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روزاموند بايك تحتفي بالعرض الخاص
لـ « »A Private Warفي لندن ص ١٣

«تحقيقات األمطار» يكشف المستور

التقرير دان شركات ومسؤولين حاليين وسابقين وآخرين في وظائف إشرافية

● بوشهري :قياديون إلى «نزاهة» و«الخدمة المدنية» للتحقيق واستمرار إيقاف الشركات المدانة
ً
● الركيبي 12 :شركة من  58تتحمل المسؤولية تجاه تداعيات األزمة وحققنا مع  44مسؤوال
سيد القصاص

ً
بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق في حادثة األمطار األخيرة
نهاية  ،2018أعلنت وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .جنان بوشهري إحالة قياديين حاليين وسابقين في «األشغال»
والهيئة العامة للطرق إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ،وآخرين
ً
إلى ديوان الخدمة المدنية ،للتحقيق معهم ،فضال عن التحقيق مع
بعض العاملين في الوظائف اإلشرافية وإيقاف مجموعة منهم عن
العمل ،واستمرار إيقاف الشركات المدانة.
وقالت بوشهري ،في مؤتمر صحافي أمس بمبنى «األشغال»:
«سنصدر ق ــرارات اإلحــالــة األسـبــوع المقبل ،مــع مخاطبة الجهاز
المركزي للمناقصات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأسماء
 12شركة من أصل  ،58أثبت التقرير تحملها مسؤولية ما حدث،
إلى جانب أسماء الشركات التي ثبتت براءتها».
وأضافت أنه سيتم إنهاء إيقاف وكيل قطاع الهندسة الصحية
عن العمل ،بعدما تبين عدم مسؤولية القطاع عما حدث ،في حين
أثبت التقرير مسؤولية قطاع الصيانة ،مبينة أن «ذ لــك التقرير
ُ
سيرفع إلى لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في نفس المشكلة،
ً
حرصا على التعاون الحكومي البرلماني في تلك الحادثة» .وقدمت
بوشهري اعتذارها بسبب حالة الطرق الحالية ،مؤكدة بدء العمل
إلصــاح ـهــا ،مــع مــراعــاة ال ـعــوامــل ال ـمــؤثــرة عـلــى «سـفـلـتــة» الـطــرق
وتنفيذها بأسس سليمة.
ب ــدوره ،قــال رئـيــس لجنة تقصي الحقائق د .فهد الركيبي إن
ً
ً
اللجنة حققت مــع  44م ـســؤوال ،و 58شــركــة ،كاشفا أن  12شركة
ً
ً
ومكتبا استشاريا ثبت أن لديها أخطاء جسيمة.
03

رئيس الوزراء :رفع مستوى الجاهزية
للتعامل مع أي طارئ

02

كـشـفــت م ــدي ــرة إدارة الـتـخـطـيــط ،الـنــاطـقــة
باسم وزارة األشغال إيمان العمر أن الــوزارة
ً
خصصت فريقا لتلقي الشكاوى بشأن الطرق
وشبكات الـصــرف الصحي فــي جميع أنحاء
البالد لتحويل كل منها إلى القطاع المختص
للتعامل الفوري معها ،مبينة أنه يمكن إرسال
الشكاوى عبر رسائل «الواتساب» على الرقم
 93333150أو الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ل ـلــوزارة،

اقتصاديات

 Ooredooتربح 29.7
مليون دينار وتوزع 50
ً
فلسا للسهم
10

● عاشور :لجنة حكومية مشتركة لمتابعة األمر
● العدساني والدمخي يستنكران شطب «االستجواب»
●

محيي عامر

في وقت انتهت لجنة حقوق اإلنسان
البرلمانية مــن قــانــون الـحـقــوق المدنية
واالجـتـمــاعـيــة لـ ـ «ال ـب ــدون» وأحــال ـتــه إلــى
مجلس األمة ،خلص اجتماع لجنة تنمية
الموارد البشرية البرلمانية مع  5جهات
حكومية ،أمــس ،إلــى االتـفــاق على زيــادة
نسب الموظفين الكويتيين في عدد من
جهات القطاع الخاص ،من بينها الفنادق

وال ـجــام ـعــات والـمـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة،
وزيــادة غرامة مخالفة القرار ،إلى جانب
تقليص أعداد المقبولين بكلية الهندسة
ً
الصناعية؛ نظرا لتشبع السوق بهم.
وق ـ ــال ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب صــالــح
عاشور ،لـ «الجريدة» ،إن «االجتماع كان
ً
تنسيقيا  ،واستكملنا خــا لــه المناقشة
الخاصة بالتوظيف واإلحــال ،وحضره
دي ــوان الـخــدمــة ووزارة التعليم العالي
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم 02

محليات

اقتصاد

١١
المبارك يتسلم هدية من المدير العام لإلطفاء أمس

سيولة البورصة تبلغ
 37.9مليون دينار ...وتراجع
محدود للمؤشرات
10

 VIVAتحصد جائزة
الشارقة ألفضل 10
منشآت خليجية في 2018

رؤى عالمية

09-08

 %3.2نمو ودائع القطاع الخاص في 2018
●  %1.8تراجع إيداعات الحكومة ...و 318مليون دينار تسهيالت لـ «العقار»
●  %1.35ارتفاع تمويل شراء األوراق المالية إلى  2.٦٩مليار دينار
●

محمد اإلتربي

نمت التسهيالت االئتمانية في
 2018بنحو  ،%4.3إذ بلغ إجماليها
في نهاية العام  36.906مليار دينار،
ً
مقارنة بـ  35.371مليارا في نهاية
عام  ،2017بزيادة نحو  1.535مليار.
وارتفعت ودائــع القطاع الخاص
في العام الماضي بنحو  ،%3.2إذ
بـلـغــت نـحــو  43.483مـلـيــار دي ـنــار،
ً
مقارنة بـ  42.138مليارا في نهاية

 ،2017بزيادة مقدارها  1.345مليار.
وشـ ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـط ــاع ــات
قـ ـف ــزات إي ـجــاب ـيــة الفـ ـت ــة ،ف ـقــد نمت
التسهيالت المقدمة لقطاع النفط
والغاز بنحو  ،%27.7إذ ارتفعت من
 1.322مليار دينار ،في نهاية ،2017
إل ــى  1.689م ـل ـيــار ،ح ـســب إق ـفــاالت
بيانات ديسمبر .2018
ً
وسجل قطاع الصناعة كذلك نموا
ً
الفتا ألول مرة ،إذ بلغت نسبة ارتفاع
ً
التسهيالت به نحو  ،%6.2تماشيا

أعنف أزمة بين باريس وروما منذ «الحرب الثانية»

«الخارجية» الفرنسية تستدعي سفيرها بعد «استفزازات وتدخالت» إيطالية
فــي فصل جديد مــن أعنف أزمــة بين الدولتين
األوروبيتين الجارتين منذ الحرب العالمية الثانية،
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية ،أمس ،سفيرها
لــدى رومــا للتشاور ،متهمة مسؤولين إيطاليين
ّ ً
وتهجما ال أساس له
بإطالق «تصريحات مغالية
وغير مسبوق» على فرنسا.
الـتـحــرك الـفــرنـســي ج ــاء بـعــد يــومـيــن مــن زي ــارة
لويجي دي مايو ،نائب رئيس الــوزراء اإليطالي،
زع ـي ــم «ح ــرك ــة  5نـ ـج ــوم» ال ـش ـع ـبــويــة الـمـنــاهـضــة
للمؤسسات ،إلى باريس واجتماعه بأعضاء من
حركة «السترات الصفراء» المحتجة ضد الرئيس
إيمانويل ماكرون ،وتصريحه بأن «رياح التغيير
ع ـب ــرت األل ـ ـ ــب» ،سـلـسـلــة ال ـج ـب ــال ال ـح ــدودي ــة بين
البلدين.
وقالت الناطقة باسم «الخارجية» في بيان ،إن
ً
«فرنسا كانت هــدفــا التهامات متكررة وهجمات
ُ
ال أساس لها وبيانات متطرفة ألشهر ،والتدخالت
ً
ً
األخـيــرة تشكل اسـتـفــزازا إضــافـيــا وغير 02

مرشحو اليوم األول
لالنتخابات التكميلية:
أداء محبط للمجلس
والحكومة

«الشؤون» :صرف
«الممتازة» لهذا العام
بعد إنجاز التقييم

تكساس وداكوتا الشمالية
قتل اإلوزة
مترددتان في ً
التي تبيض ذهبا
12

«الموارد» :زيادة كويتيي «الخاص»
ورفع غرامات المخالفين

٠٤

٠٥

«األشغال»« :واتساب» للشكاوى
وكــذلــك تطبيق «طـ ــوارئ األش ـغ ــال» لألجهزة
الذكية ،والخط الساخن .150
وأكـ ــدت الـعـمــر لـ ـ «ك ــون ــا» أن ال ـ ــوزارة تولي
أعمال إنشاء وصيانة الطرق أولوية قصوى،
ً
األولية تمهيدا لتنفيذ
إذ بدأت بالمعالجات ُ َ
الحفر ،ثم فرش طبقة
اإلصالحات ومعالجة
األسفلت وإنهاء أعمال الرصف وفق المعايير
المعتمدة.

برلمانيات

استراتيجية أميركية ثالثية
لالنسحاب من سورية
إخراج إيران وترسيخ األكراد وضبط روسيا
●

ماكرون يتحدث مع مسؤولين محليين بمنطقة بورغندي أمس في إطار الحوار الوطني الكبير

(أ ف ب)

مع التوسعات الجديدة واإلضافية
فــي هــذا الـقـطــاع ،لترتفع مــن 1.875
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ف ــي ن ـهــايــة ديسمبر
 ،2017إلــى  1.993مليار فــي نهاية
ديسمبر .2018
وج ــاء قـطــاع الـعـقــار فــي المرتبة
الرابعة لنسبة النمو ،إذ بلغت قيمة
الزيادة في تسهيالت العام الماضي
 318مليون دينار ،فقد ارتفعت من
 7.944مليارات إلى  8.262مليارات،
بنسبة نمو مـقــدارهــا 02 .%4

واشنطن  -عليا شرارة

مــع إع ــان الــرئـيــس األمـيــركــي
دونالد ترامب ،أمام اجتماع وزراء
خــارجـيــة دول التحالف الــدولــي
ضد «داعــش» في واشنطن أمس
ُ
األول ،أن هزيمة التنظيم ستعلن
ً
رسميا في غضون أسبوع ،تعكف
اإلدارة األمـيــركـيــة عـلــى صياغة
استراتيجية متكاملة لسورية
في المرحلة المقبلة ،تحدد أطرها
ثالثة عناوين رئيسية.
أول ه ـ ــذه ال ـع ـن ــاوي ــن ت ـعــزيــز
الوضع األمني والعسكري لقوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة وعـمــادهــا
األكراد وبعض العشائر السورية
الـمـحـســوبــة عـلــى دول الـخـلـيــج،

وث ــانـ ـيـ ـه ــا هـ ــو إخ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـقـ ــوات
اإليرانية من سورية ،وكان وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو
ً
واضحا خالل االجتماع في ربط
هــذه المسألة بالمرحلة الثانية
من الحرب ضد التنظيم.
أمــا الـعـنــوان األخ ـيــر ،فيتمثل
فــي إع ــادة ضبط ال ــدور الروسي
في سورية ،الذي يرى األميركيون
أن ــه ت ـجــاوز الـمـعــادلــة الضمنية
التي حكمت تفاهمات واشنطن
وم ــوسـ ـك ــو ع ـل ــى م ـ ـ ــدار األع ـ ـ ــوام
السابقة ،بما بات يسمى «شرقي
ال ـفــرات وغ ــرب ــه» ،فــي إش ــارة إلــى
منطقتي نفوذ كل من الدولتين،
والمجال الجغرافي الذي تغطيه
عملياتهما العسكرية 02

اختالف طهران وموسكو
حول سورية ومشاركة
مصالح في دول أخرى

دوليات

18
الحريري :حكومتي
ملتزمة بـ«»1701
و«النأي بالنفس»

رياضة

21
عجلة الدوري الممتاز
تعود للدوران

ةديرجلا
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المبارك :رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ
• رعى فعاليات تمرين «شامل  »5في عريفجان بمشاركة  30جهة
• الصالح :وضع خطط سنوية للتعامل مع الكوارث الطبيعية

ً
المبارك متوسطا الجراح والصالح وقيادات اإلطفاء خالل التمرين

محمد الشرهان

دعا رئيس مجلس الوزراء
إلى تعاون وتضافر جهود
الجهات الحكومية المختلفة
المعنية بالدفاع المدني ورفع
مستوى جاهزيتها للتعامل
مع أي طارئ وتفادي أي
خسائر بشرية أو مادية.

تحت رعاية وحضور رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جــابــر ال ـم ـب ــارك ،ن ـفــذت اإلدارة
ال ـعــامــة لــاط ـفــاء بـمـشــاركــة 30
ج ـهــة مـعـنـيــة ف ـعــال ـيــات تـمــريــن
«شامل  »5في منطقة عريفجان.
وح ـض ــر ف ـعــال ـيــات الـتـمــريــن
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ خــالــد
الـجــراح ،ونائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح،
وعــدد من أعضاء مجلس األمة

وال ـ ــوزراء والمحافظين وكـبــار
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع
والــداخ ـل ـيــة وال ـح ــرس الــوطـنــي
واإلدارة العامة لالطفاء وكبار
المسؤولين في الدولة وديوان
رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء ،وعــدد
من المسؤولين في المنظمات
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة فــي مجال
األزمات والكوارث.
وأك ـ ــد س ـمــو رئ ـي ــس مجلس
الـ ــوزراء فــي تصريح صحافي،
ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـح ـ ـفـ ــل أن م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
الـ ـتـ ـم ــاري ــن الـ ـت ــي تـ ـق ــام بـصـفــة
دوريـ ـ ــة ت ـس ـهــم ف ــي رفـ ــع ك ـفــاءة
كافة األجهزة المعنية باألحداث
ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ل ـت ــأه ـي ـل ـه ــا وزيـ ـ ـ ــادة
وســرعــة استجابتها لمواجهة
حاالت الكوارث واألزمات.
ودع ـ ـ ـ ــا س ـ ـمـ ــوه ال ـ ـ ــى أه ـم ـي ــة
تـعــاون وتضافر جـهــود جميع
ا لـجـهــات الحكومية المختلفة
المعنية بالدفاع المدني ورفع
مـسـتــوى جــاهــزيـتـهــا للتعامل
مع اي طارئ وتفادي أي خسائر
بشرية أو مادية.
وأشــاد سموه بجهود أبناء
ال ـكــويــت ف ــي مـخـتـلــف الـجـهــات
وال ـ ـتـ ــي ب ــذل ــوه ــا خ ـ ــال مــوجــة
األمطار الغزيرة التي تعرضت
لها البالد في نوفمبر الماضي،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذا ال ـج ـه ــد
ال ــدؤوب أسـهــم فــي التقليل من
آث ــار األضـ ــرار ال ـتــي نـتـجــت عن
هطول األمطار وتقلبات الطقس.

التعامل مع الزالزل
ومن جانبه ،أكد نائب رئيس

عالقون بالسيول وفي اإلطار مروحية تجلي الغارقين

«الموارد» :زيادة كويتيي «الخاص»...
التطبيقي وجامعة الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة».
ولفت عاشور إلــى أن االجتماع شهد «التركيز على أهمية التعليم
ومخرجاته والتخصصات المطلوبة لسوق العمل ،والتنسيق بين
الجهات المعنية بهذا الموضوع ،وكيفية معالجة التخصصات غير
ً
المطلوبة وتطويرها لتتناسب مع السوق» ،مضيفا« :أوصينا بضرورة
تـخـفـيــض ع ــدد الـمـقـبــولـيــن ف ــي ب ـعــض الـتـخـصـصــات م ـثــل الـهـنــدســة
ً
الصناعية ،نظرا ألن أعداد الخريجين أكبر مما يتطلب السوق بكثير».
وتابع« :طلبنا من القوى العاملة زيادة نسب الكويتيين في بعض
الجهات ،ووضع نسب بالفنادق والجامعات والمستشفيات الخاصة»،
ً
مشيرا إلى أن الهيئة ستضع تلك النسب على ضوء األرقام المتوفرة،
«واتفقنا كذلك على زيادة الغرامات عن عدم االلتزام بتوظيف المواطنين»،
إذ تقدر ،وفق الوضع الحالي ،بـ  100دينار عن كل كويتي ينقص عن
العدد المطلوب تعيينه.
وأضاف« :مستمرون في عملنا ،وتم االتفاق مع الجهات التي حضرت
االجتماع على إنشاء لجنة مشتركة بين أكثر من جهة حكومية لتوظيف
الكويتيين ،وسنتابع عملها».
ً
إلى ذلك ،أصدر النائب رياض العدساني ،أمس ،بيانا جدد فيه رفضه
اإلجراء ،الذي وصفه بالعبثي ،برفع «استجواب األمطار» من جدول أعمال
ً
َ
المستجوب المنصة
المجلس ،مشددا على أنه «كان من األجدر صعود
ً
بدال من التعدي الصارخ على الدستور ،فمن يقبل المسؤولية عليه أن
يتحمل المساءلة».
بدوره ،قال النائب عادل الدمخي« :على المجلس عدم التحجج بالسوابق
واألعراف الخاطئة التي ابتكرها من يريد الدفاع عن رئيس الوزراء ،ونقول
للشعب ،عليكم أن تراقبوا من يفرغ الدستور من محتواه».
٠٤

 %3.2نمو ودائع القطاع...

ً
ً
وتشير مصادر مصرفية إلى أن عــددا محدودا من كبار رجال

(تصوير ميالد غالي)

مكافحة الحرائق أثناء التمرين

آلية لمواجهة الحوادث
قال رئيس التمرين العقيد معاذ الحمادي ان الهدف األساسي
من إقامة التمرين هو ايجاد آلية واضحة وملزمة لجميع جهات
الدولة ذات الصلة بالتعامل مع الكوارث أو الحوادث الكبرى بكل
كفاءة وسرعة لضمان التقليل من الخسائر البشرية والمادية
ألدنى حد.

انهيار وسيول ومواد خطيرة
تـ ـن ــاول ت ـمــريــن ش ــام ــل  5م ــوض ــوع ال ـت ـعــامــل م ــع حــرائــق
وانفجارات في منشآت نفطية ،واشتمل سيناريو التمرين
على انهيار مبان وانحشار أشخاص في المركبات وانهيار
طرق وسيول مائية وتسرب مواد خطرة.

حوامة ومروحية أثناء تمرين شامل 5
ً
يضعون خططا سنوية للتعامل
مع هذه الكوارث الطبيعية.

مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أنــس
ال ـص ــال ــح ،أن ت ـمــريــن ش ــام ــل 5
يختص كل عام بكارثة معينة،
حيث ان تمرين العام الماضي
كــان يتعلق بـحــرائــق المنشآت
ً
النفطية وقبلها كان مخصصا
لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ـ ــع الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات
والـسـيــول ،وهــذا الـعــام سيكون
ً
مخصصا للتعامل مع الزالزل.
وتابع الصالح أن نتائج هذه
التمارين ظهرت خالل التعامل
الجيد مع الفيضانات واألمطار
الـ ـغ ــزي ــرة الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
الكويت خالل األشهر الماضية
وأثبتت مدى كفاء ة جهتنا في
الـتـقـلـيــل مــن آث ــار ه ــذه الـكــارثــة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ـه ــم

استعداد وتأهب

رصد أكثر
من  50مصدر
خطر طبيعي
ومن صنع
اإلنسان

المكراد

نقل أحد المصابين بحادث انهيار

األع ـم ــال وأص ـح ــاب الـمـشــاريــع الـعـقــاريــة الـضـخـمــة اسـتـفــادوا
بالنصيب األكبر من تلك التسهيالت.
ّ
وحل في المرتبة األخيرة نمو تمويل شراء األوراق المالية بنسبة
مقدارها  ،%1.35إذ بلغ رصيد  2018نحو  2.699مليار دينار ،بعدما
ً
كان في  2017نحو  2.663مليار دينار ،بزيادة تبلغ  36مليونا.
وتراجعت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي في  2018ما نسبته
 ،%1.8إذ كان رصيد اإليداعات في  2017يبلغ  6.737مليار ات دينار،
في حين بلغ رصيد العام الماضي نحو  6.616مليارات.
وك ــان ــت أك ـبــر ق ـفــزة إلي ــداع ــات الـحـكــومــة بـيــن نــوفـمـبــر وديـسـمـبــر
الماضيين ،فقد ارتفعت  334مليون دينار في شهر واحد فقط.
ً
يشار إلى أن مستويات النمو كافة جاءت متزنة جدا بنمو محكوم
وهــادئ ،كما يتطلع إليه البنك المركزي وبرؤية مشتركة مع القطاع
المصرفي.
ً
وكان سوق اإلنتر بنك بين القطاع المصرفي شهد نموا مقداره %31
بين  2017و ،2018إذ كان رصيد العام قبل الماضي يبلغ  1.231مليار
دينار ،في حين بلغ في  2018نحو  1.616مليار.

استراتيجية أميركية ثالثية لالنسحاب...
هناك.
وب ـح ـســب أوس ـ ــاط أم ـيــرك ـيــة ذات ص ـلــة بــال ـم ـلــف ال ـ ـسـ ــوري ،فــإن
االستراتيجية هذه تأخذ في الحسبان إيجاد سبل لمقاربات جديدة
للتعاون بين الواليات المتحدة من جهة وكل من تركيا وإسرائيل.
ويتصدر قطع طريق طهران -بيروت أولويات المرحلة الثانية من
ً
ً
مواجهة التنظيم ،التي ستأخذ طابعا أمنيا بالدرجة األولى ،وقالت
األوساط إن العمل على هذا الملف سيتم على ثالثة محاور بالتوازي،
أولها مواصلة حملة الضغط األميركي على طهران عبر العقوبات.
وأضــافــت األوس ــاط أن ثــانــي الـمـحــاور هــو تـطــويــر ق ـنــوات العمل
الدبلوماسي بين واشنطن وموسكو ،موضحة أن واشنطن تراهن
على إمـكــان تحقيق اخـتــراقــات فــي التفاهمات اإليــران ـيــة -الروسية

مـ ــن ج ـه ـت ــه قـ ـ ــال م ــدي ــر ع ــام
اإلدارة الـعــامــة لـ ــإدارة العامة
لــإطـفــاء الـفــريــق خــالــد المكراد
ان ت ـمــاريــن شــامــل إض ــاف ــة إلــى
التمارين األخرى بباقي الجهات
بــالــدولــة تجسد ال ـحــرص على
االس ـت ـع ــداد وال ـت ــأه ــب لـضـمــان
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع ج ـم ـيــع
ً
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث ،إيـ ـم ــان ــا م ـن ـهــم ب ــأن
التعامل معها يستحيل أن يكون
من خالل جهة منفردة.
وذكـ ــر ال ـم ـك ــراد أن األب ـح ــاث
العلمية أثبتت أن الكويت ليست

بـعـيــدة ع ــن األح ــزم ــة الــزلــزالـيــة
وهـ ـ ــذا م ــا أكـ ـ ــده شـ ـع ــور س ـكــان
الكويت بالهزات األرضية التي
حدثت في الدول المجاورة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل فــريــق
عـمــل عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي
بـ ـمـ ـش ــارك ــة خ ـ ـبـ ــراء مـ ــن مـكـتــب
األم ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـلـ ـح ــد م ــن
مخاطر الكوارث وجهات علمية
متخصصة بمجاالت مختلفة
هدفها إعــداد مصفوفة شاملة
لــأخـطــار ال ـتــي مــن الـمـمـكــن ان
ً
تــؤثــر عـلــى ال ـكــويــت مستقبال،
الف ـتــا إل ــى أن ه ــذا ال ـفــريــق قــام
ب ــرص ــد وت ـح ــدي ــد أك ـث ــر م ــن 50
مصدر خطر طبيعي ومن صنع
االنسان.
وذكـ ـ ــر الـ ـمـ ـك ــراد أن الـ ـك ــوادر

الــوطـنـيــة أثـبـتــت جــدارت ـهــا في
مجال إدارة األزمــات والكوارث
ً
على المستوى العالمي أيضا
وذلك من خالل ضم أحد ضباط
اإلدارة العامة لإلطفاء كخبير
كويتي متخصص بمجال إدارة
األزم ـ ـ ــات وال ـ ـكـ ــوارث م ــع فــريــق
خـ ـب ــراء الـتـقـيـيــم ال ـت ــاب ــع لــأمــم
المتحدة وهــو مــا يعتبر محل
فخر واعتزاز للكويت.

إنقاذ عالقين في انهيار أحد المباني

في سورية ،السيما بعد تأكيد التقارير التي تحدثت عن مواجهات
عسكرية بين قوى سورية محسوبة على إيران وأخرى على الروس
في أكثر من مكان ،إضافة إلــى عمليات تطهير روسية في صفوف
األجهزة األمنية السورية «عصب النظام» من الموالين إليــران ،كما
كشفت مصادر سورية لـ «الجريدة».
وذك ــرت األوس ــاط أن ثــالــث الـمـحــاور يتمثل فــي تغطية ودع ــم كل
نشاطات إسرائيل العسكرية واالستخباراتية الهادفة لمنع إيران من
ترسيخ وجودها في سورية سواء عبر الدعم األميركي أو من خالل
تفاهمات خاصة مع روسيا.
وتضع التصورات األميركية في هذا الشأن احتماالت تصاعد التوتر
العسكري بين إيران وإسرائيل في سورية ولبنان.
في المقابل ،شكل تعزيز وضع األكراد محور مباحثات المجموعة
المصغرة التي تضم الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
ومصر واألردن والسعودية في واشنطن ،وتــم االتفاق على تدريب
ً
ً
هذه القوات ودعمها ماليا واستخباراتيا ،وتوفير إطار دعم سياسي
«عــربــي» لـهــا ،إلــى حين إنـجــاز تسوية سياسية فــي ســوريــة تضمن
ً
ً
لألكراد موقعا في الدستور ،وتفاهما مع تركيا.
ً
ويـبــدو ضبط الـنـفــوذ الــروســي فــي ســوريــة األكـثــر تـعـقـيــدا؛ وذلــك
التساع مروحة التوتر األميركي الروسي في أكثر من مكان في العالم.
وفي ظل استحالة المواجهة العسكرية بين الطرفين ،يكمن الحل
األنسب ،وفق األوساط األميركية ،في الوصول إلى تفاهمات براغماتية
ثالثية بين الواليات المتحدة وإسرائيل وروسيا تفضي إلى إعادة
رسم الدور الروسي في سورية.
وشكلت التقارير شبه المؤكدة عن استثناء قاعدة التنف جنوبي
سورية من قرار الرئيس ترامب االنسحاب من هناك أول إشارة إلى ذلك.
وبرر خبراء عسكريون هذا االستثناء برغبة واشنطن في ضمان
قطع طريق اإلمداد العسكري من إيران لحزب الله ،وعدم تحول المعبر
إلى خاصرة رخوة لدول حليفة كاألردن والسعودية وإسرائيل على
اعتبار أن المدى الفعلي للمعبر والقيمة االستراتيجية له تصل إلى
هذه الدول.

ومن المرجح أن تكتمل بلورة هذه االستراتيجية مع انتهاء أعمال
اجتماع وزراء دفاع دول التحالف منتصف الشهر الجاري في ميونيخ
ً
ومؤتمر وارسو الموجه فعليا ضد إيران.

أعنف أزمة بين باريس وروما...
مقبول ،وهذا لم يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية»،
ً
ً
معتبرة أن «كــل هــذه األفعال تخلق وضعا خطيرا ،وهــو ما يثير
تساؤالت بشأن نوايا الحكومة اإليطالية تجاه فرنسا».
كما يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من االنتقادات بين ماكرون
والنائب الثاني لرئيس الــوزراء اإليطالي ،وزيــر الداخلية ،ماتيو
ّ
المتطرف.
سالفيني ،الذي يتزعم «حزب الرابطة» اليميني
ً
وفــي تصريحات غير مسبوقة إطــاقــا بين مسؤولي دولتين
مؤسستين لالتحاد األوروبي ،أعرب سالفيني عن أمله أن يتحرر
ً
الشعب الفرنسي من «رئيس سيئ جدا» ،بينما عزت المتحدثة باسم
الخارجية الفرنسية الهجمات اإليطالية إلى أهداف انتخابية ،قائلة:
«أن تكون هناك خالفات أمر ،وتسييس العالقة ألهداف انتخابية
أمر آخر».
ويحاول سالفيني حشد جبهة أوروبية لليمين المتطرف تواجه
المؤيدين لالتحاد األوروبي ،وفي طليعتهم الرئيس الفرنسي ،خالل
االنتخابات األوروبية في  26مايو المقبل.
وسالفيني عضو في تحالف أوروبي يضم مارين لوبين زعيمة
«التجمع الوطني» الفرنسي ،وزعيم «حزب الحرية» الهولندي غيرت
فيلدرز المتطرف المعادي للمسلمين ،ويسعى هذا التحالف إلى
حصد أكبر عدد من المقاعد لليمين المتطرف في تاريخ أوروبا.
وقالت المتحدثة الفرنسية« :حملة االنتخابات األوروبية ال يمكن
أن تبرر تقليل احترام أي شعب أو ديمقراطيته».
(باريس  -وكاالت)
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺑﻮﺷﻬﺮي :إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑـ »اﻷﺷﻐﺎل« و»اﻟﻄﺮق« إﻟﻰ »ﻧﺰاﻫﺔ«
ﻋﻘﺐ إﻋﻼن ﻟﺠﻨﺔ »ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﺎرﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر« ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وﺗﻘﺼﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

إﻳﻘﺎف
إﺷﺮاﻓﻴﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
وإﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻬﻢ

 12ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻦ أﺻﻞ
 58ﺗﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺗﺠﺎه أﺣﺪاث
اﻷﻣﻄﺎر

ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻗﺼﻮر واﺿﺢ
ﻟﺪى ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ »اﻟﻄﺮق«
وﺑﻌﺾ إدارات
اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وزﻳ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳـ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳ ـﻜ ــﺎن
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي إﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﻓ ــﻲ "اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل" ،واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻄﺮق إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،
وﻗـ ـﻴ ــﺎدﻳـ ـﻴ ــﻦ آﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ إﻟـ ـ ــﻰ دﻳـ ـ ــﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻹﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣـﻌـﻬــﻢ ،وإﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻹﻳـ ـﻘ ــﺎف ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻷﺧﻴﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم .2018
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ﺑﻤﺒﻨﻰ "اﻷﺷﻐﺎل"،
"اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ ﺳﻨﺼﺪر
ﻗ ــﺮارات اﻹﺣــﺎﻟــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﺑﺄﺳﻤﺎء
 12ﺷــﺮﻛــﺔ أﺛـﺒــﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ
اﻷﻣﻄﺎر ،ﻣﻦ أﺻﻞ  58ﺷﺮﻛﺔ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮاء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ".
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺣــﺎدﺛــﺔ
ﺗــﺪاﻋ ـﻴــﺎت اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2018وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﻨﺖ وزﻳﺮة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪ ،واﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋ ـ ــﺎء
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻷﺷ ـﻐــﺎل واﻟـﻄــﺮق،
وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤــﻦ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻓــﻮر اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣـﻨــﻪ ،واﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟﻰ
ﻃﻠﺒﻬﻢ ،وإﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺳﺄﺣﻴﻞ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وإﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟــﺬي رﻓﻊ
إﻟﻲ".
وﺑﻴﻨﺖ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎ
إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ
دﻳـ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻴـﻘــﻮم ﺑــﺈﻋــﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻣــﺎﻟــﻲ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑﻬﺬه
اﻟـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،وﺗ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﻠﻔﺖ اﻷﺷﻐﺎل
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻄﺮق ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﻣـ ــﻦ أوراق
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ".
وأﻛـ ــﺪت ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ
أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﺮﻛﻴﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ
وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ـﻴــﻪ ﻣﻦ
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻷداء ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ ﺑـﺼــﻮرة
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ" ،وﺳﻨﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت".

وﻟــﺪﻳـﻨــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم وﻓ ــﺪ زاﺋ ــﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
وﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ".

ﻗﺼﻮر إداري

ﺟﻮدة اﻷﺳﻔﻠﺖ

وأﻓ ـ ــﺎدت ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ﺑ ــﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك
ﻗﺼﻮرا إدارﻳــﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻄﺮق
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" ،وﺑﺪأﻧﺎ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ
اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟـﺠـﻬــﺎت ،وﻣـﺴـﺘـﻤــﺮون ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ".
وﺣ ــﻮل اﻟـﻄــﺮق وﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ
ﻋــﺪم ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﺎﻟﺖ" :أﺗﻔﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻷﻳـ ـ ــﺎم ،وأﺗ ـﻘ ــﺪم إﻟ ــﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ أرض
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺎﻻﻋـﺘــﺬار ،وﺑــﺪأﻧــﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟ ـﻤــﺆﺛــﺮة ﺣـﺘــﻰ ﺗ ـﻜــﻮن إﺻــﻼﺣــﺎت
اﻟﻄﺮق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ".
وأوﺿﺤﺖ أن "اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ ردود
اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺪر اﻟﻤﺎل
اﻟ ـﻌــﺎم ،وﻋ ــﻮدة اﻟـﻀــﺮر ﻣ ــﺮة أﺧــﺮى
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺳﺪ ﻛﻞ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي أدى
إﻟــﻰ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ ووﺟــﻮد ﺣﻔﺮ
ﻓﻲ اﻟﻄﺮق".
وأﻛﺪت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺮق،
وأﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻔـﺤــﺺ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒ ــﺮات اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺄﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟـ ـﻔـ ـﺤ ــﺺ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻻﺳ ـﻔ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
وﻣـﻜــﻮﻧــﺎﺗـﻬــﺎ" ،وﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟﺘﻲ
ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮات
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ أداء وأﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
ﻣﺨﺘﺒﺮاﺗﻨﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ،

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن "اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺆﻛﺪ
أن اﻟـﻤـﻜــﻮﻧــﺎت اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻷﺳ ـﻔ ـﻠ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ،وﺗﻠﻚ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ
ﻟـﻬــﺎ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﻘـﺼــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘــﺎﺋــﻖ ،ﻣﻊ
وﺟﻮب أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻔﻠﺖ،
وﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة.
وأﺿﺎﻓﺖ :آﻟﻴﺔ اﻟﺮﺻﻒ ووﺿﻊ
اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات
أﺛ ـﻨ ــﺎء وﺿ ــﻊ اﻷﺳ ـﻔ ـﻠ ــﺖ ،ﻓـﺘـﻠــﻚ ﻣﻦ
اﻷﻣ ــﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻬﻢ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ :إن اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑ ــﺪأ ﻓﻌﻠﻴﺎ،
وﺳــﻮف ﺗﺴﻴﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﺟﻞ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة
اﻷﻋﻤﺎل وﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﺼﺮ
اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺮق ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ،
وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻹﻋـ ــﻼن ﻋ ـﻨــﻪ ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ أن "اﻷﺷﻐﺎل ﺗﺄﻛﺪت ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺧﻠﻄﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ أﺧﻴﺮا،
وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻟﻴﺔ
ﺧﻄﻮات ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻄﺔ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟﻰ

إﻋﻼن أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪاﻧﺔ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
أ ﻛــﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﺑﻌﺪ
أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـ  12اﻟﻤﺪاﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ
اﻷﻣﻄﺎر.
وﺑ ــﺮأت وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻄﺮق ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ
اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﺳ ــﻮء أوﺿ ــﺎع اﻟـﺸــﻮارع
اﻟﻴﻮم ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﺼﻮر ﺷﺎب أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺷﻐﺎل واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻖ أوﻟﻮﻳﺎت اﻷﺷﻐﺎل.

ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ" :إﻧ ـﻨ ــﺎ أﻣ ـ ــﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ
إﻧـﺠــﺎزﻫــﺎ دون اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺨﻄﻮات ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻦ؛ ﻫﻤﺎ
"ﻋــﻮدة اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪر اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم" ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻼﺷﻲ ذﻟﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ :إﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻂ
اﻟﻄﺮق ،وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻠﻄﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ وﻋـﺒــﺮ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق.

ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر،
د .ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﺖ
ﻟﻤﺪة  12اﺳﺒﻮﻋﺎ ﻋﻘﺪت ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟ ـﻤ ــﺪة  43اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ،ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ 220
ﺳــﺎﻋــﺔ ﻋـﻤــﻞ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻷﺳـﺒــﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ
ﺣﺪوث اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﺳﺘﺪﻋﺖ 44
ﻣ ـﺴــﺆوﻻ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻣــﻦ "اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل"
واﻟﻄﺮق واﻹﺳﻜﺎن ،واﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻊ
اﻻﺳﻔﻠﺖ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳ ـﻤــﺎء اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻓ ـ ــﻖ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺄﺗﻲ

ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي إن ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟـﻄــﺮق ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻠﺐ
اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ ،وﻫﻨﺎك
أوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﻌﺪاﺗﻪ
واﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ :ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮأﻣﺔ وﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ،ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻛــﻞ اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ ،وﻣــﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ،وﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻮر
واﻟﺨﻠﻞ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ذﻟﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ :ﻛﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺤــﺖ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء،
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﺑﻬﺪف ﺑﻴﺎن أوﺟﻪ
اﻟﻘﺼﻮر واﻟﺨﻠﻞ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر.
وأﺿــﺎﻓــﺖ :ﺗــﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  3ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫــﻲ "اﻷﺷـﻐــﺎل،
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ"،
وﺗﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ د .ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  54ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪوﻟﺔ
اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺷﺎرت
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻬﺎ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺪة ﻟﺠﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ ﻓـ ــﻲ  2017ﻟـﺒـﺤــﺚ
ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﺗـﺠـﻤــﻊ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي واﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
 2013اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ  2014ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺒﺎب.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻃﻠﻌﺖ أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ
 2018ﻟﺒﺤﺚ أﺳﺒﺎب ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻄﺎﻳﺮ
اﻟﺤﺼﻰ ،واﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑــﺬﻟ ـﻬــﺎ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﻗ ــﺮاءة أﻏـﻠــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻳﺮ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ
رﻏﻢ ﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻹﻧﺠﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ.

أﺧﻄﺎء ﺟﺴﻴﻤﺔ
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺟــﺪت
ﻗﺼﻮرا وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
ﻟ ــﺪى  12ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎوﻻت وﻣﻜﺘﺐ
ﻫﻨﺪﺳﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺧ ـﻄــﺎء اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣﺸﺮوع.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻤﻠﺖ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺑﻌﺾ إدارات ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
و ﺟ ــﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﻬﻢ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ
أي ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ أو ﻗـﺼــﻮر ﻳﻘﻊ

ﻗﻄﺎع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ »اﻷﺷﻐﺎل«» ...ﺑﺮاءة«
ذﻛـ ــﺮت ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي أﻧ ــﻪ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻗـﻄــﺎع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻴﻪ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﺣــﺪاث اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺎﻷﻣـﻄــﺎر ،وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺳﻴﺘﻢ
إﻧـﻬــﺎء اﻳـﻘــﺎف وﻛـﻴــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

وزﻳﺮة اﻹﺳﻜﺎن :ﻣﺴﺘﻤﺮون ﺑﺪﻋﻢ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺮأة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ
• »اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑـ »ﻣﻠﻬﻤﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺎت« • اﻟﻌﺘﻞ :دور واﺿﺢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﺎت
أﻛﺪت وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻟ ـﺘــﻮﻟــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﺻــﺐ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت" ،وﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ
واﻷﺣﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﻬــﺎ ﺧــﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ﺑ ـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺨــﺔ ﺳ ـﻠ ــﻮى اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،إن "اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ
وﺳﺘﺒﻘﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ أداء ﻣﺸﺮف ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت،
وﻟـﻬــﺎ ﺑـﺼـﻤــﺎت واﺿ ـﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ﻛﻠﻬﺎ،
وأود أن أوﺟ ــﻪ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺸﺎﺑﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﺑﺄن ﻳﺒﺬﻟﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻦ ﻣﻦ
ﻣﺠﻬﻮد ﻹﺛـﺒــﺎت ذاﺗ ـﻬــﻦ ،ﺳ ــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟـﻤـﻬـﻨــﻲ أو اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ
وﻏﻴﺮه ،ﻓﻬﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟﺮﺟﺎل".
وأﻛ ــﺪت أن اﻟـﻤــﺮأة اﻟـﻴــﻮم ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأن
اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻮﺟــﻮد وﺑﻘﻮة
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ وﺟﻮد وزﻳﺮﺗﻴﻦ وﻧﺎﺋﺒﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺘ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،إن ﻋــﺪد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻼت
ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻧـﺤــﻮ  3500ﻣﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت ،وﻫ ــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
وﺳﻂ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
َ
وأﺷﺎر اﻟﻌﺘﻞ إﻟﻰ أن "ﺗﻮﻟﻲ اﺑﻨﺘﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
د .ﺟ ـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي وﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ
وزارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﻓـ ـﺨ ــﺮ ﻟـ ـﻨ ــﺎ أﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻧ ــﺮى

َ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت َﻳﺘﻄﻮرن وﻳﺘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪوام ﺿــﻢ ﻋﻨﺼﺮا ﻧﺴﺎﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل إن اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻤﻴﺰ ،ﻓﻬﻲ
ﺻ ــﺎﺋ ــﺪة اﻷﻟ ـﻐ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" "اﻧﻨﺎ

ً
ﻧﺮى اﺳﺘﻴﺎء ﺷﻌﺒﻴﺎ ﺟﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺄم ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ،إﻻ أﻧ ـﻨــﺎ رﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺎء ﻧــﺮى
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎت ﻳﻄﺮﺣﻦ وﺑﺘﻔﻮق وﺗﻤﻴﺰ ﺧﻄﻂ )ﻛﻮﻳﺖ
 (2035اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻳﻨﺎﻗﺸﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺤﺴﺐ
ﻟﻬﻦ ،وﻛﻠﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن دور ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺎت
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻫﺎ درة ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ".

 3ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ وﺗﻜﺮﻳﻢ »اﻟﻤﻠﻬﻤﺎت«
ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻟ ـﻴــﺔ  3ﺟ ـﻠ ـﺴــﺎت ﺣ ــﻮارﻳ ــﺔ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ 9
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳـﻤــﺎء اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺴﻴﻦ ،ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﺳﺎرة أﻛﺒﺮ ،واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺛﺮﻳﺎ اﻟﺒﻘﺼﻤﻲ ،ورﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺎت ﺣﺴﻨﻴﺔ ﻫــﺎ ﺷــﻢ ،ووﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﺧﻠﻮد ﺷﻬﺎب ،واﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﺪة ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ آﻻء اﻟﺴﻌﻴﺪي،

ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وذﻛﺮ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻛﺘﺸﻔﺖ وﺟﻮد
ﻗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق وﺑﻌﺾ اﻹدارات
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺗــﻢ اﻹﺷ ــﺎرة
إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﻢ وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﻢ
وأوﺟــﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﻢ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﺣﻴﺎﻟﻬﻢ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ رﺻــﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗ ــﺎل ان اﻟﻠﺠﻨﺔ أوﺻ ــﺖ ﺑﻌﺪم
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ،
وﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وإﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰام اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻮزارة
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻓﻖ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ،ووﺿـ ـ ــﻊ ﺧ ـﻄــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﻮارئ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ أي ﺣﺪث ﻃﺎرئ.
وﺗــﺎﺑــﻊ ان اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﺷـ ــﺎرت إﻟــﻰ
وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗ ـﺒــﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ
ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وإﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ
دراﺳ ــﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻄــﺮق ،وﻣــﺎ ﻳﺨﺺ
ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻟﻌﺪم
إﺣﺪاث أي رﺑﻜﺔ ﻣﺮورﻳﺔ.
وأردف :أوﺻﻴﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻀﺮورة
دراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ﻣـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ وﻃـ ـﻨ ــﻲ
ﻟ ــﻸﺳـ ـﻔـ ـﻠ ــﺖ ،ﺣـ ــﺎﻟـ ــﻪ ﺣـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت.
وأﻛــﺪ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ اي ﺻﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓــﺪورﻧــﺎ
رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻗﺮارات.

وﻣﺪﻳﺮة إدارة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ إﻗﺒﺎل اﻟﻄﻴﺎر ،واﻷﺳـﺘــﺎذة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ وإﺻــﺎﺑــﺎت
اﻟﻤﻼﻋﺐ وأﻟـﻌــﺎب اﻟـﻘــﻮى د .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺧﺮﻳﺒﻂ ،وﻣﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﺸﺮوع
ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻲ اﻟﻤﺴﻌﺪ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻷﻣﺴﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮﺗﻴﻦ
ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﻌﻘﻴﻞ وﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻬﺎ اﻟﺒﻐﻠﻲ
ورﺋﻴﺴﺔ وﺣﺪة أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ د .ﻓﻮزﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪري
واﻟﺸﺎﻋﺮة واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذة ﺳﻌﺪﻳﺔ ﻣﻔﺮح.

وأوﺿﺤﺖ أن "ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،إﻟﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻫﻨﺎك
ﺗﻮﺻﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ،
واﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻘﺎدم ﺳﻮف ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ".

»اﻷﺷﻐﺎل« :إﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى
أﻛــﺪت وزارة اﻷﺷـﻐــﺎل أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻲ أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء
وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻄــﺮق أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻗ ـﺼــﻮى ،وﺑـ ــﺪأت ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻷو ﻟـﻴــﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹ ﺻــﻼ ﺣــﺎت
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﻔﺮ ،ﺛﻢ ﻓﺮش ﻃﺒﻘﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ وإﻧﻬﺎء
أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺻﻒ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة
إﻳﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮ ،ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن اﻟﻮزارة ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﺒﺮ
ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪ ﺣ ــﺎﺻ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟـ ـﺠ ــﻮدة اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ واﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﻓــﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻮزارة.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ أن ذﻟـ ـ ــﻚ ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن وزﻳﺮة
اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ د .ﺟ ـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن
اﻟﻮزارة ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﻗﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إ ﺟ ــﺮاء ات إﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق.
وذﻛﺮت أن اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻔﻠﺖ ورﻗﺎﺑﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺠﻮدة
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻞ وﻓـﺤــﺺ ﻣ ـﻌــﺪات ﻓــﺮش اﻟﺨﻠﻄﺎت
اﻷﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أ ﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ إر ﺳــﺎل
اﻟﺸﻜﺎوى ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﻮزارة واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃ ــﻮارئ اﻷﺷـﻐــﺎل ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ .150

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
وﻗﻒ ﻗﻄﻊ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت ،أﻣﺲ ،وﻗﻒ اﻟﻘﻄﻊ
اﻵﻟﻲ اﳌﺒﺮﻣﺞ ﻟﻠﺨﻄﻮط
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﺠﺎري ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ .وﻗﺎﻟﺖ وﻛﻴﻠﺔ
اﻟﻮزارة م .ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻄﻊ
اﻵﻟﻲ اﳌﺒﺮﻣﺞ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة
ﺳﻨﻮات وﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ
ﺣﺚ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻮزارة ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﺚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺳﺪاد
اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ.

»اﻻﺗﺼﺎﻻت« :رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ICT
ﻋﻘﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت ،أﻣﺲ اﻻول ،ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان "أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﻟﻨﻘﻂ ﺗﺒﺎدل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )(IXP
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ"،
ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺮﻛﺎت وﺧﺒﺮاء
ﻋﺎﳌﻴﲔ .وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺎرق اﻟﺴﻴﻒ ،ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ،
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﻼﻗﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻠﻲ،
ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﻒ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺟﻮدة
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ
اﻷﻣﻦ اﻟﺴﺒﺮاﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات .ICT

»ﻧﻤﺎء« :ﻧﻜﻔﻞ  ١٠٤٦ﻳﺘﻴﻤﴼ
وﺳﺎﻋﺪﻧﺎ  ٦٣٤٨أﺳﺮة
أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 ،٢٠١٨ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻳﺘﺎم،
وﻣﺸﺮوع ﺑﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺑﺮادات
اﳌﻴﺎه ،وﻣﺸﺮوع ﺳﻘﻴﺎ اﳌﺎء
اﳌﺘﻨﻘﻞ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺧﻴﺺ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
إن "ﻧﻤﺎء" ﺗﻜﻔﻞ  ١٠٤٦ﻳﺘﻴﻤﺎ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع "ﺑﺮد
ﻋﻠﻴﻬﻢ" ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻷﺳﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ
وﻣﺤﺪودو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﺮادات
ﻣﺎء وﺛﻼﺟﺎت وﻣﻜﻴﻔﺎت،
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوع اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻨﻪ  ٧٧أﺳﺮة.
وأوﺿﺢ أن "ﻧﻤﺎء" ﺳﺎﻋﺪت
 ٦٣٨٤أﺳﺮة ،ووزﻋﺖ
 ٢.١٩٢.٠٠٠ﻋﺒﻮة ﻣﻴﺎه ﻣﺒﺮدة،
ووﻓﺮت  ٤٤٨ﺑﺮادا ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  ٤٥ﺑﺮادا ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼل
ﻋﺎم .٢٠١٨

»اﻟﺰراﻋﺔ« ٥٥٦٤ :إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻄﻴﻮر َ
اﻟﻤﻌﺪﻣﺔ
أﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر
واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪاﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﻋﻼف ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮي ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﻴﻮر
ﺑﻠﻎ  ٥٥٦٤ﻃﻴﺮﴽ وﺣﻴﻮاﻧﴼ ﻣﻨﻬﺎ
 ٥أراﻧﺐ.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن "اﻟﻔﺮي"
ﻛﺎن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر
اﳌﻌﺪﻣﺔ ،إذ ﺗﻢ إﻋﺪام ١٢٧١
ﻃﻴﺮﴽ ﻣﻨﻪ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺤﻤﺎم ﺑـ
 ،١١٨٠ﺛﻢ اﻟﺪﺟﺎج ﺑـ .٩٤٧
وﻟﻔﺘﺖ ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺼﺎﺑﺔ
ﺑﺈﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ أﻧﺤﺎء
اﻟﺒﻼد ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺣﻤﻼت
ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺰارع واﳌﺤﻤﻴﺎت ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻹﺟﺮاءات ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪة
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷي إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬا
اﳌﺮض.
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أكدوا تطلعهم إلى محاربة الفساد وتعزيز الحريات ومعالجة القضية اإلسكانية

أحمد الحمد

حمد المطر

محمد العنزي

فهد التركي

ان ـ ـت ـ ـقـ ــد مـ ــرش ـ ـحـ ــو ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم االول
لالنتخابات التكميلية عن الدائرتين
الـثــانـيــة والـثــالـثــة اداء مجلس االمــة
والحكومة ،مشيرين الــى انــه محبط
ول ـ ــم ي ـك ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـط ـم ــوح،
مـ ـش ــددي ــن ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة االصـ ـ ــاح
ومكافحة الـفـســاد وإح ــداث التنمية
واي ـجــاد الـحـلــول الـنــاجـعــة للقضايا
التي تعانيها البالد خاصة القضايا
االس ـكــان ـيــة والـتـعـلـيـمـيــة والـصـحـيــة
وتوسعة قاعدة الحريات.
وأكد مرشح الدائرة الثانية د .حمد
المطر أن هناك الكثير من األولويات
وال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي سـيـضـعـهــا ضمن
اه ـت ـم ــام ــات ــه ف ــي ح ـ ــال وص ــول ــه ال ــى
البرلمان ،مشددا على دعمه الجهود

حمود العنزي

اإلص ــاح ـي ــة كـمـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،مع
ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون الـ ـح ــري ــات ،وق ــان ــون
المعاقين ،وكذلك القوانين المتعلقة
بــالـمـتـقــاعــديــن ،إض ــاف ــة ال ــى اس ـقــاط
فوائد القروض.
وأشـ ـ ــار الـ ــى أنـ ــه س ـي ـكــون داع ـمــا
للجهود الرامية لقضية العفو ،وذلك
عبر بوابة قلب صاحب السمو أمير
ال ـبــاد ،حيث ان بــاب سـمــوه مفتوح
للجميع.

التعليم والصحة
أمــا مرشح الــدائــرة الثانية محمد
عايض العنزي فشدد على ضــرورة
االهتمام بالتعليم والصحة والدفع

محاربة الفساد
وم ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة
الثانية المهندس أ حـمــد الحمد أنه
سيقف سدا منيعا لمحاربة الفساد
سواء كان ماليا أو إداريا.
ووجه رسالة إلى أعضاء السلطة

أنوار القحطاني :قلة الوعي بدور المرأة سبب سقوطها
قالت مرشحة الــدائــرة الثالثة انــوار القحطاني
ان ـهــا ت ـش ــارك ف ــي االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة تفعيال
للدستور ومــواده ،مشيرة الى ان "الشعب الكويتي
محبط من مجلس االمة الذي ال يفعل الدستور وال
القوانين ،وعلى الشعب محاسبة النائب وتسليط
الضوء على النواب ونقدهم نقدا ً
بناء".
وأضافت :بصفتي ممثلة للجانب النسائي يجب
ترسيخ الثقة بالمرأة التي اثبتت جدارتها سياسيا
واقتصاديا ،مشددة على "ضــرورة تفعيل وتنفيذ
القوانين الخاصة بــا لـمــرأة الكويتية المهضومة،
فالحق السياسي ليس كل حقوق المرأة ،فهي تعاني
مشكالت كبيرة فــي السكن والـصـحــة ،ولــاســف ال
يــوجــد ف ــي الـمـجـلــس اال ام ـ ــرأة واح ـ ــدة ه ــي صـفــاء
الهاشم".
واستدركت :ان الخلل يبدأ منا نحن كمواطنين،

فنحن ال نراقب وال نحاسب النواب ،متسائلة :هل
يعقل كل مرة ان يوضع نفس الشخص في المكان
القيادي ،الفتة الى ان "الفساد مستشر في القيادات
الـحـكــومـيــة وال ع ـقــاب ف ــي ظ ــل غ ـيــاب الـمـحــاسـبــة،
والخطأ يتحمله المواطن ابتداء من اختيار اعضاء
المجلس ،والبــد ان يكون هناك وعــي للمواطنين،
وحب الخشوم البد ان ننساه".
وأشارت إلى ان "قلة الوعي بدور المرأة وقدرتها
على االنجاز وخوض االنتخابات وعدم الثقة بها
سبب سقوطها المتكرر فــي االنـتـخــابــات" ،مؤكدة
أن "الـ ـم ــرأة عـلــى الـعـكــس ت ـمــامــا ،فـهــي قـ ــادرة على
النجاح ،وأثبتت وجــودهــا في كثير من الميادين،
والبد من منحها الفرصة لتحمل لواء االصالح الى
جــانــب الــرجــل ،واق ــول لـنــواب االم ــة ضـعــوا الكويت
بين اعينكم".

سلمان العازمي

لـحــل القضية السكانية ا لـتــي باتت
ً
ً
هــاج ـســا يـ ــؤرق ال ـمــواط ـن ـيــن ،مــؤكــدا
انـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـبـ ــذل الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـح ـث ـي ـث ــة
لخدمة المواطنين وتحقيق آمالهم
وتطلعاتهم.
وتــوقــع العنزي ان يكون مستوى
االق ـب ــال عـلــى صـنــاديــق االق ـت ــراع في
االنتخابات التكميلية الحالية جيدا.

أنوار القحطاني

بدر المال

التشريعية قائال :كفى تكسبا ،ويجب
الجدية في العمل التشريعي.

شفافية مالية
ودعا مرشح الدائرة الثانية د بدر
المال إلى ضرورة الكشف عن المركز
ال ـمــالــي ل ـلــدولــة ،الف ـتــا إل ــى أن هناك
ضبابية من الحكومة في الكشف عن
الحالة المالية لـلــدولــة ،موضحا أن
الحكومة غير واضحة في سياستها
االستثمارية.


البطالة والبدون

وأك ـ ــد م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة ال ـثــال ـثــة

أسماء المرشحين
في اليوم األول
الــدائــرة الــثــانــيــة :أحـمــد
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ،بـ ــدر
حامد المال ،حمد محمد
الـ ـمـ ـط ــر ،حـ ـم ــود عـطـيــة
ال ـع ـن ــزي ،راش ـ ــد محمد
الهاجري ،سلمان خالد
العازمي ،محمد عايض
العنزي.
ال ــدائ ــرة الــثــالــثــة :أنـ ــوار
كامل القحطاني ،نصر
علي العصفور.

نصر العصفور

نصر العصفور أن الكويت تعاني
ً
كثيرا من القوانين غير المطبقة
والتفاوت في ا لــروا تــب والبطالة،
وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق
اإلصالح وخدمة المواطنين.
ً
واضـ ــاف :ســأعـمــل ج ــاه ــدا على
حل قضية البدون ،وفيما يخص
العمالة الوافدة فالبد ان يعيشوا
حـ ـي ــاة ك ــريـ ـم ــة مـ ــع م ـح ــاس ـب ــة مــن
يـ ـتـ ـج ــاوز م ـن ـه ــم وس ـن ـع ـم ــل ع ـلــى
انصاف الجميع.

المستوى المعيشي

راشد الهاجري

ان ــه ت ـقــدم لـلـتــرشــح بــاالنـتـخــابــات
التكميلية بعد التشاور مع أبناء
الدائرة وذلك في سبيل العمل على
رفع المستوى المعيشي للمواطن
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف م ـعــانــاتــه
بعد التضخم الهائل الذي تشهده
االسعار خالل الفترة الماضية.
وا ك ـ ـ ــد ا ل ـ ـهـ ــا جـ ــري ان م ـ ــن أ ب ـ ــرز
اول ـ ــوي ـ ــات ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى اسـ ـق ــاط
الـ ـق ــروض ال ـت ــي تـضـخـمــت بـشـكــل
ك ـب ـيــر ن ـت ـي ـجــة ال ـف ــوائ ــد الـضـخـمــة
التي تفرضها البنوك لرفع معاناة
المواطن.

