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تايلور سويفت تستعد لطرح ألبومها
الجديد وتشارك في «»cats
ص ١٧

التأمين الصحي للزائرين وفق «الشريعة»!

محليات

مجلس األمة أقره في مداولتين ...والضمان شرط الحصول على التأشيرات

● الغانم :قوانين «حق االطالع» و«المختبرات» و«العمل األهلي» على جلسة اليوم
َ
● العدساني :نسقت مع وزيري الداخلية والمالية إلحالة الحسابات المتضخمة للجهات القانونية
وافق مجلس األمة في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون
 1لسنة  1999بشأن التأمين الصحي على األجانب وفرض رسوم
مقابل الخدمات الصحية ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
وي ـنــص الـتـعــديــل عـلــى أن ــه «ال ي ـجــوز مـنــح تــأش ـيــرات الــدخــول
لألجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة
إال بعد الحصول على تأمين أو ضمان صحي يغطي فترة وجودهم
في البالد» ،كما نص على أن تقدم الخدمات الصحية إليهم ،وإلى
ً
األجــانــب المقيمين في البالد وفقا ألحكام هــذا القانون ،وبما ال
يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم ،عقب الجلسة أمس ،بأن
المجلس وافق على إحالة الخطاب األميري إلى لجنة إعداد مشروع
الجواب على الخطاب األميري البرلمانية بعدما انتهى من مناقشته،
ً
كما «تم إقرار تعديالت قانون التأمين الصحي» ،مبينا أن «في ذلك
إيرادات كبيرة ،وإن شاء الله يثمر التنسيق النيابي -النيابي إقرار
المزيد من القوانين مثلما هو مخطط له» ،أمس واليوم.
وأوضــح أن جلسة اليوم ستناقش ،في بدايتها ،الطلب المقدم
من النائب عمر الطبطبائي مع عدة نواب بشأن الرعاية السكنية،
«ثم ننتهي من قوانين حق االطالع على المعلومات ،والمختبرات،
وتعديالت قانون العمل في القطاع األهلي ،وقانون السجل العيني»،
وإذا لم يتم االنتهاء منها (اليوم) «فسنستكملها في جلسة 02

فهد التركي
ومحيي عامر

األمير :مبادرة «محور صباح األحمد»
القطرية ...محل تقدير واعتبار
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●

حسين العبدالله

قـضــت محكمة الـجـنــح أمــس
األول بـ ـحـ ـب ــس م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فــي
إحــدى الشركات العقارية سنة
مع الشغل والنفاذ ،بعد إدانته
بجريمة نـصــب واحـتـيــال على
مواطنين ومقيمين في القضية
الـ ـت ــي أق ــام ـت ـه ــا ضـ ـ ــده اإلدارة
العامة للتحقيقات.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،حــددت
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــات ج ـل ـســة
 26ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـن ـظ ــر ال ـق ـض ـيــة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ضــد
المتهم ذاتــه ،وآخــر بتهم غسل

األمير يطلع من ناصر المحمد خالل استقباله أمس على تفاصيل مشروع «محور صباح األحمد»

ً
رئيسي يترأس قضاء إيران قريبا

«كامكو» :أتممنا الدور االستشاري لخصخصة البورصة بنجاح

جيش الجزائر :ال عودة إلى «سنوات الجمر»

تظاهرات طالبية ضخمة في المدن ...والشرطة ال تتدخل

نتنياهو:
تريدون
«بيبي» أو
الطيبي؟
٢٢
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ً
تأكيدا لما ذكرته «الجريدة»
مـ ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر ،كـشـفــت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة فـ ـ ــي م ـك ـتــب
الـمــرشــد اإلي ــران ــي األع ـلــى علي
خامنئي أن قــرار تعيين سادن
الحرم الرضوي إبراهيم رئيسي،
ً
ر ئـيـســا للسلطة القضائية في
ً
الـبــاد ،بــدال مــن صــادق عاملي
الريجانيُ ،
سيعلن خالل األيام
القليلة المقبلة.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة»،
إن مـ ـ ــوضـ ـ ــوع إعـ ـ ـ ـ ــان خ ـل ـي ـفــة
ل ـل ـم ــرش ــد أو مـجـلــس 02

ً
ماكرون يطلق إنذارا آخر بشأن أوروبا

دعا إلى تنظيم مؤتمر يحدد خريطة طريق جديدة لالتحاد

يسمح بالمساس باألمن ،أو بالعودة إلى «سنوات
الجمر» ،في إشارة إلى الحرب األهلية بالتسعينيات.
أما الثاني ،فهو باتجاه مسؤولين ربما يحاولون
ً
التهويل لحماية مكتسبات ومواقع سياسية ،قائال
ً
إن «الشعب الجزائري األصيل دفع الثمن غاليا خالل
سنوات الجمر ،ولن يفرط في نعمة األمن».
وأك ـ ــد ال ـف ــري ــق ص ــال ــح أن «ال ـش ـع ــب ال ـ ــذي أفـشــل
اإلره ــاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع
ظروف وطنه».
ً
ً
ميدانيا ،شلت التظاهرات ،أمــس ،طرقا حيوية،
وتسببت فــي توقف حركة المترو (قـطــار األنـفــاق)
بالعاصمة ،في ظل استنفار أمني كبير02 ،

ق ـ ـ ـ ــرع ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إيمانويل ماكرون جرس إنذار
ً
ج ــدي ــدا بــالـنـسـبــة إل ــى أوروبـ ــا،
وذلـ ــك ق ـبــل أســاب ـيــع م ــن مــوعــد
خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد
األوروبي في  29الجاري ،ونحو
 3أشهر من انتخابات البرلمان
األوروبي المقررة  26مايو.
وفــي مقال بعنوان «مــن أجل
ن ـه ـضــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة» م ــوج ــه إل ــى
مواطني االتحاد ،نشرته كبرى
الـصـحــف األوروبـ ـي ــة مـثــل «ذي

غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة و«دي
ف ـي ـلــت» األل ـم ــان ـي ــة و«ال ـب ــاي ــس»
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة و«ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــري دي ــا
سيرا» اإليطالية ،قال ماكرون إن
ً
«أوروبــا لم تكن يوما في خطر
ً
كما هي اآلن» ،محذرا من إبقاء
«الوضع القائم».
وفيما بدا أنه دعوة إلى إعادة
تأسيس لالتحاد ،دعا ماكرون
إل ــى تـنـظـيــم «مــؤت ـمــر ألوروبـ ــا»
قبل نهاية العام الحالي ،يضم
مواطنين وجامعيين وشركاء

اج ـت ـمــاع ـي ـيــن ،ل ـي ـحــدد خــريـطــة
طــريــق جــديــدة لــاتـحــاد «بــدون
م ـ ـح ـ ـظـ ــورات حـ ـت ــى ل ـم ــراج ـع ــة
المعاهدات».
وط ــال ــب ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
الشاب بـ«إعادة نظر شاملة في
ً
فضاء شينغن» ،وطــرح مجددا
ف ـكــرة تـشـكـيــل «مـكـتــب أوروب ــي
للهجرة» وقوات أمنية مشتركة
لحماية الحدود.
واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرح إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء «وكـ ـ ــالـ ـ ــة
أوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة 02

غصن خارج السجن :أنا ضحية «مؤامرة» دبرتها «نيسان»
أعلنت محكمة طوكيو موافقتها
على اإلفــراج بكفالة تعادل  8ماليين
ي ـ ــورو ع ــن رجـ ــل األعـ ـم ــال الـلـبـنــانــي-
الفرنسي -البرازيلي ،الرئيس السابق
لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس
غصن ،الذي رأى أنه ضحية «مؤامرة»
دب ــرت ـه ــا «ن ـي ـس ــان» إلفـ ـش ــال م ـشــروع
تقاربه مع «رينو».
وب ـعــدمــا اس ـتــأنــف مـكـتــب الـنـيــابــة
العامة اليابانية القرار إلبقاء المتهم
ً
قاض آخر
موقوفا ،يفترض أن ينظر
ٍ

فــي المحكمة اآلن طـلــب االسـتـئـنــاف
ليصدر قراره بسرعة ،وإذا لم يؤد هذا
االستئناف إلى تغيير قرار المحكمة،
فإن غصن الموقوف منذ ثالثة أشهر،
يـمـكـنــه الـ ـخ ــروج م ــن ال ـس ـجــن ،م ــا لم
يــوق ـفــه م ـك ـتــب ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام بتهم
أخرى.
وح ـت ــى ق ـبــل ال ـت ــأك ــد م ــن إمـكــانـيــة
مـغــادرة غصن السجن ،عبر فرنسوا
زيـ ـم ــري م ـحــامــي عــائ ـلــة ال ـم ـت ـهــم عن
ً
ارتياحه لهذا القرار الذي «يضع حدا

ً
لتوقيف في غاية القسوة» واصفا هذه
الخطوة بأنها «نبأ سار».
ورأت الـمـحـكـمــة أن خ ـطــر ه ــروب
غـصــن أو ال ـتــاعــب ب ــاألدل ــة ضعيف،
لكنها أرفقت قرارها بشروط تقييدية
تتمثل في إلزامه باإلقامة في اليابان
ومنعه فترة قصيرة من مغادرة البالد
مع عــدة إج ــراء ات لتجنب الهروب أو
إتالف األدلة.
ويأتي هذا القرار الذي بات واجب
الـتـثـبـيــت ،عـقــب ثــالــث طـلــب لــإفــراج

«الصحة» :إقبال كبير
على الفحص الطوعي
لـ «اإليدز»

جالد «مجاهدي خلق» يتعهد بإعدام الفاسدين
● طهران  -فرزاد قاسمي اقتصاد

«كيبكو» و«التقدم العلمي»
ارتفاع مؤشرات البورصة...
والسيولة  ٢٠.٩مليون دينار  12تعلنان شراكتهما
15
ً
ً
«الوطني لالستثمار» :األسواق الخليجية تسجل أداء مختلطا 12

ال ت ــزال ال ـجــزائــر تعيش حــالــة مــن ع ــدم اليقين،
مع تصاعد التوتر السياسي بالتوازي مع توسع
االحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز
بوتفليقة لوالية خامسة في االنتخابات المقررة في
 18أبريل المقبل.
ودخل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قائد
ً
صــالــح ،أمــس ،على خــط األزم ــة السياسية ،مرسال
خالل زيارة ميدانية ألكاديمية عسكرية في شرشال
بــواليــة تيبازة ،إش ــارات باتجاهين؛ األول باتجاه
أحزاب أو قوى قد تدفع إلى تصعيد غير محسوب
ّ ً
متعهدا في هذا
تنزلق معه البالد إلى اقتتال أهلي،
ً
اإلطار بأن الجيش سيبقى ممسكا بزمام األمور ،ولن
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٠٤

اقتصاديات

األم ـ ـ ـ ـ ــوال والـ ـنـ ـص ــب الـ ـعـ ـق ــاري
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
واالس ـت ـي ــاء عـلــى مـبــالــغ تــزيــد
على  16مليون دي ـنــار ،نتيجة
أراض
الـنـصــب عــن طــريــق بـيــع
ٍ
في الكويت والسعودية.
م ــن جـهـتــه ،أن ـكــر الـمـســؤول
ومتهمون آخــرون في القضية
ال ـت ـه ــم ال ـم ـن ـســوبــة إل ـي ـه ــم مــن
ال ـن ـي ــاب ــة ،الف ـت ـي ــن إلـ ــى وج ــود
ع ـق ــود تــربـطـهــم بــالـمــواطـنـيــن
المتعاقدين معهم على شــراء
األراضي ،وأن المحاكم المدنية
ه ـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة بـ ـنـ ـظ ــر ه ــذا
النزاع.

محليات

محليات

ً
شيئا لــم يـحــدث ،فلم يعد أمامنا خيار سوى
اس ـت ـج ــواب ــه ،ال ـمــدعــم ب ــاألدل ــة وال ـم ـس ـت ـنــدات»،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا أن ي ـص ـعــد ال ــوزي ــر ال ـم ـن ـصــة ويـفـنــد
المحاور.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،عـلــق ال ــروض ــان ،ف ــي تصريح
على هامش جلسة أمس ،بأن األدوات الرقابية،
وبينها االستجواب «حق أصيل» لكل 02

السجن سنة لمتهم
في «نصب عقاري»

«الخارجية» :ال صحة
للتداوالت عن تنقالت
رؤساء البعثات

«التربية» :اختبارات
صفوف النقل  7مايو
والثانوية 19

الحجرف والسبيعي :منحنا الروضان الفرصة
والوزير يرد :االستجواب حقهما األصيل
بـعــد تـقــديــم الـنــائـبـيــن الـحـمـيــدي السبيعي
ومبارك الحجرف استجوابهما لوزير التجارة
والصناعة خالد الروضان المكون من خمسة
محاور ،أكد الحجرف أن محاور هذا االستجواب
ً
دس ـتــوريــة ،مـعـلـنــا رفـضــه إحــالـتــه إل ــى اللجنة
التشريعية البرلمانية ،في حين قال السبيعي:
«منحنا الروضان فرصة كبيرة لإلصالح لكن
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عـ ــن غـ ـص ــن بـ ـكـ ـف ــال ــة ،بـ ـع ــدم ــا رف ــض
القضاء أول طلبين ،كما يأتي غــداة
مؤتمر صحافي لمحاميه الرئيسي
جونيشيرو هيروناكا ،الذي يوصف
ب ُ
ـ«الم ِّ
برئ» ألنه تمكن من تبرئة
عدة متهمين في قضايا مهمة.
والنتزاع قرار المحكمة ،اقترح
هيروناكا وضع غصن تحت
م ــراق ـب ــة ك ــام ـي ــرات ومـنـحــه
وسائل محدودة لالتصال
بالخارج.
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األمير :مبادرة «محور صباح األحمد» القطرية محل تقدير واعتبار
سموه تسلم أوراق اعتماد  4سفراء جدد واستقبل وفد «رايثون»

صاحب السمو لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير اإلمارات أمس

عبر األمير عن بالغ شكره لدولة
قطر على مبادرة مشروع ً
«محور صباح األحمد» معتبرا
أنه يجسد أواصر العالقات
التاريخية الحميمة ،التي تربط
البلدين والشعبين الشقيقين.،

صاحب السمو
يرعى حفل تكريم
الفائزين بمسابقة
القرآن الكريم اليوم

احـتـفــل فــي قـصــر ب ـيــان ،صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس ،ب ـت ـس ـل ــم صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
أوراق ا ع ـت ـم ــاد ك ــل م ــن ا ل ـس ـف ـيــرة
كـ ــاوديـ ــا الـ ـيـ ـخ ــان ــدرا زام ـب ـي ـي ــري
س ـف ـيــرة ل ـج ـم ـهــوريــة األرج ـن ـت ـيــن،
وال ـس ـف ـي ــر ص ـق ــر ن ــاص ــر الــري ـســي
ً
س ـف ـيــرا ل ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة ،والسفير عبدالله محمد
ً
الدوا سفيرا لجمهورية الصومال
الفدرالية ،والسفير جافالي موسى
ً
سفيرا لجمهورية مــاوي ،سفراء
لبالدهم لدى الكويت.
ح ـضــر م ــراس ــم االح ـت ـفــال نــائــب
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ون ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ــدي ـ ــوان
األميري الشيخ محمد العبدالله،
ووك ـيــل ال ــدي ــوان األم ـي ــري ومــديــر
م ـ ـك ـ ـتـ ــب صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو أمـ ـي ــر
ا ل ـبــاد أ حـمــد ا لـفـهــد ،والمستشار
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري م ـح ـم ــد

 ...وسفيرة األرجنتين
أب ــوالـ ـحـ ـس ــن ،ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـم ــراس ــم
والـ ـتـ ـش ــريـ ـف ــات األمـ ـي ــري ــة ال ـش ـيــخ
خــالــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،وم ـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون المراسم السفير
ضـ ــاري ا ل ـع ـج ــران ،ور ئ ـي ــس هيئة
الـحــرس األمـيــري الـلــواء ركــن فهد
الزيد.
واس ـت ـق ـب ــل س ـم ــوه ك ــذل ــك سـمــو
ال ـ ّش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد ،ب ـعــد أن
مـ ــثـ ــل س ـ ـمـ ــوه ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ــدش ـي ــن
م ـش ــروع طــريــق ال ـم ـحــور الـجــديــد
(محور صباح األحمد) بدولة قطر
الشقيقة ،حيث اطلع سموه على
شرح حول المشروع.
وع ـب ــر س ـم ــوه ع ــن ب ــال ــغ ش ـكــره
ل ــدول ــة ق ـط ــر ال ـش ـق ـي ـقــة ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة األخـ ـ ــويـ ـ ــة والـ ـك ــريـ ـم ــة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـسـ ــدة ألواص ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
التاريخية الحميمة ،ا لـتــي تربط
ال ـب ـلــديــن وال ـش ـع ـب ـيــن الـشـقـيـقـيــن،
وتـمـثــل مـحــل الـتـقــديــر واالعـتـبــار،
مـعــر بــا سـمــوه عــن تمنياته ألمير

 ...وسفير مالوي

 ...وسفير الصومال
ق ـط ــر ال ـش ـق ـي ـقــة ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم بــن
ح ـمــد آل ث ــا ن ــي ب ـم ــو ف ــور ا لـصـحــة
وا لـعــا فـيــة ،وللشعب القطري بكل
التقدم واالزدهار.
واس ـت ـق ـبــل س ـمــوه بـقـصــر بـيــان
الرئيس التنفيذي لشركة رايثون

ت ــوم ــاس ك ـن ــدي ،ون ــائ ــب الــرئـيــس
لـ ـلـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي ال ــدول ــي لـلـشــركــة جــون
هـ ــارس ،ورئ ـيــس راي ـث ــون الــدولــي
كــرس دا يـفــس ،بمناسبة زيارتهم
للبالد.

