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السعر  100فلس

ليفين رامبين تتصدر اإلعالن الدعائي
للموسم الجديد من « »Goneص 13

عفو أميري عن  706سجناء

الثانية

اإلفراج الفوري عن  161االثنين وتخفيض عقوبة  545بمناسبة األعياد الوطنية
● إطالق وافدين مصابين بأمراض معدية ومسنين ورفع اإلبعاد القضائي عن  97من «البدون»
● عفو خاص عن راشد العنزي المحكوم بـ«دخول المجلس» ● إسقاط غرامات عن ١٠٧٤
محمد الشرهان

بمبادرة سامية من سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،ص ــدر م ــرس ــوم أم ـي ــري بالعفو
واإلف ــراج عن مجموعة من السجناء في قضايا
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــم  ،706وذلـ ـ ــك بـمـنــاسـبــة
االحتفاالت باألعياد الوطنية.
ً
ً
وشـمــل الـعـفــو  161إف ــراج ــا فــوريــا بينهم 47
ً
مواطنا ،سيفرج عنهم صباح يوم االثنين المقبل،
ً
إضافة إلى تخفيض عقوبة  545سجينا ،بينهم
ً
ً
 148مواطنا ،ستخفض عقوبتهم تباعا حسب
قــواعــد العفو األمـيــري وتــاريــخ اإلف ــراج المحدد
لـكــل مـنـهــم ،كـمــا تـضـمــن ال ـمــرســوم رف ــع سابقة

اقتصاديات

مكاسب لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 25مليون دينار
١٠

«التمييز» ترفض منح المعلمات
الوافدات فرق بدل السكن
تأييد حبس  5متهمين اختلسوا أموال شركة
●

حسين العبدالله

قـ ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
َ
اإلدارية بإلغاء أحكام محكمتي
أول درجة و«االستئناف» بأحقية
عـ ــدد م ــن ال ـم ـع ـل ـمــات ال ــواف ــدات
بفروقات مالية عن بدل السكن
ال ـ ــذي ت ـصــرفــه وزارة ال ـتــرب ـيــة،
وذلك على خلفية حكم المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة بـ ـع ــدم دس ـت ــوري ــة
ق ــرار مجلس الـخــدمــة المدنية،
ال ــذي ك ــان يـمـيــز المعلمين عن

ً
اإل ب ـعــاد القضائي عــن  97سجينا مــن فئة غير
ً
محددي الجنسية ،فضال عن إسقاط الغرامات
ً
عن  1074غارما.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة السامية بعد التعاون
المثمر والبناء بين الــديــوان األمـيــري ،والنيابة
العامة ،ووزارة الداخلية في سرعة االنتهاء من
إعداد كشوفات هذا العفو السامي باإلفراج عن
الـسـجـنــاء الــذيــن يـقـضــون م ــدة عقوبتهم داخــل
السجن بحسن السير والـسـلــوك ،بهدف إعطاء
فــرصــة لـلـمـفــرج عـنـهــم ل ـي ـعــودوا إل ــى المجتمع
عناصر نافعة.

وكشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة» ،أن العفو
هذا العام شمل سجناء غير كويتيين مصابين
بأمراض معدية (إي ــدز) ،وآخرين مسنين ،وذلك
تحت بندي اإلفراج الصحي ،والتقدم في السن.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـع ـفــو سـيـشـمــل راش ــد
مجلس
العنزي أحد المحكومين في قضية دخول
ّ ً
ً
األمة ،بعد أن ّ
قدم ،في وقت سابق ،اعتذارا موقعا
باسمه ،عقب تسليمه نفسه إثر صدور حكم من
محكمة التمييز في يوليو  2018بحبسه وآخرين
على خلفية هذه القضية.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون

«كافكو» تزود 150
مطار الكويت
طائرة في ً
بالوقود يوميا
١٠

المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء
فــراج الزعبي عن شكره وامتنانه لسمو األمير،
ً
مـتـمـنـيــا لـلـمـفــرج عـنـهــم ال ـس ـلــوك ال ـم ـل ـتــزم بعد
خروجهم إلى المجتمع الخارجي ،وأن يستفيدوا
من البرامج الدينية والعملية ليكونوا أعضاء
صالحين منتجين لخدمة وطنهم.
وأوضـ ـ ــح الـ ـل ــواء الــزع ـبــي أن ال ـع ـفــو األم ـي ــري
مشروط ،فكل من يرتكب من المفرج عنهم قضية
تخل بالشرف واألمانة أو قضايا جنائية بشكل
عام سيلغى التخفيض عنه ويعاد إلى محبسه.

«الكويتية» تدشن ازدهار «النفط الصخري»
قاعة الترانزيت في األميركي يهدد العالم
مبنى الركاب  ١٢ T4بكارثة بيئية محدقة
١١

ً
نوابا بيننا تتضخم حساباتهم
نقبل
لن
الفضالة:
ّ

«حقوق اإلنسان»« :الداخلية» نفذت مالحظاتنا لمصلحة السجناء
●

المعلمات وال يساوي بينهم في
هذا البدل.
وع ـ ــزت «ال ـت ـم ـي ـي ــز» ،بــرئــاســة
المستشار د .جـمــال العنيزي،
أسباب إلغائها تلك األحكام إلى
س ـق ــوط ح ــق ه ـ ــؤالء الـمـعـلـمــات
في المطالبة برفع الدعوى ضد
«الـتــربـيــة» و«ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة»
بالتقادم.
و كـ ـ ـ ــان نـ ـح ــو  1500م ـع ـل ـمــة
واف ـ ــدة رف ـعــن دع ـ ــاوى قضائية
إلــى المحكمة اإلداري ــة 02

فهد التركي وعلي الصنيدح

ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب ي ــوس ــف ال ـف ـضــالــة بكشف
مالبسات القضية التي أثارها زميله رياض
ال ـعــدســانــي ف ــي تـصــريـحــاتــه ب ـش ــأن تضخم
ً
حسابات نواب حاليين وسابقين ،رافضا في
الوقت ذاته تكرار مثل هذه الحوادث.
وشدد الفضالة ،في تصريح بمجلس األمة
أم ــس ،عـلــى ضـ ــرورة كـشــف تـلــك الـمــابـســات
«عـ ـب ــر مـ ـ ـب ـ ــادرة ح ـك ــوم ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال وحـ ــدة
التحريات المالية بوزارة المالية ،وجهاز أمن
ً
الــدولــة ب ــوزارة الــداخـلـيــة» ،مـسـتــدركــا« :ندعم
أي تحركات جــادة إزاء هذه القضية ،ويجب

استدعاء َمن تضخم حسابه ،وعلى الحكومة
أن تـبــادر مــن الـبــدايــة ،فمن غير المقبول أن
ً
يكون التحرك دوما من جانب النواب».
وأكد ضرورة االنتهاء من هذا الملف« ،ولن
ً
نقبل بيننا نوابا تتضخم حساباتهم ،ولن
نقبل ذلك ال على أنفسنا وال على المجلس،
ونتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة».
إلــى ذلــك ،وبحضور نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح،
وعدد من المسؤولين المعنيين في الــوزارة،
واصلت لجنة شؤون حقوق اإلنسان والمرأة
واألسرة البرلمانية متابعة توصيات تقريرها
األول ،الـمـحــال إلــى الـحـكــومــة ،بـشــأن تكليف

المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق
االتـفــاقـيــات الــدولـيــة والـقــوانـيــن واإلجـ ــراءات
المتعلقة بوضع نزالء السجون.
وأك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب د .عـ ــادل
الــدمـخــي ،فــي تصريح عقب اجتماع اللجنة
أمس ،أن «الداخلية» طبقت الكثير من النقاط
التي تتعلق بحريات النزالء ،وعــدم اكتظاظ
الـ ـسـ ـج ــون ،وهـ ــو م ــا ي ـط ـلــق ع ـل ـيــه «تـبـيـيــض
ال ـس ـج ــون» ،إض ــاف ــة إل ــى ت ـطــويــرهــا ،ك ـمــا تم
تطبيق نقاط تتعلق بالرعاية الصحية من
جــانــب وزارة ال ـص ـحــة ،وذل ــك بــال ـت ـعــاون مع
«الداخلية» ووزارة العدل والنيابة العامة.
ولفت الدمخي إلى أن هناك وكالء 02

ً
أوق ـف ــت ال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة عـنـصــرا
ّ
في خفر السواحل ،خطط للتعرض لعدد
من الشخصيات السياسية الديمقراطية
والـ ـ ــوجـ ـ ــوه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة أنـ ـ ــه مــن
المعجبين بالنرويجي اليميني المتطرف
أن ــدرز بــرايـفـيــك ،ال ــذي ارت ـكــب م ـجــزرة في
جزيرة أوتايا قرب أوسلو في .2011
وأوضحت وثائق قضائية نشرت ،أمس
األول ،أنه تم القبض على كريستوفر بول
ً
هاسون ( 49عاما) األسبوع الماضي في
منزله في سيلفر سبرينغ بوالية ميريالند،

خميس مدارس
«التربية» ...بنكهة
عطلة الجمعة

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

التجارة تحدد العالقات
بين دول الخليج والقرن
اإلفريقي

safari

دوليات

20

صبي يلتقط صورة الجتماع شيعي -سني في طهران أمس (إرنا)

ً
ّ
توقيف عسكري أميركي خطط الغتيال القضاء المصري يلغي أحكاما باإلعدام
شخصيات ديمقراطية نافذة وإعالميين وينتصر ألصحاب المعاشات
ق ـ ــرب واشـ ـنـ ـط ــن ،ح ـي ــث ت ــم ال ـع ـث ــور عـلــى
ترسانة ضخمة من األسلحة.
وفـ ـ ــي م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـط ــال ــب ب ــاعـ ـتـ ـق ــال ه ــذا
«اإلرهابي األميركي إلى حين محاكمته»،
لـفــت ال ـمــدعــي ال ـع ــام روبـ ــرت ه ــور إل ــى أن
ّ
«الموقوف خطط لقتل مدنيين أبرياء على
ً
نطاق نادرا ما شهدناه في هذا البلد».
وكــان من بين الشخصيات على قائمة
األهداف المحتملة للموقوف ،المسؤوالن
الــدي ـم ـقــراط ـيــان ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس نــانـســي
بيلوسي وتشاك شومر ،وأعضاء 02

03

جنوب إفريقيا ...تجربة
استثنائية في السياحة
على متن القطار األزرق

ظريف يستبعد الحرب مع إسرائيل
وصفوي يحذر باكستان والسعودية
بعد شهرين و نـصــف الشهر مــن تعزيز
الواليات المتحدة وجودها البحري بمياه
الخليج بحاملة طــا ئــرات ومجموعة سفن
حــرب ـيــة ل ـتــأم ـيــن إم ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط م ــن دول
المنطقة ،قررت إيران إطالق مناورات بحرية
ضخمة اليوم ،مدتها ثالثة أيام ،في منطقة
شــاسـعــة بـيــن الـخـلـيــج والـمـحـيــط الـهـنــدي،
ً
ً
تـشـمــل طــري ـقــا ح ـســاســا لـلـشـحــن ال ــدول ــي،
ً
خصوصا مضيق هرمز االستراتيجي.
وت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات ،وس ـ ــط تــوتــر
متصاعد بين واشنطن وطهران ،على خلفية
سـعــي األول ــى إل ــى وق ــف صـ ــادرات األخـيــرة
النفطية بشكل كامل.
وقال قائد القوة البحرية للجيش اإليراني

محليات

16

إيران تناور في ممر الشحن الدولي
وتلجأ إلى العراق لتجاوز العقوبات
إن «االستعراض العسكري البحري سيتم
على مراحل ،ويتضمن إجراء عمليات للقوات
والقطع البحرية على السطح وتحت المياه،
بمشاركة قوات برية وجوية».
إلى ذلك ،أفاد مسؤول عراقي بأن بغداد
اقتربت من إتمام صفقة تتيح لها استيراد
م ــوارد الـطــاقــة مــن ط ـهــران ،وذل ــك مــن خالل
االبتعاد عن الدوالر ،واعتماد عمالت أخرى
في الحسابات التجارية بين البلدين.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي
ً
عبدالكريم مصطفى ،في مقابلة جرت أخيرا
في موسكو على هامش مؤتمر دولي حول
ً
ً
الـشــرق األوس ــط ،أن «وف ــدا كبيرا مــن البنك
الـ ـم ــرك ــزي اإليـ ــرانـ ــي اقـ ـت ــرح فـكــرة 02

ولي العهد :نأمل مزيدًا
من التقدم والرخاء للكويت

في خضم جدل واسع أثاره إعدام  9بتهمة
اغتيال النائب العام السابق هشام بركات،
خـفـفــت مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ال ـم ـصــريــة ،أم ــس،
ً
أحكاما مماثلة لثالثة متهمين في القضية
ً
المعروفة إعالميا بـ «خلية أبوالمطامير» إلى
السجن المؤبد ،في حين انتصرت المحكمة
اإلدارية العليا ألصحاب المعاشات بإضافة
آخر  5عالوات لهم.
وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من
 7متهمين في قضية إطالق النار على قسم
شرطة مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة

البحيرة شمال غرب القاهرة ،في أبريل ،2015
وقررت إلغاء أحكام اإلعدام بحق  3متهمين،
وتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد ،وأيدت
أحكام السجن عشر سنوات لثالثة آخرين.
ورف ـض ــت «ال ـن ـق ــض» ال ـط ـعــن ال ـم ـقــدم من
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار إدراج ـ ـه ـ ــم ب ـق ــوائ ــم
اإلرهابيين ،مستندة إلــى اتهامات النيابة
لـهــم بتشكيل خلية تسعى إ ل ــى اال نـضـمــام
لجماعة اإلخوان ،واستهداف أبراج كهرباء
ً
ال ـض ـغ ــط الـ ـع ــال ــي وت ــدمـ ـي ــره ــا ،فـ ـض ــا عــن
مهاجمة قسم الشرطة.
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ً
األمير يعزي رئيس بنغالدش بضحايا حريق «دكا» ولي العهد :نأمل مزيدا من التقدم والرخاء للكويت
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية بنغالدش الشعبية
محمد عبدالحميد ،عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه عـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـع ــازي ــه
وص ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـ ــدل ـ ـ ــع ف ــي
مبنى سكني بالعاصمة دكا،
وأس ـف ــر ع ــن س ـقــوط ال ـع ـشــرات
م ــن ال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـص ــاب ـي ــن،
ســا ئــا سـمــوه ا لـمــو لــى تعالى
أن ي ـ ـت ـ ـغ ـ ـمـ ــد ض ـ ـ ـحـ ـ ــا يـ ـ ــا هـ ـ ــذا
الحادث األليم بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جـنــا تــه وأن
يـمــن عـلــى ا لـمـصــا بـيــن بسرعة
الشفاء والعافية.

شكر مهنئيه بذكرى توليه والية العهد

وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ نــواف األ حـمــد ،وسمو
رئيس مجلس ا لــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

وج ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـمـ ـ ــو ول ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ك ـل ـمــة
شـكــر وتـقــديــر وث ـنــاء إل ــى جميع
إخ ـ ـ ــوان ـ ـ ــه ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـ ـك ـ ــرام
والـمـقـيـمـيــن األوفـ ـي ــاء عـلــى هــذه
األرض الطيبة لما عبروا عنه من
خالص التهاني وصادق األماني
بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة
لـتــولــي س ـمــوه واليـ ــة الـعـهــد في
وطننا الغالي الكويت.
وث ـم ــن س ـم ــوه ت ـلــك الـمـشــاعــر
الفياضة التي ضمنوها من خالل
بــرقـيــات التهاني أو االتـصــاالت
الهاتفية أو كافة أشكال التعبير

األخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـب ـت ـهــا إل ـ ــى ال ـمــولــى
العلي الـقــديــر أن يــوفــق الجميع
لما فيه الخير ألجل خدمة كويتنا
الحبيبة ،وأن يديم عليها نعمة
األمن واألمان واالستقرار والمزيد
من التقدم والرخاء في ظل راعي
م ـس ـيــرت ـنــا ون ـه ـض ـت ـنــا صــاحــب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ذخرا للبالد وقائدا للعمل
االنساني.

المبارك ونظيره األردني يبحثان العالقات والتطورات الكويت :نرفض محاوالت انتقاص السيادة
استقبل الحجرف ووزير المالية الجزائري
الفلسطينية على القدس
بحث رئيس مجلس الوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك م ــع نـظـيــره
األردني د .عمر الرزاز ،في لقاء ثنائي،
أمس ،العالقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين و سـبــل تعزيزها إضافة
إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.
وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء
مـ ــأدبـ ــة غ ـ ـ ــداء رس ـم ـي ــة ع ـل ــى ش ــرف
الضيف والوفد الرسمي المرافق له،
والـ ــذي وص ــل ال ــى ال ـبــاد فــي زي ــارة
ل ـس ــا ع ــات و فـ ــي م ـقــد مــة مستقبليه
ع ـل ــى أرض الـ ـمـ ـط ــار س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ،ونائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـشـيــخ
صـبــاح ال ـخــالــد ،وع ــدد مــن الـ ــوزراء،
وكبار المسؤولين في ديوان رئيس
مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.
واستقبل المبارك وبحضور وزير
المالية د .نايف الحجرف أمس وزير

العتيبي :ندعو لالمتناع عن أي قرارات تخل بالمكانة القانونية للمدينة

ً
مستقبال نظيره األردني أمس
المبارك
المالية الجزائري عبدالرحمن راوية
والوفد المرافق لــه ،وذلــك بمناسبة
ان ـع ـقــاد االج ـت ـمــاعــات التحضيرية
لـ ـل ــدورة ال ـع ــاش ــرة لـلـجـنــة ال ــوزاري ــة

"الكويتية – الـجــزائــريــة" المشتركة
ل ـل ـت ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـث ـق ــاف ــي
والعلمي.
ح ـضــر ال ـم ـقــاب ـلــة سـفـيــر الـكــويــت

لدى الجزائر محمد الشبو والوكيل
المساعد للشؤون المحلية بديوان
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ خالد
الصباح.

أك ــدت ال ـكــويــت رفـضـهــا مــا تـتـعــرض له
القدس من محاوالت لالنتقاص من السيادة
الفلسطينية ،داعية كل الدول إلى االمتناع
ع ــن اتـ ـخ ــاذ أي م ــواق ــف أو قـ ـ ـ ــرارات تـخــل
بالمكانة القانونية للمدينة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـش ـه ــري ــة ال ـ ــدوري ـ ــة ح ــول
فلسطين ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي ،إن ما تعرضت له ومازالت
تتعرض له القدس من محاوالت لالنتقاص
م ــن ال ـس ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـلـيـهــا تعتبر
ً
جميعها مرفوضة ،مجددا رفض أي انتهاكات
للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف
ً
ألن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة.

سفارات الكويت تحتفل باألعياد الوطنية ...فرحة وفخر

االحتفاالت في الرياض ومسقط وبروكسل أظهرت مدى مكانة البالد وكثرة أصدقائها
احتفلت سفارات الكويت لدى الرياض
وسلطنة عمان وبلجيكا بالعيد الوطني
الـ ـ ــ 58الس ـت ـقــال ال ـكــويــت وال ــذك ــرى الـ ــ28
للتحرير وال ــ 13لتولي سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد مقاليد الحكم.
وقــالــت سـفــارة الكويت فــي السعودية،
في بيان أمــس ،إن استعداداتها السنوية
لالحتفال باألعياد الوطنية "تأتي تعبيرا
عـ ــن الـ ـف ــرح ــة والـ ـفـ ـخ ــر واالع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ب ـهــذه
المناسبات الوطنية الغالية على قلوب
أهل الكويت ،وامتدادا لالحتفاالت في بلدنا
العزيز ،وبسفاراته في الخارج ،ومشاركة
إلخواننا في المملكة الغالية".
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـف ـ ــارة عـ ـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزازه ـ ــا
بالمناسبات الوطنية الغالية "بما تمثله
من رمزية وطنية نشارك بها المواطنين
الكويتيين المتواجدين في ارض المملكة
والشعب السعودي وجميع األصدقاء من
دول العالم أجمع" متمنية دوام االزدهــار
والـتـقــدم واألم ــن واألم ــان لكويت المحبة
والسالم.

احتفال مسقط
وفــي مسقط ،استقبلت سفارة الكويت
ل ـ ـ ــدى س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان خ ـ ـ ــال االحـ ـتـ ـف ــال
بــاألعـيــاد الوطنية الـعــديــد مــن المهنئين
يتقدمهم وزيــر الـتــراث والثقافة العماني
هيثم آل سعيد ،كما استقبلت ع ــددا من

جانب من احتفالية سفارة الكويت لدى سلطنة عمان
كبار المسؤولين ورجال االعمال واالعالم
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين
لدى سلطنة عمان.
وقـ ـ ــال س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لـ ــدى الـسـلـطـنــة
سليمان الحربي ،ان االحتفاالت الوطنية
هــي مناسبات لها وقــع خــاص فــي قلوب
محبي كويت االنتماء والوالء ،مشيرا إلى
أنها ذات معان سامية تحمل في طياتها
م ـشــاعــر الـمـحـبــة وال ـت ــاح ــم ب ـيــن الـشـعــب
الكويتي وقيادته الحكيمة.

وفي بروكسل ،أشار سفير الكويت لدى
بلجيكا ور ئ ـيــس بعثتيها ل ــدى اال ت ـحــاد
األوروب ـ ــي وحـلــف شـمــال األط ـلــس (نــاتــو)
ال ـس ـف ـيــر ج ــاس ــم ال ـب ــدي ــوي إل ــى أن ال ـعــدد
الكبير من الشخصيات التي حضرت حفل
االستقبال يظهر مدى مكانة الكويت وكثرة
اصدقائها.
وخ ــاط ــب الـسـفـيــر ال ـب ــدي ــوي الـحـضــور
بــال ـقــول" :ش ـك ــرا لـكــم جـمـيـعــا ،أصــدقــاء نــا
األعـ ــزاء ،الــذيــن أظـهــرتــم إيـمــانــا بالكويت،

المنيخ :إشراك الشعوب في التنمية مهم
للنهوض بالمجتمعات
جــددت الكويت تأكيد ان عملية إشــراك الشعوب في
جهود التنمية واإلصالح عامل رئيسي ومهم ألي حكومة
ترغب في تطوير مجتمعها والنهوض به نحو مستقبل
آمن ومشرق ويجب أن تكون صادقة ومتماشية مع ما
تتطلع إليه تلك الشعوب.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب
الدائم لوفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة المستشار
بــدر المنيخ فــي جلسة مجلس االم ــن حــول الحالة في
بوروندي.

وقال المنيخ انه "لن تتحقق تلك التطورات إال بتكريس
مفاهيم التعاون الحقيقي بين فئات المجتمع البوروندي
وتحقيق المنفعة المتبادلة وإشراك كافة مكونات الشعب
البوروندي في عملية اتخاذ القرار بمن فيهم الشباب
والنساء".
واعــرب عن تطلعه بــأن تحقق الحكومة البوروندية
نتائج إيجابية في خططها التنموية المستقبلية وتطورا
لالقتصاد البوروندي وأن تساهم تلك الخطط في استقرار
الوضعين األمني والسياسي بشكل أكبر.

اللجنة العربية لحقوق اإلنسان تتابع
«إعالن الكويت» لحماية أطفال فلسطين
اخـتـتـمــت أم ــس فــي مـقــر األم ــان ــة الـعــامــة للجامعة
العربية أعـمــال ال ــدورة ال ـ  45للجنة العربية الدائمة
لحقوق اإلنسان ،برئاسة رئيس اللجنة أسامة الذويخ،
وبحضور ممثلي الدول األعضاء.
وصرح الذويخ بأن اللجنة رحبت بانضمام مصر
ومــوريـتــانـيــا إلــى الـمـيـثــاق الـعــربــي لـحـقــوق اإلنـســان،
وق ــد أص ـ ــدرت الـلـجـنــة ال ـعــديــد م ــن ال ـتــوص ـيــات فيما
يخص التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية والممارسات
العنصرية في األراضي العربية المحتلة ،حيث كلفت
األمانة العامة مخاطبة المجموعة العربية لدى األمم
المتحدة في جنيف ونيويورك للعمل مع الدول للتعبير
عن رفض وإدانة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
والعمل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأش ـ ــادت الـلـجـنــة بـخـطــة ال ـت ـحــرك ب ـشــأن تنفيذ
"إعالن الكويت" ،الصادر عن المؤتمر الدولي ،حول
معاناة الطفل الفلسطيني ،في ظل انتهاك إسرائيل

التفاقية حقوق الطفل .وأكد الذويخ أن خطة التحرك
لـمـتــابـعــة تـنـفـيــذ ال ـتــوص ـيــات الـمـتـضـمـنــة ف ــي "إع ــان
الكويت" حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني
ً
تتضمن ع ــددا مــن ال ـم ـحــاور الـسـيــاسـيــة والـقــانــونـيــة
واإلعالمية والتنموية ،إضافة إلى تعزيز دور البرلمان
الـعــربــي لــإسـهــام فــي تنفيذ هــذه الـخـطــة ،ومخاطبة
األمين العام لألمم المتحدة لوضع إسرائيل على قائمة
األمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك
حقوق األطفال في النزاعات المسلحة.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضا التحرك لدى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،لفتح
تحقيق بشأن البالغات المقدمة من دولة فلسطين،
بالتنسيق مــع اتـحــاد المحامين ال ـعــرب ،لتحريك
دع ـ ـ ــاوى لـ ــدى ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ضــد
المسؤولين عــن االنتهاكات التي تمارسها قــوات
االحتالل اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين.

وقدمتم دعما لتعزيز الجسور بين الكويت
وأوروبـ ـ ـ ــا واس ـت ـك ـش ــاف مـ ـج ــاالت جــديــدة
ل ـل ـت ـعــاون ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبــل أق ـ ــوى لــدولـنــا
والعالم".
وأع ــرب عــن سعادته ألن الـعــام الحالي
سيشهد افتتاح بعثة االتحاد األوروبي في
الكويت ،مما يعزز العالقات االستراتيجية
بين الكويت واالتحاد األوروبي.

«التمييز» ترفض منح المعلمات...
للمطالبة بالبدل ،وفصلت «التمييز» في بعضها ،وذلك
في أعقاب صدور حكم «الدستورية» بعدم دستورية قرار
«الخدمة المدنية».
إلى ذلك ،قضت محكمة االستئناف اإلدارية ،برئاسة
المستشار نجيب الماجد ،بأحقية األساتذة العاملين في
ً
التوجيه بوزارة التربية في بدل مالي قدره  150دينارا،
كبدل توجيهُ ،يصرف بأثر رجعي منذ أغسطس ،2017
وذلك لتقريره للموجهين بعد نشر القانون الصادر في
أغسطس .2017
وأشاد المحامي محمد الحميدي بالحكم الصادر من
المحكمة لمصلحة موكليه ،بعدما تم رفض المطالبة
أمام محكمة أول درجة.
من جانب آخر ،رفضت محكمة التمييز الجزائية ،أمس
برئاسة المستشار صالح المريشد ،الطعن المقام من
خمسة متهمين باختالس ما يقارب  12مليون دينار،
وتــزويــر مـيــزانـيــة إح ــدى الـشــركــات االسـتـثـمــاريــة أثـنــاء
توليهم إدارتها التنفيذيةّ ،
وأيدت سجنهم ثالث سنوات
مع الشغل والنفاذ ،وذلــك على خلفية القضية المقامة
ضدهم من مجلس اإلدارة الحالي للشركة.

الفضالة :لن نقبل نوابًا بيننا...
نيابة يقومون بزيارة أسبوعية للسجون ،لتفقد أحوال النزالء
واالستماع لتظلماتهم والتعرف على مشاكلهم ،ويشمل ذلك
ً
سجن اإلبعاد ،مبينا أن وزير الداخلية استمع إلى كل ما طرح
في التقرير ،وطالب القيادات بتوفير تقرير دوري كل  3أشهر
عن أوضاع السجون ،ليقدم إلى اللجنة.
٠٥

إيران تناور في ممر الشحن...
التجارة مع إيران بالعملة األوروبية ،أو بالدينار العراقي،
أو بالنفط».
وذكــر أن «العقوبات المفروضة على طهران أميركية،
ولدينا الحق في حماية مصالحنا الوطنية ،نحن نقول

وأشار في هذا الصدد إلى قراري مجلس
األم ــن  476و 478وق ــرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة الصادر في عام  2017الذي
يعتبر أي ق ــرارات أو إج ــراء ات تـهــدف الى
تـغـيـيــر طــابــع مــديـنــة ال ـق ــدس ال ـشــريــف أو
مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس له
أي أثر قانوني وأنها ملغاة وباطلة.
ودع ــا جميع ال ــدول إلــى االمـتـنــاع عن
اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـق ــدس أو إنـ ـش ــاء ب ـع ـثــات
ً
دبلوماسية في المدينة ،مؤكدا أن مسألة
القدس إحدى قضايا الوضع النهائي.
وأكد العتيبي أنه يتعين على المجلس أال
يقف مكتوف األيدي أمام ممارسات السلطة
القائمة باالحتالل وكأنها صاحبة السيادة
وعـلـيـنــا دعـ ــوة إس ــرائ ـي ــل الـسـلـطــة الـقــائـمــة

باالحتالل إلى تجديد والية البعثة لحماية
المدنيين الفلسطينيين وضــرورة التزامها
بتعهداتها الدولية وعلى رأسها القراران 2334
و 904واتفاقية أوسلو  2والقانون اإلنساني
الدولي وقانون حقوق اإلنسان".
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار االقـ ـتـ ـح ــام ــات
اإلســرائـيـلـيــة لـســاحــات الـمـسـجــد األقـصــى
المبارك عبر السماح المتكرر للمستوطنين
بدخول باحات المسجد تحت حراسة قوات
ً
األمن اإلسرائيلية ،مطالبا المجتمع الدولي
بــالــوفــاء بــالـتــزامــاتــه وات ـخ ــاذ مــا يـلــزم من
تدابير والعمل على إعــادة إحياء العملية
السلمية من أجل الوصول الى حل الدولتين
وإنـ ـه ــاء اح ـت ــال إس ــرائ ـي ــل ل ـكــل األراض ـ ــي
العربية المحتلة منذ عام  1967وتحقيق
سالم عادل ودائم.

بيت الزكاة يهنئ باألعياد الوطنية
العتيبي :ندعو الله أن تبقى الكويت بلد العزة والخير
قـ ــدم ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـيــت
الـ ـ ـ ــزكـ ـ ـ ــاة م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي
والتبريكات
خالص التهاني
ً
ً
لـ ـلـ ـك ــوي ــت أم ـ ـ ـيـ ـ ــرا وحـ ـك ــوم ــة
ً
و ش ـع ـبــا  ،و جـمـيــع المقيمين
عـ ـ ـل ـ ــى أرض ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
األعياد الوطنية.
وقال العتيبي ،في تصريح
ب ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا سـ ـ ـب ـ ــة ،إن ا لـ ـبـ ـي ــت
يحرص دائما على المشاركة
ف ـ ــي الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ً
إي ـمــانــا مـنــه بـ ــدوره فــي دعــم
المواطنة وا لــوالء واالنتماء
إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت واس ـت ـح ـض ــار
ال ـم ـعــانــي الــوط ـن ـيــة الـنـبـيـلــة
والقيم الهادفة التي تنطوي
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا تـ ـل ــك الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات،
و تــو عـيــة األ جـيــال المتعاقبة
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــل ل ـ ــرم ـ ــوز
الكويت وحكامها السابقين،
الذين أر ســوا دعائم الوحدة
الوطنية.
وأض ــاف الـعـتـيـبــي" :يـجــب
أال ن ـن ـســى شـ ـه ــداء ا ل ـكــو يــت،
ال ـ ــذي ـ ــن ض ـ ـحـ ــوا بـ ــأرواح ـ ـهـ ــم
ف ــداء الس ـت ـقــال وح ــري ــة هــذا
ال ــوط ــن ،ك ـمــا أن ـن ــا ال نـنـســى
أب ـ ـنـ ــاء الـ ــوطـ ــن ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن

الـ ــذيـ ــن أع ـ ـطـ ــوا بـ ـسـ ـخ ــاء فــي
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـج ــاالت لــرف ـعــة
شأن وطنهم".
وأشـ ـ ــاد بـ ــالـ ــدور ال ــري ــادي
ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو ف ــي ق ـيــادة
دف ــة ال ـب ــاد ن ـحــو االس ـت ـقــرار
وا لـتـقــدم والتنمية فــي شتى
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
ال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي" ،ف ـح ـظــي
س ـ ـمـ ــوه ب ـل ـق ــب قـ ــائـ ــد ال ـع ـمــل
اإلنساني من األمم المتحدة،
كـمــا ا سـتـحـقــت ا ل ـكــو يــت لقب
م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـع ـ ـمـ ــل اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي،
ً
تعزيزا لقيم وسمات أخالقية
تـتـمــاشــى مــع تـعــالـيــم ديـنـنــا
الـ ـ ـحـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف ،وتـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ح ــب
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ل ـل ـع ـمــل
الخيري وتجذره في نفوس
أبنائه".
وش ـ ـكـ ــر لـ ـسـ ـم ــوه رع ــايـ ـت ــه
الكريمة وتوجيهاته السديدة
ل ـل ـب ـي ــت ،وه ـ ــو مـ ــا م ـك ـن ــه مــن
مـ ــواص ـ ـلـ ــة عـ ـمـ ـل ــه وت ـح ـق ـي ــق
رؤي ـتــه لـلــريــادة والـتـمـيــز في
خدمة فريضة الزكاة والعمل
الخيري واإلنساني.
و ت ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــى ا لـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي أن
تـ ـ ـك ـ ــون األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـنـ ـي ــة

ً
ً
دائـمــا لألميركيين :نحن أصــدقــاء ،لكننا لسنا جــزء ا من
سياستكم بالمنطقة».
في سياق آخر ،خفف وزير الخارجية اإليراني محمد
ج ــواد ظــريــف مــن تـقــديــره ال ــذي أطـلـقــه مـنــذ  5أي ــام خــال
مشاركته بمؤتمر ميونيخ األمني حــول احتمال نشوب
حرب بين بالده وإسرائيل ،لكنه أكد أنه ال يمكنه استبعاد
االحتمال.
ب ــدوره ،هاجم الـلــواء يحيى رحيم صفوي المستشار
العسكري للمرشد األعلى اإليراني علي خامنئي ،السعودية
وباكستان التي استهل بها ولي العهد السعودي األمير
محمد ّبن سلمان جولة آسيوية بدأها الثالثاء الماضي.
وحذر صفوي السلطات الباكستانية من التعويل على
ً
الرياض ،مؤكدا أن بالده ستكون أقوى دولة في المنطقة
بحلول عام .2030
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توقيف عسكري أميركي ّ
خطط...

ديمقراطيون آخــرون في الكونغرس ،بينهم ألكسندريا
أوكـ ــازيـ ــو ك ــورت ـي ــز ،أص ـغ ــر أعـ ـض ــاء مـجـلــس الـ ـن ــواب عن
نيويورك.
ً
وبين أهــدافــه أيضا الصحافيان في شبكة  CNNدون
ليمون وكــريــس كــومــو ،والصحافيان فــي قـنــاة MSNBC
اإلخبارية كريس هايز وجو سكاربرو.
ويصف هاسون نفسه ،في وثائق ضبطتها السلطات،
بأنه «قومي أبيض منذ زمــن طويل ،ورجــل حــزم ومؤيد
لعنف محدد الهدف من شأنه إقامة وطن للبيض».
ويـعـمــل ه ــاس ــون مـنــذ  2016ف ــي مـقــر خـفــر الـســواحــل
بــواش ـن ـطــن ،وس ـب ــق أن خ ــدم ف ــي ق ـ ــوات م ـش ــاة الـبـحــريــة
األميركية (مارينز) بين  1988و ،1993وفي صفوف الحرس
الوطني على مدى عامين.
ً
ً
ويقضي برايفيك حاليا عقوبة بالسجن  21عاما في
ً
بالده إلدانته بقتل  77شخصا في يوليو  ،2011معظمهم
فتيان وفتيات في مخيم صيفي.
إلى ذلك ،دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
النواب إلى الدفاع عن النظام من هجوم الرئيس دونالد

محمد العتيبي

ً
ل ـل ـك ــوي ــت نـ ـب ــراس ــا لـتـحـقـيــق
اللحمة الوطنية ،ومزيد من
األمـ ــن وال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار
ً
والرخاء ،داعيا الله سبحانه
وتعالى أن تظل الكويت بلد
ال ـع ــزة وال ـش ـم ــوخ وق ـب ـلــة كــل
المتطلعين لألعمال الخيرية
واإلنسانية.

ترامب ،وذلك بدعم قرار في الكونغرس ينهي حالة الطوارئ
التي أعلنها لتمويل الجدار مع المكسيك.
وقالت بيلوسي ،في رسالة وجهتها إلى الديمقراطيين
والجمهوريين ليل األربعاء -الخميس« :أكتب ألدعو جميع
أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس إل ــى تــأيـيــد ق ــرار عـضــو الـكــونـغــرس
جواكين كاسترو» ،مؤكدة أن «قرار الرئيس بإعالن حالة
الـطــوارئ تجاوز حــدود القانون ،وهــو ينتهك الدستور،
ً
سعيا لنيل ما فشل في الحصول عليه في عملية تشريعية
دستورية ،ويجب وضع حد له».
(واشنطن  -وكاالت)

القضاء المصري يلغي أحكامًا...
جاء ذلك وسط تناقض بين آراء المدونين واإلعالميين
ح ــول طــريـقــة مـحــاكـمــة الـشـبــان الـتـسـعــة فــي قضية النائب
ً
العام ،وبدا ذلك واضحا عبر هاشتاغ «#ال_لعقوبة_اإلعدام»
و»#القصاص_لشهيد_العدالة».
وض ـجــت مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ب ـصــور للشبان
جلسات القضية،
التسعة ،وأعاد نشطاء مشاركة مشاهد من ُ ِّ
وخاصة شهادة محمود األحمدي أحد الذين نفذ فيهم حكم
اإلعدام.
ودش ــن اإلعــامــي أحـمــد مــوســى هــاشـتــاغ «#الـقـصــاص_
ً
لشهيد_العدالة» بعد إعدام الشبان ،مطالبا متابعيه بنشر
ال ـخ ـبــر والـ ـف ــرح ب ــال ـق ـص ــاص ،ف ــي ح ـيــن دعـ ــا ن ــائ ــب رئـيــس
الجمهورية السابق د .محمد البرادعي إلى إلغاء العقوبة.
ُ
ص ــف بالتاريخي ،قضت المحكمة اإلداري ــة
وفــي
حكم و ِ
ٍ
ال ـع ـل ـيــا ب ــرف ــض ال ـط ـع ــون ال ـم ـق ــام ــة م ــن وزي ـ ـ ــرة ال ـت ـضــامــن
االجتماعي ،وأيدت حكم القضاء اإلداري بإضافة  %80من
قيمة آخر  5عالوات إلى األجر المتغير ألصحاب المعاشات،
وبذلك أصبح الحكم ســاري النفاذ ،وال يمكن الطعن عليه
وينفذ بمسودته.
٢٠
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺪارس »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ...ﺑﻨﻜﻬﺔ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻏﻴﺎب  ٪٩٥ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل
ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ،
واﺻﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﻐﻴﺒﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺪارس أﻣﺲ،
ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب .٪٩٥

ﺧﻠﺖ اﻟ ـﻤــﺪارس ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻏﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺑﺬراﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
إﺟﺎزة اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺻﺎﺑﺖ ﻋﺪوى
اﻟﻐﻴﺎب ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت،
ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗـﺸــﺪد »اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ« ﻓــﻲ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎب واﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻫ ــﺬه اﻷﻳ ـ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺧﺼﻢ
اﻟﺪرﺟﺎت.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ أن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪارس أﻣــﺲ ﺗـﺠــﺎوزت اﻟ ـ  95ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻣ ــﺪارس أﺧ ــﺮى  100ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،إذا آﺛﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻳﻮم راﺣﺔ إﺿﺎﻓﻲ،
ورﺑﻂ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻌﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ أﻳ ــﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ 6
أﻳﺎم ،إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺒﺎﺷﺮون دواﻣﻬﻢ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر اﻟﻄﻠﺒﺔ
رﺑ ــﻂ ﻳــﻮﻣــﻲ اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء واﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ﺑــﺎﻹﺟــﺎزة
واﻟﺘﻐﻴﺐ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻳــﺎم  10أﻳﺎم،

وﻫﻲ إﺟﺎزة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد أﻳﺎم
اﻹﺟﺎزة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻛ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﻋ ــﺪدا ﻏﻴﺮ
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺗﻐﻴﺒﻮا أﻣﺲ
ﻋ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪوام ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧ ـﺼ ــﺮف آﺧ ـ ــﺮون ﻣﻦ
دواﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺑﺴﺎﻋﺎت ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد ﻃـﻠـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن اﻹدارات اﻟ ـﻤــﺪرﺳ ـﻴــﺔ وﻗ ـﻔــﺖ ﻋ ــﺎﺟ ــﺰة ﻋﻦ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻄﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺄون ﻋﺎدة إﻟﻰ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣــﺮﺿـﻴــﺎت ﻟﻠﻐﻴﺎب ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻌﻄﻞ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺑﻮي آﺧﺮ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻴﺚ ،أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﻟ ـﻴــﺎء اﻷﻣ ــﻮر ﻟﻤﺴﺘﻮى أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻣــﻊ اﻹدارات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
ﺑـﻬــﺪف ز ﻳ ــﺎدة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ،
وﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ أي ﻣ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﺤ ــﻮل دون
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑـﻨــﺎﺋـﻬــﻢ اﻟـﻨـﺴــﺐ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻄﻤﺤﻮن
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻲ

●

ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﺳﺘﺼﺮف »اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة« وﻻ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
●

أﻧﺠﺰت إدارات ﻋﺪة ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻤــﺎت اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ،واﻟـﺘــﻲ
ﻋﻠﻰ أﺛــﺮﻫــﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺻــﺮف ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻣﺘﻴﺎز.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر »اﻟـﺸــﺆون« ،ﻓــﺈن »اﻟـﺸــﺆون اﻹدارﻳــﺔ
ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎﻳﻴﻢ« ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﺤﺘﺎج ﺷﻬﺮا ،ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻘﺎﻳﻴﻢ ﻹدﺧﺎل
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺔ 7000
ﻣﻮﻇﻒ وﻣﻮﻇﻔﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻮزارة«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ »ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺗﺼﺪر اﻟﺸﺆون

اﻹدارﻳﺔ ﻗﺮارﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﺷﻬﺮا
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺤـﺴــﺎب ﻛــﻞ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻣـﻨـﻔــﺮدا،
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ« ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
أن »ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺗﺤﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  2000دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻮﻛﻼء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ،و 1500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻹدارات ،و1250
دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ،و 1000دﻳﻨﺎر ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ،أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﺘﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة  800دﻳﻨﺎر وﻓﻖ
اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ،و 600ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،و 300ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗــﺪرس وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻄﺔ إﻋــﺎدة ﻓﺮش
اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺸﻄﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻟﻮ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟ ـﻠــﻮزارة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﺤﺼﻰ
اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻋﻘﺪت وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ »ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ووزارة اﻟﺪﻓﺎع ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق« ،ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺑــﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
إﻋﺎدة ﻓﺮش اﻷﺳﻔﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر »اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل« إن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺷﻬﺪ
ﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر واﻟ ـ ــﺮؤى ﺣ ــﻮل اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﺑــﺪء
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ آﺧ ــﺮ ﺳﻴﻌﻘﺪ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط
ﺑﻜﻞ ﺟـﻬــﺔ ،وإﻋ ــﻼن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟ ــﻮزارة وﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺮق ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن .

»ﻟﻮﻳﺎك« :ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺪﻻﻟﻲ :ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ٢٠٣٥اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ً
إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺒ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ رؤﻳ ـ ــﺔ
ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب،
ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ »ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك« ﻟﻠﻌﺒﻮر
إﻟــﻰ ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓــﻲ ﻓـﺌــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻊ ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻋﻀﻮ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻓ ـﺘــﻮح
اﻟـ ــﺪﻻﻟـ ــﻲ إن »ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك« ﺗ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑ ــﺄن
اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓــﻲ أي ﺑﻠﺪ ،وﻣــﻦ ﻫﺬا
اﻻﻳ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ رﺣ ـﻠ ــﺔ »ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب« ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻗـﻴــﻢ ﻛــﺎﻟـﻤـﺤـﺒــﺔ واﻟ ـﺴ ــﻼم واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ واﻹﺑـ ـ ـ ـ ــﺪاع واﻟ ــﻮﻋ ــﻲ
واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
»ﺷ ـﺒــﺎب ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺴــﻼم
واﻟﺮﺧﺎء«.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺪﻻﻟـ ـ ــﻲ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك
ً
ً
ً
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وﻋﻤﻼ واﺿﺤﺎ
ﻣـ ــﻦ »ﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺎك« ﻓـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ودﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب وﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة ،ﻓ ــﺄﻳ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﺬﻫ ــﺐ ﺗ ــﺮى
ً
ﺑﺮاﻣﺠﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﻢ

إﺣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﻟﻮﻳﺎك« اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ

وﺗــﺰوﻳــﺪ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ودﻋـﻤـﻬــﻢ ،ﺑــﺪءا
اﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
ً
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ،ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺤﺮاك
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎﺑــﻲ ﻓ ــﻲ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻮﻳﺎك – اي ﺳﻲ
ﻣـﻴــﻼن وأﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ﻟــﻮﻳــﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻷداﺋﻴﺔ  -ﻻﺑﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
ً
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ دور ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎرات واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرف اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ

ﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺘـﻬــﻢ ﻟ ــﻼﻧـ ـﺨ ــﺮاط ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن »ﻟــﻮﻳــﺎك« ﺗﻀﻊ
ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ:
»وﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ أن ﻧ ـﺠ ــﺰم ﺑ ــﺄن ﻫـﻨــﺎك
ً
إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺮؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .«2035
وذﻛﺮت أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب
واﺟ ــﺐ وﻃـﻨــﻲ ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﺗــﺆﻣــﻦ ﺑﻪ

»ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎك« ،وﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ أﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﺎﻟﻮاﻟﺪان ﻣـﺴــﺆوﻻن ﻋﻦ
ﺗﻨﺸﺄة أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺟــﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳـﻬــﺪف إﻟﻰ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺸﺒﺎب ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ دور ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﺆﻛﺪة أن »ﻟﻮﻳﺎك« ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬي
ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ.

ﻧﺪوة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻼﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻄﺎﻣﻲ :أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻗـ ــﺎل د .ﺳـ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﻄ ــﺎﻣ ــﻲ إن ﻇـ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ،
واﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺤ ــﺎل اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري واﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،أﺑ ــﺮز ﺧــﻼﻓــﺎت وﻣ ـﺸ ـﻜــﻼت ﺑـﻴــﻦ دول
وﺷﺮﻛﺎت ،وﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ،ﻓﺼﺪرت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
وﺗﻄﺮق اﻟﻄﺎﻣﻲ ،ﺧﻼل ﻧﺪوة ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳــﺔ« ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،إﻟﻰ ﻣﺪى ﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ وﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻬﺎ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ اﻹداري ﻣـﻨـﻈــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11ﻟﺴﻨﺔ  1995ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻨﺎس وﻗﺒﻞ 10
ﺳﻨﻮات اﻧﺘﺒﻬﺖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ،وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻛــﻮﻧــﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺨﺼﻮم
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻧﺼﺢ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ،
ﻷﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳـﻤـﻠ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة وﻳ ـﻔ ـﻴــﺪوﻧ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا

ً
اﻟﻄﺎﻣﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة
اﻟﻤﺠﺎل ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺛﻢ اﻟﺬﻫﺎب
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وإدارة اﻟﺨﺒﺮاء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﺴﺆال
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ »اﻹدارﻳﺔ«.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻄــﺎﻣــﻲ أﻧــﻪ ﻗﺒﻞ ﺻ ــﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟـﻤـﻨـﻈــﻢ ﺑ ــﺮز ﺟ ــﺪل ﺣ ــﻮل ﻣ ــﺪى إﻟ ــﺰاﻣ ـﻴ ــﺔ ﻫــﺬه

أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺮارا
وزارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻤـ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﺼ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺼـﺤــﻲ ﻓﻲ
ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻟﻠﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـ ـ ــﻮزاري
اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ﻟ ـ ـ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ«
اﻣ ــﺲ إن ذﻟ ــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻲ
إدارة ا ﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻼج ﺑ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج
واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ وﻟﻌﺪم
ﺗﺄﺧﺮ ﺧﻄﻄﻬﻢ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺧﻼل
ﻋﻄﻠﺔ ﻋـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﻼل وﻋﻴﺪ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
وﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات
ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮا ﺟ ـ ـﻌـ ــﻲ إدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﻼج
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ﺧـ ـ ــﻼل اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎزات
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.

»اﻷﺷﻐﺎل« ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺧﻄﺔ ﺑﺪء ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﺸﻮارع

»اﻟﺸﺆون« :ﺑﻌﺾ اﻹدارات أﻧﺠﺰت
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻤﺪارس واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻗﺎﻣﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺮوة ﺑﻦ
اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻘﺎء
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻷوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ واﻟـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ورؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ إن ﻣ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ات
اﻟــﺪورﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص إدارة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺪ ﺟ ـﺴ ــﻮر اﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﺑـﻴــﻦ
اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ واﻟـﺒـﻴــﺖ ،وﺣـﺘــﻰ ﻳـﻜــﻮن وﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻃﻼع داﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎء ات ﺗﻬﺪف ﻛﺬﻟﻚ
إ ﻟ ــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ا ﻟـﺠــﺎ ﻧــﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ
أوﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻢ،
وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻔﻮﻗﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻲ.

ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻼج
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻌﻘﻮد ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ،وآﺧﺮون
ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟــﺮأي اﻷول
ﻋ ــﺎرض ﻓـﻜــﺮة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹداري ،واﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ
أن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ ﻳـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺳ ـﻴــﺎدة اﻟــﺪوﻟــﺔ
وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ أﺻﺤﺎب
ﻫــﺬا اﻟــﺮأي أن اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﺮأي اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ذﻫـ ــﺐ إﻟـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻳ ـﻜــﻮن
اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﺑﺤﻴﺚ أي ﺧﻼف
ﻳﻄﺮأ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ
ﻓﻴﻪ دون ﺗﺪﺧﻞ أي ﻃﺮف آﺧﺮ.
وأردف» :اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷول ،ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ
إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺪﺧﻞ
ﻓـﻴــﻪ ،أﻣــﺎ اﻟ ــﺮأي اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ ﺑــﻮﺟــﻮب وﺟــﻮد
ﻧــﺺ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳ ــﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ«.

وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﺎﻳــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻬــﺎﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻌﻬﺪ اﻷﺑﺤﺎث ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة
ﺑﻮﺷﻬﺮي اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺧﻄﺔ »اﻷﺷﻐﺎل«
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ.
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻧــﺎﻗــﺶ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟ ـ ـ ــﻮزارة وإﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ إدﺧـ ـ ــﺎل ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺧــﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣــﺎرس ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺸﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ آﺧﺮ
ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ ،وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﻮزارة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
»اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﻌﻔﺮي«
اﻟﺘﻘﻰ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻹدارة اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف،
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﻌﻔﺮي ،واﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ
ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ
ﻋﻦ أﻫﺪاف وﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺸﺮوع ،وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ.

ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻟﺠﻨﻮب
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣﺲ ،ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ،N8اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  1816ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  400م.2
وأﻛﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن اﺳﺘﺪﻋﺎء
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ 28
اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ
 3ﻣﺎرس ،وﺳﺘﻜﻮن أول ﻗﺮﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا
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اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ :ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻤﺮﻳﻦ »أﺳﺪ اﻟﺠﺰﻳﺮة «٣
ﻧﻔﺬت ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ »أﺳﺪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة  «٣ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ.

ﺑ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ وﺣـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﻮر وﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ
اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ
ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ اﻟـ ــﺮﻓـ ــﺎﻋـ ــﻲ ،ﻧ ـ ـﻔـ ــﺬت ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ ﺗـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
»أﺳﺪ اﻟﺠﺰﻳﺮة  «3ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ.
واﺳـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ إﻟــﻰ
إﻳﺠﺎز ﻋﻦ أﻫﺪاف وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ واﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ واﻟ ــﻮﺣ ــﺪات
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ،إذ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث
ﻓﺮﺿﻴﺎت ،ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻫـ ـ ـ ــﺪاف ﺛ ــﺎﺑ ـﺘ ــﺔ وﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ،
واﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻳـﺘــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ »ﺧﻄﺔ
اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر« ﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ اﻟـﻌــﺎﻟـﻘـﻴــﻦ داﺧ ــﻞ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أﺣ ـ ــﺪث اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ،أﻣ ــﺎ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻹرﻫ ـ ـ ـ ــﺎب
وإﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻞ وﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮس إﻟ ـ ــﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ﺗﺤﻴﺎت
اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻪ
ﺑﻨﺠﺎح ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
إذ ﻳ ـﺤــﺎﻛــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ وﻳ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ

اﻟﺠﻠﻮي ﻟـ ٤٢١١٤٠ :.
ً
ﻣﺴﺎﻓﺮا ﺧﻼل  ١٠أﻳﺎم
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ »اﻟﺤﺮس«

ﻛ ـﺸــﻒ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﺸﺆون ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻘﻞ
اﻟ ـﺠــﻮي وأﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻴــﺮان وﻣــﺮﻛــﺰ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑــﺎﻹدارة
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ
م .ﻋـ ـﻤ ــﺎد ا ﻟ ـﺠ ـﻠ ــﻮي أن اﻹدارة
وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻄــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﺧ ــﻼل إﺟـ ــﺎزة اﻷﻋ ـﻴــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺠـﻠــﻮي ﻟ ــ»اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة«
إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺮﻛــﺎب ،ﺧــﻼل إﺟــﺎزة
اﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ً
ﺳﺘﺸﻬﺪ  421140ﻣﺴﺎﻓﺮا ﻣﻨﻬﻢ
 202750راﻛـﺒــﺎ ﺳﻴﺼﻠﻮن اﻟﻰ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ و 218390ﻣﻐﺎدرا ﻣﻨﻬﺎ،
ﺧــﻼل  10أﻳــﺎم ﻣﻦ أﻣــﺲ وﺣﺘﻰ
ً
 2ﻣـ ـ ــﺎرس اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ان
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،ﻋﻠﻰ أﺗــﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎب ﻓــﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ﺑﻤﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ.
وأﺿﺎف أن ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب ﻋﺒﺮ

ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي

اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻌﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻌﻒ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
إذ ﺑـﻠـﻐــﻮا  217422ﻣـﺴــﺎﻓــﺮا ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ واﺻﻠﻴﻦ وﻣﻐﺎدرﻳﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣ ــﻦ  22اﻟ ــﻰ  26ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ،2018
ﺑﻮاﻗﻊ  5أﻳــﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺻﺪت
»اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ« 154633
ً
ﻣ ـﺴــﺎﻓــﺮا ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﺑــﻮاﻗــﻊ
 4أﻳﺎم.

ﺣ ــﺎﻻت اﻟ ـﻄ ــﻮارئ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﺗـﺠـﻤـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ
اﻟـﺒــﻼد ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺻـﻘــﻞ ﺧ ـﺒــﺮات اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ أي
ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎد ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ
اﻟ ــﺬي ﺟﺴﺪﺗﻪ وﻗــﺎﺋــﻊ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ،إذ
أﻇـﻬــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﻮن ﺑــﺮاﻋــﺔ وﺳــﺮﻋــﺔ
ﻓ ــﺎﺋ ـﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻛ ــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﻢ ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون

واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮس ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘــﻖ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ
واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻘﺪم اﻟﺮﻛﻦ ﻓﻬﺪ ﺳﺎﻳﺮ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻇــﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ واﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻹﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎح ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻷﺣــﺪاث

»ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ«:
 ٢٣٥ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

»اﻹدارﻳﺔ« ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺟﺮﻣﻦ وﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ

ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ،أﺻ ــﺪرت  235ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ،
وﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ  10ﺷﻜﺎوى ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـ ــﺢ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ،
م .ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻟ ـﻌــﺪﻫــﺎن ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،أن اﻹدارة ﻗﺎﻣﺖ
ﺑــﺈﻳـﺼــﺎل اﻟـﺘـﻴــﺎر اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ﻟ ـ 13
ﻋـﻘــﺎرا ،ﺑﻮاﻗﻊ  5ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص،
و 8ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري ،إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻘــﻮﻳــﺔ ﺗ ـﻴــﺎر ﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎص وﻋﻘﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ  20ﺗﻌﻬﺪا
وإﺷـ ــﺮاﻓـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺗــﺐ ﻫ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﻬﺎء
 21إﺷ ـ ــﺮاﻓ ـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻫ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨ ــﺎص ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
 108أوﺻـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ،و31
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ 3
ﺣﺪود ﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص،
وإﻳﺼﺎل ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻒ وﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻘﺎول
ﺑﺎﻟﺨﺎص.
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻌــﺪﻫــﺎن إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ 4
ﻛ ـﺘــﺐ ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻒ واﻻدﺧ ـ ــﺎر
ﻟـﻌـﻘــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟ ـﺨــﺎص ،و4
ﻛ ـﺘــﺐ ﻛ ـﺘــﺐ ﻟــﻸﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ،
و 15ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟ ــﻺدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،و6
ﻛﺘﺐ ﻹدارة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،وإﺻ ــﺪار 5
ﺷﻬﺎدات ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺨﺎص ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  10ﺷﻜﺎوى
ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص.

واﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪات اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺛﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد،
ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﺿﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻮد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
) 2020اﻷ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أوﻻ( ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺸﻜﻞ »اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﺮي
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻋﻤﺎد اﻟﺤﺒﻴﺐ ،أﻣﺲ،
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﻄﺐ
اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺢ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﺟ ــﺮﻣ ــﻦ ،ﻻﻓ ـﺘ ـﻘــﺎده
ﺷ ـ ــﺮط ﺣـ ـﺴ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺮرت
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻣ ـﺠ ــﺪدا ،وﺳـﺘـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻣﺠﺪدا.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ،ﻓﻲ
دﻋ ــﻮى ﺟــﺮﻣــﻦ اﻟـﺘــﻲ أﻗــﺎﻣـﻬــﺎ دﻓﺎﻋﻪ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن ،إﻧﻬﺎ "ﻻ
ﺗﺮى ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻘﺮرا
ﻣﻦ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﻮاﺟــﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،
ﻷن ذﻛﺮ ﺳﻴﺊ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ

ﻳـ ـﺴ ــﻲء ﻟـ ــﻪ وﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺰدري ﻣـ ــﻦ أﺳ ــﺮﺗ ــﻪ
وأﻗﺎرﺑﻪ وأﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،وﻳﻌﺮﺿﻪ
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ أن "اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل ﺑ ـﻐ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ـ ــﻮاردة ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﻌﺪ
اﻓﺘﺌﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ،وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ
ﻳﺮاه ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ "ﺗﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮط
ﺣ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻌ ــﺔ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺟــﺐ ﺗــﻮاﻓــﺮﻫــﺎ ﺑﻤﻦ
ﻳ ــﺮﺷ ــﺢ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻟ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮا ﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮ ﺷـ ـ ـ ــﺄن ﻫـ ــﺬه
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ".
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ،أﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول،
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟـ ــﻺﺷـ ــﺮاف ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

ﻋﻤﺎد اﻟﺤﺒﻴﺐ

ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺮي ،وﻋ ـ ـﻀـ ــﻮﻳـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻦ ﻳ ــﻮﻧ ــﺲ اﻟ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﻦ
وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺮﻫﺎن ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﻦ ووﻛ ــﻼء
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮن اﻹﺷــﺮاف

ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﺻﻠﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺠﺮى  16ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ً
»اﻟﺪﻓﺎع« ﺗﻔﺮج ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻣـ ـ ــﺲ اﻹﻓـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻋــﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
أﻋﻴﺎد اﻟﺒﻼد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ »اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع« ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أن
رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛـ ــﺎن اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﺨـﻀــﺮ أﺻـ ــﺪر ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻗ ــﺮارا

أﻣــﺮ ﻓﻴﻪ ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬه اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺄﺗﻲ إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳﺮ

اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ ذوﻳ ـﻬ ــﻢ ﻓــﺮﺣــﺔ
اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻫ ـ ـﻨـ ــﺄ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ــﺎح أﺑ ـ ـﻨـ ــﺎءه
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣــﻦ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش وﻣﺒﻨﻰ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺪرﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺨﺪﻣﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٦٠ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ ﻃﻼب
دﺑﻠﻮم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﻨﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺒﻪ
اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎر،
إن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٤
ﻃﻮاﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  ٣٥٥م،٢
وﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻹﺣﺪى اﻟﻮرش،
وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
 ٧٥ﻣﺘﺮﴽ ،واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ١٤
ﻣﺘﺮا ،أﻣﺎ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻺدارة ،وﻏﺮﻓﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،وﻣﺴﺘﻮدع ،وﻗﺎﻋﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ.