وق ـ ــال م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة ال ـثــان ـيــة
راش ـ ـ ــد م ـح ـم ــد مـ ـه ــدي الـ ـه ــاج ــري

ً
الشطي 159٠75 :ناخبا لهم حق التصويت
أك ــد مــديــر إدارة ال ـشــؤون
الـقــانــونـيــة ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة
لــا نـتـخــا بــات العقيد صــاح
الشطي أن اإلدارة مستمرة
فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال م ــرشـ ـح ــي
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ــة
لمجلس األمة عن الدائرتين
الثانية وا لـثــا لـثــة ،بعد خلو
مقعدي النائبين السابقين
جـ ـمـ ـع ــان الـ ـح ــرب ــش وولـ ـي ــد
الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أ ن ــه ت ــم فـتــح ب ــاب التسجيل
ل ـل ـتــرشــح ،ابـ ـت ــداء م ــن أمــس
الخميس حـتــى نـهــا يــة دوام
الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ـقـ ـب ــل الـ ـم ــواف ــق
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ال ـع ـطــل ،يــوم ـيــا م ــن الـســاعــة
السابعة وا لـنـصــف صباحا
حـ ـت ــى الـ ـ ــواحـ ـ ــدة وال ـن ـص ــف
ظهرا.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،ب ـ ــادارة
االنتخابات أن إجمالي عدد
من يحق لهم التصويت عن
ا لــدا ئــر ت ـيــن  159٠75نــا خـبــا
و نـ ـ ــا خ ـ ـ ـبـ ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـهـ ــم 62547
تــاب ـع ـيــن ل ـل ــدائ ــرة ال ـثــان ـيــة ،
و 96528لـ ـل ــدا ئ ــرة ا ل ـثــا ل ـثــة،
الفـتــا الــى انــه عـلــى المرشح
ب ـعــد تـعـبـئـتــه نـ ـم ــوذج طـلــب

ا لـ ـت ــر شـ ـي ــح أن يـ ـت ــو ج ــه إ ل ــى
مـخـفــر ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة
التابع لها ،حيث خصصت
وزارة ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة م ـخ ـف ــر
م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة لـ ـل ــدائ ــرة
الثانية ومخفر منطقة كيفان
للدائرة الثالثة.
وح ــول طـلــب ال ـت ـنــازل عن
الترشح ،قال إن ذلك سيكون
مـ ـت ــا ح ــا مـ ـن ــذ ا لـ ـ ـي ـ ــوم االول
لـفـتــح ب ــاب ال ـتــرشــح ،وحـتــى
قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة بـ ـ ــدء ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية بأسبوع ،التخاذ
اإلجراء ات الالزمة بخصوص
التنازل.

«حقوق اإلنسان» تنجز تقريرها عن الحقوق
المدنية لـ «البدون» وتحيله إلى المجلس
الدمخي :القانون ال يتعلق بمنح الجنسية بل بحقوق متوافقة مع االتفاقات
انتهت لجنة حـقــوق اإلنـســان
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرأة واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،خـ ــال اج ـت ـمــاع ـهــا
أمس ،من تقرير الحقوق المدنية
واالجتماعية لفئة غير محددي
الجنسية ،وأحــالـتــه إلــى مجلس
األمة.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
عادل الدمخي ،في تصريح عقب
االجـ ـتـ ـم ــاع ،إن "رئـ ـي ــس مـجـلــس
األمة أحال للجنة حقوق اإلنسان
التقرير رقــم  ٣٤للجنة الـشــؤون
التشريعية والقانونية المتضمن
 ٧اقـتــراحــات بقوانين ،واقتراحا
ثامنا قدمناه لكن لم يحل للجنة".
وقـ ـ ــال ال ــدم ـخ ــي إن االقـ ـت ــراح
ب ـقــانــون الـ ــذي ت ــم االن ـت ـه ــاء منه
خـ ـ ـ ـ ــاص ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـم ــدنـ ـي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـغ ـي ــر مـ ـح ــددي
الجنسية ،وهي اقتراحات مقدمة
م ــن االخ ـ ـ ــوة ال ـ ـنـ ــواب ه ــم مـحـمــد
الحويلة وعسكر العنزي ومحمد
ه ـ ــا ي ـ ــف ود .حـ ـ ـم ـ ــود ا ل ـخ ـض ـي ــر
ود .ج ـم ـعــان ال ـحــربــش وع ــدن ــان
عـبــدالـصـمــد وخـلـيــل اب ــل وأحـمــد
الـ ـفـ ـض ــل ود .ع ـ ـ ـ ــودة ال ــرويـ ـع ــي
وصفاء الهاشم وماجد المطيري
وعبدالله فهاد.
وأوضح أن جميع االقتراحات
بقوانين المقدمة على اختالفها،
تـ ـخـ ـت ــص بـ ــال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـم ــدن ـي ــة
واالجتماعية لهذه الفئة ،مشيرا
الـ ـ ـ ــي ان الـ ـلـ ـجـ ـن ــة درس ـ ـ ـ ــت ه ــذه
االقتراحات بقوانين ومذكراتها
اإليـضــاحـيــة ،بــاالضــافــة الــى اخذ
الرأي الحكومي من عدة وزارات،
م ـن ـه ــا وزارة ال ـ ـعـ ــدل وال ـص ـح ــة
والـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـشــؤون المقيمين ب ـصــوره غير
قانونية.

تعريف «البدون»
وأكـ ــد أن ال ـل ـج ـنــة ان ـت ـهــت الــى
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ي ـت ـض ـمــن ه ــذه
الـحـقــوق ،وفـقــا لـعــدة م ــواد منها
ان م ــا يـقـصــد ب ــه لـغـيــر م ـحــددي
الجنسية تم تعريفه بأنه كل من ال
يحمل جنسية اي دولة ويتواجد
عـلــى ارض ال ـكــويــت وال تعترف
ب ـمــواط ـن ـتــه اي دول ـ ــة م ــن الـ ــدول
بموجب قوانينها ،وتعتبر إقامة
األصـ ــول مـكـمـلــة إلقــامــة ال ـفــروع،
بـشــرط ان يـكــون ال ـفــرع مــوجــودا
او مقيما بالكويت ،واعتماد هذا
المصطلح دون ســواه في جميع

«حقوق اإلنسان» في اجتماعها أمس
ال ـج ـه ــات وال ـه ـي ـئ ــة ال ـح ـكــوم ـيــة،
ويـحــل مـحــل اي مصطلح يطلق
علي هذه الفئة ورد في اي قانون
او الئحة او قرار.
وبين الدمخي أننا لم نعتمد
"م ـق ـيــم ب ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة"،
ألنها تغيرت في فترات تاريخية،
م ـش ـي ــرا الـ ــى ان م ـص ـط ـلــح مـقـيــم
بصورة غير قانونية غير معترف
به ،ألن اي مخالف لقانون اإلقامة
ي ـع ـت ـب ــر م ـق ـي ـم ــا ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة غ ـيــر
قــانــونـيــة ،ولـكـنـهــم غـيــر مـحــددي
الجنسية.
وعـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ق ــال
الـ ــدم ـ ـخـ ــي أن يـ ـت ــول ــي الـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة اوضـ ـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية،
خالل ستة اشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون ،حصر اسماء غير
محددي الجنسية المسجلين لدى
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
واللجنة العليا للجنسية لمجلس
الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز
ال ـم ــرك ــزي ــن ويـ ـق ــوم خ ـ ــال نـفــس
المدة بتسجيل جميع من لم يتم
تسجيلهم في هذه الجهات ،وفقا
لما يحملونه من احصاء واوراق
ثـبــوتـيــة رسـمـيــة تـفـيــد م ــا يثبت
وجــودهــم فــي الـكــويــت بصفتهم
غ ـي ــر مـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة ،عـمــا
بــال ـشــروط وال ـض ــواب ــط الـمـقــررة
حسب هذا القانون.

 5سنوات
وتابعِ :في المادة الثالثة يمنح
غ ـيــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة بـطــاقــة
خـ ــاصـ ــة ص ــالـ ـح ــة ل ـ ـمـ ــدة خـمــس
س ـنــوات قــابـلــة لـلـتـجــديــد تصدر
م ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة للمعلومات
الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـسـ ــب ق ــوانـ ـيـ ـنـ ـه ــا
المعمول بها ،كما جاء في المادة
 ٢من قانون رقم  ٣٢لسنه ،١٩٨٢
واستثناء مــن يـجــوز قيد بعض

الفئات غير الكويتيين في سجل
خاص لدى الهيئة.
وأمـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة ،فــأكــد
الدمخي أنــه يحق لغير محددي
الجنسية بموجب هــذه البطاقة
الحصول على حقوقهم المدنية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ـن ـه ــا اإلق ــام ــة
الدائمة في دولة الكويت والعالج
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
لـلـمـعــاقـيــن وذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل الـ ــدراس ـ ـيـ ــة وم ــراح ــل
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ،وفـ ـق ــا لـلـنـظــم
وقــواعــد الـقـبــول بـهــا ،وش ـهــادات
الميالد والوفاة ورخص القيادة
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا وجـ ـ ـ ـ ـ ــوازات
السفر ،وجواز العمل بالقطاعين
الحكومي والخاص ،ومعاملتهم
م ـعــام ـلــة م ــواط ـن ــي دول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي وص ـ ــرف
م ـس ـت ـح ـق ــات وم ـ ـكـ ــافـ ــآت ن ـهــايــة
الخدمة وأي حقوق مالية حسب
األنظمة وتحرير وتوثيق عقود
ال ـ ــزواج وال ـط ــاق وح ـصــر اإلرث
وج ـم ـي ــع مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــاألحـ ــوال
الشخصية وتملك العقار لغرض
السكن الخاص.

حقوق إنسانية
وبين أن هذا القانون ال يتعلق
ب ـم ـن ــح ال ـج ـن ـس ـي ــة ،بـ ــل ب ـح ـقــوق
مــدنـيــة واجـتـمــاعـيــة ،فالمعروف
ان الـجـنـسـيــة ح ــق س ـي ــادي ولـنــا
رأي فـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروره ت ـج ـن ـي ــس
المستحقين ،مشيرا إلى ان المادة
الـخــامـســة تـنــص عـلــى أن تسري
عـ ـل ــي غـ ـي ــر م ـ ـحـ ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة
القواعد الخاصة لمواطني دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي في
مجال تأسيس الشركات وتملك
اسهمها ،كما هو منصوص في
القانون رقم  ١لسنه  ٢٠١٦بإصدار
قانون الشركات.

وأوض ـ ــح الــدم ـخــي أن ال ـمــادة
ا لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاد س ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــي ان تـ ـ ـح ـ ــدد
ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ض ــواب ــط
ق ــواع ــد االس ـت ـف ــادة م ــن الـحـقــوق
الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ه ــذا
ال ـقــانــون ،وت ـصــدر ه ــذه الــائـحــة
بمرسوم بـنــاء على عــرض وزيــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خ ـ ــال ثـ ــاثـ ــة اش ـه ــر
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــره ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
وأشار إلى أن المادة السابعة
لهذا المشروع هي الغاء كل حكم
يتعارض مع احكام هذا القانون،
وأما المادة الثامنة فنصها" :على
رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا
ال ـقــانــون ويـعـمــل بــه مـنــذ تــاريــخ
نشره بالجريدة الرسمية" ،مؤكدا
أن هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـق ــوق تـ ـت ــواف ــق مــع
اتفاقية عديمي الجنسية وبعض
االتفاقيات التي صادقت عليها
دولة الكويت.
إلى ذلك ،وتعليقا على جلسة
أول أم ـ ــس ،الـ ـت ــي ت ـخ ـل ـل ـهــا رف ــع
اسـ ـتـ ـج ــواب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء مــن
ج ــدول األع ـمــال ،قــال الدمخي إن
"موقفنا كان واضحا منذ إحالته
الى التشريعية ،وبينت انه يجب
على المستجوب صعود المنصة
وتفنيد االستجواب".
وختم الدمخي" :على المجلس
عدم التحجج بالسوابق واألعراف
الخاطئة التي ابتكرها من يريد
الــدفــاع عــن رئـيــس ال ــوزراء او اي
وزي ـ ــر ،واالسـ ـتـ ـج ــواب ال ت ـشــارك
فيه الحكومة بالتصويت ،ولما
نـشـطــب االس ـت ـجــواب الـمـفــروض
م ــن ال ـح ـكــومــة ان ـه ــا م ــا ت ـصــوت،
وتصويتها هــو خــاف مــا ذهب
إليه المشرع والــدسـتــور ،ونقول
للشعب يجب عليكم ان تراقبوا
من يفرغ الدستور من محتواه".

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺸﺆون« :ﺻﺮف »اﻟﻤﻤﺘﺎزة« ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ً
اﻟﻬﺎﺟﺮي :ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻘﺮار اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ...وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻛـ ــﺪت وﻛـﻴـﻠــﺔ وزارة اﻟ ـﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي ،أﻧﻪ
"ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺻ ــﺮف ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺂت اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻓ ــﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟــﺬﻟــﻚ ،وﻋﻘﺐ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ إﻧﺠﺎز
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻜﺒﺎر
اﻟـﺴــﻦ ،اﻟ ــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ إدارة رﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ

اﻟﻮزارة ﱢ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ل
ﺗﻌﺪ
ً
اﻟﺪوام ...ﻣﺠﺪدا!

ﻋـﻘــﺐ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ رﺳــﺎﺋــﻞ ﻋـﺒــﺮ "واﺗـ ـﺴ ــﺎب" ،ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر
ً
ً
ً
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت ﻣﻤﺘﺪا ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ  8:15ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،8وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوام 2
ً ً
ﻇﻬﺮا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،2:15وﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  2:15ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،2:30ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ داﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮزارات ،ﻓﻮﺟﺊ ﻣﻮﻇﻔﻮ وزارة اﻟﺸﺆون ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪوام
ً
ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻟﻴﻜﻮن إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر ﺣﺘﻰ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ،واﻻﻧﺼﺮاف 2:15
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت ،و 2:30ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﺷﺪدت اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﱢ
ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻹدارﻳﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮارات دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ".

ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق إﻋـ ــﺎﻧـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ،إن
"اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ـﻠ ـﺘــﺰﻣــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار دﻳـ ــﻮان
اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺎدر ﺑﺸﺄن
ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ وإﺟﺮاءات وﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ أداء اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ ،واﻟـ ــﺬي
ﺣــﺪد ﻧﺴﺒﺔ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻮزارة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،و30
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟ ـﻠــﺪﻳــﻮان ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس
إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺼﻤﺔ" ،ﻛﺎﺷﻔﺔ أﻧﻪ "ﺳﻴﺘﻢ ﺳﺤﺐ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎرات اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ".

»اﻟﺒﺼﻤﺔ«
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،أﻛ ـ ــﺪت اﻟــﻮﻛـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺸــﺆون،
ﺷﻴﺨﺔ اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ" ،ﺣ ــﺮص وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺸــﺆون ،وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻛــﻼء ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ" ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ "ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ آﺧ ـ ــﺮ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ُ
ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻼء ،ﻟـ ــﻢ ﺗـﺴـﺤــﺐ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎد
ﻣﺨﺮج ﻟﻘﺮار اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن".
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ أن "ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺿ ـ ـﺒ ـ ــﻂ ﺣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮر واﻧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮاف
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ

أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،أﻣﺲ ،ﺣﺮص اﻟﺪﻳﻮان
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﻻوﻟــﻰ
ﺑـ ـ ــﺈدارة اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮان
ﻧـ ــﻮف اﻟ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ﻟ ـ ـ "ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ" ﻋـﻘــﺐ
ﺧ ـﺘــﺎم وﻓ ــﺪ رﺳ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
زﻳ ـ ــﺎرة ﻗ ــﺎم ﺑـﻬــﺎ ﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳ ــﺎم ،إن اﻟــﺰﻳــﺎرة
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ

ﺳﻘﻮط ﺳﺘﺎﺋﺮ وﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ورﻓﺾ إدﺧﺎل اﻟﺴﻴﺎرات
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﺷـ ـﺘـ ـﻜ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ رؤﺳ ـ ـ ــﺎء
أﻗـ ـﺴ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ
اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮوه "ﺳـ ــﻮء ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠـﻬــﺮاء
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻹداري ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ،
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء رؤﺳ ـ ـ ــﺎء
اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ دورات ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ".
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ،ﻗـ ــﺎل
ﻋــﺪد ﻣــﻦ رؤﺳ ــﺎء أﻗـﺴــﺎم اﻟﻤﻮاد
اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ "اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة" إن
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ
رﻓ ـﻀ ــﻮا اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﻟـﻠـﻤـﺘــﺪرﺑـﻴــﻦ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﺑـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎراﺗـ ـﻬ ــﻢ إﻟ ــﻰ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ،وأﺟ ـﺒ ــﺮوﻫ ــﻢ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻮف ﺧـ ـ ــﺎرﺟـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮارع اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄــﺔ ،رﻏـ ــﻢ أن
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﺖ
ﺧ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻋـﻘــﺪت اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﺠــﺎري
وﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ــﻮم أﻣ ــﺲ ،ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ
أن اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪرﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ رؤﺳ ـ ـ ــﺎء
ورﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎت اﻷﻗـ ـﺴ ــﺎم اﺿ ـﻄ ــﺮوا

اﻟﻬﺎﺟﺮي واﻟﻌﺪواﻧﻲ واﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟ ـﻌــﺪواﻧــﻲ ،أﻧــﻪ "ﻓﻲ
ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﻧـﻀــﻊ ﺷ ـﻌ ــﺎرا ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻣ ــﻦ واﻗـ ـ ــﻊ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت وﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت
ﻛﺒﺎر اﻟـﺴــﻦ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﺰﻳﺰة ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻦ ،وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ" ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن "ﺷﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻫﻮ "ﻧﺒﻴﻚ
ﻣﺎ ﺗﻄﻴﺢ" ،واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺳﻘﻮط
ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ،

وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻮط
إﻟﻰ ﻣﺮض أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ".
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن "اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﻋﻠﻰ
رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﻮن
ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
وﻋــﺪم إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ" ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ "ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻌﺎر اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺧﻼل
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﻳـﺸــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻃﺒﺎء ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺘـﻄــﺮق إﻟ ــﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ".

ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺤﺚ
واﺳﺘﻌﺮاض أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﻰ ان اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻃ ـﻠ ــﻊ ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻋ ـﻠــﻰ أﺑ ــﺮز
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﺳـﺘـﻌــﺮاض اﻵﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ إﻋــﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﺤ ــﺺ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ وﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت اﻟـ ـ ــﻮاردة ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ

ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دوره ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛـﻤــﺎ أﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أوﺟــﻪ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺗـ ـﺒ ــﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ دورﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﻣ ـﺸ ــﺎري إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ إن
زﻳ ــﺎرة ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ

»إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ« ﺗﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺿﺒﻂ ﺣﻀﻮر
واﻧﺼﺮاف
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑـ »اﻟﺒﺼﻤﺔ«
ً
ﺑﺎت أﻣﺮا
ً
واﻗﻌﻴﺎ
اﻟﻌﺪواﻧﻲ

ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ ان
اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻋ ـﻘــﺪ ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﺎز ﺗﻨﺎوﻟﺖ
ﺳـ ـﺒ ــﻞ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات.
واﻛﺪ ان اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑـﻴــﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
وﺗ ــﻮﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷواﺻـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺪاﻗ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑـﻴــﻦ ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋـﻤــﺎن
واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎن ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ
ﻓﻲ رﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.

»اﻷﺑﺤﺎث« ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻲ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻬﺮاء ﺗﺒﺪو ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
إﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺮ ﻣـﺴــﺎﻓــﺔ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣﻦ
أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ إﻳ ـﻘ ــﺎف ﺳ ـﻴــﺎراﺗ ـﻬــﻢ اﻟــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ،ﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺟ ـﺌ ـﻬــﻢ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ
ّ
ﺗ ـﻌ ــﻄ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ أو ﺳ ـﻘــﻮط
اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،أو ﺣﺘﻰ ﻋﺪم
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻬﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وأﺿﺎﻓﻮا أﻧﻬﻢ ﺗﺤﺪﺛﻮا أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﻣــﺮة إﻟــﻰ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ـﻠ ــﻮا ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﻬــﻢ،
رﻏ ــﻢ أن ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﺗﺘﺴﻊ
ﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻟـﻤـﺘــﺪرﺑـﻴــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ أن
اﻟــﻮزارة ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
وأﻣﻮر اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح
ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟ ــﻮزارة ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﺑـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻻﺑـ ـﺤ ــﺎث د .ﻣــﺎﻧــﻊ
اﻟﺴﺪﻳﺮاوي اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟــﺮاﺋــﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات وﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻗــﺪراﺗـﻬــﻢ
ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬــﻢ دور ﻓ ـﻌ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﺪﻳﺮاوي ﺧﻼل ﺣﻀﻮره ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺸﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر

"أرﺷــﺪ ﺑﺼﺮﻫﻢ ﺑﻘﻠﺒﻚ" ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد
اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺷ ــﺎرك ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب ﻣــﻦ 150
ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣــﻦ ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﻨﻮر وﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻹدارة ﻣﺪارس
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.
واﺿـ ــﺎف أن ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ
وﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻮاﺟﺒﻪ
ً
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا
ً
اﻟﺤﺪث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وإرﺳــﺎﺧــﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻓﻲ دﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻤﺮﻳﻦ »اﻟﺴﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ«
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،
وﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺎون ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﺠﺎع ،أﻗﻴﻢ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪورة اﻟﻤﺸﺎة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺴﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ" ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ.
وأﻛﺪ اﻟﻠﻮاء رﻛﻦ ﺷﺠﺎع أن اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟ ــﺪورة وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻤﺎ أﻇﻬﺮه ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ اﻟﺪورة ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ،وﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺤﺲ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ
إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات .وﺷﻤﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ "اﻟﺴﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ" ﻣﺮاﺣﻞ
وﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاءات اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻴﺢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أدق ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ »اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ«

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﺷﺎرت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮرة اﻟﻐﺮﻳﺮ اﻟﻰ أن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺸﻲ
ً
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ دأب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻬﻢ ،واﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ إﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﺪاء ﻃﻴﺒﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ذﻛ ــﺮت راﻋـﻴــﺔ اﻟﺤﻔﻞ د .ﺷﻤﺎﻳﻞ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺎﻓــﻲ اﻧ ــﻪ "ﻣ ــﻦ واﺟ ـﺒ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻛ ــﺄﻓ ــﺮاد
ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ
ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺨــﺪم أوﻻدﻧ ـ ًـﺎ
وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺘﺤﺪي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻣﻨﺎ ﻛﻞ
اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ".

»اﻟﺒﻴﺌﺔ« :دراﺳﺔ أﺣﻤﺎل اﻟﺘﻠﻮث
ﻓﻲ »اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻋﺪة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وأﺣﻤﺎل اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ د .ﻣﺸﻌﻞ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﻤﻠﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ  7ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
ً
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وأﺿ ــﺎف أن ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻷوﺿ ــﺎع اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎك،
وأن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ وﻧﻈﺎﻓﺔ وﺗﻬﻮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﻟﻤﺼﻨﻊ وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﺗﻜﺪﺳﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﺴﺘﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ أﺧﺮى
وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وزﻳﺎدة وﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة.

»اﻟﺰﻛﺎة« :ﺗﺪﺷﻴﻦ  ٣ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ »اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﺗﻔﺘﺘﺢ دارﻳﻦ ﻟﻠﻴﺘﻴﻤﺎت ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ً
أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻃ ـﻠــﻖ ﺑـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة "ﻣــﻦ
أﺟﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
وﺻﺮﺣﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
ﻟـﻠـﻤــﻮارد واﻹﻋ ــﻼم ﻛــﻮﺛــﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،أﻣ ــﺲ ،ﺑﺄن
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺷﻬﺮا ﻛﺎﻣﻼ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﺪم
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ  3ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﺋﻴﺴﺔ ،ﺗﺨﺪم ﺷﺮاﺋﺢ
أﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﻮزﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع
ﺧﻴﺮي.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠــﻢ" :ﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻷول
ﺑﻤﺸﺮوع دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎدرﻳ ــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻋ ــﻼج وإﺟـ ــﺮاء

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟ ــ 640ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ  151أﻟــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر" .وأﺿــﺎﻓــﺖ
أن اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺸﻤﻞ  300ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺴﻄﺮة ﻟﻠﻘﻠﺐ،
و 300ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ ،و 20ﻋﻤﻠﻴﺔ
زرع ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ ،و 20ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع ﻗﻮﻗﻌﺔ أذن
ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ووزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ" :ﺳﻨﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺨﺮج
ﻓﻴﻪ  500ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ."2017

وأوﺿﺤﺖ أن  189ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )اﻟﺒﺪون( ﺳﻴﺠﺘﺎزون ﻫﺬه
اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻼﻧﺨﺮاط
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪراﺳﺔ دﺑﻠﻮم ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ
ﻋﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺧ ـﺘــﺎم اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﺑـﻤـﺸــﺮوع "دﻋ ــﻢ ﻣــﺮﺿــﻰ اﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎن" ،ﺣﻴﺚ
ﻳ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة دﻋ ـﻤ ــﺎ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺻ ـﻨــﺪوق إﻋــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ ﻗ ــﺪره  500أﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر ،ﻟﻌﻼج ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ودراﺳــﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣــﺪى اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ وﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن.

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹ ﺳــﻼ ﻣـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
دارﻳﻦ ﻟﻠﻴﺘﻴﻤﺎت ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ؛ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺰﻳﻨﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸﻴﺨﺔ
ﻋــﺎﺋ ـﺸــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،وﻫﻤﺎ ﻣﺨﺼﺼﺘﺎن ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وإﻳــﻮاء
اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻴﺘﻴﻤﺎت.
وﺟـ ــﺎء اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ــﺪارﻳ ــﻦ ﺿ ـﻤــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺣــﺎﻓــﻞ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ م .ﺑ ــﺪر اﻟـﺼـﻤـﻴــﻂ ،اﺳﺘﻐﺮق
ﺧﻤﺴﺔ أﻳ ــﺎم ،وﺗﻔﻘﺪ ﺧــﻼﻟــﻪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
واﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ وﻗـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎدات اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻴﻦ.
وﺗـ ـﻔـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻂ ﺑ ــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻹﻧــﺪوﻧـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻬــﻮﻟــﻲ،
وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻳﻢ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺮﺣﻮم
ﻋـﻠــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﻨــﺎﺻــﺮ ،ﻗــﺮﻳــﺔ ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـﻤــﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏ ــﺎروت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  2450ﻃﺎﻟﺒﺎ
وﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ ﻳ ــﺪرﺳ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ

»ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﻬﺮاء« :إﺻﺪار
 ٧٩٤ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن أدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻧﺠﺰت 794
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﺳﻮم ﺑﻠﻐﺖ  1480دﻳﻨﺎرا
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻟﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،م .أﺣﻤﺪ
اﻟﻌﻨﺰي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ  5ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
واﺳﺘﻘﺒﺎل  10ﺷﻜﺎوى.

»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﺎن

ﻣﺘﺪرﺑﻮ ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺑﺎﻟﺠﻬﺮاء
ﻳﺸﻜﻮن اﻹﻫﻤﺎل و»ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ«
●

ﺑﺎﺗﺖ أﻣــﺮا واﻗﻌﻴﺎ" ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
"ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﻠﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻏﻴﺮ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﺣــﺮﻳــﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻛ ــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻣـ ـ ــﻮر ،ﻟﻌﺪم
ً
ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ" ،وﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
أن "ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗ ـﻴــﺎدﻳــﻲ وﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻟﻮزارة ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﻗﻮع
أي ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ".
ً
وأﺿﺎﻓﺖ أن "ﺛﻤﺔ ﻗﺮارا ﻻ رﺟﻌﺔ
ﻓ ـﻴــﻪ ،ﺻـ ــﺎدر ﻣ ــﻦ دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ وأﺳ ـ ــﺲ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ،
وﻟ ــﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣ ـ ــﺪا ،وﻧ ـﺤــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻛﺒﻘﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ،ﻏﻴﺮ
أﻧـﻨــﺎ ﻧ ـﺤــﺎول ﻋﻤﻞ ﺗـ ــﻮازن ،ﻳﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،
وﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ".
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ
اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ" ،ﻧﻠﺘﻘﻲ اﻟـﻴــﻮم )أﻣــﺲ(
ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ إدارة
رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺮص اﻟﻮزارة
ً
ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰاﻣﻦ
ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤــﻪ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﻊ إﻃ ــﻼق
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت ﺑ ــﺎﻷﻋ ـﻴ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
وأﻋﻴﺎد اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻧﺎدي اﻟﺒﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ  200ﻃﺎﻟﺐ وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ ،وﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ  360ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ.
وأﻋﺮب اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﻦ
اﻧﺒﻬﺎره ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ،وﻋﻨﺎﻳﺔ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻷﻳﺘﺎم ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮﻳﺔ
وﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ،ﻏـﻴــﺮ أﻧ ــﻪ ازداد اﻧـﺒـﻬــﺎرا
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن
وﺟﻮدة اﻷداء.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻬﻮﻟﻲ إن ﻗﺮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﺗـﻀــﻢ  12ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ واﻟ ـﺒ ـﻨــﺎت ،وﻳـﻨـﺘـﻈــﻢ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  1850ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻜﻨﺎ ﻃﻼﺑﻴﺎ ﻳﺴﻊ  2000ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ووزارة اﻷوﻗﺎف وﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
وﻣﺒﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ودﻋﻢ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ.

أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
أن إدارة ﺷﺆون إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﻦ  2:30ﺣﺘﻰ 7:00
ً
ﻣﺴﺎء ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
"اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ" اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.

ﺿﺒﻂ اﻟﻨﺰﻳﻞ اﻟﻬﺎرب
ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل
ذﻛﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻫﺮوب ﻧﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ،أﻧﻪ
ﻓﻮر ﻫﺮوﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻤﻜﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ
ﺣﻴﻨﻪ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.

اﺧﺘﺘﺎم دورة »اﻷوردو«
ﻓﻲ »أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ«
اﺣﺘﻔﻞ أﻣﺲ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ  ١٨ﻣﺘﺪرﺑﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط
وﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وﻣﻔﺘﺸﻲ أﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎر،
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزﻫﻢ دورة ﺗﻌﻠﻢ "ﻟﻐﺔ
اﻷوردو" ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون أﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻠﻮاء ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﻮﺿﻲ.
وﺷﺪد اﻟﻠﻮاء اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪورة ﻓﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺔ اﻷوردو ،ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ
وﻳﺴﺮ.

»إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث« :ﺑﺪء
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ دورة اﻟﻔﺮﻗﺎن
أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻄﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـ
"دورة اﻟﻔﺮﻗﺎن اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ" ،واﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ،واﻟﺴﻨﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ،
وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻋﻤﺎر .وأوﺿﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺪورة ﺗﺒﺪأ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ  11اﻟﺠﺎري وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ اول ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 7-5
ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﻴﻦ واﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ
أﺳﺒﻮع .وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ
ﺣﻄﻴﻦ.

ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﻳﻐﻴﺚ
ﻣﺘﻀﺮري اﻟﻴﻤﻦ
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻄﻌﺎم
واﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ
وﺻﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺲ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ،
وذﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻼ ﺟﻮع ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
ﱠ
وﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﺮ ،ﺑﺄن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ وﺳﺘﻈﻞ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

إﺧﻼء ﻧﻘﻌﺔ اﻟﺸﻤﻼن ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﻮر واﻟﻨﻘﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻴﺪاف ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ( ،وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ووزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت.
واﺳﺘﻌﺮض اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وإﺧﻼء ﻧﻘﻌﺔ اﻟﺸﻤﻼن
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ،
ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺮﺳﻮ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ.
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»ﻃﻠﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﻳﺘﺬﻣﺮون ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻳﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻌﻨﺰي :اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻦ ﻳﺪﺧﺮ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻟﺤﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ أي ﻣﻮاﻃﻦ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺼﺤﻲ ﻻ
ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻻ ﻳﻐﻄﻲ
اﻟﻨﻈﺎرات
اﻟﻄﺒﻴﺔ
»اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ«

ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻋﻦ
ﺗــﺬﻣــﺮﻫــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ﻟــﺪى
ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وأﻗﺴﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑــﺎﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،وﻻﻗ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻻﻣ ــﺮ ﺗﺤﺮﻛﺎ
واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻓﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮاﺋــﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﻧﻬﺎء ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ إن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻗﺴﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺑﺴﺒﺐ
اﻧـﺘـﻬــﺎﺋــﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑ ـﻀــﺮورة ان ﻳـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﺷﻜﺎوى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻓﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟـﺼـﺤــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟــﺬي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وأﻛـ ــﺪ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد أﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي ،ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ
ﻣــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ رﺋـﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
زﻧﻴﻔﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﻼم إﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  ،،cingaﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺧــﻼلل ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ .وﻃﻤﺄن اﻟﻌﻨﺰي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄن
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻦ ﻳﺪﺧﺮ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻟﺤﻞ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ أي ﻣــﻮاﻃــﻦ داﺧــﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮﺑ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠ ــﺔ ﻋــﻦ
اﺳـﺘـﻨـﻜــﺎرﻫــﺎ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
اﻟﺼﺤﻲ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻀﺮورة ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ ان اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ
ﺻ
ـ
ﻮرة
ﺿﻮ
ﺋﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ﻟﻠﻜ
ﺘﺎب
اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وأن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا.

اﻟﺪﺑﻴﺲ» :أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
رؤﻳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
دﺷﻨﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸﺮوع أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري ،وﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ
اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻸوﻗــﺎف وﺑـﺤـﻀــﻮر ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﻓـﻬــﺪ اﻟــﺪﺑـﻴــﺲ ،واﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﻸوﻗــﺎف ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ ،وﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺑﺪر اﻟﻌﻤﺮ ،وﻋﻤﻴﺪ
ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـﺸــﺮﻳــﻒ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة د.ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ،وﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺎن.
وﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ،ﻗــﺪم د .اﻟــﺪﺑـﻴــﺲ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻﺑﺪاع واﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،آﻣــﻼ أن ﻳـﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع راﻓــﺪا
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وﻣﻨﺒﺮا ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻓـ ـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎﺗــﻪ
وﻫﻴﺌﺎﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ .وذﻛــﺮ اﻟﺪﺑﻴﺲ أن
ً
ﻣﺸﺮوع أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎء ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
وﻧﺸﺮﻫﺎ ،وﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ
ً
ﻋﻠﻮم وﻣﻬﺎرات ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ً
ً
ً
ً
أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ وﻣﻬﺎرﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮا
ﻣﻦ ﺧﻼل دورات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﻔﺎء ة ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺻﻴﻞ.

»وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم«
»ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة «
أﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ دراﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
وأﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻷﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻷﻣـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
اﻹﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻲ ،وﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻟـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة،
ﺣ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻧ ـﻘــﺎﺷ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻣﻦ  4إﻟﻰ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ،
ﺿ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎط ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع
"ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ـ ــﻼم"،
ﺣــﺎﺿــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ د .روﻻ اﻟـﻔــﺮا
ود .ﻋﺰة ﻛﺎﻣﻞ.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺤـﻠـﻘــﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع دﻋ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ،
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أ ﻫ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺑﺸﺄن
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎواة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﻦ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ،واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم اﻷول ﺟﻬﺎت ﻧﻔﻊ
ﻋﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻹﻋ ـ ــﻼم ﻟـﻴـﻠـﺒــﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

academia@aljarida●com

»اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ
»ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«  ١١اﻟﺠﺎري
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻘﺮات وﻃﻨﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
●

اﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻋﻠﻦ اﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ﻣﻦ  11إﻟﻰ  12اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺮﻳﺠﻨﺴﻲ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﻣﻬﺎ ،ﻣﻦ  4.30ﺣﺘﻰ  11ﻣﺴﺎء ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وذﻛﺮ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن أول ﻧﺪوة ﻣﻦ ﻧﺪوات
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﺒﺐ ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ،ﻳﺤﺎﺿﺮ
ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺷﻔﻴﻖ اﻟﻐﺒﺮا،
وأﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ د .ﻓـﻴـﺼــﻞ أﺑــﻮﺻـﻠـﻴــﺐ،
وﻳـﺤــﺎورﻫـﻤــﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ د .ﻋﻠﻲ
اﻟﺴﻨﺪ.
وﻗ ــﺎل إن ﻫـﻨــﺎك ﻓـﻘــﺮة وﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻌـﻨــﻮان "ﻛــﻮﻳــﺖ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة  -رؤﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،"2035ﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ :د .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ وم .ﺳﺎرة أﻛﺒﺮ،
ﻓﻲ  11اﻟﺠﺎري ،ﻣﻦ  5ﺣﺘﻰ  6ﻣﺴﺎء ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
)دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ  11ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﻦ  6ﺣﺘﻰ  7ﻣﺴﺎء ،وﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ :أ .ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻛــﺎز اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،د .ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺠﺎﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻨﺎت،
د .ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻤﻄﻮع ﻣﻦ ﻣﺴﺎر ﻟﻠﻔﻜﺮ واﻟﺤﻮار ،ود .ﻋﺮوف اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ )ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ :ﺳﺎري اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ،
ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺸﺎرة ،واﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ ،ﻓﻲ  11اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﻦ 7
ﺣﺘﻰ  8ﻣﺴﺎء.

اﻟﻤﻀﻒ :اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳﻨﻄﻠﻖ  ١٠اﻟﺠﺎري
أ ﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻲ
 2020/ 2019واﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،داﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺢ
إﻟ ــﻰ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـ ــﻮزارة
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ www.mohe.
ً
 ،edu.kwوذﻟ ــﻚ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣﻦ
 10إﻟﻰ  14اﻟﺠﺎري.

اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻮدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺖ إدارة ا ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﺮ
اﻹداري و ﺗـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد
اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ورﺷ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
"إدارة اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة اﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴ ـﺴــﻲ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
أﻳﺰو"  ،٩٠٠١:٢٠١٥واﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻗـﻄــﺎ ﻋــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ،
ﺑـﺤـﻀــﻮر أﻣـﻴــﻦ ﻋ ــﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ
ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﺎذ .وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻮرﺷﺔ
ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة
اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ وﻓ ــﻖ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ أﻳ ــﺰو
 ،9001:2015اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻣﻦ
 10إﻟﻰ  14ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
وأوﺿـ ــﺢ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ أﻧ ــﻪ ﺑﻌﺪ
ﺣ ـﺼــﻮل اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة اﻹدارﻳﺔ أﺻﺒﺢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻮدة اﻹدارﻳﺔ.

"إﺻﺮارﻧﺎ ﻧﻮرﻫﺎ"ﻳﻨﻄﻠﻖ
 ١٦اﻟﺠﺎري

ً
ﻣﻘﺒﻼ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻤﻀﻒ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ،اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺬﻛﺮى اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،وﺣﻀﻮر ﻧﻮاب
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻴــﺎدﻳــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ورواﺑﻄﻬﺎ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ
اﻟﻤﻀﻒ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت اﻟــﻰ ﺻﺎﺣﺐ

اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،وإﻟ ــﻰ ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ ﻋـﻬــﺪه اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻻﺣﻤﺪ ،واﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،واﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛ ــﺮى اﻷﻋ ـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وذﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ واﻋﺘﺰازه ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وذﻛﺮ د .اﻟﻤﻀﻒ أن ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻮﻻء
واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻫﺎ
وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه،

أﻋﻠﻦ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
د .ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﻌـﻨــﺰي أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن وﻃﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻴﻠﻮ  11ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮ اﻟﻤﻄﻼع،
 16اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـﻨ ــﻮان
"إﺻـ ــﺮارﻧـ ــﺎ ﻧ ــﻮرﻫ ــﺎ" .وأوﺿ ــﺢ
د .اﻟﻌﻨﺰي أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺣﺮﺻﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻋــﺎﺋ ـﻠــﺔ ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻐــﺎر واﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺎر ،وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ﻫﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ،وﺟﺎﺋﺰة
ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻓﻀﻞ زي وﻃﻨﻲ.

ةديرجلا
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ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

شوشرة :عيال تميم

سند الخالدي ...مرثية في أحد الخالدين

مبارك العبدالهادي
إن اإلنجاز الذي حققه المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا
ً
ً
يعتبر إنجازا كبيرا بمختلف المقاييس بعد أن فاجأ هذا المنتخب
الشبابي الجميع بأدائه المميز والبطولي ،وكأنه من الفرق العالمية،
وإن ما أثير حول ردة فعل البعض من تجنيس الالعبين هو بوجهة
نظري مبرر غير منطقي ،فالعديد من الفرق األوروبية التي تعتبر
األشهر في العالم جنست العديد من الالعبين ودفعت الماليين
لالستفادة من خبراتهم في دعم فرقهم للحصول على البطوالت أو
المراكز المتقدمة.
ولكن ما أبهر الجميع هو األداء المميز لشباب العنابي والروح
الرجولية في الملعب والحرص على رفع علم بالدهم خفاقا في ختام
البطولة المميزة ،ولعل أن العديد من المنتخبات الخليجية وبينها
منتخبنا الوطني يجب عليها االستفادة من الخبرة القطرية في
الرياضة ،ال سيما بعد عملية التطوير التي شاهدناها في منتخبها.
كنا نتمنى أن يكون منتخب الكويت مشاركا في هذه البطولة
التي جمعت دول الخليج في ملعب واحد بعيدا عن بعض السلبيات
التي حصلت ،وقد تكون هذه البداية إلزالة كل المخلفات والتراكمات
السابقة بفضل حنكة قــادة الخليج الذين يحريصون دومــا على
وحدة خليجنا وجعله في مصاف الدول الكبيرة والمتقدمة ،دون
االلتفات لدسائس الحاقدين الذين ينشرون بذور فتنهم بيننا دوما،
ويسعدون عندما يشاهدون الخالف بيننا فهو بمثابة نجاح لهم.
وأوراق هؤالء وأالعيبهم أصبحت مفضوحة وواضحة للعيان،
بل إن مرتزقتهم الذين يساعدون في نشر هــذه السموم أصبحوا
مكشوفين للعلن بفضل غـبــاء مــن يــديــرونـهــم مـمــن ف ـقــدوا ال ــروح
الرياضية فــي الكثير مــن ال ـجــوالت ،ولكن بفضل قائد اإلنسانية
صاحب السمو أمير البالد وأشقائه قادة دول الخليج سيتم اجتثاث
ه ــؤالء المندسين والـقـضــاء على أفـكــارهــم والـتـصــدي لسمومهم،
وشعوبنا تردد بصوت واحد "خليجنا واحد وشعبنا واحد".
وإن دول الـخـلـيــج ف ــي ات ـحــادهــا وقــوت ـهــا ت ـصــدت لـلـعــديــد من
التوجهات والقرارات الدولية التي تسعى إلى ضرب بعض الدول
العربية واإلسالمية ،ونتمنى أن تحمل األيام القادمة مفاجآت أجمل
في إذابــة خالفات األشقاء لتفويت الفرصة على بعض المرتزقة،
وتعود روح األخوة وصفاء النفوس ،ألننا جميعا شعب واحد وهمنا
واحد ورايتنا واحدة وديننا اإلسالم.
وقد سعدنا بالزيارة األخيرة ألمير قطر لبلده الثاني الكويت،
وهذه الزيارة هي جزء من الزيارات األخرى ألمير قطر وأشقائه من قادة
دول الخليج للكويت ،والتي تكشف عمق العالقات الخليجية وصالبتها
حتى إن تعرضت لبعض الشوائب التي ستزال بحكمة قادتنا.

صرنا فريقين
زعزوع الذايدي العنزي
دول العالم من شرقها
لدينا والحمدلله ثروة طائلة خيرها عم ُ
أميركا أرسلنا لها إغاثة ،ولم نخيب ظن من طلب
لغربها ،حتى ّ
مساعدة مالية منا ،فصار ُيشار لنا بالبنان ،وما زلنا متقدمين على
دولنا العربية كلها في السياسة الخارجية ،آخرها األزمة الخليجية
األخيرة التي أجمع العالم على بقاء وساطة صاحب السمو األمير،
حفظه الله ورعاه ،وهذا ما يكرره زعماء العالم.
ّ
ً
لكننا داخليا ُمتخلفون عن دول الجوار ،بعد أن كنا ُمتقدمين
عليها بخطوات ،وبعضها كان أبناؤها وبناتها يدرسون عندنا،
لكنهم تقدموا علينا بسبب صراعات لمصالح فردية بحتة ،إما
بسبب الحسد والحقد أو بسبب جشع طاغ أعمى أعين أصحابها،
ودليل كالمي جامعة الشدادية تم إقرارها عام 1986م ولم تنته من
البناء حتى اللحظة ،ومستشفيات تم إنجازها من الديوان األميري
ال الحكومة كمستشفى جابر الله يرحمه ومستشفى الجهراء.
وبسبب سوء اإلدارة الحكومية فشلنا في معظم األمور ،ونعاني
مشاكل متراكمة بسبب انتشار الفساد اإلداري والمالي ،وذلك لغياب
رجل الدولة عند أغلب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتعيين أعضاء
الحكومة عن طريق الترضيات والمحاصصة ،وتعيينات الوكالء
ّ
والوكالء المساعدين ومن في حكمهم بطريقة البراشوت ،مما ولد
لدى الموظفين المميزين والكفاءات إحباطا.
وفي السنوات األخيرة تفشت الشللية والمحسوبية بين أغلب
الوزارات والهيئات الحكومية ،وهذا ّ
رسخ الفساد حتى ّثبت أطنابه
فــي أغـلــب الـ ــوزارات والـهـيـئــات الحكومية ،حتى أن سمو رئيس
الحكومة أعلن أنه مستاء من الوضع ،لذلك أقترح ترسية المشاريع
الحكومية على شركات عالمية تكون بجودة عالية ومميزات عالمية
وسعر أرخص ،فأوقفوا حنفية الفساد والمجامالت على حساب
وطن وشعب كنت أتمنى أن أجد مسؤوال فاسدا تمت محاسبته.
ً
ً
حفظ الله الكويت أرضا ووشعبا أميرا وولي عهد من كل سوء.

دردشة :الشعب المختار
د .يوسف سليمان الشعيب
سبحان الله تزاحمت األفكار والمواضيع واألحداث ،فاختلطت
األمور ،ولم نعد نميز بين األشياء ،والتنقل بين الصور بات سريعا
ال يمكن للمرء أن يستوعب أو يدرك ما فيها ،حتى أصبحنا نرى
أو نسمع وأحيانا نشارك في ضياع مدخرات بالدنا وخيراتها
بإرادتنا أو من دونها.
كثير مــن خـبــراء االقـتـصــاد ورج ــال األعـمــال يــؤكــدون أن للبلد
مخزونا ماليا يصعب حسابه (اللهم زد وب ــارك) ،والــدلـيــل على
ذلك مطالبات الدول القريبة والبعيدة بالمساعدة ،واالستفزازات
الخارجية ،وال ننسى المناداة الشعبية الداخلية ،التي نرى فيها
حقا مكتسبا لهذا الشعب.
من الحكمة أن يكون مخزونك المالي مغيبا عن العامة ،ولكن
لهؤالء العامة مطالب ّوحقا في ذلك المخزون ،وما سيتم إنفاقه
ليس فيه تفضل أو مــنــة ،بــل هــو كما أق ــره الــدسـتــور ،ف ــإذا أرادت
الحكومة أن تشعر الشعب بذلك الخير وذلك المخزون ،لن يمنعها
أحد من فعل ذلك أو يعترض عليه ،ولكن في المقابل لم نرها إال
التوجه لفرض الضرائب على الشعب ،خدمة للتجار والمستفيدين
مــن ذلــك ،مما يشعرنا بأنها تسعى إلــى خلق طبقات بين أبناء
الشعب الواحد ،منتهكة بذلك مواد الدستور التي تؤصل اندماج
الشعب ببعضه ،وأال يكون هناك أي تمييز أو تفرقة بين أبنائه.
مـتــى تـعــي الـحـكــومــة أن الـشـعــب فــي ه ــذا الــزمــان لـيــس كشعب
الستينيات والتسعينيات ،نحن اآلن في نهاية العقد الثاني من
األلفية الثالثة ،وعلى هذا يجب أن تعي الحكومة المتغيرات التي
طرأت على أبناء الشعب ،فأجيال اليوم متصلة بالعالم الخارجي
إلــى أبـعــد اآلف ــاق ،وهــو مــا يـنــذر بــالـخــوف مــن االن ـفــات الشعبي،
خصوصا عندما يرى فئة من الشعب هي المستفيدة من خيرات
البلد ،والبقية تصارع متغيرات الحياة بكل قسوة لعلها تنجو
ببعض ما لها من حق.
اليوم يمكن السيطرة على كل األوضاع ،ولكن ال ندري ما يخبئ
المستقبل لهذه األرض الطيبة ،ولشعبها الذي يستحق أن يكون
"الشعب المختار" إن صح التعبير.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.
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لــي مــع فـبــرايــر عــاقــة خــاصــة ،فـهــو شهر
اعتدال الطقس بعد أن تكون األرض قد انتفضت
من بياتها ورمــت رداء الشتاء ،وهــو كذلك لي
كالصديق الموقظ من الغفوة ،فساعة حلوله
تعيد النفس إلى أرض الواقع ،إلى أن الزمن ال
يكف عن الحركة ،وأن نشوة العام الجديد التي
تبزغ مع مستهل يناير ال تفتأ تتالشى حين
ينقضي آخــر أيامه ،وهــو لهذا أقصر الشهور
ً
عمرا وكأنما يستعجل الرحيل ليحل الذي يليه.
وفبراير كذلك ذو مكانة خاصة في نفوس أهل
هذا البلد ،فهو سجل فخرهم وموعد عزتهم،
فحين تحل أيامه يحل معها ما يعيد األذهان
إلى لحظات عظيمة لكرامة هذا الشعب وحرية
أبنائه ،فقبل نحو خمسين حوال كان استقاللهم
وبعدها بثالثين أخرى يوم استعادوا حريتهم
وعقال رؤوسهم ممن اغتصبها من أهل العراق.
لـحـظــات عشية الـتـحــريــر تـلــك ال ـتــي يفصلنا
عنها زهاء ثالثة عقود من الزمان كانت حبلى
باألحداث ،خواطر وهواجس تتوارد على الذهن
بال انقطاع ،مداها بعيد ال حد له ،تبدأ من مولد
جديد لهذه األمة وتنتهي بخطب جلل قد يفني
األرض ويهلك من عليها .يومها ساقت المقادير
جمعا من الفتية دون ميعاد .وحين ادلهمت
الخطوب وبلغ األمر حد المخاض ،وجد أولئك
فــي بـيــت سـنــد ال ـخــالــدي فــي ضــاحـيــة صباح
الناصر األبية مالذا آمنا ومأوى دفيئا ،وكانت
اللحظات التي يقضيها صاحب الــدار مرحبا
بضيوفه بوجه طلق ملؤه التبسم لها مفعول
يبعث على الطمأنينة وتجاوز الكرب .وبين تلك
اللحظات لم يكن سند هذا ليكف عن سؤال خادم
له "هل أطعمت هذا؟ وهل سقيت اآلخرين؟ وما
حال ذلك الجار؟".
لم تشأ األقــدار أن أعرف سندا هذا عن كثب

إال في تلك األسابيع األخيرة من محنة احتالل
الكويت ،وذلك بعد أن أكملت عقدي الثاني ،ومع
ذلك فمذ كنت صبيا واسم ذلك الذي يدعى سند
الخالدي يطرق مسامعي ،ذلــك لقرابة بعيدة
تربطني به من جهة األم ،كان وقع سند الخالدي
هذا في األذن مميزا ،يدلك بأن حديثا هنا يدور
حول رجل استثنائي .أما حين ينادى بمقدمه،
فحينها يدرك كل من هنالك أن رجال كهذا يتربع
فوق مقام مرموق بين الناس ،أقاربا كانوا أم
أجنابا؛ فهذا يفسح له في المجلس ،وآخر يطيل
في تحيته وثالث يلح في دعوته لوليمة تعد
لمن هم في مثل قدره.
مع مضي السنين عرفت بأن سندا هذا كان
أحد الناجحين ،بدأ فردا عصاميا شأن الرجل
كما ينبغي لــه ،ومــا إن أكملت األمــور دورتها
حتى أصـبــح أح ــد الميسورين ورج ــل أعمال
ً ّ
باهرا بز كثيرين سواه في حسابات المال وإدارة
العقار ،وبالمناسبة لم يكن سند هذا من حملة
الشهادات أيا كانت ،مثلما لم يكن بحاجة إلى
مثلها ،وهو الذي فاق حملتها من أولئك الذين
لم يفيدوا مثلما لم يستفيدوا! والحق أنني لم
أخبر رجــا بمثل ذلــك النجاح بتواضع سند
ودماثة خلقه مع غيره ،كريما كان أو وضيعا.
فقد كان مع علو هامته ورفعة قدره ذا محيا ال
يخالطه عبوس ،طبعا أو اصطناعا ،حتى أن
محدثه ليتساءل مندهشا حين يرى ذلك :أحقا
هذا هو سند الخالدي؟
والرجل مع علو األخالق لم يكن قليل بأس أو
ضعيف شوكة ،فال ينسى أحد من أولئك الفتية
فجر ذلك اليوم حين لم يزل الليل مرخيا سدوله
الشهباء ،فساعتها تفازع القوم من مهاجعهم
على صياح الصائح "إن أذنــاب المحتلين قد
اغتنموا إحدى مركبات صاحب الــدار" ،وحين

محمد السداني

ش

سألنا عن سند فإذا به قد استقل أخرى يطارد
بـهــا مــن اع ـت ــدوا عـلــى مـلــك يمينه .يــا لـهــا من
ساعة إقدام! أي فارس هذا الذي يكافح صفوف
اللصوص منفردا؟ عاد سند صباح ذلك اليوم
مكروبا بعد أن قصرت يده وقلت حيلته ،وهو
الذي لم يعرف في حياته الحافلة سوى الفالح.
لم أر له طوال ما أمضيته في داره من وقت وجها
واجما كتلك اللحظات ،ولوال حداثة عمري آنذاك
وتقديري لغيرة الرجل الكريم على ماله وما
كسبت يــده مخضبا بـعــرق جبينه لقلت" :يا
أبا محمد ،إن رجال بمثل معدنك ألثمن بكثير
من متاع ينازعك عليه جيش العراق" .ومع ذلك
لم يطل عبوس الرجل ،فما هي إال ساعة حتى
عاوده سروره وعاد إلى سيرته األولى يسائل
خادمه بوجه مقمر "هل أطعمت هذا ،وسقيت
اآلخرين؟ وماذا فعل ذلك الجار؟ وهل أفرج عن
الذي يليه؟".
كــانــت تلك اللحظات آخ ــر عـهــدي بالرجل،
فبعدها بوقت وجيز غ ــادرت الـبــاد لسنوات
لشأن لــي ،لم أسمع بعد ذلــك بسند الخالدي،
ولم أطــرق له بابا في زياراتي القصيرة ،وهو
تقصير أسأل الله ،وكيل الخالدي ،عنه المغفرة!
طوت السنون سندا كما شأنها مع غيره .غيبته
بعد أن كان يرجو مقدم محمد .لم تجد السنون
بمحمد ،ولم تر النور شقيقة تحمل نبأه ،وما
ضر الخالدي أن أطال محمد المغيب ،أو أن كل
من أوتي ذرية كتب من الخالدين؟!
يأتي زمن ويمضي زمن وال معترض على
حركة األزمان ،ولكن مع حركة الزمن تبقى وجوه
مضيئة ،خالدة في الذهن.
أبــا محمد نــم ،إنــي لفضلك لشاكر ،وكذلك
ال ــرف ــاق ف ــي تـلــك ال ـ ــدار ال ـعــامــرة أحـسـبـهــم من
الشاكرين!
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المسيطرة على المشهد والتي تعتقد "خطأ" أنها تنظيم يتحكم بآالف
الناس ،وبين المدرسة الجديدة ذات َّالفصلين ،فالفصل األول معارض
قافز على جميع األعراف والقوانين وشق طريقه في المجتمع ،فتجد نوابا
في مجلس األمة "إخوان" وفي الوقت نفسه ُ"مش إخوان" ،والفصل اآلخر
هو الفصل المطيع الذي يؤمن بالمثل الكويتي "العوض وال القطيعة".
َّ
إن الفوضى السياسية التي يعيشها الشارع الكويتي ألقت بظاللها على
الكثير من الرموز السياسية ،فأسقطت من أسقطت منها ،وأبعدت من حفظ
ما تبقى من ماء وجهه السياسي ،ولم تتوقف الفوضى وتأثيراتها على
َّ
األفراد بل امتدت إلى تيارات عريقة ،وحطمتها إلى أجزاء ،ولك في التيار
السلفي خير مثال ودليل والتكتل الشعبي وغيرهم الكثير ،ولم يكن اإلخوان
أحسن حاال إال شكليا ،فبعد الهجمات الداخلية والخارجية على فكرهم
بدأت الكتل القوية تستقل لتمثل مجاميع شبابية تعمل منفردة تبحث عن
أي مهرب لتصيح عاليا "إحنا مش إخوان" ،والحقيقة أنهم ال يتعارضون
مع النظريات واألدبيات التي يحملها اإلخوان ،لكنهم يريدون الهرب من
فوضى الممارسة السياسية التي حدثت وستحدث في السنوات المقبلة.
خارج النص:
 ما زال بعض النواب يمارسون العمل البرلماني من باب المونولوج،ولألسف لم تكن ممارستهم مضحكة بل سخيفة إلى حد اإلعياء ،وشيئا
فشيئا يفقد مجلس األمة دوره الرقابي والتشريعي حتى فرغ تماما من
مضمونه ،وأصبح ساحة للصراع بين الكراسي الخضراء ومنصة الرئاسة.
َّ
 من يتابع عملية نقل القيود في الدائرة الثانية والثالثة يعرف أنُ
الممارسات الفكرية بــدأت تغزى من طالبي الفوز باكتساح والراغبين
بالفوز الهين اللين.
 -الحمدلله الذي لم يجعل للدستور بطنا حتى ال يداس ببطنه!