فــي مـجــال آخ ــر ،يــرعــى صاحب
ال ـس ـمــو ال ـح ـفــل ال ـخ ـتــامــي لـتـكــريــم
ا لـفــا ئــز يــن وا ل ـفــا ئــزات فــي مسابقة
الـ ـك ــوي ــت الـ ـكـ ـب ــرى ل ـح ـف ــظ الـ ـق ــرآن
ال ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــده ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة
والعشرين ،في العاشرة والنصف

من صباح اليوم على مسرح قصر
بيان.
ه ــذا ،وأنـ ــاب س ـمــوه سـمــو ولــي
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد
لحضور الحفل.

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد والسفير الخالد المبارك يتسلم دعوة من مدبولي لزيارة مصر
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد بقصر
بيان صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
سفير الكويت لــدى السعودية
الشيخ علي الخالد.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ف ـ ــي قـ ـص ــر ال ـس ـي ــف،
أمس ،سفير مصر لدى الكويت
ط ــارق الـقــونــي ،حيث سلم إلى
سموه رسالة خطية من نظيره
ال ـم ـص ــري ال ــدكـ ـت ــور مـصـطـفــى
مدبولي ،تضمنت دعوة سموه
لزيارة مصر.

ً
ولي العهد مستقبال السفير علي الخالد أمس

ناصر الصباح استقبل رئيس «رايثون»

ً
المبارك مستقبال سفير مصر أمس

مستشار عاهل البحرين :عالقتنا بالكويت متميزة
آل خليفة بحث مع البرجس االستعدادات لتدريب «تعاون» في المنامة

ً
النائب األول مستقبال وفد «رايثون» أمس
ا س ـت ـق ـبــل ا ل ـن ــا ئ ــب األول ل ــر ئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،صـ ـب ــاح أم ــس،
الرئيس التنفيذي لشركة رايثون د .توماس

كيندي ،والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء م ـن ــاق ـش ــة أه ـ ــم األم ـ ــور
والمواضيع ضمن محور الزيارة.

التأمين الصحي للزائرين...

ً
الخميس حتى ننتهي من  5قوانين في جلسة واحدة» ،معقبا« :إذا
نجحنا في هذا األمر فسيكون هناك تحسن في األداء التشريعي
للمجلس».
ووافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة تمديد مدة تكليفه
ً
ً
بدراسة ظاهرة الحصى المتطاير فنيا وقانونيا إلى نهاية الشهر
ال ـج ــاري ،كـمــا واف ــق عـلــى طـلــب لجنة التحقيق فــي أزم ــة األمـطــار
البرلمانية إلى نهاية أبريل المقبل.
وفي موضوع آخر ،قال النائب رياض العدساني إنه نسق مع
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ خالد الجراح
ووزي ــر المالية د .نــايــف الحجرف إلحــالــة كــل الـبــاغــات الخاصة
بتضخم أرص ــدة وحـســابــات بـعــض ال ـنــواب ورج ــال األع ـمــال إلــى
الجهات القانونية.
ً
وطالب العدساني بالتحقيق مع كل األسماء التي ذكرها ،مشددا
على أنــه «فــي حــال التراخي سأستجوب الوزير المعني وسأذكر
األسماء باألرقام والمستندات».
٠٨-٠٦

الحجرف والسبيعي :منحنا...

ً
نائب ،مبينا أنه سيتعامل مع هذا االستجواب وفق األطر الدستورية.
ويتعلق المحور األول ،وفــق ما قدمه النائبان ،بـ «التعدي على
القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات اإلدارية والمالية وانعدام
ال ــدور الــرقــابــي فــي وزارة الـتـجــارة» ،والـثــانــي ي ــدور حــول «اإلخ ــال
بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية
في جميع الهيئات التابعة للوزير المستجوب» ،بينما يتعلق الثالث
بـ«التجاوزات المالية واإلدارية والتعدي على المال العام في الهيئة
العامة للصناعة».
أما المحور الرابع فيتناول «التجاوزات اإلدارية والمالية في أعمال
الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» ،في حين يتطرق
الخامس إلى «إهدار المال العام بعدم استكمال اإلجراءات الرقابية

أك ــد مـسـتـشــار ال ـعــاهــل البحريني
ل ـش ــؤون اإلعـ ـ ــام نـبـيــل ال ـح ـمــر عمق
ا لـعــا قــات الثنائية والتاريخية بين
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن والـ ـك ــوي ــت بـشـتــى
المجاالت.
وأشــارت وكالة األنباء البحرينية
(بنا) إلى أن المستشار الحمر أشاد
فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء مـ ــع س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
البحرين الشيخ عزام الصباح بجهود
ال ـس ـف ـيــر ف ــي ت ـطــويــر هـ ــذه ال ـعــاقــات
المتميزة وتعزيز التعاون والتنسيق
الثنائي المشترك في المجاالت كافة
ً
خصوصا في المجال اإلعالمي.

بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة ،وعدم التعاون مع الديوان
وتضليله ،وإخفاء البيانات والمستندات الالزمة عنه ،وعدم تحصيل
الديون المستحقة للدولة لدى الغير ،ومخالفة قواعد إعداد الميزانية
واالنحراف في التقديرات».

رئيسي يترأس قضاء إيران قريبًا
يخلفه تم تأجيله؛ لتجنيب البالد انقسامات داخلية في توقيت
حـ ـس ــاس ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن خــام ـن ـئــي ت ـخ ــوف م ــن تـ ـك ــرار الـمـشـهــد
الــذي جــرى مع حسين علي منتظري ،الــذي كــان خليفة لمؤسس
الجمهورية اإلسالمية الخميني.
وحسب المصادر ،فإن خامنئي رفض أن يحتفظ رئيسي ،الذي
نافس الرئيس حسن روحاني في االنتخابات الرئاسية األخيرة،
بمنصب سادن الحرم الرضوي ،الفتة إلى أنه من الممكن إسناد
هذا المنصب إلى والد زوجة رئيسي ،السيد أحمد علم الهدى ،الذي
يتبوأ منصب مندوب المرشد وإمام جماعة مدينة مشهد.
وكشفت أنه بعد التأكد من أن رئيسي سوف يتبوأ رئاسة السلطة
القضائية ،فــإن اإلصالحيين كــذلــك ب ــدأوا ات ـصــاالت كثيفة خلف
الكواليس معه؛ كي يرمموا الجسور المدمرة ،الفتة إلى أن رئيسي،
الذي يعتبر من األصوليين ،تقبل هذه المبادرة بحفاوة.
وقالت إن رئيسي ،الذي يشغل كذلك منصب رئيس محكمة رجال
الدين ،طلب إلى المرشد إعطاءه الضوء األخضر إلصالح الفساد
فــي السلطة القضائية وفــي عـمــوم مــؤسـســات الــدولــة ،وأن يكون
لهذه السلطة ،تحت رئاسته ،الحرية التامة للتصدي ألي شخصية
سياسية أو دينية أو عسكرية.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن رئ ـي ـســي ال ـمــرت ـبــط ب ــإع ــدام آالف من
ً
معارضي النظام ،وخصوصا المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق
في ثمانينيات القرن الماضي ،يعتبر أن الطريق الوحيد إلنقاذ
النظام والثورة يكمن في مواجهة السلطة القضائية للمفسدين
االقتصاديين بصرامة ،حتى لو اقتضى األمر حدوث إعدامات كثيرة،
وذلك كي تعود األمور إلى نصابها في البالد.

مــن جــا نـبــه ،أ كــد السفير الصباح
ع ـمــق وم ـتــانــة ال ـع ــاق ــات الـمـتـمـيــزة
الـ ـت ــي ت ـج ـمــع ال ـب ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـيــن
الشقيقين.

تدريبات «تعاون»
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد مــديــر أركــان
ال ـحــرس الــوطـنــي الـبـحــريـنــي الـلــواء
الركن الشيخ عبدالعزيز آل خليفة،
أ مــس ،عمق العالقات الثنائية بين
البحرين والكويت.
و قــا لــت و كــا لــة األ ن ـبــاء البحرينية

( ب ـ ـ ـنـ ـ ــا) ،إن ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ا لـ ـعـ ـسـ ـك ــري
البحريني أ كــد ،خــال لقاء مع قائد
الـ ـحـ ـم ــاي ــة والـ ـتـ ـع ــزي ــز فـ ــي الـ ـح ــرس
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــن ح ـم ــد
البرجس ،عمق عالقات البلدين التي
تكللت بإقامة تدريبات (تعاون) بين
ق ــوات ال ـح ــرس الــوط ـنــي بــالـبـحــريــن
والكويت ،لرفع كفاء ة الجانبين في
مكافحة اإلرهاب.
وذك ــرت أن الـلـقــاء تـنــاول االطــاع
على التحضيرات والتنسيق لتنفيذ
النسخة الرابعة من تدريب (تعاون)
ال ـم ـقــررة خ ــال ال ـش ـهــر ال ـج ــاري في

جيش الجزائر :ال عودة إلى...

ً
ـاق لوسط العاصمة؛ تحسبا لخروج تظاهرات كبرى محتملة
وإغـ ٍ
الجمعة.
ً
ً
وتصاعدت حدة االحتجاجات الطالبية كما نوعا أمس ،وشهدت
معظم جامعات العاصمة تظاهرات ومسيرات احتجاجية دون تدخل
الشرطة ،رغم انتشارها بأعداد كبيرة وسط العاصمة ،واكتفت باحتواء
الطالب ضمن عدة شوارع .وفي كل مرة وجد الطالب الطريق أمامهم
مقطوعة ّ
حولوا مسيرتهم دون أي صدامات.
ً
وتظاهر الطالب بأعداد كبيرة أيضا في وهران ثاني مدن الجزائر،
في حين شــارك اآلالف منهم مع أساتذتهم في قسنطينة ثالث مدن
البالد في تظاهرة ضخمة.
ً
وأفاد أحد السكان بأن آالف الطالب تظاهروا أيضا في بجاية (180
كلم شرق الجزائر) وبمنطقة القبائل.
وبينما قــال قـيــادي فــي «جبهة التحرير الــوطـنــي» ،التي يتزعمها
بوتفليقة في تصريحات تلفزيونية ،إن الرئيس سيعود إلى البالد
خالل ساعات ،أظهر فيديو مأخوذ من تقرير بثته قناة فرنسية أمس
الشقيق األصغر للرئيس الـجــزائــري ،ألول مــرة في
ناصر بوتفليقةَ ،
مشفى بجنيف ُيعتقد أن الرئيس فيه.
ً
يشار إلى أن بوتفليقة نادرا ما يظهر بصورة علنية ،منذ إصابته
بجلطة عام  ،2013وقد ظهر على كرسي متحرك بالعاصمة الجزائرية
في أبريل الماضي.
(الجزائر ـ وكاالت) ٢٢

ماكرون يطلق إنذارًا آخر...

ً
الديمقراطيات» ،داعـيــا إلــى «حظر تمويل األح ــزاب األوروبـيــة من
ُّ
جانب قوى أجنبية» في إشارة قوية إلى روسيا التي اتهمت بتمويل
أحزاب يمينية أوروبية ،بما في ذلك حزب مارين لوبن المرشحة
التي نافسته على الرئاسة.
ً
على المستوى االقتصادي ،دعا ماكرون مجددا إلى تبني حد

البحرين ،بعد تنفيذ نسخته الثالثة
في الكويت لعام .2018
وم ــن جــان ـبــه ،نـقــل الـعـمـيــد الــركــن
ح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــس ت ـ ـح ـ ـيـ ــات رئـ ـي ــس
الحرس الوطني سمو الشيخ سالم
العلي ،ونائب رئيس الحرس الشيخ
مـ ـش ـع ــل األحـ ـ ـم ـ ــد ل ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــرس
الوطني البحريني الفريق أول ركن
ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن ع ـي ـســى ،ومــديــر
أركان الحرس الوطني اللواء الركن
الشيخ عبدالعزيز آل خليفة.

أدنى أوروبي لألجور ،و«إصالح سياسة المنافسة األوروبية وإعادة
تأسيس سياستنا التجارية وتحديد مرجعية أوروبية ،كما فعل
منافسونا األميركيون والصينيون».
ً
وتـحــدث مــاكــرون أيـضــا عــن ض ــرورة تنظيم شــركــات اإلنترنت
الكبرى ،واإلشراف على المنصات الكبرى ،كما اقترح إنشاء مصرف
أوروبي للمناخ ،لتمويل «االنتقال البيئي» للقارة.
٢٣

غصن خارج السجن :أنا ضحية...
بدورها ،قالت مجموعة نيسان ،التي بدأ غصن عمله بها عام 1999
إلنقاذها من اإلفالس ،إنها ال تلعب أي دور في القرارات التي اتخذتها
المحاكم أو ّ
المدعون ،وال يمكنها التعليق عليها ،مضيفة ،في رسالة
ِّ
ُسلمت إلى وسائل اإلعالم ،أن «التحقيقات الداخلية لنيسان كشفت
ً
ً
سلوكا مخالفا للمبادئ واألخالقيات (من قبل غصن) على ما يبدو
( )...وما زالت تظهر وقائع أخرى».
ُ
ضع
وكان غصن أوقف في  19نوفمبر عند وصوله إلى طوكيو وو ِ
فــي مركز االحتجاز فــي كوسوغي ،شمال العاصمة ،حيث بقي في
األيــام المئة األخيرة ،في حين أعلنت عائلته أمس األول أنها قررت
إبالغ األمم المتحدة بشأنه ،معتبرة أن «حقوقه األساسية ال تحترم».
ويتهم غصن بعدم التصريح الكامل عن دخله بين َ
ُ
عامي 2010
و 2018البالغ  9.23مليارات ين ( 74مليون يورو) ضمن التقارير التي
سلمتها «نيسان» إلى سلطات البورصة ،كما ُيتهم باستغالل الثقة.
وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس في نهاية يناير الماضي،
ً
دان غصن توقيفه فترة طويلة ،معتبرا أنها إجراء «غير عادي» في أي
ديمقراطية أخرى ،كما قرر في منتصف فبراير تغيير فريقه الياباني
للدفاع ،بينما بدأت مرحلة اإلعداد لمحاكمته التي لن تجرى قبل أشهر.
وكان المتهم أعرب حينئذ عن انتظاره بفارغ الصبر التمكن من
ً
الدفاع عن نفسه بقوة ،معتبرا أن «هذا الخيار يمثل لي المرحلة األولى
من عملية ال تهدف فقط إلى إثبات براءتي ،بل إلى إلقاء الضوء على
كل الظروف التي أدت إلى اعتقالي غير العادل».

