه ــي م ـخــاط ـبــة الـجـهــة
للشركات وتمت في وقــت توزير
االخ شعيب المويزري.
وح ـ ـ ــدث سـ ـج ــال ب ـي ــن ال ـغ ــان ــم
والمطير ،وقــال الغانم :دورك ما
راح يمشي ،واعطيت الـكــل وفيه
ناس ما ينفع معهم االسلوب.
ووسط انسحاب  6نواب ،وافق
مجلس االمــة على تقرير اللجنة
الـتـشــريـعـيــة ،وشـطــب اسـتـجــواب
النائب شعيب المويزري لرئيس
الوزراء من جدول االعمال بموافقة
 41ورف ــض  16وثــاثــة لــم يــدلــوا
بأصواتهم ،ورفع الغانم الجلسة
الى  5مارس.

العقيل :الدمج قرار في االتجاه الصحيح
أشادت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل بقرار دمج جهاز برنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى
العاملة ،مؤكدة انه "في االتجاه الصحيح".
وقالت العقيل ،في مداخلة لها في الجلسة،
إن "قــرار الدمج جاء بناء على تقارير ديوان
المحاسبة الفنية بالتوصية بالدمج ووثيقة
ا سـتــدا مــة المرتبطة بخطة التنمية ،فهناك
جهات حكومية متشابهة في االختصاصات
ويجب دمجها ،ورأي ديوان الخدمة المدنية
كان مطابقا لديوان المحاسبة".
وأضافت أن "دمج القطاع الموجود داخل
ديوان الخدمة المدنية ووضعه تحت مظلة
واح ــدة مــع هيئة الـقــوى العاملة يعني اننا
نـسـيــر فــي االت ـج ــاه الـصـحـيــح ،فــالـكــويــت لم
تــذ هــب بمنحى بعيد ،ودول الخليج عملت
بهذا الموضوع".
وبينت أن "جهاز إعادة الهيكلة ،وإن كان
مسماه جهازا فهو ليس حكوميا أو مؤسسة
حكومية ،بل هو قطاع وبرنامج داخل ديوان
الخدمة المدنية" ،مؤكدة انه على هذا األساس

تــم سحب هــذا القطاع ووضـعــه تحت مظلة
هيئة القوى العاملة.
وذك ــرت ان هيئة ال ـقــوى الـعــامـلــة أنشئت
ب ـمــوجــب ق ــان ــون واضـ ـ ــح ،ول ـي ــس بــاإلم ـكــان
الخروج عما جاء في المادة ( )72من الدستور،
التي نصت على أن "يضع األمـيــر بمراسيم
ال ـلــوائــح ال ــازم ــة لـتـنـفـيــذ ال ـقــوان ـيــن ،ب ـمــا ال
يتضمن تعديال فيها أو تعطيال لها أو إعفاء
من تنفيذها ،ويجوز أن يعين القانون أداة
أدنــى من المرسوم إلصــدار اللوائح الالزمة
لتنفيذه".
ولفتت إلى تقديم "إعــادة الهيكلة" مذكرة
ت ـحــوي م ــزاي ــا قـ ــرار ال ــدم ــج ،إض ــاف ــة إل ــى 11
ميزة واردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرلمانية بشأن قرار
الــدمــج ،قائلة فــي الــوقــت ذاتــه ان "السلبيات
الــواردة في تقرير اللجنة البرلمانية عبارة
عن مخاوف فقط ،وذلك يعني ان قرار الدمج
صحيح ويجب استكماله".
ون ـفــت مــا ي ـثــار مــن أن ه ـنــاك تــداخــا في
ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي ب ـيــن "إع ـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة"

و"القوى العاملة" وأن عملية الدمج تتم دون
علم الهيكلة ،مبينة ان "ذلك غير صحيح".
وأضافت ان "إعــادة الهيكلة" هو برنامج
يقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وأشبه
بقطاع داخل األجهزة الحكومية ،وسيتم نقله
من الــديــوان وإلحاقه بهيئة القوى العاملة،
مبينة أن "ما أثير من أن جهاز إعادة الهيكلة
مؤسسة حكومية تم نقلها إلى هيئة القوى
العاملة غير صحيح".
وجــددت تأكيدها على عــدم تأثر المراكز
ال ـق ــان ــون ـي ــة أو الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات اإلش ــرافـ ـي ــة
للموظفين في حالة الدمج ،وان "كل الموظفين
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة هـ ــم مــن
سـيـشـغـلــون الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة فــي هيئة
القوى العاملة ،وبحدود  20وظيفة".
وشددت على أن لن يتم المساس بالمزايا
الـمــالـيــة لـمــوظـفــي بــرنــامــج إعـ ــادة الـهـيـكـلــة،
مــوضـحــة أن مــوظـفــي هـيـئــة ال ـقــوى العاملة
"سترتفع مزاياهم المالية ،لتكون مساوية
لموظفي إعادة الهيكلة".
وبـ ـش ــأن م ــا أثـ ـي ــر م ــن ان ـخ ـف ــاض أع ـ ــداد

العقيل متحدثة عن الدمج
ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن
والمستفيدين مــن "إع ــادة الهيكلة" ،نتيجة
قــرار الدمج ،أوضحت ان "الكويتيين في 31
ديسمبر  2017بلغ عــددهــم  59ألـفــا ،وحتى
 31ديسمبر  2018بلغ عــددهــم  62ألـفــا ،من

العاملين فــي القطاع الـخــاص" ،مشيرة إلى
"وج ــود  4000موظف خــرجــوا مــن البرنامج
نتيجة التعيين الوهمي".
وقــالــت" :ف ــي الـســابــق ،حينما ك ــان إع ــادة
الهيكلة منفصال عن هيئة القوى العاملة ،كان

المواطن بحاجة إلى إذن عمل ،والحاصل اآلن
أن بإمكان المواطن التسجيل الكترونيا لدى
هيئة القوى العاملة ،ويصله إشعار بذلك يتم
االكتفاء به ،دون الحاجة إلذن العمل".
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ً ً
«التقدم العلمي» :مولنا  35مشروعا بيئيا بمليوني دينار
ةديرجلا
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محليات

المؤسسة و«البيئة» توقعان عقدين عن الرمال الزاحفة والملوثات العضوية
وقـ ـع ــت م ــؤس ـس ــة ال ـكــويــت
لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي وال ـه ـي ـئ ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ،عـ ـق ــدي ــن
لمشروعين بحثيين ،أولهما
بعنوان «إدارة مخاطر الرمال
ال ــزاحـ ـف ــة وتـ ــآكـ ــل ال ـش ــواط ــئ
فــي الساحل الشمالي لجون
ال ـكــويــت (بـمـنـطـقــة غ ـض ــي)»،
واآلخر بعنوان «تطوير خطة
الـتـنـفـيــذ الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة
ب ـشــأن ات ـفــاق ـيــة اسـتــوكـهــولــم

ح ـ ــول ال ـم ـل ــوث ــات ال ـع ـضــويــة
الثابتة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لـلـمــؤسـســة د .عــدنــان شهاب
الـ ـ ــديـ ـ ــن ،ف ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،ع ـلــى
هــامــش حفل الـتــوقـيــع ،أمــس،
إن ال ـم ــؤس ـس ــة تـ ـم ــول هــذيــن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروعـ ـ ـي ـ ــن ال ـب ـح ـث ـي ـي ــن
ال ـم ـه ـم ـيــن ب ــاع ـت ـب ــاره ـم ــا مــن
األولويات الوطنية ،مضيفا ان
المؤسسة مولت في السنوات

الخمس األخيرة  35مشروعا
ودرا سـ ــة بيئية بقيمة بلغت
نـحــو مـلـيــونــي دي ـن ــار ،رك ــزت
ع ـلــى ع ــدد م ــن ال ـمــوضــوعــات
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،الس ـي ـم ــا الـتـصـحــر
وجــودة الهواء وتلوث المياه
وال ـص ـح ــة الـبـيـئـيــة وال ـت ـنــوع
الحيوي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن
حــرص المؤسسة على إيــاء
الدراسات والمبادرات البيئية

خلطة جديدة لتحسين أسفلت الطرق

●

فهد الرمضان

أكــدت المديرة العامة لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية د .سميرة السيد عمر
مساهمة مؤسسة البترول الكويتية في
تطوير صناعة الطرق وتمويلها مشاريع
األبحاث العلمية لتكنولوجيا األسفلت
والرصف التي من شأنها وضع الحلول
ال ـت ـق ـن ـيــة ل ـت ـح ـس ـيــن خـ ـ ــواص ال ـخ ـل ـطــات
األسفلتية ،والتغلب على المشاكل التي
تواجهها صناعة الـطــرق والــرصــف في
الكويت لرفع كفاءتها.
وأشادت عمر باتفاقية التعاون العلمي
للبحث والتطوير وادارة التكنولوجيا
التي وقعت بين المعهد ومؤسسة البترول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــع خـ ــدمـ ــات االبـ ـح ــاث
والدراسات العلمية لدعم القطاع النفطي.
جاء ذلك خالل زيارة الطريق التجريبي
ذي تقنيات الرصف المتعددة والــذي تم

انـشــاؤه بالتعاون مــع مؤسسة البترول
الكويتية في منطقة الوفرة.
وأث ـن ــت ع ـلــى ث ـقــة ال ـمــؤس ـســة ب ـق ــدرات
المعهد اال سـتـشــار يــة والعلمية كشريك
اساسي في منظومة دعم وتطوير القطاع
النفطي في دولة الكويت من خالل برامج
ال ـخ ـط ــط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي وض ـعــت
ب ـت ــوج ـي ــه وعـ ـم ــل م ـش ـت ــرك م ــع مــؤس ـســة
البترول الكويتية والشركات التابعة لها،
وخصوصا شركة نفط الكويت وشركة
البترول الوطنية الكويتية.
وح ـ ــول مـ ـش ــروع ال ـط ــري ــق الـتـجــريـبــي
ذي التقنيات الـمـتـعــددة ،أك ــدت الباحثة
العلمية المهندسة سعاد البحر ،مديرة
برنامج التشييد والمواد ،أن هذا الطريق
ي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـ ــرائ ـ ــدة ال ـتــي
نفذها معهد الكويت لألبحاث العلمية
ف ــي م ـجــال تـكـنــولــوجـيــا أسـفـلــت ال ـطــرق،
بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية

وشركة شيل سلفر سوليوشن العالمية
للحلول التكنولوجية ،ومختبر أبحاث
ال ـن ـقــل ال ـبــري ـطــانــي ،ح ـيــث م ــول ــت شــركــة
نفط الكويت خالل الفترة ،2015 – 2013
مـ ـش ــروع ــا تـ ـع ــاق ــدي ــا ب ـق ـي ـم ــة  109آالف
دينار لتقييم ودراس ــة فعالية استخدام
الثيوبيف « »® Thiopaveوهــي الـمــادة
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــورت اخـ ـت ــراعـ ـه ــا ش ــرك ــة ش ـيــل،
الستخدام الكبريت الناتج عــن عمليات
تكرير النفط ،كمادة محسنة للبيتومين
الــذي يستعمل كمادة رابطة في خلطات
الرصف األسفلتية الساخنة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ــد ال ـم ـس ـت ـشــار الـعـلـمــي
بـمــركــز أب ـح ــاث ال ـطــاقــة د .ص ــاح زع ــرب
أه ـم ـيــة اس ـت ـك ـمــال م ــراق ـب ــة أداء الـطــريــق
التجريبي تحت الظروف العملية والجوية
الـ ـس ــائ ــدة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وذلـ ـ ــك لـتــوفـيــر
ال ـم ـعــرفــة الـتـقـنـيــة حـ ــول م ــزاي ــا وع ـيــوب
استخدام كل نوع من أنواع اإلسفلت.

«الكهرباء» :تشغيل المحطة
الثانوية لـ «التأمينات» بالجهراء
●

اهتماما كبيرا ضمن خطتها
االسـتــراتـيـجـيــة ،2021-2017
وذلك من خالل دعمها للعديد
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ذات ال ـص ـلــة
بالحفاظ على البيئة وصون
مواردها.

معالجة المخاطر
مــن جــان ـبــه ،أوض ــح رئيس
مجلس اإلدارة الـمــديــر الـعــام
للهيئة العامة للبيئة الشيخ
عـبــدالـلــه األح ـم ــد ،أن مـشــروع
م ـعــال ـجــة ال ـم ـش ــاك ــل الـبـيـئـيــة
لـلـســاحــل الـشـمــالــي م ــن جــون
الكويت ،وبالتحديد في منطقة
بر غضي ،يعتبر من المشاريع
ً
الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي سـتـضــع ح ــدا
لمعالجة ا لـمـخــا طــر الناجمة
عن الرمال الزاحفة ،والسيول
ال ـف ـجــائ ـيــة ،وت ــآك ــل ال ـشــواطــئ
نتيجة حركة المد والجزر.
وأضاف األحمد أن مشروع
إعـ ـ ـ ــداد اإلطـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام لـخـطــة
الـتـنـفـيــذ الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة
إلدارة ال ـم ـل ــوث ــات الـعـضــويــة
الثابتة والمشمولة في اتفاقية
اس ـت ــوك ـه ــول ــم ل ــه ُبـ ـع ــد دول ــي
ي ـت ـم ـثــل ب ــال ــوف ــاء ب ــال ـت ــزام ــات
الكويت نحو االتفاقية ،اضافة
ا لــى الفائدة البيئية الوطنية
ال ـت ــي تـتـمـثــل ب ــإن ـش ــاء قــاعــدة
م ـع ـل ــوم ــات ـي ــة عـ ــن ال ـم ـل ــوث ــات
ال ـع ـضــويــة ال ـثــاب ـتــة ،وإي ـج ــاد
خــري ـطــة ط ــري ــق لـلـتـعــامــل مع
هذه الملوثات المقيدة ضمن
اتفاقية استوكهولم.

ً
شهاب الدين متوسطا األحمد والسيد عمر خالل التوقيع

عمر :بناء قاعدة بيانات لتنفيذ
اتفاقية استوكهولم
ق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـع ـهــد ال ـكــويــت
لألبحاث العلمية د .سميرة السيد عمر ،إن
الكويت تحتضن المركز اإلقليمي لدول غرب
آسيا لتنفيذ اتفاقية استوكهولم للملوثات
الـعـضــويــة الـثــابـتــة ،مبينة أن ــه يعمل كحلقة
وصــل بين ال ــدول العربية فــي آسيا واألمــانــة
العامة لالتفاقية في مقرها بجنيف لمتابعة
تنفيذها.

موظفا «نقل أموال» أحبطا عملية سطو بالفروانية
طاردا المتهم واستعادا األموال وسلماه لرجال األمن
●

سيد القصاص

تمكنت إدارة تخطيط الـبــرامــج والـمـتــابـعــة الـتــابـعــة لقطاع
شـبـكــات ال ـتــوزيــع الـكـهــربــائـيــة أم ــس بــالـتـعــاون والـتـنـسـيــق مع
قطاع شبكات النقل الكهربائية من تشغيل المحطة الثانوية
التي تغذي مبنى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في
منطقة الجهراء.
وقــال رئيس قسم تنفيذ المحطات الثانوية م.عبدالله شاه،
في تصريح صحافي ،إن المحطة تضم  4محوالت قــدرة جهد
 1000كيلو فولت وتغطي حمال كهربائيا بمعدل  1990كيلوواط.
وأوض ــح شــاه ،ان ال ــوزارة ممثلة فــي قطاع شبكات التوزيع
الكهربائية حريصة على تــزو يــد المشاريع الحيوية التابعة
لجهات الدولة المختلفة بالتيار الكهربائي ،لتكون هذه المباني
جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين.

محمد الشرهان

أح ـب ــط م ــوظ ـف ــان يـعـمــان
ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ـ ــدى ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ن ـق ــل
األم ـ ــوال ،م ـســاء أم ــس األول،
عملية سطو مسلح وسرقة
األمـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ب ـحــوزت ـه ـمــا،
وال ـتــي تبلغ  15ألــف ديـنــار،
وتـمـكـنــا مــن ضـبــط الـجــانــي،
وهو وافد مصري ،وتسليمه
لرجال مديرية أمن محافظة
الفروانية.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال ـت ــي
رواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي
لـ «الجريدة» ،أن غرفة عمليات

وزارة الداخلية تلقت بالغا
مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس األول ي ـف ـي ــد
بوجود عملية سطو مسلح
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ن ـ ـقـ ــل أمـ ـ ـ ــوال
بالقرب مــن أ حــد المجمعات
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الفروانية ،مشيرا الى انه فور
تلقي البالغ توجهت دوريات
مـ ــديـ ــريـ ــة أم ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة،
ودوريات شرطة النجدة إلى
موقع البالغ ،وفرضت طوقا
أمنيا في محيط البالغ.
وأضاف المصدر أن رجال
األم ـ ـ ــن ،ل ـ ــدى وص ــول ـه ــم إل ــى
الموقع ،لم يشاهدوا موظفي

الخضر :تمرين «صباح  »1يعزز التعاون العسكري مع مصر
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ،ظ ـ ـهـ ــر أمـ ـ ــس،
ب ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة م ـ ـح ـ ـمـ ــد األحـ ـ ـم ـ ــد
ال ـب ـح ــري ــة ف ـع ــال ـي ــات تـمــريــن
«صـ ـب ــاح  »1ال ـم ـش ـت ــرك بـيــن
ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـح ــري ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
وال ـق ــوة الـبـحــريــة الـمـصــريــة،
بـ ـحـ ـض ــور رئ ـ ـيـ ــس األرك ـ ـ ـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،ورئيس هيئة
تـ ــدريـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوات الـم ـسـل ـحــة
المصرية اللواء أركــان حرب
ناصر عاصي.

وعبر رئيس األرك ــان العامة
للجيش عن إعجابه بما شاهده
من جاهزية قتالية من القوات
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذا ال ـت ـمــريــن،
والـ ــذي
ي ـ ــؤك ـ ــد
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره
اهـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة فـ ــي كــا
ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقـيــن بعقد
مـثــل ه ــذه ال ـت ـمــاريــن ،الـتــي
تعكس الجهود المبذولة في

سبيل تعزيز التعاون العسكري
المشترك ،والتنسيق والتخطيط
الدائم لرفع المستوى التدريبي
والجاهزية القتالية.
واس ـت ـم ــع ال ـخ ـض ــر إل ــى

إيـ ـ ـج ـ ــاز م ـف ـص ــل ع ـ ــن م ــراح ــل
ومجريات التمرين واألهداف
الـتــي تــم الـتـعــامــل مـعـهــا ،كما
ً
شــاهــد عـ ــددا م ــن التطبيقات
العملية لـلــوحــدات المشاركة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ال ـجــان ـب ـيــن،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادع
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــة،

والمشاة البحرية ،والصاعقة
البحرية.

تبادل الخبرات
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،اس ـت ـع ــرض آمــر
القوة البحرية اللواء الركن بحري
خالد الكندري ،أهم ما تم إنجازه
خالل التمرين من عقد محاضرات
نـظــريــة وعـمـلـيــة ب ـقــاعــدة محمد
األحـ ـم ــد ال ـب ـح ــري ــة ،تـ ـه ــدف إل ــى
ت ــوحـ ـي ــد ال ـم ـف ــاه ـي ــم ال ـق ـت ــال ـي ــة،

وت ـبــادل ال ـخ ـبــرات ،بــاإلضــافــة
إلى تدريبات ميدانية لعمليات
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ل ـل ـج ـن ــود
وال ـع ــرب ــات الـمـقــاتـلــة ،خــاصــة
بالمالحة والمناورات البحرية
في المياه اإلقليمية الكويتية،
مــوض ـحــا أن ت ـمــريــن «ص ـبــاح
 »1يـعــد األول مــن نــوعــه لكال
الجانبين ،من خــال مشاركة
قـطــاعــات مختلفة مــن الـقــوات
البحرية الكويتية ونظيرتها
المصرية.

جانب من تمرين «صباح »1

«االستئناف» تؤيد االمتناع عن النطق
بعقاب قاتل ابنيه بمبيد حشرات
●

حسين العبدالله

أيدت محكمة االستئناف ،برئاسة المستشار نصر آل هيد ،حكم
ُّ
محكمة الجنايات باالمتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهم بقتل ابنيه
عبر مبيد حشرات في أثناء نومهما بغرفتهما.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم اتهاما بقتل طفليه
عمدا ،بعد أن رش مبيدا حشريا في أثناء نومهما في الغرفة ،مما
أدى إلى وفاتهما .وبينما شهدت زوجته عليه ،قائلة إن المتهم قد
تعمد قتل ابنيه ،نفى األخير ما ّ
ّ
وجه إليه من اتهام ،مؤكدا أنه وجد
حشرات في غرفة ابنيه ،وقــام بالتعامل معها بشكل طبيعي برش
مبيد الحشرات ،ولم يعلم أن هذا التصرف سيؤدي إلى وفاة طفليه.
وفي وقت قضت "الجنايات" باالمتناع عن النطق بعقاب المتهم،
أيدت محكمة االستئناف الحكم ،مستندة إلى إنكار المتهم ما ّ
وجه
إليه من اتهامات ،فضال عن اطمئنانها إلى أقوال المتهم ودفاعه.

وأوض ـ ـحـ ــت ع ـم ــر أن الـ ـمـ ـش ــروع سـيـنـطـلــق
ببناء قاعدة البيانات الوطنية واالحتياجات
الرقابية لتنفيذ اتفاقية استوكهولم ،والتعريف
بالخطوات والنشاطات وفرق العمل الوطنية
الــازمــة إلع ــداد الخطة الوطنية فــي الكويت،
وم ـه ــام ـه ــا ،واإلطـ ـ ـ ــار ال ــزم ـن ــي ال ـ ـ ــازم إلعـ ــداد
المسوحات والجرد الالزم للملوثات في إطار
االتفاقية.

«الجنايات» تستكمل محاكمة متهم
باختراق حساب المجلس  27الجاري
●

حسين العبدالله

قــررت محكمة الجنايات أمــس ،برئاسة المستشار عبدالله
العثمان ،إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة
ض ــد أح ــد ال ــواف ــدي ــن ،الـمـتـهــم ب ــاخ ـت ــراق م ــوق ــع مـجـلــس األم ــة
اإللكتروني ،إلى جلسة  27الجاري ،لحضور ضابط المباحث
أمام المحكمة .ورفضت المحكمة إخالء سبيل المتهم ،الذي أنكر
أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه ،والتحريات التي دلت على
تحكمه في النظام اإللكتروني للكلمة التي كان سيلقيها سمو
األمير في دور االنعقاد الثاني.
ودف ــع المتهم بـعــدم ســامــة االتـهــامــات المنسوبة إلـيــه من
النيابة ،وببراءته من هذه االتهامات ،التي يعاقب عليها قانون
الجرائم اإللكترونية بالحبس.

سـيــارة نقل األم ــوال ،وكانت
ا لـسـيــارة متوقفة وال يوجد
عـلـيـهــا أي آثـ ــار ،مـشـيــرا الــى
انـ ــه ب ـعــد م ـ ــرور عـ ــدة دقــائــق
حـ ـض ــر م ــوظـ ـف ــا ش ــرك ــة نـقــل
االموال ،وكان معهما شخص
ثالث وكيس األموال ،وأبلغا
رجال االمن ان الشخص الذي
مـعـهـمــا ه ــو ال ـ ـسـ ــارق ،حـيــث
كـ ــان ي ــراق ــب خــروج ـه ـمــا من
احـ ــد ال ـم ـج ـم ـعــات ،وب ـم ـجــرد
خــروج ـه ـمــا ب ـعــد أن حـ ّـصــا
االمـ ـ ـ ـ ــوال ،ت ـم ـك ــن مـ ــن خـطــف
ا لـ ـكـ ـي ــس والذ ب ـ ــا لـ ـ ـف ـ ــرار ،إال
ان ـه ـمــا تـمـكـنــا م ــن م ـطــاردتــه

وإم ـســاكــه واس ـت ـع ــادة كيس
االموال الذي كان بداخله 15
ألف دينار.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر ان ر جـ ـ ـ ـ ــال اال م ـ ـ ــن
ت ـس ـل ـمــوا ال ـم ـت ـهــم وأح ــال ــوه
ال ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـفـ ــر ،وت ـ ـ ــم ابـ ـ ــاغ
وكـ ـي ــل الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام الـ ــذي
أ مــر بتسجيل قضية حملت
مسمى السطو وسرقة اموال
عــن طريق العنف ،الفتا الى
أن وك ـيــل ال ـنــائــب ال ـع ــام أمــر
بـحـجــز الـمـتـهــم ،ال ــذي تبين
أ نــه مقيم مـصــري ،على ذمة
القضية  4أيام.

إصابة إطفائي ومواطنة
وطفليها في حريق
●

محمد الشرهان

أصـيــب رجــل إطـفــاء ومــواطـنــة وطفلين بـحــاالت اختناق
وإجهاد حراري ،من جراء حريق كبير اندلع مساء أمس في
منزل بمنطقة األندلس ،كما أسفر الحادث عن خسائر مادية
لحقت بالمنزل.
وفي التفاصيل التي رواهــا مدير إدارة العالقات العامة
واإلعــام بــاإلدارة العامة لإلطفاء ،العميد خليل األمير ،أن
غــرفــة عمليات اإلدارة تلقت بــاغــا مـســاء أمــس األول يفيد
ب ــان ــدالع حــريــق فــي م ـنــزل بمنطقة األن ــدل ــس ،فـتــم تحريك
مركزي إطفاء العارضية الصناعي والصليبيخات بقيادة
المقدم عبدالعزيز بولند والنقيب مضحي الرشيدي الى
موقع البالغ.
وأضاف العميد االمير أنه تبين لرجال اإلطفاء أن الحريق
اندلع في منزل مكون من  3أدوار وسرداب ،وأن بدأ بالدور
األول من المنزل ،وهناك أشخاص محشورون جراء الحادث،
ون ـجــح اإلط ـفــائ ـيــون فــي إن ـقــاذ مــواطـنــة وطـفـلـيـهــا ،بـعــد أن
حــاصــرتـهــم ال ـن ـيــران ،وم ــن ثــم شــرعــوا فــي عملية مكافحة
الـحــريــق ومحاصرته ومـنــع ام ـتــداده الــى مــواقــع أخ ــرى من
المنزل.
وذكر أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة رجل إطفاء بحالة
اختناق وإغماء جراء كثافة الدخان ،وأنقذه زمالؤه وسلموه
الى فنيي الطوارئ الطبية ،حيث نقل الى المستشفى لتلقي
العالج ،مشيرا الى أن ضباط وحدة تحقيق الحوادث حضروا
بالموقع لبيان أسباب اندالع الحريق.

«وقاية الفروانية» :تحرير  ٢٠مخالفة
على المحالت بالري
شنت حملة تفتيش في المنطقة الصناعية
●

محمد الشرهان

شنت إدارة الوقاية التابعة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ــإط ـ ـفـ ــاء
ب ـم ـحــاف ـظــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة حـمـلــة
ت ـف ـت ـي ــش عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة ال ـ ــري
الصناعية صباح أمس ،بقيادة
مــديــر إدارة وقــايــة الـفــروانـيــة،
العميد زكريا اشكناني ،أسفرت
عـ ــن رصـ ـ ــد أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـشــريــن
مـ ـخ ــالـ ـف ــة تـ ـن ــوع ــت بـ ـي ــن ع ــدم

تجديد التراخيص ،والتخزين
ال ـع ـش ــوائ ــي ،وت ـس ـك ـيــر أبـ ــواب
الـ ـط ــوارئ ،وت ـحــويــل الـمـكــاتــب
إلــى سكن للعمال وغيرها من
المخالفات.
وق ــال مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة واالعالم باالدارة العامة
لالطفاء العميد خليل االمير،
ان هذة الحملة تأتي استكماال
لحمالت التفتيش التي نفذتها
«االطفاء» ،بتوجيهات من نائب

ال ـمــديــر ال ـع ــام لـقـطــاع الــوقــايــة
اللواء خالد فهد.
وأشار العميد األمير إلى أن
مـفـتـشــي ق ـطــاع الــوقــايــة خــال
الحملة أبلغوا اصحاب المباني
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــات ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إزالـ ـ ـ ــة
جميع المخالفات ،واستخراج
الرخص ،حرصا على سالمتهم
وسـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـ ــرت ـ ـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــوق،
وتجنبا للمساء لة القانونية
المترتبة على هذه المخالفات.

أكاديميا
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العازمي يعتمد الئحة معادلة الدرجات
العلمية ما بعد «الثانوية» من الخارج

academia@aljarida●com

عزوف أكاديمي عن معرض الفرص
الوظيفية في «الهندسة»

أكد أن إصدارها إنجاز لـ «التعليم العالي» لضبط المخرجات وتنظيم األسس حولها بورسلي لـ ةديرجلا :.مشاركة  ٣٠جهة للرد على تساؤالت الطلبة
أحمد الشمري

اعتمد الوزير د .حامد العازمي
الالئحة األولى لمعادلة
الدرجات العلمية ما بعد
الثانوية العامة الصادرة من
خارج الكويت.

أع ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
العازمي صدور الالئحة األولى
لمعادلة الــدرجــات العلمية ما
بعد الثانوية العامة الصادرة
مــن خ ــارج ال ـكــويــت ،بـنــاء على
الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري رق ــم  17لـعــام
 2019الخاص بالئحة معادالت
الدرجات العلمية.
وذكر العازمي ،في تصريح
أمــس ،أن صــدور هــذه الالئحة
ي ـعــد م ــن أه ــم إنـ ـج ــازات وزارة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ل ـض ـب ــط
مـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات جـ ـ ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالي ،وتنظيم أسس المعادلة
للدرجات العلمية الصادرة من
خارج البالد.
وث ـم ــن ال ـج ـه ــود ال ـم ـبــذولــة
من قطاع البعثات والمعادالت
وال ـعــاقــات الثقافية والـقـطــاع
القانوني بقيادة وكيل «التعليم
ال ـعــالــي» ل ــدراس ــة كــل ال ـق ــرارات
الـمـنـظـمــة لـمـعــادلــة الـشـهــادات
العلمية منذ تأسيس ال ــوزارة

تشكيل لجنة المصالح المشتركة
مع روابط «التطبيقي»
أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية فــي ا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب د .ف ــارس الـمـطـيــري ،أن الهيئة اإلداري ــة
للرابطة عقدت اجتماعا أ مــس األول لمناقشة عدة
موضوعات مهمة ،على رأسها تشكيل لجنة للتعاون
مع الروابط المناظرة لحماية المصالح المشتركة،
إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الكادر المالي،
والتأمين الصحي ،واالحتفال باألعياد الوطنية.
وأض ــاف الـمـطـيــري ،فــي تصريح صحافي أمــس،
أن االج ـت ـمــاع ت ـطــرق إل ــى مـنــاقـشــة م ـق ـتــرح بــإنـشــاء
نــاد صحي مصغر باشتراكات مخفضة ،وتشكيل
فــريــق للبحث عــن ع ــروض وخـصــومــات على تذاكر
السفر ،وغيرها من الموضوعات التي تشغل الهيئة
التدريسية.
وأوضح أن الهيئة اإلدارية اتفقت خالل اجتماعها
على تكليف فواز الرشيدي بتحديد موعد لمقابلة
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،وتـكـلـيــف كل
من رعد الصالح ،وفواز الرشيدي بمتابعة عروض
واختيار أنسبها بما يخدم مصلحة
التأمين الصحي
ً
أع ـضــاء الـهـيـئــة ،الف ـتــا إل ــى أن الهيئة اطـلـعــت كذلك
على استعدادات اللجنة االجتماعية لتنظيم الحفل
الوطني المزمع إقامته في  16الجاري والتأكيد على
دعوة الروابط المناظرة لتوحيد الجهود بما يخدم
المصالح المشتركة.

وح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه ،إض ــاف ــة إلــى
إعـ ـ ـ ــداد ال ــائـ ـح ــة ب ـم ــا يـ ـت ــواءم
مـ ــع أح ـ ـ ــدث ال ـم ـس ـت ـج ــدات مــن
البرامج التعليمية ،التي تضمن
مراعاة ضمان جودة مخرجات
التعليم العالي ،وذلك تحقيقا
للمصلحة العامة للطلبة ودولة
الكويت.
وتــابــع أن «الالئحة وضعت
األس ـ ـ ـ ــس ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــروط
الـمـطـلــوبــة لـمـعــادلــة الــدرجــات
الـعـلـمـيــة ،والـ ـش ــروط الـخــاصــة
بـ ــال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
ال ـمــان ـحــة ل ـل ــدرج ــات الـعـلـمـيــة،
وحـ ـ ــددت ك ــذل ــك اخ ـت ـصــاصــات
لجنة معادلة الدرجات العلمية
ما بعد الثانوية ،والغرض من
المعادلة».
وأوضح العازمي أن الوزارة
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ال ـع ـمــل إلص ــاح
جـ ـ ـ ـ ــودة مـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالي ،تماشيا مع رؤية سمو
أمير البالد  2035باالستثمار
ف ــي رأسـ ـم ــال ب ـش ــري إب ــداع ــي،

●

حامد العازمي

عبر تحفيز الطلبة لاللتحاق
بــأفـضــل الـجــامـعــات العالمية،
مبينا أن هــذا أفضل استثمار
ي ـخ ــدم مـصـلـحــة ال ــوط ــن وهــو
الهدف الذي تعمل الوزارة على
تـحـقـيـقــه م ــن خ ــال مساعيها
الحالية.

فيصل متعب

ألـ ـق ــت أج ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـحـ ــزن ال ـت ــي
تـكـتـنــف أرجـ ــاء كـلـيــة الـهـنــدســة
والـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرول ف ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ،ل ــوف ــاة عـمـيــد الـكـلـيــة
د .عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف ال ـخ ـل ـي ـف ــي،
بظاللها عـلــى مـعــرض الـفــرص
الوظيفية ،الــذي أقامته الكلية
أمس ،إذ شهد عزوفا اكاديميا
عــن ال ـح ـضــور ،فــي وق ــت طالب
ً
البعض بتأجيله نظرا للظرف
ال ــذي ي ـمــرون بــه بـسـبــب رحيل
الفقيد.
وقــال القائم بأعمال العميد
ف ــي ال ـك ـل ـيــة د .رائـ ـ ــد بــورس ـلــي
إن إق ــام ــة ال ـم ـع ــرض ف ــي كـلـيــة
الهندسة والبترول جاء لتعريف
الـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن والمقبلين
عـلــى الـتـخــرج بـشــأن الــوظــائــف
الـ ـت ــي س ـي ـخ ــدم ــون ب ـه ــا س ــوق
الـعـمــل ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،مشيرا
ال ــى ان قــرابــة  ٣٠جـهــة شــاركــت
ف ــي ت ـعــريــف ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى أهــم
الـ ـمـ ـه ــام ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ـي ـهــا

جانب من المعرض
ف ــي مــؤس ـســات ـهــا وق ـطــاعــات ـهــا
الخاصة.
وتابع بورسلي ،في تصريح
لـ»الجريدة» ،أن االقبال الطالبي
على المعرض كــان كبيرا جدا،
بـ ـحـ ـي ــث حـ ـظـ ـي ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـب ــوث ــات ب ـت ـج ـم ـعــات ال ـط ـل ـبــة،
ل ـم ـعــرفــة عـ ــدد س ــاع ــات ال ـ ــدوام
ل ـكــل ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـش ــرك ــات،
م ـب ـي ـنــا ان ال ـ ـ ــذي اش ـ ـ ــرف عـلــى

عملية ا لــرد على جميع اسئلة
الطلبة أغلبيتهم مــن خريجي
كلية الهندسة وال ـب ـتــرول ،كما
ان ـه ــم ط ـل ـبــة ح ــدي ـث ــو ال ـت ـخ ــرج،
واستطاعوا تزويد طلبتنا بكل
المعلومات وبتجاربهم بمرحلة
ما بعد التخرج الى التوظيف.

ُ
الفريح :صغنا مشروع قانون حماية حقوق
الطفل المدنية واالجتماعية وقدمناه للبرلمان

قدمت كتاب «الجريمة بين األحداث أسبابها وسبل عالجها»
أ كــدت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية
الطفل د .سهام الفريح أن انشطة الجمعية لم
تقف عند جانب واحد من احتياجات الطفل،
بل إنها المست معاناته في شتى القضايا،
حتى في الجوانب القانونية التي استشعرت
قـصــورهــا فــي حمايته ،الفـتــة إلــى أنــه «قمنا
بـمـعــالـجــة ذلـ ــك ،م ــن خ ــال ص ـيــاغــة م ـشــروع
قانون حقوق الطفل المدنية واالجتماعية،
الذي وصلت بنوده إلى  169بندا وتم تقديمه
إلى السلطة التشريعية».
وقدمت الفريح في حلقة نقاشية نظمتها
الجمعية ضمت متخصصين ناقشوا قضايا
األحداث من مختلف الجوانب مؤخرا ،كتاب
«ال ـج ــري ـم ــة ب ـيــن األح ـ ـ ــداث أس ـبــاب ـهــا وسـبــل
عــاج ـهــا» ،ال ــذي أص ــدرت ــه الـجـمـعـيــة تـقــديــرا
لمحتواه ومضمونه.
وشاركك في الحلقة كل من أستاذ القانون
الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .فيصل الـكـنــدري ،ومــديــر إدارة الحضانة
ال ـع ــائ ـل ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة

والعمل يحيى الدخيل ،ومدير إدارة الشرطة
المجتمعية العميد عبدالرحمن العبدالله،
ومراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى
فــي وزارة الـشــؤونـهـبــة الـشـمــري ،وحضرها
عـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
الوطنية لحماية الطفل ،وحشد من المتابعين
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ف ــي قـضــايــا
األحداث.
وتضمن الكتاب دراســة معمقة قدمها د.
فيصل الكندري لقانون األحداث الجديد ،الذي
صــدر عــام  ،2015ال ــذي اشتمل على خمسة
أبواب تناولت األحكام والتدابير والجزاءات
ال ـع ـق ــاب ـي ــة ،وم ـح ـك ـم ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،واإلفـ ـ ـ ــراج
المشروط ،واألحكام الختامية.
أما العميد عبدالرحمن العبدالله فتحدث
عــن دور ومسؤوليات الشرطة المجتمعية،
الـتــي تــم إق ــرار تشكيلها نتيجة لـلــدراســات
التي أجراها خبراء أمنيون ،والتي توصلت
إلى ضرورة تحقيق الشراكة المجتمعية بين
الشرطة والمجتمع في تحقيق األمــن ،وذلك

مــن خــال م ـبــادرة كــل الـمــواطـنـيــن ومختلف
الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة واأله ـل ـيــة فــي الـقـيــام
بواجبهم تجاه توقير األمن بمعناه الشامل،
خصوصا في ظل القضايا المعاصرة التي
تهدد األمــن فــي المجتمع ،وتـطــور األسلوب
اإلجرامي وارتفاع نسبة الجريمة ،مما يدعو
لمؤازرة المواطنين لجهاز الشرطة.
من جانبه ،استهل يحيى الدخيل مداخلته
بـتـحــديــد أس ـب ــاب الـمـشـكـلــة ال ـت ــي ي ــأت ــي في
مقدمتها جهل األحداث بالعقوبات المترتبة
ع ـلــى ال ـج ــرائ ــم ال ـتــي يــرتـكـبــونـهــا ،وان ـت ـشــار
األلـ ـع ــاب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـع ـن ـي ـفــة وال ـح ـبــوب
المخدرة ،وضعف المناهج التربوية وعدم
اهتمامها بالقيم األخالقية.
أم ــا ه ـبــة ال ـش ـمــري ف ــأك ــدت ع ـلــى ض ــرورة
االه ـت ـم ــام بـ ــاألحـ ــداث ،ألن ال ـح ــدث ف ــي هــذه
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـع ـم ــري ــة ي ـم ــر ب ـت ـغ ـي ــرات نـفـسـيــة
وجسمانية تجعله عرضة لالنفعال والتصرف
بشكل مندفع أحيانا ،غير مدرك بشكل واع لما
يفعله وما يترتب على فعله.

سهام الفريح

المضف يشيد
بأسبوع «اإلنشائي»
التدريبي
أش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب،
د.ع ـلــي الـمـضــف ،بالجهود
ا لـتــي بذلها القائمون على
أس ـب ــوع ال ـتــدريــب المتميز
الخامس في معهد التدريب
اإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـ ـ ــي ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـطـ ــور
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظ فـ ـ ــي م ـس ـت ــوى
الفعاليات التي تم تقديمها.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال خ ـت ــام
أس ـب ــوع ال ـتــدريــب المتميز
فــي «اإلن ـش ــائ ــي» ،ال ــذي كــان
برعاية وزيــر التربية وزير
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
ال ـعــازمــي ،أم ــس ،فــي مبنى
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ،وبـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور د.
ال ـم ـض ــف ،ووكـ ـي ــل ال ـحــرس
ال ــوط ـن ــي ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م.
هاشم الرفاعي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي عــن
سـعــادتــه بـهــذا الـتـعــاون مع
«ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» و»ال ـ ـحـ ــرس»،
مـ ـ ـ ـ ــؤ كـ ـ ـ ـ ــدا أن مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه
الفعاليات تساهم في تبادل
الـ ـخـ ـب ــرات ال ـت ــدري ـب ـي ــة بـيــن
الجانبين.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر
«اإلن ـش ــائ ــي» بــالـتـكـلـيــف ،م.
حـمــد ال ـح ـمــد ،أن مجموعة
متميزة من طاقات المعهد
وإدارات الهيئة و»الحرس»
واألمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ــدول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون أش ــرف ــوا
على إقامة هذه الفعالية.

القشعان يكرم
المشاركين في
رحلة المتميزين
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرم عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد كـ ـلـ ـي ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
بـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
د.حمود القشعان ،الوفد
ال ـط ــاب ــي الـ ـمـ ـش ــارك في
رحلة الطلبة المتميزين
ب ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
اآلس ـيــويــة ،الــذيــن زاروا
م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ك ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــزو ف ــي
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــن
الشعبية مؤخرا.
وحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم،
الذي شمل كال من خالد
ال ـ ـ ـ ــردع ـ ـ ـ ــان ،وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــارك
ال ـجــدي ،وحـمــد الـســالــم،
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة «الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
اآلسيوية» سحر العلي.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4036اﻟﺨﻤﻴﺲ  7ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  2 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

opinion@aljarida●com

١١

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

إﻓﻼس

»اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ« ...وﻛﺮاﻫﻴﺔ »اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ«!
"ﻛﺎن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﻪ وﺗﻔﻜﻴﺮه وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ رﻏﻢ
ﻛﺜﺮة أﺳﻔﺎره" ،ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن ﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﺑﻦ أﺧﺘﻪ" :وﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺪﻓﻌﻪ داﺋﻤﺎ رﻏﺒﺔ ُﻣ ّ
ﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ إﻳﺮان ،وﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺮان ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﻓﻲ إﻳﺮان ،أو ﻟﻌﻠﻪ
ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ووﺟﺪ أن ﺑﻠﺪﺗﻪ "أﺳﺪ آﺑﺎد" أﺿﻴﻖ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻴﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ،وأن اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ إﻳﺮان ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ،ﻓﺪﻓﻌﻪ ﻫﺬا إﻟﻰ
ﺣﺐ اﻷﺳﻔﺎر ،وزﻳﺎرة اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻧﺸﺮ دﻋﻮﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ".
وﻳﺮوي اﺑﻦ أﺧﺘﻪ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ زارﻫﻢ ﻓﻲ "أﺳﺪ آﺑﺎد" ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﺞ ،ﻗﺎﺻﺪا اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﻣﺸﻬﺪ" اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎرة ﺿﺮﻳﺢ "اﻹﻣﺎم
ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺿﺎ" ،إﻣﺎم اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﻓﻨﺎﺷﺪه أﻫﻠﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﻢ وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ
"إﻧﻨﻲ
ﺑﻠﺪﺗﻪ "أﺳﺪ آﺑﺎد" ﺑﺈﻳﺮان ،ﻓﺎﻋﺘﺬر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺎﺋﻼ َ َ
ْ
ﻛﺼﻘﺮ ﻣﺤﻠﻖ ﻳﺮى ﻓﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺴﻴﺢ ﺿﻴﻘﺎ ﻟﻄﻴﺮاﻧﻪ"َ -ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺳ ْ
ﺷﺎﻫﺒﺎزي َﻫ ْﺴﻢ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ إﻳﻦ ْ
ﻌﺖ ﺑﺮاي ﻃﻴﺮان أو ﺗﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ".
وﻛﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ دﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺰورﻫﺎ ،ﻓﻮﺟﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻴﺚ
ً
ﺳﺎﻋﺪه ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول ﻣﻤﺜﻠﻲ إﻳ ــﺮان وﻗﻨﺎﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،ﻛﻤﺎ ﺣﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ أﻫﻠﻪ ﻣﻦ إﻳﺬاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ داﺧﻞ إﻳﺮان" ،وﻟﻮ
ً
أن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻐﻦ أﺳﺮة ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺘﻴﻼ وﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎم
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ،وﻫﺬا أﻳﻀﺎ دﻟﻴﻞ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﺘﻞ
ُﱢ
ﻗﻮي ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺮاﻧﻲ ،وإﻻ ﻣﺎ ﻧﻜﻞ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﺳﺪ آﺑﺎد ﺑﻌﺪ
اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻫﻮ") .ص.(19
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎن "اﻋﺘﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺪ إﻳﺮاﻧﻲ
ﺷﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺘﻪ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ "أﺳﺪ آﺑﺎد" ﺑﻬﻤﺪان،
ﺗﻘﺮر أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وأﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ رأي اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻴﻪ".
وﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن ﻟﻠﻜﺘﺎب دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎء ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ
إﻳﺮان" ،ﺗﻤﺠﻴﺪة ﻟﻺﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ وإﺷﺎدﺗﻪ ﺑﺬﻛﺎﺋﻬﻢ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻻﻗﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻠﻚ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد وﻋﻨﺖ" .وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ،ﻳﻀﻴﻔﺎن ،ﻋﻠﻰ
"إﺻﻼح إﻳﺮان" ﻛﻠﻤﺎ زارﻫﺎ ،ﺑﻞ "ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ "ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه" ﻟﻤﺎ
ﻳﺌﺲ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ -أي اﻟﺸﺎه -أﺻﻞ اﻟﺪاء وﺳﺒﺐ اﻟﺒﻼء".
اﻟﻤﺘﺮﺟ َﻤﻴﻦ" ،إن ﻓﻲ
وﻛــﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮل داﺋﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ِ
ﺷﻌﺐ إﻳﺮان ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ،وإن ﻓﻲ أﻓﺮاده
ذﻛﺎء ﺧﺎرﻗﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺼﻌﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﺎرج اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻜﻤﺎل" ،ﻏﻴﺮ أن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ "اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ" وﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ
ﻛﺎن" ،ﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﺧﻴﺮا ﻣﻦ إﻳﺮان ﻣﺎ دام ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه اﻟﻘﺎﺟﺎري ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ،
وﻛﺎن اﻟﺸﺎه اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺨﺎف اﻟﺴﻴﺪ ،وﻳﺘﻀﺎﻳﻖ
ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وأﻓﻜﺎره ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻏﻴﻈﺎ وﻏﻀﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﺮأﺗﻪ وﺻﺮاﺣﺘﻪ" ،وﻗﺪ
ﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻋﻦ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎه ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :وﻟﻤﺎ أﻟﻘﻰ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺮﺣﺎل -ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ -ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻹﻳﺮان ﺻﻤﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻵﺳﺘﺎﻧﺔ ،واﺟﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺮﻳﺪون ،وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،ﺛﻢ
اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻪ رﺟﻞ ﻫﺎرب ﻣﻦ إﻳﺮان ﻳﺪﻋﻰ "ﻣﻴﺮزا رﺿﺎ اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ" ،وﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاره ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻛﻨﺖ أﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻃﻬﺮان،
ﻓﺎﺷﺘﺮى ﻛﺎﻣﺮان ﻣﻴﺮزا أﺣﺪ أﻧﺠﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ،
وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أذﻫﺐ إﻟﻰ داره ﻟﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ أﺧﺬ ﻳﻤﺎﻃﻠﻨﻲ ،وﻳﺤﺪد
ﻟﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ دون ﺟﺪوى ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات،
ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ﺛﻢ ﻟﻢ
ﻳﻠﺒﺚ أن أﻣﺮ ﺑﻀﺮﺑﻲ وﺣﺒﺴﻲ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻨﻲ دﺑﺮت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ".
وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن إن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺪ ﺳﺎﺧﺮا ﻓﻜﺮة "اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ" ﻋﻦ اﻏﺘﻴﺎل
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻘﺎﺟﺎري ،وأﺷﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄن ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺸﺎه ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺋﻼ
ﻟﻪ" ،ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﺼﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻷﺻﻞ؟".
ً
ﻛﻤﺎ أدى ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ دورا ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺒﻎ اﻟــﺬي ﻣﻨﺤﻪ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺷــﺎه ﻹﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وذﻫــﺐ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﺸﻴﻌﻲ "ﻣـﻴــﺮزا ﺣﺴﻴﻦ اﻟـﺸـﻴــﺮازي" ﻓــﻲ ﺳــﺎﻣــﺮاء ،وﻳـﻘــﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن إن
"اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ "اﻟﺸﻴﺮازي" ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎه ﻟﺤﻜﻢ ﺑﻼد
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔ -ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ وإﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ" .وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن إن ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت "ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى
ﻏﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ".
وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن إن اﻟﻤﻴﺮزا رﺿﺎ "ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻜﻼم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ،
وﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ إﻳﺮان ،وﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ،واﺳﺘﺌﺼﺎل ﺷﺠﺮة
اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻔﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .وﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ أن رﺟﻊ ﺧﻠﺴﺔ إﻟﻰ إﻳﺮان،
ﺛﻢ اﻏﺘﺎل اﻟﺸﺎه ﻋﺎم 1313ﻫـ."1896 -
وﻗــﺪ أدى ﻫــﺬا اﻻﻏﺘﻴﺎل ،ﻳﻘﻮﻻن" ،إﻟــﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻓﺄﻳﻘﻦ أﻧﻪ إﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ واﻟﻤﻨﺸﺄ ﺷﻴﻌﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة
واﻟـﻤــﺬﻫــﺐ") .ص .(25ﻛــﺎن اﻟـﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻻﻏـﺘـﻴــﺎﻻت واﻟـﺤــﺬر ﻣــﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
واﻷﻗﻠﻴﺎت -ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة -واﺳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ دول ﻋﺪة

وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ،وإﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﻤﺠﺮ،
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ رﺑﻤﺎ أﺿﻌﺎف ﻗﻠﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺪ ارﺗﻘﻰ ﻋﺮش ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﺎﺟﺎر ﻓﻲ
إﻳﺮان ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه "ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه" اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 1896و 1907ﺣﻴﺚ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﺠﺮت اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
أو "اﻟـﻤـﺸــﺮوﻃـﻴــﺔ"  1911-1905ﻓــﻲ ﻋـﻬــﺪه .وﺗـﺤــﺮﻛــﺖ ﻣــﻊ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺳﺘﺎﻧﺔ ﺿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،إﺛﺮ اﻏﺘﻴﺎل
اﻟﻤﻠﻚ "ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه" وﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻮر.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻳﻘﻮل
اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن" ،ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه اﻟﻰ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ذﻛﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ،وﺳﻠﻤﺖ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﻋﻼء ُ
اﻟﻤﻠﻚ" ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﻈﻬﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن
أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺛﻴﺎب اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺬﻫﺐ
اﻟﺴﻨﻲ ﺳﺘﺎرا ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺑﻪ ،ﻓﺪﺑﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﺪس اﻟﺴﻢ ﻟﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻬﻢ".
)ص .(25وﻳﻘﻒ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ أﺧـﻴــﺮة ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺮﻳــﺎن أﺻﻞ
"اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" وﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ،ﻳﻘﻮﻻن ،أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺧﺎدم اﺳﻤﻪ "أﺑﻮ ﺗﺮاب"،
ﻛﺎن ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻪ أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺐ .وﻳﻀﻴﻔﺎن" :واﺳﻢ "أﺑﻮ ﺗﺮاب" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ إﻳﺮان ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻤﻰ ﺑﻬﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن دون ﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻷﻧﻪ إﺣﺪى اﻟﻜﻨﻰ واﻷﻟﻘﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ".
وﻳﻘﻮﻻن" :وﻗﺪ وﺛﻖ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺎدم ،ﺑﺤﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻼزﻣﻪ
ً
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻔﺎره ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻷﺳﺮاره اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻮﻧﻪ إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﺷﻴﻌﻴﺎ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪم،
وﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﺎﺳﻢ "ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ" ،وﻫﻮ ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻪ
ﺷﻴﻌﻲ إﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻘﺐ "اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ" ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺂل اﻟﺒﻴﺖ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻪ") .ص.(26
اﻟﻤﺘﺮﺟ َﻤﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺘﻤﺎء اﻷﻓـﻐــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ
وﻣـﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ آراء
ِ
اﻟﺸﻴﻌﻲ ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﻴﺮا إﻟﻴﻬﺎ ،ﺣﺮص اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﻜﺘﺎب "ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ودﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻄﺐ وأﻗﻮال اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،وﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ
رﻓﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ،رﻏﻢ أن ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
وﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب.
)اﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺳﺪ آﺑــﺎدي ﺑﻘﻠﻢ "ﻣــﺪرس ﺟﻬﺎد دﻫﻲ"
ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻃﻬﺮان 1343ﻫـ.ش ،1964 ،ص.(161
وﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ رﺑﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﺘﺮﺟ َﻤﻴﻦ د.ﻧﺸﺄت ود.ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ،
ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ ،ﺗﺤﺎﻣﻞ
ِ
واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻤﺎ ،رﻏﻢ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻤﺎه ﻋﻦ اﺑﻦ أﺧﺖ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺻــﺪر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋــﺎم  ،1957ﻗﺒﻞ ﺛــﻮرة إﻳــﺮان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 ،1979وﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻳﺮان واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﻂ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺟﻪ
وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا؟
وﻗــﺪ ﻳﻄﺮح ﺳــﺆال آﺧــﺮ ﻧﻔﺴﻪ :ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﻣﺢ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ...
إﻳﺮاﻧﻴﺔ أم أﻓﻐﺎﻧﻴﺔ؟ ﻻ أﻋﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،
وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﺮ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ
أﺧﺘﻪ" :ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ذا ﻗﺎﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ رأس
ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﻳﺪﻳﻦ ﺻﻐﻴﺮﺗﻴﻦ وﻗﺪﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﻳﻀﻴﻦ ،وﻛﺎن ﻗﻤﺤﻲ اﻟﻠﻮن،
دﻣﻮي اﻟﻤﺰاج ،وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﺮة اﻟﺪم ﺗﺒﺪو ﻓﻲ وﺟﻬﻪ إذا اﻧﺤﻨﻰ .وﻛﺎن ﻟﻪ ذراﻋﺎن
ﻧﺤﻴﻼن وﺳﺎﻗﺎن رﻗﻴﻘﺎن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻛﺎن ﻣﺘﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎن ،ذا ﺻﺪر ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻊ
ﺑﺮوز ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ وﻋﻴﻨﻴﻦ ﺳﻮداوﻳﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ،ﺗﻔﺘﻦ ﻗﻠﻮب زاﺋﺮﻳﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع
إﻟﻰ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺄن.
وﻗﺪ اﺗﻔﻖ أن ﺣﻀﺮت ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻋﺪة ﻣﺮات ،وﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻲ -أﺛﻨﺎءﻫﺎ-
أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ،وﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺄي ﻣﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻛﻨﺖ أﻓﻀﻞ اﻹﺻﻐﺎء
إﻟﻴﻪ ،واﻟﺠﻠﻮس ﻣﻌﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻧﺲ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ") .ص.(160
ﻛﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ زرع ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أذﻫﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ وﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﻓﻬﻮ دﻳــﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟــﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ وﻛﻞ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،و"ﻛﺎن ﻳﺮى أن اﻹﺳﻼم -ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ -دﻳﻦ ﻋﺎم
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،ﻗﺎدر ﺗﻤﺎم اﻟﻘﺪرة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة روﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ".
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺰاج اﻟﺮﺟﻞ ،ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ" ،أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻴﻞ إﻟﻴﻪ
أﻧﻬﺎ أﺳﺮع اﻟﻄﺮق وأﻓﻀﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،أﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﺻــﻼح اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟــﺪا ،ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ" .وﻳﻌﻠﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ رﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺻﻼح
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ،ﻫﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻠﻤﻴﺬه اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه".
)ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ص.(49
وزرع اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﺎ أﺳﻤﺎه
"اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ" واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻳﻠﺨﺺ ﻛﺘﺎب "ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ "ﻟﻮﺛﺮوب اﺳﺘﻮدادر"،
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺄن "اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻣﻤﻪ
وﺷﻌﻮﺑﻪ ﻋﺮﻗﺎ وﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻋﺪو ﻣﻘﺎوم ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﺸﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم،
وﻟﻺﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ دك
اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ .إن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺠﺐ
ً
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺤﺪ اﺗﺤﺎدا دﻓﺎﻋﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﺛﻴﻖ اﻟﻌﺮى ،وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ،إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻛﺘﻨﺎه أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮب واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻪ
وﻗﺪرﺗﻪ" .ﻏﻴﺮ أن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺻﺮف ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻣﻦ "اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ" ،وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ
أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮب!
ً
ً
ﺳﻨﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻗﺎدم رأﻳﺎ ﻣﻌﺎﻛﺴﺎ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺬﻫﺒﻪ ،وﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ!

اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ

ﺑﺮاﻧﺪون ﻛﻴﻦ*

ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ّ
ﺗﺮوﺟﺎن ﻧﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ

اﻟـﻄـﻤــﻮح ﻛﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ إﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون وأﻧـﺠـﻴــﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻀﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻳﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ "ﺟﻴﺶ أوروﺑﻲ" ،ﻣﻤﺎ
أﺛﺎر ﻗﻠﻖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ذﻫﺒﺖ ًوزﻳﺮة
اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أورﺳﻮﻻ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﻦ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﻌﻠﻨﺔ" :ﺑﺪأ
ّ
اﻟﺠﻴﺶ اﻷوروﺑــﻲ ﻳﺘﺸﻜﻞ" ،وﻓﻲ  22ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻋــﺪت ﻣﻌﺎﻫﺪة آﺧﻦ ﺑﻴﻦ
ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ "ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أوروﺑــﺎ ،وﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ،وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي".
ً
ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎل أﻳﻀﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ زادت اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ( إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2015ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﺰو روﺳﻴﺎ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ،
وﻳـﻌــﺎدل ﻫــﺬا إﺿــﺎﻓــﺔ ﻗــﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻗــﻮة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﺮاﻣﺐ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻣﺞ ﻫﺬه
ً
اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ أدت اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوروﺑﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي إﻟﻰ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ ،وﻳﻘﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ً
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋـﻘــﻮدا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ً
اﻷوروﺑﻴﺔ ،أﻧﻬﻢ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺤﻴﺮة أﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ُ)ﺑﻴﺴﻜﻮ( ،وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ  34ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻀﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻘﺪ واﻓﻖ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ
ً
ً
ً
ً
ﻋﻠﻰ "اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻣﻌﺎ ،واﻹﻧﻔﺎق ﻣﻌﺎ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺎ ،واﻟﺸﺮاء ﻣﻌﺎ،
ً
واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ" ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻔﻮﺿﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﺮﻳﻨﻲ .ﺳﺘﺤﻈﻰ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ وﻓﻲ ﺣﻴﻦ رأت أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺴﻜﻮ ﻓﺮﺻﺔ
ً
ﻹﻃﻼق اﻟﻤﺸﺮوع اﻷوروﺑــﻲ ﻣﺠﺪدا ،أﻋﺮﺑﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﻷن
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﻮح.
ً
وﻫﻜﺬا ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﺴﻜﻮ،
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮون ﺧﻼل ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه ﻃﻮال ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﺑﻮن
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم  2017ﺑﺄﻣﺮ أﻛﺜﺮ دﺳﺎﻣﺔ"ّ :ﻗﻮة ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﻣﻮازﻧﺔ دﻓﺎع ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻋﻘﻴﺪة ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" .وﻗﻌﺖ ﺗﺴﻊ دول ﻣﺒﺎدرة
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم  ،2018واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ّ
أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻫﻜﺬا رﺣﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻧﻤﺎرك،
اﻟـﺘــﻲ اﺧ ـﺘ ــﺎرت اﻟـﺒـﻘــﺎء ﺧ ــﺎرج ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
َ
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻷﻣــﻦ واﻟــﺪﻓــﺎع ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﻣـﻐــﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
رأت أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺒﺘﺖ ﻏﻀﺒﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻨﺔ ّ
ﻟﺠﺮ آﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺮوب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ دور اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ وﻗﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﺨﺎﻓﺔ
أن ﺗﺰﻋﺰع أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻘﻠﻖ .ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻠﻮدﻳﺎ
ﻣﺎﻳﺠﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ" :ﻣــﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﻓﺾ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺮﻫﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة" .أﻣﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،رﻓﻀﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
ً
ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة.
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻜﻞ ُ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،أﺳﻲء ﻓﻬﻢ ﻛﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺨﻄﺘﻴﻦ ،إذ ﻻ ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻴﺴﻜﻮ
ﻟﺠﻴﺶ أو اﺋﺘﻼف ﻗﺎﺋﻢ ،ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻزدواﺟﻴﺔ ،وﺗﻮﺣﻴﺪ

زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ووﺿــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺸﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﻦ
ﻃﺐ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ّ
ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﻮة ﻫﺠﻮم ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ
اﺳﻤﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
ً
ﻓﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣــﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻧﺎﻗﺶ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ
ّ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ،وﻟﻢ ﻳﺮﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻴﺴﻜﻮ وﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷوروﺑﻴﺔ
ً
ً
اﻷﺧــﺮى ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻜﻼن أﻳﻀﺎ ا ّﻣـﺘــﺪادا ﻟﻠﻨﺎﺗﻮ ،أﻣــﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ً
اﻷﺻﻐﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ،وﺗﺤﺬر ﻣﺎﻳﺠﻮر ﻣﻦ أن اﻟﺪول
ّ
ً
ﺣﺠﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ دول اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻞ
اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺑﺪل
ً
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﺗﺄﻟﻘﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﺗﻜﻤﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎه
اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺤﻔﺰات اﻟﺪﻓﺎع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه .ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ّ
ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻜﺮة أن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺔ )ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ واﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ( ﺑﺪل اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ )ﻣﺤﺎرﺑﺔ روﺳﻴﺎ(،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺠﺮد ﻛﻼم.
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷوروﺑـﻴـﻴــﻦ ﻣـﺘـﺨــﺎذﻟــﻮن ،إذ ﺗـﺸــﺎرك اﻟـﻘــﻮات
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣــﻦ دورﻳ ــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ
اﻟـﺴــﻮاﺣــﻞ اﻟـﺼــﻮﻣــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟـﺠـﻨــﻮد ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ  22دوﻟﺔ ،وﻗﺪ ّ
درﺑﺖ ﻧﺤﻮ  12000ﺟﻨﺪي ّ
ﻣﺎﻟﻲ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 620
وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻣﺬﻫﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻫﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ّ
ﻳﻠﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ أوروﺑﺎ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻸ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ً
ً
اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﻛﺜﻴﺮا.
ً
ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ دراﺳـ ـ ـ ــﺔ أﺟ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﺎ أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻈﻢ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺠﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻛﺒﻴﺮ إذا واﺟﻪ أزﻣﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ أو إذا اﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ّ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎرك
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم رﺑﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ ُ
اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﺿﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ،2011
ﻓﻐﻴﺮ واردة اﻟﺒﺘﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻴﺴﻜﻮ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﻬﻤﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻸﻟﻐﺎم وﺧﻄﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ً
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،إﻻ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺒﺪو ﻣﺸﻜﻮﻛﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺳﺘﺪﻳﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻗﺒﺮص ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ،إﻻ أن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
ﺗﻤﻠﻜﺎن رواﺑﻂ واﺳﻌﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ.
ﺑﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻨﺔ ،ﻳﻌﻤﺪ أوروﺑﻴﻮن ﻛﺜﺮ إﻟﻰ
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت أﺻﻐﺮ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺰزت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ رواﺑﻄﻬﺎ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺑﻮﻟﻨﺪا ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،واﻟـﻨــﺮوﻳــﺞ ،وإﻟﻰ
اﻟﺸﻤﺎل ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﻓﻨﻠﻨﺪا ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻧﻀﻤﺖ إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ،
ً
ً
ً
ﻟﻜﻦ ﺟﻴﺸﺎ أوروﺑﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو.

اﺑﺘﻌﺪت إدارة ّﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺳﻮى ﺧﻤﺴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺎم ً  ٢٠١٧وﺛﻼﺛﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋﺘﺪاءات اﻟﺤﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ.
ً
ﻧﻌﺮف ﺟـﻴــﺪا ﻛــﺮه ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ،
ﻓـﻘــﺪ ﻧ ــﺪد ﻃـ ــﻮال ﻋ ـﻘــﻮد "ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻐ ُــﻼل" ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ
ً
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﺸﻴﺮ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮ أﺧﻴﺮا ﻓﻲ
ً
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ" إﻟــﻰ أﻧــﻪ ّ
ﻋﺒﺮ ﻣــﺮارا
ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓــﻲ ﺳﺤﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ
ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟـﻨــﺎﺗــﻮ( ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف .ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﺪول ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮات اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
إﻟﻰ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻼﻋﺐ اﻷﺑ ــﺮز ،إﻻ أﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺨﻼل ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺗﺮاﺟﻊ
ﻓﻴﺾ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وأﺻﺒﺤﺖ
ً
ﺷﺤﻴﺤﺎ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه أﺧﺒﺎر ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺋـﺘــﻼﻓــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﺗﻮ،
اﻷداة اﻟﻔﺼﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲّ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎوف ،وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ً
أﻳﻀﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺘﺒﺎدﻻت
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ،واﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ .ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺷﺒﻜﺔ
ً
واﺳـﻌــﺔ ﺟ ــﺪا ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت ،واﻟـﻤــﺬﻛــﺮات،
ً
ُ
واﻟـﻤـﻌــﺎﻫــﺪات ﻳـﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑــ"اﻻﺗـﻔــﺎﻗــﺎت
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ" .ﻳـﻜـﺸــﻒ ﺑـﺤـﺜــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺠﺎل أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻟـﺘـﺒـﻨــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻋ ـﻤــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟـﻠـﺠـﻨــﻮد،
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ،واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﻴﻦ ،واﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ
ﻣﻦ دول ﻋــﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻛﻞ ﻳــﻮم .وﻫــﺪف ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ :واﻹرﻫﺎب،
واﻻﻋ ـﺘ ــﺪاءات ﻋﺒﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ،وﺣــﺮﻛــﺎت اﻟﺜﻮار
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ،واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ،واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻤﻮاد ﺧﻄﻴﺮة.
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ﻃﻤﻮح ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺮك
ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻨﺠﺪﻫﻢ ﻳﻔﺘﻌﻠﻮن اﻷزﻣﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن
أﺧﺮى ،وﻳﻠﻔﻘﻮن اﻷﻛﺎذﻳﺐ أو ﻳﺸﻮﻫﻮن ﺻﻮرة اﻟﺨﺼﻮم أو
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻣﻮرﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة.
ﻛ ـﻨ ــﺖ وﻣـ ــﺎ زﻟـ ــﺖ أؤﻣ ـ ــﻦ ﻛـ ــﺄي ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ واﻗـ ـﻌ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺄن
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻷ ﺳــﺮة ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
أﻗﻮل ﺑﺄن ﺣﺠﻢ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا ﻟـﺒــﺮ ﻟـﻤــﺎن ﻛﺒﻴﺮ و ﻣــﺆ ﺛــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺨﻴﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻓﻄﻤﻮﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺑﻜﻞ
اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺮك ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻨﺠﺪﻫﻢ ﻳﻔﺘﻌﻠﻮن اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻳﺪﻓﻌﻮن ﻣﻦ أ ﻣــﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى،
وﻳـﻠـﻔـﻘــﻮن اﻷﻛــﺎذﻳــﺐ أو ﻳـﺸــﻮﻫــﻮن ﺻ ــﻮرة اﻟـﺨـﺼــﻮم أو
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻣﻮرﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة،
وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ أدﺧ ــﻞ اﻟ ـﺒــﻼد واﻟ ـﻨ ــﺎس ﻓــﻲ أزﻣـ ــﺎت ﺑــﻞ ﻛ ــﻮارث
ﻋﺎدت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻀﺎر ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺋﺐ ،ﺷﺮدت أﺳﺮا وﻫﺪﻣﺖ أرﻛﺎن
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻫﺆﻻء ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟـﺴـﻴـﺌــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻹﺑ ــﺮاز أﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ ،وﻟ ــﻦ ﻳـﺘــﻮﻗـﻔــﻮا ﻃﺒﻌﺎ
ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا
اﻟﺴﻮء اﻟﺬي ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻜﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻔﻮز رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﺑﻤﻘﻌﺪه وﺑﻔﺎرق ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻦ أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ
ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺰال ﻳـﻨــﺎزع أﻣــﻼ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻀــﻮر ﺑــﺎﻟـﺼــﻮرة رﻏﻢ
اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﻼ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي أﺗـ ـﺤ ــﺪث ﻋ ـﻨ ــﻪ ﻫ ــﻮ زوال
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻞ إن ﺻﺢ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﺈن ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺨﺠﻠﻮن ﻣﻦ
أﻓﻌﺎﻟﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻨﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳﺤﺪث ﺳﺎﺑﻘﺎ أو أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺻﻮﺗﻪ اﻟﺼﺮﻳﺢ
ً
داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺎ ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻪ ﺳﻮى اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﺄن
ﻳﻘﺎدوا  ١٠٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﻜﺲ اﻷﺗﺒﺎع اﻟﻘﻼﺋﻞ
اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣ ـﻤــﻦ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌــﻮن ﻣ ـﺴــﺎﻧــﺪﺗــﻪ داﺋـ ـﻤ ــﺎ ،أﻣــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ
اﻷ ﺧــﻼ ﻗـﻴــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷ ــﻲء ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣــﺎ زاﻻ ﺻﺎﻣﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺘﻰ
ﺻﺮاﺧﻬﻢ اﻟﻤﻔﺘﻌﻞ ﻹرﺿﺎء ّ
ﻋﺮاﺑﻬﻢ ،واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻ أﻗﺼﺪ
ﻓﻴﻬﺎ أن ﻋﺪد أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻗﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﻧﻪ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ذ ﻟــﻚ و ﺻــﻞ إ ﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻻ أ ﺗـﺒــﺎع ﻟــﻪ ﺳــﻮى ﻣﻦ
ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻬﻞ وأ ﺳــﺮع ا ﻟـﻄــﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﻢ إن و ﺟــﺪت ﻻ ﺗــﺪوم أ ﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وأﺻﺪاء ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ
ً
ّ
ذﻫﻦ أﺣﺪ ،وﻻ ﺗﻤﻜﻦ أﺣﺪا أﺻﻼ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ
إن رﻏﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻫـﻨــﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻹ ﻳـﺠــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ ا ﻟ ـﻤــﻮ ﺿــﻮع ،و ﻫــﻲ أن ﻫــﺬا
ً
اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻗﺪ ﻗﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﺰوال ﺗﻤﺎﻣﺎ  ،ﻓﻼ ﺻﻮت ﻟﻪ وﻻ
أﺛﺮ ،واﻟﻔﺎل ﻟﻠﺒﻘﻴﺔ.

اﻻﺗـﻔــﺎﻗــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪول
ﻓﺘﺴﺎﻫﻢ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ،
ّ
اﻟـﺸــﺮاﻛــﺎت اﻷﺿـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺳــﺪ اﻟـﻔـﺠــﻮات .وﺗﻮﻗﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت  150إﻟﻰ  200ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،وﻳﻜﻮن
ً ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻃﻤﻮﺣﺎ ﺟﺪا وﻳﻀﻢ
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟـﻠــﺬﻳــﻦ وﻗ ـﻌــﺎﻫــﺎ .ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ،وﻗﻌﺖ
ً
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻳﻨﻈﻢ
ﺗﻤﺎرﻳﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وآﺧﺮ ﻳﻨﺸﺊ
ً
َ
ﻗﻄﺎﻋﻲ
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻼ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،وﺛــﺎﻟـﺜــﺎ
ّ
ﻳﺘﻨﺎول اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﺗﺮﻛﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎت أﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة ،إذ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺌﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﻔﻘﺔ
ﻣــﻊ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻌﺰز اﻟـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﺻﻔﻘﺔ أﺧﺮى
ﻣﻊ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﻮاد
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ّ
ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻄﻮرﺑﻴﺪات .ﻗﺒﻞ ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟــﻼﻋــﺐ اﻷﺑ ــﺮز ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻻﺗـﻔــﺎﻗــﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻘﺪت إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻬﺎ اﻷوﻟﻴﻴﻦ  36ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔّ ،
ﻋﻤﻖ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟــﺮواﺑــﻂ ﻣــﻊ ﺣﻠﻔﺎء ﻗــﺪﻣــﺎء ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺷﺮﻛﺎء ﺟﺪدا .ﻓﻲ ﻋﺎم
اﺳﺘﻘﻄﺐ ً ّ
 2010ﻣﺜﻼ ،وﻗﻌﺖ ﻫﺬه اﻹدارة أول اﺗﻔﺎق دﻓﺎﻋﻲ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺧﻼل 30
ﺳﻨﺔ ،وﻋﺰز ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
َ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ
اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ّ
ﻃﺒﻘﺖ
ً
ً
إدارة أوﺑــﺎﻣــﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﺧﻼل
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﺤﺴﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻊ إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﺗﻔﺎﻗﺎت واﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﻊ ﻻﺗﻔﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ.
ّ
ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻌﺎون ﻣﻤﺎﺛﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ آش ﻛﺎرﺗﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺘﻪ ﻋ ــﺎم  ،2016ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟـﻠــﺪول "اﺗـﺨــﺎذ ﺧـﻄــﻮات ّ
ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻓــﻲ رد ﻓﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺠﺎه اﻷزﻣــﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ اﻹرﻫــﺎب،
وﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ" .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎلّ ،
ﻣﻬﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم
 2007ﻣﻊ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﺸﺄن أﺑﺤﺎث اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺪرب أﻣﺎم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺑﻤﺴﺢ اﻟﺤﻤﻮﻻت
ً
اﻟﻤﺘﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ أي
ﻣﻮاد ﻧﻮوﻳﺔ أو ﻣﺸﻌﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم
 2013ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،اﻟﺬي ﻳﺠﻬﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮون ،ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ

ّ
ﻣ ـﺨــﺰﻧــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﺣ ــﺎل دون وﻗــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﺑـﻴــﻦ أﻳ ــﺪي
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎرﻗﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،اﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺪت ّإدارة ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋﻦ
اﻟـﺸــﺮاﻛــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺳــﻮى ﺧﻤﺴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺎم  2017وﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2018
ً
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﻮﺟﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋـﺘــﺪاءات اﻟﺤﺎدي
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ.
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﻴﻮل ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ
ً
ﺟﻴﺪا ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟـ َـﻢ اﺑﺘﻌﺪت
إدارﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﺎم  ،2018دﻋــﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ إﻟﻰ "ﺷﺮاﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺗ ـﻘ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟــﺢ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـﻐـﻴــﺔ ﺗــﺪﻋـﻴــﻢ
اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ" .ﺗﺸﻴﺮ
ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ،
ً
ً
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷرﺟﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﺘﻌﻤﺪا
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ ،ﺑــﻞ ﻋ ــﺪم اﻫـﺘـﻤــﺎم إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻷﺷﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ
ً
ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻴﻼ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻋﺮف
اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﻮن أن اﻟ ـﻘ ــﺎدة اﻟﻤﺘﻬﻮرﻳﻦ،
ّ
ﺣﺘﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺎت ،ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺣﻠﻔﺎء
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻣﻊ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ وروﺳ ـﻴ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟــﻼﻣـﺒــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﺣـﺼـﻠــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـ ـﻴ ــﺎرات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2018وﻗﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻫﺬﻳﻦ ﺑﻠﺪان ﺑﺎﻟﻐﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰزت اﻟﺼﻴﻦ
وروﺳﻴﺎ رواﺑﻄﻬﻤﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﻄﺮ،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﺑﺎﺗﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟــﺔ أن
ﺗـﺤــﺎرب وﺣــﺪﻫــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﺷــﺪ
ﺧﻄﻮرة اﻟﻴﻮم ،ﻣﺜﻞ اﻹرﻫﺎب ،واﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ،
واﻟـﻘــﺮﺻـﻨــﺔ ،واﻻﺗ ـﺠ ــﺎر ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺨــﺪرات .ﻳـﺠــﺐ أن
ﺗﺘﺸﺎرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻨﺴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﺗﻨﻔﺬ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﺗﺴﻤﺢ
إﺣــﺪاﻫــﺎ ﻟــﻸﺧــﺮى ﺑــﻮﻟــﻮج اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دﻓﺎع ﺟﺪﻳﺪة،
وﻻ ﺷــﻚ أن اﻹﺧ ـﻔــﺎق ﻓــﻲ ﻋـﻘــﺪ ﺻـﻔـﻘــﺎت أﻣﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻌﺰوﻟﻴﻦ.
* »ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز«
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ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻧﻤﻮذج ﻟـ »ﻓﺦ اﻟﺜﺮوة« ...ﻓﻠﻨﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﻘﻮط
دول ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ًوﻗﻌﺖ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻔﻘﺮ واﻧﺤﺪار اﻟﺨﺪﻣﺎت
• اﻟﻤﺮض اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻗﺪم درﺳﺎ ﻷوروﺑﺎ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺟﺖ »اﻟﻠﻘﺎح« اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ
ً
ْ
وﺿﻊ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٤ﻣﻌﻴﺎرا
ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ً
اﺧﺘﻼﻻ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ًاﻟﺘﻲ اﻧﻬﺎر
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ،وﻣﻦ
دون أي ﻣﺼﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ
وﺑﺪﻳﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ً
ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻏﻨﻰ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ!

ﺗ ـ ـﺒـ ــﺮز ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻳ ـ ــﺎم
ﻛ ـﻤ ـﺜ ــﺎل ﺻ ــﺮﻳ ــﺢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌــﺮف
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑـ »ﻓــﺦ اﻟـﺜــﺮوة« ،أي
وﻗ ــﻮع اﻟ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
ﺛﺮوة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺪد ﻛﺎﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻨﻔﻂ،
ﻓــﻲ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ واﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
وﻣـﻌـﻴـﺸـﻴــﺔ أﺳ ــﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﻘﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ.
ﻓ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴــﺶ ﻫــﺬه
اﻷﻳﺎم أزﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺪﻫ ــﻮر أوﺿــﺎﻋـﻬــﺎ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ــﺮﻳ ــﻊ ﻣﻨﺬ
ﻧـﺤــﻮ  4ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳــﺎدس
أﻛﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
واﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
إﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻳـﺸـﺒــﻪ
ﻣﻌﻈﻢ اﻋﺘﻤﺎد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻴﻪ
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺠﺎوز
 90ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ ،ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟـ »ﻓﺦ
اﻟﺜﺮوة« ،ﻓﺜﻤﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ
ً
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺣــﺎﺿــﺮا أو ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ
أن ﺳــﻮء إدارة اﻟ ـﺜــﺮوة ﻳ ــﺆدي ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر أو ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.

ﻣﺮض ﻫﻮﻟﻨﺪي وﻟﻘﺎح ﻧﺮوﻳﺠﻲ
ﻓـﻤـﺜــﻼ ،أدى اﻛـﺘـﺸــﺎف ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻛ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﻋ ــﺎم  1959إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺮوز
ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮض اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي
ﺧــﻼل ﺳـﻨــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻧﻤﺎ
ﻗـﻄــﺎع ا ﻟـﻄــﺎ ﻗــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑـﻘـﻴــﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ،
وﻣ ــﺎ ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ارﺗـﻔــﺎع
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻧ ـﺤــﺮاف اﻹﻧـﻔــﺎق اﻟـﻌــﺎم ،ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻌﻴﺪ أﻣﺴﺘﺮدام ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻔﻀﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
أوروﺑ ــﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﺟــﻮدة
اﻹدارة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺒﻮاﺗﻪ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﺗ ــﻼﻓ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﻨ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ
إﻳ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ ﺻـﻨــﺪوﻗـﻬــﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدي -اﻷﺿ ـﺨ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ -ﻓ ــﺄﺧ ــﺬت »اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎح« ﻛ ــﻲ ﻻ
ً
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ أﻋـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻤــﺮض
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.

اﻟﻔﺦ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج
ﻏﻴﺮ أن ﻓﺦ اﻟﺜﺮوة إذا ارﺗﺒﻂ ﻣﻊ
ﺳﻮء اﻹدارة ،ورﺑﻤﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻷزﻣﺔ وأﻋﺮاﺿﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﺗﻲ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻷﺳـ ـ ــﻮأ ،وﻫ ـﻨ ــﺎ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻋﻀﻮ ﻓــﻲ »أوﺑ ــﻚ« ،وﻫﻲ
ّ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺜﺮوة
ﻟ ــﺪى ﻓـﺌــﺔ ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت أﻣﻨﻴﺔ وأﻋﻤﺎل

ﻋـﻨــﻒ ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﻘــﻮل اﻟـﻨـﻔــﻂ وﺧ ـﻄ ــﻮط اﻹﻧ ـﺘــﺎج
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﺮ ،ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ
ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ أﻧ ـ ـﺠـ ــﻮﻻ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺠـﻠــﺖ
ﺛﺮوات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  2005ﻣﻦ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،دون أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أي ﻣــﺆ ﺷــﺮ ﺗﻨﻤﻮي ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻻ اﻟﺼﺤﺔ وﻻ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺪرت ﻻﺋﺤﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ وﻓـ ـﻴ ــﺎت ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل
واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
وﻏ ـﻴــﺮ ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻓــﻲ »أوﺑ ـ ــﻚ« ﻧﺠﺪ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ﺑ ـﺜ ــﺮواﺗ ــﻪ
ً
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣ ـﻴــﺔ واﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟـ ــﺬي
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﺷـﻌـﺒــﻪ أدﻧـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻌـﻨــﻒ واﻻﻧ ـﻔ ــﻼت اﻷﻣـﻨــﻲ
واﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ وﺳ ــﻮء اﻹدارة
واﻧ ـﺤــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧـﻔــﺎق ﻋﻦ
ﻣـﻘــﺎﺻــﺪﻫــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻴـﻤــﺔ ،وﻳـﻜـﻔــﻲ أن
ﻧﻌﻠﻢ أن ﺑﻼد دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻤــﺰروﻋــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻤــﺢ إﻟ ــﻰ اﻟﻨﺼﻒ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺳــﻢ اﻟــﺰراﻋــﺔ 2019 2018-
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ!
وﻓﺦ اﻟﺜﺮوة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪم أﻣﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ،أي اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻓﺈن
ً
ﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدن ﻣ ـﻨــﻪ ﻧـﺼـﻴـﺒــﺎ،
ﻓ ـﻨ ــﺬﻛ ــﺮ ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة ﻧـ ـ ـ ــﺎورو اﻟ ـﺘــﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ واﺣـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﻏ ـﻨ ــﻰ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ

ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮوات واﻟ ـ ـﻔـ ــﻮاﺋـ ــﺾ وﻋـ ــﺪم
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺪام ﺣﺘﻰ
ﻧ ـﻀ ــﺐ اﻟـ ـﻔ ــﻮﺳـ ـﻔ ــﺎت ،واﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ
اﻟﻤﻄﺎف ﺑﺘﺤﻮل اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة إﻟﻰ
واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻏﺴﻞ
اﻷﻣـ ـ ــﻮال واﻟ ـﺘ ـﻬــﺮب اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﻲ،
ً
ﻓـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻼ ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ اﻷراﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت.

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ رﺷﻴﺪة
وﻋـ ـ ــﻮدة ﻟ ـﻌ ــﺮض ﻧ ـﺒ ــﺬة ﻣﻤﺎ
ﺣ ــﺪث ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ،ﻓـﻘــﺪ أدت
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
رﺷـﻴــﺪة ﻓــﻲ ﻋـﻬـ َـﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
ﺗﺸﺎﻓﻴﺰ وﻣــﺎدورو إﻟﻰ ﺣﺪوث
ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ »اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺠﺎﻣﺢ«،
اﻟــﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ ،ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ
ً
ً
أرﻗﺎﻣﺎ ﻓﻠﻜﻴﺔ ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ إﻟــﻰ
 100ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم
 ،2014وﻧﻘﺺ ﻻﻓــﺖ ﻟــﻸدوﻳــﺔ،
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﻣ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك ﻧـ ـﺤ ــﻮ  90ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض إﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ 88
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ،2014

واﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ ﻃـﺒــﺎﻋــﺔ ﻛﻤﻴﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘــﻮد ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ دون ﻣـ ـﺒ ــﺮر ﺣـﻘـﻴـﻘــﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال ﺻـ ـ ــﺮف ﻫ ـﺒ ــﺎت
وﻣﻌﻮﻧﺎت وزﻳﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ووﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﺑﻐﻴﺔ
ﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎدورو
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺘﻰ اﺧﺘﻔﺖ
ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق ،ﺧ ـ ـ ــﻼل أﺷ ـﻬ ــﺮ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ً
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﺔ ،وﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻓﻌﺎدت
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻣـﺠــﺪدا
إﻟ ــﻰ ﻃ ـﺒــﺎﻋــﺔ ﻛ ـﻤ ـﻴــﺎت أﻛ ـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻮد ﺣ ـﺘــﻰ ﻗ ـ ــﺮرت ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻃﺒﺎﻋﺔ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ً
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ وﻗ ــﻒ ﻃـﺒــﺎﻋــﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎر( ،ﻟﺘﻌﺜﺮ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﻓ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺖ ﻃ ـﺒــﺎﻋــﺔ
ً
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ دون اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎت
ﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي
ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ.
وﻟ ـ ـﻌـ ــﻞ وﺿـ ـ ــﻊ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014
ً
ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
ﻳ ـﻌ ــﻮد إﻟـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺷـ ـﻬ ــﺪت اﺧ ـ ـﺘـ ــﻼﻻ ﻓـ ــﻲ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﻬــﺎر
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ وﻣــﻦ دون
أي ﻣﺼﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺑﺪﻳﻮن

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ »ورﺑﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ« اﻟﻴﻮم
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ورﺑﺔ
ً
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ورﺑﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ( اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل.

»ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﺗﺴﺪد ﺳﻨﺪات ُﻣﺼﺪرة ﺑـ  ٢٣٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺳﺪدت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ »ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﺳﻨﺪات
ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﺑــ 232.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2019
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ) 1.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺗﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ
ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ  2014ﻷﺟ ــﻞ  5ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ذات
اﻷﻏـ ــﺮاض اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ دﺑــﻲ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﺻﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ
ﺑﺎﻟﻴﻮرو ).(EMTN
وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ أن ﺳــﺪاد اﻟﺴﻨﺪات ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

»اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت«
ﺗﺮﺑﺢ  ٤٦٥.٧٩أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑ ــﺎح اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت  465.79اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  3.02ﻓ ـﻠ ــﻮس ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  407.64آﻻف ﺑــﻮاﻗــﻊ 2.64
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ﻋﺎم .2017

ً
»ﻛﻔﻴﻚ« :اﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻒ
ﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻛﻔﻴﻚ( اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻷول أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑــﺪر ﻓﺮﻳﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤ ــﺎن ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ــﻲ ﻣـﻬـﻠـﻬــﻞ
اﻟﻤﻀﻒ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

»ﺳﻤﻴﻨﻐﺎل« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪﴽ أوﻟﻴﴼ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﺔ ﻟـ »أﺳﻴﻜﻮ«
أﻛـ ــﺪت ﺷــﺮﻛــﺔ أﺳـﻴـﻜــﻮ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳﻤﻴﻨﻐﺎل
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ وﻫﻲ »أﺳﻴﻜﻮ ﻟﻺﻧﺸﺎءات«.
وﻗﺎﻟﺖ »أﺳﻴﻜﻮ« إن اﻟﻌﻘﺪ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ أوﻟــﻲ ،وﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣــﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ .وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﺳـﺘـﻘــﻮم ﺑــﺎﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻘــﺪ وﻛــﻞ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ودﺧﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ »ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ«
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃ ـﻔ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﺑـﺸــﺮاء
 7.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،ﺑﺴﻌﺮ 0.09
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 693.42أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺻﻔﻘﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ

ﻟـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ  16.7ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺑﻘﻴﻤﺔ
 693.42أﻟﻔﺎ.

»ﺑﻴﺎن« ﺗﺨﺴﺮ ٥٦٣.٢٩
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺧ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  563.29أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﺑــﻮاﻗــﻊ  1.55ﻓـﻠــﺲ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ،ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  33.41أﻟـﻔــﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 0.092ﻓـﻠــﺲ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2017

»ﻣﻨﺸﺂت« :ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻋﻮى
إﻟﻰ  ٢٠اﻟﺠﺎري
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
إن اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺸﺎري ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﺪر وآﺧﺮﻳﻦ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻄﻼن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺿﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أرﺟﺌﺖ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ 20
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري.

ﻣـ ـﺘ ــﺮاﻛـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ
ً
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﻏﻨﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ!

اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻ ﺷﻚ أن ﻧﻤﻮذج »ﻓﺦ اﻟﺜﺮوة«
ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ﻳـﺸـﺒــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﺎذج ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ اﺳـﺘـﻬــﺪاف ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺄي ﺛﻤﻦ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻫـ ــﻮ ﻣﺎ
ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ّ
ﺗﻐﻴﺮ رأﻳﻬﺎ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣ ــﺮة ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗ ـﺼ ـﻠ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺜ ــﺎل ،وﻫ ـ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺬي أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻫﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳــﺔ
ً
وﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ،
أي اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ،وﻣﻌﻬﻤﺎ
ً
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،اﻻﺳـﺘــﺪاﻧــﺔ ﺧـﻴــﺎرا
ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗـﻌـﻄــﻲ أي ﻋــﻮاﺋــﺪ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
أو ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ،ﻓـﺘـﺘـﺤــﻮل ﻣﻊ
ﺳﻮء اﻹدارة إﻟﻰ ﻓﺦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻜﺸﻒ اﻻ ﺗ ـﺠــﺎه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻻ
ً
ﺗـﻬـﺘــﻢ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﺑ ـﻤــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺤــﺪث ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
albaghli74@gmail.com

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ٪١ﻣﻊ ﺗﺒﺪد
ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺮوض
ً
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻂ واﺣــﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣــﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ زﻳﺎدة
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺤﺴﺮت ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻗــﺎل ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول ،إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ زادت  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
واﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  62ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ 61.36
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ زاد ﺑﻨﺤﻮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎم
ً
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  48ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ  53.18دوﻻرا.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻋﻠﻨﺖ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﻜﺒﻞ اﻹﻣﺪادات،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺼﻌﻮد ﺑﺸﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻛﻤﺎ أﺛﺮت ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻨﺰاع
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت .وﻫﺒﻂ
اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ اﻷول ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺢ أﻇﻬﺮ أن ﻧﻤﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻟﻴﻮرو ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد،
إن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ .وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺒﺪأ
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺻﻴﻨﻴﻮن وأﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻛﺒﺎر ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﺘﻠﻘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( وﺣﻠﻔﺎء ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ روﺳﻴﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  ٣٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.43
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺎدل  22.43ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5199.95
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 33.2
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،وﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  183.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل  5704ﺻﻔﻘﺎت،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
 12ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
 5439.82ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 27.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  81.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2862ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.87ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ـﺴ ــﺎوي 41.62
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﺮ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
 4763.04ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  102.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2842ﺻﻔﻘﺔ.
ﺑﺪأت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ وﺿﻐﻂ ﺑﻴﻌﻲ
واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻛﺬﻟﻚ
ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن وأﻳـﻀــﺎ زﻳ ــﻦ ،واﻧﺨﻔﺾ

ﺑـ ـﺸ ــﺪة ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻓﺎﻗﺖ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول ﻓــﻲ اﻟ ـﻠــﻮن اﻷﺣـﻤــﺮ
وﺑ ـﻨ ـﺴــﺐ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﻌــﺪ ﻧ ـﺼــﻒ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﺿـﻐــﻮط ﺑـﻌــﺪ ﻋــﻮدة
ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة ﺣﺠﺐ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻋﺎد ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺨﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﺗـﺠــﺎوزت  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ذات
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﺸﺪة ،وذﻟﻚ
رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ ،وﻛﺎن
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﺴﻬﻢ أﻋﻴﺎن وﺑﻨﺴﺒﺔ
واﺿ ـﺤــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮة ﺗ ـﺠ ــﺎوزت 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
ﻣﻜﺜﻔﺔ ،ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎوزت  0.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷ ــﺮاء ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
وﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑــﻮﺿــﻮح ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت  33ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧ ـ ــﺮ ،وﺑ ـﻌــﺪ

ﺛ ــﻼث ﺟـﻠـﺴــﺎت ﻣــﺎﻟــﺖ اﻟ ــﻰ اﻟـﻠــﻮن
اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات أﺳـ ــﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،وﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع
ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺼ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي ودﺑـ ــﻲ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن أﻛـﺒــﺮ اﻟـﺘــﺮاﺟـﻌــﺎت ﻓﻲ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق ﻗـﻄــﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﻗﺖ
ﻧـﺼــﻒ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ،وﻛ ــﺎن ذﻟــﻚ

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻨﺴﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺮﻧﺖ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 61
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﺗﺪاول ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ
ﺑﺤﺪود  53.5دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ﻃ ـ ـﻐـ ــﺖ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أداء
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات  10ﻗ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻫ ــﻲ
رﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ ـ  62.3ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ،
وﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـ ـ  14.5ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ،

وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ  12.1ﻧـﻘـﻄــﺔ،
واﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑـ ـ  7.8ﻧ ـﻘــﺎط ،وﻣ ــﻮاد
أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ  7.2ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط ،وﺳ ـﻠــﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  6.1ﻧﻘﺎط ،وﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑـ  5.3ﻧﻘﺎط ،وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑ ـ  3.3ﻧـﻘــﺎط ،وﻋـﻘــﺎر ﺑ ـ  2.5ﻧﻘﻄﺔ
و ﺑ ـﻨــﻮك ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ار ﺗـﻔــﻊ
ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑـ  14.1ﻧﻘﻄﺔ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ
 0.42ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع

ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻲ ﻣﻦ دون ّ
ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  9.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮا دون ﺗ ـﻐـ ّـﻴــﺮ ،ﺗ ــﻼه ﺳﻬﻢ
وﻃـﻨــﻲ ﺑـﺘــﺪاول  6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺘﺪاول  3.1ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ

ﺑﺘﺪاول  2.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.42ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧـﻴــﺮا
ﺳ ـﻬ ــﻢ زﻳـ ــﻦ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول  1.1ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳـﻨــﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.43
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ﻛـﻤـﻴــﺔ ،ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب،
ﺣـﻴــﺚ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 34.7
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ،وﺑـﻘــﻲ دون ﺗﻐﻴﺮ،
وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﻋـﻴــﺎن ﺑﺘﺪاول

 24.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ ،وﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻟ ــﻮﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﻚ ﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول 13
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ،وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺘﺪاول  10.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳـﻬــﻢ ،وﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  10.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.42ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه
ﺳ ـﻬ ــﻢ ورﺑـ ـ ــﺔ ت ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  6.2ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.6ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وراﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
واﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻮﻳﻦ أ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ــﺎن أﻛـﺜــﺮ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳـﻬــﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺣـﻴــﺚ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  259.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
إﻳـﻔـﻜــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  20.2ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﺛــﻢ ﺳﻬﻤﻲ ﻣـﻴــﺪان واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﻳــﺎﻛــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 5.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

١٣
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺮزوق :اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق إن أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷﺳﻮاق
ً
واﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ً
ودوﻟﻴﺎ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ واﻷداء اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ أن »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﺗﻮزﻳﻊ ٪20
ً
ﻧﻘﺪا و٪10
ﻣﻨﺤﺔ ...و36.36
ً
ﻓﻠﺴﺎ رﺑﺤﻴﺔ
اﻟﺴﻬﻢ

زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻲ
إﻳﺮادات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪18.5إﻟﻰ
 527.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ )ﺑﻴﺘﻚ(
ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺮزوق أن "ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﺣﻘﻖ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑــﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻌﺎم
 2018ﻗﺪرﻫﺎ  227.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ  184.2ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
ﻣﻘﺪارﻫﺎ  23.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 862.1ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
زﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  16.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ زاد ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ  527.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ  18.5ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ إﻳــﺮادات
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ــﻰ  453.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 11.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﻓ ــﻲ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺮﺷـﻴــﺪ اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت وﺗﻌﻈﻴﻢ
اﻻﻳﺮادات ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ 12.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض
 4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻛ ـﻤــﺎ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ
اﻟــﻰ اﻻﻳ ــﺮاد ،وذﻟ ــﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺮاﺑــﻊ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻟﺘﺼﻞ اﻟ ــﻰ 39.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  42.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺎم
 2018ﻣ ــﺎ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ  36.36ﻓـﻠـﺴــﺎ،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ـ  29.46ﻓﻠﺴﺎ ﻋــﻦ ﻋــﺎم
 2017وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ زﻳ ــﺎدة  23.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺟﺎءت ﺗﻮزﻳﻌﺎت "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻌﺎم
 2018ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 3.125 :ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟ ـﻠــﻮدﻳ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،و2.625
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،و 2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻮدﻳﻌﺔ
اﻟـﺴــﺪرة و 2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻮدﻳﻌﺔ
اﻟﺪﻳﻤﺔ " 12ﺷﻬﺮا" ،و 2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺪﻳﻤﺔ " 6أﺷﻬﺮ" ،و2.125
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﺟ ــﻞ و 1.25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻨﺢ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﺗ ــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎت ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  20ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وأﺳ ـﻬــﻢ

ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  10ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وارﺗـﻔــﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ  17.770ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
ﺑـ ــﺰﻳـ ــﺎدة ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ  412.3ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ زﻳـ ــﺎدة  2.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
ﻛـﻤــﺎ زادت ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  9.385ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر،
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  169ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻋﺎم .2017
وارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
اﻟﻰ  11.780ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة
ﻗــﺪرﻫــﺎ  183.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ
زﻳـ ـ ــﺎدة  1.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ ﻋــﺎم
.2017
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
 1.894ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ
 21.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة 1.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻠــﻎ ﻣـﻌــﺪل
ﻛ ـﻔ ــﺎ ﻳ ــﺔ رأس ا ﻟـ ـﻤ ــﺎل  17.47ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ(
ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب
وﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ــﻪ  15ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ "ﺑﻴﺘﻚ".