ميكانيكية الصداع وعالجه
كالمونوجلوتاميت ،أو التعرض ألشعة الشمس
فترة طويلة ،أو التعرض للروائح القوية كلها قد
تزيد نوبات الصداع بأنواعه ،في حين اضطراب
النوم والهرمونات عند معظم النساء هو السبب
الرئيس للصداع الشديد ونوباته المتكررة،
هذا باإلضافة لإلمساك أو االستفراغ المزمن،
أو بعض األم ــراض المزمنة وعالجاتها التي
تؤدي إلى السعال المتكرر فتؤدي إلى الصداع،
ويختفي العارض باختفاء المسبب.
لقد كـثــرت الـعــاجــات المسكنة لــألــم على
أرفف األسواق المركزية والصيدليات ،ويمكن
ألي شخص أن يتناوله ،ولكن لألسف بدون
معرفة سبب األلم ،أو مدى حساسية الشخص
ً
لهذا الــدواء ،مما يزيد األعــراض ســوءا نتيجة
تحسسه من المواد الموجودة في المسكن ،أو
حساسيته من المادة نفسها.
وأرى هنا أن هذه األدوية يجب أن تصرف من
الصيدليات فقط ،ليتسنى لنا مساعدة أكبر عدد
ممكن منهم في حسن اختياره للدواء ،وإفادته

بما يهمه ،وإن عرف عن المسكنات البسيطة
مثل الباراسيتامول أن مضاعفاته قليلة ،لكنه
مـعــروف أيـضـ ًـا ُ
بس ِم ّيته على الكبد ،ويسبب
إتالفه خالل  48ساعة إذا أخذ الشخص جرعات
عالية منه خالل يوم ما مقداره  5000ملغرام وما
ً
فوق ،وأحيانا يضطر الفريق الطبي الستئصال
ال ـع ـضــو إذا خـ ــاب إس ـع ــاف ــه بــالـجـلــوتــاثـيــون
أوتحفيزه به أو باألستيل سيستين المعروف
ً
ترياقا ضده! لكن نقول لمن يشتكي من آالم أو
ُ
قصور في الكبد أو الكلى ،أال يكثر من مسكنات
األلم عامة ،وأن يبحث عن وسيلة أخرى مكملة
وتعتبر أسلم له ،وقد تكون من الطب التكميلي
كالهيموباثي أو األع ـشــاب أو الـطــب العربي
ً
القديم إلزالــة الصداع هــذا ،كربط الــرأس مثال
بقطعة قطنية لتقليل تدفق مادة األلم إلى الرأس،
أو باستعمال زيت الكافور أو اليوكاليبتوس أو
ً
ً
 Valeriana Oilدهانا خارجيا لتهدئة األعصاب
ريثما تتم معالجة السبب في ذلك.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

ّ
مشاري ملفي المطرقة

حل مشاكلنا بـ«الترقيع»
بـعــد أزم ــة األم ـط ــار األخ ـي ــرة ال ـتــي م ــرت بـهــا ال ـب ــاد مـنــذ أســابـيــع
واستنفرت أجهزة الدولة ووزاراتها وفي مقدمتها وزارة األشغال التي
اعترفت بوجود أخطاء كثيرة في عدد كبير من المشاريع التي نفذتها،
أغلبها حديث اإلنشاء ،وتعهدت "األشغال" بعالج المشكالت التي كشفتها
األمطار ،ومن أهمها منظومة الصرف الصحي المترهلة ،والحفر التي
تنتشر في الكثير من الشوارع وتتراكم فيها المياه ،وتطاير الحصى
الذي يتسبب بأضرار كبيرة لمركبات المواطنين والمقيمين.
وعلى أرض الواقع ،وبكل حيادية وإنصاف فإن وزارة األشغال والهيئة
العامة للطرق لم تتخذا حتى اآلن اإلج ــراءات المطلوبة للتعامل مع
تداعيات أزمة األمطار التي تسببت في غرق بعض الطرق والمناطق
وتطاير الحصى وتآكل البنية التحتية ،وهناك تراخ في التعامل مع
هذه المشاكل التي خلفت الكثير من األضرار ،وتسببت في تهديد سالمة
األرواح والممتلكات ،وقد تبين أن التصريحات الوردية التي أطلقها
المسؤولون كانت المتصاص الغضب الشعبي ومجرد مسكنات ،وأن
ً
الحلول التي تم تقديمها "ترقيعية" ولم تقدم حتى اآلن حلوال جذرية
ً
تضمن مواجهة هذه المشكالت وعدم تفاقمها مستقبال.
وإذا رصدنا ما قامت به وزراة األشغال وهيئة الطرق خالل الفترة
الماضية فسنجد أن جهودهما اقتصرت على معالجة النقاط المتضررة
أو إعــادة مــلء الحفر المنتشرة هنا وهناك باألسفلت ،وقشط بعض

يروي االبن الكبير للدكتور غازي القصيبي ،رحمه الله ،قصة زواج
والده من والدته فيقول" :في نهاية ستينيات القرن الماضي تعرف
شاب سعودي مسلم حنبلي ،على شابة ألمانية مسيحية في البحرين،
ووقعا في الحب وتزوجا.
نتج عن هذا الزواج السعيد أربعة أطفال  3أوالد وبنت ،واستمر
ً
زواجهما أكثر من أربعين عاما ،والسبب الرئيس في استمرار هذا
ً
الزواج الناجح هو أنه كان مبنيا على ثالثة مبادئ بسيطة هي :الحب،
واالحترام ،والتسامح ،وهذه المبادئ إنسانية عالمية تحث عليها
جميع الديانات .ذكرت قصة زواج الدكتور غازي القصيبي من زوجته
األلمانية إلى أحد أصدقائي المقربين إلى قلبي ،فعلق عليها قائال:
"تزوجت زواجا تقليديا ،وزرقنا الله بأربعة أوالد ،وبالرغم من مرور
ثالثين عاما على زواجنا ،إال أن حياتنا تنقصها المبادئ األساسية
للزواج الناجح ،وهي :الحب ،واالحترام ،والتسامح .علما أن زوجتي
ملتزمة دينيا لكنها تكرهني وال تحبني بالرغم من العشرة الطويلة،
ً
ً
كما أنها ال تحترمني وتسمعني إهانات وكالما جارحا في حال
غضبها الشديد ،وكثيرا ما تردد على مسامعي" :إذا أنت رجل طلقني"!
زوجتي غير متسامحة ،فهي دائمة الزعل والهجر ،كما أنها ال تعترف
بخطئها ،وتعتبر نفسها دائما على صواب .فإذا كان الزواج الناجح
يبنى على الحب واالحترام والتسامح ،كما تقول يا صديقي :فإن
زواجنا مبني لألسف على الكره واإلهانة ،والهجر ،وزوجتي يصعب
التعامل معها ألنها نرجسية الشخصية ،والمقصود بالشخصية
النرجسية هي حب وعشق الذات ،وهو اضطراب في الشخصية ،حيث
تتميز بالغرور والتعالي ،والشعور باألهمية ،وعدم التعاطف نحو
اآلخرين ،وال تتقبل أي نقد ،فهي دائما على صواب وغيرها على خطأ،
وكنت أتساءل وأحدث نفسي :هل شخصيتها النرجسية هي سبب
في عدم وجود الحب واالحترام والتسامح في حياتنا؟!
ما حيلتي مع زوجتي ســوى الصبر ،وتفويض أمــري إلــى الله
القائل
العالم بحالي َومعاناتي َمعها ،وهو
سبحانه وتعالى ،فهو
َْ
ً ُ
َْ َْ ُ
َ ُ
في كتابه الكريمَ :
"و َع َسى أن تك َرهوا ش َ ْيْئا َوه َو خ ْي ٌر لك ْم َو َع َسى أن
ُ ُّ َ ْ ً َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ت ِحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم ل تعلمون".
وقديما قالوا في األمثال" :الصبر مفتاح الفرج"

بالعربي المشرمح :ثوب
المعارضة!!
محمد الرويحل
سبق أن ذكرت أن كتلة األغلبية تكونت دون قناعات أعضائها ،ودون
هدف واضح مجمع عليه أغلبيتهم ،بل أجبر معظمهم على االنظمام
إليها لعدم وجود بديل آخر ،األمر الذي جعل معظمهم يرتدون ثوب
المعارضة ألهداف انتخابية وهم ليسوا بمعارضة حقيقية.
ً
ولكن المعارضين اعتبروا انضمام هذه الفئة مكسبا لهم دون أن
يدركوا حقيقة الصراع ،وما يملكه خصومهم في السلطة أو خارجها،
ومن باب زيــادة الخير خيرين ،وهو األمر الذي انعكس على سلوك
المعارضة ،حيث اتفقوا على أن تكون قراراتهم باألغلبية ،وهو ما
جعلهم يثقون بتلك الفئة التي انحرفت بعد ذلك عن مسار المعارضة
الحقيقي ،وعادوا منفردين بثوب المعارضة لكي يقنعوا الناخبين
بقدرتهم على إكمال مسيرة المعارضة ،وإع ــادة األم ــور لنصابها،
وهو أمر ال عاقل يقره بعد أن هزمت المعارضة واستقر األمر للسلطة
وحلفائها ،فالمنتصر في أي معركة هو من يملي شروطه ،وهذا ما
حصل لكل من شارك في االنتخابات األخيرة ممن قاطعوها وممن كان
يدعي المعارضة واإلصالح.
ً
بمعنى أن المعارض القوي والفطن عادة ما يفاوض ،وهي اللعبة
ً
السياسية ،فكلما كان قويا يملك أدوات التفاوض وتحقيق المكاسب،
ً
أما إذا ضعف وخسر معركته ،فحتما سيضطر لقبول أقل الخسائر
وسيقبل بشروط الخصم مهما كانت قاسية ،وهذا األمر الذي وقعت
فيه المعارضة العتمادهم على أشباه المعارضة في توكيلهم في
التفاوض مع خصومهم ،وهم ال يملكون حتى الخبرة أو القوة في ذلك،
بل بعضهم ال يملك المصداقية والجدية لتحقيق أي مكسب للمعارضة.
يعني بالعربي المشرمح:
ال معارضة حقيقية في المجلس الحالي ،إنما هناك معارضون
يلبسون ثوب المعارضة ،وال يملكون ال المصداقية في التفاوض وال
الجدية في تحقيق أي مكسب ،إنما اتخذوا التفاوض ذريعة لهم من
أجل العودة للكرسي األخضر والتمتع بامتيازاته ،وال عزاء للمعارضين
اإلصالحيين الذين وثقوا بمن لبس ثوب المعارضة من أجل أن يكون
له باب للعودة أو الفوز بالكرسي األخضر!

د .روضة كريز*

كـثـيــر م ــن الـ ـن ــاس ال ــذي ــن ع ــاش ــوا أعـ ــراض
الصداع النصفي يعرفون كم هو مؤلم ومزعج،
لما يسبقه من ترجيع ودوخــة واضطراب في
النظر ،وكثير من االنزعاج من الصوت والضوء
والروائح وتقلبات الجو عامة كالرطوبة ،مما
يزيد حــدة األلــم في إحــدى الجهات من الــرأس
والعينين أو في الجهتين ،والتي قد تستمر 15
يوما! وقد اختلف العلماء في أسباب الصداع
عامة وشـ ّـدتــه ،وكثير منهم أيقنوا أنــه يحدث
بسبب عــدم انـتـظــام عملية انـقـبــاض األوعـيــة
الدموية وتدفق الدم على الدماغ ،كرد فعل غير
عادي ألسباب كثيرة (سنذكرها) ،فتغير خط
سير التفاعالت الكيميائية للدماغ ،إما نتيجة
ارتفاع أو انخفاض ضغط الــدم ،أو نقص في
ال ـمــواد الـغــذائـيــة ،وق ــد يــزيــد نــوبــات األل ــم في
الرأس األكل المالح أو المعتق (قديم) ،والقهوة،
واختالف مواعيد الوجبات الغذائية واألنيميا!
كـمــا أن بـعــض مـ ــواد الـتـحـلـيــة الصناعية
كـ ـ ـ ـ ــاألس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــام ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة

مبادئ الزواج الناجح
محمد العويصي

سدانيات :الجماعة ُ«مش إخوان»!
في جلسة من جلساتنا األسبوعية التي نتجاذب فيها أطراف الحديث
عن كل شيء بدءا بالسياسة وانتهاء بأزمات الدولة المتتالية مثل البيض
موضوعاتنا عن اإلخوان المسلمين ،وسألت سؤاال عابرا
وغيرها ،كان أحد
َ ُ
ألحد الجالسين الذي لن تش َّك قيد أنملة أنه منهم بسبب تاريخه األسري
العريق معهم وانصهاره بينهم ،فقلت له :لماذا ال يصرح أحدا بانتمائه
َّ
إلى اإلخوان المسلمين؟ فقال بكل بساطة ألن كثيرا من األفراد ليسوا منهم
إنما يميلون فكريا أو اجتماعيا لهم وال يتعدى األمر ذلك.
َّ
والحقيقة أن صديقي العزيز صدق في وصف الحال ،ولكن لم يشخصه
َّ
تشخيصا دقيقا ،فالواقع أن التنظيم الذي مأل الدنيا جدال حول صحته
من عدمه لم يعد موجودا في الحقيقة ،وألكون دقيقا على األقل في الكويت
انتهى هذا التنظيم بنمطه القديم الذي اعتدنا أن نراه في المسلسالت وفي
القصص التي نسمعها عنهم ،فاألفكار التي يحملها اإلخوان المسلمون
"نظريا" ال أعتقد أنها تتخالف وأي تيار محافظ معتدل له مرجعية دينية،
ولكن األزمة التي يعانيها اإلخوان تكمن في شقين ،األول في انفراط الرؤية
البعيدة المدى التي أدت بهم إلى تخبطات كثيرة على جميع المستويات،
فكأنك وأنت تتابعهم في كل األنشطة التي يمارسونها يناقضون أنفسهم،
وهذا أمر واضح ال يحتاج نظرة عميقة كي تكتشفه ،فاالنفصام الذي نشأ
َ
بين النظريات والسلوكيات جعل منهم مادة دسمة لكل متربص للفكر
السياسي الديني ،فانعدام الرؤية أدى بهم إلى خلق منهج سلوكي مع
كل حالة أو أزمة يواجهونها ،وأما الشق اآلخر فيكمن في انقسام المشهد
الداخلي بين صقور وحمائم ،مما جعل الصراع الداخلي يطفو على سطح
المجتمع وتظهر آثاره في الكثير من المحافل ،مثل انتخابات مجلس األمة،
والمجلس البلدي ،وجمعيات النفع العام التي تجد فيها قوائم عدة مطعمة
ببعض عناصر الجماعة أو التنظيم ،فانفراط عقد االلـتــزام السياسي
بقرار الجماعة هو إحدى نتائج الصراع المحتدم بين المدرسة القديمة
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إضافات

الطرقات التي عانت أضــرارا جسيمة دون البدء الفعلي بتنفيذ خطة
المعالجة الشاملة التي كنا ننتظرها ،وروج لها المسؤولون بعد أزمة
األم ـطــار .ويتساء ل الكثيرون حــول "الكفالة العشرية" للطرق ،ودور
الشركات التي قامت بإنشائها ،والتي من المفترض أن تقوم بصيانتها،
ً
وتتحمل مسؤولية األخطاء الجسيمة التي ظهرت فيها ،خصوصا أن
بنود العقود الموقعة ومعها رد إدارة الفتوى والتشريع يؤكدان أن
جميع تلك العقود تخضع لكفالة عشرية ،تبدأ من انتهاء فترة الضمان،
بمعنى أن الطريق الذي يوجد له ضمان  5سنوات تبدأ كفالته العشرية
ً
بعد انتهاء تلك الفترة ،ليصبح مسؤولية المقاول طوال  15عاما ،فأين
هذه الكفاالت؟ وهل تم التواصل مع مقاولي المشاريع المتضررة؟ وهل
تمت محاسبة أحد منهم؟
ً
لقد استبشرنا خيرا عندما فزعت الحكومة للتعامل مع أزمة األمطار
وتداعياتها التي ظهرت في الطرق واألنفاق ،وتم تشكيل لجان للتحقيق،
ولكن حتى اآلن لم نسمع عن نتائج ،ولم نر إدانة ألحد ،وكل اإلجراءات
التي تتم تسير كالسلحفاة ،وخبراتنا السابقة مع اللجان تؤكد أنها
"تولد ميتة" ،وهدفها "تنييم القضية" حتى ينسى الرأي العام ،وهذا لن
يحل المشاكل ،ولن يقود البالد إلى التنمية المنشودة التي يطمح إليها
المواطنون .ننتظر أن يتحرك المسؤولون بوتيرة أسرع لحل المشاكل
وأن تتم معاقبة المقصرين وأن ينالوا جزاءهم الذي يستحقون.

هل الكويت ستبقى؟
جري سالم الجري
ال يعرف الغيب إال الله ،ولكن علم الطب والفلك والجيولوجيا
لتستشرف
ومختلف المجاالت هي تخصصات تدرس طبائع األمور
ً
ّ
المستقبل بنسبة صواب تزداد قوة كلما ازداد المختصون دقة،
فالكويت بلد ديمقراطي ديمغرافيته تشتد غرابة ،وحجمها يجعل
أي تحويل فيها يهزها كلها ،والنفط لن ُيخلد لها ليتحدى بذلك
والءات دول العالم لنا ،وموقعها الجيوسياسي ليس األكثر أريحية
بالعالم ،فهل المستقبل أسود؟
ً
الواقع ليس كذلك! وهنا األدلــة :أريــد أن يكون هذا ًالمقال ردا
ً
أدبيا على د .عبدالله النفسي الــذي طــرح للناس نظرية سمعها
في الغرب عن انعدام مستقبل الكويت بحال عدم توحدها مع دول
الجوار ،ألنه كلما سئل عما طرحه يرد قائال "مو كالمي!" ،ويردد
بأنه كان في ندوة في نيويورك بأميركا بعنوان (?Kuwait, what's
 )nextبمعنى ما بعد تحرير الكويت كانت في  ٢٣يناير ١٩٩٢م،
أدلــى أحــد ممثلي السي أي إيــه ( )CIAبــرأيــه بــأن ال ــدول الصغرى
ً
ستبتلعها الــدول العظمى جـبــرا ،وأنــه ليس لشبه الجزيرة دول
باقية غير سلطنة عمان والسعودية واليمن في غضون ٢٠٢٠م
إلى ٢٠٢٥م ،ألن العالم بكامله يتجه نحو ابتالع الــدول الصغرى
وتوحد الكيانات الوطنية .فهل هذا صحيح؟ بادئ ذي بدء ،الدول
ليست بأحجامها بــل بعالقاتها واقـتـصــادهــا ،فثمة دول أصغر
من الكويت مثل الفاتيكان وقبرص والمانكو وجزر المالديف بل
معجزة التطور سنغافورة التي كانت ظاهرة انشقاق ال ابتالع،
ً
تتمتع باألمان واالستقرار كما هو ثابت تاريخيا ،ناهيك عن حال
تفتت الوطن العربي ال تالحمه .أما ديمغرافية الكويت فهي دائما
وأبــدا كانت تعيش على نظام المشيخة ،وهــي بذلك أقــدم وأبقى
من باقي دول الخليج كالسعودية واإلمارات والبحرين من ناحية
األسبقية بالتأسيس والثبات ،كذلك بلدي الصغير عميق بتنوعة
المذهبي والقبلي ،ويستوعب كل ألوان أطياف أبنائه من التجار
والحرفيين ذوي أصول غير عربية؛ ولعل أوضح دليل هو تخالط
اللهجات الكويتية ،كما أن شخصية المواطن الكويتي دائما تتسم
بالطابع العالمي ،فالتأسيس الكويتي هو باألساس تجاري بحت
ال قتالي ،بالروبية والدينار بدأنا ومضينا ال بالسيف والخنجر.
وهنالك مالحظة شديدة األهمية ،ال يعتبر مقالي مقارنة بيننا
وبين دول الجوار؛ ولكنه قــراء ة لحال الكويت الجيوسياسي من
منظور تاريخي ،للرد على ما يشاع ضد هــذا "الـكــوت" المبارك،
وآخر مشكلة هي ديمومة النفط ،وهذا ما سنتناوله بالمقال القادم.

ةديرجلا
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اختالف طهران وموسكو حول سورية
ومشاركة مصالح في دول أخرى

الضربات اإلسرائيلية في سورية تثير قلق موسكو

مكسيم سوخوف–
المونيتور

حلول يمكن
هناك ً
قد ال تكون ً
أن تحقق سالما دائما بين
إسرائيل وإيران في الظروف
الراهنة على األقل ،وفي ظل
قيادتي البلدين ،ولكن ما دامت
موسكو توافق على القيام بدور
المعاقب ويحافظ المسؤولون
الروس على دبلوماسية
المكوك توجد فرصة في
أن يستمر النزاع على شكل
توترات متوسطة الشدة.

فــي  28يناير الماضي وصل
المبعوث الــروســي الـخــاص إلى
سورية ونائب وزيــر الخارجية
سيرغي فيرشينين إلــى القدس
إلجراء محادثات مع نظيريهما
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ح ـ ــول الـقـضـيــة
الـ ـس ــوري ــة ،وكـ ـ ــان ي ــوف ــال روت ــم
وهو مدير عام وزارة الخارجية
اإلسرائيلية أول مــن استضاف
المسؤولين الروسيين.
وكـ ـت ــب روتـ ـ ــم ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر»
ي ـق ــول «أج ــري ـن ــا م ـنــاق ـشــات ذات
م ـع ـن ــى وم ـع ـم ـق ــة حـ ـ ــول طــائ ـفــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة»،
ك ـم ــا وص ـ ــف ه ـ ــذه ال ـم ـح ــادث ــات
بالبناءة ،واجتمع رئيس الوزراء
اإل ســرا ئـيـلــي بنيامين نتنياهو
وكبار المسؤولين اإلسرائيليين
ً
أيضا بالوفد الروسي ،وتركزت
المحادثات حول إيران والوضع
فــي ســوريــة إضــافــة إل ــى «تقوية
آل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق األم ـ ـن ـ ــي ب ـيــن
الجيشين الروسي واإلسرائيلي
لمنع حــدوث أي احتكاك» ،وقال
نـتـنـيــاهــو ب ـعــد االج ـت ـم ــاع على
«تويتر»« :لقد كرر الوفد الروسي
ال ـت ــزام مــوسـكــو بــالـحـفــاظ على
األمن القومي اإلسرائيلي «.
وأثناء مناقشة الوفد الروسي
للوضع في سورية وإيران تلقى
وزير الخارجية الروسي الفروف
مكالمة من نظيره اإليراني محمد
ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ،وق ـ ـ ــال ال ـج ــان ــب
الــروســي إن «وزي ــري الخارجية
نــاق ـشــا ال ـت ـط ــورات ال ــراه ـن ــة في

فـنــزويــا والح ـظــا استعدادهما
المشترك للمساعدة في تسهيل
ال ـت ـفــاهــم ال ـم ـت ـبــادل ب ـيــن ال ـقــوى
السياسية المسؤولة في فنزويال
إزاء المصالح المتعلقة بالحفاظ
عـلــى ال ـســام الــداخ ـلــي ،وإيـجــاد
حـ ـل ــول ل ـل ـت ـح ــدي ــات ال ـضــاغ ـطــة
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
أقرب وقت ممكن».
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـن ــاول ــت ال ـب ـي ــان ــات
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـخ ـت ـص ــر
الـعــاقــات المشتركة ف ــإن وزارة
الخارجية فــي موسكو لــم تذكر
ق ــط م ــا إذا ك ــان ــت ال ـم ـح ــادث ــات
تطرقت إلــى الوضع في سورية
بشكل مفصل.
وت ـ ـح ـ ــدث ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة عـ ــن أن االج ـت ـم ــاع
ف ــي الـ ـق ــدس جـ ــرى وسـ ــط مــزيــد
م ــن ال ـت ـقــاريــر ع ــن خ ــاف ــات بين
موسكو وطـهــران حــول سورية،
وتهتم روسيا بتسوية القضايا
الـ ـس ــوري ــة وت ـس ـع ــى ال ـ ــى عـ ــودة
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة األم ـ ــن
والنظام في ذلــك البلد ،وتهدف
إي ــران ال ــى جـعــل ســوريــة موطئ
ق ـ ـ ــدم ض ـ ــد إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وس ـ ــوف
تـسـسـتـخــدم ك ــل إم ـكــانــات ـهــا من
أج ــل تـحــويــل ســوريــة ال ــى دولــة
شيعية ،كما أن القيادة اإليرانية
عودة الالجئين
تسعى إلى منع ّ
ومعظمهم مــن السنة ،وقــد عزز
هذا التكهن بوجود خالفات بين
موسكو وطهران.
من جهة أخرى تظهر القراء ة

نتنياهو

ريابكوف

الروسية في التركيز على قضية
فنزويال في مناقشات الفروف–
ظــريــف أن ـهــا ت ـهــدف ال ــى إخ ـفــاء
ال ـخــافــات ح ــول س ــوري ــة ،ولـكــن
يـمـكــن أن ت ـطــرح بــالـمـثــل وجــود
أجندة تعاون تشمل تقديم الدعم
إلى حكومات تعارض الواليات
المتحدة.
وفي غضون ذلك ،تقدم الوفد
الـ ــروسـ ــي مـ ــن ال ـ ـقـ ــدس إل ـ ــى رام
الله في الضفة الغربية لمقابلة
ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
ع ـ ـب ـ ــاس ،وتـ ـ ــركـ ـ ــزت م ـن ــاق ـش ــات
الجانبين حــول اتفاقية ممكنة
إسرائيلية– فلسطينية (مبادرة
سالم عربية) واستعادة الوحدة
الفلسطينية ،و سـتــر كــز رو سـيــا
عـلــى م ـشــروع الــوحــدة فــي شهر
فـبــرايــر ال ـج ــاري عـنــدمــا يتوجه
وف ـ ــد ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ــى مــوس ـكــو

إلجراء محادثات ،وكان االجتماع
في فلسطين يفترض إظهار أن
األجندة الروسية– اإلسرائيلية
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـي ـســت مـقـتـصــرة
على إيران.
وعلى أي حــال فــإن نــزع فتيل
التوترات اإلسرائيلية– اإليرانية
ال يــزال الشغل الشاغل لروسيا
في هذه المرحلة ،وقال متحدث
باسم وزارة الخارجية الروسية
فــي  23يناير الماضي «نـحــن ال
نغير مواقفنا في هذا الخصوص
وهي مبنية على مبادئ القانون
ً
الدولي» ،مضيفا أن على إسرائيل
التوقف عــن مهاجمة دولــة ذات
سيادة (سورية) بشكل عشوائي،
ثم إن تصعيد العداء في المنطقة
فــي تـقــديــرنــا ال يلبي المصالح
الــوط ـن ـيــة ألي دولـ ــة ف ــي ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا إس ــرائ ـي ــل

ً
ط ـب ـع ــا ،ك ـم ــا أن م ــن الـ ـض ــروري
ً
أي ـضــا مـنــع ســوريــة الـتــي عانت
بشدة من سنوات الحرب الطويلة
من تحويل المنطقة الــى ساحة
لتسوية حسابات جيوسياسية.
وب ـعــد ثــاثــة أي ــام أب ـلــغ نائب
وزير الخارجية الروسي سيرغي
ريابكوف وكالة «سي إن إن» بأن
المسؤولين الروس ال يقللون من
أهـمـيــة اإلج ـ ــراءات الـتــي تضمن
أمن إسرائيل ،وقال إن هذه تمثل
أول ــوي ــة ق ـص ــوى بــال ـن ـس ـبــة الــى
ً
روسيا ،وردا على سؤال حول ما
اذا كان ثمة تحالف بين موسكو
وطهران في سورية قال ريابكوف
«نحن ال نستخدم هــذا التعبير
لوصف وضعنا مع إيران».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدو ه ـ ـ ــذه
التصريحات مطمئنة بالنسبة
الــى إســرائـيــل فقد أث ــارت موجة
غـضــب يمكن فهمها فــي إي ــران،
وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك يتعين أال
ً
ي ـكــون ذل ــك مـفــاجـئــا ،وف ــي شهر
أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ح ــذر حسين
جــابــري أن ـصــاري وهــو مسؤول
ر ف ـ ـيـ ــع ف ـ ــي وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــوء وصـ ــف
ال ـعــاقــة بـيــن مــوسـكــو وط ـهــران
وق ـ ــال «روسـ ـي ــا ل ـي ـســت حليفنا
االستراتيجي».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «ال نـ ـمـ ـل ــك ع ــاق ــة
تحالف استراتيجي مع روسيا
بـ ــل شـ ــراكـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
م ـش ــاري ــع مـ ـح ــددة م ـب ـن ـيــة عـلــى
مصالح مشتركة محددة ،وعلى

ال ــرغ ــم م ــن االخـ ـت ــاف ــات بـيـنـنــا
نـسـتـطـيــع االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي هــذه
ً
العالقة في المستقبل أيضا».
وق ـ ــام أنـ ـص ــاري ب ــزي ــارة الــى
مــوسـكــو بـعــد شـهــريــن مــن هــذه
المقابلة من أجل إجراء محادثات
مع الفرنتيف وفيرشنين حول
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة الـ ــى تـشـكـيــل
لجنة دستورية سورية ،ولذلك
يتعين أال يعتبر بيان ريابكوف
ت ـغ ـي ــرا ف ــي ال ـن ـب ــرة ن ــاه ـي ــك عــن
ً
كونه مؤشرا على عالقة روسيا
مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل وإيـ ـ ـ ـ ــران ،ول ـك ـنــه
ً
يـعـكــس بــالـتــأكـيــد تـحــديــا حــول
الحفاظ على التوازن الهش بين
خصمين.
التركيز على كل تضارب في
الـمـصــالــح بـيــن روس ـي ــا وإي ــران
لن يوفر الكثير من األدلــة حول
درج ــة االخ ـتــاف بينهما ،على
الرغم من أنــه يظهر وجــود ذلك
االختالف ،كما أن العامة تعرف
طبيعة تلك االختالفات منذ زمن
طويل وال تنكر موسكو وطهران
ذلك ،واألكثر من ذلك أن مثل هذه
الـخــافــات يحتمل أن ت ــزداد في
العدد والشدة مع اختالف نظرة
م ــوس ـك ــو وط ـ ـهـ ــران إزاء وض ــع
سورية بعد الحرب.
وبــالـمـثــل ف ــإن اس ـت ـيــاء إي ــران
مـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ــردد م ــوسـ ـك ــو فـ ـ ــي م ـنــع
الـ ـض ــرب ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة عـلــى
الـمــواقــع المفترضة لـحــزب الله
في سورية لن يمنع روسيا من
ال ـت ــوس ــط ل ـم ـنــع حـ ــرب واس ـع ــة،

و تـتــو خــى استراتيجية روسيا
وإيـ ـ ـ ــران الـ ـح ــذر إزاء ال ـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،وت ـس ـع ــى ال ــدول ـت ــان
إل ــى ت ـفــادي االل ـت ــزام السياسي
واألخــاقــي كما ينص على ذلك
«التحالف» بينهما ،وال تتفاديان
م ـص ــال ـح ـه ـم ــا الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة فــي
الـتـعــاون فــي طائفة واسـعــة من
الـقـضــايــا الـجـغــرافـيــة م ــن آسـيــا
ال ــوسـ ـط ــى وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ال ــى
سورية وبحر إيجة.
قد ال تكون هناك حلول يمكن
ً
ً
أن ت ـح ـق ــق سـ ــامـ ــا دائ ـ ـمـ ــا بـيــن
إس ــرائ ـي ــل وإي ـ ــران ف ــي ال ـظ ــروف
ال ــراهـ ـن ــة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وفـ ــي ظــل
ال ـق ـيــادت ـيــن ف ــي ال ـب ـلــديــن ،ولـكــن
م ــا دامـ ــت مــوس ـكــو ت ــواف ــق على
القيام ب ــدور المعاقب ويحافظ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ع ـل ــى
دبلوماسية المكوك توجد فرصة
في أن يستمر النزاع على شكل
توترات متوسطة الشدة ،وحتى
تفاقم هذه الشدة على األقل.

روسيا تهتم
بتسوية القضايا
السورية وتسعى
إلى عودة الالجئين
واستعادة األمن
والنظام في ذلك
البلد

نزاعات مدمرة لم يسمع العالم بها
من النزاعات المدمرة التي
لم يسمع بها كثير من
الناس النزاعات القائمة في
منطقة خصبة تمتد إلى
وسط نيجيريا ،وقد أسفرت
المعارك بين مجموعتين
هناك عن مقتل أكثر من
 10آالف شخص في
العقد الماضي وقتل نحو
 4000شخص في العامين
الماضيين فقط.

الكثير من سكان
نيجيريا ال يثقون
بالحكومة ويرون
أنها فشلت في
معالجة العنف
والفساد والفقر
في البالد

●

فورين أفيرز  -يودو جود إيلو

أح ــد ال ـنــزاعــات المهلكة فــي العالم
هــو ن ــوع لــم يـسـمــع الـكـثـيــر مــن البشر
بــوجــوده ،وســاحــة معركة هــذا الـنــزاع
ه ــي مـنـطـقــة خـصـبــة تـمـتــد إل ــى وســط
نـيـجـيــريــا ،وق ــد أس ـفــرت ال ـم ـعــارك بين
مجموعتين هـنــاك عــن مقتل أكـثــر من
 10آالف شـخــص فــي الـعـقــد الـمــاضــي
وقتل نحو  4000شخص في العامين
الماضيين فقط.
ويـقــع االشـتـبــاك بشكل رئـيــس بين
م ــزارعـ ـي ــن وم ــرب ــي أبـ ـق ــار ف ــي ال ـح ــزام
األوس ــط فــي نيجيريا ،حـيــث تحولت
المنافسة على المياه واألرض إلى سمة
مهلكة في بيئة شبه خالية من العقاب.
ويطغى مصدر العنف المختلف في
نيجيريا على بوكو حرام ،وهي منظمة
إرهابية تنشط في الشمال الشرقي من
الـبــاد ،ولكن بحسب مجموعة األزمــة
الدولية فإن النزاع بين طرفي النزاع من
المزارعين ومربي األبقار كان في العام
ً
الماضي أكثر تدميرا بنحو  6مرات من
عمليات بــوكــو ح ــرام مــع وص ــول عــدد
ً
الـضـحــايــا ال ــى  1949ق ـت ـيــا ،أي نحو
ضعف عدد السنة التي خلت.
و ل ــم تحتفظ ا لـحـكــو مــة النيجيرية
بأرقام رسمية عن النزاع ،كما أن بعض
ً
المسؤولين جعلوا األمــور أكثر سوء ا
نـتـيـجــة تــوج ـيــه ال ـل ــوم ال ــى الـجــانـبـيــن
بسبب ارتكاب عمليات قتل قبل إجراء
تحقيقات موثوقة ،ويستخدم الكثير
مــن الـسـيــاسـيـيــن ه ــذا ال ـن ــزاع مــن أجــل
اس ـت ـغ ــال االن ـق ـس ــام ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ألغ ــراض سياسية ،وخــاصــة فــي فترة
االنتخابات المقررة في هذا الشهر.
وت ـت ـط ـل ــب الـ ـح ــاج ــة وج ـ ـ ــود ق ـي ــادة
س ـي ــاس ـي ــة أف ـ ـضـ ــل ،ك ـم ــا ي ـت ـع ـيــن عـلــى
الـحـكــومــة معالجة أس ـبــاب ال ـنــزاع من
خالل إصالح ممارسات إدارة المواشي

وتحسين سياسات الزراعة ،إضافة الى
تحسين آلية حل النزاع والتحقيق في
الهجمات ومحاكمة المجرمين.

حروب الموارد
يشكل الحزام األوسط في نيجيريا
سلة الخبز في ذلك البلد ،وهو موطن
ل ـمــا ب ـيــن  50و 100م ـج ـمــوعــة عــرقـيــة
صـغـيــرة ،كـمــا أن ال ـمــزارع ـيــن فــي هــذه
المنطقة مــن مالكي األرض فــي أغلب
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان وم ـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــات ع ــرق ـي ــة
أك ـبــر م ـثــل ب ـي ــروم وج ــاك ــون ــس وتـيـفــز
وايدوماس ومامبيال ونياندان .وطوال
ع ـق ــود س ــاف ــر م ــرب ــو ال ـمــاش ـيــة الــرحــل
ومعظمهم من الشمال ومن فيالني الى
الـحــزام األوس ــط لــرعــي الماشية خالل
موسم الجفاف الذي يمتد من نوفمبر
حـتــى يــونـيــو بـشـكــل تـقــريـبــي .ويعمل
الـ ـم ــزارع ــون وم ــرب ــو ال ـمــاش ـيــة بـســام
نسبي ،وعندما تقع النزاعات في بعض
األحيان بين مجموعتين تتم معالجة
الوضع عن طريق الوساطة المحلية.

تغير المناخ
ولكن تغير المناخ في العقد الماضي
أف ـض ــى ال ــى ت ـص ـحــر ،وه ــو م ــا تسبب
في تقليص إمــداد نيجيريا من المياه
واألرض الزراعية ،في حين تسبب نمو
السكان في زيادة الطلب عليهما ،وتقدر
منظمة الحفاظ على البيئة في نيجيريا
وهي واحدة من أبرز المنظمات البيئية
فــي ذلــك البلد أن نيجيريا تفقد نحو
 350ألف هكتار من األرض في كل سنة،
كما تتقلص موارد المياه ،وعلى سبيل
المثال فــإن بحيرة تشاد تقلصت بما
يصل الى  90في المئة منذ ستينيات
ال ـقــرن الـمــاضــي ،وي ـضــاف ال ــى ذل ــك أن
اإلفـ ــراط فــي الــرعــي فــي سـهــل مامبيال

عنف «بوكو حرام» يزعزع األمن والثقة في نيجيريا
ت ـس ـبــب ف ــي تــدم ـيــر األرض ال ــزراع ـي ــة
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ،ك ـم ــا أن ال ـم ـس ـتــوط ـنــات
البشرية فــي ال ـحــزام األوس ــط تتوسع
والـصـنــاعــات الكثيفة مثل الـلـحــوم قد
توسعت من أجل تلبية الطلب الناجم
عن السكان األكبر واألكثر ثراء.
هذا التحول الذي لم تتمكن نيجيريا
م ــن إدارتـ ـ ـ ــه ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي ت ـس ـبــب فــي
ح ــدوث نــزاعــات عنيفة حــول ال ـمــوارد،
ك ـم ــا أن الـ ـن ــزاع ــات تـ ـح ــدث ف ــي أغ ـلــب
األحيان بسبب سوء فهم بين المزارعين
وم ــرب ــي ال ـمــاش ـيــة ،وال ـت ــي ت ـق ــع– على
سبيل المثال– عندما تدخل الماشية
الى أرض زراعية بقصد الرعي وتدمر
الـمـحــاصـيــل ب ـص ــورة غ ـيــر م ـق ـصــودة،
وتفضي مثل هذه الحوادث الى عمليات
انتقامية من قبل مجتمعات المزارعين
ع ـل ــى ش ـك ــل ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـم ــاش ـي ــة،
ويفضي هذا الى انتقام من نوع آخر:
يطالب مربو الماشية بتعويضات أو
يقومون بعمليات هجوم مفاجئة على

مجتمعات المزارعين في وقت متأخر
من الليل ،ويفضي ذلك الى قتل نساء
وأطفال أبرياء.
وعندما تسفر االشتباكات عن عنف
ال تــو جــد محاسبة للفاعلين ،كـمــا أن
الحكومة التي استجابت النتقادات في
تقرير صدر في شهر ديسمبر الماضي
مــن قبل منظمة العفو الــدولـيــة تدعي
ً
محاكمة  843شخصا بتهمة ارتكابهم
ج ــرائ ــم ق ـت ــل ،ول ـك ــن ه ــذه الـمـعـلــومــات
ليست موثوقة ،إضــافــة الــى أن الكثير
من األشخاص الذين تأثروا يشعرون
بأن العدالة لم تتحقق ،مما يدفع أعضاء
ال ـم ـج ـمــوع ـت ـيــن الـ ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـع ــدال ــة
بأيديهم من خالل االنتقام ،وليست لدى
سكان نيجيريا ثقة فــي الحكومة كي
تتدخل بصورة فعالة بسبب فشلها في
القيام بهذا العمل حتى اآلن وللقناعة
بأن الحكومة منحازة الى جانب مربي
الماشية.
ً
كانت التكلفة مدمرة تماما ،وإضافة

إلـ ــى األرواح ال ـت ــي ف ـق ــدت ت ــم تهجير
اآلالف من السكان الى مناطق أخرى من
البالد ،وتوقفت الدراسة بالنسبة الى
ً
آالف التالميذ أيضا ،وتضررت الزراعة
بشكل سيئ للغاية ،وارتفعت أسعار
ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ال ــى جــانــب مـعــدالت
الـفـقــر وال ـجــوع ،وتـلــوح فــي األف ــق اآلن
مــؤشــرات على أزمــة غــذاء تشمل شتى
أنحاء البالد ،وما يزيد الوضع خشية
الكثير من السكان هو أن تكون منظمة
ب ــوك ــو حـ ــرام ق ــد تـغـلـغـلــت ال ــى ال ـن ــزاع
وســوف تستغله من أجل إلحاق مزيد
من الخراب في نيجيريا.

فشل الحكومة
ل ـق ــد ف ـش ـل ــت ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
م ــع ال ـمــزارع ـيــن وم ــرب ــي ال ـمــاش ـيــة من
أج ــل حــل ال ـنــزاعــات أو ع ــاج األسـبــاب
األساسية للنزاع بينهما ،واتهم بعض
أعضاء المجتمعات المتأثرة الحكومة

بالتحيز ،أو بما هو أسوأ من ذلك ،وهو
حشد العنف من أجل تحقيق مكاسب
سـيــاسـيــة ،وفــي عــام  2018اتـهــم وزيــر
الدفاع السابق من والية تارابا الجيش
بحماية القتلة ودعا األقليات العرقية
الــى الثورة وحماية نفسها ،كما اتهم
بعض قادة تيف أن الجيش النيجيري
وفــر غـطــاء للقتلة كــي يـسـيـطــروا على
منطقة تيف.
من جهة أخرى ال تتوقف الضغوط
البيئية على مربي الماشية عند حدود
ن ـي ـج ـي ــري ــا ،وق ـ ــد س ـم ــح ض ـع ــف األم ــن
ب ـتــدفــق ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن األس ـل ـحــة
المهربة ،وتسليح مربي الماشية عن
طــريــق دول م ـج ــاورة مـثــل الـكــامـيــرون
والنيجر ،وبحسب مكتب األمم المتحدة
للمخدرات والجريمة يوجد  300مليون
قطعة سالح مهربة في نيجيريا التي
تحتاج الــى تشديد حماية حــدودهــا،
وتطوير نظام أفضل من أجل التخلص
من األسلحة المهربة ،وسيتطلب ذلك
سياسة جريئة مــع اسـتـخـبــارات أكثر
ً
تعقيدا لجمع المعلومات ،ولن تتمكن
ال ــوك ــاالت األمـنـيــة مــن الـعـمــل بفعالية
الى أن تقوم ببناء مزيد من الثقة بين
المجتمعات التي تعمل فيها.
وحدثت بعض إشــارات التقدم على
أي حال ،ففي شهر يونيو من عام 2018
ً
قدمت الحكومة أخيرا أول استراتيجية
شــام ـلــة إلدارة الـ ــدواجـ ــن ت ـق ــوم ع ــل 6
أعمدة.
والجدير بالذكر أن الحزام األوسط
في نيجيريا يطرح على خلفية أوسع
م ـ ــن الـ ـغـ ـلـ ـي ــان الـ ـسـ ـي ــاس ــي وال ـض ـغ ــط
االقتصادي ،وال يثق الكثير من سكان
نيجيريا بالحكومة ،ويرون أنها فشلت
فــي مـعــالـجــة الـعـنــف وال ـف ـســاد والـفـقــر
في البالد.
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رؤى عالمية
تأثير الميليشيات على االحتجاجات في البصرة
أزهر الربيعي-
واشنطن انستيتوت

عززت الميليشيات قوتها
وأحكمت سيطرتها في
العراق بشكل خاص منذ
استحواذ تنظيم "الدولة
اإلسالمية" على الموصل
عام  2014وانهيار الجيش
العراقي ،فبعد سقوط
الموصل في يد التنظيم ،دعا
آية الله العظمى السيد علي
السيستاني المتطوعين إلى
حمل السالح والمشاركة في
الجهاد المسلح ضد التنظيم،
مما عزز األلفة بين الميليشيات
والمدنيين بشكل كبير في
الجنوب.

الميليشيات باتت
ً
ً
أمرا واقعا في العراق
بعد عام  2003ومنها
«جيش المهدي»
و«كتائب حزب الله»

الضغوط التي
تمارسها قوات
الميليشيات أرغمت
بعض المتظاهرين
البصراويين على
الهرب إلى تركيا
للحفاظ على
سالمتهم

ال ت ـ ـ ـ ــزال م ــديـ ـن ــة الـ ـبـ ـص ــرة
تشهد تظاهرات متفرقة منذ
ان ــدالعـ ـه ــا ف ــي ي ــول ـي ــو ،2018
وفي حين ّ
شدد عدد كبير من
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ع ـلــى اس ـت ـمــرار
النقص في البنية التحتية في
جنوب العراقّ ،
بينت الشعارات
المناهضة إليــران والهجمات
عـ ـل ــى ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى اإلحـ ـ ـب ـ ــاط إزاء
الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي المنطقة
أيضا.
وي ـ ـبـ ــرز الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي
ج ـل ـي ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى هـ ــؤالء
الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وخ ـص ــوص ــا
فــي االعـ ـت ــداء ات الـتــي تنفذها
ال ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران ضــد
ّ
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،وت ـس ــل ــط هــذه
االعتداءات الضوء على العالقة
الـ ـمـ ـعـ ـق ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع بـيــن
الميليشيات القوية في العراق
ّ
الـ ـت ــي ت ـج ــن ــد ع ـن ــاص ــره ــا مــن
جنوب العراق بشكل أساسي
من جهة ،وبين الجنوب نفسه
من جهة أخرى.
ً
وقد باتت الميليشيات أمرا
ً
واق ـ ـعـ ــا ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ب ـع ــد ع ــام
 ،2003إذ برزت فيه ميليشيات
ع ــدة ومـنـهــا «جـيــش الـمـهــدي»
و«كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـتــي
حاربت القوات األميركية خالل
غزو الواليات المتحدة للعراق،
ّ
وإن صعود مقتدى الصدر من
منصب قائد «جيش المهدي»
إلى قائد المعارضة السياسية
إلــى رئـيــس الكتلة السياسية
األكبر في االنتخابات العراقية
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة خـ ـ ـي ـ ـ ُـر مـ ـ ـث ـ ــال ع ـلــى
الـنـفــوذ ال ــذي مــا زال ــت تتمتع
ب ــه الـمـيـلـيـشـيــات ف ــي الـحـيــاة
اليومية في العراق.
إال أن ٌ ه ـ ــذه ا ل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات
منخرطة أيضا في ديناميات
إقليمية أوسع ،فقد حارب كل
م ــن «م ـن ـظ ـمــة ب ـ ــدر» الـضـخـمــة
و»عـصــائــب أهــل ال ـحــق» ،التي
كــانــت تتبع «جـيــش الـمـهــدي»
في الماضي وأصبحت مستقلة
في سورية دعما لنظام بشار
األسد.
وق ـ ــد عـ ـ ــززت ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات
قــوت ـهــا وأح ـك ـم ــت سـيـطــرتـهــا
فــي الـعــراق بشكل خــاص منذ
اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» عـ ـل ــى ال ـم ــوص ــل
عـ ــام  2014وان ـه ـي ــار الـجـيــش
العراقي ،فبعد سقوط مدينة
الموصل في يد تنظيم «الدولة
اإلســامـيــة» فــي يونيو ،2014
دع ــا آي ــة ال ـلــه الـعـظـمــى السيد
علي السيستاني المتطوعين
إلــى حمل السالح والمشاركة
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد الـ ـمـ ـسـ ـل ــح ضــد

احتجاجات البصرة األخيرة
التنظيم ،مما عــزز األلـفــة بين
الميليشيات والمدنيين بشكل
كبير في الجنوب.
ّ
وإن قــوة هــذه الميليشيات
النسبية بالمقارنة مــع جيش
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــة دف ـع ــت
الحكومة العراقية في النهاية
إلـ ـ ــى ش ــرعـ ـن ــة «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـبــي» عـ ــام  ،2016إال أنــه
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ع ـمــدت إي ــران
إل ـ ـ ــى ت ـ ــزوي ـ ــد «قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـح ـش ــد
الشعبي» بموارد مالية كبيرة
وب ــاألس ـل ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة ،ك ـمــا أن
ال ـقــادة اإليــرانـيـيــن قــد انضموا
إلى عدد من ميليشيات «قوات
الحشد الشعبي» لمساعدتها
ف ـ ــي مـ ـح ــارب ــة قـ ـ ـ ــوات «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلســام ـيــة» واك ـت ـســاب المزيد
مــن الـنـفــوذ فــي رس ــم مستقبل
ال ـم ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الــداخ ـلــي
في العراق.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس هـيـئــة
«قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي»
المدعومة من إيران أبو مهدي
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس إن إي ـ ـ ـ ــران ق ـ ّـدم ــت
مـيــزانـيــة عــالـيــة دع ـمــا ل ــ»قــوات
الـحـشــد الـشـعـبــي» وإن الـعــراق
أرس ــل آالف الشباب إلــى إيــران
لـكــي يـخـضـعــوا لـلـتــدريــب على
األسلحة ويـعــودوا إلــى العراق
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاربـ ــة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «الـ ـ ــدولـ ـ ــة

أبو مهدي المهندس

هادي العامري

اإلس ــام ـي ــة» ،فــي حـيــن أرسـلــت
إيران آالف المقاتلين العراقيين
إلى سورية عام  2012لحماية
األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـق ــدس ــة الـشـيـعـيــة
فيها ومحاربة تنظيم «الدولة
اإلســامـيــة» .أمــا قــائــد «منظمة
بدر» هادي العامري فيستخدم
هـ ـ ـ ــذه األم ـ ـث ـ ـلـ ــة أم ـ ـ ـ ــام وسـ ــائـ ــل
اإلعــام بشكل مستمر ليبرهن
أن إيــران قد أدت دورا أساسيا
ف ــي ال ـع ــراق إل ــى جــانــب «ق ــوات
الـحـشــد الـشـعـبــي» فــي محاربة
ت ـن ـظ ـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة»،
وذلـ ـ ــك ل ـت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
حسن نية إيران تجاه العراق .إال
أنه من الواضح أن إيران مهتمة

بالسيطرة الشاملة على العراق
مــن خــال السياسيين الوكالء
لها في الحكومة العراقية.
ورغم القوة التي تتمتع بها،
تجمع الميليشيات المختلفة
ع ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ٌ
ـات م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة ل ـل ـغ ــاي ــة
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ف ـ ـئـ ــات ال ـم ــدن ـي ـي ــن
العراقيين ،فعلى سبيل المثال،
ت ـعــانــي «م ـن ـظ ـمــة بـ ـ ــدر»– وهــي
الـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــا األك ـ ـ ـبـ ـ ــر ورب ـ ـمـ ــا
األكثر شهرة في العراق– التي
تأسست على يد آية الله السيد
محمد بــا قــر الحكيم ويقودها
الـ ـ ـي ـ ــوم هـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــري ،مــن
س ـ ـم ـ ـعـ ــةٍ ردي ـ ـ ـئـ ـ ــة فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
الـشـعــب ال ـع ــراق ــي ،وبــاإلضــافــة

إلى التقارير المحلية عن قيام
ميليشيات خــار جــة عــن مظلة
« ق ــوات الحشد الشعبي» بقتل
ّ
ثـ ـ ــاث ن ـ ـسـ ــاء م ـس ـي ـح ـي ــات ك ــن
يعملن في مطار البصرة الدولي
عــام  ،2005تــم اسـتـهــداف رجل
مسيحي وقتله عام  2016أيضا
بسبب بيعه النبيذ بعد حظر
الكحول الــذي فرضه البرلمان
العراقي .وفي هذا الوقتّ ،أدى
تهريب المخدرات عبر الحدود
اإليــرانـيــة-الـعــراقـيــة إل ــى إدم ــان
عـ ــدد م ــن ال ـش ـب ــاب ال ـعــراق ـي ـيــن
عليها.
إال أن عددا كبيرا من الشباب
ي ـن ـض ـمــون إل ـ ــى الـمـيـلـيـشـيــات
بسبب نقص السلطة وضعف
الـخــدمــات األمـنـيــة فــي ال ـعــراق.
فغالبا مــا ينضم الشباب إلى
ميليشيات على غــرار «منظمة
ب ـ ـ ــدر» ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــدع ــم
عـ ـن ــدم ــا يـ ــواج ـ ـهـ ــون ت ـح ــدي ــات
شخصية ،بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك
ي ـحــق ل ـع ـنــاصــر الـمـيـلـيـشـيــات
حـ ـم ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ،وه ـ ـ ــو ع ــام ــة
ف ـخــر ل ـع ــدد كـبـيــر م ــن الـشـبــاب
العراقيين ،كما أن ّالميليشيات
تستغل الجهل فتجند أشخاصا
غير مثقفين ليحاربوا ويدافعوا
عن مقراتها.
وبعيدا عن محاوالت إيران

الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـبــرلـمــانـيــة ل ـعــام  ،2018كــان
إلي ـ ـ ــران ت ــأث ـي ــر م ـل ـح ــوظ عـلــى
التشكيلة السكانية في جنوب
الـ ـع ــراق ،إذ أج ـجــت ال ـتــوتــرات
ال ـط ــائ ـف ـي ــة وس ـ ّـهـ ـل ــت تـهـجـيــر
األق ـل ـيــات الــديـنـيــة إل ــى شمال
ال ـع ــراق أو إل ــى خ ــارج ال ـبــاد،
و ق ــد ع ـمــدت الميليشيات في
األش ـه ــر األخ ـي ــرة إل ــى اعـتـقــال
أعــداد كبيرة من المتظاهرين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن أض ـ ـ ــرم ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـنـ ـ ــار فــي
مـقــر القنصلية اإل يــرا ن ـيــة في
ال ـب ـص ــرة ،ك ـمــا أرغ ـم ــت بعض
الميليشيات القوات العراقية
على اعتقال عدد من الناشطين
والصحافيين.
وقـ ــد ات ـه ـمــت الـمـيـلـيـشـيــات
في هذه الحاالت المتظاهرين
والـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ــاالرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط
بـ ــالـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وم ــن
ّ
بين المتهمين مــد يــرة إ حــدى
ال ـم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
الـمـحـلـيــة «جـمـعـيــة ال ـف ــردوس
ال ـع ــراق ـي ــة» فــاط ـمــة ال ـب ـهــادلــي
وال ـنــاش ـطــة ف ــي م ـجــال حـقــوق
ال ـمــرأة ره ــام يـعـقــوب ،وتجدر
اإل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ه ــا تـ ـي ــن
الناشطتين تتلقيان التهديدات
يوميا بسبب هذه االتهامات.
حـ ـت ــى أن الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي

تمارسها ق ــوات الميليشيات
قد أرغمت بعض المتظاهرين
البصراويين على الـهــرب إلى
تركيا للحفاظ على سالمتهم،
ّ
ويـ ـش ــك ــل م ـح ـم ــد ج ـ ـ ــواد خـيــر
مثال ،فقد حمل خالل تظاهرات
الـبـصــرة ص ــورة لميا خليفة،
و ه ــي ممثلة إ بــا حـيــة لبنانية
مـعــروفــة ،ليسخر مــن «شــرف»
الـحـكــومــة الـمـحـلـيــة مــن خــال
الـ ـمـ ـق ــارن ــة م ـ ــع ط ـب ـي ـع ــة عـمــل
ه ــذه الـمـمـثـلــة .وبـعــد ّ
تعرضه
ل ـعــدد م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات ،انـتـقــل
ج ــواد للعيش فــي اسطنبول،
وهـ ـ ــرب ال ـم ـت ـظ ــاه ــران مـحـمــد
ق ــاس ــم وحـ ـي ــدر لـ ـي ــث– الـ ـل ــذان
أ ج ــرى الكاتب مقابلة معهما
ف ـ ــي الـ ـبـ ـص ــرة وتـ ــرك ـ ـيـ ــا– إل ــى
مـحــافـظــة بــولــو ش ـمــال تركيا
بعد التعرض لتهديدات لفظية.
ويـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ف ـ ــي ال ـب ـص ــرة
اليوم إلى عناصر الميليشيات
كـخـطــر عـلــى حـيــاتـهــم ،وليس
بـ ـص ــورة أبـ ـط ــال الـ ـح ــرب على
«ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ال ـت ــي
تسعى قيادتهم إلــى إبــرازهــم
بـ ـ ـه ـ ــا ،إال أن قـ ــو ت ـ ـهـ ــم ت ـب ـقــى
متمركزة في الجنوب ،ويبدو
أنه من المرجح أن تستمر في
المستقبل القريب.

ً
أي مستوى من التدخل األميركي لن ينقذ أفغانستان يوما!

إذا أعيقت المحادثات
بسبب خالفات تافهة بين
األطراف األفغانية ،كما هو
متوقع ،وعجز خليل زاد عن
نقل أنباء إيجابية إلى البيت
األبيض ،فمن غير المنطقي
أن توافق اإلدارة األميركية
على توصيات األشخاص
الذين أخفقوا بالكامل في
ملف أفغانستان.

الواليات المتحدة
بذلت قصارى
جهدها في
أفغانستان وحان
الوقت كي يعود
الجنود إلى
ديارهم!