ةديرجلا
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محليات
زيادة بناء الشريط الساحلي ضاعفت تدفقات الصرف الصحي
«األشغال» :حلول الستيعاب الكميات الضخمة من المياه بالمنطقة الجنوبية
سيد القصاص

أرج ـعــت م ـصــادر مـطـلـعــة في
وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة زيـ ــادة
ال ـتــدف ـقــات ال ـ ـ ــواردة ع ـلــى شبكة
ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي بــال ـم ـن ـط ـقــة
الجنوبية إلى زيادة البناء على
الشريط الساحلي ،من  150في
المئة إلى  400في المئة ،مما أثر
بشكل كبير على زيادة التدفقات
إلى محطات الصرف في المنطقة
الجنوبية.

معالجة الطرق بعد  3أسابيع
أعلنت وزارة األشغال العامة ،أنها أوشكت أن تنتهي من الخطة
العامة إلصــاح الطرق ،متوقعة بدء التنفيذ بعد ثالثة أسابيع،
ومعالجة جميع طرق المحافظات "في آن واحد".
وق ــال وكيل ال ــوزارة باإلنابة خالد الـخــزي ،فــي تصريح عقب
افتتاح معرض "أسبوع الكويت للبناء واإلنشاءات" ،الذي يقيمه
معرض الكويت الدولي ،إن "هدفنا التأكد من أي شبهات أثيرت في
الفترة الماضية حول خلطات األسفلت" ،وذلك من خالل االستعانة
بالمختبرات للتأكد من جودتها ،مؤكدا وجود تعاون مع قطر في
هذا الجانب .وأضاف الخزي أنه قبل إعادة فرش ومعالجة الطرق
سيتم التأكد من اإلجراءات السابقة "إن كانت تحتاج الى تعديل"،
إضافة إلى التأكد من إجراءات المصانع والمقاولين.
وشدد على أن الطرق التي عليها ضمان من المقاول سيتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقه في حال عدم التعاون.
وردا على سؤال حول خلطات األسفلت ،أوضح الخزي أنها نفس
الخلطات "لكن سيتم التأكد من النسب والفحوصات قبل اعتمادها".

وأرج ـعــت مـصــادر "األش ـغــال"
تلك الزيادة إلى الفروق الكبيرة
بين تقديرات التدفقات الــواردة
إل ــى م ـح ـطــات ال ـض ــخ والـتـنـقـيــة
ال ـقــائ ـمــة بــالـمـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة
وبين المخطط الهيكلي للصرف
ال ـص ـح ــي ل ـل ـكــويــت ل ـع ــام 2002
وعام .2012
ولفتت إلــى أن ال ــوزارة تتابع
أعـمــال التشغيل والـصـيــانــة في
ت ـلــك ال ـم ـح ـطــات ب ـش ـكــل مـكـثــف،
وتتخذ جميع التدابير الالزمة
بــالـتـنـسـيــق م ــع الـهـيـئــة الـعــامــة
للبيئة.
وب ـي ـنــت أن الـ ـ ــوزارة وضـعــت
الـعــديــد مــن الـحـلــول الستيعاب
الـ ـكـ ـمـ ـي ــات الـ ـضـ ـخـ ـم ــة م ـ ــن ت ـلــك
المياه ،منها "توسعة محطة أم
الهيمان واألعـمــال المكملة لها،
وتم اعتماد مخططات التصميم
ومـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ط ـ ــرح الـ ـمـ ـش ــروع
بتاريخ  17مايو ."2012
وأشارت إلى أن الوزارة قامت
بتركيب محطة معالجة مؤقتة
بمدينة صباح األحمد السكنية
ضـمــن أعـمــال الـعـقــد "هـ ـ ص ص
 "149الخاص بتركيب وتشغيل
محطات متنقلة للمدينة حتى
يتم ربــط منطقة صباح األحمد
بمحطة أم الهيمان الجديدة.

مشروع مدينة صباح األحمد (أرشيف)
وأوضحت أنه من ضمن تلك
اإلج ـ ــراء ات إل ـغــاء محطة تنقية
الرقة بعد  3سنوات من توقيع
عـقــد االسـتـثـمــار إلن ـشــاء محطة
ت ـن ـق ـيــة أم ال ـه ـي ـم ــان واألع ـ ـمـ ــال
المكملة لها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـس ـع ــة
التصميمية لمحطة تنقية الرقة
تبلغ  180ألف متر مكعب يوميا،
مبينة أنه تم تصميم محطة ضخ
العقيلة عــام  2003استنادا إلى

ال ــدراس ــة اإلسـكــانـيــة وتـقــديــرات
ال ـت ــدف ـق ــات الـ ـ ـ ــواردة بــالـمـخـطــط
الهيكلي للصرف الصحي عام
 2002بطاقة استيعابية قصوى
تقدر بـ 360ألف متر مكعب يوميا
بحلول عام .2035

خطة 2019
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أكـ ــد عـضــو
مـجـلــس إدارة نـقــابــة الـعــامـلـيــن

بوزارة األشغال ورئيس اللجنة
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة صــالــح
الـ ـ ـص ـ ــواغ ،أن م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة
يتعهد بتطبيق الخطة المعتمدة
ل ـع ــام  ،2019وال ـع ـم ــل م ــن أجــل
مصلحة الموظفين المنتسبين
ألعضاء الجمعية العمومية.
وأشــار الـصــواغ ،في تصريح
صحافي ،إلى فتح باب تسجيل
ال ـط ـل ـبــات لــرح ـلــة ال ـع ـم ــرة ،وأن ــه
سيستمر حتى يوم غد بقيمة 49

دينارا للمنتسبين ،والتي سوف
تكون من  21إلى  23الجاري.
وأوض ــح أنــه سيتم فتح باب
التسجيل لشاليهات "الخليفة
السياحي" بنهاية مارس بسعر
رم ـ ــزي وزهـ ـي ــد ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ن ـظ ـم ــت حـ ـف ــا م ـم ـيــزا
لـمــوظـفــي "األشـ ـغ ــال" ،بمناسبة
األعياد الوطنية.

ً
«السكنية» :حسم زيادة الفنيين واإلداريين قريبا «القوى العاملة» :التزمنا عدم تفعيل

الدمج مع «الهيكلة» إال بعد قرار «األمة»

التخصيص في «جنوب صباح» يتجاوز  13ألف مواطن
●

يوسف العبدالله

ي ـن ـت ـظــر اج ـت ـم ــاع مـجـلــس
إدارة ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــة ا لـ ـع ــا م ــة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،بــرئــاســة
وزيرة األشغال العامة وزيرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان
د .ج ـن ــان ب ــو شـ ـه ــري ،إ قـ ــرار
زيـ ــادة اإلداريـ ـي ــن والـفـنـيـيــن
في المؤسسة.
وتوقعت مصادر إسكانية
مـطـلـعــة لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إق ــرار
الزيادة في اجتماع المجلس
ال ـم ـق ـب ــل ال ـ ـ ــذي مـ ــن ال ـم ــزم ــع
ً
عـ ـق ــده قـ ــري ـ ـبـ ــا ،مـ ـفـ ـي ــدة ب ــأن
الـ ــزيـ ــادة ه ــدف ـه ــا ال ـم ـس ــاواة
بنظرائهم في وزارات الدولة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر
ا لـ ــو ط ـ ـن ـ ـيـ ــة إلدارة ا لـ ـمـ ـل ــف
اإلسكاني في البالد.

مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ــم
ي ـ ـت ـ ـبـ ــق س ـ ـ ـ ــوى أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن
وتـ ـقـ ـف ــل "الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة" أب ـ ــواب
التخصيص أمام المواطنين
الراغبين في الحصول على
قـســائــم سـكـنـيــة بـمـشــروعـهــا
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ب ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ــدي ـن ــة
صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد ،ضـ ـم ــن
ت ــوزيـ ـع ــات ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
الجارية .2019/2018
وعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة"
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر هـ ــا ،أن أ عـ ـ ــداد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
التخصيص على المشروع
تجاوز  13ألف مواطن حتى
أم ــس ،مـبـيـنــة أن الـمــؤسـســة
ماضية في استقبال طلبات
ا لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــص حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى 21
الجاري.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن

الـمــؤسـســة مـلـتــزمــة بـتــوزيــع
وح ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـمــواط ـن ـيــن ،حـســب أولــويــة
الطلب اإلسكاني ال أسبقية
الـتـقــديــم عـلــى الـتـخـصـيــص،
كما هو منصوص عليه وفق
القانون اإلسكاني.
ولفتت إ لــى أن المؤسسة
بــذلــك نـجـحــت فــي الـحـصــول

على األ عــداد الكافية إلجراء
ت ــوزيـ ـع ــات ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
الجارية بالكامل ،التي بلغ
عــدد هــا  12أ ل ــف قـسـيـمــة في
المشروع بمساحة  400متر
مربع لكل منها.

«األشغال» تخاطب «المناقصات»
لطرح «خيطان الجنوبي»
ً
ن ـشــرت «ال ـج ــري ــدة» فــي عــددهــا أم ــس خ ـبــرا تـضـمــن خـطــأ على
صفحتها األولــى ،تحت عنوان «السكنية» تخاطب «المناقصات»
لطرح بنية خيطان الجنوبي ،والصحيح أن وزارة األشغال العامة
هي المعنية بالخبر ال «السكنية» ،لذا اقتضى التنويه.

●

جورج عاطف

كشف المدير العام للهيئة
العامة للقوى العاملة أحمد
ً
الـ ـم ــوس ــى أن ال ـه ـي ـئ ــة ،ع ـمــا
بـ ـق ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء رق ــم
 875لسنة  ،2017بنقل تبعية
واختصاصات برنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة إلــى الهيئة
العامة للقوى العاملة ،وبناء
عليه ،اتخذت إجــراء ات آليات
ال ــدم ــج ولـ ــم ت ـن ـفــذ أي إجـ ــراء
تنفيذي إال بعد صــدور قــرار
مجلس األمة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــى ،فــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،أنـ ـ ــه
صـ ــدر ق ـ ــرار رقـ ــم  23ب ـتــاريــخ
 2018/1/10باعتماد الهيكل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ب ـع ــد
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــج ،ومـ ــواف ـ ـقـ ــة

أحمد الموسى

مـجـلــس األم ــة خ ــال الجلسة
الـعــامــة عـلــى ال ــدم ــج ،وأص ــدر
ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ،و"ب ـن ــاء
عـلـيــه ات ـخــذنــا قـ ـ ــرارات الـنـقــل
والـتـسـكـيــن ،واضـعـيــن نصب
أع ـ ـي ـ ـن ـ ـن ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاس

بالمراكز القانونية للموظفين
والمصلحة العامة".
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس ـ ـ ــى بـ ــأنـ ــه
تـ ــم ت ـف ـع ـي ــل الـ ـعـ ـم ــل بــال ـه ـي ـكــل
التنظيمي الجديد بعد عملية
الدمج ،ونقل خدمات الموظفين
ً
وتنفيذ ق ــرارات النقل اعتبارا
من .2019/3/4
وأوضـ ــح أن ال ــدم ــج ت ــم بعد
درا س ــات مستفيضة ومتأنية
م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،لــوجــود
تـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــه ف ـ ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
الجهتين ،ومراجعة التجارب
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـشــأن
الـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـ ـش ــؤون
الـ ـعـ ـم ــال ــة وال ـت ـك ـل ـف ــة ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ت ــوحـ ـي ــد ك ـ ــادر
ً
ال ـج ـه ـت ـيــن ،وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــرار رق ــم
 45لـسـنــة  ،2006وال ـخ ـط ــوات
القانونية واإلجرائية المقترحة
للدمج.

«التربية» :اختبارات صفوف النقل  7مايو والثانوية 19
الحربي :تواصل أعمال الصيانة والتكييف واالستعدادات للعام المقبل
إعالن نتائج الثاني ●

عشر  3يونيو وبدء
العام المقبل مطلع
سبتمبر للمعلمين
و 8للطلبة

عطلة معلمي
االبتدائي والمتوسط
ً
 71يوما والثانوي 64

فهد الرمضان

اعتمدت وزارة التربية ،أمس،
اإلبقاء على مواعيد اختبارات
نهاية الـعــام الــدراســي لجميع
الصفوف والمراحل التعليمية
كـمــا كــانــت فــي ال ـق ــرار رق ــم (،)1
حـ ـي ــث س ـت ـن ـط ـل ــق اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
صـ ـف ــوف ال ـن ـق ــل م ــن ال ـخــامــس
االبـتــدائــي حتى ال ـحــادي عشر
ال ـث ــان ــوي ف ــي  7م ــاي ــو ،بينما
تـكــون اخ ـت ـبــارات الـثــانــي عشر
بقسميه العلمي واألدب ــي ،من
 19حتى  30مايو ،على أن يكون
إعـ ــان الـنـتــائــج ي ــوم  3يونيو
المقبل.
وحدد مجلس مديري العموم،
الذي عقد اجتماعا أمس برئاسة
وكيل الوزارة د .سعود الحربي،
ب ـح ـضــور وك ـيــل الـتـعـلـيــم ال ـعــام
بــاإلنــابــة فـهــد الـغـيــص مــواعـيــد
انـطــاق الـعــام الــدراســي الجديد
 ،2020/2019حيث يبدأ في األول
م ــن سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ل ـ ــإدارات
المدرسية والهيئات التعليمية،
فــي حين يبدأ ال ــدوام المدرسي
لــريــاض األط ـفــال والـصــف األول
االب ـ ـ ـتـ ـ ــدائـ ـ ــي  8سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ،و9
م ـنــه لـبـقـيــة ص ـف ــوف االب ـت ــدائ ــي
والمتوسط ،على ان يكون دوام
طلبة الثانوي يوم  10من الشهر
المذكور.
ويــأتــي ق ــرار ال ـ ــوزارة بـعــد أن
رف ـ ـضـ ــت ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة
عــدة مقترحات لتعديل مواعيد
الـ ـتـ ـق ــوي ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،وت ـق ــدي ــم
مواعيد بدء االختبارات إلى بداية
مايو ،حتى ال تقع كل االختبارات
خالل شهر رمضان المبارك.

الحربي والغيص والسلطان خالل االجتماع أمس
ً
ووف ـقــا لـلـقــرار ال ــذي اعتمد
أم ـ ــس ،ت ــم ت ـقــديــم ام ـت ـحــانــات
الصف العاشر والحادي عشر
ل ـت ـكــون م ــع ال ـص ــف الـخــامــس
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرح ـ ـ ـلـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـع ـط ـل ــة
لالبتدائي والمتوسط من 24
إلــى  20يونيو ،والثانوي من
 4يوليو إلــى  27يونيو ،على
أن تبدأ العطلة الصيفية في
األول مــن يــو لـيــو للموجهين
وال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،وتــأخ ـيــر
ب ــداي ــة ال ـ ــدوام الـمـعـلـمـيــن إلــى
األول من سبتمبر ،بعد أن كان
في  27أغسطس ،لتكون عطلة
معلمي االبتدائي والمتوسط
شـهــريــن وع ـشــرة أي ــام ،بينما
تكون عطلة معلمي الثانوي
 64يــومــا فـقــط ،بـعــد أن كانت
 56يوما ،حيث كان مقررا بدء
عطلتهم في  4يوليو.
وفـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،أك ــد
م ــراق ــب الـ ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة

ب ــاإلن ــاب ــة ف ــي إدارة م ـ ــدارس
التربية الخاصة ،مدير مدرسة
الرجاء المشتركة بنين أحمد
ال ـغ ــري ــب ،أن م ــدرس ــة ال ــرج ــاء
أخـ ـ ــذت ع ـل ــى عــات ـق ـهــا ال ـع ـمــل
وف ــق رؤيـ ــةٍ م ـحــددة الـمــامــح،
لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
ال ـمــائ ـمــة ل ـل ـطــاب ،ومــواك ـبــة
ّ
التوجه العام ل ــوزارة التربية
ال ــرام ــي إل ــى نـيــل ال ـط ــاب من
ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة كـ ــل ح ـقــوق ـهــم
التعليمية والتدريبية ،وذلك
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق خ ـ ـطـ ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة لكويت  ،٢٠٣٥التي
رسم إطارها سمو أمير البالد.
جــاء ت كلمة الغريب خالل
ح ـ ـفـ ــل "ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــاء" بـ ــاألع ـ ـيـ ــاد
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وتـ ـك ــري ــم طــاب ـهــا
ال ـم ـت ـفــوق ـيــن ف ــي الـمــرحـلـتـيــن
المتوسطة والـثــانــويــة ،تحت
رع ــاي ــة مــديــر إدارة ال ـم ــدارس
د .س ـل ـمــان ال ــاف ــي ،وح ـضــور
مراقب الشؤون اإلدارية محمد

ال ـع ـج ـمــي ،وعـ ــدد م ــن مــديــري
مدارس التربية الخاصة.

