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باز فيغا تواجه سيلفستر ستالون في
النسخة الجديدة من سلسلة «»Rambo
ص 15

توافق حكومي  -نيابي إلقرار التأمين
الصحي على «كروت الزيارة»

أعمال جلسة الغد
جدول
مقدمة
في
القانون
أدرج
األمة
مجلس
ً
• «الصحة» :مصدر جديد للدخل • «الداخلية» 621181 :زائرا في 2016
محيي عامر

ً
خ ــال جـلـســة مـجـلــس األم ــة غــدا
التي تسلم النواب والــوزراء جدول
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ،م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن تـتــم
مـنــاقـشــة ت ـقــريــر الـلـجـنــة الصحية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة بـ ـش ــأن ف ـ ــرض تــأمـيــن
صحي على الوافدين الذين يدخلون
الـ ـب ــاد ب ـص ـفــة مــؤق ـتــة أو ب ـغــرض
الزيارة ،وسط ترجيحات بإقراره،
ً
السيما أن هناك توافقا حكوميا-
ً
نيابيا عليه.
ويهدف التقرير الرابع والثالثون
للجنة والمحال إلــى مجلس األمة
منذ أول مارس  2017بتعديل بعض
أحـ ـك ــام ق ــان ــون ال ـتــأم ـيــن الـصـحــي
على األجانب وفرض رسوم مقابل

ال ـخــدمــات الـصـحـيــة ،إل ــى معالجة
أوج ــه ال ـق ـصــور فــي ال ـقــانــون الــذي
تـخـلــو م ـ ــواده م ــن أي ن ــص خــاص
بتطبيق هذا التأمين على األجانب
القادمين إلى الكويت بصفة مؤقتة
أو للزيارة ،وبموجبه يفرض تقديم
بوليصة تأمين صحي للزائر قبل
إصدار تأشيرة الزيارة.
وإذا ال ـ ـتـ ــزم ال ـم ـج ـل ــس ب ـج ــدول
أعماله ولــم يقدم موضوعات على
أخ ــرى ،فسيتم إن ـجــاز تـعــديــل هــذا
الـقــانــون بجلسة الـغــد أو بـعــد غـ ٍـد
على أبعد تقدير ،السيما أنه أدرج
ع ـل ــى رأس ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ــوج ــودة
ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــدول ،بـ ـع ــد بـ ـن ــد اس ـت ـك ـم ــال

ً
مناقشة الـخـطــاب األم ـيــري ،فضال
عن أنــه محل توافق بين الحكومة
والنواب.
وفي تجسيد لهذا التوافق ،أيدت
وزارة الصحة االقتراح بقانون المقدم
مــن الـنــائــب خليل الـصــالــح ،مـشــددة
عـلــى أهـمـيــة تـطـبـيـقــه ،السـيـمــا أنها
كانت بصدد تقديم مشروع بقانون
ً
عن الموضوع ذاته ،نظرا ألن الوضع
ال ـحــالــي يـمـنـعـهــا م ــن تـطـبـيــق نـظــام
التأمين على الزائرين رغم تمتعهم
بالخدمات الصحية.
وقــالــت "الـصـحــة" إن هــذا القانون
فــي ح ــال تطبيقه سيحقق ا لـفــا ئــدة
االقـتـصــاديــة الـمــرجــوة مــن تحصيل

العقيل :االستقدام اآللي للعمالة
بين مصر والكويت يقنن دخولها

اقتصاديات

اإلسترليني يلتقط
«الوطني»ً :
أنفاسه تفاؤال بـ «بريكست»
«برقان» :استثمارات
ضخمة في تكنولوجيا
11
المعلومات

رس ـ ــوم ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي ال ـت ــي من
ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
ا لـخــد مــات الصحية وتطوير البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة لـلـمـسـتـشـفـيــات ،وتـعـتـبــر
ً
مصدر دخل جديدا للدولة.
ب ــدوره ــا ،واف ـقــت وزارة الــداخـلـيــة
م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ،ع ـلــى ال ـه ــدف من
االقتراح ،وبينت أن من أهم المشاكل
التي تعانيها بسبب الزيارات توجه
الــزائــريــن للعالج فــي المستشفيات
الحكومية ،بما يخالف الغرض من
إصدار تأشيرة الزيارة ،الفتة الى أنه
في عام  2016وحده زار الكويت نحو
ً
 621181زائرا.
وأكـ ـ ــدت الـ ـ ـ ــوزارة أن تـطـبـيــق هــذا

االقـتــراح يساهم في إدراج وتغطية
ج ـم ـيــع أشـ ـك ــال ت ــأشـ ـي ــرات ال ــدخ ــول
ل ـل ــزي ــارة وه ــي "الـ ــزيـ ــارة ال ـت ـجــاريــة،
والحكومية ،والعائلية ،وا لـسـفــارة،
وسمة المرور ،وسمة العودة ،وسائق
ً
النقل ،والدخول للسياحة ،فضال عن
الزيارة لعقود حكومية".
وي ـ ـنـ ــص الـ ـتـ ـع ــدي ــل عـ ـل ــى إض ــاف ــة
القادمين بغرض الــزيــارة ،أو بصفة
مــؤقـتــة ،إل ــى قــانــون إقــامــة األجــانــب،
ع ـلــى أن ت ـحــدد الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ـت ــي يـ ـص ــدره ــا ال ــوزي ــر
المختص األسعار الخاصة ببوليصة
التأمين للزائرين وطريقة سدادها
وغير ذلك.

١٣

ً
الكويت تعتزم استثمار  13.2مليار دوالر لتنفيذ  24مشروعا
12
في مجال تطوير البنية التحتية للطرق

●

جورج عاطف

أكدت وزيرة الدولة للشؤون
االق ـت ـص ــادي ــة مــريــم الـعـقـيــل أن
إت ـم ــام ال ــرب ــط اآللـ ــي م ــع ال ــدول
ُ
المصدرة للعمالة ،ومن ضمنها
م ـصــر ،يـســاهــم ب ـص ــورة فاعلة
فــي تقنين عمليات االسـتـقــدام
الخارجية.
وصرحت العقيل ،أمس ،بأن
هــذا الــربــط ال يعني فتح سوق
العمل أم ــام عمالة هــذه ال ــدول،

بل يقضي على العقود الوهمية
وتـ ـج ــارة اإلقـ ــامـ ــات ،وال ـع ـمــالــة
الهامشية المسربة إلى السوق.
وأض ــاف ــت أن «ه ـي ـئــة الـعـمــل
ً
تـ ـعـ ـك ــف ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ع ـ ـلـ ــى إت ـ ـمـ ــام
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات رب ـ ــط ال ـن ـظ ــم اآلل ـي ــة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ومـ ـ ـص ـ ــر ف ـي ـمــا
وجار
يخص استقدام العمالة،
ٍ
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
سيشملها النظام ،ومن ضمنها
ً
بناء عليها
تحديد اآللية التي
سيتم إدخال العقود والبيانات

الخاصة بالعمالة المستقدمة».
ولفتت إلــى أن «الــربــط اآللــي
يستهدف بصفة أساسية حماية
س ــوق الـعـمــل وتــأم ـيــن حــاجـتــه
م ــن الـعـمــالــة عـلــى نـحــو سليم،
ال فتح بــاب طلب العمالة دون
ضــوابــط و ُمـعــايـيــر» ،مــؤكــدة أن
«تطوير النظم اآللية المتعلقة
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــدام ي ـض ـم ــن ح ـمــايــة
العمالة وأصـحــاب العمل على
حد سواء».
٠٣

٠٥
االتحاد البرلماني العربي
يمنح جائزة التميز
لراكان النصف

محليات

٠٣
«السكنية» تحسم تأخير
المقاول الصيني في
المطالع نهاية أبريل

تقنيات  5Gسيطرت
على المؤتمر العالمي
للجوال MWC 2019

دوليات

٢٢
ً
روس يلتقطون صــورا قرب آليات عسكرية بينها عربات أميركية وأخــرى لألمم المتحدة غنمتها القوات الروسية من المعارضة
السورية لدى وصول القطار الذي يقلها إلى القرم أمس (أ ف ب)

معارضون من الصف األول يعودون
إلى بغداد رغم بطء اإلصالحات
ً
يبدو أن الحكومة العراقية الجديدة تنجح تدريجيا في
تجاوز عقبات سياسية واجتماعية معقدة كانت تحول
دون التطبيع مع معارضين بارزين يحظون بقبول واسع
في البالد ،ودفعوا ثمن مناهضتهم لرئيس الوزراء األسبق
ً
ً
نوري المالكي الموصوف بأنه اتبع نهجا متشددا بين
عامي  2006و.2014
وشهد األسبوع الماضي عودة القاضي البارز رئيس
هـيـئــة ال ـنــزاهــة األس ـب ــق ،ال ـم ـعــروف بــان ـت ـقــاداتــه الــاذعــة
للحكومة ،رحيم العكيلي من منفاه في تركيا إلى بغداد،
وحظي باستقبال نيابي وحكومي في المطار ،بعد أن
أعــاد القضاء النظر فــي أحـكــام سابقة بالسجن صــدرت
ضده في عهد المالكي ،وجــرى تشديدها حتى في عهد
خلفه حيدر العبادي.

برلمانيات

١٩

زيارة األسد لطهران أغضبت الرئيس الروسي

●

ملك األردن :عالقاتنا
مع الكويت تاريخية
ومثال يحتذى في الثقة
والتعاون

تكنولوجيا

نتنياهو :اتفقت مع بوتين
على إخراج إيران من سورية

بغداد  -محمد البصري

٠٥

«يقضي على العقود الوهمية وتجارة اإلقامات»

بنوك تحصل على موافقة
مؤشرات البورصة
خضراء ...والسيولة « 19.8المركزي» لرفع أسعار
10
 11الخدمات المصرفية
مليون دينار

يبدو أن األزمات التي تسببت
فـيـهــا زيـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـســوري
بـشــار األس ــد لـطـهــران األسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ال ـت ــي ن ـس ـق ـهــا قــائــد
«فيلق القدس» بالحرس الثوري
اإليراني اللواء قاسم سليماني،
ل ــن ت ـق ــف ع ـن ــد ح ــد االس ـت ـقــالــة
غير المكتملة لوزير الخارجية
محمد جواد ظريف.
وعـلــى شاكلة ظــريــف ،الــذي
اغـتــاظ مــن تغييبه عــن الــزيــارة
وع ـ ــدم اط ــاع ــه ع ـل ـي ـهــا ،أفـ ــادت
ت ـقــاريــر ب ــأن الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين غاضب للسبب
نـفـســه ،مـمــا دفـعــه إلــى 02

برلمانيات

وك ــان فــريــق المالكي قــد تعامل بقسوة مــع خصومه
ومنتقديه بمجرد انسحاب الجيش األميركي من العراق
ع ــام  ،2012وجـ ــرى تــوج ـيــه ات ـه ــام ــات ك ـث ـيــرة إل ــى ن ــواب
ومـســؤولـيــن تنفيذيين ورج ــال دي ــن وق ـضــاة ومثقفين،
معظمهم من داعمي الحياة الدستورية وشرعية النظام،
لكنهم كــا نــوا ينتقدون سـيــا ســات المالكي بشكل علني
ومؤثر.
وحاول رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي إلغاء جملة
مــن األح ـكــام الـتــي اسـتـهــدفــت مـعــارضـيــن ،لكنه لــم ينجح في
ً
لنفوذ بقي متناميا لسلفه المالكي المحاط بميليشيات
الغالب
ٍ
متشددة ورعاية إيرانية معلنة.
ً
وي ـبــدو األم ــر مـخـتـلـفــا ه ــذه ال ـمــرة مــع وص ــول السياسي
المعتدل برهم صالح إلــى رئــاســة الجمهورية ووج ــود رجل
ال ــدول ــة الـمـخـضــرم ع ــادل عـبــدالـمـهــدي فــي رئــاســة الـحـكــومــة،
وهما الموصوفان بأنهما من أبرز مهندسي موجة 02

الجزائر :حملة بوتفليقة تقدم
أوراق ترشحه وسط احتجاجات

• «الدستوري» ّ
يبت طلبات الترشح خالل  10أيام
• بن فليس ومرشح «اإلخوان» ينسحبان
شـ ـه ــد ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن مـهـلــة
ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات ال ـجــزائــريــة
ال ــرئ ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي  18أب ــري ــل
ً
ً
أحداثا ساخنة ،وضغوطا سياسية
وإ عــا مـيــة ،انتهت بتقديم الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه،
ع ـبــر وفـ ــد رئ ــاس ــي ي ـت ـقــدمــه رئ ـيــس

ً
حملته ا لـمـعـيــن حــد ي ـثــا عبدالغني
زعالن ،إلى المجلس الدستوري.
وج ـ ــاءت ال ـخ ـطــوة وس ــط ت ـضــارب
وتـ ـج ــاذب ــات ح ـ ــول إل ــزامـ ـي ــة ح ـضــور
ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ب ـن ـف ـس ــه لـ ـتـ ـق ــدي ــم أوراق
ترشحه ،إذ نقلت تقارير عن المجلس
الــدسـتــوري ،إعالنه ضــرورة 02

ساندرز يعد بـ «ثورة
سياسية» متمسكًا
بـ «الخطاب التقدمي»

رياضة

٢٤
مؤسسو القادسية:
لن نتخلى عن تاريخ
النادي العريق

ةديرجلا

•
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األمير تسلم رسالة من رئيس موريتانيا تتعلق بتعزيز العالقات
سموه استقبل ولي العهد والمبارك والمطاوعة والنائب األول
اسـتـقـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد ،بقصر
بـيــان صـبــاح أم ــس ،سـمــو ولــي
العهد الشيخ نواف األحمد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه رئـ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ،ورئيس المجلس
األعلى للقضاء رئيس محكمة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة
الدستورية المستشار يوسف
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاوعـ ــة ،وال ـ ـنـ ــائـ ــب األول
لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ووزير الخارجية بالجمهورية
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــوري ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة
إس ـمــاع ـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ أح ـمــد،
حـيــث سـلــم إل ــى س ـمــوه رســالــة
خطية من الرئيس الموريتاني
محمد و لــد عبدالعزيز تتعلق
بالعالقات الثنائية التي تجمع
البلدين والشعبين الشقيقين
وسبل تعزيزها وتنميتها في
المجاالت كافة.

ومن جانب آخر ،بعث سموه
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال م ــاك ــي
سـ ـ ـ ــال ،عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه عــن
خالص تهانيه بمناسبة فوزه
باالنتخابات الرئاسية رئيسا
للسنغال لوالية رئاسية ثانية،
متمنيا سـمــوه لــه كــل التوفيق
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد ومـ ـ ــوفـ ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية وللعالقات الطيبة بين
البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة

ً
مستقبال جابر المبارك أمس
األمير

الجراح يبحث جهود مكافحة اإلرهاب
مع منسق االتحاد األوروبي

استقباالت ولي العهد

ولي العهد مستقبال المطاوعة أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
بقصر بيان صباح أمس ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك ،ورئـيــس المجلس
األ عـلــى للقضاء ر ئـيــس محكمة التمييز رئيس
المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،ال ـنــائــب األول لــرئـيــس

تـهـنـئــة إل ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
ب ـل ـغــاريــا روم ـي ــن رادي ـ ــف ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له دوام الصحة
والعافية ،وللبلد الصديق كل
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ببرقيات تهنئة
مماثلة.

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحـ ـم ــد ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ خــالــد
الجراح ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ خ ــال ــد
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــراح ،أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـح ـض ــور
وكـ ـي ــل "الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة" ال ـف ــري ــق
عـ ـ ـ ـص ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ،مـ ـنـ ـس ــق
مكافحة اإلرهاب في االتحاد
األوروبي جيل دي كيركوف.
ورح ـ ــب ال ـ ـجـ ــراح ب ـض ـي ـفــه،
مؤكدا عمق عالقات التعاون
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
وأهـمـيــة الـتـعــاون
األوروبـ ــيَّ ،
المثمر وا لـبــنــاء ،السيما في
األم ـ ــور الـمـتـعـلـقــة بـمـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ــاب .وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـقــاء
بحث عــدد مــن الموضوعات
ذات االهتمام المشترك.
مــن جــا نـبــه ،عـ َّـبــر كيركوف
ع ــن ت ـق ــدي ــره وشـ ـك ــره لـنــائــب

ً
مستقبال المسؤول األوروبي أمس
الجراح
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى ُحـســن
االس ـت ـق ـبــال وكـ ــرم الـضـيــافــة،

مــؤكــدا أهـمـيــة الـمــوضــوعــات
الـ ـت ــي تـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا فــي
إط ــار سـبــل تـعــزيــز الـعــاقــات

بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ــي ظـ ــل ت ــواف ــق
الرؤى بين الجانبين.

بدأ جولته الخليجية وأعلن أنها تتضمن عالقات التعاون وبحث قضايا سورية وفلسطين
منطقة الشرق
األوسط تشغل
ً
ً
حيزا خاصا
في سياستنا
الخارجية...
وعالقاتنا
بدولها عميقة

وصف وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف ــروف الـعــاقــات التي
ت ــرب ــط بـ ـ ــاده ب ــال ـك ــوي ــت بــأن ـهــا
"عالقات صداقة أصيلة" تقوم على
أساس التكافؤ واالحترام المتبادل
والتعاون البناء.
وقال الفروف ،في حديث أدلى
ب ــه ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" أمـ ـ ــس ،إن روس ـي ــا
والـ ـك ــوي ــت ت ــرت ـب ـط ــان ب ـع ــاق ــات
صــداقــة تقليدية أصيلة منذ 55
عــامــا ،مضيفا "إن ـنــا لــن نتوقف
ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،وس ـن ـع ـمــل معا
على التحرك لألمام ،بهدف إعطاء
ديـنــامـيـكـيــة إضــاف ـيــة لـعــاقــاتـنــا
واالنتقال بها الى مستوى نوعي
جديد".
وأشاد الفروف بالنتائج التي
تمخضت عنها زيارة سمو األمير
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد لــروسـيــا

سيرغي الفروف

الـسـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،أش ــار ال ــى أن
مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط تشغل
ح ـ ـي ـ ــزا خ ـ ــاص ـ ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة

القضاء على خاليا اإلرهاب
اع ـت ـب ــر وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي أن
الوضع في سورية آخذ في االستقرار بعد
العمليات الناجحة التي قامت بها القوات
الحكومة السورية بدعم من القوات الجوية
الفضائية الروسية.
وأضاف أنه تم القضاء على "داعش" ،لكن
الــوقــت م ــازال مبكرا للحديث عــن القضاء
النهائي على خطر اإلره ــاب فــي ســوريــة،
مـضـيـفــا أن ــه ي ـجــب ع ـمــل الـكـثـيــر م ــن أجــل
القضاء على الخاليا النائمة للجماعات

الراديكالية ،ومشيرا الى "بقاء بعض البؤر
اإلرهابية في ســوريــة ،خاصة في منطقة
خفض التوتر في إدلب".
وشدد الفروف ،عن التسوية الفلسطينية
 اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،عـ ـل ــى أن حـ ــل ال ـق ـض ـيــةالـفـلـسـطـيـنـيــة ي ـش ـكــل ع ـن ـصــرا ال ب ــد منه
ل ـض ـم ــان االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسط .وقال إن روسيا تواصل جهودها،
بما في ذلك في إطار مجلس األمن الدولي
واللجنة الدولية الرباعية الخاصة بالشرق

نتنياهو :اتفقت مع بوتين على...
الموافقة على اقتراح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
تشكيل لجنة مشتركة مع إسرائيل إلخــراج الـقــوات اإليرانية من
سورية.
وبـعــد الصفعة الـقـضــائـيــة الـتــي تلقاها بــإعــان الـنــائــب الـعــام
اإلسرائيلي نيته توجيه اتهامات إليه بالفساد ،ودعوات المعارضة
له لالستقالة قبل االنتخابات المبكرة المقررة في أبريل ،بدا أن
ً
نتنياهو يحاول استغالل غضب بوتين من األسد انتخابيا.
وقــال نتنياهو ،في مستهل جلسة حكومته األسبوعية ،أمس،
إنه «اتفق مع بوتين على تشكيل قوة مهمات مشتركة تعمل مع
ً
غيرها إلخراج القوات األجنبية من سورية» ،مؤكدا أنه «لن يسمح
إليران بتعزيز وجودها فيها ،وأنه أبلغ بوتين ،بشكل ال لبس فيه»
أنــه سـيــواصــل ضــرب مواقعها ومــواقــع «ح ــزب ال ـلــه» ،مــع الحفاظ
على تنسيق العمليات عبر الخط العسكري الساخن بين إسرائيل
وروسيا للحيلولة دون وقوع أي اشتباك عارض.
في المقابل ،اعتبر أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
علي شمخاني ،أمس ،أن «تصريحات نتنياهو وأعماله وزياراته
العبثیة لن تؤثر على وجــود إيــران في ســوريــة ،وأنها ستواصل
تقديم الدعم للحكومة السورية مادامت دمشق تطلب ذلك».
وأكد شمخاني أن «الجيش السوري والحشد الشعبي وأنصار
الله والمقاتلين اإليرانيين أثبتوا أن الغرب ليس مركز العالم ،وأن
القوة األميركية نمر من ورق وقابل لالنهيار».
(عواصم  -وكاالت) ٢١

األوسـ ــط ،بـهــدف خـلــق ال ـظــروف المالئمة
لمواصلة اال ت ـصــاالت بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،فضال عن أن موسكو تعمل
مع طرفي النزاع.
كذلك ّ
وح ــذر مما يتم تسريبه مــن معلومات
بشأن صفقة العصر ،قائال إن الحديث يدور
حول خطوات مشبوهة وعمليات "تبادل"
تخالف القاعدة القانونية الدولية للتسوية
في الشرق األوسط ،ومشككا بإمكان قبول
الفلسطينيين بهذه الصفقة.

معارضون يعودون إلى بغداد...
المراجعة واإلصالحات التي تتصدر السياسة العراقية خالل األعوام
األخيرة.
وبعد عــودة القاضي العكيلي إلــى بـغــداد ،ذكــرت مصادر رفيعة ،أن
قائمة العائدين ستتسع لشخصيات أخرى ،مثل وزير المال السابق رافع
العيساوي ،ومحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي ،وهما من الجناح
السني الموصوف باالعتدال ،لكنهما عارضا نهج المالكي بقوة ،أسوة
بشخصيات شيعية وكردية ضمن تيار واسع نجح في إطاحة المالكي
عام .2014
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن الـمـعـلــومــات الـتــي انـتـشــرت بـشــأن الـعـيـســاوي
ً
ً
والنجيفي صحيحة ،موضحة أن هناك جهودا «لحل الموضوع قضائيا
ً
ال سياسيا».
ً
وذكرت أن الرجلين طلبا استئناف األحكام سابقا ،لكن «تم حجب األدلة
وتشويه الحقائق ،وصدرت أحكام غيابية قابلة للمراجعة القانونية».
وأضافت أن «جهات رفيعة في رئاستي الجمهورية والوزراء تعمل،
مـنــذ فـتــرة ،عـلــى الـمــوضــوع ،واألم ــر اقـتــرب مــن اإلن ـجــاز مــا لــم تحصل
مفاجآت».
ويـقــوم الـجـنــاح المعتدل المتمثل بكتلة اإلص ــاح بــدعــم الحكومة
الجديدة للقيام بإصالحات قضائية وإدارية واسعة ،رغم أن قادة هذا
التيار ،وبينهم مقتدى الصدر وأيــاد عالوي وعمار الحكيم ،ال يبدون
ـاف ،ب ــأداء الحكومة ،خاصة أن رئيس ال ــوزراء يؤمن
سـعــداء ،بشكل ك ـ ٍ
باإلصالحات المتدرجة ،ويناور بحذر مع الجناح العراقي المتشدد
المدعوم من طهران.

«الخيرية» 20 :مشروعًا
إلغاثة المحتاجين في  6دول

اعتمدت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية أكثر من
 20مشروعا إغاثيا ملساعدة
اليمنيني والسوريني
والفلسطينيني ومسلمي
الروهينغا والباكستانيني
والكازاخستانيني من
ضحايا الفقر والكوارث
والنزاعات .وقال رئيس
الهيئة املستشار بالديوان
األميري ،د .عبدالله املعتوق،
في تصريح صحافي ،إن
هذه املشاريع تأتي في إطار
الحمالت اإلغاثية الطارئة
التي تدشنها الهيئة ،بعد
دراستها واستيفاء معايير
الشفافية واملؤسسية في
تنفيذها.

 600أسرة استفادت من
مشروع توزيع العقائق

الفروف :نسعى لالنتقال بعالقاتنا مع الكويت إلى مستوى نوعي
ومباحثاته مع الرئيس فالديمير
بوتين في سوتشي خالل نوفمبر
 ،2015قائال إن هذه الزيارة أظهرت
القدرات الضخمة للتعاون الثنائي
بين البلدين.
وشدد على أهمية بذل مزيد من
الجهود بـهــدف تكثيف التعاون
وتوسيع حجم التبادل التجاري
وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون االس ـت ـث ـمــاري
وت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع الـمـشـتــركــة
الواعدة في العديد من المجاالت.
وأع ــرب عــن أمـلــه فــي أن تظهر
قريبا نتائج العمل الهادف الذي
تـقــوم بــه الـهـيـئــات والـمــؤسـســات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
الثنائي لدى الجانبين.
وبـيـنـمــا ب ــدأ ال ــوزي ــر الــروســي
جولة بالمنطقة أمــس ،قــال إنها
ستشمل قطر والمملكة العربية

سلة أخبار

الخارجية الــروسـيــة ،مشيرا الى
أن روس ـيــا تــرتـبــط مــع دول هــذه
المنطقة بصالت صداقة وروابط
عميقة وتعاون مثمر.
وأك ـ ــد الفـ ـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــزام ب ــاده
ب ــالـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن أج ـ ـ ــل ب ـ ـنـ ــاء ع ــال ــم
ديمقراطي متعدد األقطاب وأكثر
ع ــدال يمكن لـشـعــوب دول العالم
فـ ــي إط ـ ـ ـ ــاره أن تـ ـح ــدد بـنـفـسـهــا
تقرير أنماط تطورها االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ،وأن تـحـتـفــظ في
ا لــو قــت نفسه بهويتها الثقافية
والحضارية.
وم ـ ـضـ ــى قـ ــائـ ــا إن "روس ـ ـيـ ــا
تبني عالقاتها مــع دول الخليج
العربي على أساس المبادئ التي
تقضي بضرورة احترام ومراعاة
المصالح الـمـتـبــادلــة" ،مــؤكــدا أن
من شــأن تعزيز الصالت القائمة
على المنفعة المتبادلة أن يلبي
المصالح طويلة الـمــدى ،ويعزز
الـ ـس ــام واالسـ ـت ـ ـقـ ــرار ف ــي ع ـمــوم
منطقة الشرق األوسط.
وأوض ــح أن الـمـبــاحـثــات التي
سيجريها خالل جولته الخليجية
ستتركز على مناقشة آفاق تطوير
عالقات التعاون الثنائية ،خاصة
عـلــى ض ــوء االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي تم
التوصل إليها بيننا على أعلى
المستويات.
وأضاف" :سنناقش بالتفصيل
س ـ ـبـ ــل زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
الـ ـتـ ـج ــاري ،وت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ـش ــاري ــع
ال ــواع ــدة الـمـشـتــركــة فــي مختلف
ال ـم ـجــاالت ،إضــافــة ال ــى مناقشة

سبل تنشيط الصالت اإلنسانية،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـ ـتـ ـب ــادل ال ـث ـقــافــي
والسياحة".

تسوية النزاعات
وأكد الفروف أن روسيا تعطي
أهمية كبيرة لتعزيز التنسيق مع
ه ــذه الـ ــدول فــي م ـجــال السياسة
الـخــارجـيــة ،قــائــا إن المباحثات
سـتـتـنــاول كــذلــك إجـ ــراء مناقشة
تـفـصـيـلـيــة ل ـلــوضــع ف ــي ســوريــة
و قـضـيــة ا لـتـســو يــة الفلسطينية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فــي
ال ـم ـنــاطــق الـمـلـتـهـبــة بــالـمـنـطـقــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة آف ـ ـ ـ ـ ــاق ت ـ ـسـ ــويـ ــة هـ ــذه
ال ـنــزاعــات بــالــوســائــل السياسية
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى أس ـ ــاس
القانون الدولي وعبر إقامة حوار
وطني شامل.
وردا على س ــؤال حــول السبل
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـت ـعــزيــز س ـب ــل تـطــويــر
العالقات مع دول الخليج العربية،
أوضــح الوزير الروسي أن العمل
المنتظم والـمـتـكــامــل ي ـجــري مع
هـ ــذه الـ ـ ــدول بـ ـص ــورة مـتــواصـلــة
ومطردة.
وأب ــرز "أهـمـيــة وقـيـمــة الـحــوار
ال ـغ ـن ــي ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـث ـق ــة بـيــن
دولـ ـ ـن ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـقـ ـم ــة"،
قائال إن "قادتنا ال يكتفون فقط
بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ص ــات وط ـي ــدة،
لكنهم يتابعون شخصيا قضايا
العالقات الثنائية الملحة".
ولـفــت الف ــروف الــى أن اللجان
الحكومية المشتركة للتعاون في

وحسب األوس ــاط السياسية فــي بـغــداد ،فــإن بعض الساسة ُّ
السنة
يحاولون مع جناح المالكي ،عرقلة الجهود الرامية لعودة العيساوي
والنجيفي ،بسبب منافسة واضحة بين الطرفين داخل البيت السني،
ولذلك نظموا حملة توحي بوجود صفقة سياسية تتضمن كذلك عودة
نائب رئيس الجمهورية السابق طــارق الهاشمي المحكوم باإلعدام،
وشـيــخ قبيلة الــدلـيــم فــي األن ـبــار الـمـعــروف بـمــواقـفــه الـمــرتـبـكــة ،إال أن
الـمـصــادر السياسية تؤكد أن هــذا خلط متعمد ل ــأوراق ،ألن السيرة
ً
السياسية واالتهامات الموجهة إلى العيساوي والنجيفي تختلف كثيرا
عن حالة الهاشمي وشيخ «الدليم».

الجزائر :حملة بوتفليقة تقدم...
تقديم المرشح أوراقه بنفسه ال من خالل من ينوب عنه ،لكن في
وقت الحق صدرت تقارير ال تتضمن ذلك اإللزام.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المجلس ،أمس ،أن «المادة 140
مــن الـقــانــون الـعـضــوي المتعلق بنظام االنـتـخــابــات ال تنص
ً
على ضرورة إيداع الملف من جانب المرشح شخصيا» .وفي
كل األحوال أمام المجلس  10أيام لبت صحة ملفات الترشح.
إل ــى ذل ــك ،أودع ال ـلــواء المتقاعد عـلــي غــديــري ،أم ــس ،ملف
ترشحه ،في حين أعلن رئيس حزب «طالئع الحريات» ،رئيس
ً
الحكومة السابق ،علي بن فليس االنسحاب رسميا من السباق
أسوة بعبدالرزاق مقري ،رئيس حركة مجتمع السلم «حمس»
(اإلخوان المسلمين) ،أكبر حزب إسالمي.

المجاالت االقتصادية والتجارية
والـعـلـمـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة الـتــي
ت ـج ـمــع روسـ ـي ــا م ــع ك ــل م ــن هــذه
ّ
الدول تشكل آليات فعالة لتنسيق
الجهود في مجال تعزيز التعاون
االقتصادي.
وأضاف أن هذه اللجان ستعقد
جـلـســاتـهــا خ ــال ال ـع ــام الـحــالــي،
م ــاح ـظ ــا أن ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة
ل ـل ـج ـن ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة  -ال ـكــوي ـت ـيــة
المشتركة للتعاون االقـتـصــادي
والتجاري والعلمي والتكنولوجي
ستعقد في الكويت بالتوازي مع
الـمـبــاحـثــات الـتــي سيجريها مع
القيادة الكويتية.
ونوه بالدور المهم الذي تلعبه
دورات األع ـم ــال عـلــى اخـتــافـهــا،
وكذلك االتصاالت المباشرة بين
رجال األعمال في تطوير العالقات
مع هــذه الــدول ،مشيرا الــى إقامة
م ـع ــرض "أراب ـ ـيـ ــا اك ـس ـبــو "2019
الدولي الرابع ،وكذلك عقد الدورة
الـ ـ  12لمجلس األع ـمــال الــروســي
العربي في موسكو من  8الى 10
أبريل المقبل.
وأعـ ـ ــار الفـ ـ ــروف أه ـم ـيــة كــذلــك
ل ـل ـم ـس ــائــل ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتـسـهـيــل
خطوط المواصالت بين روسيا
ودول مجلس التعاون الخليجي،
وتبسيط إجراءات الحصول على
تــأشـيــرات ال ــدخ ــول ،قــائــا إن من
شــأن ذلــك أن يساعد على تعزيز
التبادل التجاري وتطوير الصالت
الثقافية واإلنسانية والسياحة.

أكد مدير إدارة املساعدات
بجمعية النجاة الخيرية
محمد الخالدي ،أهمية
مشروع توزيع لحوم
العقائق على األسر املتعففة
داخل الكويت ،مشيرا إلى
أنه يسد جزءا من حاجة
األسر التي تعيش حالة
مادية صعبة وإدخال
السعادة على أبنائها.
وأضاف الخالدي ،في
تصريح صحافي ،أمس،
"نقوم بتوزيع اللحوم على
األسر املسجلة لدينا ،والتي
سبق دراسة حاالتها" ،الفتا
إلى أنه خالل األيام املاضية
تم توزيع لحوم العقائق
على  180أسرة من إجمالي
 600أسرة مستفيدة من
املشروع.

«النجاة» :إجراء  500عملية
لمرضى العيون في تشاد

قال مدير لجنة زكاة سلوى،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،محمد الهولي،
إن الجمعية نظمت املخيم
الطبي الثالث ملكافحة
العمى وإجراء عمليات
املياه البيضاء في دولة
تشاد ضمن الحملة
اإلنسانية "إبصار ،"2
بالتنسيق مع جمعية القلم
للثقافة والتنمية.
وذكر الهولي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن املخيم
استفاد منه قرابة 5
آالف شخص من النساء
والرجال؛ فحصا وعالجا،
وتم إجراء أكثر من 500
عملية إلزالة املياه البيضاء
للمرضى املحتاجني
للعمليات.

ً
وكانت المعارضة فشلت مجددا في الخروج بمرشح توافقي
لخوض السابق الرئاسي ،أو في التوصل إلى قرار موحد بشأن
مقاطعة االق ـت ــراع ،لكنها دع ــت فــي الــوقــت نفسه الـشـعــب إلــى
مواصلة حراكه حتى االستجابة إلى مطالبه ،وحذرت السلطة
مــن االل ـت ـفــاف عـلـيـهــا ،مـطــالـبــة الـجـيــش بــالــدفــاع عــن «مـطــالــب
الشعب».
ً
ميدانيا ،فرضت السلطات الجزائرية تعزيزات أمنية مشددة
م ــع خ ـ ــروج مـحـتـجـيــن أمـ ــس ف ــي شـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة وبـعــض
ً
المحافظات ،رفضا لترشح بوتفليقة لـ «عهدة خامسة» ،وسط
توقعات بتصاعد موجة االحتجاجات بعد تقديم الرئيس أوراق
ً
ترشحه رسميا.
واستخدمت الشرطة الجزائرية خراطيم مياه لتفريق طالب
ي ـت ـظــاهــرون ف ــي ات ـج ــاه الـمـجـلــس ال ــدس ـت ــوري ف ــي الـعــاصـمــة،
بحسب مصادر أمنية .وأغلق مترو العاصمة في وقــت مبكر
بعد ظهر أم ــس ،وكــذلــك الـطــريــق الـســريــع ال ــذي يــربــط المطار
بوسط العاصمة ،لمنع الطالب من الوصول إلى وسط المدينة،
ً
وفقا لوسائل اإلعالم الجزائرية ،كما انتشرت شرطة مكافحة
الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس ،في وسط
الجزائر العاصمة ،في حين شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق
فوق العاصمة.
ً
وخالفا لما أعلنته وسائل إعالم عربية عن عودة بوتفليقة
إلــى الـجــزائــر ،كشفت صحيفة ســويـســريــة ،أم ــس ،أن الرئيس
الجزائري ،الذي يوجد في مستشفى بمدينة جنيف منذ أسبوع،
ال يزال في المستشفى.

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻘﻴﻞ :اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

وﻋﻮد ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺆون« ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري

»ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﻹﻗﺎﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ«

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺮوب ﺣﺪث ...واﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻣﺪﻳﺮة ﻟـ »اﻷﺳﺮﻳﺔ«

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ إن »ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ«.

اﻟﺮﺑﻂ ﻳﻘﻨﻦ
ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج
وﻳﻌﺰز رﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ

ﻛﺸﻔﺖ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ اﻧــﻪ
ـﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﻲ
ﺟـ ٍ
ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻵﻟ ــﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﺷﺪدت اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺑﻂ
اﻵﻟـ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وأي دوﻟ ــﺔ
ﻣـﺼــﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ
ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ أو ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﺑﻞ
اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ
اﻵﻟــﻲ ﻫــﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ وﺗﺠﺎرة اﻹﻗﺎﻣﺎت.
وأوﺿﺤﺖ أﻧــﻪ »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻵﻟـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪام
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ ﻓــﺈﻧــﻪ ﺟ ــﺎء ﺑـﻌــﺪ دراﺳ ــﺔ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟــﺮﺑــﻂ اﻵﻟ ــﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ
واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻻردﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات
رﺑ ـ ــﻂ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﻢ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات

»ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه« :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه د .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺰﻳﻨﻲ ،ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء.
وﻗﺎل اﻟﻤﺰﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻧﻄﻼق
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ )اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه وﻃﺮق ﺣﻔﻆ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه(،
إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ا ﻟـﻤـﺴــﺎ ﻫـﻤــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﻛﺎﺋﺰﻫﺎ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  2035ﻹﻧﺠﺎز أﻫﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻮد رﻛ ـﻴ ــﺰة رؤﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ »ﺑـﺒـﻨـﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة« ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ

اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﻴﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ،وﻣــﻦ
ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ إدﺧﺎل اﻟﻌﻘﻮد
واﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺪﻣﺔ«.

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن »ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟــﺮﺑــﻂ
اﻵﻟﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ
ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺳ ـﻠ ـﻴــﻢ ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ـﺘــﺢ ﺑ ــﺎب ﻃﻠﺐ

اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺪون أﻳـ ـ ــﺔ ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ
وﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻄ ــﺎق«،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن »ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﻨﻈﻢ
اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺪام
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرج ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ
ﺿــﻮاﺑــﻂ رﻗــﺎﺑــﺔ وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﻤ ــﺮﺳـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ،
وﻳﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ أن »اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﺗﻌﻜﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻘــﺪام اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ ودوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﺟ ــﺮاء ات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺪام ،وﻣ ــﻦ ﺷــﺄن
إﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻷﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ إﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﺑﺼﻮرة آﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ورواﺗﺐ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﺎ ،واﻟﺨﺒﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻟ ــﺪى ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻮع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ«.

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺳﻴﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري
أو اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳــﺮى ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻨﻮر ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﺛﻤﺔ وﻋــﻮدا ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟـﻠــﻮزارة ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻤـﺼــﺎدر »اﻟـ ـﺸ ــﺆون« ،ﻓ ــﺈن ﻣـﺸــﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ  44ﻣــﺎدة ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻮزارﺗﻲ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ واﻷوﻗ ـ ــﺎف واﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻳﺤﺎﻓﻆ أﻛـﺜــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮي ،وﻳﺤﻤﻴﻪ
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻮﻫﻮن ﺻﻮرﺗﻪ ،وﻳﺤﺪد
آﻟـﻴــﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،وﻳـﺸــﺪد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأوﺟ ــﻪ ﺻــﺮﻓـﻬــﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ إﺻــﻼﺣــﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻓــﻲ ا ﻟـﺒــﻼد ،وﻳﻜﻤﻞ
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ ،1962
اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄن اﻷﻧﺪﻳﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم،
ﺑـﻴـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أﻧ ــﻪ »ﻋ ـﻘــﺐ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻟﻦ
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺮات ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
) ،(1962/24وﺳﺘﺴﺮي ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

●

أﺻــﺪر وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ
ً
اﻟﺼﺒﺎح ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﺳـﻌــﺎر ﺑﻌﺾ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋــﺪد ﻣﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﻮزارة ،وإﺿﺎﻓﺔ أﺳﻌﺎر
ﻟﺨﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻟﻬﺎ رﺳﻮم
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣـﻘــﻮق اﻟــﺪوﻟــﺔ
وﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳﺮادات ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺷ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
واﻷﺳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﺗـ ــﺮاﺧ ـ ـﻴـ ــﺺ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ــﺮاﺧـ ـﻴ ــﺺ ﻣ ــﺰاوﻟ ــﻲ
ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺐ واﻟ ـﻤ ـﻬــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎوﻧــﺔ
ﻟ ـﻬــﺎ ورﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻟ ـﻴ ــﺎت واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟــﺪواﺋ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮدﻋــﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ
اﻷدوﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺚ رﺳ ــﻮم
ﻓﺤﺺ اﻷدوﻳ ــﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ،ﻟـﺤـﻴــﻦ إﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ«.

ﺣﺪث »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ وزارة
اﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺷ ـﻌ ـﻴــﺐ أن واﻗ ـﻌــﺔ
ﻫﺮوب ﺣﺪث ﻣﻦ دار اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺣــﺪﺛــﺖ ﻣ ـﺴــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ  ٢٢ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺮوب ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻔﺮ وإﺑﻼغ
ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﺣﺪاث .وأوﺿﺢ ﺷﻌﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
أﻧﻪ »ﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎف واﻗﻌﺔ اﻟﻬﺮوب ﺗﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﺣﺪﺛﻴﻦ ﻫﺎرﺑﻴﻦ،
وأﺳﻔﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ أﺣﺪﻫﻤﺎ واﺧﺘﻔﺎء اﻵﺧﺮ،
ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ إﺑﻼغ رﺟﺎل اﻻﻣﻦ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻔﺮ«.
وﻗﺎل إن »اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎرب ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
ﻓﻲ دار اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ،
وﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ذوﻳــﻪ ﻟﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ
وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟــﻰ دار اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،وﺟــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻀﺒﻄﻪ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻧﻪ ﺻﺪر ﻗﺮار
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻣــﺪﻳــﺮة ﻹدارة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛــﺪت وزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟ ـﺸــﺆون اﻹﺳ ـﻜــﺎن د .ﺟـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ﺣــﺮص
اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺼﺮف
ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ »اﻟﺬﻛﻴﺔ«.
وأﺷ ــﺎرت ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻓــﻲ ﻛﺘﺎب أرﺳﻠﺘﻪ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺣــﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟ ــﻮزارة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ـﺼ ــﺮف ﻣ ـﻴ ــﺎه اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﻟــﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻧﻔﺎق ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷــﺎرات
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﻴﺎه
ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﻨﻔﻖ،
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ ﻣﺴﺎرات ﺑﺪﻳﻠﺔ«.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧـﻈــﺎم اﻹﺷ ــﺎرات

ً
ﻓــﻲ ﻧﻔﻖ اﻟﻤﻨﻘﻒ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓــﻲ ﺑﺎﻗﻲ
اﻷﻧـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أﻧ ــﻪ ﺗﻢ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑـﺸــﺄن ﺑﻨﺪ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺻﺮف
ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وأﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي أن إدارات ﺻﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺮق
واﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت وإدارة اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ »اﻷﺷﻐﺎل«
ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺒﻜﺎت ﺻــﺮف اﻷﻣ ـﻄــﺎر ،وﻋــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺟـ ــﻮدة أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺎت ﺻ ــﺮف ﻣـﻴــﺎه
اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﺑﻴﻨﺖ أن إدارة ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺮق واﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﺒــﺮي ﻫﻲ
اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﺷﺒﻜﺎت ﺻﺮف ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻃﻠﺒﺖ »اﻷﺷﻐﺎل« ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃــﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺸﺮوع »إﻧـﺸــﺎء ﻃــﺮق ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻴﻄﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ
اﻟﺸﻴﻮخ وﻗﺴﺎﺋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم«.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻮزارة أن اﻟﺠﻬﺎز ﻋﺮض
ﻃﻠﺐ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  13ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﺗـﻘــﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑــﺖ ﻗــﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ إﻟﻰ
اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدم ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.

ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ وأﺟﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات

اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺐ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻧ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ إدارة ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ
د.ﻋـﻠــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻮي ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ

ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺔ اﻟـﻨـﺒـﻴـﻠــﺔ
واﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓــﺎﻷﻃـﺒــﺎء ﻫــﻢ ﻣﻦ
ﺑـ ــﺬﻟـ ــﻮا ﻗ ـ ـﺼـ ــﺎرى ﺟ ـﻬ ــﺪﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺳـﺒـﻴــﻞ إﻧ ـﻘ ــﺎذ ﺣ ـﻴــﺎة اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ
وإدﺧ ــﺎل اﻟـﺴــﺮور ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
وﻗـﻠــﻮب ﻣﺤﺒﻴﻬﻢ .ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺬﻟﻮا

اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ واﻷﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎء وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﺑﺪء إﻟﻐﺎء »ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ«
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز  ١٠ﻣﺎرس
اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
● ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن
أﻛﺪ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﻋــﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮاﻓﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل »ﺷــﺮﻳــﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﺒﺪء ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺨﺪم اﻟﻤﻨﺎزل،
ً
أي ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺎدة  ،20وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮاد اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،اﻟﺬي أﺛﺒﺖ
ً
ﻓﺸﻠﻪ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺧﺘﺮاﻗﻪ أﻣﻨﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻔﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﺻ ــﺪرت ﺑﻌﺾ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ إن اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ
ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻪ
ﺟــﻮاز اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺘﻲ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
ً
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ  10ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،أن اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺻ ــﺪرت ﻗـ ــﺮارا ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑـﻌــﺾ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ــﻮزاري
رﻗﻢ  1987/640ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ،
واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻗﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻟﻐﺎء »ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ« اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺟــﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت،
واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺤﺴﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻼع ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﺧﺮ
اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻄــﻼع
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ 18519
ـﻮاح ،ﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓــﻲ  8ﺿـ ـ ٍ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ
ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎزه اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  28.56ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  63.65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎزه
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻮاﻗﻊ
 1.64ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ــﻦ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ــﺖ »اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺪة« ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أن »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
ﺗ ـﺠــﺎه اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺗــﺄﺧــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮوع

ً
ﺑﻌﺪ إﻧﺬار اﻟﻤﻘﺎول رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺘﻼﻓﻲ
اﻟـﺘــﺄﺧـﻴــﺮ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة اﻟ ــﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟـ 8ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ  5آﻻف
ﻋــﺎﻣــﻞ ،إﻻ أن اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻳﺼﻠﻮن اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3500ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر اﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﺤﺴﻢ ﻗﺮارﻫﺎ ﺗﺠﺎه
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺑﺪء إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺮم ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻓﻖ ﻋﺪة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻗـ ـ ــﺪ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ ﺑـ ـﻔـ ـﺴ ــﺦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪ أو
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ أﺧﻴﺮة
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻪ ،ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺎول رﻓﻊ ﻋﺪد آﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻣ ــﻦ  900اﻟـ ــﻰ أﻟـ ــﻒ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ
ﺑـ  ٤٤٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن إدارة
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي ﺷﻨﺖ
ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺑﺎﻷﺣﻤﺪي اﻟﺤﻤﻴﺪي
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ،
أن اﻟﺠﻮﻟﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ
 440أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻟﻌﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 56
ً
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻲ أﻧﻘﺎض
اﻟﺒﻨﺎء أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎزل.

»اﻷوﻗﺎف« ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻼﺷﺎت
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﺑﻮﺷﻬﺮي :أﻧﻈﻤﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﺼﺮف ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﻤﺨﺘﺒﺮات إدارة ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷدوﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺷـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ أﺟـ ـ ــﻮر
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم.
ً
وﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات أﻳ ـﻀــﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ
رﺳ ــﻮم ﺗــﺮاﺧـﻴــﺺ ﻧـﻘــﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاﻃ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻠ ــﺺ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .ﻛﻤﺎ ﺻــﺪر ﻗــﺮار وزاري
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﺗ ـ ـ ــﺪاول اﻷﺷـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﻳ ـﻨــﺔ وﻏـﻴــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺆﻳ ـﻨ ــﺔ وﻋ ـ ــﻦ أي ﻣـ ـﺤ ــﺎل ذات
ﻣﺼﺪر إﺷﻌﺎﻋﻲ أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ
ﻣــﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ رﺳــﻮم ﻓﺤﺺ
ً
اﻟﻌﻴﻨﺎت إﺷﻌﺎﻋﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح
ً
ﺑﺘﺪاوﻟﻬﺎ ،وﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﺳﻮم
اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ.
وأﺷﺎرت اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ إﻟﻰ
أن ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟــﺮﺳــﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1993
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻃﻠﻘﺖ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﻳــﻮم

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻋﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي
ﺣﺼﻠﺖ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋـﻠــﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻪ ،أن ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻷول اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت
ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ  -اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺷﻬﺪ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟــﻰ  57.41ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  46.57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

وﻋﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺘﻴﻦ  N1و ،N4ﻟﻔﺖ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﻰ أن اﻟـﻤـﻘــﺎول اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻌﺪد 4999
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻷو ﻟ ــﻰ
واﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎز
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،
ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ إﻟﻰ 22.89
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  21.26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮﺿــﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷـﻬــﺪت ﻧﺴﺐ اﻹﻧـﺠــﺎز ﻓﻲ

اﻟﻀﺎﺣﺘﻴﻦ  N2و N3ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ  4770ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 20.12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  22.62ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻀﻮاﺣﻲ
اﻷرﺑﻊ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﺎرس .2018
وأﻓﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن ﻧﺴﺐ إﻧﺠﺎز

ﻻ زﻳﺎدة ﻟﺒﺪل اﻹﻳﺠﺎر إﻟﻰ  ٣٠٠دﻳﻨﺎر
ﻧـﻔــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر إﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة«،
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺻ ـﺤــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸ ــﺎع ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ زﻳــﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑــﺪل اﻹﻳـﺠــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣــﻦ 150
دﻳﻨﺎرا اﻟﻰ  300دﻳﻨﺎر ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد اﻗﺘﺮاح
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ وﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ.

ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك ﻟـ  3260ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع
واﺿﺢ ﻟﻨﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  28.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻴﻤﺎك« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ،ﻟﺘﺒﺪو
أﺳﺮع ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  20.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ
ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻧﺴﺐ اﻧﺠﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬ  509ﺑﻴﻮت ﻓﻲ
ﺷﺮق ﺗﻴﻤﺎء اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺌﺔ »ﻣﻦ
ﺑﺎع ﺑﻴﺘﻪ« ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻓـﻌـﻠـﻴــﺔ  14.13ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  5.55ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ
ً
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2020
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل اﻧـ ـﺸ ــﺎء
وإﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز وﺻـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ  520ﺷـﻘــﺔ

ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ
اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟ ــﻰ  78.53ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ  77.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛ ــﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ  60ﻋـ ـﻤ ــﺎرة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻮدي ﺗـ ـﻀ ــﻢ  1110ﺷ ـﻘــﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺮ ﻋـﻘــﺪﻳــﻦ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻣﻦ
ﻋﺎم .2021

ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻮزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻓﻼﺷﺎت
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻌﺰز اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
إن »ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻼﺷﺎت ﺗﺘﻨﺎول
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺶء ،واﻟﺘﻔﻜﻚ
اﻷﺳﺮي وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء،
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ
»ﺳﻴﺘﻢ إﻫﺪاء ﻫﺬه اﻟﻔﻼﺷﺎت
إﻟﻰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

ﺿﺒﻂ ﻋﺮﺑﻲ وﻣﺴﺎﻓﺮة ﺑﻤﻮاد
ﻣﺨﺪرة ﻓﻲ ﻣﻄﺎر »«T٤
ﺗﻤﻜﻦ رﺟﺎل ﺟﻤﺎرك اﻟﻤﻄﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ » «T4ﻣﻦ ﺿﺒﻂ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة،
ﻗﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد وﺑﺤﻮزﺗﻬﻤﺎ
ﺣﺸﻴﺶ وﺣﺒﻮب ﻣﺨﺪرة.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﺮ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،إن أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻄﺎر » «T4اﺷﺘﺒﻪ ﻓﻲ واﻓﺪ
ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺪم ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺣﻴﺚ
ُﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎدة
اﻟﺤﺸﻴﺶ اﻟﻤﺨﺪرة أﺧﻔﺎﻫﻤﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ.
وﻋﻦ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
أﺿﺎف اﻟﻤﻄﺮ أن ﻣﺴﺎﻓﺮة
ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﻢ
اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
 500ﺣﺒﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺬرة.

ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن ﻳﻠﻘﻮن ﺑﺠﺜﺔ
ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﺎم ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ
اﺳﺘﻨﻔﺮت اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎء
اﻣﺲ اﻻول اﺛﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻲ،
أﻓﺎد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ان ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ
أﻟﻘﻮا ﺑﺠﺜﺔ ﺷﺨﺺ ﻻ
ﻳﺤﻤﻞ أي اﺛﺒﺎت اﻣﺎم ﻣﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ وﻻذوا ﺑﺎﻟﻔﺮار
اﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر اﻣﻨﻲ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ان رﺟﺎل اﻻدﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺜﺔ ،وﺗﺒﻴﻦ
اﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ﺳﺒﺐ
اﻟﻮﻓﺎة ﻻﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ،وأن
رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪأوا اﻟﺘﺤﺮي
ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺜﺔ ،وﻋﻦ آﺧﺮ
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻪ
ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا
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ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ اﻷردن
اﻟﺨﻀﺮ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻷردﻧﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑـﺤــﺚ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﻣ ـ ـ ــﻊ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻷرﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻷردﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ "اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ"
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﺤﺎت،

أﻣ ـ ــﺲ ،ﺳ ـﺒــﻞ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات.
ورﺣ ــﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﻼل

اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻪ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
ً
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻧﺎﻗﻼ إﻟﻰ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺗـﺤـﻴــﺎت ﺳـﻤــﻮ رﺋـﻴــﺲ
اﻟـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﻌﻠﻲ.
وﺛـﻤــﻦ دور اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﺮﻳﺤﺎت
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ وﺗــﻮﻃ ـﻴــﺪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻨ ـﺴ ـﺠ ــﻢ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﺷ ـﻜــﺮ ﻓــﺮﻳ ـﺤــﺎت
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻗ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـﺤــﺮس ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻔــﺎوة
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار

اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺪم اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﻫــﺎﺷــﻢ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﻌﺎون ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻠ ــﻮاء اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﻓــﺎﻟــﺢ
ﺷ ـﺠ ــﺎع  ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ دﻳ ـ ــﻮان ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﻠــﻮاء
ﺟﻤﺎل ذﻳﺎب.
واﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷرﻛ ـ ـ ــﺎن
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻷرﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻷردﻧ ـ ـ ــﻲ
واﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟ ــﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،وأﻗﻴﻤﺖ
ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻟﺤﻈﺔ وﺻﻮﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﻴﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻷردﻧﻲ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ،ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺖ
ﺧـ ــﻼﻟـ ــﻪ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ أﻫـ ـ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ــﻮر
واﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ذات اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
وﺣﺮص اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

وأﻛﺪ اﻟﺨﻀﺮ ان ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﺣ ـﻀ ــﺮ ﻣـ ــﺮاﺳـ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل
واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻮاف وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ أن رﺋ ـﻴــﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷردﻧﻲ
وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟﻪ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول اﺳﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻨﻤﺶ وﻓﺮﻳﺤﺎت
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد )ﻧﺰاﻫﺔ( اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻤﺶ ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣــﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة ،ﻛﻤﺎ أﻫﺪى
اﻟﻨﻤﺶ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد".
ً
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻳﺤﺎت ،واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟــﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺟــﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫــﻢ اﻷﻣــﻮر
واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وأﺷ ــﺎد وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑﻌﻤﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.

ﺣﺪث ﻣﺼﺮي ﻗﺘﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺷﻬﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻴﻄﺎن ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺟﺮﻳﻤﺔ
ً
ﻗﺘﻞ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺣﺪث ﻣﺼﺮي ) 15ﻋﺎﻣﺎ( ،إﺛﺮ ﺗﻠﻘﻴﻪ
ﻃﻌﻨﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺟﺮة دارت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺣﺪث آﺧﺮ
ّ
ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺟﻠﺪﺗﻪ ) 14ﻋﺎﻣﺎ( ،وﺗﻤﻜﻦ رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪث اﻟﻘﺎﺗﻞ واﻟﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ رواﻫـ ــﺎ ﻣ ـﺼــﺪر أﻣ ـﻨــﻲ ﻟـ
"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أن رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋﺎﻳﻨﻮا اﻟﻤﻜﺎن

اﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺎدوا ﺑﺄن اﻟﺤﺪث
اﻟ ـﻘــﺎﺗــﻞ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺼــﺮي ﻳـﺴـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎرة اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺸﺎﺟﺮ
ﻣــﻊ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،وﺗـﻤـﻜــﻦ رﺟ ــﺎل اﻟـﻤـﺒــﺎﺣــﺚ ﻣﻦ
ﺿﺒﻄﻪ داﺧــﻞ ﻣﻨﺰل أﺳــﺮﺗــﻪ ،وأرﺷ ــﺪ ﻋــﻦ اﻟﺴﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺨﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
ﺗــﺮاﺑـﻴــﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺠــﺮﻳـﻤــﺔ ،واﻋـﻠــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ان اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻻﺳﺘﻬﺰاء
ﺑﻪ وﻛﺎن ﻳﻌﺎﻳﺮه ﺑﺄن واﻟﺪﺗﻪ اﺳﻴﻮﻳﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻨﻤﺶ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
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ﻣﻠﻚ اﻷردن :ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﺜﺎل ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ وﺣﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮه واﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻣـﻠــﻚ اﻷردن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﺼ ــﺮ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺮ ،ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن ،رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ،
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﻧ ـ ـﻘـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻧـ ــﻢ ،ﻓـ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ،ﻟ ـﺠــﻼﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ،ﺗـﺤـﻴــﺎت
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ
وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻷردﻧــﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار واﻟــﺮﺧــﺎء،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮه واﺣﺘﺮاﻣﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
وأﺷـ ــﺎد اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،ﺧــﻼل
اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺬي ﺣﻀﺮه رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ ﻋﺎﻃﻒ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ،
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻴﺪة
ﺑﻴﻦ اﻷردن واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ
ﻣﺜﺎل ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.