ﺗﺤﺪﻳﺎت
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮزوق ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﻓــﺮﺿـﺘـﻬــﺎ اﻷﺳـ ــﻮاق واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ودوﻟـ ـﻴ ــﺎ،
وﺗﺘﻔﻖ ﻣــﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
واﻷداء ا ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ،
وﺗــﺆﻛــﺪ أن "ﺑﻴﺘﻚ" ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺜﺒﺎت
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
واﻟـ ـﻤ ــﻮاء ﻣ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻻﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﻣﻦ
اﻻﺳ ــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﻳ ــﺮادات
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
ّ
"ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ" ﺗ ـ ـﻤـ ــﻜـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻴــﺰة اﻟـﺘـﻨــﻮع ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺎدر

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة،
وﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ﻣـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮة وﻗ ـ ـ ـ ــﺎدرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ـﻨــﺎ
ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2018ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ــﺎﺣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﺪ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻻﻧﺠﺎزات
ا ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮ ﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،واﻷداء ا ﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﻲ
اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت واﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وأوﺿﺢ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي
ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ارﺗـﻔــﺎع ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
"ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ،وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﻮدات ،واﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ رﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻣﻦ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017وزاد
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ  ،2018ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ
ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ذات
ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻹﻋــﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،IFRS9وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﺳﻴﻌﻤﻞ
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺪل
ﻧـﻤــﻮ ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮ ،وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮازﻳ ـ ــﺔ ،وﻣـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ.

أﻫﺪاف ٢٠١٨
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮزوق  :ﺗـ ــﺮﻛـ ــﺰت
اﻫــﺪاﻓـﻨــﺎ ﻓــﻲ  2018ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق
اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ ،ﻣ ــﻊ اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
ﺟــﺪﻳــﺪة وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ  ،واﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ،
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا ان ﻧ ـﺠ ــﺎح "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﻓــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫــﺪاﻓــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﻮﻻ
ً
ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
رؤﻳـﺘــﻪ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻻﻗ ــﻮى اداء
ً
واﻻﻛﺒﺮﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﻗــﺪ أﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻲ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻲ،
دﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ــﻖ رﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة
اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮق ،وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـ ــﺪرات
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ  ،ﻣ ـﺜــﻞ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ " اﻟ ـﺼ ـﻴــﺮﻓــﺔ
اﻻﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ"واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﻋـﺒــﺮﻫـﻴـﻜــﻞ
وﻇﻴﻔﻰ رﺷﻴﻖ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة
واﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪة
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ  ،واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ واﻓﺴﺎح
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل اﻣـ ــﺎﻣ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،وﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻔﺮوع ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ إدارة
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة
اﻻﺻ ـ ـ ــﻮل ،ﻣ ــﺎ اﺳ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺧﻔﺾ
ﻣـﻌــﺪل اﻟ ـﻘــﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
اﻟ ــﻰ ادﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ  ،واﺛﺒﺘﺖ
ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻂ،
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت،
ﻓــﻲ ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن واﻟـﺴـ ــﻮق
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ،وﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ
ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
واﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮزوق ان اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ وﻓ ــﻰ اﻟــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء،
ﻣ ـﻴــﺰت اﻋ ـﻤــﺎل واﻧـﺸـﻄــﺔ " ﺑﻴﺘﻚ"
ﻓــﻰ  2018ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﺎم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،Fintechﺣ ـﻴ ــﺚ ﻧ ـﺠ ــﺢ " ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ"
ﻓ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ  20ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة اﻧﻔﺮد ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﺮﺳﺨﺎ
ﻣــﺮﻛــﺰه اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﺗﻮج ﺟﻬﻮده
ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ــﺮﻋـ ــﻪ اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻰ
اﻻول ﻓﻰ اﺷﺒﻴﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 "“KFH Goاﻻول ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﻮ ﻋ ــﻪ
ﻓ ــﻰ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﺑﺪون ﺗﻮاﺟﺪ او ﺗﺪﺧﻞ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ٢٠١٩
ﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق ان ﻋﺎم  2019ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة "ﺑﻴﺘﻚ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻫﺪف ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث اﻟﺒﻨﻚ وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻪ ،واﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ اﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وأﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
واﺷﺎر اﻟﻰ ان ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺿﻊ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﻧﻤﻂ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺪرات ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺔ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى وﺗﻨﻤﻴﺔ دوره ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة.

ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮزوق

اى ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﺮى  ،وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮع
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻰ اﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  30ﺧﺪﻣﺔ
ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ  80ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻰ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟ ـﻔــﺮع
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى .وﻗﺪ اﻃﻠﻖ ﺑﻴﺘﻚ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺎت ﺑ ــﻮت ) (Chatbotﺗﺤﺖ
اﺳﻢ "ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة" ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ "ﻣــﺎﻳ ـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ" ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻛ ـ ـﺜـ ــﺮﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺎت"ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ"
اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔﻋـ ـﻤ ــﻼﻣـ ـﺜ ــﻞ kfh.
 comواﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ  ،kfhonlineوﻧـﺠــﺢ ﻓﻲ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻣ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮاﺳـ ـ ـ ــﻞ" "swiftاﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ـﻔ ــﺖ"
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﺳﺘﺤﺪاث
ﻧﻈﺎم آﻟــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﻊ أﺟ ـﻬــﺰة اﻟﺴﺤﺐ
اﻵﻟ ـ ــﻲ ،وﻗـ ــﺪم ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻻوﻟ ـ ــﻰ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺧﺪﻣﺔ Visa Checkout
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟ ـﺸــﺮاء ﻋـﺒــﺮ اﻻﻧـﺘــﺮﻧــﺖ
ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ وأﻣ ـ ـ ــﺎن ،وأﻃـ ـﻠ ــﻖ ﺟـﻬــﺎز
 XTMاﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻋﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮا ،ﻣــﻊ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت
اﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻻﻟـ ــﻰ اﻻﺧ ــﺮى
واﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ  7ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﺪم ﻻول ﻣــﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻟـﻨـﻘــﺪي ﻣــﻦ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ،
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻣ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﻲ ،QR code
واﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ أورﻗ ــﻢ اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟـﻨـﻘــﺎل،
ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،

وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻻﻟــﻲ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة واﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺪدة ،وﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺮي ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻰ اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ ﻋﺒﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪود "ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ اﻛ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺮس"
وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻼت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ رﻳﺒﻞ
”.”RippleNet
واﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮزوق ﺑ ـ ـ ــﺎن
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﺻـﺒـﺤــﺖ ﻗــﺎﻃــﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ ﺛـﻘـﺘــﻪ ﺑــﺎن
ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻨﺎﻣﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،
ﺛ ــﻢ اﻟـ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﻮﺳ ــﻊ
اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻫ ــﺎ ،وﺛ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮرات
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮك اﻻﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻔ ــﺎﻫـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ واﺷ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
ان"ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد
اﺳـﺘـﻴـﻌــﺎب اﻟ ــﺬﻛ ــﺎء اﻻﺻـﻄـﻨــﺎﻋــﻲ
واﻟـ ـ ــﺮوﺑـ ـ ــﻮﺗـ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
ﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة اﻻﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺧ ـﻔ ــﺾ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ،وﻗــﺪ وﻗــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣ ـ ــﻊ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ
ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ
ً
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ أﺧﻴﺮا
دلبلا
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اﻟﻌﺜﻤﺎن :ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺑﺄي وﻗﺖ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع

ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﻗﺎل اﻟﻌﺜﻤﺎن إن "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،وﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ًﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،وأﻃﻠﻖ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وآﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻹدارة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ،
وﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع ،وﺣﺘﻰ ﺧﻼل اﻟﺴﻔﺮ.

ﺣﺮﺻﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻌﻤﻼء أﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ
ً
أﺧﻴﺮا

اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺳ ـﻌ ـﻴــﻪ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ إﻟــﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻟـﻬــﻢ،
ﻳ ـﻨ ـﻈــﻢ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻓ ــﻲ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز
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ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،وﻳﻌﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣﺪث
اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
وﺗــﻢ ﻋــﺮض اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرة اﻟ ـﺘ ــﻲ
ً
ً
أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ اﻻﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ
واﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎرات .وﺣـ ـﻀ ــﺮ
اﻻ ﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح إدارات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﺒﻨﻚ ،وﺗﻢ أﻳﻀﺎ إﻋﻼن ﺳﺤﺐ
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ذﻛﻴﺘﻴﻦ،
وﻫﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
ﺳـ ـﻴـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ 14
ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻋــﻦ
وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ،
وﺳﻴﻌﻠﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻻﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮام اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
وﻋ ــﻦ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ
ً
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻣــﺆﺧــﺮا ،ﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن» :ﻳﺤﺮص ﺑﻨﻚ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﺣـ ــﺪث اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
وﻣـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻳـﺴـﻌــﻰ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ،
ً
وأﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳـﻬـﻠــﺔ وآﻣ ـﻨ ــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﻹدارة
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ
وﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ ،وﻣ ــﻦ دون اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ
إﻟﻰ زﻳــﺎرة اﻟﻔﺮع ،وﺣﺘﻰ ﺧﻼل
اﻟﺴﻔﺮ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤ ــﺎن» :أردﻧ ـ ــﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻟﻜﻲ ﻧﺘﺸﺎرك
ّ
وﻧﻌﺮﻓﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء،
ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ
ﻣـﻨــﺬ ﻓ ـﺘــﺮة ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻟﻨﺴﻤﺢ
ً
ﻟﻬﻢ أ ﻳـﻀــﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻔـﺴــﺎراﺗـﻬــﻢ.
ً
وﻛﺎﻟﻌﺎدة أردﻧــﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة
اﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﻟــﺬا ﻧـﻘــﺪم ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﺴــﺎﻋــﺔ ذﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ زﻳﺎرة اﻟﺠﻨﺎح
اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ،واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ 9
ﻓﺒﺮاﻳﺮ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ«.

وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻊ» :ﺣ ـ ــﺮﺻ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻼء أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة اﻟ ـﺘــﻲ
أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة،
وﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳـﺜــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ .إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻳﺪاع اﻟﻨﻘﺪي،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑ ـ ــﺎت ﺑ ــﺈﻣـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ دون
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻵﻟـ ـ ــﻲ ،وذﻟ ــﻚ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ وإﻳﺪاع اﻷﻣﻮال
ﺑ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺔ واﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ،وﻣ ـ ـ ــﻦ دون
إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺔ NBK Tap & Pay
ﻟـﻠـﺴـﺤــﺐ اﻵﻟ ـ ــﻲ ،أو أي ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ
ﺳ ـﺤ ــﺐ آﻟـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ّ
ـﺪﻋـ ـﻤ ــﺔ ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻗــﺮﻳــﺐ اﻟ ـﻤــﺪى .وﻫــﺬا
ﻛ ـﻠــﻪ ﻛ ــﻲ ﻧ ـﺠ ـﻌــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﻛﺜﺮ راﺣﺔ
وﺳﻬﻮﻟﺔ«.
وﻛﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻗ ــﺪ أﻃ ـﻠــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﺧ ـﻴــﺮة
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳـﺜــﺎت ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ«،
وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ
ﺗﻌﻘﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال
ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺧﻄﻮات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻤﺠﺮد
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟــﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ،
واﺧﺘﻴﺎر ﺳﺠﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب
واﻻﻃـ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺤــﻮاﻟــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻫﻨﺎدي ﺧﺰﻋﻞ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﻌﻰ
ً
داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻌﻤﻼء

اﻟﺒﻨﻚ أﻃﻠﻖ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ

ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﻃـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺮي ﻣ ــﻦ
ﺧــﻼل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ذاﺗـﻬــﺎ،
وﺑ ــﺎت ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻟﻘﻴﺎم
ً
ﺑﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﺘﻜﺮرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺷﻬﺮﻳﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
أو ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺨﻄﻮات ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ً
وﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟـﺒـﻨــﻚ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺎت اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ
 e-Paymentsﻟﻠﻌﻤﻼء ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮق ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﺠﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت،
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أﻃ ـ ـﻠـ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠــﺪﻓــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات

ﺣﻀﻮر إﻋﻼﻣﻲ

ﺟﻨﺎح اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ "اﻷﻓﻨﻴﻮز"

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ

ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال أو
ﺳﺪاد اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ أو ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،وﺣﺘﻰ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ
ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع واﻟ ـﻌ ـﻄ ــﻼت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺗﺎح
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﺧــﺪﻣــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻮري ،ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮات
ﺑ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل إﻟـ ــﻰ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺑـ ــﺎﻳـ ــﻞ،
واﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر »ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
ّ
اﻟﻤﺠﻤﺪة« ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
ً
وﺑﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻼء أﻳﻀﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻋﻨﻮان
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟ ـﻤــﻮﺑــﺎﻳــﻞ ﺑـﻜــﻞ ﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ ،وﻣــﻦ
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع.
وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ
ﻹدارة اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮال ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ
وﻓـ ــﻲ أي وﻗـ ـ ــﺖ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳـﺴـﻤــﺢ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄي وﻗﺖ
وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ،
اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻻﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺠﻤﻮع ﻧـﻘــﺎط ﻣﺎﻳﻠﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎط ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓـ ــﺂت
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ،ﺳـ ـ ــﺪاد ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻓــﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻮاﻗﻊ
أﺟﻬﺰة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ

واﻹﻳ ــﺪاع اﻟﻨﻘﺪي ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻃـﻠــﺐ ﻛﺸﻒ
ﺣﺴﺎب ودﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.
ﻛـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ إدارة
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ وزﻳﺎدة
اﻟـ ـﺤ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﻤــﻮﺑــﺎﻳــﻞ ﺧﻴﺮ
ﺻﺪﻳﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ.
وﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ً
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻌﻤﻼء ،إذ ﻳﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑــﺎ ﻗــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ـﻠ ــﻮل
دﻓـ ــﻊ ﺳـﻬـﻠــﺔ وآﻣـ ـﻨ ــﺔ ،ﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻛــﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
أول ﻣــﻦ أﻃـﻠــﻖ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ )NBK
 (Direct Remitﺑــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
ﺣ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮل ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ رﻳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻞ ﻧ ــﺖ
»  «RippleNetا ﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮ ﻇــﻒ
أﺣــﺪث اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟـ ـﺒـﻠــﻮﻛـﺘـﺸـﻴــﻦ ،ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود
ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال
أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع.

١٥
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ »أﻓﻀﻞ ﺳﻮق ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ«
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

• ﺣﺼﺪت اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل« • ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻮزﻫﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺔ ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ اﻧـﺘــﺮﻧــﺎﺷـﻴــﻮﻧــﺎل ،إﺣ ــﺪى أﻫ ــﻢ اﻟﻤﺠﻼت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
ً
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮاﻛﺐ رؤﻳﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة
.«2035
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺴﻮاﻧﻲ» :ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون
ً
ﺑﺤﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﻨﺎ اﻟﺪؤوب ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ،واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت«.
ً
ً
وأوﺿﺢ اﻟﻜﺴﻮاﻧﻲ أن »ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﻌﺪ إﻧﺠﺎزا ﺑﺎرزا ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺤــﺎﻓـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﺎﺣــﺎت ،إذ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،وأود
أن أﻋﺮب ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل وﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ،
وأﺗــﻮﺟــﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل وأﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة

اﻟﺮوﺿﺎن ﻳﺰور ﺟﻨﺎح VIVA
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض Maker Faire

اﻟﺮوﺿﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﺎح VIVA
زار وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت،
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،ﺟـﻨــﺎح ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  ،VIVAﻓﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺼﻨﺎع  Maker Faireاﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻦ  5إﻟﻰ  9اﻟﺠﺎري ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺻﺎﻟﺔ رﻗــﻢ ،8
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮوﺿﺎن ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
 ،VIVAﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﻴﺴﻰ ،اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻪ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ) ،(5Gاﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ  VIVAﻟﺰوار اﻟﻤﻌﺮض.
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﺣﺪﺛﺎ دوﻟﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاﻋﺎت
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،ودﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻮﻫﻮب ،اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،واﻟﺬي ﺑﺪوﻧﻪ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻤﻜﻨﺎ«.
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﺷﺎدت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻟﻌﺎم  2018ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة ،وﻣﻨﺬ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014ﺷﺮﻋﺖ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓــﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإدﺧ ــﺎل إﺻــﻼﺣــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻹﻧﺸﺎء
ﻣﻨﺼﺔ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔّ :
»ﺗﺜﻤﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ّ
وﻣﺪﻋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ،
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈﻃﺎر ﻣﺘﻴﻦ
ّ
وﻧﻘﺪم ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«.
ﻛـﻤــﺎ درﺳ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﺘــﻲ ّ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻋﻨﺪ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫــﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷول واﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺳﻮق اﻟﻤﺰادات ،وﻛﺬﻟﻚ

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺴﻴﻂ دورات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدراج .وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
ً
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أﻛﺴﺒﺘﻬﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎ دوﻟﻴﺎ ،وارﺗﻘﺖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻗﺮب
ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻴﻞ ) (FTSE Russellﻛﺴﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﺊ أدى
إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺎرﻛﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄن
ﺧﻄﻂ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ) ،(REITsوﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ) (MSCIﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻷﺳﻮاق ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم
اﻷوﻟــﻲ ) (IPOﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ أواﺋــﻞ ﻋﺎم  ،2019واﻟــﺬي ﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻮﺟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﺗﺤﺘﻔﻲ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آراء اﻟﻘﺮاء
واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺒﺎدرة  UCONاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
واﻹﻧ ـﺸــﺎء ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب  2ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ Project
 ،UCONوﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴـﻠــﻂ اﻟـﻀــﻮء
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم إﻋﺎدة
اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻣﻦ  6إﻟﻰ
 13اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ،
ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺣ ـﻀ ــﻮر رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﻮد ،وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻣﺒﻨﻰ ا ﻟــﺮ ﻛــﺎب
 (2ﻓ ــﻲ وزارة اﻷ ﺷـ ـﻐ ــﺎل ﻓﻴﺼﻞ
اﻷﺳﺘﺎذ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻬــﺬه
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة أﺗ ـ ـ ــﺖ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ ﺗﺠﺎه
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋ ـﻠــﻰ دﻋ ــﻢ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺨ ــﺪم ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ،
ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻗـﻀـﻴــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺟــﺪا
ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺒﺎح وﻓﻴﺼﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﱢ
ﻳﻜﺮﻣﺎن وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ »زﻳﻦ«
رﺳــﺎﻟــﺔ »زﻳ ــﻦ« اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدراك ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ داﺧـ ــﻞ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ــﺬي
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ »زﻳ ـ ـ ـ ــﻦ« أن ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة
 Project UCONاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ وإﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب  2ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ،واﻟـﺘــﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺮوح
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ

ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ.
ُ
وﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺎب 2
اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺑﻞ
ﻣﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻧﺘﺠﺖ
ﻋﻨﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
اﻹﻧـﺸــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻟـﻬــﺬا ارﺗ ـﻜــﺰت ﻓﻜﺮة
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
إﻋـ ــﺎدة اﻟ ـﺘــﺪوﻳــﺮ واﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋ ــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ

ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻣﺸﺮوع ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أن ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺷﻬﺪت وﺟــﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺎوﻧــﺖ
ﻣـﻌـﻬــﺎ »زﻳـ ــﻦ« ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﺤﻤﻠﺔ » ﺗـﺴــﻮى ﻧﺤﻤﻴﻬﺎ« اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﺑــﺄﻫــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﻨ ــﺺ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،وﻫـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﻟـﻬــﺎ اﻷﺛ ــﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
رﻓــﻊ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺴﻮاﻧﻲ

 :Ooredooإﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺠﻮال
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻊ Passport
أﻃﻠﻘﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺎ ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺎ ،ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ
اﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺎﻗــﺔ
ﺗﺠﻮال اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺪودة Ooredoo Passport
 Monthlyﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  20دﻳ ـﻨــﺎرا
ﻋـﻨــﺪ اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك ﺧ ــﻼل ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
واﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﺻ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺪة 30
ﻳﻮﻣﺎ ،وﺳﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﺛﻨﺎء
اﻟﺴﻔﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻼ
ﺣ ــﺪود ،ﻓــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  60دوﻟــﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺳﻌﺮ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺘﺠﻮال
Monthly Ooredoo Passport
ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪودة ﺳـﻴـﻌــﻮد إﻟــﻰ
ﺳـ ـﻌ ــﺮه اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ــﻖ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ 39
دﻳﻨﺎرا ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺢ ﺑـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮال
Ooredoo Passport Monthly
ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪودة إﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪود أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ،
ﻣـ ــﻮاﻛ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎدة اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ أﺟﻤﻞ
اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ

ﻣ ــﻊ أﺣـﺒــﺎﺋـﻬــﻢ ﻋـﺒــﺮ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ،
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل »ﺳـ ـﻨ ــﺎب ﺷ ـ ــﺎت« أو
»إﻧﺴﺘﻐﺮام«.
ً
وﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ،
ﱠ
ﺻﺮﺣﺖ  ،Ooredooﺑــﺄن ﻫﺬه
اﻟـﺒــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑ ــﺎﻗ ــﺎت وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻤﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼء
وأﺳ ـﻠــﻮب ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟـﻌـﺼــﺮي،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ وﻓ ـ ـ ــﻖ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟــﻰ إﺛــﺮاء
ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.

اﻗﺘﺼﺎد

١٦

دلبلا

•
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
أداء ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

 ٦.٤٦ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ  ٣ﻋﻘﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وراﺑﻊ »ﺗﺠﺎري«

ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﻣﻴﻨﺎ ﻓﻨﺪ ﻣﺎﻧﻐﺮ« ﺑﺤﻀﻮر ﻗﻴﺎدات إدارة اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺰاد »اﻹﻧﻤﺎء« ﺣﻘﻖ  ٪١٤.٩زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ
إن اﻻﻗﺒﺎل اﻟﻼﻓﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻳﺆﻛﺪ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻻ ﻳﺰال ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺟﻴﺪة.

ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ
اﻹﻧ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ــﺲ
اﻷول  6.469ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ  4ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﺗـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ أﺻـ ــﻞ  5ﻋ ـﻘ ــﺎرات
ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺰاد ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗـﻤــﺖ
إ ﻗــﺎ ﻣـﺘــﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات 14.9
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺳـﻌــﺎر
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  5.630ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  839أﻟﻔﺎ.
وﺗ ــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـ ـﻤ ــﺰاد ﺑ ـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺎر
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ــﺮﻗ ـﻌ ــﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  1000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺴﻌﺮ
 1.908ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،إذ ﺑـﻠــﻎ
ﺳـﻌــﺮه اﻻﺑـﺘــﺪاﺋــﻲ  1.165ﻣﻠﻴﻮن،
أي ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ 258
أﻟﻔﺎ ،وﻧﺴﺒﺔ  15.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻌﻘﺎر 9970
دﻳـ ـﻨ ــﺎرا ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  119.6اﻟـﻔــﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ ﺑﻴﻊ ﻋـﻘــﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 760
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.355ﻣﻠﻴﻮن

ً
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺰدان اﺣﺘﻔﺎﻻ
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻗ ــﺎم اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑﺘﺰﻳﻴﻦ وإﺿـ ــﺎء ة اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻠﻮﺣﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ رزﻧﺎﻣﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺳﻨﻮي ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮﻓﺎء
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور  58ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻣﺮور
 28ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم – ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ – أﻣــﺎﻧــﻲ اﻟـ ـ ــﻮرع" :ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﺗﺮﺗﺪي
اﻟﺒﻼد ﺛﻮب اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺒﺪء اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻷﻋـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻳـﺤــﺮص اﻟـﺘـﺠــﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﺣـﺘـﻔــﺎﻻت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻓﺮوﻋﻪ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺸــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".
وﻛﺸﻔﺖ اﻟــﻮرع أن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺎزت
إﻋﺠﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺮﺳﻮﻣﺎت ﺗﺮاﺛﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت
أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﻣﺜﻞ )اﻟﻤﻘﺼﻲ – اﻟﺤﻴﻠﺔ  -اﻟﻄﻴﺎرة واﻟﻠﻘﺼﺔ(.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 8.4
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺑﻘﻴﻤﺔ  105آﻻف ﻋﻦ
اﻟـﺴـﻌــﺮ اﻻﺑ ـﺘــﺪاﺋــﻲ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ 1.250
ﻣـﻠـﻴــﻮن ،إذ ﺑـﻠــﻎ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﺴـﻨــﻮي
ﻟﻠﻌﻘﺎر  102أﻟﻒ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧـﻴـﻄــﺎن ﻣـﺴــﺎﺣـﺘــﻪ 519
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،ﺑﺴﻌﺮ  944أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة  7.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ
 64أﻟـ ـﻔ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ــﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  880أﻟﻔﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﻘﺎر  66.9اﻟﻔﺎ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺟﺎﺋﺰة »ﻳﻮﻣﻲ« إﻟﻰ  ١٠آﻻف
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
اﻟﺸﻌﺐ ﻓﺮﺣﺘﻪ ،ﺑﺈﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ« ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻤﻨﺢ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.000دﻳﻨﺎر ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5000دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ  17إﻟﻰ  21اﻟﺠﺎري.
وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﻼءه ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻳﻮﻣﻲ ،أو زﻳﺎدة إﻳﺪاﻋﻬﻢ،
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻐﺮي .وﻳﻤﻨﺢ »ﻳﻮﻣﻲ« ﻋﻤﻼءه ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ واﻟﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ً
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5000دﻳﻨﺎر ،ورﺑــﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  125.000دﻳﻨﺎر .وﻳﻤﻜﻦ
ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
اﻟﻴﻮرو ،واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻌﻴﺪ إﻃﻼق »اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ«
اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎع ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎد اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ،
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﻤﺎ ﻻﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ،أن ﻳ ـﻠ ـﻤ ــﺲ ﺣـ ـﻴ ــﺎة اﻵﻻف ﻣــﻦ
اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻌﺪاء اﻟﺤﻆ ،وأن ﻳﻌﻴﺪ رﺳﻢ
ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺣـ ـﻴ ــﺎن ،ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره
ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول

ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎدس اﻟﻴﻮم
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ــﺔ أن ﺳـﺤــﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎدس
ﺳﻴﻘﺎم ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻇﻬﺮ
اﻟـﻴــﻮم ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ
اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﻣـﺜــﻞ ﻟﻜﻞ اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻷﻣ ـ ــﻮال ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧـﻔـﺴــﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻓ ــﺮص ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗـ ــﻪ وﺣـ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ

اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣــﻊ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ ،وﻧ ـﻈــﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﻗــﺎﻋــﺪة
ﻋﻤﻼﺋﻪ واﻟـﺘـﺠــﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي
ﻟ ـﻘــﺎه اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب ،ﻳـﻌـﻴــﺪ ﺑـﻨــﻚ ورﺑــﺔ
إﻃ ــﻼق ﺣـﺴــﺎب »اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ« ﺑﺤﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ  2019ﺗﻄﻮي
ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
أﻛ ـﺒــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ وﺗـﻴــﺮة
اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر!
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت

وﺗ ــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـ ـﻤ ــﺰاد ﺑ ـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺎر
ﺗﺠﺎري ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
 144ﻣـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ ،ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.312
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 412اﻟﻔﺎ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ  45.7ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ  900اﻟﻒ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﻘﺎر
 54أﻟﻔﺎ.
وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم أﺣﺪ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎر ﺣﺮﻓﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﺣ ـﺘ ــﻪ  250ﻣ ـﺘــﺮا
ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ ،وﺑــﺪﺧــﻞ ﺳـﻨــﻮي  64أﻟــﻒ

دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﺑﺴﻌﺮ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻠﻎ  950اﻟﻔﺎ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﻢ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ إن اﻻﻗـﺒــﺎل اﻟﻼﻓﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻳﺆﻛﺪ
ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﻴﺪة ،ﺣﻴﺚ ان
ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺠﺎوزت
 8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،إذ إن ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ـﺠــﺰﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻧ ـﻌ ــﺪام
اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻﺧﺮى.

ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزت ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ــﻲ
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀ ــﻞ أداء
ﻟﻔﺘﺮة  3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﻣﻴﻨﺎ
ﻓﻨﺪ ﻣﺎﻧﻐﺮ« ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟــﻸﺳـﻬــﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑــﺮأﺳـﻤــﺎل ﻻ
ﻳـﺘـﻌــﺪى  75ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،وذﻟــﻚ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﺣـﻔــﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮي
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ــﺬي أﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻪ ﻣـﺠـﻠــﺔ »ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻓﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻐﺮ« ﻓﻲ دﺑﻲ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 29
ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻛـﺒــﺎر
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
ﻣﺠﺎل إدارة اﻷﺻﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﺗﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺔ إﺣﺪى
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗــﺮاﻗــﺐ أداء ﻗـﻄــﺎع إدارة اﻷﺻــﻮل
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻳـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻟــﻸ ﺳـﻬــﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻬ ــﻢ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ّ ﺑﻨﻬﺞ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻧ ـﺸــﻂ ﻳ ـﺘ ـﻤــﺜــﻞ ﻓــﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻــﻮل ،وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ
اﻟـ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪى اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ
وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻮاق أﺳﻬﻢ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻹدارة اﻷﺻ ــﻮل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻻﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ  5راﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ،
 1000دﻳـﻨــﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ﻓﻲ  2019ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
ا ﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ) (Mega Drawsا ﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻘــﺎم ﻛ ــﻞ رﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﺔ ﻟـﺘـﻜـﺸــﻒ ﻋﻦ
 5راﺑ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ،وﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول  100أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،و4
راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرات Land Cruiser
 .VXRوﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻟ ـﻠ ــﺮﺑ ــﺢ ،ﻗـ ــﺎم ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ
ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ ﺑﺴﺤﺐ Mega
 Drawاﻷﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم  2019ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻻﻧﺪ ﻛﺮوز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.

واﻟﻤﻌﺮوف ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮده اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻀﻤﺎن أﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ أﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻓــﺮص ﻟﻠﻔﻮز
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟـﻌــﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 850ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أي ﺑﻨﻚ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﺣﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺳــﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم أﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﺻ ـﺒ ــﺢ ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ  21ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻛﺒﺮي ﺑﻘﻴﻤﺔ  10آﻻف دﻳﻨﺎر،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  20ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 1000
دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻘﻴﻤﺔ  100أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋــﺎدة إﻃــﻼق ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺼﺎد
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟــﻸﻓــﺮاد ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ راﻧـﺠــﺎن ﺳﻴﻦ» :ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أول
ﺑﻨﻚ ﻋﻤﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ .وﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﺳـﺘـﻄـﻌـﻨــﺎ أن ﻧـﺴـﻬــﻢ وﻧ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ أن ﺗ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺎت
وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﺪد ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء .وﻗﺪ ﻧﺠﺢ
ﺣﺴﺎب اﻟﺤﺼﺎد داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل
ﻓ ــﻲ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء .واﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻧـﻘــﻮم
ﺑﺨﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎت ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻨ ــﺎ ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ
ﺑــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻟـﺘــﻰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺣـﺴــﺎب اﻟﺤﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ«.

»داﻫﻮا« ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎم
ﺣﻠﻮل »«HOC
أﻃ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ داﻫـ ـ ـ ــﻮا
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﻮل وﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﻴﺮات
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ،
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧـﻈــﺎم ﺣﻠﻮل
"ﻗـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ" HOC
ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻮاق اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
"إﻧﺘﺮﺳﻚ دﺑﻲ ."2019
ﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ اﻹﻃـ ـ ـ ـ ــﻼق
أﺑ ــﺮز ﺧ ـﺒــﺮاء ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺣﻠﻮل
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻷﻣ ــﻦ ،وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ دﺑـ ــﻲ ،واﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﻋ ـﻤــﻼء داﻫـ ــﻮا ووﺳــﺎﺋــﻞ
اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم ،وﻳـ ــﻮﻓـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺮك
اﻟﺬﻛﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻛﺎﻣﻞ
ﻗـ ـ ــﺎدرا ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ـ ــﺮاءة ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ وﻧـﺒـﻀـﻬــﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟ ـﻤــﺪن واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻷﻓ ــﺮاد
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻛﺎﻣﻴﺮات وﺑﺮاﻣﺞ
ﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ذات ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ودﻗـ ــﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ.
واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﺸﺮﻛﺔ داﻫﻮا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ــﻂ ﺷــﻦ
ﺗـﺸــﺎن ﺣﻔﻞ اﻹﻃ ــﻼق ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﺗــﺮﺣ ـﻴ ـﺒ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ" :ﻧـﺤــﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﻮرون ﺑ ـ ـ ــﺈﻃ ـ ـ ــﻼق ﻗ ـﻠ ــﺐ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ) (HOCﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺤ ــﺪث دور وأﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺷﺮﻛﺔ داﻫــﻮا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة ودﻓــﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮل
اﻟ ـﻤ ــﺪن ﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟـﺤـﻠــﻮل
اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
أﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وأﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﺗ ـﻔــﺎﻧ ـﻴ ـﻨــﺎ
وﺗـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺲ ﺧـ ـﺒ ــﺮاﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮق
اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ

ً
د .ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺤﺮور ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
د .ﺣﺴﻴﻦ ﺷـﺤــﺮور ﻗــﺎﺋــﻼ» :ﺗﺄﺗﻲ
ﻗــﺪرة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺼــﺪ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﺻﻨﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣــﻮارد ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺠﻮدة واﺳﺘﻨﺒﺎط
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ وﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ«.
وأﺿﺎف» :إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬا
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات
ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

وﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟـﺼـﻨــﺪوق ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ
ﻟــﻸﺳـﻬــﻢ وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺟﻴﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ«.
وذﻛــﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻀﻢ ﻫﺬه
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟ ـﻤــﺮﻣــﻮﻗــﺔ واﻷوﺳـ ـﻤ ــﺔ اﻟـﻤـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺣـﺼــﺪﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أﺧ ـﻴــﺮا،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﻧﺠﺎزا ﺑﺎرزا وﻋﻼﻣﺔ
ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﻨﻤﻮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،ودﻟ ـﻴــﻼ ﻋـﻠــﻰ ﻛـﻔــﺎءة
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﺠـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻷداء.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺪوة
ﻋﻦ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗـﻨـﻈــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل ،اﻟ ـ ــﺬراع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻧﺪوة ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎخ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،2019ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺑــﺮز ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ«ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺟﺒﺮا ﻏﻨﺪور
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻋﻤﻼء ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮرات اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
واﺿﺎف ﻏﻨﺪور» :رﻏﻢ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻨــﺪوات ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻨﺪوة ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻟـﺘــﻰ ﺳﻴﺘﻄﺮﻗﻮن اﻟـﻴـﻬــﺎ ،ﻣــﻊ ﻓﺘﺢ اﻟـﻤـﺠــﺎل أﻣ ــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟـﻤـﺤــﺎورة اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻴﻬﻢ«.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة ﺑﻴﺮس ﻣﺎﺳﺘﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺮأس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
»ﺗﺸﺎرﻟﺰ را ﺳــﻞ ﺳﺒﻴﻴﺸﻠﻴﺰ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﻳﻘﺪم اﺳﺘﺸﺎراﺗﻪ ﺣﻮل اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﻮراﺛﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﺎت ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﻮرات ﺣــﻮل اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟﻬﺠﺮة
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪوم
إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،اﻟــﺬي ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﺜﺮوات
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ »ﻛــﺮﻳــﺪﻳــﺖ ﺳــﻮﻳــﺲ« ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎم
 2007ﻣــﻦ »ﺳﺘﻴﺖ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻣــﺎرﻛـﺘــﺲ« ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ
ﺧﺒﻴﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮن
وأوﻛﺴﻔﻮرد.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺷﻦ ﺗﺸﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ وذﻛﺎء".
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﺧـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺸﺮﻛﺔ داﻫﻮا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎش ﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻎ ﺑ ـ ــﺈﻋـ ـ ـﻄ ـ ــﺎء
ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت ﻣـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﻋ ــﻦ
ﻧـﻈــﺎم ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )(HOC
ﻗﺎﺋﻼ" :ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻧـﻤــﻮا ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟـﻌـﺸــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ودﺧـﻠــﺖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪن
اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ  ،2.0وﻣـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻻ
ﺗـ ــﺰال اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت دون ﺣﻞ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺠﺰﺋﻲ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪات اﻷﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟﺨﻄﻴﺮة واﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ثقافات
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حوار مع د .جيمي عازار
حول ثالثة كتب جديدة
تتناول فيها كتابات منصور
الرحباني وبدر شاكر السياب
ومحمد الماغوط.

19

عمرو دياب ومحمد حماقي
وأصالة وأنغام وشيرين
وغيرهم من نجوم يحيون
حفالت في العالم العربي...
نظرة إليها.

٢٥
مسك وعنبر

٢٥

أحيت «تقسيم تريو» التركية أكدت الفنانة زهرة الخرجي،
ليلة موسيقية مبهرة ضمن أنها لم تختر أي عمل درامي
موسم «جسور ثقافية» لمركز تلفزيوني لشهر رمضان
المقبل حتى اآلن.
جابر األحمد الثقافي.

ً
جنيفر لورنس ارتبطت رسميا بمدير
معرض لألعمال الفنية

أحدث أفالمها « »Dark Phoenixيعرض  7يونيو
أفادت وسائل إعالم بأنه تمت خطبة النجمة ،الحائزة
جائزة أوسكار ،جنيفر لورنس ،وصديقها كوك ماروني،
وهو مدير معرض لألعمال الفنية.
وقالت مجلة بيبول ،على موقعها اإللكتروني ،أمس
األول ،إن وك ـيــا ع ــن ل ــورن ــس ،إحـ ــدى أش ـهــر نـجـمــات
السينما في العالم ،أكد خطبتها وماروني البالغ 34
عاما.
وذك ــر مــوقــع "ب ـيــدج سـيـكــس" ،ال ــذي يـتـنــاول أخـبــار
المشاهير ،أن لورنس البالغة  28عاما شوهدت وهي
تــرتــدي "خاتما كبيرا" ،وتستمتع بما يبدو أنــه حفل
عـشــاء مــع مــارونــي فــي مطعم فرنسي بـنـيــويــورك في
اآلونة األخيرة.
وحصلت لورنس على العديد من الجوائز ،أهمها
جــائــزة أوس ـك ــار ممثلة رئـيـسـيــة ع ــام  2011عــن فيلم
" ،"Winter's Boneوأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام
 2014عن فيلم " ،"American Hustleوجائزة األوسكار
ألفضل ممثلة رئيسية عام  ،2013عن دورها في فيلم
"."Silver Linings Playbook

وتشتهر أيضا بــدور كاتنيس إيفردين في سلسلة
أفالم " ،"Hunger Gamesكما حصلت على  3ترشيحات
أخرى لألوسكار.
وقالت صحيفة "يو إس إيه تــوداي" إن ماروني هو
مــديــر مـعــرض لألعمال الفنية فــي صــالــة جليدستون
بنيويورك.
ول ــم يتسن الـحـصــول عـلــى تعليق مــن مــديــر أعـمــال
لــورنــس أو الـمـتـحــدث بــاســم شــركــة الـعــاقــات الـعــامــة،
التي تدير أعمالها ،كما لم يــرد معرض ماروني على
المكالمات الهاتفية ،ولم ُيعلن بعد موعد للزواج.
ي ــذك ــر أن ل ــورن ــس ول ـ ــدت ف ــي  15أغ ـس ـطــس ،1990
وظهرت موهبتها منذ الصغر ،حيث كانت تشارك في
المسرحيات التي كانت تقام بالكنيسة ،وفي سن الـ14
قررت دخول عالم الفن والعمل به ،فبدأت التمثيل بعدة
أدوار صغيرة في أكثر من عمل فني ،لكن الدور األبرز
كان في الفيلم الدرامي " "The Burning Plainعام ،2008
والذي نالت عنه أيضا جائزة مارسيلو ماستروياني
ألفضل ممثلة ناشئة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وتوالت أعمالها بعد ذلك وأصبحت إحدى نجمات
هوليوود ،وفــي  2010كانت أول بطولة لها من خالل
الفيلم الدرامي " ،"Winter's Boneواشتركت في بطولة
سلسلتي أف ــام ضخمة اﻹن ـتــاج واﻹي ـ ــرادات ،وحققت
نجاحا ساحقا ،األولى إعادة إحياء لسلسلة "،"X-Men
وصدر منها  3أجزاء ،وهي "X-Men: First Class" :عام
 ،2011و" "X-Men: Days of Future Pastعــام ،2014
و" "X-Men: Apocalypseعام  ،2016والسلسلة الثانية
هي " "Hunger Gamesعن سلسلة روايات من  3أجزاء
بنفس االسم للكاتبة سوزان كولينز.
وانتهت لورنس من تصوير فيلمها الجديد "Dark
 ،"Phoenixوهو جزء جديد من " ،"X-Menحيث تجسد
دورها ( ،)Raven / Mystiqueوالعمل قصة وحوار جون
بـيــرن وكــريــس كليرمونت وإخـ ــراج سيمون كينبرغ،
وم ـع ـهــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ج ـي ـمــس م ــاك ــاف ــوي وجـيـسـيـكــا
شاستاين ،وسيطرح في الصاالت السينمائية  7يونيو
المقبل.

جنيفر لورنس

ً
وايتيتي لن ُيخرج «« Guardiansمارفل» تنشر تريلر تشويقيا لفيلم
«»Avengers: Endgame
»of the Galaxy

«»The Walking Dead
مستمر  5مواسم

تايكا وايتيتي

مسلسل «»The Walking Dead
ألمحت شركة إنتاج مسلسل الرعب والغموض " "The Walking Deadإلى أنه من المتوقع
أن يستمر  5مواسم أخرى حتى عام .2024
وتدور قصة العمل حول نائب المأمور (ريك جرايمز) ،الذي يستيقظ من غيبوبة ليرى
العالم ُمدمرا حوله ،والموتى السائرين يجوبون الشوارع ،ويلتقي عائلته التي هربت من
المدينة مع مجموعة من الناجين ،ويصبح قائد المجموعة ،التي تكافح للبقاء على قيد
الحياة ،وللتكيف في عالم مروع مألت شوارعه بالموتى السائرين ،ووجود الجماعات
المعادية التي غالبا تكون أخطر من الموتى السائرين أنفسهم.
ورغم هجوم بعض الجماهير على الموسم التاسع للمسلسل ،فإن القائمين عليه ال
يعتقدون أنه سينتهي قريبا ،ألن العمل مقتبس من سلسلة كتب مصورة (كوميكس) لم
تنتهِ حتى اآلن.

نفى المخرج العالمي تايكا وايتيتي خبر أنه سيكون مخرج فيلم "Guardians
 ،"of the Galaxy Vol. 3قائال" :بالتأكيد ال .إنه فيلم جيمس جن".
ومن المعروف أن شركتي مارفل وديزني كانتا تبحثان عن مخرج جديد ،بعد
طرد المخرج جيمس جن ،وإعفائه من إخراج الجزء الثالث لسلسلة الفيلم ،عقب
الكشف عــن تـغــريــدات قديمة لــه تـعــود لـعــام  2009كتب فيها نـكــات عــن التحرش
باألطفال واالغتصاب.
من ناحية أخرى ،انتشرت بعض األخبار أخيرا ،أن المخرج ترافيس نايت ،مخرج
فيلم " ،"Bumblebeeدخل في محادثات مع "ديزني" إلخــراج "Guardians of the
 ،"Galaxy 3لكن لم يتم تأكيد تلك األخبار حتى اآلن ،أو اإلفصاح عن أي تفاصيل
تخص الفيلم.

لقطة من الفيلم
طرحت شبكة مارفل تريلر تشويقيا لفيلم المغامرة واألكشن (،)Avengers: Endgame
المقرر بدء عرضه بدور السينما األميركية في  26أبريل المقبل.
واستطاع الجزء األخير من السلسلة ،الذي جاء بعنوان  ،Avengers: Infinity Warأن
يتصدر قائمة أكثر األفالم تحقيقا لإليرادات عام  ،2018بعد تخطيه حاجز المليارين و350
مليون دوالر بدور العرض حول العالم.
ودارت أحداث الجزء األخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة " "Avengersوحلفائهم
حماية العالم من تهديدات كبيرة ،تجسدت بظهور "ثــانــوس" ،الطاغية الجديد ،وهدفه
هو جمع األحجار الستة الالنهائية ،ليبلغ قوة المحدودة ،ما يضع الجميع أمام معركة
فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض ،والتي اختتمت بهزيمة المنتقمين ،واختفاء عدد
كبير منهم في ظروف غامضة.