»اﻟﻨﺠﺎة« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل
ﺳﻔﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺄﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد

ﺷﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ
ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ اﻹﻏﺎﺛﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﺘﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د .ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻮﻧﺪة.
ﱠ
وﺻﺮح اﻟﻮﻧﺪة ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻷﻳﺘﺎم
اﳌﻜﻔﻮﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺷﺎرﻛﻮا
ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻷﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺴﻔﺎرة
اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ  ،٥٨وذﻛﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟـ  ،٢٨وﺳﻂ ﺣﻀﻮر رﺳﻤﻲ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،
وﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن "اﻟﻨﺠﺎة" رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎر
"ﺑﻔﺮﺣﺘﻨﺎ ﻧﻔﺮﺣﻬﻢ" ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻷﻳﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﱢ
وﺗﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺤﺘﺎﺟﲔ،
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودورﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد أﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻗﺎل أﻣﲔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﺎدل اﻟﺴﻮﻳﻂ إن اﻟﻠﺠﻨﺔ
أوﺻﺖ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻮاد وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺴﻮﻳﻂ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
أن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮرت
رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻨﺘﺠﺎت
أﻏﺬﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
""Lactalis Nutrition sante
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
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«حقوق اإلنسان»« :الداخلية» نفذت مالحظات لمصلحة السجناء

برلمانيات
عسكر لتوفير خبير فني
للحوادث في المخافر

الدمخي :طبقت ما يتعلق بحريات النزالء و«تبييض السجون» والرعاية الصحية
علي الصنيدح

كشفت لجنة حقوق اإلنسان
البرلمانية أن وزير الداخلية
طلب من قيادات الوزارة توفير
تقرير دوري كل  3أشهر عن
أوضاع السجون ،وتقديمه إلى
اللجنة.

واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــؤون حـ ـق ــوق
اإلنـســان والـمــرأة واألس ــرة البرلمانية
م ـت ــاب ـع ــة ت ــوصـ ـي ــات ت ـق ــري ــره ــا األول
بشأن تكليف المجلس لها بالتحقيق
فــي مــدى تطبيق االتـفــاقـيــات الدولية
والـ ـق ــوانـ ـي ــن واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـمـتـعـلـقــة
بــوضــع ن ــزالء الـسـجــون والـمـحــال إلــى
الحكومة ،بحضور نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ خالد
ال ـجــراح ،والــوكـيــل المساعد للشؤون
القانونية ومسؤولين عن المؤسسات
اإلصالحية.
وأكد رئيس اللجنة النائب د .عادل
الــدمـخــي ،فــي تصريح صحافي عقب
اجتماع اللجنة أمــس ،أن دور اللجنة
ال يقتصر عـلــى إصـ ــدار الـتـقــاريــر ،بل
متابعة مــا تــم إنـجــازه منها ،والتأكد
من تطبيق ما جاء بها.
وأضـ ـ ــاف ال ــدم ـخ ــي أنـ ــه ت ــم تطبيق
الكثير من النقاط التي تتعلق بحريات
النزالء وعدم االكتظاظ ،وهو ما يطلق
عليه تبييض ال ـس ـجــون ،إضــافــة إلــى
تطوير تلك السجون ،وأيضا ما يتعلق

بالرعاية الصحية وتبعيتها لــوزارة
الصحة ،والتي طبقت بالتعاون بين
وزارة الداخلية واللجنة ،إضــافــة إلى
وزارة العدل والنيابة العامة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ه ـن ــاك وك ـ ــاء نـيــابــة
يقومون بــز يــارة أسبوعية للسجون،
ل ـت ـف ـق ــد أح ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـن ـ ــزالء واالسـ ـتـ ـم ــاع
ل ـل ـت ـظ ـل ـمــات والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى م ـشــاكــل
السجناء ،ويشمل ذلك سجن اإلبعاد،
مـثـمـنــا هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ال ـ ــذي يـ ــدل على
ال ـت ـطــور الـكـبـيــر ف ــي ه ــذا ال ـمــوضــوع،
وجهودهم مشكورة.
وشدد على ضــرورة أن تكون هناك
زي ـ ـ ــارة م ــن ج ـه ــة مـخـتـلـفــة ع ــن وزارة
الداخلية ،إضافة إلى زيارات الجمعيات
والـ ـصـ ـلـ ـي ــب األحـ ـ ـم ـ ــر ولـ ـجـ ـن ــة ح ـق ــوق
اإلنسان البرلمانية.
وتمنى على الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان أن تكون له زيارات للسجون،
وإعداد تقارير عن األوضاع هناك ،الفتا
إلى أن وزير الداخلية استمع إلى كل ما
طرح في هذا التقرير ،وطالب القيادات
بتوفير تقرير دوري كــل  3أشـهــر عن

جانب من اجتماع لجنة حقوق اإلنسان أمس
أوضاع السجون يقدم إلى لجنة حقوق
اإلنسان.

مكافحة الجريمة
وأكـ ــد الــدم ـخــي م ـبــاركــة الـلـجـنــة هــذه
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ،مـضـيـفــا أن ـه ــا ت ـضــع يــدهــا
بـيــد الــوزيــر وال ـق ـيــادات إلص ــاح أح ــوال

السجون ،وتطبيق مــا جــاء فــي التقرير
من الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وقــال" :نحن نعلم أن وزارة الداخلية
لديها جميع اإلحصائيات ،وهي أكثر من
يعرف ما يمس أمن الدولة ،وبالتالي هي
التي تضع الخطط الوطنية بالتعاون
مــع جميع الجهات المعنية فــي الــدولــة
لمعالجة أوجه القصور".

وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـن ــة ال ت ـن ـظــر فـقــط
إلــى المشكلة داخــل السجن ،بــل تسعى
لمنعها ،مضيفا أن اللجنة بدورها تشكر
وزير الداخلية والقيادات على حضورهم
االجتماع وتعاونهم مع اللجنة" ،ونأمل
أن يكون هناك تطور أكبر فــي معالجة
األوضاع األمنية".

ً
الفضالة :لن نقبل نوابا تتضخم حساباتهم عبدالصمد يسأل الجراح عن جهاز «البدون»

●

فهد التركي

استغرب النائب يوسف الفضالة
قــرار إيقاف تسجيل الناخبين في
االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة الـحــالـيــة،
بالمخالفة للعرف السابق بتسجيل
الناخبين الـجــدد فــي شهر فبراير
من كل عام.
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــال ــة ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي بمجلس األم ــة أم ــس ،إن
ه ـن ــاك م ـق ـتــرحــا ب ـق ــان ــون ت ـق ــدم به
عــدد مــن الـنــواب السابقين فــي عام
 ،2010وهم أحمد السعدون وناجي
ال ـع ـب ــدال ـه ــادي وأسـ ـي ــل ال ـعــوضــي
وعبدالرحمن العنجري ود .حسن
جوهر ،ويحل هذه اإلشكالية.
وأوض ــح ان هــذا المقترح يوكل
مهمة تسجيل الناخبين إلى هيئة
المعلومات المدنية فــي كــل شهر،
بمجرد اكتمال عمر اي شخص 21
عاما ،بحيث يتم ارســال معلوماته
كــام ـلــة الـ ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة ليتم
إدراجـ ـ ـ ــه ف ــي جـ ـ ــدول االن ـت ـخ ــاب ــات.

وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون يـحــل
مـشـكـلــة بـعــض ال ـظ ــواه ــر السلبية
في تسجيل الناخبين ،مشيرا الى
ان هناك مشاكل حقيقية في عملية
نقل األص ــوات مــن دائ ــرة انتخابية
الى اخرى.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه س ـي ــراج ــع هــذا
ال ـقــانــون وس ـي ـقــوم م ــع خـمـســة من
النواب بتبني هذا الموضوع إليجاد
حلول لتلك المشكلة.
وبشأن تضخم حسابات بعض
ال ـن ــواب ،وم ــا أثـ ــاره الـنــائــب ريــاض
ال ـعــدســانــي ،أك ــد ال ـف ـضــالــة" :هـنــاك
رسالة واضحة الى وزيري الداخلية
والمالية بصفتهما المعنيين ،فال
يجب أن تتكرر الحوادث في كل مرة،
ويكون كشف ذلك عن طريق تحرك
ال ـنــواب ،بــل يجب أن تكون مبادرة
ح ـكــوم ـيــة ومـ ــن وح ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
المالية بــوزارة المالية وجهاز أمن
الدولة بالداخلية" ،مستدركا" :وندعم
أي تحركات جادة ،ويجب استدعاء
من تضخم حسابه ،وعلى الحكومة

يوسف الفضالة

أن تبادر من البداية ،وغير مقبول
أن يكون التحرك دوما من النواب".
وطلب "كشف المالبسات لالنتهاء
مــن الـمـلــف ،ونـحــن لــن نقبل بيننا
نوابا تتضخم حساباتهم ،ال نقبل
على أنفسنا وعـلــى مجلس األم ــة،
وه ــذه الــرســالــة ،ونتمنى أن تكون
واضحة".

وجه النائب عدنان عبدالصمد
سـ ــؤاال ال ــى ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح حول مبررات إنشاء جهاز
"البدون".
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد ف ـ ــي نــص
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :صـ ـ ــدر مـ ــرسـ ــوم إنـ ـش ــاء
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين ب ـصــورة غـيــر قانونية
عام  ،2010وعلى الرغم من انتهاء
الـ ـم ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـم ـح ــددة ل ــه فــي
الـ ـم ــرس ــوم وه ـ ــي خ ـم ــس س ـن ــوات
إضافة الــى ثــاث سنوات اضافية
فإنه ال توجد اي مؤشرات واضحة
على تحقيق االه ــداف التي انشئ
من اجلها ،ولم نلمس اي حلول او
معالجات نهائية وشاملة تحسم
هذا الملف الشائك ،بل نجدها باتت
ا كـثــر تعقيدات ،مما زاد المعاناة
االنـســانـيــة لـهــذه الفئة الـمــوجــودة
على ارض هذا الوطن عقودا عديدة،
وه ــو أم ــر ال يـسـتـقـيــم م ــع تعاليم
ديننا واصولنا الدستورية وقواعد

الحجرف :وقف تعديل «الجداول» مخالف للدستور
طالب النائب مبارك الحجرف بإلغاء القرار غير
الصحيح ،فيما يتعلق بالدوائر التي ال يوجد فيها
انتخابات ،وعدم االعتماد على السوابق العملية
غير الموافقة لصحيح القانون ،مؤكدا ضــرورة
فتح باب القيد بعد االنتخابات التكميلية ،لتقييد
الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم في ذلك.
ودعا الحجرف الى إيجاد طريقة لتعديل قانون
االنتخاب ،بحيث ال يجوز لوزارة الداخلية التعدي
على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من

توافرت فيهم الشروط لتولى الحقوق االنتخابية.
وقال إن المادة ( )8من القانون رقم ( )35لسنة
( )1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة
ن ـصــت ع ـلــى "ي ـت ــم ت ـحــريــر ج ـ ــدول االن ـت ـخ ــاب أو
تعديلها خالل شهر فبراير من كل عــام" ،ونصت
الفقرة األخـيــرة منها على "وال يجوز إج ــراء أي
تعديل فــي ال ـجــدول ،بعد ص ــدور مــرســوم دعــوة
الناخبين لالنتخابات" ،ونصت المادة ( )18من
القانون على "يـحــدد ميعاد االنتخابات العامة

بمرسوم ،ويحدد ميعاد االنتخابات التكميلية
بقرار من وزير الداخلية" .وتابع :بناء عليه ،قامت
وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة األخيرة من المادة
الثامنة من قانون االنتخاب ،بوقف إجراء أي تعديل
للجداول االنتخابية ،بالمخالفة لقانون االنتخاب
ً
واستنادا إلى القرار الوزاري ( )94بتاريخ ،2019/2/5
بشأن الدعوة لالنتخابات التكميلية في الدائرة
الثانية والثالثة ،األمر الذي يعد مخالفة صارخة
للدستور والقانون.

العتيبي :االنتهاء من
مباني «الشدادية»
قبل نقل الطلبة

خالد العتيبي

ط ــال ــب ال ـنــائــب خ ــال ــد العتيبي
بتجهيز مباني جامعة الشدادية
واالنتهاء من كل األعـمــال بها قبل
ن ـق ــل الـ ـط ــاب وال ـ َط ــال ـب ــات إل ـي ـهــا،
متسائال كيف ُينقل الطلبة بهذه
السرعة ويتم التركيز على الجدول
ال ــزم ـن ــي ف ـق ــط دون ال ـت ـط ــرق إل ــى
المطالب الفنية التي تحتاج إليها
العملية التعليمية؟
وقال العتيبي ،في تصريح أمس،
إن ال ـم ـبــانــي ل ــم تـكـتـمــل إلـ ــى اآلن،
وهناك نواقص شديدة واضحة في
بعض المنشآت والمعامل والبنى
الـتـحـتـيــة كــال ـك ـهــربــاء ،إل ــى جــانــب
انعدام الخدمات التي يجب توافرها
كالمطاعم والكافتريات ومــواقــف
السيارات وغيرها.
وأضاف" :لألسف ال يوجد خطة
واض ـح ــة لـنـقــل ال ـجــام ـعــة ،خــاصــة
على صعيد اكتمال هيئة التدريس
ً
واألساتذة والمعاونين لهم" ،ضاربا
مثاال بعدم استيعاب بعض القاعات
فــي ع ــدد مــن الكليات للعدد الــذي
يتم استيعابه حاليا فــي المباني
الـقــديـمــة ،األم ــر ُّ ال ــذي سـيــؤدي إلى
تفاقم قضية الشعب المغلقة" ،فمن
ال ـص ـعــب أن تـنـجــح ال ـجــام ـعــة في
عالج هذه الفجوة على صعيد فتح
الشعب والمباني وعدد أعضاء هيئة
ً
التدريس ،قبل التخطيط له جيدا".

حقوق االنسان االممية ،فضال عن
خ ـطــر االس ـ ـ ــاءة لـسـمـعــة ال ـكــويــت،
بــل نجد أن هــذا الجهاز اقـحــم في
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ه ـ ــي ل ـم ــؤس ـس ــات
الدولة ،واصبح يمارس اقسى انواع
الضغط النفسي والحرمان المدني
والتهديد والوعيد.
وط ـ ـلـ ــب عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد إفـ ــادتـ ــه
بـمـبــررات انـشــاء الجهاز المركزي
لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة
غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة ،م ـ ــع ب ـ ـيـ ــان وج ــه
اخ ـتــافــه وت ـم ـيــزه ع ــن ال ـل ـجــان او
االجهزة او الهيئات السابقة والتي
شكلت لذات الغرض.
وتساء ل :ما المسوغ القانوني
ل ـت ـس ـم ـيــة ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـه ــاز
ً
رئيسا للجهاز علما بأن صفته في
المرسوم هي نائب الرئيس ،ويعين
بمسمى الرئيس التنفيذي من قبل
مجلس الوزراء؟
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال :تـ ـنـ ـحـ ـص ــر مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي تـصــريــف
األم ــور اإلداري ــة والمالية والفنية

عدنان عبدالصمد

لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ،فـ ـ ـه ـ ــل يـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم بـ ـه ــذه
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات؟ ومـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـس ــوغ
ال ـقــانــونــي ل ـتــدخ ـلــه ال ـم ـبــاشــر في
ا خ ـ ـت ـ ـصـ ــا صـ ــات وزارات ا لـ ــدو لـ ــة
وهيئاتها الرسمية وا لـعـمــل عبر
وسـ ــائـ ــل ال ـض ـغ ــط واالك ـ ـ ـ ـ ــراه غـيــر
الـ ـق ــان ــون ــي عـ ـل ــى ف ـ ــرض ه ــوي ــات
او اصـ ـ ــول او ت ـح ــدي ــد جـنـسـيــات

ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ف ــي ق ــواع ــد ب ـيــانــات
الجهاز المركزي؟ وما اسباب عدم
قـ ــدرة ال ـج ـهــاز -رغ ــم الـصــاحـيــات
الممنوحة له في مواد المرسوم -
من االنتهاء من المهام التي اوكلت
له بعد انتهاء المدة الزمنية لعمله
وقرب انتهاء المدة االضافية التي
منحت له؟
واض ـ ــاف :بـحـســب ن ــص ال ـمــادة
الثانية من مرسوم انشاء الجهاز،
ما القرارات والتوصيات الصادرة
من مجلس الوزراء بشأن المقيمين
بصورة غير قانونية؟
وم ــا االجـ ـ ــراءات ال ـتــي اتـخــذهــا
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز م ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل م ـت ــاب ـع ـت ـه ــا
والعمل بموجبها ان وجــدت؟ وما
م ـشــروعــات الـقــوانـيــن ذات الصلة
او الــدراســات التي أعــدهــا الجهاز
وأح ـي ـلــت ال ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء او
إدارة الفتوى والتشريع منذ إنشاء
الـجـهــاز وحـتــى تــاريــخ ورود هــذا
السؤال؟

ّ
قد م النائب عسكر العنزي
ً
اقتراحا لتوفير خبير فني
للحوادث في كل مخفر
للقيام بأعمال المعاينات
الفنية للحوادث المرورية،
مع نقل تبعية قسم
المعاينات الفنية من
وزارة الداخلية إلى وزارة
العدل ،وذلك ألن العاملين
به معاونون قضائيون.
وتضمن االقتراح كذلك
تخصيص وسائل نقل
مناسبة لتيسير انتقال
الخبراء الفنيين إلى
مواقع الحوادث المرورية،
بدال من استخدام
مركباتهم الخاصة.

الدقباسي يسأل عن المناصب
اإلشرافية في «التجارة»

وجه النائب علي
ً
الدقباسي سؤاال الى
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشؤون
الخدمات خالد الروضان
طلب فيه اإلفادة عن
اآللية والشروط لشغل
المناصب اإلشرافية
بوزارة التجارة
والصناعة والجهات
التابعة لها ،وكذلك
الوصف الوظيفي
لجميع المناصب
االشرافية بوزارة التجارة
والصناعة والجهات
التابعة لها ،المعتمدة من
ديوان الخدمة المدنية.
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ﻏﻴﺎب اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺴﺎم ﻟـ   :ﻛﺜﺮة اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت ﺳﺘﺆﺧﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﺷﻬﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ،
ﻏـﻴــﺎ ﺑــﺎ ا ﺳـﺘـﺒــﺎ ﻗـﻴــﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗـﻌــﻲ ﻛـﻴـﻔــﺎن واﻟـﺸــﻮﻳــﺦ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻛ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﺣـﻀــﻮر ﺷﺒﻪ
ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ ،د.
ﺻـ ــﺎدق اﻟ ـﺒ ـﺴــﺎم ،إن "اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
ﺗـﻀــﻊ اﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﻢ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ وﻓــﻖ
ﺧـ ـﻄ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺪدة ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﻞ ﻋ ـ ــﺎم،
وﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ُﻳ ـﻌــﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ ،ﻷن
اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ وﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﱠ
ﻣﻌﻴﻦ،

وﻣـ ـ ــﻦ ﺛـ ــﻢ إﻋـ ـ ـ ــﺪاد اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ "ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺮار ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﺔ ﻟﻠﻌﻄﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ﺳـﻴـﺘــﺄﺧــﺮون ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻬﻢ".
وأوﺿﺢ اﻟﺒﺴﺎم ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن
"ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﻴﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑﻞ
ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺮة
إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك ﻋـﻄــﻞ رﺳﻤﻴﺔ
ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻳ ــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،وﻫــﺬا
أﻣ ــﺮ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،ﺣﺘﻰ

ﻣﺸﺎدة اﻷﺳﺘﺎذة واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻜﺎوى وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻃﺒﻴﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻀﻮة ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸـﻜــﻮى ﻓــﻲ ﻣﺨﻔﺮ ﻛﻴﻔﺎن
أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟـﻠـﻀــﺮب واﻟـﺸـﺘــﺎﺋــﻢ ﻣــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤــﻮﺟـﻬــﺔ ،إﺛــﺮ
ﺗﻬﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻀﻮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ
ﻣﺸﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
وﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻼج ،وﻗ ــﺪ أﺣ ـﻀــﺮﺗــﺎ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻃـﺒـﻴــﺔ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻧﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣﺲ ،ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺣﻮل اﻋﺘﺪاء
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ أﺳﺘﺎذة ﻓﻲ
ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺮم اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻴ ـﻔــﺎن ،ﻣﻤﺎ
ا ﺳـﺘــﺪ ﻋــﻰ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ إ ﻟ ــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ا ﻟـﻌــﻼج،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﺗﻢ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻼف ﻋﺎﺋﻠﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ وﻋﻀﻮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،وأن
اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأن إدارة
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم.

إﺣﺪى اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﱡ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ
ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻃ ـﻠــﺐ ﻋـ ــﺪم ﺣـﻀــﻮر
اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،وﻫﻨﺎك

أﻋـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗــﺪرﻳــﺲ ﻳﻘﺒﻠﻮن
ﺑﺬﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺤﺬرون اﻟﻄﻠﺒﺔ".

»اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺒﻴﺎن زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
دﻋ ــﺎ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﺮع اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻘﺎم
ﺣﻮل زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺎل اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻳﺠﺮي دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺣــﻮل اﻟـﻐــﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺪارﺳــﻮن ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ،ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠ ـﺘــﻪ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن
 28اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻫ ــﻮ آﺧ ــﺮ ﻳــﻮم
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﻳـﻌـﻤــﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ إﻳ ـﺼ ــﺎل ﺻ ــﻮت اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،وﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻹﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﺮﻗﻢ :رؤﻳﺔ »اﻟﻌﻤﺎرة« ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻛـ ـ ــﺪت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون
اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ واﻷﺑ ـﺤــﺎث واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .أﺳﻴﻞ
اﻟﺮﻗﻢ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺨــﺮﺟــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺟــﺎدة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وﺳﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،
وﻫ ــﻲ ﻟ ـﻬــﺬا ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﺸـﺒـﻜــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻧﻘﻞ ﻫﺬه
اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﺧ ـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ،

اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ زﻫــﺮاء ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟـﻔـﻨــﻮن ،ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل
ﺗﺪﻋﻴﻢ أواﺻ ــﺮ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ  109ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮرش ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤــﻲ واﻟـﺒـﺤـﺜــﻲ ﻣﻊ
ً
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﺧ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﻬ ــﺎ دور رﻳ ـ ـ ـ ــﺎدي ﻣــﻊ

ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
واﻟـﺨــﺎص ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷــﺮاﻛــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﻢ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ
اﻻ ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻧـﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟــﺮﻳــﺎدة وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـ ُـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ،
وﺿــﺮورة إﻳﺠﺎد أﻓﻀﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﻛﺒﺮ ﻗﺪر
ﻣﻦ اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺣــﻮل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻗ ــﺪرات وﻃــﺎﻗــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎب ،وأﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
دور اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ واﻟ ـﺨ ــﺎص ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻪ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮﺿــﺖ اﻟـﻤـﻌـﻤــﺎرﻳــﺔ
زﻫﺮاء ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻤﺒﺎدئ
ّ
اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.

ةديرجلا
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شوشرة :لتكتمل الصورة
مبارك العبدالهادي
مــا أج ـمــل أن نــرصــد االح ـت ـفــاالت فــي عـيــد أغ ـلــى وأح ـلــى وط ــن في
مختلف األماكن ،وسط ابتهاج الجميع من أبناء الشعب والمقيمين،
وإن كان هناك من يسيء التعبير عن فرحته باستخدام أمور تجعل
الفرح حزنا ،فإن درة الخليج تبقى المنارة التي تضيء الطريق لمن
حولها ،وتحمي اآلخرين من المخاطر ،وتحبط مخططات من يريدون
بنا الشر ،خصوصا أننا في إقليم يعاني الويالت ،إال أننا في ظل قائد
اإلنسانية حضرة صاحب السمو أمير البالد ننعم باألمن واألمان ،ألن
سموه يتصدى بحنكته دائما لكل من يحاول االقتراب منا.
إن الجميع ،ونحن في عرس وطننا الغالي ،مطالبون بأن يستمروا
فــي عطائهم لـهــذا البلد الـعــزيــز ،وأن يحققوا الـنـجــاح ويتخطوا كل
الصعاب لكي نرى علمنا خفاقا في كل المحافل ،فالشعب الكويتي
الوفي الذي يلتف دوما خلف قيادته السياسية نجح في الوصول إلى
القمة عبر العديد من اإلنجازات.
وفي أجواء العرس الديمقراطي لالنتخابات التكميلية للدائرتين
الثانية والثالثة نرجو أن تكتمل الصورة الديمقراطية عبر المنافسة
الشديدة بعيدا عن التجاذبات والصراعات بين بعض المتنافسين،
ألننا في النهاية أبناء وطن واحد ،فعلى مجلس األمة أن يحقق العديد
من اإلنجازات والطموحات ألبناء الشعب الكويتي الذين ملوا دوامة
المهاترات والخالفات والتأخير في إقرار القضايا ذات األولوية.
وعلى السلطة التنفيذية أال تبقى مخيبة لآلمال في إطار التراجع
الكبير في توفير الخدمات الضرورية ،من بينها تهالك الشوارع المليئة
بالحصى المتطاير والحفر وكأننا ضمن الدول النائية ،وكأن هناك من
يتعمد استمرار هذه المعاناة ،فأصبح طموحنا شارعا نظيفا ،لنجد
تبريرات وزراء وقياديين ومسؤولين جميعهم رفعوا شعار التنمية
الذي نسمع عنه وال نراه.
والمعاناة مستمرة من ارتفاع األسعار وتدني التعليم والصحة
واس ـت ـشــراء الـفـســاد فــي الـعــديــد مــن ال ـخــدمــات ،وع ــدم ق ــدرة السلطة
الـتـنـفـيــذيــة عـلــى وض ــع ال ـح ـلــول ،فـضــا عــن االخ ـتــاســات فــي بعض
الجمعيات التعاونية التي أصبحت اليوم معول هدم لبعض المناطق
التي راح أبناؤها ضحية مجالس إدارة فاسدة ،لم تحاسب رغم تقارير
صادرة من وزارة الشؤون بإدانة المتورطين ،والكشف باألرقام عن هذه
السرقات ،ولكن هناك من يعمل على طمطمة األمور ألهداف ال يعلمها
إال شلة الفساد ،فمن يجرؤ على فتح هذه الملفات؟
وزد على ذلك كله قضية البدون التي ما زالت بال عالج وال حلول إال
التي تأتي من باب الوهم والخيال وإلصاق االتهامات ،في حين هناك
من يعاني ويئن بانتظار الفرج.

الفن واستشراف المستقبل
محمد القالف
ّ
ً
استشراف المستقبل يعني التطلع إليه أو الحدس به .واصطالحا:
مجموعة الدراسات والبحوث التي تكشف عن مشكالت محتملة في
المستقبل ،وتتنبأ باألولويات التي يمكن أن تحددها بوصفها حلوال
لمواجهة هذه المشكالت .فاستشراف المستقبل هو علم المستقبل
 Futurologyأو دراسة أموره المستقبلية  ،Future studyوقد تتم هذه
األحداث أو ربما ال تحدث .فاإلنسان مفطور ومهتم بعلم المستقبل،
وهذا الشغف تجده في أغلب الحقول العلمية واألدبية ،ألن الفرد أو
المجتمع أو البشر بشكل عام صورة للمستقبل ألجل التطور ،لذا نجد
أن بعض األشخاص لديهم القدرة على التنبؤ بالمستقبل ،واستشرافه،
أي معرفة ما سيحدث في السنين القادمة ،وعلى سبيل المثال في
المجال األدبي نجد رواية " "1984لكاتبها البريطاني جورج أورويل
المنشورة في  1949من أشهر روايات التي تتنبأ بمستقبل السياسي
الغارق في االستبداد والجهل ،وكذلك رواية "فئران أمي حصة" للروائي
الكويتي سعود السنعوسي التي تنبأ فيها بصراع الهويات وإثارة
الحروب الطائفية واالختالف والخالف .وإذا أتينا على مستوى التمثيل
نجد مسلسالت ومسرحيات استشرفت المستقبل ،كمسلسل "الدكتور"
سنة  1979للكاتب طارق عثمان وتمثيل حياة الفهد وجاسم النبهان
والعبيد وغيرهم ،الذي تحدث عن شراء الشهادات العليا وتزويرها،
وفي وقتنا الحالي نجد هذه الظاهرة بدأت تتفشى في المجتمع.
أما المسرح الكويتي فاستشرف في مسرحياته المستقبل ،نذكر
منها مسرحية "كويت  "2000عام  1965من تأليف سعد الفرج التي
تحدثت عن فصل الدين عن الدولة لكي ال يصل البلد الــى التعصب
والـمـنــع ،وأم ــر الـبـتــرول ال ــذي اعـتـمــد عليه اعـتـمــادا كليا دون تــوافــر
للصناعات إذا ما انتهى النفط ،وفي مسرحية "الدرجة الرابعة" للكاتب
ّ
سيجر
عبدالعزيز السريع عام  1971وتنبيهنا إلى أن البيت المستقل
على العائلة الكثير من الهموم والصراعات بين الـعــادات والتقاليد
والحداثة والتحرر والتفكك األسري ،وهناك مسرحيات أخرى كـ"حامي
الديار" و"دقت الساعة" وغيرهما ال يمكننا حصرها.
رسالة:
إن الستشراف المستقبل في الفن دورا مهما في تنبيه المجتمع
وعالجه وإصالحه وإنقاذ البلد مما سيأتي ،فإن لم نتعظ من السابق
فستعود إلينا الويالت كما أتت اآلن.

دردشة :مؤشر  CPIللفساد
د .يوسف سليمان الشعيب
بعد أن ظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد  CPIالتابع لمنظمة
الشفافية الدولية ،الذي تبين فيه ارتفاع مؤشر الكويت على الرغم من
بقائها بالترتيب نفسه خليجيا ،فإننا نبارك ذلك االرتفاع لعدة عوامل،
من أهمها وأجلها تلك الرسالة التي وصلت للحكومة التي "صحت من
سباتها العميق" في اللحظات األخيرة ،وبدأت بوضع آليات لمكافحة
ّ
ومحاربة الفساد .المؤشر ال ينفي وجود الفساد في الكويت البتة ،بل
المؤشر يؤكد التحسن في مجال المحاربة والمكافحة للفساد ،ويأتي
ذلــك مــن خــال التشريعات والممارسات واإلج ــراء ات التي اتخذتها
الدولة ممثلة بمجلس األمة من الناحية التشريعية ،ومجلس الوزراء
من الناحية التنفيذية واإلجرائية ،في القضاء على الفساد.
وه ـن ــا ب ـيــت ال ـق ـص ـيــد ،ف ـع ـنــدمــا ت ـت ـكــاتــف ال ـج ـه ــات ل ــدح ــر أي آف ــة،
فــإن النتيجة بــا شــك ستكون مبهرة ورائـعــة ويسعد بها الجميع،
وسينعكس ذلك علينا إقليميا وعالميا ،مما سيضع الكويت في المكانة
المرموقة على خريطة العالم في كل المجاالت.
ورغم كل ذلك ال يعني أننا خرجنا من الظالم إلى النور ،بل ما زلنا
في دهاليز الظالم لكننا فيه نبصر ،لشعورنا وإيماننا ببصيص من
األمل سيشرق على الكويت يوما ما ،يندحر فيه الفساد -إن لم يكن كله
فأغلبه -طالما أن هناك قلوبا ونفوسا محبة لهذا البلد ،تسير على
نهج األجداد ،وال تخرج عن اتفاقية الحاكم والمحكوم ،وتطبق مواد
الدستور وقوانين الــدولــة بحذافيرها ،واألخــذ بما يوصي به سمو
األمير في جميع أقواله ولقاءاته.
رسالة للحكومة بعد نتائج المؤشر ،اجعلوا هذه النتائج موقع
تحفيز ومنصة اندفاع لألفضل ،فالكويت لن تخلو من الفساد باألماني،
ولكن ستخلو منه بالعزيمة واإلصرار وتطبيق القانون ،واالبتعاد عن
المحاباة وتزييف الحقائق ،وعلى السادة الوزراء تفعيل مبدأ وقاعدة
الثواب والعقاب مع كل الموظفين دون استثناء ،وعندها سترون كيف
سيكون مؤشر  CPIللفساد.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

سدانيات :عندما ال نملك
ً
ً
مشروعا حقيقيا

طاهر جواد البغلي

قانون الصحة النفسية ()2-2
بعد إعداد مسودة القانون في  2011سعى
أعضاء الفريق إلى إقراره ،بزيارة رئيس مجلس
األمة آنذاك ،السيد جاسم الخرافي ،الذي رحب
بالمشروع وو عــد بعرضه على مجلس األ مــة،
إال أن تكرار حل المجلس وتركيزه حينها على
ما يسمى القوانين الشعبية أدى إ لــى تعطيل
عرض القانون عليه.
أثناء ذلك تأسست منظمة الخط اإلنساني
في  ،2012و هــي منظمة حقوق إنسان محلية
شارك عدد من العاملين على هذا القانون في
تــأسـيـسـهــا ،وق ــد حـمـلــت الـمـنـظـمــة ه ـ ّـم الـعــديــد
مــن الملفات اإلنـســانـيــة ،أبــرزهــا ملف الصحة
النفسية ،فبدأ العمل على إعداد فيلم وثائقي
حــول ض ــرورة إق ــرار قــانــون الـصـحــة النفسية،
وعــرضــه فــي مــؤتـمــر "إدراج خــدمــات الصحة
النفسية في مراكز الرعاية األولية" في ،2013
ونوقش مع أعضاء اللجنة الصحية آنذاك.
خالل التحضير للفيلم أيقنا أن التغيير لن
يحدث إال بإزالة وصمة المرض النفسي وتغيير
ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة ل ــأش ـخ ــاص ال ـم ـصــاب ـيــن
باضطرابات نفسية ،لذلك أسسنا أول حملة من
نوعها في دولة الكويت" ،حملة تقبل :الحملة
الوطنية للتوعية بالصحة النفسية" في ،2014
وهي شراكة بين المنظمة ووزارة الصحة.
تـبـنــت ال ـح ـم ـلــة رؤيـ ــة غ ـيــر تـقـلـيــديــة اعـتـبــر
كـثـيــرون أنـهــا شـبــه مستحيلة ،إذ رك ــزت على
تحقيق هــد فـيــن :أوال ،تقبل إمكانية اإل صــا بــة
بالمرض وإزالة الوصمة المتصلة بها .وثانيا،
رفــع الــوعــي بــأهـمـيــة الـصـحــة النفسية بحيث
يــدرك األف ــراد ضــرورة هــذا القانون للمجتمع،
ً
مـمــا سـيــوفــر دع ـم ــا شـعـبـيــا م ــؤث ــرا ف ــي ال ـقــرار
النيابي لمصلحة القانون.
وظ ـف ــت ال ـح ـم ـلــة ط ـ ــوال ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الـمــاضـيــة مـجـمــوعــة م ــن األن ـش ـطــة الـتــوعــويــة،

محمد السداني

منها أول ماراثون مشي للصحة النفسية في
المنطقة ،وأول فالش موب للتوعية بالصحة
النفسية في  ،2015وقدمت محاضرات توعوية
ألكثر من  400.000طالب ،باإلضافة للفعاليات
العامة التي حظيت بتجاوب كثير من األفراد
الذين شاركوا بتجاربهم الشخصية مع المرض
النفسي في فعالياتنا بشكل علني.
وخالل تلك الفترة تحسنت ممارسات مركز
ال ـكــويــت لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة شـيـئــا م ــا ،نتيجة
ت ـغ ـيــر اإلدارة ،إال أنـ ــه كـ ــان ت ـغ ـي ـيــرا م ـح ــدودا
وعرضة للتراجع ،ونتيجة لنجاح جهود حملة
"تقبل" في إبراز قضية الصحة النفسية ،تبنت
مجموعة من النواب مسودة القانون التي قدمت
للمجلس سابقا ،كما قدمت الحكومة من طرفها
مـشــروعــا مختلفا ال يـضـمــن جـمـيــع الـحــريــات
وال ـح ـقــوق األســاس ـيــة لـلـمــريــض ،ول ــم ُيـنــاقــش
المشروعان بسبب حل المجلس.
أدى تـنــامــي االهـتـمــام والــوعــي المجتمعي
بأهمية القضية إ لــى تنشيط العمل المدني،
فــانـطـلـقــت حـمـلــة "اس ـم ــح ل ــي" ف ــي  2017الـتــي
ركزت على حقوق المرضى داخل المركز ،كما
أطـلـقــت ح ـمــات وأن ـش ـطــة أخ ــرى ســاهـمــت في
ترويج القضية ،وأثناء تنامي هذا الزخم قام
النائب عسكر العنزي بتبني مسودة القانون،
م ــع إض ــاف ــة ت ـعــديــات مـقـتـبـســة م ــن الـمـشــروع
الحكومي وغيرها ،إلعادة عرض القانون على
المجلس.
وكـ ـ ــان اهـ ـتـ ـم ــام م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة وال ـح ـك ــوم ــة
بــال ـمــوضــوع ك ـب ـيــرا ،وس ــاه ــم أع ـض ــاء الـلـجـنــة
الصحية وبعض ا لـنــواب ،فــي تطوير مسودة
هذا القانون إيجابيا ،ويعود الدور األكبر في
إعــادة المسودة إلــى روح المشروع األساسي
الذي تقدم به المجتمع المدني وتقديم إضافات
قيمة للفريق الحكومي ،متمثال بالدكتور عادل

الزايد والدكتور عبدالمحسن الحمود ،الذي كان
له أثر كبير في تطوير تلك المسودة.
ولـضـمــان م ــرور الـقــانــون أسـســت جـهــات من
المجتمع المدني ،أبرزها منظمة الخط اإلنساني
وحملة تقبل وحملة اسمح لي والجمعية الطبية،
حملة "امأل الفراغ" في  ،2018التي أنتجت مواد
تعريفية بالقانون وفديوهات للتوعية بقيادة
المخرجين حسين الموسوي ومقداد الكوت.
وتواصل متطوعو الحملة بالنواب للحصول
على دعمهم ،ولقوا منهم تجاوبا كبيرا منهم
أدى إل ــى إق ـ ــرار ال ـقــانــون بــأغـلـبـيــة كـبـيــرة بعد
مــداول ـتــه األول ــى فــي  8يـنــايــر  2018مــع بعض
التعديالت المقترحة من النواب لتطويره.
وف ــي ب ـ ــادرة إي ـجــاب ـيــة ،اس ـت ـضــافــت الـلـجـنــة
الصحية منظمة الخط اإلنساني وحملة تقبل
وحملة اسمح لــي ،واستمعت إلــى كــل مــا طرح
مــن آراء بـشـكــل مــوضــوعــي ،نـتــج عـنــه مـشــروع
قانون متكامل للصحة النفسية ،ال ينقصه إال
بعض الحقوق التي ارتأت اللجنة أن تنقلها إلى
مشروع قانون حقوق المريض ،الذي نتمنى أن
يرى النور عاجال .ليس ألي شخص أو جهة أن
ينسب فضل إقرار هذا القانون له وحده ،فخالل
السنوات الثماني التي استغرقها العمل على
القانون كان هناك دائما دور محوري يقوم به
أحد ما ،ولوال جهوده لما رأى القانون النور.
لقد فقد الكثيرون ثقتهم في وجود من يعمل
بــإخــاص على تحقيق الـهــدف ب ــدون التكسب
الشخصي والسعي للظهور اإلعالمي أو سرقة
حقوق اآلخرين األدبـيــة ،وأدى هــذا إلــى إحباط
الراغبين في التغيير حتى ظنوا أن كل الطرق
مغلقة ،إال أن الـطــريــق مـفـتــوح دائـمــا لـمــن أراد
التغيير ،حتى لو لم يكن يملك إال عمله وإصراره،
ويظل التعاون اإليجابي والعمل بغرض تحقيق
الهدف هو السبيل األكثر فاعلية في التغيير.

زعزوع الذايدي العنزي

أسئلة تحتاج إجابة
ُ
اإلعالم الصادق هو مرآة الدول المتقدمة ،إذ تقاس الدول بحرية إعالمها،
وفي إعالمنا المحلي ما زال للصحافة تأثير كبير في بعض القرارات ،لذلك
سأطرح أسئلة تبحث عن إجابة بعد أن فقدت السطلة التشريعية بوصلتها
بسبب غياب رجال الدولة في أغلب أعضائها:
فمن منطلق حس وطني وواجب أخالقي وإنساني أطرح عدة أسئلة
ً
لبيان الحقيقة للشعب الكويتي الكريم وإلب ــراء الــذمــة ،مــذكــرا بــأن دولة
الـكــويــت كــانــت صحافتها قبل زحــف الــرقــابــة عليها مـنــارة ال ـشــرق ،وقد
تبنى األستاذ الفاضل النائب السابق محمد جاسم الصقر عندما كان
ً
رئيسا لجريدة "القبس" فضح الفساد واألخطاء في الداخل ،وتبنى أفضل
رسام كاريكاتير في العالم العربي واإلسالمي ،ناجي العلي ،رحمه الله،
الذي اغتيل في لندن ،فعلى كل إعالمي حر وغيور على وطنه أن يضطلع
بمسؤولياته الوطنية للتصدي للفساد المالي واإلداري في الدولة.
هذه األسئلة موجهة من مواطن غيور على وطنه وشعبه الذي يتحسر
ً
وهو يشاهد معلما تراثي كسوق المباركية يباع للقطاع الخاص بمباركة
الحكومة وهو إرث تاريخي للبالد والعباد؟ فيا إعالمنا الرسمي المرئي
ً
الم ّ
عربيا بسبب إحالل ُ
والمسموع ُ
المـطبلين
دجن لقد تأخرنا عن مكانتنا
ً
بدال من الكفاءات.
أطرح هذه األسئلة بعد تصريح لوزيرة اإلسكان جنان بوشهري عن
إعــادة قيمة البنية التحتية التي تم استقطاعها من المواطنين ،مذكرا
بأنه ال يجوز إصدار أي قرار بأثر رجعي ،ألن القانون ال يصدر إال بأغلبية
خاصة من مجلس األمة لحفظ الحقوق والحفاظ على المركز القانوني،
مــع أنـنــي مــع شـطــب الـشــركــات الـتــي تسببت بــأزمــة ال ـغــرق فــي الـسـيــول.
واألسئلة هي:

ما قيمة اإليرادات النفطية في الشهر ،وفي السنة منذ  1يناير 2010م
حتى  31يناير 2018؟ وما المشاريع اإلنمائية في الدول الشقيقة والصديقة
التي أقامها صندوق التنمية الكويتي ونفذها وأشرف على تنفيذها لتلك
ال ــدول والـشـعــوب؟ ولـمــاذا ال يـقــوم الـصـنــدوق التنمية بحفل جماهيري
وإعالمي في تلك الدول بوضع اللبنة األولى لتلك المشاريع وافتتاحها
عند االنتهاء منها؟ ولماذا ال يعتمد هذه السياسة فذاكرة الحكومات تتغير
مع المصالح والظروف وذاكرة الشعوب تبقى راسخة يتناقلها األجيال؟
وكــم الـقــروض التي أسقطت عــن بعض ال ــدول منذ يناير  2010حتى
 31ديسمبر 2018؟ وكم القروض المعدومة عن تلك الفترة؟ وما اإلجراء
القانوني الذي اتخذه الصندوق للدولة الرافضة للتسديد؟ وما مشاريع
التنيمة البشرية والتنمية الصناعية التي أقامها الصندوق داخل دولة
الكويت؟
تكرر في السوشيال ميديا أن مؤسسة الموانئ باعت مواقف السيارات،
فما السند القانوني الذي ارتكزت عليه مؤسسة الموانئ لبيع أرض تلك
ً
المواقف إن كــان هــذا صحيحا ،فــأراضــي الموانئ ثــروة قومية ال يجوز
بيعها إال بـقــانــون حسب الــدسـتــور؟! وتلمح الحكومة لــاقـتــراض وهي
ً
المصنفة األفضل خليجيا من صندوق النقد الدولي بتصنيف  ،AAوهذا
التصنيف ال تحصل عليه دولة لديها عجز مالي ،لذلك نسأل حكومتنا
العتيدة كم إيرادات االستثمارات الخارجية في الشهر والسنة منذ يناير
 2010حتى  31ديسمبر 2018؟ وكــم إي ــرادات استثماراتنا النفطية من
محطات وقود ومحطات تكرير وشركات التنقيب منذ مطلع يناير 2010
حتى  31ديسمبر 2018؟
ً
ً
وحفظ الله الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.

محمد العويصي

«يمكن خيرة»
والضراء ليختبره
بالسراء
الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده
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ويمتحنه ،كما قــال تعالى" :وبــلــونـ
ِ
ِ
ِ
َ
َي ْر ِج ُعون" وعلى المؤمن المبتلى أن يتحلى بالصبر ألنه من أنجح عالجات
البالء ،والصبر شطر اإليمان كما يقول العلماء.
يقول رسولنا الكريم ،عليه أفضل الصالة والتسليم" :والــذي نفسي
ً
بيده ،ال يقضي الله للمؤمن قضاء إال كان خيرا له ،وليس ذلك لألحد إال
ً
للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر ،فكان خيرا له ،وإن أصابته ضراء صبر
ً
فكان خيرا له" .رواه مسلم.
وتحضرني قصة جميلة قرأتها في كتاب "ليست األمور دائما كما تظن"
لمؤلفه الدكتور صالح العبدالجادر وهي بعنوان "يمكن خيرة"" :كان ألحد
الملوك وزير حكيم مقرب إليه يصحبه معه أينما ذهب ،وكلما واجهت
الملك مشكلة أو شعر بالضيق ،بث شكواه إلى وزيره الحكيم ،فيرد عليه
دائما" :يمكن خيرة" فيهدأ الملك ويكف عن الشكوى.
وفي إحدى رحالت الصيد قطع إصبع الملك وكالعادة قال له وزيره
"يمكن خيرة"! فغضب الملك غضبا شديدا ،وقال لوزيره" :أين الخير لقد
قطع إصبعي"؟ ثم أمــر الملك بسجن وزيــره ،فمشى الوزير إلــى السجن
مرددا "يمكن خيرة ،يمكن خيرة".
لبث الوزير في السجن بضع سنين ،وفي يوم من األيــام خرج الملك
للصيد ،وأثناء مطاردته لفريسته ابتعد عن حراسه وبقي وحيدا ،فإذا
بقوم من عبدة األصنام يقبضون عليه مستبشرين بذلك القربان الثمين

آللهتهم ،فلما بدؤوا بتجهيزه فإذا بكاهن يصرح فجأة ،توقفوا فآلهتنا
تستحق أفضل من ذلك الرجل المقطوع اإلصبع ،وأمر الكاهن بفك قيده
وإطالق سراحه.
ً
انطلق الملك إلى قصره فرحا بعد أن أنقذه الله من الموت ،وأمر الحراس
بإحضار وزيره من السجن ليقدم له اعتذاره عما صنعه معه ،وقال له :لقد
أدركت معنى كلمتك "يمكن خيرة" ،عندما قطع إصبعي ،لكني مستغرب من
ترديدك "يمكن خيرة" عندما أمرت بسجنك؟ فأين الخير في ذلك؟! فأجاب
الوزير الحكيم :لو لم تسجني لذهبت معك في رحلة الصيد ،وصرت قربانا
ً
آللهتهم بدال منك ،فكان من صنع الله كل الخير".
فأنت عزيزي القارئ إذا حدث لك أمر تكرهه فال تجزع وال تيأس بل قل
"يمكن خيرة" ،وارفع يدك إلى المساء وقل" :يارب امنحني الصبر واألمل
وفرج كربتي ،وأذهب همي ،فأنت وحدك القادر على ذلك".
نستفيد من القصة الرضا بقضاء الله وقــدره خيره وشــره ،وأن على
ً
كــل مبتلى أن يطمئن قلبه ،وأنـهــا سـتـفــرج ،وقــديـمــا قــالــوا فــي األمـثــال:
"الصبر مفتاح الفرج" ،في هذا االبتالء كل الخير له في الدنيا واآلخرة،
يقول الشاعر:
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا
إ ن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و م
م ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
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خالد ربيعي

السيدة ّأم لهب!!
خـ ــال ف ـت ــرة ع ـم ـلــي ب ــال ـت ــدري ــس ف ــي إح ــدى
المدارس المشهورة بالكويت ،كنت مشرفا طوال
 8سـنــوات على اإلذاع ــة الـمــدرسـيــة الصباحية،
وأقدم في نهاية البرنامج اليومي اإلذاعي فقرة
بعنوان "س ــؤال وعصير" ،أوجــه خاللها ســؤاال
للتالميذ في المعلومات الثقافية والعامة ،وتكون
جائزة صاحب اإلجابة الصحيحة من التالميذ
علبة عصير .كانت األسئلة في متناول التالميذ
الصغار ،مثال عن األنبياء عليهم السالم ،وأشهر
ال ـص ـحــابــة ،وأعـ ــام الـفـكــر وال ـث ـقــافــة ،وعــواصــم
ال ـ ــدول ...وه ـك ــذا .ك ــان الـتــامـيــذ يـنـتـظــرون هــذه
ً
الفقرة يوميا ،طمعا في نيل "الجائزة" ،وبالطبع
كانت هناك مواقف طريفة في إجابات التالميذ
نرصد هنا بعضا منها.
ك ـ ــان ال ـ ـسـ ــؤال ف ــي أح ـ ــد ال ـش ـه ــور ع ــن أش ـهــر
السيدات في ثقافتنا المعرفية والدينية ،وطلبت
من التالميذ التأدب عند ذكر اإلجابة ،بذكر لقب
"السيدة" قبل نطق االسم ،مثل السيدة خديجة،
السيدة بنت الشاطئ ،وهكذا.

٧

إضافات

وذات صباح سألت :من هي ّ
"حمالة الحطب"،
وكانت اإلجابة المطلوبة هي "زوجة أبي لهب"،
لكن تلميذا أخذ يهتف رافعا يده لإلجابة ،وجاء
مسرعا ،وأمـســك "الـمــايــك" صائحا" :الـسـيــدة أم
لهب"!!
***
في شهر آخر ،كان السؤال عن األنبياء عليهم
صلوات الله وسالمه ،وسألت عن النبي الذي كان
ً
يعمل خياطا ،وهو بالطبع سيدنا إدريس عليه
ٌ
السالم ،وبعد إلقاء السؤال ساد صمت لبرهة،
ويبدو أن أحد الزمالء من المدرسين أشفق على
تــامـيــذه ،فـ"غششهم" اإلجــابــة بـصــوت هامس،
فجاءني تلميذ يمرق كالسهم ،وهتف في المايك
"سيدنا إبليس"!!
***
وذات صباح سألت السؤال اليومي المعتاد،
وصاح التالميذ رافعين أياديهم ،طالبين اإلجابة،
فاخترت واحدا منهم ،وبعد أن ّ
تكبد عناء الجري
من مكان وقوفه في طابور الصباح حتى وصل

إلــى حيث أق ــف ،أمـســك "ال ـمــايــك" ،ووضـعــه على
فـمــه ،لكنه لــم "يـنـبــس ببنت ش ـفــة" ،وي ـبــدو أنــه
تلعثم وهربت منه اإلجابة ،فصحت في المايك:
"الله" ،جميل ،لكن اإلجابة غير صحيحة ،مطالبا
التالميذ بالتصفيق لزميلهم ،وذلك إلزالة الرهبة
والحرج من نفسه!!
***
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أتـمـنــى أن ي ـح ــاول مـشــرفــو
اإلذاعة المدرسية هنا تشجيع تالميذ مدارسهم
على حب الثقافة والمعلومات العامة بمثل هكذا
برامج ،تنشر المعلومة والطرفة وتشجع على
التنافس اإليجابي في آن .وليت اآلباء واألمهات
يـحــرصــون عـلــى تشجيع أبـنــائـهــم وتحفيزهم
على النهل من المعلومات الثقافية والمعرفية
البسيطة ،بمنحهم هدايا بسيطة وتشجيعهم،
وذلك لتفتيح مداركهم وغرس حب المعرفة في
أنفسهم ،خصوصا بعد ا نـغـمــاس الجميع في
شياطين العصر المسماة "الـهــواتــف الــذكـيــة"،
التي شغلت الجميع كبارا وصغارا ،مع األسف.

AlSaddani@hotmail.com

عندما كنت أقرأ التاريخ العربي ببطوالته وقصص العزة واإلباء،
كنت أستغرب من حالة التبعية التي عاشها الغساسنة والمناذرة
مــع ال ــروم وال ـفــرس ،وكـنــت أتـســاء ل عــن سبب تبعية هــذه القبائل
العربية ألنظمة تعتبر معادية للعرب ولمعتقداتهم قبل ظهور
اإلسالم بسنين طويلة.
ولعل هــذا الـســؤال لــم يجد لــه سبيال للجواب إال فــي السنوات
األخيرة التي عشناها ونحن نشاهد العواصم العربية تتساقط
الواحدة تلو األخرى في أحضان إيران والبعض اآلخر في حضن
التطبيع والخيانة التي يسوق لها اآلن على أنها خطة لنشر السالم
في المنطقة ،وكأننا نحتاج في هذه الفترة أستاذا ليعلمنا معنى
السالم ومفهومه بعد كل هذه السنوات من االعتداء واالستيطان
من قبل العدو الصهيوني.
يسألني أحد األصدقاء مع من ستقف إذا تصادمت القوى العظمى
مع إيران أو ما يسمى "إسرائيل" وكأننا في خيارين ال ثالث لهما؟
والحقيقة مع كل المعطيات التي عرضت علينا لألسف أننا ما زلنا
نفكر بعقلية التبعية العربية للغساسنة والمناذرة التي افتقدت
مشروع الدولة فصارت تبعا لدولة أخرى.
إن الـمـشــروع اإليــرانــي أو الـتــركــي أو الصهيوني هــي مشاريع
دول تسعى إلــى بسط نفوذها على مناطق إداريــة كثيرة تساهم
في توسيع رقعة النفوذ وتؤسس لمرحلة دولة عظمى ألي منها.
وهنا يبرز سؤال مهم :لماذا نتبع أيا من المشاريع السابقة ،نحن
في المنطقة العربية ال يمكن أن نصنف أنفسنا بأننا أقل من العقول
واألفـكــار األخــرى التي أسست لهذه الـمــدارس والمشاريع ،والتي
بدأت تؤتي أكلها في األزمة األخيرة مع اختالفنا معها بكل تأكيد.
إن غياب المشروع العربي اإلسالمي هو ما جعلنا نتشعلق بأي
مشروع قريب نستطيع من خالله أن نحقق ذاتنا ونشفي غليلنا من
أعدائنا الذين ال نستطيع مواجهتهم ،فكل من يعادي إيران ويضعها
في صف إسرائيل كعدو يشابه إيــران فإنه يــروج لفكرة متخلفة،
فشتان بين المثالين ،كيف نريد إليــران أن تصبح دولــة محترمة
ً
إقصاء وعقوبات وحصارا اقتصاديا
ونحن نعزلها عن محيطها
دمر ما بقي ّ من حضارة قورش.
طالما كــنــا ال نملك مشروعا حقيقيا نعمل فيه و فــق ضوابط
حقيقية فلن نكون أبدا أمة قوية وال كتلة ُمهابة من الجميع ،وتجد
ً
ً
أبـنــاء مجتمعك ج ــزء ا مرتميا فــي أحـضــان تركيا وآخــر فــي إيــران
وأس ــوأ األح ـضــان هــي أح ـضــان ال ـعــدو المحتل الصهيوني الــذي
يعمل بشكل ممتاز لتسويق فكرة التطبيع مع دول العرب التي،
والله أعلم ،تميل إلى "الهافا نجيال" أكثر من ميلها للهبان اإليراني
أو الكباب التركي.
خارج النص:
• إصالح الدولة ال يبدأ من المواطن الصغير ،بل من األعلى.
• شوارعنا تحتاج ثروة طائلة كي تعود شوارع دولة محترمة.

بالعربي المشرمح :عدالة
القروض!
محمد الرويحل
قضية القروض ليست وليدة هذا العام وهي قضية اجتماعية تمس
شريحة كبيرة من المجتمع معظمهم ضحية لتقاعس الحكومة وجشع
البنوك التي لــم تكترث لرقابة البنك المركزي وقــوانـيــه ،والمواطن
يجب أن تحميه الحكومة التي أقسمت على ذلك ،إال أن ذلك لم يحدث.
وأعجبني تصريح مجلس الــوزراء بشأن هذه القضية في رفضه
ً
إلسقاط القروض وفقا لمعايير العدالة والـمـســاواة ،وهــو أمـ ٌـر كنت
غيري عليه لــو أن تلك المعايير سياستها،
سأتفق معها والكثير ٌ
وأن العدالة والمساواة مبدأ تسير عليه بمسطرة واحدة ،لكن الواقع
مختلف ،بل عكس ما صرحت به ،حيث الهبات والمزارع والشاليهات
والـقـســائــم الصناعية وأراض ــي ال ــ"بــي أو تــي" وال ـقــروض التجارية
والصناعية والزراعية ،وحيث المديونيات واألوفيست وغيرها ال
تطول إال فئة معينة هي ذاتها التي ترفض إسقاط القروض بحجة
العدالة.
ما ذكره الدكتور حمود المناور بمداخلة له على قناة الــراي بأن
ً
هـنــاك صـنــاديــق سـيــاديــة حققت أرب ــاح ــا مـلـيــاريــة يمكن س ــداد تلك
القروض من تلك الفوائد ،وبهذا ال تخسر الدولة ،أيضا يمكن للحكومة
ً
أن تسدد األقساط شهريا من تلك األرباح ،وبهذا ال تدفع كامل قيمة
األقساط مرة واحدة ،بمعنى أنها ستساعد المواطنين بقيمة القسط
ليعيش حياة كريمة.
يعني بالعربي المشرمح:
ال ـعــدالــة الـتــي ت ـتــذرع بـهــا الـحـكــومــة وبـعــض المستفيدين منها
عدالة ورقية ال يمكن أن تقنع المواطنين بها في قضية القروض،
خصوصا حين يرى المواطن تلك الهبات والتسهيالت التي يحظى
بها المتنفذون والمقربون لهم ،فال عاقل يقبل مبدأ العدالة وهو يرى
الهبات الخارجية وهدر المال العام دون محاسبة ،األمر الذي يسقط
مبدأ العدالة التي تدعيها الحكومة ،فالشعب أولى بأمواله والقروض
أوصلت المواطنين إلى مرحلة ال يمكن تحملها في ظل دولة تتمتع
بمالءة مالية ضخمة كالكويت.