ً
ﻣﻠﻚ اﻷردن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺑ ـ ــﺪوره ،أﺛ ـﻨــﻰ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺪا ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻗـ ــﻒ اﻷردﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ إزاء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ رأﺳـ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ وﺧــﺎﺻــﺔ

اﻟ ـﻘ ــﺪس وﻣـﻘــﺪﺳــﺎﺗـﻬــﺎ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء وﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـﺸـﻌـﺒــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ،
وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﻮدة
اﻟﺮوﻳﻌﻲ ،وأﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺸﻌﺒﺔ

اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـ ــﺪﻻل ،وأﻋ ـﻀــﺎء
اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗـ ـﺒ ــﺎﺳ ــﻲ ود .ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻋ ــﻼم اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ،وﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺪى اﻷردن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.

٥

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﺼﻒ
ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن
ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻢ وﻛـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ
أﻣــﺲ ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻦ ﻓﺌﺔ »اﻻﻋﻀﺎء« اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وذﻟﻚ
ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟـ29
اﻟـﻤـﻨـﻌـﻘــﺪ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
اﻻردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن.
و ﻗ ــﺎل ا ﻟـﻨـﺼــﻒ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻋـ ـﻘ ــﺐ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة» :إن
ﻫــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة أوﺟــﺪﻫــﺎ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﺌﺎت ﻛﻔﺌﺔ رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻟﻤﺎن وﻓﺌﺔ
اﻋـ ـﻀ ــﺎء وﻓ ـﺌ ــﺔ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ــﺎم وﻓـﺌــﺔ
ﺑــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻲ ﺟــﺎﺋــﺰة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت«.
وأوﺿﺢ اﻟﻨﺼﻒ أن ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ
ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻻﻋﻀﺎء
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ــﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺣﻈﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﺤﻀﻮر،
ﻣـ ــﻮﺿ ـ ـﺤـ ــﺎ أن ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻮل ﺗ ــﺮﺷ ـﺤ ــﻪ
ﺑ ــﺎﻻﺟ ـﻤ ــﺎع ﺟ ــﺎء ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺟـﻬــﻮد
اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

اﻟﻨﺼﻒ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻟـﻠـﻨــﺎﺋــﺐ راﻛ ـ ــﺎن اﻟـﻨـﺼــﻒ
وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺸﺨﺼﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧــﺎت
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
اﺣﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ ا ﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻓﻲ
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺑـﻌــﺪ ﺑﺤﺚ
ﻣ ـﻠ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻨﺼﻒ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻋــﻦ ﻓـﺌــﺔ )اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء(،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗــﺮﺷ ـﻴ ـﺤــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة.

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻧﻴﺎﺑﻲ
اﺗﻔﺎق
»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«:
ً
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻟـ دلبلا :.ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻷﺣﺪ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ًاﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ
ﻋﻘﻮد.

●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ّ
أﺟـﻠــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣﺲ ،إﻧﺠﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
ً
ﻧـ ـﻈ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد ﺧ ـ ــﻼف ﺣ ــﻮل
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫــﻞ ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ أم وﺣﺪة.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺷﺮاف
واﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك
ﺣﺴﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ،وﺑﺼﺪد اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻨﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻫــﻞ ﻳـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻫﻴﺌﺔ أم وﺣﺪة.
وأﺿ ــﺎف ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ» :ﻛـﻤــﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ راﻓﺾ ﻟﻤﺒﺪأ
إﻧﺸﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت ،وﻗﻄﺎع
اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻬ ــﻢ وﺿـ ـ ـ ـ ــﺮوري ،ﻟـﻜــﻦ
اﻹدارة واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم إﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت«.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻗ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺣ ـ ــﺖ ،ﺧـ ــﻼل
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،أن ﺗـﻜــﻮن وﺣ ــﺪة ﻋﻠﻰ
ﻏ ـ ــﺮار وﺣ ـ ــﺪة اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت وﻏـﺴــﻞ
اﻷﻣ ــﻮال ،وﻋـﻠــﻰ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ﻗﺮرﻧﺎ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي وﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل،
ﻛ ــﻲ ﻳ ـﻜــﻮن ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ﺗﺤﺖ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
ﻣـﻈـﻠـﺘـﻬــﻢ ،أﺳـ ــﻮة ﺑـﺒـﻌــﺾ اﻟ ــﺪول
اﻷﺧﺮى.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺧـ ــﻮرﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـﻤــﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  77ﻣﺎدة ،وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،وﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ً
ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وﺳﻨﻨﻈﺮه اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻧﺤﺴﻢ

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« ٣.٣ :ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ...واﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن واﻟﻄﺮق
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﺟـﺘـﻤـﻌــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
أﻣــﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وﺷ ــﺮاء اﻵﻻت واﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .2020-2019
وﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ
إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺮض ﻣ ــﺮﺋ ــﻲ ﻣ ــﻦ وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺣــﻮل
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧ ـﺤــﻮ  3.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻹﻧـﺸــﺎﺋــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻜﻞ %78
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم  %21ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ
إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات.
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﺮض أﻫﻢ أﺳﺲ
اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮات ،وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺧ ــﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪﻻت
اﻟـﺼــﺮف واﻟـﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻄــﺮق ،إﺛــﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣــﺔ اﻷﻣﻄﺎر
اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  538ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﺗــﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻷﺷﻐﺎل،
وﻓﻖ ﻣﺎ ارﺗﺄت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ إزاء ﻣ ـﺨ ــﺎوف ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻋــﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺎ وﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻹدارة ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻹدارات
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :أﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ
أن ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018-2017
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  150ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺗـﻔــﺎق ﺑﻴﻦ
وزارﺗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ 3ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :أرﺳﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺧﺼﺺ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟ ـﻄــﺮق ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺗــﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟــﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
ﺗـﻠــﻚ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺎت ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﺪى اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟـﻄــﺮق ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺑﻨﻮد أﺧﺮى«.
وﻗ ــﺎل إن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛ ــﺪت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ
اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻲ إﻗﺮار ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار ﺑﺎﻗﻲ
أﺑــﻮاب اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳ ــﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻹﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻴــﺔ دون ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ ،وﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ رﻏﻢ

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﺤﺬر ﻣﻦ أزﻣﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺪارس
ﺣﺬر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻣﻦ
ﻧﺸﻮء أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ
ً
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟـﻤــﺪارس ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻗﻴﺎدﻳﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻌﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮح اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻟﻠﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻋﻤﺎ إذا ﺗﻢ إﺑﺮام
ﻋ ـﻘــﻮد ﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ وﺣـ ــﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز اﻷزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إن اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣــﻦ وﻛ ــﻼء ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
وﻣــﺪﻳــﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣــﺪﻳــﺮي إدارات
اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد اﻟـﺘــﺎم
وﺗ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم
ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث
ً
ً
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﺠﺪدا ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺗﺘﻜﺮر
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
واﺳﺘﻐﺮب ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ً
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ إﻫ ـﻤ ــﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺗﻤﺎم
ً
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ،داﻋ ـﻴ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻹﺳ ــﺮاع

ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻘﻴﺎم
ﺑـ ــﺎﻹﺟـ ــﺮاءات ﻛــﺎﻓــﺔ ﻗـﺒــﻞ ﺑ ــﺪء اﻟـﻌــﺎم
ً
اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻨﻌﺎ ﻷي ﺗـﻜــﺮار ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺪارس.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﺧــﺮى ،وﺟــﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆاﻻ إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز ﻋﻦ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻬﺎ أﺳـﻤــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
وﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗ ـﺴ ــﺎءل اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي »ﻫ ــﻞ ﺗﻠﺘﺰم
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺪدة ﻻﻧـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ؟،
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑـﻜـﺸــﻒ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 2018م ﻣﻊ ﺻﻮرة
ﻣــﻦ ﻗ ــﺮارات اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ،وﺻ ــﻮرة ﻣﻦ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ«.

وﺟــﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ
اﻟﻮﻓﺮ ،وﻫﻤﺎ وزارﺗﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﺼﺤﺔ.

أﺟﻬﺰة ﻣﺨﺰﻧﺔ
واردف ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ» :ﻻﺣﻈﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ــﻮزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣــﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﻓــﻖ إﻓ ــﺎدة دﻳــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ،وﺟ ــﻮد اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎزن دون اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،
واﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗــﻮرﻳــﺪﻫــﺎ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،2005ﻣﻤﺎ أدى
ﺑ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻠــﻒ وﺗـ ـﻘ ــﺎدم ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ
إﻟـﻴــﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ،ﻣــﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟــﺪﻳــﻮان
ﺿﺮورة ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﻳﺮﺻﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات ﻟﺸﺮاء
اﻷﺟ ـﻬــﺰة واﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات ﺑـﻤــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ«.
وذﻛﺮ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻋﺪة ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ
رﺻــﺪﺗـﻬــﺎ اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺼﺮف
ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﺪم إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻻ ﺑﺄول ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮف واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻮد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ.

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺧﺼﻢ
رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳــﺆاﻻ إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋــﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺼﻢ
رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻓﻘﺔ ذوﻳﻬﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﺳــﺆاﻟــﻪ» ،ﻳﻀﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ذوﻳﻬﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ
رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻒ«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف» :ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻧ ـﺠــﺪ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ اﻟـﺤــﺎﺻـﻠـﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ إﺟــﺎزة اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻻ ُﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ،
ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ إذا راﻓﻖ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻘﻂ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ إذا راﻓﻖ
ً
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ«.
وﺳ ــﺄل» :ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ إذا راﻓــﻖ
ً
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ؟
وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ إذا راﻓــﻖ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ وﻋــﺎد ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﻪ؟
وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻵﻟﻴﺔ
إﺟـ ــﺎزة اﻟـﻤـﻌـﻠــﻢ ﻟـﻤــﺮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﻤــﺮﻳــﺾ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻹﺟـ ــﺎزات
اﻷﺧﺮى؟«.

ً
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺪرج
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ــﺪول أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ 19
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃـ ــﺮأت ﺣ ــﻮل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع،
واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑ ــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ـﻘ ــﻮد ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻧـ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎ ﻣ ـﻄ ــﻮﻻ
ﺣ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺣـ ـ ـ ـ ــﻮل ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاد
اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ـﻴ ــﺔ» ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ إﻟــﻰ

اﻟ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﺣــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ« ،ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ واﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻴﻮي ،إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ
أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ
ﺿﺨﻢ ﻟﻤﺘﻀﺮر ﻳﻔﻮق رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺰﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ رأﺳـ ـﻤ ــﺎل ﻛﺒﻴﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع،
وﻫ ــﺬا ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ ﻟﻌﺪم
اﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻣﺤﺪدة.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل ﻋﻦ وداﺋﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪول

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﻬﺒﺎت واﳌﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى.
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري "أرﺟﻮ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺈﻳﺪاع وداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻬﺎ
ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮدع ﻟﺪﻳﻬﺎ ،أو ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ أو ﻣﻦ ﺑﺎب
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮدﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ".
وﺗﺴﺎءل "ﻫﻞ اﺳﺘﺮدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وداﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ أودﻋﺖ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﻏﺮاض؟ وﻫﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه
اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺸﺮوط ﻻﺳﺘﺮدادﻫﺎ
أم أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺳﺤﺒﻬﺎ دون
ﺷﺮوط؟ وﻫﻞ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﺳﺘﺮداد وداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ دول
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ؟

ﻋﺎﺷﻮر :ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ
إﺻﻼح اﻟﺸﻮارع ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر ان
ﺗﺼﺮﻳﺢ وزﻳﺮة اﻻﺷﻐﺎل وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ اﺻﻼح اﻟﺸﻮارع
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻰ واﻟﺤﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﲔ
اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻬﺎ "ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ".
وﺗﺴﺎءل ﻋﺎﺷﻮر" :أﻳﻦ ذﻫﺒﺖ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﻔﺬة
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻓﺘﺮات اﻟﻀﻤﺎن
ﻟﻬﺎ؟ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻻت ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﺎﺳﺒﻬﺎ".

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٦
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ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ» :اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﺟﺴﺪت اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺛ ــﺎﺑ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ
ﺑــﺬﻟـﺘـﻬــﺎ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺧــﻼل
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد
ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﻴﺪ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـ ــ 58واﻟــﺬﻛــﺮى
اﻟ ـ  28ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟــﺬﻛــﺮى اﻟ ـ 13
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ.
وأﻋﺮب اﻟﻤﻬﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﻟـﻨــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﺸﻜﺮ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ واﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺰاز ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﻤﺎ ﺟﺴﺪوه
ﻣــﻦ ﻗـﻴــﻢ اﻟ ــﻮﻻء واﻟ ــﻮﻓ ــﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ
اﻟـ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ وﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ
ﻟﻺﺟﺮاء ات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت
ً
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻻﺣــﻆ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﻮاﺟﺐ
وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ
أﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻛ ــﺎن ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
اﻷﺛﺮ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻬﻨﺎ

وأﺿـ ـ ـ ــﺎف :ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨــﺎ ﺑــﺄﻧـﻔـﺴـﻨــﺎ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺪى اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪاد واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬول ﻟـﺘـﻀــﺎﻓــﺮ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﻮد
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﻖ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎء ة
واﻗﺘﺪار.

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﺪﻻت
ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺷــﺎدت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت وزارة اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ م .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺘﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ» ،ﺿﺮورة
ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ،واﻟﺬي ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺪﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻓﻴﻪ
ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت«.
وأﻋــﺮب اﻟﻌﺘﻞ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوب دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات ،ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﺪﻻت ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ
واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﻮادر اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻻت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وإﻋﺎﻗﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ،
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.

اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺎون ﻣﻊ »ﻧﻮﻣﺎس« اﻟﻘﻄﺮي
ّ
وﻗ ـﻌ ــﺖ ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
»ﻧ ـ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـ ــﺎس« ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب
وﺗﻜﺮﻳﺲ ودﻋﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺶء.
وأﻋـ ـ ــﺮب ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺔ ﺳﻴﻒ
اﻟـ ـﺸ ــﻼﺣ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻋـﻘــﺐ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮره
وﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ أﺣ ـﻤ ــﺪ

اﻟﻜﻮاري ووﻓﺪ اﻟــﻮزارة اﻟﻤﺸﺎرك
ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﺎ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،ﻋـ ــﻦ اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺰازه ﺑ ـﻬــﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺷﺎﻛﺮا دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ اﻟ ـﻜــﻮاري ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑـﻬــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ،ﻟﻴﺮى
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »ﻧــﻮﻣــﺎس« ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺶء ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ اﻷﻋﻤﺎر ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  7و 14ﺳﻨﺔ.
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اﻟﻌﺎزﻣﻲ :ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻷﻣﻴﺮ أواﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم أﻛﺒﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﻢ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ :اﻟﻤﻜﺮﻣﻮن  ١٠ﺣﺎزوا اﻟﺪﻛﺘﻮراه و ٢١اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ و ١٦٩اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
أﻛﺪ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن
اﺣﺘﻀﺎن ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺣﻔﻞ
ﺗﻜﺮﻳﻢ أواﺋﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﻢ
ﻃﻮال ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻬﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.

ﻳ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻮره ﺣـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﻊ
ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدات اﻹﺟـ ـ ـ ــﺎزة اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ
واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋـﻠــﻰ أواﺋــﻞ
ﺧــﺮﻳـﺠــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮة واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﻣــﻦ
ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺮح
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻮﻳﺦ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻗ ــﺎل وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ إن ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺸﺮف اﻟﻴﻮم،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻀﻮره ،ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ
أواﺋ ــﻞ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،ﻟـﻴـﺸــﺎرك ﺳﻤﻮه
اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ وذوﻳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﺣ ــﺔ،
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻤﻮه ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
وﻋﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎن.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ أن اﺣﺘﻀﺎن ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ
ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة ﻋ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻤـﻴــﺰﻫــﻢ
وﺗـ ـﻔ ــﻮﻗـ ـﻬ ــﻢ وﻣـ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻃ ـ ــﻮال
ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ً
ً
ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ

 ٪٩٠ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺗﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻋ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب
ﻳﻮﺳﻒ ﻛــﺎﻇــﻢ ،إن  80إﻟــﻰ 90
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﺨـ ــﻮف واﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ
واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻵﺧ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ،
ﻣـ ـ ـ ــﺆﻛـ ـ ـ ــﺪا ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ﻣ ـﻬــﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي وﻓﻨﻮن اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،أو
ﻣــﺎ ُﻳ ـﻌــﺮف ﺑ ـ ،Presentation
ﻛ ـ ـﺠـ ــﺰء ﻣـ ـﻬ ــﻢ ﺳ ـﻴ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﻮﻧ ــﻪ
ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻬــﻢ اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ،
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ ﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ،ورﺷ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ »ﻛﻴﻒ
ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ أﻣﺎم
ﺟﻤﻬﻮرك؟«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك
ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﻳﺠﺐ
ﻓ ـﻬ ـﻤ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻬﻤﺔ
ﻹﺗ ـﻘ ــﺎن اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ

أن أﻛـﺒــﺮ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﻻ ﻳﻔﻘﺪون
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﺑﻞ إن ﻗﺪرا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﻮف ﻣﻬﻢ ،ﻟﻴﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وﺗـﻌــﺮف اﻟـﻤـﺘــﺪرﺑــﻮن ﺧﻼل
اﻟـ ــﻮرﺷـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻫ ـ ــﻢ ﻣـ ـﻬ ــﺎرات
اﻟﺨﻄﺎب ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺪ،
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻃــﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﺨﺎوف
ﻋ ـﻨــﺪ اﻹﻟ ـ ـﻘـ ــﺎء ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﻔ ــﺲ ،وﻋ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ــﻊ،
واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ،وﺗﺒﺎدل اﻟﺤﻮار
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺠﻠﻴﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ــﺎﻇـ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪ ﻫـ ــﻮ اﻟـ ــﺬي
ﻳﻘﺪم ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻠ ـﺒ ــﻖ ﻳـﺠــﺐ
أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻨـﺼـﺘــﺎ ﺟ ـﻴ ــﺪا .ﻓﻦ
اﻹ ﻟ ـﻘــﺎء ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻤﺘﻘﻦ
ﻳ ــﺮاه اﻟ ـﻨــﺎس ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﻬﺎرات ﻗﻴﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ«.

ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻧـﺤــﻮ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺘﺸﺮف
ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮه.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ أن ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺗﻔﺨﺮ ﺑــﺮ ﻓــﺪ ﻫــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻘﻮل
وﺧﺒﺮات ﻓﺬة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﻣﻀﻰ ﺧﺮﻳﺠﻮﻫﺎ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺪ واﻻﺟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎد
ﻧﻬﻠﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻛﺘﺴﺒﻮا ﺧﺒﺮات ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻐﺎﻣﺮة ﺑﺮؤﻳﺔ ﻫﺬه
اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
وﻫــﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ

وﺗــﺄدﻳــﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻋـﺒــﺮ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم
ﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ د .ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﻋﻦ ﺗﺸﺮف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ
ﺗﻜﺮﻳﻢ أواﺋــﻞ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ 48
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ،2018/2017ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10:30
ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.
وأﺷ ــﺎر اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ إﻟــﻰ أن ﺳﻤﻮ
أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺳـﻴـﺘـﻔـﻀــﻞ ﺻـﺒــﺎح
اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ،
ا ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻎ ﻋ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﻢ  200ﺧ ــﺮ ﻳ ــﺞ
وﺧﺮﻳﺠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  10ﺣﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ درﺟ ــﺔ اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﻮراه ،و 21ﻣﻦ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ و 169ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟـﺒـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﻢ
وﺟ ـﻬــﻮدﻫــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﺑــﺬﻟــﻮﻫــﺎ ﻃــﻮال
ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.

٧

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻟـ  :.³اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ٤ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ أداء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ذﻛــﺮت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺆون
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﻘﻴﺎس د .رواء اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أن
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ،اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻓ ـﺘ ــﺮة
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ) 4ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ(.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
وأن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑـ ــﺎﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪرات ﻋ ـﺒــﺮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺮرات
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺠ ــﺎراﻟ ـﻠ ــﻪ ،ﻓﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،أﻣـ ـ ــﺲ،
إن »ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺿ ـﻌ ـﻔــﺎ ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎ
ﻓ ــﻲ أداء اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟــﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﺧﺬ
ﻓﺼﻞ ﻋﻼﺟﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﺑﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻳ ـﻜــﻮن أداؤﻫ ــﻢ
ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ ،وﻣـ ــﻦ أﻛ ـﺜ ــﺮ اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات

رواء اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

اﻟـ ـﻘ ــﺪرات اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﺠــﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻄﻮرا وﺟﻴﺪا،
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ«.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎراﻟـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻪ
ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أﻣــﺲ ،إن »ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺧﺘﺒﺎر
ﻣ ـﻘــﺮر اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴــﺎء اﻟـ ــﺬي ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ ،وﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ رؤﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻟﻄﺮح
ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻘﻮم
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﺑ ـﺘ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻃ ــﺮح

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻘﺮرات ،ﻷﻧﻪ ُﻳﻌﺪ
ﺟﻬﺎزا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.
وذﻛﺮت أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪرات ،واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑـﻠــﻎ  9آﻻف ﻃــﺎﻟــﺐ
وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ ،وﻓــﻲ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر اﻟــﺬي
ﺳﺒﻘﻪ ﺗ ـﺠــﺎوز اﻟ ـﻌــﺪد  13أﻟــﻒ
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺒﺮاﻳﺮ أدرﺟﺖ
أ ﻣــﺲ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎراﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻪ أن
»اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﺗـﺸـﻤــﻞ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻻ ﻓـﺘــﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ
ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ )اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ(،
ﻓـ ــﺈن أﻛ ـﺜ ــﺮ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ــﺬي
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ«.

اﻟﻌﻠﻲ «KiLAW» :ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ »ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻲ ﺟﻴﺴﻮب« ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (KiLAWﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ د .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻠﻲ أن
إدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗــﺪرات
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑﻤﻌﺎرﻓﻬﻢ
و ﺑ ـﻠــﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ا ﻟــﺪا ﻓــﻊ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﻓﻲ
أي وﻇﻴﻔﺔ ﻳﺘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ »ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳــﻲ ﺟﻴﺴﻮب«
ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﻟ ــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون
ا ﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ،ا ﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ وﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎء واﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ ،ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ وﻓ ــﻮد ﻃــﻼﺑـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس – ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن،
وﻛﻠﻴﺔ ».«KiLAW
وﻫ ـﻨــﺄ د .اﻟـﻌـﻠــﻲ ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﻮف ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ أﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوه ﻣـ ــﻦ »ﺟ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻟ ـﺘــﺰام ﺧــﻼل ورش اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻌﻨﺰي اﻷول ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺒﺮى

ﺣﺼﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺣﻔﻆ  ١٥ﺟﺰءﴽ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺤﻔﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﺠﻮﻳﺪه اﻟـ
) ٢٢أﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ( ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف ﺳﻨﻮﻳﴼ.
وﻫﻨﺄت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑﺈدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻤﺎدة
ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻠﻮد اﻟﻴﻌﻘﻮب
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻨﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وذﻛﺮت اﻟﻴﻌﻘﻮب أن إدارة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻋﺘﺎدت
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت ﻫﺬه
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،وإﻇﻬﺎر اﳌﻮاﻫﺐ
اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
إذ ﺷﺎرك ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  ١٥ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
اﻟﻘﺮآن ،و ٤ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
.٢٠١٨

»ﺻﻨﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد«
ﺑـ »اﻹدارﻳﺔ« ﻏﺪﴽ
ﺗﻘﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮض
"ﺻﻨﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ" ،ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي،
وﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺮاﻋﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﳌﻌﺮض ،ﻏﺪﴽ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٠
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻓﻲ ﺑﻬﻮ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.

»اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻄﻼﺑﻲ«
ﺑـ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« ﻏﺪﴽ
ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،ﺣﺘﻰ رأﻳﻨﺎﻫﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺤﺼﺪون
ﺛﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺷﺮﻳﻔﺔ دارت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﻴﺴﻮب،
ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣــﻊ ﻃـﻠـﺒــﺔ ﻳـﻤـﺜـﻠــﻮن أرﻗــﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻋﺒﺮت ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻄﻼﺑﻲ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺎء اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ

ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ،وﺗـﻜــﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻧـﻄــﻼق ﻟﻠﺘﻌﺎرف
وﺑﻨﺎء أواﺻﺮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.
وأﺳ ـﻔ ــﺮت ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت ﻋ ــﻦ ﻓــﻮز
ﻓــﺮﻳــﻖ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻷول ،وﻓــﺮﻳــﻖ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن ﻗــﺎﺑــﻮس

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ »«AOU

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ ﺷــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ
) (AOUاﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﺮي
ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪﻳــﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ
ا ﻟـ ــﺪرا ﺳـ ــﻲ اﻷول ،2019-2018
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎم
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ واﻷﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻣ ــﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﻘﻮى
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ »ﻟـ ــﻮﻳـ ــﺎك«
وﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻬ ـﺠــﺮة اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
ا ﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي أن » «AOUﻣﺘﻤﻴﺰة
ﺑﺸﺮاﻛﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟـﻠـﺨــﺮﻳــﺞ اﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدﺗـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪﺗ ـﻴــﻦ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻞ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﻧ ـﻈ ــﺎم ﺟ ـ ــﻮدة ﺑـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ دوﻟ ـﻴــﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻣﺞ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي أن ﻫــﺬا
اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻋـ ــﻮم ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺞ
ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻧـﻈــﺎم إرﺷ ــﺎدي ﻳﺘﻤﻴﺰ

ﺑ ــﺈﺗ ــﺎﺣ ــﺔ ﻓـ ـ ــﺮص اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻟـﻜــﻞ
ﻓ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ دون ﻋ ــﻮاﺋ ــﻖ
زﻣــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﻣ ــﺮوﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ،ﺳــﻮاء ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ أو ا ﻟـﻤـﺴــﺎ ﺋـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺑﺮﺳﻮم ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺪ »إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻷﻗـ ـﺴ ــﺎم اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻹرﺷ ــﺎد اﻷﻛــﺎدﻳـﻤــﻲ وﺷــﺮح
اﻟﻤﻮاد وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎرات اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻊ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺎﺋــﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ«.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف د .ﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺪ» :دور
اﻷﻗﺴﺎم اﻹدارﻳ ــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻫﻮ
ﺷﺮح ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ،
واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات واﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺷــﺮح
اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻛـ SISو ،LMSوﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن دور اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺷﺮح أﻫﺪاف وﻗﻴﻢ ﻛﻞ
ﻧــﺎد ﻃﻼﺑﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرات
اﻻﻧﻀﻤﺎم«.

ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻓﺎز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﻼل ﺑﻮدي
ﻣــﻦ » «KiLAWﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓـﻀــﻞ ﻣﺘﺮاﻓﻊ ﻋﻦ
اﻻدﻋ ـ ـ ـ ــﺎء ،واﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ زﻳـ ــﻦ اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري ﻣــﻦ
» «KiLAWأﻳﻀﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺘﺮاﻓﻊ
ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﺎع ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ
ﺛﺎن ﻋﻦ اﻻدﻋﺎء ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﺘﺮاﻓﻊ ٍ
ﻣـﻴــﺎر اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﺎﺑﻮس.

ﺗﻨﻈﻢ وﺣﺪة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻷول ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺘﺮﺑﻮي
اﻟﻄﻼﺑﻲ" ،ﻏﺪﴽ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ ٩
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
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رياح وأوتاد :صرخة مدوية من
ديوانية للحكومة والمجلس

edhafat@aljarida●com

ُعمان فن العيش المشترك
وسمو التسامح وقبول اآلخر

د .خولة مطر

بين قهوة الصباح و«نعال» هرمز!! *

أحمد باقر
مشكلة يعانيها كل بيت في الكويت طرحت نفسها
بمناسبة االنتخابات التكميلية في د يــوان الشطي في
ا لـقــاد سـيــة ،حـيــث تكلم أ كـثــر مــن وا ح ــد عــن مشكلة ابنه
الذي تخرج وكله أمل أن يتعين في إحدى الجهات ذات
الـ ـك ــادر ،ألن رواتـ ــب ه ــذه ال ـج ـهــات تـبـلــغ ضـعــف روات ــب
الجهات األخرى.
وأض ــاف أحــد الـحــاضــريــن فـقــال :ت ـصــوروا أن الجهة
ً
الـفــانـيــة ت ـجــري مـقــابــات حــالـيــا ألك ـثــر مــن ثــاثــة آالف
ً
مغر والجهة طلبت تسعين موظفا
متقدم ألن كــادر هــا
ٍ
ف ـقــط ،وق ــال آخ ــر :كــل ال ـج ـهــات ذات ال ـك ــادر تـحـتــاج إلــى
وســاطــة ويــا بـخــت مــن لــه مـعــرفــة بــالـنــائــب ال ـحــوت لكي
يـضـمــن تـعـيـيــن ف ـل ــذة ك ـب ــده ف ـي ـهــا ،ف ـق ــال ث ــال ــث :أم ــا من
ً
سترفضه هذه الجهة فيظل طوال عمره متبرما ويشعر
بالظلم ويلوم الحكومة والمجلس ،فقال الرابع تصوروا
أن ابنتي تخرجت وتنتظر التعيين منذ سنتين؟
فــأجــاب الـخــامــس أكـيــد يــوجــد فــائــض مــن شـهــاداتـهــا
ألن التخصصات المطلوبة غير متوافرة ،والدليل تلك
المستشفيات التي لم تقدر الحكومة على تشغيلها لعدم
و جــود كــوادر كويتية ،أ مــا ا لـســادس فنقل قصة أخوين
يحمالن ا لـشـهــادة نفسها تعين أ حــد هـمــا فــي جهة ذات
ك ــادر واآلخ ــر فــي إح ــدى ال ـ ــوزارات ،وه ــذا الـثــانــي يشكو
اآلن من وطأة القروض ألن زوجته وأوالده ينظرون إلى
عمهم وزوجته وأوالده ويطالبون بالمستوى نفسه من
المعيشة والسفر والسيارة والماركات المعروفة.
هــذه كــا نــت قطعة مــن صــورة الجريمة ا لـتــي تمت في
الكويت باسم ا ل ـكــوادر ،و عــدم ر بــط التعليم بمتطلبات
سوق العمل.
وع ـن ــدم ــا ط ـلــب ال ـج ـل ــوس ف ــي ال ــدي ــوان ـي ــة رأيـ ــي قـلــت:
الوساطة لن تنجح بالتأكيد في تلبية رغبات الجميع،
و هــذا مشاهد ألن العدد المقبول في الجهات الكادرية
أقل بكثير من المتقدمين ،وسيظل الغاضبون أكثر من
الــراض ـيــن ،وس ـي ــزداد الـغـضــب الـشـعـبــي ،لــذلــك ال بــد من
إصالح الخلل في الرواتب الذي تحول إلى فوضى ونقمة
على الشعب الكويتي وشبابه بالذات ،وإصالح الخلل ال
يكون إال بتغيير نظام الرواتب الحكومي ،وهو ما يعرف
بالبديل االستراتيجي ا لــذي أ عــد تــه شركة متخصصة،
وع ــرض عـلـيـنــا ف ــي مـجـلــس الـتـخـطـيــط قـبــل نـحــو ثــاث
سنوات ،والذي من شأنه تحقيق قدر كبير من المساواة
بين المتماثلين ُفي العمل ،بحيث ال يتم التمييز بين
رواتبهم إال على أسس موضوعية مثل الندرة والحاجة
للعمل وخطورته وطول ساعات الدوام وبعده عن مكان
السكن وهكذا.
وهذا البديل لن يمس المعينين قبل إقراره ،إذ إنهم
سيحتفظون بعقودهم ودرجاتهم ،كما أن إحالل النظام
ً
البديل سيستغرق نحو خمسة عشر عاما يتم خاللها
الـتـعـيـيــن ع ـلــى ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ،ك ـمــا ي ـتــم فـيـهــا تـعــديــل
وزيادة أصحاب الرواتب المتدنية المعينين قبل إقرار
هذا البديل ،وتدريجيا ستختفي الفروقات الهائلة في
ا لــروا تــب فــي جميع الجهات الحكومية وستتالشى أو
تنحصر نقمة الشباب على الحكومة والمجلس.
ول ـكــن ه ــذا ال ـبــديــل مـجـمــد مـنــذ أك ـثــر م ــن سـنـتـيــن في
ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة ف ــي مـجـلــس األمـ ــة ب ـعــد أن ت ـقــدمــت به
الحكومة ،والمجلس مشغول بالصراعات واالقتراحات
ال ـتــي تــزيــد مـشـكــات ال ـبــاد وال تـحـلـهــا ،والـحـكــومــة لم
تستطع تقديم هذا البديل في جدول األعمال أو إعطاء ه
األولوية.
وف ــي نـهــايــة ال ـح ــوار ات ـفــق الـجـمـيــع فــي الــديــوان ـيــة أن
األجـ ــدى واألف ـض ــل ألبـنــائـنــا الـمـقـبـلـيــن عـلــى الـعـمــل هو
مـطــالـبــة ال ـح ـكــومــة وال ـم ـج ـلــس وك ــل الـمــرشـحـيــن الــذيــن
ي ــزورون ـه ــم ف ــي ال ــدواوي ــن ب ــاإلس ــراع ف ــي إق ـ ــرار الـبــديــل
ً
االستراتيجي ،بدال من البحث عن وساطة نائب ال تحقق
العدالة وتفرق بين أبناء البلد الواحد.

الشمس حارقة حتى في الصباح ،ولكن هناك رياح ّ
حسنت من الطقس
حتى حولته إلى طقس شتوي في بلدان ال تعرف الشتاء إال سريعا
وقليال ،ترشف قهوتك باستمتاع رغم أن النادل تأخر في إحضارها حتى
بردت ،تتصفح الجريدة التي طلبت بعد أن عرضت عليك المسؤولة عن
ً
ذاك المقهى وعن إفطارات الصباح الفاخرة ،عرضت عددا من الجرائد
ً
ً
المحلية باللغات المختلفة ،فكان ردك شكرا جزيال ،ولم تتمالك هي أن
تعبر عن استغرابها ،قلت لها أريد جريدة تقرأ ال جريدة أتصفحها ألتابع
صور المسؤولين مرصوصة بين كم من اإلعالنات للهمبرغر والمطاعم
السريعة والسيارات وأفخر الساعات المرصعة باأللماس.
تحاول أن تتجاهل كل المنغصات في طقسك الصباحي الهادئ ،وأنت
تقرأ عن البريكست وتداعيات األزمات االقتصادية في الدول األوروبية
وبينها عن أصحاب السترات الصفراء في فرنسا ،يمر العابرون كثرا،
نساء وأطفاال ورجاال ،كبارا في السن ومتوسطيه ولكن الكثيرين من
الشباب تقاوم فضولك في متابعة األزي ــاء الفاخرة التي يلبسونها
للذهاب للبحر ال حفلة موسيقية أو عشاء في أحد مطاعم هذه المدينة
التي تروج لسبل الرفاهية وموادها ،وال تنسى أسباب الراحة كلها ،كل
شيء متوافر هنا إال الرأي ،فهذا عليك أن تتركه مع موظف الهجرة الذي
يختم جواز سفرك عند دخول الحدود!
يبقى فضولك يطاردك ،تتذكر أنك ربما ال تفهم كل التطورات التي
ً
حدثت موخرا في هذه المجتمعات الحديثة ،كنت وعدت نفسك أال تنظر
للتشوهات ،فهذه عادة بذيئة عليك التخلص منها ،وهذا ما ردده عليك
ً
الكثيرون حتى بحثت عن رد ربما يبدو مقنعا ،وهو أنك تحاول النظر
لتكون الصورة مكتملة!
إلى نصفي الكوب المليء والفارغ أيضا
ّ
تبقى األجساد تتحرك بأطباق مليئة بما لذ وطاب ،معجنات وفواكه
وبيض وأجبان أحضرت خصيصا من فرنسا بلد ما يقرب من 350
ً
إلــى  450نوعا من األجـبــان ،ويقول بعضهم إن العدد وصــل إلــى ألف
نوع من الجبن.
ال تلتفت إلــى كم األكــل الــذي يستهلك واآلخــر الــذي ُيرمى في سلة
المهمالت ،في حين أصوات الجياع ليست بعيدة بل تأتي بها الرياح
القادمة من الجنوب المنكوب ،ولكنك ال تمتلك سوى أن تطرح السؤال
ألصدقائك اآلخرين المشغولين بقراءتهم ومتابعتهم ،ولكن لم تفهم
المالحظة نفسها أن الجميع يرتدون الزي نفسه حتى خيل لك أن هذا
الفندق الفخم يوزع هذه المالبس أو يشترط لبسها عند الحجز في
فندق النجوم الخمسة أو أكثرّ .
ً
كلهم رجــال ونـســاء يــرتــدون خفا أو شبشبا أو نـعــاال مــن الماركة
نفسها بألوان مختلفة ،ما كان فضوال تحول إلى لعبة مسلية؛ كم من
ً ً
الموجودين يرتدون النعال نفسه ،فكان العدد كبيرا جــدا ،وال تنسى
الشنط هي األخرى عليها أن تكون من الماركات الفاخرة (السينيه) ،وال
تنتهي المراقبة عند هذا بل تتعداها إلى نوع العباءات التي ترتديها
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بعض النسوة وتكثر المفاجآت بالنسبة إلى القادم الجديد ،حيث إن
أسعارها تنافس الفساتين الفاخرة الباهظة الثمن ،في حين بدأت تتلون
بعض الشيء ،وتتحول بعض الشابات عن لبس العباءة السوداء ،وفي
هذا بعض الراحة ألن األسود تحول إلى شعار المرحلة في بلداننا من
"داعش" ،حتى نساءنا المزينات بالموضة مع شيء من الدين أو العادات.
تنوعت التالوين لكنها في مجملها ال تبعد عن أن تكون تشوهات
حقيقية لمجتمعات فقدت أو خجلت من مالمحها وتفاصيلها ،فتحولت
إلى شيء من ال شيء ،هم جميعا صنف واحد متحدون في هويتهم
الفاخرة التي ال يستطيع المرء أن يعيش في هذه البلدان دونها ،مرض
انتشر حتى في الطبقات األقل قدرة ومجتمعات عربية بعيدة ال تملك
مثل هذه الرفاهية ربما ،رغم أن سكان هذه المدن المتشوهة ليس كلهم
من األثرياء الجدد!
يدرس األطفال في مدارسهم الفاشلة ،هذا ليس تعبيرا اخترعته لكنه
مصطلح حول التعليم ،فال يوجد تلميذ فاشل إنما هناك مدرسة فاشلة
ونظام تعليمي فاشل ،ما يهمنا أن ما يدرس ال ّ
يمت للواقع بصلة ،فهناك
من يردد عليهم أقواال قد انقرضت حتى أصبح من المفيد وضعها في
المتاحف! يردد المعلم المسكين كالم األنبياء والخلفاء ومنها "علموا
أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل" ،قول لعمر بن الخطاب ونسب
ً
كثيرا إلى الرسول عن طريق الخطأ.
في حين تعلم العائالت أطفالها يوميا ركــوب السيارات الفاخرة
و"التشفيط" في الشوارع واإلكثار من الجلوس في المقاهي لمراقبة
اآلخرين ،ربما لتقليدهم ،ربما لحسدهم واإلكثار من شرب "الشيشة"،
وهي وسيلة تسلية في مجتمعات ال تنتج إال خبيرات التجميل واألزياء
وتعليم اآلخرين وتعويدهم على كيفية االستهالك األكثر ،والظهور بما
يبدو باهظ الثمن ألن هويتهم هي عباءتهم أو حقيبة يدهم أو حذاؤهم.
ال تستطيع مقاومة أن الرجال ال يختلفون عن النساء ،فهذه الثقافة ال
تفرق بين الجنسين والعياذ بالله إال في قضايا تمس حياة النساء في
صميمها ،في حين يمر بك ذاك الشاب المفتخر بمالبسه على أشكالها
وحذائه وشنطة األعمال المنتفخة ،وال يكترث بالسيدات الكبيرات في
ً
السن العابرات ،ولم يعلمه أحد أن عليه االنتظار ليمر من أكبر منه سنا
أو أن يحترم النساء أو أن يقدر األطفال.
كثير من المظاهر وقليل من األخــاق ال تبني أوطانا وال شعوبا
وال حتى "نعال" الهرمز الفاخرة تجعل من هذه المرأة أو ذاك الرجل
أكثر حضارة وإنسانية ،ربما نلحق قبل أن تتحول التشوهات إلى
أنماط للعيش ويصبح المتبقي من أخالقيات الطيبين الذين عاشوا
في هذه البلدان مجرد حكايات شعبية تروى في الكتب ،ويداس عليها
في المتاحف.
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ً
ً
تجول في بالد العرب جميعا ،فلن تجد بلدا يسمو فيه التسامح ويزدهر
ويثمر ،وينعم أهله بنعمة العيش المشترك ،ويسود بينهم مشاعر األلفة
والمودة واالنسجام كعمان ،هناك تجد التسامح بأبهى مظاهره وأجمل
ً
ً
ً
تجلياته ،تجده سلوكا مجتمعيا طبيعيا ،وقناعة فكرية بدهية ،وحقيقة
واقعية.
ال أحد يتحدث عن التسامح في المجتمع ُ
العماني ،ال إعالم يطنطن
حوله ،وال أغاني وأهازيج تصدح به ،ال مؤتمرات تنشغل به ،ال شعارات
معلقة تزحم الـشــوارع والميادين،ألن المجتمع بكل مكوناته وطوائفه
ً
ً
ومذاهبه ،يعيشه ويحيا به واقعا وروحا تسري في كيانه ،وتوجه سلوكه
وتصرفاته ،وتصوغ تفكيره وتصوراته ،وتشكل مشاعره ووجدانه ،في
عالقات المكونات ببعضها ،وبقيادته ،وبالعالم.
كنت في معرض مسقط الدولي للكتاب أبحث عن سر التسامح ُ
العماني،
وعن أجواء الترحاب واأللفة ،يجدها الزائر بدءا من المطار ،في الفندق ،في
ً
ً
ً
السوق .التسامح ُ
العماني ليس تكرما أو تفضال أو تنازال ،إنه ثقافة قبول
اآلخر المتغلغلة في النسيج المجتمعي.
ما سر عمان؟
ِّ ُ
ً
باحثون كثر ذهبوا بحثا عن إجــابــاتُ ،وفــقــوا ،لكن الباحثة التركية
خديجة جنكيز ،كانت األكـثــر توفيقا ،ج ــاءت وعــاشــت بيئة التسامح،
والتحقت بجامعة قابوس لتقديم رسالة ماجستير :كيف حقق العمانيون
العيش المشترك ،وجعلوا التسامح سجية مجتمعية؟ وعمقتها في كتاب
ً
توثيقي نفيس (عمان السلطان قابوس :مثاال للتعايش بين المذاهب
اإلسالمية والعالم) ترجمة محمد زاهد غول 2018 ،إسطنبول .وجدت في
الكتاب إجابات شافية لإلعجاز ُ
العماني في فن التعايش.
مــا الـعــوامــل الـتــي ساهمت فــي تهيئة البيئة المجتمعية للتعايش
اإليجابي بين المذاهب اإلسالمية :السني ،الشيعي ،اإلباضي ،وجعلتها
ً
(نموذجا) فريدا للتعايش بين المذاهب واألديان؟
 -1اإلمامة في الفكر السياسي اإلبــاضــي :أهــم العوامل التي أمنت بيئة
السلم االجتماعي واالحترام والتسامح المذهبي والديني ،وارتباط اإلمامة
باالختيار الشوري لإلمام العادل ،جعلت عمان بمنأى عن التأثيرات السلبية
لعواصم الخالفة التاريخية.
 -2اإلقصاء التاريخي :تعرض العمانيون طوال تاريخهم المذهبي لإلقصاء،
فارتقوا وأصبحوا ال يريدون لآلخرين ما عانوه.
 -3التشريعات :تخلو التشريعات من التمييز بين المواطنين بسبب
أصولهم أو معتقداتهم أو انتمائهم القبلي أو المذهبي.
 -4حزم السلطان :تشدد الخطابات السلطانية على منع أي تحريض مذهبي
تعصبي أو خطاب كراهية بكل أشكاله.
 -5الثقافة العمانية المنفتحة :لها دور تاريخي في تشكيل بيئة التسامح،
ً
جعلت العماني منسجما مع المذاهب األخرى.
 -6االنفتاح على العالم عبر البحر والتجارة منذ العهود القديمة.
 -7حياد المؤسسة الدينية المذهبي ،وضبط الخطاب الديني وترشيده.
ً
ً
ً
 -8الخطاب الفقهي اإلباضي ليس تبشيريا أو إقصائيا أو تعصبيا ،ال
ً
ً
ً
ً
تتبنى الدولة (اإلباضية) مذهبا رسميا ،وال تفرضها منهجا دراسيا،
ً
ً
لإلباضي إذا تزوج سنية أن يصبح سنيا ،ولإلباضية إذا تزوجت سنيا
ً
أو شيعيا أن تنتقل إليه .والمسجد واحد للجميع :سنة ،شيعة ،إباضية.
 -9الـهــويــة الــوطـنـيــة :عملت الــدولــة على صهر كــل الـهــويــات القبائلية
والمذهبية في هوية وطنية عليا واحدة.
 -10التحوالت الجذرية للمدرسة اإلباضية عام 1970مــن مفهوم الدولة
(السياسي) إلى مفهوم الجماعة (الديني واالجتماعي).
 -11ثقافة المواطنة :تقوم الدولة بغرس ثقافة المواطنة المتساوية وقيم
التسامح والعيش المشترك في عقل ووجدان الجيل الجديد ،المواطنون
سواء أمام دولة القانون ،وال انحياز مذهبيا أو قبليا بأي صورة كانت.
 -12الدور اإليجابي للمذاهب األخرى في تحقيق العيش المشترك.
 -13تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين أتباع المذاهب في كل قطاعات الدولة
والمناشط المجتمعية ،فقد بنى السلطان قابوس دولة فوق المذاهب،
ويوظف لمساجدها أئمة من جميع المذاهب.
 -14مجتمع المهاجرين :تشكل المجتمع ُ
العماني من خالل الهجرات الكثيفة
ً
ً
ً
منذ التاريخ القديم ومن أعراق وافدة شكلت مجتمعا تعدديا متسامحا
كأهم ظاهرة ديموغرافية.
ً
 -15وأخيرا ،ال نغفل الموقع الجغرافي ودوره الجيو سياسي في الظاهرة
العمانية الفريدة.
ً
ختاما :ما يزيد إجاللك لهذا الشعب الودود أن اآلخرين ينفقون الكثير
لتلميع صورتهم ،وهم أزهد الناس في إبراز إنجازاتهم.
* كاتب قطري

كونراد بالك*

محمد مختار قنديل*

َلم ُيتوقع لترامب تحقيق انتصار تاريخي في عام 2020؟

ازدواجية اإلخوان ...الدعوة لإلرهاب ووهم نبذه

ً
ترامب أنجز اقتطاعات ضريبية وإصالحات ناجحة وازدهارا كبيرا ،فضال عن أنه أول
رئيس يتعاطى بجدية مع مسألة الهجرة غير المشروعة وواردات النفط وانتشار
األسلحة النووية في الدول المارقة ،باإلضافة إلى ذلك رفض أن يقمعه الماركسيون
البيئيون من دون أن يبذل أي جهد لتبديل المسار في مسألة البيئة بحد ذاتها.
ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول كـ ـ ــل أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع أعـ ـ ـ ــداد
الديمقراطيين الساعين إلى الفوز بترشيح
حــزبـهــم لــانـتـخــاب الــرئــاس ـيــة ع ــام 2020
االس ـت ـحــواذ عـلــى االن ـت ـبــاه وال ـت ـفــوق على
خصومهم اليساريين ،يـقـ ّـدم هــذا الحزب
ً
ً
ً
ً
اقتراحا سياسيا جــديــدا يبعد كثيرا عن
الوسط القوي الذي لطالما تمحورت حوله
السياسات األميركية.
ً
تبنى الرئيسان األميركيان األكثر تأثيرا
ً
وتغييرا ،فرانكلن روزفلت ورونالد ريغان،
ً
تـشـبـيـهــا يــرت ـبــط ب ــال ــري ــاض ــة :ن ـقــل وســط
الملعب  10ياردات إلى اليسار مع روزفلت
و 10ياردات إلى اليمين مع ريغان ،إال أنهما
ً
لم يتجاوزا مطلقا خط الثالثين ياردة.
ول ـك ــن الن ـت ـخــابــات ع ــام  ،2020يعتبر
الـخـطــاب الــديـمـقــراطــي واآلراء التقليدية،
اللذان ال تنفك وسائل اإلعــام المناهضة
لترامب تمطر البلد بهما ،أن هزيمة ترامب
ُيـفـتــرض أن تـكــون سهلة ألن شعبيته لم
َّ
ت ـت ـخــط الـ ـ ــ ،%50ل ـكــن ه ــذه ك ـل ـمــات تــافـهــة
ألن ـهــا تـغـفــل عــن واق ــع أن تــرامــب فــي عــام
 2016كان يترشح ضد الجمهوريين كما
ً
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ،فـبـصـفـتــه ش ـخ ـصــا ب ـ ّـدل
تسجيله الحزبي سبع مرات في  13سنة،
ً
ال يبدو ترامب وفيا لحزب محدد ،وخالل
األش ـه ــر الـسـتــة األولـ ــى م ــن رئــاس ـتــه ،كــان
جمهوريو الكونغرس في حالة ترقب ولم
ي ـعــارضــوا بــالـكــامــل ال ـط ــروح ــات الـكـثـيــرة
بشأن سحب الثقة من الرئيس .في الجملة
ً
المنطقية ا لــو حـيــدة ا لـتــي سمعتها يوما
من سيناتور أريزونا السابق جيف فاليك،
الذي ُيعتبر من أشد معارضي ترامب ،ذكر:
"بات الحزب حزب الرئيس اليوم".
ً
في عــام  2020لن نشهد انشقاقا كذاك
الــذي سببه روس بـيــروت إلنــزال الهزيمة
ببوش األب فــي عــام  1992وربـمــا روبــرت
دول ف ــي ع ــام  ،1996ك ــذل ــك يـشـيــر سجل
ترامب على ما يبدو إلــى نجاح أكبر مما
حققه عام  1980كارتر مع معدالت فائدة
بـلـغــت  ،%20وت ـض ـخــم مــرت ـفــع ،وب ـطــالــة،
وضرائب .وبغض النظر عما ستؤول إليه
األمـ ــور فــي حــالــة ال ـط ــوارئ الـحــالـيــة على

الـحــدود الجنوبية ،يضع تــرامــب الحدود
في مكانها وقد فاز في هذا الجدال .يريد
ً
البلد حدودا من دون تعطيل الحكومة ،وقد
نـجــح تــرامــب فــي تـحــويــل تـفــاهــة "ستدفع
المكسيك كلفة الـجــدار" على أرض الواقع
إلى اتفاقات تجارية أكثر مالءمة وحافظ
على ثقة مؤيديه ،بخالف تعهد بوش "ما
من ضرائب جديدة" عام .1988
لــن يترشح تــرامــب كرئيس فاشل على
ً
غرار كارتر أو حتى كرئيس حقق نجاحا
ً
مـ ـح ــدودا عـلــى غـ ــرار الــرئـيـسـيــن ب ــوش أو
أوب ــام ــا ،ف ـقــد أن ـج ــز اق ـت ـطــاعــات ضــريـبـيــة
وإصــاحــات ناجحة وازده ــارا كبيرا ،كما
ً
ريغان ،فضال عن أنه أول رئيس يتعاطى
بجدية مع مسألة الهجرة غير المشروعة
وواردات النفط وانتشار األسلحة النووية
في الدول المارقة (إيران وكوريا الشمالية)
منذ نشوء هذه األزمات ،باإلضافة إلى ذلك
رف ــض أن يقمعه الـمــاركـسـيــون البيئيون
المسار
من دون أن يبذل أي جهد لتبديل
ّ
فــي مسألة البيئة بحد ذاتـهــا ،كذلك وفــى
ً
ب ــوع ــوده ج ــزئ ـي ــا ب ـش ــأن ع ـجــز ال ـم ــوازي ــن
التجارية ،وال شك أنه سيتوصل إلى اتفاق
تجارة أفضل بكثير مع الصين.
بـخــاف تقييمات َمــن يـكــرهــون ترامب
الــذيــن ُيـفـتــرض أن يـمـلـكــوا مـعــرفــة مــا في
مجال االقتصاد ،مثل بول كروغمان ومجلة
"إيكونوميست" ،لن يتراجع هذا االقتصاد
ً
كثيرا خالل األشهر الثمانية عشرة التالية،
وكـمــا ذكــرنــا األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،سيدفع
ً
ً
الديمقراطيون ثمنا باهظا لخدعة التآمر
مع روسيا المشينة.
لـنـعــد إل ــى ال ـف ـكــرة ال ـتــي طــرحـنــاهــا في
مستهل هذا المقال ،يبدو الديمقراطيون
الـ ـي ــوم أق ـ ــرب إلـ ــى ج ـم ـهــوريــي عـ ــام 1964
(باري غولدواتر) وديمقراطيي عام 1972
(ج ـ ــورج مــاك ـغــوفــرن) م ــع تـنــامــي إدراك ـن ــا
لــواقــع أن تــرامــب ق ـ ّـوض سـيــاســات الغباء
ال ـم ـت ـبــادل ال ـت ــي حـظـيــت ب ــدع ــم الـحــزبـيــن
بعد عهد ريغان ،تلك السياسات القائمة
على الكسل" ،وضع طبيعي جديد" كئيب،
وسـيــاســة خــارجـيــة ارت ـكــزت عـلــى التهور

(حـ ـ ــرب الـ ـ ـع ـ ــراق) أو االنـ ـه ــزامـ ـي ــة (إي ـ ـ ــران،
وكــوريــا الشمالية ،وس ــوري ــة) .فــي أعقاب
هــذه الصدمة ،يبدو الديمقراطيون أشبه
ّ
بشخص يحاول االنتحار ويفكر في لعبة
"روليت روسية" مع مسدس يحتوي على
ً
كامل طلقاته ،علما أنهم هم َمــن يعبئون
ه ــذه ال ـط ـل ـقــات :حـ ــدود مـفـتــوحــة ،ومـعــدل
ضريبة على الدخل الشخصي يبلغ سقفه
 ،%70ورعاية صحية مؤممة ،وقتل أطفال
ّ
مشرع ،وسياسة خضراء تحظر السيارات،
الـ ـط ــائ ــرات ،وال ـن ـف ــط ،وال ـف ـح ــم ال ـح ـجــري،
وغازات أمعاء األبقار.
ونضيف اليوم إلى كل هذا تعويضات
إل ــى األمـيــركـيـيــن الـمـتـحــدريــن م ــن أص ــول
إفريقية وربـمــا سـكــان أميركا األصليين،
وفـ ــق ال ـس ـي ـن ــات ــورة إل ـي ــزاب ـي ــث ب ـلــوم ـبــرغ
(تتحدر من أصول أميركية أصلية بنسبة
 ،)%0.5وإذا لم يعمل شخص متعقل مثل
مــايـكــل بـلــومـبــرغ أو حـتــى جــو بــايــدن (أو
ربما إيمي كلوبوشار أو شـيــرود بــراون)
على اإلمساك بزمام هذا الحزب ُ
فسيلحق
ً
الديمقراطيون بأنفسهم جــرو حــا مميتة
ويمنحون ترامب أكبر شعبية في التاريخ
ً
(مـحـطـمــا رق ــم نـيـكـســون الـقـيــاســي مــع 18
ً
مليونا عام .)1972
ّ
ف ــي ع ــام  ،1944ركـ ــز فــران ـك ـلــن ديــانــو
روزف ـل ــت ع ـلــى ادع ـ ــاء مــرشــح الـكــونـغــرس
الجمهوري الـكــاذب عــن أن الرئيس أرســل
مدمرة لتحضر كلبه من جزر ألوتيان حين
ً
كان عائدا من اجتماعه في بيرل هاربور مع
الجنرال ماكارثر واألميرال نيميتز ،وهكذا
وجد خصم روزفلت الجمهوري ،توماس
ديوي ،نفسه في منافسة مع كلب الرئيس،
وفــي عــام  ،1940مــا كــان على روزف ـلــت إال
أن يعدد أسماء ثالثة أعضاء رجعيين في
الكونغرس" :مارتن ،وبارتون ،وفيش" ،وقد
ســاعــدتــه سـخــافــة ه ــذه الـعـبــارة فــي الـفــوز
بواليته الثالثة.
صحيح أن ترامب مختلف كل االختالف
ع ـ ــن روزفـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ،إال أن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن
يستسلمون على ما يبدو للرغبة الملحة
ً
التي تتملك كــل حــزب كــل جيلين تقريبا:
إطالق صيحة بدائية من التفاهة ،والتحرر
ّ
ويكبلهم،
مــن كــل مــا ي ــرزح على صــدرهــم
وفرض الناخبين عليهم دخول غرفة عازلة
ل ـل ـصــوت مـخـصـصــة لـلـمـجــانـيــن ،وإعـ ــادة
رص الصفوف في وسط الملعب بعد أربع
ً
سـنــوات .قــد يـكــون هــذا مـفـيــدا لهم كعالج
ً
طبعا ال كحكومة.
* «أميركان غرايتنس»

عنف اإلخوان يرتبط بعدم
تحقيق المصالح السياسية
للقيادة ،التي تعمل على
تحضير الشباب وتشكيل عقول
متطرفة ،ففي حال الفشل
ً
سياسيا يتجه الشباب تلقائيا
لترجمة تلك األفكار إلى
أفعال ،ومحاولة من القيادة
الحفاظ على مصالحها تسرع
للنفي والتبرؤ من هؤالء
الشباب المغيبة عقولهم.