منع بث أغنيات آر كيلي على اإلذاعات الدنماركية
أعلنت مجموعة تدير أكبر اإلذاعات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ،مـ ـن ــع بــث
أغ ـن ـيــات ال ـم ـغ ـنــي األم ـي ــرك ــي آر كـيـلــي،
نجم موسيقى آر آند بي في تسعينيات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،عـ ـ ـب ـ ــر أث ـ ـ ـيـ ـ ــر ه ـ ــذه
الـمـحـطــات ،بـسـبــب ات ـهــامــه بــاالعـتــداء
الجنسي.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول فـ ــي ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،الـ ـمـ ـسـ ـم ــاة "بـ ـ ـ ــاور مـ ـي ــدي ــا"،
ت ــوبـ ـي ــاس ن ـي ـل ـس ــن" :س ـح ـب ـن ــا أع ـم ــال ــه
م ــن ق ــوائ ــم أغ ـن ـيــات ـنــا .ن ـحــن ك ــإذاع ــات
مسؤولون عما نبثه على موجاتنا .في
هــذه الـحــالــة ،نحن أمــام حــاالت اعـتــداء
على َّ
قصر وجرائم اغتصاب".
وك ــان الـمـغـنــي والـمـنـتــج ( 52عــامــا)،
المعروف خصوصا بأغنيته الضاربة
(أي بيليف أي كان فالي) ،واجه اتهاما
ق ـضــائ ـيــا ف ــي  2002ب ـت ـصــو يــر أ ف ـع ــال
جنسية ،لكن تمت تبرئته في .2008
وع ـ ـ ــاد إلـ ـ ــى الـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـط ـل ــع الـ ـع ــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــع ب ـ ــث وثـ ــائ ـ ـقـ ــي ي ـت ـض ـمــن

اتهامات من فتيات باالعتداء الجنسي
عليهن فيما كانت بعضهن قاصرات.
وفتح تحقيق فــي نـيــو يــورك ،كما أن
وسائل إعالم محلية عدة تؤكد أن كيلي
موضع تحقيق يجريه المدعي العام في
مقاطعة فولتون التي تتبع لها مدينة
أتالنتا.
كــذلــك أل ـغــت شــركــة ســونــي مـيــوزيــك
عقدها مع المغني ،الذي واجه تنديدا
من أسماء كبيرة في مجال الموسيقى
بأميركا الشمالية من أمثال ليدي غاغا
وسيلين ديون و"تشانس ذي رابر".
وفي الدنمارك ،تدير مجموعة "باور
ميديا" إذاعــات عدة يسمعها نحو 2.7
مليون شخص أسبوعيا.
(أ ف ب)

آر كيلي

ثقافات 18
د .جيمي عازار :منصور الرحباني «نوراني» عابق بالفلسفة
توابل ةديرجلا

•
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• ترى أن السياب {بحر} في الموروث الشعبي والماغوط حامل جرح العرب
ً
{النار وأشكالها في شعر منصور الرحباني» من خالل {أنا الغريب اآلخر وأسافر وحدي ملكا}،
{ودالالت األصوات في قصائد بدر شاكر ّ
السياب} ،و{األلوان ودالالتها وعالقتها بحركة
الزمن من خالل قصيدة محمد الماغوط حزن في ضوء القمر} ،ثالثة كتب جديدة أصدرتها
د .جيمي عازار (حائزة دكتوراه دولة في اللغة العربية وآدابها) ،تندرج ضمن سلسلة
مؤلفاتها البحثية حول خصائص شعراء ًوأدباء لبنانيين وعرب وكينونتهم والفرادة الكامنة
في نتاجاتهم ...وقد عقدت المؤلفة أخيرا ندوة ناقشت فيها كتاب {النار وأشكالها في شعر
منصور الرحباني» حضرها غدي وأسامة الرحباني وحشد من أهل الثقافة...
ً
لئن اختارت د .عازار كال من منصور الرحباني وبدر شكر السياب ومحمد الماغوط ،فألن األول
أنتج ذاتية مستقلة معزولة عن هموم العمر ،والثاني استلهم تجربته من تيارات كالسيكية
ورومانسية ورمزية ،ولكنها تميزت بخصوصية مطلقة وثورة ثقافية ،والثالث ال ينفصم عن
نبض اإلنسان العربي مهما كانت غربته ظاهرة ،ويصور شعره واقع الحال في المجتمعات
العربية.
بيروت -منار علي حسن

أتعامل مع الوجه
باعتباره لوحة ثم
ألتقط له صورة
فوتوغرافية

لـ ـم ــاذا اخ ـت ـي ــار ع ـن ـصــر ال ـن ــار
ك ـم ــادة ب ـحــث ف ــي ش ـعــر مـنـصــور
الرحباني؟
مـنـصــور الــرح ـبــانــي الـشــاعــر،
عــالــم واس ــع مــن الفكر والفلسفة
ّ
كونية/
والخيال ،مزيج من ثقافة
شعبية شاملةّ .
ع ـ ـن ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــار واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ّم ــن
العناصر األرب ـعــةّ ،مصدر ّ النور
ومن خالله ،توالد النظام الن ّ
هاري/
ّ
الليلي.
ّ
ساعدني عنصر النار كي أظهر
ً
ً
ً
مـنـصــور أدي ـب ــا وش ــاع ــرا شــرقـ ّـيــا
ّ
ً
ّ
بحتمية الزمن .يستطيع
مؤمنا
ّ
ّ
ّ
الن ّاقد أن يعيد الصور الشعرية
ّ
كــافــة عند شاعر معين إلــى أحد
العناصر األربعة.
هـ ـ ــل ثـ ـم ــة عـ ــاقـ ــة بـ ـي ــن ش ـعــر
منصور الرحباني وبين الفالسفة
القدماء الذين تحدثوا عن عنصر
النار؟
ّ
تـ ـح ـ ّـدث ال ـفــاس ـفــة ع ــن ال ــن ــار،
وبـ ـ ـ ـ ــرز دوره ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي األس ــاطـ ـي ــر
والحضارات ،ومنصور الرحباني
ّ
ّ
م ـ ــول ـ ـ ٌـع بـ ــالـ ــتـ ــاريـ ــخ ،لـ ــذلـ ــك ع ـ ــزز
م ــوض ــوع ــات ــه بـ ــإطـ ــار ت ــاريـ ـخ ـ ّـي
واج ـت ـم ــاع ـ ّـي وســوس ـيــولــوجـ ّـي،
ً
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـع ـص ــور الـقــديـمــة
ً
وصوال إلى حداثة وليم باليك.
ُي ـشــار إل ــى أن الـعـنــاصــر التي
ّ
تتكو ن منها البنية الرحبانية،
ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ع ـن ــاص ــر
ال ـب ـن ـي ــة ال ــذه ـن ـي ــة ذات
ال ـطــابــع ال ـج ـمــاعـ ّـي مع
احـتـمــال وج ــود ف ــوارق
واختالفات عند األفراد.

ٌ
صراخ ٌّ
ضوئي

ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول مـ ـنـ ـص ــور
ال ــرحـ ـب ــان ــي ال ـط ـب ـي ـعــة
ف ـ ــي شـ ـ ـع ـ ــره .ه ـ ــل هــي
الـطــريــق الـتــي توصله
إلى الحرية؟
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ــة عـ ـن ــد
م ـن ـص ــور ال ــرح ـب ــان ــي
ع ـ ّـال ــم اإلط ـ ــال ـ ــة عـلــى
النور ،وهي من خالل

عـ ـن ــاص ــره ــا ،وحـ ـ ـ ــدة م ـن ـس ـج ـمــة
وتتحد.
تتفاعل فيها العناصر ُ
َ
ضوء
وهو يسبر األعماق ويقرأ
ّ
بوح ُ
العيون ،ويرى غمامه يغلف
َ
المنازل ُ
والحضور .يسمع الضوء
ويفهم لغاته ومعانيه ويترجمها،
ٌ
ٌ
ٌّ
يأتي
ضوئي
فثمة {صراخ
وهدير َ
َ
َ
ُ
ّ
ـزو ك ــون ــي} ،يـكـســر األع ــراف
مــن غ ـ ٍ
ِّ
َ
والـمـفــاهـيــم الـســائــدة ،ووس ــط كــل
ً
سافر َ
هذا ُي ُ
وحد ُه َم ِلكا.
ما العالقة بين النار والشمس
وال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرأة فـ ـ ــي شـ ـ ـع ـ ــر مـ ـنـ ـص ــور
الرحباني؟
ّ
الحب،
الرحباني
ّقدس منصور
ّ
ف ـ ّه ــو ق ـي ـمــة س ــامـ ـي ــة ،وال ــشـ ـم ــس/
ّ
الن ّ
النورانية هي المرأة التي
ارية/
ّ
تحيي ،وتولد ّفي اإلنسان الوحي
والـمـعــرفــة .والــشـمــس /ال ـمــرأة هي
ّ
المحبة.
عين
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ،وال ـ ـل ـ ـي ـ ــل ،وال ـ ـق ـ ـمـ ــر،
وال ـن ـج ــوم ...م ـحــاور فــي الـكـتــاب،
هـ ـ ـ ــل ت ـ ـع ـ ـكـ ــس نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرة مـ ـنـ ـص ــور
الــرحـبــانــي إل ــى الـحـيــاة والــرحـيــل
والماورائيات؟
ّ
ّ
ّ
ال ــض ــوء م ـن ـبــع الـ ــنـ ــار ،والــل ـيــل
يخبئ أنقاض دورة النهار ،والقمر
ّ
ّ
ظل السكون وسيد الليل ،والنجمة
ملكة ّ
السماء.
ّ
الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـض ــوئ ـ ّـي ــة ّك ــل ـه ــا
ّ
النفسية للشاعر،
ارتبطت بالحال
ٌ
فهو سفر البداية والعودة (مختزن
ُ
سـ ّـرك ّفيي كما في ّ
الرملة تختزن
ّ
الصحراء).
هل قصدت من خالل هذا الكتاب
إعـ ـ ــادة رس ـ ــم ش ـخ ـص ـيــة م ـن ـصــور
الرحباني المتفلتة من الذاتية إلى
الشمولية والصوفية في النظرة
إلى الكون واإلنسان؟
م ـن ـص ــور ال ــرحـ ـب ــان ــي ت ـجــربــة
شاملةّ ،
جسد الحقيقة وحمل في
ًّ
ً
صلبه وعيا شعريا بالكامل .وقد
حــاولــت ،مــن خــال هــذه الــدراســة،
ّ
أن أظ ـهّــر تـعــلــق مـنـصــور الـشــاعــر
ب ــال ـح ــق وال ـخ ـي ــر ّوالـ ـجـ ـم ــال ضــد
سلطة الـمــال وال ـلـ ّـذة .كــذلــك ركــزت
ً
ع ـل ــى م ــواقـ ـف ــه ال ــث ــاب ـت ــة ان ـط ــاق ــا

د .جيمي عازار تتوسط غدي وأسامة الرحباني
م ــن م ـق ــاوم ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وس ـيــاســة
االغتراب ،وقتل اللغة ،واستبدالها
ّ
أجنبية (األخــوان رحباني
بلغات
ّ
ّ
غيرا وجه الشرق).
ما الهدف من وضع هذا الكتاب؟
ّ
الشعر ،أن ّ
أقدم
أردت من خالل
صــورة جــديــدة عــن شعر منصور
ً
الـ ّـرح ـبــانــي ب ـع ـي ــدا م ــن ال ــرواي ــات
الش ّ
عبية.
يـصـغــي مـنـصــور إل ــى تــاريـخــه
ال ــداخـ ـل ــي وال ـ ـخـ ــارجـ ــي ل ـي ـصــوغ
معانيه ولـغـتــه الـشـعــريــة .ويـغــرز
حـ ــاالت نـفـســه ف ــي ال ـعــالــم لـيــأخــذ
إي ـق ــاع ال ـع ـنــاصــر وي ـحـ ّـول ـهــا إلــى
ماد ٍة مخزونة في الذاكرة ومهيأة
لالنطالق نحو المستقبل ،فنراه
ّ
ُي ّ
المتحولة
جسد مخزون ذاكرته
في القول والكتابة.

الموروث الشعبي عند السياب
ف ــي ك ـتــابــك «دالالت األص ـ ــوات
ف ــي قـصــائــد ب ــدر شــاكــر ال ـسـ ّـيــاب»
تــركــزيــن عـلــى ال ـم ــوروث الشعبي
عند الـسـيــاب ،مــا الــذي دفـعــك إلى
اختيار هذا الموضوع؟
ّ
الش ّ
عبي اهتمامي
أثار الموروث

ف ــي ك ـتــاب {دالالت األصـ ـ ــوات في
ّ
قصائد بــدر شــاكــر الـسـ ّـيــاب} ،ألن
ّ
الـمـفــكــريــن ص ـ ّـوروا عــالــم الـسـ ّـيــاب
والعقالني ّ
والصوفيّ،
ّ
الرومانسيّ
وضاقت ّ
بالحديث عن
الصفحات
ّ
السياسي ّ
الن ّ
ّ
قدي.
وحسه
التزامه
ّ
ّ
الشعبي عنده وليد
لكن األدب
تــربــة الــوطــن ،فمن يطالع أعماله
ي ـت ـح ـ ّـول ّصـ ــوب أدي ـ ـ ٍـم واس ـ ـ ٍـع مــن
التراث الش ّ
رقي الذي ّزينته محابر
الغرب.
ك ـيــف رب ــط ال ـس ـيــاب األصـ ــوات
بصيغة أدبية في شعره؟
ربط ّ
السياب األصوات بصيغة
ّ
ّ
أدبية في شعره ألن دالالتها جزء
ّ
الشعبي .لكنني كشفت
من األدب
ّ
ال ــنـ ـق ــاب م ــن خـ ــال الـ ــدراسـ ــة عــن
ّ
ّ
تحليل موسيقي متحر ك أضيف
ٌ
ُ
إلى ما كتب عن الشاعر .والزمن كل
متكامل ،بعضه ظاهر للعيان وهو
الوقت الذي نعيشه (حاضرنا) ،أو
ً
الذي عبر (الماضي) ،ويكون ظاهرا
خاف
من خالل الذكريات ،وبعضه
ٍ
عــن الــذهــن وال ــرؤي ــا (المستقبل).
وت ـت ـخ ـطــى ال ـعــاق ــة ب ـيــن الـشــاعــر
ومستقبله الفكر البشري ،فتشهد
ّ ً
ً
ّ
المتغيرات
وتنوعا ،وتكون
خوفا
الـعــارضــة فــي إط ــار ثـبــات الحياة

ً
ّ
أســاســا مــن الجوهر الــواحــد .لكن
ّ
ال ــزم ــن ي ــرص ــد هـ ــذه ال ـم ـت ـغــيــرات
ويسجل ّ
ّ
تبدل حاالتها وأشكالها.
ال ـصــراع بـيــن اإلن ـســان وخــوفــه
مــن المستقبل ،هــو ص ــراع جزئي
مـتـفـ ّـرع مــن أص ــل واحـ ـ ٍـد قــائـ ٍـم في
الرغبة والميول الناشئة عن كيان
ً
مضطرب أصال.
هل فتحت األصــوات على آفاق
إنسانية جديدة في شعره؟
ّ
ـوت فـ ــي شـعــر
ارت ـ ـبـ ــط ك ـ ــل ص ـ ـ ـ ٍ
ّ
ّ
ال ـس ـ ّـي ــاب بـصـيـغــة أدب ــي ــة ري ـفــيــة،
وفـ ـتـ ـح ــت األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى آف ـ ــاق
إن ـســانـ ّـيــة ج ــدي ــدة ف ــي ش ـع ــره من
ّ
المتنوعة في
خالل الموضوعات
الــدراســة .فالغنى الـصـ ّـوتـ ّـي ثــورة
ّ
ثقافية ،والحياة التي ظنها الحياة،
ما هي إال حلم بالحياة.
ّ
السياب بطل حزين ينبض في
ّ
قـلــب ك ــل إن ـس ــان ،لكننا نتناساه
ً
خ ــوف ــا أو ري ـ ــاء ،وم ــا بـحـثــي هــذا
سـ ــوى ب ـص ـمــة ف ــي ح ـي ــاة األف ـ ــراد
لـ ـيـ ـنـ ـهـ ـض ــوا مـ ـ ــن سـ ـ ـط ـ ــوة ال ـق ـي ــد
وي ـن ـط ـل ـق ــوا فـ ــي م ـس ـي ــرة ت ـت ـل ـ ّـون
بمصير جديد.

األلوان ودالالتها عند محمد الماغوط
ح ــول اخـتـيــارهــا األلـ ــوان ودالالت ـه ــا وعالقتها
بحركة الــزمــن عند محمد الـمــاغــوط ،وهــل تشكل
األلوان خاصية في شعره ،توضح د .جيمي عازار:
ُ
{اخترت موضوع األلوان عند ّ
محمد الماغوط
ُ
ألنني اكتشفت تأثيرها في سايكولوجيا اإلنسان.
كذلك تحدد قراءة األلوان مسار المجتمع ،وترسم
خيوط المستقبل على الرغم من قسوة الماضي.
ّ
النفسي،
أدت األلوان دورها البارز في التحليل
ّ ّ
تحول اللون عند
ودخلت في العالجات ،والالفت
الماغوط مــن دالالتــه المشرقة إلــى دالالت عنيفة
وقاسية}.
ت ـض ـي ــف{ :تـ ـت ــداخ ــل األلـ ـ ـ ـ ــوان ل ـت ــرس ــم صـ ــورة
واضحة عن أفكار محمد الماغوط ،ومن الضروري

اإلشارة إلى أن هذه األلوان وإن كانت تمثل الفرح
ً
والطمأنينة ،فهي ليست بالضرورة شاهدا على
ً
صورة إيجابية ،مثال يربط الشاعر اللون الذهبي
ّ
الـمـشــع بـمــرض ال ـســل ،واألح ـمــر يــرمــز إل ــى الظلم
واألنانية...
مـحـمــد ال ـم ــاغ ــوط إن ـس ــان م ـن ـهــزم ،ح ـمــل جــرح
الــوطــن الـعــربــي ،وح ــاول أن يرتقي بــالـحــب ،لكنه
سرعان ما اصطدم بواقع مرير ،هو يعاني رهاب
ّ
وصور هويته
الغياب وينزف من جرح ختم حياته
المفقودة}.
تـخـتــم{ :رغ ــم ش ــذرات األم ــل الـتــي عكستها
ً
ّ
عدمية التراب
بعض األل ــوان ،نــراه غــارقــا في
الذي ابتعد في مشهديته من صورة األم وراح
صوب المثوى والعدم}.

يهدف إلى تسليط الضوء على الكتب النادرة

شمل اإلصدار
الجديد من "نوادر
النوادر ًمن الكتب"
 80كتابا تم الحصول
عليها من شتى أنحاء
العالم ،وتنوعت ما
بين اآلداب والتاريخ
والعلوم والفقه
والحكمة ،وغيرها من
الكتب التي وضعها
مؤلفون متبحرون في
مجاالتهم عبر أزمان
مختلفة.

ف ــي م ـســارهــا الـ ــذي اتـخــذتــه
مـنــذ س ـنــوات لتسليط الـضــوء
ع ـلــى ن ـفــائــس ال ـك ـت ــب ،وصـلــت
م ـك ـت ـبــة ال ـب ــاب ـط ـي ــن ال ـم ــرك ــزي ــة
للشعر العربي إلى الجزء الثامن
ع ـشــر م ــن "ن ـ ـ ــوادر ال ـ ـنـ ــوادر من
الكتب" ،التي يقتنيها عبدالكريم
سـعــود البابطين .وتـضــم هذه
الـنــوادر مطبوعات مضى على
تــألـيـفـهــا ق ـ ــرون ع ـ ــدة ،وتـتـفــرع
في شتى دروب الثقافة والعلم
والمعرفة.
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ش ـم ــل
ـادرا
تـغـطـيــة ث ـمــان ـيــن ك ـت ــاب ـ ًـا ن ـ ـ ً
تــم الـحـصــول عليها مــن شتى
أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ،وتـ ـن ــوع ــت مــا
بين اآلداب والـتــاريــخ والعلوم
والـفـقــه والـحـكـمــة ،وغـيــرهــا من

غالف اإلصدار

احذروا
الموسيقى!
مسفر الدوسري

مكتبة البابطين تصدر الجزء الـ  18من «نوادر النوادر»
الـكـتــب الـتــي وضـعـهــا مؤلفون
مـتـبـحــرون فــي مـجــاالتـهــم عبر
أزمان مختلفة.
وفي تصديره للجزء الجديد،
ي ـق ــول ع ـبــدال ـكــريــم ال ـبــاب ـط ـيــن:
"ت ـ ـ ــم اق ـ ـت ـ ـنـ ــاء اآلالف م ـ ــن ه ــذه
الـ ـمـ ـطـ ـب ــوع ــات الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادر ال ـت ــي
طبعت في أزمــان مختلفة على
امتداد القرن السادس عشر وفي
بدايات القرن العشرين ،وسيجد
الباحث في كل كتاب نادر نكهة
خاصة".
وتابع" :وجدت أن من واجبي
تجاه أمتي أن أسهم في خدمة
هــذا الـتــراث العظيم ،فبذلت ما
وسعني من جهد المتالك بعض
ال ـم ـخ ـطــوطــات ،إن ـق ــاذا لـهــا من
الضياع ،كما تنقلت بين كثير
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مــن مــدن الــوطــن العربي أبحث
عن مطبوعات قديمة ،وضمها
إلى المكتبة ،حفاظا عليها من
التلف".

احذروا الموسيقى ،فالموسيقى من أشد المؤثرات خطرا ألولئك
ُ
المكسورة قلوبهم ،خصوصا ُ"مـ ْـحــدثــي" الـجــروح الــذيــن كسرت
قلوبهم للتو ،وقد كنت أظن إلى وقت قريب أن كسر القلب هو فقط
ً
تعبير "شعبي" لحالة عاطفية تتضمن مزيجا من األلم واإلحباط
والخذالن وخيبة الرجاء ومشاعر أخرى ال تقل سلبية وسوءا ،إال
ُ
أن القلوب تكسر بالفعل.
العلم أيضا لديه نفس المسمى لهذه الحالة من الــوجــع ،وقد
أثبتت الدراسات العلمية أن كسر القلوب يؤلم بشدة ،وكأن شخصا
ما ضربك بالفعل بمطرقة على قلبك ،وأن حجم األلم العاطفي الذي
ينتج عن ذلك كحجم األلم الجسدي ،لو أن هذه المطرقة نزلت بكل
ثقلها على جزء من جسدك ،وله ذات التأثيرات داخل الجسم وذات
الفعل على التركيبات الكيمائية على الدماغ.
فـفــي الـلـحـظــة ال ـتــي ُيـكـســر فـيـهــا قـلــب ي ـفــرز الـجـســم هــرمــونــي
الكورتيزول واألدرينالين اللذين يقومان بإظهار كل أنواع األعراض
الجسدية ،مثل :الغثيان وصعوبة التنفس وضعف عضلة القلب
الــذي قد يــؤدي للوفاة! ولقد أجــرى فريق من الباحثين بجامعة
روت ـغ ـي ــرس ف ــي ن ـيــوجــرســي ت ـجــربــة ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن الـنـســاء
ُ
والرجال كسرت قلوبهم ،نتيجة هجر أحبتهم لهم حديثا ،وطلب
من المتطوعين أن يدخلوا آلة الرنين المغناطيسي ،وأن ينظروا
إلى صور أحبتهم السابقين وهم داخل آلة التصوير ...كان األمر
أشبه بنوع من التعذيب ،لكن النتائج كانت مثيرة لالهتمام في
علم األعصاب حول هؤالء المكسورة قلوبهم.
فقد أظهر الفحص باألشعة أن نشاط أدمغتهم كان أشبه بنشاط
أدمـغــة مدمني الـمـخــدرات الــذيــن يـمــرون بفترة اإلقــاع عنها ،ألن
الوقوع في الحب أشبه باإلدمان على المخدرات ،مما يحفز منطقة
الخاليا العصبية التي تكافئ الجسم بإفراز هرمون السعادة ،الذي
ُيسمى "دوبامين" ،وهذا "الدوبامين" بدوره يحث الدماغ على طلب
المزيد ،وهذا ما يفسر سبب التعلق بالحبيب أو الحبيبة ،وعدم
ُّ
تحمل االبتعاد عنهم ،مما استدعى االختصاصيين والمستشارين
العاطفيين إلى وضع الئحة من النصائح واإلرشادات للمكسورة
قلوبهم ،للتخفيف مــن آالم الكسر ،مثل تعزيز الجانب الروحي
لديهم ،لتحسين أمزجتهم ونفسياتهم ،وقضاء وقت أكثر مع األهل
واألصدقاء ،ومعاودة ممارسة هواية قديمة انقطعوا عن ممارستها
لزمن طويل ،أو استحداث هواية جديدة ،أو تعلم لغة أخرى ،لكي
ال يكون لديهم وقت للتفكير بمشكلتهم العاطفية ،أو المشاركة في
األعمال التطوعية والخيرية ،من باب أن مساعدة اآلخرين والقيام
بشيء يفيد اإلنسان واإلنسانية يولد شعورا بالرضا الذاتي ،ويعيد
الثقة في النفس ،ونصائح أخــرى كثيرة خلص إليها مستشارو
القلوب واختصاصيو العواطف تساعد في جبر القلوب المكسورة
وإيقاف نزفها ،ومنحها القوة الستعادة توازنها والوقوف على
أقدام مشاعرها مرة أخرى.
إال أن مــا يلفت النظر فــي توصيات الباحثين ،هــو تحذيرهم
ال ـشــديــد لـلـمـكـســورة قـلــوبـهــم مــن م ـشــاهــدة األفـ ــام أو االسـتـمــاع
للموسيقى ،ألن ذلك قد يحفز على استرجاع ذكريات موجعة ،مما
ً
يهيئ مناخا صالحا الستنبات الدمع في المآقي ومضاعفة كسر
القلب ،حتى الموسيقى المجردة والخالية من الكلمات المباشرة أو
الموحية قد تفتك بقلب مكسور ،بفعل نغمة شجية قاضية ،أو قوس
دام ،أو بحة ناي خانقة ،لذلك يوصي الخبراء كل الذين ما
كمنجة ٍ
زالت جروحهم طازجة بتجنب الموسيقى ،لخطورة ذلك على آالمهم.

متحف الفن المعاصر في نيويورك
يغلق أبوابه  4أشهر
يغلق متحف الفن المعاصر في نيويورك (موما) أبوابه على
مــدى أربعة أشهر ،بين منتصف يونيو وأواخــر أكتوبر ،إلنجاز
المرحلة األخـيــرة من أعمال التوسيع ،على ما أعلنت المؤسسة
في بيان صحافي.
ومــع إع ــادة افـتـتــاح المتحف فــي  21أكـتــوبــر س ـتــزداد مساحة
العرض بواقع  3600متر مربع إضافي ،أي ثلث المساحة المستغلة
حاليا ،البالغة  12500متر مربع .هــذا المشروع ،الــذي كلف 400
مليون دوالر في المجموع ،يرمي ليس فقط إلضافة صاالت إلى
المتحف ،بل أيضا لتشجيع االنصهار بين مختلف أشكال الفنون
البصرية والرسم ،وأيضا الهندسة والنحت والتصوير والتصميم.
وسيضم متحف موما في حرمه أيضا موقعا جديدا ُسمي "ذي
ستديو" سيستضيف عروضا حية.
كذلك ،يطمح المتحف إلى إعادة الترابط مع مدينته مع إقامة
قاعات في الطبقة األرضية يمكن دخولها مجانا ،خالفا لمساحات
عرض أخرى .وسيقفل المتحف مؤقتا أبوابه في  15يونيو ،تاريخ
انتهاء كل المعارض المؤقتة في الربيع ،خصوصا "بيرث أوف ذي
وورلد" ،المخصص للفنان اإلسباني خوان ميرو.
ومع إعادة فتحه ،سيستضيف المتحف معارض جديدة عدة
تضم أعماال من مجموعته الواسعة.
(أ ف ب)

ثقافات الشعوب

إصدار

وتـ ـف ـ َّـرد هـ ــذا ال ـج ــزء بـعــرض
ُنـ ـب ــذ عـ ــن ك ـت ــب ل ـه ــا أهـمـيـتـهــا
حتى يومنا هــذا ،لما فيها من
اط ــاع عـلــى ثـقــافــات الـشـعــوب،
مثل كتاب "طبقات األمم" لعالم
األنــدلــس أبــوالـقــاســم التغلبي،
الــذي عــاش في القرن الخامس
الهجري.
وق ــد قــدمــت الـمــديــرة العامة
لـمـكـتـبــة ال ـبــاب ـط ـيــن ال ـمــركــزيــة
للشعر العربي ،سعاد العتيقي،
شرحا عن مضامين هذه الكتب
التي ضمها الجزء الثامن عشر،
فعن هذا الكتاب تقول إنه "يقدم
ل ـن ــا ل ــوح ــة ألم ـ ــم الـ ـع ــال ــم ،وب ـ َـم
تـتـمـيــز ك ــل أمـ ــة .أم ــا ف ــي كـتــاب
(ت ـ ــاري ـ ــخ س ـن ــي مـ ـل ــوك األرض
واألنبياء) ،لحمزة األصفهاني،
ال ـ ــذي عـ ــاش ف ــي الـ ـق ــرن ال ــراب ــع
الـ ـهـ ـج ــري ،ف ـه ــو شـ ـ ــرح يـشـمــل
الـمـلــوك والـحـكــام فــي كثير من
أم ـ ــم ال ـع ــال ــم وتـ ــاريـ ــخ ك ــل مـلــك
م ـن ـهــم ،وم ــا ح ــدث ف ــي ع ـصــره،
ومن هذه األمم الفرس واليونان
وال ـق ـب ــط وب ـن ــو إس ــرائـ ـي ــل ،وال
يخلو الـشــرح مــن ملوك العرب
الـمـنــاذرة والغساسنة وملوك
اليمن وتاريخ قريش".
وم ــن ال ـت ــاري ــخ إل ــى الـحـكـمــة
تـمـتــد صـفـحــات ال ـجــزء الـثــامــن
عـ ـش ــر م ـ ــن "ن ـ ـ ـ ـ ــوادر ال ـ ـ ـنـ ـ ــوادر"،
ف ـي ـس ـت ـع ــرض كـ ـت ــاب ــا ب ـع ـن ــوان

ً
تصدر قريبا عن دار الساقي رواية {سفر برلك} للروائي والقاص
السعودي مقبول العلوي .في ما يلي نبذة عنها:
يقع ذيــب أسير الجنود العثمانيين مــع ان ــدالع الـثــورة العربية
ُ ُّ
رحل إلى دمشق أسوة بأبناء المدينة المنورة الذين عانوا
الكبرى .ي
ً
ّ
مكة المكرمة وبيعَ
بطش الحاكم .ذيب الذي سبق أن اختطف طفال من
ً
كعبد ،يجد نفسه في دمشق عامال في خان تملكه سيدة بانتظار
رحيل العثمانيين.
ّ
تسلط الضوء على حقبة ّ
مهمة من تاريخ الجزيرة العربية،
رواية
مرحلة ما يعرف بـ {سفر برلك» .صدر لمقبول العلوي عن دار الساقي:
{فتنة ّ
جدة} (القائمة الطويلة لجائزة {بوكر} العربية { ،)2011البدوي
الصغير} (جائزة {سوق عكاظ} { ،)2016زرياب} (جائزة أفضل رواية
لكاتب سعودي ،معرض الرياض { ،)2015القبطي} ({جائزة الطيب
صالح} { ،)2016طيف الحالج}{ ،زهور فان غوخ}.

{سفر برلك}

عبدالكريم البابطين
"الكلم الــروحــانـيــة فــي الحكم
ال ـيــونــان ـيــة" ،ألب ــي ال ـف ــرج بن
ه ـنــدو ،وه ــو كـتــاب يستنبط
العقل لــدى فالسفة اليونان،
فيعرفنا بــأقــوالـهــم وآرائ ـهــم،
وميزة هذا الكتاب أنه يقارن
بعض هذه الحكم بما ورد في
الثقافة العربية من شبيه لها.
وأف ـ ـ ــرد اإلص ـ ـ ـ ــدار ال ـجــديــد
ـدا لـلـشـعــر ،فـهـنــاك
ـزا ج ـي ـ ً
ح ـي ـ ً
أكـ ـث ــر مـ ــن خ ـم ـس ــة وع ـش ــري ــن
ك ـتــابــا ب ـيــن دواوي ـ ـ ــن للشعر
ودراس ــات عــن الـشـعــراء ،ومن
فــرائــد الكتب أن االهـتـمــام لم
يقتصر على الشعر ،بل نجد
دراســة نفسية لشاعر فرنسا

ب ــودل ـي ــر وت ـع ــري ــب مـجـمــوعــة
من أشعاره.

المصادر والمراجع
وغير ذلك الكثير من الكتب
ال ـن ــادرة الـتــي وردت فــي هــذا
اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار ب ـت ـف ـص ـي ــل ع ـل ـمــي
دقـ ـي ــقُ ،أرف ـ ـ ــق ب ـق ــوائ ــم تـضــم
المصادر والـمــراجــع ،وكشفا
بـ ـعـ ـن ــاوي ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ،وك ـش ـف ــا
ب ــأسـ ـم ــاء ال ـم ــؤل ـف ـي ــن ،وآخـ ــر
للموضوعات وألماكن الطبع،
تسهيال للباحثين والدارسين.

توابل ةديرجلا

•
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«عيد الحب» ..حفالت وأغان للعشاق

أخبار النجوم

نجوى كرم متأثرة بزيارة البابا
فرنسيس لإلمارات

يستعد عدد من النجوم المصريين والعرب إلحياء مجموعة
من الحفالت بمناسبة عيد الحب منتصف الشهر الجاري،
وتتنوع مواقع الحفالت بين مصر وغيرها من الدول العربية
كذلك يستعد مطربون لطرح أعمال
وأميركا وكنداً ...
منفردة وألبومات تزامنا مع هذه المناسبة الرومانسية.
القاهرة -محمد قدري

هاني شاكر
ومدحت صالح
وريهام
عبد الحكيم
يغنون في دار
األوبرا

يـ ـحـ ـتـ ـف ــل الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم م ـح ـم ــد
حماقي مع جمهوره بألبومه
الجديد «كل يوم من ده» وعيد
الحب في آن ،ذلــك في أمسية
بأحد فنادق منطقة التجمع
الـخــامــس بــالـقــاهــرة ،ي ــوم 14
فبراير الجاري.
يقدم النجم المصري خالل
الحفلة أغاني األلبوم الجديد
ال ـ ــذي طـ ــرح ق ـبــل أس ـبــوع ـيــن،
وي ـت ـض ـمــن  20أغ ـن ـي ــة ،وك ــان
ح ـ ـمـ ــاقـ ــي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ال ـ ـعـ ــرض
األفضل للمشاركة في الموسم
الغنائي المنتظر.
أما النجمة اللبنانية كارول
سماحة فاختارت هــذا العام
م ــدي ـن ــة س ـي ــاح ـي ــة ب ــال ــدرج ــة
األولى في مصر ،وهي مدينة
األقـ ـص ــر ح ـيــث تـحـيــي حفلة
ع ـيــد ال ـح ــب يـ ــوم  15ف ـبــرايــر
الجاري ،وسط معابد المدينة
التي يزورها السياح األجانب
والـعــرب ومــن مختلف أنحاء
العالم.
ا لـشــر كــة المنظمة تستعد
إلقامة منظومة صوت وضوء
ً
حــدي ـثــة لـلـحـفـلــة ،خـصــوصــا
أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون ت ـح ــت رع ــاي ــة
الـ ــدولـ ــة ال ـم ـص ــري ــة وهــدف ـهــا
األول الـتـنـشـيــط ال ـس ـيــاحــي.
كذلك ّ
تم االتفاق مع الجهات
األمـنـيــة لـتـشــديــد الترتيبات
األمنية.
بـ ـ ــدوره ّ
أج ـ ــل ع ـم ــرو دي ــاب
ح ـف ـل ـت ــه إل ـ ـ ــى ح ـ ـي ــن انـ ـتـ ـه ــاء
الـ ـحـ ـف ــات األخ ـ ـ ـ ــرى؛ ل ـي ـخــرج
ً
بعيدا عن الزحام ،واختار يوم
الجمعة  22فـبــرايــر الـجــاري،
وذلك في جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا.
الـ ـهـ ـضـ ـب ــة بـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـتـ ــرويـ ــج
ل ـل ـح ـف ـل ــة قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،وف ـت ــح
الـحـجــز اإللـكـتــرونــي للتذاكر
الـتــي ت ـتــراوح الــواحــدة منها
بـيــن  400جنيه وأل ــف جنيه
م ـ ـصـ ــري ،وب ـ ـ ـ ــدأت ال ـج ــام ـع ــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــة
المنظمة الترتيبات المطلوبة،
ً
خصوصا أن حفلة دياب هي
األض ـخــم فــي الـعــالــم الـعــربــي
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
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مزاج

نجوى كرم

محمد حماقي

عمرو دياب
بوالية لوس أنجليس األميركية،
وحفلتان فــي كـنــدا فــي  15و16
من الشهر الجاري.

االحتياطات األمنية والطلبات
الخاصة بالنجم المصري.

في الخارج
ي ـغــرد إي ـه ــاب تــوف ـيــق خ ــارج
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فـ ـيـ ـحـ ـي ــي حـ ـفـ ـلـ ـت ــه فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
السبت  16فبراير الجاري ،ذلك
فـ ــي أح ـ ــد ال ـم ـط ــاع ــم ال ـش ـه ـي ــرة،
وحـ ــددت الـجـهــة الـمـنـظـمــة 100
دوالر للتذكرة ،ومــن المقرر أن
ِّ
يقدم النجم المصري مجموعة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ـ ـ ــن أغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي ألـ ـب ــوم ــه
ال ـج ــدي ــد ال ـم ـق ــرر ط ــرح ــه خ ــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،ومـنـهــا «قـصــة
حـ ـ ــب» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أع ـمــالــه
الكالسيكية التي اشتهر بها.
أما صابر الرباعي فتفاوضت
معه إحــدى الشركات المصرية
ل ـت ـقــديــم ح ـف ـلــة ع ـي ــد ال ـح ــب فــي
مصر ،إال أن ارتباطاته الخارجية
حسمت الموقف ،فسيحيي ثالث
ح ـفــات :واحـ ــدة فــي  14فـبــرايــر

األوبرا والمنارة

شيرين
عبد الوهاب
وأنغام
وأصالة
اخترن «هال
فبراير»
لالحتفال
بعيد الحب

تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف دار األو بـ ـ ـ ـ ـ ــرا
المصرية مجموعة من الحفالت
في هذه المناسبة .يغني مدحت
صــالــح يــوم  12فـبــرايــر الـجــاري
عـلــى الـمـســرح الـكـبـيــر ،وتحيي
ريهام عبد الحكيم أمسية على
المسرح نفسه في اليوم التالي
فتقدم مجموعة من أغاني الحب
ً
الـخــاصــة بـهــا فـضــا عــن أعـمــال
ً
لكوكب الشرق أم كلثوم .وتزامنا
مــع ي ــوم عـيــد الـحــب يــزيــن أمير
الغناء العربي هاني شاكر دار
األوب ــر بالقاهرة بصوته ،فيما
ي ـص ــدح ال ـم ـط ــرب ال ـك ـب ـيــر عـلــي
الـحـجــار بأغانيه فــي دار أوبــرا
اإلسكندرية في التوقيت نفسه.
وفي مركز مؤتمرات المنارة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـج ـم ــع

ُ
الخامس بالقاهرة ،تـقــام حفلة
الموسيقار العالمي ريتشارد
كـ ـ ــايـ ـ ــدرمـ ـ ــان بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـيــد
الـ ـح ــب ،وهـ ــو ُيـ ـع ــد أحـ ــد أش ـهــر
م ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــي مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى األفـ ـ ـ ـ ــام
ا لـ ــرو مـ ــا ن ـ ـس ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل Titanic
و ،love storyو كـ ــان أ ح ـي ــا في
م ـ ـصـ ــر حـ ـفـ ـل ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة ال ـ ـعـ ــام
الماضي.

{هال فبراير}

بكلمات مليئة بالحب ً
عبرت شمس األغنية اللبنانية نجوى
كرم عن فرحتها بزيارة الحبر األعظم البابا فرنسيس وفضيلة
شيخ األزهر أحمد الطيب إلى اإلمارات .جاء ذلك عبر أثير إذاعة
{ستار أف أم {مع الصحافي فاروق درزي ،إذ قالت{ :تعتبر هذه
الــزيــارة خطوة رائعة وبركة في تاريخ الشرق األوســط كونها
تنثر األمــان والسالم في عقولنا وقلوبنا} .كذلك هنأت دولة
اإلمارات التي لديها رؤية مستقبلية متطورة .واعتبرتها قدوة
ً
بالتسامح والمحبة باألخوة ،متمنية أن تكون اإلمــارات مثال
يقتدي به كل بلد عربي للعيش بسالم.
ك ــذل ــك وص ـف ــت كـ ــرم اإلمـ ـ ـ ــارات بــأن ـهــا ع ـيــن ن ـســر بـنـظــرتـهــا
المستقبلية ومواكبتها التطور لصالح الخليج والعالم العربي
كله.
أما عن مشهد المعانقة التاربخية بين البابا وفضيلة الشيخ
ً
في اإلمارات فقالت إنه مؤثر جدا وقد أبكاها.

الجمهور يسأل وبيرال حلو تجيب

ارتبطت شيرين عبد الوهاب
ب ــال ـك ــرن ـف ــال ال ـغ ـن ــائ ــي الـضـخــم
{هــا فبراير} فــي الكويت حيث
ً
تقدم حفلتها غدا في الثامن من
الجاري ،وهو ما جعلها تعتذر
ع ــن الـحـفــات فــي م ـصــر .كذلك
تـسـتـعــد أنـ ـغ ــام ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
حفلة في المهرجان نفسه يوم
 21مــن ال ـجــاري ،بينما النجمة
السورية والمقيمة في القاهرة
أصالة ستكون نجمة حفلة عيد
الحب  14فبراير.

أغاني الحب

ً
بعيدا عن الحفالت ،يستعد عدد من الفنانين لطرح مجموعة من
ّ
األغاني الرومانسية تتناسب مع عيد الحب .سجل عاصي الحالني
أغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم ،وألحان محمد عبية ،وتوزيع
طوني سابا .كذلك تطرح ساندي أغنية بعنوان «قلبين» من إنتاج
ميدو منيب ،ويصدر حمادة هالل «اشرب شاي» على طريقة الفيديو
كليب وهو كان انتهى من تصويرها قبل أسبوعين.

أما جديد الفنان الشعبي «أبو الليف» فأغنية «أوسكار» من
كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رام القاسم ،ويطرح إيهاب
توفيق «قصة حب» من ألبومه المنتظر ،فيما تعود رزان مغربي
إلى الغناء بعمل جديد ،وتطلق أصالة كليبها «بنت أكابر» على
الطريقة البدوية.

األفالم القصيرة على الخريطة السينمائية اللبنانية
في مهرجاني {لحظات السينمائي} و{السينما األوروبية}

بيرال حلو
فتحت ملكة جمال لبنان السابقة بيرال حلو بــاب األسئلة
للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع {انستاستوري} ولم
تتردد في إعطاء اإلجابات.
أش ــارت إلــى أنــه ُع ــرض عليها الـمـشــاركــة فــي بــرنــامــج {ديــو
ً
المشاهير} ولـكــن صوتها ليس جـمـيــا ،لـهــذا السبب فضلت
أال تشارك.
ً
وردا على سؤال هل تشارك في {رقص النجوم} في حال ُعرض
عليها ،قالت {لم ال} .وهل خضعت لجراحة تجميلية؟ أجابت:
ً
{أبدا} ،متمنية أال تحتاج إلى أن تفعل ذلك.
ً
وردا على سؤال متى سنراها على الشاشة ،أكدت أن مشاريع
عدة ُعرضت عليها ،من بينها التمثيل ولكنها بانتظار األنسب
لها في األطاللة األولى.

تقرير

 MBCمصر ّ
تتمسك
بفرقة {مسرح مصر»

ّ ً
يحتل حيزا من اهتمام القيمين على المهرجانات السينمائية في لبنان ،وذلك من خالل
بدأ الفيلم القصير
تظاهرتين ركزتا على إدخال األفالم القصيرة إلى الخريطة السينمائية اللبنانية{ :مهرجان لحظات السينمائي}
و{مهرجان السينما األوروبية}.
بيروت  -ةديرجلا

•

يـ ـعـ ـق ــد بـ ـي ــن  27و 28فـ ـب ــرا ي ــر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري {م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان لـ ـحـ ـظ ــات
السينمائي} ،في سينما سيتي في
أسواق بيروت ،في دورته األولى،
وهــو فكرة المخرج اللبناني جو
نبيل ع ــازوري وإع ــداده وإشــرافــه،
الـ ـ ــذي أك ـ ــد أن ال ـم ـه ــرج ــان يـشـكــل
بارقة أمــل لــرواد األفــام القصيرة
والطالب الذين يجاهدون إليصال
أعمالهم.
أضــاف أن األفــام التي تقدمت
راقية في المستوى ،ومتقدمة في
الـمـضـمــون وال ـط ــرح والـمـعــالـجــة،
ً
داعـيــا إلــى المشاركة الكثيفة في
هذه المبادرة األولى من نوعها.
ً
ي ـع ــرض ال ـم ـه ــرج ــان  14فـيـلـمــا
ً
ً
قصيرا من بين  60فيلما من تنفيذ
طالب جامعيين وأصحاب خبرة
في المجال ،وقد شارك بعض هذه
األف ـ ـ ــام ف ــي م ـه ــرج ــان ــات عــالـمـيــة
ويعرض للمرة األولى في لبنان.
كذلك يتضمن المهرجان توزيع
ج ــوائ ــز عـلــى  4ف ـئــات ه ــي :أفـضــل
م ـم ـثــل ،وأفـ ـض ــل م ـم ـث ـلــة ،وأف ـضــل
مخرج ،وأفضل فيلم ،تحت إشراف
لجنة من أبرز األسماء اللبنانية.
أما المحطة األبرز في المهرجان
فهي تكريم الممثلة اللبنانية هند
أبـ ــي ال ـل ـمــع ال ـت ــي صـنـعــت أم ـجــاد

التلفزيون فــي لبنان ،عبر عرض
وثائقي عنها للمرة األولى.

أفضل فيلم قصير للطالب
ضمن احتفال مهرجان السينما
األوروبية ،بعيده الخامس والعشرين
(من تنظيم بعثة االتحاد األوروبي في
لـبـنــان) ،نظمت مسابقة أفـضــل فيلم
قصير للطالب ،بهدف دعم مواهبهم،
ً
ً
عــرض خاللها  12فيلما قصيرا من
ً
ً
 12معهدا لبنانيا ،للفنون السمعية
َّ
والبصرية ،قدمت بعده نائبة رئيسة
بـعـثــة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ف ــي لبنان
ج ــول ـي ــا ك ـ ــوخ دي ب ـي ــول ـي ــه ،ج ــائ ــزة
أف ـضــل فـيـلــم قـصـيــر لـلـطــاب ،لثالثة
أفــام اختارتها لجنة تحكيم دولية
تألفت من :فانيسا شمعون من معهد
غوته ،وماتيلد شاسانيو من المعهد
ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ،وك ــات ــارزي ـن ــا
تــوزنـيـسـكــا نـيـسـيــوسـكــا م ــن سـفــارة
بــول ـنــدا ،ون ــور عــويـضــة م ــن جمعية
متروبوليس.
في كلمة ألقتها في المناسبة قالت
دو بيوليه{ :لنأخذ قصة مير-جان بو
شعيا ،الذي فاز بإحدى جوائز األفالم
القصيرة للطالب في مهرجان االتحاد
األوروبـ ــي فــي ع ــام  ،2012عــن فيلمه
بعنوان {فيلم كبير} .وبعد سنوات،

أخرج أول فيلم له بعنوان {فيلم كتير
كـبـيــر} ،ال ــذي ح ــاز تـنــويـهــات دولـيــة،
ً
واخ ـت ـيــر رس ـم ـيــا لتمثيل لـبـنــان في
فئة األف ــام األجنبية ،لحفلة جوائز
األوسكار التاسع والثمانين}.
يذكر أن الفائزين بالجوائز هذه
السنة ،ستتاح لهم فرصة المشاركة
فــي مـهــرجــان دول ــي لــأفــام ،بما في
ذلك {مهرجان أوبيرهاوسن لألفالم}
في ألمانيا بالشراكة مع معهد غوته،
ومهرجان في فرنسا بفضل المعهد
ال ـفــرن ـســي ف ــي ل ـب ـنــان ،و{ال ـم ـهــرجــان
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة} فــي
كراكوف بدعم من سفارة بولندا في
لبنان.

أشرف عبد الباقي

جوليا كوخ دي بيوليه تتوسط الفائزين

األفالم الفائزة
 ،the Trophyمن إخــراج لوانا شبطيني (معهد الفنون
السمعية والـبـصــريــة فــي جامعة الـقــديــس يــوســف) ،أحــرز
جــائــزة بولندا للرسالة البيئية القوية التي أوصلها من
خالل كتابته الذكية وتصويره المدروس ،الذي يترافق مع
سرد قصصي.
 ،Mots et lumièresمــن إخ ــراج كــاريــل ملكون (جامعة
سـيــدة الـلــويــزة) ،أحــرز جــائــزة معهد غــوتــه ،لتناوله قصة

مــؤثــرة الم ــرأة شــابــة ،ونـجــاحــه فــي وصــف جـمــال ال ـبــراءة،
واألجواء القوية التي أوجدها الفيلم.
 ،Bombardement doréم ــن إخ ـ ــراج بــاتــريــك إل ـيــاس
(األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة) ،أحرز جائزة المعهد
الـفــرنـســي ،لنجاحه فــي تــوظـيــف الـكــومـيــديــا إلب ــراز وضــع
مأساوي في األصل ،واالستخدام المبتكر لتقنيات الصوت
والتصوير في موقع واحد ،وحسن اختيار الممثلين.

ب ــدأت مجموعة ق ـنــوات  MBCمـصــر الـتـفــاوض مــع المنتج
صادق الصباح للحصول على حقوق عرض الموسم الجديد
لفرقة {مسرح مصر} والمقرر انطالقه خالل الصيف المقبل.
وأبــدى مسؤولو  MBCمصر رغبتهم في استمرار عروض
ً
ً
الفرقة حصريا على شاشتهم ،خصوصا مع اإلقبال الجماهيري
ً
على مشاهدتها ،فضال عن العائد اإلعالني الجيد الذي تحققه
المسرحيات ،فيما بات من المؤكد أن العروض لن تقدم في شهر
ً
رمضان المقبل على الشاشة ،ذلك بسبب عدم توافر  30عرضا
ً
ً
مسرحيا جديدا يمكن تقديمها على غرار رمضان الماضي.
صادق الصباح الذي ينتج المسرحيات ويوزعها في العالم
العربي ،يتفق مع أبطال العرض للمشاركة في الموسم الجديد
الذي يتوقع أن ينطلق مع بداية عيد األضحى ،فيما ُ
سيعرض
ً
ً
على الشاشة خالل الخريف المقبل ،علما بأن عددا من النجوم
لم يوقع تعاقدات معه حتى اآلن.
ويتوقع أن تشهد عــروض {مـســرح مصر} الصيف المقبل
زيادة في أسعار التذاكر بسبب ارتفاع تكلفة تشغيل المسرح،
بــاإلضــافــة إلــى زي ــادة أجــور غالبية الفنانين المشاركين في
ً
الفرقة ،علما بأن معظم العروض أصبح كامل العدد قبل فترة
من الموعد المحدد.
ويخشى مؤسس الفرقة أشرف عبد الباقي أن يتسبب انشغال
فريق عمل المسرحية فــي عــروض سينمائية ودرامـيــة داخــل
ً
مصر وخــارجـهــا فــي انسحاب البعض مــن الـفــرقــة ،علما بأنه
َّقدم تسهيالت ألعضاء الفرقة مرتبطة بتوزيعهم على عروض
عدة ،ليتيح لهم الظهور وفق ارتباطاتهم األخرى ،من ثم غاب
بعضهم عن عروض في الموسم األخير.