●

دانيال ديبيتريس – ذي
فيديراليست
ي ـب ــدو أن ـن ــا ن ـغ ـفــل ع ــن م ـع ـلــومــات
كـ ـثـ ـي ــرة بـ ـش ــأن م ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـس ــام
ال ـحــاص ـلــة ب ـيــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وحركة «طالبان» ،ففي المقام األول،
لسنا متأكدين من توقيع اتفاق فعلي
في نهاية المطاف.
كذلك ،ال نعرف ما إذا كانت حركة
«طالبان» جديرة بالثقة ،بمعنى أنها
ستنفذ التزاماتها ،ومــا مــن ضمانة
على أنها ستوافق على تقاسم السلطة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن
حاربتهم في آخر  17سنة ،وال نعرف
ً
أيضا إذا كانت «طالبان» ستخوض
ً
مفاوضات مباشرة يوما مع الحكومة
األفـغــانـيــة الـتــي تعتبرها دمـيــة بيد
القوى الغربية ،حتى أننا ال نستطيع
الـتــأكـيــد عـلــى أن الــرئ ـيــس األفـغــانــي
أشــرف غني سيجازف بما تبقى من
م ـصــداق ـي ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة وي ـت ـفــاوض
على بعض المطالب األساسية التي
تطرحها «طالبان» ،مثل إعادة النظر
بالدستور األفغاني.
لـكــن بـعــد إع ــان تــرامــب انـسـحــاب
الـ ـجـ ـن ــود األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن مـ ــن ال ـ ـبـ ــاد،
نستطيع التأكيد على حــا لــة الرعب
ً
الـتــي اجـتــاحــت ع ــددا مــن األشـخــاص
الــذيــن عـمـلــوا عـلــى مـلــف أفغانستان
خالل اإلدارات السابقة ،وحتى النقاد
الــذيــن كــانــوا ي ــؤي ــدون لـفـتــرة طويلة
وجود قوات أميركية ألجل غير ُم ّ
سمى
في أفغانستان.
نشر ريان كروكر ،السفير األميركي
ف ــي أفـغــانـسـتــان خ ــال عـهــد أوبــامــا،
اف ـت ـتــاح ـيــة ف ــي صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
ب ــوس ــت» وق ـ ـ ــارن ف ـي ـهــا ال ـم ـح ــادث ــات
األميركية الراهنة مع حركة «طالبان»
ب ـم ـحــادثــات ال ـس ــام ال ـت ــي ج ــرت في

باريس بين َ
عامي  1972و 1973إلنهاء
ح ــرب ف ـي ـت ـنــام .ك ــان ــت ت ـلــك الـمـقــارنــة
تهدف إلى إظهار الواليات المتحدة
بصورة البلد المذلول والمهزوم الذي
استسلم للمتمردين.
يـ ـق ــول كـ ــروكـ ــر م ـث ـل ـم ــا ان ـس ـح ـبــت
واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن ف ـي ـت ـن ــام ف ـ ــإن ت ــرام ــب
ي ـج ــازف بـجـعــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ف ــي م ـكــانــة ضـعـيـفــة اآلن .أع ـ ــاد بيل
كريستول الــذي كان يعمل في مجلة
«ويكلي ستاندرد» التي أقفلت أبوابها
اآلن وجـيـنـفـيــر روب ـي ــن م ــن صحيفة
«واشنطن بوست» تغريد هذه الفكرة
بـكــل حـمــاســة ،لـكــن مــن ال ـم ـعــروف أن
كريستول وروبـيــن كانا مــن ّ
مؤيدي
ً
س ـيــاســة ال ـت ــدخ ــل وي ـح ـم ــان سـجــا
ً
استثنائيا من المواقف الخاطئة!
تهدف هــذه الجهود التي يبذلها
ال ـن ـق ــاد ال ـف ــاش ـل ــون إلـ ــى دفـ ــع تــرامــب
لتغيير رأيه بشأن انسحاب الواليات
المتحدة من أفغانستان ،فقد ارتكزت
مـخـتـلــف االف ـت ـت ــاح ـي ــات الـصـحــافـيــة
والـ ـتـ ـغ ــري ــدات ع ـل ــى الـ ـمـ ـخ ــاوف ب ــدل
الحقائق ،فراحت تتوقع أسوأ الكوارث
إلخافة صانعي السياسة األميركيين
وإقناعهم بـضــرورة التمسك بوضع
ً
أجواء من
المراوحة ،كما أنها نشرت
االس ـت ـيــاء وال ـه ـلــع ب ـشــأن الـتــداعـيــات
ال ـم ــري ـع ــة ال ـت ــي س ـت ـح ـصــل ف ــي ح ــال
انسحبت الواليات المتحدة.
بــالـنـسـبــة إل ــى واش ـن ـطــن ،سيكون
االنسحاب من صراع ال يمكن الفوز به
ً
ّ
مرادفا للخسارة ،لكن البقاء في دوامة
حرب أفغانستان الالمتناهية سيكون
ً
مؤشرا على النصر وقوة اإلرادة ،حتى
لو أدت هذه التجربة في النهاية إلى
دمار تام.
قــد تكون أوس ــاط واشنطن محقة
من ناحية واحدة :سيكون االنسحاب
ً
األميركي مؤلما على األرجح بالنسبة

الرئيس األفغاني أشرف غني

زلماي خليل زاد

ترامب

إلى عدد كبير من األفغان ،ألن حركة
ُ
«ط ــالـ ـب ــان» ســت ـحـ ِـكــم قـبـضـتـهــا عـلــى
الواليات الجنوبية ألفغانستان ،حتى
أنها قد تكسب القوة الالزمة للسيطرة
ع ـلــى ب ـعــض ع ــواص ــم الـ ــواليـ ــات .من
ال ـم ـعــروف أن الـجـيــش األف ـغــانــي هو
عبارة عن قوة ُم َ
حاصرة ومرهقة وقد
ّ
تكبد  45ألف قتيل منذ وصول أشرف
غني إلى القصر الرئاسي في سبتمبر
سي َ
 ،2014لكنه ُ
جبر اآلن على اتخاذ
بعض القرارات الصعبة في ما يخص
األراض ــي الـتــي يجب أن يــدافــع عنها
وتلك التي سيتنازل عنها للمتمردين.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ــر س ـي ـم ــوت ع ــدد
إض ــاف ــي م ــن ال ـمــدن ـي ـيــن األفـ ـغ ــان في
ً
ظل تصاعد القتال ميدانيا وإصــرار
الـ ــدول ال ـم ـجــاورة ألفـغــانـسـتــان على
د ع ــم عـمــا ئـهــا المفضلين الكتساب
بعض النفوذ فــي الـبــاد .باختصار
ستبقى أفغانستان واح ــدة مــن أبــرز
البلدان التي تشهد صراعات عنيفة
حول العالم لفترة طويلة.
ُ
ل ـ ـكـ ــن ل ـ ـ ــن ت ـ ـخ ـ ـفـ ــف أي م ـ ـ ــن هـ ــذه
التوقعات المؤلمة من حجم المشكلة
ً
األ ســا سـيــة :بعد مقتل  2419جنديا
ً
ّ
وتكبد حوالى تريليون دوالر
أميركيا،

مــن أمـ ــوال داف ـعــي ال ـضــرائــب (أنـفـقــت
الواليات المتحدة  45مليار دوالر على
الحرب وحدها في السنة الماضية)،
ّ
وإطالق جهود ملطخة بالدم على مر
 17س ـنــة ،تـعـجــز ال ــوالي ــات المتحدة
عن حل المشاكل السياسية القائمة
في أفغانستان .يمكن ملء موسوعة
ً
كاملة بتلك المشاكل ،بدءا من الفساد
السياسي المنهجي ،وسـطــوة أمــراء
الحرب ،واالقتتال على أساس عرقي،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ــراج ــع االق ـت ـص ــادي
البارز ،وسيطرة البيروقراطية الفائقة،
وغياب سلطة الحكومة في المناطق
الريفية.
ّ
ال يمكن أن يحل الجيش األميركي
أي واحــدة من المشاكل الــواردة على
عالم
هذه الالئحة بشكل نهائي .في
ٍ
بـ ــات يــرت ـكــز ب ــوت ـي ــرة م ـت ــزاي ــدة على
ال ـت ـن ــاف ــس ب ـي ــن الـ ـق ــوى ال ـع ـظ ـم ــى ،ال
يمكن اعتبار هذا الوضع في مصلحة
الواليات المتحدة بأي شكل.
ب ـع ــد ال ـب ـق ــاء ف ــي هـ ــذا الـمـسـتـنـقــع
ال ـشــائــك ط ــوال عـقــد ون ـصــف ،يسهل
أن ن ـن ـس ــى الـ ـسـ ـب ــب األصـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ــذي
جعل الــواليــات المتحدة تـتــورط في
أفغانستان .لم تكن المهمة األميركية

فــي أفـغــانـسـتــان تتعلق فــي األســاس
بنشر الديمقراطية في آسيا الوسطى،
أو إن ـشــاء اقـتـصــاد مبني عـلــى مبدأ
السوق الحرة الغربية ،أو المشاركة
في تجربة اجتماعية ،بل كان الهدف
الفعلي يتعلق بإطالق رد صارم على
شـبـكــة «الـ ـق ــاع ــدة» ب ـق ـي ــادة ب ــن الدن،
واالنـ ـتـ ـق ــام ل ـض ـحــايــا اعـ ـ ـت ـ ــداءات 11
سبتمبر ،وتوجيه رسالة واضحة إلى
أي تنظيم إرهــابــي آخــر حــول العالم
يفكر بتقليد هجوم  11سبتمبر.
كــانــت الـمـهـمــة األم ـيــرك ـيــة تتعلق
ً
أيضا بمعاقبة نظام «طالبان» الذي
ّ
سهل انتشار «القاعدة» على األراضي
األف ـغــان ـيــة .حـقـقــت واش ـن ـطــن جميع
تلك األه ــداف بعد أشهر على إطالق
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة فــي أفـغــانـسـتــان،
لكن بــدل إع ــان النصر واالنـسـحــاب
حينها ،عمدت إدارة بوش إلى توسيع
المهمة فانتقلت من مكافحة اإلرهاب
مؤشر
إلى تحويل ٍ
بلد يقع في أسفل ّ
التنمية البشرية إلى نسخة مصغرة
من القيم والنزعة التقدمية السائدة
في الغرب.
أمـ ـ ــام هـ ــذه ال ـط ـم ــوح ــات ال ـفــائ ـقــة،
هـ ـ ــل ي ـ ـجـ ــب أن نـ ـتـ ـف ــاج ــأ مـ ـ ــن ف ـشــل

االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ــذري ـ ــع؟ يـ ـب ــدو أن
أوساط واشنطن تتجاهل خيبة األمل
ال ـتــي أصــابــت الـشـعــب األم ـيــركــي في
الشأن األفغاني منذ فترة طويلة أو
تعجز عن فهم موقفه.
وف ـ ـ ــق اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أج ـ ــرت ـ ــه وك ــال ــة
«أسوشيتد برس» بالتعاون مع «مركز
بحوث الشؤون العامة» هذا األسبوع،
يوافق  %41من الناس على انسحاب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
آخ ـ ــر اع ـت ـب ــر  %49م ــن األم ـيــرك ـي ـيــن
الــذيــن ش ــارك ــوا فــي اسـتـطــاع أج ــراه
مــركــز «ب ـي ــو» لــأب ـحــاث أن ال ــوالي ــات
المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ألن ت ـل ــك األهـ ـ ــداف
ت ـت ـج ــاوز ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ن ـط ــاق عـمــل
القوات األميركية .في ملف السياسة
ً
الخارجية ،من الواضح إذا أن الــرأي
ُ
ّ
جمع عليه معظم المشر عين
ا لــذي ي ِ
َ
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاد وال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء عـ ـل ــى ج ــان ــب ــي
االنـقـســام الـسـيــاســي ال يتماشى مع
وجهة نظر األميركيين العاديين.
ً
لـنــأ مــل جميعا أن يتمكن السفير
زلماي خليل زاد ،المبعوث الخاص
إلدارة تـ ـ ـ ــرا مـ ـ ـ ــب إ ل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـص ــا لـ ـح ــة
أفغانستان ،من تحقيق أهدافه فيخرج
من المحادثات بعد عقد اتفاق سالم
ينهي الصراع القائم ،لكن إذا أعيقت
ال ـم ـحــادثــات بـسـبــب خ ــاف ــات تــافـهــة
ب ـي ــن األطـ ـ ـ ــراف األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،ك ـم ــا هــو
متوقع ،وعجز خليل زاد عن نقل أنباء
إيجابية إلى البيت األبيض ،فمن غير
المنطقي أن توافق اإلدارة األميركية
ع ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
أخفقوا بالكامل في ملف أفغانستان.
لـ ـق ــد بـ ــذلـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
قصارى جهدها في أفغانستان ،حان
كي يعود الجنود إلى ديارهم!
الوقت ُ َّ
إذا لم تنفذ هــذه الخطوة اآلن فمتى
ً
ستتحقق إذا؟

دلبلا
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ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  ٣٩.٥ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة
ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .٢٠١٧

ﻋﺪد ﻋﻤﻼء
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺻﻞ
ً
إﻟﻰ  27ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
2018

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ش.م.ك.ع
» ،«Ooredooﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2018إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ  27.0ﻣﻠﻴﻮن
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 26.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2017
وﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ً
ً
ﻧـﻤــﻮا ﺟـﻴــﺪا ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻣ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺗ ــﺄﺛ ــﺮت اﻹﻳـ ـ ـ ــﺮادات
ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮي ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 5.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ،
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 665.0ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻟـﺴـﻨــﺔ
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  697.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟـﻨـﻔــﺲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋــﺎم
.2017
وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ  29.7ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2018ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـ ـ 39.5
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﻋﺎم
 .2017وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺑـﺸـﻜــﻞ رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ إﻟ ــﻰ اﻧـﺨـﻔــﺎض
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ  Ooredooاﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻧـﺨـﻔــﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح اﻟـﻤـﺠـﻤـﻌــﺔ
ً
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟــﻮاﺣــﺪ  59ﻓﻠﺴﺎ ﻟﺴﻨﺔ
ً
 2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  79ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ

ّ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة:
اﻷﺣﺪاث
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﻮي

ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
2018

2017

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
%

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
%
2017
2018
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

162.7

175.0

%7 -

665.0

697.6

%5 -

اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

55.0

57.9

%5 -

217.1

255.6

%15 -

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء )(%

%34

%33

-

%33

%37

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

13.5

4.8

%182

29.7

39.5

%-25

ّ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﻣﻠﻴﻮن(
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء

27.0

26.3

%3

27.0

26.3

%3

اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
و ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻘ ــﻪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أداء
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ  ،Ooredooﺻ ــﺮح
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ:
»رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل
 Ooredooا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ )ا ﻟ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ(
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  ،2018ﺳ ـ ّـﺠ ـﻠ ــﺖ
ً
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ً
أداء ﺟـ ـﻴ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﺳـﻨــﺔ
 ،2018ﺣ ـﻴــﺚ ﺑـﻠـﻐــﺖ اﻹﻳـ ـ ــﺮادات
 665ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻛـﻤــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح  29.7ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ً
وﺑـ ـﻠ ــﻎ رﺑ ـ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻢ  59ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ
ﻟﺴﻨﺔ  .«2018وأﺿﺎف آل ﺛﺎﻧﻲ:
»ﻳـﺴـﻌــﺪﻧــﺎ أن ﻧـﻌـﻠــﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ

إدارﺗﻨﺎ ﻗﺪ أوﺻﻰ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  50ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ،
وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ،
وﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗ ــﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺣـﺼــﻮل ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻋﻠﻰ أرﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن »اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ واﺻـﻠــﺖ
ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮل اﻟـ ــﺮﻗ ـ ـﻤـ ــﻲ
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2018ﺗ ــﺪ ﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻫﻤﺎ
اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻼء
ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ً
ذﻟﻚ أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻤﺮوﻧﺔ

أﻛﺒﺮ وﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻊ
إﻧ ـﺸ ــﺎء رواﻓـ ــﺪ إﻳـ ـ ــﺮادات ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
وذﻛ ــﺮ »اﺳـﺘـﻄـﻌـﻨــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
أﺳﻠﻮﺑﻨﺎ اﻻﺳـﺘـﺒــﺎﻗــﻲ ﻓــﻲ إدارة
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ دا ﺋـﻤــﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻮت إﻟﻰ
ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت ،ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻋ ــﺪاد
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 27ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻋﻤﻴﻞ ﺧ ــﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻷوﺿ ـ ــﺎع ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ أﺳــﻮاﻗـﻨــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.
وزاد »ﻣ ــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺳـﺠـﻠـﻨــﺎ ﻧ ـﻤــﻮا ﺟ ـﻴــﺪا ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ،

وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼت ﻛ ــﺎن
ﻟـﻬــﺎ أﺛ ــﺮ ﺳـﻠـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠـ ّـﻤـﻌــﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
ّ
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻛـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺗ ـﻘــﻠــﺺ
ﻟـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺟﻬﺰة
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺎﻟـ ــﺔ وﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﻒ اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻴﺪ أن
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻃﻔﺎء«.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ــﻪ »ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ً
ﺣـﻘـﻘـﻨــﺎ ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻧ ـﺤــﻮ أن
ﻧﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ،
وزاد ﺣـ ـﺠ ــﻢ ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻋ ـﻤــﻼ ﺋ ـﻨــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ

ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ
إﻳﺮاداﺗﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ«.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن »اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻘﻘﺖ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﻛ ــﺄﻓ ـﻀ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وأﺿﻔﻨﺎ  1400ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
 ،LTEﻟﻨﺼﺒﺢ ﺑــﺬ ﻟــﻚ أول ﺷﺒﻜﺔ
ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺗـﺨــﺪم  48وﻻﻳــﺔ
ﺗـﻀــﻢ  48ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻜــﺎن
اﻟﺠﺰاﺋﺮ«.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ آل ﺛـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﻲ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
»اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﺳـ ــﻢ ﻋــﻼﻣ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻣــﻦ

)اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ(
إ ﻟ ـ ـ ــﻰ )  Ooredooﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴــﻦ(
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳــﻮف
ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﺪرا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .وارﺗـﻔــﻊ ﻋــﺪد ﻋﻤﻼء
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ  17ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ »أﻣــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ أداء
ﺟـﻴــﺪا ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻹﻳ ــﺮادات
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﺣﺎﻓﻈﺖ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  440,000ﻋﻤﻴﻞ«.

أاﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﻤﺎل« :اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت
اﻻﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺟ ـﻤــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻨــﺎﺻــﺮ
ﻧــﺎﺻــﺮ ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ،
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019

»اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ« ﻳﺮﺑﺢ  ٩٥.٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺣـﻘــﻖ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
)ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ(
ارﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺻــﺎﻓـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  118ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ )ﻧﺤﻮ  95.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ(،
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ  93.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ )ﻧﺤﻮ
 75.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ( ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2017ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ
ﺑﻠﻎ .%26

»اﻟﺮاﺑﻄﺔ« و»ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ« ﺗﺆﻛﺪان ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ
أﻛــﺪت ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻠﻨﻘﻞ أﻧﻬﺎ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ،
وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺮدﻫﺎ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺧﺮا.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑــﺎﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـﻌــﺪ ﺗ ــﺪاول
أﺧﺒﺎر ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠــﺰة ﻓ ــﻲ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات،
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ
أ ﻧـﻬــﺎ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ ،وﻟﻴﺴﺖ
ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ــﺮدﻫ ــﺎ
ً
اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺧﺮا.

»ﻓﻴﻔﺎ« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻨﺎ
واﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ »ﻓﻴﻔﺎ« ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
أﻧﺪرو ﺣﻨﺎ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ  7ﻓﺒﺮاﻳﺮ
.2019

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

"اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" :ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑـ  ٩.٦٣ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ذﻛـ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎوﻻت أﻧ ــﻪ ﺗـﻤــﺖ ﺗــﺮﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻣ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ ﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟـﻤــﺪارس اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ) (4ﺑ ــﺎﺋ ـﺘ ــﻼف ﻣــﻊ

»اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺗﺸﺘﺮي  ١٠٠أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺮاء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  100أﻟــﻒ ﺳﻬﻢ
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن اﻟ ـﺸــﺮاء ﺗــﻢ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﺮ ﻗﺘﻴﺒﺔ

»اﻟﺪوﻟﻲ« :اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻤﻮ »اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت«
ﻗــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ إن
إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ،2017
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 166
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن
اﻟ ـﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،2018اﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣــﺲ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) (8-4-2ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول.
وﻧ ـ ـﻘ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﺴـﻘــﺎ أن اﻧ ـﺤ ـﺴــﺎر ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ أدت إﻟﻰ إﺿﻌﺎف إﺻﺪار
اﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك ،ﻟـﺘـﺴـﺠــﻞ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ
ﺑﻮاﻗﻊ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ .2018
وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟـﺴـﻘــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﺣﺠﻢ
اﻹﺻــﺪارات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وذﻛﺮ أن أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  13ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  2.2ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ 7.2
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة أﻗــﻞ ﻣﻦ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 343ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﻌﺪل
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻠﻎ 16.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2018
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن ﻣﺤﻈﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  116.4ﻣﻠﻴﻮن درﻫــﻢ ،ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل  9.63ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻤﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺪرﻫﺎ  503أﻳﺎم.

ﻧـ ـﻤ ــﺖ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  23ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 300ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر )ﻧ ـﺤــﻮ 990
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر( ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺎم
 ،2017ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إ ﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺎر ﻛ ــﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﻮدة
ﻣﺤﻠﻴﺎ وﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺐ ارﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮوﻓـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ
أﺟـ ـ ــﺎي ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس إن اﻹﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ار ﺗـﻔـﻌــﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم  ،2017ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن ﻧﻤﻮ
ً
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻻ
ً
ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ﺗـ ــﻮﻣـ ــﺎس أن ﻗـ ــﺮار
وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وا ﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺛـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻓﻲ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻘﻠﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ﻣـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺸــﺮاء ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس ﺳﻌﺮ  275ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻟﺘﺼﻞ
اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ  27.5أﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر.

»أﺑﻴﺎر« :ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ
ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑـ  ٢٠.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗﺠﺮي ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻴﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﻣ ــﻊ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ،
ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ 20.4
ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺻــﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣﻊ
اﻷرﺑﺎح ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﺪاد اﻟﻌﻴﻨﻲ ،وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﺼــﻢ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑ ـ ــﺎح ،ﻋـﻠــﻰ أن
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ٣٧.٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات
ﺗﻌﺎﻣﻼت »اﻟﻤﺼﺎرف« ﺗﺮﺗﻔﻊ ...وﻋﻮدة اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ »أﻋﻴﺎن«
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ،إذ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗﻌﺎدل  0.31ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ  5199.64ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  37.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  168.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  5423ﺻﻔﻘﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.01
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻫﻲ  0.3ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5439.52ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  32.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  99.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2980ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي
 0.33ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4762.71ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  4.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  69.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 2443ﺻﻔﻘﺔ.

ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت
ً
ً
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ »ﺑﻴﺘﻚ«
ً
ﺗﻮزﻳﻌﺘﻪ ﻟﻸرﺑﺎح ،ﻓﻲ إﻋﻼن ﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ
ﻣﻊ إﻋﻼﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟـ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« وﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن،
وﻛﺬﻟﻚ أﻟﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻷداء واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دﺧﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي
رﺑﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،و«اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«،

اﻟﺬي ﺣﻘﻖ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذا ﻋﻠﻰ
ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻗ ـﺘــﺮﺑــﺖ ﻣ ــﻦ  40ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻧـ ـﺸ ــﺎط »اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ« و«ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺒﺎﻳﻦ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ورﺑﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻛﺎن اﻻﺛﻨﺎن ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻣـﻌــﺪﻻﺗـﻬـﻤــﺎ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،وﺗ ـﺠ ــﺎوزت 5.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻟﻴﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷرﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  28ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻋﺎد ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻬﺪه ورﺑﺢ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت
 700أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ »ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ« ،وﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ »اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ،اﻟﺬي
ﻧﺸﻂ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺘــﻮا ﻟــﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ،ﻟﺘﻐﻠﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺸﺎط ﻛﺒﻴﺮ
اﻗﺘﺮب ﻣﻦ  169ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ ،ﻛــﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻢ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﺳــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،و ﻛــﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي ،اﻟﺬي ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎرة ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ
ﻣـﺤــﺪودة ﻧﻮﻋﺎ ﻣــﺎ ،وﻛــﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ارﺗــﺪادة ﺟﻴﺪة ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ،
ً
ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ »ﺑﺮﻧﺖ« ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  62.5دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى  54دوﻻرا.
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ﻗﺎل اﻟﻌﺴﺎف ،إن »ﺣﺼﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻳﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ﻛﺈﺣﺪى أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ«.

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ  ،VIVAﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ،ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺿـﻤــﻦ
أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﺸﺂت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2018وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ
»ﺟ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎرﻗـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ
اﻻ ﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي« ﻟـ ـﻌ ــﺎم ،2018
اﻟ ـ ــﺬي ﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎرة
وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ
إﻛ ـﺴ ـﺒ ــﻮ ،اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ ﺑ ــﺈﻣ ــﺎرة
ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎر ﻗـ ـ ــﺔ ﻳـ ـ ـ ــﻮم  6ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮا ﻳـ ــﺮ
 ،2019ﺗ ـﺤــﺖ ر ﻋ ــﺎ ﻳ ــﺔ ا ﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺣﺎﻛﻢ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
وﻳ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ
اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ إﺗـﻤــﺎم
 VIVAﻣـﺴـﻴــﺮة ﻋـﺸــﺮ ﺳـﻨــﻮات
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻨﻤﻮ.
وﺳﻠﻢ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺲ رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﻏ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ
ﺗـ ـﺠ ــﺎرة وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ،
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰة ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﻦ
VIVA؛ ﻣﺸﺎري اﻟﺤﻤﺪ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة ا ﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼء ،وو ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ
اﻟـﺤــﺎﻳــﻚ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة ﻋــﻼﻗــﺎت

اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ وﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت
اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ .وﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ  ،VIVAم .ﺳﻠﻤﺎن
ا ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪران ،إن » ﻫ ـ ــﺬا ا ﻟ ـﺘ ـﻜــﺮ ﻳــﻢ
ا ﻟـﻤـﺸــﺮف ا ﻟ ــﺬي ﻧﻔﺨﺮ ﺑــﻪ ﻣﻦ
ﻗـﺒــﻞ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎرة وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ ،وﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻘــﺎﺳ ـﻤــﻲ ،ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﺣﺮص  VIVAﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻟ ـ ــﻖ
وﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺎدة ،ﻟ ـﻴــﺲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠــﻲ
ﻓ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺐ ،ﺑـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وإداراﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل وﺧـ ـﻄ ــﻂ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ«.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف » :ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل VIVA
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻌﺎم 2018
وﺗﻤﺮﻛﺰﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ
ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ،إﻧـ ـﺠ ــﺎز
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻧـﻔـﺨــﺮ ﺑــﻪ ،واﻟ ــﺬي دون
أدﻧ ـ ـ ــﻰ ﺷـ ــﻚ ﺗ ــﺮﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﺪ
ا ﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ا ﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺒــﺬ ﻟــﻪ اﻹدارة

ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻳــﺔ و ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ،ورؤ ﻳــﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ إدارة ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ،
ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ VIVA
ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﻮدة ﻓ ــﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ إرﺿﺎء ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟﻌﺴﺎف ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ،VIVA
إن » ﺣ ـ ـﺼـ ــﻮل ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ
ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰز ﻣ ـ ــﻮﻗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺈﺣ ـ ــﺪى
أ ﻓ ـﻀــﻞ ا ﻟ ـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎء ة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ« .وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف:
»ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧـ ــﻼل ﻋــﺎم
 2018ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻹﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎزات
اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺨﻄﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ .ﺣﺮﺻﺎ
ﻣـﻨــﺎ ﻓــﻲ  VIVAﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة إﻟﻰ ﻣﺸﺎري اﻟﺤﻤﺪ ووﺳﻴﻢ اﻟﺤﺎﻳﻚ
أﻓـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻨﺎ وﻗﻴﻤﻨﺎ
واﻷﺳﺲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد

ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ ﻟـﺘـﺼــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ وإرﺿﺎء ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ،
ﻧ ـﺴ ـﻌ ــﻰ داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ

»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺷﻮد اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ا ﻟـﺴــﺎد ﺳــﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ أﻃـ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﻮد ﻟﻠﻘﻔﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻤﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ،
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﺎﺑﺮ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺮوﺿﺎن ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ وﻟـﻴــﺪ اﻟـﻤــﺮﺷــﻮد،
واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺪ
اﻟﺨﺸﺘﻲ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﻬــﺬه
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ أﺗ ــﺖ ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮاﺟــﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓﻲ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮﻻت
اﻟـﻔــﺮوﺳـﻴــﺔ واﻟـﻘـﻔــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات
اﻟـﻔــﺮﺳــﺎن واﻟ ـﻔــﺎرﺳــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ـﻴ ــﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أن ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ
أﻃ ـﻴــﺎب اﻟـﻤــﺮﺷــﻮد اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﻘــﺎم ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻤــﺎر ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻃﺎﻗﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ
دوﻟ ــﻲ ،وﺗـﺸـﻬــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘــﺮاﻓـﻴــﺔ ،ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن واﻟﻔﺎرﺳﺎت
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻤـﺜـﻠــﻮن اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻐﻔﻴﺮة ﻣﻦ
ﻋ ـﺸ ــﺎق اﻟ ـﺨ ـﻴــﻞ وﻣ ـﺤ ـﺒ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗ ــﻢ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ،
ﻟـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺮﺳ ــﺎن واﻟ ـﻔ ــﺎرﺳ ــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻬﻢ،
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ورﻓـ ــﻊ اﺳ ــﻢ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋﺎﻟﻴﺎ.

اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮوﺿﺎن واﻟﻤﺮﺷﻮد واﻟﺨﺸﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ أن دﻋ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﺳﺘﺒﻘﻰ
»زﻳﻦ« داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪاﻋـ ـﻤ ــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
واﺣـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺮى اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗـ ـﻌـ ـﻄ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﻳﺪﻋﻤﺎن اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء«
ﻗ ـ ــﺎم ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺠﻮﻻت وزﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ً
ﺣﻤﻠﺔ "ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء" ﺷﻤﻠﺖ أﺳﺮا
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
وﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻤﻠﺔ دﻋﻢ اﻷﺳﺮ
ذوي اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﻤـﺤــﺪود وﻣﻨﺤﻬﻢ
ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ وﺿ ـﻌ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻤـﻌـﻴـﺸــﻲ
واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ـ ّـﻴ ــﻒ ﻣ ـ ــﻊ ﻓـ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﺘ ــﺎء.
وﺟ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﻄــﻮﻋــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻴــﻮت
اﻷﺳﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ أﻓﺮادﻫﺎ
ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﻣ ــﺎ ﻳـﻨـﻘـﺼـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻄﺎﻧﻴﺎت واﻟــﺪﻓــﺎﻳــﺎت ،ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ
ﻟ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜـ ّـﻴــﻒ ﻣ ــﻊ ﻓ ـﺼــﻞ اﻟـﺸـﺘــﺎء
أﺳﻮة ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﺛﻨﻰ رﺋﻴﺲ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ادارة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،ﻃـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺠﻤﻊ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﺬي
ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺨﻴﺮي.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ أن ﺣـﻤـﻠــﺔ
"ﻛ ـ ـﺴـ ــﻮة اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺎء" ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻷﺳـ ــﺮ
ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ
إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ دﻋـ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎﺋ ــﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،
ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻃـ ــﻖ ذات
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج
أﻓ ــﺮادﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﻢ

وﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻬﻢ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ وإﻓـﺴــﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣــﺎم
أﻃ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮح واﻹﻳ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺑ ــﺄن
اﻟﺤﻴﺎة داﺋﻤﺎ ﺗﺨﺒﺊ اﻷﻓﻀﻞ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﺮﻛﻲ إﻟﻰ أن "اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ﻳـﺒـﻘــﻰ اﻟ ــﺪاﻋ ــﻢ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺒــﺎدرات
اﻻﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺰ ﺑ ـ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮن
ً
ﺷ ــﺮﻳ ـﻜ ــﺎ داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻬــﻼل
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ .ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة
ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ

ﻣ ـ ــﻊ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻼل اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ
واﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﺒﺎدراﺗﻨﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ
ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻃ ــﺎر وﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ دﻋــﻢ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ
ً
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﺨﺘﺘﻢ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻔﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻗ ـ ــﺎم ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن ،ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري اﻟﻮزارات ﻟﻜﺮة
ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ .وﻧﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري اﻟــﻮزارات
ﻟﻜﺮة ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت.
وﻋـﻘــﺐ اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ،ﻫﻨﺄ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ »ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻬﺪﺑﺔ« ﻓﺮﻳﻖ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ،ﺑﻔﻮزه ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري ﺑﺠﺪارة ﻟﻠﻌﺎم

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄ »اﻟﻬﺪﺑﺔ« ﻓﺮﻳﻘﻲ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزارة اﻷوﻗﺎف ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟـﺜــﺎﻟــﺚ .وﺣﻀﺮ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻬﺪﺑﺔ ،ووﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺰﻳ ــﻢ ،وﻣـﻤـﺜـﻠــﻮ اﻟـ ـ ــﻮزارات
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ .وﺗـ ـﻨ ــﺪرج ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﺿﻤﻦ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن« اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان

ً
»» «ENGAGEﻣﻌﺎ ﻟﻨﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ً
وﻳﺄﺗﻲ ﻧﻬﺞ ﺣﻤﻠﺔ » «ENGAGEﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ راﺋﺪة،
وﻳﻨﺴﺠﻢ أﺳـﻠــﻮب ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣــﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.

اﻗﺘﺼﺎد

واﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ أوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺮاﻣ ـﺠ ـﻬ ــﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟـﻌــﺎم ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ رﻛﻨﺎ أﺻﻴﻼ ﻓﻲ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ

اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺪد«.

 Ooredooﺗﻨﻈﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
أﻃﻠﻘﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ ﻣﺪرﺳﺔ دﺳﻤﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺷﺮق ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات ،ﻓﻲ
أﺟﻮاء ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺟﻮاء اﻟﻌﻤﻞ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺪى  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب:
»ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻤﺒﺎدراﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ
وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ
إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻻﻗــﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻷﻋ ــﻮام
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺄس
 Ooredooﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺧﺮى،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺤﻀﻮر واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.

ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
ً
ﺗﻜﺴﺎس وداﻛﻮﺗﺎ ﻣﺘﺮددﺗﺎن ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻹوزة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺾ ذﻫﺒﺎ
دلبلا
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َ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺤﺮق أﺿﻌﺎف ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ
ﻧﻚ ﻛﻨﻨﻐﻬﺎم -
أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﺳﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻻﺷﺘﻌﺎل
ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إذ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ إﺑﻼغ
ذاﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وأرﺳﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺤﻔﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ
وﻛﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ
إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.

أﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر ﻋ ــﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
) Environmental Defense
 (Fundأن ﻣ ـﻌــﺪل اﻻﺷ ـﺘ ـﻌــﺎل ﻓﻲ
ﺣـ ــﻮض ﺑ ـﻴــﺮﻣ ـﻴــﺎن أﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻟ ـﻀ ـﻌــﻒ ﻣ ـﻤــﺎ أﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻋﻨﻪ ،وﻓــﻲ ﻋــﺎم  2017ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻲ أﺣﺮﻗﺖ ﺗﻜﻔﻲ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻛﺒﺮ ﺳﺒﻊ ﻣﺪن
ﻓــﻲ ﺗـﻜـﺴــﺎس ﻣــﻦ اﻟ ـﻐ ــﺎز ،وﻟﺒﻴﺎن
اﻟ ـﺼــﻮرة ﺑﻌﺒﺎرة اﺧ ــﺮى ﻓــﺈن ذﻟﻚ
"ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ اﺣ ــﺮاق ﻣﺎ ﻳﺼﻞ
اﻟــﻰ  322ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ".
واﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﻲ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻷﻗ ـ ـﻤ ـ ــﺎر
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗـ ـ ـ ــﺪرت أن
ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻔﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﻫﺪرت
ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن
ﺣﻮاﻟﻲ  104ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو ﺣﻮاﻟﻲ 4.4
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻦ اﺣﺮاق  55ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز أو ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻓﻲ ﺣﻮض دﻳﻼور
وﺣ ـ ــﺪه ﻗ ـ ــﺪرت ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟـﺼـﻨــﺪوق أن اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ أﺣــﺮﻗــﺖ
ﺣﻮاﻟﻲ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي
اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض.
وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻂ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ رﺻ ــﺪ
اﻻﺷﺘﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﺑ ــﻼغ ذاﺗ ــﻲ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وأرﺳﻠﺖ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ــﻰ وﻛ ـ ــﺎﻻت ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺛ ــﻢ ﻗﺎﻣﺖ
ادارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻧﺸﺮت

ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋــﺪة أﺷـﻬــﺮ .وﻳﻮﺟﺪ
ﺑ ــﺎﻋ ــﺚ واﺿـ ـ ــﺢ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻔ ـﺴــﺮ ﺳﺒﺐ
ﻋﺪم اﺑــﻼغ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺣﺮاق ،ﻓﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻐﺎز
ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎ
ً
ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻲ
ﺷﺤﻦ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن
ً
ﻓﺈن اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻐﺎز أﻛﺜﺮ ﺳــﻮءا،
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳــﻮﺟــﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻰ ﻧﻘﻠﻪ،
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺘﺨﻤﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺤﻴﺚ أن
أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ﻫﺒﻄﺖ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟـﻘــﺎء اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز وﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻔ ــﺰﻫ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﺣ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﻪ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﺣ ـ ـ ــﺪود ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻻﺣ ــﺮاق .وﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ وﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪرد أﻧــﺪ
ﺑﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺑﻼﺗﺲ أن ﺗﺘﺠﺎوز
ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻻﺣ ـ ــﺮاق ﺑـﺸـﻜــﻞ واﺳ ــﻊ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻷن ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺤﻔﺮ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ،
واﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ وﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻛﺘﺐ ﻛﻮﻟﻦ ﻟﻴﺪن وﻫــﻮ ﻣﺪﻳﺮ
رﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ ﻟـ ــﻪ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ أن "ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻷﻗـ ـﻤ ــﺎر
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس
ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻏﻴﺮ
ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ وﺧ ــﺎﻃ ـﺌ ــﺔ وﻫ ـ ــﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ً
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻬﺪر واﻟﺘﻠﻮث
وﻟـ ـ ـ ــﺪى ﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن ﺗـ ـﻜـ ـﺴ ــﺎس اﻟ ـﺤ ــﻖ
ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟـﻬــﺪر واﻟﺘﻠﻮث

اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﻤــﺔ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج ﻣ ــﻮارد
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ".
وﺗﻤﻨﺢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻋ ـﻔــﺎء ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﺣ ــﺮاق
اﻟﻐﺎز ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺑــﺪء ﻋﻤﻞ
اﻟﺒﺌﺮ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أﺻــﺪرت ﺗﻤﺪﻳﺪات
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺮرة ﺗـﻈـﻬــﺮ ﻟـﻴــﻮﻧــﺔ ازاء ﻫــﺬه
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأﺷﺎر ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟ ـ ــﻰ أن ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس أن ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻬﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻧﻬﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺣﺮاق
اﻟﺪاﺋﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دﻣﺞ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺑﻼغ .وﻗﺎﻟﺖ
ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أﻳﻀﺎ ان ﻋﻠﻰ
اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻧـﻬــﺎء اﻻﻋ ـﻔــﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻤـﺤــﺮوق – ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
اﻟﺤﺎل اﻵن – وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎء اﻻﻋﻔﺎء
ً
ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ داﻓﻌﺎ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﻟﺤﺒﺲ اﻟ ـﻐــﺎز .واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺣــﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت وﻻﻳﺔ داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺮاق وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ
ً
اﻟﻮﻻﻳﺔ .وأﻟﻘﺖ ادارة ﺗﺮاﻣﺐ أﻳﻀﺎ
اﻟــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺤﺒﻞ

ﻧﺠﺎة ﻋﺒﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ
أوﺑﺎﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .واﺳﺘﻄﻠﻊ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻓــﺖ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﻋ ــﻮاﻗ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪﻻت ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻻﺣﺮاق اﻟﻐﺎز ﻓﻲ داﻛﻮﺗﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺬ
زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
ﻣﺠﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑـﻨـﻔـﺴـﻬــﺎ
وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ وﺟ ــﻮد ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺤﺒﺲ اﻟﻐﺎز ﺑﻐﺮض ﺑﻴﻌﻪ ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ اﻧﻬﺎرت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺖ

ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺣﺮاق اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وأﺑﻠﻎ ﻛﻮﻟﻦ ﻟﻴﺪن
ﻫ ـﻴــﻮﺳ ـﺘــﻦ ﻛ ــﺮوﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻞ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ "إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻓﺴﻮف
ﻳﺤﺮﻗﻮﻧﻪ ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2014وﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻰ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟".
وﻗـ ــﺪ أﻋ ـﻄ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط
ً
ً
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس ردا ﻣﻼﺋﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺮوﻧﻴﻜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ
راﻣــﻮﻧــﺎ ﻧــﺎي إن "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﻮط

اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ اﺟﺮاءات ﺿﺪ أي
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ أو ﺷﺮوط
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ".
وﻳـﻌـﻄــﻲ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺗﻜﺴﺎس وداﻛــﻮﺗــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳـ ـﺘ ــﺮددون ﻓ ــﻲ ﻗ ـﺘــﻞ اﻹوزة اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺗﺒﻴﺾ ذﻫﺒﺎ .وﻓﺮض ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺪد
ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺮاق ﺳﻮف ﻳﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ذﻟﻚ
ﺑﻴﻦ اﻷوراق اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.

ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺻﻮدﻳﻮم ﺗﻬﺪد »اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم أﻳﻮن« »إﻳﻜﻴﺎ« ﺗﻄﺮح ًﺧﻄﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
●
ﻣﻔﺮوﺷﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ارﻳﻨﺎ ﺳﻼﻓﺎدة

اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮدﻳـ ــﻮم ﻋ ـﻨ ـﺼــﺮ ﻣـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮ ﺑ ــﺪرﺟ ــﺔ
ً
أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ،وﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺪاوﻟﻪ
وﻗﺒﻮﻟﻪ وﺷﻬﺮﺗﻪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .وﻗﺪ أﺷﺎرت
دراﺳ ــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ أن
ﻣﺮﻛﺐ اﻟـﺼــﻮدﻳــﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻞ ﺑﺼﻮرة
ﺳﻬﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬه
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
وأﻇ ـﻬ ــﺮت ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﺎﻏﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ﺑﺎﻟﺼﻮدﻳﻮم ،وﻫﻲ اﻟﺤﺠﻢ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻳﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻮدﻳﻮم وﻣﻮادﻫﺎ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻋﺒﺮ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻮدﻳﻮم ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺑﻠﻮرﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻗﺔ
ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ ﻣ ــﻦ ﺟـﻌــﻞ ﻓ ـﺘــﺮة ﺷـﺤــﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺔ
أﻗـﺼــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم – اﻳــﻮن ،ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎة
أﻃﻮل ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ.
ورﻏﻢ روﻋﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺮﻛﺐ ان اﻳﻪ  2ﻓﻲ
 307ﺑــﺪأ ﻳﺘﺒﺪد ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ ،ووﺿﻊ ذﻟﻚ ﺳﻘﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵن ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻗــﺎﺋــﺪه ﻧــﺎوﺗــﻮ ﺗﺎﻧﻴﺒﺎﺗﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺔ.

وﻋـ ـﻠ ــﻰ أي ﺣ ـ ــﺎل ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻛ ــﻞ ﺑ ـﻄ ــﺎرﻳ ــﺎت
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮ.
واﻏﺮاء اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺺ ﺳﻌﺮه
وﺗﻮاﻓﺮه ﺑﻜﺜﺮة وﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻳـﺘــﺰاﻳــﺪ ،وﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺎس
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪة ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎء
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ووﻟــﻮﻧ ـﻐــﻮﻧــﻎ Wollongong
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﻧﻬﻢ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ
ﺟﺪا ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻻﺧﺮى اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻧﻔﺴﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ازاء اﻟ ـﻬ ــﻮاء ،ﻣــﺎ ﺟﻌﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت إﻧ ـﺘــﺎج ﺑـﺼــﻮرة
رﺧﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷداء.
وﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ووﻟﻮﻧﻐﻮﻧﻎ
ﻣﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻬﻮاء أﻃﻠﻘﻮا ﻣﺸﺮوﻋﺎ راﺋﺪا
ﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم – اﻳــﻮن ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻧﻲ.
وﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ وﺟﻮد أﻟﻮاح
ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،وﻫـﻜــﺬا ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ
إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻷداء ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻴﺔ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أي ﺣـ ـ ـ ــﺎل ،وﺑـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ ﺑــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﻴﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻟﻰ وﺟﻮد ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﻃﺎﻗﺔ أدﻧﻰ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم –
اﻳ ــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺠــﻢ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻷن
اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗــﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
أو اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم
اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف اﻟﻰ
إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺎت
ﺻــﻮدﻳــﻮم أﻛـﺒــﺮ .واﻧـﻀــﻢ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻴﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺑـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺼــﻮدﻳــﻮم ،وﻃ ــﺮح ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻔﻜﺮة
اﻟﻐﺮاﻓﻴﺖ – اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
– اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓــﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ،ﻟﻜﻦ
ذﻟــﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻰ ﺑﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ،ﻷن اﻳﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم اﻷﻛﺒﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻛﺮﺑﻮن
اﻟﻐﺮاﻓﻴﺖ .واﺳﺘﺒﺪال اﻟﻐﺮاﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﻜﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺳﻌﺔ ﺷﺤﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﻊ ﻣﺮات ﻣﻦ
ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ.
وﺗﻨﻄﻮي ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻫﺬه اﻻﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻊ إدراك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﻧﺤﻮ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ودرﺟﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري .وﻳﺒﺪو أن ﺑﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻳﻮن اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ،وﻓﻲ وﺳﻌﻬﻤﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﺎء
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﻴﺪ
ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺪرة أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻄﻊ.

ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
●

ﻣﺎرك وﻳﻠﺴﻮن  -ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﻳﻜﻴﺎ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ
ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻓﻲ
اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮا ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺚ ﻻ ﺗـﻘـﺘـﺼــﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻘــﻂ .وﻓﻲ
وﺳﻌﻚ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻟﻠﻜﺮاﺳﻲ،
وﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻛﺮﺳﻲ
ﺑــﻮﻧــﻎ اﻟ ـﻔــﺎﺧــﺮ اﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
ﺷﺮاﺋﻪ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪر
ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﺑﺪأت "اﻳﻜﻴﺎ" ﺧﻄﺔ راﺋﺪة ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟـ ـﻜ ــﺮاﺳ ــﻲ واﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ،ورﺑ ـﻤ ــﺎ
ﻣﻄﺎﺑﺦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮا .وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،وﺳﺘﺨﺪم
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ـﻜ ــﻞ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺷ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻟـﻤـﻔــﺮوﺷــﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
واﺳ ـ ــﻊ ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ أﻳﻀﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،
ً
ﺳﺘﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة أﻗﻞ ﺷﺒﻬﺎ
ﺑ ـﺨ ـﻄــﺔ ﻧـﺘـﻔـﻠـﻴـﻜــﺲ وأﻗ ـ ـ ــﺮب اﻟــﻰ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺳﻴﺎرة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻂ .وﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ــﻲ وﺳ ـ ــﻊ
اﻟ ـﻨــﺎس اﺳـﺘـﺌـﺠــﺎر اﻟـﻤـﻔــﺮوﺷــﺎت
ﻓ ـﺘــﺮة ﻳـﺴـﺒــﻖ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ،وأﺑـﻠــﻎ
ﺗــﻮرﺑ ـﺠــﻮرن ﻟ ــﻮف وﻫ ــﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻳﻜﻴﺎ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ "ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ،ﻋﻠﻴﻚ
اﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻊ واﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺌﺠﺎر
ﻣ ـﻔــﺮوﺷــﺎت اﺧـ ـ ــﺮى" .وﺑ ـﻌــﺪ ذﻟــﻚ
ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻳ ـﻜ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة وإﻋﺎدة
ﺑﻴﻌﻬﺎ) .ﻟــﺪى اﻳﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻻﻋــﺎدة ﺷــﺮاء وإﻋــﺎدة
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺰداد اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺷـﺘــﺮاك ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوح
ﺑﻴﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ
ً
اﻟـﺤــﻮاﺳـﻴــﺐ واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ،ﻧـﻈــﺮا
ﻷن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذج ﻳ ـﻌــﺪ ﺑﺨﻠﻖ
دﺧــﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺷ ــﺮاء
وﺗﻤﻠﻚ أﺷﻴﺎء أﻗــﻞ .وﻟﻜﻦ "اﻳﻜﻴﺎ"
ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﻞ

ﻛﻤﻨﻘﺬ ﻟﻤﻮدﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﺮﻛﺰ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺪ ﻳـﻬــﺪف اﻟــﻰ ﺣـﻴــﺎة ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .وﺗﺮى "اﻳﻜﻴﺎ" ﻓﻲ اﺷﺘﺮاك
اﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎء
ﻟﺤﻴﺎة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ً
ﺑـﻌـﻴــﺪا ،ﺑ ــﺄن ﺗــﺮﻗــﻰ اﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت.
ً
ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻵﺧ ــﺮ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ﻓــﺈن
"اﻳﻜﻴﺎ" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﻔﻜﺮ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣـﺼــﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮة ﺣﻴﺎة ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﻮال ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺌﺠﺎر أي ﺷﻲء

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

ﻳـ ـﺴ ــﻮد أوﺳ ـ ـ ــﺎط اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻌــﻮر
ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺼﻴﻨﻲ .وﻳﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ –إذا
اﺳﺘﻤﺮ– ﺳﻮف ﻳﻬﺪد اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ ﻓــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل،
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿـﻌــﻒ ﺻــﺎدراﺗ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻵﻻت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،ﺑـ ـﺼ ــﻮرة أﺳ ـ ــﺮع ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﻛﺎن ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ
وراء اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ .وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ ﺛـﻠــﺚ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ
ً
أﻳﻀﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎم
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺘﺎج
ً
اﻟـ ــﻰ أﺳـ ـ ــﻮاق دوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎﻓــﻮرة
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ وأوروﺑﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر
إﺿﻌﺎف ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ودﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ رﻛﻮد
ﺧﻄﺮ ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻰ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﺪة.
وإذا ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺑﺂﺳﻴﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ .وﻓﻲ ﻋﺎم  1997ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ .وﻳ ــﻮﻣ ـﻬ ــﺎ ﻻﺣـ ــﻆ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي أن اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺑﺪأت اﻟﺴﻌﻲ
وراء أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ،
ﺛﻢ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺣـ ـ ــﺬرت ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻦ أن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻘﻠﺺ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻮﻓﺎن ﺻﺎدرات إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﺤﺎء آﺳﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻮﻗﻌﺖ أوﺳﺎط اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أن ﻳ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 0.5
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺴـﻨــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺳﺘﺰﻳﺪ

اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗـ ــﻪ ﺳﻌﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ــﺎج ﺑـﻨـﺤــﻮ  6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑـﺤـﺴــﺐ ﺧـﺒــﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ أوﺳ ــﺎط اﻟﻄﺎﻗﺔ
أن ﺗــﺮﺗـﻔــﻊ ﻣـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﻨﻔﺎث وزﻳــﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ» ،ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎج«.

وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺻ ـ ــﺪر ﻋـ ــﻦ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،إذ أﺷﺎر اﻟﻰ وﺟﻮد أﺳﻄﻮل ﻣﻦ ﻣﻦ
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪﻳﺰل
اﻟﻰ ﺧﺎرج ﺷﺮق آﺳﻴﺎ .وﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ ﻧﺎﻗﻼت
ﻧـﻔــﻂ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻗـﺒــﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﺣــﻞ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﺳـﻌــﺔ ﻛﻞ
واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وﺳﻮف
ﻳﺘﻢ إﻟﺤﺎق ﻧﺎﻗﻠﺘﻴﻦ اﺿﺎﻓﻴﺘﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻄﻮل

ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﻗﻼت
اﻻﻧـﺘــﺎج اﻟــﻰ اﻷﺳ ــﻮاق اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻋﺎﻟﻴﺎ.
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه آﺧﺮ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ.
وﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أﺛﺮ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻓﻲ ﻋﺎم  1997ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻦ
ﺗﺴﺘﻤﺮ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺑﻀﻌﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ،ﻣــﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺣـﺘــﻮاء اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ.
وﺗـﺠــﺪر اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن زﻳ ــﺎدة اﻟ ـﺼــﺎدرات
ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺳ ــﻮف ﺗـﻘـﻠــﺺ ﻫــﻮاﻣــﺶ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺣــﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﻣــﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋــﺎم  .2020وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا
اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ أن ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﺑـ ـﺸ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻷرﺑﺎح ﻟﻀﻐﻮط ﺣﺎدة ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺻ ـ ــﺎدرات
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻣــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ــﻰ أوروﺑ ــﺎ
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ.
وﺧ ـﻠ ــﺺ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن إﻟـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻷن ﺣﺠﻢ اﻟ ـﺼ ــﺎدرات ﻣــﻦ ﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إذا واﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ،اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﺑﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﻔﻘﺔ أﺳ ــﻮأ ﻣــﻦ ﺷﺮاﺋﻪ،
ﻷﻧﻚ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ أﺷ ـﻴــﺎء ﻟــﻦ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻗــﻂ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺳﻴﺸﻌﺮون
ﺑــﺈﻏــﺮاء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﺒﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
"اﻳﻜﻴﺎ" ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﻴﺸﻌﺮون ﺑﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﺨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻃﺮح ﻟﻮف ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﺧ ــﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل
ً
ﺗ ــﺎﻳ ـﻤ ــﺰ ﻗـ ــﺪ ﺗـ ـﻜ ــﻮن أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﺒ ــﻮﻻ
ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻨﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر ذاﺗــﻪ ﻣﻦ
ﺻــﺪاﻗــﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺗﻔﻜﺮ "اﻳﻜﻴﺎ" ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﺻﻼح ﻣﻨﺘﺠﺎت "اﻳﻜﻴﺎ" اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ اﻟﺨﺸﻦ
ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻻ ﻣﻦ
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻓـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ ،ﺑ ـ ــﻞ أﻳ ـﻀ ــﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﺪاﻧ ـ ــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ( وﻣـ ـ ــﻦ
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ
)اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻀ ــﻢ أﻳ ـﻀ ــﺎ
دوﻻ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد( ،وﺑـ ــﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ
ﺗـ ـﺠ ــﺎرة ﻣ ــﻊ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣـ ــﻊ ﺷ ـ ـ ــﺮوط ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﺗﻨﻈﻢ ا ﻧـﺘـﻘــﺎل اﻟﺴﻠﻊ
واﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت .وﻟ ـ ــﻦ
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣ ـ ــﻮاﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻟــﻦ
ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻀـ ــﻊ ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ.
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قدمت عازفة البيانو
الموهوبة لولوة الشمالن
أصعب األعمال الموسيقية
الكالسيكية العالمية في
مركز اليرموك الثقافي.

١٥

في دردشة يتحدث الفنان
المصري أشرف عبد الباقي
عن برنامجه {قهوة أشرف}
ومشاريعه المسرحية.

١٧
مسك وعنبر

١٧

زخرت ندوة «صناعة الثقافة تتصدى الفنانة القديرة سعاد
في الكويت» بمعلومات قيمة عبدالله لبطولة عمل درامي
جديد ،بعنوان «أنا عندي
ذات فائدة كبيرة من عدة
نص» ،ومن المقرر عرضه في
جوانب قانونية وتجارية
رمضان المقبل.
وأدبية.

روزاموند بايك تحتفي بالعرض الخاص
لـ « »A Private Warفي لندن
أقامت " ،"Acacia Filmed Entertainmentالشركة المنتجة لفيلم
السيرة الذاتية " ،"A Private Warعرضا خاصا للفيلم بميدان ليستر
في لندن ،مساء أمس األول ،بحضور عدد من نجوم الفيلم.
وعلى رأس الحضور ،بطلة الفيلم روزاموند بايك ،وجيمي دورنان،
واللذان حرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية ،وأعقب العرض
جلسة مناقشة حول التفاصيل الخاصة بتصوير الفيلم ،والسبب وراء
تجسيد شخصية الصحافية األميركية مــاري كولفين ،والتي تدور
أحداث الفيلم حولها.
وتـ ــم عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم ألول مـ ــرة ف ــي ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان هــامـبـتــون
السينمائي الدولي أكتوبر الماضي بمدينة نيويورك ،وصور الفيلم
بالكامل بين الــواليــات المتحدة والمملكة المتحدة ،كما شــارك في
فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته األخيرة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول السيرة الذاتية للصحافية
األميركية ماري كولفين ،والتي تشارك في عدد من الحروب والصراعات
حــول الـعــالــم ،وعملت لحساب صحيفة صـنــداي تايمز البريطانية،
وفقدت عينها اليمنى خــال تغطيتها أحــداث سريالنكا عــام ،2001
إال أنها قتلت في  22فبراير  2012خالل قصف الجيش السوري على
مدينة حمص.

براندون الراكونت

يذكر أن روزاموند بايك تشارك في عدد من البطوالت السينمائية
خالل الفترة المقبلة ،منها فيلم الجريمة "ثالث ثوان" ،والمقرر طرحه
مارس المقبل ،إلى جانب فيلم السيرة الذاتية "راديو أكتيف" ،الذي
تجسد خالله عالمة الفيزياء البولندية ماري كوري ،ولم يتم حتى
اآلن إعالن الميعاد النهائي لطرحه.
وشاركت روزاموند بيك في عدد من أنجح األعمال السينمائية
طوال مسيرتها ،منها فيلم " "Die Another Dayعام  ،2002وفيلم
" "Pride& Prejudiceعام  ،2005كما شاركت النجم توم كروز في
فيلمه " "Jack Reacherعام  ،2012وفيلم " "Gone Girlعام  ،2014الذي
ترشحت من خالله لجائزة األوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي.
ون ـشــأت الممثلة البريطانية روزام ــون ــد بــايــك فــي أس ــرة فنية،
فــوالــدهــا الـمـغـنــي األوب ــال ــي الـمـحـتــرف جــولـيــان بــايــك ،ووالــدتـهــا
الموسيقية عازفة الكمان الشهيرة كارولين بايك ،كما أنها تعزف
البيانو والتشيلو ،وتجيد اللغة األلمانية والفرنسية وتخرجت
في مدرسة بريستول  -إنكلترا ،ثم التحقت بكلية أكسفورد لألدب
اإلنكليزي ،وتمت خطبتها على جو رايت عام  ،2007ثم انفصال عن
بعضهما عام .2008

ملصق فيلم «»Gone with the Wind

مشهد من «»Dating Around

عودة مسلسل «Party of
ً
 »Fiveللشاشة مجددا

«Gone with the
 »Windيحتفي بعامه الـ 80

طرح «»Dating Around
ً
استعدادا لعيد الحب

يعمل كل من إيمي ليبمان وكريس كيسر ،مؤسسي
مسلسل " "Party of Fiveالتلفزيوني في تسعينيات
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،عـلــى إعـ ــادة المسلسل إل ــى شــاشــات
التلفزيون من جديد.
وتدور أحداث العمل حول أشقاء سالنجر الخمسة،
الذين يموت والــدهــم في حــادث سببه سائق سكران،
ُ
والنسخة الجديدة ستبث على .Freeform
وس ـي ـقــوم بـبـطــولــة الـمـسـلـســل ب ــران ــدون الراك ــون ــت،
وإم ـي ـلــي تــوس ـتــا ،ونـيـكــو جـ ـ ـ ــواردادو ،وإي ـل ــي بــاريــس
يغاسبي .ولــم يعلن تــاريــخ الـعــرض األول حتى اآلن،
ومن المتوقع أال يقل الموسم الجديد عن  10حلقات.

قــررت " ،"Warner Brosالشركة المالكة لحقوق
الملكية الفكرية لفيلم ا لــدرا مــا "Gone with the
 ،"Windإعــادة طرحه في دور العرض السينمائي،
اح ـت ـفــاال ب ـم ــرور  80عــامــا عـلــى الـنـسـخــة األصـلـيــة
ُ
للفيلم ،ال ــذي ط ــرح تـجــاريــا ع ــام  ،1939وف ــاز بـ ـ 8
جوائز أوسكار.
يستمر عرض الفيلم ليومين فقط؛ الخميس 28
الجاري ،واألحد  3مارس المقبل.
شارك في بطولة الفيلم توماس ميتشيل ،باربرا
أونيل ،فيفين لي ،إيفلين كيز .وهو عمل مقتبس عن
رواية تحمل االسم نفسه للكاتبة األميركية مارغريت
ميتشل ،وأخرجه المنتج األميركي فيكتور فليمنغ.

طرحت شركة " "Netflixاإلعالن الدعائي لمسلسل
ا ل ــرو م ــا ن ـس ـي ــة وا ل ـك ــو م ـي ــد ي ــا (،)Dating Around
اسـتـعــدادا وتــزامـنــا مــع احـتـفــاالت عيد الـحــب خالل
الـشـهــر ال ـج ــاري ،وي ـت ـشــارك فــي بـطــولـتــه نـخـبــة من
النجوم الشباب والوجوه الجديدة.
وت ــدور أح ــداث المسلسل ح ــول حـيــاة العزوبية
لعدد من السيدات ،لإليقاع بعدد من الرجال بمواعيد
غــرامـيــة .وم ــن الـمـقــرر أن يـبــدأ ع ــرض أول ــى حلقات
المسلسل ،بالتزامن مع عيد الحب األميركي منتصف
الشهر الجاري .وتواصل " "Netflixنجاحاتها أخيرا
بعدد من األعمال السينمائية والتلفزيونية ،والتي
يتم عرضها حصريا لعمالء المنصة.