ما تطرحه
بيانات
اإلخوان
األخيرة مثال
واضح لحالة
الخالف
الحادث داخل
الجماعة منذ
عام 2013

عـقــب االغ ـت ـيــاالت الـسـيــاسـيــة ع ــام  1948خصوصا
اغتيال المستشار "أحمد الخازندار" أصــدر المؤسس
الــرسـمــي الـمـتـطــرف– المستحوذ عـلــى فـكــرة الجماعة
مــن أس ـتــاذه أحـمــد أف ـنــدي الـسـكــري -لجماعة اإلخ ــوان
ً
ً
المسلمين "حسن البنا" بيانا بعنوان "ليسوا إخوانا
وليسوا مسلمين" ،وزيـنــت صحف الجماعة بعد ذلك
بالعنوان نفسه ،تبرأ فيه بصورة واضحة من القائمين
بتلك الحوادث وأنكر عليهم االنتماء إلى الجماعة.
ً
بعد مــرور قــرابــة سبعين عــامــا ،يتكرر المشهد في
الــداخــل اإلخــوانــي بالمضمون نفسه ولكن بصياغات
وأشكال مختلفة ،تتناسب مع السمة التي يتميز بها
ال ـع ـقــل ال ـس ـيــاســي لـلـجـمــاعــة وغ ـيــرهــا م ــن الـجـمــاعــات
المتطرفة "استحضار الـمــاضــي" ،وهــي مــا ظـهــرت في
شواهد عدة كقول الرئيس اإلخواني المعزول "محمد
مرسي" من قبل "الستينيات وما أدراك ما الستينيات".
ً
فعقب إعدام الشباب المتورطين وفقا للحكم القضائي
في قضية مقتل النائب العام المصري انهالت علينا
الصفحات اإلخوانية والجبهات التابعة لها ببيانات
تدعو للعنف وأخرى تنفيها ،بل تطور األمر لدرجة أن
ظهور تنظيم جديد يدعى "فجر الكنانة" ،يدعو للعنف.
ٌ
ي ــوم  22ف ـبــرايــر ص ــدر ب ـيــان ب ـع ـنــوان "ع ـ ـ ٌ
ـزاء مــؤجــل
وق ـص ـ ٌ
ـاص مـسـتـحــق" يــدعــو ال ـب ـيــان ب ـص ــورة واضـحــة
للعنف والقيام بعمليات إرهابية في الداخل المصري
بإمضاء من المكتب العام لإلخوان المسلمين ،بعد ذلك
بيومين صــدر بيان ينفي تبعية هــذا البيان لإلخوان
المسلمين واستنكار دعوة اإلخوان لما يسمى "الجهاد"
بإمضاء من المتحدث اإلعالمي باسم جماعة "اإلخوان
المسلمين" ،حيث جاء فيه "كما حشدت بعض وسائل
اإلعــام سلسلة من األكاذيب حول اعتماد الجماعة ما
أسمته "خيار الجهاد".
ب ــال ــوق ــوف ع ـلــى م ـص ــدر إط ـ ــاق ال ـب ـي ــان ل ــوح ــظ أن
البيان األول الداعي للعنف صادر باألساس عن جبهة
ال ـش ـب ــاب اإلخـ ــوانـ ــي ال ـت ــي ظ ـه ــرت بـشـكــل واض ـ ــح منذ
 2015وبدأت العمل على الموقع اإللكتروني المؤسس
 ،"ikhwanonline-dot-info" 2015أمــا البيان الثاني
فظهر عن القيادة جبهة محمود عزت التي تعمل على
الموقع اإللكتروني األساسي للجماعة المؤسس 2003
"."ikhwanonline-dot-com
بين البيان ونفيه يوم  23فبراير صدر بيان تأسيسي
ً
لمجموعة تسمي نفسها "فجر الكنانة" ،يدعو ضمنيا
ً
إلى القيام بعمليات إرهابية مطالبا بتوحيد كل القوى
إلسقاط النظام المصري ،ويتضح من لغة البيان أنه
صادر عن مجموعة من الشباب نشؤوا وترعرعوا داخل
تنظيم اإلخــوان المسلمين اإلرهــابــي ،وهــذا ما يتضح
مــن استخدام ألـفــاظ عــادة مــا يستخدمها اإلخ ــوان في
بياناتهم وإصداراتهم.
لم تتوقف موجة البيانات على األطراف المصرية،
بل أصدرت حركة النهضة التونسية يوم  21فبراير
ً
بيانا بإمضاء راشد الغنوشي تستنكر فيه اإلعدامات
بتدخل واضــح في الشأن المصري ،هــذا التدخل له

تفسيره ،ولكنه ليس موضع حديثنا اآلن.
الشاهد أن بعد ذلــك البيان ببومين أيضا يــوم 23
ً
فـبــرايــر أص ــدر شـبــاب حــركــة النهضة بــالـخــارج بيانا
أكبر من حيث عدد الكلمات وأكثر من ناحية الحدة من
بيان الغنوشي ،البيان األول مثل القيادة في النهضة
وعليه جاء البيان بلغة سياسية أكثر من البيان الثاني
ً
الذي مثل الشباب وجاء بلغة أكثر عنفا وحدة وتطرفا،
وال ـشــاهــد أن بــدايــة االن ـق ـســام ال ــواض ــح فــي ه ــذا ســواء
بالتنظيم األم أو بالنهضة أخذ ظهوره يتبلور بصورة
ً
أكثر وضوحا في عام .2015
مــا تـطــرحــه تـلــك الـبـيــانــات هــو م ـثــال واض ــح لحالة
الخالف الحادث داخل الجماعة منذ عام  2013وتحديدا
بعد فض االعتصامات اإلخوانية "رابعة ،والنهضة" في
مصر ،وهذا الخالف الذي بدأ يظهر للرأي العام بصورة
واضحة منذ ذلك التوقيت في ظل رفع الشعار الوهمي
من القيادات اإلخوانية "سلميتنا أقوى من الرصاص".
الـســؤال الــذي يفرض نفسه هنا :هل هــؤالء الشباب
ليسوا إخوانا بل ليسوا مسلمين كما ادعى البنا؟
االخ ـت ــاف بـيــن خ ـطــاب الـشـبــاب وال ـق ـيــادة ال يعني
الفصل بين الطرفين ،بل يؤكد ميوعة خطاب التنظيم
اإلرهابي ،فهؤالء الشباب هم إخوانيو الهوى والهوية،
ه ــم ن ـتــاج لحصيلة م ــن الـمـنــاهــج الـمـتـغـنـيــة بمفهوم
ً
الـجـهــاد والـتـشــدد والـتـطــرف فـكــريــا ،إال أن الـقـيــادة مع
مصالح خاصة في فترات وعقود معينة من تاريخها
كانت تحاول الظهور في صــورة فصيل سياسي نابذ
للعنف ورافض له.
جدلية تمثيل هؤالء الشباب لإلخوان المسلمين من
عدمه تأتي -في وجهة نظرنا -من الفصل ما بين الفكر
والفعل ،ما بين التطرف واإلرهاب ،أي بين ما ُيربى عليه
الشباب داخــل اإلخ ــوان ومــا ترجم مــن أفـعــال مــن جــراء
تلك التربية .فبالفصل بين الفكر والفعل تأتي المبررات
اإلخوانية بأن هؤالء ليسوا ممثلين لهم ،ولكن ال يمكن
تشريح عقل إرهابي دون الوقوف على فكره وكيف تربى
ونشأ ،حيث إن الفكر "التطرف" يمثل البنية التحتية
للفعل "اإلرهاب".
وه ـ ــذا م ــا ظ ـه ــر ف ــي شـ ـه ــادات ش ـب ــاب م ــن اإلخ ـ ــوان
المسلمين اتجهوا نحو سورية ونشر عنه تقرير في
مــوقــع "إضـ ــاءات" ال ــذي أقــر أحــدهــم -وفـقــا للتقرير -أن
المناهج التربوية كانت مناهج محفزة على الجهاد
باعتباره فريضة غائبة دون تطبيق في الواقع العملي،
وهــذا مــا يظهر أن جماعة اإلخ ــوان المسلمين جماعة
إرهــابـيــة عنيفة ،ولـكــن هــذا العنف عنف يرتبط بعدم
تحقيق المصالح السياسية للقيادة ،التي تعمل على
تحضير الـشـبــاب وتشكيل عـقــول مـتـطــرفــة ،فـفــي حــال
ً
الفشل سياسيا يتجه ا لـشـبــاب تلقائيا لترجمة تلك
األفـكــار إلــى أفـعــال ،ومحاولة من القيادة الحفاظ على
مصالحها تـســرع للنفي والـتـبــرؤ مــن ه ــؤالء الشباب
المغيبة عقولهم.
* كاتب وباحث سياسي مصري متخصص في
شؤون اإلسالم السياسي

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4056اﻻﺛﻨﻴﻦ  4ﻣﺎرس 2019م  27 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

١٠

economy@aljarida●com

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ  ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٢٦١
٢.٤٩٢ ٢.٨٩٥ ٣.٢٩١

ﺑﻨﻮك ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ٪١.٢٥ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻂ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ،وﺷ ـﻬ ــﺪ ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎ ﻟﻸﻋﻠﻰ.
ووﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ،ﻓــﺈن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺮﺳﻮم
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﻴﺒﺪأ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ  25اﻟـﺠــﺎري،
ﺣﻴﺚ أﺷــﺎرت ﻣﺼﺎدر اﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﻮم
ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻘــﺎﺿــﺎﻫــﺎ وﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺎرف أﺧﻴﺮا وﺟــﺪت ﺿــﺮورة إﻋﺎدة

اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ،وﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي .وﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ
اﻟــﺮﺳــﻮم زﻳ ــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،إذ
اﻋﺘﺒﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر أن أﺳﻌﺎر
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وآن اﻷوان ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻹﻃـ ـ ــﺎر ،أوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر
ﻧﻔﺴﻬﺎ أ ﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻔﺘﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات ،ﻛﺎن أﺣﺪ
اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻳﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ رﺳ ــﻮم ﻣـﻘــﺪارﻫــﺎ 10

دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻨﻜﺎ آﺧﺮ ﻛﺎن
ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑـ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ رﺳﻮم أﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ 33
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل رﺳﻮم
إﻋﺎدة إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ رﺳﻮﻣﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  15دﻳﻨﺎرا،
ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ  ،20واﻟﺸﻴﻚ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣﻦ  5اﻟﻰ
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ
ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ.

٥.٥٢٥
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ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﻓ ــﺮض
وﺗـﺤـﺼـﻴــﻞ ﻋـﻤــﻮﻟــﺔ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ﺳ ــﺪاد ﻟﻠﻘﺴﻂ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮوض اﻹﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  1.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻂ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ رﻓــﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻰ  20دﻳﻨﺎرا.
وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ دورﻳـ ـ ــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻗﺒﻞ
إﻗﺮارﻫﺎ ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ
رأت أن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« :ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ« ﻟﺒﺪء »ﻓﺤﺺ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ«
ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺗﺴﻠﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ )ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ( ﺑــﺎﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﻔـﺤــﺺ اﻟـﻨــﺎﻓــﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ »اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«.
وأوﺿﺢ »اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ« ،ﻓﻲ إﻓﺼﺎح ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ أﻣﺲ ،أن ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.
ّ
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« :ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮض
ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ

إﺧﻼء أرض اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻢ
»اﻟﺮاﺑﻄﺔ«ً :
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ

وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣ ــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺮض
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  4.551ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨــﺎر ﻟـﻤــﺪة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2020وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳــﺪاد اﻟﻘﺮض
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺎﻟﻎ  1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ
دﻓ ـﻌ ــﺎت ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أن اﻟـ ـﻐ ــﺮض
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
أﻧـﺸـﻄــﺔ ﻋ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ
إﻟــﻰ أن أﺛــﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ راﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﻟـﻠـﻨـﻘــﻞ
»اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ« ،إن ﻣــﻮﺿــﻮع ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ إﺧ ــﻼء أرض
ً
اﻟﺪوﺣﺔ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أﻣﺲ ،أن ﺗﺴﻠﻴﻢ
ً
اﻷرض ﺗــﻢ ﻧـﻔــﺎذا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟـﺼــﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﻓﺒﺮاﻳﺮ
.2018
ً
وﺟﺎء إﻳﻀﺎح »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ،ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ
ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺧﻼء أرض اﻟﺪوﺣﺔ.

ً
»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻴﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎر ﺣﺎﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ
ً
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  2019/3/3ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ
ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر.

ً
»ﺷﺎرﻗﺔ أ«  :ﺗﻮزﻳﻊ  %6.5ﻧﻘﺪا
ﺻ ـ ــﺎدق اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارة ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎر ﻗـ ـ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ــﻸﺳـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺖ واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺪول
أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
إﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ  23ﻣـ ــﺎرس اﻟ ـﺠ ــﺎري

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺎل

أو ﻓﻲ  30اﻟﺸﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ .وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  6.5ﻓــﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 .2018/12/31وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ
ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ  2.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻋﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓﻲ
 2018ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ أرﺑ ــﺎح ﺑﻠﻐﺖ 5.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻋﺎم .2017

 1.45ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ« ﻓﻲ 2018

ﺷﻄﺐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻟﻤﻌﺎدن« ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺷﻄﺐ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻴﺘﺎﻟﻴﻜﺲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ
ً
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﻤﻌﺎدن« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻣﺲ ،إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ ﺟﺎء ت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة
ﺻــﺎدرة ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 28ﻓﺒﺮاﻳﺮ ً 2019
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ

اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ اﻧ ـﻌ ـﻘــﺪت ﻓ ــﻲ  8ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﺸﻄﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﻌﺎدن« إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ً
وﺳﻴﺠﺮي اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.

»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ« ٢٥٦.٢ :أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺒﺮاﻳﺮ
أﻋـﻠـﻨــﺖ إدارة ﻧ ــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،أن إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  256.2أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
) 845.5أﻟﻒ دوﻻر(.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟـﺼــﺎدرة واﻟ ــﻮاردة اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻹدارة
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  856ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  656ﺷﻬﺎدة وﻛﺘﺎب ﺗﺜﻤﻴﻦ ،و115
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺻﺎدرا ﻟﻠﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈدارة ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
أﻓﺎد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
واﺣﺪا.
وﺗﻬﺪف اﻹدارة إﻟﻰ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ واﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ
اﻟـ ــﻮزراء واﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة.

ً
»اﻟﺘﺠﺎرة« ١٢٨٥ :ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،إﻧﻬﺎ أﺻــﺪرت  1285ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﺒــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﻸﻋـﻤــﺎل )اﻟ ـﻨــﺎﻓــﺬة اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة( ﺧــﻼل
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺤﺖ »اﻟﺘﺠﺎرة« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ  1232ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺷـﺨــﺎص ،و 20ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـ ُـﺤ ــﺮة اﻟـﻤـﺘـﻨــﺎﻫـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻐــﺮ ،و 33ﺗــﺮﺧـﻴـﺼــﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ  4471ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص
اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻬﺎ  2633ﻃﻠﺒﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ  1047ﺷﺮﻛﺔ ،وﺟﺎر
ﺗﺄﺳﻴﺲ  1561أﺧﺮى.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ  1771ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص،
أﺻﺪرت ﻣﻨﻬﺎ  1232ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ،ﻣﻊ وﺟﻮد  645ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ  115ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻬﺎ  37ﻃﻠﺒﺎ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ  9ﺷﺮﻛﺎت ،وﺟﺎر ﺗﺄﺳﻴﺲ 28
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ  36ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ أﺻﺪرت ﻣﻨﻬﺎ  20ﻃﻠﺒﺎ وﺟﺎر إﺻﺪار  16أﺧﺮى.
وأﻓﺎدت ﺑﺘﻠﻘﻴﻬﺎ  120ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أﺻﺪرت
ﻣﻨﻬﺎ  33ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ وﺟﺎر إﺻﺪار  87ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤــﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ  28ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أﻣ ــﺲ ،إن ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟﻄﺎﺣﻮس
اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎﺻﺔ.
و ﻋــﻦ أ ﺛــﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
أوﺿﺤﺖ »اﻟـﻤــﺎل« أن اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

أﻇ ـﻬــﺮت اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻛــﻦ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ 1.45
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻦ  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2017ﺑﻠﻐﺖ
 733.67أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،إن ارﺗﻔﺎع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻣ ــﺮده إﻟ ــﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻟــﺔ
ﻟـﻌـﻘــﺎرات اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

»أوﻟﻰ« :إﻏﻼق ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻟـﻠـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮد،
إﻧ ــﻪ وﻹﻋـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ ر ﻗــﻢ  17ﺣﺴﺐ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺗــﻢ
إ ﻏ ــﻼق ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ا ﻟــﻮ ﻗــﻮد
ﺑ ـ ـﺘـ ــﺎر ﻳـ ــﺦ  2019 /3 /3و ﺗ ـﻤ ــﺖ

ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
»ﻓ ـ ـ ـ ــﻮر ﺑ ـ ـﻴـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺮز« ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم
ﺑـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء وإﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة
اﻟ ـﺘــﺄﻫ ـﻴــﻞ .وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ »اﻷوﻟـ ــﻰ«
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
أن أﺛ ــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ اﻟـﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺣﻴﻦ
إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ.

ً
»أﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ« :ﺗﻮزﻳﻊ  %5ﻧﻘﺪا
أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻤﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أر ﺑــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻋﺎم .2018
ً
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﺒـﻴــﺎن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
دﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ا ﻟـﻌـﻤــﻮ ﻣـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  20أ ﺑ ــﺮ ﻳ ــﻞ ا ﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺟ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ا ﻟـﺴـﻨــﻮ ﻳــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أر ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
 1.075ﻣـﻠـﻴــﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ﻋــﻦ ﻋ ــﺎم  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
أرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ  2.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻋﺎم ،2017
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

وﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوف
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ،ﺗﻔﺮض
اﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻴــﻂ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ
ﺗــﻮﺳـﻌـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ وﺟ ـﻬ ــﺎت ﻏﻴﺮ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪى
اﻟـﺨـﻄــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺪ ﻳـﻨـﺠــﻢ ﻋﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ــﺎ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﺘــﻪ إﺣـ ــﺪى
اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﺳﺘﺜﻤﺎر
 100ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ،
وﻫـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺬي
ﻳﺴﺠﻞ أﺳﺮع ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻓـ ــﺈن
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ،
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘــﻪ إﻟ ـﻴــﻪ
»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل
ﺑﻼﺗﺲ« ،وﺻﻒ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗـﺸـﻜــﻞ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ رﻗ ــﻢ واﺣ ــﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﻼده ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺟﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺬب اﻟـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪ
اﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎرات ﺿ ـ ـﺨ ـ ـﻤـ ــﺔ،
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ وﻣ ـﻌــﺎﻣــﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻛ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎوﻳـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
راﺗـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺮي ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ــﻮف
ﺗﻜﻮن اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ﻋ ـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻗ ــﺪ ﺗﺨﻠﻔﺖ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ

اﺿ ـﻄــﺮار اﻟـﺸــﺮﻛــﺎء اﻟــﻰ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﺪ ﺻﺪور
ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟـﻤــﺰارﻋـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻫ ــﺎ أوﻻ .وﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺳﻮف ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻋ ــﺎم  ،2021وﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ
أن ﻳـ ـﺒ ــﺪأ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺮح
إ ﻧ ـﺘــﺎ ﺟــﻪ ﻋ ــﺎم  – 2025ﺑﺤﺴﺐ
ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ،اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﺗـ ـﻘ ــﻮل أوﺳـ ـ ــﺎط ﻣ ـﻘــﺮﺑــﺔ ﻣﻦ
ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻂ إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓﻲ
ﻗـﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟــﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ اﻋــﻼﻧــﻪ ،وإن ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻻدارة ﻓ ـ ــﻲ أ ﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﻮ ﻗ ــﻊ
ﺗــﺪرس ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺧﻠﻖ
ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮم
اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻪ ،وأول ﻫﺬه اﻟﺪول ﻫﻲ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر
ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻏﻀﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗـ ــﻪ اﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻬﻨﺪ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻃـﻠـﺒـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺨــﺎم ﺑﻨﺤﻮ  245أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ  14ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ .وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ–

وﺑﺤﺴﺐ وود ﻣﺎﻛﻨﺰي– ﺳﻮف
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻘﻮة .وﻓﻲ اﻷﺟﻞ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﻞ ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ أوﺑ ـ ـ ــﻚ ،ﺳ ـ ــﻮف ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ
اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟﻬﻨﺪ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  5.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ
ﻋﺎم .2040
وﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق،
أن أﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ
اﻟ ـ ــﻰ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻳ ــﻮم
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺧ ـ ـﻔـ ــﺾ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ

أوﺑــﻚ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﻣ ــﺪاد.
وﻗ ــﺪ وﺻ ــﻞ اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ــﻰ 3
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وﻻﻣـ ـ ـ ــﺲ أﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ــﻪ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ
ً
أﺷﻬﺮ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺄﻣﻞ ﺗﻮﺻﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﺮﻳﺐ ﺣﻮل اﻟﺤﺮب
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ .وﻟ ـﻜــﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻻﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
وﻗــﺪ وﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻵﺟﻠﺔ إﻟﻰ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  57دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
وﻫــﻲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاوﻟـ ـ ـ ــﻮن إن
اﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﻇ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻮر ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ـ ــﺮات ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ ،ﻟﺤﻞ
ﻧ ــﺰاﻋ ـﻬ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري اﻟـ ــﺬي
أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻳﺤﺮص اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﺑ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻷول ﻣــﻦ
ﺷ ـﻬــﺮ ﻣـ ــﺎرس اﻟـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﻫــﻮ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪد ﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ
ً
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪﻧ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ،وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ
ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
واﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻫ ـ ـ ــﺬا
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﻇﻬﺮت
ً
اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات أﺧ ـﻴ ــﺮا إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﺑﺮﻗﺎن« :اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت »اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ً
»ﺑﻨﻜﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳﺰال راﺑﺤﺎ وﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺤﻮط ﺗﺎم«
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺮﻗﺎن راﺋﺪ اﻟﻬﻘﻬﻖ» :ﺳﻮف
ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي
ﺳﻠﻜﻨﺎه ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺲ
اﻟﺤﺠﻢ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺻﻐﺮ
ً
ﻗﻠﻴﻼ«.

●

أﻛ ــﺪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺒـﻨــﻚ "ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن" اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ راﺋﺪ اﻟﻬﻘﻬﻖ،
ان اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻌﺮﺿﻪ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ  22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﺮد ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ
أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ "اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻫﻲ
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ،إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻌﻬﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ً
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻔﺎءة".
وأﺿ ــﺎف اﻟﻬﻘﻬﻖ ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي ﺑﻨﻚ
ﺑﺮﻗﺎن" ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018أن اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻧﺴﺒﺔ  150ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟـﻘــﺮوض
اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻧﺴﺒﺔ  100ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو ﺣﺘﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ،
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻜﻔﺎءة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق "ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺮص
ﻋﻠﻰ أﻻ ﻧﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻮق ﺑﻞ ﻧﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻪ وﻧﺤﺎول أن
ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮق".
وأﻛﺪ أن "ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  4.1إﻟﻰ  2.7أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  3.1إﻟﻰ  1.8ﺛﻢ إﻟﻰ
 1.6ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺴﺐ
ﻗـﻴــﺎس اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  170ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  339ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  120ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  168ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ
ً
ً
 196ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  133ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺛﻢ إﻟﻰ  128ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻬﻘﻬﻖ ،أن اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺳﻨﻀﻄﺮ
إﻟ ـﻴــﻪ "أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ إﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻬﺎﺷﻞ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

اﻻﺳ ـﺘ ــﺮداد اﻟـﺘــﻲ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑـﻬــﺎ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ
ً
ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة" ،آﻣــﻼ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ
ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ.
وﻋــﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن "ﺑﻨﻜﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ً
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻﻳﺰال راﺑﺤﺎ ،وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺤﻮط ﺗﺎم
وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ازدادت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻫﻨﺎك ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻮاﺻﻞ ﺑﻨﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ"،
ً
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻘﺮوض" ،ﻓﺈﻧﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻫﻨﺎك وﺳﻮف ﻧﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق".
وﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻌﺎم  2019ﻗﺎل
اﻟﻬﻘﻬﻖ" ،ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻨﺎه
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺻﻐﺮ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ،ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ َدﻳﻨﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻧﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻤﻼءﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻜﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋــﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻤﻮﻳﻞ
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺘﻰ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻬﺎ .وﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 32.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ "ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺿﺨﻤﺔ وﺳــﻮف ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻫــﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻨﺎة
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ".

أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،د .ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻬــﺎﺷــﻞ،
إ ﻋ ــﺪاد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺸﻬﺎدة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻗـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻋـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻧ ــﻪ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ
أﺻﺪر "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻓﻲ  20دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2016ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑـﺸــﺄن ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺷﻤﻠﺖ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﺒــﺎدﺋ ـﻬ ــﺎ
وأدوار ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ
اﻟ ـﺸــﺮﻋــﻲ اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ واﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ
وﻧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﻗ ـ ـﻴـ ــﻖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ
وأﻫﺪاﻓﻪ.
وأوﺿـ ــﺢ" :ﻟـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻤﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ ﻗﺎم

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ

)اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي( ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻣــﺪى ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ وﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ
واﻟﻤﻬﻨﻲ".
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ أﻇـﻬــﺮت
اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻜــﻮادر
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿــﺮورة
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟـﺠـﻬــﻮد واﻟـﻤـﺒــﺎدرات

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﺪرات ﻛﻮادر
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛ ـ ــﺮ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـﺴـﻌــﻲ
ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﻓﻨﻴﺎ وﻣﻬﻨﻴﺎ ﻓﻲ أﺻــﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ
واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻋـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺪﻗ ــﻖ
اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.

وأﻛﺪ ﺣﺮص "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ واﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﻮل ﻓــﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﻬﺎﺷﻞ أن أﺑﺮز ﻣﻤﻴﺰات
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدة أﻧ ـﻬــﺎ أوﻟـ ــﺖ اﻟ ـﺠــﻮاﻧــﺐ
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا،
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺧ ـ ـﺼـ ــﺺ ﻧ ـ ـﺼـ ــﻒ وﻗـ ــﺖ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﺧﺼﺺ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن "اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي"
اﺳـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺪ ﻓـ ــﻲ إﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدة ﺑــﺄﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت
وأﺣــﺪث اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗـﻤـﺘــﻊ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي وﻫـﻴـﺌــﺔ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻀﺮاء ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٩.٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳـﺠـﻠــﺖ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ً
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أوﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺸﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 29.98ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5261.64
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺳ ــﻂ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  19.8ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 95.6
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3975ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ رﺑــﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.79ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  43.25ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5525.44ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 16.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 47.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2375ﺻﻔﻘﺔ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ وﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.06ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  2.73ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

 4775.72ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  3.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 48.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  1600ﺻﻔﻘﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﻀﺮاء
ً
ً
ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺲ ،ارﺗــﺪادا ﻗﻮﻳﺎ
ً
اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻗ ــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻴﻮﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺳﻂ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ دﺧﻮل اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ
ً
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻗـﻄــﺎع
ً
اﻟﺒﻨﻮك ،ﻟــﺬا ﺟــﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻄﺎع ،وﺳﺠﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ واﺿﺤﺔ
وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق أﻣﺲ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺎن اﻟﺴﻬﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ َ
ودﻋ ـ ـ ـ ـ َـﻢ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ

اﻟ ـﺴ ــﻮق ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ أو ﺣﺘﻰ
ً
ﺳﻌﺮﻳﺎ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺒﻴﻊ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﻬﻢ
ً
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ
ﻣﻦ أﻟﻮان ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟـﺨـﻀــﺮاء اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،ﻟﺘﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ
ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ
أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع وﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ،
وارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ودﺑ ـ ـ ــﻲ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻄﺮ وأﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ وﻗﻊ
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳــﻮاق

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ »اﻟﺤﺼﺎد«
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ
 27ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓ ــﻮز أﻣـﻴــﺮة
ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  100000د.ك ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮاﺋــﺰ اﻟـﺤـﺼــﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻮ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺤﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﻴﺪ

رﺳــﻢ ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺪاء اﻟ ـﺤ ــﻆ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﻘــﺪم
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  850ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺢ ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ  21ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة

أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
ﻛ ـ ـﺒـ ــﺮى ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ  10000د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ  20ﺟــﺎﺋــﺰة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣـﻨـﻬــﺎ  1000دﻳ ـﻨ ــﺎر ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  100000د.ك ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺟﻮاﺋﺰ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ
 250000د.ك ﻟﻠﺮاﺑﺢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
وﻟﻌﻞ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻫــﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻌــﺪون ﺑــﺎﻟ ـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣــﻦ ﻋـﻴــﺪ اﻟـﻔـﻄــﺮ وﻋـﻴــﺪ اﻷﺿـﺤــﻰ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺮاﺑﺤﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
"اﻟﻤﺘﺤﺪ" ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ 100000
د.ك ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ،أﻋﺎدﻫﻤﺎ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
واﻟﺒﺮﻛﺎت.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟﺠﺬاﺑﺔ ،ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻤﻼء اﻟﺤﺼﺎد
اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أرﺑ ـ ــﺎح ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋ ـﻘ ــﺪ
اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺴﺎب
اﻟﺤﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻸﺳﺮة
واﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰات،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﻮاء
اﻟﺠﺪد أو اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن.

ارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮرو
وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺻ ـ ــﺮف
اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣﺲ،
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر،
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.345دﻳﻨﺎر،
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧـ ــﺔ ﺑـ ــﺄﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺻ ــﺮف
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ،
إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴــﻪ
اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى  0.400د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر،
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ــﻚ
اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻋـﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑ ـﻘــﻲ اﻟـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع وﻛــﺎن داو ﺟﻮﻧﺰ ﻗﺪ
اﻋﺘﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  26أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ أﻣﺲ،
إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﺑـ  14.7ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك ﺑـ 9.7
ﻧﻘﺎط وﻋـﻘــﺎر ﺑ ـ  7.2ﻧﻘﺎط وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑ ـ 3.9
ﻧـﻘــﺎط وﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ واﺗـﺼــﺎﻻت
ﺑـ  1.2ﻧﻘﻄﺔ وﺧــﺪﻣــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ 0.49
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  22ﻧﻘﻄﺔ
وﻣـ ـ ــﻮاد أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  1.2ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـ ـ  0.4ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮت ﻣــﺆﺷــﺮات
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
و ﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ

اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  4.7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ﻧﺒﺴﺒﺔ  0.96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑـﺘــﺪاول  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.81ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.92ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﺗ ـﺠــﺎري ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1.3
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر وﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.57ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ،
ً
ﺟــﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب إذ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  16.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟ ـ ــﺎء ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻲ
ﻣـﺘـﺤــﺪ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  9.2ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ وﺑﻨﻤﻮ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.81ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﺳﻬﻢ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون ﺑ ـﺘ ــﺪاول  9.2ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء

ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺘﺮوﺟﻠﻒ ﺑﺘﺪاول  6.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ ﺳﻬﻢ أﻋـﻴــﺎن ﺑ ـﺘــﺪاول  3.7ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺳﻬﻢ وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗـﺼــﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ ع إذ ارﺗـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.6ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ ورﺑ ــﺔ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ أ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ أﺳـﻤـﻨــﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛ ــﺎن أﻛـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ ﺳـﻬــﻢ ك
ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ إذ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  47.6ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﻤــﺪن ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﻛــﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.9ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻴﺔ د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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»أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ« ١٢٢ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻛﺘﺸﻔﻮا ّذرة اﻟﻜﺮﺑﻮن!

ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺰم اﺳﺘﺜﻤﺎر  ١٣.٢ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ٢٤ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق
ّ
ﺳﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ أورﻳﻨﺖ
ﺑﻼﻧﻴﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺰام اﻟﻜﻮﻳﺖ
دوﻻر،
ﻣﻠﻴﺎر ً
اﺳﺘﺜﻤﺎر ً ١٣.٢
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ٢٤ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮق.

ﺣﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

أﺑﻮ زﻛﻲ

أﻛ ــﺪ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
"أورﻳـ ـﻨ ــﺖ ﺑــﻼﻧـﻴــﺖ ﻟــﻸﺑ ـﺤــﺎث" أن
ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﺠ ــﺎري
ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻫ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ دول ا ﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ
ﺗﺘﺠﺎوز  122ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟ ــﻰ أن ﻋـﺠـﻠــﺔ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق ﻻ ﺗـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ،ﺑــﻞ
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ وأﻛ ـﺒــﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وأوﻟــﻮﻳــﺔ
ً
ﻗﺼﻮى ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ "اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ــﻮر
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎرع :اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﺮق ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ" اﻟ ــﻰ ان دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﻟ ــﺪول
ً
ً
ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺎ وﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﺒـﻨـ ًـﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤ ــﺔ ،ﻣ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺔ
ﺑ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺔ ﻷن ﺗـﺼـﺒــﺢ ﻣﻦ
أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة
ﻓــﻲ ﺟــﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات وﺗﻨﻮﻳﻊ
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻫﻮ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ
ً
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺈن
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ
ً
 12ﺳﻮﻗﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ّ
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺮق ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ
ً
ً
ﻋ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻼ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ﻓ ــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗــﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ً
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ
ً
ﺣ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺎ ﻟـ ــﻼزدﻫـ ــﺎر اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳــﻊ ،ﻓــﺈن
ً
ً
ﻫـ ـﻨ ــﺎك إﺟـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎﻣ ـﻴــﺎ ﻧـﺤــﻮ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋـﺒــﺮ
ﺷ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ واﻟـﺨــﺎص،
ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ ،وﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق

اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻠﻐﺖ  1.14ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﺣﻴﺚ ّ
ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺠﺴﻮر واﻷﻧﻔﺎق ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ً
 1069ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮو ﻋ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺮق ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ
 122.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
"أورﻳﻨﺖ ﺑﻼﻧﻴﺖ" ﻧﻀﺎل أﺑﻮزﻛﻲ،
إن "ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺘــﻲ أﺷــﺎر
اﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أن اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻗﺼﻮى
ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺮق ،ﺣ ـﺘــﻰ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
أﺛــﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧ ــﻼل ﻋــﺎﻣــﻲ
 2014و  .2015ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺣ ــﺎ ﻓ ـﻈ ــﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ
اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺗـﺠــﺎه ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻜﺸﺎف
آﻓـ ـ ـ ــﺎق وﻃـ ـ ـ ــﺮق ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ

اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص".
وأﺿﺎف أﺑﻮزﻛﻲ" :ﻻﺗﺰال وﺗﻴﺮة
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻄــﺮق
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳ ــﺆﺷ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺰام اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت
ﺑـﺘــﻮﺳـﻴــﻊ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء
وﺗــﺮﻣ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺠ ـﺴــﻮر واﻟـﺘـﻘــﺎﻃـﻌــﺎت
واﻷﻧﻔﺎق واﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ".
ّ
وﺳ ــﻠ ــﻂ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎر  13.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ً
 24ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﺑـﻄــﻮل ﻳﺒﻠﻎ 93
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 15
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ) 4.8ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر( ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻣ ـﻌ ــﺮض "إﻛـﺴـﺒــﻮ
 2020دﺑــﻲ" ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر.

 Ooredooﺗﻄﻠﻖ أﺟﻬﺰة Samsung
ﺗﻘﻴﻢ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻴﻮم ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
إﻃ ــﻼق أﺟ ـﻬــﺰة ﺳــﺎﻣـﺴــﻮﻧــﻎ Galaxy S10
و Galaxy S10+و Galaxy S10eاﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﻤﻤﻴﺰة ،ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺎرع
اﻟﺴﻮر ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  4ﻋﺼﺮ اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻰ  12ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ "اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ" ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،اﻟﻤﻮزع اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ واﻟ ـﺨــﻮاص
اﻟﻤﻄﻮرة ،ﻣﺜﻞ :ﺷﺎﺷﺔ  Infinity-Oاﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،وﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺘﻌﺪدة

أﺣﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ

Twitter @aarbeed

اﻟﻌﺪﺳﺎت ،ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻻﺗـﺴــﺎع ،وﻗــﺎرئ
ﺑ ـﺼ ـﻤ ــﺔ اﻻ ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﻊ ﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،Ultrasonic
و ﺧ ــﺎ ﺻـ ـﻴ ــﺔ  PowerShareا ﻟ ــﻼ ﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ،
وﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺔ ذﻛ ـﻴــﺔ ﺗـ ــﺪوم  24ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﺟﻬﺎز ذﻛــﻲ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺒﺔ ،وذاﻛــﺮة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﺳﻌﺔ  512ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻣــﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ 6.1
ﺑﻮﺻﺎت ﻷﺟﻬﺰة  ،Galaxy S10و 6.4ﺑﻮﺻﺎت ﻷﺟﻬﺰة ،Galaxy S10+
و 5.8ﺑﻮﺻﺎت ﻷﺟﻬﺰة .Galaxy S10e

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻛـ ـﻤ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮت اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  400ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ
 9ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق ،ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ،اﻟــﺬي
ﺳﻴﺮﺑﻂ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ داﺧـ ـ ــﻞ ﻛ ــﻞ دوﻟ ـ ـ ــﺔ ،ﻳـﺘــﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ ﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر واﻷﻧـﻔــﺎق اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﺑــﻂ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ﺑ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨ ــﺔ ُﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻮل 680
ً
ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮا ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﺳـﻴـﺨـﺘـﺼــﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ زﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ً
وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻔﺮق– اﻟﻐﻮﻳﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ
اﻟـ ــﺬي ﻳــﺮﺑــﻂ أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺪود
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،وﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ 5.3
ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺘــﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺳ ـﻌــﺔ ﺟ ـﺴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓﻬﺪ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،1950ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ
ﺟﺪا ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ آﻧﺬاك ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻜﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ّ
ﺳﻤﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹﻧﺸﺎء ،وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ دوره
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎء اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎدا
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻤﺴﺘﺪام ،وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺑﻌﺪ أﻋﻮام ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺪت ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﻠﻚ اﻹﻣﺎرة اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺤﺠﻤﻬﺎ
وﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،وأﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣـﺘـﻄــﻮر وﻣ ـﻨــﺎﻫــﺞ ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ وﻣ ـﻨــﺰل واﺳــﻊ
وﺟﻤﻴﻞ ،وﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺘﺬوق ﻃﻌﻢ اﻟﻤﺎء
اﻟﺤﻠﻮ واﻟﻌﺬب ،اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻀﺎرة ،واﻟﺬي
ﻳﺘﺪﻓﻖ اﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض.
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺸﻮﻳﺦ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻹﻧﺸﺎء وﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﺘﺪﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟــﻰ ﺑـﻴــﻮت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﻳـﻘــﻮد اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﺳـﻴــﺎرات
ﻓﺎرﻫﺔ ﻳﻄﻮف ﺑﻬﺎ ﺷــﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻷﻟﻮان
واﻷﺷﻜﺎل ،ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺤ ــﻂ أﻧـ ـﻈ ــﺎر اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
واﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺴــﻮاء .ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ﻣﻦ
دول اﻟﺠﻮار اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻔﻮق
ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ،وﻫﻜﺬا أرادت
اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن.
اﻧﺘﻬﺰت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻓﺄﻧﺸﺄت
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  1953ﻟﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻰ أﺳﻮاق أﺧﺮى.
ﻫــﺬه اﻹﻣــﺎرة اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻏــﺪت دوﻟــﺔ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﻋﻀﻮا ﻓﺎﻋﻼ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻔﻂ.
وﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮل إن اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻠـﻌــﺐ
دورا أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫﻲ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،أي اﻟﻨﻔﻂ،
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺼــﺎدر اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،وﻟ ــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻃﻮال ﻧﺼﻒ
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ.
إن اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ

إﻧـﺠــﺎزاﺗـﻬــﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  10ﺳـﻨــﻮات ،وﻫــﺬا
ﻣﻌﻨﺎه أن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  10ﺳﻨﻮات ،ﻷن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﻠﻚ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟـﺜــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا
ﻣﺎﻟﻴﺎ وﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2035
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎل اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ أﺷ ــﺮﻧ ــﺎ اﻟ ــﻰ ذرة اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ودورﻫ ــﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣــﺎدة
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ ﻛﻞ ذرات
اﻟﻤﻮاد دون اﺳﺘﺜﻨﺎء .ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.
أﻗﻮل إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﺪ أﺣﺎدي ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ ،وﻗﺪ
اﺟﺘﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ردﻳﻒ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻧﺤﻦ ﻧــﺮى أن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺼــﺪر ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﻣ ــﺎدة اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم اﻟ ــﺬي ﻣ ــﺎزال ﺑــﺮﻣـﻴــﻼ أﺳ ــﻮد ذا
ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺪودة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺠﻌﻠﻪ
ﺑﺮﻣﻴﻼ ذﻫﺒﻴﺎ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻴــﻮم ،إن اﻟــﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪف اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل
ذرة اﻟﻜﺮﺑﻮن.
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت
أﺟﺴﺎدﻧﺎ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ذرﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺬرات ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺬرات اﻷﺧﺮى ،وﻫﻲ اﻟﺬرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن
ﺑــﺎﺳـﺘـﻜـﺸــﺎف ﻋـﻠــﻢ وﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟـﻨــﺎﻧــﻮ ﻓــﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻗﺎت
ّ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻤﻜﻦ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ذات اﻟﺴﻌﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب ذات اﻟﻄﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﺴﺎرات
اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارات اﻷﺟﻮاء ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ أﻟﻴﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن.
وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ذرة اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻏﺪت ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ
ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ ،ﻓ ــﺈذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻗﺪ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓــﺈن اﻟﻨﻔﻂ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ذرة اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن ﺳﻴﻨﺠﺢ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺟﺪا.
إن اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ أن
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺪاﺋﻞ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ردﻳﻒ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﺤﺮب
ﺑﻴﻨﻬﺎ.

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« :إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺣـﺼــﻮل ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺳﻔﺮ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﺮت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻨﻮم اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ" ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺬﻫﻞ،
وذﻟــﻚ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﺗﻀﻤﻦ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ درﺟﺔ
ﻧﻮم ﻣﺮﻳﺢ ﻛﺎﻟﻨﻮم
رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٍ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،وﻟﻜﻦ ﻓﻮق اﻟﻐﻴﻮم.
وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﺒﺮ

اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟ ـﻨــﺎﺟــﺢ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ
وﺷــﺮﻛــﺔ "زورﻟ ــﻮ ﺗﻴﻜﺴﺘﻴﻞ" ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ رﻓـﻴـﻌــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ،إﻟــﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮوف ﻧﻮم أﻛﺜﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﺟﻮدة.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﻧﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺮاﺣﺔ،
ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون
اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﺎع ﺑ ـﻨــﻮم ﻫــﺎﻧــﺊ ﻟـﻴـﺼـﻠــﻮا إﻟ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
رﺣـﻠـﺘـﻬــﻢ وﻫ ــﻢ ﺑـﻜــﺎﻣــﻞ ﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﻢ وﻧـﺸــﺎﻃـﻬــﻢ،

وﻳﻌﻜﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ "اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ"
ﻓﻲ "اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ.
ً
وﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﺴﻴﻄﺔ،
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻨ ــﻮم ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ اﻷﻧـ ـﻤ ــﺎط اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺰي ﻃﻮاﻗﻢ
اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

»إﻓﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي« ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻋﻨﺒﺔ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺮض اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻋﻤﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺼﺮي

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﺧﺘﺘﻢ "ﻣﻌﺮض اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮي" ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
أﻣﺲ اﻷول ،وﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ "إﻓﺮﺳﺖ" ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض واﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮات ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻛـﺒــﺮى
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣ ـﺘ ـﻔــﺮﻗــﺔ أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮرة.
وﻗـ ـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة "إﻓ ــﺮﺳ ــﺖ"
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻫﺸﺎم ﻋﻨﺒﺔ
ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن اﻟﻤﻌﺮض
اﻟ ـ ــﺬي اﻧ ـﻄ ـﻠــﻖ  27ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺣـﻘــﻖ
ً
ً
ً
ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ وﺣ ـﻀ ــﻮرا ﻛـﺜـﻴـﻔــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﻤ ـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﻴﺪة.
ّ
وأﺿﺎف ﻋﻨﺒﺔ أن ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺚ ﻋﺪة
ً
رﺳﺎﺋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أوﻟﻬﺎ أن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻈﻞ داﺋﻤﺎ
ً
وأﺑﺪا أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق،
وأن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺨﻴﺮ ،وأن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ

اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ً
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ أدت دورا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ
ً
اﻹﺟ ــﺮاء ات واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻓﺮض
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ
ً
ﺣـﻘــﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻣ ـﻌــﺮض إﻓــﺮﺳــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﺑــﺎت
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ
ﻣــﻦ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎت ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺮﺿﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ.
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻋ ــﺪد زوار اﻟ ـ ــﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺮض "إﻓﺮﺳﺖ" اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺠﺎوز  10آﻻف
ً
زاﺋﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﺸﻜﻞ إﺣ ــﺪى اﻟــﺪﻋــﺎﻣــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺠﻠﺔ
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻌﺎرض
ً
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ راﻓــﺪا ﻣﻦ رواﻓــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮاﻓﺪ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ "إﻓ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﺖ" ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ

اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎرض
اﻟـﻤـﻘــﺮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
واﻟﻤﻘﺒﻞ ،إذ إن أﺟﻨﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض واﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ً
واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﺗﺒﺎﻋﺎ،
وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن ﺟـ ـﻬ ــﻮد ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ وأﺛﻤﺮت اﺳﺘﻌﺎدة
ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺪوى
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟــﻮاﻋــﺪة
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ" ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ واﺛﻘﻮن ﻣﻦ
أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻔﺮص
أوﺳﻊ ﻟﻤﺼﺮ"
وﺑﻴﻦ ﻋﻨﺒﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺮض ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﺗﺆﻛﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرات
ً
اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺰدﻫﺮ ،ﺑﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ،
إذ ﻋــﺰزت ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻫﺸﺎم ﻋﻨﺒﺔ

اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ »اﻷﻓﻨﻴﻮز« ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻧﻈﻢ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻃﻮال ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺴﻴﺮ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﺎرج إﻳﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﺳﺖ
أﻓﻨﻴﻮ ،واﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮاﻧﺪ ﺑﻼزا ،ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ
وﻃﻨﻲ ﺟﻤﻴﻞ ،وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﻓﻞ ﻣﻦ زوار اﻷﻓﻨﻴﻮز.
وﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎون أﻳـﻀــﺎ ﻣــﻊ ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
أﻃــﺮﺑــﺖ اﻟـ ــﺰوار ﺑــﺎﻷﻏــﺎﻧــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺘــﺮاﺛـﻴــﺔ واﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ
ﻓﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ أﺻﻴﻞ.
ﻛﻤﺎ أﻗــﺎم اﻷﻓﻨﻴﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ"،
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮاﻧﺪ ﺑﻼزا ،وﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟــﺰوار ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر ﻟﻬﻢ ،وﻟﺼﻖ ﻛﻞ
ّ
ﺻﻮرة ﺑﻌﺪ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺮﻗﻤﺔ ،ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ "ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وﺷﻬﺪت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوار ،وﺗﻀﻤﻨﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻠﻮﺣﺔ  2300ﺻــﻮرة ﺧــﻼل  3أﻳــﺎم ،وﺣﺼﻞ ﻛﻞ زاﺋــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺼ ــﻮرة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ اﻟـﺘـﻘــﺎﻃـﻬــﺎ ﻟ ــﻪ ﻋ ـﺒــﺮ ﺑــﺮﻳــﺪه
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣـﻔــﻞ ﻓــﺮﻗــﺔ ﺑ ــﻼل اﻟ ـﺸــﺎﻣــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﻣﺘﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄداﺋﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻏﻨﻰ أﺟﻤﻞ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟــﺰوار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،ﱠ
ﻓﻌﻤﺖ أﺟــﻮاء اﻟﻔﺮﺣﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺰوار.
وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻓﻨﻴﻮز
اﻟ ـﺘــﺮﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺮص إدارة اﻟـﻤـﺠـﻤــﻊ دوﻣـ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﺘﺴﻮق واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻟـﺠــﺬب اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎح اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻮاﺟــﺪوا
ﻓــﻲ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ،وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟــﻮﺟـﻬــﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟــﺪى ﻛــﻞ أﻓــﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
وﺻــﺮﺣــﺖ إدارة اﻷﻓـﻨـﻴــﻮز" :ﻧـﺤــﻦ ﺳـﻌــﺪاء ﺑﻤﺎ ﻧ ــﺮاه ﻣﻦ
ﺗـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺰوار ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌ ــﺮوض وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ،
وﺣــﺮﻳـﺼــﻮن ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻛــﻞ اﻟــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ أﻣـﺘــﻊ اﻷوﻗ ــﺎت
ﺧﻼل وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﻓﻨﻴﻮز .ﻧﻘﻮم دوﻣﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﻂ ﻣﺴﺒﻘﺔ ،وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ،ﻻﺳﺘﻄﻼع
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰوار ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ".

١٣
ً
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ﺷﻬﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺒﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،إذ ﺗﺒﻨﻰ ﺣﺰب
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻜﺮة إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﺛﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻮﻗﻒ
ٍ
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻧﺤﻮ
إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻴﺎر ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ ﺑـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ وﻛﺎن
اﻷﻓﻀﻞ ً
أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،إذ ﺑـﻠــﻎ ﻳ ــﻮم اﻷرﺑ ـﻌــﺎء
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟــﻪ ﻣﻨﺬ
ً
ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018وﺻﻮﻻ إﻟﻰ 1.3336
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
ووﻓـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ،ﺑ ــﺪأ اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺰﺧﻢ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻵﻣــﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻤﻜﻦ
رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي ﻣﻦ
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﻧﻔﺼﺎل
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ  29ﻣﺎرس
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎري ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼل
ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻣـ ـ ــﺎرس ﻟ ـﺘ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ﻣــﻮﻗــﻒ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺷﻬﺪ اﻷﺳﺒﻮع
ﺗ ـ ـﺤـ ــﻮﻻت ﻛـ ـﺒ ــﺮى ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ اﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،إذ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﺣ ــﺰب
ﺛﺎن،
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻜﺮة إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ٍ
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﺤــﻮل ﻣــﻮﻗــﻒ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟــﻮزراء ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻧﺤﻮ إﺗﺎﺣﺔ
ﺧـﻴــﺎر ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﺳـﻠـﻄــﺖ ﺗ ـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣ ــﺎي ﺧــﻼل
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮم اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ اﻷﺿـ ـ ــﻮاء ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺟــﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ا ﻟـﺘــﻮ ﺻــﻞ إﻟﻰ
ا ﺗـﻔــﺎق ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮم ،وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺧـ ــﻼل
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﺨﻄﺎﺑﻬﺎ،
ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆون اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑــﻲ وإﺣــﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋــﺪم اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻣﺴﺎﻧﺪة
أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ أﺟــﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻤﻰ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﺎي أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺪرك
ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻪ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮم
ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎل ،ﻛﻤﺎ
ً
ﻳﻌﺮف اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ أﻳﻀﺎ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟ ــﻚ ،وأﻧـﻬــﺎ
ﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ،ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺔ أن
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎرﻳﺔ وﺳﻴﺘﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ذي اﻟﻤﻌﻨﻰ.
وﻗ ـ ـﺼـ ــﺪت ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ذي
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻴ ــﻪ،
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﺻـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﻣـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ
أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗ ـﻔــﺎق

اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ﺳﺒﻖ
وان رﻓﻀﻮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ
ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟ ـﻄ ـﻔ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أدﺧ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ
واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ

اﻟﻤﺴﻠﻢ :ﺧﻄﻂ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺰز
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﺳﺘﺒﻴﺎن أﻇﻬﺮ أن  ٪٩٣ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻻدﺧﺎر
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
"ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ" دوﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وﻓــﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠــﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ،
ً
اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ دوره اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي ﻓﻲ
ﻃ ــﺮح ﺣ ـﻠــﻮل ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
ﻣﺒﺘﻜﺮة.
وﻗﺎل "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻋ ـﻤــﻼﺋــﻪ وﺗـﻠـﺒـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻓ ـﻘــﺪ أﺟ ــﺮى
ً
اﺳـﺘـﺒـﻴــﺎﻧــﺎ ﺷـ ــﺎرك ﻓـﻴــﻪ ﻣ ــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ
ﻋـﻠــﻰ  600ﻣ ــﻦ أﻓـ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أن  93ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑــﺎﻻدﺧــﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وأوﺿ ــﺢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أن اﻟﻐﺮض
ﻣـ ــﻦ اﻻدﺧـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﻳﻠﻲ ذﻟﻚ
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ّ
وﺗﺮﻛﺰت أوﻟﻮﻳﺎت اﻻدﺧﺎر ﻟﺪى
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﻮل
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺎء أو
ﺷــﺮاء ﻋﻘﺎر ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء ،وﺟﺎء ﺑﻨﺪ

ﻧﻬﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ

ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎت اﻻدﺧﺎر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ"
ﻧـﻬــﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ ،إن "ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﻳﻮﻟﻲ
ً
ً
اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ
اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ أﻗﺼﻰ
ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺣ ـﺴــﺐ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎج ﻛﻞ
ﻋﻤﻴﻞ.
وﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﺳـﺘـﺒـﻴــﺎن
ً
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" اﻟ ـﺘــﻲ أﻇ ـﻬ ــﺮت اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ

ً
ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﺑ ــﺎﻻدﺧ ــﺎر
ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ اﻷﺟ ـ ــﻞ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻫــﻲ ﺧﻄﺔ
"ﺟــﺎﻣـﻌـﺘــﻲ" ،و"إﻧ ـﺠــﺎز" ،و"رﻓ ــﺎء"،
و"ﺛﻤﺎر" ،و"ﺷﻔﺎء" ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ً
ﺗﻮﻓﺮ ﺣـﻠــﻮﻻ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺼﻤﻤﺔ
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن
ً
ً
اﻟﻬﺪف ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ أو ﺧﻄﺔ
ﺗﻘﺎﻋﺪ أو زواج أو ﺗﻌﻠﻴﻢ أو رﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ".
ً
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ أن ﻛــﻞ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
اﻷﺟ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ"
ً
ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
واﻻدﺧ ـ ـ ـ ــﺎر ،وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت
اﻹﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮي ،وﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓ ــﺮص زﻳ ـ ــﺎدة دﺧ ــﻞ اﻷﺳ ـ ــﺮة ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺮﻧﺔ ذات
ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﻴﺪة.
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ رﻳ ـ ــﺎدة "ﺑـﻴـﺘــﻚ"
ﻓ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـ ــﺮح ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل
واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻂ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻠـ ـﺒ ــﻲ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
ﺷــﺮاﺋ ـﺤ ـﻬــﻢ ،وﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻠــﻮل
ﺧ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ﻟـ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ "ﺷـ ـﻔ ــﺎء" ،اذ
ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف ،وﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻮم اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ.
وﺑﻴﻨﺖ أن "ﺷﻔﺎء" ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ً
ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻟـﺤــﺎﻻت  11ﻣــﺮﺿــﺎ ﻣﻦ
اﻷﻣــﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ واﻟﻮﻓﺎة
واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ اﻟــﺪاﺋــﻢ ،وﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺪﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ،
ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺮاد
اﺳﺘﺜﻤﺎره أو اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ
ﺣـﺘــﻰ  40ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻷول.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،أوﺿـﺤــﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻳــﻮﻓــﺮ ﺧـﻄــﺔ "ﺟــﺎﻣـﻌـﺘــﻲ"
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﺒ ــﻲ أﻏـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ
ً
ﺳﻦ  18ﻋﺎﻣﺎ ،إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺨﻄﺔ،
وﻳ ـﺘ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ً
وإﻳ ـ ـ ــﺪاع اﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ،وﻛــﻞ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ
وﻗﺖ دﺧﻮل اﻻﺑﻨﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻪ .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاء
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ذي اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻰ ﻓــﻲ
 12ﻣـ ــﺎرس ،وﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮه
ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ،ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ً
وﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮد اﻻﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎق اﻟ ـ ــﺬي

أﺟ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ واﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي ﻋ ـﻠــﻰ "ﺣ ـﺴــﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ" ،واﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ "راﺗﺒﻚ
وﻓـ ــﻮﻗـ ــﻪ ﻛـ ـ ـ ــﺎش" ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻋــﻦ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﺟﺎء ت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ  5000دﻳﻨﺎر ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦﻧﺼﻴﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
 اﻟــﺮاﺑــﺢ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮيﺑﻘﻴﻤﺔ  20,000دﻳ ـﻨــﺎر ،اﻟـﺸـﻴــﺦ /راﻛــﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺒﺎح.
 اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ "راﺗﺒﻚوﻓ ــﻮﻗ ــﻪ ﻛ ــﺎش" – ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 1000
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ دﻋ ــﺎء ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أن ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﺣـﺴــﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻃـ ــﻮال اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ،وﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  5000د.ك،
وﺷـﻬــﺮﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  20000د.ك ،وﻧﺼﻒ

ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن )(500000
د.ك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﻣ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺣﺼــﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟــﻸرﻗــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻣﻠﻴـﻮن وﻧﺼﻒ ) 1500000دﻳﻨﺎر(.
وﻋـ ـ ــﻦ آﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ
واﻟـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟـﻔــﻮز
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺈﻳﺪاع 100
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب
ﻣـﺒـﻠــﻎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  500دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟــﺪﺧــﻮل
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻔــﺮص اﻟـﻔــﻮز ﻓــﺈﻧــﻪ ﻛﻠﻤﺎ
زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب
زادت ﻓﺮص ﻓﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ 25
دﻳﻨﺎرا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻔﻮز ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻹﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ
اﻟﺤﺴﺎب ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺳﺤﺐ آﻟــﻲ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺴﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻳﻮﻣﻲ ،وﻓﺎز
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر ،واﻟﻔﺎﺋﺰان
ﻫ ـﻤــﺎ :ﻋــﺪﻧــﺎن ﻣــﻮﺳــﻰ ﺷــﺎﻫ ـﻴــﻦ ،وﻋ ـﻠــﻲ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺤﻮﻳﻞ.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺤــﺐ اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ ،ﻳــﻮﻓــﺮ "ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن"
ﺳـﺤـﺒــﺎ رﺑ ــﻊ ﺳ ـﻨــﻮي ﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب "ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ" ﻟـﻠـﻔــﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  125.000دﻳﻨﺎر .وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء
أﻻ ﻳﻘﻞ رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻛــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ،ﻛـﻤــﺎ أن ﻛــﻞ 10
دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣ ــﺪة ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب  500دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق،

ﻓ ـﺴ ــﻮف ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺻــﺎﺣ ـﺒــﻪ ﻣ ــﺆﻫ ــﻼ ﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻛﻞ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

وإذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺳﺘﻨﻔﺼﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق .أﻣﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺑــﻼ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﺳﻴﺼﻮت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ  14ﻣﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  50ﻟ ـﻤــﺪة ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ،
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺎي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﻫﺬا
اﻟﺨﻴﺎر وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺪوﺛﻪ.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﻧ ـﺸــﺮت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أﻳـﻀــﺎ
وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺗــﻮﺿــﺢ ﻣ ــﺪى اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺑــﺪون اﺗﻔﺎق،
إذ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إ ﻟــﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ
اﻻ ﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳ ــﻮف ﻳـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑـﻤـﻌــﺪل ﻳـﺘــﺮاوح
ﺑﻴﻦ  6.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
اﻻﻧﻔﺼﺎل دون اﺗﻔﺎق.
وﻳـﺘــﺎﺑــﻊ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻤـﻜــﻮن ﻣﻦ
 15ﺻﻔﺤﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺮد اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﺘ ـﻠ ــﺔ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻛـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
ﻣ ــﻦ دول أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﺳـﻴـﺘـﻄـﻠــﺐ
اﻷﻣ ــﺮ أن ﻳ ـﻘــﻮم ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
واﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻫـﻨــﺎك 240
أﻟ ــﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳـﺘـﺘـﻌــﺮض ﻟـﻔــﺮض
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ،
ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﺳﻮم
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻟ ــﻰ  13ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ
ً
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

َ
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻟﺒﻴﺎن وﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﺳﺘﻀﺎف ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
وﻣــﺪرﺳــﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻣ ـﻴ ــﺪاﻧ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـﻌــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺎن.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﻔ ــﺮوع
ﻣﺼﻌﺐ اﻟـﺸـﻌــﻼن ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ً
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ "ﺳـﻌــﺪﻧــﺎ ﻛﺜﻴﺮا
ﺑــﺰ ﻳــﺎرة أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﻬﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
ً
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺟـ ـ ـ ــﺎءت ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬا ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ
اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑـﻴــﻦ وزارﺗـ ــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻷوﻗــﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن".
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻼن أن ﺑـﻨــﻚ
ﺑـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺣـ ــﺮﻳـ ــﺺ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻋ ــﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ
ً
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ دوره
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ إذ ﺗــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 130
ً
ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺪارس
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻋﻤﻬﺎ
ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺿــﺮة ﻟﻢ
ﺗ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ـ ــﺮح اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻨﺎوﻟﺖ
ً
ً
ﺟ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻟ ـﺘ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺢ أﻫ ــﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ« و»راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
أﻣـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ
"راﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻚ وﻓـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻪ ﻛ ـ ـ ــﺎش"،
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ واﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟـﺨــﺎص ،واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ،
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮة ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ
 3 1د ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ،2 0 1 9
ﻓـ ـﻘ ــﺪ أوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ان
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺔ أي ﻣــﻮﻇــﻒ
ﻛﻮﻳﺘﻲ راﺗـﺒــﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 500دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﺳ ـ ـ ــﻮاء ﺗــﻢ
ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨــﻪ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺎ أو ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺳﻨﻴﻦ ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
راﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﻪ إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ
واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﻣــﺰاﻳــﺎ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ واﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺪﻳــﺔ
ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣـﻀـﻤــﻮﻧــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 250
دﻳ ـﻨ ــﺎرا أو ﻗ ــﺮض ﺑ ــﺪون ﻓــﺎﺋــﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺮاﺗﺐ ،وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 10000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  1000دﻳﻨﺎر.

ﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي.
وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟــﻚ ،ﺳﻴﻘﻮم
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
 13ﻣ ـ ـ ــﺎرس ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ
ﺑــﺎﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﺳﻴﺘﻢ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
دون اﺗﻔﺎق أم ﻻ.

اﻗﺘﺼﺎد

ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻦ
ﺑـﻬــﺎ ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ وﻫــﻲ
ً
ﻣــﺎ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﺗـﺠــﺎه
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺗـﻨــﺎوﻟــﺖ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﺷ ــﺮح ﺣﺴﺎب
 Clickاﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰات اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ
اﻟﺸﺒﺎب.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻓﺮع
ً
ﺑ ـﻴــﺎن ﺷ ــﺮﺣ ــﺎ ﻋ ــﻦ دور اﻟـﻘـﻄــﺎع
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟ ـﻔــﺮق ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ

واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﺮ
ﻓـ ـ ـ ــﺮع ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻴ ـﻄ ـﻴ ــﺮ وﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻔ ــﺮع
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪات ﻧ ـ ـ ــﻮف اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟﺒﻨﻚ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻈﻞ
اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ" اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ــﺎﻣ ــﻪ ﻓــﺮﻳــﻖ
إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ
إﻋﺪاد وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺧﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻼن "أﻧـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻧﻀﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺼﺐ
أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﺷ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ،
وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﺸﺎرﻛﻮن رﺋﻴﺴﻴﻮن
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻟـ ـ ــﺬا ﻓ ــﺈن
ﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺘﺤﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".

»ﻧﺎدي ﺟﻤﻠﺔ« :دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﻨ ــﺪرﺟ ــﻮن ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ Premier
 ،Bankingواﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـﻠــﺮواﺗــﺐ ﻣﻦ
 1700د.ك وﻣﺎ ﻓﻮق ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ.

أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻚ اﻟ ـﻤــﺆﺳــﺲ
ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ،
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع
اﻟـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت
اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﺻــﺎﺣـﺒــﺔ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ
اﻹ ﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮو ﻧ ــﻲ ،jumla.club
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺮزوق ،إﺗﻤﺎم ﺟﻮﻟﺔ
ا ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻳ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺪ ﺋ ـﻴ ــﺔ pre-
 Series Aﻟ ـﻠ ـﺸــﺮ ﻛــﺔ أ ﺳ ـﻔ ــﺮت
ﻋﻦ دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎرب 10
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮزوق أن
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ ،ﻫــﻮ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل "ﻧﺎدي
ﺟﻤﻠﺔ" ﻓــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
أداﺋﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ
اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓــﻲ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأ ﻛـ ـ ـ ــﺪ أن اﻷداء ا ﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺮزوق

اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة و ﺟـﻴــﺰة
ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ـﻬ ــﺎ ،ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ رﻓ ــﻊ
ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ وﺟـ ـ ـ ــﺬب
اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺼـﻨـﻌـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ
ﺑـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣﻊ ﻧــﺎدي ﺟﻤﻠﺔ .وأ ﻛــﺪ ﻓﺨﺮه
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﻣـﺘـﻄـﻠـﻌــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ُﻳــﺬ ﻛــﺮ أن ﻧ ــﺎدي ﺟـﻤـﻠــﺔ ﻫﻮ
أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟـﻤــﻮردي اﻟﻤﻮاد
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼﻛـ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻳﻘﻮم ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ا ﻟـﺘــﻮر ﻳــﺪ وا ﻟـﺘــﻮز ﻳــﻊ ﻟﻠﻔﻨﺎدق
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻢ واﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎت
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺰات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ رﺳﻤﻴﺎ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪأ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎرس .2018

»ورﺑﺔ« ٥ :راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
أﻋـﻠــﻦ ﺑﻨﻚ ورﺑ ــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓــﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋــﻲ اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻣـﻤـﺜــﻞ ﻋــﻦ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟـﺤــﻆ ﺧــﻼل ﺳﺤﺐ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮج  5راﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ،
ﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر ،وﻫﻢ ﻋﺪﻧﺎن أﺣﻤﺪ زﻃﺎم،
ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،روان ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ،
ﺣﻤﺪ ﺣــﺎ ﺑــﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺳﻌﺪ ﻓﻬﺪ ﺷـﺠــﺎع اﻟﺴﺒﻮق
اﻟﻌﺠﻤﻲ.
وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪﺗﻬﻢ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
وﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ
واﻟﺘﺠﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻘﺎه اﻟﺤﺴﺎب ،ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ
إﻃــﻼق ﺣﺴﺎب "اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ" ﺑﺤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ
 ،2019ﺗﻄﻮي ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ أﻛﺒﺮ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻴﺮة اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر!
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ُ
»زﻳﻦ« ﺗﺘﻮج  ٥ﻋﻤﻼء ﺑﺴﻴﺎرات »«Range Rover Evoque

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

إﺿﻔﺎء ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ّ
ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺘﻜﺮ

زﻳﻦ

ً
ﺗﻮﺟﺖ ﺷﺮﻛﺔ »زﻳﻦ« ﻛﻼ ﻣﻦ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻓـ ــﺆاد ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺴــﺮي،
وﺟ ـ ــﻮاد ﻣـﺠـﻴــﺪ ﻋ ـﺒــﺎس ﻛ ــﻮت،
وﻣﺸﺎري ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ،
وﺗــﺎﻣــﺮ ﺳـﻴــﺪ أﺣ ـﻤــﺪ ﻣـﺤـﻤــﻮد،
وﻫـﻨــﺪ ﺧﻠﻒ ﻣـﻠــﻮح ﺑﺴﻴﺎرات
،Range Rover Evoque 2019
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟﺘﻲ
ّ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺣﻔﻞ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ
ُ
»ﻛ ــﻞ »زﻳ ــﻦ« راﺑ ــﺢ« ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻷﭬ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮز وﺳ ـ ـ ـ ــﻂ ﺣـ ـﻀ ــﻮر
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﺣﺎﺷﺪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﺧ ـﺘ ـﺘ ـﻤ ــﺖ
ُ
ﺣـﻤـﻠــﺔ »ﻛـ ــﻞ زﻳ ــﻦ راﺑ ـ ــﺢ« اﻟـﺘــﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أوا ﺧـ ــﺮ ﺷـﻬــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
ﻣ ـ ـ ــﻦ ذوي ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮط ا ﻟ ـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻊ
اﻵﺟ ــﻞ واﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻃ ــﻮال ﺷﻬﺮ
ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺑـ ـﻬ ــﺪف ُﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﻢ
ﻓﺮﺣﺔ وﺑﻬﺠﺔ أﻋﻴﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،إذ ﺗ ـﺤــﺮص »زﻳ ــﻦ«
ً
داﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ إﻃـ ـ ـ ـ ــﻼق أﻛـ ـﺒ ــﺮ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻼت اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت
وأﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﺘــﺮة
اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺖ »زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ« أن
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻷﭬ ـﻨ ـﻴــﻮز ﺷ ـﻬــﺪت اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ
ﺣ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻬ ــﻮاء
ً
ُﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﺠﻮم إذاﻋــﺔ ﻧﺒﺾ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ » 88.8إف إم« ﻃــﻼل
اﻟ ـﻴ ــﺎﻗ ــﻮت وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري
وأﺳ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓ ـ ــﻮدا ،إذ ﺗ ــﻢ إﺟ ــﺮاء
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـﺤـﻀــﻮر
ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﻲ وزارة ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ،واﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋــﻦ
اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺨﻤﺲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮي أﺣﺪ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺠﻮم إذاﻋﺔ ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ زﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة،
واﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـﻌـﻬــﻢ ﻋـﺒــﺮ اﻟﺒﺚ
اﻟﺤﻲ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺷ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـ ُـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل
ُ
ﺣـﻤـﻠــﺔ »ﻛ ــﻞ زﻳ ــﻦ راﺑ ـ ــﺢ« ،اﻟﺘﻲ
ﺷ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺖ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮة ،ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ

ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
اﻟـ ـﻘ ـ ّـﻴـ ـﻤ ــﺔ واﻷﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﻫــﺬا إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺤﺐ ﻣﻤﻴﺰ و ﺧــﺎص
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺟﻬﺰة ذﻛﻴﺔ ّ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ
ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »زﻳﻦ« ﺧﻼل
ً
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ
وﺟﻮد ﻓﺮﻗﺔ »أراﺑﻴﺴﻜﺎ« اﻟﺘﻲ
أﻣﺘﻌﺖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺻﻼﺗﻬﺎ

اﻟ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﺧ ــﻼل
اﻟﺤﻔﻞ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺖ »زﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ« أن
ُ
ﺣﻤﻠﺔ »ﻛــﻞ »زﻳــﻦ« راﺑــﺢ« اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻦ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ
 28ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻗـ ّـﺪﻣــﺖ
ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻓــﻮرﻳــﺔ ﻗـ ّـﻴـﻤــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻣ ـ ــﻦ ذوي ﺧ ـﻄ ــﻮط
اﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﻊ اﻵﺟـ ـ ـ ـ ــﻞ واﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺒ ــﻖ،
وﺷـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ دﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻖ ﻣ ـﺠ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ،

و ﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎت إ ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﻧ ـ ــﺖ )(GBs
ً
ً
ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ،ورﺻـ ـﻴ ــﺪا إﺿــﺎﻓـﻴــﺎ
ً
ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻷﺧ ـ ــﺮى ،إذ
ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﻼء ﺧـﻄــﻮط
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ إﻻ إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟــﺮﺻـﻴــﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ أو
أﻛـﺜــﺮ ،وﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﻤــﻼء اﻟﺪﻓﻊ
اﻵﺟﻞ إﻻ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﻘﻴﻤﺔ
 5دﻧــﺎﻧ ـﻴــﺮ أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

 ...وﺗﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮد راﺑﺢ آﺧﺮ

إﺣــﺪى ﻗـﻨــﻮات اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
)ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ »زﻳـ ـ ــﻦ« اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ،
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ »زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ« ﻟ ــﻸﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﺑﻮاﺑﺔ ،(Zain Connect
وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ً
ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ/إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼء »زﻳــﻦ« ﻣﻦ ذوي
اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟــﻞ واﻟﻤﺴﺒﻖ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﺮص ﻟ ــﺮﺑ ــﺢ واﺣـ ــﺪة

ﻣ ــﻦ ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻴ ــﺎرات Range
 ، Rover Evoque 2019وﻫﻲ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺧـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻤﻠﺔ ،إذ ﺣﺼﻞ ﻛــﻞ ﻋﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ 1
دﻳﻨﺎر أﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة
أو إﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺧﻼل
ُّ
ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻛــﻠـﻤــﺎ
زادت ﻧ ـﻘ ــﺎط ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ،زادت
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻜﺒﺮى.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧـﻬــﺎ
ً
ﺳـ ـﻌ ــﺖ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ إﺿـ ـﻔ ــﺎء
ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـ ـﻀـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻬ ــﺎ
ّ
ﻟ ـﺘ ـﻤــﻜ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﺎع
ﺑـ ـ ــﺎﻻﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺮ ،وﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺒ ــﻲ
ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎﺗـﻬــﻢ واﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﻢ
ً
وﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺢ ﻟ ـﻬــﻢ آﻓ ــﺎﻗ ــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أﻧ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﻣــﻞ أن ﺗ ـﻘــﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ
راﺋﻌﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻷﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛﺪت »زﻳﻦ« ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻﺗــﻪ وأﻓ ــﺮاﺣ ــﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ وﺿـﻌــﺖ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه ﺑــﺪﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت
واﻷ ﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ذات ا ﻟ ـ ـﻄـ ــﺎ ﺑـ ــﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻷﻋﻴﺎد
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وﻳـ ـﻌ ــﻮد إﻃــﻼﻗـﻬــﺎ
ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة إﻟــﻰ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ً
وﺧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﻮﺻـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاﺣﻪ واﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر

ُ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ« ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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أﺻﺪر اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻤﺪوح ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر
رواﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ«..
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻮار،
وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻌﻪ أﺟﻮاء اﻟﺮواﻳﺔ.

١٧

أﻋﺎد اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺨﺮج
واﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﻮ ﻗﺪﻳﺢ إﺣﻴﺎء
ﻣﺴﺮﺣﻴﺘﻪ »اﻟﺸﺮ اﻷوﺳﻂ«،
اﻟﺘﻲ ُﻋﺮﺿﺖ ﻋﺎم  2003ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح ﺑﺮودواي.

٢٠
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻳﺸﺎرك اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »آﻫﺎت« إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻀﻮره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎ
»وﻣﺎ ادراك ﻣﺎ أﻣﻲ« و»ﺣﻀﻦ
اﻟﺸﻮك«.

٢٠

ﻳﻄﻞ اﻟﻔﻨﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻼل
رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻦ دراﻣﻴﻴﻦ
ﻫﻤﺎ »ﺣﺪود اﻟﺸﺮ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ و»اﻟﻄﻮاش«.

ﺑﺎز ﻓﻴﻐﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ »«Rambo
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻄﺮح  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ دور اﻟﻌﺮض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺎز ﻓ ـﻴ ـﻐــﺎ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ
ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن ﻓــﻲ ا ﻟـﺠــﺰء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻓﻴﻠﻢ " "Rambo
ً
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ " ،"Lionsgateاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻛﺸﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ " "Ramboﺑﻌﻨﻮان "Rambo: Last
 ،"Bloodﻋــﻦ ﻃــﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓــﻲ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓــﻲ دور
اﻟﻌﺮض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن ،وﻳﻤﺜﻞ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺬ آ ﺧــﺮ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان " "Ramboﻋﺎم
.2008
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻷﻛﺸﻦ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮت ﺑﻌﺪ
ﺧﻄﻒ اﺑﻨﺔ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء راﻣﺒﻮ ،ﻓﻴﻘﺮر اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﺗﺤﺪ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ إﺣﺪى اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ٍ
أﺧﻴﺮ ﻟﻪ.
ً
ً
ً
وﺣﻘﻘﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ " "Ramboﻧﺠﺎﺣﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺿﺨﻤﺎ ،ﻣﻨﺬ أول
أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان " "First Bloodﻋﺎم  1982ﺑﺈﻳﺮادات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺨﻄﺖ ا ﻟـ 100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻂ
ً
ً
ا ﻟـ 15ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ  ،ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ "Rambo: First Blood
 "Part 2ﻋــﺎم  1985ﺑــﺈ ﻳــﺮادات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺨﻄﺖ ا ﻟ ــ 300ﻣﻠﻴﻮن
ً
دوﻻر ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  44ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻌﻨﻮان " "Rambo 3ﻋﺎم  1988ﺑﺈﻳﺮادات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 189
ً
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  63ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .
و ﻧـﻬــﺎ ﻳــﺔ ﺑــﺎ ﻟـﺠــﺰء ا ﻟــﺮا ﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑـﻌـﻨــﻮان ""Rambo
 ،2008اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮاداﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  113ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  50ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻳﺸﺎرك ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻛﺸﻦ ﺧﺎﺻﺘﻪ "The
 ،"Expendablesواﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ "Escape
 "Planﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹ ﻋــﻼن ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ً
ﻃﺮﺣﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ .
أﻣﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎز ﻓﻴﻐﺎ ﻓﺘﻨﺘﻤﻲ ﻷﺳﺮة
ﻣـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ وﻛ ــﺎن واﻟــﺪﻫــﺎ ﻣ ـﺼــﺎرع ﺛ ـﻴــﺮان وﻇـﻬــﺮت
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺑـ ــﺎدري ﻣ ـﻴ ـﻨــﻮدو ﻓ ــﺎق ﻣ ـﻴــﻞ ،اﻟـ ــﺬي ﻟﻌﺐ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮوﻣﺒﺎ ش ﻓﺎري.
وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺘﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ ﻋــﺎم 1997
ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ "ﻣ ــﺎس ﻛ ـﻴ ــﻮ" ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮاﻫ ـﻘــﺔ ذﻫ ـﺒــﺖ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ ﻋ ــﺎم  1999ﻓــﻲ ﻓـﻴـﻠــﻢ "أﻗ ـﻤ ــﺎر" وﻓــﻲ
ً
اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ دور ﺛﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ دﻳﻔﻴﺪ
ﻣﻴﻨﻜﻴﺲ "أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة"
ً
) (Sobreviviréﺟـﻨـﺒــﺎ إ ﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣــﻊ إ ﻳـﻤــﺎ ﺳــﻮار ﻳــﺰ،
ﺧﻮان دﻳﻴﻐﻮ ﺑﻮﺗﻮ.

ﺑﺎز ﻓﻴﻐﺎ

ﺟﻮﻧﻲ دﻳﺐ

ﺻﻮﻓﻲ ﺗﺮﻧﺮ

ﺗﻮم ﻛﺮوز

 ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻹﻋﻼن » «Dark Phoenixﺟﻮﻧﻲ دﻳﺐ ﻳﻘﺎﺿﻲ آﻣﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺗﻮم ﻛﺮوز ﻳﺒﺪأ ﺗﺤﻀﻴﺮات »«Edge of Tomorrow
ﻃﺮﺣﺖ ﺷﺮﻛﺔ " "20th Century Foxاﻹﻋﻼن اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺣﺪث إﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻓﻴﻠﻢ )اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺨﺎرﻗﻮن  ،(Dark Phoenixﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،وﺗﺨﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻹﻋﻼن ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ 4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ أﺣــﺪث أﺟــﺰاء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ " "X-Menوﺳـﺘــﺪور أﺣــﺪاﺛــﻪ ﺣﻮل
ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺟﻴﻦ ﺟﺮاي" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺻﻮﻓﻲ ﺗﺮﻧﺮ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﻫﻮﻟﻴﻮود ،أﺑﺮزﻫﻢ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻜﺎﻓﻮي ،وﻧﻴﻜﻮﻻس ﻫﻮﻟﺖ،
وﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﻴﺴﺒﻨﺪر ،وﺟﻴﺴﻴﻜﺎ ﺗﺸﺎﺳﺘﻴﻦ ،وإﻳﻔﺎن ﺑﻴﺘﺮز ،وﺗﺎي ﺷﻴﺮﻳﺪان.

أﻗﺎم اﻟﻔﻨﺎن ﺟﻮﻧﻲ دﻳﺐ دﻋﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﻣﺒﺮ ﻫﻴﺮد ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎل ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة "واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪره  50ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ً
و ﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣــﻦ د ﻳــﺐ ،ﻓــﺈن ﻫﻴﺮد ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻹ ﺳ ــﺎء ة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ً
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻨﻔﻰ اﻟﺪﻋﻮى أﻳﻀﺎ أﻧﻪ أﺳﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ،
وأن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻋﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ " ،"Warner Brosﺑﺪء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ اﻷﻛﺸﻦ
واﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ " "Edge of Tomorrowﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻮم
ﻛــﺮوز ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﺰء اﻷول اﻟﺬي ﻃﺮح ﻋﺎم  ،2014وﺗﺨﻄﺖ إﻳﺮاداﺗﻪ
ً
ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ 300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻛــﺎ ﺗــﺐ ا ﻟـﺠــﺰء اﻷول ﺟﻴﺰ ﺑــﺎ ﺗــﺮورث ﻛﺘﺎﺑﺔ ا ﻟـﺠــﺰء ا ﻟـﺜــﺎ ﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ رواﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان " "All You Need Is Killﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫﻴﺮوﺷﻲ
ﺳﺎﻛﻮرازاﻛﺎ ،وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺣﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻴﺎﻟﻲ.

ﻣﻮرﻏﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن ﻳﻐﻮص ﻓﻲ ﺷﺆون اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »«Story of God
ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر ﻣﻮرﻏﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  120أﻟــﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وزار  30ﻣﺪﻳﻨﺔ
ً
ﻣﺤﺎوﻻ اﻹﺿﺎء ة ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ "."Story of God
وﻳﻘﻮل ﻓﺮﻳﻤﺎن ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس" ،إﻧﻪ ﺧﻼل رﺣﻠﻪ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻫﺬه أدرك أن اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﻀﻤﻦ "اﻟﻠﺤﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
ً
وﻳﻮﺿﺢ أﻧــﻪ "ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﺮاﺻﺔ".
وﻳﺒﺪأ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ "ﻗﺼﺔ اﻟﺮب" اﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻣﻦ ﺳﺖ ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣــﺎرس اﻟﺠﺎري ﻋﺒﺮ
ﻣﺤﻄﺔ "ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺟﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﻚ".
وﻳﻌﺮج ﻓﺮﻳﻤﺎن ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺒﺎل وﻳﻠﻘﻲ
ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ إﻛﻠﻴﻞ اﻟﺸﻮك اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن
زﻧﺮ ﺟﺒﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺢ واﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ ﻧﻮﺗﺮودام
ً
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ وﻳﻠﺘﻘﻲ "وﺳﻴﻄﺎ" ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻳﺰور ﻛﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻤﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

وﻛ ــﺎن ﻋ ــﺮض اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻗــﺪ ﻋـﻠــﻖ ﺑـﻌــﺪ اﺗـﻬــﺎم
ﻓﺮﻳﻤﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة أوﺳـﻜــﺎر ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻄﺔ "ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﺟﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﻚ" اﺧﺘﺎرت اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ً
وردا ﻋـﻠــﻰ ﺳـ ــﺆال ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ إن ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أن ﻫــﺬه
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت أﺳــﺎء ت إﻟــﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ وﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺎل
ً
ﻓﺮﻳﻤﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ  81ﻋــﺎ ﻣــﺎ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺑﻠﻬﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ
"ﻛﻼ" ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ.
وﻳـﺨــﻮض اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑــﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت وﻃﻘﻮﺳﻬﺎ.
وﻳﻘﻮل ﻟﻮري ﻣﺎﻛﺮﻳﺮي اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻴﻤﺲ ﻳﺎﻧﻐﺮ وﻣــﻮرﻏــﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن "ﻧﻔﺘﺨﺮ
ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ".
ً
وﻳ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :أﺣ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻋ ــﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻲ دﻳﺎﻧﺔ ﻣــﺎ ،وﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ً
ً
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ" ﻣﺴﺘﻄﺮدا" :ﻟﻜﻦ أﻇﻦ أن أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف
ً
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻊ وﺟــﻮد ﻣﻮرﻏﺎن
ﻓﻲ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻮ أن ﻧﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟـﻨــﺎس .أﻣــﺎ ﻓﻲ

ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر ﺣــﻮل ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ داﺧــﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ً
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﺜﻤﺔ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﺧﺮى ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺟﻴﺪا".
ً
وﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﻮرﻏﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن ﻗﺎﺋﻼ "أﺣﺴﻨﺖ".
وﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ دور اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳــﺆﻛــﺪ أﻧ ــﻪ ﻳــﺆﻣــﻦ ﺑ ـﻀــﺮورة
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
وﻳـﻀـﻴــﻒ ﻳــﺎﻧـﻐــﺮ "ﻧـﻜـﺘـﺸــﻒ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أن
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ".
وﻳــﺆﻛــﺪ "اﻹﻳ ـﻤــﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ
واﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة أﻣـ ـ ــﻮر ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ .ﻟ ـﻜ ــﻦ إذا ﻣ ــﺎ ﻧ ـﻈ ــﺮﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﺮى ﻧﺮى اﻟﻔﺮوﻗﺎت .وﻛﻠﻤﺎ ﻟﺠﺄت دوﻟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ" ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻘﺴﻢ
اﻟﻨﺎس.
)أ ف ب(

ﻣﻮرﻏﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن
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ً
ً
ّ
ممدوح عبدالستار :أكتب ألتطهر وأصبح إنسانا حقيقيا

ً
ً
أصدر أخيرا روايته «جواز سفر» مواصال الكتابة عن القرية

• ت ـ ـ ــدور روايـ ـ ـت ـ ــك ال ـج ــدي ــدة
«ج ــواز سـفــر» فــي أج ــواء القرية
المصرية ،إلــى أي مــدى تلهمك
القرية في الكتابة؟
 يقول هيمنغواي «كتب عماتعرفه» ،وأنا لم أبرح مكاني ،منذ
والدتي ،وعاصرت كل الرؤساء،
ً
بدءا من جمال عبدالناصر حتى
اآلن ،وعايشت حكايات والــدي
قبل ثــورة  ،1952وكانت بلدتي
ً
بكرا ،لم تفض بكارتها ،وكانت
ف ــي م ــرح ـل ــة مـ ـخ ــاض ،وتـغـيـيــر
كبير ،وقد الحظت ذلك ،وشربت
ك ــل ال ـت ـغ ـيــرات ،وخ ــزن ــت سـلــوك
أهل قريتي ،وحكاياتهم .هذا ما
ً
جعلني متمسكا بالمكوث في
قريتي حتى اآلن ،فالمكان ّ
لدي
ل ــه رائ ـح ــة خ ــاص ــة ت ـخ ــرج مني
ً
م ــرغ ـم ــا ف ــي ك ــل أع ـم ــال ــي ،حتى
ً
أن كثيرا من النقاد واألصــدقــاء
مازحوني بأنهم يعرفون قريتي
بسبب روايتي «أوراق ميت» ،كما
فعل ماركيز في روايته «مئة عام
من العزلة».

األسطورة
هي التأويل
املستمر لحكاية
ما ال يحدها الزمن

غالف إ

صدار «جواز سفر»

• مـ ـ ــاذا عـ ــن م ـن ـط ـل ـقــاتــك فــي
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــره ــا لــك
القرية؟
 أكـتــب عما أعــرفــه ،وعشته،وع ــاص ــرت ــه ،وس ـم ـعــت ع ـنــه من
أم ــي ،وأب ــي ،وأه ـلــي ،وم ــن كبار
ا ل ـســن ،المستدفئين بحكايات
ال ـ ـس ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـق ـ ـمـ ــر،
والـمـنـسـحـقـيــن م ــن ع ــال ــم ليس
ً
عــادال على اإلطــاق ،فيتحلقون
ح ــول (ال ــرك ـي ــة ،أو ال ـك ــان ــون ،أو
ج ـ ـ ـمـ ـ ــرات ال ـ ـخ ـ ـشـ ــب) يـ ـش ــرب ــون
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاي ،وي ـ ـب ـ ـل ـ ـعـ ــون
حـيــوا تـهــم المضنية
بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـعـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــم
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض ،وت ـ ـك ـ ــون
األلفة ،والونس قابس
ّ
والتحمل.
النور،
كــانــت ال ـح ـكــايــات -
حتى الخرافية منها -
ً
زادا للحياة ،ومتعتها،
وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارن ب ـي ــن
الحكاية والواقع ،فأدرك
أن ال ـح ـك ــاي ــة تـخـصـنــي
و ح ـ ـ ـ ـ ــدي دون غ ـ ـيـ ــري،
ف ــأض ـم ـه ــا إل ـ ــى صـ ــدري
ال ـض ـع ـيــف ،وأبـ ـح ــث عن
معنى لها ،وأمـضــي إلى
غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،حـ ـت ــى أدرك ـ ـ ـ ـ ُـت

غالف «أوراق ميت»
الـمـخـفــي م ــن ح ـكــايــات قــريـتــي،
التي هي كل القرى ،وكل البالد،
وكل عالمي.
فحينما أود الترحال ،أرتحل
مع حكاية لم أعشها ،فتصيبني
رجـفــة الكتابة ،ثــم أنـســى نفسي
فــي وجــع حكايتي ،وحـكــايــة كل
ال ـب ـشــر ،وأم ـس ــك ج ـمــر الـكـتــابــة،
وأنـغـمــس فــي لــذة الــوجــع ،حتى
أتطهر من البغض ،أو الحقد ،أو
الـحـســد ،أو الـكــراهـيــة ،فالكتابة
ً
ت ـ ـط ـ ـهـ ــرنـ ــي فـ ــأص ـ ـبـ ــح إن ـ ـسـ ــانـ ــا
ً
حقيقيا ،ال تشغله أنانية البشر،
ونوازعهم الشريرة .وفي النهاية
ً
أ كــون نفسي ملتحفا ببصمتي
الخاصة.
ه ــذه ال ـقــريــة ال ـتــي كــانــت ،أمــا
اآلن فهي مسخ ،أنظر إليها بعين
أخرى ،فيجرفني الحنين إلى ما
مضي ،لكن هذه الفكرة تجعلني
ً
مشطورا بين ما مضي ،وبين ما
آت ،وبين اآلن.
هو ٍ
• «جــواز سفر» عنوان يحمل
مـ ـغ ــزى ال ـس ـف ــر وال ــرحـ ـي ــل ،فـهــل
ي ـغــادر بـطــل رواي ـتــك قــريـتــه إلــى
مكان آخر؟
 في روايــة «جــواز سفر»ّ ،قررال ـب ـط ــل ال ــرحـ ـي ــل ،ب ـع ــدم ــا تـلــقــى
السخرية من أبيه ،أكثر من مرة،

ممدوح عبدالستار
وبعدما سـ ّـب أبــوه أمــه أمــام أهل
الـقــريــة الـمـجــاورة لمقام سيدي
أحمد البدوي ،وقبل أن يمضي؛
ع ــان ـق ــه وال ـ ـ ــده  -ال ـع ـن ــاق األول،
ً
واألخيرّ ،-
ودس في جيبه قروشا
الخطوة
قليلة ،وقبل أن يخطو
ّ
األخـ ـي ــرة م ــن عـتـبــة قــري ـتــه؛ زف
الـشـيــخ جـمـعــة األع ـ ــور الـبـشــرى
ب ــزف ــاف أب ـي ــه ع ـلــى ال ـس ــت وداد
العمشة.
ً
س ـ ـ ــار م ـت ـل ـع ـث ـم ــا ب ـخ ـط ــوات ــه
الثقيلة ،والموجعة ،ودخل مقام
سـيــدي أحـمــد ال ـبــدوي ،وتمخط
كل ما في سريرته لخادم المقام،
ً
الذي ّ
دس في جيبه قروشا أكثر
م ــن قـ ــروش والـ ـ ــده ،وس ــاف ــر إلــى
المدينة التي تحتضن األبرياء،
وحينما دخل المحطة ،وبعدما
ً
سمع (حمدا لله على السالمة)،
ّ
أحس أنه مبتور ،وسار مع أمواج
األجـ ـس ــاد ،ال ـت ــي تــدف ـعــه ف ــي كل
طريق ،يبحث عن بوابة الخروج،
ّ
ً
وظ ـ ـ ــل م ـع ـل ـق ــا داخ ـ ـ ــل ال ـم ـح ـطــة،
ً
ً
محاوال الخروج ،ومتذكرا رحلته،
ً
ومحاوال التعايش؛ فالعودة ُم ّرة،
والرحيل علقم ،وهو بين الرحيل
وال ـعــودة .وهــو فــي هــذه الحالة؛
لمح وداد العمشة ،لكنها بشكل
مـخـتـلــف ،وع ـص ــري ،واسـتـمــرت
رحلته ليكتشف العالم ،ويكتشف
ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ف ـ ــا ف ـ ـ ــرق بـ ـي ــن الـ ـق ــري ــة،

ّ
والمدينة ،وتذكر أحداث قريته،
وأحداث المدينة ،وأحوال البلد،
وأحوال العالم ،وربط بينهما.
ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة؛ أدرك أنــه
يقاوم القهر ،ويبحث عن الحرية
بــال ـت ـمــرد ،وال ـ ـهـ ــروب ،ث ــم أشـهــر
جواز سفره للرحيل األكيد .إنها
رح ـلــة مــن الـقــريــة إل ــى الـمــديـنــة،
ً
ً
ً
فــات ـحــا لـنـفـســه أف ـقــا ج ــدي ــدا ،أو
ً
م ـح ــاوال ذل ــك ،حـيــث إن الــرحـلــة
تكسر التوازن القائم بفعل نزوح
جديد ،لكنه نزوح من الوطن ،أي
كسر لحدود الوطن ،أو اغتياله
ب ـم ـغ ــادرت ــه ،فــال ـعــالــم ال ــراه ــن ال
يتضمن ما يجعلنا نتمسك به.
ه ــذا نـ ــزوح اخ ـت ـيــاري بــالــدرجــة
األولـ ــى ،ليخلص مــن عــالــم فقد
اإلح ـس ــاس بـمــا فـيــه م ــن إدراك،
ً
متجها إلى هاوية جديدة.
• وظفت األسطورة في أعمال
س ــاب ـق ــة م ـث ــل روايـ ـ ـت ـ ــك «م ـن ــام ــة
الشيخ» ،هل ثمة تفاصيل مماثلة
في رواية «جواز سفر»؟
 األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة هـ ــي الـ ـت ــأوي ــلالمستمر لحكاية ما ،ال يحدها
ً
ً
الزمن ،وتكون رمزا صالحا لكل
زم ــن ،وكــأن ـهــا خ ـلــود الـحـكــايــة.
«م ـن ــام ــة ال ـش ـي ــخ» ل ــم ت ـن ـهــل من
األس ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــورة ،ب ـ ــل اس ـت ـل ـه ـم ــت

 13جائزة مصرية وعربية
حصد مـمــدوح عبدالستار خــال مـشــواره
األدبـ ــي  13جــائــزة مـصــريــة وعــرب ـيــة ،أبــرزهــا
جــائــزة سـعــاد الـصـبــاح فــي الـقـصــة القصيرة
عام  ،1988وجائزة سعاد الصباح في الرواية
عام  ،1989وجائزة محمد تيمور المسرحية

ك ــل ال ـخ ــراف ــات ال ـت ــي نـصـنـعـهــا،
ون ـم ـجــدهــا ،وجـعـلـتـهــا صالحة
لـكــل وق ــت ،مـثــل األس ـط ــورة .هي
ضد الزمن .طازجة في كل وقت،
كأنها مكتوبة اآلن.
ورواي ـ ـ ــة «ج ـ ــواز س ـف ــر» تنهل
مــن نفس المنهل ،لكنها بشكل
ع ـ ـ ـصـ ـ ــري ،وحـ ـ ـ ــداثـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـهـ ــا مــن
التأويل الكثير ،فجواز السفر هو
الموافقة على الخروج من الوطن،
س ــواء رحـلــة إراديـ ــة ،أو جبرية،
رحلة لمعرفة الذات أو ُاآلخر.
أو ُ
إن ـهــا غ ــرب ــة ف ــي ال ــوط ــن ،وغــربــة
والغريب أعمى ولو
في النفس،
ّ
ً
كان بصيرا .كل منا يحمل جواز
سفره ،منا المقيم ،ومنا المهاجر.
الـجـمـيــع يـبـحــث عــن ت ـحــرره من
قيود هــذا العالم ،بلغة عصرية
ال تستخدم المجاز الكثير ،هذه
روايـ ـت ــك ،ورواي ـ ـتـ ــي ،وحـكــايـتــي
ً
وحكايتك .أنا واآلخر معا نملك
ج ــواز سـفــر .وفــي كــل زمــن يملك
الـبـشــر ج ــواز سـفــر حـقـيـقـيــا ،أو
روح ـي ــا ،فــالـعــالــم ث ــاب ــت ،ونـحــن
نرتحل بحب ،أو معاناة.

النقاد يعرفون
قريتي
ّ
من «أوراق ميت»

عــام  ،1995وجــائــزة الثقافة الجماهيرية في
الرواية عام  ،1996وجائزة إحسان عبدالقدوس
في الــروايــة عــام  ،2006وجــائــزة نــادي القصة
بالقاهرة في الرواية لعام .2007

القراءة والكينونة والذكريات
●

ُ َ َ
كه يالن محمد

ُ
ُ
َّ
يـ ـق ــول س ــارت ــر إن وج ـ ــود اإلن ـ ـسـ ــان يـسـبــق
َّ
ماهيته ،فإن الكينونة هي حصيلة التجارب وما
يكتسبه خالل اختباراته واالحتكاك بفضاءات
ً
ُم َ
تعددة طبعا.
إن ال ــرغ ـب ــات وااله ـت ـم ــام ــات غ ـيــر الـغــريــزيــة
ُ
تتوالد بفعل مؤثرات الواقع القائم ،وقد يكون
ً
الـمـ ُ
ـرء حــرا فــي اختياراته ،لكن هــذه الحرية ال
تلغي دور عوامل البيئة والظروف على تنشئة
ال ـكــائــن اإلن ـ ُس ــان ــي وان ـف ـت ــاح م ــدارك ــه العقلية
والـحـسـيــة .ق ــدر للكاتب والـصـحــافــي الـعــراقــي
َ
رواد األدب والـفـكــر
ع ـلــي حـسـيــن أن ي ـعــاصــر
ً
ومشاهدة شغف هؤالء للكتب ،فضال عن ذلك
ً
فقد أمضى صاحب «دعونا نتفلسف» شطرا من
ُ
ُ
شبابه ويفاعته في المكتبة ،حيث كان يعمل،
ْ
يبدل صحبة الكتب بهواية
ومنذ ذاك
الوقت لم ّ
أخرى ،وال ُ
يجد متعة ألذ مما يتذوقه في القراءة
ـان ومصنفات أدبية
ومتابعة محتويات مـضـ ٍ
وفكرية وعلمية.
وإذا كان ماركيز قد حدد الغاية من وجوده
َّ
بمهنة الــروي والسرد ،فــإن القراء ة هي ماهية
الوجود لدى «علي حسين» ،فسيرة حياته هي
ما قرأه واقتناه من العناوين والكتب.
ُ
يسرد الكاتب علي حسين في كتابه «غوايات
ال ـ ـقـ ــراءة» الـ ـص ــادر بـطـبـعــة م ـش ـتــركــة م ــن -أث ــر
السعودية والكتب العلمية العراقية -قصته مع
الكتب وتدرجه في القراءات.
ُيذكر أن الكاتب له أسلوب مميز في تناول
ُ
ّ
مضامين الكتب و يــا حــظ المتلقي تمكنه في
الربط بين حلقات الموضوع واالنتقال من كاتب
إلى آخر دون أن يخل ذلك بسلسلة استرساله.

المشروع
ُ
ُ
الكتاب برأي قادة الفكر واألدباء
ال يعوضك
عن تجارب الحياة .فليس االثنان على النقيض،
ُ
ُ
ُ
بأدوات تمكنك على رؤية على
بل تزودك القراءة ُ ٍ
ُ
مـسـتــوى أوس ــع ،وت ـق ــدم فــرصــة االنـفـتــاح على
ُ
وتصاخب شخصيات
عصور وأزمنة ُمختلفة.
أض ــاف ــت إل ـ ــى ت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ــة ب ــإن ـج ــازات ـه ــا
َّ
ُ
ُ
المتنوعة «إن قراء ة الكتب الجيدة هي بمنزلة
ُم ـحــادثــة مــع أف ـضــل الـشـخـصـيــات مــن ال ـقــرون
ُ
الماضية» كما يقول رينيه ديكارت.
َ
ْ
ُ
ُ
ـؤالء م ــن يـصـلــح ليكون
قــدً تـجــد مــن بـيــن ه ـ ِ
َ
قـ ـ ــدوة ،وم ـ ـ ــازاد م ــن رغ ـبــة كــاتـبـنــا ف ــي ال ـق ــراءة
وطورها بمرور الزمن هو تنفيذ ما سمعه من

الــروائــي الكبير عبدالرحمن منيف عن أهمية
تـحــويــل ال ـق ــراءة واق ـع ـ ًـا يـعـيـشـ ُـه .كـمــا اسـتـفـ َ
ـاد
مــؤلــف «س ــؤال الـحــب» عما قــالــه هـنــري ميللر،
فـبــرأي األخـيــر مــن الخطأ تصنيف الكتب إلى
َّ
ُ
سيفتح لك
السيئة والجيدة ،ألن ما ال ُيعجبك
هدف علي حسين مما
الطريق نحو عنوان آخر.
ُ
ُ
ينشره من الكتب هو مشاركة اآلخر في عملية
ُ
هذا المجال،
القراءة وبث
الشغف للمثابرة في َّ
في ُ
والتنوع ُ
وهذا يعني أنه صاحب
طالعة.
الم
َ
ُ
مـشــروع خطه واض ــح ب ــدأ ب ـ «صحبة الــكـتــب»،
وأعقبه «دعونا نتفلسف» ،ومن ثم «سؤال الحب»
و»غوايات القراءة».

زهرة العمر
َّ
ُ
يعتبر علي حسين أن أجمل سنوات حياته
هــي الـتــي عــاشـهــا بـيــن الـكـتــب ،إذ قـضــى عشر
س ـن ــوات م ــن ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة إل ــى الـخــامـســة
وال ـع ـ ُشــريــن م ــن ع ـمــره ف ــي الـمـكـتـبــة ال ـتــي كــان
ُ
يتعرف على الكتاب الذين يبحثون عن ضالتهم
ُ
بين األرفف .بالطبع يستفيد من تعليقات زوار
المكتبة حول العناوين واألعمال األدبية ،فهو
ً
ُ
ـور ُد جــانـبــا مــن آراء المتابعين والمهتمين
يـ ـ ِ
ُ
بالروائع العالمية ،حيث يخبرهُ
ً
َّ
ُ
عبدالرحمن منيف أن هـنــاك كـتــا بــا آخرين
غ ـيــر ج ــوت ــه ق ــد أل ـف ــوا ع ــن «فـ ــاوسـ ــت» ،ومـنـهــم
ال ـشــاعــر الـفــرنـســي ب ــول فــال ـيــري ،ال ــذي أص ــدر
ً
ً
عمال مسرحيا بعنوان «فاوست كما أراه» ،وفي
َّ
ُ
يذكر علي حسين أن مؤلف «شرق
السياق ذاته
المتوسط» نصحه بـقــراء ة «فــاوســت» بترجمة
ُ
عبدالرحمن بدوي ،ومن َّ
ثم يتناول رحلته مع
ً
جوته وروائعه الخالدة ،الفتا إلى نشأة الكاتب
األل ـم ــان ــي ورواف ـ ـ ــده الـثـقــافـيــة وتــأث ـيــر رواي ـتــه
الشهيرة «آالم فارتر» على المذاق األدبي ،فكان
ُ
ً
هــذا ُالعمل إرهــاصــا لعصر الرومانسية .كما
يتعمق وعي كاتبنا باألدب الفرنسي وتنوعه
َّ
ُ
يسمع من العالمة علي جواد أن عمر هذا
عندما
من عمر الحضارة األوروبية.
األدب ُ
ويفيض ج ـ ُ
ـواد فــي الحديث عــن خصائص
«غــوس ـتــاف فـلــوبـيــر» واخ ـت ـي ــاره ل ـلــدراســة في
فرنسا كان بغرض الغوص في األدب الفرنسي
ُ
يضمه تراث هذا البلد من األعمال
ومعرفةِ ما
ُ
ويفهم علي حسين مــن مالحظة جالل
الـفــذة.
َّ
الخياط أن ما قرأه عن المتنبي هو نزر يسر لما
ُ
ُ
واحد لإلحاطة بمن
كتاب
نشر حوله .فال يكتفي
ّ
أصبح مالئ الدنيا بشعره ُ
المعبر عن الحكمة
ُ
يتعلم من الناقد
والفخر واإلعجاب بالذات .كما

فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

والرواية والمسرحية.
كاتب مهموم بعالم القرية .انطلقت من
ً
حواريها وأزقتها أعمال عديدة تحمل توقيعه ،تنوعت بين القصة ً
نال جوائز ِعدة أبرزها جائزة سعاد الصباح .أخيرا أصدر األديب المصري المعروف ممدوح عبدالستار ( 59عاما) رواية بعنوان
«جواز سفر»« ..الجريدة» التقته في حوار ،وناقشت معه أجواء الرواية الجديدة.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ساعة النجمة
()1

المسرحي يوسف عبدالمسيح ضرورة
عدم التسرع بالحكم على أي كاتب بناء
على أثــر أدب ــي واح ــد ،فـكــان اإليطالي
لويجني بيراندللو أوسع مما يتراءى
ف ــي مـســرحـيــة «الـ ـ ُج ــرة» ،وب ـعــد مــزيـ ٍـد
مــن ال ـق ــراءة يـكـشــف الـخـيــط الــواصــل
بين رؤيــة مؤلف «المنبوذة» وأتباع
الفلسفة ُ
السوفسطائية.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـقـ ــاضـ ــي مــن
أنطونيو غــرامـشــي الـتـمــاس العفو
ُ
ي ـ ـقـ ــول األخـ ـ ـي ـ ــر« :ل ـ ـسـ ـ ُـت شـخـصـيــة
مــن شخصيات مـســرح بيراندللو
ُ
تستبدل قناعها بين لحظة وأخرى
َّ
«ما يعني أن الشخصيات الروائية
وال ـ َـمـ ـس ــرحـ ـي ــة أداة ل ــإب ــان ــة عــن
نماذج بشرية ُمتعددة ومستويات
الـفـهــم وال ــوع ــي .أم ـ ُـر يحيلنا إلــى
مــا قاله إمبرتو إيكو عــن حظوة
غ
ال
ف «غوايات القراء ة»
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـحـ ــة ف ــي
تضاعيف الرواية بالبقاء أكثر من
ُ
أسماء تذكرها كتب التاريخ .وال يختلف رأي
األديب العراقي فؤاد التكرلي بهذا الشأن ،فهو سرد قصة انطالق رحلة من األرض إلى القمر
ً
ُ
للكتب روائيا .وما غذا خيال الصبي هو قراءته لـ «ألف
يعتقد بــأن
كما ينقل عنه علي حسين
ُ
ً
ُ
حياة مثل البشر ،وثمة نوع من الكتب يعيش ليلة وليلة» كما يوجد تواصل مستمر حسبما
ً
ً
يذكر علي حسين بين الفلسفة والعلم ،فأبرز
طويال واآلخر يخبو وهجه سريعا.
هــذه الــذكــريــات التي يضمنها علي حسين علماء القرن العشرين آنيشتاين قد اتخذ من
ُ
فــي صفحات كتابه تــذكــرك بما قــالــه ستيفان كانط مثله األعلي في التفكير المنهجي.
ُ
وتأثر ستيفن هوكينغ برواية «آلــة الزمن»،
زفــايــغ عــن غ ــزارة معرفة بــائــع الكتب ودرايـتــه
بأصناف المعارف ومواكبته لحركة الفكر أكثر فمحتوياتها قد خففت لديه الشعور باإلحباط،
َّ
مــن األسـتــاذ الجامعي ،ألن األخـيــر تتحكم به وي ـتــوقــف عـلــي حـسـيــن عـنــد ح ـكــايــات مــرافـقــة
إلص ــدار بعض الـمــؤلـفــات الـتــي حــركــت المياه
العقلية األداتية.
الــراكــدة فــي ُ
المجتمعات المركونة إلــى الدعة
والـيـقـيـنـيــات يـتـبـ ُـع ال ـكــاتـ ُـب فــي تنظيم مــادتــه
الحس الصحافي
وخــاصــة قــراء اتــه أسـلــوب التقرير الصحافي
ـأن م ــا يـبـعــد الـتـعـقـيــد واالل ـ ـتـ ــواء م ــن أق ـس ــام هــذا
ال يـكـتـفــي عـلــي حـسـيــن ب ــإب ــداء رأ ُيـ ــه ُبـشـ ِ
مرر آراء المؤلف ،إلى جانب رأيــه الشخصي وذكرياته
المؤلفات األدبية والفكرية فقط ،بل ي
عدد من المشاهير حول ما كان محل اهتمامه يشير إلــى مــن كــان لــه السبق حــول الموضوع
ه ــذا إض ــاف ــة ع ــن رؤي ـت ـهــم لـفـعــل الـ ـق ــراءة ،كــان الـ ــذي ي ـت ـن ــاول ـ ُـه ،وق ــد ي ـض ـ ُـم ف ـصــل واحـ ــد عــدة
ُ
يتمتع من قراء ة كتاب واحد شـخـصـيــات مــن م ـجــاالت مختلفة ،فــرويــد مع
صموئيل بيكيت
مرات ،وذلك أداة لخلط الواقع بالوهم برأيه ،فرجينا وولــف ونــابــوكــوف ،وايــت ويتمان مع
عدة َّ ٍ
هيمنغواي ،دويستوفسكي مع مكسيم
آرنست
توماس
عند
للحرية
رديف
هي
القراءة
كما أن
ُ
َّ
جفرسونْ ،
زد إلى ما سلف ذكره فإن صفحات غروكي هكذا تصطف أعالم األدب والفكر والعلم
ُ َّ
تظهر أن الثقافة العلمية واألدبية متجاورة أمر يؤكد وحدة المعرفة واستحالة
هذا الكتاب
ُ
ليستا ضفتين ُمنفصلتين ،فكان بتراند راسل فصلها إلى أجزاء متفرقة.
ُ
يقرأ روايات «غوغل» ،ويروق له أسلوب صاحب
«النفوس الميتة» وتهكمه باإلقطاعيين أكثر من
َّ
ذلك ،فإن جول فيرن سبق رواد الفضاء عندما

مـنــذ فـتــرة طــويـلــة لــم أق ــرأ فيها مـثــل ه ــذا ال ـســرد ال ــذي كتبته
«ك ــاريــس ليسبكتور» ،وه ــي مــن أه ــم كــاتـبــات ال ـبــرازيــل واللغة
الـبــرتـغــالـيــة كـمــا ج ــاء فــي الـتـعــريــف عـنـهــا أن ـهــا «كــاف ـكــا الكتابة
النسائية».
ولدت لعائلة لتوانية يهودية بمنطقة فولينيا غرب أوكرانيا
في  10ديسمبر  ،1920وهاجرت مع عائلتها ،وهي رضيعة ،إلى
البرازيل ،وأبــدت تميزا منذ كتاباتها المبكرة ،وحــازت االعتراف
األدبي مبكرا مع صدور روايتها األولى «قريبا من القلب البري»،
وخلفت إنتاجا متنوعا مــا بين القصص القصيرة والــروايــات
وقصص األطفال.
«ساعة النجمة» آخر رواية لها ،إذ توفيت عقب صدورها بقليل،
عشية عيد ميالدها السابع والخمسين ،في التاسع من ديسمبر
.1977
ماذا أقول عن هذه الكتابة الملهمة الساحرة المختلفة ،والتي ال
تشبه أي كاتبة أخرى ،وال تتماثل مع أي كاتب كان.
كتابة متفوقة وصعبة ،بعيدة تمام البعد عن االنتشار والقبول
الشعبي ،ما لم يكن من يقرأها شعبا نخبويا مفكرا متأمال محلال
لقراءاته.
كتابة العمق الداكن والفكر المطموس بالغموض السوداوي،
والروح الباحثة عن التئامها في رحلة التيه.
كتابة كل سطر فيها يهيج األسئلة ،ويحرك التفكير الخامد،
ٌ
ويقلق الخمول والراحة ،لتهز وجدان قارئها بيقظة حادة مستغربة،
متسائلة مندهشة من فعل كتابة تشكشك ،مثل الدبابيس ،أحاسيس
ومشاعر من يلتحم بها.
الكتابة التي أعشقها هي التي تجعلني أتوقف عند كل جملة
فيها ألفـكــك معانيها وأتـشـبــع بنشوتها ،وأشـعــر برفيف قلبي
لـلـطـيــران مــن بهجة تـجـتــاحــه ،ول ــذة مفعمة بــإحـســاس متوهج،
غامض غير مفهوم.
هــذه هي الكتابة التي تعجبني وتلتصق بــي ،عسرة وليست
يسرة ،لكنها وقيدة للعقل والقلب والروح مجتمعين.
كتاب من القطع الصغير ،بعدد صفحات ال تتجاوز الـ  ،106لكن
هذه الصفحات تأخذ بأنفاس القارئ عند كل مقتطف منها ،لدرجة
باتت فيها معظم صفحات الرواية محبوسة ما بين هاللين لرصد
إعجابي بها ،ومن قوتها سوف أضطر أن أقتبس مقتطفات كثيرة
ليتمتع القارئ بها كما تمتعت ،وإن كنت أتمنى أن يقرأها الجميع.
الغريب أن تقنياتها سابقة لعصرها ،فهذه الرواية ُكتبت عام
 1977بكل تعقيداتها الفنية ،والتي ربما كانت بزمن كتابتها أول
من كتب بهذا الشكل واألسلوب غير المعتاد.
الرواية من سطرها األول تتشابك أحداثها بتقنية غريبة ،فبطل
الرواية هو المؤلف الذي يعاني حالة طلق لوالدة متعسرة لبطلة
روايته ،التي تظهر له أصال كأنها حقيقية وموجودة بالفعل في
منطقة «الـســرتــون» ،مــن أفقر المناطق العشوائية فــي الـبــرازيــل،
وتخاتله الفتاة بحقيقة وجودها ،وتتشابك مع مشاعره وأحاسيسه
والذكريات معها ،فال يعرف القارئ هل هي موجودة كحقيقة بهذا
الحي أم أنها فقط تعيش في خيال المؤلف« :هل ستصبح هذه
القصة جلطتي الخاصة يوما ما؟ وكيف أعرف إن كان بها أي قدر
من الحقيقة؟ بالطبع هي قصة حقيقية وإن كانت مبتكرة ،لدرجة
أن كل واحد سيتعرف فيها على نفسه ،ألننا جميعا واحد .ومن لم
يكن فقيرا بالمال فهو فقير في الروح أو الحنين ،إذ يعوزه شيء
أثمن من الذهب ،فهناك من تنقصه الرقة الجوهرية.
كيف يتأتى لي أن أعرف المجهول مما سيجري وأنا لم أعشه
قط؟
يبدو أنني أعرف أدق التفاصيل عن فتاة الشمال الشرقي تلك،
فأنا أعيش معها .ولما كنت خمنت الكثير من األشياء عنها ،فقد
التصقت بجلدي مثل العسل الدبق أو الطين األسود».
والـكــاتــب هنا يخاتل ال ـقــارئ ،فــا يـعــرف هــل الفتاة وجــودهــا
حقيقي أم أنه فقط يتوهم وجودها الــذي هو بحقيقته ليس إال
معايشة لها بتفكيره ،وهــو أيضا يشرك الـقــارئ معه بالتفكير
والتحليل« :وأيضا إن كان هناك قارئ ما لهذه القصة فأنا أريده أن
يتشرب الشابة مثل قماش مسح األرضية الغارقة في البلل .الفتاة
هي حقيقة ،كنت ال أريد أن أعرفها .ال أعرف َمن أتهم ،لكن يجب أن
يكون هناك يدان».
كل جملة وكل فقرة بالرواية تستدعي التفكير والتأمل ،ألنها
ترسم رؤيــة فلسفية سوداوية عميقة للمكان وبؤسه المنعكس
على كل من عاش فيه ،بلغة بسيطة واضحة ،لكنها محملة بمعاني
رهيبة تسيطر وتتملك حواس القارئ ليغوص في طينها ويتشابك
معه ليفصص قواه السوداء وتفاصيله الداكنة.
المكان هنا نابض يفرض حضوره ،وخالياه حية متدفقة ال
متخيلة أو منقولة من فديوهات اليوتيوب أو باحث «غوغل» ،وهذا
ما أقصده بالمعايشة الحقيقية لروح المكان.

حصاد

مريم فضل تستعد لتقديم
الطبعة الثانية من «المرايا أمامي»

مريم فضل وثريا البقصمي

●

فضة المعيلي

بعد النجاح الذي حققته ،تستعد الكاتبة والشاعرة مريم
فـضــل لـتـقــديــم الـطـبـعــة الـثــانـيــة مــن ك ـتــاب «ال ـمــرايــا أمــامــي»،
الصادر عن آفاق للنشر والتوزيع الكويتية ،والذي يتضمن
ً
نصوصا ومقاالت.
من ناحية أخرى ،قالت فضل إنها تستعد إلصدار ديوانها
األول بعنوان «خصوصية امرأة» ،وتتريث في اختيار دار نشر.
وكان إعداد الديوان في نوفمبر  ،٢٠١٧حيث يتضمن العديد
مــن القصائد التي تهم الـمــرأة ،وقــد اخـتــارت غالفه مــن أحد
أعمال التشكيلية ثريا البقصمي بعد زيارتها في متحفها
الخاص ،والذي يعبر عن مضمون العنوان.
وفي المقدمة قالت الشاعرة« :القصائد هي إشارات لقضايا
ُّ
ُ
أهملته قشور الليمون،
كبيرة ،فالشعر يخترق اللب متى ما
هنا قصائدي الـتــي صنعت حـضــوري ،قصائدي الـتــي أراد
ً
اآلخرون يوما من خاللها قمعي.»...
ومن مقتطفات الديوان الجديد «خصوصية»« :يخاف الزوجُ
أن يقرب شريكه ...وال يدري ُ
المراقب أين يرصد».