الصيانة والتكييف
أكد وكيل "التربية" د .سعود
الحربي أن الوزارة تعمل على
ترتيب أعمال الصيانة وتهيئة
المدارس والفصول وتجهيزها
قـبــل مــوعــد ب ــدء دوام الـطــاب
ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي الـمـقـبــل،
موضحا أن العمل جــار على
قدم وساق فيما يخص عقود
الصيانة والتكييف.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى وجـ ـ ــود ع ـقــود
م ـب ــاش ــرة خ ــاص ــة بــالـتـكـيـيــف
المدرسي ،إضافة إلى العقود
الكبيرة ،حيث يتم التواصل
مــع جـمـيــع الـجـهــات الــرقــابـيــة
إلنـ ـه ــاء االسـ ـتـ ـع ــدادات لـلـعــام
الدراسي المقبل.

قائمة «المعلمين» برئاسة العجمي
تفوز بانتخابات الجمعية
ف ـ ـ ـ ــازت ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
بانتخابات جمعية المعلمين،
الـ ـ ـت ـ ــي أجـ ـ ــريـ ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ــس
األول ،حـ ـي ــث حـ ـص ــل ر ئ ـي ــس
الـقــائـمــة مـطـيــع الـعـجـمــي على
 2933صـ ــو تـ ــا ،م ـق ــا ب ــل 1586
صوتا لرئيس قائمة التغيير
المنافسة عادل الراشد.
وح ـ ـص ـ ــل أعـ ـ ـض ـ ــاء ق ــائـ ـم ــة
المعلمين على المراكز العشرة
األولــى ،حيث حصد د .سعود
الـمـطـيــري  2992صــوتــا ،وحــل

ب ــال ـم ــرك ــز األول ،ب ـي ـن ـمــا ج ــاء
بالمركز الثاني وليد الشمري
ب ـ ـ ــ ،2966وجـ ــاء ثــال ـثــا عــايــض
ال ـس ـب ـي ـع ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2945ص ــوت ــا،
ومــاجــد الـعـنــزي رابـعــا ب ــ2906
أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ،وال ـ ـخـ ــامـ ــس ن ــاي ــف
العازمي بـ 2902صوت ،وحصل
ال ـم ــرش ــح م ــن قــائ ـمــة الـتـغـيـيــر
د .عـبــدالـكــريــم الـمـطـيــري على
 1622صوتا ،ليحل في المركز
الحادي عشر.

بنات «ثانوية سعاد الصباح»
يفزن ببطولة الخرافي للمناظرات
اخـتـتـمــت وزارة ال ـتــرب ـيــة ،أمـ ــس ،تـصـفـيــات نـهــائــي بطولة
المرحوم جاسم الخرافي لمناظرات المدارس باللغة العربية
(للبنات) ،وذلــك في ثانوية قرطبة للبنات ،حيث تهدف هذه
المسابقة الى تعزيز ثقافة الحوار ومهارات التناظر بين الطالب
باللغة العربية.
وذكــر المنسق العام للبطولة ،مصعب القطان ،أن البطولة
تعد خطوة عملية لتعزيز التواصل بين الطالب والقدرة على
التحليل والمحاججة والتفنيد على أرض الــواقــع ،مبينا أن
نهائي أمس شهد دعما وتشجيعا كبيرين من طالب المدارس
المتأهلة ومعلميهم وأولياء أمورهم.
وأضاف أن النهائي كان بين فصول الموهبة في ثانويتي
الروضة وسعاد الصباح ،وتم تناول نص قضية "سيلغي هذا
المجلس عطلة األعياد الوطنية" ،مشيرا إلى أن ثانوية سعاد
الصباح حصدت لقب بطولة الخرافي الثالثة لمناظرات المدارس
فئة الطالبات ،وتأهلت لنهائي السوبر لمواجهة مدرسة البنين
الفائزة من تصفيات البنين المقررة إقامتها األسبوع المقبل.

سلة أخبار
اختتام فعاليات مهرجان
الموروث الشعبي

أعلنت اللجنة المنظمة
في قرية صباح األحمد
التراثية ،اختتام فعاليات
موسم مهرجان الموروث
الشعبي لهذا العام ،والذي
تضمن العديد من البرامج
واألنشطة ،ويحظى سنويا
برعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وأعربت اللجنة ،في بيان
صحافي ،أمس ،عن عميق
الشكر لكل المساهمين في
إنجاح مهرجان الموروث
الشعبي وجميع فعالياته
التي تضمنت :مزاين اإلبل،
سباقات الخيل ،الصقور،
مزاين األغنام ،المهرجانات
التراثية الخاصة بدول
مجلس التعاون الخليجي،
المسابقات الرياضية،
ماراثون المشي ،سباق
الدراجات ،سباق القهوة
والطبخ ،األلعاب الشعبية،
سباق الرماية ،مسابقات
الشعر واأللغاز الشعبية،
والفعاليات األخرى الكثيرة
التي كان للهيئات والجهات
الحكومية واألهلية أكبر األثر
في نجاحها.

«فنية البلدي» تؤجل اعتماد
حدود ميناء «مبارك الكبير»

ّ
أجلت اللجنة الفنية التابعة
للمجلس البلدي ،أمس،
الطلب المقدم من وزارة
األشغال العتماد حدود
واستعماالت األراضي
للموقع المخصص لميناء
مبارك الكبير البحري ضمن
جزيرة بوبيان.
وحفظت اللجنة االقتراح
المقدم من العضو السابق
عبدالله الكندري بشأن
تخصيص أرض إلنشاء ناد
لإلطفائيين ،في حين أرجأت
االقتراح المقدم من العضو
حمدي العازمي بشأن إلغاء
شيشة العوائل في المطاعم
والمقاهي ،لحين اكتمال
الردود.
كما أجلت بقية المعامالت
المدرجة على جدول األعمال
لحين دعوة الجهات ذات
االختصاص في كل معاملة
لالستماع الى آرائهم حول
المواضيع محل المناقشة.

«بلدية الجهراء» :إنجاز
 966معاملة هندسية

كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ،أن إدارة
التدقيق والمتابعة الهندسية
بفرع بلدية الجهراء أنجزت
 966معاملة ،برسوم بلغت
 3570دينارا خالل فبراير
الماضي .وأوضح مدير
إدارة التدقيق والمتابعة
الهندسية ،م .أحمد العنزي،
في تصريح صحافي ،أن
إنجاز  966معاملة اشتملت
على  323معاملة شهادة
تحديد أوصاف ،والكشف
على  482عقارا ،واستقبال
 70معاملة استفسار و64
معاملة إثبات حالة ،و5
معامالت إنهاء إشراف
وتعهد إشراف ،و14
معاملة إيصال وتقوية تيار
كهربائي ،وتوجيه َ
إنذاري
تعد على أمالك الدولة،
ٍ
وتحرير مخالفة ،واستقبال
 5شكاوى.
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«الصحة» :إقبال كبير على عيادة الفحص الطوعي لـ «اإليدز»
• القطان :زيادة الحاالت المصابة المكتشفة بسبب دقة الفحوصات وارتفاع الوعي
عادل سامي

أكدت القطان أن اللجنة
الوطنية الدائمة لمكافحة
اإليدز في وزارة الصحة
ستسعى إلى توسيع نطاق
خدمات الوقاية والعالج
والتركيز على فئات متعاطي
المخدرات باإلبر.

كشفت وكيلة وزارة الصحة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـص ـحــة
العامة رئيسة اللجنة الوطنية
الدائم ـ ـ ـ ــة لمك ـ ــافحـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ـ ــدز
د .م ــاج ــدة ال ـق ـط ــان ع ــن ت ــزاي ــد
إق ـبــال الـمــراجـعـيــن عـلــى إج ــراء
فحص فـيــروس نقص المناعة
في العيادة التجريبية للفحص
ال ـطــوعــي وخ ــدم ــات ال ـم ـشــورة،
م ـ ـ ـجـ ـ ــددة إع ـ ـ ـ ــان وج ـ ـ ـ ــود 414
مــواطـنــا ومــواطـنــة متعايشين
مع الفيروس في البالد ،في وقت
أكــدت العمل على خفض نسبة
اإلصــابــة  50فــي الـمـئــة بحلول
عام .2021
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي
تـصــريــح أم ــس ،أن ــه مـنــذ بــدايــة
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــة زادت طـلـبــات
ال ـف ـحــوصــات ،وتـبـعــا لسياسة
ال ـع ـيــادة فــإنــه إذا ت ــم اكـتـشــاف
حـ ـ ــالـ ـ ــة إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن أح ـ ــد
ال ـطــرف ـيــن ف ــي ال ـف ـحــص الـطـبــي
قبل الــزواج ،يتم بعد الحصول
على موافقتهما ،عمل فحوصات
تــأك ـيــديــة لـهـمــا ب ـكــل ســريــة مع
احـ ـت ــرام خـصــوصـيــة الـمــريــض
وتقديم الـعــاج ال ــازم ،مشيرة

إل ـ ــى أن زيـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد الـ ـح ــاالت
المكتشفة تعني زي ــادة الوعي
ودقة الفحوصات المستخدمة،
وخــاصــة فــي ظــل تــوفــر الـعــاج
م ـمــا ي ــزي ــد م ــن األم ـ ــن الـصـحــي
في البالد.

الفحوصات الطوعية
وأش ـ ــارت إل ــى أن إحـصــائـيــة
ح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة بـ ـيـ ـن ــت أن م ـع ـظــم
ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـج ــدي ــدة ل ــإص ــاب ــة
ب ـف ـي ــروس ن ـق ــص ال ـم ـن ــاع ــة فــي
منطقة الشرق األوسط وشمال
إف ــري ـق ـي ــا ي ـت ــم اك ـت ـشــاف ـهــا عـبــر
الفحوصات الطوعية ،في وقت
تشير دراسات إلى أن الحصول
عـ ـل ــى ن ـت ـي ـج ــة فـ ـح ــص سـلـيـمــة
يساهم في تغيير سلوكيات غير
المصابين نحو األفضل.
وأ ك ــدت أن اللجنة ستسعى
خالل الفترة المقبلة إلى توسيع
نطاق خدمات الوقاية والعالج
وال ـتــرك ـيــز عـلــى ال ـف ـئــات األكـثــر
تعرضا للخطر ،مثل متعاطي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات بـ ـ ــاإلبـ ـ ــر وإقـ ـ ـ ـ ــرار

المطيري وقيادات صحية في مقدمة الحضور
الـتــدابـيــر وال ـبــرامــج المستندة
إلـ ــى األدلـ ـ ــة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي من
شأنها حمايتهم مــن اإل صــا بــة
بفيروس نقص المناعة والكبد
الوبائي وحماية المجتمع من
تلك األمراض.

يوم الملصق العلمي
في موضوع منفصل ،أقامت

ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة بـمـسـتـشـفــى
الفروانية صباح أمــس فعالية
ي ــوم الملصق العلمي ا لـثــا لــث،
ت ـحــت رع ــاي ــة وزيـ ــر ال ـص ـحــة د.
بـ ــاسـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وب ـح ـض ــور
الوكيل المساعد للشؤون الفنية
د .عبدالرحمن المطيري ممثال
عن الوزير.
وأكــد المطيري ،في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش

«األوقاف»« :صناعة الحالل» ضرورة شرعية
عمادي افتتح الدورة العلمية السابعة إلدارة اإلفتاء
●

محمد راشد

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
المهندس فريد عمادي ،أن «الصناعات المتعلقة
بمسائل الحالل تطورت تطورا هائال ،مما جعل
االهتمام بها ضرورة شرعية» ،مبينا أنه «أصبح
من الضروري وضع القوانين الضابطة وإيجاد
ال ـبــدائــل وال ـح ـلــول الـشــرعـيــة لـهــا ،ومـعــرفــة مــدى
تطابق األوضــاع الحالية مع المعايير الشرعية
والقوانين الفقهية».
وق ـ ــال عـ ـم ــادي ،ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـ ـ ــدورة الـعـلـمـيــة
ال ـســاب ـعــة ال ـتــي أقــام ـت ـهــا إدارة اإلفـ ـت ــاء بـعـنــوان
«ص ـن ــاع ــة الـ ـح ــال وم ـت ـط ـل ـبــات الـ ـعـ ـص ــر» ،أم ــس
األول ،فــي الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية،
إن «منتجات الـحــال فــي عصرنا الـحــالــي باتت

الفعالية ،أهمية البحث العلمي
ل ـمــا ف ـيــه م ــن تـحـسـيــن ل ـق ــدرات
األطباء والعاملين في المجاالت
المختلفة ،الفـتــا إل ــى أن وزارة
ال ـص ـحــة تـشـجــع ع ـلــى التعليم
ال ـم ـس ـت ـمــر وت ـح ـف ــز ال ـعــام ـل ـيــن
ف ـي ـهــا ع ـلــى األبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة
واالس ـت ـف ــادة م ــن الـمـسـتـجــدات
الطبية الحديثة لتقديم خدمة
أفضل للمرضى.

الفاضل يلغي جميع لجان
التحقيق في «الكهرباء»
●

سيد القصاص

أص ـ ــدر وزي ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
الكهرباء والماء خالد الفاضل
ً
ق ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ــإلـ ـغ ــاء ج ـم ـي ــع ل ـج ــان
الـتـحـقـيــق ف ــي «ال ـك ـهــربــاء» إلــى
ح ـي ــن إع ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ـل ـهــا وف ــق
ضــوابــط ونظم دي ــوان الخدمة
المدنية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـ ــددت
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
على ض ــرورة إنـجــاز تقييمات
مــوظـفـيـهــا ق ـبــل ن ـهــايــة الـشـهــر
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،حـ ـت ــى ت ـت ـم ـك ــن مــن
اعتماد كشوف درجات الترقية
ب ــاالخ ـت ـي ــار ،ومـ ــن ث ــم اع ـت ـمــاد
مـ ـك ــاف ــآت األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـم ـت ــازة
للموظفين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ق ـط ــاع
الشؤون اإلدارية ينسق ويتابع
ب ـش ـك ــل يـ ــومـ ــي نـ ـس ــب إنـ ـج ــاز
التقييمات لالنتهاء منها قبل
نهاية مارس الجاري.
وحــذرت من أن التأخير في
اعتماد كشوف درجات الترقية
باالختيار مــن شأنه أن يدخل
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي مـشــاكــل
قانونية.
مــن جهة أخ ــرى ،استعرض

خالد الفاضل

وكـيــل وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
ال ـم ـه ـنــدس م ـح ـمــد بــوش ـهــري
أمس تجربة الكويت «الريادية»
في الحصول على المركز األول
عــرب ـيــا بـ ـج ــودة م ـي ــاه ال ـشــرب
لعامين متتاليين.
وقال بوشهري في تصريح
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
ال ـت ـجــربــة الـكــويـتـيــة ج ــاء عبر
ورقة عمل قدمها أمام فعاليات
«أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ال ـ ـم ـ ـي ـ ــاه الـ ـع ــرب ــي
الخامس» ،الذي اختتمت أعماله
أمــس في منطقة البحر الميت
بمشاركة خبراء ومتخصصين
عرب وأجانب.

شكاوى الخطوط الهاتفية
بـ «المواصالت» خارج نطاق الخدمة
مواطنون عبروا عن استيائهم من األعطال األرضية

تأخذ حيزا كبيرا مــن االهـتـمــام لــدى المنتجين
والتجار» ،موضحا أن «الواقع يؤكد أن الشريعة
اإلسالمية بمرونتها استطاعت حل الكثير من
المشكالت المعاصرة ،وأوج ــدت حلوال للعديد
من المستجدات التي طرأت على حياة البشر».
ب ـ ــدوره ،ق ــال وك ـيــل الـ ـ ــوزارة الـمـســاعــد لقطاع
اإلف ـتــاء والـبـحــوث الـشــرعـيــة ،عيسى العبيدلي،
إن «عـصــرنــا الـحــالــي شهد دخ ــول التكنولوجيا
والتقنيات الحديثة إلى هذا المجال ،وأحدثت فيه
تغيرات جوهرية قد يترتب عليها تغير الحكم
ّ
لتغير علته وسبب تحريمه ،األمر الذي
الشرعي
يتطلب اهـتـمــامــا كـبـيــرا يـ ــوازي ه ــذه الـتـغـيــرات،
ويواكب تلك المستحدثات».