Style
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َّ
بشرتك
تقنيات منزلية لتقشير
ِ

tawabil@aljarida●com

ّ
يمكنك أن تقشري بشرتك بسهولة اليوم بفضل التركيبات التجميلية الحديثة .لكن يجب أن تختاري المنتج
بحسب نوعية بشرتك وتستعمليه باعتدال!

منتجات
التقشير
ً
تؤدي أحيانا
إلى مشاكل
حساسية ألنها
مصنوعة من
األحماض

مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
التقشير؟

الساليسيليك ،فيستهدف اإلفرازات
الدهنية والشوائب.

تـ ـحـ ـت ــوي م ـن ـت ـج ــات ال ـت ـق ـش ـيــر
ع ـل ــى ال ـع ـن ــاص ــر ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
المستحضرات ا لـتــي يستعملها
أطـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـجـ ـل ــد ول ـ ـكـ ــن ب ـج ــرع ــات
أق ــل ،مــن بينها أحـمــاض الفاكهة
مثل أحـمــاض األلـفــا هيدروكسي
لتجديد البشرة ،وأحماض البيتا
هيدروكسي لتنظيفها في العمق،
وأحماض الهيدروكسي المتعددة
لترطيبها وتغذيتها بمضادات
األكسدة.

هل من تدابير وقائية ضرورية؟

كيف تعطي مفعولها؟
ت ـن ـشــط ال ـجــزي ـئــات ف ــي ال ـم ـقــام
األول عبر إضعاف الروابط القائمة
ب ـيــن خ ــاي ــا الـطـبـقــة ال ـقــرن ـيــة ،ما
يؤدي إلى تقشير الخاليا الميتة
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــام وتـ ـمـ ـلـ ـي ــس
ال ـب ـشــرة .ف ــي ال ــوق ــت نفسه،
ت ـن ـشــط األنـ ــزي ـ ـمـ ــات ال ـتــي
تـ ـج ــدد الـ ـبـ ـش ــرة عـبــر
ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ال ـ ــرق ـ ــم
الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـيـ ـن ــي
تحت عتبة .4
ُيعتبر حمض
ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــول ـ ـيـ ــك
ً
األك ـ ـثـ ــر ش ـي ــوع ــا
وفــاع ـل ـيــة ألنــه
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع
اخـ ـ ـت ـ ــراق عـمــق
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــرة ب ـف ـض ــل
ج ــزي ـئ ـت ــه ال ـص ـغ ـيــرة
وي ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــد إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوالج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن
واإليالستين .في
المقابلُ ،يستعمل
حمض الالكتيك
السـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــاع
بـ ـ ـش ـ ــرة م ـش ــرق ــة
أل ن ــه يبقى على
سـ ـط ــح الـ ـجـ ـل ــد.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـم ــض

عند اختيار الجرعة الصحيحة
واسـتـعـمــالـهــا بــالـشـكــل الـمـنــاســب،
تكون هذه العالجات مالئمة لمعظم
أن ـ ــواع ال ـب ـشــرة بــاسـتـثـنــاء الـبـشــرة
ّ
والمعرضة لالحمرار أو
الحساسة
المصابة بــداء الــورديــة .ولما كانت
هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـت ـج ــات ح ـس ــاس ــة ت ـجــاه
ُ
ال ـضــوء ،فمن األف ـضــل أن تستعمل
في المساء .لكن إذا كانت التركيبة
ُمـصـ َّـمـمــة كــي تــوضــع فــي الـصـبــاح،
ً
فيجب أن تستعملي معها كريما
ً
واقيا من الشمس طوال فترة العالج.
ما هي أفضل طريقة الستعمالها؟
ع ـن ــد ت ـق ـش ـيــر الـ ـبـ ـش ــرة ألغ ـ ــراض
تجميلية ،يــو صــي ا لـخـبــراء بتلقي
عالج طوال شهر أو شهرين ،مرة أو
ً
مرتين سنويا ،بعد الصيف والشتاء.
يـجــب أن تـبــدئــي ب ـعــاج خـفـيــف ثم
ً
تزيدي الجرعات تدريجا .يستعمل
بعض النساء هــذه العالجات على
مر السنة ،مع أخــذ استراحة خالل
الـصـيــف .إنـهــا خـطــوة منطقية ألن
المنتجات حساسة تـجــاه الـضــوء،
ً
وبالتالي ال يمكن استعمالها تزامنا
مع التعرض للشمس.

ما الفرق بين التقشير المنزلي
والتقشير التجميلي؟
يستعمل التقشير السطحي الذي

التقشير المناسب لكل نوع بشرة

هل تتحملها البشرة بسهولة؟
تتحمل البشرة منتجات التقشير
ً
ً
عموما ،لكن األخيرة تؤدي أحيانا
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ح ـ ـسـ ــاس ـ ـيـ ــة ألنـ ّـه ــا
مصنوعة من األحماض .لذا ُيفضل
بعض شركات التصنيع استعمال
عناصر ال تخترق البشرة بالسرعة
نـفـسـهــا ولـكـنـهــا م ـض ــادة لــأكـســدة
ّ
وت ــرط ــب ال ـب ـشــرة أك ـث ــر م ــن حمض
الغليكوليك .يمكن ا سـتـعـمــال هــذا
ا لـنــوع مــن المستحضرات على مر
السنة.

يقوم به اختصاصي الجلد نسبة
مرتفعة من حمض الغليكوليك (بين
 20و .)%70يمتد العالج على ثالث
مراحل :بعد إزالة المكياجُ ،يستعمل

غسول تحضيري لتخفيض الرقم
الهيدروجيني للبشرة ،ثم يوضع
المنتج بفرشاة على البشرة ُ
وي َ
ترك
لبضع دقــائــق قبل إزال ـتــه .يناسب

هذا العالج البشرة الباهتة والجافة،
ويـ ـتـ ـك ــرر ع ـل ــى مـ ــر أرب ـ ـ ــع ج ـل ـســات
تفصل بينها ثالثة أسابيع.

• البشرة الـعــاديــة :تحتاج إلــى نسبة خفيفة مــن العناصر النشيطة ()%10
لتجديد إشراقة البشرة وتنشيط الخاليا الجلدية بسالسة.

• البشرة الرقيقة والحساسة :يجب أن تكون جرعة المنتج خفيفة (بين  4و)%8
ً
وأن تقتصر على مرة أو مرتين أسبوعيا كحد أقصى.

• البشرة العادية والجافة :يمكن استعمال تقنية التقشير بدل الفرك السطحي
األسبوعي.

ً
• البشرة المتعبة والباهتة :إذا لم تكن البشرة حساسة جدا ،يمكن معالجتها
بغسول أو كريم ليلي بجرعة تتراوح بين  8و.%15

• البشرة الدهنية والسميكة :يجب أن تحتوي العالجات على  %15من حمض
ُ
ً
ً
مساء .عند ظهور حب الشباب ،من األفضل
الغليكوليك وتستعمل صباحا و/أو
استشارة اختصاصي الجلد ألن أحماض الفاكهة ال تتماشى مع بعض أنــواع
العالجات.

• البشرة الناضجة والمجعدة والمليئة بالبقع :كشفت الدراسات أن استعمال
حمض األلفا هيدروكسي بين  3و 6أشهر يسمح بتخفيف التجاعيد الرفيعة
وتفتيح المناطق التي تكثر فيها األصباغ والبقع.

CatWalk

مجموعة زياد نكد ربيع وصيف  ...2019بريق أسرار الكون
علي جفال
يقطف المصمم زياد نكد نجمة
ت ـل ــو ن ـج ـمــة مـ ــن كـ ــواكـ ــب مـضـيـئــة،
ويـ ــرصـ ــع بـ ـه ــا ت ـص ــام ـي ــم س ــاح ــرة
تضيء موسم ربيع وصيف 2019
ً
ألزياء الهوت كوتور ،وتضفي بريقا
ع ـلــى فـســاتـيــن مـتــوهـجــة بــالـفـضــة
والذهب.
المجموعة التي حملت اسمOrion

ً
 ،أراده ـ ـ ـ ــا ن ـك ــد م ـخ ـت ـب ــرا ل ـل ـك ــواك ــب،
ً
ً
وانعكاسا مصغرا لها على األرض،
إذ ج ـ ّـس ــد األج ـ ـسـ ــام ال ـس ـم ــاوي ــة فــي
ف ـس ــات ـي ــن ت ـم ـي ــز ب ـع ـض ـه ــا ب ــأش ـك ــال
ً
ً
الـنـجــوم ،واشـتـعـلــت ض ــوءا وبــريـقــا،
ف ـي ـمــا اس ـت ـل ـهــم ت ـصــام ـيــم أخ ـ ــرى من
فلسفة الهندسة الفلكية التي تزاوج
بين الخيال وبريق األلماس.

«أوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون} ،م ـج ـم ــوع ــة مـلـهـمــة
تتجاوز التوقعات ،تجمع بين فرح
الموسم ،وبــريــق الخيال مــن خالل
مروحة من ألــوان الباستيل ،ولون
{الـشــامـبــايــن} ،إضــافــة إلــى الفضي
واألس ـ ـ ــود .أم ــا ال ـق ـصــات الـمـمـيــزة،
ف ـت ـط ـب ــع روح الـ ـعـ ـص ــور ال ـم ـل ـك ـيــة
بلمسات معاصرة ،وخيال هندسي

من دهشة الكون .وركــز المصمم
زياد نكد في التطريز على األحجار
الكريمة بأشكال وأحجام متنوعة،
في حين اتسمت القصات بطابعها
االنسيابي والمريح بما يراعي روح
الموسم.
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ً
لقاح فاعل للزهايمر قريبا؟
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fitness

ً
استنادا إلى عقود من البحوثّ ،
يقربنا تقرير ًجديد خطوة إضافية من لقاح يستهدف المؤشرات العصبية لداء
ً
الزهايمر .إذا ،قد تصبح الوقاية ممكنة قريبا.

عالجات
الزهايمر
الراهنة ال توقف
ّ
تقدم المرض

ً
م ـشــاكــل ال ــذاك ــرة ه ــي غــالـبــا
أول ــى اإلش ــارات إلــى الزهايمر،
ً
ال ـتــي ت ـت ـقـ َّـدم تــدري ـج ـيــا بـمــرور
ّ
الوقت .ويشكل هذا الداء مصدر
ً
قـلــق متناميا بـمــا أ ن ــه يقتصر
ً
عموما على المسنين .صحيح
أن العلماء مــا زال ــوا يتحققون
مــن أسـبــابــه الـمـحــددة ،إال أنهم
يعتقدون أن بعض المؤشرات
ً
ً
ال ـع ـص ـب ـيــة ي ـ ــؤدي دورا مـهـمــا
في ذلك.
يشمل الزهايمر على ما يبدو
تــراكــم بروتينين مـحــدديــن في
الــدمــاغ ُيــدعـيــان بيتا-أميلويد
وتو .يشير األطباء إلى التكتالت
غير الطبيعية هذه بالصفيحات
والتشابكات العصبية الليفية
على التوالي.

عالجات غير مجدية
ال توقف عــاجــات الزهايمر
ال ــراه ـن ــة تـ ـق ـ ّـدم الـ ـم ــرض .لــذلــك
يسير البحث عــن بــدائــل فاعلة
على قــدم وســاق .ويأمل بعض
الباحثين بأن يسهم استهداف
تراكم األميلويد في منع ّ
تقد م
الداء.

ك ـ ــذل ـ ــك يـ ـسـ ـع ــى ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ك ـثــر
إل ــى ل ـقــاح ،وم ــن ه ــؤالء د .روجــر
روزنبرغ ،المدير المؤسس لمركز
داء الزهايمر في جامعة جنوب
غرب تكساس في داالس.
ب ــره ـن ــت دراسـ ـ ـ ــات س ــاب ـق ــة أن
أخـ ــذ أجـ ـس ــام مـ ـض ــادة لـبــروتـيــن
األميلويد يقلل إلى حد كبير من
تراكم هذا البروتين .وفي مطلع
العقد الماضي ،استخدم العلماء
هذه المعرفة إلعــداد لقاح .ولكن
عندما اختبروا هــذا اللقاح على
البشر ،تسبب بالتهاب في دماغ
 %6م ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،م ــا جـعــل
ً
استعماله خطرا.
ّ
منذ ذلــك الحين ،ركــز العلماء
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ط ــريـ ـق ــة إلنـ ـت ــاج
أجسام مضادة تتحد ببروتينات
الزهايمر من دون تحفيز رد فعل
الخاليا التائية الــذي يــؤدي إلى
التهاب الدماغ.
في تقرير د .روزنبرغ األخير،
يصف مقاربة جديدة .بدأ فريقه
بـحـقــن ش ـفــرة حـمــض األمـيـلــويــد
النووي في البشرة بدل العضالت.
ّ
فولدت الخاليا المحقونة سلسلة
ث ــاثـ ـي ــة الـ ـج ــزيـ ـئ ــات م ـ ــن ب ـي ـتــا-
أميلويد (.)ab42

ّ
الجزيئات هذه
ولدت سلسلة
ً
ً
ً
رد فعل مناعيا ،منتجة أجساما
مضادة تستهدف  .ab42فحالت
األجـ ـس ــام ال ـم ـض ــادة ه ــذه دون
تـ ــراكـ ــم ص ـف ـي ـح ــات األم ـي ـل ــوي ــد
ً
وأعـ ــاقـ ــت أيـ ـض ــا ب ـطــري ـقــة غـيــر
مباشرة تراكم تو.
تفحصت الــدراســة رد الفعل
هذا في حالة الفئران واكتشفت
أن ال ـل ـق ــاح ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ــراج ــع
بنسبة  %40في بيتا-أميلويد
وانـخـفــاض فــي بــروتـيــن تــو قد
يصل إلى  .%50واألهم من ذلك
ّ
أن اللقاح لم يولد أي ردود فعل
مناعية سلبية.
يذكر الدكتور روزنبرغ ،الذي
ً ً
بدا متحمسا جدا لهذه النتائج:
ّ
«تشكل الدراسة خالصة عقد من
ً
البحوث التي برهنت مــرارا أن
ه ــذا ا لـلـقــاح يستطيع بفاعلية
وأم ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـه ــداف ف ــي ن ـم ــاذج
حـيــوانـيــة مــا نعتقد أن ــه سبب
الزهايمر .ونظن أننا اقتربنا من
اختبار هذا العالج على الناس».
ُ
ً
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا
فـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــة Alzheimer's
.Research&Therapy

التلقيح الالفاعل
يستخدم عدد من المختبرات مقاربات مختلفة بغية تطوير لقاح
ً ّ
استعمال تقنية التلقيح
لداء الزهايمر .مثال ،يركز عدد من البحوث على َ
الالفاعل ،فيطور الباحثون لقاحات ضد بروتيني تو وأميلويد في
المختبر ،ثم يحقنونها في مرضى الزهايمر.
لكن الدكتور روزنبرع اتبع مقاربة مختلفة بالتركيز على العالج
أجسام مضادة.
المناعي الفاعل ،الذي يشمل تحفيز الجسم على إنتاج
ً
ّ
تسهل هذه الطريقة إنتاج اللقاحات وتجعلها أقل كلفة ،مقارنة بالتلقيح
الالفاعل .كذلك يقود تحفيز رد فعل الجسم المناعي إلى إنتاج مجموعة
أشمل من األجسام المضادة ،ما قد يكون أكثر فاعلية على األرجح.
لما كان الزهايمر يظهر في مرحلة متأخرة من الحياة ،فإن لعملية
ً
إرجاء ظهوره ولو لفترة قصيرة نسبيا أهمية كبيرة.
تذكر د .دوريس المبراتشت-واشنطن ،باحثة بارزة في الدراسة« :إذا
ّ
استطعنا تأخير ظهور المرض لنحو خمس سنوات حتى ،يشكل هذا

ً
ً
فارقا كبيرا بالنسبة إلى المرضى وعائالتهم .وقد يتراجع عدد حاالت
الخرف بنحو النصف».
يــأمــل الـبــاحـثــون فــي المستقبل بالتوصل إلــى اخـتـبــارات ترصد
ً
الصفيحات والتشابكات قبل ظهور األعراض .نظريا ،يستطيع األطباء
تــزويــد األشـخــاص بلقاح فاعل عقب تحديد هــذه اإلش ــارات األولـيــة،
ً
موقفا ّ
تقدم الزهايمر.
فيسهم اللقاح في منع تفاقم تراكم البروتين،
يوضح الدكتور روزنبرغ« :كلما طال انتظارك ،حصلت على األرجح
على تأثير أقل .بعد ّ
تكون الصفيحات والتشابكات ،يكون األوان قد
فات».
ً ً
ال شك في أن الدرب ما زال طويال .أوال ،على الباحثين اختبار اللقاح
ً
على البشر ،علما بأن هذه مسيرة طويلة بحد ذاتها .باإلضافة إلى
ذلــك ،يأمل العلماء مواصلة تحقيق التقدم في سعيهم إلى اكتشاف
ً
ألزهايمر مبكرا.

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ...اكتشاف مواضع الخطر الجيني
ً
ُ
حدد بحث جديد نشر في مجلة  12 Nature Geneticsجزءا من الحمض
النووي يزيد خطر اإلصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.
أجـ ـ ــرى ال ـب ــاح ـث ــون ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
ً
ً
ً
تحليال جينيا كبيرا تناول اضطراب
فــرط الحركة وتشتت االنتباه ،وهي
حالة تشير التقارير إلى أنها تصيب
ماليين األوالد َ حول العالم.
ق ـ ــاد الـ ـف ــري ــق الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي عـمــل

عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث بـ ـنـ ـج ــامـ ـي ــن نـ ـي ــل مــن
كلية الـطــب فــي جامعة هــارفــارد في
ماساتشوستس ،وأندريس بيورغلوم
م ــن جــام ـعــة آره ـ ــوس ف ــي ال ــدن ـم ــارك،
وس ـت ـي ـف ــن ف .فـ ـ ـ ـ ــاراون مـ ــن جــام ـعــة
نيويورك الحكومية.

يـ ـ ــوضـ ـ ــح الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون ف ــي
تـ ـق ــري ــره ــم أن فـ ـ ــرط ال ـح ــرك ــة
وت ـش ـتــت االن ـت ـب ــاه «اض ـط ــراب
س ـل ــوك ــي فـ ــي ال ـط ـف ــول ــة قــابــل
لالنتقال بــالــوراثــة على نحو
واضح» ويصيب نحو  %5من
األوالد في الواليات المتحدة،
ً
فضال عن  %2.5من البالغين.
ل ـم ــا ك ـ ــان ه ـ ــذا االض ـ ـطـ ــراب
ً
«قابال لالنتقال بالوراثة على
نـحــو واض ـ ــح» ،فثمة ع ــدد من
المتغيرات الجينية التي تزيد
خطر اإلصــابــة بـفــرط الحركة
وتـ ـشـ ـت ــت االنـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه .ومـ ـ ــع أن
الباحثين يعتقدون أن %74
مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــر ه ـ ـ ــذا االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب
جيني ،فإنهم لم يتمكنوا حتى
اليوم من ربط أية جينة بشكل
واضح به.
من هذا المنطلق ،قرر فريق
نيل التحقق من جينوم أكثر
مـ ـ ــن  50أل ـ ـ ــف ش ـ ـخـ ــص حـ ــول
العالمّ ،من بينهم أكثر من 20
ً
ألفا شخص األطباء إصابتهم
بـ ـ ــاض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ف ـ ـ ـ ــرط ال ـ ـحـ ــركـ ــة
وتشتت االنتباه .وهكذا حلل
ً
ال ـب ــاح ـث ــون ع ـم ــوم ــا ن ـحــو 10
ماليين موضع جيني.

 12موضعًا جينيًا

يذكر برو كورماند ،باحث شارك في وضع
تقرير الدراسة ورئيس مجموعة بحث العلوم
الجينية العصبية في جامعة برشلونة في
إس ـبــان ـيــا ،أن ال ـفــريــق اكـتـشــف أن مـتـغـيــرات
ُ
جينية شائعة تدعى واسمات تعدد أشكال
النيوكليوتيدات المفردة مسؤولة عن %21
من مجموع التركيبة الجينية الضطراب فرط
الحركة وتشتت االنتباه.
يضيف كــورمــانــد« :ع ــاوة على ذلــك ،يقع
مـعـظــم ال ـت ـبــدالت الـجـيـنـيــة ال ـتــي ُحـ ــددت في
مناطق من الجينوم [استمرت خالل عملية]
التطور ،ما يسلط الضوء على مدى أهميتها
العملية».
حدد الباحثون على وجه الخصوص 12
ً
جزءا من الجينوم تجعل اإلنسان أكثر عرضة
الض ـط ــراب ف ــرط ال ـحــركــة وتـشـتــت االن ـت ـبــاه.
ويطاول الكثير من المتغيرات الجينية التي
يشملها هذا االضطراب تعبير بعض الجينات
في الدماغ ،وفق الباحثين.
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،يــرت ـبــط أح ــد أج ــزاء
الحمض النووي بـ ،FOXP2وهي جينة تؤدي
ً
ً
دورا رئـيـســا فــي تـطــور اللغة لــدى اإلنـســان.
تـحـمــل  FOXP2ش ـفــرة بــروت ـيــن يـســاعــد في

خليط من العالجين المناعي والكيماوي ُيحارب سرطان الثدي المميت
ّ
األكثر عدائية
ربما ًتبدل تجربة سريرية جديدة شكل عالج نوع سرطان الثدي ً
وعنادا :سرطان الثدي الثالثي السلبي .اكتشف الباحثون أن خليطا من
ِّ
العالجين الكيماوي والمناعي يعزز معدالت النجاة.
ت ـف ـت ـقــر خ ــاي ــا س ــرط ــان ال ـث ــدي
ال ـثــاثــي الـسـلـبــي إل ــى مستقبالت
ه ـ ـ ــرم ـ ـ ــونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن (اإلس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــروج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
وال ـ ـبـ ــروج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــرون) وب ــروتـ ـي ــن
( .)HER2صحيح أن هذا السرطان
غير شــائــع ،إال أنــه مــن بين األكثر
ً
عدائية وفتكا .في معظم الحاالت،
ً
ي ـص ـبــح ب ـســرعــة م ـق ــاوم ــا لـلـعــاج
الـكـيـمــاوي ويــواصــل انـتـشــاره في
الجسم.
تشير الـبـحــوث إلــى أن سرطان
ّ
الثدي الثالثي السلبي يشكل نحو
 %10إلى  %15من حاالت سرطان
ال ـث ــدي الـمـشـخـصــة .كــذلــك ُيعتبر
ً
أكثر انتشارا بين النساء األصغر
ً
سنا في العقد الخامس أو السادس
من عمرهن.
ً
يحقق أخ ـيــرا الـعــاج المناعي،
ِّ
ن ـ ــوع مـ ــن ال ـ ـعـ ــاج ي ـ ـعـ ــزز دف ــاع ــات
ً
ً
الجسم ضد السرطان ،تقدما كبيرا
كعالج سرطان فاعل.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،تـ ـب ــره ــن أول ت ـجــربــة

سريرية أن العالج المناعي ،عندما
يترافق مع العالج الكيماوي ،يعزز
فــرص الـنـجــاة ويــوقــف نمو الــورم
في حالة َمن يعانين سرطان الثدي
الثالثي السلبي.
أجـ ـ ــرى ال ـت ـج ــرب ــة ب ــاحـ ـث ــون مــن
ج ــام ـع ــة ال ـم ـل ـكــة مـ ـ ــاري ف ــي ل ـنــدن
ومستشفى ســا نــت بورثولوميو،
وك ــاهـ ـم ــا فـ ـ ُـي ل ـ ـنـ ــدن .أمـ ـ ــا ت ـقــريــر
ن ـجــاح ـهــا ،فــن ـشــر ف ــي مـجـلــة «نـيــو
إن ـغ ــان ــد ل ـل ـطــب» ُ
وع ــرض ــت خــال
مــؤتـمــر الجمعية األوروب ـي ــة لعلم
األورام ا ل ـط ـب ــي لـ ـع ــام  2018فــي
ميونخ بألمانيا.
يــذكــر الـبــروفـســور بيتر شميد،
ب ــاح ــث ش ـ ـ ــارك فـ ــي إعـ ـ ـ ــداد ت ـقــريــر
الــدراســة« :ســرطــان الـثــدي الثالثي
السلبي شكل عــدائــي مــن سرطان
الـ ـ ـث ـ ــدي .لـ ــذلـ ــك ن ـب ـح ــث ب ـ ـ ــدأب عــن
خيارات عالجية أفضل».
ي ـ ـض ـ ـيـ ــف« :م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ــف أن
المصابات بهذا النوع من السرطان
ً
يكن غالبا شابات ويملك عدد كبير
منهن عائالت شابة».
يـ ــؤكـ ــد ال ـ ـبـ ــاحـ ــث« :ي ـس ــرن ــي
أنـ ـ ـن ـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال خ ـل ـيــط
مـ ــن ال ـع ــاج ـي ــن ال ـم ـنــاعــي
وال ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاوي ،ن ـن ـج ــح فــي
إطالة أمد حياة المريضات
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو م ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوظ،
مـقــارنــة بــالـعــاج التقليدي
ً
الـقــائــم ح ـصــرا عـلــى الـعــاج
الكيماوي».
اخ ـت ـب ــر الـ ـف ــري ــق فــاع ـل ـيــة
خـ ـلـ ـي ــط ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج الـ ـمـ ـن ــاع ــي
والكيماوي في حالة سرطان
ال ـ ـث ـ ــدي ال ـ ـثـ ــاثـ ــي ال ـس ـل ـب ــي.

ً
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ت ـ ـحـ ــديـ ــدا
أتيزوليزوماب ،وهو جسم مضاد
أح ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـنـ ـسـ ـيـ ـل ــة (أح ـ ـ ـ ــد أدوي ـ ـ ــة
العالج المناعي) ،والعامل العالج
الكيماوي ناب-باكليتاكسيل.
أع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــون ،وف ـ ـ ــق
التوجيهات المعتمدة ،المشاركات
ً
ن ــاب-ب ــاك ـل ـي ـت ــاك ـس ـي ــل أس ـب ــوع ـي ــا.
ل ـك ـن ـهــم أضـ ــافـ ــوا إلـ ـي ــه ج ــرع ــة مــن
ً
أتيزوليزوماب مرة كل أسبوعين.
ِّ
ف ــي ه ــذه ال ـم ـقــاربــة ،ي ـع ــزز دواء
ال ـ ـعـ ــاج ال ـم ـن ــاع ــي ق ـ ـ ــدرة ال ـج ـه ــاز
الـ ـمـ ـن ــاع ــي عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاع ــل ،ف ـي ـمــا
«يـ ـس ــم» الـ ـع ــاج ال ـك ـي ـم ــاوي سطح
ال ـخ ــاي ــا ال ـس ــرط ــان ـي ــة ،م ــا يـسـمــح
ل ـج ـهــاز ال ـم ـنــاعــة بــال ـع ـثــور عليها
ومهاجمتها.
اكتشف الباحثون أن هذا الخليط
ال ـ ـقـ ــوي قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى إطـ ــالـ ــة ح ـي ــاة
ً
المريضة بنحو  10أشهر ،مخفضا
خ ـط ــر ال ـ ــوف ـ ــاة أو تـ ـط ــور ال ـم ــرض
بنسبة .%40
ّ
يذكر البروفسور شميد« :تشكل
ه ــذه خ ـطــوة كـبـيــرة نـحــو األم ـ ــام».
ّ
ويعتقد أن نجاح التجربة يشكل
ً
ً
ت ـط ــورا ك ـب ـيــرا ف ــي م ـجــال معالجة

األشكال العدائية من سرطان الثدي.
ً
يـتــابــع مــوض ـحــا« :ن ـبـ ّـدل طريقة
ع ـ ـ ــاج س ـ ــرط ـ ــان الـ ـ ـث ـ ــدي الـ ـث ــاث ــي
السلبي بإثبات ألول مرة أن للعالج
ً
ً
ً
المناعي ثأثيرا إيجابيا كبيرا في
فرص استمرار المريضة على قيد
الحياة».
ً
يذكر أيضا« :في مقاربة العالج
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــط ،ن ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـعـ ــاج
الـكـيـمــاوي لتمزيق ع ـبــاء ة حماية
الـ ــورم مــن الـجـهــاز الـمـنــاعــي بغية
ً
فـضــح وج ـ ــوده ،ف ـضــا عــن تمكين
جهاز مناعة اإلنسان لالنقضاض
عليه».
بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ،ت ــراج ــع
ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة
ً
ً
ً
المتحدة راهنا عالجا جديدا ربما
ً
ً
يـصـبــح قــري ـبــا م ـت ــواف ــرا لـخــدمــات
الصحة الوطنية البريطانية.
وإلـ ـ ــى أن ي ـص ـبــح ه ـ ــذا ال ـخ ـيــار
ا لـعــا جــي مـتــا حـ ًـا للجميعّ ،
يقد مه
العلماء لبعض َمن يعانين سرطان
الثدي الثالثي السلبي ضمن إطار
التجارب السريرية فــي مستشفى
سانت بارثولوميو.

ّ
وتسهل بالتالي
تشكيل المشابك العصبية
ّ
التعلم.
ُ
ً
اكتشفت الدراسة أيضا جينة ثانية تدعى
 DUSP6تسهم في ضبط الدوبامين ،وهو ناقل
ّ
عصبي يتيح التعلم.
ً
أخيرا ،الحظ الباحثون أن جينة SEMA6D
قد تكون إحدى الجينات التي تزيد ،على ما
يبدو ،خطر اضـطــراب فــرط الحركة وتشتت
االنتباه .يحدث تعبير هذه الجينة خالل نمو
الجنين .ويعتقد بعض الباحثين أنها تسهم
في تطوير التغصنات العصبية.
ً
عالوة على ذلك ،توصلت الدراسة عموما
إلى أن اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
يملك خلفية جينية مشتركة مع حاالت أخرى
عدة ،منها النفسي ومنها غير النفسي.
ً
يوضح كورماند« :تكشف النتائج تداخال
ً
جينيا بين اضـطــراب فــرط الحركة وتشتت
االنتباه وبين الكآبة الحادة ،وفقدان الشهية
العصبي ،وتدني مستوى التعليم ،والسمنة،
وال ـن ـج ــاح ال ـت ـك ــاث ــري ،وال ـت ــدخ ـي ــن ،واألرق،
وغيرها».
يضيف الباحثون« :تعزز هذه الدراسة فكرة
أن فرط الحركة وتشتت االنتباه اضطراب له

أسس بيولوجية متينة تؤدي فيها الوراثة
ً
ً
دورا كبيرا».
هــذه أول دراس ــة تـبــدأ بتحديد الجينات
الـتــي تــرتـبــط بخطر اض ـطــراب فــرط الحركة
وتشتت االنتباه.
ُ
يختم كورماند« :تبرز هذه النتائج أهمية
ال ـتــرويــج ل ــدراس ــات واس ـعــة الـنـطــاق هدفها
استكشاف األســاس
ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي
ألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـق ـ ــدة،
ً
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا بـ ــأن
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
مـ ـ ـم ـ ــاثـ ـ ـل ـ ــة
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مستحيلة
م ـ ـ ــن دون
ات ـح ــادات
دولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
كبيرة».

٢٢

من  8أحرف وهي اسم ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي باإلمارات
العربية المتحدة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
برج خليفة

كلمة السر

 -10اإلجابة (معكوسة)
 -3جنسيتها اإلمارات )... .م ــن أي ـ ــام األس ـب ــوع (معكوسة).
 -8طـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـس ـ ـم ـ ــان – حيوان مفترس.
 ..... ( -1ل ــو ث ــر) ز ع ـيــم  -4ضـ ـ ـ ــوء ك ــا لـ ـخـ ـي ــوط (معكوسة).
ديني في أوروبا.
( م ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــو سـ ـ ــة) – ل ـ ــون  -6قتيل (مبعثرة) – ثلثا (معكوسة) – متشابهان.
 -9ي ـت ـبــارك (مـعـكــوســة)
(أرض).
( -2األح ـكــام  )...منهاج (مبعثرة).
رباني وتشريع سماوي -5 .لـ ـلـ ـتـ ـع ــر ي ــف – (ال  -7ال ـ ـ ــذي ال ع ـ ــوج فـيــه – شاكر.
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ً
عموديا:

1

الحلول

1

 -1اسم يشمل مخلوقات
اإلنس والجن والمالئكة.
 -2ظـ ـه ــر ا لـ ـقـ ـم ــر – مــن
أسماء الله الحسنى.
 -3متكبر (معكوسة) –
محاكاة.
 -4من الفاكهة – يتكتم.
 -5ن ـص ــف (أرام ـ ـ ـيـ ـ ــد) –
ال ــول ــد ح ـيــن ي ـخــرج من
بطن أمه.
 -6ك ــاري ــر (م ـب ـع ـث ــرة) –
للنفي.
 -7عـ ـث ــا (م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) –
مخمور.
 -8مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوا ك ـ ـ ـ ــه
(معكوسة) – سالم.
 -9القصد (معكوسة) –
حروف متشابهة.
 -10تجدها في (الثروة)
– آللئ.
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كلمة السر:

tawabil@aljarida●com
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تسالي

توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــا :اب ـحــث عــن طــريـقــة مضمونة
لزيادة عائداتك وتنظيم ميزانيتك.
ً
عــاطـفـيــا :تـهــدأ األج ــواء وتطمئن إلى
الحبيب بعد سوء تفاهم بينكما.
ً
اجتماعيا :تشعر بنزاع بين واجباتك
المنزلية وحياتك المهنية.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذر الـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات
واالحتكاكات ألنها غير مفيدة.
ً
عاطفيا :تململ ورتابة في عالقتكما
والسبب انشغالك الدائم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـتــاج إل ــى ف ـتــرة راح ــة
واالبتعاد عن األجواء الضاغطة.
رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :عنصر جديد يضاف إلى عملك
يجلب إليك متاعب.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ي ــزداد الـجـ ّـو بينكما انفعاال
ً
ّ
وتشرعان أبوابا مغلقة.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـعـمــل ج ــاه ــدا عـلــى عــدم
زعزعة استقرار المنزل.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا :اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـص ــائ ــح
االختصاصيين لتطوير مجال عملك.
ً
عاطفيا :عالقتكما في دائرة الضوء
ويطلب منكما موقف حاسم.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ال تـ ـهـ ـم ــل الـ ـتـ ـم ــاري ــن
الرياضية ألنها أساس الصحة.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تسيطر أجواء مريحة وتأتيك
مساعدة من أحدهم.
ً
عــاطـفـيــا :ف ـقــدان الـصـبــر عـنــد الـشــريــك
يوترك فصارحه باألمر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ع ــاق ــات مـمـيــزة ول ـق ــاءات
ً
طيبة تزيدك بهجة وسرورا.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :سر نحو أهدافك بعزم وثقة وال
ّ
تتوقف عند المصاعب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـح ـ ّـول ال ـص ــداق ــة م ــع أحــد
األطراف إلى ّ
حب عميق.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــاهــل المغرضين الــذي
يثرثرون عليك في غيابك.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتخذ قرارات سريعة وحاسمة
ّ
ما يمهد الطريق أمامك.
ً
عاطفيا :ترغب في االرتباط بالحبيب
بعدما تأكدت من مشاعره.
ً
اجتماعيا :ظروف استثنائية ودعوات
ّ
ّ
مشوقة فاستفد وتمتع.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ــاق ــة ش ــراك ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
ّ
لتستمر.
مصارحة وتوضيح
ً
عــاطـفـيــا :ادرس مــا يـجــب حسمه مع
الحبيب قبل اتخاذ قرار.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تحصل تـغـيـيــرات قــدريــة
ّ
تصب في مصلحتك.
رقم الحظ.7 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :التشويق كبير والشغف مسيطر
على كل عمل تقوم به.
ً
عاطفيا :يعود التناغم إلى عالقتكما
ما يجعل أيامك سعيدة.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :تــركــز على ش ــؤون عائلية
ومنزلية وتشتري ما يلزم.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تتداخل أوضــاعــك مــع ظــروف
مالية ما يعقدها.
ً
عاطفيا  :ينظر الحبيب إليك باحترام
ً
نظرا إلى جهودك إلسعاده.
ً
اجتماعيا :يضيء الفلك على أمر كان
مخفيا لكنك ّ
ً
تتقبله.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :األحــداث متسارعة فكن على
قدر المسؤولية وال تستسلم.
ً
عاطفيا :تسيطر الحيرة على عالقتك
بالشريك واألمور ضبابية.
ً
اجتماعيا :ال تهمل واجباتك العائلية
ألنها األساس في استقرارك.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مهنيا  :توقع على عقد بشأن عمل
مشترك مع بعض الفئات.
ً
عــاطـفـيــا :إذا لــم تـجــد ال ـس ـعــادة في
حبك للشريك فأين تجدها؟
ً
اجتماعيا :شؤون صحية وعائلية
تأخذ تفكيرك ووقتك.
رقم الحظ.11 :
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«هيلتون الكويت» يحتفل بمرور 100عام على
تأسيسه ِّ
ويكرم شركاءه في حفله السنوي
أق ــام منتجع هيلتون الـكــويــت حفله الـسـنــوي،
لتكريم شركائه ،بالتزامن مع الذكرى المئوية
لتأسيس عالمة هيلتون العالمية.
وكان باستقبال الحضور في قاعة الدرة؛ المدير
العام لـ"هيلتون الكويت" زياد طنطاوي ،ومدير
تـطــويــر األع ـم ــال ف ــادي إس ـك ـنــدر ،وم ــدي ــر إدارة
المبيعات كــريــم فـتــوح ،فــي حين قــدمــت الحفل
المذيعة تمارا صعب.
وبهذه المناسبة ،قــال طنطاوي" :نشكر أولئك
الــذيــن الزم ــوا رحـلــة نجاحنا الـمـسـتـمــرة ،ومــن
دعـمـنــا عــامــا بـعــد ع ــام .لــديـنــا شــركــاء رائ ـعــون،

ونـتـطـلــع إل ــى ال ـت ـعــاون مـعـهــم جـمـيـعــا ف ــي عــام
."2019
وخالل األمسيةَّ ،
كرم الفندق الشركات الكويتية
البارزة التي دعمت نجاح المنتجع وأضافت إليه.
في حين استمتع الحضور بأشهى المأكوالت
وأمتع الفقرات الترفيهية.
وش ـه ــد ال ـح ـفــل س ـح ــوب ــات ع ـلــى ج ــوائ ــز قـ ِّـيـمــة،
تضمنت إقامات في فنادق ومنتجعات هيلتون
حول العالم ،وجوائز أخرى مقدمة من "هيلتون
الكويت" ،إلى جانب فقرة مسابقات للجمهور.
المدير العام زياد طنطاوي أثناء إلقائه كلمته

مدير المبيعات معتز القليوبي مع عمالء المنتجع

تكريم إحدى الشركات وتسليم الدروع

أحد الفائزين بجوائز السحب

جانب من الحضور

ملتقى المصريين في الكويت يحتفل باألعياد الوطنية
احـتـفـ ً
ـاء بــأعـيــاد الـكــويــت الوطنية،
نظم فريق عمل ملتقى المصريين
ف ــي ال ـكــويــت عـ ــددا م ــن الـفـعــالـيــات
المتنوعة فــي قرية الشيخ صباح
األحمد التراثية بمنطقة السالمي،
ش ــارك ــت ف ـي ـهــا ق ـن ـصــل عـ ــام مـصــر
هويدا عصام ،وحشد كبير من أبناء
الجالية المصرية في البالد.
وقدم مدير القرية سيف الشالحي
ً
درعـ ــا تــذكــاريــة إل ــى الدبلوماسية
ً
الـمـصــريــة تـقــديــرا لمشاركتها في
االحتفاالت.
درع مقدمة إلى القنصل العام

جانب من االحتفال

وزارة الدفاع تستضيف لجنة المرأة الدبلوماسية
استقبل مسؤولو وزارة الدفاع
ل ـج ـن ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ف ــي مـخـيـمـهــا الــربـيـعــي الـتــابــع
للوزارة.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــوا عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوات ال ـل ـج ـن ــة
ورئ ـي ـس ـت ـهــا س ـف ـي ــرة قــرغ ـيــزيــا
سمر غول.
وتعرفت عضوات اللجنة على
األنـشـطــة وال ـبــرامــج الـتــي تقدم
ألسر الموظفين.

العضوات خالل جولتهن

صورة تجمع العضوات
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مسك وعنبر

ّ
«تقسيم تريو» قدمت ليلة متنوعة من العزف المنفرد والجماعي
في أمسية موسيقية مستوحاة من قلب إسطنبول لحسنو وتونجيلك وهايتش

سلة أخبار
لطفي لبيب يظهر في
كواليس «بورصة مصر»

فضة المعيلي

قدم العازفون بشكل باهر
ومتناغم مقطوعة موسيقية
ألغنية "ألف ليلة وليلة"
لكوكب الشرق أم كلثوم.

أعضاء فرقة «تقسيم تريو»

الفرقة أطلقت أول
ألبوم موسيقي
عام 2007

ليلة موسيقية متنوعة ثرية من
العزف المنفرد والجماعي الموسيقي
ّ
قدمتها فرقة "تقسيم تريو" التركية
في قاعة جابر العلي ،والتي جاء ت
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات مـ ــوسـ ــم "جـ ـس ــور
ثقافية" لمركز جابر األحمد الثقافي،
بـحـضــور جـمــاهـيــري كبير استمتع
بالمقطوعات الموسيقية المتنوعة.
اس ـت ـع ــرض ال ـث ــاث ــي الـمــوسـيـقــي
حـ ـسـ ـن ــو سـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدرس ـ ــي ،إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
تونجيلك ،وهايتش دوغان مهاراتهم

ف ــي الـ ـع ــزف ،ف ـكــل واح ـ ــد مـنـهــم يعد
مـ ــن أشـ ـه ــر م ــوس ـي ـق ـي ــي الـ ـع ــال ــم فــي
الـعــزف على اآللــة التي اختص بها،
س ـل ـنــدرســي ي ـعــزف ع ـلــى ال ـكــارنــت،
وت ــونـ ـجـ ـيـ ـل ــك ي ـ ـعـ ــزف عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــزق،
دوجان يعزف على القانون ،وقدموا
في الحفل مجموعة من المقطوعات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـ ـحـ ــرت وأب ـ ـهـ ــرت
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،ودفـ ـعـ ـتـ ـه ــم ل ــان ـس ـج ــام
واإلصغاء التام مقطوعة تلو األخرى.
وق ـ ّـدم الـثــاثــي الـتــركــي عـلــى مــدى

س ــاعـ ـتـ ـي ــن مـ ـ ــن اإلب ـ ـ ـهـ ـ ــار وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال
م ـق ـط ــوع ــات مــوس ـي ـق ـيــة م ـس ـتــوحــاة
مــن قلب إسطنبول ،وتميزت بأنها
متنوعة ومن ألبوماتهم الموسيقية
"بيكار ،ناز ،كوسمالدا دانس ،سيني
كيملر ،إي ــج بنينيم إيـجـيــن ،غ ــوزم،
ك ــوالغ ـي ــم ،غـيـتــي دي غ ـي ـتــي ،إيـســو
جـيـكــو بــاكــو ،سـيـفــدا دي ـغ ـيــل ،يــاالن
دن ـيــا ،اسـنـطـبــول ،دردي ـ ــن" ،كـمــا قــدم
الـ ـع ــازف ــون ب ـش ـكــل ب ــاه ــر وم ـت ـنــاغــم
مقطوعة موسيقية ألغنية "ألف ليلة

وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.
يذكر أن فرقة "تقسيم تريو" كانت
بداياتهم من خــال العزف المنفرد،
وب ـعــدهــا اج ـت ـم ـعــوا ف ــي ع ــام ،2007
فــأط ـل ـقــوا أول ألـ ـب ــوم ل ـه ــم ،ومـ ــن ثم
قـ ــرروا تـقــديــم الـحـفــات الموسيقية
كفرقة مستقلة ،وبعد النجاح الذي
ح ـق ـقــه أل ـب ــوم ـه ــم األول .وهـ ــي أك ـثــر
ال ـف ــرق الـمــوسـيـقـيــة تـمـثـيــا لتركيا
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي .ف ـقــد قــدمــت
عروضا مميزة في أشهر المهرجانات

العالمية ،كما حظيت بشعبية واسعة
في الشرق األوسط والبالد العربية،
وقــد ســافــر الـعــازفــون الـثــاثــة كفرقة
مــوسـيـقـيــة ف ــي أنـ ـح ــاء م ـت ـع ــددة من
العالم لتقديم حفالتهم الموسيقية
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية وأوروبــا واإلمــارات ودول
عربية ،وأص ــدروا ألبومهم الغنائي
ال ـث ــان ــي ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وال ـ ـ ــذي حـصــد
نجاحات باهرة فاقت ّ
تفوق األلبوم
األول.

بعد شائعات عن مرضه
تارة ،ووفاته تارة أخرى،
ظهر الفنان لطفي لبيب
في كواليس تصوير فيلم
"بورصة مصر" ،بصحبة
أبطال العمل :حسن
حسني ،نجم التسعينيات
علي حميدة ،ريكو ،أحمد
صيام ،وعالء مرسي.
وكانت شائعات انتشرت
عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،حول مرض
لبيب ،ونقله إلى أحد
املستشفيات ،وهذا ما
نفاه األب بطرس دانيال
رئيس املركز الكاثوليكي
للسينما ،إذ قال إن لبيب
كان يتلقى العزاء في
والدته باإلسكندرية،
وعاد إلى القاهرة،
ويتواجد في منزله،
ويتمتع بصحة جيدة،
مؤكدا أن كل ما تردد حول
مرضه مجرد شائعات
مفبركة ليس لها أي
أساس من الصحة.

طالق شاشماز األعلى كلفة
في الوسط الفني التركي

رحيل التشكيلي اللبناني أمين الباشا الحوطي :ضرورة االهتمام بقضايا المرأة
ت ــوف ــي ال ـف ـن ــان الـتـشـكـيـلــي
اللبناني أمـيــن الـبــاشــا ،أمس
األول ،عن  87عاما ،بعد مشوار
طويل أثرى خالله الساحتين
اللبنانية وا لـعــر بـيــة بأعماله
المتميزة.
وق ــال ــت جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
اللبنانيين للرسم والنحت ،إن
الباشا الــذي كان عضوا فيها
م ـنــذ ع ــام " 1957م ـث ــل الــوجــه
الـفـنــي الـحــديــث لـلـبـنــان" ،كما
نـعــاه عــدد كبير مــن الفنانين
وال ـم ـســؤول ـيــن ،ف ــي مقدمتهم
رئيس الــوزراء اللبناني سعد
الحريري.
وكتب الحريري في تغريدة
عـلــى "تــوي ـتــر"" :رح ـيــل الــرســام
أم ـيــن ال ـبــاشــا خ ـس ــارة وطـنـيــة
وعربية وعالمية لركن من أركان
ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ف ــي ل ـب ـنــان.
بيروت ستفتقد ابنها الذي غزا
العالم بريشته".
ُول ـ ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــاشـ ــا ع ـ ـ ــام ،1932
وتخرج في األكاديمية اللبنانية
للفنون الجميلة (ألبا) ،قبل أن
يكمل دراسته في فرنسا.