«مبروكين» إسقاط القروض
ً
مقدما!
جري سالم الجري
أكتب هذا المقال وأنا لم أسمع خبر إسقاط القروض ،وال عندي
دليل ،ولم أظفر بتصريح أو أقرأ تحليال ،ولكن هذا البلد سهل القراءة،
مكشوف السيناريوهات ،يتيسر فهم آلياته لمن يعيش فيه خمس
سنين على األ ق ــل ،همومنا بسيطة ،ومشاكلنا صـغـيــرة ،والحلول
موجودةُ ،
والسبل ميسورة ،فإسقاط القروض يقين حتى لو لم نسمع
هذا الخبر بعد ،ولكن السؤال المهم :من المسؤول على أزمة الديون
من األســاس؟ هل أزمة القروض بدأت من إهمال المقترضين؟ أم من
جبروت التجار؟ هذا ما سيتناوله المقال.
بادئ ذي بدء ،الكويت بلد صغير وشعبها قليل ،وأما العملة فهي
ً
األقوى شرائيا في العالم ،فكيف يمكن أن تقع أزمة كهذه؟ مصاريف
الحياة المعاصرة أصابها التضخم ،من الوقود وتكاليف الهواتف
واإلنترنت ولوازم المدارس وأقساط السيارات وإيجارات المساكن.
وهــذا كله بسبب سرعة هيئة اإلسـكــان ،ومنطقية تكاليف وزارة
التربية والتعليم ،وجدية وزارة األشغال التي تحمي سياراتنا من
اإلصابات واألعطال المستمرة ،فالمواطن الكويتي عليه أن يعترف أنه
وقع في مصيدة القرض الذي يجر القرض تلو القرض إلى أن انقرض
راتبه وانقرض هو معه ،فهل أسعار التجار سترحمه؟
هيهات؛ فبعد القرار الفاجع في رفع الوقود ونحن في بلد البترول،
جـمـيــع الـسـلــع ارت ـف ـعــت ،وم ــع ت ـخ ــاذل الـمـجـلــس وشـيـطـنـتــه لـلــوافــد
واستمراره في مسرحيات حلبة المصارعة ،وتشتت اإلدارات وتخبط
القرارات ،وازديــاد التضخم حدا غير معقول وال مقبول ،هل سينزل
ً
قــرار ينقذ كل المواطنين؟ حتما؛ ألن حسم هذه األزمــة هي ضرورة
القتصاد البلد الداخلي قبل المواطنين ،وأما تأخر هذا القرار فهو
لمواكبة مناسبة العيد الوطني ،وفي ذلك حكمة.
ـاس لنا كمواطنين فــي ضــرورة
كما أرى أن هــذا كله فيه درس قـ ٍ
الضغط على المجلس بــأال يطشطش األفـكــار وال يجعجع ويقعقع
بال إنجاز.

ةديرجلا

•
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التجارة تحدد العالقات بين دول الخليج والقرن اإلفريقي

إلينا ديلوجر -واشنطن
إنستيتوت

ستستفيد الدول التسع على
طول البحر األحمر -وهي
الصومال وجيبوتي وإريتريا
والسودان ومصر وإسرائيل
واألردن والسعودية واليمن-
من التعاون والتنسيق ،لكن
النزاعات بين الجهات الفاعلة
اإلقليمية قد تؤدي إلى المزيد
من زعزعة االستقرار ًفي بعض
الدول األكثر هشاشة التي
تتاخم الممر المائي.

إلى جانب االنسحاب األميركي
ال ـم ـت ـصـ َّـور م ــن ال ـش ــرق األوسـ ــط،
يـبــدو أن ب ــروز فــرص اقتصادية
جـ ــديـ ــدة وت ـ ـهـ ــديـ ــدات أم ـن ـي ــة فــي
الـ ـبـ ـح ــر األحـ ـ ـم ـ ــر دف ـ ــع ال ـم ـم ـل ـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات
ّ
التقرب أكثر
العربية المتحدة إلى
مــن الـبـلــدان الـمـجــاورة فــي القرن
المتخلفة
اإلفريقي ،فهذه المنطقة
ً
ّ
بالسكان تشكل فرصة
والمكتظة ً
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واض ـ ـحـ ــة لـمـنـطـقــة
الخليج ،فــي حين تـ ّ
ـرحــب الــدول
اإلفــري ـق ـيــة بــاالس ـت ـث ـمــار الـمــالــي
واالستثمار في البنى التحتية.
وفي الحالة المثالية ستستفيد
كل الدول التسع على طول البحر
األحمر -وهي الصومال وجيبوتي
وإريـ ـ ـت ـ ــري ـ ــا والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان وم ـص ــر
وإســرائـيــل واألردن والـسـعــوديــة
واليمن -من التعاون والتنسيق،
لكن النزاعات بين الجهات الفاعلة
اإلقليمية قد تؤدي إلى المزيد من
االستقرار في بعض الدول
زعزعة
ً
األكثر هشاشة التي تتاخم الممر
المائي ،فعلى الواليات المتحدة
زيـ ـ ــادة ج ـه ــوده ــا الــدبـلــومــاسـيــة
لتسهيل التعاون ،وتجنب النزاع،
ودعم حلفائها في المنطقة.

نقطة ساخنة :التزاحم على
موطئ قدم

لطالما أثار البحر
األحمر اهتمام القوى
العظمى ألنه ممر
مائي رئيس لعبور
التجارة العالمية

الصين وقطر وتركيا
وجهات فاعلة أخرى
قامت باستثمارات
خاصة بها في القرن
اإلفريقي

ل ـطــال ـمــا أثـ ـ ــار ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـق ــوى ال ـع ـظ ـم ــى ،ألن ــه
ممر مائي رئيس لعبور التجارة
الـعــالـمـيــة ،إذ ت ـحـ ّـده مــن الشمال
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس وم ـ ــن ال ـج ـن ــوب
مضيق باب المندب ،وهما ممران
ّ
ضيقان أساسيان تعتمد عليهما
الــدول الساحلية لتصدير النفط
أو عـلــى نـحــو آخ ــر الــوصــول إلــى
األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة .ك ـمــا يشكل
ً
ً
الـبـحــر األح ـمــر ج ــزءا رئـيـســا من
مبادرة الصين المعروفة بـ»حزام
واحــد ،طريق واحــد» ،وهــي خطة
طـمــوحــة لـبـنــاء نـظـيـ ٍـر م ــن الـقــرن
الـ ـ ـح ـ ــادي والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ــ»ط ــري ــق
المربح.
الحرير»
ِ
ونتيجة لذلك ،أصبحت القوى
العظمى والـقــوى الطموحة على
ال ـس ــواء تـتـمــركــز أكـثــر فــأكـثــر في
منطقة الـبـحــر األح ـمــر .فبعد أن
ً
الواليات المتحدة قاعدة
أنشأت ً
ع ـس ـكــريــة ف ــي جـيـبــوتــي ف ــي عــام
 ،2001حذت بلدان أخرى حذوها
م ـث ــل :فــرن ـســا (الـ ـت ــي تستضيف
ً
قاعدتها أيضا القوات األلمانية
واإلسبانية) وإيطاليا واليابان
ً
والصين (التي أنشأت أيضا ميناء
ً
ت ـج ــاري ــا هـ ـن ــاك) .وقـ ــد ان ـخــرطــت
السعودية فــي مـحــادثــات إلقامة
قـ ــاعـ ــدة م ـح ـت ـم ـلــة فـ ــي ج ـي ـبــوتــي
ً
أيـ ـض ــا ،ف ــي ح ـيــن ق ــام ــت روس ـيــا
بـ ـ ــاألمـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان.
وب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـم ـلــك
ً
تركيا اتفاقا بشأن إنشاء قاعدة

ـدري ــب وم ـي ـن ــاء م ــع ال ـص ــوم ــال؛
تـ ّ
ووق ــع ال ـس ــودان اتـفــاقــات مــع كـ ٍـل
م ــن أن ـق ــرة وق ـطــر إلق ــام ــة مـيـنــاء؛
ً
ووف ـق ــا لـتـقــريــر ص ــدر ف ــي يـنــايــر
عــن «معهد بروكينغز» ،تتفاوت
درج ــات إمكانية ولــوج اإلم ــارات
إلى ثمانية موانئ أو قواعد على
األق ــل عـلــى ط ــول الـبـحــر األح ـمــر.
ٌ
وكما ّ
صرح مسؤول أمني إفريقي
رف ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى خـ ــال الــرح ـلــة
األخ ـي ــرة ال ـتــي قــامــت بـهــا كاتبة
ه ــذه الـمـقــالــة إل ــى ال ـقــرن« ،تــوجــد
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ال ـت ــي
تستخدم حق النقض («الفيتو»)
على عتبة دارنــا» ،في إشــار ٍة إلى
األع ـضــاء الــدائـمـيــن فــي «مجلس
األمن الدولي».

إنذار ساخن :القرصنة وحرب
اليمن والتهديدات األخرى
الخارجي
يشير هــذا الــوجــود
ً
ّ
إلى أن األمن سيبقى أولوية
القوي ً
أس ــاس ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ويــذكــر
كــل المراقبين والـمـســؤولـيــن في
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة جـ ـي ــدا أن ق ـي ــام مـصــر
بإغالق مضائق تيران في شمال
الـ ـبـ ـح ــر األحـ ـ ـم ـ ــر ق ـ ــد سـ ــاهـ ــم فــي
ان ــدالع «ح ــرب األي ــام الستة» عام
ّ
 ،1967ويـبــدو أن هــذه المخاوف
زمن طويل-
األمنية القائمة منذ ٍ
وال ـم ـق ـتــرنــة ب ـت ـه ــدي ــدات جــديــدة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـق ــرصـ ـن ــة وحـ ـ ــرب
اليمن والمخاوف من االنسحاب
األميركي -زادت اهتمام الرياض
وأب ـ ــو ظ ـب ــي ب ـح ـمــايــة جــانـبـهـمــا
الغربي.
وفي عام  ،2009بدأت «منظمة
حلف شمال األطلسي» («الناتو»)
بإرسال بعثات لمكافحة القرصنة
ف ــي ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر ومـ ــا ح ــول ــه،
ّ
واس ـت ـم ــرت حـمـلـتـهــا ح ــت ــى عــام
 .2016ل ـك ــن م ــع ت ــراج ــع تـهــديــد
القرصنة ،بــدأت مجموعة ّ
الثوار
الحوثيين المدعومة من إيران في
اليمن بإظهار قدرات متطورة من
الدفاع الساحلي والردع البحري،
بما في ذلك الصواريخ المضادة
لـ ـلـ ـسـ ـف ــن ،واألل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــري ــة،
وال ـ ـمـ ــراكـ ــب ال ـم ـت ـف ـج ــرة ال ــذات ـي ــة
التوجيه .وقد اضطر ذلك إلى قيام
ً
السعودية بوقف شحناتها مؤقتا
فــي الـبـحــر األح ـمــر فــي منتصف
عـ ــام  .2018وفـ ــي غـ ـض ــون ذل ــك،
استخدمت إي ــران البحر األحمر
ـت ط ــوي ــل إلرس ـ ــال األسـلـحــة
ل ــوق ـ ٍ
إ لــى الجماعات المسلحة ،حيث
أفادت بعض التقارير أنها ركزت
س ـف ـي ـنــة ش ـح ــن ق ـب ــال ــة ال ـس ــاح ــل
الـيـمـنــي ل ـغــايــات اسـتـخـبــاراتـيــة،
وسبق أن هــددت بإغالق ممرات
العبور الضيقة.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف وض ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ٍـد لـ ـه ــذه
ال ـت ـ ًهــديــدات ،تــرأســت الـسـعــوديــة
ً
كتلة جديدة في البحر األحمر في
ّ
ديسمبر ،ثم نظمت تمارين بحرية

ً
البحرية السعودية نفذت في البحر األحمر مؤخرا تمارين «الموج األحمر »1
في الشهر الماضي أطلقت عليها
اس ــم «ال ـمــوج األح ـمــر  ،»1شملت
ً
سبعا من الدول الساحلية التسع،
ول ــم تـشـمــل ال ـتــدري ـبــات إريـتــريــا
أو إسرائيل ،إذ يبدو أن إريتريا
رفضت الدعوة ،ولكن من المتوقع
أن ت ـن ـضــم ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،رغــم
أن تفضيلها للعالقات الثنائية
على العالقات المتعددة األطراف
قــد ُيبقيها عـلــى الـهــامــش لفترة
ً
أط ــول ق ـل ـيــاّ ،أم ــا إســرائ ـيــل فمن
ًّ
المستبعد أن تتم دعوتها رسميا،
لكنها قد ّ
تنسق بهدوء مع بعض
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة .كـ ـم ــا تـكـثــر
شائعات حــول مشاركة إثيوبية
ً
أو إم ــاراتـ ـي ــة؛ ف ــرغ ــم أن ّأي ـ ـ ــا مــن
الدولتين ال يحد البحر األحمر،
ً
ً
إال أن إثيوبيا تـقــود ق ــدرا كبيرا
مــن الـتـجــارة عبر الممر المائي،
وتتمتع اإلمارات بوجود ملحوظ
في الموانئ هناك .على الواليات
ـدور أكبر
المتحدة أن تضطلع ب ـ ٍ
فــي تشحيم عـجــات بعض هذه
العالقات ،ال سيما مع إسرائيل.

معطيات ساخنة :المكاسب
االقتصادية اإلفريقية مقابل
المخاوف
ّ
االقتصادية
تشكل اإلمكانات
ّ ً
ل ـل ـب ـح ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــر مـ ـ ـح ـ ــف ـ ــزا آخ ــر
لطموحات الخليج هناك ،فعلى
سبيل الـمـثــالّ ،
وسـعــت اإلم ــارات
نـ ـط ــاق ول ــوجـ ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـم ــوان ــئ
ً
المحلية تحسبا لطرق التجارة

ال ـم ـف ـض ـل ــة فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،مــع
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ق ــدرت ـه ــا الـمـثـ َـبـتــة
على َّإدارة الخدمات اللوجستية
المعقدة في هذه المنشآت .وفي
الماضي ،سعى اإلماراتيون إلى
جعل دبــي تحتل موقع الوسيط
بين آسيا وإفريقيا وأوروبا ،لكن
مستقبل ال ـت ـجــارة قــد ي ـكــون في
حوزة مبادرة «الحزام والطريق»
الناشئة في الصين ،وهي طريق
عالمية دائرية بعض الشيء تمتد
في البر والبحر.
وفــي هــذا السيناريو سيؤدي
الـقــرن اإلفــريـقــي دور الــوسـيــط ال
دبــي ،لذا فإن ولــوج اإلمــارات إلى
موانئ البحر األحمر قد يساعد
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى أهـمـيـتـهــا في
ـزء من
ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة ،وك ـج ـ ٍ
هـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،يـخـطــط
اإلماراتيون لالستثمار في البنية
التحتية في إثيوبيا ،وإقليم أرض
الصومال ،وأرض البنط ،وغيرها
من المناطق ،كما أنهم مصممون
عـلــى الـمـســاعــدة فــي إعـ ــادة بناء
ال ـمــوانــئ ف ــي الـيـمــن ف ــور انـتـهــاء
الحربُ .
ً
وك ـ ـمـ ــا ذك ـ ـ ـ ــر س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،ق ــام ــت
وج ـهــات
الـصـيــن وق ـطــر وتــرك ـيــا ِ
فـ ــاع ـ ـلـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
خــاصــة بها فــي الـقــرن اإلفــريـقــي،
ل ـك ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن األف ـ ــارق ـ ــة مــا
زالـ ــوا ح ــذري ــن ،فـهــم يـقـلـقــون من
ت ـك ـت ـي ـكــات االب ـ ـتـ ــزاز الـمـلـحــوظــة
ف ـ ــي بـ ـكـ ـي ــن ،وم ـ ـمـ ــا أط ـ ـلـ ــق عـلـيــه
أح ــد ال ـم ـســؤول ـيــن «دبـلــومــاسـيــة

أجـهــزة الـصــراف اآلل ــي» الخاصة
بالخليج ،كـمــا يـســاورهــم القلق
من االنجرار إلى خالفات خارجية
مـثــل ال ـن ــزاع الـمـسـتـمــر بـيــن قطر
والـكـتـلــة الـسـعــوديــة -اإلمــارات ـيــة،
أو المنافسة العلنية بين الصين
والواليات المتحدة.
وهـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ِـج ـ ـ ــدون أن ال ـ ـخـ ــاف
ال ـخـل ـيـجــي ي ــدع ــو لـلـقـلــق بـشـكـ ٍـل
ً
خـ ــاص ،ويـقـيـنــا يـقــر الـمــراقـبــون
والـ ـمـ ـس ــؤول ــون األفـ ــارقـ ــة بـقـيـمــة
الدعم الخليجي في حث إثيوبيا
والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان وج ـ ـي ـ ـبـ ــوتـ ــي ع ـلــى
مــواص ـلــة ال ـت ـق ــارب م ــع إري ـتــريــا،
كما ّ
يقدرون االستثمار الخليجي،
ومــع ذلــك ،فــإن األولــويــة الرئيسة
بالنسبة إلى معظمهم هي ضمان
عدم انعكاس االنشقاق الخليجي
أو الـقـضــايــا الـخــارجـيــة األخ ــرى
على ساحتهم.
ً
والـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال األك ـ ـ ـثـ ـ ــر وض ـ ــوح ـ ــا
ال ــذي يـجـ ّـســد ه ــذه الـمـشـكـلــة هو
الـ ـص ــوم ــال؛ ف ـم ـنــذ بـ ــدء ال ـخ ــاف
الخليجي ،دعمت قطر الحكومة
الـمــركــزيــة الـصــومــالـيــة ،فــي حين
دع ـمــت اإلمـ ـ ــارات مـنــاطــق الحكم
ال ـ ــذات ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،وي ـش ـعــر
المراقبون بالقلق من أن تتسبب
هذه السياسات بانقسام البلدان
ً
اإلف ــري ـق ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــان ــي أص ــا
ال ـه ـشــاشــة ب ـس ـبــب ال ـخ ـصــومــات
ّ
المحل ّية ،أو زعزعة استقرارها.
ّ
ولــم تـخـ ِـدم الــريــاض قضيتها
ٌ
ع ـن ــدم ــا أف ـ ــاد م ـ ـسـ ــؤول س ـع ــودي
رفيع المستوى في ديسمبر بأن

هــدف المملكة في البحر األحمر
هــو ض ـمــان «تــأثـيــر خـ ٌـارجــي أقــل
س ـل ـب ـي ــة» ،وهـ ــو ت ـع ـل ـيــق اع ـت ـبــره
ً
الـكـثـيــرون وخ ــزا لقطر أو تركيا
أو إيــران أو جميع الــدول الثالث.
وبـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،ال ت ـح ـب ــذ الـ ـ ــدول
اإلفريقية على اإلطــاق أن تكون
الحبل في لعبة الحرب اإلقليمية،
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب
االقتصادية المحتملة.

إجراءات رسمية ساخنة :ضرورة
تكييف البيروقراطية األميركية
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة دور
أس ـ ــاس ـ ــي ت ـ ــؤدي ـ ــه ف ـ ــي ال ـت ـع ــام ــل
مــع األ هـمـيــة المتنامية لمنطقة
البحر األحـمــر ،ولـكــن لكي تكون
ّ
التحول
فعالة ،فإنها تحتاج إلى
ن ـح ــو إدارة «وص ـ ـلـ ــة االلـ ـتـ ـئ ــام»
الــدبـلــومــاسـيــة والـعـسـكــريــة التي
ّ
تـمـتــد عـبــر الـمـنـطـقــة ،وال يشكل
ً
ال ـع ـمــل ع ـلــى ه ــذه ال ــوص ـل ــة أم ــرا
ً
جديدا بالنسبة إلى المسؤولين
األميركيين؛ على سبيل المثال،
اعـ ـت ــادت م ـكــاتــب ال ـش ــرق األدن ــى
وأوروب ـ ـ ــا ع ـلــى الـتـنـسـيــق بـشــأن
ً
ت ــرك ـي ــا ،ف ــي ح ـيــن يـتـعـيــن غــالـبــا
على «القيادة المركزية» بالجيش
األمـيــركــي التنسيق مــع «القيادة
العسكرية األميركية في إفريقيا»،
ال ـت ــي ت ـش ــرف ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة في
جيبوتي.
وم ــع ذل ــك ،أع ــرب بـعــض أف ــراد
الـسـلــك الــدبـلــومــاســي عــن قلقهم

مــن عــدم تـ ّ
ْ
جهتي الوصلة
ـوصــل
ّ
بعد إ لــى التكيف مــع التغييرات
الحاصلة على طول البحر الحمر،
وبالتأكيد يـقــوم شــركــاء أميركا
بذلك :فقد ّ
عينت السعودية وزير
دولة للشؤون اإلفريقية في أوائل
ع ــام  ،2018ولــاتـحــاد األوروب ــي
ممثل خاص لدى القرن اإلفريقي.
ينبغي على الواليات المتحدة
أن ت ـن ـظ ــر فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ خـ ـط ــوات
مـمــاثـلــة ،رب ـمــا م ــن خ ــال تعيين
مـبـعــوث خ ــاص أو إن ـش ــاء فــريــق
عمل مشترك بين الوكاالت َّ
مكرس
للبحر األح ـمــر ،ويـجــب أن يكون
ً
دور أي م ــن ال ـك ـي ــان ـ ْـي ــن ش ــام ــا،
فيجمع هــواجــس مـكـتــب الـشــرق
األد ن ــى ومكتب إفريقيا ومكتب
ال ـص ـي ــن فـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية ،إلى جاب وزارة الدفاع
ومجلس األمــن القومي ووكــاالت
أميركية أخرى.
ولتجنب إثــارة ضجة ،ينبغي
ع ـل ــى واشـ ـنـ ـط ــن أن ت ـن ــاق ــش َّ
أي
دور قد تضطلع به مع شركائها
ٍ
ف ــي ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ق ـبــل إصـ ــدار
ت ـصــري ـحــات عـلـنـيــة ،وعـلـيـهــا أن
ً
ً
تقوم بذلك عاجال ال آجــا ،فهذه
ال ـم ـن ـط ـقــة ت ـت ـح ــول ب ـس ــرع ــة إل ــى
عقدة مهمة تجمع َمحافظ واسعة
االنـتـشــار ،مــن االقتصاد واألمــن،
إلـ ـ ــى عـ ــوامـ ــل ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـهـ ـج ــرة
والـسـيــاحــة ،وال بــد مــن أن يضع
أحــدهــم إصـبـعــه ليتجسس ذلــك
النبض السريع.

معركة ترامب حول الحدود وسياسته في الهجرة بدأتا
تنبأ ترامب بأن تطرح خطوته
في إعالنه حالة الطوارئ،
الحدود
ً
وبناء جدار على ً
الجنوبية ،صراعا جديدا
حول سياسة الهجرة ،وأن
مقاضاته أمام المحكمة
تتم
ً
العليا ،معربا عن ثقته بأن
قراره سيصمد ،وذلك لخدمة
المصلحة الوطنية في منع
«غزو المخدرات والناس»
لبالده.

●

دانييل ماك كارثي –
ناشيونال إنترست

أطلق الرئيس دونالد ترامب من
ً
خالل إعالنه حالة الطوارئ صراعا
ً
جديدا حول سياسة الهجرة ،وبناء
ج ـ ـ ــدار ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة،
ً
واصفا هذا اإلجراء بـ«العمل الرائع»،
وقد تنبأ ترامب بأن تطرح خطوته
ه ـ ــذه ل ـم ـق ــاض ــات ــه أمـ ـ ــام الـمـحـكـمــة
العليا ،وأعرب عن ثقته في أن قراره
ه ـ ــذا س ـي ـص ـمــد ع ـل ــى ش ـك ــل إج ـ ــراء
حيوي لخدمة المصلحة الوطنية
ع ــن ط ــري ــق م ـنــع «غ ـ ــزو ال ـم ـخ ــدرات
والناس» لبالده.
كيف يمكن تبرير تصرف ترامب
هـ ـ ــذا؟ الـ ـمـ ـع ــروف فـ ــي األس ـ ـ ــاس أن
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــؤس ـســة
فاشلة ،والعمل البارز لها يقتصر
ع ـلــى ج ـمــع وتـخـصـيــص ال ـعــوائــد،
ول ـك ــن ال ـكــون ـغــرس اآلن غ ـيــر ق ــادر
على إقرار الميزانية أو حتى إقرار
ق ـ ــرارات ت ـهــدف إل ــى اس ـت ـمــرار عمل
الوكاالت الحكومية ،والرئيس ليس
ً
مخطئا إال إذا استخدم حق النقض
ً
الفيتو ضــد تـشــريــع اإلن ـف ــاق ،وأي ــا
كان ما يريده هذا الرئيس أو غيره
من الكونغرس فإن التشريع نفسه
لديه مسؤوليات فشل في تلبيتها،
وهكذا يقوم الرئيس بااللتفاف على
الكابيتول هيل من أجل بناء الجدار
مع المكسيك.

بعد إعالن حالة الطوارئ
وفــي وســع الرئيس القيام بذلك
ألن ال ـك ــون ـغ ــرس طـ ـ ــوال عـ ـق ــود مــن
الـ ــزمـ ــن أعـ ـط ــى ال ـج ـه ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة

ً
س ـل ـطــات طـ ـ ــوارئ واسـ ـع ــة ،ون ـظ ــرا
ألن تــرامــب أعلن حالة ط ــوارئ فإن
مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يـ ـص ــوت مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــر ع ـل ـي ــه
الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـلــى إن ـهــاء
ح ــال ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ،وه ـ ــو مـ ــا يـطـلــق
ً
ً
تصويتا آلـيــا فــي مجلس الشيوخ
ال ــذي يسيطر ال ـحــزب الـجـمـهــوري
ع ـل ـيــه ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن أع ــرب
ب ـع ــض أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن عـ ــن رف ـض ـه ــم قـ ــرار
ترامب إعالن حالة الطوارئ.
لكن السؤال هو :هل سيصوتون
ً
ً
حقا مع الديمقراطيين بدال من ذلك؟
ربـمــا ي ـجــدون الـســامــة فــي األرق ــام
إذا لــم يـخــالـفــوا رئيسهم فـقــط ،بل
ً
الناخبين الجمهوريين أيضا ،وقد
ينطوي هذا على تصويت خطر مع
القليل من العواقب العملية ،وما لم
يقر مجلس الشيوخ إلغاء التشريع
بأكثرية غير خاضعة للفيتو فسوف
يستمر ترامب في استخدام سلطات
الطوارئ ،وعندئذ سيعرض التحدي
المتعلق بإعالن حالة الطوارئ أمام
المحاكم.
وي ـقــول واض ـعــو الــدس ـتــور إنهم
يتوقعون أن يتحقق الكونغرس ال
القضاء من السلطات الرئاسية ،وفي
األوق ـ ــات الـحــديـثــة كــانــت المحاكم
ً
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة م ــراع ـي ــة جـ ـ ــدا لــرغ ـبــات
ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي عـنــدمــا يتعلق
األم ــر بــاألمــن الـقــومــي ،وكــانــت تلك
ً
هي حال الكونغرس أيضا ،وهكذا
فإن المعركة حول جــدار ترامب قد
تكون خسرت قبل أن تبدأ ،ومن غير
المحتمل أن ترغب المحكمة العليا
في القيام بدور المحكم حول مسألة
وجـ ـ ــود م ـص ـل ـحــة ق ــوم ـي ــة حـقـيـقـيــة

ً
ذات ـ ـ ــه طـ ـبـ ـع ــا عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
اس ـت ـخــدم ـهــا ت ــرام ــب ف ــي الـسـلـطــات
الــرئــاسـيــة مــن أجــل الـتـفــاوض حول
التجارة ،وكانت لديه تلك السلطات،
ألن ال ـكــون ـغــرس مـنـحـهــا لـلــرئـيــس،
ولـ ــم ي ــرغ ــب ال ـم ـشــرعــون ف ــي إق ـحــام
الـمـجــادالت التجارية فــي الحمالت
االنـتـخــابـيــة ،كـمــا أن الـكــونـغــرس ال
يريد أن يكون محور تركيز القضايا
التجارية المثيرة للجدل.

ترامب يطلق أبرز وعوده

دونالد ترامب
في البالد ألن تلك القضية تتعلق
بالفروع السياسية ،وإذا كانت حالة
الطوارئ غير شرعية فسيكون لدى
ا لـكــو نـغــرس السلطة والمسؤولية
إللغاء إعالن الرئيس.
وإذا ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ا لـ ـك ــو نـ ـغ ــرس
ً
سياسيا من القيام بذلك فإن إعالن
ً
ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ي ـص ـبــح ش ــرع ـي ــا،
واألمل الوحيد لدى خصوم ترامب
إلحـ ـب ــاط إع ــان ــه ي ـك ـمــن ف ــي ع ـثــور
المحكمة العليا على أرضية إلبطال
هــذه الخطوة ،ويتعين أال يشتمل
ذلك على اغتصاب القرار السياسي
المتعلق بما إذا كانت هناك حالة
طوارئ وطنية أم ال ،وتقع مثل تلك
األرضية ضمن نطاق التخمين فقط
ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،ول ــو أن ــي كنت
أراهـ ـ ــن ف ــي الس ف ـي ـغــاس ع ـلــى أي
حال لكنت راهنت بكل تأكيد على

أن المحكمة ستدعم سلطة الرئيس
ترامب.

مخاوف الحزب الجمهوري
وق ــد ت ـع ــود ت ـلــك ال ـســاب ـقــة إلث ــارة
م ـ ـخـ ــاوف ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن إذا أع ـلــن
رئ ـي ــس دي ـم ـق ــراط ــي ف ــي الـمـسـتـقـبــل
حالة طوارئ من أجل متابعة الرقابة
على األسلحة أو هدف ليبرالي آخر؟
ربما ،فعلى الرغم من أن الرقابة على
الحدود باستخدام الجيش والموارد
ال ـع ـس ـك ــري ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ت ـخ ـت ـل ــف عــن
مهاجمة حق دستوري مثل حق حمل
ال ـســاح ،فــإن تــرامــب ،على أي حــال،
يسلط ا ل ـضــوء عـلــى مشكلة خلقها
الكونغرس في المقام األول عندما
ب ــدأ بـتـفــويــض مـثــل ه ــذه السلطات
للجهاز التنفيذي .وينسحب الشيء

ويـسـتـعــد ت ــرام ــب ل ـلــوفــاء بــواحــد
م ــن أبـ ــرز وع ـ ــوده ال ـتــي طــرحـهــا في
س ـنــة  ،2016وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
أن أول ـئــك فــي ج ـنــاح الـيـمـيــن الــذيــن
يتابعون عــن كثب سياسة الهجرة
ال يشعرون بسعادة لما يقوم ترامب
به من خطوات تهدف الى الحيلولة
دون إغــاق الوكاالت الحكومية من
جــديــد :التشريع ال ــذي وافـقــت عليه
األط ـ ـ ــراف ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس م ــن أجــل
تمويل الحكومة حتى نهاية السنة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو يـ ـض ــاه ــي «ح ــواف ــز
هجرة غير شرعية» ،بحسب تحذير
لورا أنغراهام من فوكس نيوز التي
وصفت ذلك بأنه «عفو األمر الواقع
ألي كـفـيــل أو أح ــد أع ـض ــاء عــائـلــة»،
ك ـف ـي ــل م ـح ـت ـمــل «لـ ـق ــاص ــر مـ ــن دون
مرافقة».
ّ
لكن ناخبي ترامب الذين جعلوا
الجدار نفسه أولوية قصوى سيرون
أن إعالنه حالة الطوارئ يمثل خطوة
نحو تنفيذ التزاماته التي أعلنها
ف ــي عـ ــام  ،2016وي ـش ـيــر اس ـت ـطــاع
ج ـ ــرى ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـ ــى أن
استخدام سلطات الطوارئ من أجل

ب ـن ــاء الـ ـج ــدار ي ــواج ــه م ـعــارضــة في
أوس ــاط الـعــامــة بـقــدر يـفــوق الـجــدار
ن ـف ـســه ،وع ـل ــى أي ح ــال ف ــإن خـطــوة
ترامب غير التقليدية بالنسبة إلى
ً
الكثير من أنصاره ستمثل إخالصا
وأم ــان ــة ،وث ـمــة فــرصــة ف ــي أن يــدفــع
تــرامــب الـحــزب الجمهوري كله إلى
جانبه ،ويترك المنشقين من أعضاء
مجلس الـشـيــوخ الـجـمـهــوريـيــن في
حالة عزلة ،وسيكون الضغط عليهم
ً
ً
عندئذ كبيرا ألنهم سيعتبرون نقادا
للرئيس.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،وحـتــى إذا
كـســب الــرئ ـيــس ت ــرام ــب ك ــل مـعــاركــه
السياسية والقانونية ،فــإن الجدار
سيتطلب الكثير من الوقت لبنائه–
مـ ــع حـ ـص ــول ال ـن ــاخ ـب ـي ــن فـ ــي ال ـع ــام
المقبل على القول الفصل ،وهــو ما
لم يتمكن الكونغرس من تحقيقه–
إم ــا عـبــر تـمــويــل ب ـنــاء ال ـج ــدار وإمــا
ً
منع الرئيس من المضي قدما على
أي حال.

ناخبو ترامب الذين
جعلوا الجدار نفسه
أولوية قصوى يرون أن
إعالنه حالة الطوارئ
يمثل خطوة نحو تنفيذ
التزاماته التي أعلنها
في 2016
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رؤى عالمية

ً
الشرخ بين ترامب وأوروبا بات اليوم عالنية وعنيفا
ستيفن إرالنغر وكاترين
بنهولد -نيويورك تايمز

كان القادة األوروبيون يخشون
أن تؤدي رسائل ترامب عبر
«تويتر» إلى تفكيك االئتالف
عبر األطلسي الذي ازداد قوة
على مدى سبعة عقود ،لكنهم
تمسكوا بأمل أن تصمد هذه
الروابط تحت الضغط ،وفي
األيام القليلة الماضية من
مؤتمر األمن السنوي العريق في
ميونيخ ،صار الشرخ ًبين أوروبا
وإدارة ترامب ملموسا.

التصدي األكثر
ً
بروزا لواشنطن جاء
بخطاب ملتهب من
ميركل عن مخاطر
عمل الشركاء
األحادي الطرف
من دون مناقشة
العواقب مع الحلفاء

األصوات األوروبية
المحذرة من أن
للخالف الحالي عبر
ً
األطلسي جذورا أكثر
ً
عمقا وأنه ما من
عودة إلى الماضي
ً
تزداد يوما بعد يوم

لـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـم ـ ــا خـ ـ ـش ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة
األوروب ـي ــون أن ت ــؤدي كلمات
ترامب ورسائله عبر «تويتر»
إل ـ ـ ــى ت ـف ـك ـي ــك االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ع ـبــر
األطلسي الذي ازداد قوة على
مـ ـ ــدى س ـب ـع ــة عـ ـ ـق ـ ــود ،لـكـنـهــم
تمسكوا بأمل أن تصمد هذه
الــروابــط تحت الضغط ،ولكن
في األيام القليلة الماضية من
مؤتمر األمن السنوي العريق
في ميونخ ،صــار الشرخ بين
ً
أوروبــا وإدارة ترامب عالنيا،
ً
ً
وغ ــاضـ ـب ــا ،ومـ ـلـ ـم ــوس ــا ،وف ــق
الدبلوماسيين والمحللين.
ه ــز مـ ـس ــؤول أل ـم ــان ــي ب ــارز
طلب عدم ذكر اسمه ألنه ليس
ً
مـ ـخ ــوال ال ـت ـح ــدث ف ــي مـســائــل
مماثلة كتفيه ،وقــال« :مــا عاد
أح ــد ي ـصــدق أن تــرامــب يهتم
بـ ــوج ـ ـهـ ــات نـ ـظ ــر حـ ـلـ ـف ــائ ــه أو
ُ
مصالحهم .كسر االئتالف».
ّ
ي ـ ـ ـحـ ـ ــذر الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــون
والمسؤولون االستخباراتيون
ً
مــن أن الخطر األكـثــر إلحاحا
يـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـقـ ــاقـ ــات ع ـبــر
األط ـل ـســي ال ـتــي قــد تستغلها
اليوم روسيا أو الصين.
فـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدون أن وا شـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن
ستتبدل ما دام ترامب يعتبر
ً
الحلفاء التقليديين خصوما
ً
اقتصاديين وا ل ـق ـيــادة فرضا
ّ
وإمـ ـ ــاء ،ي ـشــكــل كــرهــه للعمل
الـمـتـعــدد األط ـ ــراف والـتـعــاون
ً
الدولي تحديا لجوهر ماهية
أوروب ـ ـ ــا ومـ ــا ي ـجــب أن تـكــون
لتؤثر في العالم.
ً
ولكن فضال عن إدارة ترامب،
يــزداد عــدد األوروبيين الذين
ي ـع ـت ـب ــرون أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــن تعود
فــي رأيـهــم إلــى سابق عهدها،
وبغية اإلع ــراب عــن التضامن
م ــع أوروبـ ـ ـ ــا ،ش ـ ــارك أك ـث ــر من
ً
ً
خمسين مشرعا أميركيا ،من
الجمهوريين والديمقراطيين
ع ـل ــى ح ــد س ـ ـ ــواء ،ف ــي مــؤتـمــر
ميونخ لألمن.
ً
جــاء التصدي األكثر بــروزا
ل ــواش ـن ـط ــن مـ ــن ال ـم ـس ـت ـشــارة
األلمانية أنجيال ميركل ،التي
أدلت بخطاب ملتهب على غير
عادتها ،ومن وزيرة الدفاع في
حـكــومـتـهــا أورسـ ـ ــوال ف ــون در
الين ،حيث تحدثتا عن مخاطر
عمل الشركاء األحادي الطرف
من دون مناقشة العواقب مع
الحلفاء.
أما نائب الرئيس األميركي
م ـ ــاي ـ ــك بـ ـ ـن ـ ــس ،ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــدث
ب ـ ـعـ ــد م ـ ـيـ ــركـ ــل ف ـ ـ ــي م ـ ـيـ ــونـ ــخ،
فجوبه بصمت مطبق عندما
ح ــاول الـضـغــط عـلــى الحلفاء
ل ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـق ــة
ّ
الـنــوويــة اإليــرانـيــة ،مما شكل
إش ــارة إلــى الغضب المستمر

جانب من مؤتمر األمن السنوي األخير في ميونيخ
م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـع ـم ــل
وح ــده ــا ل ـت ـقــويــض ال ـصـفـقــة،
فيعتبر الحلفاء األورو ب ـيــون
ً
ه ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـهـ ـم ــا ل ــأم ــن
األوروب ــي والحفاظ على عدم
انتشار األسلحة النووية.
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـش ـعــر
األوروبـيــون باالستياء من أن
العقوبات األميركية المتجددة
تسيء إلى الشركات األوروبية
أكـ ـث ــر م ـن ـهــا إل ـ ــى األم ـي ــرك ـي ــة،
ف ــذك ــرت م ـيــركــل أن االن ـق ـســام
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ُ«يـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــرن ـ ــي
ب ــاإلحـ ـب ــاط» ،إال أن ـه ــا ش ــددت
ع ـل ــى أن أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات
المتحدة تسعيان في النهاية
إلــى الهدف ذاتــه ،وأضافت أن
ّ
الصفقة شكلت إحــدى الطرق
للتأثير في إيران ،تأثير شعرت
ب ـ ـكـ ــل وض ـ ـ ـ ــوح أن واشـ ـنـ ـط ــن
تبدده.
صحيح أن بـنــس أثـنــى في
خطابه على ترامب وما دعاه
اس ـت ـعــادة ال ـق ـيــادة األمـيــركـيــة
للغرب ،غير أن األوروبيين غير
مقتنعين.
أم ــا مــاري ـتــي شـ ــاك ،عـضــوة
ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان

أنجيال ميركل

مايك بنس

األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـص ـ ـ ّـرح ـ ــت« :مـ ــن
الـغــريــب الـتـحــدث عــن الـقـيــادة
األميركية لالئتالف في حين
أن ترامب نفسه سبب األزمــة،
فيعتبر أوروبيون كثر اإلدارة
األميركية المسؤول األول عن
التوتر وإضعاف الغرب».
كذلك أفادت ناتالي توتشي،
مستشارة بارزة لدى الممثلة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية األوروبية فيديريكا
موغيريني ،أن الشرخ بالنسبة
إلــى األوروبـيـيــن «طــال جوهر

نظرتهم إلى العالقات الدولية
والمصالح الوطنية» .وتابعت:
«نحن صغار ونحتاج بالتأكيد
إل ـ ـ ــى ش ـ ــراك ـ ــة داخـ ـ ـ ــل أوروبـ ـ ـ ــا
وخ ــارجـ ـه ــا مـ ــع ح ـل ــف ش ـمــال
ً
األط ـل ـســي» ،ول ـكــن ه ــذه أيـضــا
إشارة إلى الضعف واالنقسام
األوروبيين ،وأضافت توتشي:
«ن ــود أن ن ـصــدق أن المسائل
س ـت ـع ــود إل ـ ــى س ــاب ــق عـهــدهــا
ً
الحقا ألننا ال نملك أي بديل».
يعني كــل هــذا أن االعتماد
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة

سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـح ــث
األوروبيين عن طرق للحد من
اعتمادهم هذا على واشنطن،
حسبما يذكر المحللون ،لذلك
بدأ األوروبيون ،وفق توتشي،
«بــال ـق ـيــام ب ـمــا عـلـيـهــم فـعـلــه»:
زيـ ــادة اإلن ـف ــاق عـلــى الـجـيــش،
وم ـنــاق ـشــة تــأس ـيــس نـ ــوع من
الـجـيــش األوروب ـ ــي بالتعاون
مـ ــع ح ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي،
والتفكير بطريقة استراتيجية
تضع أوروبا في وجه روسيا
والصين« ،ولكن ال أحد يعتقد
أن هـ ـ ـ ــذا مـ ـمـ ـك ــن ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ــد
ال ـق ـص ـيــر» ،حـسـبـمــا أض ــاف ــت،
ح ـت ــى إن ال ـب ـع ــض ي ـع ـت ـقــدون
أن ه ـ ـ ــذا غ ـ ـيـ ــر مـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـبـ ــت،
وق ــال ــت تــوت ـشــي وآخ ـ ـ ــرون إن
األوروبيين ينتظرون التغيير
في البيت األبيض.
ّ
أك ـ ـ ــدت ف ـي ـك ـتــوريــا ن ــوالن ــد،
مسؤولة أميركية بارزة سابقة:
«يحبس األوروبـيــون أنفسهم
ويعتقدون أن عليهم االنتظار
سنتين إضافيتين فقط ،وفي
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ال ي ــري ــدون أن
يـ ـتـ ـخ ــذوا أي خ ـ ـطـ ــوات تــزيــد
ال ـط ـيــن ب ـلــة أو ت ـه ـيــن تــرامــب

ً
شخصيا وتزيد خطر مواجهة
رد فعل غاضب منه».
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،يـحــذر
عـ ـ ــدد مـ ـت ــزاي ــد مـ ــن األص ـ ـ ــوات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ــن أن ل ـل ـخــاف
ً
الحالي عبر األطلسي جــذورا
ً
أكـثــر عمقا وأن ــه مــا مــن عــودة
إلى الماضي.
أوض ــح ن ــورب ــرت روتـجـيــن،
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،أن ت ـ ــرام ـ ــب لـيــس
ً
ّ
السبب ،بل يشكل هذا عارضا
لـتـبــدالت تكتونية فــي العالم
ال ـج ـي ــو-س ـي ــاس ــي ق ـ ـ ــادت إل ــى
ـودة إلـ ـ ــى م ـن ــاف ـس ــة الـ ـق ــوى
عـ ـ ـ ـ ٍ
العظمى وقوى الطرد المركزي
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـت ـع ــددي ــة .وقـ ــال:
«ف ــي عـهــد مــا بـعــد ت ــرام ــب ،ما
مــن ع ــودة إلــى مــا قبله .ارتكز
ً
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم س ــاب ـق ــا على
ضمان الواليات المتحدة أمن
أوروبـ ــا .إال أن هــذا لــن يحدث
ً
مجددا».
أمـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــان ت ـ ـي ـ ـشـ ــو ،م ــدي ــر
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
صـ ـن ــدوق مـ ــارشـ ــال األل ـم ــان ــي
ف ــي ب ــرل ـي ــن ،ف ـي ـعـ ّـبــر ع ــن قلقه

من أن تؤدي الفجوة الناشئة
إلى ضعف استراتيجي تجاه
روسيا والصين ،لذلك تواجه
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة «معضلة
قوة عظمى» ،حسبما يضيف،
ً
وي ـ ــوض ـ ــح أيـ ـ ـض ـ ــا أن ع ـل ـي ـهــا
«الـضـغــط عـلــى الـحـلـفــاء لبذل
ج ـه ــد أك ـ ـبـ ــر ،ولـ ـك ــن ي ـج ــب أن
تكون الرسالة في الوقت عينه:
ً
سنكون دوما إلى جانبكم».
ويـضـيــف تـيـشــو« :ال ي ــدرك
تـ ــرامـ ــب ال ـث ـم ــن ال ـ ـ ــذي يــدف ـعــه
م ــن ال ـنــاح ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
عندما يندد بحلفائه عالنية
وصراحة» ،وإن كان هنالك من
غ ـمــوض ،حسبما يــؤكــد ،فــإن
ً
روسيا والصين تدركان جيدا
أن ال ـض ـم ــان األمـ ـن ــي م ــا ع ــاد
ً
قائما ،ويختم تشيو« :عندما
عندئذ
تزول الحماية ،تصبح
ٍ
هــذه المساحة االستراتيجية
م ـتــاحــة أم ـ ــام ك ــل َمـ ــن ي ـحــاول
اقتناصها».

مشاكل إيران تتجاوز خطوط التشدد األميركي
●

كليمنت ثيم وشفاء
الصيرفي– دبليو بي آر

بينما كانت إيــران تحتفل بالذكرى
السنوية األربـعـيــن للثورة اإلسالمية
طــرحــت سياسة الـمــواجـهــة األميركية
ً
ً
ن ـح ــو طـ ـه ــران ت ـح ــدي ــا ح ـق ـي ـق ـيــا أم ــام
النخبة اإليرانية ،وخصوصا المعتدلين
ف ــي ت ـلــك ال ـشــري ـحــة ،وت ـه ــدف سـيــاســة
الرئيس ترامب في إعادة فرض عقوبات
اقتصادية إلــى فــرض «أقـصــى ضغط»
ع ـلــى إيـ ـ ــران ب ـغ ـيــة إحـ ـ ــداث تـغـيـيــر في
ً
سياسة طهران اإلقليمية .وبعيدا عن
تحقيق أهدافه فإن األسلوب األميركي
يــرجــح أن يـقــوي األجـنـحــة المحافظة
داخــل إي ــران وإعـطــاء المعتدلين ،بمن
ً
فـيـهــم الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي ،ع ــذرا
لعدم العمل باتجاه وعودهم االنتخابية
بمنح درجــة أكبر من الحرية والسعي
وراء إصالح اقتصادي.
وال ت ـش ـكــل ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة
الـسـبــب الــوحـيــد وراء ضـعــف الرئيس
روحاني الراهن فقد وجد رؤساء إيران
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ــاريـ ـخ ــي أن سـلـطـتـهــم
تضعف أمــام المرشد األعلى في فترة
ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــان ـيــة ،ك ـمــا أص ـب ـحــوا أقــل
ً
ت ــأثـ ـي ــرا م ــن ال ــوج ـه ــة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
عمليات اتخاذ القرارات ،بحيث تحولوا
ا ل ــى مــا يـشـبــه المعلقين السياسيين
ال رجــال سياسة فاعلين ،وكانت هذه
ف ــرض ـي ــة دائـ ـم ــة ف ــي إي ـ ـ ــران م ـن ــذ عـهــد
الرئيس محمد خاتمي بين سنة 1997
و.2005
وروحاني اليوم في وضع أسوأ من
خاتمي أو محمود أحـمــدي نـجــاد في
فترة الرئاسة الثانية ،فقد شن حملة
انـتـخــابـيــة فــي األص ــل ع ــام  2013على
أساس بيان انتخابي معتدل يهدف الى

تحقيق تحسينات اقتصادية رئيسة
وج ـ ــذب اس ـت ـث ـم ــارات أج ـن ـب ـيــة غــربـيــة
ث ــم أجـ ــرى م ـف ــاوض ــات ووقـ ــع اتـفــاقـيــة
نووية متعددة األطراف ،وقد تعرضت
هــذه االتفاقية الــى انتقادات حــادة من
جــانــب األجـنـحــة المحافظة فــي إي ــران
على اعتبار أنها خطوة غير ضرورية
وتنطوي على خطورة في إقامة عالقات
أوثق مع الغرب.

تحذير المحافظين لروحاني
وحذر المحافظون الرئيس روحاني
بشكل خاص من خطر توقيع اتفاقية
م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كـمــا ســاعــدوا
ف ــي حـجــب ق ــدرت ــه عـلــى ال ـت ـفــاوض مع
إدارة ب ــاراك أوبــامــا فــي قضايا أخــرى
ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي مـثــل
سياسة إ ي ــران اإلقليمية وبرنامجها
للصواريخ الباليستية وإع ــادة إقامة
عالقات دبلوماسية .وقد أثبت انسحاب
ترامب من االتفاق النووي وإعادة فرض
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة أن المحافظين
كانوا على حق ،وأفضى ذلك الى تحويل
ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم.
وعلى أي حال فإن الضعف السياسي
ل ـلــرئ ـيــس روحـ ــانـ ــي ال يـ ـه ــدد ال ـن ـظــام
اإليراني الذي يعتمد بصورة متزايدة
على أجهزته األمنية ،ال على شرعيته
الشعبية من أجل ضمان بقائه ،واألكثر
من ذلك أن من مصلحة المرشد األعلى
عـلــي خــامـنـئــي وأج ـه ــزة األمـ ــن وج ــود
رئيس ضعيف ال يتمتع بشعبية وال
ً
يشكل تهديدا لسلطة خامنئي.

سيف ذو حدين
ولـ ـك ــن فـ ــي ح ـي ــن تـ ـع ــزز ال ـع ـق ــوب ــات

خامنئي

روحاني

خاتمي

نجاد

األميركية يــد األجنحة المحافظة في
ً
إي ـ ــران فــإن ـهــا تـسـهــم أي ـض ــا ف ــي تـفــاقــم
الـتـحــديــات ال ـحــادة فــي ال ـبــاد ،كما أن
ازدي ــاد التوترات اإلقليمية بين إيــران
وحـلـفــائـهــا م ــن ج ـهــة وب ـي ــن ال ــوالي ــات
المتحدة وشركائها في الشرق األوسط
من جهة ثانية تخلق بيئة غير مستقرة،
ً
وتجعل من الصعب جدا بالنسبة الى
المسؤولين اإليرانيين تطوير اقتصاد
البالد وإصالحه بطريقة فعالة.
ونتيجة لحالة عدم االستقرار هذه
ً
يـجــد الـنـظــام اإلي ــران ــي نفسه مضطرا
الـ ـ ــى االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار بـ ـي ــن نـ ـظ ــام س ـيــاســي
أكـثــر ديـمـقــراطـيــة يــركــز عـلــى التطوير
االجتماعي االقتصادي ونظام مطلق
يعتمد عـلــى األج ـهــزة األمـنـيــة ،ويــركــز
على اسـتـمــرار ال ـثــورة وبقائها فقط،
وأص ـب ــح م ــن ال ـص ـعــب بـشـكــل مـتــزايــد
الـحـفــاظ عـلــى الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
فــي تركيبتها الحالية الهجينة ،كما
أن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة تــدفــع طهران
نحو حكم الماللي .ويضاف الى ذلك أن
المزيد من العزلة الدولية سيفضي على

األرجح الى خلق نظام مطلق سياسي
ً
بقدر أكثر قمعا في سياسته الداخلية،
وأكثر مغامرة في سياسته الخارجية.
ً
وعـ ـل ــى أي ح ـ ــال ف ـ ــإن نـ ـظ ــام ــا أك ـثــر
راديـكــالـيــة فــي الجمهورية اإلسالمية
سـيــواجــه عـلــى األرج ــح تـحــديــات أكبر
في ارضــاء تطلع اإليرانيين الــى مزيد
مــن االنفتاح واالسـتـقــرار االقتصادي،
كما أن المظاهرات والثورات المطالبة
بإصالح اقتصادي وحرية اجتماعية
عـلــى غ ــرار مــا ش ـهــدنــاه بـيــن ديسمبر
 2017وي ـنــايــر  2018اس ـت ـمــرت ط ــوال
ع ــام  2018حـيــن اسـتـمــرت مجموعات
مــن المنشقين فــي ا لـمـطــا لـبــة العلنية
ب ــإص ــاح ــات س ـيــاس ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة.
وتهدف العقوبات األميركية الى تعزيز
االسـتـيــاء الشعبي فــي إي ــران بــأمــل أن
يفضي ذلك الى تغير تصرفات النظام،
وفي حين تقوض هذه العقوبات قدرة
ال ـن ـظــام عـلــى االس ـت ـجــابــة ال ــى مطالب
الشعب فإن الخطر الحقيقي والوشيك
بـقــدر أكـبــر بالنسبة الــى إي ــران ليست
سياسة ادارة الرئيس تــرامــب نفسها

ب ــل األزمـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـع ــددة االج ـت ـمــاع ـيــة
والـبـيـئـيــة والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
التي فشل النظام في ايجاد حلول لها
منذ عام .1979

واألوض ــاع من تصرفات نظام طهران
االقـلـيـمـيــة ال ـمــدفــوعــة لـيــس بعقالنية
اقـتـصــاديــة ،بــل بـعــوامــل عقائدية مثل
الرغبة فــي تصدير الـثــورة اإلسالمية
والدفاع عن القيم التي وضعها مؤسس
الجمهورية اإلسالمية الخميني.
وت ــوف ــر طـ ـه ــران ن ـح ــو  700مـلـيــون
ً
دوالر سنويا لحزب الله في لبنان على
شـكــل م ـســاعــدات و 100مـلـيــون دوالر
في السنة لحركة حماس الفلسطينية،
ول ــن تــؤثــر الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
ً
تغيير هــذا الــدعــم ،وب ــدال مــن ذلــك جاء
رد النظام اإليراني على تلك العقوبات
عبر التشديد على سياسات عقائدية
ومحافظة بقدر أكبر وتوسيع مشاركته
اإلقليمية بصورة جلية.

نظرة البنك الدولي
في غضون ذلك أعرب البنك الدولي
عن اعتقاده بأن إعادة فرض العقوبات
األميركية ستدفع االقتصاد اإليراني
الــى رك ــود ،وأن تـقــديــرات البنك تشير
الى انكماش االقتصاد اإليراني بنسبة
 1.6فــي المئة خــال  2019-2018و3.7
فــي الـمـئــة فــي  2020-2019وأن يصل
مـعــدل التضخم ال ــى  20فــي الـمـئــة في
 2018و 30الى  40في المئة في ،2019
ويــرجــع ذلــك بشكل رئيس الــى ارتفاع
تكلفة االس ـت ـيــراد .وه ــذا الـقـلــق مثير،
ألن استقرار التضخم عند نحو  10في
المئة كان أحد عوامل نجاح روحاني
الرئيسة في فترة رئاسته األولى.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ف ــإن مــن غير
ال ـم ـح ـت ـم ــل أن ت ـغ ـي ــر ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف

السياسة البراغماتية
ال تـ ــزال س ـيــاســة إي ـ ــران الـخــارجـيــة
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ت ـف ــاه ــم ب ــراغـ ـم ــات ــي مــع
روسـيــا والـصـيــن والـبـحــث عــن صيغة
مع الدول األوروبية تهدف الى الحد من

التأثيرات السلبية للعالقات العدائية
بين طهران وواشنطن ،وعلى أي حال
وضعت التوترات التي أحدثتها إدارة
ترامب الدول األوروبية في وضع غير
مريح ألن انسحاب الكثير من الشركات
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة م ـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
اإليرانية أدى الى هبوط بنسبة  60في
المئة في التجارة الثنائية بين إيــران
ودول االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي .وم ــن شــأن
انـهــاء البديل األوروب ــي تسريع توجه
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـتــدري ـجــي
نحو منطقة نفوذ االقتصاد الصيني
الذي بدأ في حقبة الــ 2000مع تطبيق
العقوبات التي أقرتها إدارة الرئيس
جورج دبليو بوش ،كما أن الصين تعزز
ً
أيـضــا تـعــاونـهــا مــع إي ــران فــي مناطق
استراتيجية مثل الطاقة والقطاعات
النووية والعسكرية.
وقــد تــأثــرت عــاقــات إي ــران مــع دول
ً
إقليمية أخرى أيضا بسبب العقوبات
األميركية ،ولكن ربما ليس بالطريقة
التي أرادها ترامب ،فعلى سبيل المثال
اضطرت دولة قطر الى االعتماد بقدر
أوســع على إي ــران بسبب الحظر الــذي
فـ ــرض ع ـلــى الـ ــدوحـ ــة ،وقـ ــد تـضــاعـفــت
ال ـت ـج ــارة غ ـيــر الـنـفـطـيــة ب ـيــن الـبـلــديــن
خالل الربع الثاني من عام  2018وحده
الــى نحو  100مليون دوالر ،وتستمر
قطر في االعتماد على المجال الجوي
اإليــرانــي في رحــات الخطوط الجوية
القطرية و فــي عمليات نقل البضائع
بين الدولتين.
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ً
ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻔﻞ »ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ« وﻳﻮﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻣﺨﺰون اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻳﻜﻔﻲ ﻓﺘﺮة
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
ً
 15و 20ﻳﻮﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع
أي أﺿﺮار ﻓﻲ
ﺧﻂ اﻟﺘﺰوﻳﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
"ﻛــﺎﻓـﻜــﻮ" ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟــﺪﻋـﻴـﺠــﺎﻧــﻲ ،إن
ﻋﺪد اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﻮد ﻳـ ـﺘ ــﺮاوح ﺑﻴﻦ
ً
 140و 150ﻃﺎﺋﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻴﺼﻞ اﻟـﻌــﺪد إﻟﻰ
ً
 4500ﻃﺎﺋﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺪﻋﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺣ ـﻔ ــﻞ ﻗ ــﺪاﻣ ــﻰ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
واﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،أن اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز ﻋ ـﻤ ــﻼء "ﻛ ــﺎﻓ ـﻜ ــﻮ"
وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ "ﻃﻴﺮان
ً
ـﺎر
اﻟـﺠــﺰ ًﻳــﺮة" ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺟـ ٍ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣــﻊ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟــﺪﻳــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮدع اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ً
ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  54ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻳ ـﻐ ـﻄــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼك اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﺣـﺘــﻰ

ﻋــﺎم  2035وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﺨﺰون اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﺘﺮة
ً
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  15و 20ﻳﻮﻣﺎ دون أي
ﺗﺰوﻳﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗــﻮع أي
أﺿﺮار ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وﺑـﻴــﻦ اﻟــﺪﻋـﻴـﺠــﺎﻧــﻲ ،أن "ﻛــﺎﻓـﻜــﻮ"
ﺗﺸﺘﺮي وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺷﻬﺮي
ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ.
وﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد أﻓ ــﺎد ﺑــﺄن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
أﺣـ ــﺪث ﻣ ـﻜــﺎﺋــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺰود ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  20إﻟﻰ  45دﻗﻴﻘﺔ
وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة،
واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،واﻟﺠﻬﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺼــﻮدة  ،وﺣ ـﻤــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪرة
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد اﻟ ـﻜــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺪ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﻮاع اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻃﺎﺋﺮة اﻟـ " "A 380اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ.
ً
وذﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻌﺖ أﻫﺪاﻓﺎ
ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ...
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ،إذ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  18.96ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5251.07
ﻧﻘﻄﺔ وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  116.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  4331ﺻﻔﻘﺔ.
ً
وأﻳﻀﺎ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.39
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  21.18ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5502.33ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  22.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  65.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2473ﺻﻔﻘﺔ ،وﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي 14.55
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  4791.09ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  2.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  50.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 1858ﺻﻔﻘﺔ.
ﺗ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ ﻓﻲ

ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت أﻣ ـ ــﺲ ،إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺳﺘﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺑﻨﻮك ﺑـ  6.7ﻧﻘﺎط وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ 3.5
ﻧـﻘــﺎط وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣ ــﻮاد أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑ ـ 2.6
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أرﺑ ـﻌــﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز
ﺑ ـ  25.2ﻧﻘﻄﺔ ،وﻋـﻘــﺎر ﺑ ـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ ،واﺗـﺼــﺎﻻت
ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣـ ــﺪة ﻓـﻘــﻂ ،وﺧــﺪﻣــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ
 0.99ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ ﺑــﺮﻗــﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ﻗـﻴـﻤــﺔ ،إذ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﺗ ــﺪاوﻻﺗ ــﻪ  6.2ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳـﻨــﺎر
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  4.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑ ـﺘــﺪاول 2.7
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول
 1.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ وﻫـ ــﻲ زﻳـ ــﺎدة
اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﺑــﺎﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب أﻛـﺒــﺮ ﻋــﺪد
ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ زﺑــﺎﺋــﻦ ﺟ ــﺪد ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎر
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ واﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻰ
أﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺠــﻮدة
واﻟـ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ
اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻄﺎر
وﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺤ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣـﻤــﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻮﻗﻮد وزﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح.
وﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻗﺎل
اﻟﺪﻋﻴﺠﺎﻧﻲ إﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ )أي  10أﺷ ـﻬــﺮ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ(  800ﻣﻠﻴﻮن

ﻟﻴﺘﺮ وﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون
ﻣﻌﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﺎﻓﻜﻮ" ﺑﻠﻎ  69ﺷﺮﻛﺔ
ﻃﻴﺮان.
وذﻛﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺒﻠﻎ  96.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "ﻛــﺎﻓـﻜــﻮ" ﺗـﻌــﺎوﻧــﺖ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ،ﻫﻢ Penspen
اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻤ ــﻢ ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﺑﺲ،
َ
و  Kunzﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮاء ﻣـ ـ ـ ــﺰودﺗـ ـ ـ ــﻲ
 ،refuellerو Fluid Transferﻟﺸﺮاء
َ
ﻣــﺰودﺗــﻲ  ،DispenserوArabi Co
ﻟﺘﻮرﻳﺪ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟـﺘــﺰوﻳــﺪ ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت وﺗﺮﻛﻴﺐ إﺿــﺎءة ﺗﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺔ ،وAlam
 Steelﻟﺸﺮاء ﻧﺎﻗﻠﺔ وﻗﻮد ،و Parker
 & Aljacﻟﺸﺮاء ﻓﻮﻫﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ ،و
 ACMEﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﺤﺎﺑﺲ ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب .T4
وﻗﺎل إن ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻻ
ً
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻷن ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
اﻟــﺮﺑــﺢ اﻟ ــﺬي ﺗﻀﻴﻔﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳـﻌــﺮ ﺑـﻴــﻊ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد ،ﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺗــﺬﺑــﺬب أﺳـﻌــﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺑـﺴــﺆاﻟــﻪ ﻋــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔــﺬﻫــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،أﻓ ـ ــﺎد ﺑــﺄن
ﻟ ــﺪى "ﻛــﺎﻓ ـﻜــﻮ" ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻫﻲ
ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺑـ ــﺲ ﻓــﻲ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت وﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع

اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺤــﺎﺑــﺲ ﻓــﻲ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺎت B1/
 B2وﻧﻈﺎم ﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ
Fuelling Management System
 ((FMSﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻘﺪﻳﻢ وزﻳــﺎدة أﺳﻄﻮل
"ﻛﺎﻓﻜﻮ" ﻣﻦ اﻟﻤﺰودات.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﺪث
وأﺷ ــﺪ أﻧـﻈـﻤــﺔ وإﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ) (HSEاﻟﻤﻌﻤﻮل
ً
ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟـﺸـﻬــﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ،وﻫ ــﻲ :أﻳ ــﺰو – ISO 9001
 2000ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
وأ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺰو ISO 14001 - 2004
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺷﻬﺎدة OHSAS
 18001اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،وﺟﺎﺋﺰة
روﺳـ ـﺒ ــﺎ اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ROSPA Gold
 Awardﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮادث
وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻗﺎل ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن إﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑـ  37.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  376ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  15.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ  100ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻋﻼوه إﺻﺪار ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺬي ﺳﺤﺪد ﻻﺣﻘﺎ.