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com
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مزاج

جو قديح :صراع الحضارات أبدي وال خروج من الدوامة
«ال أخطط لسنوات قادمة بل أترك األمور تأتي بتلقائية»
ً
على السلطة واألرض بين الديانات السماوية الثالث في الشرقّ ،
بمحرك ّ
خفي
بعد  16عاما ،أعاد الكاتب والمخرج والممثل جو قديح إحياء مسرحيته «the
يشعل الفتن ويؤجج ّ
التعصب ...عن المسرحية وكواليسها تحدث قديح إلى
 ،»middle beastأو «الشر األوسط» ،التي ُعرضت عام  2003على خشبة
مسرح برودواي ،وعام  2008في لبنان .وبأسلوب الكوميديا السوداء عالج الصراع «الجريدة»:
بيروت  -مايا الخوري

ال أطرح
كوميديا
مجانية

ال موضوعية
في الفن

صوالنج تراك

• م ـ ــا سـ ـب ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة إح ـي ــائ ــك
لـمـســرحـيــة م ـضــى ع ـلــى عــرضـهــا
ً 16
عاما؟
 ال ي ــزال مــوضــوع المسرحيةم ـع ــاص ـ ًـرا ،ف ــال ـص ــراع ال ـح ـضــاري
والطائفي بــدأ منذ آالف السنين،
ّ
ً
وخصوصا
وسيظل آلالف قادمة،
ف ــي ظ ــل ت ــواف ــر ال ـم ـيــديــا وم ــواق ــع
ّ
التعصبين
التواصل التي أججت
السياسي والطائفي حول العالم،
وليس في لبنان فحسب.
• هـ ــل ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى الـ ـن ـ ّـص
األساس أم أجريت تعديالت؟
 حــافـظــت عـلــى جــوهــر الـنـ ّـصً
األســاســي ،مضيفا بعض األفكار
الجديدة.
• أي أفكار جددت؟
 فــي النسخة السابقة لــم تكنه ــوي ــة الـشـخـصـيــات م ـح ــددة في
مـكــان وزم ــان ّ
فمنحتها
معينين،
ًّ
ً
في النسخة الجديدة نمطا معينا،
فــال ـم ـس ـي ـح ــي أرم ـ ـنـ ــي وال ـم ـس ـلــم
فلسطيني واليهودي إسرائيلي،
واألمـيــركـيــة تـتـحــدث لهجة عامة
الـشـعــب ف ــي الـمـنــاطــق األمـيــركـيــة
النائية.
يضاه
• مضمون المسرحية لم
ِ
قسوة الواقع؟
 ط ـبـ ًـعــا ،ألن الـكــومـيــديــا التيّ
قد متها ال ترتكز على السخرية
ّ
ال ـم ـب ـت ــذل ــة ،بـ ــل تـ ـح ــث ال ـج ـم ـهــور
عـ ـل ــى ال ـت ـف ـك ـي ــر م ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
ً
السخرية على الواقع ،وخصوصا
أن م ــوض ــوع ال ـم ـســرح ـيــة مــوجــع
مزر.
ووضع الشخصيات فيها ٍ
• ب ـي ــار ش ـمــاس ـيــان وأنـ ـط ــوان
ب ــاب ــان وطـ ــال الـ ـج ــردي ،ممثلو
مسرح مخضرمون ،هل ناقشتهم
في مضمون ّ
النص؟
 لـ ـق ــد أض ـ ــاف ـ ــوا إل ـ ــى الـ ـن ـ ّـصً
أف ـك ــارا ج ــدي ــدة ،كـمــا أن ـنــي أردت
ً
االسـتـفــادة مــن خبرتهم فاسحا
ال ـم ـجــال أمــام ـهــم لــاب ـت ـكــار ،وقــد
راهـ ـن ــت ع ـلــى أن ي ـح ـظــى الـقـســم
ال ــذي ّأداه بـيــار باللغة األرمنية
ب ــاه ـت ـم ــام ال ـج ـم ـه ــور أكـ ـث ــر مـمــا
ُيحكى باللهجة اللبنانية ،وهكذا

حصل ،كما شارك في المسرحية
صوالنج تراك.

ردود إيجابية
• وفق أي معيار اخترت التعاون
معهم؟
 أوال مـ ــن م ـن ـط ـلــق خ ـبــرت ـهــمالفنيةً ،
ثانيا ألنني أعلم ًطاقتهم
على خشبة المسرح ،وثالثا ألنني
ً
شخصيا وتربطنا عالقة
أعرفهم
صداقة.
ّ
• كيف تلقف الجمهور مضمون
المسرحية؟
 أنا فرح بردود الفعل اإليجابيةتجاه المسرحية ،لقد ّ
عبر الجمهور
ّ
تضمنته
عــن رضــاه وفرحته بما
ألن الكوميديا التي طرحتها غير
ّ
مجانية ،بل المسنا قضايا صعبة
ووضعنا اإلصبع على الجرح.
• ل ـم ــاذا ل ــم ت ـسـ ّـم شخصياتك
المسرحية؟
 ص ـح ـي ــح لـ ــم أع ـط ـه ــم اس ـ ًـم ــاش ـخ ـصـ ًـيــا ،وال ه ــوي ــة وط ـن ـيــة أو
طائفية ،ألنـنــي أردت شخصيات
ّ
مبنية على تــراكـمــات في
نمطية
رأس الناس من دون أن أضيف ُبعداً
ً
سيكولوجيا ،إال في مشهد واحد
حينما كانوا يتحدثون عن نسائهم.
• ش ـ ـهـ ــدنـ ــا فـ ـ ــي ال ـم ـس ــرح ـي ــة
تـ ـج ــاذب ــات وط ـن ـي ــة ،وس ـيــاس ـيــة،
وطائفية بين الشخصيات الثالث،
ألم تواجه أي انتقاد؟
 ًأبدا ،ألنني لم ّ
أجرح في أحد بل
ً
ً
عالجت موضوعا واقعيا .أحترم
مـعـتـقــدات ك ــل األديـ ـ ــان ول ـكــل فــرد
حرية االنتماء السياسي والثقافي
والديني .لست هــاوي بروباغندا
ع ـب ــر ال ـ ـمـ ـ ّـس ب ــال ـم ـع ـت ـق ــدات مـمــا
ّ
يعرض مسرحيتي لقرار بإيقافها،
ّ
فأدعي أمام الجمهور ّ
القوة بهدف
التسويق لمسرحيتي أكثر.
• ه ــل تـ ّـوق ـعــت إث ـ ــارة اسـتـفــزاز
الجمهور بإحدى النقاط المعالجة؟
مجال لالستفزاز إال من
 الً
ي ــأت ــي س ـل ــف ــا ب ـخ ـل ـف ـيــة سـلـبـيــة
ـدف األذي ــة كما حصل معي
بـهـ ً
سابقا ،إضافة إلى أن مستوى

لقطة من بروفات مسرحية الشر األوسط

ُ
أحمد قصيري ُيطلق أغنيته
األولى «أرتبك»

ُ
أحمد قصيري
ّ
السعودية" لهذا العامّ ،وانضمامه
بعد فوزه بلقب "نجم
ُإل ــى  ،Universal Music MENAي ـخــوض ال ـفــنــان أحمد
ق ـص ـيــري رحـلـتــه الـمــوسـيـقـ ّـيــة ال ــواع ــدة ب ــإط ــاق أغنيته
ُ
المنفردة األولى "أرتبك" ،بالتعاون مع الشركة.
ّ
ّ
ّ
الموسيقي السعودي "الملحن
األغنية من ألحان المؤلف
ّ
ُ
العمر" ،الذي سبق أن تعاون مع الفنانة يارا في أغنيتها
ّ
ّ
الخليجية "ما تهون" ،أما الكلمات فليعقوب النقبي ،الذي
ّ
وقع أغنية حسين الجسمي "ما يسوى" ،والتوزيع ألحمد
ّ
ُ
ّ
عصمت.
العسال ،وميكس وماستر ّالمهندس ّمحمد ّ
كالسيكية ،إال أنها ُمفعمة
أغنية "أرتـبــك" رومانسية
ب ــال ـح ـي ـ ّ
ـويــة وت ـع ـك ــس اإلي ـج ــاب ـ ّـي ــة م ــن خـ ــال اإلي ـق ــاع ــات
ّ
الخليجية.
ُ
وص ـ ّـور العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة
الـمـخــرجــة  ،Danielle Ardenوالـمـنـتــج الـمـنـفــذ فــارتــان
كليشيان ،فــي منطقة "ال ـمــدام" ،التابعة إلم ــارة الشارقة،
الخاص الذي يعكس ّ
الم ّ
ُ
ّ
جو األغنية ،الذي
تميزة بطابعها
ينقل المشاهد إلى عالم حالم خياليّ.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن أغنية "أرتبك" ستصدر على طريقة
ُ
ُ
الريمكس خالل األسابيع القليلة المقبلة ،مرفقة بـLyrics
ُ
ً
ّ
وستتضمن إيـقــاعــات غــربـ ّـيــة لتحاكي جمهورا
،Video
ّ
ّ
المنطقة العربية.
ى
يتخط
ُ
ّ
ّ
السعودية،
ُيذكر أن قصيري من مواليد منطقة جازان
وهو في الثالثة والعشرين من عمره ،وكان قد حصد لقب
السعودية" لعام  2018في موسمه ّ
ّ
األول بعد رحلة
"نجم
ّ
تنافس خاللها مع عدد من المواهب السعودية.

ذكاء المشاهد ّ
يحدد هذا األمر،
وخ ـص ـ ً
ـوص ــا أن الـ ـن ــاس بــاتــوا
ّ
متعصبين أكثر من السابق.

محبة اآلخر

• َ
لم أنهيت المسرحية من دون
ّ
حل أو مخرج للصراع على األرض
والسلطة بين الديانات السماوية
الثالث؟
 برأيي هذا الصراع أبدي ،ومنّ
ث ــم ال ح ــل ل ــه ،وال يـ ــزال االنـقـســام
ً
حاضرا رغم أن الديانات السماوية
مبنية على المحبة ومحبة اآلخر،
فأصبحت ترتكز في تطبيقها على
رفض اآلخر.
• حققت جماهيرية واسعة رغم
أنك جريء في انتقادك لسلوكيات
المجتمع والطوائف ...كيف حققت
ذلك؟
ّ
 أعـ ّـبــر عما أفــكــر بــه ،وبالتاليقد يوافق بعضهم على أفكاري في
حين ال يــوافــق البعض اآلخ ــر .أنا
منفتح على الجميع ،وعلى االنتقاد
الصحافي ألعمالي .بــرأيــي مهما
ً
موضوعيا
حــاول الفنان أن يكون
ّ
فالبد من أن تفلت األمــور من بين
ّ
يديه ويعبر عن موقفه الشخصي
من القضايا.
• ارتباطك بالمسرح وثيق ً
جدا
فأي عالقة تجمعكما؟
 إن المسرح مهنة مثل سائرالمهن ،إال أنني أعشقه جـ ًـدا وهو
منزلي الذي أنتمي إليه.
• أي جديد على صعيد الـStand
up comedy؟
 ال مـ ـش ــروع " "stand upفياألفــق ،بل مسرحية جديدة أتمنى
ّ
أستهل كتابتها ً
قريبا .فال أفكار
أن
مـعـ ّـيـنــة ف ــي بــالــي وال ـب ـلــد مهترئ
ً
أساسا لألسف.
• بفضل سني الخبرة ووفــرة
ّ
األعمال ،هل ّ
تتغير تطلعات الكاتب
والمخرج المسرحي؟
ّ  -م ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون لكل
فــنــان توقيعه الـخــاص ولكن البـ ّـد
ّ
التطور ،لذا أقف في صراع دائم
من
مع نفسي لهذا الهدف .لكنني لست

ممن يخطط لسنوات قادمة بل أترك
األمور تأتي بتلقائية.
• أال ت ـف ـ ّـك ــر فـ ــي ت ــوق ـي ــع فيلم
سينمائي خاص؟
 أش ـ ـ ـ ـ ــارك ت ـم ـث ـي ــا ف ـ ــي فـيـلــمسينمائي مع جوانا وخليل جريج،
وسنبدأ التصوير في شهر أبريل
الـمـقـبــل .كـمــا هـنــاك م ـشــروع فيلم
سينمائي مع اميل ّ
عواد.

جو قديح

١٨ Safari
مهرجان دبي للمأكوالت أطلق رحلته في عالم المذاقات
توابل ةديرجلا

•
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ّ
تخللته عشرات الفعاليات واألنشطة المميزة وصاحبه احتفال بأعياد الكويت

قدم مهرجان دبي للمأكوالت هذا العام فعالية «رحلة في
ّ
عالم المذاقات» لعشاق الطهي والمأكوالت والتي وفرت
لهم فرصة االطالع ،عن كثب ،على ألوان وفنون الطهي
في المدينة.
وخاض المشاركون رحلة استثنائية عبر ً 20تجربة فريدة
تضمنت مذاقات من حول العالم ،وحصصا لتعلم طهي
أشهى األطباق ،ومقابلة أشهر الطهاة ،والتعرف عليهم
عن قرب ،وربما الحصول على بعض أسرار وحيل الطهي
الخاصة بهم.

«كانتين الشاطئ»
يوفر للزوار
االسترخاء
واالستمتاع
باألجواء الشاطئية

«مهرجان الجبن»...
فرصة لخوض
تجربة تذوق أكثر
من  500نوع من
الجبن

ا ن ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ف ـ ـ ــي  21ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ــن مـ ـه ــرج ــان دب ــي
للمأكوالت ،والتي تستمر حتى
 9م ــارس ال ـج ــاري ،لـتـقــدم ل ـ ّ
ـزوار
د بــي وسكانها فعاليات ّ
مميزة
ً
وعروضا ترويجية رائعة.
المظاهر االحتفالية لمهرجان
دب ــي لـلـمــأكــوالت  2019انطلقت
بـعــرض مبهر لــألـعــاب الـنــاريــة
م ـ ـسـ ــاء ال ـخ ـم ـي ــس  21فـ ـب ــراب ــر،
صاحبها احتفال باليوم الوطني
للكويت ( 25فبراير).
وقدم مهرجان دبي للمأكوالت
ه ـ ــذا الـ ـع ــام ف ـعــال ـيــة "رحـ ـل ــة فــي
عــالــم الـمــذاقــات" لعشاق الطهي
وال ـم ــأك ــوالت ،وال ـتــي وف ــرت لهم
ف ــرص ــة االط ـ ـ ــاع ع ــن ك ـث ــب عـلــى
ألوان وفنون الطهي في المدينة.
وخـ ـ ــاض ال ـم ـش ــارك ــون رح ـلــة
استثنائية من خــال  20تجربة
فـ ــريـ ــدة ت ـض ـم ـن ــت م ـ ــذاق ـ ــات مــن
ً
ح ــول ال ـعــالــم ،وح ـص ـصــا لتعلم
طهي أشـهــى األط ـبــاق ،ومقابلة
أشـهــر الـطـهــاة والـتـعــرف عليهم
عــن ق ــرب ،وربـمــا الحصول على
بـ ـع ــض أسـ ـ ـ ـ ــرار وح ـ ـيـ ــل ال ـط ـهــي
الخاصة بهم.
ويـســاهــم ه ــذا الـمـهــرجــان في
ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة دب ـ ــي كـعــاصـمــة
لفنون الطهي في المنطقة ،وإبراز
الـتـنـ ّـوع الـمـمـ ّـيــز ال ــذي تـمـتــاز به
المدينة مع احتضانها ألكثر من
 200جنسية ،وانعكاس ذلك على
توفر مطاعم ّ
تقدم أشهى األطباق
العالمية ،كما يسلط الضوء على
الجانب االجتماعى في دبي من
خ ــال تـجـ ّـمــع األه ــل واألص ــدق ــاء
على مختلف الموائد في مطاعم
المدينة المتعددة.

من مهرجان «بيتش كانتين»

ّ
ووجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،ال ـ ــذي
ّ
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة دبـ ـ ـ ــي
للمهرجانات والتجزئة ،الدعوة
إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ل ــاس ـت ـم ـت ــاع
ببرنامج حــافــل مــن الفعاليات
ّ
المميزة على مدار 17
واألنشطة
ً
يوما ،والتي تتضمن على سبيل
المثال "أسبوع دبي للمطاعم"،
و"كانتين الشاطئ" ،و"الجواهر
الـخـفـيــة" ،كما مكن المهرجان،
الـجـمـهــور م ــن م ـشــاهــدة أشـهــر
ال ـط ـهــاة وه ــم ي ـع ـ ّـدون وصـفــات
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــزة ورائ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى االس ـت ـف ــادة من
العروض الترويجية في مراكز
ال ـت ـســوق وال ـم ـطــاعــم وم ـحــات
السوبرماركت الكبرى.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود لـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دب ـ ــي
للمأكوالت هذا العام العديد من
فعالياته التي حظيت بشعبية
كبيرة خــال الـ ــدورات السابقة،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا سـ ــوايـ ــب كــان ـت ـيــن
الشاطئ ،وجواهر دبي الخفية،
وأس ـ ـبـ ــوع دبـ ــي ل ـل ـم ـطــاعــم ،كـمــا
ً
ت ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــدورة أيـ ـض ــا
فعاليات جديدة مثل "رحلة في
عالم الـمــذاقــات" ،و"قـهــوة مميزة
ب ـمــذاقــات ح ـصــريــة" ،بــاإلضــافــة
إلــى ع ــروض خــاصــة فــي متاجر
التجزئة وفعاليات ترفيهية في
مراكز التسوق.

«كانتين الشاطئ»
وقـ ـ ــدم ال ـم ـه ــرج ــان مـجـمــوعــة
جــديــدة مــن األنـشـطــة واألح ــداث
الـ ـت ــي تـ ـق ــام ألول م ـ ـ ــرة ،بـيـنـمــا
ت ـعــود ف ـعــال ـيــات أخـ ــرى نجحت
فــي اكـتـســاب شعبية عـلــى مــدار
الـ ــدورات الـســابـقــة ،وم ــن بينها،

 swypكانتين الشاطئ ،وتعود
إل ــى م ـهــرجــان دب ــي لـلـمــأكــوالت
هذا العام فعالية كانتين الشاطئ
برعاية  swypتحت عنوان "swyp
كانتين الشاطئ" ،وتقدم مناطق
م ـت ـخ ـص ـصــة ت ـت ـض ـمــن "مـنـطـقــة
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام" و"شـ ـ ـ ـ ـ ــارع ش ــاح ـن ــات
ال ـط ـع ــام م ــن س ـفــن أب -ف ـي ــدوز"
7UP-FIDO’s Food Truck Alley
ال ـل ـت ـيــن قــدم ـتــا لـ ـل ــزوار ت ـجــارب
وم ـ ـ ــذاق ـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة وش ـه ـي ــة،
باإلضافة إلــى منطقة "المنصة
الــرئ ـي ـس ـيــة" ال ـت ــي ت ــوف ــر ل ـل ــزوار
االسترخاء واالستمتاع باألجواء
الشاطئية ومشاهدة األفــام في
الهواء الطلق.
وأتـيــح للجمهور الـعــديــد من
الفرص لمشاهدة عروض الطهي
أو اسـ ـتـ ـع ــراض مـ ـه ــاراتـ ـه ــم فــي
ً
منطقة "مـنـصــة الـطـهــي" ،فضال
عن مناطق أخرى ضمنت للزوار
قضاء أوقــات ممتعة في منطقة
األل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة ،وحــديـقــة
التسوق ،ومنطقة ورش العمل،
و"منطقة المرح" ،و"منتزه ألعاب
األطفال" ،و"منطقة الرياضة".
واس ـت ـق ـب ـلــت ف ـعــال ـيــة "swyp
كــان ـت ـيــن ال ـش ــاط ــئ" زواره ـ ـ ــا في
موقعها المميز خلف "سنست
ً
مول" ،من الساعة  12ظهرا حتى
ً
مساء من األحد حتى األربعاء،
10
ً
ومن  12ظهرا حتى  12منتصف
ال ـل ـيــل أيـ ــام ال ـخ ـم ـيــس ،وم ــن 10
ً
صباحا حتى  12منتصف الليل
ً
أي ــام الـجـمـعــة ،ومــن  10صباحا
ً
مساء أيام السبت.
حتى 11
وتضمنت فعاليات المهرجان
إق ــام ــة دروس وح ـصــص لتعلم
فنون الطهي ،باإلضافة إلى توفر
قوائم طعام حصرية وغيرها.
وفي منطقة المأكوالت Food
 ،Piazzaق ــد م ــت ت ـل ــك ا لـمـنـطـقــة
لألصدقاء والعائالت ،مساحات
تسلط الضوء على أفكار مطاعم
ً
ناشئة محليا في دبي ،باإلضافة
إلــى تجربة تـنــاول الـطـعــام على
الـ ـش ــاط ــئ ،وت ـض ـم ـنــت خـ ـي ــارات
ط ـ ـعـ ــام تـ ـتـ ـن ــوع بـ ـي ــن ال ـم ـط ـب ــخ
اإلمـ ــاراتـ ــي وال ـم ـك ـس ـي ـكــي ،حيث
تـمـكــن ال ـ ــزوار مــن عـيــش تجربة
القهوة الخاصة من"اكس شوت
كــوفــي" ،وت ــذوق الطعم األصلي
لـ ـلـ ـكـ ـع ــك مـ ـ ــن "كـ ـ ـع ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــارة"
ال ـل ـب ـنــانــي ،أو ال ـت ـلــذذ بـشـطـيــرة
بـ ــرجـ ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـطـ ـع ــم ال ـش ـه ـي ــر
"جـ ــورم ـ ـيـ ــت بـ ــرجـ ــر ك ـي ـت ـش ـيــن"،
أو إن ـع ــاش حــواس ـهــم بــأجـنـحــة
ال ــدج ــاج المقلية مــن "فــريـنـجــز"

أو تـجــربــة طـبــق مــن الـمــأكــوالت
ال ـش ـه ـيــة ال ـمــدخ ـنــة ف ــي "مــاي ـتــي
كوينز".

عروض ترفيهية
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي " swypكــانـتـيــن
الشاطئ" مجموعة متنوعة من
الـعــروض الترفيهية ،مــن بينها
المسابقات ،والعروض الترفيهية
والـحـفــات الموسيقية ،وكــذلــك
األمـ ـسـ ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـتــي
تـقــام مــن األرب ـعــاء حـتــى السبت
ً
ب ـ ــدءا م ــن ال ـســاعــة  8م ـس ــاء .أمــا
مـنـصــة ال ـط ـهــي ف ـهــي أح ــد أب ــرز
أنشطة كانتين الشاطئ ،والتي
استضافت مجموعة من الطهاة
الـمـحـتــرفـيــن الـمـحـلـيـيــن ،الــذيــن
ً
قــدمــوا ع ــروض ــا مـشــوقــة إلع ــداد
ً
األطـ ـ ـب ـ ــاق الـ ــرائ ـ ـعـ ــة ،وح ـص ـص ــا
ت ـفــاع ـل ـيــة ل ـت ـع ـلــم ف ـن ــون الـطـهــي
بطريقة محترفة.
أم ــا حــديـقــة ال ـت ـســوق فقدمت
ل ـ ـل ـ ــزوار مـ ـس ــاح ــة ل ــاس ـت ــرخ ــاء
والــراحــة مــع مقاعد المنتزهات
الـتـقـلـيــديــة وأض ـ ــواء احـتـفــالـيــة،
احتوت على متاجر للمأكوالت
ً
والمشروبات وأفكارا لمأكوالت
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ـثـ ــل "يـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــرت الب"
وغيرها.
وفـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـم ـ ــرح ،وه ــي
أض ـ ـخـ ــم مـ ـس ــاح ــة ف ـ ــي كــان ـت ـيــن
الـشــاطــئ ،والمفضلة للعائالت،
تجمع الكبار والصغار للتمتع
ب ــاألل ـع ــاب اإلل ـك ـتــرون ـيــة وورش
العمل وألـعــاب التحدي وألعاب
األط ـ ـفـ ــال ومـ ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة،
وفـ ـ ــي م ـن ـت ــزه أل ـ ـعـ ــاب األط ـ ـفـ ــال،
ّ
تمكن الصغار من قضاء أوقات
من اللهو والمرح في بيئة آمنة
ومحمية ،بينما تمكن األ طـفــال
ً
األك ـب ــر س ـن ــا م ــن ال ـم ـشــاركــة في
أن ـش ـط ــة الـ ــرسـ ــم ع ـل ــى ال ـق ـم ــاش
وتـشـكـيــل ال ـبــالــونــات ،وع ــروض
خفة اليد ،والرسم على القمصان
وغيرها ،من األنشطة.

الرحلة على متن درجــة رجــال األعـمــال مع "فالي
دبي" تمثل تجربة سفر فاخرة ،فمنذ لحظة وصولك
إلى المطار حتى بلوغ وجهتك توفر لك هذه الدرجة
رحلة سفر مفعمة بالراحة والهدوء ،كما توفر درجة
رجال األعمال على متن الطائرات من نوع بوينغ 737-
 800مساحة أكبر من تلك الموجودة في مقصورات
الدرجة السياحية ،فالمقاعد أوســع وتوفر مساحة
إضافية للرجلين لتتنعم برحلة مفعمة باالسترخاء.
وتــم تصميم هــذه المقاعد بالتحديد مــن الجلد
اإليطالي حتى يتمتع الراكب بأقصى قدر من الراحة،
بينما تختار مــا يعجبك مــن بين بــاقــة واسـعــة من
وسائل الترفيه الممتعة ،أو تأخذ قسطا من الراحة
وتنام بهناء حتى وصولك إلى وجهتك.
وتـ ـشـ ـك ــل مـ ـق ــاع ــد درج ـ ـ ـ ــة رج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـلــى

كارنيفال
وف ـ ـ ـ ــي واحـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن أفـ ـض ــل
ّ
يتوجه مطعم
مطاعم المنطقة
"كارنيفال بــاي تريزاند" إلى
ج ـم ـهــور م ــرك ــز دب ــي الـمــالــي
ّ
بتنوع
العالمي الــذي يمتاز
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــات
الـمـخـتـلـفــة ،ل ـي ـكــون بـمـثــابــة
احـتـفــال بــال ـمــأكــوالت الـهـنــديــة،
حيث يبتعد المطبخ الهندي من
ا لـصــورة النمطية المتعلقة به،
ويدخل العصر الحديث بكل ّأبهة
ً
من دون أن يفقد أيا من أصالته
وعراقته التي يشتهر بها.
ويقدم "كارنيفال باي تريزاند"
ت ــرجـ ـم ــة عـ ـص ــري ــة ل ـل ـم ــأك ــوالت
الهندية في أجواء أنيقة وممتعة
ً
معا ،حيث تم تزيين المساحات
الــداخـلـيــة فــي المطعم بــدرجــات
ألوان زاهية تتكامل بشكل رائع
مع األرضية والسقف من الخشب
ال ـم ـص ـقــول بــال ـلــون ـيــن ال ـعــاجـ ّـي
واألسود.
فالمرح هو العنوان الرئيسي

الذي تندرج تحته تجربة زائري
مطعم "كارنيفال باي تريزاند"،
سواء أكان ذلك من حيث الديكور
أو نوعية األطباق.

كيو
ومن بين المطاعم التي تقدم
لحظات ال تنسى يــأ تــي "مطعم
ك ـي ــو فـ ــي ال ــوجـ ـه ــة ال ـس ـيــاح ـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ذا بـ ــوي ـ ـنـ ــت" ،ح ـيــث
ي ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـمـ ـطـ ـع ــم الـ ـي ــاب ــان ــي
ً
ال ـم ـعــاصــر ،الـ ــذي حـقــق نـجــاحــا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي "ج ـ ــول ـ ــدن مـ ــايـ ــل"،
ال ـض ـي ــوف ف ــي مــوق ـعــه ال ـجــديــد

ً
مقدما تجربة طـعــام يابانية ال
تـنـســى .ويـتـمـتــع ال ـفــرع الجديد
الــذي يشغل طابقين بديكورات
رائـ ـع ــة ،ب ــإط ــاالت م ـب ـهــرة على
الخليج الـعــربــي وعـلــى منتجع
ً
أتالنتس النخلة الشهير عالميا.
وي ـت ـم ـي ــز ال ـم ـط ـع ــم ب ـمــوق ـعــه
ال ــرائ ــع ويـضــم أمــاكــن للجلوس
فــي الــداخــل وفــي ال ـهــواء الطلق،
ً
ً
مما يجعله خيارا مثاليا للقاءات
الرومانسية ،كما يضم "الونــج"
في الطابق العلوي بتصميمات
فــريــدة وعصرية على الـطــرازات
اليابانية.

مهرجان الجبن
وصــاحــب الـمـهــرجــان ،تنظيم
"مهرجان الجبن" في فندق وستن
الميناء السياحي يومي  22و23
فبراير ،حيث كانت فرصة لتجمع
محبي وعشاق جبن الموزاريال
والشيدر والبارميزان وغيرها من
األن ــواع األخــرى لخوض تجربة
تـ ـ ــذوق أكـ ـث ــر م ــن  500ن ـ ــوع مــن

تجربة سفر فاخرة مع «فالي دبي»
مـتــن ط ــائ ــرات بــويـنــغ  737مــاكــس  8أمــاكــن مثالية
لالسترخاء ،فيمكن إمالتها بشكل كلي لتتحول إلى
سرير مسطح يحلو الـنــوم عليه .وعلى متن درجــة
رجــال األعـمــال مــع "فــاي دبــي" يمكن للراكب تــذوق
مجموعة مختارة من الوجبات اللذيذة والوجبات
الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية.
كما يمكن للراكب أن ينعم بأكبر قــدر من الراحة
واالسترخاء والتمتع بمجموعة واسعة من وسائل
الترفيه المتوفرة فــي متناول الـيــد ،وسيحصل كل
مسافر على درجــة رجــال األعمال على شاشة لمس
خاصة قياس  12.1بوصة في طائرة بوينغ ،737-800
وبقياس  15.6بوصة في طائرة بوينغ  737ماكس ،8
وهي مزودة بباقة متنوعة من وسائل الترفيه التي
ُ
ستبقيك مشغوال من لحظة اإلقالع حتى الهبوط.

الجبن ،وتمكن الكبار والصغار
مـ ــن ت ـع ـل ــم إع ـ ـ ـ ــداد وج ـب ــات ـه ــم
بــاالع ـت ـمــاد عـلــى أنـفـسـهــم في
أجواء مرحة.
وتمكن عـشــاق الجبن من
تـجــربــة عـيـنــات مختلفة من
جميع أنحاء العالم ،ومعرفة
المزيد عن الطرق المختلفة
لصنعها ،حيث عرض بائعو
الجبن من جميع أنحاء دبي
منتجات األلبان المختلفة،
ك ـمــا ع ـقــد خـ ـب ــراء صـنــاعــة
الجبن حلقات عمل حول كيفية
صناعة الجبن.

وال ت ـق ـت ـص ــر تـ ـج ــرب ــة ال ـس ـف ــر
المريحة على الوقت الذي تمضيه
فـ ــي الـ ـج ــو ع ـل ــى م ـت ــن درج ـ ـ ــة رجـ ــال
األعـ ـ ـم ـ ــال ،ب ــل س ـت ـح ـصــل ع ـل ــى خــدمــة
متميزة مــن لحظة وصــولــك إلــى المطار.
يـمـكـنــك إن ـج ــاز إج ـ ــراءات س ـفــرك ع ـلــى متن
درجة رجال األعمال لدى مكاتبنا المتوفرة في
المطار .ولتخطي طوابير االنتظار،
تتوفر لــك أولــويــة استالم
األم ـت ـعــة ف ــي م ـط ــارات
مـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــارة ،مـ ـ ــا ي ـت ـيــح
لــك الـمــرور بقسم األمــن وتسلم
األمتعة بسرعة.

من مهرجان «الجبن»

دلبلا
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ً
روﺑﻮت ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ ذاﺗﻴﺎ ﻣﻦ FedEx

١٩
ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ »ﺳﻮﻧﻲ«
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛ ــﺮة ﻫــﻲ اﻷﺳــﺮع
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ إن ذاﻛﺮة CFexpress
 Type Bاﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺴﺮﻋﺔ  MB 1.700ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ .MB 1.480
وﺗﻤﺜﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺿﻌﻔﻲ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑـ«ﺳﻮﻧﻲ« أﻳﻀﺎ ،وﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ  MB 630ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ُ
ﻟﺼﻨﺎع اﻷﻓﻼم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو
اﻟﻬﻮاﺗﻒ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ،ﻟﻜﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬاﻛﺮة  ،GB 128ﻟﻜﻦ »ﺳﻮﻧﻲ« ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻧﺴﺦ
ﺑﺴﻌﺔ  256و GB 512ﻻﺣﻘﺎ.

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺮوﺑﻮت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎم ذاﺗﻴﺎ ،وﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ  FedExﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﻦ روﺑﻮت SameDay
 ،Botاﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ ذاﺗﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت أﻣﺎﻣﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮوﺑﻮت ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺸﺎة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ.
وﻳﻌﻤﻞ روﺑﻮت  SameDay Botﺑﺪﻋﻢ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ  10أﻣﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات  ،LIDARاﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺮوﺑﻮت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ذاﺗﻴﺎ ،ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ أو اﻟﻤﺸﺎة ،أو أي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻫﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮات ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة.
وأﺷﺎرت  FedExإﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﻔﺎءة وأداء روﺑﻮت  SameDay Botﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

ﺗﻘﻨﻴﺎت  ٥Gﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺠﻮال

 rﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺮﺿﺖ أﺣﺪث إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
» rﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ HoloLens ٢
ﺳﻴﻄﺮت ﺷﺮﻛﺘﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ
وﻫﻮاوي ﻋﻠﻰ MWC ٢٠١٩
ﺑﻬﻮاﺗﻒ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻣﺜﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ Galaxy S١٠
وﻫﻮاﺗﻒ Galaxy Fold
و Mate Xاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎرة HoloLens ٢
ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎد
ﻣﺆﺗﻤﺮ  MWC ٢٠١٩ﻟﻴﺼﺒﺢ
أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة وﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه.

ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮال Mobile World
 Congressأﺣ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ اﻷﺣـ ــﺪاث
اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﺎم ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ أواﺧﺮ
ﺷـﻬــﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﺴﺘﻌﺮض
ﺑــﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻧـ ــﺎﺟ ـ ـﺤـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻬ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ــﻊ أﻛـ ـﺜ ــﺮ
اﺑ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮل إﺛـ ـ ـ ــﺎرة
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻣ ـﻨــﺬ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،ﻓ ـﻘــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮذت
اﻟـ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻛﺒﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ،5Gﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﺠ ـﻨ ــﺐ ﻫ ــﺬه
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺪث
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﺳـﻴ ـﻄــﺮت
ﺷﺮﻛﺘﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ وﻫﻮاوي ﻋﻠﻰ
 MWC 2019ﺑﻬﻮاﺗﻒ ﻣﺘﻄﻮرة،
ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﺳـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔ Galaxy S10
وﻫــﻮاﺗــﻒ  Galaxy FoldوMate
 Xاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺂت ،ﻣـﺜــﻞ اﻟـﺠـﻴــﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻧـﻈــﺎرة HoloLens 2
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎﻳ ـﻜ ــﺮوﺳ ــﻮﻓ ــﺖ ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋــﺎد
ﻣﺆﺗﻤﺮ  MWC 2019ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ
إﺛﺎرة وﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه.

Samsung
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺳــﺎﻣ ـﺴــﻮﻧــﻎ 3
ﻫـ ــﻮاﺗـ ــﻒ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻫـ ــﻲ Galaxy
 S10و Galaxy S10+وGalaxy
 ،S10Eواﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻫــﺎﺗــﻒ Galaxy
 ،S10 5Gو ﻗـ ــﺪ ﺣـ ـ ــﺎزت ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
 Galaxy S10ا ﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻟ ـﻌــﺪة أﺳ ـﺒ ــﺎب ،ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻷﻧﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
 Galaxy Sﻓــﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻟﺸﺎﺷﺎت ،وﻛﻮﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ
وﺿﻮﺣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ Dynamic
 OLEDاﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﻄﺎرﻳﺎت أﻛﺒﺮ
وأداء أﺳﺮع وأﻗﻮى ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰات اﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺎء اﻻﺻـ ـﻄـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﻣﻴﺰة اﻟﺸﺤﻦ
اﻟــﻼﺳ ـﻠ ـﻜــﻲ اﻟـﻌـﻜـﺴــﻲ Wireless

 PowerShareﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻲ .Galaxy Fold

Nokia
ﻛ ــﺎن اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ
اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﻮ دﻋ ــﻢ
 3ﻛـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮات ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إﻻ أن
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ  HMDأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪ Nokia
 ،9 PureViewاﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻊ 5
ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮات ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ،ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ أﻗ ــﻮى
ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃ ــﻼق ،ﺣﻴﺚ ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ا ﻟـﺨـﻤــﺲ ﺑﻨﻔﺲ ا ﻟــﺪ ﻗــﺔ،
و ﻫ ـ ـ ــﻲ  ،MP 12ا ﺛ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎن ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻠﻮن ،و 3ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
أﺣ ــﺎدي اﻟ ـﻠــﻮن ،وﻫــﻲ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻘــﺎط ﺻــﻮر ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺪﻗﺔ
 ،MP 20ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ HMD
ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أدوﺑﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺼﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Adobe
 ،Lightroomوﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬــﺎ
ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻏــﻮﻏــﻞ ﻟﺠﻌﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ Google Photo
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻬﺎﺗﻒ.

Huawei
ﺧـﻄــﻒ ﻫــﺎﺗــﻒ ﻫـ ــﻮاوي Mate
 Xاﻟـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﻲ اﻷﻧ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﻓــﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ  ،MWC 2019ﺣﻴﺚ ﺿﻢ
ﻋــﺪة ﻣـﻴــﺰات ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺗﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ ،Galaxy Fold
وﻳﺘﻤﺘﻊ  Mate Xﺑﺘﺼﻤﻴﻢ أﺟﻤﻞ
ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻮى ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻌﻜﺲ ﻫﺎﺗﻒ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ ،وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺸﺎﺷﺔ أﻛﺒﺮ
ﺗـﺼـﺒــﺢ ﻋ ـﻨــﺪ ﻓـﺘـﺤـﻬــﺎ ﺑ ـﻤ ـﻘــﺎس 8
إﻧﺶ ،وﺑﺪﻗﺔ pixels 2200×2480
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺤـﺠــﻢ ﺷــﺎﺷــﺔ Galaxy
 Foldاﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  7.3إﻧــﺶ
ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ.
وﻓـ ــﻲ وﺿـ ــﻊ اﻹﻏ ـ ــﻼق ﻳـﺼـﺒــﺢ
ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  6.6إﻧﺶ وﺑﺪﻗﺔ
 ،pixels 1148×2480أﻣﺎ اﻟﺸﺎﺷﺔ
اﻷﺧ ــﺮى ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺣﺠﻤﻬﺎ 6.38
إﻧــﺶ وﺑــﺪﻗــﺔ ،pixels 892×2480
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﻟــﺪﻳــﻪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗﺼﺎل أﺳﺮع ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻢ

ﺗﻘﻨﻴﺔ .5G
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي أﻳﻀﺎ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﺳﻮﺑﻬﺎ MateBook
 X Proاﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﺪ أﺣ ـ ــﺪ أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟـ ـﺤ ــﻮاﺳـ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺎم
 ،2018وﻻ ﻳـ ــﺰال اﻟ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺎﺳــﻮب ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
أﻧ ـﻴ ــﻖ وﺧ ـﻔ ـﻴــﻒ اﻟـ ـ ــﻮزن ﻛ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.Windows 10
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺢ،
وﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮا اﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺒ ـﺜ ـﻘ ــﺔ،
واﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ
ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ ﺑـﻨـﻔــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ ،ﻟﻜﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻛـﻠـﻬــﺎ
ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺎت
اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ  i7و i5ﻣــﻦ إﻧـﺘــﻞ،
وﺑـﻄــﺎﻗــﺔ رﺳــﻮﻣـﻴــﺎت ﻣــﻦ إﻧﻔﻴﺪﻳﺎ
 GeForce MX150أ ﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ــﻮة،
وذاﻛﺮة وﺻﻮل ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع
 GDDR5ﺑﺴﻌﺔ  ،GB 2ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻣﻦ أﻗــﻮى اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

xiaomi
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﺎوﻣﻲ ﺣﺎﻓﻼ
ﺑــﺎﻹﻋــﻼﻧــﺎت ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛ ــﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮا
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ وﻫﻮاوي ،ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﺖ
ﺑــﺈﻋــﻼن ﻫــﺎﺗـﻔـﻴــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﻓﻘﻂ،
اﻷول ﻫ ــﻮ أول ﻫ ــﻮاﺗ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺪﻋــﻢ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ،5G
واﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﺎﺗ ـﻔ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ MI Mix
 ،3ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻊ دﻋ ــﻢ اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻟﻴﻜﻮن
.Snapdragon 855
وأﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎوﻣـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أول ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟـﺤـﻴــﺔ ﺑﻬﻮاﺗﻔﻬﺎ ﺧ ــﺎرج اﻟﺼﻴﻦ
ﺑـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪام ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ
 O r a n g eﻓـ ــﻲ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وأﺗﻤﻤﺖ ﻋﺪة ﺷﺮاﻛﺎت
ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت أوروﺑ ـﻴ ــﺔ
أﺧــﺮى ﻟﻴﻜﻮن  MI MIX 3 5Gﻣﻦ
أول ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ .5G
وﻳـﻨـﻀــﻢ ﻫــﺎﺗــﻒ Xiaomi Mi
 Mix 3إ ﻟ ـ ــﻰ ﻗ ــﺎ ﺋـ ـﻤ ــﺔ ا ﻟـ ـﻬ ــﻮا ﺗ ــﻒ
اﻟ ــﺪاﻋـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻣــﻦ
اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت ،واﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﺷ ـ ــﺎوﻣ ـ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ
ﻛ ــﺎن ﻫــﺎﺗـﻔـﻬــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ  ،MI 9ﻓ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺷــﺎوﻣــﻲ
اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺖ ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻜــﻞ
ﻧ ــﻮاﺣ ــﻲ اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا،
ﺣ ـﻴــﺚ زودت اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﺑـﻜــﺎﻣـﻴــﺮا
ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ أﺣ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑـﻌــﺪﺳــﺔ
ﺑﺪﻗﺔ  MP 48وأﺧﺮى Ultra Wide
.Angle

LG
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻗــﺮرت ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻄﻲ ،ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺔ إل ﺟﻲ  LGأن
ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼل
دﻋـ ــﻢ ﻫــﺎﺗ ـﻔ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻟـﺠـﻴــﻞ
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ  5Gاﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ،ﻓـﻘــﺪ ﺟــﺎء
ﻫﺎﺗﻒ  V50 ThinQﺑﻐﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺷ ــﺎﺷ ــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻄﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﻌﺮ
أوﻓـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﺎﺗـ ـﻔ ــﻲ ﺳ ــﺎﻣ ـﺴ ــﻮﻧ ــﻎ
وﻫﻮاوي.

Sony
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎﺗﻒ  Xperia 1أﻓﻀﻞ
ﻫــﺎﺗــﻒ ﻣــﻦ ﺳــﻮﻧــﻲ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات،
ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ أي ﻫــﺎﺗــﻒ آﺧﺮ
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ MWC 2019
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ  notchﻓــﻲ ﺷﺎﺷﺘﻪ
وﻻ ﻳــﺪﻋــﻢ  5Gأو ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ ﻗــﺎﺑــﻞ
ﻟﻠﻄﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﻋ ــﺮض ﺑــﺪﻗــﺔ ،4K HDR OLED
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ـ ــﻪ أول
ﻫ ــﺎﺗ ــﻒ ﻣ ــﻦ ﺳــﻮﻧــﻲ
ﺑـ ـﻜ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺮا ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﺔ
ﺛﻼﺛﻴﺔ.

Energizer
ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮرت ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ
 Energizerﻋ ـﻤ ــﻼ ﻗ ــﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﺣﻠﻮل
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻗﺘﺤﺎم ﺳﻮق اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎرة HoloLens ٢
اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ ﺟ ــﺬب اﻻﻧ ـﺘ ـﺒــﺎه ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺎم
ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎ  HoloLens 2ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ،
وﻟﻜﻦ اﻹﺻﺪار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎرة ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﻞ
ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ أﻧﺎﻗﺔ
وأﺧﻒ وزﻧﺎ وأﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻟﻴﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮاﺣﺔ أﺛﻨﺎء اﻻرﺗﺪاء ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎرة
اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺠﺎل اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎرة ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺎﺷﺔ  2K MEMSاﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻌﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت أرﺧﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﻜﻠﻒ  3500دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 5000دوﻻر ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﻴﻞ اﻷول.

ﺗـﺼـﻄــﻒ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻄ ــﻮري اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ أﻋـﻠـﻨــﺖ  3ﻫــﻮاﺗــﻒ
ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ وﺧﺎص ﺑﻬﺎ.
وأول ﻫ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻫﻮ Power Max P18K
 Popﺑﺄﻛﺒﺮ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎﺗﻒ ذﻛﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑﺴﻌﺔ ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 18
أﻟـ ــﻒ  mAhأﻛ ـﺜ ــﺮ ﺑ ـﻘ ــﺮاﺑ ــﺔ  4إﻟــﻰ
 5ﻣـ ـ ـ ــﺮات ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ﺣ ـﺠــﻢ
ﺑـﻄــﺎرﻳــﺎت اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ 3000
إﻟﻰ  4000ﻣﻴﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ ﺑـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت
ﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪة ،ﻓـ ــﺎﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻬ ـﻤ ــﻞ
ﻣ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ وﻓﺮت ﺧﺎﺻﻴﺔ
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻴﻜﻮن
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺷﺎﺣﻨﺎ وﻣ ــﺰودا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻷﺧﺮى ،وﺛﺎﻧﻲ ﻫﻮاﺗﻔﻬﺎ
 Power Max P8100Sا ﻟ ـﻘــﺎ ﺑــﻞ
ﻟﻠﻄﻲ ﺳـﻴــﺄ ﺗــﻲ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ
أﻛـﺜــﺮ ﻟـﻬــﺎﺗــﻒ ﺳــﺎﻣـﺴــﻮﻧــﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻄﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻛﺒﺮ،
وﺑﺴﻌﺮ ﻫــﻮ اﻷﻗ ــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ

 ،1000$واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ  ،U620Sوﻫﻮ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷول
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وا ﻟـﻤــﻮا ﺻـﻔــﺎت
واﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺔ
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ـﺒ ـﻄــﺎرﻳــﺔ ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة 3500
.mAh

ZTE
اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
 ZTEأن ﺗﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼرﺗﺪاء،
ﻛــﺎﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻓ ـﻘ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻫ ــﺎﺗ ــﻒ ذﻛ ــﻲ
ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﻠ ـﺘ ــﻒ ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺼــﻢ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼرﺗﺪاء ﻣﺜﻞ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ،وأﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
.ZTE nubia Alpha
وﻳـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻒ ﺑـ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ
 AMOLEDﺑ ـﺤ ـﺠــﻢ  4.0ﺑــﻮ ﺻــﺔ،
ود ﻗـ ـ ـ ــﺔ  960 × 192ﺑ ـﻜ ـﺴ ــﻞ ﻣــﻊ
ﻣﻌﺎﻟﺞ Qualcomm MSM8909W
،Snapdragon Wear 2100
وﻣـﻌــﺎﻟــﺞ رﺳــﻮﻣــﻲ Adreno 304
ﺑــﺬاﻛــﺮة ﺑﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  1رام وذاﻛــﺮة

اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ  GB 8ﻣــﻊ
ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺑﺪﻗﺔ  MP 5وﻓﺘﺤﺔ ﻋﺪﺳﺔ
 f/2.2و ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺴﻌﺔ .mAh 500

BlackBerry
إذا ﻛـﻨــﺖ ﺗ ــﻮد أن ﺗ ــﺮى ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ  Blackberry KEY2ﻓﻘﺪ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
أن ﻫﺬا اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺔ
 ،TCLاﻟـﺘــﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺗﺸﺮف
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗـﺼـﻨـﻴــﻊ ﻫــﻮاﺗــﻒ
 ،Blackberryإ ﻃـ ـ ــﻼق ا ﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺗﻒ Blackberry
 ،KEY2وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ
.BlackBerry KEY2 Red Edition
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺗﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗــﻢ إﻃــﻼﻗـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺳ ـ ـ ــﻮاء ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ أو
ا ﻟـﻤــﻮا ﺻـﻔــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
وﺣـﻴــﺪ ﻫــﻮ أن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ وﻋﻠﻰ
 128GBﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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الجسمي :أتزوج على الفهد في «حدود الشر»

خبريات
زينغا حصد جائزة الجواد
الذهبي في «فيسباكو»

ممثل في عملين دراميين ومنتج بثالث خالل رمضان المقبل
 بـ ــا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ألن األ ح ـ ـ ـ ــداثت ــدور ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة فيعني
ّ
ً
ً
ذلـ ـ ــك ط ــابـ ـع ــا خ ـ ــاص ـ ــا ت ـطــلــب
استعدادات كبيرة لناحية األداء
ً
ومتطلبات الشخصيات ،فضال
عن أن تلك الحقبة كانت تشهد
بداية النهضة في الكويت ،من
هنا تبرز شخصية هذا التاجر
الذي يحظى بمكانة اجتماعية
ك ـب ـيــرة ف ــي مـحـيـطــه ،لنشاهد
ماذا يحدث له داخل المنزل.

حضر الفنان اإلماراتي أحمد الجسمي في الكويت ًخالل األسابيع القليلة الماضية لتصوير دوره
في الدراما الرمضانية «حدود الشر» ليعود مجدداً للوقوف أمام الفنانة القديرة حياة الفهد،
ويطل الفنان اإلماراتي خالل رمضان المقبل أيضا في شخصية طواش ضمن أحداث مسلسل
«الطواش».
ً
وإلى جانب هذين العملين يسجل الجسمي حضوره منتجا عبر «أجندة» الذي تتصدى له الفنانة
هيا عبدالسالم ،وحول أنشطته الفنية السيما التمثيل تحدث الجسمي إلى «الجريدة» عن
مشاركته في عملين يعودان بأحداثهما إلى عقد الستينيات وما قبله ،ليتنسم الجمهور من
خاللهما بعض رائحة الماضي.
محمد جمعة

• ل ـ ـن ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـ ـلـ ــى أب ـ ـعـ ــاد
شخصيتك في مسلسل «حدود
الشر»؟
 بـ ــدايـ ــة أع ـ ـ ــرب عـ ــن عـمـيــقس ـ ـع ـ ــادت ـ ــي بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
م ـس ـل ـســل «حـ ـ ـ ــدود ال ـ ـشـ ــر» مــع
الـفـنــانــة الـقــديــرة حـيــاة الفهد،
ال ـ ـتـ ــي أكـ ـ ــن لـ ـه ــا ك ـ ــل ال ـت ـق ــدي ــر
واالح ـت ــرام وهــي ليست المرة
األول ـ ـ ــى ،ب ــل اعـ ـت ــدت ال ـت ـعــاون
مـعـهــا ف ــي أعـمــالـهــا الــدرام ـيــة،
وهذا العام أنا بصدد شخصية

جديدة إذ ألعب دور رب األسرة،
وزوج الشخصية التي تؤديها
الفهد ،ونعاني مشكالت عدة
بـسـبــب أحـ ــد األبـ ـن ــاء لـتـتـطــور
األحـ ــداث ،وأت ــزوج عليها لكن
المفارقة هنا تأتي من الجمع
بين الزوجتين في منزل واحد.
• ال ش ـ ـ ــك أن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــودة إ ل ــى
حقبة درامـيــة ماضية السيما
الستينيات وضعتكم أمام ٍّ
تحد
مختلف؟

• هـ ـن ــاك ك ـي ـم ـي ــاء تـجـمـعــك
والفنانة حياة الفهد لذا يكاد ال
يخلو عمل لها وإال تشارك فيه؟
 اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن ح ـســنحـ ـ ـظ ـ ــي ،ألن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـن ــدم ــا
يتطلع للعمل فإنه يبحث عن
ال ـق ـي ـمــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـنــص
ً
وأي ـض ــا ال ـم ـشــاركــة ف ــي أعـمــال
خ ـل ـي ـج ـي ــة خـ ـ ـ ــارج اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
ل ـكــن لـحـســن ح ـظــي وبـتــوفـيــق
مــن الله فــإن أغلب مشاركاتي
الفنية خ ــارج ح ــدود اإلم ــارات
مع الفنانة حياة الفهد ،وهذا
يــر جــع إ لــى التفاهم بيننا من

جـ ـ ـه ـ ــة ،ولـ ـلـ ـع ــاق ــة
اإلنـســانـيــة الطيبة
ا لـتــي تجمعنا من
جهة أخرى ،والتي
تعود إلــى سنوات
س ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة مـ ـ ـض ـ ــت،
ً
والـفـهــد ت ـعــرف جـيــدا
أدواتـ ـ ـ ــي وإم ـك ــان ــات ــي،
ً
وأن ـ ـ ـ ـ ــا أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ـن ــدم ــا
أقــف أمــام هــذه العمالقة
أتحول إلى شخص آخر
ب ـف ـضــل ال ـت ـفــاعــل بين
الفنانين ،ويبقى أن
الـفـهــد م ــدرس ــة وكــل
مــا قــدمـتــه مــن أعـمــال
معها هي محطات مهمة أفخر
بها.

النجوم الشباب
• كيف ترى تركيبة الفنانين
في «حــدود الشر» مع مشاركة
فنانين من أجيال عدة؟
ً
 ن ـع ـت ــز كـ ـثـ ـي ــرا ب ـم ـش ــارك ــةنخبة من الفنانين من أجيال
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،السـ ـيـ ـم ــا ن ـجــوم ـنــا

أحمد الجسمي
الشباب ،نعم نحن ننتمي إلى
جـيــل مختلف واج ــه تحديات
ع ــدة ،لـكــن ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
الذين أثبتوا وجودهم ،واليوم
ن ـج ـت ـمــع ع ـل ــى أرض ال ـكــويــت
لـنــواكــب الـتـطــور ونــؤكــد على
تواصل األجيال.
• تحضر في الدراما بالفترة
ً
ً
المقبلة منتجا أيضا؟
 -ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،ه ـ ـنـ ــاك تـ ـع ــاون

أحداث المسلسل

يجسد دور «طواش»
ً
ينقلب حاله رأسا
على عقب في
المسلسل اإلماراتي
«الطواش»

مسلسل «حدود الشر» من تأليف محمد النشمي ،وإخراج
أحمد دعيبس ،وتشارك في بطولته نخبة من الفنانين على
رأسهم الفنانة القديرة حياة الفهد والفنان اإلماراتي أحمد
الجسمي ،وانتصار الشراح ،وباسم عبداألمير ،وميس كمر،
وشيماء علي ،وهبة الدري ،وهنادي الكندري ،ومحمد عاشور،
وعـبــدالـعــزيــز الـنـصــار ،وفـهــد بــاســم ،ومــن إنـتــاج المجموعة
الفنية.
والمسلسل عمل اجتماعي إنساني تدور أحداثه خالل حقبة
الستينيات من القرن الماضي في الكويت ،ويطرح قضية رغبة
األبناء في السفر الستكمال دراستهم وارتباط اآلباء بمصالح
تجارية في دول أخرى وتأثير السفر المتكرر على استقرار
ً
األســرة عموما ،تلك المحاور التي يناقشها المسلسل إلى
جانب خطوط درامية فرعية عدة ستكون حاضرة.

كبير وأ صـيــل ويمتد سنوات
مع تلفزيون دبــي ،الــذي صنع
ً
مني منتجا وأت ــاح لــي فرصة
الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى أرض ص ـل ـبــة،
وأعـتـبــر تلفزيون دبــي الــداعــم
ال ـح ـق ـي ـقــي وال ـف ـع ـل ــي ل ــي عـلــى
المستوى الشخصي وللدراما
اإلماراتية ،وهذا العام تطلعت
لإلنتاج الخليجي إلــى أوســع
م ــن ن ـطــاق الـتـجــربــة وات ـخــذت
أول ــى خـطــواتــي بــالـتـعــاون مع
الفنانة هيا عبدالسالم والفنان
ف ـ ــؤاد ع ـلــي ل ـي ـعــرض مسلسل
«أج ـن ــدة» خ ــال شـهــر رمـضــان
ال ـم ـق ـب ــل ،وال ـع ـم ــل م ــن تــألـيــف
مريم نصير ويضم نخبة من
الفنانين.
• وماذا عن «الطواش»؟
 أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــااإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة «الـ ـ ـط ـ ــواش» ال ــذي
يـحـمــل تــوق ـيــع ال ـكــاتــب جـمــال
س ـ ــال ـ ــم ومـ ـ ـ ــن إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ــارف
ال ـطــويــل ،وتـ ــدور أح ــداث ــه بين
ثالثينيات وأربعينيات القرن
الـ ـم ــاض ــي ،أي فـ ـت ــرة ال ـغ ــوص
على اللؤلؤ وأجسد في العمل
دور «طواش» الذي ينقلب حاله
ً
رأسـ ـ ــا ع ـلــى ع ـق ــب ،إلـ ــى درج ــه
أن ــه يـضـطــر إل ــى بـيــع مالبسه
وتتوالى األحداث.