أشادت بالدور الرقابي للجنة إجازة النصوص المسرحية

أمين الباشا
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدى سـ ـت ــة ع ـق ــود
َّ
دون يوميات مدينته ،بيروت،
بـ ـك ــل ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ب ـ ــاألل ـ ــوان
المائية والزيتية والباستيل
وال ـ ـج ـ ــواش ،إض ــاف ــة إل ـ ــى مــا
قدمه من أعمال نحتية ،حتى
التصق به لقب "البيروتي".
أقـ ـ ــام ال ـب ــاش ــا وش ـ ـ ــارك فــي
عشرات المعارض بالمنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،حـتــى
أص ـبــح معلما مــن مـعــالــم فن
ال ــرس ــم ال ـح ــدي ــث ف ــي ل ـب ـنــان،

واق ـت ـن ــت أع ـم ــال ــه مــؤس ـســات
وهيئات عديدة ،منها متحف
م ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي فــي
باريس.
وبـجــانــب الـفــن التشكيلي،
صـ ـ ـ ـ ــدرت لـ ـلـ ـب ــاش ــا م ــؤلـ ـف ــات
أدبية ،منها ثالث مجموعات
قصصية ،هي" :دقات الساعة"
و"شـ ـ ـم ـ ــس ال ـ ـل ـ ـيـ ــل" و"زهـ ـ ـ ـ ــراء
األنـ ــدلـ ــس" ،اح ـت ــوى بعضها
على رسومه.
(رويترز)

أك ـ ــدت ال ـك ــات ـب ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
د .ن ــرم ـي ــن ال ـح ــوط ــي أهـمـيــة
الـ ـمـ ـس ــرح ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره "م ـ ــرآة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع" ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددة ع ـلــى
ضـ ـ ــرورة االه ـت ـم ــام بـقـضــايــا
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ،وأن تـ ــأ خـ ــذ حـ ـي ــزا،
مـ ـث ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية.
جــاء ذ لــك فــي كلمة ألقتها
الحوطي خــال نــدوة ثقافية
أق ـي ـم ــت ف ــي خ ـت ــام ف ـعــال ـيــات
مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــي
للكتاب في دورته الـ.50
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :رغـ ـ ـ ــم وج ـ ــود
عمالقة بــا لـمـســرح الكويتي،
ل ـ ـكـ ــن ال ي ـ ــوج ـ ــد نـ ـ ــص ك ــام ــل
يتبنى قضية المرأة ،ويعرض
م ـ ـشـ ــاك ـ ـل ـ ـهـ ــا" ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددة ع ـلــى
ضرورة أال يكون التركيز على
ا لـنـمــاذج السلبية فـقــط ،مثل
العنف ضــد ا ل ـمــرأة ،باعتبار
ذلك حاالت فردية ال ِّ
تعبر عن
المجتمع بأكمله.
وأك ــدت دور مـســرح الطفل
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،الـ ـ ـ ــذي "يـ ـق ــدم

عبدالعزيز صفر

نرمين الحوطي

ع ـ ــروض ـ ــا مـ ـس ــرحـ ـي ــة رائـ ـع ــة
تـ ـمـ ـت ــاز بـ ـك ــونـ ـه ــا ت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وتربوية".
ودعـ ـ ـ ــت ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء الـ ـمـ ـس ــرح
المدرسي ،ليكون بنية قوية
للمسرح ،الفتة إلى أن "األمر
ال يقتصر على وزارة التربية
و حــد هــا ،فللمجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــا فــة وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب

ووزارة اإلع ــام دور فــي هــذا
الموضوع".
وأش ــارت الـحــوطــي إلــى أن
الهيئة العامة للشباب تعمل
مــن أ ج ــل تـخــر يــج مسرحيين
ش ـ ـبـ ــاب ،عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار ت ـجــربــة
م ــرك ــز اإلبـ ـ ـ ــداع فـ ــي ال ـق ــاه ــرة
(تجربة المخرج خالد جالل).
ولفتت في هذا الجانب إلى
مــدر ســة ا لـمـخــرج عبدالعزيز

صفر ومدرسة "لوياك" ،التي
ت ـس ـت ـه ــدف ت ــدري ــب ال ـش ـبــاب
فــي مـخـتـلــف م ـجــاالت العمل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ،م ـ ــن ت ــدريـ ـب ــات
حــرك ـيــة وغـ ـن ــاء ومــوس ـي ـقــى،
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة
التجارب العالمية من فنانين
وم ـســرح ـي ـيــن ،وإق ــام ــة ورش
مسرحية.
وأشــادت الحوطي بالدور
الرقابي في المسرح الكويتي،
م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــة أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة إ ج ـ ـ ـ ــازة
ال ـن ـص ــوص ت ـق ــرأ ال ـن ـصــوص
المسرحية قراء ة متعمقة ،في
إطار مجموعة من الضوابط
ا لـتــي تحكم مــن خاللها على
النصوص المقدمة.
وأوض ـح ــت أن "ال ــرق ــاب ــة ال
ت ـق ــوم ب ـم ـنــع ال ـن ـص ــوص ،بــل
تـ ـض ــع بـ ـع ــض الـ ـم ــاحـ ـظ ــات
عليها ،وإرجــاع كل نص إلى
صاحبه ،لتصحيح ما جاء به
من أخطاء".
(كونا)

زهرة الخرجي :لم أختر أي عمل لرمضان حتى اآلن

َ
انتهت من تصوير مسلسلي «مساحات خالية» و«قصص صغيرة»
أكدت الفنانة زهرة الخرجي،
أنها لم تختر أي عمل
درامي تلفزيوني لشهر
رمضان المقبل حتى
اآلن.

●

اتجه الفناننجاتي شاشماز
الشهير في العالم العربي
بشخصية "مراد علم دار" من
خالل مسلسل "وادي الذئاب"،
إلى القضاء ،ورفع دعوى
طالق رسمية في محكمة
األناضول لألسرة ،لالنفصال
عن زوجته ناجيهان (26
عامًا).
َّ
وحمل علم دار مسؤولية
فشل العالقة الزوجية إلى
زوجته وتصرفاتها ،في وقت
قررت املحكمة قبول الدعوى،
وبالتالي حصول الطالق
رسميا ،لكن مقابل دفعه
تعويضا ماليا ونفقة لطفليه
َّقدرهما القاضي
بـ  10ماليني ليرة تركية (نحو
مليوني دوالر) ،فاعترض
محامي علم دار على القرار،
وطعن به ،طمعًا في الوصول
إلى تسوية مالية أقل كلفة.
ُيذكر أن املدعي العام في
إسطنبول أصدر حظر نشر
أخبار وتفاصيل طالق النجم
التركي ،في قرار غريب هو
األول من نوعه في طالق
املشاهير.

رحيلراميش باتكار
بعد صراع مع السرطان

فادي عبدالله

تـ ـعـ ـي ــش الـ ـفـ ـن ــان ــة زه ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــرج ــي
ف ــي ح ــال ــة ال ـب ـحــث ع ــن ال ـع ـمــل ال ــدرام ــي
الـ ـمـ ـن ــاس ــب ،كـ ــي ت ـ ـشـ ــارك بـ ــه فـ ــي شـهــر
رم ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،ح ـيــث أكـ ــدت أن ـهــا لم
تختر أي مسلسل حتى اآلن.
وفي مستهل حديثها مع "الجريدة"،
قالت الخرجي" :لم أعثر حتى اآلن على
ضالتي من األعمال الدرامية الرمضانية
الالئقة ،والتي ترتقي بذائقة الجمهور،
وتضيف إلى رصيدي الفني ،بعد مسيرة
عامرة باألدوار المهمة والمتميزة التي
ً
أحبها المشاهد ،وال أخـفــي س ــرا أنني
تلقيت مـنــذ أ ي ــام قليلة عــرو ضــا لعدد
من المسلسالت ،وهي ال تــزال في طور
ال ـق ــراء ة ،وبـعــد االنـتـهــاء منها سأتخذ
قراري بالموافقة عليها أو رفضها".
ولفتت إلى أن الكويت ال تزال عاصمة
الفن في المنطقة ،ودرة الخليج ،حيث
ي ـتــم إن ـت ــاج أك ـث ــر م ــن  20ع ـمــا درام ـي ــا
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــواح ـ ــد ،أي "ان ـ ـنـ ــا أمـ ــام
صناعة حقيقية كاملة ومستمرة ،وهذا
ما يؤكد قيمة ومكانة الدراما الكويتية
وحضورها البارز".
وكشفت الـخــرجــي أنها
ان ـت ـه ــت مـ ــن ت ـصــويــر
آخــر أعـمــالـهــا ،وهو
م ـس ـل ـســل "ق ـصــص
ص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة" ،مـ ــن
تأليف عبدالمحسن
الـ ــروضـ ــان ،وإخـ ــراج
س ـ ـل ـ ـطـ ــان خ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــروه ،ض ـم ــن
قـ ـصـ ـتـ ـي ــن داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل؛ األولـ ـ ـ ــى
سداسية بعنوان "لو بعد حين" شارك
بـ ـه ــا ج ـ ـمـ ــال الـ ـ ــردهـ ـ ــان وخـ ــالـ ــد أمـ ـي ــن،
واألخرى ثالثية بعنوان "حالة حنان" مع

الخرجي وخسروه يتوسطان أمين والردهان
هنادي الكندري وعبدالمحسن القفاص،
والعمل من إنتاج عادل اليحيى.
وك ــذل ــك ،ف ــرغ ــت أخـ ـي ــرا م ــن تـصــويــر
مـ ـش ــاه ــده ــا فـ ــي م ـس ـل ـس ــل "مـ ـس ــاح ــات
خالية" ،من تأليف علي فريج ،وإخراج
مـحـمــود ال ــدواي ـم ــة ،وإن ـت ــاج "دالـمـيـتــا"
ل ــإنـ ـت ــاج اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ،ويـ ـش ــاركـ ـه ــا فــي
بـطــولـتــه كــوكـبــة مــن الـفـنــانـيــن ،بينهم:
إبراهيم الحربي ،أحمد حسين ،يوسف
الـ ـحـ ـش ــاش ،شـ ـي ــاء سـ ـب ــت ،وع ـب ــدال ـل ــه
الطراروة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـخـ ــرجـ ــي ع ـ ــن "مـ ـس ــاح ــات
خالية" ،إنــه "مسلسل يقدم صــورة عن
الحياة التي نعيشها ،حيث اللهث وراء
المال والمصالح ،دون األخذ باالعتبار
العالقات األسرية وصلة الرحم ،في ظل
سيطرة األفكار الدخيلة على مجتمعنا،
ً
وتحديدا الشباب".

وذكرت أنها َّ
صورت منذ فترة عملها
الدرامي "العاصفة" ،الذي لم يجد طريقه
بعد إلى الشاشة حتى اآلن ،وقد أنجزته
مع الفنان المنتج عبدالعزيز المسلم،
إذ وصفته بأنه نموذج متفرد للمنتج
الجاد ،والمسلسل من تأليفه وبطولته،
وإخ ـ ـ ــراج م ـن ــاف عـ ـب ــدال ،ويـ ـش ــارك في
ال ـع ـمــل عـ ــدد ب ـ ــارز م ــن ال ـن ـج ــوم ،منهم
إبراهيم الصالل وأسمهان توفيق وشهد
الياسين.
وقــالــت عــن الـعـمــل إن ــه "يــأتــي ضمن
الــدرامــا البوليسية ،والتي تمثل إطــارا
إضافيا تحقق المتعة المتجددة ،عبر
األحداث والشخصيات وكمية الغموض
وال ـم ـض ــام ـي ــن ال ــذك ـي ــة ال ـت ــي يـطــرحـهــا
ً
العمل عبر شخصياته ،وأيضا أحداثه
الثرية ،وضمن أحداث المسلسل تذهب
شخصيتي إلــى آفــاق تحمل الغموض

وال ـتــرقــب ،وه ــو مــا يـشـكــل إضــافــة إلــى
رصيدي وتجربتي".
وعلى صعيد المسرح ،أوضحت أنها
لم تتفق على أي عمل مسرحي في الفترة
الحالية ،مشيرة إلى أن آخر أعمالها كان
ً
بعنوان "للحريم فقط" ،وهي سعيدة جدا
بهذه التجربة التي اقتسمت بطولتها مع
هند البلوشي ومرام وريم أرحمة وأحمد
الـسـعــدون وعيسى ذي ــاب .ونــوهــت بأن
المسرحية أعادتها إلــى مسرح الكبار،
بعد ابتعادها عن الخشبة عدة أعوام.
وس ـ ـبـ ــق ل ـل ـخ ــرج ــي أن شـ ــاركـ ــت فــي
الدورة األولى لمهرجان ليالي مسرحية
كوميدية عام  ،2016من خالل مسرحية
"الـمــزواجــي" مــع انتصار الـشــراح وولــد
الــديــرة وعـبــدالـلــه العتيبي ،مــن تأليف
تغريد الداود ،وإخراج خالد الراشد.

توفي املمثل الهندي
راميش باتكار عن
عمر يناهز  70عاما،
بعد صراع طويل مع
سرطان الرئة ،حيث كان
يخضع للعالج في بيون
ومومباي ،ألكثر من سنة
ونصف السنة.
وقال املمثل جايارد
وادكار" :حارب باتكار
املرض بقدر ما يستطيع.
جلس في العناية املركزة
خمسة عشر يوما ،لكن في
الشهر املاضي كان في ألم
هائل ،وكان الجميع في
حالة من القلق".
ُ
وعرف باتكار بأدواره
في املسلسل التلفزيوني
"Commander and Hello
 ،"Inspectorوعمل ألكثر
من  30عاما كممثل في
السينما الهندية واألفالم
املهاراتية ،مثلaai" :
 "pahijeوفيلم "Kucch
 ،"To Haiوفيلم "Bhavesh
."Joshi Superhero joshi
وفي عام  2007تم تسجيل
قضية ضد باتكار
واملخرج السينمائي رافي
نايدو وخمسة آخرين،
بسبب قضايا اغتصاب،
وتم إخالء سبيله من
املحكمة في عام .2010
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• روﺣﺎﻧﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ • ﻇﺮﻳﻒ :ﻫﺠﻤﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول »ﻗﻤﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ«
• ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ »اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺪاﺳﻲ« :واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ »داﻋﺶ« ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻊ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺷﺮﻋﺖ إﻳﺮان ﻓﻲ
ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ ًﺳﺮﻳﻊ ًإﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ،
وأرﺳﻠﺖ وﻓﺪا دﻳﻨﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب ﻧﻬﺮ
اﻟﻔﺮات ﺑﺮﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور ،اﻟﺘﻲ
ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻴﻠﺸﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ّ
ﻟﻠﺘﺸﻴﻊ.

ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻟﺮﺑﻂ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑ ـﻬــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق ،ﺑ ـ ــﺪأت إﻳـ ــﺮان
أﻣﺲ ّ
ﺑﻤﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪن
ﻛــﺮﻣــﺎﻧـﺸــﺎه وﺑـﻴـﺴـﺘــﻮن وﺣـﻤـﻴــﻞ،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﺜﻼث.
وأوﺿ ــﺢ وزﻳ ــﺮ اﻟـﻄــﺮق ﻣﺤﻤﺪ
إﺳــﻼﻣــﻲ ،ﺧ ــﻼل ﻣــﺮاﺳــﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ،أن ﻃ ـ ــﻮل اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ
ﺳﻴﺒﻠﻎ  141ﻛـﻠــﻢ وﺳـﺘـﻀــﺦ ﻓﻴﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ً
ﺗﻮﻣﺎن إﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  ،%70ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أﻧ ــﻪ
ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل.
وأﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب إﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﻦ أﻣ ـﻠ ــﻪ
ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻫــﺬا اﻟﺠﺰء ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع
ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص
وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟــﺮﺑــﻂ
ﺑﻴﻦ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺑﻴﺴﺘﻮن وﺣﻤﻴﻞ
ً
ﻋﺒﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﺟــﺰء ا
ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
وﺧــﺎﺻــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ
أن ﻗـﻤــﺔ ﺳــﻮﺗـﺸــﻲ ﻟ ـﻘــﺎدة روﺳـﻴــﺎ
وﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وإﻳـ ــﺮان ﻓــﻲ  14ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ،
ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
واﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ إدﻟ ـ ــﺐ،
واﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور.

روﺣﺎﻧﻲ ووﻻﻳﺘﻲ
وﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎﻟـ ــﻪ وزﻳ ـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮري وﻟـ ـﻴ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺣﺴﻦ
ّ
روﺣــﺎﻧــﻲ ،أن "إرﺳ ــﺎء اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
واﻷﻣــﻦ اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻋﻮدة

ﻫﻞ ّﻓﻌﻠﺖ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟـ S٣٠٠؟

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت" اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،أن ﺷﺮﻛﺔ
" "ImageSatاﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻘــﺎط ﺻﻮر
ً
أﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻗ ـﻤ ــﺎر اﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ،اﻟـﺘـﻘـﻄــﺖ أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺻ ــﻮرا
ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺔ  3ﻣﻦ أﺻﻞ  4ﺑﻄﺎرﻳﺎت إﻃﻼق ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
 S300ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ.
وأﻓـ ــﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺼــﻮر ﺗـﻈـﻬــﺮ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
وﺿـﻌـﻴــﺔ إﻃ ــﻼق ﻫـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋـﻴــﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ورﺟﺤﺖ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا إﻟﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟـﻤـﻀــﺎدة ﻟـﻠـﺼــﻮارﻳــﺦ ،وإﺗ ـﻤــﺎم اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟﺘﻲ
أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺮوس ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ.

»اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻳﻘﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺿﺪ »ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻣــﻦ أﻫـ ّـﻢ
ً
ـﺪاف إﻳــﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا
أﻫـ ّ
إﻟ ــﻰ أﻧـ ــﻪ "ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟ ـﺜ ــﻮرة
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ،اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ واﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻃ ـﻬــﺮان
ودﻣـ ـﺸ ــﻖ ،ﺑــﺎﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺧـ ــﺎص ﻣــﻦ
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻗـ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،وﻫ ــﺬه
ّ
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ".
وﻫ ـﻨــﺄ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑـّـ"اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ
واﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ"،
ﻓﻲ ً ّ
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "اﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣ ــﺆاﻣ ــﺮة ﻛ ـﺒــﺮى ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
ﺑـ ــﺰﻋـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
وﺑﻌﺾ اﻟﺪول".
ّ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜــﻼت واﻟ ـﻌ ـﻘ ـﺒــﺎت،
ّ
واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮوري
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ".
ّ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ
ّ
وﻻﻳ ـﺘــﻲ أن "اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ُ
وﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫــﺰ ﻣــﻮا
ًّ
ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺳﺘﻐﺎدر ﺳﻮاء
أرادت أم ﻟ ــﻢ ﺗ ـ ــﺮد ،وﻣ ـﻐــﺎدرﺗ ـﻬــﺎ
ً
ﺣﺘﻤﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎرا".
وﻗﺎل وﻻﻳﺘﻲ ،ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻢ" :اﻵن  90ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة

اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،وﺳ ـﻴ ـﺤ ــﺮر اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ
ً
اﻟﺴﻮري اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ".

ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ وﺟ ــﻮدا
ً
ً
ً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا.

وﻓﺪ دﻳﻨﻲ

اﺟﺘﻤﺎع واﺷﻨﻄﻦ

ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺛـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ،أﻓ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺪ
ً
اﻟ ـﺴــﻮري ﺑ ــﺄن إﻳ ــﺮان أرﺳ ـﻠــﺖ وﻓ ــﺪا
ً
ً
دﻳﻨﻴﺎ ﺷﻴﻌﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ،
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ،ﺑﺮﻳﻒ
ً
دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ دﺧﻞ
إﻟﻰ ﺣﻲ اﻟﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻗﻮات إﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻋﻘﺪ اﻟﻮﻓﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ً
ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺑﺤﻀﻮر وﺟﻬﺎء وأﻋﻴﺎن
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ورﻳ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ،وﻣـﺨــﺎﺗـﻴــﺮ
ﺑﻘﺮص وﺳﻌﻠﻮ وﻣﺤﻜﺎن واﻟﺰﺑﺎري
واﻟﻘﻮرﻳﺔ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﺮﺻﺪ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻓﺪ ﺣﺚ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ورﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،واﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﻮف اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮات اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟﻤﻴﻠﺸﻴﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻠﺪﻓﺎع
ﻋﻦ "اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" ،وﻗــﺎل إن
ً
اﻧﺘﺴﺎب اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ أﻣﻨﻴﺎ
إﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻘ ــﻮات ﺳ ـﻴــﺰﻳــﻞ ﻋﻨﻬﻢ
اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮ أن اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﻗ ــﺎم ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟــﻚ
ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻋ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻲ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺰار
ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ،وأﻗﺎﻣﺖ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
ً
ً
وﻣﺰارا ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻗﺪوم ﺣﺎﻓﻼت
ﺗﻘﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ "اﻟـ ــﺰوار اﻟﺸﻴﻌﺔ"،
إﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ وﺳــﻮرﻳ ـﻴــﻦ وﻋــﺮاﻗـﻴـﻴــﻦ،
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ أﻗـ ــﺎﻣـ ــﻮا ﺷ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺮ ﻣــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺪت واﺷﻨﻄﻦ،
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع وزاري ﻣـﺼـﻐــﺮ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،وﻳﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﻣﺼﺮ واﻷردن وﻓــﺮﻧـﺴــﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ "اﻟﺪﺳﺘﻮر" اﻷردﻧﻲ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ أن
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮزراء ،ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ،
ودﻋﻢ ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ
ﺑﻴﺪرﺳﻦ ووﻻﻳﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ 2254
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأﻫ ـ ـ ـ ــﻢ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺎط ،ﺣـﺴــﺐ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻫـ ــﻮ أن
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻐ ــﺮة ﻣـﺘـﺤــﺪة
وﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺣﻞ
ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺰاع اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮري ،وأن
ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاع ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﺣــﻼ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟ ـ ــﻰ أن دول
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﺗﺆﻛﺪ دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .2254
وأﻛـ ـ ــﺪ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ أن اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة »ﺳ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة«
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ رﻏــﻢ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ
ً
اﻟـﻤــﺰﻣــﻊ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ

أن »ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ ﺗـﺘـﻐـﻴــﺮ« ﻣﻊ
اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«
ً
ً
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ،وﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ »ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«
ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ً
وﻻﺣ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮ ﻓــﻲ
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟــﺪوﻟــﻲ أن اﻧـﺴـﺤــﺎب ﻗ ــﻮات ﺑــﻼده
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺧ ـﻄ ــﻮة "ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴــﺔ"،
وﺷ ــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑــﻼده وأﻋـﻀــﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﺪوره ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـ ــﺮوﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺮال ﻣ ـﻴ ـﺨــﺎﺋ ـﻴــﻞ
ﻣـﻴــﺰﻳـﻨـﺘـﺴـﻴــﻒ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟﺴﺤﺐ
ً
ﻗــﻮاﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ـ ــﻮرا ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟﺘﻨﻒ
ً
ﺑﺠﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺨﻴﻢ
ً
اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻳﻌﻴﺶ أوﺿﺎﻋﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﺄﺳــﺎوﻳــﺔ واﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻴﻪ ﻟـﻘــﻮا ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺮد
واﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ــﺄﻣ ــﺮاض ﻣـﻌــﺪﻳــﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺤﺼﺒﺔ واﻟﺴﻞ واﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻊ ﻏﻴﺎب أي رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﻴﺰﻳﻨﺘﺴﻴﻒ أن اﺳﺘﻤﺮار
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻮرة
"ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺔ" ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻣ ـﺴــﺎﺣ ـﺘ ـﻬــﺎ  55ﻛ ـﻠــﻢ زاد ﻣ ـﻌــﺎﻧــﺎة
ﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ــﻢ وﻣ ـ ـﻨـ ــﻊ وﺻـ ــﻮل
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ً
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﻗﻮد ،ﻣﺤﻤﻼ واﺷﻨﻄﻦ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿــﺎع
اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻫﻨﺎك.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺗ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ
اﻟﺠﻨﺮال ﺟﻮزف ﻓﻮﺗﻴﻞ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺸــﺎور ﻣﻌﻪ
ﻗـﺒــﻞ اﺗ ـﺨ ــﺎذه ﻗ ــﺮار ﺳـﺤــﺐ اﻟ ـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻳﻌﺎرض
ﺧﻄﻂ ﺗــﺮاﻣــﺐ وأﻗ ــﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ وداﻋﻤﻴﻪ.
وﺣﺼﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ
زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ
ودﻋﻤﻪ زﻋﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺗﺸﺎك
ً
ﺷ ــﻮﻣ ــﺮ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ  77ﺻــﻮﺗــﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ  ،23وﺟﺎء ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ.
وﺑـﻤــﻮﺟــﺐ ذﻟ ــﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺨﻀﻊ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ،ﻟﻴﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮري ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺼﺎدر
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1950ورﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﻦ
اﻟﺰواج إﻟﻰ  18ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث،
وﺣﻈﺮ إﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج ﻣﻦ دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺄن،
وﻓﻖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳﺎﻧﺎ(.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ّ
ذﻛﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺪﻣﺸﻖ ﺑﻮﺟﻪ »اﻟﻌﺮﺑﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﻓﻲ ١٩٩٨
ﻧ ـﺸ ــﺮت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "إﻧ ــﺪﺑ ـﻨ ــﺪت
ﻋﺮﺑﻴﺔ" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮار ﻣﻄﻮل
أﺟ ـ ــﺮﺗ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻊ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪر ﺑــﻦ
ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎرات
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ واﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ أﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ
وﺳﻔﻴﺮﻫﺎ اﻷﺷﻬﺮ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗ ـ ـﻄـ ــﺮق اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي
اﻟـ ــﻰ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ
ﻟﺒﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ،ﺛﻢ ّ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺪ ورﻓﻴﻖ
ً
اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي ،وﺻ ــﻮﻻ اﻟ ــﻰ اﻏﺘﻴﺎل
اﻷﺧﻴﺮ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﻴﺎل.

دﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﺸﺎر
وروى اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪر أن اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ ،اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن
وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ ﻋـﻨــﺪ وﻓ ــﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ
اﻷﺳ ـ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻋ ــﺎم ،2000
دﻋﻢ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘ ــﻪ ﻓــﻲ
دﻓ ـ ــﻦ واﻟـ ـ ـ ــﺪه ،وﺗ ــﻮﺳ ــﻂ ﻟ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ
ّ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

اﻟﺨﻼف ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺮي
وأﺿﺎف اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪر أﻧﻪ ﺑﻌﺪ
زﻳــﺎرة ﺑﺸﺎر اﻟــﻰ ﺑﺎرﻳﺲ وﻟﻨﺪن
"ﺑﺪأ ﻳﺘﻐﻴﺮ ،وﺑﺪأ ﻳﺘﺴﻠﻞ اﻟﺒﺮود
ﻓﻴﻪ و ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﺑﺪأ ﻳﺰور إﻳﺮان
وﺑــﺪأت ﺗﺤﺼﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺴﻌﻮدي أن
رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺮاﺣﻞ
رﻓ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ﻛ ــﺎن ﻳـﺘـﺠــﺎﻫــﻞ
ﻃﻠﺒﺎت ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺧﻼل ﺣﻴﺎة
واﻟﺪه ﺣﺎﻓﻆ ،وﻳﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل "اﺗﻮﻧﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻓﻆ" ،وﻳﻀﻴﻒ" :ﻳﺒﺪو أن ﺑﺸﺎر
ﺣ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﺻـ ــﺪره ﺑ ـﻌــﺪ وﺻــﻮﻟــﻪ
ﻟـﺴــﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻟ ــﻪ ،وﺑ ــﺪأ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺸﺎر".
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﺎم  2002زار دﻣﺸﻖ
وﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻷﺳــﺪ ﻷﺳﺒﺎب
أﻣـﻨـﻴــﺔ ،وﻋـﻨــﺪﻫــﺎ ﻗ ــﺎل ﻟــﻪ "اﺳـﻤــﻊ
ﻳــﺎ ﺑـﺸــﺎر أﻧــﺖ ورﻓـﻴــﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي

إﻃﻼق ﺳﻔﺎرة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ

أﻋﻠﻨﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﺲ اﻷول
إﻃﻼق ﻣﺎ اﺳﻤﺘﻪ ﺑـ»ﺳﻔﺎرة
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ« ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺤﻮار ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وورد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب »إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«:
»ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ إﻋﺎدة إﻃﻼق
ﺻﻔﺤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ
ﺷﻌﻮب اﻟﺨﻠﻴﺞ«.
وأرﻓﻘﺖ »اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة« ﺑﺼﻮرة
ﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻹﻣﺎرات ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ.

ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن :اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻗﺎل ﻟﺒﺸﺎر أﻧﺖ ﻛﺬاب  ٣ﻣﺮات
ﺟ ــﺎك ﺷ ـﻴ ــﺮاك ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﺮ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

واﺣـ ـ ـ ــﺪ ،وأﻧـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﺜ ــﻞ أوﻻدي،
وأﺣ ـ ّـﻤـ ـﻠ ــﻚ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ أي ﺷ ــﻲء
ﻳﺤﺪث ﻟﻪ ،وﻗﺪ أﻋﺬر ﻣﻦ أﻧﺬر".
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل رﻓـ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ﻣــﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ا ﻟـﺘـﻤــﺪ ﻳــﺪ ﻹﻣﻴﻞ
ﻟـﺤــﻮد ﻓــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ،
ﺛــﻢ ﻓ ــﺎز ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
ُ ّ
"ﻓﺠﻦ ﺟﻨﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ".
ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪر اﻟ ـ ـ ــﻰ ﺣ ــﺎدﺛ ــﺔ
اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﺪﻣﺸﻖ ﻗﺒﻞ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ
ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪﻳـ ــﺪات ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ،وروى
أن ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻠـﻴــﻢ ﺧـ ــﺪام ﻃـﻠــﺐ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻟــﻪ اﻷﺳ ــﺪ ،وأن ﻳﺬﻫﺐ
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض "ﺑﺴﺒﺐ
ﺗ ـﺤــﺮﻛــﺎت واﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت ﻣــﺮﻳـﺒــﺔ،
ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة اﻟــﻰ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﺑﻴﻦ
ﺑﺸﺎر واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وأﻃﺮاف
أﺧﺮى".

وﺳﺎﻃﺔ واﻧﻘﻼب
وﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﺪر إﻧ ــﻪ "ﺑـﻌــﺪ اﻏﺘﻴﺎل
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،اﺗﺼﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ً
ً
ﺑـﺒـﺸــﺎر وأﺳـﻤـﻌــﻪ ﻛــﻼﻣــﺎ ﻗــﺎﺳـﻴــﺎ،
وﻛ ــﺎن ﺑـﺸــﺎر ﻳﻘﺴﻢ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻ دﺧﻞ
ﻟﻪ ،ﻓﺠﺎء رد اﻟﻤﻠﻚ :إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻚ
ً ّ
ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع إذا ﺳــﻠــﻢ َﻣﻦ

ً
ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻧﻌﺮف ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ّﻳﺤﺪث ﺷﻲء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
دون ﺗــﺪﺧــﻞ ﻣ ـﻨــﻚ .وﻃ ـﻠــﺐ اﻟﻤﻠﻚ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ".
وﻳ ـ ـ ـ ــﺮوي ﺑـ ـﻨ ــﺪر ﻋـ ــﻦ زﻳـ ــﺎراﺗـ ــﻪ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل
اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ،وﻓ ــﻲ إﺣ ــﺪاﻫ ــﺎ واﻓ ــﻖ
اﻷ ﺳ ــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑـﺘــﻮرﻃـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻏﺘﻴﺎل
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﺎﻫﺮ
اﻷﺳﺪ وﺻﻬﺮه آﺻﻒ ﺷﻮﻛﺖ.
وأﺑ ـﻠ ــﻎ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻨــﺪر اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ آﻧ ـ ـ ــﺬاك ﺟ ـ ــﺎك ﺷ ـﻴ ــﺮاك
ﺑﻤﻮﻗﻒ دﻣﺸﻖ ،ﻓﺒﺎدر اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻰ
إﻋــﻼن ذﻟﻚ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ،ﻓﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ دﻣﺸﻖ إﻻ ﻧﻔﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ،
ُﻣﺤﺮﺟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.
وﻳـﻘــﻮل ﺑـﻨــﺪر" :إﺛــﺮ ذﻟــﻚ ،ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻰ
دﻣـﺸــﻖ واﻟـﻄـﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻷﺳ ــﺪ ﻋﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻹﻋﻼن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ،أو أن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ رﻓﻊ
ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻒ".
وﻳــﺮوي أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻــﻞ اﻟﻰ
اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ اﺳـﺘـﻘـﻠـﺒــﻪ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻄــﺎر ،وﻗ ــﺎل ﻟــﻪ ﺑﻬﻤﺲ ،ﻛــﻲ ﻻ
ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ" :دﺧﻴﻠﻚ ﻫﺎﻟﻮﻟﺪ
ﺑﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ".

ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻲ ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ
ﺛــﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆول
اﻟﺴﻌﻮدي واﻷﺳﺪ ،اﺗﻔﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻨﺪر واﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ
ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر
ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ دﻣ ـ ـﺸـ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ.
و ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ  2008زار اﻷ ﺳ ـ ـ ـ ــﺪ
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،وﺗـ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﺑـﻴــﻦ
اﻷﺳ ــﺪ واﻟـﻤـﻠــﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻋـﻠــﻰ أن
"ﻳ ــﺰور رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮي دﻣ ـ ـﺸـ ــﻖ ،وأن
ً
ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻠ ــﻪ ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﺎر اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ
ً
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ،وأن ﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻗـﺼــﺮ
ﺿ ـﻴــﺎﻓــﺔ اﻟ ـ ــﺮؤﺳ ـ ــﺎء ،وأن ﻳﻌﻄﻲ
ﺑﺸﺎر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻌﺪم
اﻻﻋـﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ أي ﻗــﺮار ﻳﺘﺨﺬه
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﻞ
رﻓﻴﻖ".
وﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺪر أن
"اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ أﻗـﻨـﻌــﺖ ﺳـﻌــﺪ ﺑﻠﻘﺎء
اﻷﺳ ــﺪ وواﻓ ــﻖ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ،وذﻫــﺐ
إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺮ
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،اﻧ ـﻘ ـﻠــﺐ ﺑ ـﺸ ــﺎر ﻋ ـﻠــﻰ ﻛﻞ
اﻟ ــﻮﻋ ــﻮد ،وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ أﻧـﻬــﺎ
ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت اﻟـﺘــﻲ

ﺗﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﺸﺄن اﻏﺘﻴﺎل
اﻟﺤﺮﻳﺮي.

ﻛﺬاب
وﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻟ ـ ـﺤـ ــﺎح ،واﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ اﻷﺳــﺪ
ً
ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
ﻫﺬه زﻳﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﺑـﺤـﺴــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻨــﺪر ،ﻓـﻘــﺪ ﻗــﺎل
اﻷﺳــﺪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ" :ﻳــﺎ ﺟﻼﻟﺔ
ً
اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧــﺎ ﻟﺴﺖ ﻋﺎﺗﺒﺎ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻴﺌﻮن وﻳﻘﻮل
ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﻮﻫــﻢ إﻧ ــﻚ ﻣـﺴـﺘــﺎء ﻣـﻨــﻲ،
ً
ً
وﺑﺄﻧﻚ ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻼﻣﺎ
ﻣﻮ ﻃﻴﺐ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﺸﺎر أﻧﺎ
أﻋﺮف ﻋﻤﻚ ﻗﺒﻞ واﻟﺪك ،ﺛﻢ ﻋﺮﻓﺖ
واﻟﺪك ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻪ
أي ﺷﻲء ﻏﻴﺮ أﻧﻪ )ﺣﺎﻓﻆ( ﺻﺎدق،
ﻟﻢ ﻳﻜﺬب أﺑﺪا .أﻣﺎ أﻧﺖ ،ﻓﻜﺎذب ﺛﻢ
ﻛﺎذب ﺛﻢ ﻛﺎذب ،ﻛﺬﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪر
وﻛﺬﺑﺖ ّ
ﻋﻠﻲ ،وأﻧﺎ أﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺷﻲء إﻻ ﻣﻦ ﻳﻜﺬﺑﻮن ّ
ﻋﻠﻲ".
وﻳـﻀـﻴــﻒ" :ﻓــﻮﺟــﺊ ﺑـﺸــﺎر ﺑـ ّ
ـﺮد
ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻠﻚ ورده ،وﻗــﺎل ﻣﺮﺗﺒﻜﺎ:
ﻟـﻜــﻦ ﻳــﺎ ﺟــﻼﻟــﺔ اﻟـﻤـﻠــﻚ أﻧ ــﺎ رﺋﻴﺲ

اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ .ﻓ ـﻘــﺎل اﻟـﻤـﻠــﻚ
ﻣﻨﻔﻌﻼ وإن ﻛﻨﺖ رﺋﻴﺲ ﺳﻮرﻳﺔ،
أﻧ ـ ـ ــﺖ ﻛـ ـ ـ ــﺎذب وﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪي ﻣــﺎ
أﺿﻴﻔﻪ .ﺛﻢ ﺧﺮج".
وﻛﺸﻒ ﺑﻨﺪر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ،1998
وﺧﻼل زﻳﺎرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ وﻟﻲ
اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي وﻗـﺘـﻬــﺎ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة
ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﻓـ ـﻬ ــﺪ ،ﻃ ـﻠ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺠ ــﺎد ﺳـ ــﻮري
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺣ ـﺸــﻮد ﺗــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﺄرﺳﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ
ﻹدارة اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑﻴﻞ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻮري
ﻟﻮﻗﻒ "اﻟﻌﺮﺑﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ" ،وﺗﺆﻛﺪ
وﻗـ ــﻮف اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ﻣ ــﻊ دﻣ ـﺸــﻖ ﻓﻲ
أي ﻫـﺠــﻮم ﺗـﺘـﻌــﺮض ﻟ ــﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أرﺳ ـﻠــﺖ ﺳــﺮﺑـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻃــﺎﺋــﺮات ّ F15
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة
إﻟ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺒ ــﻮك ﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ،
ﻹﻇﻬﺎر ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ
ً
دﻣﺸﻖ ،وﻓﻌﻼ أرﺳﻠﺖ واﺷﻨﻄﻦ
ﻣ ـﻨــﺪوﺑــﺎ رﻓـﻴـﻌــﺎ إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻘ ــﺮة ،وﺗــﻢ
اﻟـﺴـﻌــﻲ ﻟـﺤــﻞ اﻹﺷ ـﻜــﺎل وﺳﺤﺒﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺸﻮدﻫﺎ.

ﺻﺪق ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ »ﺑﻲ
دي أس« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻹﺟﺮاء
ﺗﻘﻮﻳﻀﴼ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
وﻳﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻌﺪ
إﻗﺮاره ،ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﺤﺐ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ أو
ﻛﻴﺎن ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﺣﺮﻛﺔ »ﺑﻲ دي أس« ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو
اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

اﻟﺴﺮاج ﻳﺤﺬر ﻣﻦ أﺿﺮار
ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب

دان اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ،
اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ دوﻟﻴﺎ ،ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﻴﺒﻲ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻘﺼﻒ
اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮزق وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده
ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
أن اﻟﻘﺼﻒ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار
ﻣﺎدﻳﺔ وﺗﺮوﻳﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﻷﺑﺮﻳﺎء وإﺻﺎﺑﺔ أﻋﺪاد ﻣﻨﻬﻢ.
ودﻋﺎ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ دون أن ﻳﺴﻤﻴﻪ
ﻟـ«ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻼء واﳌﺮﺗﺰﻗﺔ«
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪروس
وﻣﻨﻈﻢ ﻳﺤﻔﻆ أﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ
وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻼﺣﻖ
 ١٦٠ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـ١٦٠
دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ات
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺿﺪ أﻃﻔﺎل ﻓﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻗﺎب.
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻫﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺮأس
اﺋﺘﻼﻓﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ
إﺳﻼﻣﻴﻮن» :اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ،
وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت،
وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻘﻮل
اﻷﻃﻔﺎل أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺄي
ﺻﻴﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ«.

دلبلا
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ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ »ﺧﻄﺎب اﻻﺗﺤﺎد« وﻻ ﻳﺘﻨﺎزل
• اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت »اﻟﺴﺨﻴﻔﺔ« وأﻣﻬﻞ  ١٠أﻳﺎم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ »اﻟﺠﺪار« • ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم
اﻻﺗﺤﺎد،
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل ﺣﺎل
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻣﻨﻪ ﻟﻄﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺤﺰﺑﻲ ،إﻻ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت واﺿﺤﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ،
وﻛﺄن اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.

ّ
اﺳ ـﺘ ـﻐــﻞ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ّ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻻﺗﺤﺎد ،ﻟﻠﺪﻋﻮة
إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻬﺪف ﻛﺴﺮ
"ﻋﻘﻮد" ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﺎزح أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
أﺣـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ،وﻓـ ــﻲ أﺣـ ـﻴ ــﺎن أﺧـ ـ ــﺮى ﻳـﺘـﺤــﺪث
ﺑﺎﻧﺪﻓﺎع ،ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
أﻣ ـ ــﺎم أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﺮس ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣــﺲ
اﻷول" :ﻳﺠﺐ أن ﻧﺮﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎم
واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟــﺮد ،وأن ﻧﻐﺘﻨﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
ً
وأﺿ ــﺎف" :ﻣـﻌــﺎ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺴﺮ ﻋﻘﻮد
ّ
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﺷﻔﺎء اﻟﺠﺮوح
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣ ـﻠ ــﻮل ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،وإﻃ ـ ـ ــﻼق ﻋ ـﻨ ــﺎن اﻟــﻮﻋــﺪ
ّ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ .اﺗـﺨــﺎذ
اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺮوك ﻟﻨﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﺠﺐ أن ﻧﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻈﻤﺔ
واﻟﺠﻤﻮد ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،اﻟﺮؤﻳﺔ أو
اﻻﻧﺘﻘﺎم ،اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﺪق أو اﻟﺪﻣﺎر
اﻟــﺬي ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ .واﻟﻠﻴﻠﺔ أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻈﻤﺔ".
وﻗﺎل" :أﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣ ـﻌ ـﻜــﻢ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻧـ ـﻔ ــﺮاﺟ ــﺎت ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ
ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،اﻻﻧـﺘـﺼــﺎر ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﻮز
ﻟ ـﺤ ــﺰﺑ ـﻨ ــﺎ ،وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻔ ــﻮز
ﻟﺒﻼدﻧﺎ".
وأوﺿ ــﺢ أن "ﺧــﺮﻳـﻄــﺔ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻟﻠﺒﻴﺖ
اﻷﺑـﻴــﺾ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫــﻲ ﺟــﺪول
أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻜﻞ".
ّ
وﺷﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك
ً
ّ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
"ﻣﻌﺠﺰة
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة،

ﻟﻘﻄﺎت
ﺑﺤﺮ ﻧﺴﺎﺋﻲ أﺑﻴﺾ
ً
ً
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ" ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻻ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻟﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

اﻧﻘﺴﺎم
ً
ﻛﺎن اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪاﻓﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ.

ﺗﻮﺳﻚ :ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﻓﻲ
ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﺆﻳﺪي »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻳﻬﺘﻔﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
واﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ ُﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن
ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺮوب اﻟﺤﻤﻘﺎء أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺨﻴﻔﺔ واﻟﻤﻨﺤﺎزة" ،ﻓﻲ
إﺷــﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ
ﺗــﺪﺧــﻞ روﺳ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
 ،2016وإﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﻮﺳﻜﻮ.
وأردف" :إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أن
ﻳﺘﺤﻘﻘﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺮب
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،
ّ
ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج".

اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ" :ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻟﺴﻤﺎﻋﻨﺎ
دﻋـ ــﻮات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻘـﺒــﻮل اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼدﻧﺎ .ﻧﺤﻦ ﻧﻮﻟﺪ أﺣﺮارا وﻧﻤﻮت أﺣﺮارا
وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻗﺮارﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ :أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻦ
ﺗﺼﺒﺢ دوﻟﺔ اﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ أﺑﺪا".
وﺣﻴﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻤﻔﻀﻞ،
وﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ،
ﻛ ــﺎن اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﻮن ﻳ ـﻬ ــﺰون رؤوﺳ ـﻬــﻢ
ﺑﻐﻀﺐ.