الجمهور يختار بديل بن أفليك للجزء
الجديد من «»The Batman
فوجئ متابعو أفالم األبطال الخارقين بخبر متداول
خالل األيام الماضية ،عن عدم استكمال النجم األميركي
بن أفليك بطولة سلسلة أفالم " ،"The Batmanالتي كان
مرشحا لها.
وعلى الرغم من عدم إعالن األمر بشكل رسمي ،فإن
الجمهور بدأ في ترشيح عدد من الممثلين المحتملين
لتجسيد " "Batmanعلى شاشة السينما ،وهو الفيلم
المقرر عرضه تجاريا في .2021
وم ــن الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن تـخـيـلـهــم الـجـمـهــور ف ــي زي
"بــاتـمــان" األمـيــركــي روب ــرت باتينسون ،بطل سلسلة
الفانتازيا والمغامرات " "Twilightعــام  ،2008وجيك
جيلينهال الذي سيجسد دور " "Villainبأحداث فيلم
" ،"Spider-Man: Far From Homeواألمـيــركــي جون
هام الــذي شــارك بن أفليك من قبل بطولة فيلمه "The
 "Townعام .2010
وفضل عدد من الجمهور أن تكون شخصية "باتمان"
الجديد سمراء البشرة ،على أن يكون الممثل المرشح
ألداء الشخصية هو النجم األميركي الشاب مايكل بي
جوردن ،الذي شارك مؤخرا في فيلم األبطال الخارقين
"."Black Panther
وتضمنت قائمة األسماء المرشحة من قبل الجمهور
أيضا من أصحاب البنية القوية ارمي هامر ،دومينيك
كوبر ،وفي انتظار إعالن البطل النهائي خالل الفترة
المقبلة من قبل مخرج الفيلم مات ريفز ،الذي يواصل
اختيار فريق عمل الفيلم.
وعاني بن أفليك مؤخرا إدمان الكحوليات ،وهو ما
دعا زوجته السابقة النجمة جينيفر جارنر إلى إيداعه
إحدى المصحات النفسية لحين تماثله للشفاء .ورغم
تعافي بن أفليك فإن هناك مؤشرات تؤكد عدم استكماله
بطولة السلسلة ،نظرا لتضاربها مع عدد من مشاريعه
السينمائية.
يذكر أن بن أفليك لديه عدد من البطوالت السينمائية

بن أفليك في «»The Batman
ال ـم ـه ـمــة خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ـن ـهــا ف ـي ـلــم األك ـشــن
والجريمة " "Triple Frontierوالـمـقــرر عرضه مــارس
المقبل ،إلى جانب الجزء الثاني لفيلم الدراما خاصته
" "The Accountantالذي لم يتم اإلعالن حتى اآلن عن
الموعد النهائي لطرحه تجاريا.
وكــان بــن روج أخـيــرا فيلم " ،"Triple Frontierعبر
حسابه الرسمي على "انـسـتـغــرام" ،واسـتـعــدادا لطرح
العمل تجاريا.
وتدور أحداث العمل حول  5رجال من القوات الخاصة
يتعاونون من أجل تنفيذ خطة لسرقة كبيرة على حدود

أميركا الجنوبية ،لكنهم يمرون بالعديد من المواقف
ال ـتــي ت ـهــدد ح ـيــات ـهــم ،ف ــي م ـحــاولــة مـنـهــم الس ـت ـخــدام
مهاراتهم الشخصية للبقاء.
وي ـشــارك أفـلـيــك الـبـطــولــة نخبة مــن الـنـجــوم ،منهم
أوسكار إسحق ،تشارلي هانمان ،بيدرو باسكال ،وهو
من تأليف مارك بول ،وإخراج جي سي شاندور ،وإنتاج
شركة "."Netflix
وي ــواص ــل ب ــن أف ـل ـيــك ت ـصــويــر عـ ــدد م ــن مـشــاريـعــه
السينمائية خالل الفترة المقبلة ،ومن المقرر أن تعرض
هذه األعمال بين عامي  2019و.2020

روزاموند بايك
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القبر رقم 779
في المستشفى
ّ
لــو أن الـمــاضــي يـعــود لـيـحــدث الـيــوم
ً
ُ
ِّ
ّ
هل كنت سأغير شيئا مما حصل! هل
غرفةً العناية الـمـشـ ّـددة هــذه ستكون
ً
غــرفــة م ـضــاءة بالشموع وال ــدفء في
ّ
أحد منتجعات سويسرا ،أو حت ُى أحد
شــالـيـهــات ف ـ ّ
ـاري ــا! هــل ك ـنـ ُـت ســأنـ ِـجـ ُـب
ً
ً
ـا! أو هــل كـنـ ُـت س ــأت ـ ّ
ـزوج أصـ ــا!...
م ـثـ
ُ
هل كنت ألبيع اللوحة فأحصل على
ّ
ثروة تجعلني أحيا حياة العز والجاه
والرفاهية!
مّـنــذ م ـتــى ت ــري ــد أن ت ـب ــدأ اإلعـ ـ ــادة لو
أن ـ ـ َـك ام ـت ـل ـكـ َـت آل ـت ـ َـك ال ـخ ــاص ــة للسفر
عبر الزمن؟ هل ستجري تجارب بين
مــرح ـلــة وأخـ ـ ــرى ّل ـت ـقــرر م ـتــى سـتـبــدأ
ً
بالتغيير! هــل حــقــا لــو عــاد بـ َـك الزمن
َ
ّ
حيات َك وأحداثها ،ستغير
وأعدت بناء
ِ
ّ
قـ ـ ّـرارات اتـخــذت ـهــا! م ــاذا لــو لــم تـعـ ِـرف
بــأنـ َـك تعيد ما جــرى ،ولــم تعرف ّ ماذا
ً
َ
فعلت في المرة السابقة ،هل حقا لن

تتخذ حياتك وقراراتك المنحى نفسه!
َ
أبنائك،
لقد كـنـ َـت عندما تختلف مــع
ً
ً
ُ
{قاعد على
مازحا ،تقولِ :
صدقا أو م ِ
ُ
ّ
قلوبكن ورح عيش لفوق المئة ،وبدي
َ
ش ــوف أوالد والدك ـ ــن} ،وه ــا أنـ ــت في
ّ
الـخــامـســة وال ـســت ـيــن ،م ـم ـ َّـد ٌد ،ال حــول
َ
لك وال ّ
قوة ،على سرير في مستشفى،
َ
تـكــالـيـفــه ب ـسـيـطــة ،تـنـتـظــر أن يــدخــل
ٌ
َ
عليك طبيب مــا ،أو ابــن مــا ،أو حفيد
ّ ً
ً
َ
ليكذب مجددا
مشفقا ،أو
مــا ،لينظر
ِ
ِ
حول مرض السرطان الذي وصل إلى
َ
رئت َ
مراحل ّ
يك ،وكما
نهش
متقدمة في
ِ
سمعتهم ي ـقــولــون ،وص ــل إل ــى أج ــزاء
من الكبد.
ـرض ـ َـك،
ـأن م ـ ِ
ج ـم ـي ـع ـهــم ي ـك ــذب ــون بـ ـش ـ ِ
ب ــأص ــواتـ ـه ــم ونـ ـظ ــراتـ ـه ــم ودم ــوع ـه ــم
وشفقتهم ودعـمـهــم ...مــا عــدا نبيهة،
ك ـيــف ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــذب ،وأن ت ـصـ ِّـدق
ّ
نفسها بــأن مــا تقوم بــه مــن مـنــاورات
قــد ينطلي عليك! فــأنــت تعرفها أكثر
مما تعرف هي نفسها ،لقد احتفلتما
بعيد زواجكما الثاني واألربعين منذ
شـهــريــن ،قبل زواج ريـتــا بأسبوعين
ً
تقريبا.
ّ
ريـ ـت ــا ه ــي اب ـن ـت ـن ــا الـ ـصـ ـغ ــرى ،أت ـ ّـم ــت
الثامنة والعشرين في الربيع ،ولكنها
ّ
بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي قــد أت ـمــت األرب ـع ـيــن أو
الـخـمـسـيــن ،ف ـهــي صــديـقـتــي م ــن بين
أبنائي الستة ،أربـعــة ّ
شبان
َ
وابـ ـ ـن ـ ــتـ ـ ـي ـ ــن ،ج ـم ـي ـع ـهــم
ّ
متزوجون ،رحلت
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي ،آخ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـع ـ ـن ـ ـقـ ــود،

وها أنا راحل من بعدها.
ً
هـ ــل سـ ــأمـ ــوت قـ ــريـ ـبـ ــا ،ب ـع ــد ي ــوم ـي ــن!
شهرين! سنتين ...عينا نبيهة تشيان
ّ
ب ـ ــأن أيـ ــامـ ــي ل ـي ـســت كـ ـثـ ـي ــرة ،بـ ــل هــي
ّ
معدودة ،وأنفاسي المتقطعة ،والتي
بــاتــت ال ي ـصــل مـنـهــا إال م ــا ن ــدر إلــى
ً
أستطع
الرئتين تشي بذلك أيضا .لم
ِ
ال ـن ــوم مـنــذ س ـه ــر ِة ع ــرس ري ـتــا ألكـثــر
مــن ساعتين متواصلتين ،فشعوري
ً
بــاالخـتـنــاق ،ال بــل كنت أختنق فعال،
أشعل
كان يوقظني بشكل
هستيريِ .
ً
ً
سـ ـيـ ـج ــارة ،أم ّـش ــي ق ـل ـي ــا ،أخ ـ ــرج إلــى
ال ـش ــرف ــة ،أت ـنــفــس وأمـ ــأ الــرئ ـت ـيــن من
خ ــال شـهـيــق عـمـيــق عـلــى م ــدى عشر
م ــرات أو عـشــريــن ،ثـ ّـم أع ــود ألن ــام ،فال
ُ
وصلت إلى هذه األيام ،فأنا
أنام .حتى
ً
ال أنام أبدا.
أصـبــح هـ ّـمــي فــي الـحـيــاة ،أن أن ــام ،أن
أغ ـفــو م ــن دون أن يـنـقـطــع نـفـســي ،أن
ّ
ّأغفو للحظة حتى ،من دون خوف من
أنها ستكون الغفوة األخـيــرة ،فهناك
أمر وحيد ُ
كنت ّ
أود أن أنهيه بنفسي
ً
ّ
ل ــو أن ال ـح ـي ــاة أع ـط ـت ـنــي مـ ــزيـ ــدا مــن
الوقت .اللوحة.
ُ ًّ
يقولون ّإن ّ
سيجد حال للسرطان،
الطب
ّ
وسيستطيع الـمــرضــى التخلص من
مثل
أورامهم
واالستمرار في حياتهم ّ
ّ
مــرضــى الـســكــري أو الـضـغــط .ولـكــنـ َـك
ل ــن ت ـكــون م ــن أولـ ـئ ـ َـك ،ف ــأن ـ َـت ف ــي زم ـ ِـن
ال ـع ــاج الـكـيـمـيــائــي ل ـل ـ ّســرطــان ،ال ــذي
ً
ال يـفـعــل شـيـئــا س ــوى أن ــه يـطـيــل مـ ّـدة
َ
معاناتك ،ويطيح بجسدك ويستبدله
بكائن غريب ،هزيل ضعيف ،ال َ
يقوى
ّ
على الحركة والكالم والتعبير ،حتى
مالمحك يسرقها منك ،فــا يعود من
َ
يراك يعرف ما بك ،ليتفاعل ٍّ
بجد معك!
ُ
عندما أصاب المرض ليلى أختي ،لم
أزره ـ ــا ،ف ــي بـيـتـهــا وف ــي المستشفى،
فـ ــأنـ ــا أع ـ ـ ـ ــرف م ـ ــا س ـي ـف ـع ـل ــه الـ ـم ــرض
وال ـع ــاج ب ـهــا ،ل ــم أسـتـطــع أن أتـخـ ّـيــل
وجـهـهــا الممتلئ وق ــد أصـبــح {جـلــدة
وعـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة} ،ل ـ ــم أسـ ـتـ ـط ــع أن أتـ ـخ ـ ّـي ــل
ّ
بـ ــأن عـيـنـيـهــا ،حـيــث ال ـس ـمــاء بجميع
ُ
َ
أبعادها ،ستصبحان كجحري فأر في
ّ
الممرضة التي أعطت
أرض بور .ليلى
من حياتها لحياة اآلخرين ،والتي لم
ّ
تتزوج بسبب ظــروف عملها الــذي لم
ّ
يــوافــق عليه أحــد ممن تـقــدمــوا لطلب
يدها ،والذي جعل والدتي تسعى لدى
ّ
إقطاعيي المنطقة لكي يطردوها من
ّ
ّ
عملها ،علها تقبل بأحد المتقد ّمين،
م ـ ــات ـ ــت مـ ـ ــن دون ش ـ ـعـ ــرهـ ــا ال ـ ـبـ ــنـ ــي،
صلعاء ،من دون مالمح ،تــزن ثالثين
ً
كـيـلــوغــرامــا ك ـحـ ٍّـد أق ـصــى ،ألنني

شـعـ ُ
ـرت بأنها طفلة بين يـ ّ
ـدي عندما
حملتها من السرير وأعطيتها ألخي
الذي وضعها في التابوت.
َ
لــن أطـلــب منهم أن يـتــركــونــي أختنق
ألموت ،وأن ال يقوموا بواجبهم معي
وال ـب ــدء بــالـعــاج الـكـيـمـيــائــي ،فــا أنــا
ش ـج ــاع ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة ألس ـت ـخــدم
الــرصــاصــة األخ ـي ــرة ،فــي صــراعــي مع
ال ـمــوت ،مــع يقيني بــأنـهــا فــارغــة ،وال
ـوارد أن أح ــرم ـه ــم م ــن الـشـعــور
أنـ ــا ب ـ ـ ـ ِ
بـ ــالـ ــرضـ ــى عـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ،ألنـ ـ ـه ـ ــم لــن
ّ
يقصروا معي بشيء ،وسيفعلون ما
ّ ً
بوسعهم ألعيش معهم أياما أكثر.
كــم سيطول حــزنـهــم ،حــزنـهــا ،نبيهة،
حتى ريـتــا وغ ــادة ،هــل سيكون حزن
ً
ّ
النساء أقسى وأطــول ،أم أن حزنا في
ّ
قلوب الرجال يكون أعمق ،يحفر حتى
ّ
يـكــاد ي ـمــزق الـشــرايـيــن ويـكـســر عظام
الصدر.
جاك الكبير لن يطول حزنه ،فعالقتنا
عـ ّ
ـاديــة منذ بــدأ يكبر ،وعـنــدمــا سافر
إلـ ـ ـ ــى فـ ــرن ـ ـسـ ــا أص ـ ـب ـ ـحـ ــت أقـ ـ ـ ـ ــرب إلـ ــى
الــرسـمـيــة .مـيـشــال قــد يـطــول بــه األمــر
ّ
لشهرين قبل أن ينسى ،أظنه الوحيد
الذي يستطيع أن ينسى ،فهو الطبيب،
وقد ّ
مرت عليه حاالت كثيرة مماثلة،
ومــات أنــاس بين يــديــه ،أو على األقــل
عــايـنـهــم وعــال ـج ـهــم .شـ ــادي ال أع ـ ّـرف
ّ
مــاذا سيحصل له ،حتى أنني أظنني
ّ
ال أعرفه وهو ال يعرفني! أما عمر فهو
ّ
ّ
ال ــذي لــن يـنـســى ،وسـيـظــل يـفــكــر بأنه
ً
ّ ً
يعطني وقتا
كــان ًمـقــصــرا معي ،ولــم ِ
ّ
كــافـيــا ،وخـ ّ
تخصص في
ـاصــة بعدما
مجال الرسم ،وأصبح يشق طريقه في
مجال التعليم الجامعي ،ألنني أرسم
ّ
ً
أي ـض ــا مـثـلــه ،ال ب ــل ه ــو يــرســم مثلي!
ّ
ولـ ـك ــن األمـ ـ ــر األه ـ ـ ــم ،ه ــل سـ َـأخ ـبــرهــم
بأمر اللوحة ،ومن سأختار ألستأمنه
عليها!

حكاية أبي
لم أجـ ِّـرب من قبل الكتابة ،لذلك ّقررت
أن أبــدأ تجربتي األولــى بالكتابة عن
سيرة شخص عـ ّ
ـادي ،أب لستة أوالد،
ّ
يعاني
اآلن
ـو
ـ
ه
و
تــزوجــوا جميعهمّ ،
ّ
م ــن الـ ـس ــرط ــان ،ول ـك ــن ــه ال ي ـع ــرف أن ــه
م ـصـ ٌ
ـاب ب ــه ،ه ــذا أف ـضــل ،ولـكــن نرجو
ّ
ّ
ال ـلــه أال يـعـلــم ب ــاألم ــر م ــن أح ــد زواره
ّ
مــن األص ــدق ــاء واألق ـ ــارب .نـحــن نتخذ
جميع االحتياطات إذا زارنــا أحدهم،
فــي ال ـم ـنــزل أو فــي الـمـسـتـشـفــىّ ،أمــي
ت ـقــف وال ـض ـيــف ع ـًنــد ال ـب ــاب لـحـظــات
صارمة في تأكيدها على
تبدو فيها
ّ
الضيف أن يتوخى الحذر« ،إن عرف
ّ
ً
ً
ُ
يموت خوفا ورعبا ولن ينتظر حتى
يجهز المرض عليه».
مـ ـ ــا س ـ ـ ـ ّـأروي ـ ـ ــه ال أعـ ـ ـ ـ ــرف إن ك ــان
س ـ ُـي ـ َـص ــن ــف ق ـ ّـص ــة ،أو روايـ ـ ـ ــة ،إن
اسـ ـتـ ـطـ ـع ــت ال ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع فـ ـ ــي سـ ــرد
األح ـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ول ـك ـن ـنــي
ّ
س ــأح ــاول ،عــلـنــي أص ــل فــي تجربتي
ّ
ه ــذه إل ــى مـكــان م ــا ،تصنيف م ــا ،فــن
ما...
ً ّ ً
ه ــل أص ـبــح كــات ـبــا ح ــق ــا وأمـتـهــن
ال ـك ـت ــاب ــة ،إن ـه ــا {ال تـطـعـ ُـم
ً
خـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــزا} كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـق ــول
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ،ول ـك ــن
ّ
طالما أنني موظف،
وزوجتي كذلك ،فال خوف
ع ـل ـي ـن ــا وع ـ ـل ـ ــى األوالد،

لــذلــك ال أجــد مشكلة فــي المحاولة،
لـ ّ
ـدي أوق ــات ف ــراغ كـثـيــرة ،وظيفتي
ً
الحكومية تدعمني كثيرا فــي هذا
الـمـجــال ،فــأنــا ،إن تـقـ ّـيـ ُ
ـدت بــالــدوام،
أخ ـ ـ ــرج ع ـن ــد ال ـث ــان ـي ــة وال ـن ـص ــف.
ك ـنـ ُـت أعـ ــود م ـبــاشــرة إل ــى الـبـيــت،
وال أمـ ّـر على ّأمــي وأبـ ــي ع ــادة ،قد
ً ّ
ـاء ك ــل يــومـيــن أو ثــاثــة،
أم ـ ّـر م ـس ـ
ولـكـنـنــي ،وم ـنــذ عــرفـنــا بـمــرضــه،
ً
أم ـ ّـر صـبــاحــا قبل ذهــابـ ــي ،وبعد
الـظـهــر عـنــد ع ــودت ــي ،واآلن أم ــرُّ
عـلــى الـمـسـتـشـفــى .أه ــات ــف ّأم ــي
ً
قبل انطالقي في السيارة سائال
ّإياها ّ
عما تحتاجه أو يحتاجه
ّ
م ــن ه ــم م ـع ـهــا م ــن ع ــم ــات ــي أو
وأخواتي.
إخوتي
ًّ
هــل سيموت حــقــا! وهـ ّـل يموت
األب؟ لطالما أخبرنا إنــه يرى
جـ ـ ّـدي بـشـكــل مـنـتـظــم مـ ـ ّـرة أو
ّ
مرتين فــي الشهر فــي منامه،
ّ
ّ
ج ـ ــدي مـ ــات عـ ــام  ،1989أي ق ـبــل أق ّــل
ً
م ــن ث ــاث ـي ــن س ـن ــة ب ـق ـل ـيــل ،ف ـه ــل ح ــق ــا
مــات ج ـ ّـدي ،األب بالنسبة إلــى خليل
ال ـم ـص ــري ،والـ ـ ــدي ،ل ــم ي ـعـ ِـن ل ــي األم ــر
ً
ّ
شيئا ،فهل ّأن ّ
جدي لم ُ
يمت ،أم أن أبـي
ُ
لم ُي ِمته بعد ،وقــد مــات بالنسبة إلى
أبنائه الباقين ،وبالنسبة إلى الناس
والطبيعة ،وبالنسبة إلى الله! وأبـي،
ه ــل س ـي ـم ــوت ،ه ــل سـ ــأدعـ ــه ،سـنــدعــه
يموت؟
ســأحــاول الـكـتــابــة بشكل يــومـ ّـي ،ولــن
ً
أخـ ـب ــر أح ـ ـ ـ ــدا أنـ ـن ــي أكـ ـت ــب عـ ـن ــه ،هــو
ل ــن ي ـف ـيــدنــي ب ـش ــيء اآلن ع ــن حـيــاتــه
ّ
وذكرياته ،ألن صوته ُب َّح بشكل كبير،
ّ
وال ُيـجـ ِـهــد نفسه فــي الـحــديــث إال عن
شـكــواه وعــن األل ــم ،ولكنه ،ولكثرة ما
سرد علينا منها ،ولكثرة ما لذاكرتي
من قـ ّـوة ،مثله ،أظنني لن أحتاج إليه.
قد أحتاج للحديث مع صديقيه ،العم
ُ
أردت
أب ــو عـلــي واألس ـت ــاذ ص ــاح ،إن
الـ ـخ ــوض ف ــي ت ـفــاص ـيــل ل ــم ي ــذك ــره ــا،
أو ف ــي أح ـ ــداث ق ــد ي ـك ــون ن ـس ـي ـهــا أو
تناساها.
ّ
سـ ــأمـ ـ ّـر ك ـ ــل ي ـ ــوم إل ـ ــى م ـق ـه ــى {ق ـه ــوة
المستشفى
وكـتــاب} قبل عــودتــي مــن
ّ
إلــى البيت ،ولــن تلحظ نــورة تأخري،
ً
ألنني عادة ال آكل وجبة غدائي معها
ومــع األوالد ،إنما بعد قيلولتي ،بين
الخامسة وال ـســادســة ،لــذا سأخبرها
إنني سأبقى في المستشفى إلى هذا
الــوقــت .سأكتب عـنــه ،ولـكــن ســأحــاول
أن تـكــون كـتــابـتــي مـمـ ّـيــزة ،ل ــذا ســأبــدأ
ال ـس ـي ــرة م ــن ن ـهــاي ـت ـهــا ،أو م ـم ــا قـبــل
ً
النهاية ،وأغــدو نــزوال نحو الماضي،
سأبدأ من األسبوع الماضي ،وأنتهي
عــام  .1952ســوف لــن أخـبــره ،ولكنني
فــي كـ ّـل لحظة ّ
يبقى
تمر ســأرجــوه
أن ّ
ّ
ً
إلى أن أنتهي ،عله يكون راضيا ،عني
ـن حـيــاتــه وكــان
وعــن نـفـســه ،إذا قـ َـرأ عـ َ
ّ
ـوك اب ـ ــق م ـع ـنــا حــتــى
خ ــارجـ ـه ــا ،أرجـ ـ ـ ـ
أنتهي.

في المستشفى
ًّ
َ
ذاكرتك ّ
قوية كما تقول ،وتذكر
هل حقا
ً
َ
سحبتك «أم صبحي» الداية
فعال كيف
ًّ
َ
ّ
صــدت أن تبكي
مـ ّـن أم ــك ،وه ــل َ حــقــا ق ـ ّ
مؤخرت َك! كم َ
كنت
حتى ال تضربك على
ِ
ً
واث ـقــا مـ ّـمــا تـقــول عندما تـســرده َّ على
ً
ً
َ
أبنائك منذ كانوا أطفاال ،ال بل ُرضعا،
ً
َ
وكنت ِّ
تهددهم دائما بتلك الذاكرة إذا
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هم حاولوا الكذب أو االلتفاف حول
ُّ
ما ،أو التلكؤ في فعل أمر
موضوع ّ
ّ
بحجة أنك لم تطلب ذلك أو طلبته
ما
ب ـش ـكــل م ـ ّغ ــاي ــر ،وكـ ــانـ ــوا مـقـتـنـعـيــن
ً
ّ
تـمــامــا بــأنــك سـتـتــذكــره بتفاصيله،
فكيف لشخص يـســرد عليهم كيف
ُو ِلـ ـ َـد ب ــأن يـنـســى مــا قــالــه بــاألمــس
القريب.
ٌ
ً
فعال ذاكرة ّ
قوية ،وهذه ّسمة
هي
ّ
أع ـت ــز بــام ـتــاكــي ل ـهــا ،ولـكــنـهــا
م ـن ــذ بـ ـ ــدأت أتـ ـع ــب وي ـتــآك ـل ـنــي
ال ـ ـ ـ ــورم ،ومـ ـن ــذ س ـي ـط ــرت ع ـلـ ّـي
ف ـك ــرة الـ ـع ــودة بــالــزمــن وتـغ ـي ـيــره،
ّ
حلت ّ
علي
أصبحت وكأنها لعنة
م ـنــذ صـ ـغ ــري ،لـتـظـهــر ف ــي الــوقــت
المناسب ،وهو اآلن.
ّ
ً
ما رأيـ َـك إذا لو نتخذ من هــذه اللعنة
مــا يـمـ ّـرر وقتك البطيء مــن دون نــوم،
َ
ماضيك،
بالسفر عبر هذه الغرفة ،إلى
والـ ـب ــدء ب ـت ـغ ـي ـيــره .الـجـمـيــع يـكــذبــون
ويـخـفــون مــرضــك عـنــك ،فلتكذب اآلن
ول ـت ـص ـ ّـدق أنـ ــك ت ـغـ ّـيــر م ـص ـيــرك ه ــذا،
ّ
علك تصل قبل أن تموت إلــى تحقيق
َ
أحالمك في أحالم يقظتك المستمرة.
ولـكــن مــن أيــن ســأبــدأ ،الــذكــرى األقــدم
الـتــي مــا زال ــت واض ـحــة عــن طفولتي،
هــي عندما كـنـ ُـت فــي الـمــدرســة ،وكــان
ّ
عصاه مباشرة
األستاذ حيدر يوجه ّ
إل ــى أيـ ــدي وأرج ـ ــل ومـ ــؤخـ ــرات م ــن ال
ي ـح ـف ـظــون جـ ــدول الـ ـض ــرب ،أو م ــن ال
يجيدون تصريف األفـعــال ،وقــد حان
دوري وســأل ـنــي ع ــن تـصــريــف الفعل
{عاد} ،ولم أعرف.
ُ
عصاه تنزل على كفوف الصبية
كانت
ّ
كلما
أقفز
وكنت
الصاعقة،
من
ـوى
أقـ
ّ
ضــربـنــي عـلــى ي ــد ،وأن ـفــخ داخ ــل كــفـ ّـي
أضمهما ،وأفركهما كما نفرك
عندما ّ
مرة ،ولم َّ
أبك َّ
أتوسل
لنقشره .لم ِ
اللوز َّ
ً
ليتوقف ،وفي ّ
المرة األخيرة التي
أبدا
طــردنــي بسببها ،مــا استدعى {قتلة}
ج ــدي ــدة م ــن أب ـ ـ ــي ،وأخ ـ ــرى م ــن ّأمـ ــي،
ُ
أمسكت عصاه ،وأوقعتها من يده ،فما
ّ
اثنين من األطفال
كــان منه إال أن أمــر
ََ
الضخامّ ،
فثبتاني بالفلق ،وأخــذ هو
َ
ّ
يضربني على أسفل قدمي .سمع أهل
ال ـق ــري ــة جـمـيـعـهــم ص ــراخ ــي وب ـكــائــي
والشتائم التي لم أعرف من أين جئت
بها وأنا بعد في العاشرة من عمري.

العنبرية {باحة النسيان}
 ...س ـك ــن الـ ـلـ ـي ــل ،وت ـن ـف ـس ــت األرض
رطـ ـ ــوبـ ـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــاء ،وغـ ـ ـل ـ ــف ال ـ ـظـ ــام
ال ــوج ــود ت ـحــت س ـم ــاء رم ــادي ــة بــدت
غــالـبـيــة نـجــومـهــا ،وان ـس ـحــب قمرها
ً
ً
الصغير خجوال ،ومسرعا ،ليتواري
خلف الجبال الغربية ،ومأل السكون
األوديـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ب ـخ ـم ــرة الـصـمــت
العتيق ،ولم يعد يسمع غير هسيس
النسمة الشمالية ال ـبــاردة اآلتـيــة من
بـعـيــد ،وأصـ ــوات بـعــض ال ـهــوام التي
خرجت تبحث عن شيء تأكله ،أو عن
إلف تستأنس به.
وإلــى الـشــرق ،التحمت عتمة السماء
ً
ً
بعتمة األرض لـتــولــد وه ـجــا نــاعـمــا
على شكل خط قصير ذائــب الحدود
يـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاوج ل ـ ــون ـ ــه ب ـ ـيـ ــن الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي
واألصفر ،ويتالشى ببطء كلما أدخل
ً
النوم عيونا مسهدة إلى راحته.
قرية تغفو على حافة الطريق ،ال تهتم
بــإيـقــاع الــوقــت وال بــأسـمــاء الـشـهــور
وال ـس ـنــوات ،غنية بـتــاريـخـهــا ،خفية
بــآثــارهــا المخبأة تحت أك ــوام عالية
من التراب والصخور ،لم تعرف سوى
ف ــات ــح واحـ ــد فـتـحـهــا وان ـت ـهــى األم ــر،
أغفلها الجغرافيون وتناسى أمرها
المؤرخون ،ولم يرقد فيها سوى قلة
من األولياء الصالحين.
قـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة ال يسكنها إال من يألفها،

وي ــأل ــف طـبـيـعــة أه ـل ـه ــا ،وال يـشـتــاق
إليها إال من يعرفها ،ويعرف عذوبة
مائها ،تتزاحم بيوتها الطينية فوق
التلة الصغيرة ،تزاحم حبات الرمان
الـحـمــراء تــاركــة بينها أزق ــة وح ــارات
ً
ضيقة ،تزداد اتساعا كلما انخفضت
إل ــى ال ــوه ــاد ،لتضيع مـعــالـمـهــا بين
البيوت والخرب البعيدة المتناثرة،
وكــأن ـهــا كــوي ـك ـبــات تــائ ـهــة تـ ــدور في
ف ـلــك ال ـت ـلــة وس ــط ل ــون م ــن الـخـضــرة
ً
ّ
المصفرة ،يزداد شحوبا كلما اغتال
الجفاف نبتة أو شجرة صغيرة.
لــو سئل نعسان األزه ــري عــن قريته
ً
ً
ق ــري ــة ال ـع ـن ـبــريــة ل ـق ــال ك ــام ــا ك ـث ـيــرا،
وربـ ـم ــا ك ـ ــان غ ـي ــر م ـف ـه ــوم ،فـ ـ ــأول مــا
ي ــؤك ــده ،أن أجـ ــداده قــد جـ ــاؤوا إليها
كـ ـتـ ـج ــار الحـ ـقـ ـي ــن ب ـح ـم ـل ــة الـ ـظ ــاه ــر
بيبرس في مطلع القرن الثالث عشر،
ً
وليتوسع بعدها مليا بعالقة عائلته
بـ ــزوجـ ــة ال ـم ـل ــك ال ـ ـظـ ــاهـ ــر ،ولـ ـ ــو ت ــرك
لنعسان الكالم على راحته فإنه يروي
قصة الملك الظاهر كلها ،ويسترسل
فــي وصــف حــروبــه ومـعــاركــه؛ ليعود
ً
بعدها إلى العنبرية ،ويحكي قصصا
م ـت ـبــاعــدة م ـت ـنــاق ـضــة ،ي ـم ـتــزج فيها
الواقع بالخيال ،وال يجمع بينها أي
ش ــيء س ــوى خــروجـهــا مــن فــم واح ــد.
قـصــص تـشـتــرك بمعظم تفاصيلها
م ــع ق ـصــص الـ ـق ــرى الـ ـمـ ـج ــاورة ،وإن
اختلفت الشخصيات والـمــواســم في
ح ــال ــة م ــن ال ـت ــوات ــر ال ـع ـك ـســي لـلــزمــن
لتصل بعض القصص إلى أيام آدم
ً
وقد تزيد قليال.
ال ي ـغ ـف ــل ن ـع ـس ــان فـ ــي حــدي ـثــه
ع ــن ذكـ ــر األوق ـ ـ ــات وال ـف ـص ــول،
ف ـي ـس ـم ـي ـهــا أس ـ ـمـ ــاء م ـم ـي ــزة،
«سـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــق»« ،سـ ـن ــة
الصقيع»« ،سنة السيل» أو
أسماء أخرى تبدو للوهلة
األولـ ـ ـ ــى بـ ــا م ـع ـن ــى« ،س ـنــة
الـ ـسـ ـف ــر ب ـ ــرل ـ ــك»« ،س ـ ـنـ ــة ال ـل ــي
انقتل رجــب ،ولكنها ومــن كثرة
تكرارها أصبحت تحمل دالالت
ً
خفية وعميقة ،ويحدث أحيانا
أن يكون للسنة الواحدة أكثر من
اسم واحد ،بينما تكون سنوات

أخــرى غيرها خــرســاء أو صـمــاء ،لكن
نعسان لديه من الفطنة والنباهة ما
يمكنه من اختراع األسماء في لحظة
الـحــاجــة إلـيـهــا ،وم ــلء ف ــراغ األح ــداث
ً
ال ـض ــائ ـع ــة مـ ــن خـ ـي ــال ــه ،وخ ـص ــوص ــا
ع ـنــدمــا ي ـكــون الـمـسـتـمـعــون إل ـيــه من
ً
الشباب أو صـغــار الـســن ،وهــو دائـمــا
يختار لقصصه نهاية واحدة ال تتغير
«الله يرحمهن كلهن ماتوا»« ،ما بقي
حدا» ولو سأله أحد الحاضرين بمكر:
الله..؟» فإنه
«وكيف ماتوا يا أبو عبد ّ
يخفي مفاجأته ببراعة ،وينقل نظراته
ب ـس ــرع ــة ه ــارب ــة مـ ــذعـ ــورة ف ــي وج ــوه
ً
ً
م ــن ح ــول ــه ،وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـغ ـيــر أي ـضــا
وضعية جـلــوســه ،وتـتــداخــل مالمحه
الـمـتـنــافــرة لتتجمع فــي مــركــز الــوجــه
الـعـتـيــق ،وي ـق ــول بـسـخــريــة متشنجة
«ك ـيــف م ــات ــوا يـعـنــي! م ــات ــوا وشـبـعــوا
م ــوت!!» ،ويغيب صوته لحظة ليعود
ب ـعــدهــا بـلـهـجــة آم ـ ــرة لـكـنـهــا ودودة
«شــربــوا ...شــربــوا ...شــاي» ويغرق في
ً
ً
نفسه مفكرا ومتسائال ترى كم أخطأ؟
وك ــم أص ــاب؟ وعـيـنــاه ت ـط ــاردان ظــال
الـضـحـكــات المخنوقة واالبـتـســامــات
الخفية في وجوه من حوله...
يتدلى رأس األزهري المدور فوق بدنه
ال ـطــويــل كـشـجــرة ال ـح ــور وال ـم ـشــدود
كــالــوتــر تــدلــي أقـ ــراص ع ـبــاد الشمس
ال ـن ــاض ـج ــة فـ ــوق ع ـي ــدان ـه ــا الــرف ـي ـعــة.
وتـ ـب ــرز م ــن ص ـف ـحــة وج ـه ــه الـمـغـطــى
بـ ـب ــذور ال ـ ـجـ ــدري ع ـي ـن ــان خـ ـض ــراوان
مفتوحتان بتساؤل دائم وأنف محدب
ذو فتحتين ضيقتين مشدودتين وفم
ً
مــائــل قـلـيــا إل ــى ال ـي ـســار م ــع شفتين
غير متجانستي الحافتين تضفيان
ع ـلــى ال ــوج ــه الـقـبـيــح س ـمــة م ــن ال ـلــؤم
والقسوة.
ً
لــم يـتــرك األزه ــري خــال حياته عمال
لم يعمل به أو حرفة لم يطلع عليها،
ف ــرغ ــم أنـ ـ ــه ورث عـ ــن أبـ ـي ــه ال ـ ـحـ ــدادة
والنفخ بالكير ،فإنه كره هذه الصنعة
ف ــي س ــن م ـب ـكــرة ،وان ـط ـلــق إل ــى تـخــوم
ال ـب ــادي ــة ال ـشــرق ـيــة لـيـقـضــي مــراهـقـتــه
وبــواك ـيــر شـبــابــه ف ــي ال ــرع ــي وتــربـيــة
األغنام ،وهو يقول لكل من ينقل إليه
غضب أبيه وعباراته الساخطة عليه:

«يا أخي األنبياء عليهم السالم كانوا
رع ـ ــاة غ ـ ـنـ ــم ،»...ول ـت ـس ــري ب ـعــدهــا في
العنبرية إشــاعــات تقول :إن األزهــري
ً
ي ـ ّـدع ــي الـ ـنـ ـب ــوة ،وي ـت ـل ـقــى وحـ ـي ــا مــن
ال ـس ـم ــاء ،وي ـح ـمــل ع ـص ــاه ي ــرس ــم بها
ً
أش ـك ــاال غــري ـبــة ف ــي الـ ـت ــراب ،فــأصـيــب
أبوه بنوبة عصبية أقرب إلى الجنون،
جعلت منه نصف رجل يحمل نصفه
اآلخر ،لكن األزهري عاد وباع أغنامه
ف ـل ـم ـعــت بـ ــارقـ ــة أم ـ ــل فـ ــي ن ـف ــس األب
المشلول بـعــودة ابـنــه الـضــال قبل أن
يعرف بانتقاله للعمل في الزراعة.
ً
ً
كــانــت الــزراعــة حـقــا واس ـعــا لتجارب
األزه ـ ـ ـ ــري ،ف ـج ـلــب م ــن أم ــاك ــن بـعـيــدة
ً
ورب ـمــا غـيــر مـعــروفــة ب ـ ــذورا ودرن ــات
لــم تعرفها التلة مــن قـبــل ،وألول مرة
ك ــان أه ــل العنبرية ي ــرون تـلــك القطع
الطينية المغبرة ،والحليبية الجوف
تزرع في أرضهم ،ومن دون أن يعلموا
إال بعد موسم أو موسمين أن اسمها
ب ـط ــاط ــا وأنـ ـه ــا ال ت ــؤك ــل ن ـي ـئ ــة .وف ــي
ذلــك الــوقــت ،وعندما بــدأت تصل إلى
ال ـع ـن ـب ــري ــة رسـ ــائـ ــل مـ ــن ب ـ ــاد ب ـع ـيــدة
اس ـم ـهــا األرج ـن ـت ـيــن ،وح ـكــت األوراق
الـبــالـيــة ال ـتــي قـطـعــت تـلــك الـمـســافــات
البعيدة عــن نــوم أهــل تلك الـبــاد في
ً
ً
العسل ،فــإن هاجسا غريبا مأل كيان
ً
ً
األزه ــري ،كــان هاجسا غريبا وأقــرب
إلى الجنون فركب دابته ومضى ،وإن
اختلف الـنــاس فــي العنبرية فــي عدد
السنوات التي غابها األزهــري ،فإنهم
ً
أشد اختالفا حول البلدان التي زارها
أو مــر بـهــا ،فـقــال بعضهم :إن ــه وصــل
إلــى مصر ،وقــال آخــرون :إلــى الخليج
ال ـعــربــي ،أو رب ـمــا إل ــى ال ـه ـنــد! لكنهم
ً
جميعا متفقون على أن األزهــري عاد
إلى التلة بعد وفاة أبيه بوقت قصير،
ً
وأنه عاد إليها أكثر فقرا من ذي قبل
وبحرفة جديدة هي البناء ،لكن عندما
أوك ــل إل ـيــه حـســن شــوكــة أن يـبـنــي له
ً
ً
بـيـتــا جــديــدا ف ــإن مــا صنعه األزه ــري
لــم يكن يختلف عــن بقية الببوت في
العنبرية وإن بدا أسوأ بقليل.
وفي تلك األثناء وصل إلى العنبرية
مولد كهرباء يعمل بالمازوت ،ووضع
ف ــي الـ ـخ ــان ال ـش ــرق ــي ل ـي ـش ـغــل ســاعــة

أو سـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ـع ــد
ال ـ ـغ ـ ــروب ،ويـ ــوقـ ــف فــي
الـنـهــار ،فــأصـبــح األزه ــري
فـ ـج ــأة ال ـم ـخ ـتــص ب ـم ــد تـلــك
األسـ ــاك ال ـح ـمــراء وال ـس ــوداء
بـيــن الـ ـح ــارات وف ــوق األزق ــة
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل،
فـ ـيـ ـم ــرره ــا عـ ـب ــر ث ـق ــوب
ي ـف ـت ـح ـهــا بـ ـمـ ـه ــارة فــي
الجدران الطينية أو في
الشبابيك وقــوالــب األب ــواب
ً
مستفيدا من طول قامته ومن أدواته
البسيطة ،فكان أهــل ال ــدار يحصلون
في غرفة أو غرفتين على تلك الشمس
الصناعية بضوئها األصفر الباهت،
ً
لـ ـك ــن األزه ـ ـ ـ ـ ـ ــري كـ ـ ـ ــان غـ ــال ـ ـبـ ــا مــا
يتقاضى ضعف المبلغ
ً
المتفق عليه متذرعا
بحجج كثيرة ،فيقول
إن المسافة من الخان
كـ ــانـ ــت طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،وإن ـ ــه
اس ـت ـه ـل ــك مـ ــن األس ـ ــاك
أك ـث ــر م ـمــا ت ــوق ــع وإن ــه
كــاد (يتكهرب) مــرة أو
مرتين.
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عبد الباقي :اخترت المواهب للمسرح السعودي
أشرف
ّ
ّ
• أكد أن «قهوة أشرف» ال يتضمن أي تمثيل

١٥

مزاج

أخبار النجوم

جوزيف عطية يغني «بعيوني»

يواصل أشرف عبد الباقي تقديم برنامجه «قهوة أشرف» وهو مشغول بأكثر من تجربة مسرحية.
ّ
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث الفنان المصري عن «قهوة أشرف» ومشاريعه المسرحية المختلفة ،ويرد على
االنتقادات التي واجهت برنامجه الجديد.
القاهرة – هيثم عسران

ح ــدث ـن ــا عـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك فـ ــي «ق ـه ــوة
أشرف».
تواصل معي القيمون على الشركة
المنتجة لـلـبــرنــامــج لــاسـتـقــرار على
ً
ف ـكــرة ن ـقــدم ـهــا ،وك ـنــت حــري ـصــا على
التفكير فــي برنامج هــادف ال يعتمد
عـلــى اسـتـضــافــة الـفـنــانـيــن والـحــديــث
معهم فحسب ،بل ِّ
يقدم نماذج مختلفة
ً
نــاجـحــة فــي الـحـيــاة ،خـصــوصــا أنني
ً
قدمت برامج عدة سابقا.
ولكن البرنامج واجه انتقادات عبر
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي بسبب
بعض الحاالت.

أتاثر بأفكار
الشباب وسعيهم
ّ
إلى التغلب على
الظروف

أتابع بعض ما ُيكتب عن البرنامج
بــاسـتـمــرار .أؤك ــد أن كــل مــا ظـهــر فيه
ح ـق ـي ـقــي وواقـ ـ ـع ـ ــي ،وال اتـ ـف ــاق ــات مــع
ال ـض ـيــوف ق ـبــل ال ـت ـصــويــر ،سـ ــواء في
الـكــومـيــديــا أو الـتــراجـيــديــا ،وه ــو أمــر
م ــرت ـب ــط ب ــأن ـن ــي أسـ ـع ــى إل ـ ــى ال ـت ـقــاط
ا لـلـحـظــات الحقيقية ال التمثيل إزاء
الكاميرا.
ب ـح ـث ــت ع ـ ــن ف ـ ـكـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ول ـك ــن
ً
البعض و جــد تشابها بين البرنامج
ً
وبرنامجك «أج ــدع ن ــاس» ،خصوصا
في ما يتعلق بالمشروعات والنماذج
الناجحة.
يمزج «قهوة أشرف» بين أمور عدة،
وال يقتصر عـلــى ا ل ـن ـمــاذج الناجحة
ً
ك ـ ـ {أج ــدع نـ ـ ــاس» .راهـ ـن ــا ،نـعـمــل على
ً
تقديم أفكار ونماذج مختلفة فضال عن
وجود مساحة من الكوميديا في بقية
ً
الفقرات ،وال أنكر أنني أتاثر شخصيا
بــال ـم ـشــروعــات واألف ـ ـكـ ــار ال ـت ــي يـقــوم

بها الشباب من أجــل العمل والتغلب
ً
على الظروف ،خصوصا أنني عملت
مثلهم في بداياتي ،وال أخجل من هذا
ً
األمر مطلقا.

جوزيف عطية

«جريمة في المعادي»

أطلق جوزيف عطية أغنية جديدة بعنوان {بعيوني}،
يحتفي من خاللها بالحبيبة عشية عيد الحب إذ تحمل
إيقاعات الفرح وكلمات الغزل ،وفي كل جملة منها دالل
للمرأة.
فــي إطــار إنتاجاتها وإصــداراتـهــا الخاصة Anghami
َ
ّ originals
تتفرد {أنغامي} بنشر {بعيوني} بنسخت ْيها الـ
 accousticوالـ dance.أما المميز في هذا اإلصدار فهو أن
{أنغامي} ستضع القرار في يد المستمعين ،إذ سيختارون
ً
للمرة األولــى أيــا من النسختين سيرافقها فيديو كليب.
عدد من االستماعات مباشرة بعد
فالنسخة التي تنال أكبر ً
ليلة عيد الحب ستبث الحقا على طريقة فيديو كليب كان
صوره عطية في إيطاليا تحت إدارة المخرج جاد شويري.
{بعيوني} من كلمات عامر الوند وألحان علي حسون
والتوزيع لعمر صباغ.

حـ ـقـ ـق ــت مـ ـس ــرحـ ـي ــة «جـ ــري ـ ـمـ ــة فــي
ً
ً
ً
المعادي» نجاحا جماهيريا كبيرا.
كيف وجدته؟
سعيد بالتجربة وبرد الفعل عليها،
ً
خصوصا أنها مسرحية مهمة مأخوذة
من األدب العالمي ،وفــرح بما لمسته
م ــن ح ــرص الـجـمـهــور عـلــى الـحـضــور
ومشاهدتها ،فهي متميزة .ال أقول ذلك
ألنني مشارك فيها ولكن ألنها خرجت
ً
بشكل جعلني أرضى عنها شخصيا.
ل ـمــاذا لــم تـقــدم مــن ضـمــن عــروض
«مسرح مصر»؟

نادين نجيم تعرض فساتينها
في {خمسة ونص}

أرغب من البداية في تقديم المسرحية
ً
بفرقة مختلفة بعيدا عن «مسرح مصر»،
وسعيت إ لــى تحقيق هــذا الحلم فخرج
إلى النور رغم صعوبات واجهته ،ويبقى
ً
دائما إنجاز العمل واستقبال الجمهور له
األهم من وجهة نظري.
تحدثت عن تجربة لعرض المسرحية
في المحافظات .ماذا عنها؟
لدي رؤية لعرض المسرحية في أكثر
ً
م ــن مــديـنــة م ـصــريــة .نـسـعــى راه ـن ــا إلــى
إن ـجــاز ه ــذا األم ــر ،فتنتقل فــرقــة لتقديم
العرض خــارج القاهرة .كــان ُيفترض أن
نـبــدأ بــاإلسـكـنــدريــة خ ــال إج ــازة نصف
الـ ـع ــام ولـ ـك ــن أج ـل ـن ــا الـ ـخـ ـط ــوة ل ـظ ــروف
خارجة عن إرادتنا .إال أننا سنقوم بذلك
ً ً
قريبا جدا.

المسرح السعودي
ح ــدثـ ـن ــا عـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك مـ ــع ال ـم ـس ــرح
السعودي.
ً
يـنـطـلــق ع ــرض ال ـت ـجــربــة قــري ـبــا على
ال ـشــاشــات ،بـعــدمــا انتهينا مــن تصوير
أكـ ـث ــر مـ ــن  11م ـس ــرح ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية .تشبه هذه العروض مسرحيات
«مسرح مصر» في «الـفــورمــات» ،إذ ِّ
نقدم
مـســرحـيـتـيــن ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج ،م ــن خــال
ً
مجموعة شـبــاب مــوهــوبـيــن فـنـيــا .أؤكــد

أشرف عبد الباقي
أن رد الفعل على التجربة من الجماهير
جـيــد حـتــى اآلن ،وأتـمـنــى أن يـكــون على
المستوى نفسه مع عرض المسرحيات
ً
تلفزيونيا.
ع ـلــى أي أسـ ــاس ج ــاء اخ ـت ـيــار أب ـطــال
الفرقة؟
ت ـض ـمــن االخـ ـتـ ـي ــار م ـعــاي ـيــر ع ـ ــدة مــع
اإلع ــان عــن االس ـت ـعــداد لتكوين الـفــرقــة.
تـقــدم نحو  1500شخص اخترنا منهم
ً
 50شخصا فقط ،وقسمناهم إلى فريقين
ً
ً
ليقدم كل فريق عرضا مسرحيا ويتحقق
التبادل بينهما .وقيام هذه التجربة في
السعودية جعل لها خصوصية بالنسبة
إلي ،ال سيما مع حماسة الشباب لتقديم
العروض.
هــل اعتمدت على أبـطــال المسرح
المدرسي في االختيار؟

فـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـح ـ ـتـ ــة .ث ـ ـمـ ــة أب ـ ـ ـطـ ـ ــال كـ ــانـ ــوا
ً
يشاركون فعال في المسرح المدرسي،
إال أن المسرح الجماهيري بالنسبة
إلـ ـيـ ـه ــم تـ ـج ــرب ــة جـ ــديـ ــدة وم ـخ ـت ـل ـفــة
وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى م ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـج ـه ــد
والتركيز .وال يقتصر هذا األمر على
ً
التمثيل ،بل أيضا يتعلق بالكتابة،
فــال ـق ـصــص ال ـت ــي نـكـتـبـهــا مــرتـبـطــة
بالمجتمع السعودي ،وأعتبر أن هذا
األمر أحد أسباب النجاح ،فالجمهور
ب ـحــاجــة إلـ ــى م ـشــاهــدة مــوضــوعــات
تهمه وتناسبه.
هـ ـ ــل ث ـ ـمـ ــة ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن الـ ـف ــرق ــة
السعودية وفرقة مسرح مصر؟
أت ـم ـنــى أن ي ـح ــدث ذلـ ــك بــالـتــأكـيــد
ولكنه أمر صعب في الفترة الراهنة
بسبب انشغال كــل فرقة بعروضها
وارتباطات القيمين عليها.

ج ــاء ت االخ ـت ـي ــارات وف ــق معايير

يشجع عودة هنيدي إلى المسرح
ً
أحمد رزق متوسطا سلوى الخطاب وعبد الباقي في {قهوة أشرف}

َّ
عبر أشرف عبد الباقي عن سعادته بعودة زميله محمد
هنيدي إلى المسرح بعد غياب طويل من خالل مسرحيته
ً
« 3أيام في الساحل» التي انطلق عرضها أخيرا.
وأضاف عبد الباقي أن استعادة المسرح المصري بريقه

لن تتحقق إال بتحمس الفنانين والمبدعين للعودة من أجل
ً
ً
تقديم أعمالهم على خشبته مـجــددا ،الفتا إلــى أن هنيدي
صديقه ويتمنى له النجاح في المسرحية التي تابع ردود
الفعل اإليجابية عنها خالل الفترة الماضية.

لولوة الشمالن تبهر الجمهور في أمسية البيانو الكالسيكية

ً
عزفت أعماال موسيقية لباخ وبيتهوفن وليست وشوبان وبروكوفييف
قدمت عازفة البيانو
الموهوبة لولوة الشمالن
أصعب األعمال الموسيقية
الكالسيكية العالمية في
مركز اليرموك الثقافي.

منجزاتها
ُوثقت في
كتاب «هؤالء
الذين يلهمون
الكويت»

●

فادي عبدالله

أحـ ـي ــت ال ـ ـعـ ــازفـ ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لولوة الشمالن أمسية البيانو
الـكــاسـيـكـيــة ،أم ــس األول ،في
مركز اليرموك الثقافي ،ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـم ــوس ــم ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـ ـ  24لـ ــدار اآلث ـ ــار اإلســام ـيــة،
بـحـضــور مــأ ال ـم ـســرح ،تقدمه
الفنان محمد المنصور ،وعضو
ديوانية الموسيقى في الدار م.
صباح الريس.
في البداية ،قال م .الريس في
كـلـمــة مـقـتـضـبــة" :أمـسـيـتـنــا مع
حــالــة خــاصــة ،لــولــوة الـشـمــان،
وه ــي م ــن بـنــاتـنــا ال ـمــوهــوبــات،
الـتــي ظـهــرت بـشـجــاعــة وب ــرزت،
وب ــإذن الـلــه نــراهــا فــي المسارح
العالمية ،بجهودها المستمرة
لتطوير قدراتها على العزف".
بدوره ،قال د .عامر جعفر" :أنا
رئيس لجنة البيانو في الهيئة
العامة للتعليم في قسم التربية
الموسيقية .لدينا ما يفوق األلف
من الطالب والطالبات ،وعملنا
تـ ـصـ ـفـ ـي ــات الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـط ــال ــب
الموهوب ،ولولوة ليست عازفة
عادية ،فقد استطاعت الوصول
إل ــى أف ـضــل الـ ـم ــدارس بــالـعــالــم،
وهــي مــدرســة ويلز الموسيقية
فـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
الـبـيــانــو وال ـقــواعــد الموسيقية
والـهــارمــونــي والكانتر بوينت،
لكي تستطيع عــزف مقطوعات
ً
عــال ـم ـيــة صـعـبــة ج ـ ــدا وتـحـتــاج
إل ــى دق ــة ،مـنـهــا ل ـبــاخ وشــوبــان
وبيتهوفن ،وبالمناسبة أشكر
ً
والــدت ـهــا ال ـتــي تــرافـقـهــا دائ ـم ــا،
وه ـ ــي مـ ــدرسـ ــة بـ ـي ــان ــو ،وال ـت ــي
اك ـت ـش ـف ــت م ــوه ـب ـت ـه ــا ،وال ـش ـكــر
ً
لوالدها أيضا على دعمها".

لولوة الشمالن
وأض ـ ــاف د .جـعـفــر" :ل ــول ــوة،
ذهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أوزب ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان،
وتـ َّ
ـدربــت عـلــى كونشيرتو رقــم
 2ل ـل ـمــوس ـي ـقــار رح ـمــان ـي ـنــوف،
وع ــزف ــت ال ـحــركــة األول ـ ــى ،الـتــي
قدمتها مــع أوركـسـتــرا الشباب
الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـف ــون ــي األوزبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي فــي
أمسية المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،وهذا فخر لنا
أن نــرى كويتية تعزف أصعب
الكونشيرتات ،ونحن على موعد
في مايو المقبل ،حيث ستسافر
إل ـ ــى ط ـش ـق ـنــد ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة د.
كمال الدين ،لتعزف هناك ثالث
حركات من الكونشيرتو".

برنامج األمسية
استهلت الشمالن برنامجها،
ال ـ ـ ــذي ب ــره ــن عـ ـل ــى مــوه ـب ـت ـهــا
الــرائـعــة وأنــامـلـهــا الذهبية في
ال ـ ـعـ ــزف ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــو ،حـيــث

أب ـه ــرت ال ـح ـضــور ب ـع ــزف رائ ــع
لـ ـ " "Prelude and Fugueفي
سلم سي الحاد الكبير رقم 848
لـلـمــؤلــف الـمــوسـيـقــي األلـمــانــي
يــوهــان سباستيان ب ــاخ ،الــذي
ُي ـعــد أح ــد ع ـبــاقــرة الـمــوسـيـقــى
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ثـ ـ ــم ات ـب ـع ـت ـه ــا
بـ ـس ــو ن ــا ت ــا ر ق ـ ـ ــم )Op. 28( 3
للموسيقار ا ل ــرو س ــي سيرغي
بـ ــرو كـ ــو ف ـ ـي ـ ـيـ ــف ،و" Spanish
 "Rhapsodyللمؤلف الموسيقي
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــز ل ـ ـي ـ ـسـ ــت،
وموسيقى "Etude Op. 10, No
 "4للمؤلف الموسيقي الفرنسي-
ال ـب ــول ـن ــدي ف ــري ــدري ــك ش ــوب ــان،
لتنهي األمسية مــع "السوناتا
الـعــاطـفـيــة" رق ــم ،)Op. 57( 23
وه ــي ت ـعــد م ــن أش ـه ــر ســونــاتــا
ال ـب ـيــانــو ل ـل ـمــؤلــف الـمــوسـيـقــي
العبقري األلماني لودفيغ فان
بيتهوفن.
ُيشار إلــى أن الشمالن بدأت

تعلم البيانو فــي ســن الرابعة،
وفي الخامسة شاركت بالعزف
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن األم ـ ـس ـ ـيـ ــات
الموسيقية التي القت جميعها
استحسان الجمهور ووسائل
اإلعالم ،وفي عام  2009تقدمت
الختبار القبول بمدرسة ويلز
للموسيقى في بريطانيا ،حيث
ن ـج ـحــت ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـيـهــا
كطالبة متخصصة بالبيانو.
وفــي ســن الثامنة ب ــدأت لولوة
المشاركة في مسابقات العزف
ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــو فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
والـكــويــت وأذربـيـجــان وفرنسا
وإيطاليا وألمانيا.