 ٦٠٧.٦آﻻف دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »أﻣﻮال«
ﺑﻠﻎ رﺑــﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻣ ــﻮال اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  607.6آﻻف دﻳـﻨــﺎر ،وذﻟ ــﻚ ﻋــﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  16.3أﻟﻔﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ  3.3ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وأوﺻﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻻﻣﺘﻴﺎز«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮرات رﺳﻤﻴﺔ
ﺑـﺴـﻘــﻮط اﻟـﻄـﻌــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺎﻋـﻨـﻴــﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ واﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ،وﻗـﺒــﻮل اﻟﻄﻌﻦ اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻜﻼ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑــﺮﻓــﺾ اﻟﻄﻌﻦ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف ،اﻟــﺬي
أﺻﺪر ﺑﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ  3ﺳﻨﻮات

اﻟﺨﻀﺮي :اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻐــﻞ واﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ،وإﺑ ـﻌــﺎد اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟــﺮاﺑــﻊ
واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ.
وذﻛ ــﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧــﻪ ﺟــﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟ ــﺮاءات
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ«
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ً
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ  ٣٠ﻓﻠﺴﺎ

»أرزان« :إﻋﺪاد
ﻣﺸﺮوع ﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أرزان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ذات
اﻟـﺼـﻠــﺔ وﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ اﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﺴ ـ ــﺎم اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟ ــﻰ ﺷــﺮﻛـﺘـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻧﻘﻞ
اﺻــﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺻﻮل ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأﺳﻤﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ،
وﺳـﺘـﻈــﻞ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗ ـ ــﺰاول ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﺳﻴﻜﻮن
ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ـﺴ ـﻤــﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﻞ
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ »ﭬﻴﭭﺎ«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﭬﻴﭭﺎ( إﻧﻪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﺨﻤﻴﺲ  21ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

»اﻟﺨﻴﺮ« ﺑﺎﻋﺖ ٪٠.٧٨
ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ »ﻛﺎﺑﻼت«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻋﺖ 1.64
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛــﺎﺑــﻼت« ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 0.78ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
 37.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

 ...وﺗﻐﻴﺮ ﻫﺪف ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ »اﻟﻤﺮﻛﺰ«
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟـﻌـﻘــﺎرات ﻏﻴﺮت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺑﺸﺄن ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  10.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ »اﻟﻤﺮﻛﺰ« اﻟﻰ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺘﺎح

●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻗﺎل وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻹﻋــﻼم ،ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،إن ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻘــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ﺗﺸﻜﻞ دﻋـﻤــﺎ ﻗــﻮﻳــﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ــﺎف ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ"،
أﻧ ــﻪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ دور اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،ﻓ ــﺈن ذﻟ ــﻚ ﻳـﻌــﺪ ﺛ ـﻤــﺮة ﻣ ــﻦ ﺛ ـﻤــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرض ﺳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺳــﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎدﻳﺎ أو إﻋﻼﻣﻴﺎ أو ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮاز ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وأوﺿﺢ
أن اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأﺷﺎر ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮض ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰا
ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻮق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ؛ ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ،اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم.
وذﻛﺮ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺒﺬﻟﻮن
أﻗـﺼــﻰ ﺟـﻬــﻮدﻫــﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رؤﻳ ــﺔ ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة 2035؛
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻮات ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗــﺎﺑــﻊ ﻟ ـ ــﻮزارة اﻹﻋـ ــﻼم اﻟ ــﻰ ﻫﻴﺌﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ إدارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺴــﻖ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺮض ،ﻧﺒﻴﻞ
اﻟﺨﻀﺮي ،إن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺎت
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺨﻀﺮي إن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻻ
ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟــﺪول ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ وﺳﺎﺋﺢ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻛﺜﻴﺮة
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ؛ ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻬﺪف
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﺎﻳﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻫﺎدﻓﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ،
ﺳﺎﻣﺴﻮن أرﻳﺠﺎ ،إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﻰ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺎﺋﺤﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻳﺰورون
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،وﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  50أﻟﻔﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﺳﺎﺋﺤﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن ﻃﻘﺲ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ً
ﺑﻮاﻗﻊ  30ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺑﻌﺪ  5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ "اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺻﺮف
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺒﻠﻎ  80أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟ ـﻴــﺪ ﺣــﺪﻳــﺪ إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وأﺷــﺎر ﺣﺪﻳﺪ ،ﺧــﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أﻣﺲ
اﻷول ﺑﺤﻀﻮر  88.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺻﻠﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وأﻓﺎد ﺑﺄن إدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﻼزم ﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﻧﺊ ﺑﻴﺮا وﻣﺎﺗﻮﻻ
ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ.
وﺑـ ّـﻴــﻦ أن إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ  ATTﻓﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﺘﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﺗﺄﻫﻴﺐ ﺧﺰان ﺑﺴﻌﺔ
 45أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ﺣﺪﻳﺪ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ،وﻫﻤﺎ
ﻣﺸﺮوع "ﺑﻴﺮا" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ  65أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،إذ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺸﺮوع "ﻣﺎﺗﻮﻻ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ  66أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء
ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ .2020
وأﺿﺎف أن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻎ  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ً
أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  34ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎدل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻘﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٣٠
ﻧﻚ ﻛﻨﻨﻐﻬﺎم  -أوﻳﻞ
ﺑﺮاﻳﺲ

اذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺎم
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﺈن
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﻈﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ« ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى
أدﻧﻰ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.

ﺗ ـﺠــﺎوز إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  12ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وارﺗﻔﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
ﺑ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة أﻳ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ 21
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
 2008إﻟﻰ  29ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺳـﻤــﺢ ﻫــﺬا اﻻﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﻮﻓـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟ ـﺤــﺮاري ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟ ــﻰ ﻃ ــﺎﻗ ــﺎت أﻧ ـﻈ ــﻒ ،وأﺟ ـﻬ ــﺰ اﻟـﻐــﺎز
اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي اﻟــﺮﺧ ـﻴــﺺ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻔﺤﻢ ،وإذ إن ﻣﺴﺘﻮى
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي ﻫـ ــﻮ ﻧـﺼــﻒ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻔﺤﻢ ﻓﺈن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺷﻜﻞ
ﻫﺒﺔ داﻋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺧــﻲ .وﻳ ـﻈــﻞ ﻫ ــﺬا اﻻﺳـﺘـﻨـﺘــﺎج
ً
ﺧــﺎﺿـﻌــﺎ ﻟـﻠـﺠــﺪل وﺗـﺒـﻌــﺚ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي )اﻟﻤﻴﺜﺎن( ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻣﺎ أﺣﺠﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت،
ً
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﻮض ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻮق
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟــﺬﻟــﻚ اﻟـﻐــﺎز ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻔﺤﻢ .وﺗـﺠــﺎدل دراﺳ ــﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ
ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن.
وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب أﺧــﺮى وراء
ﺗ ــﺮوﻳ ــﺞ ﺗ ـﻔــﻮق اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻔـﺤــﻢ،
وﺗ ـﺒ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎرات ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪوﻻرات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺐ ﻋــﻦ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي ،وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺎﻧــﻊ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺎز ،رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة .ﻛﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﻐﺎز

ً
اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي اﻟ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﻛﺒﺮ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن.
وﻟـﻠـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﻓ ــﺈن ﻣـﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ ،وﻳـﺘــﻮﻗــﻊ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﻜﻠﻤﺎت اﺧﺮى ،ﺣﺼﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻐﺎز ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻗﺼﻴﺮ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﻓــﺈن ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﻔﺤﻢ
ﻓﻮاﺋﺪه واﻟﻘﻀﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﺎز ﻟﻴﺴﺖ
ً
واﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ أﻳ ــﺔ ﺣـ ــﺎل ،ﻣـ ــﺎذا ﻋﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم؟ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل أﺛﺮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أو ﻋﻦ
اﻻﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ﻏ ــﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري .وﻳﺪرس ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
داﻧﻴﻴﻞ رﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ اﻧـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎزات
ﺣﺰﻣﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻻت اﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ– ورﻳﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب
"ﺟﺪال اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ".
وﻃـ ـ ـ ـ ــﺮح ﻋـ ـ ـ ــﺪة ﺳـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت
ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎس اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮاري أو ﻏ ـ ــﺎزات
اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة،
وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ
أﻧ ـﺘ ـﺠــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓﻴﻬﺎ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ــﻰ ﺧﻂ
اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

واﻟ ـ ــﻼﻓ ـ ــﺖ أﻧـ ـ ــﻪ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎخ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻛـ ـﺜ ــﺮ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
واﻟـﻐــﺎز .وﻛــﺎﻧــﺖ ﺧﻄﺔ ادارة أوﺑﺎﻣﺎ
ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﺖ
ً
ً
اﺻﻼﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
وﻛ ــﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ اﻟ ــﻰ اﻏــﻼق
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻔﺤﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻫﻲ
أﺣــﺪ أﻛـﺜــﺮ اﻟـﺠـﻬــﻮد أﻫﻤﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ا ﻧـﺘـﻘــﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
و ﺗــﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻬﺎ
ادارة ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،وﺑﺤﺴﺐ دراﺳــﺔ
رﻳـﻤــﻲ ،ﺣﺘﻰ اذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﺘ ــﺎم ﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔــﺔ ﻓــﺈن
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﻈﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
"اﻻﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ" ﺣـﺘــﻰ ﻣﻊ
ﻣ ـﻘــﺎرﻧ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻋ ـ ــﺪم وﺟـ ـ ــﻮد ﺧـﻄــﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى
أدﻧﻰ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
واﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺘــﺞ رﻳ ـﻤ ــﻲ أﻧ ــﻪ "ﺑـﻜـﻠـﻤــﺎت
اﺧ ــﺮى ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻘﺪر
ﻳﻔﻮق ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ أن اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮن
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا".
وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺘﻜﺮار.
وﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔــﺔ وﻫ ــﻲ ﻓﻲ
ﺻﻠﺐ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺒﻴﻮت

إﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﺰﻳــﺖ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻳﻬﺪد
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻋـﺸــﺮﻳـﻨـﻴــﺎت اﻟـﻘــﺮن
اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻﻧﺘﺎج
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز .وﺑـﺼـﻴـﻐــﺔ أﺧ ــﺮى
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،إن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻫﻲ
ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻧ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓﻴﻪ
اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻓﻮاﺋﺪ اﻏﻼق ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻔﺤﻢ.
واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎن،
وﻟﻴﺲ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺣﺮاق ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﺎج
اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻃﻠﺐ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ً
وﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎن
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻻﻧﺘﺎج.
وﺗ ـﻈــﻞ اﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺿﺨﻤﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺼﻌﺐ
ﺣ ـﻠ ـﻬــﺎ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻻﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت ﻻ
ً
ﺗـﺘـﻐـﻴــﺮ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا .وﺗ ـﻘ ـﻔــﺰ اﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت
اﻟﻤﻴﺜﺎن ﺑﺸﺪة ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺠﺎوز اﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺧﻂ اﻷﺳﺎس.
ً
وﻳ ـ ـﺤـ ــﺬر رﻳـ ـﻤ ــﻲ ﻣـ ــﻦ أﻧ ـ ــﻪ "وﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ إﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ــﻞ أن ﺗ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺾ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎن اﻟﺰاﺋﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮات

ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮت اﻟ ــﺪﻓـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ
ﺧـﻄــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔــﺔ ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳﺘﻢ
ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﻴﺜﺎن ﺑﺼﻮرة
دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ" .وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﺗﻮﺟﺪ
ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻫــﺬه اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮات ،وﻟﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 2030ﺳﻴﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ  1.6ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻻﻧﺘﺎج اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﻳـﺘــﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺎرج ﻣﻤﺎ

ﻳ ـ ــﺆدي اﻟـ ــﻰ ﺧ ـﻔــﺾ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻣــﻦ
ﺛــﻢ ﺣﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ .وﺳﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻨﺪﺋﺬ اﻟﻰ اﻃﻼق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  200و250
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﺘﺮي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﺳﻴﻄﻠﻖ
وﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮارد
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺪرت
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺑﻨﺤﻮ  417ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2016
وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻒ
اﻻﻧﺘﺎج اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺎدل
ﻏﺎزات اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030

ً
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻬﺪد ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف!
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٢
●
دﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﺮ  -ﻣﺠﻠﺔ
ﻓﻮرﺗﺸﻦ

ﻗ ــﺪم وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﺣ ـ ــﻮل ﻣـ ــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣـﺴـﺘــﻮردات اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ً
ﺗـﺸـﻜــﻞ "ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪا ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ"
ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة .وﻟ ـﻴــﺲ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ
ً
اﻟـ ـ ـ ـ  270ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻟـ ـﻤ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن
أن ﺗــﺪﻋــﻢ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﺴﻴﺎرات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﺳ ـ ـ ــﻮف ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ذﻟ ـ ــﻚ ﻹدارة
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻃـ ــﺮح ﺗ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة.
وﻛﺎﻧﺖ اﻻدارة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺒﺮرات
اﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻟـ ـﻔ ــﺮض ﺗـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ واردات
اﻟﺼﻠﺐ واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم.
وﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺳ ــﻮف ﻳ ـﻜــﻮن اﻻﺗ ـﺤــﺎد
ً
اﻷوروﺑ ــﻲ – وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
– اﻟ ـﺘــﻲ أزﻋ ـﺠ ــﺖ ﺳ ـﻴــﺎراﺗ ـﻬــﺎ ﻣﻨﺬ
زﻣ ــﻦ ﻃــﻮﻳــﻞ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ
أن ﻧﺠﺎح ﺳﻴﺎرات ﻣﺮﺳﻴﺪس ﺑﻨﺰ

●

أدﻳﻞ ﺑﻴﺘﺮز  -ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺮﺳﻴﺪس ﻓﻲ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
وأودي ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻗﻞ ﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻻ ﻳـﺴـﻌــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرة أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
آﻧـ ـﺠـ ـﻴ ــﻼ ﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻞ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﺮض
ﺗ ـﻌــﺮﻓــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات
اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺦ ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺑــﻮﻟـﻴـﺘـﻴـﻜــﻮ" :إذا ﻛـﻨــﺎ ﻧـﺘـﺤــﺪث ﻋﻦ
ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ﻓـﻠـﻴــﺲ ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻬــﻞ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟــﻲ ﻛـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرة
ﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ أن أﻓ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻛـ ـﻴ ــﻒ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ً
ً
ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺮا ﻗـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
ا ﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة .ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎراﺗﻨﺎ
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻫﺬه
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﺗ ـﺼ ـﻨــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وأﻛ ـﺒــﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟـﻬــﺎ ﻳﻘﻊ
ﻓﻲ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ" .وأﺑــﺮزت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ً
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ" :ﻫـ ــﺬا ﻛ ـﻠــﻪ ﻳــﺪﻋــﻢ اﻗـﺘـﺼــﺎد

اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ".
وﺣﺬرت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺎع اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪات اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧﻔﺾ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻧﺴﺒﺖ وﻛﺎﻟﺔ
"روﻳﺘﺮز" إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن" :ﻫﺬه
اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت ،إذا ﻃﺒﻘﺖ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳ ـﻴــﺎرات
ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أوﻓﺸﻮر وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ أﻣﻴﺮﻛﺎوﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ".

أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﺄرﺑﺎح ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫــﺬه اﻷرﺑــﺎح اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻻﺣﻘﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ ،وﻟـﻬــﺬه اﻷﺳﻬﻢ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻷﺧﺮى.

ً
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا
ً
ﺻﻐﻴﺮا ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017إذ ﺑﺎﻋﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة،
وﻓﻲ ﻋﺎم  2018رﺑﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ دﻳﻠﻮﻳﺖ ،ﺳﻮف
ﺗﺼﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋــﺎم  2022اﻟــﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺜـﻘــﻞ ،وﺳ ــﻮف ﻳﻜﻮن
ً
ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻴﺎرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ رﺧﻴﺼﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻠﻚ
ﺳﻴﺎرة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻔﺮي ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻤﻮ
ً
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا.
وﻳ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮل ﺟ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮن ،ﺧ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة:
"ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2022ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺗﻌﺎدل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﺪﻳﺰل
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات".
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق ،وﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻹﻋـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،وﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻷرﻗﺎم
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎرة أي ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ،ﺑﻞ ﻛﻢ ﺗﻘﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺤﻦ
ً
ﺳ ـﻴــﺎرة ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻛــﻞ ﺳـﻨــﺔ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺷــﺮاء
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﺪﻳﺰل وﻛﻢ ﺗﻘﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﺮﻧﺴﺎ أو
ﻫﻮﻟﻨﺪا أو اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ً
ﺻﻔﻘﺔ أﻓﻀﻞ أﺳﺎﺳﺎ.
وﻗﺎرن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎرة ﻏﻮﻟﻒ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻮﻟﻒ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
واﻟــﺪﻳــﺰل ﺧــﻼل أرﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﻮات ،وﺗﺒﻴﻦ ﻟــﻪ أن
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ أرﺧ ــﺺ ﻓــﻲ ﻛﻞ

واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد .وﻛﺎن اﻟﻔﺎرق أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ
ﺣﻴﺚ اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أرﺧﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺰل.
ورﻏ ـ ـ ــﻢ ذﻟـ ـ ــﻚ وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻣـ ــﻊ ﻫـ ـﺒ ــﻮط ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ
اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻜــﺎن آﺧ ــﺮ ،ﻳﺘﻨﺒﺄ دﻳﻠﻮﻳﺖ
ﺑﺄن ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮف
ً
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﻠﻬﺒﻮط .وﻳﺸﻴﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳـﻠــﻮﻳــﺖ اﻟــﻰ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺳــﻮف ﺗـﺒــﺪأ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  2022وأﻧـﻬــﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم  2024ﺳﻮف
ﺗﺸﻜﻞ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻔﺮي ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط.
وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺎت ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ا ﻟــﻰ  21ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ .وﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ أﻗــﻞ ﺑـ  14ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﻴﺎرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺣﺜﻮ د ﻳـﻠــﻮ ﻳــﺖ أن اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻦ
ﺗﻌﺎدل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻔﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻨﻔﻖ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
ﺧ ــﻼل اﻷﻋ ـ ــﻮام اﻟـﺨـﻤـﺴــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،وأﻋـﻠـﻨــﺖ
ً
ً
أﺧـﻴــﺮا ﺧﻄﻄﺎ ﻟﻀﺦ  800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ
ﻣﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﻴﺴﻲ ﻟـﻠـﺒــﺪء ﺑــﺈﻧـﺘــﺎج ﺳـﻴــﺎرات
ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة .وﻗــﺎﻟــﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺷﻪ إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺼﻒ
اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2023ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻟﻔﻮ
إ ﻟ ــﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧـﺼــﻒ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ  .2025وﺗﺨﻄﻂ
"ﻣـ ــﺮﺳ ـ ـﻴـ ــﺪس ﺑ ـ ـﻨـ ــﺰ" ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧـ ـﺴ ــﺦ ﻣـ ــﻦ ﻛــﻞ
ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋــﺎم  2022وﺳــﻮف ﺗﻌﺮض ﺷﺮﻛﺔ ﻓــﻮرد 16
ﺳﻴﺎرة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﻠﻮل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم.

ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺴﻨﺖ واﺣﺪ
اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺼﺔ  ٪٢٥ﻣﻦ »ﺟﺖ آﻳﺮوﻳﺰ« اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﺔ
●

أﻧﻮراج ﻛﻮﺗﻮﻛﻲ  -ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ "ﺟﺖ آﻳﺮوﻳﺰ إﻧﺪﻳﺎ" اﻟﺘﻲ
أﺿﻌﻔﺘﻬﺎ اﻟــﺪﻳــﻮن ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﻄﻮط
ﺟــﻮﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺒﻴﻊ
ﺣﺼﺔ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺑﻴﺔ واﺣﺪة
ً
أي أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺳﻨﺖ أﻣﻴﺮﻛﻲ واﺣﺪ،
وذﻟ ــﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺮﺿﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻲ  21ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﻤـﺜــﻞ اﻹﻧـ ـﻘ ــﺎذ ﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮز
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣــﻊ دﻧ ــﻮ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ.

 – 1ﻣﺎﻫﻲ »ﺟﺖ آﻳﺮوﻳﺰ«؟

ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام واﺣﺪة
ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮط ﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻞ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ
راﺋﺪ أﻋﻤﺎل ﻳﺪﻋﻰ ﻧﺎرﻳﺶ ﻏﻮﻳﺎل ﺑﻌﺪ أن
أﻧﻬﺖ اﻟﻬﻨﺪ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺮان
ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻫ ــﻲ اﻵن ﻣـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  24ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃ ـ ـﻴـ ــﺮان اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﻓــﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ  13.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪي ،وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ أﻛـﺜــﺮ
ً
ً
اﻷﺳﻮاق ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ
ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ رﺣﻼت إﻟﻰ وﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﺪن وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة.

َ – 2ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﺘﺎﻋﺐ؟

ﺑــﺪأ ﻋــﺪد واﻓــﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺈﻏـ ـ ــﺮاق اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق ﻓــﻲ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼ ــﻒ ﻋ ـ ـ ــﺎم  2000وﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ــﺮض
ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ
ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪﻫ ــﺎ ،وﺷ ــﺮﻋ ــﺖ "ﺟ ــﺖ آﻳ ــﺮوﻳ ــﺰ"
ﺑ ـﺨ ـﻔــﺾ أﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺗ ــﺬاﻛ ــﺮﻫ ــﺎ واﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ
ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻗ ــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ذﻟﻚ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ  30ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ وﻗــﻮد
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻴﻤﺎ رﻓﺾ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻬﻨﻮد اﻟﺤﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم
ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ــﺮﺣ ـ ــﻼت وﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻪ.
وﺑﺨﻼف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺮض
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ ﺟــﺖ
ً
آﻳﺮوﻳﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ

أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن .وﻗﺪ ﺧﺴﺮت ﺟﺖ آﻳﺮوﻳﺰ
ً
أﻣﻮاﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ وﻟــﺪﻳـﻬــﺎ
دﻳﻮن ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  72.99ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻴﺔ
)أي ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺮح ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ
اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻣـﻨــﺬ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻓﺈن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﺗﻈﻬﺮ أن ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣــﻮاﻟــﻲ  3.55ﻣـﻠـﻴــﺎرات روﺑﻴﺔ
ً
ﻧـ ـﻘ ــﺪا ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋــﻦ ﺳ ــﺪاد ﻗ ــﺮوض ﻛﺎﻧﺖ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ  31دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ وأﺟ ـﻠ ــﺖ
دﻓﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ.

 – 3ﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﻘﺘﺮح؟

اﻗـﺘــﺮﺣــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ
ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪي أﺧﺬ ﺣﺼﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  50.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻘﺎء روﺑﻴﺔ واﺣﺪة
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ إﺻـ ــﺪار  114ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﻬﻢ
ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻲ ﻣﻨﺎورة ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
إﻃ ـ ـ ــﺎر ﻋ ـﻤ ــﻞ وﺿـ ـﻌ ــﻪ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎط
اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﺧﻄﺔ
ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻨﻚ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ

ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺲ ﻏﻮﻳﺎل وﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان
ﺑﺠﻤﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻐﻴﺮ ﺑﺪوره ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﺷﺮﻛﺔ "ﺟــﺖ آﻳــﺮوﻳــﺰ" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻲ  85ﻣﻠﻴﺎر روﺑـﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟﻞ
اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺪﻣـﻴـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ
ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم إﻟ ــﻰ ﺟـﺴــﺮ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻔـﺠــﻮة
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺦ أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة وإﻋــﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ دﻳــﻮن وﺗﺼﺮف ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻣﺜﻞ
ﺑﻴﻊ ﻃﺎﺋﺮات وﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ً
اﺗﻔﺎق اﻟﺒﻨﻚ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻟﻠﺪﻳﻮن
إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮن ﺳﻮف
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ روﺑ ـﻴــﺔ واﺣ ــﺪة ﻓﻘﻂ
ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

 – 4ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟

ﻃﺮﺣﺖ إدارة "ﺟﺖ آﻳﺮوﻳﺰ" ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ ،إن اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ
ً
ﺳﻮف ﻳﺸﺎرﻛﻮن أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺟﻮﻟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ

ً
اﻟـ  114ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ.
وأﺟﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻃـ ـﻴ ــﺮان اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻹﻣـ ــﺎراﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗـﻜـﺘــﻞ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "ﺗ ــﺎﺗ ــﺎ" ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻋ ــﺮض ﻏــﻮﻳــﺎل
ﺿــﺦ ﻣــﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  7ﻣـﻠـﻴــﺎرات روﺑﻴﺔ
إذا ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﺼـﺘــﻪ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ 25
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗ ــﺪ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﺣــﻮاﻟــﻲ 14
ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻴﺔ وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺼﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺪ ﻳﻘﺪم ﺻﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪي ﻣﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  13ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻨﺎة
اي ﺗﻲ اﻵن اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.

 – 5أﻫﻤﻴﺔ اﻧﻘﺎذ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ؟

ﺳﻮف ﻳﻮاﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل أﺷﻬﺮ
واﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃ ـﻴــﺮان – ﻣــﻊ ﺗﻌﺮض
 23أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ – ﺳﻮف ﻳﻠﻄﺦ
ﺻــﻮرﺗــﻪ ﻛـﻤـﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻷﻋ ـﻤــﺎل وﻳـﻐــﺬي
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إﻧﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
وﻋﻮده ﺣﻮل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
ً
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤـﺤـﺘ ـﻤــﻞ أﻳـ ـﻀ ــﺎ أن ﻳﻔﻀﻲ
ﻏ ـﻴ ــﺎب ﺟ ــﺖ آﻳ ــﺮوﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻣــﻦ
ً
ﻣ ــﻮﻣ ـﺒ ــﺎي ﻣ ـﻘ ــﺮا ﻟ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ رﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺬاﻛـ ــﺮ وﻫ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻴ ــﺮ رﺣـ ـ ـ ــﻼت إﻟ ــﻰ
 37وﺟ ـﻬ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ .وﻗـ ــﺪ ﺗ ــﻢ إﺑـ ــﺮاز
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳـ ـﻌ ــﺖ ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻮدي إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺎﺗﺎ.

 – 6ﺣﺪود اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد؟

اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻗﺪ أﻟﻐﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬ
ً
ﻣــﻦ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ ﻣ ـﻘــﺮا ﻟـﻬــﺎ وﺟ ـﻬــﺎت ﺳﻔﺮ
وﺧ ـﻔ ـﻀ ــﺖ آﻻف اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ ووﺿ ـﻌ ــﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺑ ــﺢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻣ ـﻜ ـﻠ ــﻒ ﺑـﻌــﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻨﺤﻮ  3.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻗ ـﻠ ـﺼــﺖ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 21.4
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺸﺮاء ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻨﻎ
وآﻳﺮﺑﺎص ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺮاء
ﺧﻄﻮط ﻃﻴﺮان ﻣﺘﻌﺜﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳ ــﻮف ﺗـﻐــﺬي ﺷــﺮﻛــﺔ ﺟــﺖ آﻳــﺮوﻳــﺰ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺮ اﻟ ـ ــﻰ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة
اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺗﻨﻘﻞ اﻟﻬﻨﻮد اﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ.

 – 7ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺧﺮى؟
أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ ﺻﻌﺒﺔ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة ﺗﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﺘ ــﺬاﻛ ــﺮ اﻟ ــﻰ ﻣ ـﺠ ــﺮد ﺳـﻨـﺘـﻴــﻦ ،وأﻧ ـﻬــﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻄﻮط ﻛﻨﻐﺰﻓﻴﺸﺮ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ
ﻗﻄﺐ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﺠﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻋــﺎم  2012ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ
واﻟﻤﻄﺎرات.
وﻛﺎدت ﺳﺒﺎﻳﺴﺠﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ أن ﺗﻨﻬﺎر
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﻮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة وإﺣﻴﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ
آﻳ ــﺮ إﻧ ــﺪﻳ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋﺒﺮ
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎذ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎوي ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات
اﻟﺪوﻻرات.
ً
وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد أﻗﺎﻣﺖ ﺧﻄﻮط
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻳﺮآﺳﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺘـﻌــﺮض إﻟــﻰ ﺧ ـﺴــﺎرة .وﻳــﻮﺟــﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎء واﺣﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺪﻳﻐﻮ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ر ﺑ ــﺢ ﻋـﺒــﺮ ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺰﻳﺔ واﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت أﻛﺒﺮ ﻟﺸﺮاء ﻃﺎﺋﺮات.
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ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
إن اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ
إﻧﺠﺎز آﺧﺮ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام،
إذ ﺳﺒﻖ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ
اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺘﻲ رﻛﺎب اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ
اﻷوﻟﻰ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،وأﻋﻀﺎء
»اﻟﻮاﺣﺔ« و»ﺑﻴﺎن« و»اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ«
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﻤﻐﺎدرون« ﻓﻲ
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

دﺷ ـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟــﺮﻛــﺎب  T4أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺣﻀﻮر
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة "اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ"
ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟ ـﺠــﺎﺳــﻢ ،وﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻮزان ،واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺸﻴﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻹدارة اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎرات ﻛ ــﻮاﻧ ــﻎ ﺳ ــﻮو ﻟــﻲ،
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"،
و"اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ".
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـﺘــﺪﺷ ـﻴــﻦ ،أﻋ ــﺮب
اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ﻋ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑ ـﺘــﺪﺷ ـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎﻻ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب رﻗﻢ 4
ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث وإﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺮﻛﺎب اﻟﻜﺮام واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
رﺣــﻼت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺸﻴﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻹدارة اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎرات ،واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻛ ــﺎن ﻟﻬﻢ
اﻟ ـ ــﺪور اﻟـ ـﺒ ــﺎرز ﻓ ــﻲ اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ رﻗﻢ ."4
وأﺿــﺎف" :ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺗﻘﺪم
ﻟـﻬــﻢ ﺑـﺠــﺰﻳــﻞ اﻟـﺸـﻜــﺮ واﻻﻣـﺘـﻨــﺎن ﻋﻠﻰ
ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ واﻟـﺤـﺜـﻴـﺜــﺔ ﻓﻲ
ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﻓﻖ داﺧــﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺗ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺎ وﺗ ــﺪرﻳـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎ ﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ".

»ﻳﻮﺑﺎك« ﺗﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺒﻨﻰ

وﺗــﺎﺑــﻊ" :اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ
إﻧـ ـﺠ ــﺎز آﺧـ ــﺮ ﻳ ـﻀ ــﺎف إﻟـ ــﻰ إﻧـ ـﺠ ــﺎزات
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺒﻖ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻓﺘﺘﺎح
ﻗﺎﻋﺘﻲ رﻛﺎب اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ورﺟﺎل
اﻷﻋـﻤــﺎل ،وأﻋﻀﺎء )اﻟــﻮاﺣــﺔ( و)ﺑﻴﺎن(
و)اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ( ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺎدرون
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ان ذﻟ ـ ــﻚ "ﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ ﺳـﻌــﻲ

ا ﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ
ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺳـﺒــﻞ اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻟـﻠــﺮﻛــﺎب
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮام ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﻛ ــﺐ ﻣـ ــﻊ أﺣـ ــﺪث
ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان واﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ
اﻟـﺠــﻮي ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺻﻤﻤﺖ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻄﺮازات ،وﺑﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ درﺟﺔ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ
اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".
وأردف" :ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺔ
ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﺣـﻠــﻮل اﻷﻋ ـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
رﺟ ــﺎل اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ،وﺗــﺬاﻛــﺮ ﻟـﺤـﻀــﻮر اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
واﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺪق  5ﻧـﺠــﻮم ،واﻟـﺘـﻨـﻘــﻼت ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1000دﻳـﻨــﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ
ً
ﻓﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺴﺤﺐ
ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ  30أﺑﺮﻳﻞ .2019
وﻋ ــﻦ إﻃ ــﻼق ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻗــﺎﻟــﺖ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻫ ـﻨــﺎدي ﺧــﺰﻋــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ" :ﻗــﺪﻣـﻨــﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح،
ً
ﻟ ــﺬا ﺣــﺮﺻـﻨــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم أﻳ ـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ إﻃ ــﻼق اﻟﺤﻤﻼت
ً
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺣﻤﻠﺔ
 UEFA Champions Leagueاﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻗﺮرﻧﺎ
ً
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  Mastercardإﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺠﺪدا،
وﻣﻨﺢ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة
وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﺤﻈﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ".

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ﺳـﻌـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ ،وﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ،أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـﻄ ـﻠ ــﺔ
اﻷﻋ ـ ـﻴـ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ــﺪار اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ،ﻓــﻲ ﻓﺮﻋﻪ
ﺑـﻤـﻄــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺻﺎﻟﺔ "اﻟﻘﺎدﻣﻮن".
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ) ،(888225-1اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻫﻞ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻳﺪاع اﻵﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ُ
وﻳﺴﺮ وﺑﺼﻮرة آﻣﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.cbk.
 ،comوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ  CBK Mobileﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ واﻷﻟﻮاح اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻋﻠﻰ
ً
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮاﺗﺴﺎب  50888225أﻳﻨﻤﺎ ﺷﺎؤوا ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺒﺎﺷﺮ
أﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ) 27اﻟﺠﺎري(.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ )ﻳ ــﻮﺑ ــﺎك(؛ ﺑــﺪء
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ
اﻟ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎب ) (T4ﺑ ـﻤ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ  7ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻋــﺪد ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ) (T4ﻳﺒﻠﻎ
 2457ﻣﻮﻗﻔﺎ ) 657ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺪى
اﻟـﻄــﻮﻳــﻞ و 1800ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟ ـﻤــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ-
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻟﺮﻛﻮن اﻟﺴﻴﺎرات ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ  650ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ( ،وﻫﻲ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻈﻠﻠﺔ وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﺑﺔ.
وﺣـ ــﺪدت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻴــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ  T4ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
 500ﻓـﻠــﺲ ،و 500ﻓـﻠــﺲ ﻟـﻠـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،و1
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ
ذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟ ـﻤــﺪى اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮ ،وأﻣ ــﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺘﺒﻠﻎ دﻳﻨﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب  4ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺟـﺴــﺮ ﻗـﺼـﻴــﺮ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـﻴــﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺴﺎﺗﻼﻳﺖ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻊ

اﻟﺠﺎﺳﻢ وﻟﻲ واﻟﻔﻮزان أﺛﻨﺎء ﻗﺺ ﺷﺮﻳﻂ اﻻﻓﺘﺘﺎح

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ Mastercard
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ Mastercard
ﻟﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ  UEFA Champions League 2019اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻤﻼء "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ورﺑــﺢ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ  3رﺣــﻼت ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ،ﻋﻨﺪ
اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت  Mastercardاﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ ،إذ إن ﻛﻞ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻳــﺆﻫــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣــﺪة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛ ــﻼث ﻓ ــﺮص ﻋﻨﺪ
ً
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺧﻼل أﻳﺎم
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺳ ــﻮف ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺴـﺤــﺐ ﻋـﻠــﻰ  3أﺳـﻤــﺎء ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑﺮﺣﻠﺔ
ً
ً
ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
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ﻫﻨﺎدي ﺧﺰﻋﻞ

ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟـ ــﺬا ﻳ ـﺴــﺮﻧــﻲ وﻧ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋﻦ
أ ﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة واﻻدارة
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
أن أﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ــﺄﺳ ـﻤ ــﻰ آﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻬــﺎﻧــﻲ
واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت اﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ
وﻟ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻬ ــﺪه اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ".

ً
»ﺑﻴﺘﻚ« :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

أﻛﺪ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" أن ﺑﺈﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻼﺋﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗــﺎت
دون اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﺪ ﺑ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺎت ﻋ ـﻤــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮوع أو أﻳ ــﺎم
اﻟﻌﻄﻼت واﻹﺟﺎزات ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﺗ ـﺼ ــﺎل داﺋ ــﻢ وﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣ ــﻊ اﻟـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ
اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺼﺮي وﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻦ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﺑﻌﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ،kfh.comأو ﻓﺮﻋﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺖ "ﺑﻴﺘﻚ" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﺟﻬﺎز
" "XTMاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ذاﺗ ــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﻓﻲ
اﻷﻓﻨﻴﻮز وﻓﺮع ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺳﻴﺎرات ﻣﻮﺑﻲ "ﺑﻴﺘﻚ".
وأﺣ ــﺮز "ﺑـﻴـﺘــﻚ" اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻓــﺮﻋــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻷول ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان ""kfh go
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﻮﻓﺮ

ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﺑﻼ
وﺟﻮد أو ﺗﺪﺧﻞ أي ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﺮي ،وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮع
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
ً
وأﻳ ـﻀ ــﺎ ﻧـﺠــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎت
أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ وإﺿﺎﻓﺔ  7ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪي ﻣ ــﻦ دون اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
ً
 ،QR codeوأﻳﻀﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ أو رﻗ ــﻢ اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎل ،ﻣ ــﻊ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺠﺪدة،
وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮف
اﻵﻟﻲ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء "ﺑﻴﺘﻚ" اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﻬﺎز " "XTMاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ذاﺗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ واﻹﻳ ـ ـ ــﺪاع ﻣ ــﻦ ﻏ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺚ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻓـﺘــﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت )اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ –
اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ

 ...وﻳﻘﺪم ﻗﻴﺎدة ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ »ﺑﻮرﺷﻪ« ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ أن ﻋـﻤــﻼء
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻛﺎﻧﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺣﺪث اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺼﺮي واﻟﺸﻬﻴﺮ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ »ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑــﻮر ﺷــﻪ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 «2019اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺧـ ــﺎﺿـ ــﻮا ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎدة
اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت ﺑ ــﻮرﺷ ــﻪ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ اﻷداء،
ﺗﺤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﺮف ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻲ ﺑﻮرﺷﻪ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ،ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ.

» «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات

وﻗ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن
ﻋﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻤﺘﻌﻮا
ﺑ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻗـ ـﻴ ــﺎدة أﺣ ـ ــﺪث ﻃ ـ ـ ــﺮازات ﺑ ــﻮرﺷ ــﻪ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﺤﺪث اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺜﻴﺮ،
وﺧﺎﺿﻮا ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻮرﺷﻪ.
وﻋﺒﺮ ﻋﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﺪى "اﻟﺘﺠﺎري" ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ وﺷﻜﺮﻫﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ

ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺤﻀﻮر ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،أﻛ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
ﺣﺮﺻﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻛــﻞ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

»زﻳﻦ« ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ »«COFE

ﻗ ـ ــﺪم ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
" "KIBرﻋﺎﻳﺔ ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﻪ
ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات،
ً
وﻋﻘﺪ أﺧـﻴــﺮا ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻹﻋـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ وﺣ ــﺪة اﻻﺗـﺼــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻧـ ــﻮاف
ﻧــﺎﺟ ـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ً
أﻣﺲ ،إن "اﻟﺪوﻟﻲ" ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ

ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗ ــﺮوج ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،
"ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ً
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ً
ً
أن ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻨــﺎ أدت دورا را ﺋـ ــﺪا
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﻧ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺎ أن رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
" "KIBﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا ا ﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ

إﻳ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻪ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﺑ ــﺄﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ وﺗــﺄﺛـﻴــﺮﻫــﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻌﻰ
اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ "زﻳﻦ" ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " "COFEاﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ُ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﻬﻮة ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض
وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ" ،ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ " ،"COFEاﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮاﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل
ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ُﻧ ّ
ُ
ﻘﺪﻣﻬﺎ – واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ  -ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ّ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ ر ﻳــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ".
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺆﺳﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ " "COFEﻋﻠﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗـ
ـﺎل ّ
ّ
ً
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ" ،داﺋـﻤــﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ أن
ّ
واﻟﺘﻄﻮر
ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ زﻳﻦ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ زﻳﻦ ُﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،وﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﻀﺎﻓﺔ ُﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻨﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ّ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت".

ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﻣﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﻤﻼء ،واﻻﺳﺘﻤﺎع
إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺎﻗﻢ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻫﻞ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ  ،1803333ﺑﺬات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
وﺷﺮاء ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« :ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻌﻤﻼء  redو»ﻧﺼﻮر«
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ وﻋ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ ،أﻋـﻠــﻦ
ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـ ــﺮوض
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼء
ﺣﺴﺎﺑﺎت  ،redإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ
ﺣﺴﺎب ﻧﺼﻮر ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن ﻋ ـﻤــﻼء ﺣ ـﺴــﺎب red
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎع ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة أﺣـ ــﺪث
اﻷﻓـ ــﻼم ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ دور اﻟـﻌــﺮض
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ )ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻜ ـﻴــﺐ( ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ،ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ
اﻻﻋﺘﻴﺎدي ) 3.5دﻧﺎﻧﻴﺮ( ،ﻣﻦ 21
ﻓﺒﺮاﻳﺮ إﻟﻰ  2ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻛـﻤــﺎ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻵﺑـ ــﺎء ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻧ ـ ـﺼـ ــﻮر ﻟ ــﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل،
ا ﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 10
دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻌﺎب وﻛﺎﺳﺒﺮ
ﺳﻜﻴﺮ ﺳـﻜــﻮل ،ﻋﻨﺪ إﻋ ــﺎدة اﻟﺸﺤﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت "اﻟﺨﻠﻴﺞ".

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

وﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،ﺻ ـ ـ ﱠـﺮح
أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ،ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
"اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ" ،ﺑـ ــﺄن "اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳـﺴـﻌــﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪوام إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎدرات
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة ،ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ،ﻹﺿـ ـﻔ ــﺎء
اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ً
ً
»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ وﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات .وﺗﻮﻓﺮ "ﻳﻮﺑﺎك"
ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻟﻒ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ إﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب  4ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ وﻣﻼﺋﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟـ ـ "ﻳ ــﻮﺑ ــﺎك" ﻧ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻋـﻘـﻴــﻞ" :ﻣ ــﻊ اﻗ ـﺘ ــﺮاب ﻣــﻮﺳــﻢ
اﻟﻌﻄﻼت وزﻳ ــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻧﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻋﺒﺮ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب  1وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
."4
وأ ﺿــﺎ ﻓــﺖ ﻋﻘﻴﻞ " ﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﺜﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﺑﺎك
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎر إﻧﺘﺸﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮﻋﺔ وﺳﻼﺳﺔ
ﺑﺪء اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت".

ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺑﻨﺎء
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣ ـﻬ ــﺎرات اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة ،واﺗ ـﺒ ــﺎع أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻣﺘﺠﺪدة .وﺗﻢ
ﻋﻘﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻔﻨﻄﺎس اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﱠ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻪ ،ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻘﺎدة ﻓﺮﻗﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻷﻗﺴﺎم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧـﺠــﺎزات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
وﺗ ــﻢ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻟـﺘـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻊ أﻫ ــﺪاف
ُ
واﺿﺤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺗﺂزر ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻔﻌﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ
اﻹﺑﺪاع ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻘﻴﺎدة واﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﺮوف
ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ.

ُﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ "ﺑﺮﻗﺎن" ،ﻫﺎﻟﺔ
اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ،
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأداء
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﻋﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﻮل:
"ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،ﻧﺴﻌﻰ
ﺟــﺎﻫــﺪﻳــﻦ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﺗـﺸـﺠــﻊ اﻷﻓ ـﻜــﺎر
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ،أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﺋﺪة،
ﻛﻤﻘﺼﺪ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟـﻘــﺎدم ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب،
ﺿ ـﻤــﻦ إﻃـ ــﺎر ﺛ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ
واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ".
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«زمن آخر» للدكتور فريد
جبور و{صيادون في شارع
ّ
ضيق» لجبرا ابراهيم جبرا ...
روايتان للقراءة.

١٥

أشادت الشيخة انتصار
العلي بفريق عمل فيلم
"ساعة زمان" ،مشيرة
إلى أنهم أثبتوا جدارتهم
ً
سينمائيا.

ليفين رامبين تتصدر اإلعالن الدعائي
للموسم الجديد من «»Gone
طرحت شبكة  WGN Americaمقطعا دعائيا جديدا
للموسم األول من المسلسل التلفزيوني القادم "،"Gone
المقرر بدء عرضه في  27فبراير الجاري ،وتصدرت بطلة
العمل ليفين رامبين اإلعالن الدعائي.
ويــدور مسلسل الجريمة حول قصة كيت النيجان،
الناجية من قضية اختطاف األطفال الشهيرة ،وفرانك
نوفاك ،عميل مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أنقذها،
وبعد سنوات ،قام نوفاك بتجنيد النيجان لالنضمام
إلــى فرقة عمل خاصة مكرسة لحل حــاالت االختطاف
وحاالت المفقودين.
كما تشمل قائمة الممثلين ،إلى جانب ليفين رامبين،
كريس نوث ،داني بينو ،تراسي توماس ،آندي مينتوس،
وفقا للتقارير اإلعالمية العالمية التي تناقلت الخبر.
يذكر أن رامبين انضمت إلى فريق عمل فيلم Netflix
القادم  ،The Dirtوهو العمل المأخوذ عن السيرة الذاتية

ساندرا أوه

واعترافات فرقة "موتلي كرو" األكثر شهرة في العالم،
الصادر عام  ،2001بعنوان The Dirt: Confessions of
.the Most's Asian Rock Band
ويــؤدي مغني الــراب ماشين جــان كيلي دور تومي
لي ،ويلعب دوجالس بوث دور نيكي سيكس ،وسيقوم
دانـيــال ويبر بــدور فينس نيل ،واسـتـنــادا إلــى السيرة
ال ــذات ـي ــة ف ــإن الـفـيـلــم يـتـبــع ص ـعــود ال ـم ـج ـمــوعــة ،حتى
تقديمهم الحفلة األ خ ـيــرة فــي ليلة رأس السنة 2015
في مركز ستابلز بلوس أنجلس ،ويخرج الفيلم جيف
تريمين ،بينما يقوم ريتش ويلكس وتــوم كابينوس
بكتابة النص.
يذكر أن "موتلي كرو" هي فرقة ميتال أميركية سابقة،
تأسست من قبل عازف البيس نيكي سيكس والطبال
تومي لــي ،والمغني فينس نيل وعــازف الجيتار ميك
مارس ،وباعت الفرقة أكثر من  100مليون اسطوانة في

جميع أنحاء العالم ،ومن المتوقع عرض الفيلم خالل
مارس المقبل.
وظ ـه ــرت لـيـفـيــن ف ــي مـسـلـســات ع ــدي ــدة ،مـثــل غــريــز
أناتومي والمبيد :سجالت سارا كونورز وسي إس آي:
ميامي .وفــي  2012شاركت في فيلم مباريات الجوع،
وفي  2013بيرسي جاكسون :بحر من الوحوش.
وحصلت على جائزة إيمي النهارية ألفضل ممثلة
صغيرة في مسلسل درامي ،عن المسلسل التلفزيوني
ال ـجــديــد "تــرم ـي ـن ـتــور م ــذك ــرات سـ ــارة ك ــون ــر" ،لـحـســاب
قناة "فوكس" التلفزيونية والذي تجري أحداثه وسط
أجواء من المغامرات ،ويتوقع كثير من نقاد التلفزيون
أن تحتل ليفين موقعا متميزا على خــار طــة نجمات
هوليوود الجديدات.

كولين فاريل

بينك

عرض «»Killing Eve
أبريل المقبل

بينك أطلقت سنغل
«»Walk Me Home

«ديزني» تواصل ترويج
فيلمها «»Dumbo

كشفت شبكة  BBCعن أول تريلر للموسم الثاني من مسلسل
" "Killing Eveالمقرر بدء عرضه في  7أبريل المقبل.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـسـلـســل ح ــول مـ ـط ــاردات ب ـيــن ضابطة
مخابرات تؤدي دورها البطلة ساندرا أوه ،التي تعيش حياة
ً
مملة وروتينية ال تترقى في عملها أبدا ،حتى بدأت مهمتها
ً
التي ستغير حياتها تماما ،وهي اصطياد قاتلة مأجورة ،أدت
دورها جودي كومر.
وتضم قائمة الممثلين ساندرا أوه ،جودي كومر ،فيونا شو،
كيربي هاول -بابتيست ،كيم بودنيا ،ديفيد هيغ ،دارين بويد،
شان ديالني ،وأوين ماكدونيل.

أطلقت النجمة العالمية "بينك" أغنية سنغل جديدة
" "Walk Me Homeمــن ألـبــومـهــا الـمـقـبــل "Hurts 2B
 "Humanالمقرر إطالقه في أبريل المقبل.
ً
وكانت النجمة البالغة من العمر  39عاما ،صرحت
منذ أسبوعين أنها تستعد إلطالق أغنية جديدة ،خالل
استضافتها في برنامج "."Ellen DeGeneres Show
وذك ــر مــوقــع "جــاســت ج ـيــرد" أن أغـنـيــة "Walk Me
 "Homeللنجمة بينك متاحة اآلن على "."I tune

تواصل شركة "ديزني" ترويج أحدث إنتاجاتها السينمائية
هذا العام ،وهو فيلم الرسوم المتحركة الشهير " "Dumboالمقرر
ً
طرحه تجاريا نهاية شهر مــارس المقبل ،ويعد أحــد أشهر
كالسيكيات ديزني في فترة األربعينيات.
وبدأت الشركة المنتجة ترويج الفيلم عبر حسابها الرسمي
على "إنستغرام" ،بنشر صور وفيديوهات خاصة بكواليس
الفيلم ،الذي يضم نخبة من نجوم هوليوود ،منهم كولين فاريل،
ومايكل كيتون ،وإيفا غرين ،وداني ديفيتو ،وآالن اركين ،وتدور
ً
أحداثه حول فيل صغير يمتلك أذنا عمالقة ويحلم بالتحليق
في إطار من الفانتازيا.

البحيري وأبوعوف ودرومينسكي عزفوا أروع
المقطوعات في «اليرموك الثقافي»

ً
قدموا عمال من « »Godfatherو 3من «»Game of Thrones
●

فادي عبدالله

ن ـظ ـم ــت دار اآلث ـ ـ ـ ــار اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة أم ـس ـيــة
موسيقية كالسيكية قدمها عــازف البيانو
الكويتي فيصل البحيري ،في مركز اليرموك
الثقافي ،ضمن فعاليات موسمها الثقافي
الـ .24وحضر األمسية جمهور غفير من محبي
البيانو وعاشقي الموسيقى الكالسيكية،
تقدمهم مدير إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والعالقات العامة بدار اآلثار أسامة البلهان.
َّقدم الحفل عضو ديوانية الموسيقى بدار
اآلثار ،م .صباح الريس ،وقال" :ضمن فعاليات
موسمنا الـ  24نقدم أمسية موسيقية متميزة
يحييها ثــاثــة ش ـب ــان ،ه ــم :عـ ــازف الـبـيــانــو
الكويتي فيصل البحيري ،وعازف التشيللو
الـمـصــري محمد أب ــوع ــوف ،وعـ ــازف الكمان
األلماني مانويل درومينسكي".
بـ ـ ــدوره ،ق ــال دروم ـي ـن ـس ـكــي" :سـعـيــد جــدا
بوجودي هنا ،في أول حفل لي بالكويت ،كما
أشكر الحضور على تعني المجيء للمسرح،
ومنحي هذه الفرصة كي أستعرض ما َّ
لدي
من مهارات خاصة في العزف".
وقد استهل درومينسكي برنامج األمسية
بـعــزف منفرد لمقطوعة موسيقية بعنوان
" "Chaconneمــن " ،"Partita No.2ليوهان
سيباستيان باخ ،وهي مقطوعة طويلة صعبة
فــي تقنيتها تستغرق  15دقيقة مــن العزف
دون توقف.
وبعد انتهاء مانويل من عزف المقطوعة
الصعبة ،قوبل بوابل من التصفيق ،لحرفيته
ف ــي الـ ـع ــزف ،ث ــم ان ـضــم ل ــه ال ـع ــازف ــان فيصل
البحيري ومحمد أبوعوف ،وشــرع ثالثتهم

ثالثي العزف أبوعوف ودرومينسكي والبحيري
ف ــي ال ـع ــزف ع ـلــى آالت ال ـب ـيــانــو والتشيللو
والكمان ،في تناغم رائع لـ"ثيمة الحب" من فيلم
" "Godfatherأو ّ
"العراب" للمؤلف الموسيقي
نينو روتا ،وثالثة أعمال هي :الثيمة الرئيسة
(مقدمة) وأمطار كاستامير و"النور السبع"
مــن مسلسل " "Game of Thronesأو "لعبة
العروش" للمؤلف الموسيقي رامين جوادي.
وقـ ـ ــد أعـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز شـ ـبـ ـك ــوه جـمـيــع
المقطوعات لتناسب العزف الثالثي.
وتـ ـلـ ـق ــى الـ ـث ــاث ــي ت ـح ـي ــة مـ ــن ال ـج ـم ـهــور
ً
ً
بــالـتـصـفـيــق وق ــوف ــا ل ـع ــدة دق ــائ ــق ،ت ـقــديــرا
لجهودهم ،والعزف االحترافي ألعمال عالمية
ومهمة في مجال الموسيقى أمتعت الحضور.
الـ ـع ــازف فـيـصــل ال ـب ـح ـيــري ح ــاص ــل على
بكالوريوس األدب اإلنكليزي مــن الجامعة

األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ثـ ــم عـ ـل ــى درجـ ــة
الماجستير في الموسيقى -أداء البيانو من
جامعة كارديف  .2017تعلم العزف في سن
ال ـ ـ  ،16واش ـت ـهــر ب ـعــزف م ـق ـطــوعــات صعبة
وكالسيكية لشوبان وسان سونز ،إضافة إلى
موزات والكثيرين من رواد الفن والموسيقى،
وحاز العديد من الجوائز العالمية في المجال
الموسيقي مــن الـكــويــت وإيـطــالـيــا وفنلندا
وبولندا،
وأحـ ـي ــا حـ ـف ــات ف ــردي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الدولي في فرنسا وفنلندا وإيطاليا وبولندا
وإسـبــانـيــا .وفــي عــام  2010ق ـ َّـدم أول أمسية
موسيقية فردية لمدة ساعة كاملة ،في دار
اآلثار اإلسالمية.
أمــا الـعــازف محمد أبــوعــوف ،فهو خريج

المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار)
بــالـقــاهــرة ،وش ــارك فــي الـعــديــد مــن الحفالت
الموسيقية بدار األوبراُ ،
وعين عازفا رئيسا
للتشيللو في أوركسترا الكونسرفاتوار (2011
ً
 ،)-2013ثم قائدا لألوركسترا الفيلهارمونية
للشباب العرب .وهو عضو في فرقة التشيللو
بــأوركـسـتــرا اآلالت الــوتــريــة واإليـقــاعـيــة في
ميونيخ ،وعمل في كلية الموسيقى بجاعة
سوشاو بالصين ،وعين عازفا رئيسا فيها.
وشارك مع فرقة مركز جابر األحمد الثقافي
(.)-2018 2017
تلقى العازف مانويل درومينسكي تعليمه
في ميونيخ ،ورشح لمنحة دراسية ،وانضم
ً
إلى برنامج للشباب الموهوبين موسيقيا في
أكاديمية الموسيقى والمسرح في ميونيخ
ً
ً
وابتداء من عام  1997شارك محاضرا
.1994
في صف البروفيسور كورت جونتر ،واستمر
عــام  2003كطالب في كلية البروفيسور آنا
تشو ماتشينكو .وفــي عــام  2009بــدأ عمله
كقائد أوركسترا فريبيرمونيك فرايبورغ ،ثم
أوركسترا ميونيخ السيمفونية  .2017ويقدم
درومـيـنـسـكــي بــانـتـظــام عــروضــا كالسيكية
ف ــي م ـهــرجــانــات م ـش ـهــورة ،م ـثــل :شليزفيغ
هولشتاين للموسيقى ،وموسيقى راينغاو،
و" "ZMFفي فرايبورغ ،ولوسيرن.