●

يوسف العبدالله

«ب ــاب الـنـجــار مـخـلــع» ،ه ــذا الـمـثــل ينطبق على
وزارة «ال ـمــواصــات» الـتــي مــن المفترض أن تقود
عــربــة الـ ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي ق ـطــار ال ـخــدمــات
اإللكترونية الحكومية ،إال أن الــواقــع يكشف أنها
فــي آخ ــر ال ــرك ــب ،إذ إن قـســم الـصـيــانــة وال ـش ـكــاوى
بالوزارة خارج نطاق الخدمة ،وال يرد على اتصاالت
المواطنين والمقيمين على مدار الساعة لتدارك أي
طــارئ أو شكاوى .ورغــم أن الــوزارة تخصص على
موقعها الرسمي أرقاما هاتفية للمراجعين في قسم
الشكاوى والصيانة لكل منطقة من مناطق الكويت
فإن معظمها في سبات وال حياة لمن تنادي ،وكأن

عمادي والعبيدلي في الدورة

«النجاة» تفقدت مشاريعها بألبانيا

أكــدت رئيسة قطاع العمل النسائي بجمعية النجاة الخيرية
وضحة البليس ،حرص الجمعية على تفعيل العمل الخيري داخل
الكويت وخارجها ،بهدف مساعدة وتنمية المجتمعات والشعوب
الفقيرة ،الفتة إلى أن الجمعية تسعى لتنفيذ مشروع بناء وترميم
المساجد في دول البلقان.
وقالت البليس ،في تصريح لها ،إن الجمعية تفقدت مساجدها
وبيوت الفقراء واأليتام في ألبانيا التي تم بناؤها وترميمها حديثا
على نفقة أهل الخير ،مضيفة أنه تم افتتاح مسجد المحسنة هيا
البليس بمنطقة أشكودرا في ألبانيا ،بعد إعادة بنائه وترميمه
حديثا ،داعية أهل الخير وأصحاب األيادي البيضاء في الكويت
إلى المساهمة في هذه المشاريع.

«إحياء التراث» تقيم
محاضرة «نظرات
أسرية» اليوم
تقيم لجنة الدعوة واإلرشاد
ف ــي م ــدي ـن ــة س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
التابعة لجمعية إحياء التراث
اإلســامــي مـحــاضــرة بعنوان
«نظرات أسرية» ضمن فعاليات
مـخـيـمـهــا الــرب ـي ـعــي ال ـتــاســع،
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه تـ ـح ــت ش ـع ــار
«بيوت مطمئنة».
وقالت الجمعية ،في بيان،
أم ــس ،إن المحاضرة يلقيها
الشيخ د .راشد العليمي مساء
الـيــوم بعد صــاة العشاء في
الـمـخـيــم الــربـيـعــي فــي مدينة
سعد العبدالله.
وأضــافــت أن المخيم يقام
ب ـ ـص ـ ــورة س ـ ـنـ ــويـ ــة ،وت ــدع ــو
الـجـمـعـيــة نـخـبــة مــن العلماء
وال ـم ـش ــاي ــخ ل ـل ـم ـشــاركــة فـيــه،
وت ـح ـضــره أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
الـمــواطـنـيــن ،وي ـتــم فـيــه طــرح
ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ع ـلــى
الـســاحــة ،وبـيــان آراء العلماء
بخصوصها.
يــذكــر أن هـنــاك الـعــديــد من
ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـط ــة الـتــي
تـنـظــم عـلــى هــامــش الـمـخـيــم،
ومنها مخيم خاص بالنساء،
والـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري وط ـب ــق
الخير ،إضافة إلةى المسابقات
ال ـ ـتـ ــرف ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة
والمحاضرات.

مسؤولي الوزارة وضعوا هذه األرقام إلتمام الصورة
الفنية لموقعها دون تفعيل حقيقي لخدماتها.
وعـ ّـبــر مــواط ـنــون ومـقـيـمــون عــن اسـتـيــائـهــم من
تجاهل الــوزارة لالتصاالت الــواردة على خطوطها
الـســاخـنــة ل ــإب ــاغ ع ــن تـعـطــل ال ـخ ـطــوط الـهــاتـفـيــة
األرضـيــة رغــم أنهم س ــددوا اشتراكاتهم السنوية،
ولكن دون جدوى من الوزارة.
وتساءل البعض ،كيف نقوم بتوصيل شكوانا إلى
الوزارة إذا كانت الخطوط المخصصة لذلك ال تعمل؟
مستغربين من أن «المواصالت» التي يجب أن تكون
في مقدمة وزارات الحكومة اإللكترونية تتقاعس
حتى عن الرد عن الشكاوى ،فكيف يتم االصالح رغم
أن األعطال منذ األسبوع الماضي؟

ةديرجلا
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محليات

الفروف يبدأ زيارة رسمية للبالد

الجارالله يترأس وفد الكويت في «الوزاري العربي»
غادر نائب وزير الخارجية
خــالــد الـجــارالـلــه ال ـبــاد أمــس
متوجها إلى جمهورية مصر
العربية لترؤس وفــد الكويت
المشارك في اجتماع مجلس
جــام ـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة على

الخبيزي :تعزيز التعاون مع فرنسا
قــال مساعد وزي ــر الخارجية لـشــؤون أوروب ــا ،السفير وليد
الخبيزي ،إن االجتماع الثاني للحوار االستراتيجي بين الكويت
وفرنسا الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية ،أمس األول،
يهدف الى تعزيز التعاون في جميع المجاالت.
وأك ـ ـ ــد ال ـخ ـب ـي ــزي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «ك ـ ــون ـ ــا» أه ـم ـي ــة الـ ـح ــوار
االستراتيجي لتطوير العالقات الثنائية على كل الصعد ،السيما
والعسكرية والثقافية.
السياسية واالقتصادية
ّ
وأضــاف أن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لنقل تعاون
البلدين التجاري واالستثماري الى آفاق أرحب ،يتم من خاللها
استكشاف الـفــرص االستثمارية المتاحة والبحث عــن السبل
المناسبة الستقطاب الشركات الفرنسية الراغبة بدعم مفاصل
رؤية الكويت الجديدة .2035

ال ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـ ــدورة
العادية  151المقرر عقده في
القاهرة خالل الفترة من  5الى
 6الجاري.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ـت ـق ــى
الـجــارالـلــه ،أم ــس ،نــائــب وزيــر
خــارج ـيــة ن ـيــوزي ـل ـنــدا فلتشر
ت ــاب ــوت ــو ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــزي ــارة
للبالد والــوفــد المرافق لــه ،إذ
تم خالل اللقاء بحث عدد من
أوجــه العالقات الثنائية بين
البلدين ،إضافة إلى تطورات
األوضـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـســاح ـت ـيــن
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
ال ــوزي ــر ،السفير أيـهــم العمر،
والــوزيــرة المفوضة مساعدة
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
األميركتين ريم الخالد والوفد
المرافق للضيف.
ويـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون الوطن العربي السفير

بلجيكا :تزايد السياح الكويتيين
الشباب والتبادل التجاري
قال المستشار التجاري واالقتصادي بسفارة
بلجيكا لدى الكويت سام سرفاس إن العالقات
المشتركة بـيــن الـبـلــديــن شـهــدت خ ــال العامين
الـ ـم ــاضـ ـي ــن ظ ــاه ــرتـ ـي ــن م ـه ـم ـت ـي ــن ،هـ ـم ــا ال ـن ـمــو
المطرد في حجم التجارة ،وتزايد أعداد الشباب
الكويتيين زائري بلجيكا بغرض السياحة.
وأض ــاف ســرفــاس ،لــ»كــونــا» على هــامــش لقاء
مـشـتــرك نظمته الـسـفــارة البلجيكية فــي الـبــاد
أمس بين وفد من الشركات البلجيكية ونظرائهم
الكويتيين ،أن حجم التبادل التجاري بين البلدين
ارتـفــع مــن  194مليون ي ــورو فــي  2016إلــى 229
مليون يورو في .2017
وعن حجم التجارة الثنائية بين البلدينّ ،
بين
ً
ً
أنها شهدت نموا جيدا خالل السنوات الماضية،
ً
الفتا إلى أن هناك ظاهرة جديدة بمجال السياحة
في بالده ،تتمثل في أن معظم السائحين الكويتين
ً
سابقا كانوا من كبار السن ،أما اآلن «فبدأنا نشهد
ً
تــزايــد عــدد الـشـبــاب الكويتيين وخـصــوصــا في
موسم الصيف».

الخدة ّكرم عسكريين
في «مرور حولي»
ً
تقديرا لجهودهما خالل االحتفاالت

فهد العوضي ومساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

ال تنقالت دبلوماسية
فــي مجال آخــر ،نفت وزارة
ّ
وبات
الخارجية بشكل قاطع
ص ـحــة م ــا ي ـتــم ت ــداول ــه بـشــأن
ح ــرك ــة ت ـن ـقــات ب ـيــن رؤسـ ــات
ال ـب ـع ـث ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فــي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،داعـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـحــري
ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول م ــن
معلومات.
وأكد نائب وزير الخارجية
خـ ــالـ ــد ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي ب ـي ــان
ً
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزارة تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى مــا
يتداول عبر وسائل التواصل
االجتماعي من قائمة تتضمن
حــركــة الـتـنـقــات بـيــن رؤس ــاء
الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــات الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
ً
الكويتية أنه ال صحة نهائيا
لهذه القائمة «المزعومة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه أن ــه

«م ـ ــا ي ــدع ــو إل ـ ــى االسـ ـتـ ـغ ــراب
واألس ــف أن يتم تـكــرار تــداول
ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات الـمـغـلــوطــة
على مدى السنوات الماضية
ً
وفــي الــوقــت نفسه» الفـتــا إلى
ً
ً
أنها «تشكل إحراجا كبيرا مع
عواصم الدول ،التي تضمنتها
ً
القائمة ،فضال عما تمثله من
ت ـ ـجـ ــاوز لـ ــأعـ ــراف واألصـ ـ ــول
ّ
ال ـمــرع ـيــة وال ـمــت ـب ـعــة ف ــي هــذا
الـشــأن ،ومــا تسببه من إربــاك
لخطط الوزارة وترتيباتها في
هذا الصدد».
ودعـ ـ ــا إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة «عـ ــدم
االلتفات إلى مثل هذه األنباء»
كـمــا دع ــا م ـتــداولــي مـثــل هــذه
المعلومات إلى «تحري الدقة
ك ــي ال تـضـطــر ال ـ ـ ــوزارة آسـفــة
إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية
المناسبة ضد من ينشر مثل
هذه المعلومات المغلوطة».

وصل إلى البالد ،ظهر أمس ،وزير خارجية
روسيا االتحادية سيرغي الفروف ،في مستهل
زيارة رسمية تستمر يومين.
وكــان فــي استقباله نائب وزيــر الخارجية
خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،وم ـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة

لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب ال ــوزي ــر ال ـس ـف ـيــر أيـهــم
العمر ،وسفير الكويت لدى روسيا االتحادية
عـبــدالـعــزيــز ال ـعــدوانــي ،ونــائــب مـســاعــد وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـمـ ــراسـ ــم ال ـم ـس ـت ـشــار
عبدالمحسن الزيد.

ً ً
جمعية مشرف تفتتح فصال ذكيا
بمتوسطة المنطقة لدعم الطلبة

رئيس األركان يبحث
التعاون مع إيطاليا

وأوضــح أن سفارة بالده تقوم بجهود كبيرة
لتشجيع السياحة سواء عبر تنظيم زيارات وفود
فــي هــذا القطاع أو مــن خــال حمالت تسويقية،
ً
مبينا أن األسبوع المقبل سيشهد حملة ترويجية
للسياحة فــي بلجيكا بمجمع األفـنـيــوز إلطــاع
الشعب الكويتي على مدى التشابه بين البلدين
والشعبين.
وعن دخول الشركات البلجيكية في مشاريع
خطط التنمية الكويتية ،أوضح سرفاس أن عدد
ً
الـشــركــات البلجيكية كــان م ـحــدودا بسبب قيام
بعض الشركات بتقديم الخدمات االستشارية أو
البضائع أو الخدمات للشركات الكبرى المنفذة
للمشروع.
ً
وأكـ ــد أن ال ـش ــرك ــات الـبـلـجـيـكـيــة ت ـقــوم حــالـيــا
بــاس ـت ـق ـصــاء ودراس ـ ـ ــة ال ـق ــوان ـي ــن وال ـت ـشــري ـعــات
الجديدة في الكويت ،السيما التي تتيح للمستثمر
األجنبي تملك  100في المئة من رأسمال الشركة،
ً
موضحا أن هذا القانون سيدفع بالعديد من هذه
الشركات إلى ولوج السوق الكويتي.

الجارالله لدى استقباله وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف

ً
الخضر مستقبال المسؤول اإليطالي
استقبل رئيس األركان العامة للجيش ،الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه صباح أ مــس الملحق العسكري لجمهورية
إيطاليا لــدى الـبــاد ،العقيد الــركــن طيار فيتو كــاركــاس ،وتم
خالل اللقاء مناقشة األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
الس ـي ـمــا الـمـتـعـلـقــة بــال ـجــوانــب الـعـسـكــريــة وس ـب ــل تـطــويــرهــا
وتعزيزها بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء مدير شــؤون الملحقين والبعثات العسكرية
العميد الركن مساعد خزام الحمدان.

ت ـ ـعـ ــاونـ ــت ج ـم ـع ـي ــة م ـش ــرف
مع مدرسة مشرف المتوسطة
ب ـ ـ ـنـ ـ ــات ف ـ ـ ــي اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح الـ ـص ــف
الذكي ،بحضور مدير األنشطة
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ــول ــي
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ــاج ــد
ال ـع ـلــي ،وذل ــك فــي إط ــار حــرص
ال ـج ـم ـع ـي ــة ع ـل ــى دعـ ـ ــم اإلب ـ ـ ــداع
ً
العلمي والـمــوهــوبـيــن دراس ـيــا
في المنطقة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـع ـمــل
االجتماعي وتطوير المنشآت
في الجمعية عمر القناعي ،إن
«ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـح ــرص ع ـلــى دعــم
ال ـفــائ ـق ـيــن ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس وف ــي
ً
جميع المراحل ،تأكيدا على دور
العلم الذي يعد من أهم أسلحة
تنمية المجتمعات».
وا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر أن اال هـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام

جانب من افتتاح الفصل الذكي
ً
بالموهوبين دراسيا والوقوف
الـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــم خـ ـط ــوة م ـم ـيــزة
ً
فــي طــريــق طلب الـعـلــم ،وشكال
م ــن أش ـك ــال الـتـنـمـيــة ،وأن هــذا
االه ـت ـمــام سـيـقــود إل ــى التطور
وال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــع إل ـي ــه
ال ـج ـم ـيــع ،ل ـت ـكــون ال ـك ــوي ــت ف ـي

«اإلقامة» :تسهيل اإلجراءات أمام الجالية اللبنانية
بو كرم :تعزيز سبل التعاون المشترك لمزيد من الخدمات

كرم مساعد المدير العام لإلدارة العامة للمرور
لشؤون تنظيم السير والتراخيص العقيد يوسف
الخدة ،أمس ،وكيل ضابط محمد صفر ،والشرطي
سعود العتيبي من قسم تنظيم المرور في إدارة
ً
ً
مرور محافظة حولي ،تقديرا وعرفانا بالجهود
التي بذلت فــي أداء العمل فــي فترة االحتفاالت
الوطنية ،ونقل لهما تحيات وتقدير القيادة العليا
بوزارة الداخلية.
وهـ ـن ــأ ال ـ ـخـ ــدة ال ـم ـك ــرم ـي ــن وشـ ـك ــرهـ ـم ــا عـلــى
تحملهما المسؤولية وما قدماه من مثل يحتذى
به لرجل األمــن ،وإظهاره بالصورة الالئقة التي
تعكس ا لـطــا بــع األ خــا قــي لمنتسبي المؤسسة
األم ـن ـيــة ،وحـثـهـمــا عـلــى ب ــذل الـمــزيــد مــن الجهد
ً
والعطاء في العمل ،مشيرا إلى أن التكريم سيكون
ً
دافعا لزمالئهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
حضر التكريم مدير إدارة مرور محافظة حولي
باإلنابة العقيد بدر القطان ،ورئيس قسم تنظيم
السير الرائد راشد الزوير.
الجدير بالذكر أن وسائل التواصل االجتماعي
ت ــداول ــت ق ـي ــام ال ـم ـكــرم ـيــن ب ــرف ــع ال ـم ـخ ـل ـفــات عن
الطرقات أثناء أدائهما واجبهما األمني والمروري.