الفهد و الجسمي في «حدود الشر»

محمد العجيمي يواصل تصوير دوره في «آهات» مواهب متنوعة ولوحات فنية إنسانية
انتهى من «وما أدراك ما أمي» و«حضن الشوك» المتوقع عرضهما برمضان
ضمن برنامج «»Arabs Got Talent
●

محمد جمعة

يواصل الفنان محمد العجيمي تصوير
دوره فــي مسلسل «آه ــات» ،المتوقع عرضه
خ ــال رم ـضــان الـمـقـبــل ،والـعـمــل مــن بطولة
وإنـتــاج الفنانة صمود ،ويـشــارك فيه نخبة
من الفنانين منهم سعود بوشهري وشيماء
قمبر.
وأعرب الفنان العجيمي ،لـ»الجريدة» ،عن
سعادته بهذه التجربة ،مؤكدا ان شخصيته
في العمل ستكوت مفاجأة للجمهور.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ان ـت ـهــى ال ـع ـج ـي ـمــي مــن
تـصــويــر دوره ف ــي مـسـلـســل «وم ــا أدراك ما
أم ــي» ،الــذي قــال عــن دوره فيه« :قلما أجسد
تـلــك الـنــوعـيــة مــن األدوار ،حـيــث أل ـعــب دور
رب األسرة الطيب الذي يحاول أن يلم شمل
أسرته حوله من منطلق حرصه عليهم ،عكس
والدتهم التي تظهر في هــذا العمل بصورة
مغايرة عن فطرة األم الحنون ،حيث نجدها
قاسية عليهم ،لكن ظروفا قاهرة خارج إرادة
الـ ــزوج تـغـيــر م ـجــرى األح ـ ــداث ،ستتعرفون
عليها عند عرض المسلسل».
يــذكــر أن مـسـلـســل «ومـ ــا أدراك م ــا أم ــي»
ت ــأل ـي ــف ع ـل ــي ال ـ ــدوح ـ ــان ،وإخـ ـ ـ ــراج حـسـيــن
الـحـلـيـبــي ،ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ع ــدد من
نجوم الخليج ،منهم إلهام الفضالة ،ومحمد
العجيمي ،وهيا الشعيبي ،وهنادي الكندري،
وش ـيــاء سـبــت ،وحـسـيــن الـمـهــدي ،ونــاصــر
ع ـبــاس ،وف ـهــد بــاســم ،ون ــور خــالــد الـشـيــخ،
ورتاج العلي ،وشهد الكندري ،ومن إخراج
حسين الحليبي ،وإنتاج المجموعة الفنية
للمنتج باسم عبداألمير.
وفـ ــي مـ ـش ــروع درامـ ـ ــي آخ ـ ــر ،قـ ــال ال ـف ـنــان
ال ـم ـخ ـض ــرم« :ان ـت ـه ـيــت م ــن مـسـلـســل جــديــد

العجيمي وصمود من كواليس مسلسل «آهات»
بـعـنــوان حضن ال ـشــوك ،إنـتــاج شــركــة كنوز
الـخـلـيــج لـلـكــاتــب عـبــدالـلــه س ـعــد ،والـمـخــرج
حـمــد ال ـب ــدري ،وم ــن الـمـتــوقــع عــرضــه خــال
رمضان المقبل».
وأضــاف ان هــذا التعاون هو الثاني على
التوالي مع كنوز الخليج والكاتب عبدالله
سعد بعد مسلسل الخافي أعظم ،الذي عرض
فــي رم ـضــان ال ـمــاضــي ،وح ـقــق ردود أفـعــال

واس ـعــة« ،وأتـمـنــى أن نـكــون عـنــد حـســن ظن
الجمهور بنا في هذا التحدي الجديد».
وع ــن شخصيته فــي ال ـع ـمــل ،تــابــع« :هنا
أتشح بعباءة الشر ،ولن أكرر نفسي ،وسأقدم
الـ ـ ــدور بـ ـص ــورة مـخـتـلـفــة م ــن ح ـيــث الـشـكــل
واألداء ،وأفـضــل عــدم الـخــوض فــي تفاصيل
أك ـثــر لـنـتــرك للجمهور مـســاحــة مــن الـتــوقــع
واالستنتاج عند عرض المسلسل».

بدأت المواهب التوافد على
المسرح في الحلقة الثالثة من
ب ــرن ــام ــجArabs Got Talent
بـمــوسـمــه الـ ـس ــادس ،فــأبـهــرت
اللجنة المؤلفة من علي جابر
ونجوى كرم وأحمد حلمي في
بـعــض األحـ ـي ــان ،وف ــي أحـيــان
أخــرى أبكتها ،وكــانــت أوالهــا
مـ ــع أل ـ ـعـ ــاب الـ ـخـ ـف ــة والـ ـخ ــدع
البصرية مع عبدالله العيادة
من السعودية.
ك ـش ــف ال ـ ـشـ ــاب أن ـ ــه يـحـمــل
رس ـ ــال ـ ــة إن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وح ـص ــل
ع ـل ــى « 3ن ـ ـعـ ــم» .ب ـع ــده ــا أط ــل
الـثـنــائــي «»F&B Acrobatics
م ــن سـلــوفـيـنـيــا ،وق ــاال للجنة
إنهما يحمالن دماء عربية في
جيناتهما .بعدها قدم «إم جي
ً
ب ـي ـضــار» م ــن ال ـم ـغــرب عــرضــا
ً
راقـصــا ،يعتمد على انقباض
ً
العضالت مترافقا مع نغمات
الموسيقى .وقــدم الشاب أداء
بــاهــرا قــوبــل ب ـ « 3نـعــم» ،حتى
أن نـجــوى ك ــرم علقت بالقول
إن «ه ــذا أفـضــل عــرض أتابعه
في هذا المجال في كل مواسم
البرنامج مجتمعة».
أم ـ ـ ــا يـ ــوسـ ــف سـ ـلـ ـم ــان مــن
الـمـغــرب ،ف ـقـ ّـدم ع ــرض ت ــوازن،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن والـ ـ ــديـ ـ ــه لــم
يـتــابـعــا أي ع ــرض ل ــه ،وكــانــا
معارضين لهذا التوجه منه،

ً
مشاركا في إحدى الفقرات
حلمي
وأنهما سيتابعناه للمرة األولى
على الشاشة .وأثنت نجوى على
الـ ـج ــدي ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام وال ـح ـض ــور
المتميز للمشترك ،ووصف علي
المشترك بالعظيم ،فيما اعتبر
أح ـم ــد أن م ــا ق ــدم ــه ي ــوس ــف كــان
ً
ً
باهرا ،مثنيا على لياقته العالية.
ّ
وقـ ــدم مــايـكــل بــريـمــو (ال ـشــاب
ال ـس ــوري) الـنـغـمــات الموسيقية
ً
بأسلوبه الـخــاص ،الفتا إلــى أنه
شـ ــارك ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج ،ألن ــه أراد
ً
أن يقدم للجمهور العربي نوعا
ً
ً
مختلفا و فــر يــدا مــن الموسيقى
هو الصفير ( ،)Whistlingوغادر
بـ  3نعم.
وبعد مــرور مجموعة مواهب

لم تقنع اللجنة ،أطلت الطفلة
آيــة مــن مـصــر ومـعـهــا دانـيــال،
وهــو شــاب روس ــي مــن أصــول
م ـص ــري ــة ،ال ـت ـق ـيــا ف ــي مــدرســة
ّ
البهلوانية،
للباليه واأللـعــاب
ض ـمــن ث ـنــا ئــي «.»Nile Stars
ً
وكان عرضهما مميزا ،وحصال
على  3نعم.
أم ــا يــاسـمـيــن سـعـيــد الـتــي
تـعــزف عـلــى ال ـقــانــون ،فقدمت
عزفا جميال ألغنية «أول مرة
ت ـ ـحـ ــب» ل ـل ـع ـن ــدل ـي ــب األسـ ـم ــر
عبدالحليم حــافــظ ،واجـتــازت
االخـتـبــار ،وف ــري ــقBangbang
 Familyمن المغرب ّقدم عرضا
أبهر اللجنة.

«شرم الشيخ للسينما اآلسيوية» يفتتح دورته بـ«حكاية سندريال»
يهدي نسخته الثالثة إلى الفنانة الراحلة سعاد حسني
بدأ مهرجان شرم الشيخ للسينما اآلسيوية
دورته الثالثة مساء أمس األول في المنتجع
الـمـطــل عـلــى الـبـحــر األح ـم ــر فــي ش ــرق مصر
بـحـضــور ع ــدد مــن ن ـجــوم وص ـنــاع السينما
العرب واألجانب.
وقـ ــدم ال ـم ـهــرجــان ف ــي االف ـت ـت ــاح ب ــاق ــة من
ال ـع ــروض الـمــوسـيـقـيــة والـغـنــائـيــة تـعـبــر عن
التنوع الثقافي في القارة الصفراء من أبرزها
فقرة للمغنية ديالرا من أذربيجان.
تشارك في المهرجان  26دولــة من بينها
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة وك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة وتــايـلـنــد وال ـيــابــان وأفـغــانـسـتــان
وطــاجـي ـك ـس ـتــان وس ــوري ــة والـ ـع ــراق ولـبـنــان
والـ ـهـ ـن ــد والـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات واألردن
وسلطنة عمان.

ضيف شرف
ملصق المهرجان

وت ـح ــل ال ـص ـيــن ض ـيــف شـ ــرف ال ـم ـهــرجــان
الــذي يعرض مجموعة متنوعة من إنتاجها

السينمائي ضمن برنامج «نظرة على السينما
الصينية الحديثة» إضافة لألفالم المشاركة
في المسابقات الرسمية.
وقــالــت الممثلة والمنتجة إسـعــاد يونس
رئيسة شرف المهرجان في االفتتاح «سعيدة
ً
جدا بهذا التوجه نحو الشرق ،فربما لم يكن
ً
ً
ً
ـاف بــأن جــزء ا غاليا ومهما من
هناك وعــي كـ ٍ
الوطن يقع في آسيا ،وهي سيناء».
وأضــافــت «نـحــن بلد أفــروآس ـيــوي ،لــذا من
ً
المهم ج ــدا أن ننفتح بشكل أ كـبــر على هذه
القارة الضخمة ،نتعرف على فنونها ونقدم
لها فننا».
ويـهــدي الـمـهــرجــان دورت ــه هــذا الـعــام إلــى
الممثلة س ـعــاد حـسـنــي ( )2001-1942التي
كرمها في االفتتاح بعمل فني بعنوان «حكاية
سندريال» مزج بين الغناء الحي لمجموعة من
الشباب ومقطع غنائي نادر للممثلة الراحلة.
كـ ـم ــا كـ ـ ــرم فـ ــي االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـم ـم ـث ـل ــة ه ــال ــة
صدقي والممثل لطفي لبيب ومخرج األفالم
التسجيلية علي الغزولي من مصر.

إسعاد يونس ولطفي لبيب في مقدمة الحضور
يشمل برنامج المهرجان أربــع مسابقات
ً
رئـيـســة ،لــأفــام الـطــويـلــة وتـضــم  12فيلما،
ً
واألفــام القصيرة وتضم  11فيلما ،واألفالم
التسجيلية الطويلة وتضم ستة أفالم ،وأفالم
التحريك الطويلة وتضم خمسة أفالم ،إضافة
إلى مسابقة أفالم الطلبة.
وعـ ــرض ال ـم ـهــرجــان ف ــي االف ـت ـت ــاح الـفـيـلــم
التسجيلي الـطــويــل «ال ـفــريــق» ال ــذي يتناول

صناعة السينما المصرية من خالل حوارات
مــع مجموعة كبيرة مــن صناع السينما من
مخرجين وممثلين وكتاب وفنيين.
يستمر المهرجان ا ل ــذي تنظمه مؤسسة
ن ــون للثقافة وال ـف ـنــون بــالـتـعــاون مــع وزارة
الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة
جنوب سيناء حتى الثامن من مارس آذار.
(رويترز)

نال فيلم «ذي ميرسي
أوف ذي جانغل» ،للمخرج
الرواندي جويل كاريكيزي،
جائزة الجواد الذهبي في
مهرجان فيسباكو اإلفريقي،
أمس األول ،في واغادوغو.
وفاز الممثل البلجيكي مارك
زينغا بجائزة أفضل ممثل
عن دوره في هذا الفيلم ،الذي
يندد بعبثية الحرب.
وكانت جائزة الجواد
الفضي من نصيب فيلم
«كارما» ،للمخرج المصري
خالد يوسف ،فيما نال فيلم
«فتوى» ،للمخرج التونسي
محمود بن محمود ،الجواد
البرونزي.
وحازت سامنتا موغوتسيا
جائزة أفضل ممثلة عن
دورها في «رفيقي» ،للمخرجة
الكينية وانوري كاهيو.
وعرض هذا الفيلم في
مهرجان كان الفرنسي السنة
الماضية ،وواجه مشاكل مع
الرقابة في كينيا ،بأنه يروي
قصة حب بين امرأتين.
(أ ف ب)

المخرج ميد هوندو
وفاة
ً
عن  82عاما

توفي المخرج الفرنسي من
أصل موريتاني ميد هوندو،
الذي أنجز أفالما عدة،
واشتهر بدبلجة صوت إيدي
مورفي بالفرنسية ،أمس
األول ،عن  82عاما في باريس،
على ما أفادت عائلته.
ُولد هوندو عام  1936في
موريتانيا ،وكان معروفا في
أوساط الدبلجة بأنه صوت
ممثلين سود بالفرنسية،
مثل :إيدي مورفي ومورغان
فريمان وريتشارد برايور.
ومن مشاركاته المميزة أيضا
في أفالم رسوم متحركة،
تأديته صوت رفيقي في
فيلم ديزني الشهير (اليين
كينغ) ،والحمار في سلسلة
أفالم «شريك» الشهيرة .وكان
يعتبر أن الدبلجة «هي مهنة
تمثيلية» بامتياز.
وقد انتقل هوندو إلى فرنسا
في نهاية الخمسينيات،
وعمل في مجاالت عدة ،قبل
أن يخوض غمار السينما
مع شعار كبير ،هو مواجهة
االستعمار وحب التمرد.
وفيلمه األول «سوليي أو» كان
في عام .1969
(أ ف ب)

زين مالك ينفي انفصاله
عن جيجي حديد

عبر المغني اإلنكليزي
الشاب زين مالك عن حبه
لعارضة األزياء العالمية
جيجي حديد ،وذلك بعد
شهرين من انتشار شائعات
عن انفصالهما ،مما يفيد
بأنهما قد يكونا اصطلحا.
ويشار إلى أن ثمة عالقة
متقطعة تربط بين
الحبيبين ،منذ انفصالهما
ألول مرة في مارس العام
الماضي ،بعد مرور أكثر من
عامين على ارتباطهما في
نوفمبر عام .2015
وأفاد موقع «كونتاكت
ميوزيك» اإللكتروني
المعني بأخبار المشاهير،
بأنه يبدو أن مالك 26
ً
عاما يرغب في تأكيد نبأ
عودتهما لبعضهما ،إذ
أعلن في تغريدة له على
موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» عن حبه لجيجي
ً
 23عاما.
وفي التغريدة ،كتب مالك
 العضو السابق في فريق«وان ديركشن» ،والذي تركه
في مارس من عام 2015
«جيجي حديد .أنا أحبك».
(د ب أ)

ةديرجلا
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سلة أخبار
هانت يزور عدن
واشتباكات بالحديدة

وصل وزير الخارجية
البريطاني جيريمي هانت،
أمس ،إلى العاصمة اليمنية
املؤقتة عدن في زيارة مفاجئة
قادمًا من الرياض ،حيث
أجرى محادثات مع وزير
الشؤون الخارجية عادل
الجبير.
والتقى املسؤول البريطاني
نائب رئيس الوزراء اليمني
سالم الخمبشي ،ووزيري
الخارجية خالد اليماني،
والداخلية أحمد امليسري.
وتأتي زيارة جيريمي
في إطار جولته الحالية
في املنطقة إلنقاذ اتفاق
ستوكهولم ،والضغط لتنفيذ
اتفاق إعادة االنتشار في
مدينة الحديدة التي شهدت
أمس اشتباكات عنيفة بني
القوات الحكومية واملتمردين
الحوثيني.

قطر :ال «ناتو عربي»
في ظل األزمة الخليجية

وصول قطار محمل بمركبات غنمها الروس من المعارضة السورية لمحطة سيفاستوبول بجزيرة القرم أمس (أ ف ب)

كشف رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
عن اتفاق مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين على
عدم السماح إليران بتعزيز
وجودها في سورية ،وتشكيل
طاقم مشترك إلخراج القوات
األجنبية منها.

رئيس مجلس
الشعب السوري
يشارك في جلسات
االتحاد البرلماني
العربي في ّ
عمان

وسط حديث عن غضب روسي
من زيــارة الرئيس السوري بشار
األسـ ــد ال ــى ط ـه ــران ،أع ـلــن رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،أم ـ ــس ،أنـ ــه «اتـ ـف ــق مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
على هــدف مـشـتــرك ،وهــو إخــراج
القوات األجنبية من سورية» ،في
إشارة مباشرة إليران و«حزب الله»
ً
اللبناني ،مؤكدا أنهما اتفقا أيضا
على «تشكيل قوة مهمات مشتركة
ستعمل مع غيرها على إحراز تقدم
صوب هذا الهدف».
وق ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي مستهل
جلسة حكومته األسبوعية« :لن
نسمح إلي ــران بتعزيز وجــودهــا
ف ــي س ــوري ــة» ،مــوضـحــا أن ــه أبـلــغ
بوتين األسبوع الماضي «وبشكل
ال لبس فيه» أنه سيواصل ضرب
مواقعها ومواقع «حزب الله» ،على
أن يستمر العمل بالخط العسكري
الـســاخــن بـيــن إســرائـيــل وروسـيــا
للحيلولة دون وقــوع أي اشتباك
عارض.
وأشاد بقرار بريطانيا تصنيف
«ح ـ ــزب ال ـل ــه» ال ـل ـب ـنــانــي كتنظيم
إرهــابــي «ألن «ح ــزب الـلــه يمارس
اإلرهـ ــاب بـحــد ذاتـ ــه ،وه ــو يشكل
أي ـض ــا ذراع ـ ــا إره ــاب ـي ــة رئـيـسـيــة
ً
فــي خــدمــة إي ـ ــران» ،داع ـي ــا «ال ــدول

األخرى في أوروبا وفي بقية أنحاء
العالم ،لالنضمام إلى هذه الخطوة
البريطانية المهمة».

شمخاني
ً
وردا على توعده خالل زيارته
األخيرة إلــى موسكو بالعمل من
أج ـ ــل «ص ـ ــد الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
ل ـط ـهــران» ،اعـتـبــر أمـيــن المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شـمـخــانــي أم ــس أن «تـصــريـحــات
نتنياهو وأعماله وزياراته العبثیة
ل ــن ت ــؤث ــر ع ـلــى وجـ ــود إي ـ ــران في
ســوريــة .وأن ـهــا سـتــواصــل تقديم
الــدعــم للحكومة الـســوريــة طالما
ب ـق ـيــت ه ــي ت ـط ـلــب ذل ـ ــك» ،مــؤكــدا
أن «ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري والـحـشــد
الشعبي وأنصار الله والمقاتلون
اإليرانيون أثبتوا أن الغرب ليس
مركز العالم ،وأن القوة األميركية
نمر من ورق وقابل لالنهيار».

اتفاق إدلب
وم ـ ــع بـ ــدئـ ــه جـ ــولـ ــة خـلـيـجـيــة
تـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة والـ ـك ــوي ــت
واإلمـ ــارات وقـطــر ،فــي إطــار بحث
الوضع الميداني وتشكيل اللجنة
الــدس ـتــوريــة وع ـ ــودة دم ـشــق إلــى

جامعة الــدول العربية ،أكــد وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفـ ـ ـ ــروف ،أمـ ـ ــس ،أن ال ــوض ــع في
ســوريــة آخ ــذ فــي االس ـت ـقــرار ،لكن
مــن المبكر الـحــديــث عــن القضاء
النهائي على خطر اإلرهاب ،مشددا
عـلــى أن ــه «يـجــب عـمــل الـكـثـيــر من
أجل القضاء على الخاليا النائمة
خاصة في منطقة خفض التوتر
في إدلب».
وح ـ ــث الفـ ـ ـ ــروف األت ـ ـ ـ ــراك عـلــى
تـنـفـيــذ االل ـت ــزام ــات الـنــاجـمــة عن
اتفاق وقف إطالق النار في إدلب
ال ـمــوقــع ف ــي  17سبتمبر ،2018
مشددا على أنه «ال يشكل حجة أو
سـتــار لتعزيز الــوجــود اإلرهــابــي
هناك».

البرلماني العربي
وف ــي أك ـبــر ظ ـهــور لــدمـشــق في
محفل سياسي عربي منذ اندالع
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ،شـ ـ ــارك رئـ ـي ــس مـجـلــس
الشعب حمودة صباغ ،أمس ،في
افتتاح أعمال الدورة الـ  29لالتحاد
البرلماني العربي في عمان.
وقـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
األردني عاطف الطراونة« :نجتمع
وسط ظروف عربية دقيقة وملفات
عالقة وقـضــايــا تتطلع شعوبنا

لحلها» ،مؤكدا أنه «البد من ّ
تحرك
فــاعــل بــات ـجــاه ال ـتــوصــل إل ــى حل
سـيــاســي يـضـمــن وحـ ــدة ســوريــة
أرضا وشعبا ،ويعيد لها عافيتها
ولتستعيد دورهــا ركنا أساسيا
من أساس االستقرار في المنطقة».
ودع ـ ــا إلـ ــى «ت ـض ــاف ــر ال ـج ـهــود
للحفاظ على االستقرار في سورية
وعلى اإلنجازات التي تم تحقيقها
ضد تنظيم داعش ودعم الجهود
الـتــي تمهد الطريق أم ــام الـعــودة
الطوعية لالجئين السوريين إلى
وطنهم».

هجوم حماة
وع ـل ــى األرض ،أس ـف ــر هـجــوم
شنته جماعة «أنـصــار التوحيد»
الموالية لتجمع «ح ــراس الــديــن»
الـمــرتـبــط بتنظيم ال ـقــاعــدة ،فجر
أم ـ ــس ،ع ـلــى ن ـق ــاط ع ـس ـكــريــة في
محور المصاصنة في ريف حماة
ً
الشمالي عن مقتل  21عنصرا من
قوات النظام والمقاتلين الموالين
لها.
وق ــد دان م ـصــدر م ـس ــؤول في
وزارة الخارجية بشدة «السلوك
اإلجرامي المستمر للمجموعات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وخ ــروقـ ـه ــا ال ــدائ ـم ــة
التفاقات وقف التصعيد» ،مؤكدا

«اس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
ل ـل ـت ـصــدي ل ـج ــرائ ــم ه ـ ــذه ال ــزم ــر،
ً
وأنــه لن يقف متفرجا على خرق
اتفاقات وقف التصعيد» .والحقا
دعا الجيش السوري المدنيين الى
الخروج من المناطق التي يوجد
فيها المسلحون في حماة وإدلب،
ف ــي ب ـ ــادرة عـلــى ه ـجــوم عسكري
محتمل.

اإلدارة الكردية
ومـ ــع ت ـق ـ ّـدم «ق ـس ــد» ن ـحــو آخــر
جـيــب ل ـ «داعـ ــش» بــديــر ال ــزور في
م ـعــركــة ،تـمـهـيــدا إلع ـ ــان انـتـهــاء
«خــافــة» أث ــارت الــرعــب على مدى
س ـن ــوات ،أعـلـنــت اإلدارة الــذاتـيــة
الـكــرديــة أمــس إط ــاق س ــراح 283
سوريا احتجزتهم «فــي الجزيرة
وإقـلـيــم ال ـف ــرات ومـنـبــج والطبقة
وال ــرق ــة ودي ـ ــر ال ـ ـ ــزور» لــاشـتـبــاه
بانتمائهم إلى التنظيم ،موضحة
أن قرارها جاء «بناء على طلب عدد
من شيوخ ووجهات المنطقة».
وقالت اإلدارة الذاتية الكردية،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ال ـم ــوق ــوف ـي ــن «ل ــم
تتلطخ أيديهم بالدماء ،وهــم من
أبنائنا وإخوتنا السوريين ،فقد
ّ
ضلوا الطريق ذات يوم ،وخالفوا
ال ـع ــادات والـتـقــالـيــد ال ـســائــدة في

ـوري ،وخ ــال ـُف ــوا
مـجـتـمـعـنــا الـ ـ ـس ـ ـ ُ
ال ـق ــان ــون وبـعـضـهــم خـ ــدع وغ ــرر
ّ
الظالميين التكفيريين»،
بأجندات
مضيفة« :هم أبناؤنا نمد لهم يد
العون والمحبة واألخوة والتعاون
والـتـســامــح ،ونهيئ ونخلق لهم
فرص العمل ،ليعودوا إلى وضعهم
الطبيعي في الوطن».

معركة حاسمة
وبعد تقدم بطيء ،أكد المتحدث
باسم «قسد» ،مرفان قامشلو ،أن
الخناق يضيق على «داعش» قرب
الحدود مع العراق ،والقوات تتوقع
ً
«معركة حاسمة» ،مشيرا إلــى أن
«داعش زرع آالف األلغام في قرية
الـبــاغــوز وطــرقــاتـهــا» ،األم ــر الــذي
يعرقل الهجوم.
وف ــي ال ـج ـنــوب ،اتـهـمــت وزارة
الدفاع الروسية القوات األميركية،
ال ـم ـن ـت ـش ــرة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـنــف
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة م ـ ــع األردن ،ب ـع ــدم
السماح بوصول حافالت الحكومة
السورية لنقل الالجئين من مخيم
الركبان.
(عواصم  -وكاالت)

إيران :انشقاقات داخل «مصلحة النظام» ...وظريف يخضع للتنصت
سليماني :من يسعون إلى «اتفاق  »٢مع واشنطن أعداء وهدفهم تجفيف التيارات اإلسالمية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ي ــواج ــه مـجـمــع تشخيص مصلحة
النظام في إيــران ،الــذي يعتبر مؤسسة
استشارية للمرشد األعـلــى ،انشقاقين
كبيرين بين أعضائه :األول ،بين مؤيدي
وم ـ ـعـ ــارضـ ــي ت ـع ـي ـيــن صـ ـ ـ ــادق عــام ـلــي
ً
الري ـجــانــي رئ ـي ـســا للمجمع ،والـثــانــي
بين مؤيدي ومعارضي انضمام ايران
إلــى «مجموعة العمل المالي لمحاربة
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
المعروفة» بـ .FATF
وأكد أحد اعضاء المجمع لـ«الجريدة»،
ً
طالبا عدم نشر اسمه ،أن الرئيس حسن
روح ــان ــي وال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق محمود
اح ـم ــدي ن ـجــاد ال ي ـ ــزاالن يتغيبان عن
ً
اجتماعات هذا المجمع اعتراضا على
تعيين الريجاني رغم محاوالت األخير
اقـنــاعـهــم ب ــان سـيــاســاتــه س ــوف تكون
مختلفة عما كانت عليه كرئيس للسلطة
القضائية.
وأشار المصدر الى أن غالبية أعضاء
المجمع ال يــزالــون يــرفـضــون انضمام
اي ــران ال ــى مـعــاهــدة  ،FATFرغ ــم تهديد
أكثر مــن  7وزراء فــي حكومة روحاني
باالستقالة اذا لــم تقر االتفاقية .وكــان
ً
مقررا ان يتم التصويت امس األول على
االتـفــاقـيــة لـكــن بسبب ال ـخــافــات تقرر
تأجيل األمر الى ما بعد عيد رأس السنة
االيرانية (النوروز) ،اي ألكثر من شهر.

وكشف عن محاوالت حثيثة قامت بها
حكومة روحاني إلقناع اعضاء المجمع
ب ــإق ــرار االت ـف ــاق ـي ــة تـضـمـنــت إغ ــراء ه ــم
ً
بامتيازات لكنها فشلت جميعا ،مضيفا
أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف
ق ــرر التغييب عــن اجـتـمــاع أم ــس األول
لتفادي انتقادات كانت ستوجه اليه على
خلفية دفاعه عن االتفاقية.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن سـبــب تأجيل
التصويت في مجمع تشخيص مصلحة
الـ ـنـ ـظ ــام ام ـ ــس األول ع ـل ــى  FATFهــو
إعطاء فرصة جديدة لــوزارة الخارجية
االيــران ـيــة لـلــدخــول فــي م ـفــاوضــات مع
االتحاد االوروبي والتوصل الى «اتفاق
فاعل لتنفيذ تعهدات االتحاد االوروبي
االقتصادية حسب االتفاق النووي بشكل
كــامــل ولـيــس حسب مقترح ،»INSTEX
وكذلك التفاوض مع «مجموعة العمل
المالي لمحاربة غسل األموال ومكافحة
تمويل اإلره ـ ــاب» على ش ــروط إيرانية
مقابل االنضمام الى المعاهدة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن أح ـ ــد أه ـ ــم الـ ـش ــروط
ال ـم ـطــروحــة م ــن قـبــل أع ـض ــاء المجمع
الـمـعــارضـيــن إلقـ ــرار الـمـعــاهــدة هــو أال
تجبر إيــران على تبني الئحة اإلرهــاب
التي تعتمدها المجموعة بل ان تطبق
ب ـنــود الـمـعــاهــدة عـلــى الئ ـحــة اإلرهـ ــاب
الخاصة بها ألن هناك تخوفا كبيرا من
ان تتم معاقبة طهران أو الضغط عليها
ً
مستقبال أو حتى وضع عقوبات عليها

زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي وزوجته ،اللذان يقبعان
تحت اإلقامة الجبرية منذ ثماني سنوات في صورة انتشرت على
مواقع التواصل االجتماعي أمس.
بسبب دعمها لحزب الله اللبناني أو
حماس مثال.
وأضاف أن أعضاء المجمع يطالبون
الحكومة كذلك بالحصول على ضمانات
أوروبية لفتح القنوات المالية األوروبية
والعالمية إليران عبر اوروبا وبدء العمل
بهذه القنوات قبل اقرار االتفاقية.
وحسب المصدر ،فإن أعضاء المجمع

ك ــان ــوا غــاض ـب ـيــن م ــن ك ـل ـمــة روح ــان ــي
األخيرة التي أكد فيها أن المرشد األعلى
علي خامنئي ال يعارض انضمام ايران
الــى  ،FATFوعلقوا قائلين إن خامنئي
كــان باستطاعاته إعــان موافقته على
المعاهدة وحسم الموضوع بدل اعادتها
الــى مجمع تشخيص مصلحة النظام
للتصويت عليها.

إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد ع ـض ــو ل ـج ـنــة األم ــن
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـبــرل ـمــان
اإلي ــران ــي عـلــي رض ــا رحـيـمــي ،أن وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
يخضع للمراقبة والتنصت.
وكتب رحيمي على «تويتر»« :ظريف
يـعـلــم أن ب ــري ــده اإلل ـك ـت ــرون ــي مـخـتــرق
وت ــم الـتـنـصــت عـلــى رس ــال ــة استقالته
التي بعثها لرئيس الجمهورية حسن
روحاني ونشرها في عدة مواقع ،لكنه
ال يقول شيئا ألنه اعتاد ذلك وال يعتبر
ً
ً
ذلك أمرا هاما».
وكــانــت عــدة مــواقــع إيــرانـيــة ،وكذلك
«ال ـج ــري ــدة» ،حصلت عـلــى تـســريــب من
رسالة ظريف لروحاني التي احتج فيها
على تهميشه خالل زيارة الرئيس بشار
األسد الى طهران وأعلن فيها استقالته
التي رفضها روحاني .وكتب ظريف:»لو
افترضنا أن زيارة األسد كانت مفاجئة
بالنسبة لـكــم ،فـقــد ك ــان باستطاعتكم
أن تحترموا منصب وزارة الخارجية
وتخبروني ببساطة ...مكتبي يبعد عن
قصر الرئاسة خمس دقائق ال أكثر».
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليــرانـيــة بـهــرام قاسمي على مــا أعلنه
رحيمي بالقول إن «ما تم نشره األسبوع
الـمــاضــي فــي بـعــض الـمــواقــع عــن نص
استقالة وزيــر الخارجية محمد جواد
ظريف هو أجزاء انتقائية ،وتم التالعب
بها وتفتقر إلى المصداقية .حتى اآلن ،لم

الكامل والدقيق لالستقالة».
ينشر النص ّ
في سياق ،حذر أمين المجلس األعلى
لألمن القومي اإليــرانــي علي شمخاني
«حـلـفــاء ال ــوالي ــات المتحدة فــي الشرق
األوسط» من أنهم قد يواجهون «انتفاضة
من مواطنيهم المهانين» في حال واصلوا
اعتمادهم على واشنطن .وأثار شمخاني
سـخــريــة عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل كونه
يتجاهل االحتجاجات في بالده ،وكذلك
تحذيرات المسؤولين اإليرانيين من أن
النظام االيراني في خطر بسبب الغضب
الشعبي.
في األثناء ،أعلنت السلطات المحلية
االيرانية أمس مصرع خمسة اشخاص
من بينهم ثالثة من قوات حرس الحدود
واصابة  20آخرين جراء سيول اجتاحت
محافظة سيستان وبلوشستان.
وهــاجــم قائد فيلق الـقــدس اإليــرانــي
قاسم سليماني من يدعون إلى «اتفاق »2
مع واشنطن ووصفهم باألعداء ،قائال إن
من يسعون إليه هدفهم «تجفيف التيارات
اإلسالمية».
وكان روحاني أول من استخدم عبارة
«اتفاق  »2في مناسبات سابقة .وأوضح
سليماني بمدينة كرمان أن فكرة «اتفاق
 2واتفاق  3كانت ضمن خطة الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما ،لكن اآلن
وبعد انسحابه من االتفاق يسعى دونالد
ترامب لتحقيق نفس الخطة واألهــداف
بأسرع وقت».

رأت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية القطرية ،لولوة
الخاطر ،أنه ال يمكن إطالق
"ناتو عربي" ،في ظل استمرار
األزمة بني بالدها والرباعي
املقاطع لها السعودية،
واإلمارات ،والبحرين ،ومصر.
وأوضحت املسؤولة القطرية
في تصريحات ،أمس ،أن
الدوحة أبلغت األميركيني أنه ال
يمكن ألي تحالف أن ينجح إذا
لم يتفق على املبادئ األساسية
التي تحكم عالقاته.

إسرائيل تقصف
أهدافًا لـ«حماس»

قصف الجيش اإلسرائيلي،
مساء أمس األول ،نقاط
رصد عسكرية تابعة لكتائب
القسام ،الجناح املسلح لحركة
"حماس" ،جنوب ووسط قطاع
غزة ،ردًا على إطالق رزمة
بالونات محملة بعبوة ناسفة
باتجاه البلدات اإلسرائيلية.
في غضون ذلك ،اعتبر وزير
الجيش اإلسرائيلي السابق،
أفيغدور ليبرمان ،أن من
الضروري شن حرب رابعة
ضد الفلسطينيني في غزة
لكسر إرادتهم قبل الدخول في
أي عملية سالم.
وردًا على سؤاله حول املنصب
الذي يرغب فيه بالحكومة
التي سيتم تشكيلها عقب
انتخابات أبريل املقبل ،قال
ليبرمان إن األولوية األولى
هي وزارة الجيش.

الرياض تدعم األردن
بـ 334مليون دوالر

نقل تلفزيون "العربية" عن
وزير املالية السعودي محمد
الجدعان قوله ،إن اململكة
أودعت  334مليون دوالر
في البنك املركزي األردني،
وتبحث مع الكويت واإلمارات
العربية املتحدة املزيد من
الدعم.
وقدمت السعودية والكويت
واإلمارات العربية املتحدة
حزمة قيمتها  2.5مليار دوالر
في يونيو املاضي ،للمساهمة
في دعم االقتصاد األردني
املتعثر.
واستقالت الحكومة األردنية
العام املاضي بعدما تسببت
تخفيضات في اإلنفاق،
وزيادات ضريبية بموجب
برنامج صندوق النقد الدولي
في احتجاجات شعبية نادرة.
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ً
ساندرز يعد بـ «ثورة سياسية» متمسكا بـ «الخطاب التقدمي»
ترامب يصف ّ
«الخطة الخضراء» بالمدمرة ويدافع عن نشاط المحافظين في الجامعات

أطلق السناتور الديمقراطي
بيرني ساندرز حملته للمنافسة
على الفوز بترشيح الحزب
الديمقراطي لالنتخابات ً
الرئاسية  ،2020مستعيدا
شعار "الثورة السياسية"،
الذي استخدمه في ،2016
في وقت انضم الرئيس
األميركي دونالد ترامب إلى
االستراتيجية الجمهورية،
للتحذير من نمو التيار
االشتراكي في صفوف
الديمقراطيين.

الضرائب على
األثرياء تكتسب
ً
رواجا في أوساط
السياسيين
الديمقراطيين

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ل ــن تصبح
ّ ً
ً
مطلقا دول ــة اشـتــراكـيــة ،مــؤكــدا
أن الديمقراطيين «يحتضنون
ً
االشتراكية حاليا» ،أعلن عضو
مجلس الشيوخ ،بيرني ساندرز،
الذي يصف نفسه بأنه «يساري
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي» ،ت ــدشـ ـي ــن حـمـلــة
للترشح لالنتخابات الرئاسية
ً
المقررة في عام  ،2020مهاجما
ج ـ ـشـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــاق ــة
وم ـت ـم ـس ـكــا ب ــذل ــك فـ ــي خ ـطــابــه
ال ـت ـقــدمــي ،وم ـت ـع ـهــدا ب ــ»ب ـث ــورة
سياسية».
وفي خطاب ألقاه قرب الحي،
الـ ــذي ن ـشــأ ف ـيــه بـشـقــة صـغـيــرة
م ـس ـت ــأج ــرة ف ــي ح ــي بــروك ـل ـيــن
فــي نـيــويــورك ،وصــف ســانــدرز،
تـ ــرامـ ــب ب ــأن ــه «أخ ـ ـطـ ــر رئ ـي ــس»
ف ــي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
الحديث.
ومع بدء حملته االنتخابية،
سلط ساندرز الضوء بشكل أكبر
عـلــى ال ـجــوانــب الـشـخـصـيــة في
حياته ،واصفا الصعوبات التي
واجهها خالل فترة شبابه كأحد
أبناء الطبقة العمالية ،وكيف أن
ذلك ساعده على رسم سياساته
التقدمية.
وأوض ــح س ــان ــدرز التناقض
بين نشأته المتواضعة وفترة
شـ ـب ــاب ال ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة
ك ــاب ــن أحـ ــد مـ ـط ــوري ال ـع ـق ــارات
بنيويورك.
وق ـ ـ ــال سـ ـ ــانـ ـ ــدرز« :ت ـجــرب ـتــي
كـطـفــل ف ــي أسـ ــرة كــانــت تــواجــه
صعوبة اقتصادية أثرت بشكل
ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى حـ ـي ــات ــي وق ـي ـم ــي.
وع ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ال ـ ـ ــذي
أغلق الحكومة وتــرك  800ألف
موظف اتـحــادي بال دخــل لدفع
التزاماتهم ،أعرف ما يبدو عليه
األمــر في أســرة تعيش من دون
أي مدخرات».
ون ـ ــادرا م ــا ت ـحــدث س ــان ــدرز،
عضو مجلس الشيوخ عن والية

فيرمونت ،عن حياته الشخصية،
خـ ـ ــال أول تـ ــرشـ ــح ل ـ ــه لـلـبـيــت
األبيض في  ،2016والتي انتهت
بحصول هيالري كلينتون على
تــرش ـيــح الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
لخوض االنتخابات ضد ترامب،
ورك ـ ــز ب ـش ـكــل ش ـبــه ك ــام ــل على
خططه الخاصة بالسياسة لكبح
جـمــاح «وول ستريت» وخفض
التفاوت في الدخول.
ولكن أسلوب ساندرز الجديد
ك ــان اع ـت ــراف ــا بـ ـض ــرورة إي ـجــاد
وسيلة للتمييز بين حشد كبير
من الديمقراطيين ،الذين يأملون
الـفــوز بترشيح الـحــزب لهم في
انتخابات .2020
وس ــان ــدرز ،الـبــالــغ مــن العمر
 77عاما ،ابن مهاجر يهودي من
بولندا ،ولكنه لم يسلط الضوء
ع ـلــى دي ــان ـت ــه ال ـي ـه ــودي ــة خــال
ترشحه في .2016
ولكنه وصــف ،فــي بروكلين،
رحـلــة وال ــده لـلـهــروب مــن الفقر
ومـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ـس ــامـ ـي ــة ،وق ـ ــال إن
النازيين أبادوا في نهاية األمر
أسرة أبيه .وتابع أمام أنصاره:
«مــع بــدء هــذه الحملة للرئاسة
يجب أن تعرفوا مــن أيــن أتيت،
ألن الخلفية األسرية تؤثر بشدة
على القيم التي نعتنقها عندما
نكبر .اليوم أريــد أن أرحــب بكم
ف ــي ح ـم ـلــة ت ـق ــول ب ـص ــوت ع ــال
وبوضوح إن المبادئ األساسية
ل ـح ـكــوم ـت ـنــا ل ــن ت ـك ــون الـجـشــع
والكراهية واألكاذيب».
ويخوض ساندرز هذه المرة
منافسة أكبر ،حيث يواجه أكثر
مــن  10أشـخــاص يسعون لنيل
تــرش ـيــح ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي.
ورغــم هــذا ،فهو يحظى بقاعدة
شعبية واسعة.

ترامب
من ناحيته ،وفي كلمة ألقاها
أمام مؤتمر لناشطين من اليمين
ال ـم ـح ــاف ــظ فـ ــي أوك ـ ـسـ ــون هـيــل
بــواليــة مــاريــانــد ،وه ــو تجمع

الجامعات األميركية
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ــال
الــرئـيــس األمـيــركــي إنــه سيوقع
ً
ً
ً
ق ــري ـب ــا أم ـ ـ ــرا ت ـن ـف ـيــذيــا يـطــالــب
الجامعات والكليات األميركية
بالمحافظة على «حرية التعبير»
ّ ً
مهددا بأن
في الحرم الجامعي،
الكليات التي لن تلتزم ستخسر
التمويالت البحثية االتحادية.
وأدل ــى تــرامــب بتصريحاته،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ق ـ ـ ـ ــدم ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح
هـ ــايـ ــدن ول ـ ـيـ ــامـ ــز ،وهـ ـ ــو نـشــط
محافظ تعرض للكم في جامعة
كاليفورنيا في بيركلي الشهر
الماضي ،عندما كان يستقطب
الطالب لجماعة محافظة.
وقال ترامب« :اليوم ،أنا فخور

واشنطن وسيول توقفان
مناوراتهما العسكرية
ترامب يحتضن العلم األميركي خالل مؤتمر اليمين المحافظ أمس األول
ً ً
بإعالن أنني سأوقع قريبا جدا
ً
ً
أمـ ــرا تـنـفـيــذيــا يـطــالــب الكليات
والجامعات بدعم حرية التعبير
إذا كانوا يرغبون في الحصول
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــات ال ـب ـح ـث ـي ــة
ً
االت ـحــاديــة» ،مضيفا أنــه إذا لم
تلتزم الجامعات «فسيكون هذا
مكلفا جدا».
وتمنح الحكومة األميركية
لـلـجــامـعــات أكـثــر مــن  30مليار
دوالر سنويا في هيئة تمويالت
بحثية.

ضرائب على األثرياء
وف ــي م ـقــابــل االسـتــراتـيـجـيــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ت ـك ـت ـس ــب ف ـك ــرة
فـ ــرض ض ــرائ ــب ع ـل ــى األث ــري ــاء
والـ ـش ــرك ــات ل ـت ـغ ـط ـيــة تـكــالـيــف
الــرعــايــة الـصـحـيــة أو مــواجـهــة
عدم المساواة رواجا في أوساط
ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
األميركيين.
وبـيـنـمــا تـحـتـضــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة الـمـشــاريــع الـتـجــاريــة
ً
الحرة ،وتعد مالذا ألكبر عدد من
أصـحــاب المليارات فــي العالم،
اك ـت ـس ـبــت م ـق ـتــرحــات ضــريـبـيــة
ك ـ ـه ـ ــذه زخ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي األوس ـ ـ ـ ـ ــاط
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
األخيرة.
وينخرط عدد من المرشحين
الديمقراطيين الذين يخوضون
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـعــام

الـمـقـبــل ف ــي ح ـمــات ت ــداف ــع عن
م ـشــاريــع ل ـفــرض ض ــرائ ــب على
األثرياء.
ومـ ــن أب ـ ــرز م ـشـج ـعــي ه ــؤالء
صاحبا المليارات بيل غيتس
ووارن بافيت ،الـلــذان يخشيان
تنامي عدم المساواة في توزيع
الثروات بالواليات المتحدة.
وكــان ساندرز بين أوائــل من
رك ـبــوا ه ــذه ال ـمــوجــة .ودع ــا في
حملته لالنتخابات الرئاسية
ع ـ ــام  2016إل ـ ــى رف ـ ــع ض ــرائ ــب
الدخل الفدرالية من أجل توفير
تعليم جامعي مجاني ورعاية
صحية شاملة للجميع.
واقـ ـت ــرح ــت الـ ـسـ ـن ــات ــورة عــن
م ــاس ــاتـ ـش ــوسـ ـت ــس ،إل ـي ــزاب ـي ــث
واري ـ ـ ـ ــن ،ض ــري ـب ــة ع ـل ــى الـ ـث ــروة
بـنـسـبــة اث ـن ـيــن بــالـمـئــة ت ـطــاول
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـبــال ـغــة  50مـلـيــون
دوالر فما فوق.

غيليبراند
بدورها ،دعت السناتورة عن
نيويورك ،كيرستن غيليبراند،
إلـ ـ ــى رسـ ـ ـ ــوم عـ ـل ــى ال ـت ـع ــام ــات
المالية ،بينما يطالب ساندرز
بفرض ضرائب على اإلرث تصل
نسبتها إلى  77بالمئة.
و مــع هيمنة الديمقراطيين
حــال ـيــا ع ـلــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ت ـ ـقـ ــود الـ ـن ــائـ ـب ــة أل ـك ـس ـن ــدري ــا
أوكــازيــو كورتيز هــذه الحملة،

(أ ف ب)

إذ اق ـ ـتـ ــرحـ ــت ف ـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة
ب ـن ـس ـبــة  70ب ــال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أي
دخل يتجاوز  10ماليين دوالر
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي دفـ ــع تـكــالـيــف
«االتفاق األخضر الجديد» ،الذي
يهدف إلى التحول القتصاد ال
يعتمد على الكربون ،وذلك في
إطار مكافحة التغير المناخي،
إلى جانب توفير رعاية صحية
شـ ــام ـ ـلـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع وض ـ ـمـ ــان
التوظيف.
ومعدل الضريبة الهامشية
البالغ  70بالمئة ليس أمرا غير
مسبوق في الواليات المتحدة،
لكنه ك ــان عـنــد ه ــذا المستوى
للمرة األخيرة عام  .1981ويبلغ
الحد األقصى لمعدل الضريبة
الهامشية حاليا  37في المئة.
وتعد زي ــادة الضرائب على
الـشــركــات كــذلــك بـيــن أولــويــات
الديمقراطيين ،وقد أثارت جدال
في االونة األخيرة على خلفية
عدم دفع «أمازون» ضرائب دخل
فدرالية منذ عامين.
وفي أواخر عام  ،2017خفض
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
تــرامــب والغالبية الجمهورية
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس مـ ـ ـع ـ ــدالت
الضريبة على الشركات والدخل
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،رغ ـ ـ ــم مـ ـع ــارض ــة
الديمقراطيين الــذيــن رأوا في
هـ ــذه اإلصـ ــاحـ ــات الـضــريـبـيــة
هدية لألغنياء.
(واشنطن  -وكاالت)

مصر :النيابة تستدعي رئيس
هيئة السكك الحديدية
• فحص شامل لسائقي القطارات
• تأييد سجن جنينة  5سنوات
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أم ــر ال ـنــائــب ال ـعــام ال ـم ـصــري نبيل
أحمد صادق ،أمس باستدعاء رئيس
هيئة السكك الحديدية ،أشرف رسالن،
لـسـمــاع أق ــوال ــه ح ــول حـ ــادث اح ـتــراق
القطار بمحطة مصر األربعاء الماضي،
وس ـ ــط ت ــوق ـع ــات ب ـ ــأن ي ـت ــم اس ـت ـب ـعــاد
رسالن من منصبه.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ب ـه ـي ـئ ــة ال ـس ـك ــك
الحديدية لـ «الجريدة» ،إن نحو 4500
س ــائ ــق ق ـط ــار سـيـخـضـعــون لتحليل
الـمـخــدرات وكشف طبي ونفسي أول
أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،وأن ه ـن ــاك ع ـقــوبــات
رادع ــة تصل إلــى الفصل النهائي من
العمل حال ثبوت نتائج إيجابية بين
الـســائـقـيــن لـتـعــاطــي ال ـم ـخ ــدرات ،كما
سـيـتــم عـقــد دورات تــدريـبـيــة لجميع
السائقين للحد من حوادث القطارات.

مرسي
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــرّ ،
رد ال ــرئـ ـي ــس
ال ـم ـعــزول مـحـمــد مــرســي عـلــى تقرير
هيئة األمن القومي حول اتهامه و23
آخرين بالتخابر مع حركة «حماس»
ً
الفلسطينية ،مــؤكــدا أن بــه معلومات

ً
ً
خاطئة مستندا إلى أنه لم يكن مقيما
بالواليات المتحدة خالل التسعينيات
كما ذكر التقرير .جاء ذلك أمام محكمة
جـنــايــات ال ـقــاهــرة الـمـنـعـقــدة بمجمع
محاكم طرة أمس.
وقال مرسي« :لم أكن أقيم بالواليات
ً
المتحدة إطالقا في التسعينيات ،حيث
حصلت على الــدك ـتــوراه ،وعملت في
إح ــدى الـجــامـعــات وع ــدت لـلـبــاد عــام
 ،1985ولــم أسافر للواليات المتحدة
عـلــى اإلط ــاق إال ع ــام  2012لحضور
الدورة العادية لجمعية األمم المتحدة،
كما يمكن إثبات وجودي داخل أميركا
من عدمه في تلك الفترات التي أثبتها
التقرير ،من جامعة القاهرة ،وجامعة
الــزقــازيــق ،ووزارة الــداخـلـيــة ،ووزارة
الخارجية».
وك ــان ــت مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ف ــي وقــت
سابق قد قضت بإلغاء أحكام اإلعدام
والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد
م ــرس ــي و 21آخ ــري ــن وق ـ ـ ــررت إع ـ ــادة
المحاكمة.
وأيـ ـ ـ ـ ــدت أم ـ ـ ــس م ـح ـك ـم ــة ال ـط ـع ــون
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـصــر ح ـك ـمــا ســابـقــا
بسجن هشام جنينة ،الرئيس السابق
للجهاز المركزي للمحاسبات ،خمس
سنوات بعد إدانته بترويج معلومات

غوايدو سيعود إلى فنزويال
ويدعو الحتجاجات

وعد خوان غوايدو ،الذي
نصب نفسه رئيسا مؤقتا
لفنزويال ،بالعودة إلى وطنه،
رغم خطر إلقاء القبض عليه،
ودعا إلى احتجاجات جديدة
ضد الرئيس نيكوالس
مادورو.
وقال غوايدو ،في مؤتمر
صحافي مشترك مع الرئيس
اإلكوادوري لينين مورينو،
إنه سيعود إلى فنزويال بعد
انتهاء زيارته لإلكوادور،
داعيا المتظاهرين إلى النزول
للشوارع خالل احتفاالت
الكرنفال اليوم وغدا.
في المقابل ،وصفت النائبة
التنفيذية للرئيس دلسي
رودريغيز جولة غوايدو
في أميركا الالتينية
بـ«المسخرة» ،واتهمته
بالتواطؤ مع حكومات
لإلطاحة بالحكومة
الدستورية .وقالت« :أشعر
بالخجل من هذا الشخص
الذي يجعل من نفسه
أضحوكة ليس في بالده
فقط ،بل على الساحة الدولية
أيضا».

ً
ساندرز مخاطبا أنصاره في نيويورك أمس األول (رويترز)
سنوي ،واستغرقت أكثر من 90
دقيقة ،أعلن ترامب ،أمس األول،
أن «الواليات المتحدة لن تصبح
ً
م ـط ـل ـقــا دول ـ ــة اش ـت ــراك ـي ــة ،رغــم
أن الــديـمـقــراطـيـيــن يحتضنون
االشتراكية حاليا» ،مشيرا إلى
«االتفاق األخضر الجديد» الذي
تم إطالقه أخيرا ،والــذي يهدف
إلى التحول القتصاد ال يعتمد
على الكربون ،في اطار مكافحة
التغير المناخي.
وق ـ ــال ت ــرام ــب« :ن ـح ــن نــؤمــن
بالحلم األميركي ،ال بالكابوس
ّ
االشتراكي ،وما ُيعرف بالخطة
الـ ـخـ ـض ــراء الـ ـج ــدي ــدة ،س ـ ُـت ـ ّ
ـدم ــر
االقـتـصــاد ّ األمـيــركــي بالكامل».
واع ـت ًـب ــر أنـ ـه ــا «ال ـخ ـط ــة األك ـث ــر
جنونا» التي نراها.
وتابع« :المستقبل ليس للذين
يــؤمـنــون بــاالشـتــراكـ ّـيــة .بــل هو
ً
ّ
مشددا
بالحرية»،
للذين يؤمنون
ّ
ّ
على أن «الــواليــات المتحدة لن
ً
ً ً
تكون يوما بلدا اشتراكيا».
وذك ــر أن ــه سـيـكــون مـســرورا
ل ـخ ــوض ان ـت ـخــابــات  2020في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة «االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق األخـ ـض ــر
ً
الجديد» ،الفتا إلى أن خصومه
ي ـح ــاول ــون إخ ــراج ــه م ــن الـبـيــت
األبيض «بكالم هراء».

سلة أخبار

أعلنت الواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية ،أمس،
وقف مناورات عسكرية
سنوية مهمة واسعة النطاق
دعما للجهود الدبلوماسية
الرامية إلقناع كوريا
الشمالية بالتخلي عن
برنامج أسلحتها النووية.
ويأتي القرار غداة اختتام
القمة الثانية بين الرئيس
األميركي دونالد ترامب
والزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون في هانوي ،والتي
انتهت دون اتفاق رسمي لكن
مع تعهد الطرفين مواصلة
التفاوض.

الرئيس الصيني يواجه
تشكيك النواب

في ظل تباطؤ اقتصادي
وحرب تجارية مع الواليات
المتحدة ،سيجد الرئيس
الصيني شي جينبينغ نفسه
بمواجهة تشكيك النواب
عند انعقاد الدورة السنوية
للبرلمان غدا.
وإن كان من غير المتوقع أن
تعارض الجمعية الوطنية
الشعبية ،نهج الرئيس
الحاكم منذ  6سنوات ،فإن
الظروف تبدلت منذ الدورة
السابقة في مارس .2018
ووافقت الجمعية في ذلك
الحين باإلجماع على إلغاء
الحد األقصى للواليات
الرئاسية وقدره واليتان،
ما يسمح لشي بالبقاء في
الحكم مدى الحياة نظريا.

تواصل التظاهرات ضد
حكومتي صربيا ومونتينيغرو

زوار يجولون في أحد المعابد األثرية باألسكندرية أمس
خ ــاط ـئ ــة عـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة فــي
تـصــريـحــات صـحــافـيــة .ويــأتــي حبس
جنينة على خلفية تصريحه الخاص
بـشــأن احتفاظ رئـيــس أرك ــان الجيش
السابق الفريق سامي عنان بوثائق
وأدلــة ،يدعي احتواء ها على ما يدين
ال ــدول ــة وقـيــادتـهــا والـمـجـلــس األعـلــى
للقوات المسلحة السابق ،وتهريبها
خ ـ ــارج الـ ـب ــاد .وك ـ ــان ع ـن ــان ق ــد أعـلــن
فــي ديسمبر  2017أنــه يعتزم تعيين

جنينة نائبا له عند إعالن نيته خوضه
االنتخابات الرئاسية التي جرت العام
الماضي و فــاز فيها الرئيس الحالي
عبدالفتاح السيسي بوالية ثانية.

أحكام بالمؤبد
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ق ـض ــت مـحـكـمــة
ً
جنايات القاهرة أمس باإلعدام شنقا
لمتهم والسجن المؤبد لـ  4متهمين

(أ ف ب)
آخرين في إعــادة محاكمتهم بقضية
«خلية أكتوبر اإلرهابية».
الى ذلك ،استقبل الرئيس المصري،
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،ام ـ ــس األن ـب ــا
إبراهيم إسحق ،بطريرك اإلسكندرية
ل ــأق ـب ــاط ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،وال ـك ــاردي ـن ــال
لـ ـي ــون ــاردو سـ ــانـ ــدري رئ ـي ــس مـجـمــع
الكنائس الشرقية والمبعوث الخاص
لبابا الفاتيكان ،برفقة المنسينيور
بـ ــرونـ ــو مـ ـ ـ ـ ــوزارو ،ال ـس ـف ـي ــر ال ـب ــاب ــوي

للفاتيكان بالقاهرة .وقــال المتحدث
باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر،
األب ه ــان ــي ب ــاخ ــوم ،إن ال ـك ــاردي ـن ــال
ليوناردو ساندري ،قدم خالل اللقاء،
تحيات البابا فرنسيس ،إلى الرئيس
ال ـس ـي ـســي ك ـمــا قـ ــدم ال ـك ــاردي ـن ــال إلــى
الــرئ ـيــس مـيــدالـيــة مــرسـلــة م ــن الـبــابــا
مع وثيقة األخوة اإلنسانية والتي تم
توقيعها في فبراير  2019بالعاصمة
اإلماراتية أبوظبي.

تواصلت االحتجاجات
في كل من صربيا والجبل
األسود (مونتينيغرو) ضد
حكومتي البلدين ،أمس
األول ،بمشاركة عشرات
اآلالف من المتظاهرين.
وفي العاصمة الصربية
بلغراد ،تواصلت التظاهرات
لألسبوع الـ ،13حيث
رفع المتظاهرون الفتات
مناهضة للرئيس ألكسندر
فوتشيتش ،تضمنت تنديدا
بما اعتبره «وعودا فارغة»
للمواطنين.
وفي دولة الجبل األسود،
شارك نحو  10آالف في
تظاهرات بالعاصمة
بودغوريتسا لألسبوع
الرابع على التوالي.