مانويل درومينسكي عزف
أصعب أعمال باخ

ليفين رامبين
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كشف المخرج صادق
بهبهاني عن إعادة طرح
فيلم "ودي أتكلم" في
دور العرض مجددا خالل
األسبوع المقبل.

١٨

َّقدم األمير سعود بن عبدالله
العديد من القصائد المميزة
واألغاني ألشهر الفنانين
الخليجيين والعرب خالل
أمسيته بمركز جابر الثقافي.

حبر وورق

زمن آخر
الـعـتـمــة ال ـحــادقــة تفصلني عــن العالم
الـ ـخ ــارج ــي ،وال ـص ـم ــت ال ـه ــام ــد خـلــف
ً
الـ ـج ــدران ي ـقــف ح ــاج ــزا ّبـيـنــي وبـيـنــه،
ّ
ويــرت ـطــم بـكـيــانــي ،فــأتـلــقــى ردات فعل
الـصــدمــة هـ ّـبــات بـ ــاردة ،تــرعــى جسمي
وأت ـس ــاءل :ل ـمــاذا اق ـتــادونــي إل ــى هـنــا؟!
فعلت؟! صمت كان يخترقه صراخ
ماذا
َّ
أنـ ــاس ُي ـع ــذب ــون ف ــي زن ــزان ــة م ـج ــاورة،
ً
وتستحيل عنعناتهم ألما ،يزرع الجو
بآخهم وعــويـلـهــم ،ويـجــرجــر أنفاسهم
ال ـم ـخ ـنــوقــة م ــع أص ــواتـ ـه ــم ،ويــربـطـهــا
بــالـهــواء المحبوس فــي أنـحــاء الغرفة،
ًّ
ّ
ويدك أعصابـي .فعندما
هما
فيزيدني
ت ـك ـبــر ال ـم ـص ـي ـبــة ،ت ـع ـ ّـري ــك م ــن نـفـســك،
ً
وتجعلك لباسا للوهم والخوف .وهذا
ما أصبحته خالل دقائق ،وخاصة بعد
أن علت أصــوات ّ بالشتائم واإلهــانــات،
ّ
وتخيلتهم ينقضون على ضحاياهم
ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرب ب ـ ـ ــا شـ ـفـ ـق ــة وال رح ـ ـمـ ــة،
ً
ّ
وتخيلتني واحدا منهم.
ه ـ ــذه الـ ـع ــذاب ــات امـ ـت ــزج ــت ب ــال ــروائ ــح
ال ـكــري ـهــة الـمـنـتـشــرة ف ــي ّ
ذرات ال ـهــواء
ّ
تتشبث بخياشيمي ،وتشعرني
العفن،
ً
باالختناق .ويزيد الجو اختناقا صوت
آالت التعذيب المنبعث من الزنزانات
ّ
يقزز نفسي ويثقل ّ
علي
األخــرى الــذي
ّ
ويرعبني ،أن تسمع األصوات المعذبة،
أص ـع ــب ع ـل ـيــك م ــن أن ت ـع ـيــش ال ـع ــذاب
بنفسك؛ إذ الذي ّ
يمر بالنفس البشرية
ّ
أشد وطأة عليها ّ
ّ
يستقر فيها...
مما
األخـبــار يتداولها الـنــاس فــي ضيعتي
بـخــوف ورعـ ــدة ،ويـمـضـغــون كلماتهم
مـ ـشـ ـي ــري ــن إلـ ـ ــى أش ـ ـخ ـ ــاص اقـ ـت ــاده ــم
ّ
المسلحون من منازلهم ،ولــم يعودوا،
ّ ً
ّ ً
ومـ ــن عـ ــاد م ـن ـهــم ح ــي ــا عـ ــاد م ـش ــوه ــا،
ً
وغادر الضيعة ليال إلى جهة مجهولة،
واألغـلــب أنــه ارتـحــل إلــى خ ــارج لبنان،
ّ
ّ
وال ـ ـكـ ــل  -عـ ــدا ال ـم ـســل ـح ـيــن  -يـعـلـمــون
ّ
ّ
أن ه ـ ــؤالء األبـ ــريـ ــاء ،ال ذنـ ــب ل ـه ــم ،إال
ّ
امتناعهم عن حمل السالح ،أو إعرابهم
ّ
باألخوة في الوطن الواحد.
عن إيمانهم
ّ
تتشبث بـي وتدغدغ أعصابـي،
أخبار
أه ـ ـ ـكـ ـ ــذا س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـص ـ ـيـ ــري؟ دمـ ـع ــت
ّ
ع ـي ـن ــاي وت ـف ــت ـت ــت أف ـ ـكـ ــاري وت ـن ــاث ــرت
ً ّ
كلماتي شظايا ونـتـفــا مفككة عجزت
ً
عــن جمعها ،وب ـ ُّـت عــاجــزا عــن التفكير
واس ـ ّ
ّ
عيني ،ورأيتني
ـودت الدنيا أمــام
ً
مشلوال ال أقوى على الحركة ،ال أعرف
َّ
ماذا حل بـي ...فالخوف الذي يجتاحك
ي ـت ــرك ظ ــال ــه ف ــي ن ـف ـس ــك ،ي ـم ـن ـعــك مــن
ّ
تخطيه ،وتمسي ضحية أوهامك.
ً
ليست أوهاما هذه حقيقة...
ال ال .هذه
ُ
طــالـمــا كــل مــن خـطــف واقـتـيــد إل ــى هــذا
المكان لم يعد ،وإذا حالفه الحظ وعاد
ً
يعود معطوبا...
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األفـّ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــار كـ ــانـ ــت
ت ـعــذب ـنــي ،وتــذهــب
بروعي ،فعندما
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تقع المصيبة ،ال يقيس المرء نفسه في
ّ
الحياة ،إال بالخوف منها ،وهذا ما زاد
عذابـي ،وأنبت ّ
في خوفي على مصيري،
نماه هذا المكان المظلمُ ،
الذي ّ
المرمى
ّ
فيه ،وأصبحت كأنني ألوك ذاتي ألبقى،
ب ـعــد أن سـ ـ ّـد األف ـ ــق أم ــام ــي ،وأم ـس ـيــت
ً
خيوطا مشدودة لمصير مجهول.
ّ
اق ـتــادنــي الـمـســلـحــون إل ــى ه ــذا المكان
بـعــد أن اع ـتــرضــوا سـبـيـلــي ،وأن ــا أقــود
س ـيــارتــي ب ـســرعــة ،ألص ــل إل ــى إي ـڤ ــون،
ّ
رغــم أن بعضهم مــن تــامــذتــي القدماء
ّ
ال ــذي ــن أح ـب ـب ـت ـهــم وأح ــب ــون ــي ،وك ــان ــوا
ودع ـ ــاء ول ـط ـفــاء ق ـبــل حـمـلـهــم ال ـســاح،
ّ
كريهة حاقدة ،ال
وتحولوا إلى كائنات
ّ
شفقة عندهم وال رحمة ،كأنما الشعور
موقعها يجعل ضعف
بالقوة ّ في غير
ّ
المرء آفة عليه ،أو كأنني أمسيت لقمة
سائغة في متناول يدهم.
ل ـ ــم ي ـ ُض ــرب ـن ــي أح ـ ــد حـ ـت ــى اآلن ،ه ــذا
فـضــل أح ـس ــد عـلـيــه ،كـمــا أف ــادن ــي أحــد
ّ
المسلحين ،األمر الذي حملني على أن
أتماسك .عندما تقارن وضعك بوضع
ّ
اآلخـ ــريـ ــن ال ت ـع ـيــش إال الـ ـف ــرق بـيـنــك
وبينهم ،فترتاح إلى ما أنت فيه ،ولكن
ال شيء يحول دون تعذيبـي وتصفيتي
ف ــي ك ــل ل ـح ـظ ــة .ل ــم ي ــرم ــون ــي ف ــي ه ــذا
المكان القذر لــوال رغبتهم في القضاء
ً
عـ ـل ـ ّـي ،ف ــال ـم ـج ــرم ال ي ـت ـص ــرف م ـ ّـج ــان ــا
ً
ً
وخصوصا إذا كان محترفا كهؤالء.
ّ
وترجو
ت ــراءت لــي أمــي منهارة تبكي،
ّ
رشيد جارنا الميليشيوي البحث عني
واألل ـ ــم يـعـصــر ن ـف ـس ـهــا ،األم الـشــرقـيــة
وتبكي
م ــرآة ألبـنــائـهــا ت ـفــرح لـفــرحـهــم ّ
لبكائهم ،فهي تعكس حياتهم ولكنهم
ال يعكسون همومها.
ّ
كــم أق ـ ـ ّـدرك يــا أمــي حــق ق ــدرك وأت ـعــذب
لعذابك؟!...
ّ
ّ
ّ
يتوسل المسلحين
تخيلت أبـي الهرم
كـ ـطـ ـف ــل ي ـ ـت ـ ـيـ ــم ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ب ـي ـن ـهــم
ً
يستهزئ بــه ،مهينا كرامته .أبـي الذي
ً
عهدته قاسيا ،أراه يبكي كولد صغير.
ال ـح ـي ــاة ال ـخ ـش ـنــة ج ـع ـل ـتــه ي ـع ـيــش فــي
ّ
تـنــاقـضــات فـ ّـجــة بـيــن ال ـق ـســاوة الـفــظــة،
وطيبة القلب والـبــراءة الطفولية ،إذ ال
ُ
ّ
تبنى النفس البشرية إال بما انطوت
عـلـيــه ،فـتــأخــذ شـكــل مكنوناتها .هكذا
تحاملت عليه ّ
األيــام؛ يوم يقسو عليه،
ّ
وي ـ ــوم يـ ــوفـ ــر لـ ــه ب ـع ــض ال ـ ـحـ ــظ؛ حـتــى
ً
ً
جعلته ال ـظ ــروف ذئ ـبــا وح ـمــا فــي آن.
ف ــالـ ـظ ــروف ال ـت ــي ت ـل ــدك ت ـل ــده ــا ب ـثــوب
ّ
آخ ــر ،فـتـكــون م ــا عـشـتــه ،وتـعـيــش ك ــأن
ً
ال ـظــروف لــم تـكــن أبـ ــدا ،ه ــذا ك ــان وضــع
ً
والدي الذي أمضى عمره مهموما ،وقد
يموت بحسرتي ،كما مات آباء ّ
الشبان
ّ
الذين خطفهم المسلحون من الضيعة
وانقطعت أخبارهم ،واآلن جــاء دوري.
فــالـمـصــائــب تـجـ ّـر الـمـصــائــب ،وحبلها
صلة وصل بين األحداث

وظـ ــروف ـ ـهـ ــا ،وإذا ت ـم ــاث ـل ــت الـ ـظ ــروف
تماثلت المصائب التي تلدها.
إيڤون بكت على التلفون كولد صغير،
سابقتها الدموع إلى البوح بشعورها،
فكانت تنطق بكيانها وتظهر بلباس
آخ ـ ــر ،ل ـق ــد ارتـ ـ ــدت م ـش ــاع ــره ــا ص ــورة
أوقاتها العصيبة ،وأمست خائفة ّ
علي.
ل ـمــاذا هــي خــائـفــة؟ ومـ ّـمــا هــي خــائـفــة؟
ّ
ّ
أكانت على اطالع على ما قد يحل بـي؟
من أخبرها؟ ّأين هي اآلن؟
ـدخــل لــدى الـ ّ
ّ
ـريــس إلطــاق
أتخيلها تـتـ
سراحي .ال ال ...ليست عالمة بما جرى
لي...
ّ ً
.
ما
متوه
أكون
قد
ّ
قـ ــد ت ـ ـكـ ــون ع ــالـ ـم ــة ،وح ــضـ ـتـ ـن ــي عـلــى
ّ
ّ
ّ
التوجه إليها باالتفاق مع المسلحين،
ً
تمهيدا لخطفي.
ول ـك ــن ل ــو كـ ــان األم ـ ــر ك ــذل ــك ،ل ـمــا كنت
ش ـ ـعـ ــرت بـ ـخ ــوفـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــون...
ّ
فالنفس البشرية ال تنطق إال بما هي
فيه ،عندما تكون صادقة .وإيڤون امرأة
طيبة وتعيش حياتها بعفوية.
ّ ّ
لماذا ُّ
أشك بكل الناس؟ يقتضي أن
بت
ّ
ّ
ال أســيء الظن بها ،ربما غيابـي عنها
ّ
أسابيع أفقدها صبرها ،فاتصلت بـي...
ّ
ّ
وك ــان ــوا ي ــراق ـب ــون «خ ــط ــي» أو خــطـهــا
ّ
ويتنصتون علينا ،فانتظروني وسط
ال ـط ــري ــق ،ف ــي م ـك ــان م ـن ـع ــزل ،ورف ـع ــوا
أسـلـحـتـهــم وص ـ ّ
ـوب ــوه ــا إل ـ ّـ ّـي ،ورب ـطــوا
ع ـص ـب ــة ع ـل ــى عـ ـيـ ـن ـ ّـي ،ك ــأنـ ـن ــي م ـجــرم
خطير ،ودفـعــونــي إلــى سـيــارة الجيب،
بالخائن،
بعد أن أهــانــونــي ونعتوني
ّ
وط ــوال الطريق كــانــوا يسخرون مني.
ّ
ان ـق ــادوا لـلـ ّ
ـريــس ،فــوطـنــوا أنفسهم لــه،
ً
وم ــا ف ـع ـلــوه ك ــان ن ـ ــزوال ع ـنــد إرادت ـ ــه...
ّ ّ
وال ـ ّ
ـدوه ال ــل ــدود كما
ـري ــس يعتبرني ع ـ
أفادتني إيڤون ،ونعتته بأنه بال أخالق
وال كرامة.
أفكار ووس ــاوس ومـخــاوف متناقضة،
ّ
ّ
وحولتني إلى
جابت خيالي ،مزقتني
ّ
كتلة رخــوة من اللحم والعظم ،ال ّ
همة
ّ
فـيـهــا وال ن ـش ــاط .ال ـه ـ ّـم ي ـن ـقــض عليك
ّ
يـجـتــاحــك وال يـتـخــطــاك ،وال مـنـفــذ لــه،
ُ
ّ
فتمسي مسرحه ،وتنهار ،وتسد عليك
ن ــواف ــذ ال ـح ـيــاة .ورغـ ــم ذلـ ــك ،ق ــد عــزمــت
ً
ع ـلــى أن ال أض ـع ــف ق ــائ ــا ف ــي نـفـســي:
عـنــدمــا تـصــادفــك الـمـصــائــب يــا مــروان
ّ
اجعل نفسك فوقها لتظل ما أنت عليه،
ويبقى لك طريق للنجاة.
أنا بريء .ولكن هل يعترفون ببراءتي؟
ماذا ينتظرني يا الله؟
تـخـ ّـيـلـتـنــي أن ـه ــار وه ــم يـنـهــالــون عـلـ ّـي
بالضرب دون هوادة ،ويتسابقون على
إهانتي وشتمي ،ويشفون غليلهم من
أوجاعي ودموعي...
بـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــاة ل ـ ـمـ ــريـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــذراء،
ورج ــوتـ ـه ــا أن ت ـس ــاع ــدن ــي ،وق ـل ــت فــي
نفسي :عندما تفتقد تماسكك ،تحتاج
إلــى من ترتاح إليه لتعود إلــى واقعك،
ّ
ولم يعد لك إال ّربك...
مرت ّ
ّ
ّ
الساعات ثقيلة ،تجرني دقائقها
من ّ
هم إلى آخر ،وأنا ُمرمى في الزنزانة
ك ـك ـيــس نـ ـف ــاي ــات ،ح ـي ــث الـ ـظ ــام رط ــب
دامس ،والروائح كريهة.
ّ
أتخيل طريقة مــوتــي ،وأتـســاءل:
رحــت
هــل سيعذبونني بــآالت ح ـ ّـادة يـ ّ
ـدويــة؟
أم بآالت تعذيب كهربائية؟ أم باالثنين
ً
معا؟
ّ ً
ت ـخ ـ ّـي ـل ـت ـن ــي م ـ ـقـ ــيـ ــدا بـ ـحـ ـب ــل ،يـ ــداي
م ــرب ــوطـ ـت ــان خ ـل ــف ظ ـ ـهـ ــري ،وه ــم
يتناوبون على ضربـي وتعذيبـي،

ّ
صيادون في شارع ضيق
ع ـنــدمــا وص ـل ــت إلـ ــى بـ ـغ ــداد كـ ــان ل ـ ّ
ـدي
ًّ ً
ً
سـتــة عـشــر ديـ ـن ــارا ف ـقــط ،وك ــان م ـق ــدرا
لهذا المبلغ أن يكفيني فترة أسبوعين.
ّ
َّ
وقد ثبت فيما بعد أن ذلك التقدير كان
ً
َّ
ّ
مبالغا في التفاؤل ،إذ ِإن السلفة األولى
ُ
ّ
على راتبي لم تدفع ِإل بعد مرور ستة
َّ ّ
ً
أسابيع .بل ِإن ستة ّعشر دينارا ليست
بــالـمـبـلــغ الـكـبـيــر بــالــنـسـبــة لـغــريــب في
ّ
مدينة كبيرة حتى لفترة أسبوعين .لذا
ّ
فكرت بوجوب الحيطة في مصروفاتي،
وبالذهاب إلى فندق رخيص.
طلبت مــن ســائــق التكسي أن يأخذني
إلـ ــى ف ـن ــدق ج ـ ّـي ــد ،ف ـف ـعــل .أخ ــذن ــي إلــى
{فندق شـهــرزاد} الــذي كانت له واجهة
لطيفة ّ
تتقدمها حديقة .فتركت متاعي
ف ــي ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارة ،وذهـ ـب ــت إل ـ ــى م ـن ـضــدة
ً
ً
االس ـت ـق ـبــال .ك ــان ال ـج ـ ّـو ح ـ ـ ّـارا جـ ــدا في
ال ـ ـش ـ ــارع ،ولـ ـك ــن مـ ــا إن دخـ ـل ــت ردهـ ــة
ّ
حتى ّ
هبت على وجهي نسمة
الفندق
ب ـ ــاردة رط ـب ــة ،ف ـســاورت ـنــي ع ـلــى ال ـفــور
ّ
بعض المخاوف فيما يتعلق باألجور،
ّ
األمر الذي أكده لي الموكل باالستقبال.
لـ ــم ي ــده ــش الـ ـس ــائ ــق ح ـي ــن ع ـ ــدت إل ــى
سيارته ثانية ،وقلت{ :أجــوره مرتفعة
ً
ج ـ ـ ــدا .خ ــذن ــي إلـ ــى ف ـن ــدق ج ـ ّـي ــد ،ول ـكــن
أرخ ـ ـ ـ ــص} .ف ـ ـقـ ــال{ :أمـ ـ ـ ــرك يـ ــا سـ ـ ّـيـ ــدي}.
وم ـض ــى  .وب ـع ــد ح ــوال ــى م ــائ ــة يـ ــاردة
اسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــدار إل ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ــارع جـ ــان ـ ـبـ ـ ّـي،

ً
ّ
السيارة ورأيت بابا
ووقف .فنزلت من
ّ
لــم يكنس خــال عــام على األق ــل .فعدت
ّ
للسائق وقـلــت لــه ّوأن ــا أدخ ــل الـسـ ّـيــارة
ّ
مرة أخرى{ :هذا قذر .خذني إلى أحسن
منه}.
َّ
ّ
فقال حين ّ
السيارة{ِ :إنــه
تحركت
فندق ّ
جيد .وأنا آتي بالكثيرين إليه}.
ّ
ّ
ثم ساق السيارة لبضع دقائق أخرى،
وأنزلني في مدخل فندق يشبه المدخل
ً
ً
ً
الـ ّـســابــق شـبـهــا ك ـب ـيــرا ،وق ــال نــاصـحــا:
ّ
ّ
{إسـ ـم ــع ي ــا س ــي ــدِ .إم ـ ــا أن ت ــذه ــب إل ــى
ً
{ش ـ ـهـ ــرزاد} وإمـ ـ ــا إلـ ــى واح ـ ــد م ــن هــذه
الفنادق .ليس ّ
ثمة شيء وسط ستدفع
ً 150
فلسا فقط ههنا}.
ونـ ـ ــزل م ــن الـ ـس ـ ّـي ــارة ب ـح ــرك ــة ق ـط ـعـ ّـيــة،
ووضع أمتعتي على ّ
الرصيف ،وصعد
م ـعــي ع ـلــى درج ش ــدي ــد االنـ ـح ــدار إلــى
منضدة االستقبال.
وأفــزع ـن ــي أن يستقبلني رج ــل حــافــي
القدمين ،لم يحلق منذ ّ
عدة ّأيام .ابتسم
للسائق ّأو ًال ّ
ّ
ثم لي.
ّ
قال السائق{ :أتيتك بصديق يا شكري:
فاعتن به عناية حسنة}.
ّ
فأجاب شكري{ :بالطبع .أين األمتعة؟}
وج ـ ــيء بــاألم ـت ـعــة ف ــي دق ــائ ــق ،وط ـلــب
ً
ّ
فأعطيته نصف دينار،
السائق دينارا
ّ
ـإنــه لــم يكن مستاءً.
ورغ ــم احتجاجه فـ
ّ
ولربما كان ربع دينار يكفيه!
قلت لشكري{ :واآلن ،قدني إلى غرفتي
ً
رجاء} .كانت ليلة السفر عبر ّ
الصحراء
ليلة غ ـبــراء ،مـ ّـمــا جعلني بـحــاجــة إلــى
حمام وإلى وجبة طعام ّ
ّ
جيدة .أخذني
ـري إل ــى غــرفــة فـيـهــا س ــري ــران،
ش ـكـ
ّ
ّ ّ
ولكنه أكد لي أن السرير اآلخر لن
يستعمله ّ
أي {مسافر} آخر طيلة
مـكــوثــي فـيـهــا .ك ــان الـضـيــوف
ُي ــدع ــون {م ـس ــاف ــري ــن} ،وك ــان
شـ ـ ـك ـ ــري ح ـ ـيـ ــن يـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
ال ـف ـن ــدق ي ــدع ــوه {ال ـم ـســافــر
خانة}.
قال { :هناك الكثير من {المسافر
خــانــة} فــي ه ـ ّـذه الـمـنـطـقــة ،ولـكــن
ً
قليل منها توفر لك الـ ّـراحــة التي
ستجدها هنا}.
ُ
وحـيــن ت ـ ِـرك ـ ُـت لــوحــدي اكتشفت،
َّ
ل ـ ـفـ ــزعـ ــي ،أن ال ـ ـشـ ــراشـ ــف ك ــان ــت

ّ
ُ
وي ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــون شـ ــتـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـش ـت ــائ ــم
ّ
ّ
واالتهامات :تكلم يا كلب ...كيف تآمرت
عـلـيـنــا؟ مــع َم ــن كـنــت ت ـت ـعــاون؟ َم ــن هم
أص ـحــابــك ال ــذي ــن ي ـس ــاع ــدون ــك؟ ...وأن ــا
ً
أص ـ ّـر على الـسـكــوت ،صــامــدا كصخرة،
ّ ً
متمسكا بعنادي وصالبتي ،فالبريء
ّ
في حضرة الجزار جبار صامت ،وهذا
ما عزمت عليه...
ُ
ك َّمت عيناي بقماش أسود ،لم أكتشف
الـطــريــق الـتــي اجـتــازوهــا ،ولـكــن الوقت
ال ـ ـ ـ ــذي مـ ـض ــى بـ ـي ــن لـ ـحـ ـظ ــة اع ـ ـتـ ــراض
سـيــارتــي وبـيــن بلوغنا الــزنــزانــة ،كــان
ً
ق ـص ـيــرا ،ال يــزيــد ع ـ ّـن الـخـمــس دقــائــق.
استنتجت من ذلك أن ّني في مكان قريب
ّ
من الضيعة أو في الضيعة نفسها ،قد
أكـ ــون ف ــي ده ـل ـيــز ت ـحــت األرض حـفــره
{الـتــراكـتــور} فــي الـ ــوادي ،أو فــي إحــدى
المغاور الجوفية.
هـ ــذا ال ـش ـع ــور االن ـت ـم ــائ ــي إلـ ــى منطقة
بعينها يفتح مساحة في نفسي أرتاح
ّ
ّ
التحمل،
وتمدني بالعون على
إليها،
ّ
ول ـكــن ال ـخ ــوف ظ ــل ي ــوس ــوس ل ــي ،ألنــه
مــن السهل عندهم تصفيتي فــي بيئة
غ ـ ــاب ع ـن ـهــا الـ ـق ــان ــون ،وان ـت ـش ــر فـيـهــا
ّ
ال ـس ــاح وال ـم ـســل ـحــون ف ــي الـ ـش ــوارع...
ّ
والمسلحون وحــدهــم ّ
مكرمون
األزالم
ومحميون ،واألحرار غير مرغوب فيهم.
ع ـنــدمــا ت ـت ـبـ ّـدل ال ـق ـيــم ،ت ـت ـبـ ّـدل الـنـظــرة
إل ــى اإلن ـس ــان ،وعـنــدمــا تغيب ال يعود
لإلنسان أي قيمة ...ومن يتاجر بالقيم
اإلنسانية ويجعل منها وسيلة ارتزاق،
تصبح األخالق عنده سوق بيع وشراء
وبضاعة تالفة ،ويمسي أصحاب الفكر
ً
وا ّلــرأي الحر هدفا لالستجداء ،وأعــداء
للضالين...
ألم يقل رشيد جاري بعد حمل السالح،
ّ
أن {ال خ ـبــز ل ــي ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد} وه ــذا
لـسـ ّـان حالهم كلهم ،وذل ــك عندما قلت
له إنني علماني ،ولست زلمة أحد ،فأنا
ّ
ّ
عـلـمــانــي مــؤمــن أعـتـقــد ب ــأن ال ــدي ــن لــلــه
ّ
والــوطــن للجميع ،وأن ال طائفة عندي
أف ـض ــل م ــن أخـ ـ ــرى ،فــال ـع ـقــل والـمـنـطــق
وحــدهـمــا يـحـكـمــان عـلــى األمـ ــور مهما
ّ
ويعتد بفكر اإلنسان ّ
وحرية رأيه
كانت،
وقيمته اإلنسانية ال بانتمائه الديني
الطائفي أو اإلقطاعي ،أو القبلي .هذه
األف ـك ــار ال ـتــي طــال ـمــا ج ــاه ــرت ب ـهــا في
بيئتي ومحيطي واعتبروني بسببها
أن ـ ـنـ ــي أح ـ ــارب ـ ـه ـ ــم ،وك ـ ــان ـ ــت ح ـ ّـج ـت ـه ــم
ّ
ل ـخ ـط ـفــي ...ك ــان يـجــب أن أق ــول لـهــم إن
إلهكم هو األفضل ،وإله سواكم ال قيمة
ً
لــه ،وأق ــول لهم أيـضــا إنـكــم ح ـ ّـراس الله
ّ
والــديــن ،وغيركم الــذي ال يفكر مثلكم،
ّ
هو {زبالة} يجب التخلص منه ،عندها
كانوا احترموني ّ
وكرموني ،وتركوني
ّ
ّ
وشأني ...وال حياة بينهم إال لمن يطبل
ّ
ويزمر لهم.
ً
ك ـنــت غ ــارق ــا ف ــي أف ـك ــاري هـ ــذه ،عـنــدمــا
ت ـنــاهــى اس ـم ــي إل ــى م ـســام ـعــي ،نـقــاش
حـ ّـاد يــدور حــول مصيري فــي الـخــارج،
فأرهفت السمع.
أحدهم:
قال
ُ
ً
 دع ـنــا نـن ـهــي ّح ـيــاة ه ــذا ال ـك ـلــب ف ــورا«ونزيح» ّ
همه عنا.
وقال آخر:
 األوامر ُتعطى من ّالري ّس وليس منك.
ك ــاد ال ـ ّ
ـري ــس يقتلني ألن ـنــي «سـ ّـوحــت»
خليل دون الــرجــوع إليه ،ولــن أعيدها،
غـيــر مـسـتـعــد للتضحية بـحـيــاتــي من
أجل هذا الكلب.
وقال ثالث:

مستعملة .بوسعي أن أحتمل الكثير
من أشكال الفقرّ ،أما النوم في شراشف
استعملها {مسافر} آخر فأمر أكثر ّ
مما
ً
يطيقه احتمالي .لــذا هرعت عائدا إلى
ش ـكــري بـقــدمـيــه الـحــافـيـتـيــن ،فــوجــدتــه
يـتـحـ ّـدث مــع ام ــرأة س ـمــراء ذات عينين
مثقلتين بالكحل ،ترتدي عباءة سوداء
َّ
جميلة تنحدر من رأسها حتى القدم.
َّ
{هل ّ
بدلت الشراشف؟}
قلت لشكري:
فـ ـق ــال{ :آس ـ ــف ي ــا أس ـ ـتـ ــاذ ،ال أسـتـطـيــع
إبدالها اليوم}.
ّ
 {ولكنها مستعملة}.ّ
 {م ـ ـ ّـرة واحـ ـ ــدة ،ف ــي الــل ـي ـلــة الـمــاضـيــة.مجموعة الشراشف الجديدة تعود من
ً
الغسيل غدا ّ}.
ّ
 {هـ ــل ت ـت ــوق ــع م ــن ــي أن أس ـت ـع ـمــل تلكالشراشف القذرة؟}
 {ليست قذرة ًجدا يا ّ
سيدي}.
فقالت لــه الفتاة ّذات العباءة الـ ّـس ّــوداء
َّ
أن ي ـبـ ّـدل ـهــا ،و ّل ـكــنــه أق ـســم بــالــلــه أن ــه ال
يستطيعُ .
ودق في هــذه األثناء جرس،
ّ
فاندس شكري في إحدى الغرف.
سألتني الفتاة{ :غريب؟}
 {نعم}. {من دمشق؟} {ال .من القدس}.ً
{ال تقلق .نحن نعتني كثيرا بالغرباء}.ّ
ّ
ك ــان لـهــا س ــن ذهـبـ ّـيــة فــي فــكـهــا األعـلــى
ّ
تلتمع كلما فتحت فمها.
ً
قـلــت لـهــا{ :ش ـك ــرا} .وع ــدت إل ــى غرفتي.
وهناك قرعت الجرس ،وطلبت األمتعة،
ّ
فـجــاء بـهــا ص ـبـ ّـي .وأدركـ ــت أن عـلـ ّـي أن
ًّ
أجــد مـحــا آخــر أسـكــن فيه على الـفــور.
كــانــت تنبعث مــن ذلــك المكان المظلم،
وس ـ ــط إش ـ ـعـ ــاع ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ّ
األول،
ّ
رائـ ـح ــة االنـ ـحـ ـط ــاط الـ ـ ــذي ت ــت ـص ــف بــه
ّ
ّ
ِّ
الملوثة والنهارات المتلصصة.
الليالي
َّ
ّ
الحمام في مكان
وتصورت حالة غرفة
ّ
الحمام
كثيب كذلك .لــذا ،وقبل أن آخــذ
الــذي كنت بحاجة مـ َّ
ـاســة إلـيــه ،خرجت
ـاب ،وال ـت ـق ـيــت ف ــي طــريـقــي
وأق ـف ـلــت الـ ـب ـ ّ
إل ــى ال ـ ـ َّـدرج الــشــديــد االن ـح ــدار بالفتاة
ّ
ذات ال ـس ــن الــذه ـبـ ّـيــة وه ــي واق ـف ــة إزاء
ً
المنضدة .كان لها أن تكون تمثاال من
األبنوس أو {عذراء} بال طفل ،أو عشتار
بــابــل :فـقــد ك ــان لــوجـهـهــا مــن الـجـمــود،
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ّ
«روق ــوه ــا» قــد يـصــل ال ـ ّ
ـري ــس بين
لحظة وأخرى.
وقال رابع:
ّ
ّ
إذا صفيتموه قبل أن
أستاذي،
 إنــهّ
ّ
ّ
يصل الريس أصفيكم كلكم يا كالب.
ث ـ ّـم سـمـعــت «خ ــرط ـش ــة» سـ ــاح ،وعــا
الصراخ.
صاح أحدهم من بعيد:
 يــا أوالد «ال ـعــاهــرة» تقتتلون منّ
أجـ ــل ك ـل ــب ،اس ـك ـت ــوا وإال أطـلـقــت
ّ
ال ـن ــار عـلـيـكــم كــل ـكــم وإلـ ــى جهنم
ّ
«الحمراء»« ،الله ال يردكم».
صـمــت الـ ّجـمـيــع ،وبـقـيــت نفسي
هائمة تعذبني ،أخاف أصواتهم
كـمــا أخ ــاف سـكــوتـهــم ،فــالـمـجــرم ال
ـأي وضــع كــان ،طالما
تستكين لــه بـ ّ
ت ـصـ ّـرفــاتــه ت ـمــثـلــه ،وال ي ـقــوى على
غيرها...
رج ــوت ّرب ــي أن يـعـ ّـجــل مـ ّـوتــي ،فــأرتــاح
من عذابـي ،لقد تعبت ...إنهم يختلفون
على وقت قتلي ،ال على قتلي.
ابتعدوا عن مدخل الزنزانة.
ّ
كلما ضــاق الــوقــت زاد وجـعــي ال ــذي ال
ّ
ّ
يقاس إال بنفسه ،لذلك لم أعد أشعر إال
ّ
بالعذاب ،وال َأرى إال نهايتي القريبة،
ّ
طــال ـمــا ل ــم ي ـب ــق م ــن ع ـم ــري إال ّالــوقــت
ّ
ـازم لوصول ّ
الريس الــذي تمنيت أن
الـ ّ
ً
ّ
يتأخر ،وأن ال يصل أبدا .عندما يتمدد
ّ
الوقت في داخلك ،يبرز تعلقك بالحياة،
ّ
فتتمسك بـكــل لحظة منها لــذلــك كنت
أتـ ـم ــاه ــى مـ ــع الـ ــوقـ ــت الـ ـب ــاق ــي لـ ــي مــن
ـان يضغط
الـ
حـيــاة ،هــذا الــوقــت ال ــذي ً كـ ّ
ّ
علي وتنهمر دموعي رغما عني...
ّ
هزتني مبادئي فصحوت ،بعد أن نبت
ً
فـ ّـي شعور الــوهــن واالضـمـحــال شيئا
ً
ف ـش ـي ـئــا .ع ـنــدمــا ي ـن ـهــار الـ ـم ــرء ،ويـفـقــد
ثقته بالبقاء ،تبرز له مبادؤه وقناعاته
لتعيده إلى واقعه ،كونها األقــرب إليه،
ّ
واألح ـ ّـب إلــى قلبه ،بها يتسلح ليبقى
ً
مـتـمــاسـكــا ،وبـهــا يتسلح لـتـعـيــده إلــى
ال ـت ـ ّ
ـروي عـنــدمــا يشعر بــالـخـطــر ،لذلك
أران ـ ـ ــي آلـ ـي ــت ع ـل ــى ن ـف ـســي أن أت ـمــالــك
ً
قـ ــواي ح ـتــى آخ ــر رمـ ــق .مـقـنـعــا نفسي
بسير العظماء في التاريخ اإلنساني،
ً
ومـسـتــذكــرا س ـقــراط ال ــذي ت ـجـ ّـرع السم
بيده ولم يتراجع عن مبادئه.

ولوقفتها مــن الـ ّـسـكــون ،ولعينيها من
ّ
االتساع ّ
والسواد ما أثار بي ألف صورة
وإحساس.
ون ــزل ــت ال ـ ـ ّـدرج ،وع ـنــد ال ـمــدخــل نـظــرت
إل ـ ــى األعـ ـل ــى ألرى اس ـ ــم الـ ـفـ ـن ــدق .ك ــان
ً
ّ
بالعربية
االس ــم {مـلـكــة سـبــأ} مـكـتــوبــا
ّ
واإلنكليزية على قطعة صفراء .ما الذي
كان الملك سليمان سيقول لو رأه؟
ك ــان ــت األعـ ـ ـم ـ ــدة ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى جــان ـبــي
ال ـشــارع فــي رواق ـيــن ال ينتهيان .وهــي
ب ـم ـظ ـهــرهــا الـ َّـس ـق ـيــم وع ـ ــدم انـتـظــامـهــا
ّ
ّ
ّ
تمتد عنيدة على طــول الطريق ،تظلل
ّ
دكاكين حادة الزوايا يجلس أصحابها
فــي أبوابها يشربون الـشــاي فــي أقــداح
زج ــاج ـ ّـي ــة ص ـغ ـي ــرة ،والـ ـن ــاس يـمـشــون
ب ـب ـخ ـت ــرة ب ــالـ ـعـ ـب ــاءة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ال ـت ــي
ك ــان قـلـيــل مـنـهــم فـقــط يــرتــدون ـهــا .لقد
أدهـشـتـنــي ال ــوج ــوه الـغــريـبــة الـ ّـس ـمــراء
تـشـ ّـوهـهــا ال ـخــدوش أو بـثــور ال ـجــدري،
أو تحفرها {أخ ـ ٌـت} رهيبة تأكل الجلد
فــوق الـخـ ّـد أو فــي منتصف الجبين أو
على جانب األنــف :أشبه بطبقة عميقة
من زهرة شرسة .ولقد سمعت بعد َّأيام
ش ـ ًّـاب ــا يـعـ ّـبــر عــن شــوقــه إل ــى أن {يــراكــم
قبالته على تلك الـبـشــرة الـ ّـرائـعــة التي
َّ
تزين فك حبيبته}!
كـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ب ـ ــأل ـ ًّــوان ـ ــه وت ـص ـ ّم ـي ـم ــه
ً
عا ،كما لو أنه َ
بني
المضطرب يبدو مرق
ً
ارتـجــال  -فاألعمدة ال تبقى متشابهة
ً
ًّ
شرطيا طويال
لمسافة طويلة .ورأيــت
أسمر ،له وجه نحيل ،يقف بجانب أحد
ّ
الرئيسي
األعمدة .فسألته{ :أين الشارع
من فضلك؟} َّ
ّ
الرئيسي!} قــال ذلك
ـارع
ـ
ـش
 {هــذا هو الـَ َّ
َّ
شــة ،كـمــا لــو أنـ ــهِ يــريــد أن
بلهجة الــده ـ ّ
يقول { :أال تظنه يعجبك؟}
ّ
وأخ ـ ـ ـ ــذت أبـ ـح ــث عـ ــن الـ ــاف ـ ـتـ ــات ال ـت ــي
تـ ـحـ ـم ــل أس ـ ـم ـ ـ ّـاء ال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق ،فـ ـ ــاح لــي
عـلــى ال ـفــور ص ــف طــويــل مـنـهــا{ :فـنــدق
الزهور}{ ،فندق ّ
السعادة}{ ،فندق زهرة
ال ـ ٌّـص ـب ــاح}{ ،ف ـن ــدق ص ـبــاح ال ـخ ـيــر}؛ ثــمّ
ً
المدينة}.
قطعة متواضعة جدا{ :فندق ّ
ـارع،
كــانــت ل ــه شــرفــة طــويـلــة عـلــى ال ــش ـ ِ
وراقـ ـ ــت ل ــي ف ـك ــرة ال ـج ـل ــوس ه ـن ــاك في
األمــاســي لمراقبة طــوفــان الـمــرور وهو
يتراكض في األسفل.

لــم تـكــن ال ـ ّـدرج ــات الـتــي
صـعــدتـهــا م ــن االن ـح ــدار
وال ـك ـث ــرة ك ــدرج ــات {ف ـنــدق
ملكة سـبــأ} .وتـســاء لــت لماذا
لــم تـكــن لتلك الـفـنــادق رد ّه ــات
الطابق األرضـ ّـي ،ولكنني
في
َّ
أدرك ـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ت ـش ـغــل
ّ
ِإل ال ـ ـطـ ــوابـ ــق ال ـع ـل ـي ــا،
َّ
ألن م ــا تـحـتـهــا تشغله
َّ
الدكاكين .وعلى ّ
أي حال،

لم أكن أدخل {فندق شهرزاد}
بـهــوائــه الـمـبـ ّـرد ،حيث ّ
تخيلت حديقة
ً
ّ
ت ـطـ ّـل ع ـلــى ال ـن ـه ــر ،وخ ــدم ــا ي ـت ـمــيــزون
بــالــنـظــافــة ،وفـتـيــات جـمـيــات يــرتــديــن
فساتين بال أردان.
كانت هناك منضدة ينعس خلفها
رجل في منتصف العمر.
ً
لم ّيكن حافيا فحسب،
وإنـ ـم ــا ك ــان بـمــا ًبـســه
ِ
ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة أي ـ ـ ــض ـ ـ ــا.
وعندما تنحنحت ّ
هب
ً
واقفا على قدميه .فقلت
بــاخـتـصــار{ :أري ــد غرفة
بسرير واحد}.

توابل ةديرجلا
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ً
انتصار الصباح :فريق «ساعة زمان» أثبت جدارته سينمائيا
الفيلم يدعو إلى إعادة عقارب اإلنجاز إلى الدوران

١٥

مزاج

أخبار النجوم

فيلم {كفرناحوم} في سيول

الفي الشمري

أشادت الشيخة انتصار الصباح
بفريق عمل فيلم «ساعة
زمان» ،مشيرة إلى ًأنهم أثبتوا
جدارتهم سينمائيا.

مشهد من كفرناحوم
ً
نظم السفير اللبناني لــدى سيول أنـطــوان عــزام عرضا
ً
خاصا لفيلم {كفرناحوم} للمخرجة اللبنانية نادين لبكي،
حضره سفراء من  31دولة معتمدون في البالد وكوريون
مهتمون بالعالقات مع العالم العربي ،وذلك في دار سينكوب
في كوانغهوامون وسط سيول.
وبـعــد ال ـعــرض ،أعـلــن الـحـضــور أن الفيلم حـفــزهــم على
التفكير فــي قضية حـقــوق الطفل والالجئين والمقيمين
غير الشرعيين.
بـلــغ مـشــاهــدو الفيلم لـغــايــة ال ـيــوم أكـثــر مــن  110أالف
شخص ،واحتل المركز األول بعد األسبوع الرابع من العرض.

انتصار الصباح

طارق العلي
ً
ّ
قدم ً
أداء متقنا
ورمضان
خسروه أجاد

قـ ــدمـ ــت شـ ــركـ ــة دار الـ ـل ــؤل ــؤة
لإلنتاج الفني والفرقة السينمائية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أم ـ ـ ــس األول ،الـ ـع ــرض
الخاص للفيلم السينمائي "ساعة
زم ــان" فــي سينما ليلى غاليري،
تزامنا مع ذكرى عيدي االستقالل
والتحرير لدولة الكويت ،برعاية
وحضور رئيسة ومؤسسة شركة
دار اللؤلؤة لإلنتاج الفني والفرقة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ـ ـ ــى ،ال ـش ـي ـخــة
انـتـصــار الـعـلــي ال ـص ـبــاح ،وشهد
الـعــرض الـخــاص للفيلم حضورا
كـثـيـفــا م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـعــامــة
واإلعالميين والفنانين.
وقـ ـب ــل عـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم ،أع ــرب ــت
الـشـيـخــة ان ـت ـصــار ع ــن سـعــادتـهــا
بـمـشــاهــدة الـفـيـلــم ال ــراب ــع للفرقة
السينمائية األولى "ساعة زمان"،
مـشـيــرة إل ــى ج ـهــود فــريــق العمل
ّ
الـ ـ ــذي ت ـغ ــل ــب ع ـل ــى ك ــل ال ـع ـق ـبــات
ل ـت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع وب ـل ــوغ
حلمهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــع ك ــل
ع ـم ــل س ـي ـن ـمــائــي ت ـق ــدم ــه ال ـفــرقــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ــى تـتـضــاعــف
غ ـب ـط ـت ـهــا ،وت ـش ـعــر بــال ـف ـخــر ،ألن
الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي أن ـش ـئ ــت م ــن أج ـلــه
ً
الفرقة بــدأ يتضح جليا بسواعد
ا لـشـبــاب الكويتيين المخلصين
الباحثين عن االرتقاء بالفنون لكي
يبلغوا المجد والسؤدد.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــردت الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ف ــي
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي ال ـف ــرق ــة
السينمائية األولى ،قائلة" :شبابنا

إليسا تنعى ضحايا اإلرهاب
لقطة من فيلم «ساعة زمان»
وشاباتنا في الفرقة السينمائية
األولـ ــى لــديـهــم اإلرادة والـعــزيـمــة
والجلد لبلوغ أهدافهم ،باحثين
عن التميز في عملهم ،فهم يعرفون
ً
جيدا أن بلوغ القمم سيكون واقعا
ّ
إن ت ـحــلــوا بــالـهـمــم ال ـق ــوي ــة ،فــأنــا
شاهدتهم وهو يعملون بكل جد
واجـتـهــاد دون كلل أو مـلــل ،ومن
يعمل بيده وال يترك زمام المبادرة
لــآخــريــن سيحقق الـنـجــاح ،ومن
خ ــال ه ــذا الـعـمــل اس ـت ـطــاعــوا أن
يثبتوا جدارتهم".

ألغام ومفاجآت
يـحـكــي الـفـيـلــم ق ـصــة رج ــل من
أفــراد المقاومة الكويتية  -يؤدي
دوره الـفـنــان ط ــارق الـعـلــي -يقرر
ال ـق ـي ــام ب ــواج ـب ــه الــوظ ـي ـفــي عقب
ان ـس ـح ــاب ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي مــن
ال ـكــويــت ،والـمـتـمـثــل ف ــي تنظيف

رمضان خسروه في لقطة من الفيلم

البحر من األلغام ،ويقرر أن يركب
ال ـ ـطـ ــراد بـ ـمـ ـف ــرده ،ب ـع ــد أن رف ــض
ال ـم ـس ــؤول بـ ــدء تـنـظـيــف األم ــاك ــن
ً
ال ـم ـق ـص ــودة ،ن ـظ ــرا ل ـع ــدم اكـتـمــال
العدد الالزم للقيام بهذه العمليات،
وربما هذا المسوغ الرئيس إلى أن
يـعــرض الفيلم ضمن االحـتـفــاالت
الوطنية.
وفي خضم هذه الرحلة تحدث
مفاجآت كثيرة ،فيتعطل الطراد في
البحر ،ويقرر الرجل أن يعود إلى
الـشــاطــئ سـبــاحــة ،فـيــرتــدي سترة
الـنـجــاة ،ويقفز مــن ال ـطــراد وعقب
ذل ـ ــك ،ي ـص ـحــو ف ـي ـجــد ن ـف ـســه بـيــن
مجموعة مــن الجنود العراقيين،
فـيـتـعــاطــف أح ــده ــم م ـعــه ،ب ـعــد أن
ً
أوس ـعــه الـجـنــود اآلخـ ــرون ضــربــا،
وتمضي األحدث إلى أن يقرر قائد
الجنود قتل الرجل قبل انسحابهم
م ــن الـ ـم ــوق ــع .وت ـم ـض ــي األحـ ـ ــداث
فـيـكـتـشــف ال ــرج ــل أن ــه ف ــي جــزيــرة
بوبيان ال في العراق ،ويتذكر ابنه
الــذي أعطاه ساعته قبل مغادرته
البيت والذهاب إلى هذا المشوار،
كما يتذكر والده الرجل الكبير في
السن وزوجته.
ق ــدم ال ـف ـنــان طـ ــارق ال ـع ـلــي أداء
متقنا وجميال ،كما أجاد المخرج
ً
رمضان خسروه كثيرا ،واستطاع
التركيز على تسامح أهل الكويت،
ً
مبينا مجموعة صفات نبيلة عبر
أ ح ــداث الفيلم كالشهامة والعفو
عـنــد الـمـقــدرة والـتـســامــح ،ويـبــدو
ذل ــك م ــن خ ــال حــديــث ال ـع ـلــي مع
والده الفنان محمد جابر .ومشاهد
أخرى توضح طرق تعامل الجنود
العراقيين مع الشعب الكويتي الذي
عانى كثيرا سوء المعاملة والقتل
والتنكيل ،في حين تعامل الشعب
الكويتي بكل إنسانية وعزة نفس
وإباء مع األسرى العراقيين.
يـ ـق ــدم ال ـف ـي ـلــم رس ــال ــة م ـفــادهــا

أن زمــن االنـجــاز تــوقــف عند فترة
م ـع ـي ـنــة ،ل ــذل ــك ي ـجــب ال ـع ـمــل على
إعـ ــادة ع ـقــارب الـســاعــة إل ــى جــادة
ال ـ ـ ـ ــدوران ،ك ـمــا أن ال ـم ـش ـهــد ال ــذي
يجمع الفنان طــارق العلي بابنه
يلمح إلــى أن اإلن ـجــاز تــوقــف منذ
فترة طويلة ،فما الــذي قدمه األب
إل ــى اب ـنــه وبــال ـتــالــي إل ــى األج ـيــال
القادمة؟
وفــي مشهد آخ ــر ،يظهر العلي
ً
م ـت ـض ــاي ـق ــا م ــن أح ـ ــد زم ــائ ــه فــي
العمل ،بالرغم من فرحة التحرير،
ف ــي داللـ ــة واض ـح ــة إل ــى أن الـغــزو
الـعــراقــي ذهــب ،لكن ثمة مشكالت
ظـ ـه ــرت ع ـق ــب ذل ـ ــك عـ ـك ــرت صـفــو
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ــرج ـ ـل ـ ـيـ ــن ،ومـ ــن
المفاجآت األخرى أن يقوم الرجل
ا ل ــذي ال يستسيغه ط ــارق العلي
بإنقاذه مــن الـمــوت ،فــي داللــة إلى
وحدة الشعب وتماسكه.

محبو السينما
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر الـ ـف ــرق ــة
السينمائية األولــى ،مخرج الفيلم
رمضان خسروه إن "ساعة زمان"
جـ ـ ـ ــاء ثـ ـ ـم ـ ــرة ل ـ ـن ـ ـتـ ــاج ع ـ ـمـ ــل شـ ــاق
واجتهاد فريق العمل من فنانين
وفـ ـنـ ـيـ ـي ــن وم ـ ـشـ ــرف ـ ـيـ ــن ،الس ـي ـم ــا
أن ال ـ ـ ـ ـ ــورش الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وع ـم ـل ـي ــات
التدريب التي احتضنتها الفرقة
السينمائية األولــى كانت بمنزلة
اإلع ــداد لهذا العمل الــرابــع للفرقة
السينمائية األول ــى ،فـكــان العمل
األول "ح ـب ـيــب األرض" ،وال ـثــانــي
"العتر" والثالث "سرب الحمام".
وأضـ ـ ـ ــاف خـ ـ ـس ـ ــروه" :ل ـ ــن أقـ ــول
إن فيلم "ســاعــة زم ــان" عمل جيد،
لكنني ســأقــول إنــي معلم ومــدرب
جيد أشــرفــت على تــدريــب العديد
محبي العمل السينمائي بمختلف
أنواعه ،وأنا فخور بهذا الصنيع".

ويأمل خسروه أن تحقق الفرقة
الـسـيـنـمــائـيــة األولـ ـ ــى ال ـم ــزي ــد من
النجاح والـتــألــق ،ويـتــم تحويلها
إل ــى أكــادي ـم ـيــة أو جــام ـعــة تعنى
بصناعة السينما ،وتـقــدم صــورة
جميلة عن دولتنا الحبيبة الكويت
وأهلها".
أما الفنان طارق العلي فاكتفى
بالقول إنه ال يفضل الحديث ،وأن
أي ك ـل ـمــة ي ـن ــوي ق ــول ـه ــا سـتـكــون
ضمن أحداث العمل" ،لذلك أدعوكم
إلى مشاهدة العمل".
ي ـشــار أن ع ــروض فـيـلــم "ســاعــة
زم ـ ـ ـ ــان" ان ـط ـل ـق ــت أمـ ـ ــس فـ ــي دور
الـ ـع ــرض ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـمـحـلـيــة،
تزامنا مع ذكرى عيدي االستقالل
والتحرير لدولة الكويت.

فريق العمل
ينتمي فيلم "ســاعــة زم ــان" إلى
فـئــة الـتـشــويــق وال ـم ـغ ــام ــرة ،وهــو
من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار
الصباح ،وفكرة وإخ ــراج رمضان
خسروه ،وسيناريو وحوار محمد
ع ــواد ال ـش ـمــري ،واإلشـ ـ ــراف الـعــام
ألحمد األميري ،ومدير التصوير
جون الشرقاوي ،وموسيقى عمرو
راض ـ ـ ـ ــي ،ومـ ـكـ ـي ــاج س ـ ـ ــارة فــاضــل
وشهد العلي ،إضافة إلى مجموعة
َّ
المكون
واع ــدة مــن الفريق الفني،
م ــن مـمـثـلـيــن ومـ ـس ــاع ــدي م ـخــرج
وم ـص ــوري ــن ت ـخــرجــوا ف ــي الـفــرقــة
السينمائية األولـ ــى .والـفـيـلــم من
بـطــولــة الـفـنــان ط ــارق الـعـلــي ،إلــى
جانب محمد جابر "العيدروسي"،
وجمال الردهان ومحمد الحملي
وهـبــة الـ ــدري ،فـضــا عــن مشاركة
كوكبة أخــرى كبيرة من الفنانين
وخريجي الفرقة ،كما قدم المخرج
رمضان خسروه في تجسيد إحدى
الشخصيات في العمل.

إليسا
نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي في موقع
{تويتر} تغريدة نعت فيها ضحايا اإلرهاب في مصر ،بعد
التفجير االنتحاري الذي قتل فيه رجال شرطة االثنين 18
فبراير.
كتبت إليسا{ :مؤسف جدا أن يكون اإلرهاب يقضي على
شباب مصر {الجدعان} ،الذين يقومون بحماية أرضهم،
تحية ألرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر في وجه
كل اإلرهابيين}.

نانسي عجرم
في أول صورة مع مولودتها

نانسي عجرم
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها على إنستغرام
صورة لها برفقة مولودتها في منزلها ،شاركت من خاللها
معجبيها لحظات من حياتها اليومية بعد الوالدة وأرفقتها
بتعليق {الرضاعة الطبيعية من أجمل التجارب في حياتي}،
ّ
لتشجيع ّ
األمهات على إرضاع أطفالهن.
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جنوب إفريقيا ...تجربة استثنائية في السياحة
على متن القطار األزرق
الفخامة تأخذ بعدا جديدا مع القطار األزرق .ستشعر بذلك لحظة دخولك إلى صاالت ما قبل المغادرة في بريتوريا أو كيب
تاون .يبدأ الترحيب الجنوب إفريقي الدافئ برحلة يميزها االهتمام الشخصي والتفاني في التفاصيل .رحالت القطار األزرق،
سواء كانت مقررة أو مستأجرة ،تأخذ الضيوف إلى بعض المناطق الريفية األكثر حبسا لألنفاس حول العالم.
ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة T r a i n S a f a r i s
متخصصة في السفر بالقطارات
ال ـف ــاخ ــرة م ـنــذ  23ع ـ ً
ـام ــا .نحن
وكـ ــاء مـبـيـعــات ل ـكــل م ــن Blue
ّ
 Trainو  .Rovos Railسيرتب
أخـصــائـيــو الـسـفــر لــديـنــا تــذاكــر
الـ ـسـ ـك ــك ال ـ ـحـ ــديـ ــديـ ــة الـ ـف ــاخ ــرة
الـخــاصــة بـكــم  ،كـمــا سيكونون
على استعداد لمساعدتكم في
أي خدمات سفر قد تحتاجونها
ّ
سيفصل
في الجنوب االفريقي.
خبراؤنا عروض العطالت حسب
احتياجاتكم وتفضيالتكم.

القطار األزرق :رحلة كيب
تاون
خـ ـ ــط ا لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــار األزرق ب ـيــن
بريتوريا وكيب تاون هو عبارة
عن رحلة لليلتين وتمتد لمسافة
 1600ك ـي ـل ــو م ـت ــر ( 994م ـي ــل)،
ستستمتعون خاللها بالمناظر
ً
تنوعا وإثــارة
الطبيعية األكثر
لـلـمـشــاهــد ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا شبه
ال ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ،بـمــا فــي ذلــك
رحلة خارج القطار في كيمبرلي
ل ــزي ــارة إل ــى مـتـحــف Big Hole
.and Diamond Mine

القطار األزرق :رحلة
هودسبروت (متنزه كروجر)
يعد مسار القطار األزرق بين
بريتوريا وهودسبروت تجربة
فريدة من نوعها ويتم تشغيله

بضع مرات في السنة فقط ،حيث
تستمتعون بالمناظر الطبيعية
الخالبة في طريقكم إلى حديقة
ك ــروج ــر الــوط ـن ـيــة .سـيـكــون من
دوا ع ـ ــي سـ ــرور اختصاصيينا
ترتيب رح ــات سـفــاري مــا قبل
رحلة القطار وبعدها.

أجنحة القطار األزرق
يـقــدم الـقـطــار األزرق نوعين
من األجنحة ،الجناح الديلوكس
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــر .ي ـح ـت ــوي
ال ـج ـن ــاح ال ـف ــاخ ــر ال ـم ـم ــاث ــل فــي
حجمه للجناح الديلوكس على
حمام أكبر .خــال النهار ،توفر
أجنحة القطار األزرق المفروشة
واألنيقة كراسي استلقاء كبيرة
ت ـت ـم ـتــع بـ ــإطـ ــاالت ال تـضــاهــى
عـلــى أفــريـقـيــا .مــع ح ـلــول الليل
 ،ت ـت ـحــول األج ـن ـح ــة إلـ ــى غــرف
نوم فخمة ومضاءة بمهارة مع
خيار إما سريرين مفردين (توأم)
أو ســريــر مـ ــزدوج  ،مــع م ــاء ات
وأغطية أسرة من القطن الفاخر.
ثـمــة اهـتـمــام كبير الحتياجات
الضيوف .يتوافر مكتب للكتابة
بجوار النافذة ،وتكييف للهواء
يمكن التحكم فيه بشكل فردي،
وهاتف ،وخزنة ،وجهاز تلفزيون
مــع قـنــوات األف ــام والموسيقى
على متنه.
يـمـكـنــك ح ـتــى ض ـبــط كــامـيــرا
الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة ومـ ـش ــاه ــدة
ال ـم ـس ــار أم ـ ــام ال ـق ـط ــار .ي ـتــوافــر
مــوظ ـفــون مـهـنـيــون طـ ــوال مــدة

ال ــرحـ ـل ــة ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ــك.
خ ــدم ــة الـ ـغ ــرف ج ــاه ــزة ف ــي كل
األوقــات .تحتوي األجنحة على
ح ـمــامــات خــاصــة م ــع أرض ـيــات
من الرخام وأكسسوارات ذهبية،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن مـ ـن ــاش ــف ب ـي ـض ــاء
ف ـخ ـم ــة وكـ ـيـ ـم ــون ــو قـ ـط ــن نــاعــم
وم ـج ـمــوعــة م ــن زيـ ــوت الـحـمــام
ُ
الـ ـف ــاخ ــرة وال ـ ـصـ ــابـ ــون .ت ـط ــوى
األس ـ ـ ّـرة خ ــارج الـلــوحــة لتخفي
ِ
المقاعد الـمــوجــودة تحتها .قم
ف ـق ــط ب ــال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـج ــرس
ل ـل ـم ـس ــؤول ال ـ ـخـ ــاص إذا كـنــت
بحاجة إلى اعداد السرير خالل
الــرح ـلــة .تــوفــر جميع األجنحة
خدمة الواي فاي.

صاالت القطار االزرق
يـحـتــوي الـقـطــار األزرق على
ص ــال ـت ـي ــن :ال ـص ــال ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
وص ــال ــة الـ ـن ــادي .تـتـمـتــع صــالــة
ال ـن ــادي ب ــأج ــواء أك ـثــر ذك ــوري ــة،
ومن المتوقع أن تجد الراحة مع
أولئك الذين يبحثون عن مكان
هادئ لتناول مشروب أو قهوة
أو س ـي ـجــار ب ـعــد ال ـع ـش ــاء .هــذه
المنطقة هي القسم الوحيد من
القطار المخصص للمدخنين.
ي ـتــم ت ـقــديــم الـ ـش ــاي ك ــل صـبــاح
ف ــي ال ـصــالــة الــرئ ـي ـس ـيــة .جميع
الصاالت مزودة بأنظمة تكييف
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــواء .فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم رحـ ـ ــات
المغادرة  ،يحتوي القطار األزرق
عـلــى س ـيــارة مــراقـبــة فــي الـجــزء
الـخـلـفــي م ــن ال ـق ـطــار م ــع نــوافــذ
كبيرة توفر إطالالت بانورامية
على المناظر الطبيعية العابرة
ومسارات السكك الحديدية.