الجالية
اللبنانية
تحظى
باهتمام
قيادات
أجهزة وزارة
الداخلية

الشعبان

ع ـق ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــإدارة
العامة لشؤون اإلقامة ،العميد
عـبــدالـقــادر الـشـعـبــان ،اجتماعا
م ــع ال ـقــائ ـمــة ب ــأع ـم ــال ال ـس ـفــارة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،س ـ ــري ـ ــن ب ـ ــو ك ـ ــرم،
وت ـن ــاول االج ـت ـمــاع ال ـعــديــد من
األمور المتعلقة بشؤون الجالية
اللبنانية في البالد.
وأك ــد الـشـعـبــان ،فــي تصريح
أمـ ـ ــس ،أن ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
تحظى باهتمام قيادات أجهزة
وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،ا لـ ـت ــي تـعـمــل
جــاهــدة عـلــى تـسـهـيــل وتسيير
جميع األمور المتعلقة بشؤون
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ف ـ ــي سـ ـه ــول ــة ويـ ـس ــر،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك ال ـعــديــد
مــن اإلج ــراء ات الـتــي مــن شأنها
تــذل ـيــل ج ـم ـيــع ال ـع ـق ـب ــات ،عـمــا
على راحتهم ،كما تمت مناقشة
ب ـعــض األمـ ـ ــور الـمـتـعـلـقــة بـهــذا
الشأن.
مــن جــانـبـهــا ،أعــربــت بــو كــرم
ع ــن ج ــزي ــل ش ـكــرهــا وت ـقــديــرهــا

القائمة بأعمال السفارة اللبنانية ومسؤولو «شؤون اإلقامة»
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــادرات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
تقدمها أجهزة وزارة الداخلية
للجالية اللبنانية ،مؤكدة عمق
العالقات وتعزيز سبل التعاون

الـمـشـتــرك لـمــزيــد مــن الـخــدمــات
للمقيمين اللبنانيين في البالد.
حضر االجتماع مساعد مدير
اإلدارة الـمــركــزيــة لنظم اإلقــامــة

إلجـ ـ ــراء ات ال ــدخ ــول والـ ـخ ــروج،
العقيد محمد العجمي ،ورئيس
قـســم س ـكــرتــاريــة ال ـمــديــر الـعــام
باإلنابة النقيب علي العجمي.

ً
مصاف الدول المتقدمة علميا.
وأض ـ ــاف أن ت ـخــريــج طــاب
ً
وطـ ــال ـ ـبـ ــات ف ــائـ ـقـ ـي ــن دراسـ ـ ـي ـ ــا
س ـي ـس ـه ــم فـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ــود ك ـ ـ ــوادر
وطنية قادرة على تولي القيادة
ف ــي مـخـتـلــف ق ـط ــاع ــات ال ــدول ــة
ً
مستقبال بشكل ّ
مشرف.

«المرور» :تمديد
العمل من 7:30
ً
صباحا حتى  6مساء
ذ كـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلع ـ ـ ــام األم ـنــي
ً
ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة أن ــه «ن ـظــرا
لما تقتضيه مصلحة العمل
والمراجعين فــإ نــه سيستمر
الدوام خالل الفترة المسائية
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع إدارات ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرور
وإدارة تـحـقـيــق الـمـخــالـفــات
ً
بالمحافظات الست اعتبارا
من األحــد المقبل من الثانية
ً
ً
مساء،
ظـهــرا حتى السادسة
ً
حيث يكون العمل متواصال
ً
من السابعة والنصف صباحا
ً
مساء».
حتى السادسة
وأضافت اإلدارة ،في بيان،
أم ـ ــس ،أن «ال ـ ـقـ ــرار ي ــأت ــي فــي
إطـ ــار ال ـج ـهــود ال ـتــي تبذلها
الــوزارة ،للتسهيل والتيسير
على المواطنين والمقيمين
وت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ــي
تـقــدمـهــا الـمــؤسـســة األمـنـيــة،
خـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا فـ ـ ـ ــي اإلدارات
ال ـخ ــدم ـي ــة ذات الـ ـع ــاق ــة مــع
المراجعين».

الحرائق %70 :من حرائق ملتقى «الحوكمة» يناقش أهميتها لضمان
أخطار
مؤتمر
ُ
●ناطحات السحاب تخمد بأقل من  20دقيقة التحكم في أنظمة تكنولوجيا المعلومات
محمد الشرهان

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـســابــق
لإلدارة العامة لإلطفاء مستشار
الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للحماية
مــن أخ ـطــار الـحــريــق الـفــريــق م.
يــوســف األن ـص ــاري أن تطبيق
الشروط الوقائية الحديثة داخل
األبـ ـ ــراج ون ــاط ـح ــات ال ـس ـحــاب،
وا لـ ـت ــدر ي ــب ا ل ـج ـيــد لمنتسبي
ّ
«اإلط ـ ـفـ ــاء» مــك ـنــا األجـ ـه ــزة من
الـتـعــامــل مــع  70فــي الـمـئــة من
حرائق المباني العالية في حد
أقصى يقدر بـ  20دقيقة.
وذك ــر األنـ ـص ــاري ،فــي ورقــة
عـ ـم ــل عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـث ــان ــي ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ،أن جـمـيــع
األب ــراج العالية داخ ــل الكويت
وخاصة تلك التي تم تدشينها
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ــام  2010مـ ــؤ ه ـ ـلـ ــة
الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـمـ ـص ــاع ــد خ ــال
ً
اندالع الحرائق ،الفتا إلى قيام
الجمعية بالتنسيق مــع إدارة
برج الحمراء لهذا الغرض.
وبـ ّـيــن أن تطبيق اسـتـخــدام
المصاعد وقت الحريق يحتاج
إلى قرار من «اإلطفاء» ،وتنسيق
م ــع م ــاك نــاط ـحــات ال ـس ـحــاب،

يبحث إدارة المخاطر واالمتثال والخصوصية في التقنيات

المشاركون في المؤتمر
ً
الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـقـ ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة
ً
اجتماعا مع إدارة الحمراء لهذا
الغرض.
وأشار إلى أن تغيير النظرة
إل ــى ال ـم ـصــاعــد واسـتـخــدامـهــا
وق ـ ــت الـ ـح ــرائ ــق أعـ ـق ــب حــريــق
ب ــرج ــي الـ ـتـ ـج ــارة ف ــي أم ـي ــرك ــا،
ً
مــؤكــدا أن الـهــدف مــن المؤتمر
ال ــراه ــن ،الـ ــذي تـخـلـلــه مـعــرض
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ل ـهــا

ع ـ ــاق ـ ــة بـ ـ ــاإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،هـ ـ ــو رفـ ــع
ال ــوع ــي ل ــدى أص ـح ــاب الـعــاقــة
«المالك» والمكاتب االستشارية
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ع ــن
ت ــراخ ـي ــص ال ـم ـب ــان ــي ،ب ـشــروط
األم ــن والـســامــة مــن الـحــرائــق،
وكذلك وعي المكاتب الهندسية
والمقاولين.
وش ــددت الجمعية فــي ورقــة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت عـ ـن ــوان

«ال ـتــوافــق بـيــن ش ــروط الــوقــايــة
وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـح ــري ــق» على
ضــرورة وجــود كراسي خاصة
بـ ــذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة
ف ــي ك ــل ال ـم ـج ـم ـعــات واألبـ ـ ــراج
الس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي إنـ ـق ــاذ هــذه
الشريحة الغالية وقــت انــدالع
الحرائق مع االستفادة القصوى
مــن التكنولوجيا فــي عمليات
اإلخالء.

أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي
لتكنولوجيا المعلومات أهمية
ح ــوكـ ـم ــة ت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
كـ ـي ــان ــات األع ـ ـمـ ــال ع ـل ــى وض ــع
اإلطــار العام إلدارة المعلومات
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ـضـ ـم ــان
التحكم في أنظمة تكنولوجيا
المعلومات.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة لـمــديــرة
إدارة التأهيل وإع ــداد الـكــوادر
الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز م ـنــى
الـمـقـهــوي ،أم ــس ،ألقتها نيابة
عن المديرة العامة للجهاز هيا
الـلــوغــانــي ،فــي افـتـتــاح «ملتقى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـح ــوك ـم ــة
والمخاطر واالمـتـثــال فــي نظم
المعلومات».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـق ـ ـهـ ــوي أن
ح ــوكـ ـم ــة ت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ت ـســاعــد ك ـي ــان ــات األعـ ـم ــال بما
ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ـ ـ ــع االت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات
الحديثة واالمتثال للمتطلبات
القانونية والمعايير التنظيمية.

جانب من المشاركين في افتتاح الملتقى

وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـجـ ـه ــاز
ب ـت ـن ـظ ـيــم م ـث ــل ه ـ ــذه األن ـش ـط ــة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـب ـحــث
عـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات فـ ــي م ـج ــال
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات فــي
الـكــويــت ،موضحة أن الملتقى
يبحث عبر جلساته االر تـبــاط
فــي الحوكمة وإدارة المخاطر
واالم ـت ـث ــال والـخـصــوصـيــة في
تقنية المعلومات.

ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى
ع ـلــى مـ ــدى يــوم ـيــن مـتـحــدثـيــن
متخصصين في نظم الحوكمة
والمخاطر واالمتثال من داخل
ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،لمناقشة
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
الـمـتـخـصـصــة ،م ــن بـيـنـهــا نقل
مخاطر تكنولوجيا المعلومات
إلى أصحاب المصالح.
ويـ ـن ــاق ــش ال ـم ـل ـت ـق ــى أي ـض ــا

اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ن ـظ ــم ال ـحــوك ـمــة
والمخاطر واالمتثال والتحول
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة وال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر
واالمـ ـتـ ـث ــال ودعـ ـ ــم ال ـم ـن ـظ ـمــات
ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي ال ـع ـص ــر ال ـجــديــد
وإدارة م ـخ ــا ط ــر تـكـنــو لــو جـيــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ف ــي ع ـص ــر الـنـقــل
الرقمي.

برلمانيات
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المجلس ينتهي من الخطاب األميري ويقر التأمين على الزائرين
فصل «المرأة واألسرة» عن «حقوق اإلنسان» و تكليف «الداخلية والدفاع» دراسة القيود االنتخابية
ً
أخيرا ،انتهى مجلس األمة من مناقشة الخطاب األميري الذي افتتح
به صاحب السمو أمير البالد دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي
الخامس عشر ،وأحاله ومالحظات النواب عليه إلى لجنة الرد على
الخطاب األميري إلعداد التقرير بشأنه ،وسط انتقاد نيابي لطول
فترة مناقشته خاصة أن الدور على وشك االنتهاء.
وكما أشارت «الجريدة» ،عبر قانون فرض تأمين صحي على الوافدين
الزائرين للكويت في المداولتين ،وأحاله المجلس إلى الحكومة،
وانتقد عدد من النواب الخدمات الصحية المقدمة رغم الماليين التي
يتم تحصيلها من الوافدين المقيمين.
ووافق المجلس في بداية جلسته على فصل لجنة المرأة عن لجنة
حقوق اإلنسان البرلمانية ،كما رفض استعجال مناقشة تجنيس
أرملة الكويتي التي تتقدم بإعالن رغبة ،ووافق على تكليف لجنة
الداخلية والدفاع مناقشة موضوع وقف تسجيل القيود االنتخابية،
وسط تحذير نيابي من ان ما قامت به الحكومة سيؤدي إلى بطالن
مجلس األمة المقبل .ونظم المجلس جدول أعماله ،حيث سيكتفي
بإقرار  3قوانين بجلسة اليوم.
فهد التركي
ومحيي عامر

البلد يخرب
وطريقة إدارة
الدولة كارثية
والضحية
الشعب

الطبطبائي

البنوك
ال تلتزم
بضوابط
«المركزي»
بشأن القروض
عبدالصمد

ما يحصل
في احتفاالت
األعياد
الوطنية حاليا
شيء عبثي

عاشور

اف ـت ـت ــح رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ــرزوق الـغــانــم جلسة المجلس
العادية الساعة التاسعة والنصف
مــن صـبــاح أم ــس ،بعد أن رفعها
ن ـ ـصـ ــف س ـ ــاع ـ ــة لـ ـ ـع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال
النصاب ،وتال األمين العام أسماء
الحضور والمعتذرين والغائبين
عن الجلسة األخيرة ،واجتماعات
اللجان.
وعند التصديق على مضبطة
الـجـلـســة ال ـســاب ـقــة ط ـلــب الـنــائــب
محمد المطير تسجيل مالحظة
حولها ،وسـمــح لــه الغانم بذلك،
إال أ نـ ـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــد مـ ــا أراد ت ــو ج ـي ــه
رس ــال ـت ــه ل ـل ـح ـكــومــة دون إب ـ ــداء
أوج ـ ــه االع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى م ــا ورد
بالمضبطة من أخطاء ،بحسب ما
تنص الالئحة ،قطع الغانم الكلمة
عنه قائال "إذا عندك اعتراض على
المضبطة فالتزم بالالئحة" ،ثم
صــادق المجلس على المضبطة
وس ـ ـ ــط اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـمـ ـطـ ـي ــر فــي
حديثه بدون ميكروفون ،منتقدا
االتهامات التي تم توجيهها إلى
بعض النواب بتبادل األدوار.
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى بـنــد
الرسائل الواردة.
واستهل حديث الجلسة النائب
علي الدقباسي ،إذ أكد أهمية أن
تبادر الحكومة بالعمل إلصالح
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وت ـع ــوي ــض
المواطنين المتضررين من جراء
السيول واألمطار التي اجتاحت
الـ ـب ــاد ،م ـنــوهــا ب ـشــأن مــوضــوع
الـحـصــى أن ــه لــم يـكــن هـنــاك بيت
اال وتضرر منه ،مطالبا بسرعة
تعويض المتضررين.
وتـ ـح ــدث سـ ـع ــدون ح ـم ــاد عن
اق ـتــراح بـقــانــون بتجنيس أرملة
ال ـكــوي ـتــي األج ـن ـب ـي ــة ،الف ـت ــا إلــى
أن هـ ـن ــاك ك ـث ـي ــرا ل ــم ي ـض ـفــن فــي
الرغبة للحصول على الجنسية،
خ ـصــوصــا الـخـلـيـجـيــات مـنـهــن،
"ل ــذل ــك الب ــد أن ي ـتــم تجنيسهن،
السيما أن هناك مشروعا بقانون
تـقــدم بــه وزيــر الــداخـلـيــة ،وهناك
توافق عليه ،والبد من إقراره".
وتابع حماد حديثه عن قانون
ً
"مــن بــاع بيته" ،مــؤكــدا أن وزيــرة
اإلس ـ ـك ـ ــان جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري لــم
تـلـتــزم ب ــه ،وفـشـلــت فــي حــل أزمــة
المتضررين فــي "مــن بــاع بيته"،
مشيرا إلــى أن عــدد المستحقين
 2000ش ـخ ــص ،و"اآلن ال بـ ــد ان
تمنحهم الحكومة بيوتا حكومية
بعد إهمال الوزيرة للقانون ،وال
ت ــوج ــد تـكـلـفــة ع ـل ـيــه ،وي ـج ــب أن
يمنح المواطن  70ألفا وقسيمة،
وعلينا ان نحمي المواطنين من
فشل الوزيرة".
من جهته ،شدد خليل الصالح
على ض ــرورة معالجة الحكومة
لقضية البنى التحتية ،موضحا