إنجازات وجوائز
ح ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــان ع ـل ــى
الـمــركــز األول فــي ُعـمــر الثامنة
ف ــي مـســابـقــة ال ـكــويــت الــدول ـيــة
ال ـخــام ـســة ل ـش ــوب ــان ،وف ــي عــام

َّ
 2014م ــثـ ـل ــت ا لـ ـك ــو ي ــت فــي
ال ـم ـه ــرج ــان ال ــدول ــي ال ـثــالــث
للعازفين الناشئة في مجال
الموسيقى الكالسيكية للدول
الممثلة للعالم اإلسالمي في
باكو بأذربيجان ،وحصلت
على المركز األول.
وفي عامي  2104و،2016
قـ ــدمـ ــت ل ـ ــول ـ ــوة عـ ــرضـ ــا فــي
قــاعــة كــارنـيـغــي بـنـيــويــورك،
بعد فــوزهــا بالمركز الثاني
ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة األم ـي ــرك ـي ــة
الـعــالـمـيــة .كـمــا أن ـهــا تـشــارك
بـشـكــل منتظم فــي مـهــرجــان
مدسومرست فــي بريطانيا
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،2011و فـ ـ ـ ــازت
ب ـص ـفــوف رب ــرت ــوار الـبـيــانــو
كــل ع ــام ،إضــافــة إل ــى فــوزهــا
بجائزة "باث سالفر" ألفضل
عازف بيانو سنة .2017
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــان ف ــي
جــائــزة ال ـمــرأة العربية لعام
 ،2013ح ـي ــث ت ـل ـقــت ج ــائ ــزة
ال ـمــوه ـبــة الـ ــواعـ ــدة ،ك ـمــا تم
أخـيــرا عــرض منجزاتها في
كتاب "هــؤالء الذين يلهمون
الكويت" (أبريل .)2018
ً
ح ــالـ ـي ــا ت ـب ـل ــغ لـ ــولـ ــوة 17
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـن ــة
الــدراسـيــة األخ ـيــرة بمدرسة
ويلز للموسيقى ،كما تقوم
ب ــالـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
القبول بكليات الموسيقى في
بريطانيا والواليات المتحدة
األمـيــركـيــة ،حتى تتمكن من
م ــواصـ ـل ــة م ـ ـشـ ــوار تـعـلـمـهــا
للموسيقى.

نادين نسيب نجيم
نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها على
ّ
{إنستاستوري} ،مجموعة من الفساتين التي ستطل بها
في مسلسل {خمسة ونــص} ،بعدما كانت نشرت صورة
ً
لها وهي ترتدي فستانا بنقشة جلد النمر ،وطلبت إلى
ّ
المتابعين أن يـتــوقـعــوا مــا هــو اسـمـهــا فــي الـعـمــل ،فظن
ّ
كثيرون أن الصورة من كواليس عملها الرمضاني الجديد،
ّ
إال أنـهــا ردت على التعليقات ب ــأن الـصــورة ال عــاقــة لها
بالمسلسل.
ّ
كذلك تـســاء ل متابعون عــن الـنــص ،وآخ ــرون تمنوا أل
ّ
البطلين عليها ،وثمة من أشــاروا إلى
يحصل صراع بين
أنهم ينتظرونها بدور جديد وقصة غير مألوفة ،بينما ثمة
ّ
من أكد أن االسم ال يهم ،بل المهم وجودها في المسلسل.
{خمسة ونص} عمل لبناني -سوري مشترك ،من بطولة
نادين نجيم ،ومعتصم النهار ،وقصي خولي ،ومن إنتاج
ّ
{الصباح لإلعالم} وإخراج فيليب أسمر ،وتؤدي فيه نادين
شخصية طبية أورام سرطانية.

تقرير

نيكول سابا على خطى ليلى علوي

نيكول سابا
تسير نيكول سابا على خطى ليلى علوي في التعامل مع
مسلسل عادل إمام ،فكما اعتذرت األخيرة العام الماضي عن عدم
مشاركة الزعيم في الدراما الرمضانية ،يبدو أن الفنانة اللبنانية
ستتخذ القرار نفسه ،وذلك بسبب طلب شركة «ماغنوم» إليها
ً
تقاضي أجر أقل بكثير مما تتقاضاه في أعمال أخرى ،علما بأن
التواصل بينهما استمر في سرية تامة خالل األيام الماضية.
وترغب سابا في الحصول على أجر مناسب للمشاركة في
ً
بطولة العمل ،خصوصا أنها ستنقل مــن أجله إقامتها إلى
ً
القاهرة ألشهر عــدة ،فضال عن النسبة الكبيرة التي تسددها
كرسوم لنقابة الممثلين باعتبارها ممثلة غير مصرية .ذلك
كله أجبر الفنانة على التفاوض على األجر الذي رصدته الشركة
المنتجة قبل ا لـمــوا فـقــة على العمل ر غــم حماستها للتعاون
مع عادل إمــام ،كما قالت ،وهو قدمها للمرة األولــى للجمهور
المصري من خالل فيلم {التجربة الدنماركية}.
وال تشارك نيكول سابا في السباق الدرامي الرمضاني المقبل
فــي مـصــر ،مواصلة الغياب عــن المسلسالت المصرية ،فيما
ً
يكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد المسلسل ،خصوصا
الحلقات األولى بسبب انطالق العمل في وقت متأخر وحاجة
الفريق إلى تسليم الحلقات األولى في موعدها.
ولم يتحقق التوافق مع عدد من الفنانين المشاركين حتى
ً
االن علما بأن المنتجين رامي إمام وهشام تحسين يفرضان
حــالــة مــن السرية على الـمـفــاوضــات مــع الـنـجــوم ،ال سيما مع
ً
تخفيض األجور ترشيدا للنفقات.

١٦

ﻣﻦ  7أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﻧﻮع ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺮﺳﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ
اﻟﻐﺎرﻳﺔ.

ﻟﻮن
ﺗﻨﺎﻏﻢ
ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻮز

ﻗﻴﻤﺔ
ﺷﻜﻞ
ﺷﺠﺮة
ﺣﺼﺎد

ﺑﺪر
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻔﻴﺪ
ﺷﺠﺮة

ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻓﺎﻛﻬﺔ
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ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ق م ر

 1ن ج م ﻫـ ا ل خ ل ي ج
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أﻓﻮﻛﺎدو

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 .4ﺣﺒﻬﺎن – اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ  .7ﺣﻄﻤﻮا )م( – ﻟﻠﻨﻔﻲ .ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 .8اﻷرض اﻟ ـﻤ ــﺰروﻋ ــﺔ  .10وﻋﺎء ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺰاد
»ﻧﻌﺎﻣﺔ« )م(.
 .5ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – )م( – ﻣــﻦ ﻳﻘﺪم رﺷــﻮة – ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي.
)م(.
اﺷﺘﺎﻗﺖ.
 .6ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ  .9ﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮ – ﻣـ ــﻮ ﻃ ـ ـﻨـ ــﻪ
)اﻟﺠﺮﻳﺪة(.
ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻦ ) م ( –

7

 .1ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ ﻛ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ
ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟـﺘــﻪ
ﻫﺪى ﺻﻼح.
2
 ..) .2ﺗــﻮﻳ ـﺴــﺖ( رواﻳ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺰ – ﺟـ ـ ـ ــﺮم
3
ﺳﻤﺎوي.
 .3ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي
ﻟﺤﻦ دوﻳﺘﻮ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ
4
اﻟﺤﺎﻛﻤﻲ وأﺻﺎﻟﺔ.
 .4ﺧ ـ ــﺪع )م( – أز ﻫ ـ ــﺎر
5
راﺋﻌﺔ اﻷﻟﻮان.
 .5ﻧـﻐـﻤــﺔ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ –
6
ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة
ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ )م(.
7
 .6ﻣ ــﺮ ﺗـ ـﻔ ــﻊ )م( – ﻣــﻦ
أوﻻد ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮح ) ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ
اﻟﺴﻼم( – ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
8
 .7ﻛﺜﻴﺮ – ﻓﻨﺎء اﻟﺪار )م(.
 .8ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ
9
)ﻳﺤﺘﻤﻴﺎن(.
 ..) .9ا ﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮأة( ﻋ ـﺒ ــﺎر
10
ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن – دوﻟﺔ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
 .10ﻣ ـ ــﻦ أ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻣ ــﺪن أوﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
)م(.
اﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
) .2روﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮو(..
ً
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﺸﻜﺴﺒﻴﺮ –
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
اﻛﺘﻤﻞ.
 .1أ و ل ﻛـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ  .3ﺑﺤﺎر – ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ )م(.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

tawabil@aljarida●com

6

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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اﻟﻌﺪد  / 4037اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  3 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻧﻘﺒﺎض ﻣﻬﻨﻴﺎ :رﺗﺐ أوﺿﺎﻋﻚ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻚ ﻗﺒﻞ
ّ
اﻟﺒﺪء ﺑﻤﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺮاء وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ
ّ
ّ
ﻳﺨﺺ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ.
ﺗﺨﺺ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮك إﻳﺎﻫﺎ.
ً
ً
ً
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﻠﺘﻘﻲ وﺟ ـﻬــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ
ً
ﻧﻔﺴﻚ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ّ
ً
ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺤ ــﻘ ــﻖ إﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎزا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا
وﺗ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺨﻒ اﻟﻮﻫﺞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ
وﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺒﺮودة واﻟﺮوﺗﻴﻦ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻌ ـﻴــﺶ ﺗـ ـﺠ ــﺎرب ﻓــﻲ
إﺣﺪى رﺣﻼﺗﻚ ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻚ ﺑﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻷن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ ﺗﻌﺎﻇﻤﺖ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون ّ
ﻋﺎﻣﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺠﻠﺐ إﻟﻴﻚ ﻣﻜﺎﺳﺐ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ّ
ﺗﺠﺪد ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ
ّ
ﻣﻌﻨﻮي وإﻟﻰ ﻣﺆاﺳﺎة.
إﻟﻰ دﻋﻢ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺎن وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻚ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﺎﺳﺘﻌﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :راﺟﻊ أوﺿﺎﻋﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
واﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ّ
وﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻚ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻤﻚ اﻟﺰﻣﻼء
ّ
اﻟﻌﻮن ﻓﺘﺤﻘﻖ أﻣﻨﻴﺘﻚ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻛ ـﻤ ــﺎ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف
ّ
ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻗﻠﻘﺘﻜﻤﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﺘــﺮﻛــﺰ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎرﺋﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺼﺎدف ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻚ
ّ
ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺆازرة ّ
ﻓﻠﻜﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺮارات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻜﻤﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻘـ ّـﺮﺑـﻴــﻦ ﻳﻌﻤﻞ
ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ ﻓﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻧﻈﻢ أﻣﻮرك وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ
ً
وﻛﻦ دﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪك.
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ـ ًـﺎ :ﺗ ـ ـ ّ
ـﺮو ﻗ ـﺒ ــﻞ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻗـ ــﺮارك
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ.
ً
ّ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :أﻧ ــﺖ ﺻــﺎﺣــﺐ ﺣ ــﻆ ﻷن
ً
ﻟﺪﻳﻚ أﻫﻼ وأﺻﺪﻗﺎء أوﻓﻴﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻘﺘﺤﻢ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ وﺗﺤﻘﻖ
اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻔﻀﻞ اﺟﺘﻬﺎدك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ذﻛﺮﻳﺎت ﻣﻊ ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﺠﺎة وﺗﺤﺰﻧﻚ.
ً
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻴــﻮم أﺧ ـﺒــﺎرا
ً
ﻟﺴﻔﺮ أو ﻟﺮﺣﻠﺔ.
ﻃﻴﺒﺔ وﺗﺼﻤﻴﻤﺎ
ٍ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ّ
وﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ
ﺗﺘﻠﺒﺪ اﻷﺟﻮاء
ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﻻ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـ ــﺮارات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﺎﻷﻓﻼك ﻟﻴﺴﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻄﺮأ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﺿﻌﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ّ
ّ ُ
ً
ﺑﺠﺪﻳﺔ وﺗﻔﺘﺢ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﻠﻞ اﻷﻣﻮر
أﻣﺎﻣﻚ أﺑﻮاب اﻟﻨﺠﺎح واﻻزدﻫﺎر.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﻤـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ ﺷ ـﺨــﺺ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮف اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ وﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاودك ﻓ ـﻜ ــﺮة
اﻻرﺗﺒﺎط.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :أﻣﺎﻣﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻤﺎرس
إﺣﺪى اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻓﻼ ﺗﻬﻤﻠﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :

17
ِّ
سعاد عبدالله :شخصيتي في «أنا عندي نص» محيرة
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

العمل من تأليف الرومي وإخراج الزعبي ويعرض خالل رمضان المقبل
محمد جمعة

تتصدى الفنانة القديرة سعاد
عبدالله لبطولة عمل درامي
جديد ،بعنوان "أنا عندي
نص" ،ومن المقرر عرضه في
رمضان المقبل.

يشارك في بطولته
الياسين وشجون
وفاطمة الصفي
وهدى الخطيب
ومرام

بــدأت الفنانة القديرة سعاد
عبدالله تصوير أولــى مشاهد
ع ـم ـل ـهــا ال ـ ــدرام ـ ــي ال ــرم ـض ــان ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد "أن ـ ـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــدي ن ـ ــص"،
م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف د .حـ ـم ــد ش ـم ــان
الرومي وإخــراج منير الزعبي،
والـمـسـلـســل يـجـمــع إل ــى جانب
الفنانة المخضرمة نخبة من
ن ـج ــوم ال ـســاحــة ال ـف ـن ـيــة ،منهم
س ـل ـي ـم ــان ال ـي ــاس ـي ــن وش ـج ــون
وفاطمة الصفي وهدى الخطيب
وب ــدري ــة طـلـبــة وم ـ ــرام ومـحـمــد
العجيمي وريــم ارحـمــة وغــرور
وليلى عبدالله وحسين المهدي
والـفـنــانــة ال ـقــديــرة ال ـعــائــدة من
االع ـتــزال اسـتـقــال أحـمــد ،التي
يتوقع ان تطل كضيف شرف.
وحول اسم العمل "أنا عندي
نص" ،قالت عبدالله ،في تصريح
خ ــاص ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن تفسير
االسـ ــم م ـت ــروك لـلـمـشــاهــد ،لكل
شخص حرية تأويل االسم من
وجهة نظره الخاصة ،أنا عندي
نص ،أي امرأة ناقصة بالنسبة
لـلـقــانــون ،السـيـمــا أنـنــي اجسد
شخصية ا م ــرأة كبيرة بالعمر
تقاعدت من وظيفتها وال تجد
مكانا تسكن فـيــه ،وفــي الوقت

نفسه تعشق الكتابة والقراء ة،
فهي مثقفة ج ــدا ،السيما أنها
كــا نــت تعمل أمينة مكتبة قبل
أن تـتـقــاعــد ،لــذلــك عـنــدهــا نص
تدور حوله ،ولكن هذا ال يمنع
أن ال ـم ــرأة تـحـصــل عـلــى نصف
حقوق.

متخوفة
وتــوقـفـنــا مــع الـفـنــانــة سعاد
عبد الله عند استعدادها للعمل
الـ ـج ــدي ــد ،ف ـق ــال ــت" :ال أخـفـيـكــم
سرا ،كلي تركيز لهذه التجربة،
ومتخوفة قليال ،خصوصا أن
الشخصية محيرة ،فهي امــرأة
يعتبرونها (من أهل الله) ،لذلك
تشغل كــل تفكيري" ،مــؤكــدة ان
ال ـف ـن ــان يـجـتـهــد وي ـق ــدم ك ــل ما
لــديــه ويـبـقــى الـتــوفـيــق مــن الله
سبحانه وتعالى.

أرضية صلبة
وشددت الفنانة المخضرمة
ع ـلــى أن ـهــا راض ـي ــة ت ـمــامــا عما
قدمته خالل مشوارها الفني من
أعمال ،وقالت" :عندما اخطو أي

خطوة أتأكد قبلها أنني سأقف
ع ـلــى أرض ـي ــة ص ـل ـبــة ،لــذلــك أنــا
راضية تماما".
ي ــذك ــر ان سـ ـع ــاد عـ ـب ــد ال ـل ــه
قــدمــت خــال رمـضــان الماضي
مسلسل "عـبــرة ش ــارع" ،وتــدور
أحداثه حول امرأة قاسية يمكن
وصفها بأنها امرأة ليس لديها
إنسانية تجاه البعيد أو القريب
منها ،بمن فيهم أبناؤها ،كما
أنها أنانية وال تهتم إال بنفسها
وبـمـصـلـحـتـهــا ،ك ـمــا أن لــديـهــا
أف ـك ــارا غــريـبــة ،فـهــي ت ــرى الفن
ع ــارا ،وهــو مــا يجعلها ترفض
أن تعمل ابنتها في هذا المجال،
لكن إلى أي مدى ستستمر على
هذا المنوال؟
والـعـمــل مــن تــألـيــف د .حمد
الرومي ،وإخراج منير الزعبي،
وبطولة الفنانة سعاد عبدالله،
وشارك في بطولته إلى جانبها
مـحـمــد ا لـمـنـيــع وداود حسين
وجمال الردهان وباسمة حمادة
وعبدالله البارون وهبة الدري
وفاطمة الصفي وعبدالمحسن
القفاص وعبدالله الطراروة.

سعاد عبد الله ومرام في كواليس «عبرة شارع»

المليفي :نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية لمواكبة التطور
●

أقام المركز الثقافي لجمعية المحامين
الكويتية نــدوة بعنوان "صناعة الثقافة
فــي ا ل ـكــو يــت" عـلــى مـســرح حـمــد العيسى
بــال ـج ـم ـع ـيــة ،شـ ـ ــارك ف ـي ـهــا ك ــل م ــن مــديــر
تحرير مجلة ا لـعــر بــي إ بــرا هـيــم المليفي،
وال ـم ـح ــام ــي مـ ـش ــاري ال ـط ــوي ــل ،وال ـكــاتــب
وا لـنــا شــر عبدالله جليعب ،وأدار الندوة
د .محمدالبغيلي ،وحضرها المدير العام
للمركز الثقافي بشرى الهندال ،وجمع من
االدباء والمهتمين.
فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــدا يـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال د .ا لـ ـبـ ـغـ ـيـ ـل ــي إن
ال ـم ـحــاضــرة ت ـت ـنــاول عـ ــددا م ــن ال ـم ـحــاور
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وم ـن ـه ــا ال ـم ـح ــور ال ـقــانــونــي
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــور الـ ـم ــؤسـ ـس ــي
الـحـكــومــي ،وسـيـتـحــدث ال ـم ـشــاركــون عن
ت ـل ــك الـ ـنـ ـق ــاط .واس ـت ـه ــل ال ـم ـل ـي ـفــي كــامــه
بــا لـحــد يــث عــن مصطلح تصنيع الثقافة
وكيف تم جمع هاتين المفردتين ،مشيرا
إلى أنه ليس من المستغرب أن نرى ذلك
المصطلح من زاو يــة مــرور اإل بــداع بعدة
مراحل حتى يصل في الشكل النهائي إلى
منتج يستهلكه ا ل ـنــاس ،فـهــذه الصناعة
يدخل فيها الورق ،والتغليف ،والتوزيع
وانتقال الكتب من دو لــة إ لــى دو لــة ،وهي
عملية كـبـيــرة ج ــدا ،فـيــو جــد عـلــى سبيل
المثال بيع في المواقع ،وهي اآلن صناعة
حقيقية.

الهندال مع المشاركين في الندوة
وأكد المليفي في كلمته أنه يوجد في
الكويت بنية تحتية جيدة للثقافة مؤطرة
بقوانين ،وباإلمكان االنطالق منها في أي
وقت ،مشيرا إلى أن "ما حصل هو انحراف

العنبري :ردود األفعال حول
«قهوة مزاجي» أثلجت صدري

●

محمد جمعة

ط ــرح ــت ال ـف ـنــانــة أم ــل ال ـع ـن ـبــري ق ـبــل أيـ ــام سـنـغــل جــديــدا
بعنوان "قهوة مزاجي" ،من كلمات الشاعر فهد الرويضان،
وألحان خالد الجاسم ،وتوزيع ومكس وليد سلطان ،وإيقاع
عبدالحميد الصقر ،وكورال بنات الكويت.
وفـ ــي ت ـصــريــح لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،أع ــرب ــت أمـ ــل ع ــن سـعــادتـهــا
بمولودها الغنائي الجديد ،والذي حقق انتشارا كبيرا خالل
األيام الماضية ،وقالت إن العمل تم تسجيله في استديو نهمة
بالكويت ،متوجهة بالشكر إلى فريق العمل الذي ساندها.
وثمنت أمل ردود األفعال الطيبة حول العمل ،التي "أثلجت
صدري" ،مؤكدة حرصها على التواصل مع الجمهور بين فترة
وأخرى ،من خالل األغنيات السنغل ،ومشددة على أهمية أن
يضيف المطرب لرصيده مزيدا من األعمال التي تصنع الفارق
في الحفالت الجماهيرية.
وأضافت" :بال شك األغنيات مثل وقود الفنان في الحفالت
أو المناسبات العامة ،وتثري أرشيفه الغنائي ،وتساهم في أن
يمضي قدما بمغامرته في الساحة الفنية متسلحا بأعماله".
وللعنبري مشاركات درامية عدة ساهمت في تثبيت أقدامها
بالساحة الفنية ،لتجمع بين التمثيل والغناء ،وتحافظ على
التوازن بينهما.

إل ــى أف ـض ــل ،ح ـتــى ن ــواك ــب ال ـت ـطــور ال ــذي
يحدث في العالم ألننا خارج نطاق حركة
ال ـب ـش ــري ــة ،ف ـن ـحــن م ـت ـفــرجــون عـلـيـهــا وال
نساهم فيها".
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب جـ ـلـ ـيـ ـع ــب ف ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ــن
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي م ــن الـمـمـكــن أن تـقــابــل
الكاتب الشاب في الكويت ،وعن التحديات
الـتــي تـقــابــل الـنــاشــر الـكــويـتــي مــن ناحية
جـ ـ ــودة ال ـك ـت ــب ال ـم ـط ـب ــوع ــة ،وكـ ـي ــف يـتــم
تصدير الثقافة الكويتية إلى اإلقليم في
الخليج .كما تحدث عن الوعي األدبي.
أما المحامي مشاري الطويل فتحدث
ع ــن م ــوض ــوع حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة
ووص ـفــه بــأنــه شــائــك وعـمـيــق ج ــدا ،وقــال
إنه خصصت له العديد من المراجع التي
ســا هــم مــن خاللها الباحثون فــي تطوير
تلك العملية والتوسع فيها من الجوانب
الـفـنـيــة ،مـشـيــرا إلــى أن هـنــاك الـعــديــد من
ال ـم ـن ـظ ـمــات وال ـم ــراك ــز الـمـتـخـصـصــة فــي
م ـجــال الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة ،ب ــل ،ان ــه أصـبــح
منهجا علميا يدرس في كليات الحقوق
وينال عليها الباحثون درجات علمية.
وأوضح الطويل أن الكويت انضمت إلى
الـعــديــد مــن االتـفــاقـيــات اسـتـشـعــارا منها
بأهمية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
على وجه الخصوص ،وقد أصدرت قانونا
سنة  99في شأن حقوق الملكية الفكرية.

«الهجرة السورية» المس روح الواقع والخيال

بمشاركة  10فنانين من مدارس مختلفة ّعبروا عن حبهم لوطنهم
●

أمل العنبري

عن هذه المسيرة فقط ،ولكن اآلن نشهد
عـ ــودة وص ـح ــوة ج ـي ــدة م ــن خ ــال ان ـشــاء
المراكز الثقافية".
أ مــا مــن ناحية ا لــو ضــع ا لـعــر بــي فيقول

ال ـم ـل ـي ـف ــي" :كـ ـن ــا م ـت ـخ ـل ـف ـيــن فـ ــي ال ـع ــال ــم
الـتـقـلـيــدي ،ون ـحــن مـتـخـلـفــون فــي الـعــالــم
الــرق ـمــي ،فـمــا نـحـتــاج إل ـيــه هــو إجـ ــراء ات
ليست تقليدية من أجل تحسين الوضع

فضة المعيلي

انطالقا من سعي معرض The Hub
ال ـم ـت ــواص ــل إلنـ ـع ــاش ال ـح ــرك ــة الـفـنـيــة،
أطـلــق مـعــرض "الـهـجــرة ال ـســوريــة"The
 Syrian Journeyبالتعاون مع الفنانة
الـتـشـكـيـلـيــة ال ـس ــوري ــة آي ــة خ ـيــر ،حيث
يجمع نخبة مــن الفنانين السوريين،
والذي فتح أبوابه أمام الجمهور وعشاق
الفن ،وسيستمر على مدار أسبوع كامل.
يـهــدف الـمـعــرض الــى دعــم الجوانب
ال ـف ـن ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـف ـن ــان ـي ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن،
تزامنا مع األحــداث اإلنسانية الحالية
ف ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ــوري ــة،
وتشجيعهم على خطى دو ل ــة الكويت
الدائمة.
وتـ ـشـ ـم ــل أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
ً
ال ـم ـع ــرض كـ ــا مـ ــن :آيـ ــة خ ـي ــر ،ومـهـنــد
عرابي ،ومحمد خياطة ،وريما سلمون،
ونور بهجت ،وتالة خير ،وسحر شان،
وزهير حسيب ،وخلود سباعي ،ونعمان
عيسى .وتميز المعرض بأعماله الفنية
التي المست روح الواقع والخيال معا
في أنساق تشكيلية متنوعة وذات أبعاد
ومضامين مختلفة.

الفن السوري
وبهذه المناسبة قالت خير" :أطلقت
على المعرض الهجرة السورية ،وجمعت
 10فنانين سوريين ،وأنا شاركت أيضا
مـعـهــم ف ــي ال ـم ـع ــرض" ،ول ـف ـتــت إل ــى أن
بعض الفنانين يقيمون في دمشق ،وهم
فنانون معروفون من المدرسة القديمة،
أما الفنانون اآلخرون فيقيمون في دبي،
وهناك فنانة تعيش في أوروبا ،مضيفة
أن كــل ف ـنــان ش ــارك فــي الـمـعــرض كتب
رأيه عن سورية .وعن مشاركتها تقول
خير إن لوحاتها تحكي عن المرأة التي
جسدت ســوريــة ،فـجــاء ت تــارة بصورة
المالك وتارة أخرى بصورة المعطاءة.

دريا تنضم إلى «A Million
»Little Things

انضمت املمثلة األميركية
دريا دي ماتو إلى املوسم
الثاني من مسلسل A
،Million Little Things
الذي يعرض على شبكة
.ABC TV
وستؤدي دي ماتو
دور السيدة نيلسون،
في مسلسل A Million
 ،Little Thingsوهي
امرأة تعيش في عنوان
باربرا مورجان القديم،
ولم تكشف  ABCعن أي
تفاصيل أخرى.
وتدور أحداث املسلسل
الدرامي في بوسطن حول
مجموعة من األصدقاء
يهتز عاملهم عندما
يخسرون أحدهم ،وفقا ملا
تناقلته تقارير إعالمية
عاملية.
وتضم قائمة املمثلني
ديفيد جيونتولي ورون
ليفنجستون وروماني
مالكو وأليسون ميلر
وكريستينا ماري موسى
وكريستينا أوتشوا.

 11مليون مشاهدة لتريلر
«»Hobbs & Shaw

خالل ندوة «صناعة الثقافة في الكويت» التي أقيمت في جمعية المحامين
فضة المعيلي

سلة أخبار

حقق التريلر الرسمي
األول لفيلم "Hobbs
 "& Shawعلى موقع
"يوتيوب" مشاهدات
وصلت إلى نحو 11
مليونا في  3أيام،
والفيلم من املقرر طرحه
 2أغسطس املقبل في دور
العرض حول العالم.
وألول مرة سيكون
الجزء الجديد بدون
بطل السلسلة فان ديزل،
ويدور الفيلم حول
الثنائي لوالم لوك هوبز،
واملنبوذ ديكارد شو،
حيث يشكالن تحالفا
غير متوقع ،عند تهديد
شخص شرير معزز من
الناحية الجينية مستقبل
البشرية.
ويشارك في بطولة
الفيلم املمثلة فانيسا
كيربي ،واملمثل العاملي
إدريس إلبا ،بجوار
الثنائي داوين جونسون
وجيسون ستاثام،
والعمل من تأليف كريس
موران ،وإخراج ديفيد
ليتش.

إميليا كالرك تعلن عودة
«صراع العروش»

جانب من اللوحات في معرض « الهجرة السورية» ويبدو السيد محمد ناجيا
وك ـت ــب ال ـف ـن ــان ــون عـ ـب ــارات مختلفة
ع ـ ّـب ــرت ع ــن ح ـب ـهــم لـ ـس ــوري ــة ،وق ــدم ــوا
أعمالهم الفنية التي فاضت بأساليب
فنية ،ومدارس وأفكار تحفل بتجليات
لونية ،فكتبت خير "إنها أنثى مزحومة...
وام ــرأة نجد في بساطتها جاذبيتها..
ومن الحب لها صارت الحروب عليها..
ليتهافتوا على إزعــاج المساء الجميل
ف ـي ـه ــا ،ل ـك ـن ـهــا ب ـق ـيــت أم ـ ـ ــا ..أط ـي ــب مـمــا
ينبغي ..تحضن أبناء ها لتبقى را حــة
ال ـي ــاس ـم ـي ــن ف ـي ـهــم وف ـ ــي كـ ــل ال ـ ـشـ ــوارع
والـ ـح ــارات الـعـتـيـقــة ..ولـتـبـقــى ســوريــة
الحبيبة ..كانت لكي تبقى وبقيت ألنها
كــانــت" ،وشــاركــت خير بلوحات جاء ت
ب ـع ـن ــوان ـي ــن م ـن ـهــا "ي ــاس ـم ـي ــن الـ ـشـ ــام"،
و"م ـ ـ ـ ــاك" ،و"لـ ـمـ ـس ــات ح ـن ـيــن ل ـل ــوط ــن"،
و"ش ــام" ،و"أم ــل" .أمــا الفنان التشكيلي
مهند عــرابــي فكتب "رغــم البعد نحمل
في داخلنا قصصنا وحكايات جداتنا
ورائحة أزقتنا القديمة وصباح مدننا".

روح ووجدان
أمـ ـ ــا ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة خـ ـل ــود ال ـس ـبــاعــي

فـكـتـبــت "يـتـضــاعــف نــزيــف ال ـلــوحــة مع
اغتيال مدينتي األم حلب الحبيبة ،التي
عشت فيها الطفولة وعايشتها بالروح
والوجدان ،وأمسيت شاهدة على تفتيت
نسيجها الروحي" ،ثم ماذا بعد كل هذا
الدمار؟ ثم ماذا بعد كل هذا الحنين...؟
هل تسجل اللوحة اليوم نزيف مدينتي
الـعــريـقــة؟ هــل يـنــدمــل ال ـجــرح بـعــد هــذا
الترحال؟
ّ
وعبرت تالة خير عن حبها لسورية
"سـ ــوريـ ــة وط ـ ــن خ ـ ــاق ت ــاق ــت ف ـي ــه كــل
التناقضات وتوحدت األضداد ،عالجت
دوما الخوف باألمل ،والكراهية بالمودة،
والموت بحب الحياة .مرآتها وعينها
عكستا حقيقة تاريخ اإلنسان .في زمن
أف ــرغ ــت فـيـهــا كـلـمــة اإلن ـســان ـيــة م ــن كل
معانيها ورم ــت األغ ــوال فــي أحشائها
كل قبائحها.
ل ـك ــن سـ ــوريـ ــة س ـت ـب ـقــى ن ـق ـط ــة ع ــام
ومــوعــد استحقاق فــي ذاك ــرة اإلنـســان..
أس ـط ــورة خـلــق دائـ ــم" .وأخ ــذت لــوحــات
خ ـي ــر عـ ـن ــاوي ــن ،وم ـن ـه ــا ل ــوح ــة ج ــاءت
بعنوان "عويل أب"" ،خرق األقنعة".
وكتب الفنان نعمان عيسى" :بإمكاننا

أن نستخدم الرمزية لإلنارة على بعض
الـقـضــايــا أول ل ـطــرح مـفــاهـيــم مختلفة
بصيغ مختلفة ،لكن ثمة قضايا توجد
في المستوى البعيد جدا من القلب .ربما
ال ينفع معها الترميز ،مفاهيم غائرة في
ّ
القلب للدرجة التي قد تشكل القلب ذاته.
وع ـ ـ ّـب ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد خـ ـي ــاط ــة م ـ ــن خ ــال
م ـشــارك ـتــه ب ـع ـب ــارة جـ ــاء ف ـي ـهــا" :ه ـنــاك
خيط رفيق يربطني دائما بك ،يجعلني
أس ـت ــرق ال ـن ـظــر إل ـيــك كــال ـعــاشــق ،أت ــوق
لعناق سمائك وبيتي الذي لم أعد أعرفه
عنوانه ...إلى لقاء قريب" .وجاءت بعض
أعمال خياطة بعنوان "األم العمالقة".
أم ـ ــا س ـح ــر ش ـ ــان ف ـك ـت ـبــت "عـ ـل ــى مــر
الـ ـعـ ـص ــور واألزمـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ــانـ ــت سـ ــوريـ ــة،
وسـتـبـقــى بـلــد الـمـحـبــة والـ ـس ــام ،على
الرغم من كل المتاعب والـظــروف التي
مرت بها وبالمعول ،وليس بحد السيف،
بنيت على أرضها الحضارات ،وجاءت
هذه الجدارية بالخط المسماري لتخلد
ه ــذه الـمـعــانــي الــرائ ـعــة" :حـطــم سيفك..
وتناول معولك واتبعني لنزرع السالم
والمحبة في كبد األرض" ...رسالة من
اإلله بعل 5000 ،سنة قبل الميالد.

نشرت الفنانة إميليا
كالرك ،عبر حسابها
الشخصي بـ"إنستغرام"،
صورة لها من دورها في
مسلسل "صراع العروش"،
أعلنت بها عودة املسلسل.
وعلقت إيميلي على
الصورة" :خمنوا من الذي
عاد .لقد عدت مجددا".
ولعبت كالرك في املسلسل
شخصية "دانريس" ،التي
حققت نجاحا كبيرا.
ُيذكر أن "صراع العروش"
مسلسل فنتازيا ملحمي
من تأليف ديفيد بينيوف
ودانيال وايز ،لقناة "اتش
بي أو" ،وهو عن رواية
"لعبة العروش" ،أحد
أجزاء سلسلة روايات
"أغنية من ثلج ونار"
ملؤلفها جورج آر .آر
مارتن.
وبدأ عرض الحلقة األولى
من املسلسل في  17أبريل
 ،2011ومنتظر عرض
الحلقة األخيرة منه في 19
مايو .2019

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

إﻧﺰال أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور ...و»ﺣﺮس إﻳﺮان« ﻳﺨﻠﻲ ﻣﻄﺎر دﻣﺸﻖ

ّ
أﻧﻘﺮة ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻧﺴﺤﺎب واﺷﻨﻄﻦ ...وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺤﺬرﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة »اﻟﻨﺼﺮة« ﻋﻠﻰ إدﻟﺐ
ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻷﻧﻈﺎر ﻹﻋﻼن اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻮﺷﻴﻚ اﺳﺘﻌﺎدة
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺰال ﻧﺎدرة
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور ،ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺗﺘﺠﻪ إﻳﺮان ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر دﻣﺸﻖ إﻟﻰ
ﻗﺎﻋﺪة  T٤اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺺ.

وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﻋﺘﺰام اﻟﺤﺮس
اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺰوﻳﺪه
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻄﺎر
دﻣ ـﺸ ــﻖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ إﻟـ ــﻰ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة T4
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻧﻔﺬت اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟـﻴــﻞ اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء -اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻧﺰال ﻧﺎدرة ﻓﻲ رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ دﻳﺮ
اﻟﺰور اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ " :ﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮوﺣﻴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪاﻫﻤﺔ وإﻧﺰال
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻴ ــﺖ ﻣـ ــﺎﺟـ ــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ،
واﻋﺘﻘﺎل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟ ــﺮز ﻓﻲ
رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ
وﺳـ ــﻂ إﻃ ـ ــﻼق رﺻ ـ ــﺎص ﻛﺜﻴﻒ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ واﻟـﻄــﺎﺋــﺮات
اﻟ ـﻤــﺮوﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺤﻠﻖ
ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﻣﻨﺨﻔﺾ".
وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪر أن ﻫ ــﺪف
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺧــﻼ ﻳــﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ً
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻦ
ﻧﻔﺬ اﻟﻬﺠﻮم ﻫﻲ ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑ ـ ــﺪون ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﻢ
ﻓﻲ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
)ﻗﺴﺪ(.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻤﻌﺎرك
ﺗــﻮﻗـﻔــﺖ ﺑـﻴــﻦ "ﻗ ـﺴ ــﺪ" و"داﻋـ ــﺶ"
ﻗـ ـ ــﺮب ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮﻛـ ـﻤ ــﺎل ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪود اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮاﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻻﺳﺘﺴﻼم ﻧﺤﻮ 300
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ أﻏـﻠـﺒـﻬــﻢ
أﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ،إﻻ أﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻳ ــﺮﻓ ـﻀ ــﻮن
وﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻧﻔﺎد
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة رﺑﻤﺎ
ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم.
ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎء ،ﻗـﺼـﻔــﺖ
ﻣﻴﻠﺸﻴﺎ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
أﻣ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ ﺷ ـ ـ ــﺮق ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن "اﻟﻘﻮة اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ــﻮاء  45ﻏ ــﺮب اﻷﻧ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ
اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻗﺼﻔﺖ ﻣﻘﺮات
داﻋ ــﺶ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺎﻏــﻮز ﺑــﺪﻳــﺮ اﻟ ــﺰور
ً
ﺑﻨﺤﻮ  50ﺻﺎروﺧﺎ"،
وذﻛ ـ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻹﻋ ـ ــﻼم اﻟـﺤـﺸــﺪ
ا ﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ أن " ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎت
اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن
اﻟﺪواﻋﺶ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻮون اﻟﺘﺴﻠﻞ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ".

رﻳﺎﺑﻜﻮف

إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،أﻓـ ـ ـ ــﺎدت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ

ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ
اﻟﺨﺼﻮم
رﻏﻢ ﺳﻌﻴﻬﻢ
اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺨﻠﻖ
ﺧﺼﻮﻣﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺮان

ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻮﺳﻜﻮ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ

ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻌﺎم أﺳﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ )أ ف ب(
"ﻫـ ــﺂرﺗـ ــﺲ" أﻣـ ــﺲ ﺑـ ــﺄن اﻟ ـﺤ ــﺮس
اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﻮري ﻳـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎه
ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟ ـﻘــﻮات اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻷﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺎر دﻣ ـﺸــﻖ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟــﻰ ﻗﺎﻋﺪة  T4اﻟﺠﻮﻳﺔ،
اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪة اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﺣﻤﺺ
وﺗ ــﺪﻣ ــﺮ ،راﺑ ـﻄ ــﺔ اﻷﻣـ ــﺮ "ﺑـﻤــﻮﺟــﺔ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ".
ً
وﻻﺣـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎ ،أﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ وﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ،
ﻟﺸﺒﻜﺔ "روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم" ،ﺑﺄن إﻳﺮان
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺮﻛﺰ إﻣﺪاداﺗﻬﺎ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺎر دﻣ ـﺸــﻖ
ﺗ ـﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎرات اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻘﻠﻪ
ً
إﻟــﻰ ﻗﺎﻋﺪة  T4اﻟﻤﻌﺮوف أﻳﻀﺎ
ﺑـﺎﺳﻢ "اﻟﺘﻴﺎس".
وﺑـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ
اﻹﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ـ ــﺈن "إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮان
ً
ﺻﻌﺪت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر دﻣﺸﻖ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑ ـﺸ ــﺎر اﻷﺳ ـ ـ ــﺪ ،وﺣ ــﻮﻟ ـﺘ ــﻪ ﺧ ــﻼل
ﺳ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﺗﺴﻠﻢ
اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
وإﻣــﺪادﻫــﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻫﺠﻤﺎت

إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ "ﺗ ـﺴ ـﺒ ـﺒــﺖ ﺑ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات
ﺑ ـﻴ ــﻦ إﻳـ ـ ـ ــﺮان ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ وﻧ ـﻈ ــﺎم
اﻷﺳﺪ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻮﺿﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
وروﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺧ ـﻠــﻖ اﻻﻧ ـﻄ ـﺒ ــﺎع ﺑــﺄن
اﻟﻨﻈﺎم أﻋﺎد اﻻﺳﺘﻘﺮار".

ﻏﻼﺳﻬﺎوس
وﻗﺎﻟﺖ "ﻫﺂرﺗﺲ"" ،ﻟﺪى ﻓﻴﻠﻖ
اﻟﻘﺪس ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ،
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺧـ ــﺎص داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر،
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻣـﺘــﺎر ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﻣﻌﺒﺮ
دﺧ ــﻮل اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ واﻟـﺴـﻴــﺎح"،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺠﻮار اﻟﻤﻄﺎر
ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻨﺪﻗﻲ ﻏﻼﺳﻬﺎوس ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﻦ  7ﻃﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻮل ﻟﻤﻘﺮ ﻳﺪﻳﺮ
ﻣـﻨــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ وﺑــﻪ
ﻣـ ـﺨ ــﺎزن أﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ،اﺛـ ـﻨ ــﺎن ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺤﺖ اﻷرض".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ" :ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ ﺗ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺐ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮب ،ﻣﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة إﻟﻰ
ﺻﻮارﻳﺦ أرض ﺟﻮ إﻟﻰ ﻣﻌﺪات
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ دﻗ ــﺔ ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﺣــﺰب
اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ،إﻟﻰ ﻣﻄﺎر دﻣﺸﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃــﺎﺋــﺮات ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ
اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟـ ـﺜ ــﻮري ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت

إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ
"ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨ ــﺎت ﻣــﻦ
ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ
إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
أو إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري ﻧﻔﺴﻪ".
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ" ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر ﻣـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ
ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎرﻳـ ــﺎت ﺻ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺦ "ﺳـ ـ ـ ــﺎم"،
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ ﺻــﻮارﻳــﺦ
 .SA-22وﻗ ــﺪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ ﻧـﻈــﺎم
اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺠــﻮي اﻟـﺴــﻮري ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻜﺜﻒ ﺧ ــﻼل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

ﺻﻮارﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،ﻧـ ـﻘ ــﻞ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ
"زﻣـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻞ" ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺪر
ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي ﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ أن ا ﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﺑـ ـﺼ ــﺪد ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﺧـ ـﻄ ــﻮط إﻧ ـﺘ ــﺎج
ﺟ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ،ﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮارﻳـ ــﺦ وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪﻫ ــﺎ،
ً
اﻷﺷﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮا ،وﻣﻨﻬﺎ "ﺟﻮﻻن-
ً
ﺑﺮﻛﺎن" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣ ــﺎﻫ ــﺮ اﻷﺳ ـ ـ ــﺪ أوﻋـ ــﺰ

ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻳﻘﺘﺮح إﻟﺤﺎق ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻴﺸﻪ واﻗﺘﺼﺎده ﺑﺈﻳﺮان
•

اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻛﻮﻧﺘﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاي اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻣﺲ )أ ف ب(
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي اﻟ ــﻰ ان "اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮار  1701وﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨــﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻨﺒﺮة

اﻟﺴﻴﺪ :ﺷﺪﻳﺎق وزﻳﺮة ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻘﺪ
ﻻﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ »اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«
ﻫﺎﺟﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،واﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ،
أﻣ ــﺲ وزﻳـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻣﻲ
ﺷﺪﻳﺎق اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ،وأﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺐ "وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻘﺪ".
وﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :دوﻟﺘﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﻓﻬﺔ
ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ُﻳ ّ
ﺴﻤﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻛﺜﻴﺮون وزراء
ً
ﻳﺠﻬﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣ ـﺜــﻼ ،ﻫـﻨــﺎك اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ اﻟ ـ ــﻮزاري ،أي أن
اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
ً
ً
أن ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻋﻠﻨﺎ ﻗﺮار اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ".
وأﺿﺎف" :ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ أﻣﺲ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺤﻘﺪ ،اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺟﺮاء دورة ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺎق اﻋﺘﺮﺿﺖ اﻣﺲ اﻷول ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﻮزراي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺧﻼل ﺟﻮﻻﺗﻪ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة
أن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫ ــﺬا ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ .ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺮﺿﺖ
ﺷﺪﻳﺎق ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي "ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ورد اﻋﺘﺪاءاﺗﻪ واﺳﺘﺮﺟﺎع اراﺿﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ" وﻫﻮ اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ" :ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ ﻟــﻼﺣ ـﺘــﻼل
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ورد
اﻋﺘﺪاءاﺗﻪ واﺳﺘﺮﺟﺎع اراﺿﻴﻪ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ" ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة:
"وﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق وﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد،
ً
ﻳﺠﺐ إﻋ ــﺎدة اﻟـﻘــﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻛــﺎﻣــﻼ ،اﻟﻌﺴﻜﺮي
واﻷﻣﻨﻲ ،ﻟﻠﺪوﻟﺔ".

ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺒﻨﺎء "ﻫﻨﻜﺎرات" ذات
ﻗﻴﺎس ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ.

ﻗﻮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
و ﻋـﻠــﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﻣــﻮاز ﻳــﺔ ،أﻋﻠﻦ
وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟــﺎوﻳــﺶ أوﻏ ـﻠــﻮ أﻣــﺲ
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻗـ ــﻮة ﻣـ ـﻬ ــﺎم ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ
ﻣــﻊ ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻬﺪف
ﺗﻨﺴﻴﻖ ا ﻧـﺴـﺤــﺎب ﻗــﻮا ﺗـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑــﺪون ﺣــﺪوث ﻣﺸﺎﻛﻞ،
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
واﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻵﻣ ـ ـﻨـ ــﺔ
ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،وأن أ ﻧـ ـﻘ ــﺮة
ﺳـﺘـﻌــﺎرض "ﻋ ــﺰل اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ"
ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻛ ــﺪ ﺟــﺎوﻳــﺶ أﻏ ـﻠــﻮ ،اﻟــﺬي
اﻟﺘﻘﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ واﺷـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﻦ ،أن
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻨﺒﺞ ﺗﺴﺎرع
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻵوﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮة ،ﻟ ـﻜ ــﻦ
وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻻ ﺗ ــﺰال ﻓﻴﻬﺎ و ﻳـﺠــﺐ إﺧﺮاﺟﻬﺎ
ً
ً
ﻓـ ـ ـ ــﻮرا  ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮا أن وا ﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ

ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻷ ﻛــﺮاد ﻓﻲ
ً
ً
ﺧﺎﻧﺔ واﺣﺪة "ﻋﻤﺪا أو ﺳﻬﻮا".
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺬرت اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ "اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ" اﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ زاﺧ ــﺎروﻓ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎوﻻت
ً
ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧﻔﺾ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻓـ ــﻲ إدﻟـ ـ ـ ــﺐ ،وإﻧـ ـﺸ ــﺎء
ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺣﺪة ذات ﻗﻴﺎدة
ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ،داﻋ ـﻴــﺔ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ ﺑــﺬل
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻓﺎء
ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ وﻃﺮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ زاﺧﺎروﻓﺎ" :ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎدﻳ ــﻮن ﻓــﻲ
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
ﺧﻂ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ".
وأﻛــﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ،ﺳـﻴــﺮﻏــﻲ رﻳــﺎﺑ ـﻜــﻮف،
أن اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ روﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ
وإﻳ ــﺮان ﺗﺘﻌﺰز ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑﻌﺪ آﺧــﺮ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺨﺼﻮم،
رﻏـ ــﻢ ﺳ ـﻌ ـﻴ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺚ ﻟـﺨـﻠــﻖ
ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
• اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻳﻠﻮح ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﻼوي ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
• اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض

•

اﻟـﺘــﺄم ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا،
اﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن،
ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ،اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن وأﻧﻬﺘﻪ أﻣﺲ اﻻول،
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
واﻓـﺘـﺘــﺢ ﻋ ــﻮن اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ،ﻗــﺎﺋــﻼ" :اﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟ ــﻮزاري
ّ
ﻏﻄﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻧﺄﻣﻞ إﻧﺠﺎزﻫﺎ وﻋﺪم
إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ" .وﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن
ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﺴﺎن ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺒﺪا ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ:
"ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ان ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻴﻬﺎ" .أﻣﺎ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ
ﻣﻲ ﺷﺪﻳﺎق ،ﻓﻘﺎﻟﺖ" :ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪي
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻤــﺎ ﻋـﻴــﻦ وزﻳـ ــﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺮﺑﻄﺔ
ﻋﻨﻖ وﻳﺼﺎﻓﺢ ﺑﺎﻟﻴﺪ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻛﺪت اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺪ "ﺣﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل" ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ "ﺣﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ".
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻻﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،ﻓــﻲ اﻟﺴﺮاي
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ ،أن "اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﻤﻞ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أدﻋﻮ اﻟﻴﻮم أﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".

ﺗﻮﻧﺲ :اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
و»اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ« ﻟﺮﻓﻊ أﺟﻮر

ذﻛﺮت  3ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أﻣﺲ،
أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ و"اﺗﺤﺎد
اﻟﺸﻐﻞ" ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻟﺰﻳﺎدة أﺟﻮر  670أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﺎم .وﻳﺄﺗﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑـ "اﺗﺤﺎد
اﻟﺸﻐﻞ" إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺿﺮاب ﻋﺎم
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺠﻮي ،وﺷﻬﺪ
ﺧﺮوج اﻵﻻف ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ.

ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑـ» «١٧٠١و»اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ«
اﻟﺤﺮﻳﺮي:
َ
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﻬﺎدﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟـ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ"
اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺬ  ٣اﻳﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  48ﺳﺎﻋﺔ،
ُ
ﻓﺪﻋﻮاﺗﻪ اﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺴﻘﻮف ووﻗــﻒ اﻟﺴﺠﺎﻻت،
ُ
وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ "ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻟﻦ
ُ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻﻏﺮاض ﻓﺌﻮﻳﺔ" ،وﻋﻦ وزﻳﺮﻫﺎ "ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺰﺑﻲ"
ّ
ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺒﻖ ،ﺗﺒﺪدت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ،أﻣﺲ اﻻول ،ﻓﻲ
اﻟﺬﻛﺮى اﻻرﺑﻌﻴﻦ ﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻳﺮان،
ّ
ﻟﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﻼم آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎد ﻓﻴﻪ
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ أدﺑﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:
"ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻹﻳــﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻧﺤﻦ ﺳﺎدة
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ" ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ "ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
ﺑﻴﺮوت وﻃـﻬــﺮان وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ،ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﻄﻮات
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺻﺤﻴﺔ".
وأﺷ ــﺎر اﻟــﻰ ان "إﻳ ــﺮان ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻷدوﻳــﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ ،ﻓــﺈن ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ ﻛﺼﺪﻳﻖ
ّ
ﻹﻳﺮان ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي" .وﺗﺎﺑﻊ" :اﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ إﻳﺮان
ّ
ﻟﻺﺗﻴﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ُﻟﻴﺼﺒﺢ أﻗﻮى
ﺟﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﺧﺘﻢ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ" :اﻟﻌﺮوض اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ
ّ
ﻓﺄﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ اﺧﺮى.
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻫــﻲ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء" ،ﻣ ـﺠـ ّـﺪدا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن
"إﻳﺮان ﻟﻦ ﺗﻜﻮن وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ اي ﺣﺮب ﺗﻨﺪﻟﻊ ﺿﺪﻫﺎ،
ﺑﻞ ﺳﻴﺪﻋﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ".

ﻫﺪدت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ
ﺣــﺎل رﻓﻀﺖ واﺷﻨﻄﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب ،إذا اﻗــﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـ "ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ـ اﻟﻌﺮاق" ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
"ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" إن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن "اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺘﺤﺪى ﻫــﺬه اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ"،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﺰﺑﻪ ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ "اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ،وﻫﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ "ﻗﻮات اﺣﺘﻼل".
وأﺿﺎف " :اﻟﻴﻮم ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
واﻟ ـﻘــﺪرات واﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋ ــﺶ ،ﻣﺎ
ً
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﺳﻴﺎدﺗﻪ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن "ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﺗﻐﺎدر اﻟﻌﺮاق وأن ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺒﻠﺪ وﺷﻌﺒﻪ إراﻗﺔ دﻣﺎء
وأزﻣــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﻊ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺟﻨﻮدﻫﺎ أن ﻳﻌﻮدوا ﻓﻲ ﺗﻮاﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" ﻋﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟـ"ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ" اﻟﺸﻴﺦ
ً
ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻧﺤﻦ ﺣﺎﺿﺮون!" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ "ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ
ﺑﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق وإﻧﻤﺎ ) (...ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ دول اﻟـﺠــﻮار" ،ﻓﻲ
اﺷﺎرة اﻟﻰ إﻋﻼن ﺗﺮاﻣﺐ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ إﺑﻘﺎء اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﻏﺮب اﻟﻌﺮاق ﻟـ"ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟﻮ أراد ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺘﺎﺟﺮ ،أن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،ﻓﻌﻠﻴﻪ
أن ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺟﺪا".

ﻋﻼوي
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،وﺟﻬﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،أﻣــﺲ ،ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ اﻟــﻰ زﻋﻴﻢ اﺋﺘﻼف
"اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻳﺎد ﻋــﻼوي ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ّ
وﻧﺒﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ،إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة  11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 13
ﻟﺴﻨﺔ ) 2018ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ( ،ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻣﻦ دون ﻋﺬر
ﺷﺮﻋﻲ  5ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ.
ودﻋﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻼوي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،وﻫــﺪدت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻻﺟ ــﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
اذ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻗﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ واﺣﺪ.

اﻟﻔﻴﺎض واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻧﻘﻠﺖ ﻗﻨﺎة "روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم" اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر
ﻣﻘﺮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض،
ان اﻻﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ أي رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺳﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة
اﻟﻰ دﻣﺸﻖ اﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺳﺪ.
وأﻛــﺪ اﻟﻤﺼﺪر أن "زﻳــﺎرة اﻟﻔﻴﺎض إﻟــﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻄﻮرات
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺤﻠﻮل ﺗﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري".
)أ ف ب(

ذﻛﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
"ﻃﺎﻟﺒﺎن" وﺳﻴﺎﺳﻴﻮن أﻓﻐﺎن،
أﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ روﺳﻴﺎ .واﺗﻔﻖ
اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
آﺧﺮ "ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ"
ﺑﻘﻄﺮ .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن "ﻃﺎﻟﺒﺎن"
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ .وﻛﺎن ﻧﺤﻮ 40
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن،
اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻊ "ﻃﺎﻟﺒﺎن" ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺒﺤﺚ وﺿﻊ إﻃﺎر
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺑﻐﻴﺎب
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻀﺮب ﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﺸﺎد

دﻣﺮت ﻃﺎﺋﺮات ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ،
أﻣﺲ اﻷول 20 ،ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻮم ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ
ﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ ﺗﺸﺎدﻳﻴﻦ دﺧﻠﻮا
اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ
أﻳﺎم .وﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺼﻒ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ
زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ.
وﺗﺘﺰاﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟﺘﺸﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮﻋﺪوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
إدرﻳﺲ دﻳﺒﻲ.

اﻟﻴﻤﻦ :ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﺤﺪﻳﺪة
ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ

ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـ 75اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮي
ﻧﺸﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰوا اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ راﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺤﺪﻳﺪة .وﻗﺎل
ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ" :إﻧﻪ
ﺣﻞ ﻣﻄﺮوح" ،ﻣﺆﻛﺪا ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﻟﻮﻓﻴﻐﺎرو" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .وذﻛﺮت
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﺗﺨﺬت ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ "إم ﻓﻲ
ﺑﻠﻮﻓﻮرت" اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ
 142ﻣﺘﺮا ،وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ "ﺑﺮﻳﺪﺟﻴﻤﺎﻧﺰ
ﺳﻴﺮﻓﻴﺴﺰ" .ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ،
اﺗﻔﻖ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻨﺰاع اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺜﺚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻮات
ﺗﻨﻔﻴﺬ "اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ".
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١٩

دوﻟﻴﺎت

ّ
واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺼﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
• ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ» :ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وإﻳﺮان ﻳﺘﺪﺧﻼن ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ • »رﺋﻴﺲ« اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ
ً
• ﻣﺎدورو ﻟﻦ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ • »اﺟﺘﻤﺎع أوروﻏﻮاي« ﻳﺒﺤﺚ ﺣﻼ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ّ
وﻋﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﺮﻓﻮا
ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ »اﻟﺮﺋﻴﺲ« ﺧﻮان
ﻏﻮاﻳﺪو ،ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وإﻳﺮان
ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ.

ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ
ﻋ ـ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوروﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاي،
ﻣــﻮﻧـﺘـﻴـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ،أﻣـ ــﺲ ،اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ
دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى وزاري،
ﺣ ـﻀــﺮه ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻣ ــﻦ أوروﺑـ ــﺎ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓــﻲ
ﺧﻠﻖ اﻟـﺸــﺮوط ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣــﺔ
اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،أﻋﻠﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟ ـ ــﻮن ﺑ ــﻮﻟـ ـﺘ ــﻮن ،أن »اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻲ رﻓـ ــﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ أي ﻣﺴﺆول ﻋﺴﻜﺮي
ﻓﻨﺰوﻳﻠﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮىُ ،ﻳﺪاﻓﻊ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃـ ـ ّـﻴـ ــﺔ وﻳـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮف
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو«.
ّوﻓ ــﻲ ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳ ـﺘـ ّـﺮ«،
ﺣﺬر ﺑﻮﻟﺘﻮن ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻦ أﻧﻪ
ّ
ﺳﻴﺘﻢ إﻏــﻼق
»ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟـﻌـﻜــﺲ،
داﺋﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«،
ّ ً
ّ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎراﻛﺎس
ﺣﺎﺿﺎ
ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ »اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
ﻓﻲ  13اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
»إﻋﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ«،
أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،أن »إﻳــﺮان وﺣﺰب
اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻨﻔﻮذ ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ« ،وﻛـﺸــﻒ أن »ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪا
ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ«.
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت أدﻟـ ـ ــﻰ ﺑـﻬــﺎ
ﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة »ﻓ ــﻮﻛ ــﺲ ﺑ ـﻴ ــﺰﻧ ــﺲ« ﻣـﺴــﺎء
أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻗ ـ ــﺎل ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ» :ﻻ
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎس أن ﻟ ـ ــﺪى ﺣ ــﺰب
اﻟـﻠــﻪ ﺧــﻼﻳــﺎ ﻧﺸﻄﺔ ،واﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﻮن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
ﺑ ــﻞ وﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻧـ ـﺤ ــﺎء أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ«.
ً
وردا ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـ ــﺆال ﻋ ــﻦ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ
روﺳـﻴــﺎ وﻛــﻮﺑــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻗﺎل
ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ إن »روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ
ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮدة ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ وﻛ ــﻮﺑ ــﺎ
ﻛــﺬﻟــﻚ .وﻧــﺄﻣــﻞ ﺑﺸﺪة ﻓــﻲ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ

ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺳـﻠـﻤــﻲ ،وﻫـ ــﺬا ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ،
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺮﻳﺪ ﺷﻌﺐ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺳﻴﺎدﻳﺎ ،وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﺑﻴﻴﻦ واﻟﺮوس ﻓﻲ اﻷﻣﻦ
أو ﻓﻲ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل
واﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺖ ﻣــﻮﻧـﺘـﻴـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ دوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى وزاري ،ﺣﻀﺮه اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑــﻲ وﺛﻤﺎﻧﻲ دول أوروﺑﻴﺔ
وﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪان ﻣـ ـ ــﻦ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ واﻷوروﻏﻮاي
أﻃ ـﻠ ـﻘ ـﺘــﺎ أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة
ﻛﻤﺆﺗﻤﺮ »ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة« ﺣﻮل
ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺤ ـ ّـﻮﻟ ــﺖ إﻟ ــﻰ
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎل دوﻟﻴﺔ
ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ ،واﻧﻀﻤﺖ
إﻟﻴﻬﺎ ﺛﻼث دول أﺧﺮى ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﺗـ ـﺸـ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ وﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ وإﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
واﻟـﺴــﻮﻳــﺪ وﻫــﻮﻟـﻨــﺪا واﻹﻛـ ــﻮادور
وﻛ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﻜ ــﺎ واﻷوروﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاي
وﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ.