ةديرجلا
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المهدي ينتقد «الطوارئ» و«العسكرة» ويدعو البشير للتنحي

ّ
الرئيس السوداني يتودد للشباب من بوابة الرياضة
دع ـ ـ ــا زع ـ ـيـ ــم "حـ ـ ـ ــزب األم ـ ـ ــة"
السوداني القومي المعارض
الصادق المهدي ،الرئيس عمر
البشير إلــى التنحي وإطــاق
ّ ً
س ـ ـ ــراح ال ـم ـع ـت ـق ـل ـي ــن ،مـ ــؤكـ ــدا
رفضه التام لـ "إعالن الطوارئ
وعسكرة اإلدارة".
وف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة أم ـ ـ ـ ــام م ـل ـت ـقــى
ل ـع ــدد م ــن قـ ـي ــادات ح ــزب ــه في
الـخــرطــوم ،مـســاء أمــس األول،
ت ـح ــدث ال ـم ـه ــدي ع ــن تـقــديـمــه
حــا لـلـســودان مــن أزم ـتــه عبر
"كبسولة التحرير".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن " ك ـ ـب ـ ـسـ ــو لـ ــة
ال ـت ـح ــري ــر ت ـت ـم ـثــل فـ ــي رف ــض
إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوارئ ،ورف ـ ـ ــض
عسكرة اإلدارة" ،في اشارة الى
إقالة حكام الــواليــات وتعيين
مسؤولين عسكريين وأمنيين
ً
مـحـلـهــم ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا "تـعـنــي
وضع المؤسسة العسكرية في
مواجهة الشعب".
من ناحيته ،طالب "الحزب
ال ـس ــودان ــي" ب ـحــل االتـ ـح ــادات
والنقابات ومراجعة قوانينها
ول ــوائ ـح ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى حل
الـهـيـئــة الـتـشــريـعـيــة الـقــومـيــة،
وتعيين جمعية تأسيسية من
ك ــل ألـ ــوان الـطـيــف الـسـيــاســي،
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــة مـ ـس ــودة
الدستور.
فــي الـمـقــابــل ،كـشــف األمـيــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـمـ ـكـ ـل ــف لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـح ـ ــزب

االتحادي الديمقراطي" أحمد
بالل عثمان عن "قرارات مرتقبة
ً
ل ـلــرئ ـيــس س ـت ــزي ــل ك ـث ـي ــرا مــن
االح ـت ـق ــان ،وت ـخ ــرج م ــن حــالــة
االح ـتــراب والـكــراهـيــة وتصب
في اإلصالح".
وفي لقاء مع قيادات حزبه،

اع ـت ـبــر ب ـ ــال ،أمـ ــس األول ،أن
"تـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـم ـه ــام ــه
الـ ـح ــزبـ ـي ــة إلـ ـ ــى ن ــائـ ـب ــه أح ـم ــد
هـ ــارون ،دلـيــل ص ــدق عـلــى أنــه
رئيس للجميع ،واأليام حبلى
بكثير من قرارات الرئيس".
وب ــال ـت ــزام ــن ،خ ــرج ــت أمــس

ّ
واشنطن تحقق باستخدام
باكستان  F16ضد الهند
خدمة القطارات تعود بين البلدين ...وحذر في كشمير

متظاهرون سودانيون يطلقون هتافات مناهضة للبشير في الخرطوم (أ ف ب)
مـ ـسـ ـي ــرات فـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ـم ــدن
تـ ـلـ ـبـ ـي ــة لـ ـ ــدعـ ـ ــوة مـ ـ ــن "ت ـج ـم ــع
المهنيين السودانيين" ،أطلق
عليها تسمية "موكب استقالل
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء" لـ ــرفـ ــض م ـح ــاك ـم ــة
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ب ـم ــوج ــب ح ــال
الـ ـط ــوارئ ،ف ــي حـيــن واص ـلــت،
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أمـ ـ ــس ،م ـح ــاك ــم الـ ـ ـط ـ ــوارئ فــي
مـ ــدن مـخـتـلـفــة ل ـل ـي ــوم ال ــراب ــع
على الـتــوالــي ،محاكمة مئات
المتظاهرين الذين تم اعتقالهم
منذ الخميس الماضي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
التظاهرات في عدد من أنحاء

البالد مطالبة إيــاه بالرحيل،
ح ـ ـ ــاول ال ـب ـش ـي ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـودد مــن
ال ـش ـبــاب ال ـســودان ـي ـيــن ،أم ــس،
خ ــال زيـ ــارة تـفـقــديــة ق ــام بها
إلى "مدينة السودان الرياضية"
بــرف ـقــة عـ ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن
والرياضيين ،وأكــد أن "2019
سيكون عام شباب السودان"،
وأنه سيولي الرياضة "عناية
فائقة".
ووج ـ ــه ال ـب ـش ـيــر مـســؤولـيــه
"ب ــااله ـت ـم ــام ب ـمــراكــز الـشـبــاب
وص ـ ـ ـيـ ـ ــان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا وإع ـ ـ ـ ـ ــداده ـ ـ ـ ـ ــا
وتأهيلها لتستوعب النشاط
ً
ال ـش ـب ــاب ــي واالهـ ـتـ ـم ــام أي ـض ــا
ب ـمــاعــب ال ـخ ـم ــاس ـي ــات" ،كما
وجه والة الــوالة "بتخصيص
أكـ ـ ـب ـ ــر ق ـ ـ ــدر مـ ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاح ــات
الستيعاب مثل هذه المالعب
م ــن أج ـ ــل م ـ ــلء وق ـ ــت ال ـش ـبــاب
بعمل مفيد".
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،جـ ـ ـ ــددت
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،إدان ـ ـت ـ ـهـ ــا
الستخدام سلطات األمن القوة
ال ـم ـفــرطــة ض ــد الـمـتـظــاهــريــن.
وأعلنت في بيان "فتح أبوابها
إلدارة ح ـ ـ ـ ـ ــوار م ـ ـف ـ ـتـ ــوح م ــع
الـســودانـيـيــن فــي إط ــار جهود
واش ـن ـط ــن ل ـت ـعــزيــز الـمـصــالــح
األميركية في السودان".
(الخرطوم  -وكاالت)

أعلنت السفارة األميركية في إسالم آباد أمس ،أن الواليات المتحدة
"تسعى للحصول على معلومات" عما إذا كانت باكستان استخدمت
طائرات  F16أميركية الصنع إلسقاط طائرة هندية ،وهو ما قد يعد
انتهاكا التفاقات بيع هذا النوع من الطائرات بين واشنطن وباكستان.
وتؤكد باكستان أنها لم تستخدم الطائرات  F16إلسقاط الطائرة
الهندية بعد اجتيازها خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين
الجارتين المسلحتين نوويا .وتعتبر إسالم اباد أن إسقاطها لهذه
الطائرة كان دفاعا عن النفس.
وقال ناطق باسم السفارة األميركية" :نحن على علم بهذه التقارير،
ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات .نتعامل بجدية شديدة
مع أي مزاعم بإساءة استغالل بنود التعاقدات الدفاعية".
وعــادة ما تفرض الــواليــات المتحدة قيودا على كيفية استخدام
عتادها العسكري الذي تصدره من خالل إبــرام ما يسمى باتفاقات
المستخدم النهائي.
ً
ميدانيا ،أعلن الجيشان الهندي والباكستاني أمــس ،أن الهدوء
النسبي س ــاد عـلــى خــط الـمــراقـبــة فــي كشمير ،ال ــذي يمثل الـحــدود
الفعلية بين الجارتين المسلحتين نــوويــا ،خــال الـســاعــات األربــع
والعشرين األخيرة.
وقال تشودري طارق فاروق ،وهو وزير في كشمير الباكستانية:
"بشكل عام ،كان خط المراقبة هادئا ليل السبت -األحد ،لكن ال يمكنك
معرفة متى سينشط مجددا .ما زال التوتر سائدا".
وذكرت هيئة العالقات العامة للخدمات الداخلية ،الجناح اإلعالمي
للجيش الباكستاني ،في بيان أمس ،أن القوات المسلحة الباكستانية
مازالت في حالة تأهب ،مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا في الجانب
الباكستاني من إقليم كشمير خالل الساعات الـ  24الماضية.
وأع ــادت باكستان خدمة قـطــارات الــركــاب مــع الهند بعد انقطاع
قصير .وأعلنت الناطقة باسم هيئة السكك الحديدية الباكستانية
قرة -العين فاطمة ،أن عودة الخدمة تزامنت تقريبا مع إطالق باكستان
س ــراح الـطـيــار الـهـنــدي أبـهـنــانــدن فــارتـعــامــان لـيــل الـجـمـعــة -السبت
ُ
كـ ـ "م ـب ــادرة سـ ــام" .وســتـسـتــأنــف خــدمــة ق ـط ــارات أخ ــرى "ســامـغــوتــا
إكسبريس" ،اليوم.
وكانت باكستان علقت خدمة القطارات إلى الهند في  28فبراير
وسط أسوأ توتر عسكري بين الدولتين في عقود.
(عواصم  -وكاالت)
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الجولة  15لدوري ڤيڤا:
الجهراء اقترب من البقاء
التضامن دخل دوامة الهبوط بقوة...
والشباب استعاد ذاكرة الفوز
حازم ماهر

اقترب الجهراء بقوة من البقاء
في دوري ڤيڤا الممتاز ،بفوزه
المستحق على العربي ،الذي
رفع رصيده إلى  11نقطة
األخير
قفز بها من المركز ً
المركز السابع منفردا ،في
إلى ّ
حين قلص السالمية الفارق مع
الكويت إلى  3نقاط فقط.

بينما اشتعل ا ل ـصــراع على
الهبوط في دوري ڤيڤا للدرجة
ال ـم ـم ـتــازة ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،اق ـتــرب
ال ـج ـه ــراء ب ـق ــوة م ــن ال ـب ـق ــاء في
البطولة ،بعدما كانت جماهيره
ً
قد فقدت األمــل في ذلــك تماما،
ً
وخصوصا أنه حصد نقطتين
فقط من  12جولة ،ولكنه تمكن
مـ ــن ح ـص ــد  9نـ ـق ــاط فـ ــي ث ــاث
جوالت ،حقق خاللها انتصارات
رائعة ،تحت قيادة مدربه أحمد
عبدالكريم ،الــذي يستحق لقب
أفضل مدرب في القسم الثاني،
رغم توليه المسؤولية منذ فترة
ً
قصيرة خلفا للمدرب الفرنسي
كمال جبور.
ً
ووف ـقــا لـلــواقــع الـنـظــري ،فإن
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ــراهـ ــن
ً
بـ ـ ــات ث ــاثـ ـي ــا بـ ـي ــن ال ـت ـض ــام ــن
والـ ـ ـفـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــل والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب،
وجميعها يمتلك في رصيده 10
نقاط ،مع الوضع في االعتبار أن
للفحيحيل م ـبــاراة مؤجلة مع
القادسية ،وهــو األمــر الــذي قد
يـمـيــزه عــن مـنــافـسـيــه ،فــي حــال
تمكن من التعادل أو الفوز على
األصفر.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،غـ ـ ـ ـ ــاب ع ــن
ال ـج ــول ــة الـ ـص ــراع ع ـلــى ال ـق ـمــة،
وذلك لتأجيل مباراتي الكويت
مـ ــع الـ ـنـ ـص ــر ،والـ ـق ــادسـ ـي ــة مــع
الـفـحـيـحـيــل ،بــاسـتـثـنــاء نـجــاح
السالمية في تقليص الفارق مع
الكويت المتصدر إلــى  3نقاط

لقطات
● جلس رئيس نادي السالمية الشيخ تركي
ا لـيــو ســف على مقاعد االحتياطيين ،مع
الجهاز الفني واإلداري والالعبين ،ليجلس
عضو مجلس إدارة النادي رئيس جهاز
الكرة حسين الخضري في المدرجات.
● حــالــة مــن الـغـضــب انـتــابــت مـجـلــس إدارة
ال ـت ـض ــام ــن ،ب ـعــد ال ـخ ـس ــارة م ــن ال ـش ـبــاب
بثالثية مقابل هدف واحد ،لكن المجلس
رأى التأني في إصدار قرار بإقالة المدرب
الصربي رادي حفاظا على استقرار الفريق.
● احتفل العبو الشباب بالفوز على التضامن
مع عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي
الــذيــن وع ــدوا الــاعـبـيــن بـصــرف مكافآت
مالية.
● صـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار فـ ـس ــخ عـ ـق ــد مـ ـ ـ ــدرب كــاظ ـمــة
البرتغالي توني أوليفيرا عقب إطالق حكم
لقاء الفريق مع السالمية عبدالله الكندري
صافرته ،واألمر الذي شغل تفكير مجلس
إدارة النادي هو تمسك المدرب بالحصول
على الشرط الجزائي كامال.

فقط ،علما بأن األبيض مؤجل
له مباراتان.

الجهراء يقترب
من جانبه ،يستحق الجهراء
ت ـح ـق ـيــق االنـ ـتـ ـص ــار ت ـل ــو اآلخ ــر
بسبب الروح القتالية لالعبين،
إلــى جــانــب الطريقة الهجومية
التي يعتمد عليها مدربه أحمد
ع ـبــدال ـكــريــم ،ال ــذي لـعــب بثالثة
م ـهــاج ـم ـيــن أمـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي ،هــم
أولسن ،الذي أحرز هدفي الفريق،
ودينجر وديمبلي.
أما األخضر ،فقدم مستوى ال
بــأس بــه ،باالعتماد على ثالثة
ً
مهاجمين أيضا ،هم خلف أحمد
خلف ومشاري الكندري وحسين
ال ـمــوســوي ،لـكــن أب ــرز سلبيات
الفريق ،هي عدم ترجمة الفرص
الـتــي الحــت لــه إلــى أه ــداف ،إلى
جانب تفوق المنافس عليه في
وسط الملعب.

الشباب يعود
مــن جـهـتــه ،اسـتـعــاد الشباب
ذاكــرة النتائج اإليجابية ،وعاد
إل ـ ــى م ـس ـت ــواه الـ ـمـ ـع ــروف ع ـنــه،
ً
ً
وح ـ ـقـ ــق ف ـ ـ ـ ــوزا م ـس ـت ـح ـق ــا عـلــى
التضامن بثالثة أهــداف لهدف،
وح ــرص العـبــوه على استثمار
الـفــرص التي الحــت لهم فــي هز
الشباك وضمان النقاط الثالث.

األسترالي أولسن محترف الجهراء يحاول المرور بين دفاع العربي
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،غ ــاب
ال ـتــوف ـيــق وال ـتــرك ـيــز ع ــن العـبــي
الـ ـتـ ـض ــام ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـق ــدم ــوا
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــول ،ول ـ ــم
يستثمروا الفرص العديدة التي
الحت لهم باستثناء الهدف الذي
أح ـ ـ ــرزه ف ـي ـصــل ع ـج ــب ،لـيــدخــل
ال ـف ــري ــق دوامـ ـ ــة ال ـه ـب ــوط ب ـقــوة،
ويفرط في فرصة رائعة بالبقاء.

السالمية يتفوق
أم ــا كــاظ ـمــة ف ـقــدم الـمـسـتــوى
األس ــوأ لــه فــي الموسم الحالي،
وظهر الفريق بال معالم واضحة،
م ـ ــواص ـ ــا ع ـ ــروض ـ ــه الـ ـه ــزيـ ـل ــة
والسيئة ،والتي تسببت في فسخ

عقد مدربه البرتغالي اوليفيرا
ومساعده "نجله" ،وهــي خطوة
ً
تــأخــرت كـثـيــرا ،وخـصــوصــا أنه
ً
لم يقدم شيئا يذكر منذ التعاقد
معه في بداية الموسم الماضي.
م ــن جــان ـبــه ،نـجــح الـســالـمـيــة
ف ــي خ ـطــف ثـ ــاث ن ـق ــاط غــال ـيــة،
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى مـ ـت ــوس ــط وهـ ـج ــوم
فعال استغل الفرص التي الحت
ل ــه ،لـيـحـقــق فـ ــوزا عــريـضــا على
البرتقالي.
وي ـ ـح ـ ـسـ ــب لـ ـلـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي
بقيادة ميلود حمدي االعتماد
على أسلوب هجومي منذ بداية
المباراة حتى نهايتها.

الحكام في الميزان
استعاد الحكام توازنهم في الجولة الخامسة
عشرة ،ولم يرتكبوا أخطاء مؤثرة ،عكس الحال
فــي الـجــولـتـيــن الـمــاضـيـتـيــن ،وه ــو األم ــر الــذي
كان مردوده إيجابيا على تصريحات األجهزة
الفنية واإلدارية الذين نحوا سهام النقد لقضاة
المالعب جانبا.
حـكــم م ـب ــاراة الـتـضــامــن وال ـش ـبــاب عـبــدالـلــه
جمالي قدم مستوى جيدا جدا ،وجاءت قراراته
موفقة ،خصوصا في ركلة الجزاء التي احتسبها
للتضامن ،وأحرز منها فيصل عجب هدف فريقه
الــوحـيــد ،إضــافــة إل ــى ط ــرد مـحـتــرف التضامن
سالو فار والعب الشباب منور المطيري.

ح ـكــم مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة وال ـســال ـم ـيــة عـبــدالـلــه
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري قـ ـ ــدم مـ ـسـ ـت ــوى ج ـ ـيـ ــدا ،ون ـ ـجـ ــح فــي
السيطرة على مجريات األمور تماما بصافرته
ال ـحــاس ـمــة ال ـت ــي ج ـ ــاءت ف ــي تــوق ـيــت مـنــاســب
بجميع قراراته ،كما أنه أحكم قبضته من خالل
إشهار  10بطاقات صفراء ،بواقع  3للبرتقالي
و 7للسماوي.
حكم مباراة الجهراء والعربي علي محمود
أدار اللقاء رغــم صعوبته بـجــدارة واستحقاق
ش ــدي ــدي ــن ،ون ـج ــح ف ــي الـ ــوصـ ــول ب ـه ــا إلـ ــى بــر
األمـ ــان ،ق ــرارات ــه ج ــاء ت صحيحة ول ــم يرتكب
أخطاء مؤثرة.

جديد :الروح شعار الجهراء بالمرحلة الحالية

عبدالكريم :انتصار صعب ومستحق على العربي
●

عبدالرحمن فوزان

أثنى رئيس نادي الجهراء نواف جديد على
الروح التي سيطرت على العبي الفريق األول
لكرة القدم بالنادي في مباراتهم أمام العربي،
التي انتهت بالفوز  ،2-1مؤكدا أن الــروح هي
شعار الجهراء في المرحلة الحالية ،فالفريق
يـحـتــاج ال ــى مــواصـلــة العـبـيــه بنفس
الجهد والعطاء لضمان البقاء بين
أندية الدوري الممتاز.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد م ـ ــدرب
الـفــريــق أح ـمــد عبدالكريم
أن ال ـج ـهــراء ق ــدم م ـبــاراة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة أمـ ـ ـ ـ ــام خ ـصــم
مميز ومتجانس وذي

نواف
جديد

إمكانيات عــالـيــة ،ولـكــن العبيه كــانــوا على قدر
المسؤولية وقدموا روحا عالية وإصــرارا كبيرا
مكنهم من الفوز بالمباراة ،ولو حالفهم التوفيق
لتمكنوا من الخروج بغلة أوفر من األهداف.
وقــال عبدالكريم "قرأنا العربي ،وحضرنا له
جيدا خالل األسبوع الماضي ،كنا جاهزين ذهنيا
وفنيا وبدنيا لهذه المباراة ،وحققنا انتصارا
صعبا ومستحقا ،في وقت مهم ،للصعود أكثر
عـلــى سـلــم الـتــرتـيــب حـتــى وصـلـنــا ال ــى الـمــركــز
السابع ،ولكن ذلك ال يعني أننا ضمنا البقاء في
الدوري الممتاز".
وأضـ ــاف "الـمـنــافـســة ال تـ ــزال مـسـتـمــرة م ــع 3
فــرق أخ ــرى ،ولــم نحقق شيئا ،وعلينا التركيز
ومواصلة العطاء بنفس المستوى لضمان تحقيق
نتائج جيدة ،فنحن ال نزال في منتصف الطريق،

وس ـن ـخــوض ك ــل مـبــاريــاتـنــا ف ــي ال ـ ــدوري ب ــروح
وعقلية مباريات الكؤوس".
وفضل عبدالكريم مواصلة التدريبات دون
ت ــوق ــف ،وذلـ ــك اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهــة الـنـصــر في
ً
الجولة المقبلة ،مشددا على ان العنابي خصم
ال يـقــل عــن االخ ـضــر ،ومــواجـهـتــه مهمة للفريق
ال ــذي يسعى بكل قــوة إلــى مــواصـلــة الـتــألــق في
ال ـج ــوالت األربـ ــع األخ ـي ــرة وال ـتــي ي ـعــود الفضل
خاللها لالعبين بعد التزامهم الكبير ،وحرصهم
على مصلحة الفريق ،وابتعاده عن شبح الهبوط.
واخ ـت ـتــم تـصــريـحــه ب ـقــولــه "نـسـتـعــد للنصر
بصفوف مكتملة وبدون أي غيابات ،ونعمل على
ً
عمل استشفاء جيد لالعبين وتحهيزهم بدنيا
قبل المواجهة".

همسات
مدرب الجهراء أحمد عبدالكريم:
أنــت تكتب اسمك بـحــروف مــن نور
في سجالت النادي ،من المؤكد أنك
لو توليت مهمة تدريب الفريق في
بــدايــة الموسم لتواجد فــي المربع
الذهبي!
مــدرب التضامن الصربي رادي:
فريقك لــم ينجح فــي تحقيق الفوز
على الشباب واالقتراب من البقاء في
الممتاز ،أمامك  3جوالت سواء بقي
التضامن أو هبط فمصيرك الرحيل!
مدرب كاظمة السابق البرتغالي
ت ــون ــي أول ـي ـف ـي ــرا :إق ــال ـت ــك أو فسخ
ً
عقدك قــرار تأخر كـثـيــرا ...قــد يكون
ال ـب ــرت ـق ــال ــي م ـح ـط ـتــك األخـ ـيـ ــرة فــي
التدريب بعد تأهيل نجلك!
مـ ـ ــدرب ال ـع ــرب ــي ح ـس ــام ال ـس ـيــد:
ً
استمرارك مع األخضر بات صعبا
للغاية ...تراجع المستوى والنتائج
في الفترة األخيرة يعني رحيلك!

مؤسسو القادسية :لن نتخلى عن تاريخ النادي العريق
ً

أصدروا بيانا ينتقد سياسة اإلدارة الحالية واألوضاع التي وصل إليها األصفر
انتقد عدد ّمن مؤسسي نادي
ال ـقــادس ـيــة (وقـ ــع عـنـهــم  10من
رموز النادي على مدار تاريخه)،
مـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه إدارة ا لـ ـ ـن ـ ــادي
الحالية ،منذ أن تولت مقاليد
األم ـ ـ ــور ف ــي ال ـق ـل ـعــة ال ـص ـف ــراء،
م ــن إق ـص ــاء ألع ـض ــاء الجمعية
الـعـمــومـيــة ،وال ـك ـيــل بمكيالين
فيما يخص طلبات العضوية
وتجديد اشتراكات األعضاء.
ووصـ ـ ـ ــف ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر عــن
المؤسسين ما تقوم به اإلدارة
ال ـح ــال ـي ــة ب ــال ـم ـع ـي ــب ،الس ـي ـمــا
أنـ ــه اب ـت ـعــد ع ــن ق ــواع ــد اإلدارة
الحصيفة والـمـحـتــرمــة ،والتي
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون ع ـل ــى م ـســافــة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـج ـم ـي ــع ،ح ـمــايــة
ً
لـمـصـلـحــة ال ـ ـنـ ــادي واحـ ـت ــرام ــا
ألعضاء الجمعية العمومية على
مختلف توجهاتهم.
وش ــدد الـبـيــان عـلــى ض ــرورة
ال ـت ـصــدي لـمــا ت ـقــوم بــه اإلدارة
الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل أوض ـ ـ ـ ــاع
مـتــرديــة وصــل إليها "األصـفــر"
فـ ــي ج ـم ـي ــع األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ،م ـش ـيــرا
إلــى أن المؤسسين ال يهدفون
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ــى اي ت ـك ـســب
انتخابي ،بقدر ما يهدفون إلى
الحفاظ على القيمة التاريخية

والــريــاض ـيــة ل ـصــرح الـقــادسـيــة
العريض.
وهنا نص البيان:
قال تعالى في محكم تنزيله:
"كذلك يضرب الله الحق والباطل
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما
ينفع الناس فيمكث في األرض
كذلك يضرب الله األم ـثــال(-)17
سورة الرعد".
ً
يعتبر نادي القاسية صرحا
مــن ص ــروح الـحــركــة الــريــاضـيــة
ً
في الكويت ،وعلما من أعالمها،
وقد كان هذا النادي وإنجازاته
ً
ً
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــزءا ال
يـ ـتـ ـج ــزءأ مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـح ــرك ــة
الرياضية في الكويت ،كما كان
لــرجــاالتــه المؤسسين دور في
تأسيس الرياضة فــي الكويت،
وإلس ـه ــام ــات ـه ــم وتـضـحـيــاتـهــم
وعطائهم الفضل فيما وصلت
إلـيــه الــريــاضــة فــي الـكــويــت ،في
زمنها الجميل ،من رفعة واعتالء
ً
ً
منصات القمة محليا وعربيا
ً
وعالميا.
إن مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ال ـ ـي ـ ــوم ال ي ــرض ــي
ً
ً
ع ـ ــدوا وال صــدي ـقــا ،واألوض ـ ــاع
الـتــي وص ــل إلـيـهــا ال ـنــادي على
مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة الــريــاض ـيــة

خالد الحمد

عبدالمحسن الفارس

عبدالعزيز المخلد

محمود الرزوقي

واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة،
وال ـم ــوق ــف م ــن حــركــة اإلص ــاح
الرياضي ،ال ترضى أي كويتي
وقدساوي غيور على سمعة هذا
النادي العريق وتاريخه العظيم،
وعـ ـط ــاءات رج ــال ــه الـمــؤسـسـيــن
وأعضاء الجمعية العمومية.
إن سـ ـي ــاس ــات ومـ ـم ــارس ــات
اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة لـ ـلـ ـن ــادي فــي
تعاملها مــع أ ع ـضــاء الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ت ـك ـي ــل ب ـم ـك ـيــال ـيــن،
ورفـ ـضـ ـه ــا الس ـت ـق ـب ــال ط ـل ـبــات
الـعـضــويــة وتـجــديــد اشـتــراكــات
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـن ـت ـمــون

للقائمة المسيطرة على إدارة
النادي منذ سنوات ٌ
ألمر معيب
وال ينسجم مــع قــواعــد اإلدارة
الـحـصـيـفــة وال ـم ـح ـت ــرم ــة ،الـتــي
ي ـج ــب ان تـ ـك ــون ع ـل ــى م ـســافــة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـج ـم ـي ــع ،ح ـمــايــة
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـ ـنـ ــادي واحـ ـت ــرام ــا
ألعضاء الجمعية العمومية على
مختلف توجهاتهم.
إن ـ ـنـ ــا كـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــن وأب ـ ـنـ ــاء
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ون ـ ـحـ ــن
نـتـصــدى لـلـحــالــة ال ـتــي وصـلــت
إليها أوض ــاع ال ـنــادي ،ال ننظر
ً
إطالقا الى أي مكسب انتخابي

يصل بنا ا لــى عضوية مجلس
إدارة الـ ـن ــادي ،وم ــا ن ـهــدف الــى
ت ـح ـق ـي ـق ــه هـ ـ ــو ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
القيمة التاريخية والرياضية
لـهــذا الـصــرح الــريــاضــي الكبير
وأعضائه الكرام الذين صنعوا
مجده وإنجازاته ،وجعلوه يتبوأ
منصات التفوق لسنوات طويلة،
وكـ ــذلـ ــك الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ح ـقــوق
أعضاء الجمعية العمومية كافة
دون استثناء أو تفرقة.
ل ــذا ،فــإن مــن المهم تأكيد أن
هـ ــذا ال ـت ـح ــرك م ــا كـ ــان لينطلق
إال بعد تــدهــور اوض ــاع النادي

وتــردي نتائج فرقه الرياضية،
واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع شـ ـ ـع ـ ــور جـ ـم ــاهـ ـي ــره
باإلحباط واالنـكـســار ،والدليل
على ذلــك أننا كنا الــداعــم األول
لمجلس ادارة ا ل ـن ــادي ،عندما
كانت فرق النادي تحقق النتائج
ال ـبــاهــرة ف ــي مـخـتـلــف األل ـع ــاب،
ولــم نكن نضع أي عراقيل امام
عمل اإلدارة لالرتقاء بمستوى
فرق النادي.
إن ال ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـغـ ــريـ ــب وغ ـي ــر
ال ـم ـح ــاي ــد مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ــدول ــة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة (الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـل ــري ــاض ــة) أن ـ ــه قـ ــد تـ ــم ت ـقــديــم

العشرات من الشكاوى،
وكذلك اللقاءات المباشرة
والـ ـكـ ـت ــب ومـ ـح ــاض ــر إث ـب ــات
الـ ـح ــاالت ،إل ــى وزراء الـشـبــاب،
ا لــذ يــن تعاقبوا بمسؤولياتهم
عـلــى هـيـئــة الــريــاضــة مـنــذ أول
وزيـ ــر وح ـت ــى ال ــوزي ــر ال ـحــالــي،
ورئيس الهيئة السابق ونوابه
وال ــرئـ ـي ــس ال ـح ــال ــي ونــائ ـب ـيــه،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت تـ ـش ــرح ب ــاألدل ــة
والبراهين سياسات التعسف
والكيد واإلقصاء ،التي مارستها
إدارة الـ ـن ــادي م ـنــذ  2015إلــى
ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ض ــد طـلـبــات
ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة او االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات
ألع ـض ــاء الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
وت ـ ـ ــم ت ـج ــاه ـل ـه ــا أو رفـ ـضـ ـه ــا،
والـتـعــامــل معها بمنتهى عــدم
االح ـ ـتـ ــرام ل ـل ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ،وذلـ ــك
أله ــداف انتخابية بحتة ،وفي
ظل صمت غير مبرر من الهيئة
العامة للرياضة لعدم النظر في
جمع الشكاوى واإلثباتات ،فإن
الهيئة لم تقر بمخالفات النادي
المتعددة ،ولم تتخذ اي اجراءات
قانونية إلعادة الحق ألصحابه.
ً
وخ ـ ـت ـ ــام ـ ــا نـ ـ ـ ــود أن نـ ــؤكـ ــد،
بموجب هذا البيان ،أنه وبحكم

مسؤولياتنا التاريخية
واألدب ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـج ــاه نـ ــادي
القادسية وأعضاء جمعيته
العمومية ،فإننا لن نتخلى عن
تاريخ النادي العريق ،وسنبقى
نناضل بكل الوسائل القانونية
ال ـم ـش ــروع ــة إلع ــادت ــه ألم ـج ــاده
الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة ،كـ ـم ــا ان ـ ـنـ ــا س ـن ـضــع
الحكومة وأجهزتها الرياضية
الـمـخـتـصــة ام ــام مـســؤولـيــاتـهــا
السياسية ،وسنعلن الى الكافة
من اعضاء الجمعية العمومية
وجـمــاهـيــر ال ـنــادي وأبـنــائــه كل
تــواطــؤ وتـخــاذل أضــر بمسيرة
هذا النادي العريق.
مؤسسو وأبناء النادي...
عنهم:
 - 1عبدالمحسن الفارس
 - 2عبدالعزيز المخلد (عنه
سعود المخلد)
 - 3خالد الحمد
 - 4نايف المعوشرجي
 - 5راشد الخالدي
 - 6محمود الرزوقي
 - 7عبدالوهاب البناي
 - 8محمد الصقعبي
 - 9سعد الدوسري
 - 10سليمان الحقان

ةديرجلا

•
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رياضة

يارا الهنيدي تتوج بالجائزة الكبرى لبطولة سمو األمير لقفز الحواجز
توجت الفارسة يارا الهنيدي
بشوط الـجــائــزة الكبرى في
بطولة كــأس سمو أمير
البالد لقفز الحواجز
 ،2019التي اختتمت
مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
بمشاركة نحو 300
ف ـ ـ ــارس وف ــارس ــة
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
وخ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا،
واستمرت على
مدى  3أيام.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ال ـفــارســة نــورا
الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ــود ف ــي
المركز الثاني
ف ــي هــذا

جانب من المنافسات

الشوط الختامي الذي أقيم على
ار ت ـفــاع  145سنتيمترا ،بينما
جاء الفارس راكان الحساوي في
المركز الثالث ،في ظل منافسة
قوية.
وأسفرت بقية نتائج البطولة،
التي حضر ختامها نائب وزير
شؤون الديوان االميري الشيخ
محمد العبدالله ،عن فوز الفارس
عـلــي الـخــرافــي بـشــوط الـجــائــزة
الـكـبــرى المصغرة الـتــي أقيمت
على ارتفاع  135سنتيمترا.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـقـ ـي ــة ن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـ ـيـ ــوم
الـخـتــامــي حـقــق ال ـف ــارس راك ــان
الـ ـحـ ـس ــاوي الـ ـم ــرك ــز االول فــي
الشوط الثالث ،الــذي أقيم على
ارت ـ ـفـ ــاع  135س ـن ـت ـي ـم ـتــرا ،كـمــا
حقق الفارس نفسه في الشوط
المخصص لفئة (تحت  21عاما)
على نفس االرتفاع.
ونــال الـفــارس فهد المسعود
الـ ـم ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي الـ ـش ــوط
ال ـم ـخ ـصــص ع ـلــى ارتـ ـف ــاع 115
سنتيمترا ،بينما تفوق الفارس
عـ ـل ــي الـ ـصـ ـق ــر ف ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
الشوط على ارتفاع  105سم ،في
حين أح ــرزت الـفــارســة الــواعــدة
م ـس ــك ال ـ ــرش ـ ــود شـ ـ ــوط ج ــائ ــزة
للناشئين (تحت  16عاما) على
االرتفاع نفسه.
فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدد،
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
رئ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـب ـطــولــة
رئيسة نادي الفروسية الشيخة
حصة الفهد
عـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ــغ

العبدالله يتوسط فليطح والفهد والفائزين ببطولة كأس األمير
سعادتها للنجاح الكبير ا لــذي
ت ـح ـقــق ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،مـضـيـفــة
أن ه ــذا ال ـن ـجــاح تـحـقــق بفضل
ال ــرع ــاي ــة ال ـســام ـيــة لـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـفـ ـه ــد إن ال ــرع ــاي ــة
الـســامـيــة ل ـهــذه الـبـطــولــة شــرف
كبير لجميع منتسبي رياضة
فــروسـيــة قـفــز ال ـحــواجــز ،والـتــي
تـجـســد دع ــم س ـمــوه واهـتـمــامــه
بــأب ـنــائــه الــريــاض ـي ـيــن ،متقدمة
ب ــالـ ـشـ ـك ــر ال ـ ـ ــى الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـمــد

العبدالله على حضوره ختام هذا
المهرجان الرياضي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة ق ـف ــز
الحواجز الكويتية باتت تحتل
م ـك ــان ــة م ـم ـي ــزة ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الـ ــدولـ ــي ،ب ـع ــد أن ح ـق ــق أب ـط ــال
الكويت نتائج جيدة في الفترة
األخيرة في العديد من المحافل
الدولية ،داعية إلى تقديم المزيد
من الدعم للفرسان لتمكينهم من
تمثيل الكويت بصورة مشرفة.
من جانبه ،قــال المدير العام

ُ
الكويت يسقط الجهراء في «ممتاز الطائرة»
•

محمد عبدالعزيز

ً
ً
حقق فريق الكويت فوزا مستحقا على منافسه الجهراء
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال شيء ()17-25 ،31-33 ،18-25
في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري
الممتاز للكرة الطائرة ،والتي أقيمت أمس األول على صالة
يوسف شاهين الغانم بنادي كاظمة.
ورفع الكويت رصيده إلى  6نقاط ارتقى بها إلى المركز
الرابع وله ثالث مباريات مؤجلة ،يليه الجهراء في المركز
الخامس بنفس الرصيد.

 3مباريات في األولى
من جانب آخر ،تقام اليوم ثالث مباريات ضمن الجولة
السادسة من دوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة ،حيث
يلتقي في السادسة مساء الساحل الثالث بــ 7نقاط مع
برقان األخير بـ 5نقاط على صالة مدرسة ثانوية أحمد
بشر الرومي بالدعية ،وفي السابعة مساء يحل الشباب،
المتصدر بفارق نقاط األش ــواط عن اليرموك ورصيد 9
ً
ً
نقاط ،ضيفا ثقيال على الصليبيخات الرابع بفارق نقاط
األشــواط عن الفحيحيل ورصيد  6نقاط ،على أن تختتم
م ـب ــاري ــات ال ـي ــوم ف ــي ال ـســاب ـعــة وال ـن ـصــف م ـس ــاء ،عـنــدمــا
يستضيف اليرموك الثاني منافسه الفحيحيل الخامس
على صالته بمشرف.
ُ
وفي سياق آخــر ،تجرى في السادسة من مساء اليوم

جانب من لقاء الكويت والجهراء (تصوير )
مراسم قرعة بطولة كأس االتحاد للموسم ()2019-2018
لفئة العمومي وجميع المراحل السنية" الشباب تحت 18
سنة ،والناشئين تحت  15سنة واألشبال تحت  13سنة.
وسيتم تقسيم فرق الدرجة األولى المشاركة في البطولة

ّ
األبيض أثبت علو كعبه بتغلبه
على األخضر في «ممتاز اليد»

إل ــى مـجـمــوعـتـيــن ،حـيــث يــأتــي كــاظـمــة بـطــل ال ـ ــدوري في
الموسم الماضي على رأس المجموعة األولــى ،والكويت
حامل لقب بطولة الكأس على رأس المجموعة الثانية ،ثم
ُ
تجرى القرعة بين باقي الفرق.

أثـبــت فــريــق الـكــويــت علو كعبه ،وحـقــق فــوزه
الثاني على التوالي في الدوري الممتاز لكرة اليد،
وذلك على منافسه العربي بنتيجة ( 18-25الشوط
األول  )7-13في المباراة التي جمعتهما أمس على
صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية ضمن
الجولة الثانية من المسابقة ،بذلك رفع األبيض
رص ـي ــده إل ــى  7ن ـقــاط ف ــي الـ ـص ــدارة ،بـيـنـمــا ظل
العربي بـ 3نقاط في المركز الثاني.
جـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة س ــريـ ـع ــة وحـ ـم ــاسـ ـي ــة مــن
الجانبين ،وبأفضلية واضحة لألبيض ،بعدما
ارتكز على دفاع محكم بطريقة رجل لرجل ،إلى
جــانــب تــألــق ح ــارس ــه عـلــي صـفــر ف ــي الـ ــذود عن
مرماه وتنفيذ الهجوم المعاكس عبر الجناحين
صالح الموسوي وعبدالعزيز الشمري ،مما حرم
العرباوية من التسجيل حتى منتصف الشوط
سوى هدف واحد .1-6
وفي الهجوم ،اعتمد الكويت على تصويبات
العبي الخط الخلفي ،وعلى رأسهم المدفعجي
محمد الغربللي ونواف الشمري ،مستفيدين من
القيادة الذكية لصانع األلعاب مشاري طه ،الذي
ّ
تميز بتمريرات سريعة ومتقنة للباكين والعب
الدائرة عبدالرحمن البالول.

على الجانب اآلخر ،اعتمد األخضر على دفاع
المنطقة بطريقة  - 6صفر ،لكن وجود مساحات
بين المدافعين و ع ــدم تفعيل ا لـهـجــوم السريع،
إضــافــة إلــى تـســرع مهاجمية والـعـقــم التهديفي
الذي سيطر عليهم في أغلب فترات الشوط ،منحت
األبيض الفرصة لحسمه لمصلحته.

ّ
تفوق األبيض

ولم تتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني ،رغم
محاوالت مدرب العربي السلوفيني ماجيك عندما
أجرى بعض التغييرات على تشكيلة فريقه ،وأشرك
األخــويــن حسين ويــوســف صـيــوان ،وكــذلــك طريقة
الدفاع لـ  1-2-3للحد من خطورة مهاجمي الكويت،
لكن المقدمة ظلت بيضاء بفارق مريح بفضل وفرة
البدالء المميزين ،خاصة خالد الغربللي وعبدالله
ال ـخ ـم ـيــس ،وك ــذل ــك ت ــأل ــق ح ــارس ــه ع ـلــي ص ـفــر في
التصدي لتصويبات العبي األخضر ،لتشير النتيجة
إلى تقدم الكويت  13- 20في منتصف الشوط.
ّ
وفـ ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ـمــكــن ال ـك ــوي ــت من
إحكام قبضته على مجريات اللعب بفضل اللعب
السريع والتركيز العالي من العبيه ،لينهي اللقاء
لمصلحته بفارق  7أهداف.
وأدار المباراة طاقم الحكام البحريني المكون
من حسين الموت ومعمر الوطني.

واصـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــوم م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
ال ــوط ـن ــي لـ ـل ــدراج ــات ال ـمــائ ـيــة،
الـمـشـكــل م ــن ال ـن ــادي الـبـحــري،
مـ ـ ـش ـ ــوار ت ــألـ ـقـ ـه ــم ف ـ ــي ب ـط ــول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ــدول ـي ــة ل ـل ــدراج ــات
الـمــائـيــة ،بـحـصــدهــم  7كــؤوس
فـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة وق ـبــل
األخيرة ،التي نظمها نادي دبي
ال ــدول ــي ل ـلــريــاضــات الـبـحــريــة،
ل ـيــرفــع الـمـنـتـخــب رص ـي ــده في
عدد الكؤوس التي حققها على
ام ـت ــداد ال ـج ــوالت الـســابـقــة إلــى
 35كأسا.
واستطاع محمد الباز حامل
لقب البطولة في (فئة الجالس
 )GP 1لكبار المحترفين ،الفوز
بالمركز األول للمرة الرابعة على
التوالي ،مواصال تألقه وعزمه
في المحافظة على اللقب ،بينما
فاز محمد بوربيع بكأس المركز
الثاني فــي نفس الفئة ،واحتل
عبدالرحمن العمر المركز الرابع.
وفي منافسات (فئة الجالس
 )GP 4ح ـقــق يــوســف الـخـلـفــان
ال ـم ــرك ــز األول ،واحـ ـت ــل زمـيـلــه

محمد الباز

سالم المطوع

أحمد الخضاري المركز الثاني.
واسـ ـتـ ـط ــاع س ــال ــم ال ـم ـط ــوع
ت ـح ـق ـي ــق كـ ـ ــأس الـ ـم ــرك ــز األول
ف ــي (ف ـئ ــة  ،)GP Ski 2وواصـ ــل
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــان فـ ـ ـ ــارس وش ــاه ـي ــن
ابــراه ـيــم تــألـقـهـمــا ،حـيــث حقق
ف ــارس الـمــركــز الـثــانــي فــي (فئة
 ،)GP 3.2وخطف شاهين المركز
الثالث في (فئة .)GP 3.1
بدورهما ،حقق المتسابقان

ي ــوس ــف الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق وراشـ ــد
الدواس المركز الثاني في فئتين
مـخـتـلـفـتـيــن ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الجولة ذاتها ،حيث فاز الدواس
بوصافة فئة (جي بي  ،)2إضافة
إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق زمـ ـيـ ـل ــه ي ــوس ــف
العبدالرزاق نفس المركز في فئة
(جي بي  ،)1بعد منافسات حادة
مع بقية المتسابقين.

بسبب االستفراد بالقرار وعدم االلتزام باللوائح والسعي لكسب الوالءات

جانب من مباراة الكويت والعربي

•

تألق «الدراجات المائية» في اإلمارات

معن الرشيد أعلن استقالته من اتحاد الكرة
من
قدم معن الرشيد استقالته ً
اتحاد الكرة ،صباح أمس ،معلنا
في بيان أصدره وأرسله إلى
وسائل اإلعالم ،األسباب التي
دفعته إلى ذلك.

محمد عبدالعزيز

للهيئة العامة للرياضة د .حمود
فليطح ،في تصريح مماثل ،إن
الـهـيـئــة تــولــي ريــاضــة فــروسـيــة
القفز على الحواحز كل االهتمام،
بدليل موافقتها على إنشاء أكثر
م ــن ن ــاد لـلـفــروسـيــة ،خصوصا
أن ـهــا مــن الــريــاضــات األولـمـبـيــة
وأبـ ـط ــال ال ـكــويــت قـ ـ ــادرون على
تحقيق ميداليات أولمبية فيها.
وأضـ ـ ــاف فـلـيـطــح أن م ــا ميز
البطولة هو التنافس الكبير بين
الفرسان والفارسات المشاركين

ب ـه ــا ،ف ــي ظ ــل الـتـنـظـيــم الـمـمـيــز
للجنة المنظمة ،مهنئا الفرسان
الفائزين في أشواط البطولة.
وك ــان ــت ب ـطــولــة (كـ ــأس سمو
أمير البالد لقفز الحواجز )2019
انطلقت الخميس الماضي ،في
م ـض ـمــار ال ـق ـفــز بـ ـن ــادي الـصـيــد
والفروسية ،وتضمنت  4أشواط.
(كونا)

اس ـت ـقــال ع ـضــو مـجـلــس إدارة
اتحاد الكرة رئيس لجنة التسويق
مـعــن ال ــرش ـي ــد ،ص ـبــاح أمـ ــس ،من
ً
عضوية االتحاد ،متحججا بعدم
ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي وضـعـتـهــا
الـلـجـنــة ال ـتــي تــم تشكيلها تحت
رئاسته ،والخاصة بعمل االتحاد
ً
في السنوات األربع المقبلة ،منتقدا
العمل باالتحاد.
ً
وأصــدر الرشيد بيانا قال فيه:
"قــال تعالى( :يــا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
ً
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا
على ما فعلتم نادمين)".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذ ت ـ ـشـ ــرفـ ــي
بــالـحـصــول عـلــى اج ـم ــاع االنــديــة
الـمـشــاركــة بالجمعية العمومية،
التي انتخبت مجلس ادارة االتحاد
الكويتي لكرة القدم الحالي ،ومنذ
ال ـ ـيـ ــوم االول فـ ــي م ـج ـلــس ادارة
االت ـ ـحـ ــاد ،وض ـع ــت ن ـصــب عيني
اعــادة بناء منظومة كرة القدم في
الكويت بشكل علمي مدروس قابل
لـلـتـطـبـيــق ،آخـ ــذا بـعـيــن االع ـت ـبــار
المشاكل والمعوقات التي تواجهها
ه ــذه الــريــاضــة فــي دول ــة الـكــويــت.
وكــان مــن الطبيعي فــي االجتماع
االول ان اتقدم بطلب تشكيل لجنة
لوضع خطة عمل لالتحاد للسنوات
األربــع المقبلة .وقــد وافــق مجلس

معن الرشيد

االدارة مشكورا على االقتراح ،وتم
تـشـكـيــل الـلـجـنــة م ــن شخصيات
عدة من اصحاب الخبرة والكفاءة
وتـشــرفــت برئاستها ،وتــم تقديم
الخطة خالل فترة وجيزة وعرضها
عـلــى مجلس االدارة ،ال ــذي وافــق
ع ـل ـي ـهــا ،واص ـب ـح ــت واقـ ـع ــا يجب
تطبيقه وااللتزام به".
وت ــاب ــع" :وق ــد تضمنت الخطة
اسـ ـتـ ـع ــراض ــا ل ـل ـم ـص ــاع ــب ال ـت ــي
يواجهها االتـحــاد ،والنقاط التي
يجب معالجتها لالرتقاء برياضة
كرة القدم ،إذ احتوت على جوانب
ع ـ ــدة أبـ ــرزهـ ــا ال ـس ـل ـب ـيــات الـفـنـيــة
واإلدارية وطرق معالجتها وتطوير

م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل
االتحاد االدارية نحو
مستقبل افضل".
وي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد
الــرشـيــد فــي بيانه:
"وال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ،وبـ ـع ــد
م ـ ـضـ ــي اكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 8أش ـ ـهـ ــر ل ـ ــم يـتــم صورة من استقا
لة
م
ع
ن
ا
لر
ش
يد
تطبيق تلك الخطة
أو الـ ـقـ ـي ــام بـ ـخـ ـط ــوات مـلـمــوســة
نحو تطبيقها إال مــا ن ــدر ووفــق بـ ــال ـ ـلـ ــوائـ ــح ،وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت كـســب
االجتهادات المضاعفة والقناعات الـ ــوالءات عبر أم ــور عــديــدة ،منها
الشخصية بضرورة ذلك من قبل ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـمـ ـن ــاص ــب ال ـخ ــارج ـي ــة
ب ـع ــض الـ ـلـ ـج ــان ،وعـ ـل ــى األخ ــص وتسريع اجراءات صرف متطلبات
اللجنة الفنية واللجنة النسائية .ل ـجــان ـهــم ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ح ـيــن يتم
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،وخـ ـ ــال عرقلة اعمال البقية حتى اللحظات
اجتماعات مجلس االدارة تم تقديم االخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــي م ـح ــاول ــة واض ـحــة
العديد من المقترحات لتطوير عمل الحراجهم امام لجانهم".
واختتم الرشيد بيانه مؤكدا:
لجان االتحاد ،ومنها على سبيل
المثال اقتراح بحل جذري لمشاكل "انـنــي وج ــدت نفسي ام ــام مفترق
لجنتي الحكام والمسابقات كان طـ ـ ـ ــرق ،ف ــإم ــا الـ ـصـ ـم ــت تـ ـج ــاه مــا
األخـ ـ ــذ ب ــه س ـي ـت ـف ــادى ج ـم ـيــع ما يـ ـح ــدث ،او ال ـق ـي ــام ب ـمــا يقتضي
واجهنا من مشاكل ،خــال الفترة ب ــه ال ـمــوقــف ،وق ــد ارت ــاي ــت تقديم
الماضية ،وهنا البد أن اشكر كل من اسـتـقــالـتــي م ــن ع ـضــويــة مجلس
وقف مؤيدا لما اقترحته ،واقول لكل ادارة االتحاد الكويتي لكرة القدم،
من عارض او تردد :سامحك الله" .واالبتعاد حاليا عن العمل االداري
وأضـ ــاف" :ال ـيــوم ،وبـعــد مضي في الرياضة ،متمنيا لمنتخباتنا
ك ــل ه ـ ــذه الـ ـم ــدة ن ـ ــرى م ــا ي ـحــدث الوطنية بكافة مراحلها كل التوفيق
فـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد مـ ــن قـ ـي ــام الـبـعــض وال ـن ـج ــاح ،والـ ـع ــودة ال ــى تحقيق
باالستفراد بالقرار ،وعدم االلتزام االنجازات".

ً
األهلي يبحث عن الفوز التاسع «تواليا» أمام بتروجيت
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـب ـح ــث األهـ ـ ـل ـ ــي ع ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوز ال ـت ــاس ــع
عـلــى ال ـتــوالــي بـبـطــولــة الـ ــدوري الـمـصــري
ال ـم ـم ـت ــاز ،ح ـيــن يـسـتـضـيــف ف ــي الـثــامـنــة
مـســاء الـيــوم (االثـنـيــن) ،بتوقيت الكويت،
نظيره بتروجيت على ملعب بتروسبورت

في الجولة السادسة والعشرين من عمر
البطولة ،بعدما نجح الفريق األحمر في
تحقيق الفوز في  8مباريات على التوالي
بالمسابقة المحلية ،كان آخرها االنتصار
على الجونة بهدفين مقابل هدف.
ً
ويحتل األهلي حاليا المركز الثالث
في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48

نقطة مـتـســاويــا فــي الـنـقــاط مــع نظيره
بـ ـي ــرامـ ـي ــدز ص ــاح ــب الـ ــوصـ ــافـ ــة ،إال أن
األخير يتفوق بفارق األهداف في مرمى
الخصوم.
الـفــريــق األح ـمــر يــدخــل م ـب ــاراة الـيــوم
وال بــديــل أمــامــه س ــوى ال ـف ــوز ،وان ـتــزاع
ثــاث نقاط جــديــدة ،الستكمال مشواره

نحو االحتفاظ باللقب المحلي ،واستغل
الجهاز الفني بقيادة مارتن السارتي عدم
ارتباط الفريق بأي مباريات مدة أسبوع
كامل بعد تأجيل مواجهة بيراميدز في
ً
الكأس ،في تأهيل العبيه بدنيا محاولة
لمنع المزيد من اإلصابات التي يعانيها
األهلي في الموسم الجاري.

رياضة
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«البرنابيو»
أسياد
البرشا
ً
ً

أسقط الملكي مجددا ويقضي منطقيا على آماله

واصل برشلونة تكريس
العقدة لغريمه التقليدي
الموسم
ريال مدريد هذا ً
بعد أن أسقطه مجددا أمام
جماهيره ،ولكن هذه المرة
في الليغا بهدف نظيف في
«كالسيكو األرض» الذي
أقيم أمس األول في قمة
الجولة الـ 26بدوري الدرجة
األولى اإلسباني لكرة القدم.

بعد ثالثة أيام من إقصائه للملكي
فــي نـصــف نـهــائــي مسابقة الـكــأس،
حــرم برشلونة غريمه ري ــال مدريد
منطقيا من استعادة لقب الــدوري،
ً
ب ـف ــوزه عـلـيــه م ـج ــددا ف ــي عـقــر داره
-1صـ ـف ــر أمـ ــس األول ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـ ـ ــ 26م ــن ال ـ ـ ــدوري االس ـب ــان ــي لـكــرة
الـقــدم ،ليبتعد برشلونة بـفــارق 12
نقطة عن الريال قبل  12مباراة من
نهاية ال ــدوري .وسجل هــدف الفوز
لـبــرشـلــونــة الع ــب وسـطــه الـكــرواتــي
إيفان راكيتيتش (.)26
وعـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة الـ ـ ـ ــى م ـل ـعــب
"سانتياغو برنابيو" ،بعدما حقق
االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي فـ ـ ــوزا عــري ـضــا
-3ص ـ ـفـ ــر فـ ــي إي ـ ـ ــاب ن ـص ــف ن ـهــائــي
ال ـك ــأس ( 1-1ذه ــاب ــا) ،ل ـكــن ضـيــافــة
بــرشـلــونــة الـثــانـيــة لــم تـكــن كــاألولــى
بالنسبة للريال عندما سيطر على

خصمه في أول ستين دقيقة ،إذ بدا
الفريق الكتالوني أكثر تمكنا برغم
االخ ـتــراقــات االعـتـيــاديــة للبرازيلي
ال ـيــافــع فـيـنـيـسـيــوس جــون ـيــور (18
عاما).
وتفوق برشلونة في المواجهات
األخيرة على الريال ،إذ هزمه خمس
م ــرات فــي آخ ــر سـبــع مـبــاريــات على
أرضــه ،وهــذا الموسم وحــده ،سجل
ب ــرشـ ـل ــون ــة  10أه ـ ـ ـ ــداف فـ ــي م ــرم ــى
خصمه مقابل اثنين للملكي ،وذلك
بعد فــوز كــاســح فــي ذه ــاب ال ــدوري
 ،1-5أطاح بالمدرب جولن لوبيتيغي
وأت ـ ـ ــى ب ــاألرج ـن ـت ـي ـن ــي ســان ـت ـيــاغــو
س ــوالري م ــدرب الــرديــف "كاستيا".
وم ـ ـ ــن أص ـ ـ ــل أرب ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ه ــذا
الـمــوســم ،فــاز برشلونة ثــاث مــرات
(مرتان في الدوري ومرة في الكأس)
وتعادال مرة في ذهاب الكأس ،علما

سوالري :حاولنا الفوز
بكل الطرق

سانتياغو سوالري

أك ــد األرجـنـتـيـنــي
سـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ـ ــو
سـ ــوالري ،المدير
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ــري ـ ــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،ع ـقــب
الخسارة أمام
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف
ن ـ ـظ ـ ـيـ ــف ف ــي
ال ـجــولــة الـ ــ26
من الليغا ،أن
العبيه حاولوا الفوز
"ب ـ ـكـ ــل الـ ـ ـط ـ ــرق" ول ــم
يستسلموا قط.
وقــال ســوالري،
فـ ــي ت ـصــري ـحــات
عـ ـق ــب الـ ـم ـ ـبـ ــاراة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أق ـ ـي ـ ـمـ ــت
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ا أل و ل :
"حاولنا بكل الطرق،
لكن هذه هي كرة القدم".
وأبـ ـ ـ ـ ــرز سـ ـ ـ ـ ــوالري أن

ً ً
كارباخال :نعيش أسبوعا صعبا
أقر داني كارباخال ،مدافع ريال مدريد ،عقب خسارة الكالسيكو
الثاني على التوالي خــال ثالثة أيــام أمــام برشلونة فــي ملعب
"سانتياغو برنابيو" ،بأن فريقه "يعيش أحد أصعب األسابيع".
وصرح كارباخال بأن "هذا من أصعب األسابيع ،ودعنا الليغا
وكنا على أبواب نهائي الكأس ،ولكن يجب المضي قدما ،وأمامنا
دوري األبطال وكل شيء يعتمد على الفوز الثالثاء (على أياكس
أمستردام في إياب دور الـ.")16
وأض ـ ـ ــاف أن "مـ ـب ــارات ــي ال ـكــاس ـي ـكــو ك ــان ـت ــا صـعـبـتـيــن ج ــدا،
ومتكافئتين ،لكن الحسم كان لهم فيهما ،وهذا ما جعلنا خارج
الكأس وبــدون فــرص تقريبا في الليغا" ،في إشــارة إلــى خسارة
الكالسيكو األول األربعاء الماضي بثالثية نظيفة في إياب نصف
نهائي كأس الملك.

سيليسين يلمح بالرحيل
لـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـت ـ ـب ـ ـع ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ــارس
بــرش ـلــونــة ،ال ـهــول ـنــدي ياسبر
سيليسين ،عودته إلى أياكس
أمستردام الموسم القادم ،مبرزا
األداء الذي يقدمه فريقه السابق
في دوري أبطال أوروبا.
وفي مقابلة مع قناة "زيجو
سـ ـ ـب ـ ــورت" ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــديـ ــة ،أك ــد
سيليسين "لــن أق ــول ال بشكل
قاطع (للعودة ألياكس) .سأرى
ماذا سيحدث خالل ما تبقى من
الموسم ليكون لدي رؤية كاملة،
وبعدها سأرى ماذا سأفعل".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــ29
عـ ـ ــا مـ ـ ــا "ال أر يـ ـ ـ ـ ـ ــد أن أ عـ ـط ــي
أله ـ ــل امـ ـسـ ـت ــردام أم ـ ــا زائـ ـف ــا،
األمـ ــر ي ـتــوقــف ع ـلــى م ــا يــريــده
برشلونة".

وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــارس
الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــا ف ــي
م ـبــاريــات بــرشـلــونــة ببطولة
ك ـ ــأس م ـل ــك إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،لـكـنــه
البديل في مواجهات الفريق
بـ ـ ــالـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ل ـك ــرة
ال ـقــدم وف ــي أغلبية مـبــاريــات
دوري األ ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال .وأو ضـ ـ ـ ــح
س ـي ـل ـي ـس ـي ــن أنـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــال قـ ــرر
البرشا االستغناء عن خدماته
الموسم القادم ،فإنه سيبحث
إمكانية االنتقال إلى ناد آخر
في إسبانيا أو في إنكلترا أو
ألمانيا ،لكنه اعتبر أيضا أن
انتقاله إلى أياكس "لن يكون
عـ ـق ــاب ــا ،الس ـي ـم ــا أن ال ـفــريــق
يقوم حاليا بعمل جيد جدا
في التشامبيونز ليغ"( .إفي)

العـ ـبـ ـي ــه ب ـ ــذل ـ ــوا ك ـ ــل م ـ ــا فــي
إمكانهم ،وقــامــوا بواجبهم
فـ ـ ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ل ـح ـظ ــات
ال ـم ـب ــاراة سـ ــواء م ــن نــاحـيــة
ال ـض ـغ ــط أو خ ـل ــق ال ـف ــرص
"لكنهم افتقدوا التسجيل".
وأكد أن فريقه لن يستسلم
رغــم ف ــارق الـ ــ 12نقطة الــذي
يفصل الريال عن برشلونة
مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــا ألن ـ ـهـ ــم
م ـل ـت ــزم ــون ب ــ"ال ـك ـف ــاح حـتــى
النهاية".
(إفي)

ان مواجهتهما واردة بــدء ا من ربع
نـهــائــي دوري اب ـطــال اوروبـ ــا بحال
تـخـطــي بــرش ـلــونــة ل ـيــون الـفــرنـســي
وري ـ ـ ــال م ــدري ــد أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام
الهولندي.
وهـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ـ ـ  96ل ـبــرش ـلــونــة
م ـقــابــل  95ل ــري ــال و 51تـ ـع ــادال في
 242م ــواج ـه ــة ،ف ــي ســاب ـقــة للفريق
الكتالوني الذي تخطى غريمه للمرة
االولى منذ  87عاما.
وفضل س ــوالري الــدفــع بالجناح
الويلزي غاريث بايل الذي يتعرض
النتقادات من جماهير ريال البتعاده
ع ــن م ـس ـتــواه ع ـلــى ح ـســاب لــوكــاس
فاسكيز ،بينما ترك مدرب برشلونة
ارنـ ـسـ ـت ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ق ـل ــب ال ــدف ــاع
الفرنسي كليمان النغليه أساسيا
بدال من مواطنه صامويل أومتيتي
العائد من اإلصابة.