أن ال ـط ــرق ف ــي الـ ــدول األوروب ـي ــة
ت ـل ـمــع ،واألم ـ ـطـ ــار ت ـه ـطــل عليها
بـكـمـيــات ت ـف ــوق ال ـكــويــت كـثـيــرا،
م ـن ـت ـقــدا اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة
لصيانة الطرق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح "ل ـ ـم ـ ــاذا
ال ـح ـكــومــة ل ــم تـ ـب ــادر ب ــاإلص ــاح
السريع لقضية تطاير الحصى؟"،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود إن ـ ـجـ ــازات
ح ـكــوم ـيــة ع ـل ــى ص ـع ـيــد إص ــاح
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،م ــوض ـح ــا أن
الـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
ت ـن ـفــذ م ـش ــاري ــع الـ ـط ــرق غــائ ـبــة،
و"المضحك فــي األمــر أن شــوارع
الكويت قبل الـغــزو كانت جيدة،
رغــم أن الــدبــابــات دكـتـهــا ،لكن ال
حياة لمن تنادي".
ب ــدوره ،قــال عمر الطبطبائي،
إن "ا لـبـيــت الكويتي يحتاج إلى
تــرمـيــم" ،مـشـيــرا إل ــى أن "الــرقــابــة
م ــوج ــودة ل ـكــن ال ـت ـق ـص ـيــر بـعــدم
ال ـم ـح ــاس ـب ــة" ،م ـطــال ـبــا بـتـعــديــل
الالئحة الداخلية.
وانتقد الطبطبائي عدم انجاز
ق ــان ــون ال ـق ـيــادي ـيــن ب ـقــولــه الـبـلــد
تـ ـخ ــرب وط ــريـ ـق ــة ادارة ال ــدول ــة
كارثية والضحية الشعب ،الفتا
الى ان الوزراء كفاءات لكن ال رؤية
تجمعهم ،ام ــا ال ـنــواب فالجميع
يرى اداءهم وحان الوقت النشاء
مركز عالمي لفحوصات الطرق.
اما صالح عاشور فقال :نبارك
لسمو االمير االعياد الوطنية لكن
في نفس الوقت البد من وقفة من
ال ـح ـكــومــة ،ح ـيــث ان م ــا يحصل
ب ــاالح ـت ـف ــاالت الــوط ـن ـيــة فــوضــى
وغير مقبول ،حيث ال توجد آلية
ل ـهــذه االح ـت ـف ــاالت ،وه ـن ــاك هــدر
مالي ومائي من هذه االحتفاالت،
واي زائ ـ ــر ل ـل ـكــويــت ي ـجــد انـ ــه ال
توجد رؤية حكومية لتنظيم هذه
االحتفاالت ،وهذا يؤكد عدم جدية
الحكومة رغــم وج ــود اقـتــراحــات
لـتـشـكـيــل لـجـنــة عـلـيــا لــاحـتـفــال
بالعيد الوطني.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :فـ ــي
السبعينيات كــانــت االحـتـفــاالت
بــاالعـيــاد الــوطـنـيــة جميلة جــدا،
ودول الـخـلـيــج نـقـلـتـهــا اعــامـيــا
لكن ما يحصل حاليا شيء عبثي
يعكس التراجع الكبير للحكومة.
وق ــال عبدالله الــرومــي :تحية
كبيرة لسمو االمير وولي العهد
بمناسبة االعياد الوطنية ،منتقدا
طرق االحتفال التي وصفت بانها
سـيـئــة ،وان ه ــذه الـطــريـقــة تبين
لــاطـفــال ان الــوطــن لـيــس غاليا،
فاالحتفال اصبح بالونة داخلها
حجر ،وحان الوقت لتشكيل لجنة
رسمية لالعياد الوطنية تجسد
حــاضــر ومــاضــي الـكــويــت ،وأخــذ
ال ـق ـيــم وال ـع ـب ــرة م ــن الـ ـغ ــزو ،فما
يحدث تسفيه لالعياد الوطنية

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
التي يجب ان ترعى احتفالياتها
جهة عليا.
وأشاد الرومي بجهود ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي ق ـض ـي ــة ت ـطــايــر
الحصى والتحقيق فـيــه ،وأشــار
في مخاطبته للوزيرة بوشهري
ب ـ ــأن ش ــوارعـ ـن ــا "تـ ـلـ ـف ــت" بـسـبــب
الوضع الحالي ،مستغربا بقوله:
هــل ال نستطيع ان نعمل خلطة
اسفلتية لـطــرقـنــا؟ مــوضـحــا انــه
اذا صلح القياديون صلح البلد.
وخـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ــدم ـ ـخـ ــي
الوزيرة بوشهري بقوله :لماذا ال
يتم تفعيل عقود الصيانة على
الطرق ،وخاصة أن هناك عامين
لهذه الصيانة ،مطالبا بأال يكون
موضوع إيقاف الشركات المنفذة
ً
سببا إليقاف الصيانة.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن طـ ـل ــب ديـ ـ ــوان
المحاسبة تمديد التحقيق في
تــداعـيــات االم ـطــار يـضــع اللجنة
الـبــرلـمــانـيــة ف ــي مـ ــأزق ،ألن عمل
لجنة التحقيق باالمطار ينتهي
ف ــي االول م ــن مـ ــارس ،وال ــدي ــوان
طلب التمديد حتى نهاية مارس،
ً
مطالبا بتمديد العمل في لجنة
تـحـقـيــق األمـ ـط ــار إلـ ــى منتصف
أبريل المقبل.
وطالب بضرورة إنشاء جواز
ل ــزوج ــة ال ـكــوي ـتــي أسـ ــوة ب ـجــواز
م ـ ــادة  17ال ـ ــذي ي ـم ـنــح ل ـل ـبــدون،
مــوض ـحــا ان ه ـن ــاك اس ـت ـث ـنــاءات
لحصول زوجة الكويتي عليه قبل
مدة  15سنة ،مؤكدا وجود طمع
من جانب النساء االجنبيات في
الجنسية الكويتية.
بعد ذلــك ،وافــق المجلس على
طـلــب ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة تمديد
التحقيق فــي تــداع ـيــات االمـطــار
حتى نهاية مارس ،كما وافق على
تـمــد يــد عـمــل اللجنة البرلمانية
للتحقيق في تداعيات األزمة حتى
نهاية أبريل.
وح ــول رســالــة سـعــدون حماد
ب ـشــأن تـجـنـيــس أرم ـل ــة الـكــويـتــي
األم ألوالد كويتيين ،ولــم تضف
بــالــرغ ـبــة ،أص ــر ح ـمــاد عـلــى هــذا
األمـ ـ ـ ـ ــر ،لـ ـك ــن أس ـ ــام ـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن
اعـ ـت ــرض ع ـل ــى م ــا ذك ـ ــره ح ـم ــاد،
مؤكدا ان ذلك ليس اولوية ،ويجب
"أال تتوسع فــي التجنيس حتى
نكشف عمليات التزوير المتعلقة
بالجناسي".
وق ــال ع ـبــدالــوهــاب البابطين
ع ـلــى ح ـســب كـ ــام ح ـم ــاد قــدمــت
ً
ال ـح ـك ــوم ــة مـ ـش ــروع ــا لـتـجـنـيــس
زو ج ــات الكويتيين االجنبيات،
موضحا أن هــذا غير مقبول ،إذ
أصبحت الجنسية لعبة.
ودعــا البابطين الحكومة إلى
ً
ب ـي ــان أم ــره ــا ،الف ـت ــا ال ــى ان ــه من
المفترض ان تمنح هؤالء اقامات
دائمة او جوازات لكن ليس الحل

قرارات الجلسة
• أحال المجلس الخطاب األميري ،الذي افتتح به دور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الـ  ،15إلى لجنة اعداد مشروع
الجواب على الخطاب االميري.
• فصل لجنة "حـقــوق اإلنـســان وال ـمــرأة واألس ــرة" لتصير لجنة
ُ
"حقوق االنسان" ولجنة "المرأة واألســرة" ،وزكــي كل من صفاء
الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدالل لعضوية المرأة واألسرة.
• واف ــق الـمـجـلــس عـلــى طـلــب حـكــومــي بتخصيص ســاعــة من
الجلسة المقبلة ،لالطالع على الجدول الزمني لصيانة الطرق.
• وافق المجلس على طلب نيابي لتخصيص ساعتين في جلسة
اليوم لمناقشة القضية االسكانية.
• وافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب
فيها تكليف "الداخلية والدفاع" دراســة موضوع قــرار وزارة
الداخلية إغالق باب القيد في الجداول االنتخابية لتعارضه
وفترة االنتخابات التكميلية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها
في هذا الشأن خالل شهر.
• وافق المجلس على رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها
استعجال لجنة اإلسكان نظر االقتراح بقانون بتعديل المادة

عدم فتح القيد
يحرم أكثر
من  6آالف من
المشاركة في
االنتخابات
القادمة

الرومي

الواقع يؤكد
أن الحكومة
ال تجعل
األمن الغذائي
أولوية رغم
خطورة
األوضاع
بالمنطقة

المطير

ب ــال ـت ـج ـن ـي ــس ،لـ ـي ــرد ح ـ ـمـ ــاد :مــن
يـعـتــرض ال ي ـصــوت ،وأن ــا أطلب
االستعجال في إنجاز "الداخلية
والدفاع" لتقريرها ،قبل أن يرفض
المجلس طلب حماد استعجال
هذا الموضوع من خالل موافقة
 13عضوا من أصل .35
وفـيـمــا يتعلق بــرســالــة حماد
ح ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاع ب ـي ـت ــه
وم ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـتـ ــه ب ـ ـص ـ ــرف ق ـس ـي ـم ــة
حكومية مع قرض لهذه الفئة ،فقد
طلب استعجال التقرير الخاص
ب ـه ــذا االم ـ ـ ــر ،وط ـل ــب ال ـت ـصــويــت
نـ ــداء ب ــاالس ــم ،ف ـقــال ال ــروم ــي أنــا
غير موافق.
وطـلــب الـغــانــم رأي الحكومة،
ل ـكــن ل ــم ي ـت ـحــدث أح ـ ــد ،ث ــم طــرح
ال ـغ ــان ــم الـ ـم ــوض ــوع لـلـتـصــويــت
فــوافــق المجلس على استعجال
تقرير اللجنة االسكانية لقانون
من باع بيته.
وتـحــدث مـبــارك الـحـجــرف عن
ف ـت ــح الـ ـقـ ـي ــود االن ـت ـخ ــاب ـي ــة قـبــل
ً
االنتخابات التكميلية ،الفتا إلى
أن عدم فتح الباب لتسجيل القيد
ً
ً
يعد خطا وخلال كبيرا.
وأضاف الحجرف أن ما يحدث
باالنتخابات التكميلية مخالف
للقانون ،ومن يسجل في فبراير
ال يحق لــه التصويت ،الفـتــا الى
ان ه ــذا خـطــأ ،وك ــأن الـحـكــومــة ال
تريد توسعة الدائرة االنتخابية،
ليعارضه في الرأي سعدون حماد
الذي أكد أن القرار بعدم فتح القيد
يحصن االنتخابات التكميلية.
وشــدد عبدالوهاب البابطين
على ضرورة ان يكون التصويت
مــن خ ــال الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ،في
وق ــت ق ــال عـبــدالـلــه ال ــروم ــي :إننا
ام ـ ــام خ ـل ــل دس ـ ـتـ ــوري ،ف ـ ــإذا حــل

( 29مكرر) من القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية ورفع تقريرها بشأنه خالل أسبوعين.
• رفض المجلس رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها
استعجال "الداخلية والدفاع" نظر االقتراح بقانون بتعديل
الفقرة الثانية من المادة ( )8من المرسوم األميري رقم ()15
لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية ورفع تقريرها بشأنه
خالل أسبوعين.
• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة التحقيق حول حادثة
األمطار بشأن تمديد عمل اللجنة الى نهاية شهر أبريل المقبل
• وافــق المجلس على رســالــة دي ــوان المحاسبة بتمديد فترة
تكليف المجلس للديوان بــإعــداد تقرير يتضمن دراس ــة كل
الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق
وخـطــوط شبكة الـصــرف الصحية ،وذل ــك حتى نهاية شهر
مارس الجاري.
• وافق المجلس في مداولتين على تعديل بعض أحكام قانون
رقم  1لسنة  1999بشأن التأمين الصحي على األجانب ،وفرض
رسوم مقابل الخدمات الصحية ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
ال ـم ـج ـل ــس ق ـب ــل ف ـب ــراي ــر الـمـقـبــل
فسيكون المجلس المقبل معرضا
لالبطال.
ولفت الرومي إلى أن عدم فتح
القيد يحرم أكثر مــن  6آالف من
المشاركة في االنتخابات القادمة،
م ـطــال ـبــا ب ــإق ــرار م ـق ـتــرح يــوســف
الفضالة القاضي بالتصويت من
خالل البطاقة المدنية.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس كـ ــذلـ ــك
عـ ـل ــى طـ ـل ــب مـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف
تكليف لجنة الــداخـلـيــة والــدفــاع
ال ـبــرل ـمــان ـيــة دراس ـ ــة قـ ــرار وزارة
الداخلية عدم فتح باب القيد في
ال ـج ــداول االنـتـخــابـيــة لتعارضه
مــع االنـتـخــابــات التكميلية ،كما
وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى ت ـخ ـص ـي ــص س ــاع ــة
مــن الـجـلـســة الـمـقـبـلــة  19مــارس
ل ـم ـنــاق ـشــة إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـكــومــة
حــول معالجة تــداعـيــات األمطار
والـسـيــول ،وعـلــى تنسيق مكتب
ً
المجلس و"األولويات" لـ  18طلبا
قدمها النواب لدراسة المقترحات
النيابية على هذا الصعيد.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس عـ ـل ــى
تـخـصـيــص ســاعـتـيــن ف ــي إح ــدى
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـم ـنــاق ـشــة
القضية االسكانية ،وعلى فصل
لجنة حقوق اإلنسان عن األسرة،
وزكى إليها كل من صفاء الهاشم
ومحمد الدالل وناصر الدوسري.
وطلب خليل عبدالله ضرورة
أن ي ـك ــون لـلـمـجـلــس م ــوق ــف مــن
شكاوى المواطنين التي تعرض
في لجنة العرائض والشكاوى.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،تـ ـ ـط ـ ــرق عـ ــدنـ ــان
عبدالصمد إل ــى مــوضــوع لجنة
ً
الـ ـع ــرائ ــض والـ ـشـ ـك ــاوى ،م ــؤك ــدا
أنها من أهم اللجان البرلمانية،
وغير صحيح أن من يقدم شكواه

للعرائض والشكاوى ال يمكن أن
يتناول ذلك مع القضاء.
وق ــال رئـيــس لجنة الـعــرائــض
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى م ـ ـبـ ــارك ال ـح ـج ــرف:
طــال ـب ـنــا ال ـح ـك ــوم ــة س ــاب ـق ــا ب ــأال
يحضر إ ل ــى اللجنة إال مـســؤول
فــي ال ــوزارة او الجهة الحكومية
ويـكــون لــديــه ال ـقــدرة على اتخاذ
الـ ـق ــرار والـ ـح ــل ،م ـس ـت ـغــربــا عــدم
حـضــور الـ ــوزراء للجنة مــذكــورة
بالدستور لحساب لجنة أخــرى
ً
لــم يــذكــرهــا الــدس ـتــور ،الف ـتــا إلــى
ً
ً
أنه في بريطانيا كان أمرا عرفيا
أن يحضر الملك لسماع الشكاوى
من المواطنين.
وأض ـ ــاف أن لـجـنــة ال ـعــرائــض
وال ـ ـش ـ ـك ـ ــاوى ل ـ ــن ت ـس ـت ـق ـب ــل فــي
ً
ً
اجتماعاتها إال وزيرا أو وكيال.
ً
و قــال خليل عبدالله مخاطبا
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ـ ـ ــم :أس ـ ـ ـجـ ـ ــل ش ـ ـ ـكـ ـ ــري ل ــك
خـ ــال زي ـ ــارة الـ ـع ــراق واالتـ ـح ــاد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي ،وك ـن ــت ت ـع ـمــل عـلــى
م ــدار الـســاعــة ،وتـشـكــر عـلــى ذلــك
الجهد ،ومــا ذكــرتــه مــن كلمة في
اتحاد البرلمان العربي حول عدم
التطبيع مع إسرائيل ومن واجبنا
أن نقول هذا الكالم رغم أنني كنت
أحد أعضاء الوفد.
وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس لـمـنــاقـشــة
األسئلة البرلمانية ،واستهل هذا
ً
البند عدنان عبدالصمد مناقشا
س ــؤال ــه ل ــوزي ــر ال ـم ــال ـي ــة إذ أك ــد
أن بـعــض ال ـب ـنــوك زادت الــديــون
المستحقة أكثر من  60في المئة،
فهل بنك الكويت المركزي موافق
على ذلك.
وأك ـ ـ ــد أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ت ـل ـت ــزم
بالضوابط التي أصــدرهــا البنك
ال ـمــركــزي ب ـشــأن ال ـق ــروض وهــذا
األخ ـ ـي ـ ــر ال يـ ـح ــاس ــب ت ـلــك