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،أﻣﺲ ،رﻓﻀﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أي دوﻟﺔ ﺿﺪ أﺧﺮى ،ﻧﺎﻓﻴﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻪ" :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺪرﺑﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ" ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ "ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ،وﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﻴﺪة وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ "رﻓﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي دوﻟﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى ،وﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن
اﻟﻌﺮاق ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ" .وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺻﺮح ﻗﺒﻞ أﻳﺎم
ﺑﺄن اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان .إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ
ً
ً
ً
ﺻﺎﻟﺢ ،إن اﻟﻌﺮاق اﺗﺨﺬ ﻣﺴﺎرا ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﺮﺑﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺟﺪد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ "دﻋــﻢ ﺑــﻼده ﻟﺠﻬﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻرﻫــﺎب ،ورﻏﺒﺘﻬﺎ
ً
اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﺮب ﻋﻦ "ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺮاق" ،ﻣﺸﻴﺪا "ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،وﻗﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﻲ
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎدرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق.
وﺗﺴﺘﻮرد ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﻃﻬﺮان اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ أرﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮط ،وﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺒﻠﻎ 1000
ﻣﻴﻐﺎواط ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮرد أﻳﻀﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﺠﺎف ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ إﻳﺮان
إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮاق أﻳﻀﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ واﺷﻨﻄﻦ أﻋﻠﻨﺖ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﻗﺎل" :أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس  10أﻳﺎم ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ّ
ﻳﻤﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺤﻤﻲ
اﻟﺒﻼد وﻳﻀﻤﻦ أﻣﻦ ﺣﺪودﻧﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ"،
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺑ ـﻨــﺎؤه ،إﻧ ــﻪ ﺟ ــﺪار ذﻛــﻲ
واﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ،وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻣـ ـﺠ ــﺮد ﺟـ ــﺪار
ﺧﺮﺳﺎﻧﻲ".
وﺷـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺒﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻗﺎل" :ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،اﻟﺠﺪران ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻫﻲ
ً
ﺗـﻨـﻘــﺬ اﻷرواح" ،داﻋ ـﻴ ــﺎ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس إﻟــﻰ
"اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق" ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ ﺑﻠﻬﺠﺔ
ﺗﺤﺪ" :ﺳﺄﺑﻨﻴﻪ" وﺳــﻂ ﺗﺼﻔﻴﻖ ﺣــﺎد ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ وﺻﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ.
وإذ ﻗـ ــﺎل ان اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻫﻮ
اﻻﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﺄن ﺗﺘﻔﻮق ﺑﻼده ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﺗﻔﺎق
ّ
دوﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة
رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﺗـﻨـﻈــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ ﺗ ـﻌــﻮد ﻟﺤﻘﺒﺔ
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة.
وذﻛ ــﺮ" :ﺧــﻼل إدارﺗ ــﻲ ،ﻟــﻦ ﻧﻌﺘﺬر أﺑــﺪا
ً
ﻋ ــﻦ وﺿ ــﻊ ﻣ ـﺼــﺎﻟــﺢ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ أوﻻ .وﻣــﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻧـﺘـﻔــﺎوض ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﺗـﻔــﺎق
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻦ وآﺧﺮﻳﻦ .أو رﺑﻤﺎ

ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺳﻨﺘﻔﻮق
ﺑــﺎﻻﻧ ـﻔــﺎق واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ
ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ".
وﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ،ﻗﺎل" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻨﺼﺒﻲ ،ﻛــﺎن داﻋــﺶ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  20أﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ) 51800ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق وﺳــﻮرﻳــﺔ .اﻵن ّ
ﺣﺮرﻧﺎ
ً
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺘﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻄﺸﻴﻦ ﻟﻠﺪﻣﺎء".
وأﺿــﺎف" :وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻓﻠﻮل داﻋﺶ ،ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪﻋﻮة ﺟﻨﻮدﻧﺎ اﻟﺒﻮاﺳﻞ ﻟﻠﻌﻮدة
إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ".
وﻟــﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻮﻋﺪا
دﻗﻴﻘﺎ ﻷي اﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟـﻌـﻈـﻴـﻤــﺔ ﻻ ﺗـﺨــﻮض
ﺣﺮوﺑﺎ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺎرب ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﺬ
 19ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ّ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،أﻛﺪ إﺟﺮاء
"ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻨﺎءة ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺣﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم ،واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻳﻮد أن
ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ "ﻟ ـﻘ ــﺪ ﻗــﺎﺗ ـﻠــﺖ ﻗـ ّـﻮاﺗ ـﻨــﺎ

ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟـﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﺑﻔﻀﻞ ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ،أﺻﺒﺤﻨﺎ اﻵن ﻗﺎدرﻳﻦ
ّ
ﻋـﻠــﻰ إﻳ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﻞ ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻨــﺰاع
اﻟﺪﻣﻮي اﻟﻄﻮﻳﻞ".
ووﺻـ ــﻒ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻳ ـ ــﺮان ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ "أﻛ ـﺒــﺮ
دوﻟﺔ راﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن إدارﺗﻪ
ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﺤﺴﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
ّ
ﻣﺘﺸﺪد .ﻳﻔﻌﻠﻮن أﺷﻴﺎء
وﻗﺎل "إﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺌﺔ ،ﻟﻦ ﻧﻐﻤﺾ أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﻬﺘﻒ
اﻟ ـﻤــﻮت ﻷﻣـﻴــﺮﻛــﺎ وﻳ ـﻬــﺪد ﺑــﺈﺑــﺎدة اﻟﺸﻌﺐ
ً
اﻟـﻴـﻬــﻮدي" ،ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑــﺄﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻃﻬﺮان
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﻠــﻒ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،واﺻـ ــﻞ ﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻐـ ــﻮط ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎري
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ اﻟﻨﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ".
وﻓـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق آﺧ ـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻧــﻪ
ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟـﻜــﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ
ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻓﻲ  27و 28ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺟﻮﻧﻎ أون
ّ ً
اﻟﺠﺎري ،ﻣﺤﺬرا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺼﻴﻦ
ّ
ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ "ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ً
ّ
واﻟﺜﺮوة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑـ"ﺗﻐﻴﻴﺮات
ّ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ" ﻣــﻦ ﺑﻜﻴﻦ ﻹﻧ ـﻬــﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ
ّ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ "ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ".
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﻧﻮاب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﻘﻴﻘﻲ روﺣﺎﻧﻲ وﻧﺎﺋﺒﻪ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ إﻳﺮان اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺆﺳﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ً
ً
دﻋﺎ ﻋﺸﺮون ﻧﺎﺋﺒﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ "اﻟﺸﻮرى"
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺻ ــﺎدق ﻻرﻳـﺠــﺎﻧــﻲ،
اﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﻘﺎﺿﺎة اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ،
أﺣـ ــﺪﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪون ،ﺷـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ.
وﺑﻌﺚ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﻘﻴﻖ روﺣﺎﻧﻲ،
وﻣﻬﺪي ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ﺷﻘﻴﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
إﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻮرﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ "ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﺧﺘﻼس وﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدي".
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻮاب ،وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻷﺻﻮﻟﻲ
اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ،ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓــﺮﻳــﺪون وﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓـﺘــﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،داﻋـﻴــﻦ ﻓــﻲ "ذات
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ".
وﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2017أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث
ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﻘـﻀــﺎء ،ﻏ ــﻼم ﺣﺴﻴﻦ اﻳـﺠــﺎﺋــﻲ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻓﺮﻳﺪون ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب "ﺟﻨﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ" واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻼس اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻼﻳﻴﻦ

اﻟﺪوﻻرات ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
واﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮات "اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري" ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻬﺪي ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻴﺔ،
وﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أواﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ُ .2018
ُ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ "ﻣﻬﺮ" ﺑﺄن ﺷﺮﻃﻴﺎ ﻗﺘﻞ
وأﺻﻴﺐ آﺧﺮ ﺑﺠﺮوح ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺠﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎن
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب إﻳﺮان أﻣﺲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ أن اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ اﻗ ـﺘــﺮﺑــﺖ ﻣﻦ
رﺟﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻓــﻲ ﺑﻠﺪة داره ﺟــﺎرم
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪآ ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﻔﺠﺮت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﮐﺪ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ إﻳﺮان اﻟﺴﺎﺑﻖ،
رﺿــﺎ ﺑﻬﻠﻮي ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎرض
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﻢ "ﺷﺒﻜﺔ إﻳﺮان ﻳﺎران".
وﻛﺘﺐ ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ داﺧــﻞ وﺧــﺎرج إﻳــﺮان ،ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،اﺟـﺘـﻤـﻌــﻮا ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ

وأﻋ ـ ــﺪوا ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗ ـﻔــﺎﻫــﻢ ،وﺑ ـﻨ ـ ً
ـﺎء ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أﺳـﺴــﻮا
ﺷﺒﻜﺔ إﻳﺮان ﻳﺎران ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺎس
ﻋﺮاﻗﺠﻲ ،أن إﻳﺮان وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﺘﺒﺎدﻻن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ "اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ".
وﺗــﺮﻳـﺜــﺖ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻓــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻔـﻴــﺮ ﻟـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻃﻬﺮان ،ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ،
ﺑــﺄن إﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ّ
دﺑ ــﺮا ﻟـﻬـﺠــﻮم ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻋﻠﻰ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ "ﻣـﺠــﺎﻫــﺪي ﺧﻠﻖ"
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وﺷ ـﻐ ــﻞ ﻓ ــﺮاﻧ ـﺴ ــﻮا ﺳ ـﻨ ـﻤــﻮ ،ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ﻣـﻨــﺬ  ،2016ﻟﻜﻨﻪ ﻋـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺜﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺴﻮري.
)ﻃﻬﺮان ـ إرﻧﺎ ،ﺗﺴﻨﻴﻢ ،أ ف ب ،روﻳﺘﺮز(

ُ
»ﻃﺎﻟﺒﺎن« :واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺴﺤﺐ ﻧﺼﻒ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﺑﺄﺑﺮﻳﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻐﻀﺐ أﻧﻘﺮة ﺑـ »ﻳﻮم إﺑﺎدة اﻷرﻣﻦ«
زﻋﻴﻢ » ٥ﻧﺠﻮم« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ

أﻓﺮاد ﻛﺘﻴﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪون ﻟﺮﻛﻮب ﻣﺮوﺣﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
أﻣﺲ اﻷول ،ﻃﺮح "ﻃﺎﻟﺒﺎن" رؤﻳﺘﻬﺎ
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻷﻓـﻐــﺎن ،ﻣﻦ
ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺣﻤﻴﺪ
ﻛﺮزاي.
وﻃﺎﻟﺒﺖ "ﻃﺎﻟﺒﺎن" ﺑﻮﺿﻊ دﺳﺘﻮر
ﺟﺪﻳﺪ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ووﻋﺪت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
"ﻧﻈﺎم إﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ" ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻠﺪ،
ً
ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻠﻦ وﻗﻔﺎ ﻹﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﻛﺎﻧﺖ واﺷﻨﻄﻦ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ وﻗــﻒ
ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ،واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺳﻴﺎﺳﻲ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻚ إن ﻫﻨﺎك »ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ« ﳌﻦ اﻗﺘﺮﺣﻮا
أﺳﺎﺳﺎ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ(،
وأﺧﻔﻘﻮا ﻓﻲ وﺿﻊ »ﺣﺘﻰ ﻣﺴﻮدة
ﻟﺨﻄﺔ« .ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﺗﻠﻴﻐﺮاف« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أن وزراء
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻧﺎﻗﺸﻮا ﺳﺮا ﺧﻄﻄﺎ
ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﺻﻦ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن وزراء
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﺧﻄﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ) .ﺑﺮوﻛﺴﻞ  -د ب أ(

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي :ﻻ ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

ذﻛﺮت ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن" اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ،
أﻣﺲ ،أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻬﺪت،
ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺳﻼم ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﻗ ـﻄــﺮ ،ﺑـﺴـﺤــﺐ ﻧـﺼــﻒ ﻗــﻮاﺗ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﻠﻮل أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ روﺳﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺴــﻼم ﺣﻨﻔﻲ ﻗــﻮﻟــﻪ:
"اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ،أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأﺧــﺮى
ﻣــﻦ ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ،ﺗـﻌـﻤــﻼن ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺪول
زﻣﻨﻲ ﻟﺨﺮوﺟﻬﺎ".
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس رﺋﻴﺲ
وﻓـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺸ ــﺪدة ،اﻟ ـﺘــﻲ
اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻣـ ــﻊ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ـﻴ ــﻦ أﻓ ـ ـﻐـ ــﺎن ﻧ ــﺎﻓ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮم اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ،أن "ﻃﺎﻟﺒﺎن" ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل
أﺷـﻬــﺮ ﻻ ﺳ ـﻨ ــﻮات .وﻃــﺎﻟــﺐ ﻋﺒﺎس
ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـﻤـﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ "ﻛــﻲ ﻳـﺸــﺎرﻛــﻮا ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن
دون ﻋﻮاﺋﻖ" ،وﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ رﺳﻤﻲ ﻟـ
"ﻃﺎﻟﺒﺎن" داﺧﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﺸﺮط
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وﺷﻬﺪت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت

دوﻟﻴﺎت

ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،رﻓــﺾ اﻟﻤﺘﺤﺪث
ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﺣــﺔ،
ﺳﻬﻴﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،اﻗـﺘــﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﺳﺘﻤﺮار
وﺟﻮد أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
ﺑﻌﺪ ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻘﻮات.
وﻗــﺎل ﺷﺎﻫﻴﻦ" :ﻛﺨﻄﻮة أوﻟــﻰ
ﻧ ــﺮﻳ ــﺪ ﻣـ ـ ـﻐ ـ ــﺎدرة ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﻮات
اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ وإﻧ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮد
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻧــﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ إﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎء وﺟ ـ ــﻮدﻫ ـ ــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي ،ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟـﻔــﺮﻗـﻬــﻢ ﻏﻴﺮ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ،وﻧـﺤـﺘــﺎج
إﻟﻴﻬﻢ ﻓــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل إﻋـ ــﺎدة اﻹﻋـﻤــﺎر
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ".

ّ
ورد ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ وزارة
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎن ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻟــﻢ
ﻧـ ــﻮاﻓـ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺟ ـ ـ ــﺪول زﻣ ـﻨــﻲ
ﻟﺨﻔﺾ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻌﺪد اﻟﻘﻮات ،وﻻ
ﻧﻌﺘﺰم اﻟﺨﻮض ﻓﻲ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﻤﺘﺤﺪث أن واﺷﻨﻄﻦ
ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي "ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻈﺮوف".
)ﻛﺎﺑﻮل ،ﻣﻮﺳﻜﻮ أ ف ب ،د ب أ،
روﻳﺘﺮز(

أﻋﻠﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻟﻴﺔ
أرﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻦ "ﻳﻮم وﻃﻨﻲ ﻹﺣﻴﺎء ذﻛﺮى
اﻹﺑ ــﺎدة اﻷرﻣـﻨـﻴــﺔ" ﻓــﻲ ﻗــﺮار ﺳــﺎرﻋــﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻪ.
واﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي اﺧﺘﻴﺮ ﻹﺣﻴﺎء ذﻛﺮى إﺑﺎدة
 1915ﻫﻮ  24أﺑﺮﻳﻞ ،وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي
ﺗﺤﻴﻴﻪ أرﻣﻴﻨﻴﺎ ﺣﻴﻦ أﻋﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻷرﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣـ ــﺲ اﻷول،
ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت اﻷرﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ ،ﻗ ــﺎل
ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون إن ﺑ ــﻼده "ﻫ ــﻲ أوﻻ دوﻟ ــﺔ ﺗـﻌــﺮف
ﻛ ـﻴــﻒ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻦ أواﺋ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪدﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎردة اﻟ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ
اﻷرﻣﻨﻲ ا ﻟــﺬي ﺑــﺎت ﻳﻄﻠﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم
 1915ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺣـﺼــﻞ ﻣـﻌــﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ إ ﺑ ــﺎدة،
ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ ﺿــﺪ اﻻﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗــﻢ اﻻﻋ ـﺘــﺮاف ﺑﻬﺎ
ﻋﺎم  2001ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ،ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ  24أﺑﺮﻳﻞ ﻳﻮﻣﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻟﺬﻛﺮى
ً
اﻹﺑﺎدة اﻷرﻣﻨﻴﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧﻪ اﺑﻠﻎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ رﺟ ـ ــﺐ ﻃ ـﻴ ــﺐ إردوﻏ ـ ـ ــﺎن
ﺑﻘﺮاره.
إﻻ أن اﻟـﻨــﺎﻃــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ
اﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻛ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﻦ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن "ﻧ ــﺪﻳ ــﻦ
وﻧــﺮﻓــﺾ ﻣ ـﺤــﺎوﻻت ﻣــﺎﻛــﺮون اﻟ ــﺬي ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده ،ﺗﺤﻮﻳﻞ وﻗﺎﺋﻊ
ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ ﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ
اﻟﻮﺿﻊ".

ﻗﻄﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﻓﻨﺰوﻳﻠﻴﻮن،
أﻣﺲ اﻷول ،ﺟﺴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
ﻣﻊ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻗﺒﻴﻞ وﺻﻮل
ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ّ
واﻷدوﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺜﻒ زﻋﻴﻢ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو ﺗﺤﺪﻳﻪ
ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو.
ّ
وﺣﺬر اﻟﺒﺮﳌﺎن ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ّ
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺎدورو ،ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ »ﺧﻂ أﺣﻤﺮ«
ﺑﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات .إﻟﻰ ذﻟﻚ،
ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ روﻣﺎ
أﻣﺲ اﻷول ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة ﻟﻺﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،إن وﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ .وأﺿﺎف
اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن
»اﻟﺸﺮوط اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻫﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
اﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﺑﻌﺪ.
)ﻓﻨﺰوﻳﻼ  -أ ف ب(

رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻳﺰور آﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ

ﻗﺎم رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻴﻮﻧﺎن
أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﺑﺰﻳﺎرة
ﳌﺘﺤﻒ آﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻓﻲ
اﺳﻄﻨﺒﻮل ،أﻣﺲ ،ﺧﻼل رﺣﻠﺔ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰاﻋﺎت
ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺟﺰﻳﺮة ﻗﺒﺮص.
واﺟﺘﻤﻊ ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن
ﻓﻲ أﻧﻘﺮة أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺎل إردوﻏﺎن إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺛﻴﻨﺎ ﻹﻋﺎدة
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻨﻮد ﻓﺮوا إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻓﻲ .٢٠١٦
)اﺳﻄﻨﺒﻮل  -روﻳﺘﺮز(

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن» :اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺗﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻨﺄي ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

وأﺿ ـ ــﺎف ﻛــﺎﻟ ـﻴــﻦ أن "اﻟـ ـﻤ ــﺰاﻋ ــﻢ ﺣـ ــﻮل ﻣــﺎ
ﻳـﺴـﻤــﻰ إ ﺑ ــﺎدة أر ﻣـﻨـﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻛــﺬ ﺑــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗـﺨــﺎﻟــﻒ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ،وﻻ أﺳ ــﺎس
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻬﺎ" ﻗﺎﺋﻼ" :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻠﻄﺦ
ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ".

روﻣﺎ وﺑﺎرﻳﺲ
ً
إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا آﺧ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ روﻣ ــﺎ
وﺑ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ ،اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻰ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟــﻮﻳـﺠــﻲ دي ﻣــﺎﻳــﻮ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ،
أ ﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺑ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻲ ﺣ ــﺮ ﻛ ــﺔ "ا ﻟـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮات
اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺮاء" اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ إﺷ ـ ــﺎرة إﻟــﻰ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺰب "ﺣﺮﻛﺔ  5ﻧﺠﻮم"
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻮي اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺾ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ــﺬي
ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ دي ﻣﺎﻳﻮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎل دي ﻣــﺎﻳــﻮ إﻧ ــﻪ ﺗــﻮﻗــﻒ أﺛ ـﻨــﺎء رﺣـﻠــﺔ
ﻃﻴﺮان ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف
ﺷ ـﻴ ـﻠــﻮﻧ ـﻜــﻮن زﻋ ـﻴ ــﻢ "اﻟـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺮاء"
واﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛ ـﺘــﺐ دي ﻣــﺎﻳــﻮ ﻋ ـﻠــﻰ "ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ"" :رﻳ ــﺎح
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋـﺒــﺮت ﺟـﺒــﺎل اﻷ ﻟ ــﺐ" .و ﻛ ــﺎن ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻗــﺪ ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻋــﻦ دﻋﻤﻪ
ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ.
)ﺑﺎرﻳﺲ ،أﻧﻘﺮة  -وﻛﺎﻻت(

ّ
وﺟﻬﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،أﻣﺲ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻔﻮذ ووﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات،
ودﻋﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﺄي ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻨﺘﻘﺪ دور وﻛﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ّ
ﺿﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻠﺖ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم
 .٢٠١٧وأﻛﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ:
"إذ اﻧﻐﻤﺲ أي ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﻮات
اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓﻬﻮ ّ
ﻳﻘﻮض ﺗﻤﺎﺳﻚ
وﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ".
)إﺳﻼم أﺑﺎد  -أ ف ب(

دوﻟﻴﺎت
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ّ
ﻋﻮن :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﺴﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺑﺮي :ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ

»ﺣﻤﺎس« و»اﻟﺠﻬﺎد« ﺗﺘﻔﻘﺎن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ »ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻏﺰة«

●

ﺑﻴﺮوت  -

•

رﻏﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ً
»ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﻧﻮﻋﺎ
ً
وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻃﻤﺄن
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺸﺎل
ﻋ ــﻮن اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ ،أﻣـ ــﺲ ،أن »ﻛــﻞ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﻮد
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻷن اﻷزﻣﺎت ﺑﺎﺗﺖ وراءﻧﺎ،
ً
واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﺴﻦ« ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
أن »ﺗ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺼــﺎرف
ً
ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﺮﻳﺒﺎ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺮأس رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﻴﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟ ـ ــﻮزاري،
واﻟ ـﺘــﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟ ـﻘ ــﺮاءة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ً
ﻟـﻠـﻤـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ،
وﻗ ــﺪ أﺑ ـﻘــﻲ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺪﻣــﻪ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺿـ ـﻴ ــﻊ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻟﻤﻠﻔﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺿﻔﻴﺖ ﻓﻘﺮات
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ
ﻹﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻨــﺎزﺣ ـﻴــﻦ واﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ
»اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ
ﺑﺰي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻴﻨﺔ ،إن »رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻗــﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ«.
وأﺿــﺎف ﺑﺰي ان »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي
ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟ ــﻰ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺧﻄﻴﺮ،

وﻫـ ــﻮ ﺗ ـﻠــﺰﻳــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﻮك رﻗـ ــﻢ  ،9وأن
إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ ﺣــﺎوﻟــﺖ ﻋـﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻫ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻫﻮ
ﺳﻴﺜﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ« ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ
اﻟﺬي ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﻰ ﺑﻴﺮوت.
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻧ ـﻬ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻨ ــﻮق ،ﺧــﻼل
ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،اﻧ ـ ــﻪ »ﻧـ ـﻔ ــﺬ ﻣـ ــﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ
اﻟﻮزﻳﺮة رﻳﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
اﻻﺳﻤﻨﺘﻴﺔ«.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻨ ــﻮق أن »ﺗـ ـ ـ ــﺪاول
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«،
وﻗﺎل» :أﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻷﺳﻠﻢ اﻟﻮزارة إﻟﻰ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮﻓﻌﺔ رﻳﺎ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻓﺨﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ان »اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ﻳ ـﻘــﻮل
ﻟــﻲ ان ﺛﻘﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﺑﻲ
أﺻـﺒـﺤــﺖ ﻣــﺎﺿـﻴــﺎ ﻣ ـﻀــﻰ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
ﻟﻦ أﺻﺪق ذﻟــﻚ« ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﻻ ﺣﻞ
ﻟﻜﻞ اﻟﻼﺷﺮﻋﻴﺎت إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
دﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺗـﻘـﺼـﻴــﺮﻧــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻘﺎع ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻼح اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ« .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﻮزﻳﺮة رﻳﺎ اﻟﺤﺴﻦ اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ
»ﻣــﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺸﻨﻮق ،ووﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ« ،ﻣﺆﻛﺪة
أن »اﻷﻣ ــﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣــﻊ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«،
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺤﺴﻦ» :ﺳﺄﺳﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ

●

ّ
ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﻨﻮق واﻟﺤﺴﻦ )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ،وﺳ ـﻨ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب وﺗـﺤـﺴـﻴـﻨــﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ:
»ﻟﺪي رؤﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺳﻨﺴﻌﻰ ﻹﻳﺠﺎد
ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻹﻧ ـﺸ ــﺎء ﺳـﺠــﻮن
ﺟــﺪﻳــﺪة« .وﺧﺘﻤﺖ» :ﺳــﺄﺗـﺸــﺪد ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻨﻴﻒ اﻷﺳﺮي وإﻃﻼق
اﻟﻨﺎر واﻟﺴﻼح اﻟﻤﺘﻔﻠﺖ«.
ﻓـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ،أﺑـ ـ ــﺪى
اﻟـﻤـﻄــﺎرﻧــﺔ اﻟ ـﻤــﻮارﻧــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋﻘﺪوا
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻬــﻢ اﻟـﺸـﻬــﺮي ﻓــﻲ اﻟـﺼــﺮح

اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺮﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻜ ــﺮﻛ ــﻲ ،اﻣ ــﺲ،
ارﺗـﻴــﺎﺣـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ أﺷـﻬـ ٍـﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت
ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺤﺼﺺ
ﱠ
واﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﺐ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤﻞ
ُﱢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻋﻠﻘﺖ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ،وﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻤ ــﺖ اﻷزﻣـ ـ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،واﺳﺘﺸﺮى اﻟﻔﺴﺎد.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﻮن أن
»ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ـﺎت ﻓﻲ
ﺑ ـ ــﺪءا ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻹﺻـ ــﻼﺣـ ـ ُ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أ ّﻗﺮت

ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﻴﺪر ،وﺑﺤﺴﻦ
ﺗ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ اﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ َـﺪ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ً ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا
وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ
ِ
اﻟ ـﻀــﺎﻣ ـﻨــﺔ .ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺛﻘﺔ
ّ
ّ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﻣﻦ
اﻟــﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ّ
ﱢ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﻣ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ،وﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎزﺣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـ ّ
ـﻮرﻳ ـﻴ ــﻦ
ّ
وﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔٍ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﻮدﺗﻬﻢ
إﻟــﻰ دﻳــﺎرﻫــﻢ واﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ـ ّـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻬــﻢ
وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ«.

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﺪأت »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻹﺟ ــﺮاء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﺎت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻋﻘﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ً
ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأول ﻫ ــﺬه اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗــﺎت ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻻﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،ﺛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻨــﻮاب ،إذ إن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺗـﻐـﻴــﺮ ﻣﻦ
ً
ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ  25ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺟ ــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت وإﻗــﺮار
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻗﺒﻞ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺒﻠﻎ  1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺤﻘﻞ
»ﻇﻬﺮ« ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻹﻧﺘﺎج 3
ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻏﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن
ﻟﻮزارة اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ.

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺰم
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺴــﺪاد
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  500ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎر ﺑﻴﺎن ،إﻟﻰ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟــﻼﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻧـﺸــﺮ ﻧـﺤــﻮ  22أﻟ ــﻒ ﻣــﺎﻛـﻴـﻨــﺔ ﻧﻘﺎط
ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ

أﺑﺮﻳﻞ  ،2019ورﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻓﻊ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،ﻗ ـﻀــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺾ
ً
ﺑــﺮﻓــﺾ اﻟـﻄـﻌــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣــﻦ  16ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﺠﻴﺰة اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة  3ﺳﻨﻮات،
ﻓ ــﻲ ﻗـﻀـﻴــﺔ »ﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻮارﻳ ــﺦ« وﺗ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ أﺣ ـﻜــﺎم
»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت«.

»ﺣﻤﺎس« و»اﻟﺠﻬﺎد«
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻧﺘﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻓﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ »ﺣﻤﺎس«
و»اﻟﺠﻬﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ« اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﻘﺪم ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ اﻷﺳــﺮى
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻟﺪى »ﺣﻤﺎس« ،واﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮض ﻗﺎدة
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ .وﻛﺸﻒ
ﻣـﺼــﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،أن »ﺣ ـﻤ ــﺎس« ﻣﺜﻠﻬﺎ
وﻓــﺪان ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﻄﺎع
ّ
وﺿﻢ ﻗﺎدة ﻣﻦ
ﻏﺰة ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﻨﻮار ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أﻣﻨﻲ
ً
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل
ً
اﻟﺠﻨﻮد اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺷﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻣﻦ دروز
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ »اﻟﺸﺎﺑﺎك« ،ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻏﺰة ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻨﻮد ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﻗــﺎدة »اﻟـﻘـﺴــﺎم« اﺷﺘﺮﻃﻮا ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ
أي ﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﻮل اﻷﺳﺮى
أن ﻳﻌﺎد اﻃــﻼق ﺳــﺮاح اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﺪي ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺎﻟﻴﻂ،
واﻟــﺬﻳــﻦ ﻋ ــﺎودت اﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑـﻌــﺪ اﻹﻓ ــﺮاج
ﻋﻨﻬﻢ .وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺠﻬﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻏﺰة.
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رياضة
األبيض يغادر السبت إلى إيران
و«الكرة» يؤجل لقاء كاظمة
الغانم :الكويت قادم لدوري األبطال
أحمد حامد

عاشت جماهير الكويت فرحة
غامرة بالفوز على الوحدات
األردني في عقر داره  ،3/2في
المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول ضمن مواجهات
الملحق المؤهل لدوري أبطال
آسيا.

أع ـ ـ ــاد ف ــري ــق الـ ـك ــوي ــت ل ـكــرة
القدم الجماهير الكويتية بعد
 3س ـ ـنـ ــوات غـ ـي ــاب إل ـ ــى أج ـ ــواء
الـمـنــافـســات اآلسـيــويــة بعرض
كروي شائق وممتع في مواجهة
الوحدات األردني ،وذلك بعدما
ح ـ ّـول تــأخــره بهدفين إلــى فوز
ب ــال ـث ــاث ــة ،ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـتــي
جمعت بينهما أمــس األول في
اس ـت ــاد الـمـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي
في عمان.
وتـ ــأهـ ــل األب ـ ـيـ ــض لـلـمــرحـلــة
الثانية مــن الملحق اآلسـيــوي،
ً
ً
ض ــارب ــا م ــوع ــدا م ــع ذوب آهــن
اإلي ــران ــي ال ـث ــاث ــاء الـمـقـبــل في
طـ ـه ــران ،ع ـلــى أن ي ـحــل ال ـفــائــز
ً
م ـن ـه ـمــا ض ـي ـف ــا ع ـل ــى ال ـغ ــراف ــة
القطري  19الجاري في المرحلة
األخيرة من الملحق.
وق ـض ــت ب ـع ـثــة األبـ ـي ــض فــي
عمان ليلة سعيدة بعد تجاوز
ال ـ ــوح ـ ــدات ،إذ اح ـت ـف ــل ال ـفــريــق
بمشاركة السفير الكويتي في
األردن عزيز الديحاني ورئيس
ال ـن ــادي خــالــد ال ـغــانــم ،ونــائـبــه
ب ــدر ال ـع ـص ـي ـمــي ،وأم ـي ــن الـســر
وليد الراشد ،وأمين الصندوق
فهد الغانم.
وأعـ ـل ــن ال ـغ ــان ــم ت ـق ــدي ــم أل ــف
ديـنــار لكل العــب مكافأة مالية
ً
بعد الفوز ،مشيدا بما قدموه،
ً
ومـ ــؤكـ ــدا أن ال ـث ـق ــة ب ـه ــم كــانــت

طائرة الكويت تخسر ً أمام
فنربخشة التركي وديا
خسر فريق الكويت للكرة
الـ ـط ــائ ــرة أم ـ ـ ــام ف ـنــرب ـخ ـشــة
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـثـ ــاثـ ــة أشـ ـ ـ ــواط
مقابل ال شــيء ،في مباراته
ال ـت ـجــري ـب ـيــة ال ـث ــال ـث ــة ال ـتــي
أق ـي ـمــت أم ــس األول ،ضمن
معسكره ا لـمـقــام حاليا في
تــرك ـيــا ،اس ـت ـع ــدادا لـخــوض
منافسات البطولة العربية
ل ــأن ــدي ــة ال ـ ـ ـ ــ ،37ال ـم ـق ــرر أن
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا الـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــي
ال ـتــون ـســي اع ـت ـب ــارا م ــن 12
حتى  24الجاري.
وك ـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت فـ ـ ــاز فــي
م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ت ـج ــري ـب ـي ـت ـي ــن؛
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
ب ـش ـك ـتــاش ب ـث ــاث ــة أش ـ ــواط
ل ـش ــوط ـي ــن ،وال ـث ــان ـي ــة عـلــى
إيـبــابــا بـثــاثــة أش ــواط دون
رد.
وبذلك ،تتبقى لـ"األبيض"
مـ ـ ـب ـ ــاراة ت ـجــري ـب ـيــة واح ـ ــدة
خـ ــال م ـع ـس ـكــره ،وف ـق ــا لما
أع ـل ـن ــه ال ـ ـمـ ــدرب ال ـتــون ـســي
خالد بلعيد في وقت سابق،

أمام غلطة ســراي ،والتي لم
يتحدد موعدها حتى اآلن.

تدريبات مكثفة
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق
تدريباته اليومية المكثفة،
طـبـقــا لـلـبــرنــامــج التأهيلي
الموضوع لفترة المعسكر،
وال ـت ــي يــركــز فـيـهــا الـجـهــاز
الفني على تهيئة الالعبين
من جميع النواحي البدنية
وال ـف ـن ـيــة والـتـكـتـيـكـيــة قبل
خوض المباريات الرسمية
ب ــال ـب ـط ــول ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،إل ــى
جــانــب رفــع درج ــة االنــدمــاج
واالن ـس ـجــام بـيــن الالعبين،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن
البرازيليين ريكاردو ميسس
وفـ ـلـ ـي ــب مـ ــريـ ــانـ ــو ،ال ـل ــذي ــن
استعان بهما الفريق لدعم
صفوفه في البطولة.

كـ ـبـ ـي ــرة ،حـ ـت ــى بـ ـع ــد الـ ـت ــراج ــع
الــواضــح والتأخر فــي النتيجة
في بداية المباراة.
وأكــد الغانم أن األبيض ّ
قدم
ً
في مواجهة الوحدات أداء جيدا
مقارنة بالظروف الصعبة التي
واج ـه ـهــا بــدايــة مــن الجماهير
ال ـغ ـف ـي ــرة وال ـم ـت ـح ـم ـس ــة ،ال ـتــي
س ـ ـ ــان ـ ـ ــدت الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ً
ووصـ ــوال إل ــى الـتــأخــر بهدفين
من دون رد في أول نصف ساعة.
وق ـ ـ ـ ــال إن "تـ ــرك ـ ـيـ ــز وه ـ ـ ــدوء
الالعبين ،ومــن خلفهم الجهاز
الفني بـقـيــادة محمد عبدالله،
كان له مفعول السحر في القدرة
على العودة إلى أجواء المباراة،
وال ـت ـفــوق مـيــدانـيــا السـمـيــا في
الشوط الثاني".
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن م ـ ــا ق ــدم ــه
األبـيــض مــا هــو إال بــدايــة نحو
الـعــودة إلــى المعترك اآلسيوي
بقوة ،مؤكدا قدرة رجال األبيض
على التأهل لدوري األبطال.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ـغـ ــانـ ــم أن رح ـل ــة
الكويت إلى إيران ستكون على
مـ ـت ــن ط ـ ــائ ـ ــرة خـ ــاصـ ــة ال ـس ـبــت
المقبل للحد من حالة اإلرهاق
الـ ـت ــي قـ ــد ي ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـف ــري ــق،
الس ـي ـم ــا أنـ ــه ال ي ــوج ــد ط ـي ــران
مباشر إلى مدينة أصفهان التي
ستستضيف اللقاء.
ّ
ووج ــه رئيس نــادي الكويت

●

ي ـغــادر الع ــب فــريــق ن ــادي الـجـهــراء لـكــرة السلة
النجم عبدالله الصراف بعد غد الى ألمانيا إلجراء
عملية جراحية في الوتر ،بعد االصابة التي ألمت به
خالل مباراة فريقه مع كاظمة ضمن منافسات دور
المجموعات لبطولة درع االتحاد االسبوع الماضي.
وسيجري الصراف العملية الجراحية يوم االحد
بناء على موعد الدكتور المختص ،وسيغادر بعدها
بـيــومـيــن ال ــى ال ــدوح ــة لـلـبــدء ف ــي خ ــوض بــرنــامــج

ال ـش ـكــر إل ــى االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
لكرة القدم وإدارة نادي كاظمة
على تعاونهما وتأجيل مواجهة
األبيض التي كانت مقررة بعد
غد في الدوري الممتاز.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
أعـلـنــت تــأجـيــل الـمــواجـهــة بعد
حصول رئيس االتحاد الشيخ
أح ـم ــد ال ـي ــوس ــف ع ـلــى مــواف ـقــة

مباشرة من رئيس نادي كاظمة
اسـ ـع ــد الـ ـبـ ـن ــوان ع ـل ــى تــأج ـيــل
المباراة ألجل غير مسمى.

القادم أفضل
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أرجـ ـ ـ ــع م ـ ــدرب
الـ ـك ــوي ــت م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه مــا
تعرض له األبيض في مواجهة

ال ـف ــردي ــة ك ــان ــت أب ـ ــرز سـلـبـيــات
الدقائق األولى ،إال أن المحصلة
كـ ـ ــانـ ـ ــت م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــروج
ً
بالمباراة الى بر األمان" ،مشيدا
بـتـعــامــل الــاع ـب ـيــن وال ـتــزام ـهــم
بالتعليمات وعدم االندفاع إلى
ال ـه ـج ــوم وت ـ ــرك م ـس ــاح ــات فــي
الخط الخلفي كــان من الممكن
أن تتسبب في توسيع الفارق.

ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات ،وت ـ ـل ـ ـقـ ــي ه ــدف ـي ــن
مبكرين ،إلــى األج ــواء الجديدة
التي شهدتها المباراة في ظل
وجـ ــود ج ـمــاه ـيــري غ ـف ـيــر ،إلــى
جانب الطقس البارد في ملعب
ً
ال ـم ـب ــاراة ،م ــؤك ــدا أن "األب ـيــض
نجح في العودة وأدرك التعادل
قبل فوات األوان".
وأضاف عبدالله أن "األخطاء

«طائرة» العربي عادت على حساب التضامن
●

محمد عبدالعزيز

استعاد فريق العربي للكرة الطائرة اتزانه
المفقود منذ بداية الدوري الممتاز ،وحقق فوزه
األول على حساب منافسه التضامن بنتيجة
ثالثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التى
جمعت الفريقين أمس األول على صالة يوسف
شــاهـيــن ال ـغــانــم ب ـنــادي كــاظـمــة ضـمــن الـجــولــة
الرابعة من المسابقة ،وجــاء ت نتائج األشواط
كالتالي (.)22-25 ،17-25 ،25-17 ،22-25
وف ــي م ـبــاراة أخ ــرى ج ــرت أم ــس األول ضمن
المرحلة ذاتها ،حافظ فريق كاظمة على سلسلة
ً
انتصاراته ،ليحقق الفوز الرابع تواليا ،وذلك
عـلــى ح ـســاب مضيفه ا ل ـج ـهــراء بنتيجة ثالثة
أشــواط مقابل شوط واحد (-25 ،25-22 ،22-25
.)19-25 ،23
بهذه النتائج ،حافظ البرتقالي على صدارة
الترتيب برصيد  8نقاط ،في حين ارتقى العربي
لـلـمــركــز ال ـثــالــث ب ـف ــارق ن ـق ــاط األشـ ـ ــواط خلف
القادسية الثاني ،وأمــام التضامن الرابع ولكل
منهم  5نـقــاط ،بينما ظــل الـجـهــراء فــي المركز
السادس واألخير بـ 3نقاط.
يذكر أن مباريات نــادي الكويت مؤجلة في
الـبـطــولــة ،بـسـبــب اس ـت ـعــداداتــه ومـشــاركـتــه في
البطولة العربية لألندية في تونس.
ومن جانب آخر ،رفعت اللجنة المؤقتة الدارة
االتحاد الكويتي للكرة الطائرة جميع العقوبات
عن الالعبين واإلداريين لجميع المراحل السنية

الصراف إلى ألمانيا
إلجراء عملية في الوتر

جابر الشريفي

فرحة العبي الكويت بعد تسجيل الهدف الثالث

التأهيل في اكاديمية اسباير .وستستغرق عملية
التأهيل شهرا كامال ،وذلك يعني غيابه عن فريقه
خالل الشهر الجاري الذي يخوض به الجهراء ما
تبقى من بطولة درع االتحاد باإلضافة إلى جزء من
منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري.
يذكر ان الصراف يلعب للجهراء منذ موسمين
بعد ان انتقل له من كاظمة ،وحقق مع ابناء القصر
األحمر بطولة درع االتحاد في الموسم الماضي
ال ــى جــانــب الـمــركــز الـثــالــث فــي بطولتي ال ــدوري
والكأس.

ضربة ساحقة من محمد القطان (تصوير جورج ريجي)
عــدا عقوبة الشطب ،وذلــك بمناسبة رفــع سمو
ً
أمير البالد علم الكويت ،إيذانا ببدء االحفاالت
باالعياد الوطنية.

المجدلي بطل تنس
الناشئين تحت  14سنة
أح ــرز العــب ن ــادي الكويت الرياضي
ي ــوس ــف ال ـم ـجــدلــي ل ـقــب ف ـ ــردي بـطــولــة
االتحاد الكويتي للتنس لتحت  14سنة،
الـتــي اختتمت أمــس األول على مالعب
نادي اليرموك الرياضي.
وجــاء في المركز الثاني العــب نادي
اليرموك الرياضي محمد عادل الشطي،
في حين حل العبا السالمية عبدالرزاق
علي عبدال واليرموك حسين عبدالرضا
الشطي في المركز الثالث.
وفــي منافسات الــزوجــي جــاء ثنائي
ال ـي ــرم ــوك ال ـم ـكــون م ــن حـسـيــن الـشـطــي
ومحمد الشطي في المركز األول ،وفي
المركز الثاني ثنائي السالمية عبدالرزاق
عـبــدال ومحمد سـعــود بــوعـبــاس ،وحل
كل من ثنائي الكويت يوسف المجدلي
وح ـس ــن ال ـب ـح ــران ــي وث ـن ــائ ــي ال ـي ــرم ــوك
يعقوب يوسف وعبدالوهاب العبدالله
في المركز الثالث.
وفـ ـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ــأن ــدي ــة
المشاركة في البطولة ،جــاء في المركز
األول نادي اليرموك برصيد  274نقطة،
وفي المركز الثاني نادي الكويت برصيد
 200نـقـطــة ،وف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث نــادي
السالمية برصيد  145نقطة ،وفي المركز
الرابع نادي خيطان برصيد  126نقطة،
وفي المركز الخامس نادي الصليبيخات
برصيد  16نقطة ،وفي المركز السادس
نادي الساحل برصيد  16نقطة.

ويشمل القرار العبي نادي القادسية ناصر
عـبــدالـصـمــد ،وفـهــد ح ــزام الـعـنــزي ،إضــافــة إلــى
إداري "األصفر" عبدالله العنزي.

ً
وأكــد أن الوقت بات مناسبا
لــاس ـت ـعــداد لـمــواجـهــة الـفــريــق
اإليـ ــرانـ ــي ب ـعــد تــأج ـيــل م ـب ــاراة
ً
كــاظـمــة ف ــي "ال ـم ـم ـتــاز" ،مـشـيــرا
إلى أن الجهاز الفني سيواصل
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات م ـ ــن دون ت ــوق ــف
حتى موعد المغادرة إلى إيران
السبت المقبل.

برقان أولم ألعضاء
جمعيته العمومية
أقــام مجلس إدارة نــادي برقان ،أمس األول،
حـفــل عـشــاء فــي قــاعــة النخبة بمنطقة جنوب
الصباحية ،بمناسبة فوزه في انتخابات النادي
التي جرت في  12يناير الماضي.
وقال رئيس النادي همالن الهمالن إن مجلس
اإلدارة حرص على إقامة حفل العشاء ألعضاء
الجمعية العمومية لتقديم واجــب الشكر لهم
ً
على منحهم الثقة لقائمة الجميع ،متمنيا أن
يـكــون هــو ومـجـلــس إدارتـ ــه عـنــد حـســن ظنهم،
وعلى قدر الثقة التي منحت لهم.
وأش ــار الهمالن إلــى الـتــزام القائمة بالعمل
على تطوير مستوى الفرق الرياضية في النادي،
ً
وإضافة المزيد من اللعبات؛ تنفيذا لبرنامجها
االنتخابي الذي أعلنته إبان الحملة االنتخابية.
وشـ ــدد ع ـلــى ح ــرص الـ ـن ــادي ع ـلــى ال ــوق ــوف
م ــع بـقـيــة األن ــدي ــة وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
لـتـنـفـيــذ خــريـطــة ال ـطــريــق الـمـتـفــق عـلـيـهــا بين
الحكومة الكويتية واللجنة األولمبية الدولية
لــرفــع اإلي ـقــاف عــن الــريــاضــة المحلية ،وع ــودة
المنتخبات الكويتية للمشاركة فــي المحافل
الدولية.
وجــدد الهمالن تأكيده أن األبــواب مفتوحة
ً
لكل محبي الـنــادي ال ــذي لــن يـكــون حـكــرا لفئة
ً
دون أخـ ــرى ،مــوض ـحــا أن "ال ـكــل حــريــص على
خدمة النادي وأبنائه ،وأن المصلحة العامة هي
الهدف الذي يسعى جميع الرياضيين لتحقيقه".

الصليبيخات زاد أوجاع التضامن في دوري اليد

جانب من لقاء الصليبيخات والتضامن ( تصوير جورج ريجي)

●

محمد عبدالعزيز

زاد فريق الصليبيخات لكرة اليد من
أوجــاع منافسه التضامن ،بفوزه عليه
( 21-24الشوط األول  ،)10-14في المباراة
التي جمعت الفريقين أمــس األول على
صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية،
ضمن منافسات الجولة الـ  13من الدوري
العام.

وفي مباراة أخرى ،تغلب اليرموك على
منافسه الساحل بنتيجة .21-32
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ارتـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ل ـل ـمــركــز
ال ـس ــادس ،ب ـفــارق األهـ ــداف عــن النصر،
ول ـ ـكـ ــل م ـن ـه ـم ــا  13نـ ـقـ ـط ــة ،فـ ـيـ ـم ــا رف ــع
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  6ن ـقــاط
بــال ـمــركــز ال ـثــالــث ع ـش ــر ،يـلـيــه الـســاحــل
ب ـن ـق ـط ـت ـيــن فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــراب ـ ــع ع ـشــر،
والتضامن أخيرا بدون رصيد.
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منتخب الكويت إلى روسيا للمشاركة
في «ألعاب األطفال الشتوية»

sports@aljarida●com

ً
تأهل  12فريقا لنهائيات بطولة
شهداء الكويت لـ «ميني قول»

منظمو البطولة والمشرفون عليها مع أحد الفرق المتأهلة
وفد الكويت المشارك في البطولة الدولية األولى لألطفال
توجه وفد منتخب الكويت
لـ ــأل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة أمـ ــس
األول إل ــى جــزيــرة سخالين
الروسية ،استعدادا للمشاركة
فــي البطولة الدولية األولــى
لأللعاب الشتوية لألطفال،
المقرر انطالقها هناك بعد
غـ ٍـد بمشاركة عــدد كبير من
دول العالم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
إدارة نادي األلعاب الشتوية
ال ـكــوي ـتــي ع ـبــدال ـلــه ال ـغــريــب
قبل الـمـغــادرة ،إن المنتخب
سـيـشــارك فــي ه ــذه البطولة
ب ـم ـس ــاب ـق ــات الـ ـه ــوك ــي عـلــى

الجليد والسرعة على الجليد
للفتيان ،واالستعراض على
الجليد (الفيغر) للفتيات.
وأضـ ــاف الـغــريــب أن هــذه
البطولة ،التي تستمر حتى
 19ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،تـ ـع ــد ن ـس ـخــة
م ـ ـص ـ ـغـ ــرة ل ـ ـ ـ ـ ــدورة األلـ ـ ـع ـ ــاب
الشتوية األو لـمـبـيــة للكبار،
التي تقام كــل أربــع سنوات،
إذ تشهد إقامة عدد كبير من
االلعاب ،مؤكدا حرص النادي
على المشاركة لدعم العبيه
من صغار السن.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب
سيبدأ مشواره في البطولة
ب ـن ـف ــس يـ ـ ــوم االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ،إذ

يـ ـلـ ـع ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـه ــوك ــي
أول ـ ـ ـ ــى م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه ف ـ ــي دور
المجموعات التي سيتحدد
منافسه الحقا وفقا للقرعة،
كـمــا ي ـبــدأ الــاع ـبــان يعقوب
الـشــايـجــي وفـيـصــل الـغــريــب
م ـش ــواره ـم ــا ف ــي م ـنــاف ـســات
ال ـســرعــة ع ـلــى الـجـلـيــد الـتــي
تتضمن عدة مسابقات.
وذك ـ ــر أن ال ــاع ـب ــة لــولــوة
الـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي س ـت ـم ـثــل
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
(الفيغر) ،ستبدأ مشاركتها
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ب ـن ـفــس ال ـي ــوم
بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ف ـ ـ ـقـ ـ ــرات
ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة وفـ ـق ــا ل ـنــوع

المسابقة ،معربا عن أمله أن
يحقق العبو المنتخب نتائج
مشرفة في البطولة رغم قوة
المنافسة.
يذكر أن البطولة تدعمها
الـلـجـنــة األولـمـبـيــة الــدولـيــة،
وهـ ـ ــي م ـخ ـص ـصــة لــاع ـب ـيــن
من أعمار  8سنوات إلــى 14
س ـنــة ،وت ـش ـمــل أي ـضــا إقــامــة
م ـس ــاب ـق ـت ــي الـ ـت ــزحـ ـل ــق عـلــى
الجليد والكيرلنغ وغيرهما
م ـ ـ ـ ــن األل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة
المعتمدة من اللجنة.
(كونا)

تأهلت فــرق مــدارس سيف الدولة ومدرسة
خــا لــد المضف بمنطقة العاصمة التعليمية
لـنـهــائـيــات الـنـسـخــة الـثــالـثــة لـبـطــولــة "ش ـهــداء
ال ـك ــوي ــت" ل ـ ـ "م ـي ـنــي ق ـ ــول" ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،خــال
التصفيات التي أقيمت األسـبــوع الـجــاري في
ً
"العاصمة التعليمية" بمشاركة  12فريقا.
كما تأهلت مدرسة ابن زهر ومدرسة جعفر
ب ــن أب ــي طــالــب بـمـنـطـقــة م ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،بعد
منافسة قوية بين أكثر من فريق من أجل خطف
بطاقتي التأهل للنهائيات التي تقام في صالة
اتحاد كرة اليد.
وكــانــت تــأهـلــت ف ــرق مـ ــدارس الـشـيــخ أحمد
الفارسي وابن عساكر (األحمدي) ،وابن طفيل
وزيـ ــد ب ــن ع ـلــي (الـ ـجـ ـه ــراء) ،وع ـم ــار ب ــن يــاســر
وسعود العبدالرزاق (الفروانية) ،ومدرسة مال
حـســن ال ـك ـنــدري وم ــدرس ــة سـعـيــد بــن الـعــاص
(حولي).
ووص ـ ــل عـ ــدد الـ ـف ــرق ال ـم ـتــأه ـلــة لـنـهــائـيــات

ً
البطولة حتى اآلن إلــى  12فــريـقــا ،حيث تقام
البطولة برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان
األمـيــري ،بالتعاون مع وزارة التربية ،بنظام
خروج المغلوب.
وقال المنسق العام للبطولة حسن الخواجة،
إن التصفيات التي أقيمت خالل الفترة الماضية
فــي المحافظات الـســت ،تأهل خاللها فريقان
مــن كــل محافظة لتصل عــدد ال ـفــرق المتأهلة
ً
حتى اآلن إلى  12فريقا ،باإلضافة إلى التعليم
الخاص والمدرسة البريطانية (.)BSK
وتوجه الخواجة بالشكر إلى مكتب الشهيد
والموجه العام للتربية البدنية وليد عايش،
ً
الــذي بذل جهودا كبيرة في نجاح التصفيات
ً
وصوال إلى البطولة المقرر إقامتها في صالة
م ــرك ــز الـشـهـيــد ف ـهــد األح ـم ــد بــالــدع ـيــة ،خــال
ً
الفترة من  10إلى  12الجاري تزامنا مع احتفال
الكويت باألعياد الوطنية.

اختتام معسكر المسدس للرماة اآلسيويين الشارقة يبتعد في صدارة الدوري اإلماراتي
العتيبي وآل خليفة يتوسطان الرماة المشاركين في المعسكر

ُ
اختتم أمس معسكر رماية المسدس السابع
للشباب ،والذي أقيم على مجمع ميادين الشيخ
صباح األحمد األولمبي للرماية ،تحت إشراف
االتحاد اآلسيوي ،بالتعاون مع نادي الرماية
الكويتي ،بمشاركة رماة من  19دولة آسيوية،
وذلــك بحضور الشيخ علي الخليفة ،رئيس
االت ـحــاد اآلس ـيــوي للعبة ،ودعـيــج العتيبي،
رئيس االتحادين الكويتي والعربي للرماية.
وقام الحضور بتوزيع الجوائز والشهادات
على المشاركين في المعسكر ،والذين مثلوا
ً
كـ ــا م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،والـصـيــن
تايبيه ،والعراق ،وإندونيسيا ،وأوزبكستان،
وإي ـ ــران ،وبــاك ـس ـتــان ،وتــايـلـنــد ،وســريــانـكــا،
وسورية ،وطاجيكستان ،وقطر ،وكازاخستان،
والـمــالــديــف ،وماليزيا ،وميانمار ،والكويت
الدولة المضيفة.

وقدم المحاضرات كل من الكوري الجنوبي
كيم ال هوان ،والمدرب التركي ايفاك زوزسك،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ب ـن ــادي الــرمــايــة
الكويتي ،االندونيسي جاسني بن شاري ،كما
تم شرح آخر التعديالت على القوانين الدولية
للرماة المشاركين.
مــن جانبه ،رحــب دعيج العتيبي برئيس
ً
االتحاد اآلسيوي للرماية ،مشيرا إلى اعتزاز
الكويت بتنظيم مثل هذه الفعاليات ،السيما
أن وقت المعسكر يتزامن مع انطالق منافسات
بطولة صاحب السمو الدولية للرماية ،والتي
س ـت ـقــام ع ـلــى م ـ ــدار ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ب ـعــد غد
السبت ،ويتخلها إقامة العديد من الــدورات
والدراسات من خالل التعاون مع العديد من
االت ـحــادات األوروب ـيــة واآلسـيــويــة ،بمشاركة
أكثر من  30دولة.