وكان النجم االرجنتيني ليونيل
ميسي قريبا من التسجيل لبرشلونة
( ،)19ثم استبسل قلب الدفاع جيرار
بيكيه البعاد تسديدة أفضل العب
في العالم لعام  2018الكرواتي لوكا
مودريتش بعد اختراقة سريعة من
فينسيوس على الجناح االيسر (.)22

راكيتيتش يسجل الهدف
وباغت بعدها سيرجيو روبرتو
دفـ ــاع ال ــري ــال بـتـمــريــرة بــالـمـسـطــرة
وراء الـقــائــد سيرخيو رام ــوس الــى
راك ـي ـت ـي ـت ــش ،ف ــاخ ـت ــرق ولـ ـع ــب ك ــرة
ســاق ـطــة ف ــوق الـ ـح ــارس البلجيكي
تيبو كورتوا ( .)26وهذه المرة الـ23
تواليا التي ينجح فيها برشلونة في
هز شباك ريال مدريد في الدوري.
وانتهى الشوط على وقع تسديدة

خـ ـطـ ـي ــرة ل ـ ــاوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ل ــوي ــس
س ــواري ــز صــدهــا ك ــورت ــوا بصعوبة
( ،)38ث ــم رأس ـي ــة ل ـمــودري ـتــش فــوق
العارضة ( )45واحتكاك بين قائدي
الفريقين راموس وميسي بعد ضربة
من االول على وجه افضل العب في
العالم خمس مرات.
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ك ــان الـلـعــب
مـتـكــافـئــا ،ف ـســدد فـيـنـيـسـيــوس كــرة
ابعدها حــارس برشلونة األلماني
م ــارك انــدريــه تير شتيغن ( ،)55رد
عليها ا لـفــر نـســي عـثـمــان ديمبيلي
بواحدة ارضية التقطها كورتوا (،)57
واخرى للظهير االيسر جوردي البا
مــرت بجانب الـقــائــم االيـســر بعدما
ارتدت من الدفاع (.)58
وس ــدد فينيسيوس كــرة ابعدها
النـغـلـيــه بـجـنـبــه ( ،)59ث ــم يـســاريــة
خـطـيــرة لــديـمـبـيـلــي بـجــانــب الـقــائــم

فالفيردي :لقب الليغا لم يحسم بيكيه :أحب اللعب وسط أجواء ساخنة
نبه إرنستو فالفيردي ،المدير
الفني لبرشلونة ،عقب الفوز على
ري ــال مــدريــد بـهــدف نظيف في
"كالسيكو األرض" أمــس األول،
على أن "اللقب لم يحسم بعد"،
على الرغم من اتساع الفارق بين
الفريقين لـ 12نقطة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــردي ف ــي
ت ـصــري ـحــات تـلـفــزيــونـيــة عقب
الـلـقــاء "األم ـ ــور لــم تحسم بعد.
الـمـشــوار م ــازال طــويــا ،الـفــارق
اتـســع ،ولـكــن علينا أن نتعامل
بذكاء ،ألن الليغا لم يسحم بعد".
كـمــا أب ــرز ال ـم ــدرب الباسكي
"الصعوبة البالغة" لتحقيق الفوز
على ملعب الـبــرنــابـيــو" ،فكيف
الحال" إذا ما تحقق مرتين في
غضون أيام.
وي ــرى فــالـفـيــردي أن البرشا
حـ ـق ــق "فـ ـ ـ ـ ــوزا م ـس ـت ـح ـق ــا" ،فــي
مباراة "قوية وصعبة" ،السيما
أن العبيه لم يتمكنوا من "قتل"
اللقاء بهدف آخر من الهجمات
ال ـم ــرت ــدة ال ـت ــي الحـ ــت ل ـهــم في

إرنستو فالفيردي

الشوط الثاني ،إال أنهم يشعروا
بـ"سعادة" بسبب النتيجة واألداء.
وأتــم "الفريق كــان متماسكا
جــدا فــي حالة الــدفــاع ،كما أننا
سيطرنا أفضل وكانت لنا فرصا
أكـبــر" مــن مواجهة إيــاب نصف
نـهــائــي ال ـكــأس م ـســاء األرب ـعــاء
الماضي على نفس الملعب.

ق ــال م ــداف ــع بــرش ـلــونــة جـ ـي ــرارد بـيـكـيــه ،عقب
فــوز فريقه للمرة الثانية في ثالثة أيــام،
عـلــى غــريـمــه األزلـ ــي ري ــال مــدريــد،
إنــه "يعشق" اللعب على أرض
سانتياغو برنابيو" ،بفضل
األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـس ــود
ب ـ ــه" ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه يـحــب
ال ـل ـع ــب وس ـ ــط األج ـ ــواء
"الساخنة".
وع ـ ـقـ ــب ف ـ ــوز فــري ـقــه
أمس األول ،بهدف دون
رد ع ـ ـلـ ــى م ـض ـي ـف ــه فــي
الجولة ال ــ 26مــن الــدوري
اإلسباني لكرة القدم ،بعد
ثــاثــة أي ــام م ــن الـتـغـلــب على
نفس الخصم وعلى نفس الملعب
بـثــاثـيــة نظيفة فــي إي ــاب ك ــأس ملك
إسبانيا ،أضاف بيكيه" :إنني أعشق المجيء
هنا بفضل األجــواء التي تسود في هذا الملعب،
أح ــب األج ـ ــواء الـســاخـنــة ،ف ـهــذا يجعلني أقضي
أوقاتا أفضل".
وأضاف" :هناك مباريات أخرى يكون الوصول
فيها للحماسة أ كـثــر صـعــو بــة ،حـيــن جئنا هنا
جـئـنــا ف ــي حــالــة ج ـيــدة وب ـه ــدف ال ـح ـصــول على
النقاط الثالث".

راموس :حين تفتقر إلى التسجيل تخسر كل شيء
أبرز مدافع ريال مدريد،
سـ ــرخ ـ ـيـ ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،ع ـقــب
هزيمة فريقه بهدف دون رد
أ مــام برشلونة فــي الجولة
ا لـ 26من الدوري اإلسباني
لـكــرة ا ل ـقــدم ،غـيــاب اللمسة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ب ـيــن
صـفــوف فــريـقــه ،مــؤكــدا أنــه
" ح ـيــن تـفـتـقــر إ ل ــى تسجيل
األهـ ـ ــداف ف ــإن ــك ت ـخ ـســر كــل
شيء".
وع ـقــب ان ـت ـهــاء ال ـم ـبــاراة
ا لـ ـت ــي أ ق ـي ـم ــت ا م ـ ــس األول
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب س ــان ـت ـي ــاغ ــو
برنابيو ،رفض راموس أن
يعتبر اللعب أمام برشلونة
مرة أخرى كابوسا ،بعدما
خـ ـس ــر أم ـ ــام ـ ــه م ــرتـ ـي ــن فــي
ثالثة أيام وسط جماهيره.
وق ــال الــدولــي اإلسـبــانــي
"ل ـيــس كــابــوســا ،بــالـتــأكـيــد
أنـ ـن ــا كـ ـن ــا م ـس ـي ـط ــري ــن فــي
نـصــف نـهــا ئــي ك ــأس الملك
سـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـل ـع ــب ك ــام ــب
ن ــو (ذه ــاب ــا) أو ه ـنــا (عـلــى
ملعب سانتياغو برنابيو)،
لكنهم كــا نــوا أكثر فاعلية،
وك ــرة الـقــدم تـقــوم عـلــى هز
ال ـش ـبــاك وال ـفــاع ـل ـيــة ،األم ــر
ال ـ ــذي أظ ـ ـهـ ــروه ه ــم ون ـحــن
افتقرنا إليه".
وت ــاب ــع "ع ـق ــب تـعــرضـنــا
ل ـ ـ ــإقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس

اال ي ـســر ( ،)70ا تـبـعـهــا فينيسيوس
بصاروخية عالية (.)72
دفـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالري بـ ـفـ ـي ــدي ــريـ ـك ــو
فالفيردي وماركو اسنسيو وإيسكو،
بـيــد ان ال ـم ـب ــاراة انـتـهــت عـلــى وقــع
يسارية لولبية لميسي في الثواني
االخيرة جاورت القائم المدريدي.
وأصبح سوالري اول مدرب يفشل
في الفوز على برشلونة في أول ثالث
مباريات منذ الهولندي ليو بينهاكر
في .1987
وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح أالف ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ــؤق ـ ـتـ ــا فــي
الـمــركــز الــرابــع بـفــوزه على مضيفه
ف ـي ــاري ــال ال ـثــامــن ع ـشــر  ،1-2بينما
وصل إشبيلية تراجعه الى المركز
السادس ومني بخسارة ثالثة تواليا
أمام ضيفه هويسكا االخير  2-1في
اللحظات القاتلة.

وأكــد مــدافــع البلوغرانا" :كــانــت مـبــاراة أخــرى
رائعة هنا ،علما منا بصعوبة اللعب
ع ـلــى أرض ال ـبــرنــاب ـيــو ،لعبنا
أفضل من ذلــك اليوم (إيــاب
كــأس الملك) ،على الرغم
مــن أن النتيجة جــاء ت
أصـ ـغ ــر ،عـلـمـنــا كيف
نعاني حين توجبت
علينا المعاناة".
وع ـ ــن ال ـم ــواج ـه ــة
الـ ـ ـت ـ ــي ح ـ ــدث ـ ــت ب ـيــن
مدافع الريال سرخيو
رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس وم ـ ـهـ ــاجـ ــم
بـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة لـ ـي ــونـ ـي ــل
ميسي ،بعد أن ضرب قائد
الملكي البرغوث األرجنتيني
في وجهه أثناء صــراع على الكرة
بــال ـشــوط األول ،ق ــال بـيـكـيــه" :كـ ــان هـنــاك
دم ــاء فــي شفتيه (مـيـســي) بسبب اع ـتــداء ،لكنها
أمور تحدث ألن األجواء كانت ساخنة واألعصاب
متوترة" .وأكد" :تجمعني عالقة رائعة بكل العبي
ري ــال مــدريــد ،أمــا على أرض الملعب فكل يدافع
عن قميصه ،لكن حين تنتهي المباراة يظل الود
متبادال".
(إفي)

راكيتيتش :قطعنا خطوة
مهمة نحو اللقب
رأى ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروا ت ـ ـ ــي إ يـ ـ ـف ـ ــان
راك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــش ،العـ ـ ـ ــب وسـ ــط
ب ــرشـ ـل ــون ــة وصـ ــاحـ ــب ه ــدف
ال ـف ــوز ع ـلــى ريـ ــال م ــدري ــد في
مــواجـهــة "كــاسـيـكــو األرض"
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب (س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
برنابيو) ضمن الجولة الــ26
ل ـل ـي ـغ ــا ،أن ـ ــه ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أن االنـ ـتـ ـص ــار ي ـع ــد "خ ـط ــوة
م ـ ـه ـ ـمـ ــة" ن ـحــو
الحفاظ على
اللقب ،فإن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــوار
ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــز ا ل
ً
طويال.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــي

راموس وميسي في مشادة خالل اللقاء
طـ ــوي ـ ـنـ ــا ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــة ،وفـ ــي
ه ــذه ال ـم ـبــاراة سـنـحــت لنا
فرصة لتقليص الفارق (مع
برشلونة المتصدر) ،لكننا
لم ننجح في تحقيق ذلك".
و تــا بــع قــا ئــا "ال يسعنا
اال أن نهنئهم على المباراة
خصوثا على النتيجة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
"المباراتان كانتا قويتين
ج ـ ــدا وب ـم ـس ـت ــوى ع ـ ــال مــن
ا لـ ـجـ ـه ــد .ل ــم ي ـن ـعــم أي مـنــا

بالوقت الكافي للتعافي إال
أن هذا ليس عذرا".
وأبرز مدافع الملكي "في
هذه المباراة أيضا صنعنا
الفرص للتقدم لكن هذا لم
ي ـ ـحـ ــدث .ح ـي ــن ت ـف ـت ـقــر إل ــى
ا لـمـســة األ خ ـيــرة للتسجيل
فإنك تخسر كل شيء".
وعـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـت ــي
ح ـ ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ليونيل ميسي ،قال راموس

"لم أتعمد ما حدث .هو لم
يتقبل األمر لكن لم يحدث
شـ ـ ــيء ،ي ـب ـق ــى األمـ ـ ــر فــي
ال ـم ـل ـع ــب ،وأن ـ ــا ق ـل ــت لــه
إنني لــم أتعمد القيام
بـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك" ،ف ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة
ل ـض ــرب ال ـب ــرغ ــوث فــي
صراع على الكرة.
(إفي)

ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونية عـقــب الـلـقــاء" :مــع
كامل االحـتــرام لريال مدريد،
ول ـل ـفــرق األخـ ـ ــرى ،الـمـنــافـســة
لم تحسم بعد .قطعنا خطوة
مـهـمــة ول ـكــن أمــام ـنــا الـكـثـيــر،
والـ ـلـ ـيـ ـل ــة نـ ــريـ ــد االس ـت ـم ـت ــاع
ً
مـعــا بـهــذا الـفــوز ،وسنستعد
بعد ذلــك لمواجهة األسـبــوع
المقبل".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـه ـ ــدف
ال ــوحـ ـي ــد أن الـ ـب ــاوغ ــران ــا
"اس ـت ـح ــق" ال ـف ــوز ،وأنـ ــه من
أجــل تحقيق هــذا األمــر كان
عليهم "القتال والثبات" على
م ــدار ال ـ ــ 90دقـيـقــة" .الـفــريــق
اسـ ـتـ ـح ــق الـ ـ ـف ـ ــوز ،وال ـج ـم ـي ــع
سعيد به".
وأت ـ ـ ـ ـ ــم "ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ي ـش ـع ــر
بــال ـس ـعــادة ع ـنــدمــا ن ـفــوز،
وه ـ ـنـ ــاك فـ ـخ ــر كـبـيــر
ب ـ ــال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي
قـ ـ ــدم ـ ـ ـنـ ـ ــاه ،ل ـيــس
هناك فرق كثيرة
في العالم قادرة
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز
ه ـ ـ ـنـ ـ ــا مـ ــرت ـ ـيـ ــن
ف ــي غ ـضــون 3
أيام".

راكيتيتش
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فاز فريق التسيو على ضيفه
روما بثالثية نظيفة في
"ديربي العاصمة" ،الذي
جمعهما أمس األول ،ضمن
منافسات الجولة الـ  26من
دوري الدرجة األولى اإليطالي
لكرة القدم "السيريا آ".

حسم التسيو ديربي العاصمة
مع ضيفه رومــا بثالثية نظيفة،
وصعد ميالن إلى المركز الثالث
اث ــر ف ــوزه بصعوبة عـلــى ضيفه
ساسوولو  -1صفر ،أمس األول،
في المرحلة السادسة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ورفـ ـ ــع الت ـس ـي ــو رصـ ـي ــده ال ــى
 41نقطة ،متقدما درجتين إلى
المركز السادس بفارق ثالث نقاط
عن روما الخامس.
وه ـ ــدد الت ـس ـيــو م ــرم ــى ج ــاره
أرب ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ــرات م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـب ــر
األرجنتيني خواكين كوريا (،)2
واإلس ـبــانــي لــويــس أل ـبــرتــو (،)6
والـبــرازيـلـيـيــن لــوكــاس ليفا (،)7
وم ـي ـش ــال ب ــاس ـت ــوس ( ،)11قبل
أن يـنـجــح اإلكـ ـ ـ ــوادوري فيليبي
كايسيدو فــي افتتاح التسجيل
اثر تمريرة بينية خلف الدفاع من
كوريا تابعها بيسراه من زاوية
ضيقة في قلب المرمى (.)12
وبـ ـع ــد م ـح ــاول ـت ـي ــن أخ ــري ـي ــن
لـلــويــس أل ـبــرتــو ،رد روم ــا بــأول
ت ـس ــدي ــدة ع ـلــى م ــرم ــى ال ـح ــارس
األلـ ـب ــان ــي ت ــوم ــاس س ـتــراكــوشــا
بواسطة البوسني أديــن دزيكو
(  ،)23وأ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـل ــور نـ ـتـ ـس ــو
بيليغريني ( ،)36قبل أن يعاود
رجال المدرب سيموني اينزاغي
ه ـج ـمــات ـهــم وي ـ ـهـ ــددوا ال ـح ــارس
السويدي روبــن أولسن في أكثر
مــن مـنــاسـبــة السـيـمــا البوسني
سيناد لوليتش (.)43
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،مــالــت
ال ـك ـف ــة ل ـم ـص ـل ـحــة روم ـ ـ ـ ــا ،وكـ ــاد
نيكولو تسانيولو يـعــادل ،لكن
كرته اخطأت المرمى بقليل (،)47
وحول ستراكوشا تسديدة براين

كــري ـس ـتــان ـتــي الـ ــى رك ـن ـيــة (،)57
وانحرفت كرة ستيفان الشعراوي
عن المرمى ( ،)59وقطعت محاولة
تسانيولو أيضا (.)60
وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــر العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
أوزي ـب ـي ــو دي فــرانـشـيـسـكــو في
منطقة مضيفهم ،وحول الحارس
األل ـب ــان ــي كـ ــرة ف ـلــورن ـت ـســي الــى
ركـنـيــة ف ــي أخ ـطــر فــرصــة لــرومــا
فــي ال ـل ـقــاء ( ،)67قـبــل أن تنقلب
ال ـن ـت ـي ـجــة ع ـل ـي ـهــم ب ـع ــد ح ـصــول
التـ ـسـ ـي ــو عـ ـل ــى ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء مــن
ه ـج ـم ــة مـ ــرتـ ــدة عـ ـن ــدم ــا أس ـق ــط
الـمــدافــع األرجنتيني فيديريكو
فازيو مواطنه كوريا في المنطقة
المحظورة.
ونفذ تشيرو إيموبيلي بنجاح
ركلة الجزاء ( ،)73رافعا رصيده
ال ــى  12هــدفــا ف ــي الـبـطــولــة هــذا
الموسم.
وحسم دانيلو كاتالدي ،بديل
كـ ــوريـ ــا ،ال ـن ـت ـي ـجــة ب ـه ــدف ثــالــث
م ــن تـ ـم ــري ــرة خ ـل ـف ـيــة م ــن داخ ــل
المنطقة أرسلها له الى خارجها
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-
ســافـيـتــش فــأطـلـقـهــا األول قوية
أصــابــت ي ــدي ال ـح ــارس ودخـلــت
مرماه (.)89
وش ـه ــدت دق ــائ ــق ال ــوق ــت بــدل
الضائع احتكاكات بين الالعبين
أخـمــدهــا الحكم بــاولــو سيلفيو
ماتزوليني بالطاقات الصفراء،
اثنتان منها للصربي ألكسندر
كوالروف مدافع روما (.)90+3

ً
ميالن ثالثا

ورفــع ميالن رصيده الــى 48
نقطة ،وتقدم بفارق نقطة واحدة

فرحة العبي التسيو بعد انتهاء المباراة
على جاره انتر ميالن ،مستفيدا
من الخدمة الجليلة التي قدمها
له كالياري بفوزه على األخير
 1-2ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي فــي
االفتتاح.
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب س ـ ـ ــان سـ ـي ــرو،
سيطر ساسوولو الــذي توقف
رصيده عند  31نقطة في المركز
ال ـث ــال ــث عـ ـش ــر ،ع ـل ــى م ـجــريــات

الشوط األول بالكامل ،وسنحت
لـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــه عـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ــرص ع ـب ــر
الصربي فيليب ديوريتشيتش
( 21و )24و سـتـيـفــا نــو سنسي
( )37ومــانــويــل لوكاتيلي ()38
والـعــاجــي جيريمي بــوغــا ()40
ودومـيـنـيـكــو ب ـي ــراردي ()45+3
مـقــابــل مـحــاولـتـيــن لـمـيــان عن
ط ــري ــق ال ـب ــول ـن ــدي كــريـسـتــوف

ب ـي ــون ـت ـي ــك ( )10والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
لوكاس باكيتا (.)27
وج ــاء ت نتيجة هــذا الشوط
م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة لـ ـسـ ـي ــر م ـ ـجـ ــريـ ــاتـ ــه،
واسـتـقـبـلــت ش ـبــاك ســاســوولــو
ه ــدف ــا ب ـن ـيــران صــدي ـقــة عـنــدمــا
ح ـ ــاول اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ــول يـ ــورال
إبعاد كــرة فتحولت الــى مرمى
فريقه (.)35

ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث أحـ ــرز  12ه ــدف ــا ،وص ـنــع  21ف ــي كل
المسابقات ،لكنه عانى هذا الموسم بسبب اإلصابات
وظهر في  14مباراة فقط في الدوري.
وي ـع ـت ـقــد غ ـ ــواردي ـ ــوال أن ج ـ ــدول س ـي ـتــي ال ـم ــزدح ــم
بالمباريات ومحاولة الفوز بألقاب أربع بطوالت من
أسباب وقوع الكثير من اإلصابات.
وقال المدرب اإلسباني "أعتقد أننا لعبنا  25مباراة
فــي  93يــومــا ،م ـب ــاراة كــل ثــاثــة أي ــام ،ل ــذا أعـتـقــد أنها
مشكلة بدنية .الجسد غير قادر على التعافي ،لذا تعاني
العضالت أحيانا".
وأضاف "ال نمنح الالعبين الوقت للتعافي .نخوض
مباراة وبعد ذلك نخوض مباراة أخرى دون أن نستكمل
التعافي .هناك فترة قصيرة من الوقت ..سننتظر كيفن
حتى يعود".
ويملك سيتي  71نقطة مــن  29مـبــاراة فــي الــدوري
وسط منافسة ثنائية على اللقب.

دي بروين

بثنائية من موهبته الصارخة
كيليان مبابي ،قلب باريس سان
جرمان ،حامل اللقب ،تأخره أمام
م ـض ـي ـفــه ك ــاي ــن إلـ ــى فـ ــوز صـعــب
 ،1-2وابتعد بفارق  20نقطة عن
أقرب مطارديه ،ليل ،أمس األول،
ف ــي الـمــرحـلــة ال ـ ـ  27م ــن الـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وبـ ـ ـ ــات الـ ـلـ ـق ــب ال ـ ـس ـ ــادس فــي
ثمانية مواسم ،والثامن في تاريخ
ســان جــرمــان ،مسألة وقــت ،نظرا
للفارق الشاسع مع ليل.
وعـ ـج ــز ك ــاي ــن ،ال ـب ــاح ــث عــن
ال ـ ـهـ ــروب م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـه ـبــوط
وصاحب المركز الثامن عشر،
عـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ف ـ ـ ــوزه األول فــي
تـســع م ـب ــاري ــات ،رغ ــم افـتـتــاحــه
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــادي
ك ــاس ـي ـم ـي ــر ن ـي ـن ـغ ــا فـ ــي ش ـب ــاك
الـحــارس ألـفــونــس أري ــوال ،بعد

بايرن يزاحم دورتموند في الصدارة
لـحــق ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ بــالـمـتـصــدر بــوروسـيــا
دورتموند ،اثر فوزه الكبير على مضيفه بوروسيا
مونشنغالدباخ  ،1-5ومني وصيفه شالكه بهزيمة
قــاس ـيــة ع ـلــى ي ــد ض ـي ـفــه ف ــورت ــون ــا دوسـ ـل ــدورف
صفر ،4-أمس األول في المرحلة الـ 24من الدوري
األلماني لكرة القدم.
ورفــع بايرن ميونيخ الساعي إلــى لقب سابع
تواليا ،رصيده الى  54نقطة ،وبات بعد مطاردة
اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أش ـه ــر وفـ ـ ــارق م ــن ت ـســع ن ـقــاط،
يـتـخـلــف بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ف ـقــط ع ــن دورت ـم ــون ــد
ال ــذي سـقــط الـجـمـعــة فــي االف ـت ـتــاح أم ــام مضيفه
أوغسبورغ .2-1
على ملعب بوروسيا بارك ،سنحت فرصة أولى
في الدقيقة األولى لبايرن عبر البولندي روبرت
ليفاندوفسكي ،أبعدها الحارس السويسري يان
ســومــر ال ــى ركـنـيــة نـفــذهــا الـكــولــومـبــي خاميس
رودري ـغ ــز ،وتــابـعـهــا اإلسـبــانــي خــافــي مارتينيز
برأسه في الشباك (.)2
واستمر بــايــرن فــي ضغطه الكثيف ،واضــاف
توماس مولر الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية
أرسلها سيرج غنابري من الجهة اليسرى وتابعها
األول "طائرة" ارتدت اليه من الحارس سومر دفعها

غنابري نجم بايرن يسجل هدفه

ثانية بيمناه في الشباك (.)11
وحرم سومر ليفاندوفسكي ( )28وغنابري ()30
من فرصتين لزيادة غلة العمالق البافاري قبل أن
يهدر الرس شتيندل قائد دورتموند فرصة أولى
( ،)34ثم يقلص الفارق اثر تمريرة من البلجيكي
ثورغان هازار (.)37
وتكرر سيناريو بداية الشوط األول في الثاني
بفرصة ضائعة للكولومبي خاميس رودريغيز
( ،)46و ه ــدف ثــان للبولندي ليفاندوفسكي اثر
تـمــريــرة مــن اإلسـبــانــي ثـيــاغــو ألـكــانـتــارا تابعها
بيمناه في سقف الزاوية اليسرى (.)47
وسجل الفريق البافاري ،صاحب الرقم القياسي
في عدد القاب البطولة ( ،)27الهدف الرابع بعد ان
تصدى سومر لكرة ليفاندوفسكي ،وحاول المدافع
ماتياس غينتر إبعادها لتصل الى غنابري الذي
أعادها بهدوء الى الشباك (.)75
وفي الوقت بدل الضائع ،حصل بايرن ميونيخ
على ركلة جزاء اثر اسقاط هازار لجوشوا كيميش
انبرى لها البولندي ،مسجال منها الهدف الخامس
( ،)1+90رافعا رصيده إلى  15هدفا في البطولة،
ليصبح شريكا لمتصدر ترتيب الهدافين الصربي
لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

كوري يقود ووريرز للفوز على أرض فيالدلفيا
ستيفن كوري

قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت
ووري ــرز ،بطل الموسمين الماضيين ،إلى
تحقيق فوز صعب على مضيفه فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،والذي شهد خسارة
جــديــدة لـلــوس أنجليس لـيـكــرز ونجمه
ليبرون جيمس.
وفــاز غولدن ستايت على
فيالدلفيا  ،117-120بينما
سقط ليكرز أمام فينيكس
صنز  ،118-109مــا يهدد
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي األدوار
النهائية "بــاي أوف"
لهذا الموسم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ـ ــوري
الـ ــدافـ ــع األس ــاس ــي
لفريقه فــي مـبــاراة
كان التعادل سائدا
فيها ( )111-111قبل
دقـيـقـتـيــن و 41ثــانـيــة من
نهاية الــربــع األخ ـيــر ،عندما سجل
كوري محاولة ناجحة منحت فريقه

التقدم بفارق نقطتين ،أضاف بعدها رميتين
حرتين ،والحقا محاولة ثنائية ناجحة قبل
النهاية بنحو  38ثانية ،ما منح فريقه فارقا
مريحا في الوقت الحاسم بلغ  6نقاط.
ّ
ومكن كوري ،الذي أنهى المباراة مع 28
نقطة ،وزميله كيفن دورانت الذي كان أفضل
مسجل في فريقه مع  34نقطة و 5متابعات
و 5تـمــريــرات حــاسـمــة ،غــولــدن ستايت من
تحقيق فوز أول بعد هزيمتين.
وجاء الفوز في مباراة سيتأهل طرفاها
عـلــى األرجـ ــح لـ ـ "ال ـب ــاي أوف" ،إذ يتصدر
غ ــول ــدن س ـتــايــت حــال ـيــا تــرت ـيــب الـمـنـطـقــة
الغربية مع  44فوزا مقابل  19هزيمة ،بينما
يحتل فيالدلفيا المركز الرابع في الشرقية
مــع  40ف ــوزا و 23خ ـس ــارة .ودخ ــل ال ــدوري
المنتظم ربعه األخير تقريبا ،بعدما خاضت
كل الفرق  62مباراة على األقل من مجموعات
المباريات الـ.82

ديترويت يهزم كليفالند
وفــي مباريات أخــرى أمــس األول ،سقط

واس ـت ـه ــل ب ـ ـيـ ــراردي ال ـشــوط
الثاني بثالث محاوالت خطيرة
لساسوولو دون أن يتمكن من
إدراك ا ل ـت ـع ــادل ( 53 ،49و)63
قـبــل أن تنقص صـفــوف فريقه
بطرد الحارس أندريا كونسيلي
بارتكابه خطأ خ ــارج منطقته
من خالل دفع بيونتيك المنفرد
(.)64

ومــع النقص ال ـعــددي ،مالت
الكفة تماما لمصلحة صاحب
األرض الذي سيطر ميدانيا على
المجريات فــي الــوقــت المتبقي
دون أن يستطيع رفع غلته.
وش ـ ـهـ ــدت م ـ ـب ـ ــاراة إم ـب ــول ــي
وضيفه بــار مــا تسجيل نصف
دزي ـن ــة م ــن األه ـ ــداف تقاسمها
الفريقان بتعادلهما .3-3

مبابي يضع سان جرمان على مشارف اللقب

غوارديوال يؤكد إصابة دي بروين
قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي ،إن صانع
اللعب كيفن دي بروين سيغيب عن بعض المباريات،
لتعرضه إلصابة في عضالت الفخذ الخلفية خالل الفوز
-1صفر على بورنموث في الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم أمس األول.
وخــرج دي بروين مصابا في الشوط األول ،ونجح
بديله الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف اللقاء
الوحيد.
وت ـعــرض ال ـمــدافــع ج ــون سـتــونــز لــإصــابــة ،وخــرج
أيـضــا مــن الـلـقــاء ،لـكــن إصــابــة الع ــب منتخب إنكلترا
ليست خطيرة.
وق ــال غ ــواردي ــوال لــوســائــل إع ــام بريطانية "كيفن
سيغيب فـتــرة مــن الــوقــت بسبب مشكلة فــي عضالت
الفخذ الخلفية .أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازي.
ال نرغب في المخاطرة".
وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في الموسم

رياضة

كليفالند الذي يعاني على صعيد النتائج
هذا الموسم ،بنتيجة  93-129أمام مضيفه
ديترويت بيستونز ،ليتلقى بذلك خسارته
الـ 48في  62مباراة هذا الموسم.
وحـقــق يــوتــا ج ــاز ف ــوزا عـلــى ميلووكي
باكس  ،111-115في نتيجة يدين بها بشكل
كبير لالعبه دونافان ميتشل الذي سجل 46
نقطة هي األعلى له في مسيرته.
وت ـ ـفـ ــوق س ـ ــان أن ـت ــون ـي ــو س ـب ـي ــرز عـلــى
أوكالهوما سيتي ثاندر بنتيجة ،102-116
فــي م ـبــاراة ك ــان األف ـضــل فيها المــاركــوس
ألدريدج بتسجيله  27نقطة و 10متابعات
ل ـم ـص ـل ـحــة س ـب ـي ــرز ،ب ـي ـن ـمــا س ــاه ــم راس ــل
وس ـت ـب ــروك بـ ـ ــ 19ن ـق ـطــة وت ـس ــع مـتــابـعــات
وثماني تمريرات لصالح أوكالهوما.
وف ـ ــي ب ـق ـيــة الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،ف ـ ــاز مـمـفـيــس
غــريــزلـيــز عـلــى داالس مــافــريـكــس ،81-111
وميامي هيت على بروكلين نتس ،88-117
ونيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 120-112
على دنفر ناغتس ،ثاني ترتيب المنطقة
الشرقية ،وأورالن ــدو ماجيك على أنديانا
بيسرز .112-117

مبابي

ت ـم ــري ــرة م ــن ال ـم ـغــربــي فيصل
فـجــر ( .)56وب ـعــد ث ــاث دقــائــق،
ح ـصــل س ــان ج ــرم ــان ع ـلــى ركـلــة
جــزاء ترجمها مبابي ( 20عاما)
قوية ،قبل أن يسجل هدف الفوز

في الدقائق األخيرة من مسابقة
قريبة ( ،)86رافعا رصيده إلى 24
هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.
وس ـي ـط ــر س ـ ــان ج ــرم ــان عـلــى
ال ـم ـبــاراة دون نـجــاعــة كـبـيــرة أو
ل ـم ـعــان ن ـج ــوم ــه ،ال ـغ ــائ ــب عنهم
البرازيلي نيمار واألوروغوياني
ادينسون كافاني لإلصابة.
وأصاب العبو الفريق ،المملوك
قـطــريــا ،الـقــائــم وال ـعــارضــة أربــع
م ـ ـ ـ ــرات عـ ـب ــر اليـ ـفـ ـي ــن كـ ـ ـ ـ ـ ــورزاوا،
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرازي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي م ـ ــاركـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوس
واألرج ـن ـت ـي ـنــي أن ـخــل دي مــاريــا
(بواقع مرتين).
وأراح األلماني توماس توخل
ق ــائ ــد ال ــدف ــاع ال ـب ــرازي ـل ــي تـيــاغــو
سيلفا ،واإليطالي ماركو فيراتي،
وبريسنيل كيمبيمبي ،واإلسباني
خــوان بــرنــات واأللـمــانــي يوليان
دراكسلر.

غاالكسي يكشف الستار
عن تمثال لبيكهام
كرم نادي لوس أنجلس غاالكسي األميركي العب كرة القدم
اإلنكليزي السابق ديفيد بيكهام بكشف الستار عن تمثال
تكريمي له خارج ملعبه مع انطالق الموسم الكروي الجديد
في الواليات المتحدة.
ودافع القائد السابق للمنتخب اإلنكليزي عن ألوان الفريق
بدء ا من عام  ،2007وشكل قدومه نقطة تحول بالنسبة إلى
اللعبة في الــواليــات المتحدة حيث تحظى ريــاضــات أخرى
بشعبية أكبر ،السيما البايسبول وكرة السلة.
وأقـ ــام الـفــريــق قـبــل خــوضــه م ـبــاراتــه األولـ ــى مــن الـمــوســم
الـجــديــد ،أمــس األول ،والـتــي انتهت بـفــوزه  2-1على ضيفه
ً
شيكاغو فاير ،احتفاال حضره المدرب السابق لغاالكسي في
حقبة بيكهام بروس أرينا وزميله السابق روبي كين ،إضافة
إلى زوجته المغنية السابقة فيكتوريا.
مــن جــانـبــه ،ق ــال بـيـكـهــام" :م ــن ال ـيــوم األول لــوصــولــي مع
فيكتوريا وأوالدنـ ــا إل ــى الـمــديـنــة ،شـعــرنــا أنـنــا فــي منزلنا،
وسنبقى ممتنين لذلك إلى األبد".
وأضــاف" :شعرت دائما بأن المدينة كانت بمنزلة موطن
لي" ،شاكرا عائلته وأصدقاءه الذين "لم أكن ألحظى بالمسيرة
التي حظيت بها لوال دعمهم".

كيريوس يتوج بدورة «أكابولكو»
أحرز األسترالي نيك كيريوس
لقبه األول في كــرة المضرب منذ
ن ـحــو ع ـ ــام ،بـ ـف ــوزه ف ــي ال ـم ـب ــاراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة أك ــاب ــولـ ـك ــو
المكسيكية على المصنف ثالثا
عالميا األلماني ألكسندر زفيريف
بسهولة  3-6و.4-6
وت ـ ــوج ك ـي ــري ــوس ب ـه ــذا ال ـفــوز
األداء ال ــاف ــت الـ ــذي قــدمــه ط ــوال
ال ــدورة ،وال ــذي شمل تفوقه على
ث ــاث ــة م ــن ال ـم ـص ـن ـف ـيــن ال ـع ـشــرة
األوائــل عالميا :اإلسباني رافايل
نادال الثاني في الدور الثاني بعد
م ـب ــاراة أن ـقــذ خــالـهــا األس ـتــرالــي
ثـ ـ ــاث فـ ـ ــرص ل ـح ـس ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
واألمـيــركــي جــون ايسنر التاسع
عالميا في نصف النهائي ،وصوال
الى زفيريف في المباراة النهائية
التي أقيمت السبت.
وحقق كيريوس المصنف 72
عالميا حاليا (تقدم خالل مسيرته
ال ـ ــى ال ـم ــرك ــز  ،)13ف ـ ــوزه ال ــراب ــع
على زفيريف في سابع مواجهة
بينهما ،وحقق اللقب الخامس في
مسيرته واألول منذ دورة بريزبين

كيريوس

األسترالية مطلع عام .2018
وبدا زفيريف بعيدا عن مستواه
خالل المباراة ،وفقد السيطرة على
أعصابه وضرب مضربه باألرض
في المجموعة األولى عندما تقدم
كيريوس  ،1-4علما بأن األسترالي
تمكن من كسر إرسال األلماني في
الشوط الرابع.
وك ــرر كيريوس كسر اإلرس ــال
فــي الـشــوط األول مــن المجموعة

الثانية ،لكنه ارتكب خطأ مزدوجا
في الشوط التالي أتاح لأللماني
رد الكسر سريعا .لكن األسترالي
عــاود الـكـ ّـرة في الشوط الخامس
وتقدم  ،2-3قبل أن يوسع الفارق
الى  2-4بفوزه على إرساله التالي.
وح ــاف ــظ ك ــل م ــن الــاع ـب ـيــن على
إرس ــال ــه حـتــى نـهــايــة المجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة لـمـصـلـحــة
كيريوس.
وف ــي ف ــردي ال ـس ـيــدات ،أح ــرزت
الصينية وانغ يافان لقبها األول
بفوزها في النهائي على األميركية
صوفيا كينين  ،3-6 ،6-2و.5-7
وقدمت الصينية المصنفة 65
عــالـمـيــا ،أداء صلبا فــي النهائي
األول لها ،في مواجهة منافستها
المصنفة .35
واح ـت ــاج ــت وان ـ ــغ ال ـبــال ـغــة 24
عــامــا ،ال ــى ســاعـتـيــن و 10دقــائــق
للفوز بمباراة بدأتها بشكل غير
ث ــاب ــت ،م ــا أت ــاح لــأمـيــركـيــة كسر
إرســال ـهــا مــرتـيــن فــي المجموعة
األولى.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«السمكة المخادعة» تحير العلماء
دستويفسكي...

ظهرت سمكة نادرة على شواطئ والية كاليفورنيا
األميركية ،رغــم أن موطنها األصـلــي فــي نصف الكرة
الجنوبي.
وقالت "بي بي سي" على موقعها اإللكتروني ،أمس
ُ
األول ،إن العلماء فوجئوا بظهور السمكة ،وهي تعرف
بـ"سمكة الشمس المخادعة" ،ويبلغ طولها  2.1متر،
نافقة على شاطئ سانتا باربارا.
ويحاول بعض الباحثين التعرف على كيفية وصول
السمكة إلى هذه المنطقة ،التي تبعد مسافة هائلة عن
بيئتها الطبيعية.
واكتشف باحث في جامعة كاليفورنيا السمكة على
الشاطئ بمحمية الفحم الطبيعية للنفط .واستغرق
الباحثون عدة أيــام للتعرف عليها ،وخاصة أنها من
ً
نوع لم يكتشف إال أخيرا في عام .2014
وب ـع ــد ن ـش ــر ص ــورت ـه ــا ع ـل ــى "ف ـي ـس ـب ــوك" ال ـخــاصــة
بالمحمية األميركية ،تقدم علماء من جميع أنحاء العالم
للمساعدة في التعرف على نوعها.
وكان العلماء أطلقوا على السمكة اسم "المخادعة"،
بـعــد س ـن ــوات م ــن ال ـب ـحــث ،لـتـحــديــد نــوعـهــا واسـمـهــا،
ً
خصوصا أنها تشبه سمكة الشمس المعروفة.
وذكرت ماريان نييغارد ،وهي عالمة بحرية عثرت
على السمكة ،لشبكة سي إن إن األميركية ،أنها "فوجئت
بشدة" عندما شاهدت صورها على الشواطئ األميركية.

د .نجم عبدالكريم

كويت منتصف القرن الماضي -وما قبله -كانت حافلة بعشاق القراءة،
وقد اشتهر بعض رموزهم كأحمد البشر ،وعبدالعزيز حسين ،وعبدالعزيز
محمود ،والمئات بل اآلالف غيرهم ،وكذلك كانت المرأة الكويتية قارئة،
وأتذكر أنني كنت كلما ذهبت إلى مبنى وزارة اإلعالم القديم التقيت قرينة
الصديق الدكتور سليمان الشطي ،السيدة سارة الفاضل (أم علي) ،حيث
ً
كانت تعمل بأحد األقسام الثقافية ،وكثيرا ما كنت أجدها شديدة اإلعجاب
واالهتمام باألدب الروسي ،وعلى وجه التحديد أدب دستويفسكي.
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت اق ـت ـن ـيــت م ــا ت ــرج ـم ــه س ــام ــي الـ ــدروبـ ــي م ــن أع ـم ــال
ً
دستويفسكي ،وال أبالغ إذا قلت ،إنني قرأتها جميعا عدة مرات.
***
ً
• ألن معظم األدب الــروســي يحتوي على النزعة اإلنـســانـيــة ،ب ــدء ا من
بوشكين وغوغول وتشيخوف ودستويفسكي وتولستوي إلى باسترناك
وافتوشينكو وسو لجنتستين ،فهو ٌ
أدب محوره األول واألساسي اإلنسان
بكل أوضاعه الغريبة وشقائه وآالمه.
• وما سطره يراع دستويفسكي ال يستشعره إال من تعايش معه ومع
أشـخــاصــه فــي أعـمــق مـشــاعــرهــم ونــوائـبـهــم ،أح ـيــاء يعيشون ويتحركون
ويـتــواجــدون أمــام قارئهم بكل وض ــوح ،فأثر دستويفسكي الدراماتيكي
أعنف من أثر أي أديب آخر ،ومع مصائب أشخاصه وخبراتهم كلها أحداث
غريبة ،مع أنك كقارئ لم تمر بها ،وبالكاد تتصور أنك ستمر بها أو تعرف
ً
ً
ً
شخصا مر بها ،إال أنك تتوحد بنفسك معها توحدا تاما بأدق التفاصيل،
تتبعها كأنك عشت تجربتها.
وبهذا يفتح دستويفسكي أمامك عوالم الكيان البشري على مصراعيه؛
عــالــم الــواقــع ،وعــالــم الــامـكــان الغريب المستغرب المتواصل مــع القريب
المألوف ،فال أثر في أدب دستويفسكي ألي تكلف أو خيال ،فالحياة تتكلم
ً
أمامك بمنتهى البساطة ...مع أنني كثيرا ما بكيت وأنا مختطف بسحر ما
كان يصوره لي دستويفسكي ...إال أنه كان يبعث في نفسي األمل الحي مهما
ً
ً
كان الموضوع الذي أقرأه بائسا ،ومهما كان الظلم فيه قاسيا ،فال شيء عند
دستويفسكي ينهي نفسه بنفسه ،فكل شيء يدل على شيء أبعد منه ،ففي
ً
ً
ً
وعون
بنور
أحلك الحاالت وأشدها يأسا تجد حدثا ما أو شخصا ما يأتيك
ٍ
ٍ
من عالم آخر ،وهذا الحدث أو هذا الشخص هو الذي كنت تنتظره بلهفة.
فعالم دستويفسكي هو عالم اإلنسان بشتى غرائبه ونبله وانحطاطه،
وكذلك هو عالم ما فوق اإلنسان ،فعنده أن العالم الثاني لم يبزغ من العالم
ً
ً
طبيعيا للعالم األول ،بل غـ ٌ
ـزو للعالم
األول ،والعالم الثاني ليس تـطــورا
األول من الخارج وسالح هذا الغزو الرحمة والمحبة ،فال بطش فيه وال أثر
لإلرغام وال أثر للظالم ،العالمان يتداخالن يتفاعالن في الزمان والمكان...
عالم اإلنسان في جوهره.
***
• شخصيات دستويفسكي :نبالء فالحون أسياد أرقاء عظماء صعاليك
وسط صاخب في
شريفات عاهرات محامون قضاة كهنة رهبان ورجال من
ٍ
ُ
معترك الحياة شهوانيون زهــاد ملحدون مــؤمـنــون ...إلــخ .وباختصار كل
النماذج البشرية كانت تدخل في مصنع دستويفسكي لتصور لنا اإلنسان
منذ والدته حتى وفاته.
***
• كم أنا حزين ألبناء هذا الجيل ممن أدمنوا األجهزة الذكية التي تحقنهم
بجرعات مكثفة من حقن الغباء التي باعدت بينهم وبين القراءة الجادة.

النيابة تطالب بإعدام خاطفي الهلفي

●

حسين العبدالله

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها
ف ــي ق ـض ـيــة خ ـطــف ال ـم ـحــامــي سـعــود
الهلفي واالع ـتــداء عليه ،المتهم على
محام آخر و 4وافدين ،وقررت
ذمتها
ٍ
حبسهم على ذمة التحقيق.
وعلمت "الـجــريــدة" ،من مصادرها،
أن رجال المباحث عثروا على الهاتف
و"المحفظة" الخاصة بالمجني عليه
بحوزة المتهم الخامس في القضية،
وأن التحريات التي رفعتها المباحث
ل ـل ـن ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة تـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـح ــام ــي
ال ـم ـحـ ِّـرض بــارت ـكــاب ج ــرائ ــم الخطف
واال س ـت ـيــاء عـلــى مقتنيات المجني
ع ـل ـيــه ،وال ـت ـص ــوي ــر وال ـ ـضـ ــرب ،وذل ــك
ب ــإص ــداره أوام ـ ــر للمتهمين األرب ـعــة

الوافدين بتنفيذ ذلك لقاء مبلغ مالي
قدره ألف دينار لكل منهم.
وقالت المصادر إن المحامي المتهم
مصر على إنكار صلته بالواقعة رغم
ث ـبــوت األدلـ ــة بـحـقــه ،وه ــي اع ـتــرافــات
المتهمين اآلخــريــن ضــده ،وتحريات
ال ـم ـبــاحــث ،وال ـع ـث ــور ع ـلــى مـقـتـنـيــات
المحامي الضحية التي تم االستيالء
عليها.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ال ـن ـي ــاب ــة سـتـحـيــل
ملف القضية إلــى محكمة الجنايات،
وستطالب المحكمة بتوقيع النصوص
المعاقب بها على كل المتهمين بوقائع
الخطف ،وفــق نص المادة  ،180التي
ت ـنــص ع ـلــى تــوق ـيــع اإلعـ ـ ـ ــدام ،وكــذلــك
الـنـصــوص الـمـعــاقــب بـهــا فــي جريمة
السلب بالقوة والخطف والتصوير،

سعود الهلفي

حلبة جليد طبيعية في كندا

وقيمت الـتـجــارب ضغط الــدم
قبل وبعد تكليف المشاركين إما
بممارسة اليوغا أو باالمتناع عن
ذلك ،وبشكل عام ،تبين أن ضغط
الدم االنقباضي لدى من مارسوا
اليوغا كان أقل خمسة ملليمترات
زئ ـب ـق ـيــة ف ــي ال ـم ـتــوســط م ـقــارنــة
بالمجموعات التي امتنعت عن
ممارسة التمرينات ،كما انخفض
ضغط الدم االنبساطي لديهم 3.9
ملليمترات زئبقية بفضل اليوغا.
(رويترز)

فــي الـشـتــاء تتجمد األنـهــار
التي تمر عبر وينيبيغ ،فيسلك
ً
عشرات آالف األشخاص يوميا
حـلـبــة ال ـتــزلــج الطبيعية هــذه
التي تعد من األطول في العالم،
فتستحيل الحياة الشتوية في
هذه المدينة الكندية المعروفة
ببردها القارس.
و ي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق درب ا لـ ـجـ ـلـ ـي ــد
م ـ ــن قـ ـل ــب ع ــاصـ ـم ــة م ـق ــاط ـع ــة
مـ ــان ـ ـي ـ ـتـ ــوبـ ــا ،ف ـ ـ ــي ال ف ـ ـ ــورش
الواقعة عند ملتقى نهري روج

واسينيبوين ،وهــو مستخدم
منذ آالف السنين من السكان
األصليين في كندا.
وام ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدت حـ ـلـ ـب ــة الـ ـت ــزل ــج
الـطـبـيـعـيــة هـ ــذه ب ــأوج ـه ــا في
فبراير على  8.45كيلومترات،
مـ ـتـ ـج ــاوزة ب ــذل ــك قـ ـن ــاة ريـ ــدو
فـ ـ ــي أوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوا عـ ــاص ـ ـمـ ــة كـ ـن ــدا
ال ـف ــدرال ـي ــة ،ال ـتــي ام ـت ــدت على
 7.8ك ـي ـل ــوم ـت ــرات .وت ـت ـنــافــس
المدينتان على لقب أطول حلبة
طبيعية على الجليد( .أ ف ب)

يومية سياسية مستقلة

فيصل مطلق دحام جاحم العنزي

 43عاما ،شيع ،الرابية ،ق ،4ش ،8م ،21ت99896799 :

سهيلة عيدان حجي محمد

 52عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :الرميثية ،ق،2
حسينية أم خالد ،ت66630542 :

عبدالعزيز عبدالله يعقوب عبدالنبي

 27عاما ،شيع ،الرجال :القرين ،ق ،1ش ،37م ،36النساء :شرق األحمدي ،ق،3
ش ،5ج ،2م ،3ت67070678 ،69697969 :
فاطمة صادق عبدالواحد عطية أرملة مبارك سعود المخيزيم
 80عاما ،شيعت ،الرجال :الفيحاء ،ديوان المخيزيم ،ق ،9ش ،95النساء :قرطبة،
ق ،4شارع محمد الحمود العبدالوهاب ،م ،27ت99788966 :
مريم راشد محمد النفيص أرملة عبدالله مبارك العواد
 71عاما ،شيعت ،الرجال :قرطبة ،ق ،2ش ،1ج ،4م ،9النساء :حطين ،ق ،1ش،10
م ،7ت50611740 :
 28عاما ،شيع ،الرجال :العمرية ،ق ،3ديــوان الفريج ،مقابل حديقة الحيوان،
النساء :العمرية ،ق ،5ش ،4م ،28ت99089251 ،99484223 :

صغرى حسن شاه اصوار

 70عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،ق ،5ش األقصى ،حسينية عقيلة الطالبين،
النساء :الرميثية ،ق ،7شارع حسن البنا ،م ،21ت96633110 ،97415755 :

رماح نهار أبا الخيل المطيري

 87عاما ،شيع ،الرجال :بالمقبرة فقط ،النساء :اشبيلية ،ق ،4ش ،429م ،55ت:
99086919
نورية ناصر محمود أرملة عبدالله سالم الشبال
 66عاما ،شيعت ،الرجال :صباح الناصر ،ق ،5ش ،39م ،12النساء :الفردوس،
ق ،8ش ،1ج ،5م ،14ت55539899 :
آسيا محيي الدين زكريا إمام زوجة أحمد محمد الصالح
 77عاما ،شيعت ،الرجال :القادسية ،ق ،6شارع يوسف العدساني ،م ،37النساء:
القادسية ،ق ،2شارع حمد الخالد ،م ،47ت22555868 ،66333559 :

حمود عياد خلف المطيري

 82عاما ،شيع ،الجهراء ،القصر ،ق 4ب ،ش ،4م ،5ت99843615 :

مخلف فهد جريبيع المطيري

 80عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،صباح الناصر ق ،5ش ،39م ،13ت:
99411539 ،99723501

مشعل محمد ناصر الحماد

 57عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :السالم ،ق ،2ش ،221م،A63
النساء :السالم ،ق ،2ش ،221م ،B63ت99970707 :

علي ياسر حسين عبدالله حسين كاكولي

 23عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،مسجد الوزان ،النساء :الجابرية ،حسينية أم
طالل ،ت66775999 ،65767536 :

ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدرا س ـي ـن ـي ــاك وزوج ـ ـهـ ــا
ي ـف ـغ ـي ـنــي غ ـيــرت ـش ـف ـي ـتــش مـقـهــى
دوب ــرودوم ـي ــك ،ه ــذا ال ـش ـتــاء ،في
سان بطرسبورغ ،من أجل "تقديم
ّ
الشكر لكبار السن".
وفي المساء ،يستقبل المقهى
ً
زوارا ع ــاد ي ـي ــن ،ف ــي ح ـيــن يفتح
أبــوابــه فــي األوق ــات الممتدة من

ً
الظهر حتى الساعة الرابعة عصرا
ّ
لنحو  300مسن ،أغلبيتهم نساء،
يأتون من زوايــا المدينة لتناول
ً
وجبة ساخنة واالجتماع معا.
ول ــدى انـتـخــابــه لــواليــة رابـعــة
منذ عامّ ،
تعهد فالديمير بوتين
بخفض مستوى الفقر المنتشر
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف ،لـكــن

س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ال ــروسـ ـي ــة رف ـ ــع ض ــري ـب ــة الـقـيـمــة
ّ
ال ـم ـضــافــة وس ـ ــن ّال ـت ـقــاعــد ال ـتــي
ي ـع ـي ـش ـهــا الـ ـمـ ـس ــن ــون بـصـعــوبــة
وحرمان كبيرين.
ّ
ووف ــق مــركــز لـيـفــادا المستقل
لإلحصاءات ،فإن  %61من الروس
ً
حاليا "يشعرون بالعار من الفقر
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وفيات

خالد وليد عبدالله الفريج

عار الروس ...فقر مزمن
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــى ب ـ ـ ـمـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة سـ ـ ــان
بطرسبورغ الروسية ،يصدح صوت
مـغـنـيــة ب ــاألن ــاش ـي ــد ال ـســوف ـيــات ـيــة،
يــرقــص عـلــى أنـغــامـهــا ثـنــائــي أمــام
ً
خمسين متقاعدا يتناولون وجبة
م ـجــان ـيــة ،بـسـبــب ص ـع ــوب ــات جمة
يواجهونها لدفع مصاريفهم.
ّإن ــه مـقـهــى دوب ــرودوم ـي ــك ،الــذي
ّ
ّ
لمتقدمين في السن،
يوفر وجبات
يعانون صعوبات اجتماعية باتت
تخلق حالة من االستياء المتزايد
في روسيا.
ّ
التحرك في ثاني
ورغم صعوبة
أكبر مدينة روسية ،بسبب الثلوج
ّ
المتجمدة والمكدسة على أرصفتها،
ً
هذا المقهى مكتظا بالزوار.
يبقى ّ
وت ـل ــخ ــص ري ـم ــا أنـتـسـيـفـيــروفــا
ً
البالغة من العمر  72عاما الوضع
ً
بهذه الكلمات" :األسعار تزيد يوما
بعد يوم .لذا ،فإن هذا المقهى فكرة
ً
ً
جيدة جدا جدا".
ويبلغ معاش تقاعد هذه السيدة
 10آالف روبـ ــل ف ــي ال ـش ـهــر ،أي ما
ً
ي ـعــادل  135ي ــورو أو  150دوالرا.
وب ـعــد دف ــع ال ـفــوات ـيــر واألدوي ـ ـ ــة ،ال
يـبـقــى فــي جيبها س ــوى  40يــورو
إلكمال الشهر.
وت ـض ـي ــف أن ـت ـس ـي ـف ـي ــروف ــا" :ف ــي
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ارت ـف ـع ــت أس ـعــار
النقل العام".
واف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت سـ ـ ـي ـ ــدة األعـ ـ ـم ـ ــال

أعلنت وكالة أممية ،أمس األول ،مقتل ما ال يقل عن 20
ً
شخصا ،بينهم عدد من األطفال ،بسبب الفيضانات في
 6مناطق وعاصمة إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
وأف ـ ـ ــاد م ـك ـتــب األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـت ـن ـس ـيــق الـ ـش ــؤون
اإلنسانية ،بــأن الضحايا لقوا حتفهم عندما انهارت
منازلهم ،أو جرفت المياه المركبات التي كــانــوا على
متنها ،وأن ما ال يقل عن  10أشخاص من خمس مناطق
مازالوا في عداد المفقودين.
وتردد أن نحو  2000منزل تضررت في المناطق التي
ضربتها الفيضانات ،كما تضرر ُ
ودمر نحو  600منزل
بمدينة قندهار.
وأض ـ ــاف ال ـم ـك ـتــب ،ف ــي ب ـي ــان" :ه ـن ــاك ح ــاج ــة مــاســة
للدعم الجوي ،إلنقاذ المحاصرين وإيصال المساعدات
العاجلة".
من ناحية أخرى ،قال مكتب حاكم قندهار ،أمس ،إن
ً
 12شخصا لقوا حتفهم ،كما أصيب  ،18بينهم نساء
ً
وأطفال ،إضافة إلى تضرر وانهيار  1575منزال.
وأصدر حاكم قندهار ،حياة الله حياة ،أوامره بتوفير
مساعدات عاجلة للضحايا.
ُيشار إلى أن أفغانستان شهدت هطول كميات كبيرة
من األمطار والثلوج خالل األيام الماضية.
(د ب أ)

ٌ
المحامي المتهم مصر على اإلنكار رغم األدلة

ُ
اليوغا المنتظمة تخفض ضغط الدم
خلصت مراجعة بحثية إلى أن
ضغط الــدم لــدى البالغين الذين
يـمــارســون الـيــوغــا مــع تمرينات
التنفس واالسترخاء ثالث مرات
ً
على األقــل أسبوعيا ربما يكون
أقل من غيرهم .وإلجراء الدراسة،
حـ ـل ــل ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ب ـ ـيـ ــانـ ــات 49
ً
تـجــربــة ش ــارك فيها  3517رجــا
وا مـ ـ ــرأة ،معظمهم ف ــي منتصف
العمر وبــدنــاء ويـعــانــون بالفعل
ضغط ال ــدم المرتفع أو أوشـكــوا
أن يصابوا به.

ً
الفيضانات تقتل  20أفغانيا

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

المزمن وعدم األمــان" في بلدهم،
مقابل  %56عام .2015
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ــروس
ال ـم ـت ـش ــائ ـم ـي ــن مـ ــن الـ ــوضـ ــع فــي
بـ ـل ــد ه ــم ( )%45نـ ـسـ ـب ــة أو لـ ـئ ــك
الـمـتـفــائـلـيــن ،لـلـمــرة األولـ ــى منذ
أواخر عام .2013
(أ ف ب)

اإلعالنات:

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

04:52
06:11
12:00
03:20
05:49
07:06

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى 24
الصغرى 12
ً
 12:01ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
أعلى مد
 10:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  05:40صب ــاحـ ـ ــا
 05:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