القطار األزرق

للحجز ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألرقام التالية
مكتب حجوزات بريتوريا

المطبخ والعشاء
ُّ
تعد جميع الوجبات الطازجة على متن القطار بواسطة
ّ
طـهــاة تنفيذيين .تـكــمــل أن ــواع الـمـشــروب الـجـنــوب إفريقي
ُ
المختارة بعناية المأكوالت الــذواقــة التي تـقـ َّـدم في القطار
ً
األزرق .يمكنك تذوق الطعام الرائع الذي يتم إعداده طازجا في
المتطلبات
مطبخ على أحدث طراز ،حيث يلبي الطهاة الذواقة
ً
الغذائية اليومية .توفر مقطورة الطعام احتياجات  42ضيفا
فــي كــل جـلـســة .يمكن ل ــرواد المطعم المميزين االستمتاع
بأفضل خدمة من الدرجة الفضية والكريستالية حيث مالبس
العشاء الرسمية تضيف إلى الفخامة.

Tel: +27 12 334-8459
Fax: +27 12 334-8464
مكتب حجوزات كيب تاون
Tel: +27 21 449 2672
Fax: +27 21 449 3338
Email: info@bluetrain.co.za
Website: http://www.bluetrain.co.za
https://www.luxurytrains.co.za/blue-train-hoedspruit-krugerpark.html

أجواء ساحرة

خدمة مميزة

أتقصد بالي؟ استمتع!
روبن أبكاريان
أوبود ،إندونيسيا — كنت أتحرك بأسرع ما
ً
يمكن نظرا للوضع الراهن.
كنت أسير بحذر على حاجز ترابي بعرض
ً
 30سنتمترا يفصل بين حقول الرز المغمورة
بالماء .راح كيس نفايات أربطه حــول جسمي
يصطدم بوركي فيما كنت أتشبث بعمود طوله
ً
 1.82متر تقريبا مزود برأس معدني مستدق.
كــانــت ش ــاالت مــن ال ـعــرق تنهمر عـلــى ظهري
فيما رحت أطعن أكــواب اللبن ،أغلفة السكاكر،
واألكياس البالستيكية برمحي.
ثم فقدت توازني.
كــان هــذا أول يــوم كامل لنا في جزيرة بالي
اإلنــدونـيـسـيــة .انطلقت تـســع مـنــا فــي «مسيرة
النفايات» قــرب بلدة أوب ــود المرتفعة فــي قلب
َ
الجزيرة .نظمت هذه المسيرة سنثيا هــاردي،
صــديـقــة دعـتـنــا إلــى بــالــي .انتقلت سنثيا إلــى
الـجــزيــرة فــي ثمانينيات ال ـقــرن الـمــاضــي وقــد
الحين.
أقــامــت فيها لفترات متقطعة منذ ذلــك
َّ
فيما كانت سنثيا تقودنا ،رحنا نتنقل بخفة
بين حقول الــرز األخضر المرصوفة على طول
ضفاف أنهر بنية زلقة ومـجــاري مياه عمرها
قــرون .كنا نبحث عن وحــش النفايات .اجتزنا
ً
ً
رجـ ــاال ،ن ـســاء ،وأوالدا يستحمون فــي قـنــوات

منتجع بامبو أنداه
ّ
الـ ــري ،ال ـتــي تـشــكــل قـلــب ن ـظــام ال ــري فــي بــالــي.
ً
ُ
ُيدعى هذا النظام «سوباك» ،ويعتبر فريدا من
نوعه ،حتى إن اليونسكو أدرجته على الئحتها
للتراث العالمي.
التقينا نحو نهاية مسيرتنا بــا مــرأة تبيع
دوريان ،وهي فاكهة بحجم كرة القدم األميركية
لها قوقعة صلبة مليئة باألشواك .اشترت سنثيا
واحدة ،كسرتها ،فتحتها ،وحاولت حضنا على
تناول هذه الفاكهة التي بدت رائحتها شبيهة
بخليط مقزز من النفايات المتعفنة والجوارب
ّ
المليئة بالعرق .لكنها أكدت لنا أننا إذا تمكنا
من تجاهل الرائحة ،سنتناول ما يشبه قطعة
من العلكة الغنية بنكهة الفاكهة.

حـ ــاولـ ــت إال أن ـ ـنـ ــي ش ـ ـعـ ــرت أن ـ ـنـ ــي أخ ـت ـنــق
فبصقتها.

ثمن الشهرة
ت ــرس ــم ك ـل ـم ــة «ب ـ ــال ـ ــي» ص ـ ـ ــورة ج ـم ـي ـلــة مــن
االحـتـمــاالت ،اللمحات الساحرة ،والروحانية.
إنها جزيرة من معابد الهندوس وآلهتهم في
أمة تضم المجتمع اإلسالمي األكبر في العالم.
لكن ما نغفل عنه في تخيالتنا عن بالي أن
ه ــذه ال ـجــزيــرة تـنــاضــل لـلـحـفــاظ عـلــى هويتها
فيما تـتـحــول إل ــى جـنــة سياحية وه ــدف نــادر
لإلرهابيين اإلسالميين.
أدت ثروة بالي الجديدة إلى امتالء طرقاتها
ب ــال ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة .كــذلــك تـخـتـنــق مـمــراتـهــا
ال ـمــائ ـيــة وح ـقــول ـهــا م ــن الـ ــرز بــال ـن ـفــايــات الـتــي
حـ ّـولــت هــذه الـجــزيــرة ،التي كانت فــي الماضي
مثال الجمال ،إلى روايــة تحذيرية عن مخاطر
البالستيك واالستهالك في مجتمع زراعي غير
ٍّ
لتحد مماثل.
مجهز
يمكنك تـجــاهــل ه ــذه الـمـشــاكــل أو السعي
إلــى حلها ،كما حاولنا فــي مسيرة النفايات
التي خضناها .ولكن مهما كانت تجربتك في
بالي ،فسيسحرك بالتأكيد شعبها الروحاني،
جـمــالـهــا ال ـشــديــد ،وخليطها االس ـتــوائــي من
الخصوبة والفساد.

طبول في الليل
إحدى نساء قرية تنغانان

كانت زيارتي إلى الجزيرة ،التي دامت تسعة
أي ــام ،استثنائية ،إال أن أي شخص يستطيع

أن يخوض رحلة مماثلة .قصدت إندونيسيا
ب ـس ـبــب ص ــداق ـت ــي م ــع أس ـ ــرة ه ـ ـ ــاردي .لكنني
سددت تكاليف إقامتي ،بطاقة سفري ،وسائر
ً
رحلتي ،تماشيا مــع سياسة صحيفة «لــوس
أنجليس تايمز».
ق ــدم ــت ت ـس ــع نـ ـس ــاء ،م ـع ـظ ـم ـهــن صــدي ـقــات
لسنثيا منذ طفولتها في مقاطعة مارين ،لزيارة
هذا المكان الذي دعته موطنها طوال الثالثين
سـنــة الـمــاضـيــة .لــذلــك اعـتـمــدنــا عـلــى خبرتها
الواسعة ،فرتبت لنا الجوالت ،الرحالت اليومية،
نزهات التبضع ،مآدب الطعام ،وصفوف اليوغا
بالتأكيد.
ُبني منتجع «بامبو إنداه» على جرف يطل
على نهر أيونغ .تزين مساحة الهكتار الواحد
الـتــي يشغلها حــدائــق الـخـضــر ،أش ـجــار جــوز
الهند والفتنة ،وأحواض السباحة التي تحدها
الصخور والتي تبدو أشبه ببرك طبيعية.
أما مساكنه ،فتتألف من  11مسكن عرائس
جاوي تراثي ،مساكن تقليدية ساحرة مع أنها
تـضــم بـ ــرادات ،مكيفات ه ــواء ،إض ــاءة جـيــدة،
وإمـ ــدادات صحية .كــذلــك يقع عــدد مــن أكــواخ
البامبو الجديدة ،التي صممتها إلورا هاردي،
على النهر وتحيط بها األدغال.
قبل تناول العشاء ذات ليلة ،كنت مسترخية
في كوخي الفسيح «المنزل األفريقي» .تمددت
خلف ستائر سرير إسالمي بيضاء في مأمن
من البعوض.
كانت الضفادع قد بــدأت لتوها معزوفتها
الليلية عندما اخترقت غرفتي ألحان أجراس
وطبول .كان ذلك النغم الغامض يرتفع ،يخفت،
ليعاود االرتفاع .فشعرت أن قوة غريبة تشدني.
خ ــرج ـ ُـت م ــن كــوخــي وتــوج ـهــت إل ــى مطعم
الفندق الــذي ال جــدران لــه .فعثرت هناك على
ً
ً
نـحــو  12عــازفــا بــالـيــا يجلسون عـلــى األرض
ويطلقون موسيقى ساحرة من آالت ميتالوفون
شبيهة بسيلوفون ،بونانغ شبيهة بركاوي
نحاس ،وطبول .كانت فرقة غاميالن موسيقية
بالية تقليدية ،وكانت تلك الموسيقى اإليقاعية
آسرة.
بـعــدمــا انتهينا مــن ت ـنــاول مــأدبــة الـطـعــام،
رافـقــت هــذه الفرقة الموسيقية رقصة مقنعة
أدى فيها راقصون يرتدون أزياء منمقة بإتقان
ً
ويضعون أقنعة بشعة قصصا فلكلورية بالية.
مــع أنـنــا كـنــا نجهل الـقـصــص الـتــي ت ــروى،
سهل علينا رؤية أن الخير انتصر على الشر.

مساكن بالي

مجتمع مغلق
ال يستأجر معظم الــزوار سيارات في
ً
ب ــال ــي ب ــل ي ـس ـت ـخــدمــون ســائ ـق ـيــن ،عـلـمــا
أن هــذه خطوة سهلة مــن خــال الفنادق
وال ـشــركــات الـمـحـلـيــة .كــذلــك ُيـعـتـبــر هــذا
ً
الخيار األكثر أمانا ألن شوارع بالي تكتظ
ً
بالدراجات النارية الصغيرة ،فضال عن أن
القيادة إلى اليسار .وتجعل العوائق على
أي طريق (الشاحنات ،حافالت الجوالت،
ً
الـحــافــات الـصـغـيــرة ،الــدجــاج ،وأحـيــانــا
البقر) القيادة مهمة شاقة.
اصطحبنا سائقونا في بامبو إنــداه
ذات يــوم من أوبــود إلــى كارانقاسيم في
رحلة دامت ساعتين بالسيارة إلى ساحل
بالي الشرقي ،حيث خططنا لقضاء ليلة
واحدة.
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق زرن ـ ـ ــا ق ــري ــة ت ـن ـغــانــان
القديمة حيث ُيعرف السكان بآغا بالي أو
سكان بالي األصليين .مجتمعهم مغلق،

فال يمكنك أن تعيش في المدينة إال إذا
ً
ُولدت فيها .أما إذا تزوجت غريبا ،فترحل.
ً
دفـعـنــا رســومــا بسيطة لـنــدخــل القرية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـت ــد ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــول م ـ ـمـ ــر ع ــري ــض
مـعـشــوشــب .تـضــاعـفــت ال ـم ـنــازل عـلــى كال
الجانبين ،شأنها شأن المشاغل والمتاجر.
فــي أحــدهــا شــاهــدنــا نـســاء يحكن قماش
ً
إيكات مزدوجا ،وهذه عملية قديمة مضنية
ً
ً
تنتج نسيجا جميال يتمتع بقيمة عالية
بين جامعي النسيج.
ً ً
لكن سعر هذا النسيج كان باهظا جدا:
 600دوالر لقطعة من قماش إيكات بحجم
ً
ُ
اشتريت بدال
وشــاح طويل عريض .لذلك
ً
من ذلك عددا من سالل الخيزران المحبوكة
وال ـب ـي ــض الـ ـف ــارغ ال ـم ــزي ــن ب ــرس ــوم آللـهــة
ً
هـنــدوسـيــة .ك ــان الـبـيــض مـلـفــوفــا بعناية
ً
وموضوعا برقة في علب بامبو محبوكة،
ما جعلها هدايا مناسبة.

توابل ةديرجلا

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

 -٥خ ــرج فــي خفية (مـعـكــوســة) –
ساعدت (معكوسة).
 -٦غير ناضج – فنار (مبعثرة).
 -٧عــاصـمــة زامـبـيــا (مـعـكــوســة) –
كف.

 -٨يستصلحان (مبعثرة).
 -٩ماركة ساعات سويسرية – مطر
خفيف.
 -١٠ماركة سيارات (معكوسة).

لوس أنجلوس

– للنفي.
 -٣غدك (مبعثرة) – مد (معكوسة)
– للتعريف.
 -4الحياة التي نعيشها (معكوسة)
– غسق (مبعثرة).

2
3
5
7
9
6
4
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
6
1
8
2
7
9
5
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9
2
3
4
1
5
8
6
7

 -١أحـ ــد م ـحــاص ـيــل ال ــزي ــوت
النباتية.
 -٢القصة الطويلة (معكوسة)

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

8

8
5
7
6
3
9
1
4
2

ً
عموديا:

5

3
2

6
1
8
2
7
4
3
9
5

 -1ملحن كويتي بداية حياته
الفنية عام 1998
 -2م ـ ــوق ـ ــع إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي فــي
اإلنترنت.
( -3ال )..عــا ص ـم ـت ـهــا دا كـ ــار
(معكوسة) – أولى.
 -4للتخيير – ثلثا (بدت) – (..
فواخرجي) ممثلة سورية.
 -5ت ـج ــده ــا ف ــي (الـ ـ ـل ـ ــورد) –
مهال.
 -6الجمع من «صالة» – تولت
(مبعثرة).
 -7نـ ـ ـه ـ ــر بـ ـ ـف ـ ــر نـ ـ ـس ـ ــا – دق
(معكوسة).
 -8ظــرف مكان (معكوسة) –
مكانة إقامة المواطن.
( -9كـ ـت ــاب )..لــأصـفـهــانــي –
للنفي
 -10الهناء واالنشراح.

ً
مهنيا :يحمل الفلك إليك مساعدات غير
مباشرة تدفعك إلى األمام.
ً
عاطفيا :يضفي الحب عليك مسحة من
السحر والجاذبية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تبدو فرحا ممازحا وتمضي
ً
ً
مع األصدقاء يوما جميال.
رقم الحظ.4 :

7

6

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

4

5
7
4
9
6
3
2
1
8

مخاطر
تطوير
ظهور
حقيقة
نوع

حيث
سباق
ساعة
تنبيه
عهد

1

7

8

الحمل

6
1

3
9
2
1
5
8
6
7
4

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم أكبر مدن والية كاليفورنيا.

١٧

تسالي

ً
مهنيا :تقدم على عمل للمرة األولى لكن
حاذر المغامرة.
ً
عاطفيا :تبحث عن شخص من الجنس
اآلخر لبناء عائلة.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجد دعما عائليا قويا إلجراء
تغييرات في المنزل.
رقم الحظ.10 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :خطأ سابق سيكلفك الكثير إن
ً
لم تكن حكيما.
ّ
ً
عاطفيا :مهما تقنعت لن تستطيع إخفاء
مشاعرك تجاه الحبيب.
اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًـا :ي ـت ـج ــاوب ال ـ ـمـ ـ ّ
ـؤيـ ــدون مــع
طروحاتك ويكثر األصدقاء.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ف ـض ــول ــك ي ــزي ــد م ــن خ ـبــرتــك
ويؤدي إلى تحسين وضعك.
ً
عاطفيا :تغمرك مشاعر جميلة تحمل
إليك طمأنة من الحبيب.
ً
اجتماعيا :تــزداد المناسبات وتوفر
لك أجواء سعيدة.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
تتميز بالصراحة فــي مواجهة
مهنيا :
أمور شائكة وصعبة.
ً
عاطفيا :تتعاون الكواكب لتفسح لك في
المجال أمام ّ
حب جديد.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـحــرك وف ــق نـمــط جــديــد
وتشارك في مناسبات عدة.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :إصرارك على النجاح لن يعوقه
أي حاجز أو صعوبة.
ً
عاطفيا :إن وقعت في الحب فال تتوقف
بل تابع المسيرة.
ً
اجتماعيا ّ :
تمر بتجربة عائلية صعبة
لكنها تزيدك معرفة وحكمة.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تكون في عملك المرجع والقادر
على إقناع اآلخرين برأيه.
ً
عاطفيا :تشعر بالحنين إلى حبك األول
ثم تعود إلى واقعك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـحــالــف ال ـكــواكــب معك
وتغمرك بالسعادة والفرح.
رقم الحظ.2 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ثمة صعوبة في التفاهم وقد
ً
ّ ً
تواجه هما جديدا.
ً
عاطفيا :مهما كان بعدك عن الحبيب
ً
ً
قصيرا فإنك تجده طويال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــديــك ق ــدرة دبلوماسية
على الحوار مع الغير.
رقم الحظ.8 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـتــاح ل ــك فــرصــة ف ــي مـجــال
ً
عملك تستثمر مبلغا فيها.
ً
راض عنك
ـر
عــاط ـف ـيــا :الـحـبـيــب غ ـيـ
ٍ
ً
ألسباب تعرفها جيدا.
ً
اجتماعيا  :ينقصك مبلغ مــن المال
للسفر في رحلة استجمام.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تحقق إنـجــازات كبيرة لوال
بعض الثغرات الصغيرة.
ً
عــاطـفـيــا :تقلقك تـصــرفــات الـشــريــك
فلماذا ال تصارحه؟
ً
اجتماعيا :تشعر ببعض التوتر ومن
األفضل أخذ عطلة.
رقم الحظ.18 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـع ـت ـمــد األخـ ـ ـص ـ ــام عــرق ـلــة
مسيرتك الناجحة فال تستسلم.
ً
ً
ً
عاطفيا :إذا كان الحب فصال واحــدا
في حياتك فهو تاريخ للشريك.
ً
اجتماعيا :تتعاون مع أفراد العائلة
للتخفيف من المشاكل المادية.
رقم الحظ.13 :

الحوت
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ً
ً
مهنيا :ال مزاح أبدا في المواعيد فال
ً
تكن ناكثا لها.
ً
عاطفيا :الحب جميل كالحلم والحياة
من دونه ال قيمة لها.
ً
اجتماعيا :ال تنظر إلــى األشخاص
ّ
كما تتمنى بل كما هم عليه.
رقم الحظ.6 :
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سعود بن عبدالله ينثر اإلبداع في مركز جابر الثقافي
أقام أمسية مميزة ضمن فعاليات معرض «الفهد ...روح القيادة»
َّقدم األمير سعود بن عبدالله
العديد من القصائد المميزة
واألغاني ألشهر الفنانين
الخليجيين والعرب خالل
أمسيته بمركز جابر الثقافي.

ح ـظ ـي ــت األمـ ـسـ ـي ــة ال ـش ـع ــري ــة
للشاعر األمير سعود بن عبدالله،
أم ــس ،ضمن مـعــرض وفعاليات
«ال ـف ـه ــد ...روح ال ـق ـي ــادة» بـمــركــز
جابر األحمد الثقافي ،بحضور
ع ــدد م ــن األم ـ ـ ــراء وال ـش ـي ــوخ من
السعودية والكويت ،ونخبة من
الـشـعــراء والـشـخـصـيــات المهمة
وم ـح ـب ــي ال ـش ـع ــر مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
لـيـبــدع بمجموعة مــن القصائد
المميزة.

األعياد الوطنية

الحضور الكبير
تفاعل مع قصيدة
«المصمك» والعديد
من األغاني

وأع ـ ـ ـ ـ ــرب األم ـ ـي ـ ــر س ـ ـعـ ــود بــن
عـبــدالـلــه فــي بــدايــة األمـسـيــة عن
شـكــره وت ـقــديــره للقائمين على
مـعــرض «ال ـف ـهــد ...روح الـقـيــادة»
عـ ـل ــى دعـ ــوتـ ــه إلقـ ــامـ ــة األم ـس ـي ــة
الشعرية ،وبارك للكويت أفراحها
بمناسبة األعياد الوطنية.
واستهل األمير سعود األمسية
بـقـصـيــدة «الـمـصـمــك» ،قــائــا في
مطلعها:
م ــن الـمـصـمــك وم ــن درع ـي ــة آل
سعود الصمان
ومن قبر ماله المجد واإليمان
وسط العود

س ــام ال ـحــب ي ــا دار الـصـبــاح
وديرة الشجعان
سالم الجار والمقدار والتاريخ
وآل سعود
على دار مـعــزي يــوم جــاهــا له
ربع وأوطان
رم ـ ـ ـ ــت ل ـ ــه ص ـ ــدره ـ ــا ب ــالـ ـح ــب
والتقدير والموجود
وأنـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـج ـ ـلـ ــى ع ــن
الضايق كدر وأحران
بـ ــادي قـلـبـهــا ن ـجــد الـمـعــالــي
والبحور عضود
بـ ــادي وال ـك ــوي ــت تـشـيــل حب
صادق الوجدان
لنا غير النسب ديــن ومصير
وكلنا محسود
وق ــد تـفــاعــل الـحـضــور الكبير
مع هذه القصيدةَّ ،
وقدم الشاعر
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـص ــائ ــد وأج ـم ــل
األغ ــان ــي ال ـتــي تـغـنــى بـهــا أشهر
الفنانين الخليجيين والعرب.

تكريم
وكـ ـ َّـرم سـفـيــر خ ــادم الحرمين
الـشــريـفـيــن ل ــدى ال ـكــويــت األمـيــر
س ـل ـط ــان بـ ــن خـ ــالـ ــد ،فـ ــي ن ـهــايــة
األمسية األمير سعود بن عبدالله.

سعود بن عبدالله
وك ــان ــت ال ـف ـعــال ـيــات الـخــاصــة
بمعرض «الفهد ...روح القيادة»،
انطلقت  17الجاري ،لمدة  3أيام،
شملت ن ــدوات تاريخية ،ونــدوة

العالقات السعودية -الكويتية،
وندوات فنية.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن الـمـعــرض
سلط الضوء على جانب من حياة

الملك فهد بن عبدالعزيز ،رحمه
الله ،ومقتنياته الشخصية ،عبر
تقديمها بأسلوب احترافي يراعي
التناسق في المراحل والتواريخ

والمحتوى ،وباستخدام وسائل
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ب ــأسـ ـل ــوب
ت ـش ــوي ـق ــي ،مـ ـث ــل :الـ ـه ــول ــوج ــرام
والتقنيات الصوتية الحديثة.

صادق بهبهاني« :ودي أتكلم» يدخل أسبوع يوسف عرفات طرح سنغل
ً
«وطني الحبيب يا كويت»
عرضه التاسع بناء على رغبة الجمهور
●

●

محمد جمعة

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج صـ ـ ـ ـ ــادق
بهبهاني عــن إعـ ــادة ط ــرح فيلم
«ودي أت ـك ـلــم» ف ــي دور ال ـعــرض
م ـجــددا خ ــال األس ـب ــوع المقبل،
لـ ـي ــدخ ــل ب ــذل ــك أس ـ ـبـ ــوع ع ــرض ــه
التاسع ،بناء على رغبة الجمهور،
وقـ ـ ــال ب ـه ـب ـهــانــي لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»:
«بناء على طلب الجمهور ،وبعد
سلسلة مــن الـعــروض الناجحة،
وبالتزامن مع األعياد الوطنية،
سـ ـتـ ـت ــم إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم
مجددا».
ويقدم بهبهاني ،الذي تصدى
أيـ ـض ــا ل ـك ـت ــاب ــة الـ ـعـ ـم ــل ،ت ـجــربــة
مختلفة عــن مشاريعه السابقة،
ً
موظفا إمكانات نخبة من النجوم
بصورة جديدة .ويمثل هذا الفيلم
صرخة مخرج طموح في مواجهة
هوس «السوشيال ميديا».
وقــال صــادق عن العمل« :مدة
ال ـف ـي ـل ــم  75دقـ ـيـ ـق ــة ،وس ـن ـت ــاب ــع
حـكــايــة مـسـعــود ح ـمــد ،الـمـخــرج
السينمائي ال ـم ـتــزوج مــن ام ــرأة
م ــن م ـشــاه ـيــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي (السوشيال ميديا)،
حـيــث يـسـعــى ل ـلــوصــول بفيلمه
اإلنساني إلى العالم ،وإنقاذ حالة
إنسانية ،وتوصيل معاناتها».
وتــابــع« :عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر،

صادق بهبهاني وجمال الردهان خالل تصوير الفيلم
نرصد اهتمامات مختلفة تماما
للزوجة ،ومن هنا ينشب بينهما
ص ـ ــراع سـ ــوف ت ـع ــرف ــون نـهــايـتــه
عند عــرض الـفـيـلــم» ،مشيرا إلى
أن ـ ــه سـ ـيـ ـش ــارك بـ ـ ـ ـ ــ»ودي أت ـك ـل ــم»
فــي الـمـهــرجــانــات الــدولـيــة ،لكنه
م ـ ــازال ف ــي ط ــور دراس ـ ــة خــارطــة
المهرجانات للفترة المقبلة.
ُيذكر أن «ودي أتكلم» من إنتاج

ألبومها الجديد
أنغام طرحت ً
«حالة خاصة جدا»

ش ــرك ــة آرت ـس ــت لــإن ـتــاج الـفـنــي،
كتابة وإخراج صادق بهبهاني،
إشراف عام عبدالعزيز بهبهاني،
وهــو فيلم روائ ــي كويتي طويل
ذو طابع درامي كوميدي ساخر
يـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه ن ـخ ـبــة من
نـجــوم الـفــن الكويتي ،هــم :خالد
البريكي ،عبدالمحسن القفاص،
لـيـلــى ع ـبــدال ـلــه ،أح ـمــد بــوسـيــف،

محمد عــاشــور ،جاسم النبهان،
جمال الــردهــان ،نــواف الشمري،
جـمــال الـشـطــي ،محمد الحملي،
عبدالله الخضر ،مبارك المانع،
عـبــدالـعــزيــز ال ـن ـصــار ،اإلعــامـيــة
فاطمة بوحمد ،اإلعالمي صالح
ال ـ ـ ــراش ـ ـ ــد ،ع ـي ـس ــى ذيـ ـ ـ ـ ــاب ،ع ـلــي
ال ـهــاش ـمــي ،ع ـبــدال ـلــه الـبـصـيــري
وعيسى جمعة.

محمد جمعة

كشف الفنان الشاب يوسف عرفات عن «سنغل»
جديد بعنوان « وطني الحبيب يا كويت» بدأت
اإلذاعـ ـ ــات الـمـحـلـيــة وم ــواق ــع الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ب ـ ـثـ ــه ق ـ ـبـ ــل سـ ــاعـ ــات
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اح ـت ـف ــاالت الـكــويــت
باألعياد الوطنية.
وق ـ ــال ع ــرف ــات لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،إن
األغنية التي أنتجها مركز «برايت»
تعني له الكثير ألنها أتاحت الفرصة
له للتغني بحب الكويت ،التي نشأ
عـلــى أرض ـه ــا ،وي ـكــن لـهــا ك ــل الـحــب
وألهلها كل التقدير.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادتـ ـ ـ ــي ال
ت ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ـ ـ ــردود
األف ـ ـ ـعـ ـ ــال األول ـ ـيـ ــة
ال ـتــي واك ـبــت بث
األغنية،
وبــال ـف ـعــل
أث ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــت
ص ـ ـ ـ ـ ــدري،
وأن ـت ـه ــز
الفرصة
ألشكر
فريق

العمل ال ــذي تعاونت معه فــي هــذا العمل ،وهم
الشاعر عمر ال ــزواوي ،والملحن سعد األيوبي،
وعازف الغيتار أمين الفكهاني ،والشكر موصول
للمشرف العام على «السنغل» محمد حــرز الله
واتطلع ألن تنال األغنية رضاكم.
وكـ ــان الـنـجــم ال ـش ــاب ق ــد ط ــرح قبل
فترة «سنغل» بعنوان «مــن حياتي
اخ ـت ـف ـيــت» ،ك ـل ـمــات وألـ ـح ــان رام ــي
الـشــافـعــي ،وتــوزيــع عمر الصباغ،
وأك ـ ــد ح ــرص ــه ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مع
ال ـج ـم ـهــور ب ـيــن ف ـتــرة وأخ ـ ــرى عبر
ً
أغــانــي «السنغل» قــائــا« :الشــك أننا
نعيش فــي زمــن الـســرعــة واألغـنـيــات
المنفردة التي أصبحت تحتل مساحة
واسـ ـع ــة م ــن اه ـت ـم ــام ال ـج ـم ـهــور،
وت ـ ـصـ ــدرت الـمـشـهــد
بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
األجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال وسـ ــط
تــراجــع اإلنـتــاج
الكامل بشكل
ملحوظ».

يوسف عرفات

الدويش :البحث في المواقع األثرية في حضارة
دلمون بفيلكا لم يستكمل بعد

خالل محاضرة مملكة دلمون في أرض الكويت برابطة األدباء
نظمت رابطة األدباء الكويتيين
محاضرة بعنوان «مملكة دلمون
في أرض الكويت» شارك فيها
مدير إدارة اآلثار والمتاحف
في المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب د .سلطان
الدويش ،وأدارها الباحث خالد
طعمة.

أنغام
طرحت الفنانة المصرية أنغام ألبومها الجديد بعنوان «حالة
خــاصــة ج ــدا» ،عـبــر «يــوت ـيــوب» .ويـضــم األل ـبــوم  14أغـنـيــة ،هــي:
ً
حالة خاصة جدا ،يا ريتك فاهمني ،هتقول لربنا إيه ،حبايبنا،
على حسك في أيامي ،وال دبلت ،بقول نسياك ،نزوة ،بتوصفني
بتكسفني ،هدنة ،متطمنة ،أساميك الكتيرة ،ليلى ،وهبدأ من اآلخر.
وتعاونت أنغام في األلبوم مع عدد من الشعراء ،منهم :أمير
طعيمة ،نادر عبدالله ،محمد القاياتي ،نورالدين محمد ،جمال
الـخــولــي ،أحـمــد المالكي ،سلطان صــاح ،صــابــر كـمــال ،كاترين
م ـعــوض ،وع ـصــام حـسـنــي ،والـمـلـحـنـيــن :عــزيــز الـشــافـعــي ،تامر
عاشور ،مدين ،محمد حمزة ،خالد عــز ،أحمد العتباني ،أحمد
زعيم ،محمد عبيه ،مصطفى العسال ،إيهاب عبدالواحد ،وهشام
بولس ،والموزعين :أحمد إبراهيم ،مادي ،وليد فايد ،نادر حمدي،
توما ،محمد العشي ،طارق عاكف ،وكريم أسامة.

●

الدويش وطعمة خالل المحاضرة
ه ــي ال ـم ــدي ـن ــة ال ــدل ـم ــون ـي ــة ال ـتــي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى وح ـ ــدات سـكـنـيــة،
ً
ومـعــابــد ،خـصــوصــا معبد اإللــه
«أنــزاك» كبير آلهة «دلمون» ومن
ت ـل ــك ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ذكـ ـ ــر ال ـم ـحــاضــر
ال ـمــدي ـنــة ال ــدل ـم ــون ـي ــة ،والـمـعـبــد
البرجي ،وميناء الخضر ،وقصر
الحاكم ،وموقع العوازم.
وفيما يخص «األخ ـتــام» أفــاد
د .ال ـ ــدوي ـ ــش بـ ــأنـ ــه ت ـ ــم ال ـع ـث ــور
عـلــى ع ــدد كبير مــن األخ ـتــام في
ً
الجزيرة بلغ  650ختما ،أغلبها
أختام «دلمون» الدائرية الشكل،
واس ـت ـخــدمــت األخـ ـت ــام لـلـتـعــرف
على الممتلكات الشخصية ،ومن
ضمنها ختم للمقتنيات الثمينة
لحفظها من السرقة ،كذلك ختم
لـلـعـقــود وال ـب ـضــائــع ال ـت ـجــاريــة،
وتنوعت الموضوعات الزخرفية،

التي حفرت على األختام مابين
ال ـخ ـطــوط واألش ـك ــال الهندسية
البسيطة ،والمشاهد الطبيعية،
ورسوم األشخاص والحيوانات».
وع ــن فـخــار دل ـمــون أوض ــح د.
الدويش أنه عثر في جزيرة فيلكا
ع ـلــى ال ـف ـخــار ب ـك ـثــرة ف ــي مــواقــع
 F3,F6وفي موقع الخضر شمال
الجزيرة ،عثر على أوان فخارية
كاملة ،وعلى كسر فخارية كثيرة
تعود إلى فترات زمنية متفاوتة
ابتداء من مستهل األلــف الثاني
قبل الميالد.
وقـ ـ ــال إن م ـع ـظــم ه ـ ــذه ال ـل ـقــى
وجــدت داخــل المباني أو قربها،
وكـشــف فــي الـمـبـنــى ال ــواح ــد عن
أنــواع عديدة من فترات مختلفة
ف ـ ــي طـ ـبـ ـق ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ن ـت ـي ـجــة
استمرار التوطن في مكان واحد

بوستر دعائي وإعالن لفيلم
«»Rocketman

طرحت شركة «»Paramount
البوستر الدعائي الرسمي
لفيلم السيرة الذاتية
والفانتازيا «»Rocketman
الذي تدور أحداثه حول السيرة
الذاتية للمؤلف والمغني
اإلنكليزي إلتون جون،
ويجسد شخصيته بأحداث
الفيلم النجم األميركي ،تارون
إيغرتون ،ويشاركه البطولة
نخبة من نجوم هوليوود.
وعلى غرار فيلم «Bohemian
 »Rhapsodyالذي دارت أحداثه
حول المغني البريطاني الراحل
فريدي ميركوري ،تصدر تارون
في زي إلتون جون بوستر
الفيلم الذي اشتهر بجنونه
على المسرح على شاكله
فريدي ،وشعبيته الجماهيرية
العريضة في بريطانيا والعالم.
ويشارك في بطولة الفيلم
ريتشارد مادن ،وبرايس داالس
هاورد ،وجيمي بيل ،ومن
ً
المقرر طرح الفيلم تجاريا
نهاية مارس المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول
بدايات إلتون جون الفنية
ورحلة صعوده كأحد أهم
الموسيقيين في تاريخ
بريطانيا ،وحفالته الغنائية
التي حضرها اآلالف من
الجماهير المحبة للنجم
اإلنكليزي.

طرح اإلعالن الدعائي لفيلم
«»Leaving NeverLand

طرحت شركة « »HBOاإلعالن
الدعائي ألحدث إنتاجاتها
السينمائية هذا العام ،وهو
الفيلم الوثائقي «Leaving
 ،»NeverLandالذي يتطرق إلى
عدد من االدعاءات الخاصة
بمايكل جاكسون ،والذي عرض
ألول مرة بفعاليات مهرجان
صاندانس السينمائي الدولي
في دورته األخيرة.
والفيلم َّ
سبب أزمة كبيرة حين
عرضه بمهرجان صاندانس
السينمائي الدولي ،حيث
قام عدد من مؤيدي مايكل
بالوقوف خارج أسوار
المهرجان ،منددين بإيقاف
عرضه وعدم تصديقهم لهذه
االدعاءات ،وأنها محاولة
وليس أكثر لتشويه مسيرة
أحد أهم الموسيقيين في
التاريخ.
وكان إلحدى المعجبات
بمايكل ،وتدعى كاثرين فان
تيجام ،تصريحات سابقة
دافعت خاللها عن النجم
الراحل ،قائلة« :هذا الفيلم
ال يمثل ضحايا التحرش
الجنسي ،وكل من ظهروا
بأحداثه أنكروا كل هذه
االتهامات ،وكل ما يهمهم هو
الخروج بحفنة دوالرات».

فيلم خيال علمي صيني
ينافس في هوليوود

فضة المعيلي

أق ـ ـي ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ـح ــاض ــرة ب ـع ـنــوان
«مملكة دلمون في أرض الكويت»
حــاضــر فـيـهــا مــديــر إدارة اآلث ــار
والمتاحف في المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب د .سلطان
الــدويــش ،وأداره ــا الـبــاحــث خالد
طعمة.
وت ـنــاول د .الــدويــش بالشرح
والبحث والصور الضوئية نشأة
مملكة دلـمــون فــي جــزيــرة فيلكا
خالل األلف الثاني قبل الميالد،
ً
م ـس ـت ـه ــا ب ـح ـث ــه بـ ــال ـ ـقـ ــول« :إن
الخليج العربي من أهــم مناطق
الشرق األوســط ،التي كانت تمر
بـهــا ال ـط ــرق ال ـت ـجــاريــة الـقــديـمــة،
ويعتبر همزة الوصل بين بالد
البحر األبيض المتوسط وآسيا
وشبه الجزيرة العربية».
واستعرض حضارة «دلمون»
التي تشمل «فيلكا» والبحرين،
وساحل شرق الجزيرة العربية،
ً
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن نـ ـت ــائ ــج ال ـك ـشــف
األثــري في فيلكا أظهرت وجود
مستوطنة تعود إلى فترة 2000
ً
ق .م تقريبا.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق د .الـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ــش إلـ ــى
ال ـب ـع ـثــات االس ـت ـك ـشــاف ـيــة ،منها
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـلـ ــوفـ ــاك ـ ـيـ ــة
والـيــونــانـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى أهم
الكتابات المسمارية التي تحدثت
ً
عـ ــن دلـ ـ ـم ـ ــون ،مـ ـشـ ـي ــرا ب ــال ـش ــرح
وال ـص ــور ال ـضــوئ ـيــة إل ــى مــواقــع
المستوطنات السكنية ،وأن أهم
البقايا المعمارية فــي الجزيرة

خبريات

وبـ ـن ــاء ال ـب ـي ــوت الـ ـج ــدي ــدة ف ــوق
القديمة.
وأك ــد أن الـبـحــث فــي الـمــواقــع
األث ــري ــة فــي ح ـضــارة دل ـمــون في
جــز يــرة فيلكا لــم تستكمل بعد،
رغم مرور نصف قرن من الزمن،
«ون ـع ـت ـقــد أن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
الكنوز واألس ــرار مدفونة أسفل
ً
الـتــال الرملية خصوصا أسفل
اس ـتــراحــة الـشـيــخ أحـمــد الجابر
الـصـبــاح عـلــى تــل سـعــد ،وهـنــاك
معضلة أثــريــة فــي ع ــدم الـعـثــور
على مقابر ألهل دلمون في فيلكا
حتى اآلن ،وهناك سور قبل واحد
فـ ــي م ــوق ــع ال ـخ ـض ــر يـ ـع ــود إل ــى
دلمون المتأخرة ،وربما استمرار
ال ـت ـن ـق ـي ـب ــات فـ ــي جـ ــزيـ ــرة فـيـلـكــا
وب ــر الـكــويــت سيحل الكثير من
المعضالت في المستقبل».

يتجه أول فيلم خيال علمي
صيني بإنتاج ضخم إلى
تسجيل أرقام قياسية على
شباك التذاكر الصيني،
ما يعكس البراعة التقنية
التي تتمتع بها األوساط
السينمائية الصينية،
وقدرتها على منافسة األعمال
الهوليوودية.
فخالل أسبوعين ،حقق فيلم
«ذي وانديرينغ إيرث» 510
ماليين يورو في صاالت
العرض الصينية.
كذلك ،حقق الفيلم على شباك
التذاكر في أميركا الشمالية
إيرادات بـ  3.8ماليين دوالر
خالل األيام الـ 11األولى
لعرضه ،وهو الرقم األعلى
الذي حققه فيلم صيني خالل
خمس سنوات تقريبا ،على ما
جاء بحساب الفيلم الرسمي
على وسائل التواصل.
والعمل مقتبس من رواية
للكاتب الصيني ليو تشنغن،
ويدور حول مشروع إلبعاد
األرض عن الشمس الزائلة،
باستخدام محركات ضخمة
تعمل بالطاقة االنصهارية.
(أ ف ب)

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ّ
إﻳﺮان ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﻫﺮﻣﺰ وﺗﺤﺬر ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
• ﻇﺮﻳﻒ ﻳﻘﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪﻫﺎ • »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« ﻳﻨﻔﻲ إﺳﻘﺎط ﺻﺎروﺧﻲ اﻟﻔﻀﺎء
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﺠﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﻄﻠﻖ إﻳﺮان اﻟﻴﻮم
ﻣﻨﺎورات ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻗﻮﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻠﻠﺖ
ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﻮب ﺣﺮب ﻣﻊ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ دون اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ
»«FATF

ﺳﻔﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺪى ﻃﻬﺮان

ﻓ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاض ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻮة ﻫــﻮ
اﻷﺿ ـ ـﺨـ ــﻢ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﻴﺎه
اﻟﺨﻠﻴﺞ أواﺧــﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
أﻋﻠﻨﺖ إﻳ ــﺮان أﻣ ــﺲ ،أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﻄﻠﻖ
اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎورات "اﻟﻮﻻﻳﺔ  "97اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮق ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻳـ ـ ــﺎم ﻋـﻨــﺪ
ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﻨﺎورات
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﺎر ﻗــﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖ
ﻫ ــﺮﻣ ــﺰ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار  10درﺟـ ـ ــﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮة اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﺰادي:
"إن اﻟﻤﻨﺎورات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ
ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ
واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻮة".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ أن "اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻄـ ــﺢ وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻄ ــﺢ
واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮوﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮاض ،وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ،ﻛﻤﺎ
ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺟ ــﺰء آﺧ ــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺪات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ
ﺗ ـﻄ ـﻠــﻖ وﻷول ﻣـ ــﺮة ﺻ ــﻮارﻳ ــﺦ ﻣــﻦ
اﻟﻐﻮاﺻﺎت".
ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻜﺮس ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻟﺼﺪ
اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺒﺮ.
وﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻤـﻀـﻴــﻖ اﺳ ــﻢ ﺟــﺰﻳــﺮة
ﻫ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺰ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺪﺧ ـﻠ ــﻪ
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺮن اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻋﺸﺮ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻢ أﺳــﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ـﻤ ــﺎن ،وﻧ ـﺠ ــﺢ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟ ـﻴــﻮن
ﻓـ ــﻲ اﺣ ـﺘ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ــﺎم  ،1515وﻓ ــﻲ
ﻋـ ـ ــﺎم  1632اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻃﺮد اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ
ﻹﻳﺮان ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻋ ـ ـ ـ ــﺰزت اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
وﺟ ــﻮدﻫ ــﺎ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ اﻷﺣﺎدي ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق

●

ﺑﻴﺮوت ¨ -

ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎم ﺳﻠﻴﻤﺎن إﺑﻄﺎل
ﻧـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ دﻳ ـﻤــﺎ ﺟـﻤــﺎﻟــﻲ )ﻛـﺘـﻠــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(،
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺨﺎﺳﺮ
ﻃ ــﻪ ﻧ ــﺎﺟ ــﻲ )ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻻﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻓﻴﺼﻞ
ﻛﺮاﻣﻲ( ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
إﻋﻼن اﻟﻘﺮار ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻛﺜﺮي،
ً
ﻋﻠﻤﺎ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ أي ﻧﻴﺎﺑﺎت ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻲ
ﺑﻴﺮوت اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ وزﺣﻠﺔ
وﺑﻌﻠﺒﻚ -اﻟﻬﺮﻣﻞ.
وﺷﺪد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻰ أن "أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
ّ
ﻣﺤﺼﻨﻮن ﺟﺪا ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ" .وﻋ ــﺮض ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻋـﻘــﺪه ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ

إﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻳﺆﺑﻨﻮن ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ ﻗﺘﻠﻰ ﺳﻘﻄﻮا ﺑﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻣﻴﺰان(
اﻟ ـﻨ ــﻮوي اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
وﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪ ﻃ ـﻬــﺮان ﺑــﻮﻗــﻒ ﺻ ــﺎدرات
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻀﻴﻖ
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﺣﻈﺮ
ً
ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻠﻴﺎ.

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮب
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ،ﺧ ـﻔــﻒ وزﻳ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﻣﻨﺬ
 5أﻳـ ــﺎم ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﺑـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻣﻨﻲ ﺣﻮل زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﺸﻮب ﺣﺮب ﺑﻴﻦ ﺑﻼده وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺧﻼل ﺣﻮار
ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن
ﻳﺮي ﺑــﻮادر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ أﺟــﺎب ﻇﺮﻳﻒ" :ﻛــﻼ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل".
ووﺻ ـ ـ ــﻒ ﻇ ــﺮﻳ ــﻒ ﺿـ ــﺮﺑـ ــﺎت ﺗــﻞ

ﻣﺮﺷﺤﻮن ﺧﺎﺳﺮون ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  6ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻓﺄوﺿﺢ أن "اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة
واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻻ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺮوح إﻟﻴﻪ واﻟﻌﻮدة ﺑﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ".
وﻗــﺎل" :ﻓﻲ داﺋــﺮة اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻢ ّرد
ﻃﻌﻨﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﺎس ،وﻃ ـﻌــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟﺸﻜﻞ
ﻟﻮروده ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺷﻬﺮ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( .وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻃﻪ
ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻮزﻫﺎ دﻳﻤﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺒﻴﻦ أن ﻗﻠﻢ ﻗﺮﺻﻴﺘﺎ رﻗــﻢ 546
اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻏــﺮﻓــﺔ رﻗ ــﻢ  5ﻗــﺪ ﺟﺮى
اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻐﻠﻒ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻪ واﻟﺬي
ﺗﺴﻠﻤﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪات  ،وﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أوراق اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ

أﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮات ﺑﻼده
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑـ"ﻣﻐﺎﻣﺮات
اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﺨﻄﻴﺮة".
وﻗﺎل ﻇﺮﻳﻒ" :إن وﺟﻮد إﻳﺮان ﻓﻲ
دﻣـﺸــﻖ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ دﻋ ــﻮة ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ا ﻟـﺴــﻮر ﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻚ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
واﻟـﺴــﻮري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ".

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﻫــﺎﺟــﻢ اﻟـﻠــﻮاء
ﻳـﺤـﻴــﻰ رﺣ ـﻴــﻢ ﺻ ـﻔــﻮي اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ ﺑـ ـﻬ ــﺎ وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ آﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑـ ــﺪأﻫـ ــﺎ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬر ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﻮي اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت

اﻟـﺒــﺎﻛـﺴـﺘــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض .وﻗ ــﺎل ﺻ ـﻔــﻮي إن ﺑــﻼده
ﺳـﺘـﻜــﻮن أﻗ ــﻮى دوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
وﺣﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻓﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ،وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻟــ"اﻟـﺤــﺮس اﻟ ـﺜ ــﻮري" ،أﺟـﻬــﺰة اﻷﻣــﻦ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ
وﻣﺴﺎﻧﺪة "اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ"،
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ
ً
أن ﺗ ــﺪرك ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ أن إﻳـ ــﺮان ﺗﺤﺘﺮم
اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة".

ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة
اﻟ ـﺠــﻮﻓ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ــ"ﺣ ــﺮس
اﻟﺜﻮري" اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ
زادة ،أن ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﻌﺪو ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﺶ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
"ﻛﺬﺑﺔ ﻛﺒﺮى".

ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻐﻠﻒ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻗ ــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮري إﺑ ـﻄــﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻘـﻠــﻢ وﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻌﺰم )اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧـﺠـﻴــﺐ ﻣـﻴـﻘــﺎﺗــﻲ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
اﻷرﺑـﻌــﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻋﺪد
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻓــﺎزت ﺑﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  4.55249أي ﻓﺎزت ﺑﺄرﺑﻌﺔ
ﻣﻘﺎﻋﺪ وﺑﻘﻲ ﻛﺴﺮ ﻳـﺴــﺎوي  ،0.55249أﻣﺎ
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﻛﺮاﻣﻲ
ً
ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺒﺎش( ﻓﺄﺻﺒﺢ  2.55256أي
ﻓﺎزت ﺑﻤﻘﻌﺪﻳﻦ وﺑﻘﻲ ﻛﺴﺮ ﻳﺴﺎوي ،0.55256
اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 0.00007 = 0.55249 - 0.55256أي  7ﻣﻦ
ﻣﺌﺔ أﻟ ــﻒ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟ ـﻔــﺎرق ﻳـﻜــﺎد ﻳﻜﻮن
ﻣـﻌــﺪوﻣــﺎ  epsilonأي ﻳـﻜــﺎد ﻳـﻜــﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﺻﻔﺮ .وﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻋﻼن ﻓﻮز

أي ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌﺪ
اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻘﻌﺪ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻴﻮب".
وﺧﺘﻢ" :ﻟﺬﻟﻚ ﻗــﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﺑ ــﺎﻷﻛ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺔ إﺑـ ـﻄ ــﺎل ﻧ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪة دﻳـﻤــﺎ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وإﻋﻼن اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ
ً
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺎﻏﺮا ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﻤﻠﺌﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋــﻼن ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﻛــﺮاﻣــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،أن
"ﻻﺋـﺤــﺔ اﻟـﻜــﺮاﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﻛــﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻞء
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﺨﺬ
ً
اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ إﻧﻨﺎ "ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ
ً
أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺮد ﺑﺎﻟﻘﺮار وذﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ً
اﻟﻤﻘﻌﺪ ﺷﺎﻏﺮا" .وﻟﻔﺖ ﻛﺮاﻣﻲ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻃﺎرئ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ دارﺗﻪ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ إﺛﺮ ﻗﺮار
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ،إﻟــﻰ أن "اﻟﻜﺴﺮ ﻛﺎن
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".

وﻗــﺎل ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫـﻤــﺪان أﻣــﺲ،
إن "ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﻌﺪو ﺑﺎﺧﺘﺮاﻗﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ
اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻛﺬﺑﺔ ﻛﺒﺮى ،وإن ﻛﺎن
ً
اﻟﻌﺪو ﻳﻘﻮل ﺻﻮاﺑﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎذا
ﻳﺴﻌﻰ وراء اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ؟"
واﺗﻬﻢ زادة واﺷﻨﻄﻦ وﺗﻞ أﺑﻴﺐ
ﺑ ـﻤ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ ﺗ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺐ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﺼــﺎروﺧ ـﻴــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ
ً
ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت
أﺣـ ـﺒـ ـﻄ ــﺖ .ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺪ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف ﺳﺮي أﻓﺸﻞ
ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘـﻴــﻦ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻬـﻤــﺎ ﻃ ـﻬــﺮان
ﻹرﺳـ ـ ــﺎل ﻗ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﺻـﻨــﺎﻋـﻴـﻴــﻦ إﻟــﻰ
اﻟﻔﻀﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻــﺎروخ ﻣﺤﻠﻲ
اﻟﺼﻨﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ً
ً
وﻋﺮض زادة ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻣﺼﻮرا
ﻗﺎل إن ﺑﻼده ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة

واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق.

واﺷﻨﻄﻦ :ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻮﺛﻲ و»اﻟﻘﺎﻋﺪة«

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﺮﻳﺐ ،أﺻﺮت أوروﺑﺎ
ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﻬﺮان ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫ ـ ــﺎب وﻏﺴﻞ
اﻷﻣ ــﻮال ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
دﺷ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﺎ أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻟ ــﻼﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎف ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وإﻗﻨﺎع ﻃﻬﺮان
ﺑــﺎﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻨــﻮوي اﻟــﺬي
ﻳﻘﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي .وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻃـﻬــﺮان ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻛﻴﻠﺮ
ﺑﺮﻳﺸﺘﻮﻟﺪ ،إن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ
إﻳــﺮان اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ"."FATF
)ﻃﻬﺮان ـ إرﻧﺎ ،ﻓﺎرس ،أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ »اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ«
ﻓ ــﻲ ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ ﻟ ــﻪ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺟــﻮﻟـﺘــﻪ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻬﺪف إﺑــﺮام ﺷﺮاﻛﺎت ،وﺻﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن إﻟﻰ
ﺑﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ ﻟــﺪى
وﺻــﻮﻟــﻪ اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺧﻲ
ﻟﻲ ﻓﻮﻧﻎ ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻟــﺪى اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ
إن ﻣ ـﺒ ــﺎدرة "ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ واﺣـ ــﺪ ﺣـ ــﺰام واﺣ ــﺪ"
ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟـﻤـﻌــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻔــﺎﻟــﺢ أن
"اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال،
وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
ﻣﺮﺑﺤﺔ".

وأﺿﺎف" :اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﺳﻮق ﻛﺒﺮى" .وﻓﻲ إﺳﻼم
آﺑ ـ ــﺎد وﻗ ـ ــﻊ وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ  20ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ
زﻳــﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋ ـﻠــﻲ ﻻرﻳ ـﺠ ــﺎﻧ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي اﻟ ـﺘ ـﻘــﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ أﻣﺲ اﻷول.
واﻟـﺘـﻘــﻰ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺴـﻌــﻮدي أﻣــﺲ
اﻷول رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟـﻬـﻨــﺪي ﻧــﺎرﻳـﻨــﺪرا
ﻣﻮدي ،اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻼده إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻣﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ.
وﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ،ﺻﺮح اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺄن ﻓﺮص
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ "ﻓ ـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز  100ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر".
واﺗ ـﻔ ــﻖ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
اﻟﻬﻨﺪي ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻹرﻫﺎب.
)ﺑﻜﻴﻦ  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

• ﺗﺄﻫﺐ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻟﺒﺎﻏﻮز ...واﺗﻬﺎم ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﺑﺨﻨﻖ اﻟﺮﻛﺒﺎن
• دﻣﺸﻖ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺠﻮﻻن ...ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺰور اﻷردن
ﻓﻲ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻗﻮﻟﻪ ،إﻧﻪ "ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﺈن ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻓﺸﻞ".
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎق ،ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑﻮﺳﺖ"
ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
رﻓﻀﺘﺎ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺒﺪال ﻗﻮاﺗﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺗﺤﺪﺛﺘﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ
ﻟﻌﺪم ﺗﻮﺻﻞ واﺷﻨﻄﻦ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أﻧﻘﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ
ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ اﻷﻛﺮاد.
وﻋﻠﻰ اﻷرض ،أﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ً
)ﻗﺴﺪ( ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ أن
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺟﻼء اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻏﻮز اﻧﺘﻬﺖ أﻣﺲ
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻓﺴﺎح اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻﻗﺘﺤﺎم آﺧﺮ ﺟﻴﺐ
ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور.
ووﺳﻂ ﺿﻐﻮط ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻟﺘﺴﻠﻢ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ،ﻣﻨﻊ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋ ــﻮدة اﻟﺸﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﻫــﺪى ﻣﺜﻨﻰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﺖ
إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ً
ﻟﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "أوﻋﺰ" ﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮه ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻛﺸﻒ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻼوي

وﻋﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أن "ﻗﺴﺪ" ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻐﺪاد
ً
ً
أﻣﺲ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﻋﺮاﻗﻴﺎ وأﺟﻨﺒﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺪة دﻓﻌﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق أﺑﺮم ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 502
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ.
وذﻛ ــﺮت ﻣـﺼــﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ،أن اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ً
اﻋﺘﻘﻠﺖ  13ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻗﻴﺎدات وﻋﻨﺎﺻﺮ "داﻋﺶ"
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ
أﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺑﺎﻟﻌﺮاق.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ذﻛــﺮت "ﻗﺴﺪ" أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻧﺤﻮ 800
ﻣﻘﺎﺗﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ .وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ "إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ"
ً
أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2500ﻃﻔﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ  30ﺑﻠﺪا ﻳﺘﻮزﻋﻮن
ً
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ،ﻧﺼﻔﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ّﻓﺮوا ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة "داﻋﺶ".
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،أﻛﺪت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري،
ً
اﻧـﺸـﻘــﺎق  15ﻣـﻘــﺎﺗــﻼ ﻣــﻦ "ﻗ ـﺴــﺪ" ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗ ــﺎدة ﻛـﺒــﺎر،
وﻟﺠﻮءﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎدث ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻓ ــﺎد اﻟـﻤــﺮﺻــﺪ ﺑﻤﻘﺘﻞ 20
ً
ﺷﺨﺼﺎ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ
ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ.

ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ »ﻗﺴﺪ« ﻣﻊ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻏﻮز أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
وﻓــﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،اﺗﻬﻢ ﻧــﺎزﺣــﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻛﺒﺎن
وﻣﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻌﺎرﺿﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
واﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻃﺮق ﻣﺮور اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺮب ﻗﺎﻋﺪة
ً
اﻟﺘﻨﻒ ،ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﺟﺒﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50أﻟﻔﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﻴﺎﺋﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎدرة.
وﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺮﻳﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺎرف اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻟﻤﻦ ﻳــﺮﻳــﺪون اﻟـﻤـﻐــﺎدرة ،أﻛﺪ
اﻟﺴﻜﺎن وﻗﺎﺋﺪ ﻓﺼﻴﻞ ﻣﻐﺎوﻳﺮ اﻟﺜﻮرة ﻣﻬﻨﺪ اﻟﻄﻼع
أن اﻟﺠﻴﺸﻴﻦ اﻟﺴﻮري واﻟﺮوﺳﻲ أﻗﺎﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻟﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﻮﻗﻮد
ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﺪة وﻧﺪرة اﻟﺴﻠﻊ.

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮزق ﻛﺎﻣﻠﺔ

إﺻﺮار أوروﺑﻲ

ّ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﻬﺪد ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن واﻟﺤﻠﻔﺎء ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺒﻘﺎء
ّ

ارﺗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﺑﻘﺎء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷــﺎﻧــﺎﻫــﺎن ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ
ﻓﺤﻮى ﻣــﺪاوﻻت ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ ﻏــﺮاﻫــﺎم ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺎرض ﺑﺸﺪة
ﺳﺤﺐ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺠﻨﻮد ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮه أﻏﺒﻰ ﻗﺮار
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻧـﺸــﺮت ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﺎش ﻣﺤﺘﺪم ﻣﻊ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ،
وﺻﻒ ﻏﺮاﻫﺎم ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ،اﻵﺗﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع دون
ً
أي ﺧﺒﺮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﺄﻧﻪ "ﺧﺼﻢ وﻟﻴﺲ ﺻﺪﻳﻘﺎ" وأﺧﺬ
ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺄﻳﻴﺪه اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاﻣﺐ أو ﺣﺘﻰ أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻪ.
ّ
وﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣــﻮﻗــﻊ "ﺑــﺮﻳ ـﺘ ـﺒــﺎرت" ،ﻓ ــﺈن ﻏــﺮاﻫ ــﺎم أﺳـ ّـﺮ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻔﺤﻮى ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ً
ﻣﻊ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﺠﻴﻤﺲ ﻣــﺎﺗ ـﻴــﺲ ،اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺪم اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﺪوﻳ ــﺔ ﻓﻲ
ً
ً
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﺄﻳﻴﺪه
اﻻﻧﺴﺤﺎب "أﻏﺒﻰ ﻓﻜﺮة ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ".
وﻧﻘﻠﺖ "واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" ﻋﻦ ﻋﻀﻮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

أﻓﺎد ﺳﻔﻴﺮ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺪى اﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺗﻮﻟﺮ ،ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﲔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ
وﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﻘﺎﻋﺪة« ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻔﻮﺿﻰ .وأﺷﺎر ﺗﻮﻟﺮ ﺧﻼل
ﻟﻘﺎﺋﻪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻣﻌﻤﺮ
اﻹرﻳﺎﻧﻲ ،إﻟﻰ إن »إﻳﺮان ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﺮد.
واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﺳﺘﻐﻠﻮا اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت«.
ﺑﺪوره ،ﻃﻠﺐ اﻹﻳﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﻗﺎل إن ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ »ﻣﺼﺎف اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺤﻖ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻌﺰل واﻷﺑﺮﻳﺎء«.

ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻲ
واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »أﻛﺜﺮﻳﺔ« ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ
•

١٩

وﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن أﻳﻤﻦ ﻋﻠﻮش رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻷردﻧ ــﻲ ﻧـﺼــﺎر اﻟﻘﻴﺴﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺣﻤﻮدة اﻟﺼﺒﺎغ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮري
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺪاد ،أن اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ وأن ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻔﺮض وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
ﻋﻠﻴﻪ ﻻغ وﺑﺎﻃﻞ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1967
وﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ  242وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ذات اﻟﺼﻠﺔ.

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ،اﻟﻠﻮاء أﺣﻤﺪ اﳌﺴﻤﺎري،
أن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ دﺣﺮت
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺮزق ،وأﻧﻬﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺒﻼد.
وﻗﺎل ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي،
إن اﻟﺠﻴﺶ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﲔ
ﺳﺒﻬﺎ وﺣﻮض ﻓﺰان ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
دﺧﻮل أوﺑﺎري ﻣﻦ دون ﻗﺘﺎل.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺠﻴﺶ ﻻ
ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ دﺣﺮ اﻹرﻫﺎب.

اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻮاﺟﻪ
اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ

ﺧﺮج اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺎط ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،وإدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺮددﻳﻦ ﺷﻌﺎرات
ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟـ »ﺣﺮﻛﺔ ٢٠
ﻓﺒﺮاﻳﺮ« اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
وواﺟﻪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن
ّ
ﺗﺪﺧﻼ أﻣﻨﻴﺎ أﺻﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺻﺮارﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﳌﺮور ﻣﻦ أﻣﺎم ﺑﺎب اﻟﺴﻔﺮاء
اﳌﺆدي إﻟﻰ اﳌﺸﻮار اﻟﺴﻌﻴﺪ
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪى ﻟﻬﻢ
)اﻟﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ(ّ ،
رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
ﻓﻴﻪ ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﳌﻴﺎه.

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ أوروﺑﺎ

اﻧﺘﻘﺪت ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻣﺲ ،ﺗﺼﻮﻳﺘﺎ
أﺟﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أﻧﻘﺮة ﺑﺸﺄن
اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ رﺳﻤﻴﺎ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﻧﻘﺮة
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻧﺰاﻋﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺒﺮص
وﺟﻴﺮان آﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ﺣﺎﻣﻲ آﻗﺼﻮي» :ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل
إﻃﻼﻗﺎ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺰﻣﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻧﻀﻤﺎﻣﻨﺎ إﻟﻰ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

٢٠
دوﻟﻴﺎت
»ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺟﻨﺮاﻻت« ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻹﻧﻬﺎء ﺣﻘﺒﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
دلبلا

•
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ّ
• رام اﻟﻠﻪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪﺧﻞ دوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ • ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
أﻋﻠﻦ ﺧﺼﻤﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺑﻬﺪف إﻧﻬﺎء ﺗﻔﺮده ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
 9أﺑﺮﻳﻞ ،ﻓﻲ ّ
ﺗﺤﻮل ﻛﺒﻴﺮ دﻓﻊ
ﺣﺰﺑﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻟﻴﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف ﺣﺎﻛﻢ.

ّ
»ﻟﻴﻜﻮد« ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﺣﺰب ﻣﺘﻄﺮف
و»أﺣﻔﺎد ﻛﺎﻫﺎﻧﺎ«
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ »ﻣﻨﺎﻋﺔ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« و»ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ«

ﻓــﻲ ﻓﺼﻞ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺤﺘﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞّ ،
وﺣﺪ أﻗﻮى
ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة ﻓــﻲ  9أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺻﻔﻮﻓﻬﻤﺎ أﻣﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز
ﻓــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ ﺗ ـﻴ ــﺎر اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ إﻟ ــﻰ إﻧ ـﻬــﺎء
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات.
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »ﺣﺼﻴﻨﻮت
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺮاﺋ ـﻴــﻞ« )ﻣ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ(،
اﻟﺠﻨﺮال ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺰ ،ورﺋﻴﺲ ﺣﺰب
»ﻳﺶ ﻋﺘﻴﺪ« )ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ( ،ﻳﺎﺋﻴﺮ
ﻻﺑﻴﺪ ،أﻣﺲ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪة
ﻟـﻠـﺤــﺰﺑـﻴــﻦ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﺣــﺰب
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«.
و»ﺳ ـﻴ ـﻘ ــﺪم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ــﺰب ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﻳـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ أﻣـ ــﻦ
إﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴـ ــﻞ وﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ« ،وﻓ ــﻖ ﺑـﻴــﺎن ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﺗﻔﻘﺎ
»ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎوب ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،إذ ﻳﻨﺼﺐ ﻏﺎﺑﻲ ﻏﺎﻧﺘﺰ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻮزراء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟـﻌــﺎم ،ﻳﻠﻴﻪ ﻻﺑﻴﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ وﻣــﺪﺗ ـﻬــﺎ ﺳﻨﺔ
وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ«.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن أن ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة
ﺗ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ »اﻧ ـ ـﻄ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﻮر
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ«.
وﺣ ـﺘــﻰ ﻣ ـﺴــﺎء اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ،اﻣﺘﻨﻊ
ﻏﺎﻧﺘﺰ ﻋﻦ ﺧﻮض ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ
ﻗ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﺘ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ،ﻣـﻜـﺘـﻔـﻴــﺎ
ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎد ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎﺗ ــﻪ ،ووﺻـ ـﻔ ــﻪ ﺑ ـ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،ﻟﻜﻨﻪ اﺿﻄﺮ ﻟﻨﺰع ﻗﻔﺎزاﺗﻪ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﺘــﺎل ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
ً
وردا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺮرة واﺳ ـﺘ ـﻄــﻼﻋــﺎت رأي ﻟﻢ
ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ــﺔ ،ﺣ ـﺴ ــﺐ ﻣـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦّ ،ﻗﺮر ﻏﺎﻧﺘﺰ اﻻﻧﻘﻀﺎض
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﻟﺤﺰﺑﻪ .ﻓﺘﺤﺪث
ﻋﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺎﻫﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳــﺪرس وﻳﻨﻬﻤﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻨﺪﻳﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل» :ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ـﻨ ــﺖ أزﺣ ـ ــﻒ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﻮب اﻟ ـﻤــﻮﺣ ـﻠــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻨﻮد ﺷﺘﺎء وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺠﻠﻴﺪي،
ﻏـ َ
ـﺎدرت أﻧــﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻼت اﺳﺘﻘﺒﺎل
راﻗﻴﺔ«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﻪ ﺧ ـ ــﻼل ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ 13
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
وﺣــﺎﺷـﻴـﺘــﻪ »ﻣــﺪﻣـﻨـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠــﺬات

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﻓﺎع ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﻘﻂ وﻟﻨﺪن

ّ
وﻗﻌﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،أﻣﺲ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ »اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺟﺎﻓﻴﻦ وﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮن ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ،إن
ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »أن
ﺗﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ أﻫﻢ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ« ،واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺣﺪث ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻬﻢ
ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ ،وﻧﺆﻛﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ«.
وأﺿﺎف أن »أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻌﺪ
اﻣﺘﺪادا ﻷﻣﻨﻨﺎ«.

وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻟﻤﺎي:
ﺗﺄﺟﻴﻞ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« أو ﺗﻤﺮدّ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺬي ّ
دﻣﺮﺗﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ واﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺔ« ،ﻓﻲ
إﺷــﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وأﻇﻬﺮت اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﻠﺮأي أن
ﺣــﺰب »ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« و»ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ« وأﺣﺰاب اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻴﺴﺎر
ﺳﺘﺤﺼﺪ  61ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ،
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ  59ﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
وأﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪة
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة »ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺮاﻻت« ،إذ
ﺗﻀﻢ اﻟﺠﻨﺮال ﻏﺎﻧﺘﺰ ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣــﻮﺷــﻲ ﻳـﻌــﺎﻟــﻮن ورﺋـﻴــﺲ
اﻷرﻛــﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﺎﺑﻲ أﺷﻜﻴﻨﺎزي،
وﻫ ـ ــﻲ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻋــﺎﻣــﻞ
ﺟ ــﺬاب ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ
اﻟ ــﺬي ﻳﻨﻈﺮ اﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻋـﻠــﻰ أﻧــﻪ
ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮة
ورد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻧﺸﺮه ﺣﺰﺑﻪ »اﻟﻠﻴﻜﻮد« ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻧﺘﺰ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻋﺎر ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺰ«،
ﻣـ ـﻌ ــﺪدا ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻗ ــﻮﺗ ــﻪ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ،

ً
وﻣـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻔ ــﺎ ﻋـ ـﻨ ــﺪ إﺟـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ
ً
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﺗــﺎﺑــﻊ وﺳ ــﻂ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮر ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻦ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ
واﻷﺳﻮد ﺗﻈﻬﺮه أﺛﻨﺎء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻊ
اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻨﻀﻮﻳﺎ
ﻓــﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ »إﻧ ــﻚ ﺗـﺸــﻦ ﻫﺠﻤﺎت
ﺿــﺪي ،وﻗــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وراء ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺪو،
وأﺻ ـ ـﺒـ ــﺖ ﺑ ـ ـﺠـ ــﺮوح ﺧ ـ ــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
إﻃﻼق ﺳﺮاح رﻫﺎﺋﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﺳﺎﺑﻴﻨﺎ،
ﻟﻘﺪ ﺧﺎﻃﺮت ﺑﺤﻴﺎﺗﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ«.
وأﺻـ ـﻴ ــﺐ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﻓ ــﻲ ذراﻋـ ــﻪ
ﺑ ــﺮﺻ ــﺎص أﺣ ــﺪ اﻟـﺨــﺎﻃـﻔـﻴــﻦ أﺛ ـﻨــﺎء
اﻗﺘﺤﺎم ﻃﺎﺋﺮة ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﺎﺑﻴﻨﺎ« ﻛﺎن
ﺧﻄﻔﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﺎم .1972

ﺧﻴﺎر واﺿﺢ
ً
وردا ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺣﺼﻴﻨﻮت
ﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮاﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ« و«ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺶ ﻋـ ـﺘـ ـﻴ ــﺪ«
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،أﺻــﺪر ﺣــﺰب »ﻟﻴﻜﻮد«،
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﺬر ﻓﻴﻪ ﺑﺄن »اﻟﺨﻴﺎر واﺿﺢ:
إﻣـ ــﺎ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻳ ـﺴ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻻﺑـﻴــﺪ

وﻏﺎﻧﺘﺰ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وإﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ«.
وأﺑﺮم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﺎ أﻣﺲ اﻷول،
ﻗ ـﻀــﻰ ﺑـﻤـﻨـﺤــﻪ ﻣـﻘـﻌــﺪﻳــﻦ وزارﻳ ـﻴ ــﻦ
ﻟـ »ﺣــﺰب اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي« اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﻤﺘﻄﺮف و«ﺣﺰب اﻟﻘﻮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ«
اﻟــﺬي ﻳﺼﻮر ﻗﺎدﺗﻪ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ
أﺣﻔﺎد ﻛﺎﻫﺎﻧﺎ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺄن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ ،أن
ﻳﻤﻨﺢ أﺗﺒﺎع اﻟﺤﺎﺧﺎم اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺎﺋﻴﺮ
ﻛــﺎﻫــﺎﻧــﺎ دورا أﻛـﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻛ ــﺎﻫ ــﺎﻧ ــﺎ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﺣ ــﺎﺧ ــﺎم
ﻣ ــﻮﻟ ــﻮد ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة،
ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
ﻟﻔﺘﺮة واﺣﺪة ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺤﺰب
»ﻛﺎخ« اﻟﺬي أﻳﺪ »ﻧﻘﻞ« اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
إﻟﻰ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎورة ودﻋﺎ ﻟﺤﻈﺮ
اﻟﺰواج ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد وﻋﺮب إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ﻏﺰة ورام اﻟﻠﻪ
ً
ﻣ ـﻴ ــﺪاﻧ ـﻴ ــﺎ ،أﻓ ـ ــﺎد اﻟ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑــﺄن

)أ ف ب(

ﺳـ ــﻼح اﻟ ـﺠ ــﻮ اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪف ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺎ ﻟـ
»ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول .وأﺿﺎف أن اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺟﺎء
ردا ﻋـﻠــﻰ إﻃـ ــﻼق ﺑــﺎﻟــﻮﻧــﺎت ﺣــﺎرﻗــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻏ ـ ـ ــﺰة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷراﺿ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ــﻞ إﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻋـﺒــﺎس ﻋﻠﻰ
ﻋ ـ ــﺪم ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﻋ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪات اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋ ــﺐ
ﻣ ـﻨ ـﻘ ــﻮﺻ ــﺔ ،دﻋ ـ ــﺎ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋ ـﻤــﺎل راﻣ ــﻲ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ،
أﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ ﺗــﺪﺧــﻞ دوﻟ ــﻲ ﺿــﺪ ﻗــﺮار
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال،
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣـﻨــﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻋ ـﻘ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟــﻪ ﻓ ــﻲ رام اﻟـﻠــﻪ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪي ﺳــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﻛــﻮﻣــﺎر
واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟﺒﺤﺚ
ﺗـ ــﺪاﻋ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ،
ﺣ ــﺚ اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
واﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ »اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺎء
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻷﻣ ــﺎن اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻬــﺪت ﺑﻬﺎ
ﺧــﻼل اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻤﻮد

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺛﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻬﻢ«.

ﻣﻌﺎداة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
وﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ إﻳ ـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون أن
»ﻣـﻌــﺎداة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣـ ــﻦ أﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺎداة اﻟـ ـﺴ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ«،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن ﺑ ـ ــﻼده ﺳـﺘـﺘـﺒـﻨــﻰ ﻓﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻤﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻗــﺎل أﻣــﺎم ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻣـﺴــﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،إن »ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ
ﻟـﻤـﻌــﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﻨﺎه اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻗــﺔ« ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﻌﺎداة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن
ﺑ ــﻼده ﻛــﺎﻧــﺖ واﻓ ـﻘــﺖ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻋـﻠــﻦ ﻣــﺎﻛــﺮون،
أن ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ ﺳﺘﺘﻘﺪم ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ُ ﱠ
ﱢ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻠﻮح ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب

»ﺣﻤﺲ« :ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻛﺎرﺛﻴﺔ
ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  18أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧﻬﺎ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﺖ ﺑـ ــﺪﻋـ ــﻮة ﻣـ ــﻦ »ﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ،وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺬي
ﺗﻤﺮ ﺑــﻪ اﻟ ـﺒــﻼد ،ﻣﻌﻠﻨﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟ ـ »اﻟـﺤــﺮاك
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺾ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ
ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ«.
ّ
وﺣـ ــﺬر اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن »اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﻦ رﻓ ـﻀ ـﻬــﻢ
ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وأﻛـ ـ ــﺪت أﺣ ـ ـ ــﺰاب ،أﻧ ـﻬ ــﺎ »وأﻣ ـ ـ ــﺎم ﺗـﻨــﺎﻣــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﺳـﻴـﻈــﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات واﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ« ،ﻣـﻌـﻠـﻨـﻴــﻦ »ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻣـﺴــﺎر
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،اﻋـﺘـﺒــﺮ ﺳـﻔـﻴــﺎن ﺟـﻴــﻼﻟــﻲ،
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺣ ــﺰب »ﺟ ـﻴ ــﻞ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ« اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض،
أن ﻓﺸﻞ اﺟﺘﻤﺎع أﺣــﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ »ﻛﺎن
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ« ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻋـﺘـﻘــﺎد ﻛﻞ
ﻃﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻷﻗﻮى واﻷﺟﺪر.
وﺷ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ أن »ﺗـ ــﺮﺷـ ــﺢ ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﻌﺪ إﻋﻼﻧﺎ ﻟﻮﻓﺎة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻟﻮﻓﺎة ﻧﻈﺎﻣﻪ
اﻟﺬي اﺧﺘﻔﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻗﻄﺎﺑﻪ ﺑﺼﻮرة
ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﺪﻳﻞ
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟـﺜــﺮوة،
ﻓﺎﺿﻄﺮوا ﻣﺠﺪدا ﻟﻼﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ رﺋﻴﺲ
ﻣﺮﻳﺾ وﻣﻘﻌﺪ وﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺮه اﻟﻜﺜﻴﺮ«.
وﻗﺎل ﺟﻴﻼﻟﻲ» :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻮز ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻣـﺤـﺴــﻮﻣــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻛ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎدة ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪأ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ
اﻟﺼﻤﺖ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ«.
ﺑ ــﺪوره ،دﻋــﺎ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق ﻣـﻘــﺮي ،رﺋﻴﺲ
»ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« )ﺣﻤﺲ( ،أﻛﺒﺮ ﺣﺰب
إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﺣـ ــﺰاب اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟــﺮ ّﺋــﺎﺳــﻲ إﻟ ــﻰ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى
ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻋﻮض اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻤﻨﻊ »ﻣﻮﻛﺐ اﻟﺮﺣﻴﻞ« ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
واﻋـﺘـﺒــﺮ ﻣـﻘــﺮي ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻧﻪ »ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﻗﺮا ﻟﻜﻲ ﻳﺮى ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺨﻼص ﻓﻲ
ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »أﺣ ـ ــﺰاب اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ اﻷﻓـ ــﻼن واﻷرﻧ ـ ــﺪي وﺗ ــﺎج وأﻣـﺒـﻴــﺎ ﻟﻬﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻋ ــﻮض اﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ«.
ّ
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ان ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻻ ﺗﺮى أي ﺧﻄﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻴﻮم ،اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟـﻠـﻌـﻬــﺪة اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن »ﻛــﻞ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺣﻘﻪ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ،ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮات أو اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺳﻨﺘﺮﺷﺢ
وﺳﻨﻘﺎوم اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘــﺮار،
وﻣﻦ َﻳﺮ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ أﺧﺮى ﻓﻬﻮ ﺣﺮ،
ﻟﻜﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ«.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧ ـ ــﺮ ،ﺗ ـﺤ ـﻄ ـﻤــﺖ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة
ﻣﺮوﺣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﺘﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن ،ﻫﻤﺎ
ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺷﺎﻳﻘﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﺗﻴﺎرت ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -وﻛﺎﻻت(

ﺣﺬرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻦ أن »اﻟﻌﻨﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺮط« اﻟـ ــﺬي ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻪ ﻗـ ــﻮات اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﻬ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت
ﻟﺸﻄﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺪول
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب.
ً
وﺗـﺼــﺪت اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ ﻣـﺠـ ّـﺪدا
أﻣﺲ ،ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ،ﻣﻮﻛﺐ
ّ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺼﺮ
»اﻟﺮﺣﻴﻞ« ،اﻟﺬي ﺣﺎول
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﻛ ــﺐ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻗﻮى
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،اﻟﺬي ذﻛﺮت
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳ ــﺔ وﻗـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ »ﺣــﺰب
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب ﻣ ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﺣـ ــﺪاث
اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ّ
وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼن
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
ﻋ ـﻘــﺐ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣ ـﻘ ــﺮر ﻟـﻠـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺰب اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﻳ ــﺮأﺳ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴــﺮ ﺧــﻼل

ﺳــﺎﻋــﺎت .وﻳﺸﻬﺪ اﻟ ـﺴــﻮدان ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﺣــﺮﻛــﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ إﺛــﺮ ﻗــﺮار
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ .وﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺳﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ  ،1989وﻻ ﻳﺰال ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆون إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﺮﻳﻞ ﺳﺎرﺗﻮر،
اﻟﺬي ﻳﺰور اﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﻣﺲ اﻷول» :ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗــﻮات اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت ﻣﻦ دون اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ،
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺳﺒﺐ ﻟﻘﺘﻞ أي ﻛﺎن«.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن »اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
ً
اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻬﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان واﻟﺘﻲ
ﻗــﺪ ﺗــﺆدي اﻟــﻰ ﺷﻄﺐ اﻟـﺴــﻮدان ﻣــﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻻرﻫﺎب«.
وﻟﺸﻄﺐ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء،
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ
واﺷﻨﻄﻦ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ .وأﻗﺮ
ﺳﺎرﺗﻮر ﺑــﺄن »زﻳــﺎدة ﺗﻌﺎون اﻟـﺴــﻮدان ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮﻗﻞ إذا ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ«.
وأوﺿﺢ أن »ﻃﺮح ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ ﻳـﺠــﺐ أﻻ ﺗ ـﻔــﺮض أي ﻗــﻮة
ً
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻼ«.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،أﻋـﻠــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺟـﻬــﺎز اﻷﻣــﻦ
واﻟـﻤـﺨــﺎﺑــﺮات اﻟـﺴــﻮداﻧــﻲ ﺻــﻼح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻗـ ــﻮش ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻣﻘﺘﻀﺐ
أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﻣﺲ اﻷول،
أن »ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـ ـﺒ ــﺎدرات ﻛـﺜـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن أي ﻣﺒﺎدرة
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻄ ــﺮح ﻟ ـﺤــﻞ ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺗـﺨــﺮج ﻋــﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ،ﻻ
ﻣﻜﺎن ﻟـﻬــﺎ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟـﻤـﺒــﺎدرات ﻳﺠﺐ
أن ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻠ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر واﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن وأي ﺧ ـ ـ ــﺮوج ﻋــﻦ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ«.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺻﻦ«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أن ﺑﻌﺾ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺬروا
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق أو
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻤﺮد ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن وزﻳﺮة
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت آﻣﺒﺮ راد
ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل دﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮك
ووزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﻳﻎ ﻛﻼرك
ووزﻳﺮ ﺷﺆون اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا
دﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﻳﻞ ﻗﺎﻟﻮا ،ﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺎي اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
دون اﺗﻔﺎق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺎدة .50
وﻗﺎل اﻟﻮزراء ،إذا رﻓﻀﺖ ﻣﺎي
ذﻟﻚ ﻓﺴﻴﺪﻋﻤﻮن ،وﻣﻌﻬﻢ 20
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺧﻄﺔ
إﻳﻔﻴﺖ ﻛﻮﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل« ﻛﻲ
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج.

ﻗﺘﻴﻼن ﺑﺈﻃﻼق ﻧﺎر
ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ

ﻟﻘﻲ ،أﻣﺲ ،ﺷﺨﺼﺎن ﺣﺘﻔﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺟﻨﻮب
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل ﺳﻜﺎن،
إﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا دوي ﻃﻠﻘﺎت
ﻧﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﺎء.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺳﻔﻴﻦ ﻣﻮﻟﺮ ،إن اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﺘﻴﻠﻴﻦ .وﺗﺎﺑﻊ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
أي ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
دواﻓﻊ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وراء إﻃﻼق
اﻷﻋﻴﺮة اﻟﻨﺎرﻳﺔ.

ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ :اﻋﺘﻘﺎل رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ووزﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺼﺮ :ﻗﺒﻮل ﻃﻌﻮن »أﺑﻮاﻟﻤﻄﺎﻣﻴﺮ« ...وزﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

• اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻘﻤﻊ وﻳﺪﻋﻮ ﻹﻟﻐﺎء »اﻹﻋﺪام« • ﻓﺮﻏﻠﻲ ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻼوات ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻏــﺪاة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋ ــﺪام ﻓﻲ
 9ﺷـ ـﺒ ــﺎب ﺑ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻗ ـﺘ ــﻞ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤـﺼــﺮي اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻫﺸﺎم
ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت ،ﻣ ـﻤــﺎ أﺛـ ــﺎر ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ ﺟــﺪل
واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮي اﻣﺘﺪ
أﺛــﺮه ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ،
ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
أﻣــﺲ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻜﻢ اﻹﻋــﺪام إﻟﻰ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮوﻓــﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ
ﺑـ»ﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮاﻟﻤﻄﺎﻣﻴﺮ«.
وﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻄﻌﻦ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ  7ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
إﻃـ ــﻼق اﻟ ـﻨ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ ﻗـﺴــﻢ ﺷــﺮﻃــﺔ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ أﺑــﻮاﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺤﻴﺮة ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﺮب
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ  ،2015وﻗﺮرت
إﻟـ ـﻐ ــﺎء أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻹﻋـ ـ ـ ــﺪام ﺑ ـﺤ ــﻖ 3
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ،وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ

اﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟـﻤــﺆﺑــﺪ ،وأﻳ ــﺪت أﺣـﻜــﺎم
اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻦ ﻋ ـﺸ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
وﻛــﺎﻧــﺖ »اﻟـﻨـﻘــﺾ« ﻗــﺪ رﻓﻀﺖ
اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮار إدراﺟﻬﻢ ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ،
وﻗﺮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار ،ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﻟﻬﻢ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ إر ﻫــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻈﻮرة،
ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ،وأن
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺔ رﻏـ ـﺒ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺪاف
أﺑـ ــﺮاج ﻛ ـﻬــﺮﺑــﺎء اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ
وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ
ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮاﻟﻤﻄﺎﻣﻴﺮ.
ً
وﻻﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ،دﻋ ـ ــﺎ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰ
ﺟــﺎﺋــﺰة ﻧــﻮﺑــﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺒــﺮادﻋــﻲ
إﻟــﻰ إﻟـﻐــﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋ ــﺪام ،وﻗــﺎل
ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺲ» :اﻟﻘﻤﻊ
ﻟ ــﻢ وﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺤ ــﻞ .ﻛـﻤــﺎ أﻗ ــﻮل

دوﻣﺎ :اﻷوﻃﺎن ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺶ ،وﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ،
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺪﻟ ـﻴ ــﺲ،
وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻻ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء ،وﺑﺎﻷﻣﻞ
ﻻ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨـ ــﻮف ،وﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
ﻻ ﺑ ـ ــﺎﻷﻓ ـ ــﺮاد .اﻟـ ـﻌ ــﺪل واﻟ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺪﺧﻠﻨﺎ
اﻟـ ــﻮﺣ ـ ـﻴـ ــﺪ ،وﻏـ ـﻴ ــﺮ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻧ ـﺘ ـﺤ ــﺎر
ﺟﻤﺎﻋﻰ ...ﻣﻦ أﻳﻦ ﻧﺒﺪأ؟«.
وﻓﻲ ﺣﻜﻢ وﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ،
ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺮﻓــﺾ اﻟـﻄـﻌــﻮن اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﻣﻦ وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وأﻳ ـ ـ ــﺪت ﺣ ـﻜ ــﻢ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء
اﻹداري ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ آﺧــﺮ  5ﻋ ــﻼوات إﻟــﻰ اﻷﺟــﺮ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻷ ﺻـﺤــﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت،
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎﺷـ ــﺎت ،اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻂ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺪري ﻓﺮﻏﻠﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ
أﺻـ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ﺳـ ـ ــﺎري اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﺎذ،

وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻋـﻠـﻴــﻪ وﻳﻨﻔﺬ
ﺑﻤﺴﻮدﺗﻪ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻓ ــﺮﻏ ـﻠ ــﻲ ﻟـ ــ»اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة«:
»اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﻲ أﻧـ ـﺼ ــﻒ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وأﻋﺎد إﻟﻴﻬﻢ
ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،إذ ﻳﺤﻖ
ﻟـﻠـﻤــﻮﻇــﻒ ﻋ ــﻼوة ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ،وﻫــﻮ
ﻧـﻔــﺲ اﻟ ـﺤــﻖ ﻟـﺼــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤـﻌــﺎش
اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ
ﻳ ــﻮ ﻟ ـﻴ ــﻮ  ،2006ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻳـﻄـﺒــﻖ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ﺑ ــﺄﺛ ــﺮ رﺟـ ـﻌ ــﻲ وﻟ ـ ـﻤـ ــﺪة 5
ﺳﻨﻮات ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺎش« .ودﻋﺎ
ﻓﺮﻏﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑــﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ.
ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،أﺻ ــﺪر
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ،
ﻗﺮارا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ذوﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﺣﺔ زﻳﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﺑـ9
)روﻳﺘﺮز(
ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ اﻷول
ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣـﺼــﺮ
واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ــﺮﻳ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻮل،
واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ  24ﻳﻮﻟﻴﻮ

 ،2018ﻛﻤﺎ أﺻﺪر ﻗﺮارا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدرة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ،واﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ ﻓﻲ

اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ذاﺗ ــﻪ ،وﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺮي أن واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻴﻦ
ﺑـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮص زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺣـ ـﺠ ــﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﺷﻤﺎل
ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻋﺪدا ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﻤﺰﻋﻮم
ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم ﻋﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أن رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺮاﻳﻜﻮ
ﻓﻴﻼﻳﺎﻧﻮﺳﻜﻲ ووزراء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ،
ﺳﺒﻴﺮو رﻳﺴﺘﻮﻓﺴﻜﻲ وﻣﺎﻳﻞ
ﻏﺎﻧﺎﻛﻴﺴﻜﻲ ،ﺳﺎﻋﺪوا ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﻧﺼﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺑﺮﻳﻞ.2017
وﺻﻨﻒ اﻻدﻋﺎء ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ »ﻣﺆاﻣﺮة
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻷﻣﻦ«.
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رياضة
الكويت يؤكد صدارته
لـ «ڤيڤا» برباعية الفحيحيل
حازم ماهر

تغلب الكويت على الفحيحيل
بنتيحة  ،1-4ضمن منافسات
الجولة الرابعة عشرة لدوري
ڤيڤا الممتاز لكرة القدم.

فاز الكويت على الفحيحيل
ب ــأرب ـع ــة أهـ ـ ــداف م ـقــابــل هــدف
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـت ــي
ج ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ضـ ـم ــن
منافسات الجولة الرابعة عشرة
لدوري ڤيڤا الممتاز لكرة القدم،
وبـهــذه النتيجة واصــل الفائز
صدارته للترتيب ،بعد أن رفع
رصيده إلى  33نقطة ،في حين
تجمد رصيد الخاسرة عند 10
نقاط في المركز الثامن.
جـ ـ ـ ـ ــاء ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط األول م ــن
المواجهة متوسط المستوى،
وكانت الغلبة فيه أداء ونتيجة
لمصلحة الكويت ،إذ نجح في
السيطرة على منطقة الوسط،
وكان األكثر هجوما ،علما بأن
الفحيحيل بــادر بالهجوم في
البداية.
ووض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ل ــوك ــا
سـيـلـفــا ال ـك ــوي ــت ف ــي الـمـقــدمــة
ســريـعــا ،بــالـهــدف ال ــذي أح ــرزه
فــي ا لــد قـيـقــة  ،11حينما تلقى
عرضية سامي الصانع ،الذي

س ــدده ــا ع ـلــى ي ـس ــار ال ـح ــارس
سعد العنزي.

هدف جميل
بـعــد ال ـهــدف ،واص ــل الكويت
هجومه ،كما هاجم الفحيحيل،
لـ ـك ــن ش ـي ـئ ــا م ـ ــا ل ـ ــم ي ـت ـغ ـي ــر فــي
الـنـتـيـجــة ،حـتــى ج ــاء ت الدقيقة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ــوقـ ــت الـمـحـتـســب
بدل الضائع ،إذ مر فيصل زايد،
لـكــن األردنـ ــي ابــراهـيــم الــزواهــرة
عرقله مــن الـخـلــف ،قبل االنـفــراد
بالعنزي ،ليشهر له حكم اللقاء
ع ـلــي ع ـب ــاس ال ـب ـطــاقــة ال ـص ـفــراء
الثانية ومن ثم الحمراء ،محتسبا
اللعبة ركلة حرة مباشرة من على
حدود منطقة الجزاء ،انبرى لها
بالتخصص المحترف التونسي
حمزة لحمر ،ليسكن الكرة بمهارة
على يمين الحارس.
وجــاء ت بداية الشوط الثاني
ق ــوي ــة مـ ــن ج ــان ــب ال ـف ـح ـي ـح ـيــل،
الذي كشر عن أنيابه ،خصوصا
أن ــه لـيــس لــديــه مــا يـخـســره بعد

لحمر قبل تسجيل هدف الكويت الثاني
الهزيمة ،ونجح محترفه األردني
مـ ـن ــذر أبـ ــوع ـ ـمـ ــارة فـ ــي تـقـلـيــص
الـنـتـيـجــة بــال ـهــدف الـ ــذي أح ــرزه
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،49حـيـنـمــا تــوغــل
في منطقة الجزاء ثم سدد الكرة
بـ ـح ــرفـ ـن ــة ف ـ ــي اق ـ ـصـ ــى ال ـ ــزاوي ـ ــة
اليسرى لمصعب الكندري ،محرزا

الجهراء ضيف الشباب اليوم في الممتاز

أحــد أجمل األهــداف في الموسم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،إن لـ ــم يـ ـك ــن أج ـم ـل ـهــا
بالفعل.

اندفاع هجومي
بـ ـع ــد الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ،شـ ـع ــر الع ـب ــو
الكويت بالخطورة ،لذلك هاجموا،

الشمري :النشاط الكروي لن يتوقف

العربي ينشد النصر ...والتضامن يواجه السالمية غدا في ختام الجولة  14ينتهي في  9مايو المقبل
•

أحمد حامد

تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ14
من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ،تجمع الجهراء
والشباب على ملعب األخير باألحمدي في  7:25مساء ،على
أن تختتم الجولة غدا في  4:55مساء بمواجهتي العربي
والنصر على استاد صباح السالم ،والسالمية والتضامن
على استاد ثامر.
في مباراة اليوم ،التي تجمع الجهراء بـ 5نقاط ،والشباب
بـ 7نقاط ،يتطلع أبناء القصر األحمر ،الذين تذوقوا الفوز
للمرة األولى في الجولة الماضية على حساب السالمية،
أن يواصلوا صحوتهم ،واستغالل كبوة الشباب القادم من
خسارة أمام النصر بهدفين دون رد.
وي ـعــول فــريــق الـجـهــراء عـلــى ال ــروح المعنوية العالية
لالعبين ،ورغبتهم في الحصول على نقاط الفوز ،للحفاظ
على بريق األمل في البقاء بالدوري الممتاز.
ويعاني الـجـهــراء ،بقيادة مــدربــه أحمد عبدالكريم في
مباراة اليوم ،من غياب عبدالله مسامح بداعي اإليقاف،
حيث حصل عقب نهاية المباراة السابقة أمــام السالمية
على البطاقة الحمراء ،إلى جانب الكاميروني ارون ،نظرا
لوفاة والدته ومغادرته إلى بالده.
في المقابل ،فإن الشباب مع المدرب خالد الزنكي يعاني
إصابات مؤثرة لحسن البحر ،وعبدالله الباذر ،بينما يغيب
يوسف بوطيبان بداعي الحصول على  3بطاقات صفراء.
في مباراتي الغد ترفع الفرق األربعة راية الفوز ،سواء

لتعديل الوضع في جدول المسابقة أو للتقدم نحو رباعي
القمة ،ففي مـبــاراة العربي والنصر يأمل األول األخضر
استعادة نغمة االنـتـصــارات التي غابت عنه فــي الجولة
الماضية أمام الكويت ،بينما يتطلع العنابي إلى تعزيز
مــا حققه مــن فــوز على الشباب ،واالق ـتــراب أكثر إلــى فرق
المقدمة.
ويـحـتــل الـعــربــي الـمــركــز الــرابــع بــرصـيــد  22نـقـطــة ،أمــا
النصر ففي جعبته  16نقطة.
أما السالمية الثالث بــ 24نقطة فيستضيف التضامن
السابع ب ــ 10نـقــاط ،بحثا عــن تعويض إخـفــاق  5جــوالت
سابقة لم يحقق خاللها الفوز ،في الوقت الذي يأمل أبناء
الفروانية تحقيق نصر يدفعهم لألمام بعيدا عن دائــرة
الهبوط.

جدول المباريات
المباراة

اليوم

الجمعة  ٢٢فبراير الشباب  -الجهراء
٢٠١٩
السبت  ٢٣فبراير  ٢٠١٩العربي  -النصر
السبت  ٢٣فبراير ٢٠١٩

العالمة الكاملة ليد الكويت

السالمية -
التضامن

التوقيت

الملعب

٧:٢٥

الشباب

٤:٥٥

صباح السالم

٤:٥٥

ثامر

حتى نجح فيصل زايد في إدراك
الهدف الثالث في الدقيقة  65من
ركلة جــزاء مشكوك في صحتها
احتسبها عباس ،معتبرا يعقوب
الطراروة تعرض للعرقلة على يد
احمد النصر.
وان ـ ــدف ـ ــع العـ ـب ــو ال ـف ـح ـي ـح ـيــل

أكد عضو اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات في
االتـحــاد خالد الشمري أن النشاط الـكــروي لــن يتوقف إال
في فترة "فيفا داي" ،إذ إن بعدها ستتم إقامة مباريات
بطولة كأس سمو األمير بدءا من  28مارس المقبل،
وحينها ستتبقى جولتان فقط من ال ــدوري ،تقام
مبارياتها في نفس التوقيت لتحقيق العدالة بين
جميع الـفــرق ،ففيها قــد يتم حسم اللقب ،والـفــرق
الهابطة إلى الدرجة األولى.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،خـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه فــي
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج "ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف" اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أن الـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي س ـي ـن ـت ـه ــي ه ــذا
وأن
الـمــوســم فــي  9مــايــو المقبل،
لجنة المسابقات بدأت وضع
اللمسات األخـيــرة على برامج
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـكـ ــروي ف ــي ال ـمــوســم
الـمـقـبــل ،وس ـت ـكــون جــاهــزة في
 15أبريل ،وسيقوم اتحاد كرة
ال ـقــدم بــإرســالـهــا إل ــى األنــديــة
إلبداء رأيها.
وأوضح أن الموسم المقبل
سيشهد بـطــولـتــي ال ــدوري
الـمـمـتــاز وال ــدرج ــة األول ــى،
إضافة إلــى احتمال تنظيم
بطولة دوري مشترك بدال من
بطولة كــأس االتـحــاد ،بسبب

إقــامــة بـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج ،وه ــذا سيضمن ع ــدم توقف
النشاط الكروي.
وع ــن أس ـب ــاب إق ــام ــة م ـبــاريــات ال ـ ــدوري ف ــي نفس
الـتــوقـيــت خ ــال ال ـمــراحــل الـســابـقــة مــن دوري
فيفا ق ــال" :كـنــا نـقــوم بــذلــك مــراعــاة للنقل
التلفزيوني ،وتقلبات الطقس ،لكن سيتم
تالفي ذلــك في المراحل المقبلة" ،مؤكدا
أن االتحاد منفتح على أي اقتراح جديد
يـمـكــن أن ي ـق ــدم اإلض ــاف ــة لـمـســابـقــاتـنــا
المحلية.
وب ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـتــي راف ـقــت م ـب ــاراة الـعــربــي
وال ـكــويــت أوض ــح الـشـمــري
أن اتحاد الكرة تلقى تقرير
مـ ــراقـ ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ـســاء
األحد الماضي ،وسيقوم
باتخاذ القرارات الالزمة
بعد دراسة التقرير.
أمــا عن حالة أرضية
المالعب فقال إن اتحاد
الـ ـك ــرة غ ـيــر مـ ـس ــؤول عن
ذلـ ــك ،فـعـقــد الـصـيــانــة يـبــرم
بـيــن الـهـيـئــة الـعــامــة للرياضة
وش ــرك ــات الـصـيــانــة ،وال عالقة
التحاد الكرة بذلك.

خالد الشمري

األولمبي يتدرب اليوم والشباب يغادر إلى البحرين
البراعم يحقق لقب بطولة أكاديمية اسباير
•

جانب من مباراة الكويت والسالمية (تصوير عوض التعمري)

•

محمد عبدالعزيز

حقق الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت العالمة الكاملة ،وحافظ
على سجله خاليا من الهزائم في الدوري العام لكرة اليد ،برصيد 28
نقطة من  14فوزا متتاليا ،كان آخرها على حساب السالمية بنتيجة
ّ
( 21-26الشوط األول  ،)10-12كما تغلب كاظمة على التضامن بنتيجة
( 17-32الشوط األول  ،)5-17وذلــك في المباراتين اللتين جرتا أمس
األول على صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية ،في ختام منافسات
الجولة الـ  15واألخيرة من المسابقة.
بهذه النتائج صعد الكويت األول الدوري الممتاز ،وفي جعبته 3
نقاط أفضلية ،يليه كاظمة بنقطتين ،بعدما احتل الوصافة بفارق
المواجهات المباشرة مع العربي الثالث بنقطة واحدة ،ولكل منهما 24
نقطة ،بينما تأهل برقان في المركز الرابع بـ 20نقطة ،وحل السالمية
خامسا بـ 19نقطة بدون رصيد.

محمد الفضلي

ي ــدش ــن مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ً
تــدري ـبــاتــه ،ال ـي ــوم ،اس ـت ـع ــدادا ل ـخــوض غمار
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ال ـت ــي
تستضيفها ال ـكــويــت ،خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن 20
إلــى  24من مــارس المقبل ،ضمن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـت ــدري ــب الع ـب ــو الـقــادسـيــة
والكويت والفحيحيل وكاظمة ،بعد انتهاء
فرقهم من مهمتها في الجولة الرابعة عشرة
من منافسات دوري فيفا للدرجة الممتازة،
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن ه ـنــاك اتـفــاقــا يقضي
بـمـشــاركــة الــاعـبـيــن مــع الـمـنـتـخــب ،عـلــى أن
يـعــودوا إلــى أنديتهم قبل مـبــاريــات الــدوري
بنحو  48ساعة.

الشباب إلى البحرين
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،يـ ـغ ــادر وفـ ــد منتخب
ا لـشـبــاب إ لــى العاصمة البحرينية المنامة،

صباح غد ،للدخول هناك في معسكر تدريب
مغلق يستمر مدة أسبوع ،استعدادا لخوض
منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا للشباب تحت  19سنة ،التي ستقام في
سبتمبر المقبل.
ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة االتحاد
رئيس اللجنة الفنية علي حسني الديحاني،
إلــى جانب أعضاء األجهزة الفنية واإلداريــة
والطبية ،باإلضافة إلى  28العبا وقع عليهم
اختيار الجهاز الفني ،بقيادة المدرب الكرواتي
راجيكو ماجيك .ويخوض الفريق مباراتين
في معسكره مع منتخبي البحرين وعمان.

البراعم بطل «اسباير»
مــن حــانــب آخ ــر ،حـســم منتخبنا للبراعم
مواليد  2006لقب بطولة أكاديمية اسباير،
بـعــد ف ــوزه عـلــى ديـنــامــو كييف األوك ــران ــي
بهدفين نظيفين ،ثم على منتخب اسباير
بالنتيجة ذات ـهــا ،وك ــان وفــد المنتخب قد
عاد إلى البالد في العاشرة من مساء أمس،

وك ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
اتحاد الكرة.
أم ـ ــا م ـن ـت ـخــب األش ـ ـبـ ــال م ــوالـ ـي ــد ،2005
فقد حقق المركز الثاني في بطولة أخرى
نـظـمـتـهــا األك ــادي ـم ـي ــة ،ب ـعــد خ ـســارتــه على
دينامو كييف بهدفين من دون رد ،وفوزه
على منتخب أكاديمية اسباير بثالثة أهداف
مقابل هدفين.
وأشاد عضو مجلس إدارة االتحاد رئيس
الوفد سالم سعدون بمشاركة المنتخبين
فــي البطولة ،مضيفا أن المشاركة حققت
األهداف المرجوة منها ،وهي صقل خبرات
العبي المنتخبين ،في ظل تمتع المنافسين
بمستوى فني وبدني متميز.
وث ـ ـمـ ــن سـ ـ ـع ـ ــدون دور ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة ومديرها العام د .حمود فليطح،
الذي يولي قطاعي األشبال والبراعم أهمية
خ ــاص ــة ،ويـ ــواصـ ــل دع ـم ـه ـمــا ب ـق ــوة م ــادي ــا
ومعنويا.

نهائي دوري الشباب
من جهة أخرى ،يتطلع فريقا الكويت والسالمية برصيد  18نقطة
لكل منهما لحسم لقب دوري الشباب تحت  19سنة لكرة اليد ،عندما
يلتقيان عند الساعة  5:45من مساء اليوم في الجولة الحادية عشرة
واألخيرة من المسابقة ،ويسبقه في الرابعة والنصف مساء مباراتان
ستحدد نتيجتهما هــويــة صــاحــب الـمــركــز الـثــالــث ،حيث يلتقي
القرين الثالث بـ 13نقطة مع الصليبيخات األخير بنقطة واحدة،
بينما يلعب العربي الرابع بـ 13نقطة مع النصر السادس بـ 8نقاط.
كما يتلقي اليوم عند الساعة  5:45اليرموك السابع بـ  7نقاط مع
التضامن التاسع بـ 4نقاط ،على أن تختتم مباريات الجولة األخيرة
في السابعة من مساء باللقاء الذي سيجمع بين خيطان الثامن بـ6
نقاط مع الفحيحيل العاشر بنقطتين.

للهجوم ،ليستغل العبو الكويت
ال ـم ـس ــاح ــات الـ ـش ــاغ ــرة ،إذ م ــرر
خـمـيــس الـشــاهـيــن إل ــى عـبــدالـلــه
البريكي في منطقة الجزاء ،الذي
س ــدده ــا ب ـس ـهــولــة ف ــي ال ـش ـبــاك،
محرزا الهدف الرابع في الدقيقة
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منتخب البراعم بعد تتويجه بكأس البطولة

وبقي الحال على ما هو عليه
حتى نهاية المباراة ،التي انتهت
ب ـف ــوز ال ـك ــوي ــت ب ــأرب ـع ــة أهـ ــداف
مقابل هدف.

اليوسف يبحث مع وفد
الفيفا االحتراف الكلي
بـ ـح ــث رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ك ــرة
الـقــدم ،الشيخ أحمد اليوسف،
مــع وفــد االتـحــاد الــدولــي لكرة
الـ ـق ــدم (ال ـف ـي ـف ــا) ،أمـ ــس األول،
استراتيجية االرتقاء بكرة القدم
المحلية في المرحلة المقبلة،
وإمكانية نقلها من االحتراف
الجزئي إلى االحتراف الكلي.
وق ـ ـ ــال االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،إن وفد الفيفا ،الذي
اخ ـت ـتــم زي ــارت ــه ل ـل ـبــاد أم ــس،
ب ـح ــث أيـ ـض ــا زيـ ـ ـ ــادة م ـص ــادر
الدخل ،لما من شأنه أن يسهم
بتطوير اللعبة ،بحضور األمين
العام لالتحاد د .محمد خليل.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان أن وف ــد
الفيفا التقى ممثلي األندية
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ل ـم ـنــاق ـشــة ع ــدد
مــن ال ـب ـنــود ال ـتــي مــن شأنها
أن تـعــزز مــن تـطــويــر األنــديــة
واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـهــا فــي مختلف
جوانبها .وضــم وفــد الفيفا؛
األلماني نــودار أخالكاتسي،
واإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو
كراماجليا ،والسويسري لوكا
نيكوال.
(كونا)

مباراتان في دوري الدرجة األولى
•

عبدالرحمن فوزان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة
األولــى ،بإقامة مباراتين عند الساعة  4:55مساء ،إذ يلتقي اليرموك
مع برقان ،على استاد عبدالله الخليفة ،ويستضيف الساحل نظيره
الصليبيخات ،في حين يغيب خيطان عن مباريات هذه الجولة بحكم
جدول المسابقة.
وي ـس ـعــى ال ـي ــرم ــوك إلـ ــى اس ـت ـع ــادة تـ ــوازنـ ــه ،وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى طــريــق
االنتصارات ،وتخطي آثار هزيمته في الجولة الماضية أمام الساحل،
وهي الخسارة األولــى له في المسابقة بعد  8انتصارات وتعادلين،
في حين يأمل برقان استغالل حالة خصمه ،وتحقيق انتصار يقربه
أكثر من فرق المقدمة.
ويحتل اليرموك المركز األول برصيد  26نقطة ،في حين يحتل برقان
المركز الثالث برصيد  14نقطة.
وفي اللقاء اآلخر ،يطمح الساحل إلى خطف نقاط المباراة من ضيفه
الصليبيخات؛ لتضييق الخناق على المتصدر الـيــرمــوك ،إذ يحتل
الساحل المركز الثاني برصيد  20نقطة ،في حين يحتل الصليبيخات
المركز الرابع وله  12نقطة .ويدرك العبو اليرموك أن االنتصار اليوم
سيكون بوابة لالقتراب بقوة من الصدارة.

منتخب المعاقين يحصد 13
ميدالية ملونة
هنأ وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
أمس ،منتخب الكويت للمعاقين،
ل ـت ـح ـق ـي ـقــه  13م ـي ــدال ـي ــة م ـلــونــة
ببطولة الشارقة الدولية أللعاب
القوى للمعاقين ،التي اختتمت
في اإلم ــارات ،بإضافة المنتخب
أربع ميداليات إلى حصيلته.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ب ــاعـ ـب ــي
ال ـم ـن ـت ـخــب ع ـل ــى ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز،
والـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ــذي ظـ ـ ـه ـ ــروا بــه
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،حـيــث ك ــان ــوا خير
م ـم ـث ـل ـيــن ل ــوط ـن ـه ــم ،م ـع ــرب ــا عــن
أمله بمواصلة المنتخب مسيرة
حصد الميداليات في البطوالت
المقبلة ،لــرفــع علم الـبــاد عاليا
في المحافل الدولية.

وأسفرت نتائج أمس عن فوز
ا لــا عــب حمد حجي بالميدالية
الــذه ـب ـيــة ف ــي ق ــذف ال ـق ــرص فئة
"ف  ،"35/36/37فيما نــال زميله
عبدالله السيف الميدالية الفضية
في قذف القرص فئة "ف ."40/41
وتمكنت الالعبة باسمة نجم
مـ ــن إحـ ـ ـ ــراز ف ـض ـي ــة دفـ ـ ــع ال ـج ـلــة
فئة "ف  ،"34فيما أحــرز الالعب
عبدالله الصالح بــرونــزيــة قذف
القرص فئة "ف ."46
وفي ختام مشاركة المنتخب
بالبطولة ،التي شارك فيها 240
العبا ،يمثلون  29دولة ،يكون قد
حصد خمس ميداليات ذهبية،
ومثلها فضية ،وثالث برونزيات.
(كونا)
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الكويت بطال لدرع «السلة»

الرامي الدوسري يحجز بطاقة
التأهل لدورة األلعاب البارالمبية

هزم القادسية في المباراة النهائية
جابر الشريفي

نجح فريق الكويت في الفوز
بلقب بطولة درع االتحاد لكرة
السلة ،بعد تغلبه على القادسية
في المباراة النهائية بنتيجة
 ،61-73بينما جاء كاظمة ثالثا
بتغلبه على اليرموك.

تـ ــوج ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ب ـطــا للنسخة
الثانية من بطولة درع اتحاد كرة السلة،
بعد تغلبه على القادسية بنتيجة ،61-73
خالل المباراة النهائية التي جمعتهما
أمس االول على صالة الشهيد قشيعان
المطيري بنادي النصر.
وجــاء كاظمة في المركز الثالث بعد
تغلبه على اليرموك في الوقت االضافي
بنتيجة  ،89-98في المباراة التي سبقت
المباراة النهائية لتحديد المركز الثالث،
علما ان الوقت االصلي انتهى بالتعادل
.78-78
وقام نائب المدير العام للهيئة العامة
ل ـشــؤون الــريــاضــة صـقــر ال ـمــا ،ورئـيــس
االتحاد عبدالله الكندري بتتويج الفرق
الثالثة األولى.
وف ــاز ال ـج ـهــراء بالنسخة االولـ ــى من
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،حـ ـي ــث أدرج االتـ ـ ـح ـ ــاد ه ــذه
البطولة في رزنامته واعتمدها في نقاط
كــأس التفوق العام للعبة منذ الموسم
الماضي.

مستوى هزيل
لم يكن أشد المتفائلين يتوقع المستوى
الـفـنــي ل ـل ـم ـبــاراة ،ف ــي ظ ــل وج ــود فريقين
يـمـثــان قـطـبــي ك ــرة الـسـلــة الـكــويـتـيــة ،إذ
شـ ـه ــدت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األخـ ـط ــاء

العبو الكويت يحملون درع البطولة (تصوير جورج رجي)
ال ـب ـس ـي ـط ــة ،سـ ـ ــواء فـ ــي ال ـت ـم ــري ــر أو ع ــدم
التركيز فــي التصويب ،الــى جانب الميل
الى اللعب الفردي والتسرع والعشوائية،
لكن اختراقات عبدالعزيز الحميدي قادت
االصفر الــى التقدم مع نهاية الربع األول
بنتيجة .15-19
ونجح األبيض في إدراك التعادل بالربع
الثاني  ،19-19عبر متابعة عبدالله الشمري
أسفل السلة ،لكن سرعان ما عاد القادسية
ال ــى اس ـت ـع ــادة ت ـقــدمــه ع ـبــر تـمـيــز صــالــح
يوسف وعبدالرحمن السهو أسفل السلة،

العصيمي :نعمل على استعادة لقب الدوري
قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـكــويــت
المدير العام لكرة السلة بدر العصيمي
أن الفوز لم يأت من فراغ وإنما كانت
اإلدارة تجهز له منذ بداية الموسم،
م ــن خ ــال تـحـضـيــر  10الع ـب ـيــن لكل
مباراة ،الن هذا االمر يعطي األفضلية
للفريق أن يكمل المباراة آلخر ثانية
بنفس األداء.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـص ـي ـمــي أن الـ ـم ــدرب
األلماني بيتر شومرز كان يركز على
تجهيز الالعبين ،النه يرى أن أي فريق
منافس إذا لم يكن لديه عدد كاف من

الالعبين فستهبط لياقته ،وبالتالي
س ـت ـكــون ف ــر ص ــة ألي ف ــر ي ــق للتغلب
عليه ،وهذا ما حصل للقادسية بعد أن
هبطت اللياقة عند العبيه في آخر 5
دقائق ،ولوال جاهزية العبي الكويت،
وتوزيع المجهود على الالعبين من
خالل التبديالت لكان االمر مختلفا.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ي ـت ـط ـلــع
الـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ل ـق ــب الـ ـ ـ ــدوري ال ـع ــام،
وسيتم التجهيز له من اآلن ،ونسيان
االح ـت ـف ــاالتـ ـ وس ـن ــرك ــز ع ـلــى ذلـ ــك ألن
الدوري الممتاز سيكون من  3مباريات

في األسبوع ،والفريق الذي يملك عددا
كافيا من الالعبين سيحسم اللقب.
وب ـي ــن أنـ ــه م ـ ـ ــازال ي ـط ــال ــب ب ـع ــودة
الالعب االجنبي للمسابقات المحلية،
الس ـي ـمــا ان ال ـم ـس ـتــوى ل ــن يــرت ـفــع اال
بوجوده ،وهو يطالب بعودة االجنبي
من موقفه وهو فائز ال خاسر ،مشددا
ع ـل ــى ان ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـسـ ـع ــودي ف ــاز
بلقب الـبـطــولــة الـعــربـيــة االخ ـيــرة من
فــرق كبيرة ،بسبب اسـتـمــرار الالعب
االجنبي وزيادته في الملعب ال إلغاء
مشاركته.

لينتهي الربع الثاني بتقدم االصفر .25-30
واسـ ـتـ ـط ــاع األب ـ ـيـ ــض ال ـ ـعـ ــودة ألج ـ ــواء
الـمـبــاراة فــي الــربــع الـثــالــث ،عبر تحركات
حسين الخباز وعبدالعزيز رمضان ليتقدم
 ،30-32اال ان القادسية عاد مجددا للتقدم
من خــال ثالثيات مشاري بــودهــوم ،لكن
ً
تقدمه لم يدم طويال بعد ان أضاع صانع
العابه عبدالمحسن مرتضى العديد من
ال ـه ـج ـمــات ال ـس ـه ـلــة ،بـسـبــب مـبــالـغـتــه في
االحتفاظ بالكرة ،مما عاد باالبيض الى
التقدم مع نهاية الربع الثالث .45-46

وانـ ـتـ ـف ــض العـ ـب ــو الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ــرب ــع
ال ــراب ــع ،بـعــد أن تميز فــي دف ــاع المنطقة،
وسيطر على الكرات المرتدة ،واستغلها
في الهجوم المعاكس السريع ،الى جانب
تألق الفت من حمد عدنان وفهد الظفيري،
وسط إضاعة العبي القادسية العديد من
الهجمات السهلة ،األمر الذي منح األبيض
األفـضـلـيــة وال ـفــوز بــالـمـبــاراة فــي النهاية
بنتيجة .61-73
أدار النهائي الحكام عبدالله سليمان
ومحمد العميري وعابر العابر.

بطولة الثالثيات بمشاركة  4أندية فقط!
تنطلق فــي الـثــانـيــة مــن ظـهــر الـيــوم
بطولة الثالثيات ( )3x3على صالة نادي
النصر ،بمشاركة أربعة أندية فقط ،هي:
القرين والقادسية والشباب والعربي،
فيما أعلنت جميع الفرق المتبقية عدم
مشاركتها ،ر غــم أن البطولة محتسبة
ضمن نقاط كأس التفوق العام للعبة.
ووفــق لوائح االتـحــاد ،فــإن األول في
الـبـطــولــة سيظفر ب ـثــاث ن ـقــاط بكأس
ال ـت ـفــوق ،وال ـثــانــي بنقطتين ،والـثــالــث
بنقطة.
وسـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــارك ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة والـ ـق ــري ــن
بفريقين" :أ" و"ب" ،فيما يشارك العربي

وال ـش ـبــاب بـفــريــق واحـ ــد ف ـق ــط .وع ــزت
أنــديــة الكويت وكاظمة والـجـهــراء عدم
مشاركتها في البطولة ،بسبب الضغط
ال ـ ــذي س ـي ـقــع ع ـلــى ال ــاع ـب ـي ــن ،ف ــي ظل
جدول البطوالت والمباريات المضغوط،
وخوضها منافسات ال ــدوري الممتاز.
فيما تعتبر عدم مشاركة بقية األندية
أم ـ ــرا غ ـي ــر م ـف ـه ــوم ،رغـ ــم عـ ــدم تــأهـلـهــا
للدوري الممتاز ،الذي سيقام في األول
من مارس المقبل.