ﻣﺎدورو
وﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل إﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺗ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت
ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺔ زوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻛ ــﺮاﻛ ــﺎس ،أﻣـ ــﺲ ،رﺣ ــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮﻻس ﻣـ ــﺎدورو،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي رﻓ ـ ـ ــﺾ اﻻﺛ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻠــﺔ
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت،
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع وﻋ ـ ـ ـ ّـﺒ ـ ـ ــﺮ ﻋ ــﻦ
دﻋ ـﻤــﻪ »اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻟ ـﻜــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ
اﻟﺤﻮار«.
ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎرض
ﺧــﻮان ﻏﻮاﻳﺪو ،اﻟــﺬي أﻋﻠﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻓﻲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﺒﻼد،
رﻓـ ــﺾ أي ﺣ ـ ــﻮار ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ،

ً
ﻣﺎدورو ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻷﺣﺪ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس أﻣﺲ اﻷول
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن ذﻟ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻛﺴﺒﺎ
ﻟـ ـﻠ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻻﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاﻛـ ــﻲ.
وﻗﺎل أﻣﺲ اﻷول ،إن »اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗـﺠــﺮي أي ﺣــﻮار
ﻛﺎذب«.

ﻣﻮﺳﻜﻮ
وﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮّ ،
ﻋﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮوﺳ ـ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺮﻏــﻲ
رﻳــﺎﺑـﻜــﻮف ،أﻣ ــﺲ ،ﻋــﻦ أﻣــﻞ ﺑــﻼده
ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﻧﺘﻔﻴﺪﻳﻮ،
»ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺰﻟ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
وﻓـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ وﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﺟـ ـ ـ ــﺎدة ﻟـﺤــﻞ
اﻷزﻣــﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ« .وأﺿــﺎف أﻧﻪ
»ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺪرك
وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻨﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ«.
ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻗـ ــﺎل» :ﻛ ـﻨــﺎ ﻧــﺄﻣــﻞ ﻓ ــﻲ أن
ﺗـﺘـﻤـﻜــﻦ روﺳ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ،
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺑ ـﻠــﺪ ﻣ ــﺮاﻗ ــﺐ،
ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ إن ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻦ
ﺗﻤﻨﺢ ﻷﺣﺪ«.
وﺣ ــﺬر رﻳــﺎﺑ ـﻜــﻮف ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺎ،

وﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إراﻗــﺔ اﻟﺪﻣﺎء وإﻟﻰ
ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺘﻤﺘﺪ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج
ﻓﻨﺰوﻳﻼ«.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث
ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ »اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ« دﻣـ ـﻴـ ـﺘ ــﺮي
ﺑﻴﺴﻜﻮف ،أﻣــﺲ ،ﺛـﺒــﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪاﻋـ ـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ردا ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺆال
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ إن » ﻣـﺴــﺄ ﻟــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻤﺎدورو ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻏﻴﺮ
ﻏ ـﻴــﺮ واردة ،وﻻ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻠﻰ
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،وﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ أﺑﺪا«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣ ــﻮﺳـ ـﻜ ــﻮ ﻻ
ﺗـﺠــﺮي ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ واﺷﻨﻄﻦ
وﻣﻊ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،وﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ
ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل
ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل وﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ،ﺑ ـﻌــﺪم
ﺟﻮاز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج.

ﻏﻮاﻳﺪو
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ،ﺿـ ــﺎﻋـ ــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض ﺧ ــﻮان ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو اﻟــﺬي

)روﻳﺘﺮز(

اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ  40دوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة» ،رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـ ّـﻴ ــﺎ« ﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،ﺟ ـﻬ ــﻮده
ّ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻋ ـ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ وإدﺧـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـ ّـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـ ّـﻢ إرﺳــﺎﻟ ـﻬــﺎ
إﻟﻰ ﺑﻼده.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف دﻓـ ـ ــﻊ اﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ رﻓ ـﻀ ـﻬ ــﺎ
اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﺑ ــﻪ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ اﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺎ،
َ
زﻋﻴﻤﻲ اﻻﺋﺘﻼف
ﻃﻠﺐ ﻏﻮاﻳﺪو ﻣﻦ
وﻟﻮﻳﺠﻲ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺎﺗﻴﻮ
ّ
دي ﻣــﺎﻳــﻮ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل وﻓ ــﺪ ُﻳﻤﺜﻠﻪ.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـ ّـﻴ ــﺔ وزﻋ ـ ّﻴــﻢ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ا ﻟـﻤـﺘـﺸـ ّـﺪ د ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ أﻧــﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓــﺪ ﻏﻮاﻳﺪو اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ وزارﺗﻪ.
ّ
اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎم
وأدت ﻫﺬه
ّ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮ دا ﺧــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـ ّـﻮﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـ ــﺰب »اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ«
ّ
ﻣﺘﺸﺪد( ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
)ﻳﻤﻴﻦ
و«ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ  5ﻧـ ـﺠ ــﻮم« اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـ ّ
ـﻮﻳــﺔ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ دي ﻣﺎﻳﻮ.
وﻧﺎﺷﺪ ﻏﻮاﻳﺪو ،ﺑﺎﺑﺎ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن
ﻓــﺮاﻧ ـﺴ ـﻴــﺲ اﻷول ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﺳــﻂ ﻓﻲ
اﻷزﻣ ـ ــﺔ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺘــﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ

اﻷﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ )أﻧ ـ ـﺴـ ــﺎ( ﻋــﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎة »ﺳﻜﺎي ﺗﻲ.ﺟﻲ
 «24اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ:
»ﻟﻘﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﺎﺷﺪة ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ،
ﻣـﺜــﻞ اﻷب اﻷﻗـ ــﺪس ،ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻹﻧ ـﻬــﺎء اﻏـﺘـﺼــﺎب اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ،وﻣــﻦ
أﺟﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺣﻘﺎ ﻓــﻲ أﻗــﺮب
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ«.
وﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أن ﻗـ ــﺎل
ﻣﺎدورو إﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﺑﺎ
اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور
اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻓــﻲ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻼده.
وردا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺑ ــﺎﺑ ــﺎ
اﻟ ـﻔــﺎﺗ ـﻴ ـﻜــﺎن اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء إﻧ ــﻪ ﻳــﻮاﻓــﻖ
ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻃﺮﻓﺎ
اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺒﻼد.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺒﺸﻴﺮ :ﻧﺴﻌﻰ ﻹﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة دﺳﺘﻮر داﺋﻢ
ﻻم واﺷﻨﻄﻦ و»اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم« ﻋﻠﻰ »ﺗﻔﺠﺮ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﺒﺎب«

ﺳﻴﺎرات وﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﻘﻄﻌﻮن إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم

)روﻳﺘﺮز(

اﺳـﺘـﺨــﺪم اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ ﻋـﻤــﺮ ﺣﺴﻦ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﺿــﺪ ﺣـﻜــﻮﻣـﺘــﻪ ،ﻧ ـﺒــﺮة ﺗـﺼــﺎﻟـﺤـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻊ
ً
اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ،ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪا ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻋ ــﺪاد
ﻣ ـﺴــﻮدة دﺳ ـﺘــﻮر داﺋ ــﻢ ﻟﻠﺒﻼد وإﻃ ــﻼق ﺳــﺮاح
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ،
و ﺣــﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم.
وﻗ ـ ــﺎل ﺧـ ــﻼل ﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ ﻗ ـ ــﺎدة أﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻹﻋـ ــﻼم
واﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴــﺖ
ً
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ« ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ،إن ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ
اﻟﻨﺎس ﻹﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﻛ ــﺪ أن ﺑــﺎب اﻟ ـﺤــﻮار ﻣﻔﺘﻮح ﻣــﻊ أي ﺟﻬﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺴــﻼم وإﺧ ــﺮاج اﻟـﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻷزﻣ ــﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ ) 75ﻋﺎﻣﺎ( اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻓﺮاج

ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟـ 16اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،وأوﺿﺢ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ
ﻛ ــﻞ اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ وإﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟ ـﺠ ـﻤــﺎرك
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻼد.
وأﻗﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺑﺄن »اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع
ﺷـ ـﺒ ــﺎب ،وﻏــﺎﻟـﺒـﻴـﺘـﻬــﻢ ﻓ ـﺘ ـﻴ ــﺎت ،وﻫـ ـﻨ ــﺎك دواﻓـ ــﻊ
ﻟﺨﺮوﺟﻬﻢ اﻟــﻰ اﻟـﺸــﺎرع ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟـ ــﺬي ادى اﻟ ــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻻﺳـ ـﻌ ــﺎر ،واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮازن ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ«.
وأﺿــﺎف أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻫﻮ »واﺣــﺪ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ّ
ﺗﻔﺠﺮ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻻﺟــﺮاءات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻏﺒﻨﺎ وﺳﻂ ﻫﺆﻻء
ً
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ«.

ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
ُ
ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ،ﺗﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت .وﻗﺎل إن اﻟﺸﺒﺎب
»ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«ّ .
وﺣﻤﻞ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣـﺠــﺪدا اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ُ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻼده.
وﻗﺎل» :ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1993وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب ،رﻏﻢ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ  CIAﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2001ﺗ ـﻘــﻮل إن اﻟ ـﺴ ــﻮدان ﻻ ﻳ ــﺆوي وﻻ ﻳﺪﻋﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.
ً
ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺎء ﻗ ــﺎﺑ ـﻠ ـﺘ ــﻪ ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ
ﻣــﻮاﺟـﻬــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣـﺌــﺎت اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻗـﻠــﺐ اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم،
اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺼﺮ :ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت«
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻳـ ـﻤـ ـﻀ ــﻲ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ دون ﻋﻘﺒﺎت
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﺗﺤﺖ
ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻹﺟ ــﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﺑـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎء اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
إﻟﻰ ﻋﺎم .2034
وﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻮل ﻗـﻄــﺎع
ﻋــﺮﻳــﺾ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ،
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﺿــﺎ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ أﻣــﺲ ،إن اﻟﻨﺎدي
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺼــﺪر أي ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣ ــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
ﻟﻴﻨﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻹﺧ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺣ ــﻮل رﻓــﺾ
اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت.
وﺑﻌﺪ إﻋﻼن  47ﺣﺰﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ
ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت ،ﺣــﺎوﻟــﺖ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﺟـﻤــﻊ ﺷـﺘــﺎﺗـﻬــﺎ ﻹﻋــﻼن
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ راﻓﺾ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت.
واﺟ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮ ورؤﺳ ـ ــﺎء 11

ﺣﺰﺑﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ وأﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن
وأﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﻮن وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺣــﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼ ــﻒ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎري،
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻣ ــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮوه »ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ
اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻧﺴﻒ أﺳﺎس اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،وﻗـ ـﻄ ــﻊ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ«.
وأﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ
»اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر«
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ
ﺗﺼﻮر ﻟﺨﻄﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎوﻻت
ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺗﻜﻮن
ﻟﺘﺤﺮك اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
أي ﻗ ـ ـ ـ ــﺪرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﻞ ﻗ ـﻄ ــﺎر
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﻏﻴﺎب اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت وﺳــﻂ ﻋــﺰوف ﺷﻌﺒﻲ
ﻋــﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻳﻨﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وأﻃ ـ ـﻠـ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﻲ

اﻷﺳﺒﻖ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻲ» ،اﺗﺤﺎد
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ،ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أﻣﺲ
اﻷول.
وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــﺪأ وﻓ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ
اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،زﻳــﺎرة ﻟﺒﺎرﻳﺲ
أﻣﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻬﻮد
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ
ودﻋــﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺗـﻔـﻘــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ أرﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻘــﻮات
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ،اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓــﺮﻳــﺪ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ
ﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺲ ،ﻓـ ـﺠ ــﺮ أﻣ ـ ــﺲ،
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮى
اﻟﻤﻼﺣﻲ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺎرك وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮي ،ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮي ،أﻣﺲ ﻓﻲ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻓــﻲ دورﺗ ــﻪ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ اﻟـ ـ  ،34واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻌ ـﻘــﺪ ﺑ ـﻤ ـﻘــﺮ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻹﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ،
ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا ﻟـﻠـﻘـﻤــﺔ اﻹﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ 32
ﻳﻮﻣﻲ اﻷﺣــﺪ واﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ

ﻣﺼﺮي ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ ﺑﺨﺎرﻳﺔ وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ اﻷول
رﻓــﻊ ﻛـﻔــﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ،
وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
وإدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وزﻳــﺎدة وﻋﻲ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘــﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗـ ــﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت
اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
وﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻏ ــﺪ ،ﻗ ــﺎل ﺳﻔﻴﺮ ﻣـﺼــﺮ ﺑﺈﺛﻴﻮﺑﻴﺎ،
أﺳــﺎﻣــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺨــﺎﻟــﻖ ،إن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﺳﻴﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﻠﻤﻪ رﺋﺎﺳﺔ
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻹﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻲ ،ﻳـ ـﻄ ــﺮح ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ رؤﻳـ ـﺘ ــﻪ ﺣـ ــﻮل أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت

ﺧﻄﺮ ﺣﺮب ﺑﻴﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات

أﻋﻠﻦ ﺿﺒﺎط ﺳﺎﺑﻘﻮن
ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )(CIA
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
وأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻧﻬﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻌﺬر
إﺻﻼﺣﻪ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أزﻣﺔ.
وﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻫﺠﻮم
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻬﻢ
ﺑـ«اﻟﺴﺎذﺟﻴﻦ« ودﻋﻮﺗﻬﻢ
إﻟﻰ »اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ« ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻗﻀﻮا
آراءه ﺑﺸﺄن إﻳﺮان وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎل ﻫﺆﻻء
اﻟﻀﺒﺎط إن اﻻﻧﺸﻘﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى .ورأى
ﺟﻮرج ﺑﻴﺐ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺮوﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـ » «CIAأﻧﻪ
»ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻫﺬه
اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت«.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳﻨﺘﻘﺪ »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت«

ﻏﺪاة ﺧﻄﺎب أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دﻋﺎ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ
إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ،ﺣﻤﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ً
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺸﺄن
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ .وﻗﺎل
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ» :ﻟﻢ ّ
ﻳﻤﺮ
ﺑﺬﻟﻚ أي رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
آﺧﺮ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت
رﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺆﺳﻒ،
ً
وﻫﺬا ﺣﻘﺎ ﻳﺆذي ﺑﻠﺪﻧﺎ«.
ووﺻﻒ ﺗﺮاﻣﺐ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب آدم ﺷﻴﻒ،
ً
اﻟﺬي ُﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ واﺳﻊ
اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ،ﺑﺄﻧﻪ
»وﺻﻮﻟﻲ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺼﻨﻊ
ً
اﺳﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ« .وﻳﺨﻀﻊ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﺪة
ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ
روﺳﻴﺎ ،وﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺨﺎص
روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﺗﻮاﻃﺆ أو ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ
.2016
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أورﺑﺎن

ﻳﺠﺮي وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ زﻳﺎرة
ﻟﻠﻤﺠﺮ ،وﺳﻂ ﻣﺴﺎع
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻓﻴﻜﺘﻮر أورﺑﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
ّ
اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ
ﻓﺘﻮر .وأورﺑﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،واﻟﺬي
ﻫﺎﺟﻢ ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻫﻮ
أﺣﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻘﻼﺋﻞ
اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻧﻮﻫﻮا ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

• ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻳﻄﻠﻘﻮن »اﺗﺤﺎد اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«
• رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻳﺘﻔﻘﺪ إﺟﺮاءات ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ

ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟـﻴـﺘـﺴـﻠــﻢ
رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺪة ﺳﻨﺔ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ،أن ﺷﻜﺮي
ﻧـ ــﺎﻗـ ــﺶ ﻣ ـ ــﻊ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه اﻟ ـﺠ ـﻴ ـﺒ ــﻮﺗ ــﻲ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟــﻮﺟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺣ ـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﺟـﻴـﺒــﻮﺗــﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺔ دول اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،وﺗﻬﺪف
إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻴ ـﺒــﻮﺗــﻲ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ
زﻳ ــﺎدة اﻟـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺠــﺎري ﺑﻴﻦ دول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
اﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﺻـ ـ ـ ـ ــﺪر اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ،
ﻗ ـ ــﺮارا ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺑـﻴــﻦ ﻣـﺼــﺮ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻹدارة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ،
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
 ،2018/7/24وذ ﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ
ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟــﻼﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ،اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮرة
ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺟ ــﻮة ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات،

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟ ـﻘــﺎرة اﻟ ـﺴ ـﻤــﺮاء ،واﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﻖ رﻓ ـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وأﻣـ ـ ـ ــﺎم ﻗ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻘــﺪ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻘﺎرة
اﻟﺴﻤﺮاء ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻮزراء آﺑــﻲ أﺣﻤﺪ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻠﻒ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻴﺰا
ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ -اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟﻤﺼﺮي ،إن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺔ
ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ

)إي ﺑﻲ أﻳﻪ(
ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑ ـﺤ ــﻖ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ،
وﺣﻖ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أن ﺑــﻼده ﻻ ﺗﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
اﻹﺛـﻴــﻮﺑـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺎﺋــﻲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻻﺑﺪ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋ ـﻨ ــﺪ أي ﺗ ـﻔ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣـﺼــﺮ
وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ذﻛﺮ ﻣﺼﺪر أن ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﺴ ـﺠــﻮن اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻧ ـﻔــﺬت أﻣــﺲ
ﺣﻜﻢ اﻹﻋــﺪام ﺑﺤﻖ  3ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺠﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﺑ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر أن اﻟـﻤــﺪاﻧـﻴــﻦ
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ﻫ ــﻢ ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ
»ﺣﺴﻢ«.

»اﻟﺒﺪﻳﻞ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻘﺎﺿﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

أﻛﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ »ﺣﺰب
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ«،
أن اﻟﺤﺰب ﻳﻌﺘﺰم ﻣﻘﺎﺿﺎة
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر )اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
»ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر« ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ.
)ﺑﺮﻟﻴﻦ  -د ب أ(

دوﻟﻴﺎت
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إﻳﺮان :ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻃﻼق ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ

ً
•  ٩٠٠ﻋﺎﻣﻞ ُ
ﻀﺮﺑﻮن ﺑﻤﺸﻬﺪ • ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺼﺪر ﻋﻔﻮا ﻋﻦ  ٥٠أﻟﻒ ﺳﺠﻴﻦ
ﻳ
ِ
●

ﻃﻬﺮان ــ ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻹﻃﻼق ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ إﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  600ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻷرض،
أﻓ ــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺄن ﻃﻬﺮان
ً
ً
أﺟﺮت ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرا ﻓﺎﺷﻼ
ﻹﻃﻼق ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء.
وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ "أﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮس"
أﻣﺲ ،أن ﺻﻮر اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
أﻇ ـﻬــﺮت ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻹرﺳﺎل ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
"دﻳ ـﺠـﻴـﺘــﺎل ﻏ ـﻠ ــﻮب" ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮاﻗــﺐ
إﻃ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺦ واﻷﻗ ـ ـﻤ ـ ــﺎر
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻘﺮﻫﺎ
ً
ﻛﻮﻟﻮرادو اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أن ﺻﺎروﺧﺎ
ﺗــﻢ إﻃــﻼﻗــﻪ ﻣــﻦ "ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ"
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻤﻨﺎن،
ﺷـﻤــﺎل إﻳـ ــﺮان ،اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﺻــﻮر ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ
أﻣــﺲ اﻷول أن اﻟـﺼــﺎروخ اﺧﺘﻔﻰ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﺪت ﻋﻼﻣﺎت ﺣﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺔ إﻃﻼﻗﻪ.
ُ
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر
وﺻﻮل اﻟﺼﺎروخ إﻟﻰ اﻟﻤﺪار .ﻛﻤﺎ
أﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺒﺎرات
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﺑﺄﺣﺮف ﻛﺒﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻹﻃﻼق ﺗﻘﻮل " 40ﺳﻨﺔ
وإﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ" ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ
ﻣﺮور  40ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ
اﻟــﺪﻓــﺎع اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻗــﺎﺳــﻢ ﺗﻘﻲ زاده

"ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﻬﺮان إﻃﻼق اﻟﻘﻤﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دوﺳﺘﻲ" .وﻗﺎل زاده ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إن "اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي وﺻ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪار ﺗ ــﻢ إﻃ ــﻼﻗ ــﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛ ــﺮى اﻧﺘﺼﺎر اﻟـﺜــﻮرة
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺻ ــﺎروخ ﺳﻔﻴﺮ" ﻣﺤﻠﻲ
اﻟﺼﻨﻊ.
ووﺳـ ــﻂ ﺗ ـﻀــﺎرب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ إﻃـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـﻘ ـﻤــﺮ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﻨ ــﻲ اﺳ ـﻤــﻪ
"اﻟـﺼــﺪاﻗــﺔ" ،ﻋﻠﻤﺖ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻣﻦ
ﻣﺼﺪر ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ،
أن اﻟﻘﻤﺮ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻤﺴﺎره ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ اﻧﻘﻄﻊ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ
اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮا إﺷﺎرات
ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ ﻻﺣﻘﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﻣــﺮ ﻧﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻨﻲ.
وﺗـ ـﻘ ــﻮل واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ،إن إﻃ ــﻼق
ﻃ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮان ﻟـ ــﻸﻗ ـ ـﻤـ ــﺎر اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ
ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
 2231اﻟـﺼــﺎدر ﻋــﺎم  ،2015واﻟــﺬي
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺄي ﻧ ـﺸ ــﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟ ـﻘ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ ﺣﻤﻞ
رؤوس ﻧﻮوﻳﺔ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻷرﻛ ــﺎن
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟـﻠــﻮاء
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ،إن "رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪول
اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺒــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺳ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻫﻲ

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻋﺰاء إﺣﻴﺎء ﻟﺬﻛﺮى وﻓﺎة اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ اﻷول )إرﻧﺎ(
أﻧـﻨــﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻟـﺠــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮات
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻦ ﺗﺮﻋﺒﻨﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﺟـ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ أن اﺷـﺘــﺮﻃــﺖ
اﻟــﺪول اﻷوروﺑـﻴــﺔ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﻬﺮان
ﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ دوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮال وﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻷرﻫ ـ ـ ـ ــﺎب ،ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ﺗﺮﻓﻀﻪ إﻳﺮان.
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ

اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،اﻷدﻣﻴﺮال ﺗﻮرج ﺣﺴﻨﻲ
ﻣﻘﺪم ،أﻣﺲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﻼده ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺎورات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﻨﺪي.
وﻗﺎل ﺣﺴﻨﻲ ﻣﻘﺪم" :إن اﻟﻘﻮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﺳﺘﺠﺮي ﻣﻨﺎورة
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣ ـﻜــﺮان ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﺠﺎري".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺑ ــﺈﺿ ــﺮاب  900ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺼﻨﻊ
دراﺟﺎت ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻬﺪ.
وﺑ ـ ــﺪأ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل إﺿ ــﺮاﺑ ـﻬ ــﻢ ﻣﻨﺬ

ً
أﻣﺲ اﻷول ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺛ ـﻨ ــﺎء ،ﻗ ــﺎل اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﺧ ــﺎﻣـ ـﻨـ ـﺌ ــﻲ ،إﻧ ــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺼ ــﺪر ﻋـ ـﻔ ــﻮا ﻋ ــﻦ ﻋ ـ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻨــﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺬﻛــﺮى
اﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺜــﻮرة اﻟ ـﺘــﻲ أﺳﻘﻄﺖ
ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎه.
وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي
ﺳﻴﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ،ﻟﻜﻦ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ،
أن  50أﻟ ــﻒ ﺳﺠﻴﻦ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻴﻪ
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ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﻼ اﺗﻔﺎق
ّ
ﺣﺬر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻣﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ "ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰ ﺑ ـﻌــﺪ"
ﻟ ـﻠ ـﺨــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ
ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ،وﻣــﻦ دون ﻣﺮﺣﻠﺔ
ً
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﻤﻮض
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺸﺮوط "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
وأﺿ ـ ــﺎف ﻛ ــﺎرﻧ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن "ﺑ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ ﺧـﻠــﻖ
ﺿـ ـﺒ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺜ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺒ ـﺒ ــﺖ ﻓــﻲ
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺳﻮاق
اﻟ ـﻤ ــﺎل واﻷﺳ ـ ــﺮ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء".
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ أن ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج
وﺣﺪﻫﺎ ﺗﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳـﻴــﻦ
اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮه ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ
اﻟﻔﺼﻠﻲ ،ذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،أﻣﺲ،
ان ﻗﻀﻴﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﺑ ــﺪأت ﺗﺆﺛﺮ
ﺑـﻘــﻮة ﻋـﻠــﻰ اداء وﻧـﻤــﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ ان ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ
ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮا
إﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ
وﺿ ــﻊ ارﺑ ـﻌ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮات ﻷداء
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،أﺳــﻮأﻫــﺎ ﻫﻮ أن ﺗﺪﺧﻞ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2019
وﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺮوﻛ ـﺴ ــﻞ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﺟــﺎن ﻛﻠﻮد
ﻳﻮﻧﻜﺮ ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺲ،
أن "ﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻻوروﺑ ــﻲ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺠﺮﻳﺎن

ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣــﺎ إذا
ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻳـﺠــﺎد ﺣــﻞ ﻳﻨﺎل
ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻳﺤﺘﺮم اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء اﻟـ ،"27ﻓﻲ
ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﺧـ ــﺮاج "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺪود.
ً
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺖ ﻣ ـ ــﺎي أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ،أﻣـ ــﺲ،
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﻮﺳﻚ ورﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻوروﺑﻲ
اﻧـ ـﻄ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺗ ـ ــﺎﻏ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ .وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ
ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ،أن ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻔﺎوﺿﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻻوروﺑـ ــﻲ ﻓﻲ
ﻣﻠﻒ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻣﻴﺸﺎل ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ
ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ
ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺎرﻛﻠﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻟ ــ"ﺑ ــﺮﻳ ـﻜ ـﺴ ــﺖ" ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺳﻴﻌﻘﺪ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻوروﺑﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
)ﻟﻨﺪن  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺴﺮاج ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻀﺒﺎط اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﺿﺪ ﺣﻔﺘﺮ
ﺳﻠﻂ ﻗﺮار اﺗﺨﺬه رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ،ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ رﻛــﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ ،اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺻﻔﻮف
ﻗﻮات اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ،آﻣﺮا ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻪ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻤﻠﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ،
اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.
وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺴﺮاج ،اﻟﺬي أﺻﺪره أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن
ﺣﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
وﻗﺼﻔﻬﺎ ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻔﺘﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮل إﻧﻪ
أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻟﻄﺮد ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻤﺮدة وإرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺴﻠﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد.

وﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺣﻔﺘﺮ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻬﺎ ،أﻛﺒﺮ ﻣﺪن
اﻟﺠﻨﻮب ،وﻣﺪﻳﻨﺔ أوﺑ ــﺎري ،أﻓــﺎدت ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺑــﻮﺻــﻮل  5ﻗﺘﻠﻰ و 16ﺟﺮﻳﺤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﺷ ـﺘ ـﺒــﺎﻛــﺎت ﻣـﺴـﻠـﺤــﺔ ﺟ ــﺮت أﻣ ــﺲ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮب ﻣ ــﻦ ﺣﻘﻞ
"اﻟﺸﺮارة" اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وﺟﺮت اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ ﻗﻮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻛﻨﻪ،
اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ،اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻗ ــﻮات ﺣﻔﺘﺮ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻤﺎري ،اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮات ﺣﻔﺘﺮ،
إن ﻗﻮاﺗﻪ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺮارة.،
)ﻃﺮاﺑﻠﺲ  -د ب أ ،روﻳﺘﺮز ،أ ف ب(
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رياضة
عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران

باختصار

القادسية والعربي يواجهان الجهراء والشباب ...والفحيحيل والسالمية يستضيفان التضامن والنصر
أحمد حامد

بعد تــوقــف  66يــومــا بسبب
مـ ـن ــافـ ـس ــات ك ـ ـ ــأس أم ـ ـ ــم آسـ ـي ــا،
وم ـبــاريــات الــروزنــامــة الــدولـيــة
" فـ ـيـ ـف ــا دي" ،ت ـ ـعـ ــود عـجـلــة
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ل ـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران
الـيــوم عند  4:45مساء،
ب ـمــواج ـه ـتــي ال ـقــادس ـيــة
مـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،ال ـم ـق ــررة
على استاد محمد الحمد،
وال ـعــربــي وال ـش ـب ــاب ،الـتــي
تـ ـق ــام عـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد األخـ ـي ــر
باألحمدي.
وت ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــل
مباريات الجولة غدا
بمواجهتي الفحيحيل
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــامـ ـ ــن ع ـل ــى
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاب،

والسالمية والنصر على استاد
ثامر في نفس توقيت مباريات
األمس ،في حين يغيب األبيض
متصدر البطولة ممثل الكويت
فــي ملحق دوري أبـطــال آسيا،
حـيــث تــم تــأجـيــل مــواجـهـتــه مع
كاظمة الثالث في نفس الجولة
حتى اشعار آخر.
وت ـح ـظ ــى مـ ـب ــاري ــات ال ـجــولــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة بـمــراقـبــة حثيثة
من جماهير الكرة لمراقبة مدى
التطور الذي طرأ على الفرق التي
ت ــؤازره ــا ،وه ــو م ــا ي ـحــدد شكل
المنافسة خــال الفترة المقبلة،
فإما أن يستمر الوضع على حالة
منافسة خجولة على القمة مع
األبيض ،وصراع شديد بين أندية
الوسط والـقــاع ،أو تتعدل األمــر،
بما يمهد لمنافسة قوية في كل
المباريات المتبقية.
وع ـم ـل ــت ف ـ ــرق ال ـم ـم ـتــاز
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة،
وتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ــدع ـي ــم
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف ب ـ ـ ـعـ ـ ــدد م ــن
ال ـ ــاع ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
المحترفين أو المحليين،
كما لجأ العديد من الفرق الى
معسكرات خارجية فــي قطر،
والقاهرة ،والبحرين ،وخاضوا
مباريات وديــة قوية لالبقاء
عـ ـل ــى جـ ــاهـ ــزيـ ــة ال ــاع ـب ـي ــن
م ــن ج ـه ــة ،الـ ــى ج ــان ــب دمــج

العناصر الجديدة من محترفين
والعبين محليين.

االس ـبــانــي تــونــدي ،واالس ـتــرالــي
أول ـس ــون ،كـمــا اسـتـعــاد الـجـهــراء
خ ــدم ــات مـهــاجـمــه مـحـمــد سعد
المنقطع منذ بداية الموسم.

م ـ ـعـ ــوال عـ ـل ــى أوراقـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ــرابـ ـح ــة
وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى مــواج ـهــة كتيبة
الالعبين المحليين في صفوف
األخضر.

يتطلع القادسية الرابع برصيد
 20نقطة اليوم الى مداواة جراحه،
بعد خسارة لقب كأس ولي العهد
أم ــام الـكــويــت ،وه ــو مــا ينسحب
على الجهراء القابع في مؤخرة
الترتيب بنقطتين ،والذي يتطلع
لبداية مغايرة عن تلك التي ظهر
عليها منذ بداية الموسم ،حيث لم
يحقق الفريق اي فوز حتى اآلن.
وال تشهد صفوف القادسية اي
غيابات في الوقت الحالي ،األمر
الذي يتيح للجهاز الفني بقيادة
الــرومــانــي اي ــوان مــاريــن الختيار
التوليفة المثالية.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ــاريـ ـ ــن وال ـك ـت ـي ـب ــة
الـصـفــراء ان الـمـبــاريــات المقبلة،
اع ـت ـب ــارا م ــن مـ ـب ــاراة ال ـج ـه ــراء ال
تقبل القسمة على اثنين ،للحفاظ
على بقية الهدوء الذي تتحلى به
الجماهير تجاههم خالل الفترة
المقبلة.
في المقابل ،فإن مهمة الجهراء
والمدرب أحمد عبدالكريم تبدو
صعبة ،إال أن األمــل معقود على
ال ـت ـق ــدم ال ـم ـل ـح ــوظ الـ ـ ــذي حـقـقــه
الـفــريــق خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
من خالل تصعيد العبين شباب،
والـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع م ـح ـتــرف ـيــن هـمــا

عودة األخضر

مباريات الغد

وع ـلــى اس ـتــاد ال ـش ـبــاب تـتــوق
جماهير العربي الخامس برصيد
 19نقطة الى رؤيــة األخضر مرة
أخــرى بعد غياب طــويــل ،ممنية
النفس بمواصلة العروض القوية
التي ظهر عليها الفريق في بداية
الموسم.
وتشهد صفوف العربي بعض
الغيابات أبرزها أحمد ابراهيم،
وفهد الرشيدي ،في حين تعافى
حسين الموسوي ،وسط جاهزية
بقية الالعبين.
ويــأمــل م ــدرب الـعــربــي حسام
السيد أن يحصد مع فريقه نتاج
المعسكر التدريبي في البحرين،
ألن ـ ــه ع ـم ــل خ ــال ــه ع ـل ــى تــرت ـيــب
أمــور مباريات ال ــدوري الممتاز،
وما تبقى من منافسات الموسم
الحالي.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،فـ ـ ــإن ال ـش ـب ــاب
التاسع برصيد  7نقاط ،الذي ابرم
الـعــديــد مــن الـصـفـقــات المحلية،
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن،
خ ــال ــد
يتطلع مــع مدربه
الـ ـ ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــي
لظهور قوي،

وف ــي م ـب ــاري ــات ال ـغ ــد ،الـتــي
تـجـمــع الـســالـمـيــة الــوص ـيــف بـ
 24نـقـطــة م ــع الـنـصــر ال ـســادس
ب ـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد  12ن ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــة،
وال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ـث ــام ــن ب ـ
 8ن ـق ــاط ،م ــع الـتـضــامــن
السابع بـ 9نقاط ،تمني
ال ـف ــرق األرب ـع ــة نفسها
بـظـهــور ق ــوي ،وحصد
نقاط غالية من شأنها
أن تحسن من ترتيبهم
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــدول
الدوري الممتاز.

مداواة الجراح

مباراتان في «األولى»

خالد الزنكي

أحمد عبدالكريم

يسعى فريق اليرموك لكرة القدم الى
مــواصـلــة تـقــدمــه فــي دوري الــدرجــة
األولى ،وذلك عندما يواجه خيطان
غ ـ ــدا  4:45ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ال ـص ــداق ــة
والسالم ،كما يلتقي في نفس الموعد
وضمن الجولة  ،13الساحل وبرقان.
وي ـح ـت ــل الـ ـي ــرم ــوك ال ـ ـصـ ــدارة ب ــرص ـي ــد 23
ن ـق ـط ــة ،أم ـ ــام خ ـي ـط ــان ف ـه ــو ص ــاح ــب ال ـمــركــز
األخير برصيد  5نقاط ،فيما يحتل الساحل
الــوصــافــة برصيد  16نقطة ،وبــرقــان المركز
ال ــراب ــع بــرصـيــد  13نـقـطــة ،أم ــا الصليبيخات
الذي يغيب عن الجولة ،فيحتل المركز الرابع
برصيد  12نقطة.

تـنـطـلــق ب ـطــولــة ال ـك ــوي ــت ال ــدول ـي ــة ال ـ ـ 19
لسباقات الهجن غــدا على مضمار الشهيد
ف ـهــد األح ـم ــد ف ــي الـ ـن ــادي ال ـكــوي ـتــي لـسـبــاق
الـهـجــن بـمـشــاركــة واس ـعــة مــن م ــاك الهجن
في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي
والدول العربية.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة فهد
العويضة ،في تصريح امس ،إن اللجنة نظرا
إلى اإلقبال الكبير الذي شهدته البطولة التي
تحظى برعاية أميرية سامية للمشاركة فيها
ال سيما للهجن ذات األعمار الصغيرة قررت
زيادة عدد أشواط البطولة إلى  70شوطا بدال
من  63كما كان مقررا سابقا.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ــوي ـض ــة أن م ـع ـظــم ال ــوف ــود
المشاركة ومــاك الهجن وصلوا إلــى البالد
مــع هجنهم عبر المنافذ المختلفة على أن
يكتمل وصولهم قبل انطالق البطولة ،مشيدا

بجهود القائمين على هذه المنافذ
وتعاونهم مع اللجنة المنظمة
ف ــي ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة دخ ــول
الهجن إلى البالد.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــو لـ ــة
تتميز بجوائزها القيمة
للفائزين بالمراكز األولى
وه ــي ع ـبــارة عــن سـيــارات
إضــافــة إل ــى جــوائــز نقدية
م ـج ــزي ــة ،م ـتــوق ـعــا أن تحفل
الـبـطــولــة بـمـسـتــوى ق ــوي ســواء
لألشواط المخصصة للهجن العائدة
للمواطنين أو تـلــك الـعــائــدة للشيوخ ومــن
يرغب في المشاركة بها.
وعن استعدادات مالك الهجن الكويتيين
ل ـل ـب ـط ــول ــة ،أف ـ ـ ــاد ال ـع ــوي ـض ــة ب ــأن ـه ــا ج ـيــدة
خـصــوصــا وســط مشاركتهم أسـبــوعـيــا في

الـسـبــاقــات ال ـتــي يقيمها ال ـنــادي
ك ـم ــا أن ب ـع ـض ـهــا شـ ـ ــارك فــي
البطوالت الخارجية ،معربا
عن األمل أن تحقق هجن
الكويت نتائج مميزة في
البطولة.
ونــوه بالجهود التي
تبذلها اللجان العاملة
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،سـ ــواء من
ك ـ ــوادر الـ ـن ــادي أو الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة مـ ــن أج ــل
إنجاح هذا الملتقى التراثي الذي
يتزامن مع احتفاالت البالد باألعياد الوطنية،
داع ـي ــا مـحـبــي ه ــذه الــريــاضــة األص ـي ـلــة إلــى
الحضور واالستمتاع بسباقاتها التي ستقام
على فترتين صباحية ومسائية.
(كونا)

ايوان مارين

حسام السيد

«طائرة الكويت» يخسر أمام غلطة
سراي في رابع مبارياته التجريبية
●

محمد عبدالعزيز

خسر الفريق األول للكرة الطائرة بنادي الكويت
أمام فريق غلطة سراي التركي بنتيجة ثالثة أشواط
م ـقــابــل شــوط ـيــن أم ــس األول ،ف ــي رابـ ــع مـبــاريــاتــه
ال ـت ـجــري ـب ـيــة بـمـعـسـكــره ال ـت ــدري ـب ــي ال ـم ـق ــام حــالـيــا
ً
فــي مدينة اسطنبول الـتــركـيــة ،اس ـت ـعــدادا لخوض
منافسات البطولة العربية لألندية الـ 37المقرر أن
يستضيفها نــادي الترجي التونسي من  12حتى
 24الجاري.
وتعد هذه الخسارة الثانية للكويت في المعسكر،
حيث خسر المباراة التجريبية الثالثة أمــام فريق
فنربخشة ،فــي حين فــاز فــي مباراتين ،على فريق
بشكتاش ،وايبابا.

م ــن جــان ـبــه ،أك ــد مــديــر فــريــق ال ـكــويــت مـنـصــور
ً
الشمري ،أن إدارة الفريق تبحث حاليا عن مباراة
تجريبية خامسة خالل الفترة المتبقية من المعسكر،
وذلــك سعيا إلى مزيد من االحتكاك مع مستويات
عالية فــى اللعبة قبل السفر يــوم  13ال ـجــاري إلى
تونس لخوض منافسات البطولة العربية.
وأب ـ ــدى ال ـش ـمــري رضـ ــاه ع ــن ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
موضحا أن الالعبين ملتزمون بتنفيذ البرنامج
اإلعــدادي الموضوع للفترة الحالية ،حرصا منهم
على اكتمال جاهزيتهم قبل االنخراط في البطولة
الـعــربـيــة الـمـتــوقــع أن ت ـكــون الـمـنــافـســة فـيـهــا على
أشدها ،متمنيا التوفيق لألبيض ،وأن يقدم الفريق
المستوى الذي يليق بسمعة نادي الكويت والكرة
الطائرة الكويتية بشكل عام.

ً ً
البرتقالي انتزع فوزا صعبا من السماوي في «اليد»

فاز كاظمة على نظيره العنيد
السالمية بنتيجة  19 -21في
المباراة ،التي جمعتهما أمس
األول في ختام منافسات
الجولة الثالثة عشرة من
الدوري العام لكرة اليد.

●

محمد عبدالعزيز

نجح فريق كاظمة لكرة اليد
فــي تحويل تــأخــره فــي الشوط
األول  10 -9إلى فوز على غريمه
السالمية بنتيجة  ،19 -21في
المباراة التي جمعت الفريقين
أم ــس األول ع ـلــى ص ــال ــة مــركــز
الشهيد فهد األ حـمــد بالدعية،
ف ــي خـ ـت ــام م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
الثالثة عشرة من الدوري العام.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة ،رف ـ ــع
البرتقالي رصيده إلى  22نقطة
ف ــي ال ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي ،وواص ـ ــل
مطاردته للكويت ،الــذي تغلب
أمس األول على برقان بنتيجة
 ،25 -33ليرفع رصـيــده إلــى 24
نقطة فــي ص ــدارة الترتيب ،في
حين ظل السماوي بـ  19نقطة
في المركز الرابع ،وبرقان بـ 16
نقطة في المركز الخامس.
يذكر أن الفرق األربعة األوائل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة والـ ـع ــرب ــي
وال ـس ــال ـم ـي ــة ح ـس ـم ــت تــأهـل ـهــا
ل ـل ـم ـم ـت ــاز ،ك ـم ــا اقـ ـت ــرب ب ــرق ــان
بشدة ،إذ تتبقى له مباراتان مع
الساحل والتضامن ،وسيضمن

الظفيري يحاول التصدي لتصويبة المصري عبدالرحمن سند (تصوير جورج ريجي)
فــي حــالــة ف ــوزه الـمـتــوقــع بهما
المقعد الخامس.

مباراة سريعة
جاءت المباراة سريعة وقوية،

وتقاسم الفريقان السيطرة على
شوطيها بشكل طـفـيــف ،حيث
كــانــت الـبــدايــة لـلـسـمــاوي ،الــذي
ف ــرض أفـضـلـيــة بـفـضــل الــدفــاع
ال ـج ـيــد ع ــن الـمـنـطـقــة الـمـقـتــرن
بالهجوم المعاكس ،وتصويبات

حددت اللجنة المؤقتة
إلدارة شؤون االتحاد
الكويتي لكرة اليد ،برئاسة
بدر الذياب 21 ،الجاري
موعدا لعقد الجمعية
العمومية غير العادية،
لمناقشة واعتماد النظام
األساسي الجديد لالتحاد،
قبل إرساله إلى االتحاد
الدولي لكرة اليد إلقراره،
ليتم بعد ذلك تحديد موعد
إلجراء انتخابات مجلس
إدارة االتحاد وفقا للنظام
الجديد.
وقامت اللجنة المؤقتة،
أمس األول ،بإرسال النظام
األساسي المقترح لكل
األندية األعضاء في
الجمعية العمومية،
لدراسته ،وإبداء أي
مالحظات عليه،
لمناقشتها خالل
االجتماع المقبل.
ُيذكر أن اعتماد النظام
األساسي الجديد،
وتحديد موعد انتخابات
لالتحادات قبل 31
مارس المقبل يأتي ضمن
خريطة الطريق التي تم
االتفاق عليها في اللجنة
َّ
السداسية المشكلة من
الحكومة الكويتية واللجنة
األولمبية الدولية في
وقت سابق ،حتى يتم رفع
اإليقاف نهائيا عن الرياضة
الكويتية.

بطولتا الخليج للشباب
والرجال في الكويت

ورغم فارق النقاط بين اليرموك
وخ ـي ـط ــان ،ف ــإن ال ـجــولــة الـســابـقــة
كشفت عن عودة األخير بقوة وسط
رغبة كبيرة من الالعبين تحقيق الفوز
في المباريات المقبلة.
ويسعى اليرموك الى حسم نتيجة المباراة،
لالقتراب أكثر ومن خالل األرقام نحو دوري
األض ـ ـ ــواء ،ف ــي ح ـيــن خ ـي ـطــان ف ـلــديــه طـمــوح
تحسين مركزه األخير.
وفــي المباراة الثانية يأمل الساحل الى
مواصلة مالحقته للمتصدر وأيضا اإلبقاء
على حظوظ حصد البطاقة الثانية للعودة
الى الممتاز.

ً
بطولة الكويت لسباقات الهجن تنطلق غدا

«عمومية» اتحاد اليد
 21الجاري

الـ ـمـ ـص ــري ع ـب ــدال ــرح ـم ــن سـنــد
وج ــاس ــم ال ـغ ــري ــب ،ل ـي ـت ـقــدم في
منتصف الشوط .4-6
ً
بعدها زادت األم ــور تعقيدا
ل ـل ـب ــرت ـق ــال ــي ،إثـ ـ ــر طـ ـ ــرد نـجـمــه
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ب ــال ـب ـط ــاق ــة

ال ـح ـمــراء م ـبــاشــرة ف ــي الــدقـيـقــة
ّ
 19للخشونة ،األم ــر ال ــذي مكن
السماوي من توسيع الفارق ،4-8
ليطلب مدرب كاظمة الجزائري
رابــح غربي أول وقــت مستقطع
ف ــي ال ـل ـق ــاء لـتـصـحـيــح أوضـ ــاع

فريقه ،وخاصة الدفاعية ،ونجح
فــي ذلــك إلــى حــد كبير لينتهي
الشوط بفارق هدف واحد.
وم ــع ب ــداي ــة ال ـش ــوط الـثــانــي،
ّ
تغيرت الدفة لمصلحة البرتقالي
ب ـس ـب ــب وف ـ ـ ــرة العـ ـبـ ـي ــه ،وغ ـل ــق
ال ـم ـس ــاح ــات ب ـي ــن ال ـمــداف ـع ـيــن،
إضـ ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ــأل ـ ــق حـ ــارسـ ــه
عـبــدالـعــزيــز الـظـفـيــري ،ال ــذي لم
ي ـحــال ـفــه ال ـتــوف ـيــق ف ــي ال ـشــوط
األول ،في التصدي لتصويبات
الع ـب ــي ال ـس ـم ــاوي ،لـيـتـقــدم في
الثلث األول من الشوط .13 -14
واستمر كاظمة في المقدمة
ح ـتــى ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة ،الـتــي
حـ ــاول مـعـهــا مـ ــدرب ال ـس ـمــاوي
خ ــال ــد الـ ـم ــا ت ـع ــدي ــل الـنـتـيـجــة
بـ ـ ــالـ ـ ــدفـ ـ ــع ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ح ـس ــن
صـفــر ،ال ــذي ب ــرز فــي ال ــذود عن
مــرمــاه ،إضــافــة إلــى تصويبات
الـ ـمـ ـص ــري سـ ـن ــد وب ـ ـشـ ــار تـقــي
والوافد الجديد خلف السعدون،
ليتقلص الفارق إلى هدف واحد
 19 -20فــي آخــر دقيقتين ،لكن
خبرة العبي البرتقالي حسمت
المباراة في النهاية لمصلحتهم.

اعتمدت اللجنة التنظيمية
لبطوالت الخليج لكرة
السلة في اجتماعها الذي
عقدته أمس األول في دولة
اإلمارات إسناد مهمة تنظيم
بطولة الخليج للشباب
الى الكويت خالل أغسطس
المقبل ،كما اعتمدت أيضا
إسناد مهمة تنظيم بطولة
الخليج للرجال في أكتوبر
المقبل للكويت ،في الوقت
الذي قررت ،بشكل نهائي،
إسناد مهمة تنظيم بطولة
األندية الخليجية التي
ستقام في أبريل المقبل الى
نادي المنامة البحريني،
بعد اعتذار نادي السيب
العماني ،كما ستقام بطولة
 3x3لألندية الخليجية في
البحرين على هامش بطولة
األندية الخليجية.
وبذلك تكون اللجنة
التنظيمية قد رفضت كتاب
نادي القادسية بشأن
استضافته لبطولة األندية
الخليجية بداعي اإليقاف
الرياضي على اتحاد كرة
السلة ،والذي لن ينتهي إال
بعد إجراء انتخابات االتحاد
الجديدة بحسب كتاب
االتحاد الدولي الذي تضمن
تعيين اللجنة االنتقالية
إلدارة شؤون االتحاد.

القادسية والكويت بطال
«تمهيدية القوى»
توج نادي القادسية أمس
األول بلقب فئة العمومي في
بطولة اتحاد ألعاب القوى
الكويتي التمهيدية لفئتي
العمومي والناشئين ،بينما
حصد نادي الكويت لقب
فئة الناشئين ،في ختام
منافسات البطولة التي
أقيمت على مضمار االتحاد
بمنطقة كيفان.
وجاء تتويج القادسية في
منافسات فئة العمومي،
التي شملت عددا من
مسابقات المضمار
والميدان ،بعد أن حقق
 199.5نقطة ،متفوقا على
نادي الساحل الذي حل
ثانيا بمجموع 126.5
نقطة ،ونادي كاظمة الثالث
بمجموع  112.5نقطة.
وتوج نادي الكويت بلقب
فئة الناشئين بعد ان جمع
 225نقطة ،تاله القادسية
في المركز الثاني بمجموع
 215نقطة ،ثم كاظمة ثالثا
بمجموع  103نقاط.
يذكر أن البطولة انطلقت
االحد الماضي على مضمار
االتحاد الكويتي اللعاب
القوي في منطقة كيفان
بمشاركة  14ناديا.
(كونا)

22

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 4037الجمعة  8فبراير 2019م  3 /جمادى اآلخرة 1440هـ

sports@aljarida●com

األمير الدولية الكبرى للرماية
بطولة
ً
تنطلق غدا بمشاركة  ٤٢دولة
تفتتح في السادسة مساء ٍغد
بطولة سمو األمير الدولية
الكبرى للرماية الثامنة ،بحضور
محافظ الفروانية الشيخ
ً
فيصل الحمود ،ممثال عن
صاحب السمو.

تضيء بطولة سمو األمير الدولية
ً
الكبرى للرماية شمعتها الثامنة غدا
بمشاركة  420رامـيــا ورامـيــة يمثلون
 42دول ـ ــة م ــن ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـعــالــم،
وي ـت ـن ــاف ـس ــون ع ـل ــى م ـج ـمــع م ـيــاديــن
الشيخ صـبــاح األحـمــد األولـمـبــي ،في
مختلف مسابقات أسلحة الخرطوش
والرصاص.
وي ـنــوب عــن سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد في
حضور حفل االفتتاح ،الــذي يقام في
الساعة الـســادســة مـســاء غــد ،محافظ
الـ ـف ــروانـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ ف ـي ـصــل ال ـح ـمــود
المالك.
وأك ـم ـلــت الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة العليا
لـلـبـطــولــة ،ال ـتــي تـخـتـتــم مـنــافـســاتـهــا
الخميس المقبل ،جميع استعداداتها
إلضفاء النجاح على هذا الحدث الذي
ي ــزداد عــدد المشاركين فيه مــن أمهر
وأش ـهــر أب ـطــال وب ـطــات الـعــالــم عاما
بعد عام ،حيث انتهت جميع الدورات
الـتــدريـبـيــة االس ـت ـعــداديــة ال ـتــي جــرت
ت ـحــت إشـ ـ ــراف االتـ ـح ــادي ــن اآلس ـي ــوي
والكويتي في مختلف أنواع األسلحة،
عدا القوس والسهم.
كـ ـم ــا وضـ ـع ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـل ـم ـس ــات
األخ ـي ــرة عـلــى حـفــل اف ـت ـتــاح الـبـطــولــة

ال ـم ــدرج ــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ع ـلــى أج ـنــدة
االتـحــاد الــدولــي للعبة ،بــالـتــوازي مع
االجتماع الفني الذي يعقد في الساعة
الـحــاديــة عـشــرة صـبــاح غــد ،وانـطــاق
المسابقات رسميا.
ويقتصر الـيــوم األول مــن البطولة
ع ـلــى ت ــدري ـب ــات غ ـيــر رس ـم ـيــة لجميع
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ،اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة صـ ـب ــاح ــا حـ ـت ــى ال ـث ــال ـث ــة
والنصف عصرا ،وستتم مراقبة تجهيز
المشاركين على مدار تلك التدريبات.
وتبدأ غــدا المنافسات الفعلية من
خالل التدريبات الرسمية لمسابقات
ال ـت ــراب وال ـم ـســدس  50م ـتــرا لـلــرجــال
والبندقية  10أمتار للجنسين.
ومن المعلوم أن الكويت فازت بلقب
النسخة الماضية من البطولة ،والتي
جــرت فــي يناير  2018بمشاركة 330
رام ـي ــا ورام ـي ــة يـمـثـلــون  39دولـ ــة من
مختلف أنحاء العالم.
مــن جـهـتــه ،أك ــد مــديــر المنتخبات
ال ــوط ـن ـي ــة م ـح ـم ــد م ــزي ــد ال ــدي ـح ــان ــي
جــاهــزيــة ال ــرم ــاة والــرام ـيــات النـطــاق
المنافسات بعد أن خــاضــوا بطوالت
دول ـيــة ومـحـلـيــة اس ـت ـعــداديــة ،اضــافــة
الى معسكرات تحضيرية ،مشيرا الى

ان ــه سـيـكــون لـلـنــاشـئـيــن والـنــاشـئــات
نصيب كبير وحيز مهم في المشاركة
ضمن السياسة المتبعة لتحضيرهم
للمستقبل.

وشـ ــدد الــدي ـحــانــي ع ـلــى أن اآلم ــال
كبيرة أن تواصل المنتخبات الكويتية
ريــادت ـهــا فــي الـبـطــولــة ،خـصــوصــا أن
ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة مـهـمــة وح ـســاســة،

●

حسين وعبدالرضا الغربي وعباس البصيري يتوسطون أبطال التنس
التنس حسين الغريب ،وأمين سر عــام االتحاد
الكويتي للتنس عبدالرضا الغريب ،والمدير الفني
عباس البصيري.
وفــي الترتيب النهائي لألندية المشاركة في
الـبـطــولــة ،جــاء فــي الـمــركــز األول ن ــادي اليرموك
بــرص ـيــد  18ن ـق ـطــة ،وف ــي ال ـمــركــز ال ـثــانــي ن ــادي
الـكــويــت بـ ــ 17نـقـطــة ،وف ــي الـمــركــز الـثــالــث نــادي
خـيـطــان بـ ــ 16نـقـطــة ،وف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع ن ــادي
كاظمة بـ 15نقطة.
وح ــل ف ــي ال ـمــركــز ال ـخــامــس نـ ــادي الـســالـمـيــة
برصيد  13نقطة ،وفــي الـمــركــز ال ـســادس نــادي
الساحل بــ 12نقطة ،وفي المركز السادس مكرر
نــادي القادسية ب ــ 12نقطة ،وفــي المركز الثامن
نادي الصليبخات بـ 11نقطة ،وفي المركز التاسع
ن ــادي التضامن ب ــ 9نـقــاط ،وفــي المركز العاشر
نادي الشباب بـ 8نقاط.

جابر الشريفي

اقترب فريق الكويت من التأهل
للدور قبل النهائي لبطولة درع
االت ـحــاد لـكــرة الـسـلــة بـعــد تغلبه
على نظيره الجهراء بنتيجة -80
 70فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما
أمـ ــس األول ،ع ـل ــى ص ــال ــة ن ــادي
كاظمة ،ضمن منافسات الجولة
ال ـس ــادس ــة لـلـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة،
وال ـتــي ش ـهــدت ف ــوز كــاظـمــة على
الشباب .67-78
كما أسفرت نتائج المجموعة
األول ـ ــى ع ــن ف ــوز ال ـقــادس ـيــة على
ال ـن ـصــر  ،34-82وال ـي ــرم ــوك على
الساحل .56-73
وبذلك ضمن الكويت ،الى حد
كـبـيــر ،تــأهـلــه نـظــرا لـحــاجـتــه الــى
الفوز على الشباب ،الــذي يتفوق
ً
عليه األب ـيــض فـنـيــا ،فــي الجولة
األخ ـ ـيـ ــرة ،وانـ ـحـ ـص ــرت ال ـب ـطــاقــة
الثانية بين كاظمة والقرين اللذين
يلتقيان بعد غد ،في حين ضمن
الـقــادسـيــة تــأهـلــه فــي المجموعة
األولى في الوقت الذي اقترب فيه
اليرموك من نيل البطاقة الثانية،
حيث بات يحتاج إلى الفوز على
التضامن بعد غد لتأكيد تأهله.

مباراة سريعة
ج ـ ــاءت مـ ـب ــاراة ال ـك ــوي ــت مع

ال ـج ـه ــراء ســري ـعــة ف ــي بــدايـتـهــا
وتبادل الفريقان التسجيل عبر
راش ــد الــربــاح وحـسـيــن الخباز
من الكويت ،ويوسف المطيري
وت ــرك ــي حـ ـم ــود م ــن ال ـج ـه ــراء،
وت ـعــادل الـفــريـقــان  ،6-6قبل أن
يــأخــذ ال ـكــويــت زم ــام ال ـم ـبــادرة
وي ـت ـق ــدم  12-9ب ـف ـضــل ثــاثـيــة
مــن الــربــاح ،لكن الجهراء عــادل
األرق ــام سريعا بفضل يوسف
المطيري وبدر العثمان.
وبعد أن تقدم الجهراء ،12-14
سجل الكويت  7نقاط سريعة
عبر عبدالله الشمري ،ومساعد
العتيبي ،لينهي األبيض الربع
األول متقدما .15-19
ودانـ ــت األفـضـلـيــة فــي الــربــع
ال ـثــانــي لـلـكــويــت ،الـ ــذي اعتمد
ع ـل ــى دفـ ـ ــاع ال ـم ـن ـط ـقــة "ال ـ ـ ــزون"
مــع تطبيق الهجمات المرتدة
السريعة عبر يوسف الحمدان
وحـ ـسـ ـي ــن الـ ـخـ ـب ــاز وع ـب ــدال ـل ــه
الشمري ،ليتقدم مستغال ضعف
دفـ ــاع ال ـج ـه ــراء ،خـصــوصــا في
م ـتــاب ـعــة ال ـ ـكـ ــرات الـ ـم ــرت ــدة مــن
الـسـلــة "الــري ـبــاونــد" ،فــي الــوقــت
الذي أضاع فيه الجهراء العديد
من الهجمات السهلة ،وهــو ما
ّ
مــكــن ال ـكــويــت م ــن إن ـه ــاء الــربــع
الثاني لصالحه بفارق  9نقاط
.29-38
وب ــدأ الـجـهــراء الــربــع الثالث

النصر يتغلب على القادسية ومباراة سهلة للهالل
استعاد النصر توازنه وشدد الخناق على الهالل
المتصدر وحامل اللقب بفوزه الصعب على ضيفه
القادسية  1-3على ملعب األمير فيصل بن فهد في
الــريــاض فــي افـتـتــاح الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة عـشــرة من
الدوري السعودي لكرة القدم.
وبكر النصر بالتسجيل عبر المغربي عبد الرزاق
حمدالله ( ،)10وأدرك األسـتــرالــي ريــس ويليامس
التعادل للضيوف ( ،)71قبل أن ينتفض النصر في
الدقائق العشر األخـيــرة ويسجل هدفين عبر فهد
الجميعة ( )81وسلطان الغنام (.)90
وع ــوض النصر خـســارتــه أم ــام الـتـعــاون  3-1في
المرحلة الماضية وعــزز موقعه في المركز الثاني

ويـتــوجــب فـيـهــا الـتــركـيــز أك ـثــر ،حيث
تتضمن المنافسة على حصد بطاقات
مؤهلة الولمبياد طوكيو .2020
وشـ ـك ــر ال ــدي ـح ــان ــي م ـج ـلــس إدارة

نادي الرماية على دعمه للمنتخبات
وتـسـهـيــل أم ــوره ــا م ــن ك ــل ال ـجــوانــب،
مثمنا المتابعة واالهتمام من الرئيس
الفخري للنادي الشيخ سلمان الحمود.