وأك ــد العتيبي حــرص ن ــادي الــرمــايــة على
االه ـت ـم ــام بــال ـش ـبــاب وال ـنــاش ـئ ـيــن ف ــي إط ــار
توجيهات القيادة السياسية بفتح المجال أمام
صقل مهارات الجيل الواعد للمحافظة على
نجاحات اللعبة ،ومواصلة حصد البطوالت
واأللقاب ،واتساع قاعدة منتسبيها.
وت ـ ّ
ـوج ــه العتيبي بــالـشـكــر إل ــى القائمين
والـمـحــاضــريــن والـمـشــاركـيــن فــي المعسكر،
وبالتهنئة للرماة المشاركين.
يذكر أن االتحاد الكويتي للرماية أقام في
وقت سابق دورة حكام الخرطوش بمشاركة
عــدد مــن الحكام الكويتيين وسلطنة عمان،
الــذيــن اج ـت ــازوا الـ ــدورة بـنـجــاح ،وت ــم تــوزيــع
الـشـهــادات بحضور رئـيــس االتـحــاد الـقــاري،
إضافة إلى رئيس االتحادين العربي والكويتي
للرماية.

ابـ ـتـ ـع ــد ال ـ ـشـ ــارقـ ــة خـمــس
نقاط في الصدارة بعد فوزه
الصعب على ضيفه الظفرة
 ،1-2وتعادل مطارده العين
م ــع ضـيـفــه االم ـ ـ ــارات صـفــر-
صفر أمــس األول ،فــي ختام
المرحلة الــرابـعــة عـشــرة من
الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
ورفع الشارقة رصيده إلى
 35نقطة مـقــا بــل  29للعين،
الذي يملك مباراة مؤجلة مع
الوحدة ،و 28للجزيرة الثالث
وشباب األهلي الرابع.
في المباراة األولــى ،فاجأ
ا لـ ـ ـظـ ـ ـف ـ ــرة ص ـ ــا ح ـ ــب األرض
بـ ــاف ـ ـت ـ ـتـ ــاح الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فــي
الدقيقة السادسة بعد ركلة
ح ــرة م ــن ال ـبــرازي ـلــي دييغو
ريـغــونــاتــو حــولـهــا عبدالله
ال ــرف ــاع ــي ب ــرأس ــه ف ــي شـبــاك
الحارس عادل الحوسني.
وأدرك ال ـشــارقــة ،الوحيد
الـ ــذي ل ــم يـخـســر ح ـتــى اآلن،
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل مـ ـ ــن ركـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ــزاء
احـتـسـبــت ب ـعــد الـ ـع ــودة إلــى
تقنية ا لـمـســا عــدة بالفيديو
في التحكيم ( )VARسددها
ال ـبــرازي ـلــي اي ـغ ــور ك ــورن ــادو
بنجاح (.)78
وقـ ـب ــل دق ـي ـق ــة مـ ــن ن ـهــايــة
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت األص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،ت ـج ـن ــب
ال ـشــارقــة ال ـت ـعــادل الـخــامــس

جانب من لقاء الشارقة والظفرة في الدوري اإلماراتي

هذا الموسم بتسجيل هدف
ال ـفــوز عـبــر الـبــديــل معتصم
ي ــاس ـي ــن ،ال ـ ــذي اس ـت ـغــل كــرة
كورنادو المرتدة من حارس
مرمى الظفرة خالد السناني
ليضعها في الشباك (.)89
وب ـ ـقـ ــي الـ ـظـ ـف ــرة ال ـع ــاش ــر
ب ــر صـ ـي ــد  14نـ ـقـ ـط ــة ض ـمــن
دائرة المهددين بالهبوط إلى
الدرجة الثانية.
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة،
ف ـشــل ال ـع ـيــن ب ـق ـيــادة مــدربــه
الـكــرواتــي الـمــؤقــت زيلييكو

سوبيتش في تحقيق الفوز
على اإلمارات ،صاحب المركز
ال ـث ــال ــث ع ـش ــر ق ـب ــل األخـ ـي ــر،
واكتفى بتعادل سلبي زاد من
صعوبة مهمته في الحفاظ
على اللقب.
وق ـ ـ ــاد س ــوب ـي ـت ــش ال ـع ـيــن
في مباراته الرسمية األولى
بـ ـ ــد يـ ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــوا طـ ـ ـن ـ ــه زوران
ماميتش ،الذي رحل لتدريب
الهالل السعودي ،كما شارك
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي روبـ ـ ــن روبـ ـي ــرو
بـ ـ ــديـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ح ـس ـي ــن

الـ ـشـ ـح ــات الـ ـ ــذي ت ـع ــاق ــد مــع
مواطنه األهلي.
ورفـ ـ ــع اإلم ـ ـ ـ ــارات رص ـي ــده
إلى  10نقاط وعزز آماله في
البقاء ،إذ يبتعد عن الفجيرة
صاحب المركز الثاني عشر
بثالث نقاط فقط.
وصعد الوحدة إلى المركز
السادس بفوزه على مضيفه
االتحاد كلباء بأربعة اهداف
نـظـيـفــة ،لـيــرفــع رص ـيــده الــى
 21نقطة ،مقابل  18لالتحاد
كلباء الثامن.

األهلي يعبر محطة إنبي ويواصل مطاردة الزمالك وبيراميدز
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

واص ـ ــل ف ــري ــق الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي سـلـسـلــة ان ـت ـصــاراتــه
المحلية بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في
المباراة التي جمعتهما مساء أمــس األول على استاد
ب ـت ــروس ـب ــورت ،وال ـمــؤج ـلــة م ــن ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة عـشــرة
لمسابقة الدوري المصري.
جــاء ت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين،
بضغط مبكر من األهلي إلحــراز هــدف يريح األعصاب
في حين تراجع إنبي للدفاع.
وظــل األداء على نفس المنوال حتى جــاء ت الدقيقة
 38التي شهدت إحراز أيمن أشرف الهدف األول لألحمر
عقب إرسال التونسي علي معلول كرة عرضية من ضربة
ركنية فشل د فــاع الفريق البترولي فــي التعامل معها
لتصل إلى أشرف الذي سددها في المرمى بسهولة.
وأهدر كريم نيدفيد فرصة إحراز هدف ثان بالدقيقة
الـثــانـيــة م ــن ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع بـعــدمــا اسـتـقـبــل كــرة
عرضية برأسه خارج المرمى.
لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا ،حيث واصل
األهـلــي الضغط الهجومي بحثا عــن إح ــراز هــدف ثان
حتى تحقق مراده في الدقيقة  54عن طريق أجاي عقب
تلقيه كرة بينية رائعة من جيرالدو ليضعها في الشباك
البترولية.
ونشط أداء إنبي الهجومي من أجل تقليل الفارق حتى
جــاء ت الدقيقة  80التي نجح فيها محمود قاعود في
إحــراز الهدف األول لفريقه بضربة رأس ،قبل ان يشهر
الحكم محمد الصباحي بطاقة حمراء ألحمد رفعت العب
إنبي في الدقيقة  84بداعي السخرية منه بعد منحه
بطاقة صفراء.
وفي الدقيقة األخيرة ألغى الحكم أيضأ هدفا إلنبي
بعد إشارة من حكم الراية بوجود تسلل ،لتمر الدقائق
المتبقية بال جديد وتنتهي المباراة بفوز األهلي بهدفين
مقابل هدف.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ،واصـ ــل األه ـل ــي مـ ـط ــاردة بـيــرامـيــدز
والزمالك على القمة بعد أن رفع رصيده للنقطة  36في

المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21
ليبقى في المركز الثالث عشر.

بتروجيت يهزم دجلة
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضـمــن فـعــالـيــات الـجــولــة  21فــاز
بتروجيت على وادي دجلة بهدف دون رد أحرزه أحمد
عبدالرسول ،ليرفع رصيده إلــى النقطة  18في المركز
األخـيــر ،في حين توقف رصيد الفريق الــدجــاوي عند
النقطة  20في المركز قبل األخير.

مبارتان ...اليوم
وضـمــن الـجــولــة ذاتـهــا يحل اإلن ـتــاج الـحــربــى ضيفا
على الجونة في الخامسة مساء اليوم ،بتوقيت الكويت.
ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد  22نقطة،
في حين يحتل اإلنتاج الحربي المركز السادس برصيد
 28نقطة .
ويخوض اإلسماعيلي الحادي عشر برصيد  23نقطة
مواجهة قوية أمام المقاصة الرابع برصيد  30نقطة في
الثامنة مساء على استاد المقاولون بالجبل األخضر.

اإلدارة البترولية تطالب
بإعادة المباراة
قرر مسؤولو نادي إنبي تقديم شكوى رسمية ضد
الحكم محمد الصباحي الذي أدار لقاء الفريق أمام
األهلي في المباراة المؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة
لـلــدوري الـمـصــري ،بــداعــى إلـغــاء هــدف صحيح قبل
صافرة النهاية ،باإلضافة إلى طرد أحمد رفعت بدون
سبب واضح ،مطالبين اتحاد الكرة بإعادة المباراة
وعدم إسناد أي لقاء للفريق للصباحي مستقبال.

العبو األهلي يحتفلون بالهدف الثاني (خاص -الجريدة)

ةديرجلا
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إنفانتينو وتشيفيرين يحجزان مقعدي رئاسة «فيفا» و«يويفا»
سيكون السويسري جاني
إنفانتينو المرشح الوحيد
لالنتخابات الرئاسية
لالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) المقرر إقامتها في
يونيو المقبل ،كما سيدخل
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين
الجمعية العمومية لالتحاد
األوروبي اليوم كمرشح وحيد
ً
أيضا لرئاسة "يويفا".

أع ـلــن االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم (فيفا) ،أن رئيسه الحالي
ال ـســوي ـســري جــانــي إنفانتينو
س ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح ال ــوحـ ـي ــد
لالنتخابات الرئاسية المقررة
في الخامس من يونيو المقبل
في باريس.
ويضمن إنفانتينو ( 48عاما)
بــذلــك واليـ ــة ج ــدي ــدة م ــن أرب ـعــة
أعوام في رئاسة الهيئة الكروية،
وهـ ـ ــو ال ـم ـن ـص ــب ال ـ ـ ــذي ي ـت ــواله
منذ فبراير  ،2016إثــر فضيحة
كبرى هزت كرة القدم العالمية،
وأطاحت برؤوس كبيرة أبرزها
سلفه مواطنه جوزيف بالتر.
وكـ ـ ــان الـ ــدولـ ــي ال ـســوي ـســري
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق وم ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي رامـ ـ ـ ـ ــون فـ ـيـ ـغ ــا قــد
أبــدى رغبته في دخــول السباق
نـحــو الــرئــاســة ،لكنه لــم يتمكن
مــن الـحـصــول على دعــم خمسة
ات ـحــادات وطنية مــن أصــل 211
مـنـضـمــة إلـ ــى االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
مــن أجــل منافسة مــواطـنــه على
المنصب.
وتولى إنفانتينو منصبه في
إحدى المراحل األكثر حساسية
في تاريخ "فيفا" ،وسط فضائح
ف ـ ـس ـ ــاد ه ـ ـ ـ ــزت أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـل ـع ـب ــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وأدت إل ـ ــى تــوقـيــف
مسؤولين واإلطاحة بآخرين.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز الـ ـخـ ـط ــوات ال ـتــي
اتخذها إنفانتينو منذ أن تبوأ
منصبه ،ر فــع عــدد المنتخبات
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ن ـهــائ ـيــات كــأس
ال ـع ــال ــم م ــن  32إل ـ ــى  48فــريـقــا

اع ـت ـب ــارا م ــن نـسـخــة ع ــام 2026
الـمـقــررة فــي الــواليــات المتحدة
و كـنــدا والمكسيك .كما يحاول
جاهدا تسويق فكرة اعتماد 48
فريقا في نسخة قطر  2022على
أن يتخذ االتـحــاد الــدولــي قــراره
بهذا الشأن الشهر المقبل ،خالل
اجـتـمــاعــاتــه ف ــي مــديـنــة ميامي
األميركية.
ويـطـمــح إنفانتينو ال ــى رفــع
ع ـ ـ ــدد األنـ ـ ــديـ ـ ــة الـ ـم ـ ـشـ ــارك ــة فــي
كــأس الـعــالــم لــأنــديــة مــن  7الى
 24اعـتـبــارا مــن  ،2021وتعديل
ص ـي ـغــة ال ـم ـســاب ـقــة إض ــاف ــة الــى
إطــاق دوري عالمي لــأمــم ،في
إصالحات يؤكد أنها ستدر على
اللعبة عائدات إضافية بقيمة 25
مليار دوالر.
ويلقى هذا المشروح معارضة
م ــن رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

تحديات أمام تشيفيرين
ب ـع ــد ع ــام ـي ــن ون ـص ــف ال ـع ــام
م ــن ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا لــات ـحــاد
األوروب ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (يــويـفــا)
على وقع فضائح االتحاد الدولي
(فـيـفــا) الـتــي أطــاحــت بالرئيس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق لـ ـ ــات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـقـ ـ ــاري
الفرنسي ميشال بالتيني ،يدخل
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين
ال ـيــوم الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة في
روم ـ ــا ،مــرش ـحــا وح ـي ــدا لــواليــة
جديدة من أربع سنوات.
ول ـ ــم ي ـت ـق ــدم أح ـ ــد ب ـتــرش ـحــه

تشيفيرين

إنفانتينو
لـمـنــافـســة الـمـحــامــي الـبــالــغ من
ال ـع ـم ــر  51عـ ــامـ ــا ،واآلتـ ـ ـ ــي ال ــى
رئــاســة الهيئة الـكــرويــة القارية
بعد ف ــوزه فــي انتخابات 2016
على الهولندي ميكايل فان براغ.
يعرف عن تشيفيرين ،الرئيس
ال ـســابــق لــات ـحــاد السلوفيني،
عمله بصمت بعيدا عن األضواء.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـق ــرب ـي ــن م ـ ـنـ ــه ،ف ــإن
أفضل ما حققه الــى اآلن يتمثل
بـ ـ "إصـ ــاح الـحــوكـمــة مــن خــال
ت ـح ــدي ــد فـ ـت ــرة والي ـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس
الـقــاري بـثــاث والي ــات مــن أربــع
سنوات كحد أقصى والمحافظة

على وحدة الكرة األوروبية".
كــان تشيفيرين مقيدا بعض
الشيء خالل واليته األولى ،ألنه
كــان يتعين عليه تنفيذ قــرارات
اتـخــذت فــي عهد بالتيني الــذي
ينهي في أكتوبر المقبل ،عقوبة
إي ـ ـقـ ــاف أرب ـ ـعـ ــة أع ـ ـ ـ ــوام عـ ــن كــل
نشاط كــروي ،على خلفية دفعة
مـشـبــوهــة تـلـقــاهــا م ــن الــرئـيــس
ال ـس ــاب ــق ل ـ ـ "ف ـي ـف ــا" ال ـســوي ـســري
جوزيف بالتر.
وفــي كلمة ألقاها حديثا في
العاصمة السلوفينية ليوبليانا،
اعتبر تشيفيرين ،أن تقدمه الى

رئ ــاس ــة االت ـح ــاد ف ــي  2016أتــى
ف ــي ل ـح ـظــة "نـ ـم ــوذجـ ـي ــة ،كــانــت
ال ـف ـض ـي ـحــة األكـ ـب ــر ق ــد شــوهــت
صـ ــورة ك ــرة ال ـق ــدم .ت ـقــدمــت .تم
ال ـت ـق ـل ـيــل مـ ــن شـ ــأنـ ــي ،وع ـنــدمــا
أدركـ ـ ـ ــوا (الـ ـخـ ـص ــوم) ذلـ ـ ــك ،ك ــان
الوقت متأخرا".
ب ـعــد م ـف ــاج ــأة ال ــوص ــول الــى
ال ـم ـن ـص ــب ،ي ــأم ــل ال ـس ـلــوف ـي ـنــي
ف ــي واليـ ـت ــه ال ـج ــدي ــدة أن يـتــرك
بـصـمـتــه م ــن خ ــال م ـنــح مــراكــز
أكثر لألندية الصغيرة مع خلق
مسابقتين جديدتين؛ إحداهما
مسابقة قارية ثالثة على صعيد

األندية ،الى جانب دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي،
ودوري األمــم للمنتخبات التي
ان ـط ـل ـقــت نـسـخـتـهــا األولـ ـ ــى في
خريف العام الماضي.
وي ـق ــول م ــدي ــر م ــرك ــز قــوانـيــن
واقـتـصــاد الــريــاضــة فــي جامعة
ليموج الفرنسية ديدييه بريمو:
"مــن الــواضــح أن لــديــه رغـبــة في
منح المزيد من الفرص لألندية
الصغيرة والمنتخبات ،لكن من
الـمـبـكــر ال ـق ــول م ــا إذا ك ــان ثمة
تأثير لذلك".

غوارديوال ينصح إيفرتون بالصبر على سيلفا بريمن يقصي دورتموند من كأس ألمانيا
نصح مــدرب مانشستر سيتي بيب غــوارديــوال منافسه إيفرتون بالصبر على مدربه
ماركو سيلفا ،الذي يتعرض النتقادات ،ألن وصول أي مدرب جديد قد ال يضمن تحسن
وضع الفريق.
وأنفق إيفرتون بسخاء على التعاقد مع العبين جدد قبل انطالق الموسم ،لكن النتائج
جــاء ت عكس التوقعات ،حيث حقق الفريق تحت قيادة سيلفا  3انتصارات فقط في
آخر  12مباراة بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،ليتعرض المدرب البرتغالي
لضغوط كبيرة.
وقال غوارديوال" :نصيحتي لهم ..,إذا كان النادي يؤمن بمشروعه وقدرات
المدرب فإنه يتعين عليه التمسك به ،ال أحد يضمن أن يأتي أي مدرب
جديد بأشياء أفضل".
ولم يستمتع غوارديوال بالنجاح في مانشستر سيتي حتى
مــوسـمــه ال ـثــانــي ،عـنــدمــا ف ــاز بـلـقــب الـ ــدوري وك ــأس الــرابـطــة
الموسم الماضي ،مشددا على حاجة أندية مثل إيفرتون
إلى الصبر على مدربيهم .وأضاف" :الناس ال تعرف مدى
صعوبة بناء فريق ،الناس تعتقد أن شراء ثالثة أو أربعة
العبين ،أو التعاقد مع مدرب جديد سيحل المشكلة .بناء
فريق يحتاج إلى وقت في بعض األحيان".

ُ
بايسرز يلحق بجيمس أقسى هزيمة

التسيو يواجه إمبولي اليوم
يفتتح التسيو مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم اليوم ،عندما يستقبل إمبولي.
ويسعى التسيو إلى مواصلة الصراع على مقاعد مسابقة
دوري أبطال أوروبــا ،والتي تمنح للمراكز األربعة األولى
في البطولة المحلية.
ويحتل التسيو المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن
ميالن صاحب المركز الرابع ،كما يتخلف بفارق األهداف
فقط عــن رومــا وأتــاالنـتــا اللذين يحتالن المركز السادس
والخامس على التوالي.
وسـيـكــون فــريــق الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة مطالبا بتخطي
عقبة إمـبــولــي ،ال ــذي يـصــارع للبقاء ضمن أنــديــة الــدرجــة
األولــى ،حيث يقبع الفريق في المركز السابع عشر
برصيد  18نقطة.
وك ــان التـسـيــو تـغـلــب عـلــى مضيفه فروسينوني
بهدف دون مقابل االثنين الماضي ،في المرحلة الثانية
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن ،وج ــاء
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز ب ـ ـع ـ ــد 3
مواجهات لم يذق خاللها
فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ط ـع ــم
النقاط الثالث ،حيث تلقى
هزيمتين أمــام يوفنتوس
ونابولي ،وقبلها التعادل
أمام تورينو.

موعد المباراة

10:30
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أقصى فيردر بريمن مضيفه
بوروسيا دورتموند ،متصدر
تـ ــرت ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األل ـ ـمـ ــانـ ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،م ــن ث ـمــن نـهــائــي
كـ ـ ــأس ألـ ـم ــانـ ـي ــا ب ـ ـفـ ــوزه عـلـيــه
الثالثاء بركالت الترجيح بعد
تعادلهما فــي الــوقــت األصلي
 1-1واإلضافي .3-3
وتـ ـق ــدم فـ ـي ــردر ب ــري ـم ــن فــي
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة بـ ـع ــد أن
نـفــذ مــاكــس كـ ــروزه ركـلــة حــرة
وتــابـعـهــا الـكــوســوفــي ميلوت
راشيكا بيسراه في المرمى.
وان ـت ـظ ــر دورتـ ـم ــون ــد حتى
الوقت بدل الضائع من الشوط
األول إلدراك التعادل عن طريق
قائده ماركو رويس الذي نفذ
رك ـل ــة حـ ــرة ووض ـ ــع الـ ـك ــرة في

أعلى الزاوية اليمنى (.)3+٤٥
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـبـ ــدل الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي
الشوط الثاني رغــم محاوالت
الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن ل ـك ـس ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل،
ف ـ ـ ـخـ ـ ــاضـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا اض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــا
ان ـت ـه ــى ب ـهــدف ـيــن آخ ــري ــن لـكــل
ف ــري ــق ح ـيــث س ـجــل االم ـيــركــي
كريستيان بوليسيتش ()105
والـ ـمـ ـغ ــرب ــي أش ـ ـ ــرف حـكـيـمــي
( )113لدورتموند ،والبيروفي
ك ـ ـ ــاودي ـ ـ ــو ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــزارو ()108
وال ـن ـم ـس ــوي م ــارت ــن هــارن ـيــك
( )119لبريمن.
وف ـ ـ ـ ــي رك ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــرج ـ ـيـ ــح،
نـجــح الع ـبــو بــريـمــن ف ــي أرب ــع
محاوالت مقابل اثنتين لالعبي
دورتموند.
واقـ ـ ـص ـ ــى ه ــاي ــدنـ ـه ــاي ــم مــن

الــدرجــة الـثــانـيــة أيـضــا ضيفه
باير ليفركوزن من الدور ثمن
النهائي بفوزه عليه  ،2-1فيما
تغلب هــامـبــورغ (ثــانـيــة) على
ضيفه نورمبرغ 1-صفر.
فــي الـمـبــاراة األولـ ــى ،سجل
النمسوي نيكوال دوفيدان ()47
ومـ ــاوريـ ــس م ــول ـت ـه ــاوب ()72
هــدفــي هــايــدن ـهــايــم ،ويــولـيــان
ب ـ ـ ــرا ن ـ ـ ــدت ( )44هـ ـ ـ ــدف ب ــا ي ــر
ليفركوزن.
وفي الثانية ،سجل التركي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــاي أوزجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ــدف
هامبورغ في الدقيقة .54
وسـقــط دوي ـس ـبــورغ (درج ــة
ثانية) ام ــام ضيفه بــادربــورن
(ثانية) .٣-١

لوكاس ليفا

ألـحــق فــريــق انــديــانــا بايسرز
رابـ ــع الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة أقـســى
خسارة بـ "الملك" ليبرون جيمس
في مسيرته بتغلبه على فريقه
ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز ب ـفــارق 42
نقطة ( ،)٩٤-١٣٦فيما حقق القطب
ال ـث ــان ــي لـلـمــديـنــة ك ـل ـي ـبــرز ف ــوزا
صعبا على تشارلوت هورنتس
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين.
ورغ ــم أن جيمس ك ــان أفضل
مسجل للفريق الضيف الثالثاء
مع  18نقطة ،أضاف إليها سبع
متابعات وتسع تمريرات حاسمة
في  30دقيقة ،فإنه لم يتمكن من
إبعاد شبح الخسارة عن فريقه.
واخ ـت ـب ــر ك ـل ـي ـب ـيــرز ،الـقـطــب
الثاني لمدينة لوس أنجلس،
أم ـ ـس ـ ـيـ ــة صـ ـعـ ـب ــة ف ـ ــي م ـل ـعــب
مـضـيـفــه ت ـشــارلــوت هــورنـتــس،
بعدما قلب تخلفه ( )88-٦٨في
الربع الثالث ،إلى فوز 11٥-11٧
ق ـبــل ن ـحــو أرب ـ ــع ث ـ ــوان ف ـقــط من
صافرة النهاية بمحاولة ناجحة
لالعبه توبياس هاريس.

جانب من مباراة إنديانا بايسرز ولوس أنجلس ليكرز
وف ـ ــي أوكـ ــاهـ ــومـ ــا ،ق ـ ــاد ب ــول
جورج وراسل وستبروك فريقهما
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر للفوز
على أورالنــدو ماجيك ،1٢2-1٣٢
في مباراة أنهاها جورج كأفضل
مسجل مع  39نقطة ،فيما حقق
وستبروك الـ "تريبل دبل" ( 10أو
أكثر فــي ثــاث فئات إحصائية)

الـســابـعــة ل ــه تــوال ـيــا والـعـشــريــن
هذا الموسم.
وفــي أب ــرز مـبــاريــات المنطقة
الشرقية ،أسقط تورونتو رابتورز
م ـض ـي ـف ــه فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـتــي
سيكسرز  ،107-١١٩وعزز مركزه
الثاني خلف المتصدر ميلووكي
باكس.

وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـ ــرى
ف ــاز مـمـفـيــس ع ـلــى مينيسوتا
تمبروولفز  ،108-106وديترويت
بيستونز على نيويورك نيكس
( ،)92-١٠٥ومـيــامــي هـيــت على
بورتالند ترايل بــايــزرز (-١٠٨
 )118وبوسطن سلتيكس على
كليفالند كافالييرز (.)96-١٠٣

ً
بارتوميو :لست مناهضا لمدريد ...ونيمار ال يريد العودة
أكد رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم،
جوسيب ماريا بارتوميو ،أنه ال يعتبر نفسه شخصا
ً
مناهضا لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد ،مبينا
أنه فقط مشجع مخلص للنادي الكتالوني.

وقـ ــال ب ــارت ــوم ـي ــو ،ف ــي ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا عنه
صحيفة "أس" اإلسبانية امس" :لست مناهضا لريال
مدريد ،إننى مشجع مخلص لبرشلونة ،وأحب هذا
ً
النادي" ،الفتا إلى أن هناك عالقة احترام متبادل بين
الناديين ،غير أنه هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي
العب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة اإلسبانية.
وأضــاف" :إذا كــان هناك العــب يرغب في الرحيل
عن ريال مدريد فإنه يمكنني أن أتعاقد معه بالطبع،
ليس هناك اتفاقات ،ولكن هذه الحالة لم تحدث منذ
أن جئت في ."2010
وعـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت ت ـع ــاق ــد ب ــرش ـل ــون ــة م ــع إيـسـكــو
االرك ـ ــون ،نـجــم ري ــال م ــدري ــد ،ال ــذي ب ــات رحـيـلــه عن
األخير وشيكا ،تحدث بارتوميو" :إذا طلبوا مني
ً
التعاقد مع العب معين فسأتحدث مع الريال أوال،
ولـكــن هــذا لــم يـحــدث أب ــدا" .وتـطــرق بــارتــومـيــو إلى
الحديث عن قضية عودة نيمار إلى صفوف برشلونة،
حيث نفى أن يكون الالعب أو والده تحدث معه في
هذا األمــر ،مؤكدا أن هذه القصة مختلقة وال تعدو
كونها شائعة.
وأكمل رئيس برشلونة" :لم يتصل بي أحد أبدا
مــن أجــل ال ـعــودة ،ال الــاعــب وال وال ــده ،إنـهــا مجرد
شائعات ،لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم ،نيمار
العب استثنائي وموهوب ،ولعب بشكل جيد هنا،

إذا تحدثنا عن المشروعات الرياضية لبرشلونة فقد
اتخذ النادي قرارات وتعاقدنا مع كوتينيو وديمبلي،
تعاقدنا مع العبين أصغر سنا".

التصويت لمصلحة غوارديوال
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد بــارتــومـيــو أن ــه عـلــى اسـتـعــداد
لـلـتـصــويــت لـمـصـلـحــة جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ،الــاعــب
وال ـم ــدرب الـســابــق لـبــرشـلــونــة ،إذا مــا تــرشــح لمنصب
رئيس النادي الكتالوني في االنتخابات المقبلة.
كما أشــار إلــى أهمية أن يترشح كــل مــن غــوارديــوال
وجـيــراد بيكيه ،مدافع برشلونة ،في االنتخابات معا
لمنصبي الرئيس والنائب ،إلحداث مفاجأة مدوية ،ومن
ثم ضمان تحقيق نتائج جيدة في االنتخابات.
وق ــال بــارتــومـيــو" :ال أعـتـقــد أن بيكيه وغ ــواردي ــوال
سيترشحان كــل على ح ــدة ،عليهما أن يترشحا معا
إلحداث المفاجأة ،غوارديوال مدرب عبقري ،وإذا ترشح
فالطبع سأصوت لــه" .وأوضــح أن بيكيه أكــد له خالل
تجديد تعاقده أنه سيظل يمارس كرة القدم ألنه يرتدي
قميص برشلونة ،معقبا" :عندما جدد بيكيه تعاقده قال
لي إنه يفعل هذا ألنه يلعب في برشلونة ،ولهذا فإنه
لن يترك كرة القدم من أجل متابعة أعماله التجارية".
(د ب أ)

رياضة
سلة أخبار
هازارد حسم قراره
بشأن مستقبله

أكد البلجيكي إيدين
هازارد ،نجم تشلسي
اإلنكليزي ،أمس األول أنه
حسم قراره بشأن مستقبله
في الموسم المقبل ،ليثير
التكهنات بشأن انتقاله إلى
ريال مدريد اإلسباني ،مع
تبقي موسم ونصف فقط
في عقده .وحسم هازارد:
"أعلم جيدا ماذا سأفعل،
لقد اتخذت قرارا بالفعل".
وكان الالعب صرح في أكثر
من مناسبة بحلمه الكبير
باالنتقال إلى صفوف
الميرينغي ،وتسبب هذا
األمر في انتقاد مدربه
اإليطالي ماوريسيو ساري
الذي فتح باب الرحيل أمام
النجم البلجيكي نهاية
الشهر الماضي ،حينما
قال ساري" :إيدين لديه 28
ً
عاما ،إذا كان يريد الرحيل،
فعليه فعل ذلك".

نيوبورت أمام سيتي
في كأس انكلترا
تأهل نيوبورت كاونتي
من الدرجة الثالثة (الرابعة
عمليا) الى ثمن نهائي كأس
انكلترا لكرة القدم لمواجهة
مانشستر سيتي بطل
الدوري ،بفوزه الثالثاء على
ميدلزبره (أولى) -2صفر
في مباراة معادة من الدور
الرابع .وسجل روبي ويلموت
( )47وبادريغ أموند ()67
الهدفين .وعبر ولفرهامبتون
الوحيد من الدرجة الممتازة
الذي أرغم على اعادة مباراته
بتعادله مع شروزبره (ثانية)
 ،2-2الى ثمن النهائي بتغلبه
بصعوبة على األخير .2-3
وخرج بارنيت الفريق الهاوي
الوحيد (درجة رابعة) من
المنافسة بسقوطه أمام
مضيفه برنتفورد (أولى) .3-1
وتغلب كوينز بارك رينجرز
(اولى) على بورتسموث
(ثانية) 2-صفر.

بوروسيا دورتموند بصدد
تجديد عقد فافري
كشف نادي بوروسيا
دورتموند األلماني لكرة
القدم أنه يسعى إلى تمديد
فترة تعاقده مع المدير الفني
لوسيان فافري ،بعد البداية
الرائعة التي حققها الفريق
في أول موسم له تحت قيادة
المدرب السويسري.
وقال هانز يواخيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لدورتموند
في تصريحات لمجلة
"شبورت بيلد"" :من المنطقي
أن نتحدث معه قريبا بشأن
تمديد التعاقد ألنه ببساطة
ً
يقدم عمال جيدا" ،مبينا
أن "التعاون بيننا ممتاز،
وبالتالي نود استمراره".
وكان فافري تولى تدريب
دورتموند قبيل بداية
الموسم الجاري ويستمر
عقده حتى .2020

ليفربول يضم تشامبرلين
لتشكيلة «األبطال»
ضم ليفربول العب الوسط
أليكس أوكسليد-تشامبرلين
لتشكيلته في مراحل خروج
المغلوب لدوري أبطال
أوروبا لكرة القدم فيما
يستعد الدولي اإلنكليزي
للعودة للمباريات بعد غياب
أكثر من تسعة شهور بسبب
إصابة في الركبة.
وخضع الالعب البالغ عمره
 25عاما لجراحة بعد إصابته
بتمزق في الرباط الصليبي
لركبته اليمنى خالل مواجهة
روما في قبل نهائي دوري
األبطال الموسم الماضي
ليغيب عن تشكيلة إنكلترا
في كأس العالم األخيرة في
روسيا.
ورغم المخاوف من احتمال
غيابه عن الموسم الحالي
بالكامل فإن يورغن كلوب
مدرب ليفربول أكد في
ديسمبر الماضي أن الالعب
أحرز تقدما في برنامج
تعافيه وسيكون حاضرا مع
الفريق في النصف الثاني من
الموسم.
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ً
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﺘﻞ أﺳﺪا ﺑﻴﺪﻳﻪ
»اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ«...
وأﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ!

ﻗ ـﺘ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـ ّـﺪاء ﻣـ ـﺘ ــﺪرب أﺳ ــﺪ
ﺟﺒﺎل ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻤﻪ
ّ
اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺰه ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻛﻮﻟﻮرادو اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﺻ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻌ ـ ّـﺪاء اﻟ ــﺬي ﻟﻢ
ﻳ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﻤ ــﻪ ﺑ ـﺠــﺮوح
ﻃﻔﻴﻔﺔ وﻋﻮﻟﺞ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﺬي ﺣﺼﻞ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ إدارة
ّ
اﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎت واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮرادو ﻓﻲ ﺑﻴﺎن.
وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﻛﺾ وﺣﺪه
ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ ﻫﻮرس ﺷﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﺳﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﺧﻠﻔﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺳ ـﺘ ــﺪار ﻟـﻴـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﺮ
ﻫﺎﺟﻤﻪ اﻷﺳﺪ.
ا ّﻧــﺪﻓــﻊ اﻷﺳــﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـ ّـﺪاء
وﻋﻀﻪ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ وﻣﻌﺼﻤﻪ،

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺣـﻘــﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋﺸﺮة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣــﺮاﻛــﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺷــﺎرﻓــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻃﻔﺮة ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ُ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﺖ ،أﺿﺤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓــﺮع اﻟﻄﺐ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ وﻣــﻮﻗــﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮاﺣــﻞ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻣﻤﺎ
ً
ً
ً
ً
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا ﻃﺒﻴﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ورﺑﻤﺎ دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ
ُ
ﱠ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺨﺸﻴﺔ أن ﺗﺪﻣﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺣﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺴﻮء اﻹدارة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮرة
ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﺪان ،ود .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﺒﻴﺪ ،ود .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ
وﻋﺸﺮات آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﻢ ،وﻟﻬﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﺑﺘﻜﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺳﻤﻌﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣ ـﻤ ـﺘــﺎزة ...ﻓـﻠـﻤــﺎذا ﻻ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑـﻬــﺆﻻء ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ إ ﻟــﻰ ﻣــﺮ ﻛــﺰ ﻃﺒﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﺎدق وﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﻔﺎء ،وﺗﺄﻫﻴﻞ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ "اﻟﺒﻮرﺗﺮ" اﻵﺳﻴﻮي
اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻓﻲ ردﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻟﻰ ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺒﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل؟

***

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
واﻟﻤﻤﻴﺰة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﻮﺿﻰ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻴﺮ ،ووﻗﻮف اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺬي ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺮور ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮارع ،ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﺳﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻳﺮاﺟﻊ اﻵﻻف اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻫﻨﺎك ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ً
ً
ً
ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬرﻳﺔ ،وﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮورﻳﺎ ﻣﻦ وزارات
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺮورﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎك ،ﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﺛﻢ
ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺒﺮ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن
ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺒﺮ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻷﻋﻤﺎل
ﺗـﺨــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ أﺷ ـﺨ ــﺎص ﻣـﺠـﻬــﻮﻟـﻴــﻦ ،وﻓــﻖ
ﻣــﺎ ﻗــﺎل اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺪﻓــﻦ ،واﺻﻔﻴﻦ
اﻟﺤﺎدث ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد.
دوﻧﻐﺎﻓﻞ
إﻳﺎن
اﻟﻤﻮﻗﻊ
وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
ﱟ
إن اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ ،وﻫــﻲ أﻛﺜﺮ ﺟــﺰء ﻫﺶ

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺬﻛ ــﺎري وﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ أﺳ ـﻤــﺎء
ﻣﺎرﻛﺲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﺄداة
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺣﺎدة.
وأﺿـ ــﺎف دوﻧ ـﻐــﺎﻓــﻞ :ﻳ ـﺒــﺪو أن اﺳ ــﻢ ﻛــﺎرل
ﻣﺎرﻛﺲ "ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻬﺸﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎدث ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻢ

***

رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
وأﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض اﻟﺨﺒﻴﺚ ،اﻟﺬي ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺷﻔﺎء ﻛﻞ
ﻣﺮﻳﺾ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺧﺮى وﻫﻲ راﺋﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎري
"ﻛــﺮﻣـﻜــﻢ اﻟـﻠــﻪ" اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺪﺧــﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑــﺪرﻳــﺔ اﻷﺣـﻤــﺪ
واﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﻪ ،وﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ،
ﻟﺬا ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺤﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ َﻣــﻦ ﻳــﺮاﺟــﻊ ذﻟــﻚ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،وأن ﺗـﺒــﺎدر وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺋﺢ
اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

اﻟﺮﻳﺎض ّ
ﺗﺠﺮم ﺷﺪ ﺷﻔﺎه اﻹﺑﻞ
ﻗ ــﺮرت وزارة اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ واﻟـﻤـﻴــﺎه
واﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ
ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧﺼﻒ
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن رﻳ ـ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔـﻴــﻦ
ﻟـ ـﻨـ ـﻈ ـ َ
ـﺎﻣ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺮوة اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﺔ
واﻟــﺮﻓــﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺬﻳﺐ
اﻟﻘﻄﻂ وﺷﺪ ﺷﻔﺎه اﻹﺑﻞ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻹدارة
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ اﻟـﺒـﻴـﻄــﺮﻳــﺔ د.
ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﻳﺮج ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟ ــﻮزارة "ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﻘﻄﻂ ﺑﺈﻃﻼق
اﻟﻜﻼب ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺷﺪ ﺷﻔﺎه اﻹﺑﻞ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟـﻤــﺰاﻳـﻴــﻦ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮق،
ً
ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
ﻋ ـ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﺗ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ ،وﻣ ــﺰاوﻟ ــﺔ
اﻟـﻄــﺐ اﻟـﺒـﻴـﻄــﺮي دون ﺗﺮﺧﻴﺺ،

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻫﺠﻮم ﻣﺘﻌﻤﺪ".
وﻳﻘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﻟ ـﻨــﺪن ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،1956وﻗ ــﺪ أﻗ ــﺎﻣ ــﻪ اﻟ ـﺤــﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗﻀﺮرت اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ،
ً
وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺣــﻮل اﺳـ َـﻤــﻲ ﻣــﺎرﻛــﺲ وﺣﻔﻴﺪه
ﻫﺎري ﻟﻮﻧﻐﻴﺖ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة زوﺟﺘﻪ.
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻛ ــﺎرل ﻣــﺎرﻛــﺲ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ ،ﻓﻔﻲ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻫﺎﺟﻢ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن اﻟﻘﺒﺮ ،وأﻟﻘﻮا
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ أﻧﺒﻮﺑﻴﺔ ،وﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺎرات
ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼء.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟﻘﺒﺮ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟـ"ﻣﺎرﻛﺲ ﻏﺮﻳﻒ ﺗﺮاﺳﺖ"،
وﻫــﻮ ﺟﻨﺎح ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ "ﻣــﺎرﻛــﺲ ﻣﻴﻤﻮرﻳﺎل
ﻻﻳﺒﺮﻳﺮي" ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻣﻔﻜﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﺛﻮري
اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن ﻋﺎم  ،1849وﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﻴﻮﻋﻴﺔ،
ً
وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ  14ﻣﺎرس  1883ﻋﻦ  64ﻋﺎﻣﺎ.
)أ ف ب(

اﺣﺘﺮاق ﻏﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺮة ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻮاﻧـ ــﺎت
اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ".
وأﻛــﺪ اﻟــﺪوﻳــﺮج أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ،
واﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﻮرة ،واﻟ ــﺮﻳ ــﺎض،
وﺣ ــﺎﺋ ــﻞ ،واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ"،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔ.
)د ب أ(

أﺧـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ﱡـﺴ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،أﻣــﺲ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100
ﻣﻨﺰل ،ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮاﺋﻖ ﻏﺎﺑﺎت أﺗﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻠﺴﻮن
ﻓﻲ ﺳﺎوث آﻳﻼﻧﺪ.
وﺑﺪأ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻋﺸﺐ ﺟﺎف،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻼد ﻟﻮاﺣﺪة
ً
ﻣــﻦ أﺷــﺪ اﻟـﻤــﻮﺟــﺎت ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻓﻲ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻏﻄﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ ،أﻣــﺲ1870 ،
ً
ً
ﻫﻜﺘﺎرا ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺑ ـﻨ ـﻴ ـﻠ ـﺴــﻮن ﺗ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺎن .وﻟـ ــﻢ ﺗــﺮد
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت.
واﺣﺘﺮﻗﺖ ﻣﻨﺎزل ﻋــﺪة ،إﻻ أن
ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴ ــﻖ ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻋ ــﺪم
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
)د ب أ(

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن :ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.

وﻓﻴﺎت
ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻬﻴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻨﺼﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ

 87ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ـﻌ ــﺰاء ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﺮة ﻓ ـﻘــﻂ ،ت،99955151 :
65751117 ،99555929

ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن

 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن ،اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،3ﺷﺎرع
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،م ،10ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻨﺰﻫﺔ ،ق ،1ش ،18م،52
ت66292262 ،96665019 :

ﺷﺎﻛﺮ رﻏﻴﺎن ﺷﺮﻳﺪة اﻟﻈﻠﻤﺎوي

 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ق ،3ش ،2م ،148ت،66633669 :
67777481

ّ
اﻟﺪﻫﻴﻢ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

 74ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺸﺮف ،ق ،6ش ،3م ،40اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ،
ق ،4ش ،422م ،25ت99272766 ،97222613 :
ﻟﻮﻟﻮة أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮ أرﻣﻠﺔ ﺣﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﺑﻦ
 84ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :دﻳ ــﻮان اﻟـﺒـﺤــﺮ ،ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎرع اﻟﺮﻳﺎض ،م ،17اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق،4
ﺷ ــﺎرع ﺣ ـﻤــﺰة ،م ،21ﻣـﻨــﺰل ﺟــﺎﺳــﻢ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮ ،ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ت22516860 ،22524572 ،22524571 :

ﻓﺎﻃﻤﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﻪ

 68ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻘﻲ ،اﻟــﺪﺳـﻤــﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ق ،1ش ،12م) ،3اﻟـﻌــﺰاء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺼﺮ ﻓـﻘــﻂ( ،ت:
24518160 ،66038908
زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ زوﺟﺔ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
 65ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻮزان ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ ،ق ،9ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ
ﺑﻦ زﻳﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ت99478962 ،50666559 :

أﻣﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺨﻲ

 80ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ق ،2ش ،21م ،3ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،10ﺷﺎرع أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ،
ج ،101م ،16ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮة ،ت99595994 :

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻨﺎي

 23ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺻﺒﺎح اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،ق ،10ﺷــﺎرع اﻷول،
ج ،16م ،35اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق ،4ش ،414م ،8ت،55492050 :
97590923
 44ﻋــﺎ ﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻜﻌﺒﺔ ،ق،1
ش ،104م ،21ت66535159 :
آﺳﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻏﻠﻮم أرﻣﻠﺔ ﻏﻠﻮم ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺮ
 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر،
اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر ،ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ،
ت66535277 :

ﻓﺨﺮﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﻲ اﻟﻤﻄﻮع

أرﻣﻠﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﺠﻲ اﻟﻤﻄﻮع
 73ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻷوﺣـ ــﺪ ،اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ،
اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ،ت97474713 :
ﺳﻤﻴﺮة ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻬﻼن أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺳﻢ
 63ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ،
ق ،2ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻮري ،م ،1اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق،6
ش ،46م ،44ت65832030 ،99632882 :

ﻋﻮﻳﺪ ﻓﺘﻴﺦ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻌﻨﺘﺮي

 71ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ق ،8ش ،890م،768
اﻷزرق ،62اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟــﻮاﺣــﺔ ،ق ،2ش ،6م ،45ت،50200074 :
99601007

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ ودون ﻃـﻠــﺐ ﻣﻨﻪ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ،
أو اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه ،إﻋﻼﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وأﺻـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺢ إﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻹﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات

ً
اﻟ ـﻀ ــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ
ً
ﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،آ ﻟـﻴــﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـ ـﺨـ ــﻮارزﻣ ـ ـﻴـ ــﺎت ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ 18
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺨ ــﻮارزﻣـ ـﻴ ــﺎت ﻓ ــﻲ إدارة اﻟـ ـﻤ ــﻮارد

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،إذ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ﻟ ـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ،وﺧ ـﻄــﺎﺑــﺎت
ً
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻟ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
ﻣﺤﺪدة.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﺑـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﺣﻔﻞ أورﻛﺴﺘﺮا اﻟﻐﺮﻓﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺒﻴﺐ

ﻧﺼﻒ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن »اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت«
أﻛ ـ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼع ﻟـ ـﻠ ــﺮأي أن ﻧـﺼــﻒ
ً
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت ،رﻏﻢ ﺗﺰاﻳﺪ دورﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﺎة.
وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻄﻼع ،اﻟﺬي
أﺟﺮي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺮﻟﺘﺰﻣﺎن
وﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮت ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ـﺘ ــﻪ أﻣ ـ ـ ــﺲ ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﺟﻮﺗﺮزﻟﻮه اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أن  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮا
ً
ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت أﺻــﻼ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن  33ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا
ﻋ ـﻨــﻪ ذات ﻣـ ــﺮة ،وﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻻ ﻳـﻌــﺮﻓــﻮن
ﻣــﺎذا ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫــﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،وﻗــﺎل 8
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ إﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺟﻴﺪا.
وﻛﻠﻤﺔ ﺧﻮارزﻣﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻷواﻣــﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺧﻄﻮة ﺧﻄﻮة
ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ،
أو ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع
ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﻢ ﺗ ـ ـﺼـ ــﻮر ﻏـ ـﻴ ــﺮ واﺿ ـ ــﺢ
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﻓـﻴــﻪ
اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
ً
وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻗﺮارات
ﺗﻤﺲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺣ ـﺴ ـﺒ ـﻤــﺎ أوﺿ ـﺤ ــﺖ
ﺧﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،إذ إن اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻊ
ﻋـ ــﻦ أﺣ ـ ــﺪ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر ﻓـ ــﻲ آﻻت اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو َﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺒﺮ

"ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع ﻣــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ
ً
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ وﻗﺘﻠﻪ دﻓﺎﻋﺎ
ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺲ" ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أوﺿـ ــﺢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن.
واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻹدارة ﺳﺤﺐ
ﺟ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮان ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻜــﺎن
اﻟﺤﺎدث ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ وزن اﻷﺳﺪ
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮ  36ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ وﻓﻖ
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻛﻮﻟﻮرادوﻳﻦ".
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت أﺳ ــﻮد
اﻟﺠﺒﻞ ﻧ ــﺎدرة وﻏـﻴــﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻓــﻲ ﻛ ــﻮﻟ ــﻮرادو ،ووﻓ ــﻖ إدارة
اﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎت واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ،
ً
ﻓـ ـ ــﺈن أﻗـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ  20ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ
ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت
ﺧﻼل  100ﺳﻨﺔ.
)أ ف ب(

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

وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺎﻛـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ إﺣ ـ ـ ــﺪى
اﻟـ ـﺨ ــﻮارزﻣـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻗﺼﺮ ﻓﻮر إدﺧﺎل اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺮاد اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.
)د ب أ(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:13

اﻟﻌﻈﻤﻰ 19

اﻟﺸﺮوق

06:34

اﻟﺼﻐﺮى 08

اﻟﻈﻬﺮ

12:02

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  12:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:09

 02:25ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:31

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:07ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:49

 07:48ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