إشبيلية يواصل مشواره في مسابقته المفضلة
خطا إشبيلية خطوة أخرى نحو
تعزيز رقمه القياسي بعدد األلقاب
ف ــي م ـســاب ـقــة الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
"يوروبا ليغ" والبالغ خمسة حتى
اآلن ،وذلك بتخطيه ضيفه التسيو
اإليـ ـط ــال ــي  -2ص ـف ــر ع ـل ــى مـلـعــب
"رامــون سانشيس بيسخوان" في
إياب الدور الثاني.
ولعب المهاجم الفرنسي وسام
ب ــن ي ــدر دورا أســاس ـيــا ف ــي تــأهــل
الـنــادي األنــدلـســي لثمن النهائي،
إذ افتتح لــه التسجيل فــي مـبــاراة
أكملها الفريقان بعشرة العبين،
وذل ــك بـعــد أن ك ــان أيـضــا صاحب
ه ــدف ال ـفــوز  -1صـفــر ذهــابــا على
الملعب األولمبي في روما.
وبـلــغ بطل أع ــوام  2006و2007
و 2014و 2015و 2016ثمن النهائي
لـلـمـشــاركــة الــراب ـعــة عـلــى الـتــوالــي
في هذه المسابقة التي غاب عنها
في الموسمين الماضيين نتيجة
وصوله الى ثمن وربع نهائي دوري
األبطال ،حيث خرج على يد ليستر
سيتي اإلنكليزي وبايرن ميونيخ
األلماني على التوالي.
ووضع النادي األندلسي خلفه،
ول ــو مــؤق ـتــا ،م ـعــانــاتــه ف ــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة عـلــى الـصـعـيــد الـمـحـلــي،
حيث خسر اثنتين مــن مبارياته

فرحة العبي إشبيلية بالهدف
ال ـثــاث األخ ـيــرة فــي ال ـ ــدوري ،ولــم
يفز ســوى مرتين فــي الـمــراحــل الـ
 11األخـ ـي ــرة ،م ـمــا جـعـلــه يتخلف
ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع ع ــن بــرشـلــونــة
المتصدر بفارق  17نقطة.
ولم تكن بداية أصحاب األرض
مـثــالـيــة ،إذ ت ـعــرضــوا لـضــربــة في
ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى م ــن ال ـل ـق ــاء بـعــد
اض ـط ــرار مــدرب ـهــم بــابـلــو مــاشـيــن
ال ــى إج ــراء تبديله األول بـعــد أقــل
مــن  6دقــائــق فـقــط بــإصــابــة العــب
ال ــوس ــط ال ـم ـهــاجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي-

الياباني سيرخيو إسكوديرو الذي
ت ــرك مـكــانــه لـلـهــولـنــدي كوينسي
بروميس.
ورغم حاجته الى التسجيل من
أجل تعويض خسارة الذهاب على
أرضـ ــه ،ب ــدا التـسـيــو ع ــاج ــزا حتى
عــن الــوصــول الــى مـشــارف منطقة
مضيفه األنــدل ـســي حـتــى الدقيقة
 17عندما حصل القائد البوسني
سيناد لوليتش على فرصة مثالية
الف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل ب ـعــدمــا وجــد
نـفـســه فــي مــواج ـهــة ال ـمــرمــى ،لكن

كين يعاود التمارين مع توتنهام
قبل الموعد المحدد
كشف هاري كين ،قائد توتنهام هوتسبير اإلنكليزي لكرة القدم،
أمس األول ،أنه عاود التمارين مع فريقه ،بعد غيابه إلصابة في الكاحل
األيسر منذ يناير ،قبل نحو أسبوع على األقل من الوقت المحدد لذلك.
وأصـيــب المهاجم فــي الــدقــائــق األخـيــرة للمباراة ضــد مانشستر
يونايتد بالدوري الممتاز في  13يناير ،والتي خسرها فريقه
صـفــر ،1-وأعـلــن الـنــادي اللندني بعد يومين غياب كين،
وأنه من المتوقع أن يعاود التمارين في مطلع مارس.
لكن الـقــائــد الـشــاب ( 25عــامــا) لمنتخب "األس ــود
الثالثة" نشر أمس ،عبر حسابه على "تويتر" ،صورة
لــه وهــو يـشــارك فــي التمارين مــع زمــائــه ،مرفقة
بتعليق "من الرائع العودة الى الفريق".
ونظرا لمعاودته التمارين ،من المرجح أن
يـكــون كين ق ــادرا على االن ـخــراط فــي صفوف
توتنهام ،بــدء ا مــن نهاية األسـبــوع الحالي،
عندما يحل فريقه ضيفا على بيرنلي غدا،
في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري
الممتاز.
وستوفر عودة كين دفعا قويا لفريق المدرب
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،صاحب المركز
الثالث فــي ترتيب ال ــدوري المحلي ،رغــم أن توتنهام
تأقلم بشكل شبه مثالي مع غياب الالعب الــذي سجل 20
هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات 7 ،منها في آخر
 7مباريات.
وفي غيابه ،فاز توتنهام بمبارياته األربع في الدوري
الممتاز ،وحقق انتصارا كبيرا على بوروسيا دورتموند
األلماني (-3صـفــر) ،في ذهــاب الــدور ثمن النهائي لــدوري
أبطال أوروبا.

الحارس التشيكي توماس فاسليك
أقفل الطريق عليه.
وجـ ــاء رد إشـبـيـلـيــة قــاس ـيــا ،إذ
افتتح التسجيل عبر بن يدر الذي
ت ــاب ــع الـ ـك ــرة ف ــي ال ـش ـب ــاك بـعــدمــا
صدها الحارس األلباني توماس
س ـ ـتـ ــراكـ ــوشـ ــا ،إث ـ ــر تـ ـس ــدي ــدة مــن
مشارف المنطقة لبابلو سارابيا
( ،)20مسجال هدفه القاري الثامن
في  10مباريات هذا الموسم بما أن
فريقه خاض ثالثة أدوار تمهيدية
للتأهل لدور المجموعات.

وب ـق ـيــت الـنـتـيـجــة ع ـلــى حــالـهــا
خالل ما تبقى من الشوط األول ،ثم
عاد األمــل الى التسيو في الشوط
الثاني بعد أن اضطر إشبيلية الى
إ كـمــال اللقاء بعشرة العبين بعد
ط ــرد الع ــب ال ــوس ــط األرجـنـتـيـنــي
فــران ـكــو فــاس ـك ـيــز ل ـح ـصــولــه على
إنذار ثان في الدقيقة .60
وكان التسيو قريبا من العودة
ال ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ع ـ ـبـ ــر تـ ـشـ ـي ــرو
إيـمــوبـيـلــي ،لـكــن مـحــاولــة الــدولــي
اإليـ ـط ــال ــي الـ ـ ــذي دافـ ـ ــع ع ــن ألـ ــوان
إشبيلية خالل موسم 2016-2015
(أعير لفترة الى تورينو) ،سقطت
فوق المرمى بعدما حاول تسديد
الكرة فوق الحارس فاسليك (.)68
ثم تعادلت األرقام بين الفريقين
ل ـي ــس مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـن ـت ـي ـج ــة ،بــل
بعدد الالعبين بعدما وجه الحكم
البطاقة ا لـحـمــراء للمونتينيغري
آدم ماروشيتش العتباره أن األخير
وجــه ضربة بالكوع لروكي ميسا
( .)71ووجـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــادي األن ــدل ـس ــي
الضربة القاضية لضيفه بتسجيله
الهدف الثاني في الدقيقة  78عبر
ســارابـيــا ال ــذي انـطـلــق بــالـكــرة من
بـعـيــد ،ث ــم تـبــادلـهــا م ــع خيسوس
نافاس قبل أن يسددها من زاوية
ضيقة في شباك ستراكوشا.

أع ـلــن رئ ـيــس ال ـن ــادي الـكــويـتــي الــريــاضــي لـلـمـعــاقـيــن شــافــي
الهاجري أمس ،أن الرامي الكويتي عاطف الدوسري حجز بطاقة
التأهل لدورة االلعاب البارالمبية (طوكيو .)2020
وقال الهاجري ،إن هذا التأهل جاء خالل مشاركة الدوسري في
بطولة كأس العالم لرماية المعاقين التي تقام فعالياتها حاليا
في مدينة العين االماراتية ،بعد أن أحرز  612نقطة في مسابقة
البندقية  50مترا التي نافسه فيها  30راميا.
وأض ــاف أن الـنــادي يتطلع إلــى أن يضيف الــدوســري بطاقة
مماثلة خ ــال مـشــاركـتــه فــي الـيــومـيــن المقبلين فــي مسابقتي
البندقية ( 10أمتار) في وضعيتي (الوقوف والرقود) ،مبينا ان
الدوسري هو الرامي الكويتي الوحيد المشارك في هذه البطولة
التي يسدل الستار عليها بعد غد.
وت ـقــام الـبـطــولــة ال ـتــي تنظمها مــؤسـســة "زايـ ــد الـعـلـيــا لـلــرعــايــة
االنـســانـيــة" لـلـعــام الــرابــع عـلــى الـتــوالــي عـلــى ارض دول ــة االم ــارات،
بمشاركة  220العبا والعبة ،يمثلون  47دولة من مختلف قارات العالم.
ويـتـنــافــس ال ــرم ــاة وال ــرام ـي ــات ف ــي  27مـســابـقــة تـتـنــوع بين
المسدس والبندقية (ناري وضغط الهواء) لمسافات وأوضاع
مختلفة ،اضافة الى فئة رماية األطباق ،إذ تمنح فيها بطاقات
التأهل لـ "اولمبياد طوكيو" ،وتخضع المنافسات للتحكيم ورقابة
االتـحــاد الــدولــي لرماية المعاقين لــإشــراف على سير البطولة
ونتائجها.
(كونا)

الشطي وقبازرد إلى نصف
نهائي دولية التنس
ت ـ ــأه ـ ــل نـ ـجـ ـم ــا م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ونـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـي ــرم ــوك
للتنس عـلــي الـشـطــي وزميله
ع ـي ـس ــى ق ـ ـب ـ ــازرد إلـ ـ ــى الـ ـ ــدور
نـصــف الـنـهــائــي لـلــزوجــي في
الـبـطــولــة الــدول ـيــة للناشئين
ً
المقامة حاليا فــي باكستان،
وت ـس ـت ـمــر ح ـتــى  27ال ـج ــاري،
ب ـعــد تـغـلـبـهـمــا ع ـلــى الـثـنــائــي
المكون من تامريان كالكينوف
(كازاخستان) سو هيون كانغ
(كوريا) في الدور ربع النهائي،
بـ ـمـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـي ــن ل ـم ـج ـم ــوع ــة
واحدة.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ث ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدور رب ــع
النهائي على الثنائي المكون
م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ل ــوك ــا كـيـنـســي
(ألـ ـم ــانـ ـي ــا) وزمـ ـيـ ـل ــه كــاف ـي ـشــا
بـ ــات ـ ـنـ ــاي ـ ـكـ ــي (س ـ ــري ـ ــان ـ ـك ـ ــا)،

بمجموعتين مقابل ال شيء.
ويلتقي نجما الكويت في
الدور نصف النهائي الثنائي
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي ال ـ ـم ـ ـكـ ــون مــن
الالعبين شعيب خان وزميله
حذيفة عبدالرحمن.
ك ـمــا وص ــل نـجـمــا الـكــويــت
بدر عنتر وعيسى قبازرد إلى
ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي لـلـفــردي،
ح ـ ـي ـ ــث ت ـ ـغ ـ ـلـ ــب ع ـ ـن ـ ـتـ ــر ع ـل ــى
ال ـف ـي ـت ـنــامــي هـ ــاي ت ــرون ــغ فــو
بمجموعتين مقابل ال شــيء،
كما تغلب قبازرد على الكوري
درجيون بارك بنفس النتيجة.

ساري :أتفهم غضب المشجعين
فنحن في أزمة
أبدى اإليطالي ماوريتسيو ساري تفهمه لغضب
مشجعي فــريـقــه تشلسي اإلنـكـلـيــزي ال ــذي يعاني
نتائج سلبية في اآلونة األخيرة ،مؤكدا أن النادي
يمر بأزمة ،عشية استضافته مالمو السويدي في
إياب دور الـ 32لمسابقة الدوري األوروبي "يوروبا
ليغ" لكرة القدم.
وخ ـس ــر تـشـلـســي االث ـن ـيــن ص ـف ــر 2-أمـ ــام ضيفه
مانشستر يونايتد ،في الدور الخامس لكأس االتحاد
اإلنكليزي ،ما أفقده لقب المسابقة الذي أحرزه في
الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه ،وأتت
هذه النتيجة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري
اإلنكليزي ،أبرزهما صفر 6-أمام مانشستر سيتي.
وواجـ ــه سـ ــاري ف ــي م ـب ــاراة االث ـن ـيــن عـلــى ملعب
ستامفورد بريدج هتافات مناهضة من المشجعين،
وصل بعضها الى حد المطالبة بإقالته.
وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة القارية ،قال
ســاري" :يمكنني أن أتفهم بشكل جيد جــدا غضب
المشجعين ،ألنـهــم اع ـتــادوا على ال ـفــوز .اآلن نحن
في أزمة ،لذا أتفهم ذلك (الغضب) بشكل جيد جدا"،
مضيفا" :علينا أن نفوز في  3أو  4مباريات تواليا.
هذا هو الحل الوحيد ( )...ال خيار أمامنا سوى تقديم
أداء جيد وتحقيق نتائج جيدة".
وأتت تصريحات ساري في يوم أشــارت تقارير
صحافية إنكليزية الــى أن إدارة الـنــادي اللندني،
المملوك من الثري الــروســي رومــان إبراموفيتش،
تعتزم إقالة المدرب في حال خسارته أي مباراة من
الثالث المقبلة.

ماوريتسيو ساري

وش ــدد س ــاري عـلــى أن ــه لــم يـتــواصــل مــؤخــرا مع
إبراموفيتش أو مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا،
وأضـ ـ ـ ــاف" :ع ـل ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ب ــأن ـن ــي س ــأك ــون م ــدرب ــا
لتشلسي لفترة طويلة ،وإال لن أنجح" ،الفتا الى أنه
غير واثق من المدة التي سيبقى فيها في منصبه
"لكن هذا ما علي أن أفكر به (البقاء لفترة طويلة).
علي العمل لهدف بعيد المدى".

هاليب وكفيتوفا إلى الدور ربع النهائي في دبي

هاري كين

بـ ـلـ ـغ ــت ح ــامـ ـلـ ـت ــا الـ ـلـ ـق ــب ال ـس ــاب ـق ـت ـي ــن،
المصنفة ثــا نـيــة التشيكية ب ـتــرا كفيتوفا
والثالثة الرومانية سيمونا هاليب ،الدور
ربــع النهائي ل ــدورة دبــي الــدولـيــة فــي كرة
المضرب ،بعد تحقيقهما الفوز في الــدور
الثالث.
وت ـف ــوق ــت ك ـف ـي ـتــوفــا ،ب ـط ـلــة  ،2013على
األميركية جينيفر بــرايــدي  6-1 ،5-7و،3-6
بـيـنـمــا ف ـ ــازت ه ــال ـي ــب ،بـطـلــة  ،2015على
األوكرانية ليسيا تسورنكو  3-6و ،5-7في
ظل أجواء مناخية هيمنت عليها الرياح.
وغــابــت كفيتوفا عــن المنافسات،
م ـنــذ ب ـلــوغ ـهــا ن ـصــف ن ـهــائــي دورة
سـ ــان ب ـط ــرس ـب ــرغ ال ــروسـ ـي ــة ال ـتــي
اخـتـتـمــت مـطـلــع ف ـب ــراي ــر .وقــالــت
بعد مباراتها" :أتيت الى هنا دون
أن أكون قد خصصت العديد من
األيام للتدريب".
وأضافت الالعبة المتوجة مرتين
بلقب بطولة ويـمـبـلــدون اإلنـكـلـيــزيــة ،ثالث
البطوالت األربــع الكبرى في كرة المضرب:
"لــم أكــن مستعدة فعال لهذه ال ــدورة ،لكنني
سعيدة بتحقيق فوزين (حتى اآلن)" ،معتبرة
أنها تجد طريقة لتحقيق االنتصارات "على
رغم أنني ال أقدم أفضل مستوى لدي حاليا".
وعلى وقع الهتافات الحماسية لمشجعين
رومانيين ،تمكنت هاليب من العبور للدور

المقبل ،على رغــم سرعة الــريــاح التي أثرت
على حركة الكرة.
وق ــال ــت الـمـصـنـفــة أولـ ــى عــالـمـيــا ســابـقــا
"الرياح كانت صعبة جدا أمس".
وأض ــاف ــت ب ـش ــأن مـنــافـسـتـهــا ف ــي الـ ــدور
الثالث" :كنت أعرف كيف تلعب ،وأسلوبها
ليس المفضل بالنسبة
إلــي ألنها ال تعطي
قوة كبيرة للكرة".
وت ــابـ ـع ــت بـعــد
ت ـح ـق ـي ــق ف ــوزه ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع فـ ــي
س ـ ـب ـ ــع لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات
ض ــد تـســورنـكــو:
"خـ ـض ــت ال ـعــديــد
من المباريات ضدها وفــزت بها جميعها.
أشعر بالثقة لمواجهتها".
ورأت ه ــال ـي ــب الـ ـت ــي خـ ـس ــرت األسـ ـب ــوع
الماضي نهائي دورة الدوحة أمام البلجيكية
إليز مرتنز ،أنها "قريبة من أعلى مستوى
لي".
وفــي أب ــرز مـبــاريــات ال ــدور الـثــالــث ،أمس
األول ،فــازت التشيكية كارولينا بليسكوفا
الرابعة على األميركية أليسون ريسكه 6-7
( )3-7و ،)5-7( 6-7في مباراة صعبة احتاجت
خاللها التشيكية الى تقديم أداء مذهل في
الشوط العاشر من المجموعة الثانية ،بينما

كــانــت منافستها متقدمة  ،4-5وإل ــى إنقاذ
فرصتين لحسم المجموعة ،في شوط شهد
تعادل الالعبتين سبع مرات.
الى ذلك ،خسرت األلمانية أنجيليك كيربر
المصنفة خامسة ،والتي نجحت في بلوغ
الدور نصف النهائي في دبي في مشاركتيها
األخيرتين ،أمــام التايوانية ســو-وي هسيه
 6-4 ،5-7وصفر.6-
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بعد ذهاب الدور ثمن النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا،
سيسافر أتلتيكو مدريد
اإلسباني إلى تورينو في 12
الشهر المقبل بأفضلية واضحة
بعد فوزه المتأخر على ضيفه
يوفنتوس اإليطالي -2صفر.

سـ ـيـ ـس ــاف ــر أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
اإلس ـب ــان ــي إل ــى تــوري ـنــو ف ــي 12
الشهر المقبل بأفضلية واضحة
بعد ف ــوزه المتأخر على ضيفه
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي -2ص ـف ــر
ف ــي ذهـ ــاب ال ـ ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويـبــدو أن األس ـلــوب الدفاعي
للفريقين سيكون سيد الموقف،
وأنهما سيخوضان لقاء اإلياب
وه ـمــا عـلــى الـمـســافــة ذات ـه ــا من
بعضهما ،لكن أتلتيكو نجح في
خطف هدفيه في الدقائق األخيرة
بفضل األوروغويانيين خوسيه
م ــار ي ــا خيمينيز ( )78ود يـيـغــو
غودين (.)83
وا سـتـحــق أتلتيكو أن يخرج
ً
م ـن ـت ـصــرا م ــن ال ـل ـق ــاء ،إذ أص ــاب
العارضة وتدخلت تقنية الفيديو
"ف ــي أي ــه آر" إلل ـغ ــاء قـ ــرار الحكم
الرئيسي بمنحه ركلة جــزاء في
ال ـش ــوط األول ،ث ــم إلل ـغ ــاء هــدف
لمهاجم يوفنتوس السابق ألفارو
موراتا القادم الشهر الماضي إلى
فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني من تشلسي اإلنكليزي.
ولم تكن عودة نجم يوفنتوس
ا لـجــد يــد البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو إل ــى الـعــاصـمــة مــدريــد
مــوف ـقــة ب ـعــد أن تــرك ـهــا الـصـيــف
الماضي إثر  10مواسم مع ريال
مـ ــدريـ ــد ال ـ ـ ــذي ت ـ ــوج م ـع ــه بـلـقــب
المسابقة الـقــاريــة فــي الـمــواســم
ً
الثالثة الماضية ،إذ كان حاضرا
ً
غ ــائـ ـب ــا فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ول ـ ــم يـسـجــل
ح ـضــوره س ــوى بـفــرصــة واح ــدة
من ركلة حرة في الشوط األول.
ول ــم تـنـفــع رون ــال ــدو ،ال ـهــداف
التاريخي لمسابقة دوري األبطال
ً
( 121هــد فــا ) ،معرفته بأتلتيكو
وسـ ـجـ ـل ــه ال ـم ـم ـي ــز أمـ ـ ـ ــام الـ ـج ــار
ً
السابق إذ سجل  22هدفا في 31
مواجهة ،من أجل منح يوفنتوس

سيميوني:

األف ـض ـل ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب رج ــال
س ـي ـم ـيــونــي ال ــذي ــن س ـق ـط ــوا فــي
نهائي المسابقة أمام البرتغالي
وريال عامي  2014و.2016
ً
وبـ ـ ـ ــدا ألـ ـيـ ـغ ــري ع ـ ــازم ـ ــا عـلــى
ال ـ ـ ـ ــورق أقـ ـل ــه عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــودة مــن
مـ ــدريـ ــد ب ـن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة مــن
خ ــال الـتـشـكـيـلــة ،ال ـتــي ب ــدأ بها
الـ ـلـ ـق ــاء ،إذ ل ـعــب بــاألرجـنـتـيـنــي
باولو ديباال ورونالدو ومهاجم
أتلتيكو السابق الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش في خط المقدمة،
و مــن خلفهم البوسني ميراليم
بيانيتش ،فيما كان قلبا الدفاع
جــورجـيــو كييليني ولـيــونــاردو
بـ ــونـ ــوت ـ ـشـ ــي أسـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن ب ـع ــد
تعافيهما من اإلصابة.
وف ــي الـجـهــة الـمـقــابـلــة ،فضل
س ـي ـم ـي ــون ــي أن ي ـم ـن ــح دي ـي ـغ ــو
كوستا فرصة المشاركة أساسيا
للمرة األول ــى منذ حــوالــي ثالثة
أش ـه ــر ب ـعــد تـعــافـيــه م ــن إصــابــة
فــي قــدمــه ،مفضال إي ــاه فــي خط
المقدمة على موراتا.
وكان أتلتيكو الطرف األخطر
ف ــي ال ــدق ــائ ــق األولـ ـ ــى م ــن الـلـقــاء
بفضل توغالت الفرنسي أنطوان
غ ــري ــزم ــان ،لـكــن ال ـفــرصــة األول ــى
ال ــواضـ ـح ــة ك ــان ــت ل ـيــوف ـن ـتــوس
م ــن رك ـلــة ح ــرة قــويــة لــرونــالــدو،
ال ـ ــذي اص ـط ــدم ب ـتــألــق ال ـح ــارس
السلوفيني يــان أوب ــاك ( ،)9ثم
أتبعها بونوتشي بـكــرة رأسية
عـلــت ال ـعــارضــة بقليل إث ــر ركلة
ركنية (.)12
واخ ـت ـبــر ال ـح ــارس الـبــولـنــدي
ليوفنتوس فويتشخ تشيشني
للمرة األولى بعد ربع ساعة على
البداية بتسديدة أرضية بعيدة
ل ـل ـغ ــان ــي تـ ــومـ ــاس بـ ــارتـ ــي لـكـنــه
تعامل معها ببراعة ،ثم احتسب
الحكم ركلة جزاء لصاحب األرض
بـعــد سـقــوط ديـيـغــو كــوسـتــا إثــر

لحظة تسجيل خيمينيز الهدف االول في مرمى يوفنتوس
احتكاك بماتيا دي تشيليو لكنه
ع ــاد واحتسبها ركـلــة ح ــرة بعد
االحتكام إلى تقنية الفيديو "في
أيه آر" ،وانبرى لها غريزمان لكن
تـشـيـشـنــي تــألــق ف ــي ال ــدف ــاع عن
مرماه (.)29
ثــم عجز أي مــن الفريقين عن
ت ـه ــدي ــد ال ـم ــرم ــى ل ـم ــا ت ـب ـقــى مــن
الشوط األول ،ثم مع بداية الثانية

حصل دييغو كوستا على أخطر
فرص فريقه بعد انفراده بالمرمى
إثر خطأ من كييليني ،لكنه أطاح
ب ــال ـك ــرة ب ـغ ــراب ــة ب ـجــانــب الـقــائــم
األيسر (.)50
وأف ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوس م ــن
ً
هـ ــدف ب ـعــد ث ـ ــوان أيـ ـض ــا بفضل
تشيشني ،الذي حظي بمساعدة
مــن الـعــارضــة لـلــوقــوف فــي وجه

نتوقع معاناة كبيرة في اإلياب
حرص دييغو سيميوني المدير الفني
للفريق األول لكرة الـقــدم بـنــادي أتلتيكو
مــدريــد اإلسـبــانــي عـلــى تــوضـيــح الطريقة
المثيرة للجدل التي احتفل بها عقب فوز
فريقه على يوفنتوس -2صـفــر فــي ذهــاب
دور الـسـتــة عـشــر بـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا،
وأكد أيضا أن فريقه "يتوقع معاناة كبيرة
في اإلياب".
وقــال سيميوني لشبكة "سـكــاي" ":كــان
يتعين أن نستفيد إلــى أقصى حد من كل
مــوقــف نحصل عـلـيــه .إنـهــا نتيجة رائـعــة
جدا".
وفــي كــل مــرة يـفــوز أتلتيكو مــدريــد في
م ـبــاراة الــذهــاب بهدفين نظيفين ،يتأهل
الفريق للدور التالي.
وأضاف" :نعلم أننا نواجه فريقا عظيما،
ناديا كبيرا وبطال كبيرا في تورينو .نتوقع
معاناة كبيرة في مباراة اإلياب".
وت ـس ـب ـبــت طــري ـقــة اح ـت ـف ــال سـيـمـيــونــي

بــالـهــدف بـجــدل كـبـيــر ،حـيــث ق ــام بــإيـمــاءة
فعلها من قبل كالعب مع فريق التسيو.
وق ــال" :قـمــت بـهــذه اإلي ـمــاءة فــي مـبــاراة
التـسـيــو مــع بــولــونـيــا عـنــدمــا كـنــت العـبــا،
وفـعـلـتـهــا م ــرة أخ ــرى ألظ ـهــر لجماهيرنا
أننا لدينا شجاعة .لم أكن أستهدف الفريق
المنافس ،كنت أتوجه إلى جماهيرنا".
وأوض ـ ـ ــح" :أعـ ـت ــرف أن ـه ــا إيـ ـم ــاء ة ليس
ل ـط ـي ـفــة ،ول ـك ـن ـنــي شـ ـع ــرت أنـ ـن ــي بـحــاجــة
لفعلها .كانت مـبــاراة صعبة جــدا ،قاتلنا
بشكل قــوي و ق ــام دييغو كوستا بالعمل
بشكل قــوي رغــم أنــه ليس جــاهــزا بنسبة
مئة فــي الـمـئــة .كــان يتعين علي أن أظهر
ما أشعر به".
وأك ــد" :يمكنني فقط االعـتــذار إذا شعر
أي شخص باإلهانة ،ولكنني فعلتها من
قلبي".
(د ب أ)

السيتي بعشرة العبين يضع
ً
قدما في ربع نهائي «األبطال»
ً
وضــع مانشستر سيتي اإلنكليزي قــدمــا في
الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا
لـكــرة ال ـقــدم ب ـفــوزه المثير بـعـشــرة العـبـيــن على
مضيفه شالكه األلماني  2-3على ملعب "فيلتنس
أرينا" في غيلسنكيرشن بذهاب ثمن النهائي.
واسـتـهــل مانشستر سيتي الـمـبــاراة بأفضل
طريقة ممكنة بافتتاحه التسجيل عبر الدولي
األرجنتيني سيرخيو أغويرو ( ،)18لكن شالكه
قـلــب الـطــاولــة بهدفين لـلــدولــي ال ـجــزائــري نبيل
بــن طــالــب ( 38و 45مــن ركلتي جـ ــزاء) ،وك ــان في
طريقه إلى تحقيق األهم ضد بطل إنكلترا الذي
تلقى ضربة موجعة بطرد قطب دفــاعــه الدولي
األرجنتيني نيكوالس أوتامندي (.)68
لـكــن الـبــديــل الــدولــي األلـمــانــي ل ــوروا سانيه،
مهاجم شالكه السابق ،أدرك التعادل بعد  7دقائق
من دخوله مكان أغويرو ( ،)85قبل أن يخطف رحيم
سترلينغ هدف الفوز (.)90
ً
ويلتقي الفريقان إيابا في  12مارس المقبل على
ملعب االتحاد في مانشستر.
ودفـ ـ ــع مـ ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلس ـب ــان ــي
جوسيب غــوارديــوال بتشكيلة قوية أشــرك فيها
العــب الــوســط الـبــرازيـلــي فرناندينيو فــي مركز

قطب الدفاع .وكانت أول وأخطر فرصة لمانشستر
سيتي كرة رأسية ألغويرو من مسافة قريبة إثر
تمريرة عرضية من اإلسباني دافيد سيلفا أبعدها
الحارس رالف فاهرمان ببراعة إلى ركنية (.)6
وجرب دي بروين حظه بتسديدة قوية بيسراه
من خارج المنطقة بين يدي فاهرمان (.)16
ً
وأثـمــر ضغط مانشستر سيتي هــدفــا عندما
ان ـت ــزع ال ـقــائــد اإلس ـبــانــي داف ـي ــد سيلفا ك ــرة من
ال ـم ــداف ــع الـسـنـغــالــي ســال ـيــف ســانـيــه م ــرره ــا له
الحارس فاهرمان ،فتوغل داخل المنطقة ومررها
ألغــويــرو غـيــر الـمــراقــب فتابعها داخ ــل المرمى
الخالي (.)18
وكاد مارك ألكسندر أوث يفعلها ويدرك التعادل
من هجمة مرتدة قادها بنفسه وأنهاه بتسديدة
قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم
األيمن للحارس البرازيلي إيدرسون (.)24
وسـ ــدد دي ب ــروي ــن ك ــرة قــويــة م ــن رك ـلــة حــرة
مباشرة تصدى لها الحارس (.)33
ورد اإليطالي دانـيــال كاليدجوري بتسديدة
ق ــوي ــة ب ـي ـس ــراه م ــن خ ـ ــارج الـمـنـطـقــة ل ـم ـســت يد
أوتاميندي وتحولت إلى ركنية ( ،)34فاحتسب
الحكم اإلسباني كارلوس دل سيرو غراندي ركلة

ساني يؤكد تقديره التام لفريقه السابق
أعرب نجم كرة القدم األلماني الدولي ليروا ساني عن تقديره التام لفريقه السابق شالكه،
بعد الفوز الذي حققه الالعب مع فريقه الحالي مانشستر سيتي اإلنكليزي على شالكه ،2 - 3
أمس األول ،في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.
وذكر الالعب في تغريدة على "تويتر"" :مباراة صعبة بنهاية جيدة لنا .احترامي وتقديري
لشالكه وجماهيره .كان أمرا رائعا أن نعود في المباراة ونقلب النتيجة لمصلحتنا".
وبدأ ساني ( 23عاما) المباراة على مقاعد البدالء ،ثم شارك بديال ( ،)78ليسجل هدف
التعادل ( )2 - 2لفريقه من ضربة حرة ( ،)85ويمهد الطريق نحو الفوز على فريقه القديم.
(د ب أ)

رياضة

جزاء بعد اللجوء لتقنية المساعدة
في التحكيم بالفيديو "في إيه آر"،
ف ــان ـب ــرى ل ـه ــا ب ــن ط ــال ــب وس ــدده ــا
قــويــة بـيـســراه عـلــى ي ـســار ال ـحــارس
إيدرسون (.)38
وح ـص ــل شــال ـكــه ع ـلــى رك ـل ــة ج ــزاء
ثانية عندما عرقل فرناندينيو المدافع
السنغالي سانيه داخــل المنطقة إثر
رك ـلــة ح ــرة جــانـبـيــة ت ــم ال ـتــأكــد منها
بتقنية المساعدة بالفيديو ،فانبرى
ً
لها بن طالب مجددا ولعبها بيسراه
على يمين الحارس إيدرسون (.)45
وهو الهدف الثالث لبن طالب في
المسابقة جميعها من ركالت جزاء.
وكــاد البرتغالي برناردو سيلفا
يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج
المنطقة مرت فوق العارضة (.)4+45
وواصل مانشستر سيتي ضغطه في
الشوط الثاني لكنه تلقى ضربة موجعة
بطرد أوتاميندي لإلنذار الثاني (.)68
ودفــع غــوارديــوال بــالــدولــي البلجيكي
ف ــان ـس ــان كــوم ـبــانــي م ـك ــان ال ـق ــائ ــد داف ـيــد
سيلفا (.)70
وكاد دي بروين يدرك التعادل من ركلة حرة
مباشرة سددها بقوة ارتطمت بالحائط البشري
ومرت بجوار القائم األيمن (.)74
ودفــع غــوارديــوال بسانيه مكان أغويرو ()78
وك ــان ال ــدول ــي األل ـمــانــي عـنــد حـســن ظــن مــدربــه
بإدراكه التعادل بتسديدة قوية بيسراه من ركلة
حــرة مباشرة مــن خ ــارج المنطقة أسكنها على
يسار الحارس فاهرمان (.)78
وم ـن ــح سـتــرلـيـنــغ ال ـف ــوز لـمــانـشـسـتــر سيتي
بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة طويلة
خلف الدفاع من إيدرسون ،فتوغل داخل المنطقة
وتابعها على يمين فاهرمان (.)90

م ـح ــاول ــة ل ـغ ــري ــزم ــان ( ،)53قبل
أن يـنـحـنــي ال ـح ــارس الـبــولـنــدي
ً
أمــام مــوراتــا الــذي دخــل بــدال من
دي ـي ـغــو ك ــوس ـت ــا ،وس ـج ــل هــدفــه
األول بقميص أتلتيكو لكن الحكم
قــرر إلـغــاء الـهــدف بعد االحتكام
إلــى "فــي أيــه آر" العتبار أنــه دفع
كـيـيـلـيـنــي ق ـبــل أن ي ـح ــول ال ـكــرة
برأسه (.)72

لكن نادي العاصمة اإلسبانية
ع ـ ـ ــوض ه ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ب ـف ـضــل
خ ـي ـم ـي ـنــز ال ـ ـ ــذي س ـق ـط ــت ال ـك ــرة
أمامه إثر ركلة ركنية ورأسية من
ً
موراتا أحدثت إرباكا في المنطقة
بعدما سدد ماندزوكيتش الكرة
ً
ب ـب ــون ــوت ـش ــي ال ـم ــرت ـم ــي أرض ـ ـ ــا،
فتابعها في الشباك (.)78
وتـ ـعـ ـق ــدت م ـه ـم ــة يــوف ـن ـتــوس

ً
ً
بـتـلـقـيــه ه ــدف ــا ث ــان ـي ــا إثـ ــر رك ـلــة
ح ــرة نـفــذهــا غــريــزمــان فوصلت
الكرة إلــى غودين ،الــذي سددها
مــن زاويـ ــة ضـيـقــة ،فـتـحــولــت من
رون ــال ــدو إل ــى ش ـبــاك تشيشني
(.)83

أليغري :أتلتيكو يجعلك
تلعب بشكل سيئ
ق ــال الـمــديــر الـفـنــي لـلـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم ب ـنــادي يوفنتوس
اإليطالي ،ماسيمليانو أليغري ،إن أتلتيكو مدريد "يجعلك تلعب
بشكل سيئ ،ويجعل المباراة تسير ببطء".
وذكــر أليغري ،في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء:
"تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر ،والدقة في التمرير
والخبث .عندما تواجه أتلتيكو ،ال تكون هناك فرص
كبيرة ،يجعلوك تلعب بشكل سيئ ،وتصبح المباراة
بطيئة .الفريق
لم يلعب بشكل جيد ،والمباراة كانت صعبة ،ألنهم
يعطونك فرصا قليلة جدا .في الشوط الثاني ،لم نتكيف
مع طريقة اللعب ،لكننا حاولنا".
وأك ــد ألـيـغــري أن ــه مــن األف ـضــل أن يـنـســى الـفــريــق
هذا التعثر في أقــرب وقت ممكن ،و"يتعين علينا أن
ننسى هذه الخسارة ،وأن نتدرب ،ونلعب في الدوري،
ثم نستعد لمباراة اإليــاب ،ولقلب النتيجة ،يجب أن نقدم
مباراة عظيمة".
(د ب أ)

الصحف اإلنكليزية
تشيد بالفوز
أش ــادت الصحف اإلنـكـلـيــزيــة ،أم ــس ،بالفوز
الثمين الذي حققه مانشستر سيتي اإلنكليزي
على مضيفه شالكه األلماني  ،2 - 3أمس األول،
فــي ذه ــاب الـ ــدور الـثــانــي (دور الـسـتــة عشر)
لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذك ــرت صحيفة ذي تـلـغــراف" :ساني
نهض من مقاعد البدالء ليقلب المباراة
لـمـصـلـحــة ف ــري ـق ــه .الـ ـف ــوز واأله ـ ـ ــداف
الثالثة التي أحــرزهــا الفريق خــارج
ملعبه تشير إلــى أنــه ضمن بشكل
كبير التأهل لــدور الثمانية .حتى
فــي غ ـيــاب فـيــرنــانــديـنـهــو ،سيكون
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ق ــوي ــا جـ ــدا على
ش ــال ـك ــه ف ــي م ـ ـبـ ــاراة اإلي ـ ـ ــاب بــاس ـتــاد
االتحاد في مانشستر".
وأوض ـحــت صحيفة ذي تــايـمــز" :ك ــان هــذا
أكثر مــن مجرد فــوز اقـتــرب بمانشستر سيتي
من دور الثمانية لدوري األبطال .كانت المباراة
برهانا رائعا على شخصية مانشستر سيتي،
وشـهــادة على مثابرة العبيه ،والخبرة الفنية
ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا ال ـف ــري ــق ،ال ـت ــي ت ـس ــاع ــده على
المنافسة بقوة في أربع بطوالت هذا الموسم.
الفريق نجح في تحويل تأخره إلى فوز ثمين،
ألنه يلعب دائما من أجل الفوز".
وأكــدت صحيفة ذي غــارديــان" :بــدت وكأنها
ليلة ص ــاد م ــة ،لكنها أ صـبـحــت ليلة ال تنسى.
ساني سجل هدف التعادل في وقت متأخر ،ثم
أحرز رحيم ستيرلنغ هدف الفوز ( ،)90ليمنح
مانشستر سيتي نصرا رائعا".
أم ــا صحيفة ذي إنــدبـنــدنــت ،فــأشــارت
إلى أن "ساني قاد مانشستر سيتي إلى
عودة رائعة في المباراة ،وستيرلنغ قلب
النتيجة لمصلحة الفريق .في هذه الليلة
قــرر مانشستر سيتي أن يكشف للعالم
أن ــه يـعــانــي بـعــض نـقــاط الـضـعــف ،وأن
يثبت إصــراره على الفوز بلقب دوري
األب ـط ــال .وج ــد الـفــريــق طــريـقــة للفوز
بهذه المباراة الصعبة ،ووضع قدما
في دور الثمانية".
(د ب أ)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

السرعة مفتوحة في كاليفورنيا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ج ـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ـ ــورالش،
عضو مجلس شـيــوخ واليــة
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون يـسـتـهــدف
إض ــاف ــة ح ـ ــارات ج ــدي ــدة إلــى
اثنين من الطرق السريعة في
الــواليــة ،بحيث تكون سرعة
السيارات على هذه الحارات
بدون حد أقصى.
وب ـح ـســب م ــوق ــع "م ــوت ــور
تـ ــري ـ ـنـ ــد" ،ال ـم ـت ـخ ـص ــص فــي
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات،
ف ـ ـ ــإن مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون لــم
ي ـ ـحـ ــدد الـ ـط ــريـ ـقـ ـي ــن ال ـل ــذي ــن
سـ ـيـ ـت ــم إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارات
المفتوحة إليهما ،فــي حين
ذ كــرت تقارير محلية أنهما
"إنترستيت  ،"5و"ستيت روت
 ،"99وي ـص ــل طـ ــول ال ـطــريــق
ً
األول إلى  240ميال ،والثاني
ً
 230ميال.

آخر
إحداثيات
الحالة

وبينما ذك ــرت تـقــاريــر أن
الـ ـح ــارات ال ـجــديــدة ستكون
بـ ــدون ح ــد أق ـصــى لـلـســرعــة،
فإن مشروع القانون سيطبق
ً
ً
عمليا حدا أقصى قدره 100
م ـيــل /س ــاع ــة ،عـلــى أن تـكــون
غ ــرام ــة ت ـج ــاوز ال ـســرعــة أول
مــرة  500دوالر ،وتصل إلى
ً
 750دوالرا في المرة الثانية
خــال ثــاث سـنــوات ،ثــم إلى
 1000دوالر وسحب رخصة
ال ـق ـيــادة إذا ارت ـك ــب الـســائــق
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا ل ـل ـم ــرة
الثالثة خالل خمس سنوات.
(د ب أ)

مئات اآلالف من المجرات في سمائنا
كـ ـشـ ـف ــت خ ــريـ ـط ــة م ــذه ـل ــة
لسماء الليل عن مئات اآلالف
مــن الـمـجــرات الـجــديــدة ،مما
ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى بـعــض
أكبر أسرار الكون.
وقــال موقع روسيا الليلة
ق ـب ــل ال ـم ــاض ـي ــة إن ال ـع ـل ـمــاء
تـمـكـنــوا مــن رس ــم نـحــو 300
أل ــف م ـجــرة لــم تـكــن مـعــروفــة
من قبل ،باستخدام تلسكوب
قوي.
وقال الفلكي ،سيريل تاس،
لوكالة الصحافة الفرنسية:
"هـ ـ ـ ــذه ن ـ ــاف ـ ــذة ج ـ ــدي ـ ــدة عـلــى
ال ـكــون .عندما رأيـنــا الصور
األول ــى أصبنا بالدهشة ،لم
يـكــن أي ش ــيء يـبــدو مـثــل ما
اعتدناه على اإلطالق".
وشهدت الدراسة مشاركة
أك ـثــر م ــن  200عــالــم فـلــك من
 18دولــة للبحث عن مصادر
الضوء غير المرئية سابقا،
وا ل ـتــي يعتقد بــأ نـهــا بعيدة
عن المجرات.

نقطة

وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ــي
ي ـت ــم ج ـم ـع ـهــا ف ــي ال ـخــري ـطــة
مــا ي ـعــادل  10مــايـيـ ّـن قــرص
فيديو رقمي ،وال تمثل سوى
 2في المئة من السماء.
واستخدم الفريق الدولي
التلسكوب المنخفض التردد
" ،"Low Frequency Arrayأو
المسمى اختصارا "،"LOFAR
فـ ــي ه ــولـ ـن ــدا ،ل ـل ـع ـث ــور عـلــى
"حزم" اإلشعاع القديمة التي
نشأت عند اندماج المجرات.
وي ـم ـك ــن لـ ـه ــذه ال ـ ـحـ ــزم أن
ت ـمـ ـت ــد لـ ـم ــايـ ـي ــن الـ ـسـ ـن ــوات
الـ ـ ـض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـشـ ـك ــل ي ـت ـيــح
ل ـل ـت ـل ـس ـكــوب ال ـش ــدي ــد ال ـق ــوة
اكتشاف مصادر الضوء التي
ال تستطيع األجهزة البصرية
رؤيتها.

ً
ً
أسطوانة غاز تحرق حيا بنغاليا وتقتل العشرات
ّ
ً
لقي  69شخصا على األقل مصرعهم في داكا الليلة
قبل الماضية في حريق ضخم التهم مباني سكنية
فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة االشتعال ،بحسب
ما أعلنت السلطات البنغالدشية.
أمس،
أحمد
علي
الوطني
وقال رئيس جهاز اإلطفاء
ّ
إن حصيلة القتلى ليست نهائية و"عدد القتلى مرشح
لالرتفاع .عمليات البحث تتواصل".
ّ
وأضاف أن الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار"
الواقع في داكا القديمة سببه على األرجــح أسطوانة
غ ــاز ،وق ــد انـتـشــر بـســرعــة فــي المبنى بسبب الـمــواد
ّ
السريعة االشتعال المخزنة فيه.
ّ
وأوض ـ ــح رئ ـيــس ج ـهــاز اإلط ـف ــاء أن ألـسـنــة الـلـهــب
سرعان ما ّ
امتدت إلى أربعة مبان مجاورة ،تستخدم
ً
أيضا لتخزين مواد كيميائية سريعة االشتعال.
وذكر أنه "كان هناك اختناق مــروري عندما اندلع
ال ـحــريــق .لــذلــك ل ــم يـسـتـطــع ال ـن ــاس الـ ـه ــرب" ،السـ ّـيـمــا
أن الـشــوارع ضيقة جــدا في هــذا الجزء من العاصمة
والمباني متالصقة.
بــدوره ،قال مساعد قائد شرطة العاصمة إبراهيم
ّ
خـ ــان إن "مـ ــن ب ـي ــن ال ـض ـح ــاي ــا م ـ ــارة وأنـ ــاسـ ــا ك ــان ــوا
مجاورة ،أو يشاركون في
يتناولون الطعام في مطاعم
ّ
حفل خطبة" .وبحسب مشاهد بثتها قنوات التلفزة
ّ
المحلية ،فــإن بوابة أحد المباني كانت مغلقة بقفل،

سامسونغ الجديد  5جي وقابل للطي
ك ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت "سـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــغ
إل ـك ـت ــرون ـي ـك ــس" ع ــن ه ــات ــف ذك ــي
جــديــد بـشــاشــة قــابـلــة للطي يبلغ
سعره نحو ألفي دوالر ،في محاولة
م ــن ال ـش ــرك ــة ل ـل ـت ـفــوق ع ـلــى "أبـ ــل"
والمنافسين الصينيين ،و جــذب
اهتمام المستهلكين بعد تراجع
المبيعات.
ُ
وي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ال ـ ـه ـ ــات ـ ــف الـ ـج ــدي ــد
"ج ــاك ـس ــي ف ــول ــد" ف ــي  26أب ــري ــل

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ش ـب ـك ــات
اتصاالت الجيل الخامس األسرع.
ويـ ـ ـب ـ ــدو ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـجـ ــديـ ــد م ـثــل
ا لـهــوا تــف الذكية التقليدية ،لكنه
ُيفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة
بـحـجــم كـمـبـيــوتــر ل ــوح ــي صغير
قياس  7.3بوصات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ـ "ســامـســونــغ إلـكـتــرونـيـكــس" في
س ــان فــرانـسـيـسـكــو ،د.ج .ك ــوه ،إن

مما منع الذين بداخلها من الفرار من ألسنة النيران.
وقال حاجي عبد القادر ،وهو تاجر التهمت النيران
متجره حين كان في صيدلية مجاورة يشتري دواء،
ً
وأصيب بجروح من جــراء الحريق" :سمعت انفجارا
ً
ك ـب ـيــرا ،اس ـت ــدرت فــرأيــت ال ـن ـيــران تلتهم ال ـش ــارع كله

يبيعان القنب ويتهربان من الضرائب

الجهاز "يرد على المشككين الذين
قــالــوا إنــه لــم يـعــد هـنــاك مــا يمكن
إنجازه في هذا المجال ...نحن هنا
لنثبت أنهم على خطأ".
وتظل "سامسونغ" أكبر مصنع
لـ ـلـ ـه ــوات ــف الـ ــذك ـ ـيـ ــة ُف ـ ــي الـ ـع ــال ــم،
وتستحوذ على نحو خمس السوق
ً
العالمي ،لكنها عانت تراجعا أشد
مــن تــراجــع ال ـســوق عـمــومــا الـعــام
(رويترز)
الماضي.

يــواجــه زوجـ ــان أمـيــركـيــان كانا
ي ــدي ــران ت ـجــارة مــربـحــة ،مــن خــال
بيع الماريغوانا في والية كولورادو،
مـتــاعــب م ــع الـ ُّـس ـل ـطــات ال ـفــدرال ـيــة،
بسبب تهربهما مــن دفــع ضرائب
تبلغ أكثر من ثالثة ماليين دوالر.
وأف ـ ــادت الـ ُّـس ـل ـطــات ،ب ــأن أن ــدرو
بورتش وزوجته شونتاي افتتحا
محل "ليزي اليون" لبيع الماريغوانا
بمنطقة ك ــول ــورادو سبرينغز في

يومية سياسية مستقلة

يـنــايــر  ،2013وحـقـقــا أكـثــر مــن 10
مــاي ـيــن دوالر ف ــي غ ـض ــون ثــاث
سنوات.
لكن الزوجين كذبا بشأن دخلهما
خالل تلك الفترة ،حتى إنهما ادعيا
ً
عام  2014أنهما كانا يسددان دينا،
ألن أرباحهما التي أعلناها كانت 19
ً
ألــف دوالر تقريبا ،في حين بلغت
في الواقع نحو  3ماليين دوالر ،وفق
ُّ
(أ ف ب)
السلطات.

ّ
وثيقة شرعية توثق وجود بعض العائالت
الكويتية قبل عام 1802م

نتناول اليوم في مقالنا وثيقة كويتية
نادرة تعود في تاريخها إلى عام 1216هـ
 1802/م ،وتتعلق بعدد من األسر الكويتية
التي سكنت الكويت قبل ذلك العام ،وتشير
التراثية القديمة.
إلى أحد المساجد
ّ
ّ
الوثيقة تحكي وتوثق قصة بيع دكان
ملك لولوة بنت محمد بن ناجي القناعي
ف ــي مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ب ــال ـق ــرب م ــن مسجد
ً
ال ـحـ ّـداد الـحــالــي ،ال ــذي ُ كــان قــديـمــا يسمى
بـمـسـجــد "الـ ـح ــداث ــي" (أس ـ ــس ع ــام 1776م
تقريبا).
ون ـ ـظـ ــرا ل ـ ـظـ ــروف ص ــاح ـب ــة ال ـ ــدك ـ ــان أو
ألسـبــاب أخــرى اجتماعية ،أنــابــت زوجها
شهاب بن حمد القناعي إلتمام البيع عند
ال ـق ــاض ــي .وي ـب ــدو ل ــي أن ال ــدك ــان ي ـقــع في
السوق الداخلي (الذي يسمى اليوم بسوق
التجار أو شــارع األمـيــر) ،حيث إن وصف
موقعه يــدل على وج ــوده فــي هــذا السوق
القديم الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب.
ت ـقــول الــوث ـي ـقــة إن ال ــدك ــان ي ـحــده قبلة
ً
شـ ــارع ،وش ـم ــاال دكـ ــان سـلـمــان ب ــن س ــري،
ً
ً
وجنوبا دكــان سليمان بن قاسم ،وشرقا
بيت العبيدلي.
أم ــا ال ـم ـش ـتــري ف ـهــو ح ـمــد ب ــن ثــاقــب آل
ً
وطبان ،وقيمة بيع الدكان ثمانون قرشا.
وقبل أن أستعرض ما ورد من معلومات
مهمة فــي الوثيقة ،أرى مــن ال ـضــروري أن
أقدم لكم نصها الكامل ،وهو كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم
قد صدر هذا ما حرر وثبت لدي كما قرر
وحكمت بموجبه وانا الفقير الى الله علي
بن عبدالله بن شارخ الحنبلي القاضي في
بلد القرين المحمية عفى الله عنه.
ال ـح ـمــد ل ـلــه سـبـحــانــه  ..م ـض ـمــون هــذه
الحجة الصحيحة الشرعية هو انه قد باع
الـحــر الــرشـيــد شـهــاب اب ــن احـمــد القناعي
بــوكــالـتــه عــن زوج ـتــه لــولــوة اب ـنــت محمد
بن ناجي القناعي بشهادة العارفين لها
تـمــام الـمـعــرفــة اخـيـهــا عـلــي بــن محمد بن
ناجي وسلطان ابن باشق على بيع ما هو
فــي ملكها و تـحــت تصرفها و عـلــى قبض
ثمنه وهــو الــدكــان الكائن في بلد الكويت
المحدود قبلة الطريق المسلوكة وشماال
دكان سلمان بن سري الموقوف على مؤذن
مسجد الحداثي وجنوبا دكان سليمان بن
قاسم وشرقا بيت العبيدلي المشتري حمد
بن ثاقب آل وطبان الدكان المعلوم بينهما
بـمــالــه م ــن ال ـح ــدود وال ـل ــواح ــق وال ـمــرافــق
وجميع متعلقاته وكافة منسوباته الداخلة
فيه والخارجة عنه بثمن مقبوض ومعدود
جميعه في مجلس البيع بتمامه وكماله
وهو ثمانون قرشا مع قليل فليسات مرئية
مجهولة العدد اقر بقبضه البايع المذكور
لموكلته فــي الـبـيــع وقـبــض الـثـمــن مــن يد
المشتري."...
ول ـلــوث ـي ـقــة ب ـق ـيــة ال ح ــاج ــة إلـ ــى كـتــابــة

نـ ـج ــوم ،ت ـف ــاح ــة ،ط ـيــر أزرق ،ف ــاش،
ت ـغ ـيــرت ال ــدن ـي ــا ،ح ــري ــة ،ح ـ ــرف ،كـلـمــة،
ص ــورة ،مـغــرد ،الي ــك ،وات ــس ،هاشتاق،
ت ــرن ــد ،جـ ـ ــروب ،ربـ ـي ــع ،إخ ـ ـ ــوان ،حــاتــم،
قبيض ،جيب فلوس ،رصيف ،شرعية،
ضـمـيــر ،غ ــوغ ــاء ،م ــري ــاع ،ح ـي ـتــان ،داو،
صوت ،صوتين ،مقاطعة ،مبدأ ،موقف،
تـنـظـيــر ،لـلــه درك ،لـلـخـلــف در ،تـبــريــر،
تزوير ،كرامة ،إرادة ،مبرقعين ،طمان،
كـ ــوبـ ــان ،بـ ـح ــان ،وع ـ ـ ــان ،عـ ــونـ ــان ،لــن
أتدخل ،فاشنستا ،تكساس ،هوليوود،
ص ـبــاح ال ـنــاصــر ،ال ـنــزهــة عــالـبـحــر ،بن
ج ــام ــع ،ش ـ ـعـ ــارات ،إشـ ــاعـ ــات ،ش ـيــات،
س ـي ـل ـف ــي ،س ـ ـنـ ــاب ،فـ ــانـ ــزاتـ ــي ،شـ ـب ــاب،
تمكين ،ح ــدس ،كـمــش ،حـشــد ،خـطــاب،
سجن ،الوعد قــدام ،مراجعة ،إنسانية،
ت ـق ــدم ــي ،نـ ـق ــرس ،ص ـب ــي ،ف ـل ـتــر ،نـ ــورة،
مغرورة ،انتحال ،ابتذال ،القمر ،إصالح،
تنمية ،رؤي ــة ،فـســاد ،نــزاهــة ،العبيدي،
الرجعان ،جالل الدين ،اقتحام ،دخول،
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،ع ـ ـ ــدوا رج ــالـ ـك ــم ،م ـع ـت ـقــل،
م ـن ـف ــى ،ع ـف ــو ،ع ـب ـي ــد ،خ ـب ــل ،تـجـنـيــس،
تحشيش ،بوعسم ،شبو ،كيوت ،تنمر،
اسـتـكــاب ،مـحــامـيــن ،نـصــابـيــن،٥٠٠١ ،
جعفر ،كـفــو ،تـكـفــون ،عـقــال ،الـلــي نبي،
اللي ما نبي ،الخشم العنيد ،محشومة،
مش محترمين ،العشير ،أنــس ،موس،
تيماس ،فراغ ،حمقى ،مشاهير ،تفاهة،
ت ـبــاهــي ،ف ـش ـخــرة ،م ـظــاهــر ،جــايـيـنـكــم،
غـ ــاء ،مـشـغـلـيــن ،دف ـي ــع جـ ــاد ،تـضـخــم،
ق ـهــوة ،قــرطــوع ،م ـطــرف ،قـصــف جبهة،
يللد ،إجـلـلــددد ،حــريــر ،خــريــر ،حصى،
ريـ ــاض ،مـلـعـقــة ال ـق ـلــب ،دي ـ ــوان ،جـهــاز،
هيئة ،صفاء ،باصات ،زحمة ،فوضى،
تقاعد ،تقاعس ،ضيافة ،عزايز ،إقامات،
تطبيقات ،نسويات ،رخويات ،شعيب،
م ـن ــادي ــب ،م ـحــاس ـيــب ،م ـع ــازي ــب ،كلها
مـخــاسـيــر ،ه ــذا وم ــازال ــت أع ـمــال الـهــدم
والترقيع جــاريــة فــي الموقع على قدم
وس ــاق ،ل ــذا نهيب بـكــم االن ـت ـبــاه وأخــذ
االحتياطات الالزمة وارتداء الخوذة ،إن
أمكن ،لضمان سالمتكم..

وفيات
رفعة خزعل سهيل

 76عاما ،شيعت ،الرجال :في مقبرة صبحان ،النساء :الفردوس،
ق ،4ش ،1ج ،7م ،66ت55448847 ،55550450 :

فاطمة حاجية علي محمد

 90عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الرميثية ،ق ،3شــارع طاهر البغلي،
حسينية القائم ،النساء عصرا فقط ،ت97746663 ،97907728 :
عبير سالم صالح السالم زوجة نواف فاضل الفاضل
 35عاما ،شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،4شارع الثالث ،م ،10النساء:
غرب مشرف ،ق ،3ش ،313م ،19ت25377062 ،99913313 :

حسن علي حسين الشواف

 85عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :الــدسـمــة ،دي ــوان ال ـش ــواف ،ق ،3ش،32
م ،3النساء :الدسمة ،ق ،3ش ،39م( ،7يبدأ العزاء من اليوم) ،ت:
99712421 ،22543278

صاحب أحمد أغائي بهبهاني

 72عــامــا ،شيع ،الــرجــال :شــرق ،الحسينية الخزعلية الجديدة،
النساء :العدان ،ق ،1ش ،52م ،33ت25423626 ،97759390 :
فضيلة عبدالله أحمد الفداغ أرملة جاسم عبدالله الهاجري
 67عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :ضاحية عبدالله
السالم ،ق ،3شارع أحمد الغانم ،ديوان الهاجري ،النساء :السرة،
ق ،3ش ،10م ،8ت22513986 ،66317770 :

مشعل جاسم محمد خلف

 26عاما ،شيع ،الرجال :جامع الوزان ،غرب مشرف ،بجانب أرض
المعارض ،النساء :الجابرية ،ق ،7ش ،9الـعــزاء عصرا فقط ،ت:
99226664 ،97272000
بتال ضيدان طنف الغنامي العطاوي أرملة علي مرزوق مطلق العتيبي
 77عاما ،شيعت ،الرجال :بالمقبرة فقط ،النساء :الفردوس ،ق،7
ج ،12م ،42ت52223330 ،60016667 :

مشاري علي حسن الشراح

 38عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان الكنادرة،
الشعب ،النساء :السرة ،ق ،3ش ،8م ،17ت96988868 :
نقوا خليفة مطرود أرملة فهد محمد حميدان الهاجري
 81عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :القيروان ،ق،3
ش ،317م ،65النساء :الصليبيخات ،ق ،4ش ،116ج ،5م ،15ت:
99188313 ،99883312

ُ
نـصـهــا ،ولـكـنـهــا فــي الـنـهــايــة تـظـهــر فيها
شـ ـه ــادة أح ـم ــد ب ــن خ ـلــف ال ـف ــري ــح وأخ ـيــه
سـلـيـمــان وشـ ـه ــادة مـحـمــد ب ــن م ـب ــارك بن
أحيمد (ربما اليوم تنطق بوحيمد).
وهنا تستوقفني عدة معلومات جميلة،
البد من التأكيد عليها ،وهي كالتالي:
* وجود مسجد يسمى "الحداثي" ،الذي
ً
أصبح اسمه الحقا مسجد "الحداد".
* من األسر الكويتية التي كانت تعيش
في الكويت قبل عام  1802أسرة بن سري
القناعي ،وأسرة بن ناجي القناعي ،وأسرة
س ـل ـط ــان ب ــن ب ــاش ــق (الـ ـقـ ـن ــاع ــي) ،وأس ـ ــرة
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ً
ال ــذي كــان مكتظا بــالـسـيــارات وبـعــربــات الــريـكـشــاو".
ّ
وبحسب مسؤول في جهاز اإلطفاء فأن "هذا ليس
ً
ً
ً
ّ
مماثال ّ
ألي حريق آخر" ،مشيرا إلى أن الصعوبة
حريقا
في إخماد الحريق ناجمة عن الكيماويات "السريعة
ّ
(أ ف ب)
االشتعال" المخزنة هناك.

فهد البسام

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

مواعيد الصالة
ال ـع ـب ـي ــدل ــي ،وأسـ ـ ـ ــرة س ـل ـي ـم ــان بـ ــن قــاســم
(وأظنهم أســرة الجاسم الغانم الحالية)،
وأسـ ــرة حـمــد ب ــن ثــاقــب آل وط ـب ــان (أس ــرة
الـثــاقــب الـحــالـيــة) ،وأس ــرة الـفــريــح ،وأســرة
بن أحيمد.
* ورد في مقدمة الوثيقة أن البيع تم في
بلد "القرين" ،ثم ورد في ثناياها أن الدكان
يقع في "بلد الكويت" ،وهو ما يدل على أن
االسمين كانا يطلقان على الكويت في ذلك
الوقت ،أو أن بلد الكويت هو جزء من أرض
القرين الممتدة على ساحل الخليج.

اإلعالنات:

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

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