الكويت يقترب من الدور قبل النهائي لدرع السلة

اليرموك بطل دوري تنس الرجال

توج نادي اليرموك للتنس بلقب بطولة الدوري
للسن العام على مالعب نادي اليرموك ،بعد فوزه
في اللقاء الختامي أمس األول على نظيره خيطان
بنتيجة -3صفر.
وأسفرت النتائج عن فوز العب اليرموك أحمد
خ ـم ـيــس ع ـلــى العـ ــب خ ـي ـطــان ع ـبــدال ـلــه ال ـق ــاف،
بـمـجـمــوعـتـيــن م ـقــابــل ال ش ـ ــيء ،ك ـمــا فـ ــاز العــب
اليرموك بدر عنتر على العب خيطان فهد السعد،
بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وف ــي م ـب ــاراة ال ــزوج ــي ،ف ــاز ثـنــائــي ال ـيــرمــوك،
ال ـم ـكــون م ــن الــاعـبـيــن حـســن ال ـمــوســى وزمـيـلــه
عيسى قـبــازرد على ثنائي خيطان المكون من
الالعبين علي إبراهيم وأحمد الربيع بمجموعتين
مقابل مجموعة واحدة.
حضر الـمـبــاراة النهائية ،وش ــارك فــي تتويج
الفائزين عضو مجلس إدارة نادي اليرموك مدير

استعدادات بعض الرماة المشاركين في البطولة

برصيد  40نقطة مقلصا ال ـفــارق إلــى  3نـقــاط عن
جاره الهالل الذي يحل ضيفا على الباطن الجمعة،
بينما بـقــي الـقــادسـيــة فــي ال ـمــركــز ال ـتــاســع مؤقتا
برصيد  23نقطة.

الهالل والباطن
يخوض الهالل المتصدر مباراة سهلة عندما يحل
ضيفا على الباطن أحد فرق ذيل الترتيب.
وي ـت ـص ــدر الـ ـه ــال ت ــرت ـي ــب الـ ـ ـ ــدوري ال ـس ـع ــودي
برصيد  43نقطة ،متقدما بفارق  6نقاط عن النصر،
وسيخوض المباراة مكتمل الصفوف.

واعتبر مهاجم الهالل نواف العابد أن مفتاح الفوز
في المباراتين األخيرتين كان تماسك جميع أفراد
الفريق ،مؤكدا أن "جميع الالعبين على قلب واحد".
ولفت إلى أن "التشكيلة األساسية ستجد دعما
ك ـب ـيــرا م ــن االحـتـيــاطـيـيــن وال ـع ـك ــس" ،مــوض ـحــا أن
"احترام المنافس هو سبب الرباعية التي فاز بها
فريقه على الفتح".
وعن مستواه بعد العودة من اإلصابة قال العابد:
"أح ـت ــاج ل ـخــوض مــزيــد م ــن ال ـم ـبــاريــات السـتـعــادة
مستواي بشكل كامل ،وأسعى إلى تحقيق األمر في
الفترة المقبلة".
(أ ف ب)

جانب من مباراة الكويت والجهراء
بصورة جيدة من خالل تقليص
الفارق إلى  5نقاط  35-40بفضل
ال ـه ـج ـمــات ال ـم ــرت ــدة الـســريـعــة
عـ ـب ــر تـ ــركـ ــي ح ـ ـمـ ــود وي ــوس ــف
المطيري ،ليطلب بعدها مدرب
الـكــويــت االلـمــانــي بيتر شومر
وقتا مستقطا لتصحيح أخطاء
ّ
فــري ـقــه ،وه ــو م ــا مــكــن الـكــويــت
من إعــادة الفارق سريعا الى 9
نقاط .35-44

وحـ ــاول ال ـج ـهــراء الـبـقــاء في
أج ـ ـ ــواء ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وت ـم ـك ــن مــن
ت ـق ـل ـي ــص الـ ـ ـف ـ ــارق قـ ـب ــل ن ـهــايــة
الربع إلى نقطة واحــدة ،49-50
ثم تقدم  50-52بفضل المتألق
تركي حمود وثالثيات سلطان
خلف ،لكنه أخفق في المحافظة
على تقدمه لينهي الكويت الربع
متقدما .54-57
وت ــراج ــع األداء بـشـكــل كبير

في الربع االخير ،بعد أن اتسم
أداء الطرفين بالعصبية وعدم
ال ـت ــرك ـي ــز ،وتـ ـق ــدم ال ـك ــوي ــت فــي
منتصف الربع مستغال إخفاق
العـ ـب ــي الـ ـجـ ـه ــراء ف ــي تـسـجـيــل
ال ــرم ـي ــات ال ـح ــرة بـشـكــل كـبـيــر،
األم ــر ال ــذي منحه الـفــرصــة في
فرض سيطرته وإنهاء المباراة
لصالحه .70-80

بطولة نيلسون مانديال «تي »10
التذكارية للكريكت تقام اليوم
تنطلق ال ـي ــوم بـطــولــة نـيـلـســون مــانــديــا (ت ــي )10
الـتــذكــاريــة للكريكت عـلــى ملعب الـمــديـنــة الترفيهية
بــالــدوحــة ،بــرعــايــة سـفــارة جـنــوب إفريقيا فــي الـبــاد،
بالتعاون مع نادي الكويت للكريكت.
وتشهد منافسات البطولة ،التي تختتم اليوم بحفل
توزيع الجوائز عند الثامنة مساء ،مواجهة الكويت تحت
 "A" 16أمام فريق الكويت  ،Bوذلك في الواحدة ظهرا.
وعـنــد الثانية والـنـصــف ظـهــرا يلتقي فــريــق نساء
الكويت  Aضد فريق نساء الكويت  ،Bكما يلتقي فريق
دبلوماسي السفارات ،وموظفي نادي الكويت للكريكت
عند الثالثة عصرا.
وتشهد رابع المواجهات لقاء فريق الـ A 19ونظيره

الـ B 19عند الخامسة مساء ،وفي آخر المباريات وعند
ال ـســادســة م ـســاء يلتقي فــريــق ال ــرج ــال  Aض ــد فريق
الرجال .B
وتـهــدف إقــامــة بطولة نيلسون مانديال للكريكت،
والتي تتصادف مع األعياد الوطنية في الكويت ،إلى
تكريم القيم اإلنـســانـيــة واحـتـفــاالت الــذكــرى المئوية
لـلــرئـيــس ال ــراح ــل م ــان ــدي ــا ،ك ــون ــه كـ ــان مــؤم ـنــا بـقــوة
بالرياضة لتحقيق التماسك االجتماعي والمصالحة
الوطنية .ويعتبر نادي الكويت للكريكت عضوا مشاركا
في مجلس الكريكت الدولي ،وعضوا كامال في مجلس
الكريكت اآلسيوي ،التابع للجنة األولمبية الكويتية،
وقد تأسس عام .1996

تشيفيرين يتعهد بعدم إقامة «دوري السوبر األوروبي»
ُ
انتخب السلوفيني ألكسندر
تشيفيرين أمس لوالية
جديدة ،مدتها أربع سنوات،
ً
رئيسا لالتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) ،في
منصب لم ينافسه عليه أي
مرشح آخر في الجمعية
العمومية العادية الـ 43
بروما.

أعيد انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بالتزكية
ً
رئيسا لالتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ،خالل مؤتمر
للهيئة القارية عقد في روما أمس.
وكان تشيفيرين ( 51عاما) المرشح الوحيد للمنصب،
والذي سيبقى فيه بعدما انتخب لتوليه في المرة األولى في
سبتمبر  2016بدال من الفرنسي ميشال بالتيني الذي يتم
في أكتوبر المقبل ،عقوبة إيقاف أربعة أعوام عن مزاولة أي
نشاط كروي على خلفية دفعة مشبوهة تلقاها من الرئيس
السابق لالتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بالتر.
وتعهد تشيفيرين بعدم السماح بإقامة "دوري السوبر
األوروبي" خالل فترة واليته رئاسة اتحاد القارة العجوز.
وأوضــح في رومــا أمــام كونغرس االتحاد ،أنه ورئيس
رابطة األندية األوروبية اإليطالي أندريا أنييلي لديهما
موقف موحد معارض لـ "السوبر ليغ".
ووجه تشيفيرين ( 51عاما) في كلمته االفتتاحية أمام
الكونغرس "رسالة واضحة :طالما بقينا نحن االثنان على
رأس منظمتينا ،فلن يكون هناك دوري سوبر .هذا ليس
وعدا .هذا واقع".
وأضاف "إلثبات ذلك ،أمس (األربعاء) وقعنا مذكرة تفاهم
مع رابطة األندية األوروبية ،والتي تستمر حتى عام .2024
وهذه ليست سوى البداية".

وكانت تسريبات لرسائل البريد اإللكتروني ووثائق
نشرت في نوفمبر الماضي عرفت باسم "فوتبول ليكس"،
قد أشارت إلى أن ريال مدريد اإلسباني كان يبحث مع أندية
بــارزة أخــرى ،في خطط إلقامة دوري سوبر بمشاركة 16
ً
فريقا ،ينطلق بدءا من عام .2021
وقال تشيفيرين "كما كشفت وسائل اإلعالم في نوفمبر،
يـبــدو أنــه قبل فـتــرة وجـيــزة ،وخ ــال األشـهــر الـتــي أعقبت
انتخابي ،كانت مجموعة مــن األنــديــة األوروب ـيــة الكبرى
تفكر في االنفصال".
وتابع "تحدث بعضنا إلى بعض .واستمع بعضنا إلى
ً
بعض .ففهم بعضنا بعضا .والـيــوم ،نحن متحدون مرة
أخــرى" ،مضيفا "أندريا ،أشكرك على كل ما قمتم به على
مدى األشهر القليلة الماضية من أجل جمع الكرة األوروبية
مرة أخرى خلف المثال األعلى المشترك".
وأشاد أنييلي ،رئيس نادي يوفنتوس اإليطالي ،أمس
األول باالتفاق ،ووصفه بأنه "لحظة مهمة في تاريخ كرة
القدم االوروبية".
وبعد عامين ونصف العام على انتخابه رئيسا لالتحاد
عـلــى وق ــع فـضــائــح االت ـحــاد الــدولــي (فـيـفــا) الـتــي أطــاحــت
بسلفه الفرنسي ميشال بالتيني ،دخل تشيفيرين الجمعية
العمومية مرشحا وحيدا لوالية جديدة من أربع سنوات.

وقال تشيفيرين "األندية الكبرى ،أنتم تأسرون أجياال
بأكملها" ،مضيفا "تجعلون كرة القدم شعبية .هذا
يمنحكم الحقوق واالمتيازات .ولكن هذا يعطيكم
أيضا مسؤوليات".
وتابع "لو واصلتم مخططكم المزعوم ،لخسرت
أنــديـتـكــم مــركــزهــا كـ ــأنــديــة عـظـيـمــة ،ف ــي قـلــوب
الناس .الشيء الوحيد العظيم عنكم سيكون
ماضيكم ،وال شيء آخر".
وأضــاف "من خالل احترام
ه ـ ــرم ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،مـ ــن خ ــال
احترام مؤسساتنا الرياضية
وتاريخنا ،من خــال احترام
مـبــدأ المسابقات المفتوحة
للجميع ،دون اسـتـثـنــاء ،من
خــال احترام نظام الصعود
والهبوط الذي يقع في صلب
ثقافتنا الــريــاضـيــة ...تبقون
أندية رائعة في أعين العالم.
أع ـظ ــم األن ــدي ــة ف ــي ال ـتــاريــخ.
إلى األبد".

تشيفيرين رئيس االتحاد
األوروبي لكرة القدم

ةديرجلا
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الملكي يعود بتعادل ثمين من الكالسيكو في «كامب نو»
خيم التعادل اإليجابي 1-1
على قمة الكرة اإلسبانية بين
برشلونة وضيفه ريال مدريد،
أمس األول ،في ذهاب الدور
قبل النهائي لبطولة كأس
ملك إسبانيا لكرة القدم.

انتزع ريال مدريد تعادال ثمينا 1-1
من مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة
حامل اللقب ،فــي الكالسيكو األول في
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،األرب ـع ــاء ،على
ملعب كامب نو في برشلونة ،في ذهاب
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي لمسابقة كــأس
إسبانيا في كرة القدم.
وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل
عبر جناحه لوكاس فاسكيث في الدقيقة
ال ـســادســة ،وأدرك ال ـبــرازي ـلــي مالكولم
التعادل في الدقيقة .58
وسيكون الحسم في مباراة اإلياب في
 27فبراير الحالي على ملعب سانتياغو
برنابيو في مدريد ،علما بأن الفريقين
ً
سيخوضان كالسيكو ثالثا هذا العام
ب ـعــدهــا ب ـثــاثــة أيـ ـ ــام ،ض ـمــن الـمــرحـلــة
السادسة والعشرين من الدوري المحلي
في  2مارس المقبل ،والرابع هذا الموسم
بعد األول في ذهاب الدوري في المرحلة
العاشرة على ملعب كامب نو عندما فاز
الفريق الكتالوني .1-5
وأبـ ـق ــى م ــدرب ــا ال ـفــري ـق ـيــن إرن ـس ـتــو
فالفيردي واألرجنتيني سانتياغو
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالري ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـجـ ـمـ ـيـ ـهـ ـم ــا
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
والــوي ـلــزي غــاريــث بـيــل على
مقاعد الـبــدالء ،األول بسبب
إصـ ــابـ ــة كـ ـ ــان ت ـ ـعـ ــرض ل ـه ــا،
الـ ـسـ ـب ــت ،فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ضــد
فالنسيا في الــدوري المحلي،
وال ـثــانــي ل ـعــودتــه م ــؤخ ــرا من
اإلصابة.
ودف ـ ـ ـ ــع ك ـ ــا الـ ـم ــدربـ ـي ــن
ب ـن ـج ـمــه فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة 63
عـ ـن ــدم ــا كـ ــانـ ــت ال ـن ـت ـي ـجــة
متعادلة ،ففشل ميسي في
تــرج ـيــح ك ـفــة فــري ـقــه ،فيما
أهدر بيل فرصة سهلة لمنح
الفوز للنادي الملكي.
وغ ـ ـ ـ ــاب الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـم ــان
ديـمـبـلــي عــن صـفــوف برشلونة
لـ ـ ـع ـ ــدم تـ ـع ــافـ ـي ــه مـ ـ ــن االص ـ ــاب ـ ــة
ف ــي ال ـك ــاح ــل ،ودفـ ــع فــال ـف ـيــردي
بالبرازيلي مالكوم مكانه إلى
جانب مواطنه فيليبي كوتينيو
واألوروغوياني لويس سواريز.

العبو الريال وليونيل ميسي نجم البرشا بعد انتهاء المباراة
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،فـضــل سـ ــوالري الــدفــع
بماركوس يورنتي في خط الوسط على
حساب الدولي البرازيلي كاسيميرو.
وقدم الفريقان عرضا رائعا فرض كل
منهما سيطرته في كل شوط وترجمه
إلــى ه ــدف ،بيد أن ال ـنــادي الملكي كان
األك ـثــر فــرصــا فــي ال ـشــوط األول ،وكــان
ب ــإم ـك ــان ــه ت ـس ـج ـيــل أك ـث ــر م ــن هـ ــدف لــو
اس ـت ـغ ــل م ـهــاج ـمــه الـ ــواعـ ــد ال ـب ــرازي ـل ــي
فينيسيوس جونيور ( 18عاما) الفرص
ال ـك ـث ـي ــرة ال ـت ــي س ـن ـحــت أم ــام ــه وال ـت ــي
أه ـ ــدره ـ ــا ب ـس ـب ــب ال ــرع ــون ــة ( 13و)18
والتسرع ( 23و 32و.)33
وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة
تسديدة قوية لأللماني طوني كروس
م ــن خ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة ،أب ـع ــده ــا ح ــارس
المرمى الدولي األلماني مارك-أندريه تير
شتيغن بقبضتي يديه قبل أن يشتتها
الدفاع (.)5

ون ـ ـجـ ــح ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ف ـ ــي اف ـت ـت ــاح
التسجيل عـنــد مــا ا سـتـغــل بنزيمة كــرة
عرضية لفينيسيوس ،فتالعب بالمدافع
ج ــوردي ألـبــا ومــررهــا لفاسكيث ،الــذي
تابعها بيسراه أمــام الفرنسي كليمان
النغليه وأسكنها على يمين الحارس
تير شتيغن (.)6
وهو الهدف األول لفاسكيث في مرمى
برشلونة.

نافاس ينقذ مرماه
وأن ـ ـق ـ ــذ ح ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــرمـ ــى الـ ــدولـ ــي
الكوستاريكي كيلور نافاس مرماه من
هدف التعادل بتصديه النفراد مالكولم
( ،)19وردت العارضة كرة رأسية لالعب
الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش ،إثر
ركلة حــرة جانبية انـبــرى لها مالكولم
(.)31

سوالري سعيد بأداء الفريق
أكد األرجنتيني سانتياغو سوالري،
المدير الفني لريال مدريد ،عقب تعادل
فريقه أمام الغريم التقليدي برشلونة ،أن
"حظوظ الفريقين في التأهل متساوية"،
مـعــربــا عــن رض ــاه عــن "ال ـم ـب ــاراة التي
قدمها الفريق".
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ،فــي
تصريحات عقب اللقاء ،إن "الفريقين
قدما كــرة قــدم جميلة ،وكــانــت هناك
مهارات كبيرة داخــل أرض الملعب،
واألمور كانت متقلبة ،المباراة كانت
ممتعة ،ليس فقط لـنــا ،ولـكــن أيضا
للجماهير".
وأشــار صاحب الــ 42عاما إلى أن
فريقه كــان بإمكانه "التسجيل في
أكثر من مناسبة في الشوط األول،

سوالري

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

وفي الثاني أيضا ،السيما في الجزء األخير
من المباراة".
ورغم تسجيله خارج ملعبه ،إال أن مدرب
الفريق الملكي يرى أن كل االحتماالت واردة
في مواجهة اإلي ــاب ،السيما مع اإلمكانيات
ً
الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان ،موضحا
أن "النتيجة جعلت كــل االحـتـمــاالت واردة،
ال ـف ــري ـق ــان ي ـم ـت ـل ـكــان م ــواه ــب ك ـث ـي ــرة داخ ــل
ال ـم ـل ـع ــب ،ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة ال ـ ـفـ ــارق فــي
لحظات".
وحول أداء البرازيلي الواعد فينيسيوس
جــونـيــور ،ال ــذي ش ــارك فــي الكالسيكو األول
له ،شدد المدرب األرجنتيني على إمكانيات
الــاعــب ال ـش ــاب ،ولـكـنــه لــم يغفل أيـضــا دور
زمــائــه "الــذيــن ســاعــدوه على الـتــوهــج بهذا
الشكل".

10:30

beINSPORTS HD4

الدوري اإلسباني
11:00

بلد الوليد  -فياريال

beINSPORTS HD3

الدوري الفرنسي
10:45

ديجون  -مرسيليا

beINSPORTS HD6

الدوري األلماني
10:30

ماينز – باير ليفركوزن

beINSPORTS HD5

فالفيردي :كل االحتماالت واردة
قال المدير الفني لبرشلونة،
إرنستو فالفيردي ،عقب تعادل
فــريـقــه أم ــام الـغــريــم التقليدي
ريـ ــال م ــدري ــد ( )1-1ف ــي ذه ــاب
نصف نهائي كأس الملك مساء
األرب ـع ــاء عـلــى ملعب "الـكــامــب
ن ـ ـ ـ ــو" ،إن ح ـ ـظـ ــوظ ال ـف ــري ـق ـي ــن
"متساوية في التأهل" للنهائي،
مؤكدا أنه ال يوجد "مرشح فوق
العادة" قبل خوض اإلياب على
ملعب سانتياغو برنابيو.
وأق ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ـب ــاس ـك ــي
خلل المؤتمر الصحافي بعد
الـمـبــاراة بتفوق المنافس في
الــدقــائــق األولـ ــى مــن ال ـم ـبــاراة،
ول ـك ـن ــه أيـ ـض ــا أثـ ـن ــى ع ـل ــى رد
فـعــل الــاعـبـيــن عـقــب استقبال
شـ ـب ــاكـ ـه ــم لـ ـ ـه ـ ــدف مـ ـبـ ـك ــر فــي

إرنستو فالفيردي

الــدقـيـقــة  6عــن طــريــق لــوكــاس
فاسكيز.
وذكــر" :لم نبدأ اللقاء بشكل
جيد ،والــريــال تقدم بهدف ،إال

أنـنــا بــدأنــا نــدخــل فــي األج ــواء
تــدري ـج ـيــا ،وه ــددن ــا مــرمــاهــم.
ه ـنــاك فــرصــة لــراكـيـتـيـتــش في
ال ـ ـعـ ــارضـ ــة ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ل ـلــويــس
سواريز .كنا الطرف األفضل في
اللقاء ،ولكن كانت هناك بعض
التغيرات في بعض الفترات".
وحـ ـ ــول حـ ـظ ــوظ ف ــري ـق ــه فــي
مواجهة اإلي ــاب ( 27الـجــاري)،
ي ـ ــرى م ـ ـ ــدرب الـ ـب ــاوغ ــران ــا أن
ال ـب ــرس ــا ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـف ــوز في
البرنابيو.
وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد" :كــل
االحتماالت واردة ،ألن النتيجة
ال تعطي األفضلية لفريق على
ح ـس ــاب اآلخ ـ ـ ــر .م ــا زال ه ـنــاك
الكثير .كنا ندرك أن األمــور لن
تكون سهلة".

كومان نجم بايرن

أكمل بايرن ميونيخ الوصيف وشالكه
عـقــد المتأهلين إل ــى ال ــدور رب ــع النهائي
لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوز
األول ب ـشــق األن ـف ــس ع ـلــى مـضـيـفــه هــرتــا
برلين  ،2-3بعد التمديد (الــوقــت األصلي
 ،)2-2والثاني الكبير على ضيفه فورتونا
دوس ـ ـ ـلـ ـ ــدورف  1-4أم ـ ــس األول فـ ــي ثـمــن
النهائي.
في المباراة األولى على الملعب األولمبي
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،اس ـت ـمــرت م ـعــانــاة ال ـنــادي
البافاري بعد خسارته أمام باير ليفركوزن
 3-1السبت في البوندسليغا ،واحتاج إلى

التمديد لتخطي عقبة هرتا برلين بهدف
لمهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان في
الدقيقة .100
وبكر هرتا برلين بالتسجيل وتحديدا
ف ــي الــدقـيـقــة الـثــالـثــة عـبــر ماكسيميليان
ميتلشتادت ،لكن الفريق البافاري رد بعد
 4دقائق بواسطة سيرج غنابري بتسديدة
"عـ ـل ــى الـ ـط ــاي ــر" ،ق ـب ــل أن ي ـم ـن ـحــه ال ـت ـقــدم
بتسديدة قوية في الدقيقة .49
لكن قطب الدفاع الدولي ماتس هوملس
ارتكب خطأ فادحا عندما حاول إعادة الكرة
برأسه إلى حارس مرماه زفن أولريخ الذي

لعب أساسيا في ظل استمرار غياب القائد
ال ـع ـمــاق مــانــويــل نــويــر بـسـبــب اإلصــابــة،
فهيأها للمهاجم البديل دافي شيلكه الذي
لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مدركا
التعادل (.)67
ولجأ الفريقان إلى الشوطين اإلضافيين
حـ ـي ــث ك ــان ــت ال ـك ـل ـم ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـك ــوم ــان
بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة .100
وفي المباراة األخرى ،أكرم شالكه ،ثالث
أفضل المتوجين باللقب ( 5مرات) ،وفادة
ضيفه فورتونا دوسلدورف المتوج باللقب
عامي  1979و ،1980بالفوز عليه .1-4

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون وينتزع صدارة «الممتاز»
ان ـت ــزع مــانـشـسـتــر سـيـتــي حــامــل
اللقب الـصــدارة من ليفربول بفوزه
الـ ـثـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه إيـ ـف ــرت ــون
 -2ص ـف ــر أ م ـ ــس األول ع ـل ــى مـلـعــب
"غ ــوديـ ـس ــون بـ ـ ــارك" ب ـل ـي ـفــربــول في
مباراة مقدمة من المرحلة السابعة
والـعـشــريــن مــن ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
لكرة القدم.
و يــد يــن مانشستر سيتي بفوزه
إلــى قطب دفاعه الفرنسي أيميريك
البورت والبديل البرازيلي غابريال
جيزوس اللذين سجال الهدفين في
الدقيقتين الـثــانـيــة مــن الــوقــت بــدل
الضائع من الشوط األول ،والسابعة
األخيرة من الوقت بدل الضائع من
الثاني.
وهــو الـفــوز الـثــانــي على التوالي
ل ـم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي والـ ـ ـ ـ ـ  20ه ــذا
الموسم ،فرفع رصيده إلى  62نقطة،
وانتزع الصدارة بفارق األهداف من
ليفربول الذي لعب مباراة أقل.
واستعد العبو المدرب اإلسباني
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ج ـي ــدا للقمة
المرتقبة األحد المقبل ضد ضيفهم
ت ـش ـل ـســي فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـس ــادس ــة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـفــري ـق ـيــن
سيلتقيان فــي  24ف ـبــرايــر ال ـجــاري
في المباراة النهائية لمسابقة كأس

سلة أخبار
بوسكيتس :النتيجة عادلة

أكد سرجيو بوسكيتس ،العب
وسط برشلونة ،عقب تعادل
فريقه أمام الغريم التقليدي ريال
مدريد ( )1-1في ذهاب نصف
نهائي كأس امللك مساء أمس
األول على ملعب (الكامب نو) أن
"التعادل هو النتيجة العادلة"
بني الفريقني.
وقال بوسكيتس في تصريحات
تلفزيونية عقب املباراة "التعادل
هو النتيجة العادلة ،املنافس
تقدم من لعبة ،بعد تمريرة ،هذه
هي مواجهات الكالسيكو ،إذا
أخطأت في لقطة ،فستدفع الثمن
على الفور ،ولكننا عدنا في
اللقاء واملباراة أصبحت متكافئة،
أعتقد أنه نظرا لفرص اللقاء،
التعادل هو النتيجة العادلة،
واألمور ستحسم في مباراة
العودة".
ويرى القائد الثاني في الكتيبة
الكتالونية أن الفريقني "صنعا
فرصا للتسجيل ،ولكنها لم تكن
كافية لحسم اللقاء ملصلحة أي
من الطرفني" ،بينما شدد على
أن خوض مواجهة اإلياب على
ملعب (سانتياغو برنابيو) ال
يعني أفضلية الفريق امللكي في
التأهل.
وأوضح "أعتقد أن حظوظ
الفريقني متساوية تماما في
(التأهل) .هم سيلعبون على
ملعبهم ،ولكن مازال هناك وقت
طويل قبل هذه املباراة ،ويجب
انتظار حالة الفريقني حينئذ.
الوقت مازال طويال".

بايرن يدعم صفوفه
بمهاجم واعد
تعاقد نادي بايرن ميونيخ
األملاني مع الصاعد يان فيتي
ارب مهاجم هامبورغ .ووفقا
لصحيفة "بيلد" األملانية ،فإن
بايرن دفع نحو  2.5مليون يورو
لهامبورغ للتعاقد مع فيتي
ارب ( 19عاما) .وينضم املهاجم
الواعد لفريقه الجديد صيف
العام املقبل ،بعد توصل بايرن
وهامبورغ إلى اتفاق أمس بشأن
الصفقة .وأبدى بايرن منذ العام
املاضي اهتمامه بضم ارب ،لكن
الصفقة لم تحسم إال أمس.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن
كارل هاينز رومينيغه" :أعتقد
أن قرار الالعب جيد جدا ،ألن
هناك العديد من األسباب التي
تدفع مثل هذا الالعب الشاب
للبقاء في هامبورغ هذا العام"،
مضيفا" :أتمنى له ولهامبورغ
موسما جيدا والعودة سريعا
للبوندسليغا".

توقف مفاوضات هامشيك
وداليان الصيني

بايرن بشق األنفس إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

الدوري اإليطالي
كييفو  -روما

وأن ـ ـقـ ــذ نـ ــافـ ــاس مـ ــرمـ ــاه مـ ــن ه ــدف
محقق بإبعاده تسديدة خادعة للدولي
األوروغ ــوي ــان ــي ل ــوي ــس س ــواري ــز من
داخل المنطقة إلى ركنية لم تثمر (.)35
وتحسن أداء برشلونة في الشوط
ال ـث ــان ــي ون ـج ــح ف ــي إدراك ال ـت ـع ــادل،
عندما مرر البرازيلي أرثــر كرة خلف
الدفاع لجوردي ألبا ،داخل المنطقة،
تدخل نافاس وقطعها فتهيأت امام
سواريز الذي سددها جانبية ارتدت
من القائم األيمن إلــى مالكولم داخل
ال ـم ـن ـط ـق ــة فـ ـس ــدده ــا بـ ـيـ ـس ــراه داخـ ــل
ال ـم ــرم ــى واع ـت ـق ــد ال ـق ــائ ــد سـيــرجـيــو
رامــوس أنها خــارج المرمى ،فعانقت
الشباك (.)57
وكلل مالكولم مجهوداته بتسجيله
الهدف األول في مرمى النادي الملكي.
وجرب مواطنه كوتينيو الذي كان
أحد أسوأ الالعبين في المباراة ،حظه

بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين
يدي نافاس (.)62
ودف ــع فــالـفـيــردي بالتشيلي ارت ــورو
ف ـ ـي ـ ــدال ومـ ـيـ ـس ــي م ـ ـكـ ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش
وكــوتـيـنـيــو ،فــي حـيــن اض ـطــر س ــوالري
إل ــى إش ــراك كاسيميرو مـكــان يورنتي
المصاب ،ودفع ببيل مكان فينيسيوس
(.)63
ونشط الهجوم الكتالوني بعد دخول
ميسي ،لكن دون خطورة ،باستثناء ركلة
حرة انبرى لها األرجنتيني في الحائط
البشري (.)69
وأهـ ـ ـ ــدر ب ـي ــل ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة لـمـنــح
الـتـقــدم لــريــال مــدريــد عندما تلقى كرة
من بنزيمة عند حافة المنطقة ،فتوغل
داخلها وتباطأ في تسديدها والمرمى
مشرع أمامه ،فتدخل المدافع البرتغالي
نيلسون سيميدو وحولها لركنية (.)82

رياضة

األرض رأس ـ ـيـ ــة الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ب ــرن ــار
ارتطمت بــرأس ووكــر ومــرت بجوار
القائم األيسر (.)28

البورت العب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه

البورت يفتتح التسجيل

الــرابـطــة ،وهــي الـمـبــاراة الـتــي كانت
سببا فــي تقديم م ـبــاراة الـيــوم ضد
إي ـفــرتــون ضـمــن الـمــرحـلــة السابعة
والعشرين.
ويـلـعــب لـيـفــربــول غ ــدا مــع ضيفه
ب ــورن ـم ــوث ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـســادســة
والعشرين ،قبل أن يحل ضيفا على
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ف ــي الـمــرحـلــة

السابعة والعشرين في  24الجاري.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،م ـ ـنـ ــي إي ـ ـفـ ــرتـ ــون
بخسارته الثانية على التوالي والـ11
هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33
نقطة في المركز التاسع.
وك ــان مــانـشـسـتــر سـيـتــي الـطــرف
األف ـ ـضـ ــل أغـ ـل ــب ف ـ ـتـ ــرات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
خـصــوصــا فــي ال ـشــوط األول ،حيث

انـ ـتـ ـظ ــر الـ ــوقـ ــت بـ ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع مــن
الشوطين لتسجيل هدفي الفوز.
وك ـ ـ ــاد األل ـ ـمـ ــانـ ــي ل ـ ـ ـ ــوروا ســان ـيــه
يفعلها مــن كــرة هيأها لنفسه على
صدره وسددها قوية بيسراه بجوار
القائم األيسر (.)3
وأهـ ـ ـ ــدر البـ ـ ـ ــورت ف ــرص ــة اف ـت ـتــاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة الف ـت ـتــاح

التسجيل عندما ارتقى برأسه لكرة
ع ــرضـ ـي ــة وال ـ ـمـ ــرمـ ــى مـ ـش ــرع أم ــام ــه
فتابعها بجوار القائم األيسر (.)16
وردت الـ ـع ــارض ــة ك ـ ــرة األل ـم ــان ــي
إيلكاي غوندوغان من مسافة قريبة
اثر تمريرة من االسباني دافيد سيلفا
قبل ان يشتتها الدفاع (.)19
وك ــان ــت أخ ـط ــر ف ــرص ــة ألص ـحــاب

ون ـجــح الب ـ ــورت ف ــي م ـنــح الـتـقــدم
لسيتي بضربة رأسية إثر ركلة حرة
جــان ـب ـيــة انـ ـب ــرى ل ـهــا دافـ ـي ــد سيلفا
(.)2+45
وسـ ــدد الـسـنـغــالــي إدريـ ـس ــا غــانــا
غايي كــرة قوية مــن خــارج المنطقة
تـ ـص ــدى ل ـه ــا الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـب ــرازي ـل ــي
إيدرسون (.)50
وك ـ ـ ــاد أغ ـ ــوي ـ ــرو ي ـض ـي ــف ال ـه ــدف
ال ـث ــان ــي ب ـت ـس ــدي ــدة أك ــروب ــاتـ ـي ــة مــن
م ـســافــة قــري ـبــة م ــرت ب ـج ــوار الـقــائــم
األيسر (.)58
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي كـ ــانـ ــت ف ـيــه
المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة نجح
جيزوس ،بديل أغويرو ،في تسجيل
الـهــدف الثاني عندما تلقى كــرة من
الدولي البلجيكي كيفن دي بروين،
بــديــل دافـيــد سيلفا ،داخ ــل المنطقة
فلعبها ساقطة ارتطمت بالحارس
جـ ـ ــوردان ب ـي ـك ـفــورد وت ـه ـيــأت أمــامــه
مجددا ليتابعها برأسه داخل المرمى
الخالي (.)7+90

أعلن نادي نابولي اإليطالي
لكرة القدم في وقت متاخر
من يوم األربعاء أنه تم تعليق
عملية انتقال السلوفاكي ماريك
هامشيك قائد الفريق لنادي
داليان يفانج الصيني بعدما
فشال في التوصل إلى اتفاق
بشأن عقد االنتقال.
ولعب هامشيك ( 31عاما) مع
فريق نابولي منذ  ،2007بعدما
قضى ثالثة مواسم مع فريق
بريشيا .وأصبح هامشيك هداف
النادي عبر التاريخ بعدما سجل
 121هدفا ،كما انه صاحب الرقم
القياسي في عدد املباريات التي
خاضها بقميص الفريق بعدما
شارك في  520مباراة.
ويبدو أن الخالف بني الناديني
يأتي بسبب رغبة نابولي في بيع
الالعب بشكل نهائي ،في حني
يهدف نادي داليان الستعارته.
(د ب أ)

ووريرز وباكس يقسوان
على سبيرز وويزاردز
أكرم غولدن ستايت ووريرز
وميلووكي باكس وفادة
ضيفيهما سان أنتونيو سبيرز
 102-141وواشنطن ويزاردز
 129-148تواليا ،أمس ،في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني،
وواصل نجم هيوسنت روكتس
جيمس هاردن تألقه بـ 36نقطة في
سلة ساكرامنتو كينغز .101-127
دخل غولدن ستايت ووريرز،
حامل اللقب في العامني األخيرين،
املباراة بنجومه الخمسة :كيفن
دورانت ودرايموند غرين
وديماركوس كازنس وكالي
طومسون وستيفن كوري،
فيما أراح مدرب سان أنتونيو
سبيرز غريغ بوبوفيتش نجميه
الماركوس ألدريدج وديم
وثأر غولدن ستايت لخسارته أمام
سان أنتونيو  104-92على أرض
األخير في  19نوفمبر املاضي.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أستراليا تنقذ «القد» من النفوق
قــال ــت س ـل ـطــات الـمـصــائــد
الـسـمـكـيــة األس ـتــرال ـيــة أمــس
إنها ستنقل أسماك "مــوراي
القد" من مياه شهدت نفوق
ماليين األس ـمــاك أخـيــرا إلى
مياه صحية.
وكانت المياه المتضررة
ق ــد ت ـع ــرض ــت ل ـف ـت ــرة ج ـفــاف
طويلة العام الماضي ،وتبع
ذل ـ ـ ــك أسـ ــاب ـ ـيـ ــع م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
درجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة إلـ ــى أكـثــر
مـ ـ ــن  40درج ـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي ي ـن ــاي ــر
الماضي .وأدت هذه الظروف
إ لــى أن تصبح المياه دافئة
ب ـط ـي ـئــة ال ـح ــرك ــة وإل ـ ــى نـمــو
الطحالب الزرقاء المائلة إلى
اللون األخضر التي تمتص
األكسجين من المياه.
وت ـس ـب ــب ذل ـ ــك فـ ــي ن ـفــوق
م ــاي ـي ــن األس ـ ـمـ ــاك فـ ــي نـهــر
دارلينجغ ،وهو أحد الروافد

تكفى...
ارجع يا رجعان

ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي أسـ ـت ــرالـ ـي ــا،
ب ــال ـق ــرب م ــن م ـن ـي ـنــدي (أل ــف
كيلومتر غرب سيدني).
وق ــال ــت إدارة الـصـنــاعــات
البدائية في والية نيو ساوث
وي ـلــز أم ــس إن أس ـم ــاك الـقــد
ُ
ستجمع بالشباك والمجارف
ُ
وتـ ـنـ ـق ــل بـ ـ ــرا ل ـم ـس ــاف ــة 240
ك ـي ـل ــوم ـت ــرا ب ــاتـ ـج ــاه مـصــب
الـ ـنـ ـه ــر ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي شــاح ـنــة
مناسبة لنقل األسماك الحية
ع ـب ــر ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ال ـت ـهــويــة
ُ
ودرج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة .وســتـنـقــل
ب ـع ــض األس ـ ـمـ ــاك إلـ ــى مــركــز
نارانديرا للمصائد السمكية.
(د ب أ)

الحصبة تنتشر في مانيال
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
الـفـلـبـيـنـيــة أمـ ــس أن تـفـشــي
مرض الحصبة في العاصمة
الفلبينية مــا نـيــا و مـنــا طــق
أ خـ ـ ـ ـ ــرى أودى ب ـ ـح ـ ـيـ ــاة 22
شخصا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
فرانسيسكو دوكي الثالث إن
سبب تسجيل حاالت إصابة
مرتفعة هو انخفاض معدالت
التطعيم بين األطفال بسبب
ال ــذع ــر ال ـن ــاج ــم ع ــن بــرنــامــج
الـتـطـعـيــم الـحـكــومــي المثير
ل ـل ـج ــدل ض ــد ح ـم ــى الـضـنــك
عام .2017
وقالت وزارة الصحة أمس
األول إنها سجلت  441حالة
إصابة بالحصبة في مانيال
حـ ـت ــى  26يـ ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي
مقارنة بــ 36حالة طــوال عام
.2018
وأعـ ـ ـل ـ ــن دوكـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ــس أن
الـ ـم ــرض يـتـفـشــى ف ــي وســط
وج ـ ـ ـنـ ـ ــوب جـ ـ ــزيـ ـ ــرة لـ ـ ـ ــوزون

نقطة

ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب جـ ـ ــزيـ ـ ــرة
فيساياس.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف دوكـ ـ ـ ـ ـ ــي" :هـ ـ ــذه
المناطق فــي حــاجــة لتعزيز
اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـم ــواجـ ـه ــة
الحصبة ،وتطعيم كل األطفال
الــذيــن لــم يـتـلـقــوا تطعيمات
ضــد الحصبة ،ألن ذلــك يعد
إج ـ ـ ــراء ف ـع ــاال ل ــوق ــف تـفـشــي
المرض بصورة أكبر".
وكانت الشركة الفرنسية
ســانــوفــي بــاسـتــر قــد كشفت
ع ــام  2017أن التطعيم ضد
حمى الضنك يمثل خطورة
ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن لــم
يـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــوا ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــرض ق ـب ــل
التطعيم.
(د ب أ)

األمم المتحدة تحذر العالم من الحرارة
ذكـ ــر ت ـق ــري ــر ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة أن ال ـع ــام
ً
ال ـم ــاض ــي ك ــان رابـ ــع أك ـث ــر األع ـ ـ ــوام حـ ــرارة
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،وأن ال ـتــوق ـعــات تـشـيــر إلــى
أن ارت ـفــاع ال ـح ــرارة يـقـتــرب مــن مستويات
تعتبرها معظم الـحـكــومــات خـطـيــرة على
كوكب األرض.

وم ــن ب ـيــن األحـ ـ ــوال ال ـجــويــة الـمـتـطــرفــة
الـتــي شـهــدهــا ع ــام  2018حــرائــق الـغــابــات
فــي كــالـيـفــورنـيــا وال ـي ــون ــان ،وال ـج ـفــاف في
ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا وال ـف ـي ـضــانــات ف ــي والي ــة
كيراال الهندية.
وت ـت ـس ـبــب ال ـم ـس ـتــويــات ال ـق ـيــاس ـيــة من

انبعاثات الغازات الناجمة في األساس عن
حرق الوقود األحفوري في حبس مزيد من
الحرارة داخل الغالف الجوي.
وذكـ ـ ــرت الـمـنـظـمــة ال ـعــال ـم ـيــة ل ــأرص ــاد
الـجــويــة الـتــابـعــة لــأمــم الـمـتـحــدة اسـتـنــادا
إلى بيانات من هيئات األرصــاد األميركية
والـبــريـطــانـيــة والـيــابــانـيــة واألوروبـ ـي ــة أن
متوسط درج ــات ح ــرارة سطح األرض في
 2018كــان أعـلــى بـمـقــدار درج ــة مئوية عن
مستوياتها قبل الثورة الصناعية.
وق ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــري ت ـ ـ ــاالس األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
للمنظمة في بيان" :اتجاه درجات الحرارة
فــي األم ــد ال ـطــويــل ي ـت ـجــاوز بـكـثـيــر أهمية
ترتيب السنوات الفردية ،وهذا االتجاه آخذ
فــي الـتـصــاعــد" .وأضـ ــاف أن "أح ــر عشرين
عاما مسجلة كانت خــال األع ــوام االثنين
والعشرين الماضية".
ووف ـ ـقـ ــا ل ـب ـي ــان ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة
لألرصاد التي تعود للقرن التاسع عشر كان
عام  2016هو األكثر حــرارة بسبب ظاهرة
النينيو في المحيط الهادي تليه سنوات
 2015و 2017و.2018
(رويترز)

نقل «خفرع» من «التحرير» إلى «الجيزة» «رائحة» تقض مضجع الهامبورغيين
استقبل المتحف المصري الكبير في محافظة
الجيزة المصرية  421قطعة أثــريــة ،جــرى نقلها
من المتحف المصري في ميدان التحرير ،وسط
القاهرة ،أهمها تمثال للملك خفرع ،وتمثال جالس
للملك أمنحوتب.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون اآلثـ ــار والـتــرمـيــم
بالمتحف طارق توفيق ،في بيان أمس ،إن تمثال
الملك خفرع مصنوع من حجر الشست ،ويصور
الملك في وضع الجلوس ،لكنه فاقد للرأس.
وتضم القطع المنقولة تمثاال لإلله أوزوريس،

وثيقة عدسانية في عام  1860تؤكد أن
َ
«البدن» يقع جنوب بيت الروقي والقطان
ِ

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ومجموعة متميزة مــن تماثيل الــدولــة القديمة،
ومجموعة من رؤوس المعبودة حتحور ،بأحجام
مختلفة.
من جانبه ،ذكر المدير العام لقطاع نقل اآلثار
بالمتحف عيسى زيــدان أن اللجنة المشكلة من
إدارتي مخازن اآلثار والترميم األولي بالمتحف،
قامت بمطابقة جميع اآلثــار بالسجالت ،وإعداد
تقرير حالة لكل قطعة ،واتباع كل عمليات التغليف
والنقل الحديثة.
(د ب أ)

استجابت سلطات الـطــوارئ
ف ــي مــديـنــة هــام ـبــورغ األلـمــانـيــة
الليلة قبل الماضية لمكالمات
متعددة من السكان حول انبعاث
رائحة كريهة غامضة.
وان ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـف ـ ــاء
بـمــركـبــات خــاصــة إل ــى المناطق
ال ـش ــرق ـي ــة م ــن أوه ـل ـي ـن ـهــورســت
وإيلبيك وفاندسبيك بعد تلقيهم
م ـكــال ـمــات م ـت ـع ــددة ب ـعــد حـلــول

ال ـ ـظـ ــام ب ـس ـب ــب ه ـ ــذه ال ــرائـ ـح ــة.
وأبلغت السلطات السكان أن
يغلقوا النوافذ واألبواب.
ولــم تتمكن فــرقــة اإلط ـفــاء من
تحديد مصدر الرائحة ،وغادرت
المكان في وقت مبكر من صباح
أمس.
وق ــال متحدث بــاســم الشرطة
أمس" :يمكننا القول إنه ال يوجد
(د ب أ)
خطر على الصحة".

ت ـعــد ال ــوث ــائ ــق ال ـعــدســان ـيــة م ــن أهــم
الــوثــائــق الـتــي تــوثــق أم ــاك الكويتيين
قبل إنشاء أجهزة حكومية تعنى بذلك،
وكان قضاة الكويت من أسرة العدساني
الكريمة يقومون بهذه المهمة لما يقارب
ً
 200عام ،بدءا من الربع الثاني من القرن
الثامن عشر الميالدي.
س ــأح ــاول ف ــي م ـقــال ال ـي ــوم وم ـقــاالت
م ـق ـب ـل ــة ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى بـعــض
الوثائق العدسانية النادرة التي توثق
ً
ً
موضوعا تاريخيا ،أو تؤكد معلومات
قيمة تستحق االستعراض.
لكن قبل أن أب ــدأ بوثيقة الـيــوم ،أود
اإلش ــارة إلــى أن أق ــدم وثيقة عدسانية
متوافرة أمامنا ،هي التي نشرتها في
كتابي (موسوعة الوثائق العدسانية
الجزء األول) ،الذي صدر في عام ،2014
والتي يعود تاريخها إلى عام 1791م،
وهي عبارة عن مبايعة بين محمد بن
غانم بن رشود ومحمد بن سليمان بن
مديرس.
تعود إلى عام
فهي
اليوم،
وثيقة
أما
َّ
1276هـ ـ ـ ــ1860 /م ،وف ـي ـهــا وثـ ــق الـشـيــخ
محمد بــن عبدالله العدساني مبايعة
بين عيسى بن عبدالعزيز القطان وبراك
الروقي .الجديد في الوثيقة ،والذي يتيح
لنا فــرصــة للبحث أكـثــر فــي مفرداتها،
هو أن وصف موقع البيت المبيع وردت

"الب َدن" ،والتي تنطق وفق ما
فيه مفردة ِ
فهمت من بعض كبار السن بكسر الباء
وفتح الدال.
وق ـ ـ ــد ت ـق ـص ـي ــت ف ـ ــي م ـع ـن ــى ال ـ ـبـ ــدن،
فــوجــدت أنـهــا تعني الـســور الـثــانــي ،أو
بــوابــة مــن بــوابــات الـســور الـثــانــي .فــإذا
صح ذلك ،فيمكننا أن نحدد بدقة جيدة
موقع البيت والسور المجاور له ،وهو
أمــر مهم لتوثيق أحــد المعالم القديمة
المهمة في تاريخ الكويت .وإليكم نص
الوثيقة:
"الباعث لتحريره هو أنه قد باع براك
الــروقــي مــن حــامــل ه ــذا الـكـتــاب عيسى
ً
بــن عبدالعزيز الـقـطــان ،وهــو أيـضــا قد
اشترى منه ما هو له إلى حين صدور
هذا العقد منه ،وذلك بيته المحدود قبلة
ً
جسيمة (أرض) البايع وشماال الطريق
ً
النافذ ،وشرقا بيت عبدالله الصليبي،
وي ـت ـمــه ب ـيــت اعـ ـي ــال اح ـس ـيــن الـ ـق ــروي،
ً
وجـ ـن ــوب ــا الـ ـب ــدن ب ـث ـمــن قـ ـ ــدره وع ـ ــدده
أربعين ريال .سلم الثمن بتمامه وكماله
المشتري المذكور بيد البايع المزبور،
فبموجب ما ذكــر صــار البيت المذكور
ً
ً
مــاال وملكا لعيسى الـمــذكــور يتصرف
فيه كيف يشاء .حتى ال يخفى حرر في
 25شعبان 1276هـ".
َّ
يتبين لنا من الوثيقة أن بيت براك
ال ــروق ــي اش ـت ــراه عـيـســى ال ـق ـطــان ،وهــو

ً
بيت يقع جـنــو بــا منه مباشرة
البدن أو السور الثاني للكويت،
أو إح ــدى بــوابــاتــه ،أي أن بيت
الروقي/القطان القديم يقع داخل
السور الثاني.
يبقى للباحثين والمهتمين،
وأن ـ ــا أح ــده ــم ،أن ن ـب ـحــث عن
م ــوق ــع ب ـيــت ال ــروق ــي/ال ـق ـط ــان،
لنحدده بشكل دقيق ،ونعتبر
مــا خلفه مــن ناحية الجنوب
هـ ــو امـ ـ ـت ـ ــداد سـ ـ ــور ال ـك ــوي ــت
الـثــانــي .ولـكــي أوض ــح للقراء
أين يبدأ السور الثاني ،وأين
ً
يـنـتـهــي بـشـكــل عـ ــام ،فطبقا
ل ـم ـع ـظ ــم ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر ،ي ـب ــدأ
ً
السور الثاني شرقا من عند
إشــارة المرور الحالية على
شارع الخليج ،وبالقرب من
ديــوان ـيــة ال ـن ـصــف ،ويتجه
ً
ج ـنــوبــا بــان ـح ـنــاء ،وتـكــون
مـ ـقـ ـب ــرة "هـ ـ ـ ـ ــال" خـ ــارجـ ــه،
ويستمر فــي شـكــل هاللي
مـ ـنـ ـح ـ ٍـن ،وي ـ ـمـ ــر ب ـ ـ ـ ــدروازة
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاق ،ثـ ــم ي ـت ـج ــه نـ ـح ــو س ــاح ــة
ً
الصفاة ،لتكون خارجه ،ويسير شماال
بانحناء خفيف ،لتكون حديقة البلدية
ً
(سابقا مقبرة الدهلة) خارجه ،ويتجه
نـحــو مسجد الـمــديــرس الـحــالــي ،ليمر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

ً
بكل جوارحي أتمنى عودة السيد فهد الرجعان للكويت معززا
ً
م ـكــرمــا ،بــل وأط ــال ــب ب ــأن يـتــم اسـتـقـبــالــه بشكل رسـمــي وشعبي
وكرنفالي في المطار وتكريمه بدرع و"عرضه" ،إن أمكن ،مع تقديم
كــل الـضـمــانــات لــه بمحاكمة نزيهة عــادلــة بعيدة عــن الضغوط
السياسية وتــأثـيــرات ال ــرأي الـعــام ،والتأكيد على أال يسكن بعد
ذلك إال في سجن  5نجوم في حال اإلدانة النهائية ،هذا مع الوعد
بإمكانية النظر في تدبير إفراج صحي له ...حاله حال غيره.
فبعودته الميمونة ألرض البالد ال تهمني األموال العامة بقدر
ما يعنيني إغالق باب كبير من الجدل الفارغ والحجج المتهافتة
التي تظهر عند مناقشة أي قضية أو خطأ أو تجاوز أو مخالفة أو
جريمة تحدث في الكويت ،مما يجعلك تظن أن أبواب األعذار قد
أغلقت والناس قبلها كانوا مالئكة ملتزمين باألخالق الحميدة
والقوانين الرشيدة ،لكنهم بعدما سمعوا عن تهمة الرجعان وجدوا
بابا جديدا ،وقرروا إعادة النظر في مبادئهم وأخالقهم ،فمع كل
موقف أو مشكلة تواجهها ،ال بد أن يظهر لك فيها فهد الرجعان
فــوق البيعة ،وكــأنــك شريكه فيما فعل أو مكلف بــإلـقــاء القبض
عليه ...تذهب للوزارات والجهات الحكومية لتخليص معاملة ،فال
تجد أحدا من اإلخوة واألخوات البصامة آكلي الباذنجان عالريق،
فيأتيك الرد من المراقب :روح شوف فهد الرجعان قبل ال تشتكي،
ً
فتشك للحظة أن "السمي" قد أخذ الختم معه أيضا .تنتقد الصرف
والتبذير غير المبررين في بعض الجهات واألجـهــزة والهيئات
الحكومية ،فيخرج لك فهد الرجعان من بين السطور .تبدي رأيك
حول االقتراحات النيابية المبنية على مبدأ "اصرف ما في الجيب
يأتيك ما في الغيب" ،فتقصف بالرد المفحم المبني على قاعدة
"يا عمي" ،تتبعها حجة "روح شوف الرجعان أول" ،لدرجة أنك إذا
قلت ألحدهم بالشارع :يا عزيزي ال يحق لك التجاوز عند اإلشارات
المرورية أو الوقوف بمواقف المعاقين ،أو يا أختي ما يصورون
ً
وجوههم بنص الخط السريع ،فعليك أن تكون مستعدا لدخول
فهد الرجعان بالحوار بعد "ولك" الجازمة.
مــن كــل مــا سـبــق ،اتـضــح لــي أن غالبية مــن ي ــردد تلك الحجة
الكسولة ينطلق من مشاعر دفينة بالغبطة والتمني ال الرغبة
في العدالة وتطبيق القانون وحماية األموال العامة ،كما يدعون،
فبداخل كل منهم رجعان صغير يريد أن يكبر ويتوسع ويبرر
نموه في هــذه المرحلة بالرجعان الكبير ،لذلك أكــاد ُأجــزم هنا
بأن مجموع ما ارتكب من جرائم وما ُصــرف ُ
وبــذر ونهب بعذر
"شــوف الرجعان" حتى اآلن قد كلف المال العام أكثر مما كلفه
الرجعان شخصيا ،وما الرجعان إال شماعة جديدة مثل شماعة
فلسطين العقيمة الطاغية بين الساسة والعوام ،ورغم يقيني التام
بــأن أمثال هــؤالء لن تعييهم الحجة في سبيل تحقيق مآربهم،
وسيختلقون أخــرى جديدة ال نعلمها أو يسترجعون قديمة ال
نفهمها ،إال أنني مع ذلك أرى أن عودته ضرورية "لكسر عينهم"،
وإبطال حجتهم الحالية وإقامة الدليل عليهم لعلهم ينصلحون
ً
قليال ،ألنــه لو استمر الوضع على هــذا المنوال ،وطالت مسألة
التأمينات والرجعان أكثر من ذلك ،فال أستبعد أن يأتي يوم ليس
ببعيد تسأل "األبلة" فيه التلميذ" :ليش ما حليت الواجب؟!" فيرد
عليها :شدعوة؟ الرجعان حل الواجب!

وفيات
سامي علي جمعة العوض

لولوة أحمد البكر

أرم ـ ـلـ ــة ي ــوس ــف مـ ــا عـيـســى
الجيران

اإلعالنات:

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

 62عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
ح ـس ـي ـن ـي ــة األمـ ـ ـ ـ ــة (الـ ـ ـه ـ ــزي ـ ــم)
المنصورية ،ق ،1ش ،14م،51
ال ـن ـســاء :ال ـش ـعــب ،ق ،6ش،70
م ،14ت99990967 ،99735388 :
 88عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
النزهة ،ق ،1ش ،17م ،2النساء:
ال ـف ـي ـحــاء ،ق ،2ش ،21م ،5ت:
99500577 ،99725161

أحمد جراغ صباح البلوشي

 63ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال
وال ـ ـن ـ ـس ـ ــاء :م ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر،
جامع القدس ،ق ،7ش ،250ت:
90904488

هالل جاسم رمضان
الشميس

 79عــا مــا ،يشيع التاسعة من
ص ـبــاح ال ـي ــوم ،الـشــامـيــة ،ق،5
شارع عبدالله مجرن الرومي،
م ،13ت99777818 :

أحمد حسين صالح

 36عــا مــا ،يشيع التاسعة من
صباح اليوم ،الرجال :الدسمة،
الدائري الثاني ،حسينية اإلمام
علي ،بجانب مسجد عمر بن
الخطاب ،النساء :الشهداء ،ق،5
ش ،505م ،306ت99620505 :

عقيل سيد هاشم السيد
أحمد العقيل

 80ع ــام ــا ،ي ـش ـيــع الـ ـي ــوم بعد
صـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـصـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال:
العديلية ،ق ،2شــارع عبدالله
الهاجري ،م ،2النساء :العديلية،
ق ،3شارع عيسى العسعوسي،
م ،18ت99999372 ،66563444 :

مواعيد الصالة

م ــن ش ـمــالــه ،ث ــم يـتـجــه إل ــى ال ـب ـحــر من
جهة مسجد الخالد الحالي .وإلى لقاء
في المقال المقبل مع وثيقة عدسانية
أخرى.

فهد البسام

الطقس والبحر

الفجر

05:12

العظمى 20

الشروق

06:33

الصغرى 10

الظهر

12:02

ً
أعلى مد  01:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:09

 02:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:32

ً
أدنى جزر  08:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:50

 08:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