الغانم :التنسيق النيابي  -النيابي يثمر إقرار القوانين

ُّ
«تحسن في األداء التشريعي للمجلس إذا نجحنا في إقرار  5قوانين بجلسة واحدة»
ّ
أعـلــن الـغــانــم تسلمه رسميا اسـتـجــواب النائبين
الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف للوزير الروضان،
مشيرا الى أنه اتبع اإلجراءات الالئحية ،وأبلغ الوزير
باالستجواب ،وسيدرج على جدول أعمال جلسة 19
الجاري.
وقال الغانم ،في تصريح صحافي بعد جلسة أمس،
إن مناقشة االستجواب ترجع إلى اإلجراءات الالئحية
المتبعة وطلبات المستجوب وقرارات المجلس".
وأعـلــن االنـتـهــاء مــن بند الخطاب األمـيــري وإق ــرار
ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى ق ــان ــون ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي ،و"ف ــي
ذلــك إي ــرادات كبيرة لـلــوزارة ،وإن شــاء الله التنسيق
النيابي  -النيابي يثمر إقرار المزيد من القوانين مثل
ما هو مخطط له اليوم وغدا".
وأوضـ ــح "أن ــه فــي جـلـســة ال ـيــوم سـيـنــاقــش الطلب
الـمـقــدم مــن الـنــائــب عمر الطبطبائي ومجموعة من
ال ـنــواب بـشــأن الــرعــايــة السكنية فــي بــدايــة الجلسة،
ومن ثم ننتهي من قوانين حق االطالع والمختبرات
والـتـعــديــات عـلــى قــانــون الـعـمــل فــي الـقـطــاع األهـلــي
وقانون السجل العيني".
وب ـ ّـي ــن أنـ ــه" إذا ل ــم نـنـتــه م ــن ه ــذه ال ـقــوان ـيــن ال ـيــوم،
فسنستكملها فــي جلسة الخميس حتى ننتهي من
 5قــوان ـيــن ف ــي جـلـســة واحـ ـ ــدة ،وإذا نـجـحـنــا ف ــي هــذا

ّ
تحسن في األداء
األمــر ،وهــذا ما آمله ،فسيكون هناك
التشريعي لهذا المجلس".
وب ـخ ـصــوص جــولــة ال ــوف ــد الـبــرلـمــانــي إل ــى ال ـعــراق
واألردن ،قــال الغانم "إن هــذه الجولة إلــى الجمهورية
العراقية جاء ت بتوجيه من سمو أمير البالد الذي له
نظره ثاقبة ومستقبلية مهمة لما فيه الخير لهذا البلد".
وقال" :لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الـنــواب ورئيس مجلس ال ــوزراء استقبلونا استقباال
نشكرهم عليه ،ولكن أيضا ما هو مميز هو لقاءاتنا مع
كل الكتل النيابية في البرلمان العراقي ،وحدث حوار
صريح وتـبــادل ل ــآراء ،وسمعناهم واستمعوا إلينا،
والنتائج إيجابية ،وستنتهي بالنهاية إلى أمور فيه
خير لمصلحة البلدين".
وأضــاف الغانم" :أكدنا وشددنا على كل ما يتعلق
برفات شهدائنا الموجودين هناك ،ونشكر الجمهورية
العراقية على تخصيص ميزانية خاصة لهذا األمر الذي
كان في مقدمة نقاشاتنا".
وأوضــح أنه "فيما يتعلق بتردد البرلمان العراقي
بتوقيع بعض االتـفــاقـيــات مــع الـكــويــت ،فـصــار هناك
حوار ،ونقلنا كل ما دار إلى صاحب السمو األمير أمس،
وسموه شكر وأشاد بما قام به الوفد".
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم" :ب ـع ــد ذل ــك انـتـقـلـنــا إل ــى الـعــاصـمــة

األردنية عمان ،ولقينا نفس الحفاوة في االستقبال
من أشقائنا بــاألردن ،وذهبنا ونعتقد أن هذا واجب
إنساني إلى مخيمات الالجئين السوريين والالجئين
الفلسطينيين".
وأضــاف" :فيما يتعلق بأعمال االتحاد البرلماني
ال ـعــربــي ،والـ ــذي ك ــان بـعـنــوان الـقـضـيــة الفلسطينية
وال ـقــدس ،فموقف الـكــويــت ثــابــت واض ــح ال يتزعزع،
ً
ً
وكنا واضحين بأننا سنطرح بندا طارئا في االتحاد
البرلماني الدولي في الدوحة".
وأكـ ــد "سـنـعـمــل ع ـلــى إن ـج ــاح ه ــذا ال ـب ـنــد ،ولــديـنــا
اجتماع في مؤتمر االتحاد اإلسالمي األسبوع القادم،
وسنستثمر ه ــذه ال ـل ـقــاء ات اإلســامـيــة حـتــى نحشد
لهذا البند ،وطلبنا أن تكون هناك لجنة للمصالحة
الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وورد ذلك
في البيان الختامي".
وشدد على أنه "كنا من المطالبين برفض التطبيع
مع الكيان الصهيوني الغاصب ،وهذا أتى في البيان
الختامي ،وموقف الكويت ثابت ،وكان موقف إجماع
مــن الجميع وفــق مــا شــاهــدتــه خــال أعـمــال المؤتمر
من كل الــدول والــرؤســاء على هــذه القضية الشرعية
واإلنسانية والقومية ،وستظل على سلم أولوياتنا".
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جلسة اليوم تناقش اإلسكان و«االطالع» والسجل العيني و«األهلي»
الموافقة على طلب الحكومة تخصيص ساعة من جلسة  19الجاري لـ «تطاير الحصى»

الطبطبائي في حديث مع المبارك وبدت العقيل
الـبـنــوك بــل ب ــرر "ال ـمــركــزي"
الزيادة بشكل غريب اليمت للواقع
بصلة.
وذكر أن الفائدة قفزت إلى 60
في المئة لبعض القروض بعدما
ً
كانت ال تتجاوز  5في المئة ،الفتا
إل ــى أن ــه فــي أح ــد ال ـح ــوادث تمت
قرصنة حساب أحــد المواطنين
ولم تتم محاسبة المقرصن رغم
إعــادتــه المبلغ ،ونــأمــل مــن وزيــر
ال ـمــال ـيــة أن ي ـن ـبــه ع ـلــى مـحــافــظ
البنك المركزي محاسبة من يقوم
ً
ُبالقرصنة خصوصا أن بعض من
قرصنت حساباتهم لم تتم إعادة
األموال إليهم.
وقــال الحميدي السبيعي :إن
أسئلتي كلها لوزير التجارة ،وأنا
أريد أن استجوبه لذلك اكتفي.
وق ــال خليل عـبــدالـلــه :وجهت
س ـ ـ ـ ــؤاال ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ح ــول
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
شهادات الدكتوراه والماجستير،
وأه ـ ـ ـ ــدف مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ــى
تحصين المجتمع ،مشيرا الى ان
الكثير يحصل على شـهــادات لم
ينزل الله بها من سلطان ،وايهام
الشعب انها حقيقة ،وهي مزورة،
وانا اريد ان انشر االجابة الوزارية
لكشف المزيفين.
وأض ــاف :هـنــاك شـهــادات غير
معترف بها ووهـمـيــة ،الفـتــا الى
ان ال ـتــزويــر ط ــال حـتــى شـهــادات
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـضـ ــح ان ـه ــا
مضروبة.
وقــال عبدالله الــرومــي :اطالب
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ب ـت ـق ـي ـي ــم اداء
ال ـق ـيــادي ـيــن ،مــوض ـحــا ان اجــابــة
ال ــوزي ــر ال ـعــازمــي جـ ــاءت ســريــة،
واطلب من االمانة فك السرية كي
يعرف الشعب المزور ،فال سرية
بهذا االمر ،والبد ان نعرف اسماء
الـ ـم ــزوري ــن ع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد،
وتقدمت بمقترح ان كل من يدعي
صفة علمية ليست فيه يجب ان
يسجن.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ان االجـ ــابـ ــات
السرية تصل الى مكتب المجلس،
ونحن نرفع السرية عنها.
وتـ ـح ــدث م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــر عن
سـ ــؤالـ ــه لـ ــوزيـ ــر االوق ـ ـ ـ ـ ــاف ح ــول

توزيع مزارع االبقار ،فقال :ال ارى
جــديــدا مــن الـحـكــومــة بـمــوضــوع
االكتفاء الذاتي في ظل التوزيعات
الحكومية لمزارع االبقار ،مشيرا
الى ان الهيمنة اصبحت لبعض
االش ـخ ــاص ل ـهــذه الـ ـم ــزارع الـتــي
ب ــات ــت ت ـس ـت ـخــدم ك ــاس ـت ــراح ــات،
بينما الــواقــع يؤكد ان الحكومة
ال تجعل االم ــن الـغــذائــي اولــويــة
رغم خطورة االوضــاع بالمنطقة
مع وجود االزمات وطبول الحرب
تدق حولنا ،ولو اغلق الخليج غدا
فهذه مشكلة ،اذا اغلق البحر حتى
طائراتنا ال تنفع ،فما هو موجود
 19طائرة ،مطالبا بوجود خطط
كي ال يؤخذ القرار تحت توتر.
وقال علي الدقباسي ان وزارة
الــداخـلـيــة ال تـطـبــق تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات واالن ـتــرنــت ،وهـنــاك
محسوبيات في انجاز المعامالت
الخاصة بالناس ،والبد ان يكون
ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى م ـس ـط ــرة واح ـ ــدة
خاصة بالجوازات والهجرة.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة خــالــد
الجراح ان اجهزة الداخلية تعمل
ب ـش ـكــل م ـت ـط ــور ،وبـ ـع ــد اس ـب ــوع
س ـت ـخ ـضــع م ـع ــام ــات  800ال ــف
واف ــد للعمل االلـكـتــرونــي خاصة
ال ـج ــوازات ورخ ــص الـقـيــادة ومــا
ينفذ ورقيا هو المعامالت التي
ستحتاج الستثناء.
وأك ـ ـ ــد ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـك ـن ــدري
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة عـ ـ ـ ـ ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـع ـ ــان ـ ــة
بالمعلمين مــن ال ــدول الـتــي تلي
الكويت بمؤشر الجودة والتعليم
مـثــل مـصــر والـمـغــرب والـجــزائــر،
لذلك "يجب ان نتعاقد مع معلمين
مــن ال ــدول المتطورة بالتعليم"،
ووافق المجلس على اإلحاالت في
ظل رفض الكندري.
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس إلـ ـ ــى بـنــد
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـخـ ـط ــاب األم ـ ـيـ ــري،
حيث انتقد صــالــح عــاشــور عدم
انهاء مناقشته منذ شهر اكتوبر
"وهذه المرة األولى" ،وقال رئيس
ال ـج ـل ـســة ع ـي ـســى ال ـك ـن ــدري لــدي
كشف ومـلـتــزم بــه .وقــالــت صفاء
ً
الهاشم" :كوني عضوا في لجنة
الرد على الخطاب االميري أوافق

حدث في الجلسة
سعادة الرئيس
عندما خاطب عمر الطبطبائي رئيس مجلس األمــة بقوله
"أبو علي" ،قبل أن يتحدث في كلمته حول الرسائل الواردة ،رد
عليه الغانم :ما يصير يا عمر تقول أبو علي ،فقال له :خالص
أقول سعادة الرئيس ،قبل أن يتابع :والله نسيتني اللي بقوله.

قاعدة على قلوبكم
عندما زكى المجلس صفاء الهاشم عضوة في لجنة حقوق
اإلنسان بعد تصويت المجلس على فصلها عن لجنة المرأة،
علقت الهاشم :قاعدة على قلوبكم.

خراب التعليم

ً
أكد أحمد الفضل أن ما يحدث حاليا في وزارة التربية خراب
للتعليم ،والحل لن يتم إال من خــال تخصيص بعض أجــزاء
التعليم على أن تكون الدولة مشرفة وال تقدم الخدمة نفسها.

عندي استجواب
عندما أتى دور الحميدي السبيعي في األسئلة البرلمانية،
علق :أكتفي ...أنا عندي استجواب لوزير التجارة خالد الروضان.

إبر بانادول
وصــف مـبــارك الـحـجــرف إجـ ــراء ات الحكومة نحو معالجة
القصور ومحاسبة المسؤولين بأنها إبر بانادول ال تسمن وال
ً
تغني من جوع ،مطالبا بمعاقبة أي مسؤول يستولي على المال
العام ،ومحاسبة كل من يتعرض باإلساءة للوحدة الوطنية.

ً
السبيعي والروضان وجها لوجه

جلس الوزير الروضان إلى جانب الحميدي السبيعي ،الذي
ً
ً
قدم له استجوابا ،وجها لوجه في حضور الوزير أنس الصالح،
ودارت بينهما أحاديث باسمة.

عاصمة النفط
أش ــاد الـحـجــرف بـمـبــادرة أطلقها ع ــدد مــن الكويتيين بــأن
ً
تكون الكويت عاصمة النفط في العالم ،مشيرا إلى أنه إذا قامت
الكويت بعمل المشتقات النفطية فسيصل سعر البرميل إلى
ً
 500دوالر بدال من .60

ناصر الصباح في ابتسامة مشتركة مع الهاشم والكندري
ص ــال ــح ع ــاش ــور ف ـي ـمــا ق ــال ــه بــأن
نفرغ مالحظات النواب في اللجنة
المعنية".
أما أحمد الفضل فقال" :نالحظ
في الخطاب السامي هو توضيح
المشكالت ووضعت النقاط على
الـ ـح ــروف ،خ ــاص ــة فـيـمــا يتعلق
ب ـ ـظـ ــروف ال ـم ـن ـط ـق ــة والـ ـح ــري ــات
واص ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وت ـط ــوي ــر
ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـصـ ـح ــة واالهـ ـتـ ـم ــام
ً
ب ــال ـش ـب ــاب" ،م ـب ـي ـنــا أن "اصـ ــاح
االقتصاد ببساطة يكمن بخلق
فــرص العمل نتاجها يــدخــل في
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي ل ـل ــدول ــة ،وغـيــر
ً
ذلك يمثل عبثا ،حيث هناك 119
ألف خريج ،وهذه قنبلة موقوتة
ستنفجر إذا لــم تـتــم معالجتها
خالل فترة قياسية".
وت ــاب ــع :مــا ي ـجــري ح ــرام على
مستوى الدولة ،وخطة التطوير
يجب أن توجه للتجارب الناجحة
وإال ال طبنا وال غدا الشر ،وسمو
األمير أكد على حرية الرأي وأنه ال
يوجد سجين سياسي بالكويت،
وأتقدم بالشكر لسموه ،والقانون
أوجب على من يريد أن ترد إليه
الجنسية أن يقدم اعـتــذارا أو أن
ي ـت ـنــازل ع ــن جـنـسـيـتــه األصـلـيــة،
وأغلب من كانوا يريدون الربيع
الـعــربــي فــي الـكــويــت كــانــت على
جناسيهم مشاكل.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب م ـب ــارك
الحجرف :بعد الممارسة الطويلة
ألم يحن الوقت إلعادة النظر في
دستور الحريات وترسيخ مبدأ
تداول السلطة ،خاصة ونحن على
اعتاب االلفية الثالثة.
وأك ـ ــد ال ـح ـج ــرف ان مــوضــوع
اص ـ ـ ــاح ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـم ـث ــاب ــة حــب
الباندول ،ويجب تزويد المجلس
بخطة حقيقية للتعليم والصحة
لـ ـع ــام  ،2030وتـ ـت ــم ال ـم ـحــاس ـبــة
خـطــوة بـخـطــوة ،ونـحــن نتراجع
من سيئ الى اسوأ في القطاعين
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ،الف ـت ــا
الـ ــى اك ـت ـش ــاف أك ـث ــر م ــن ش ـهــادة
ط ـب ـي ــة م ـ ـ ـ ـ ــزورة ،ويـ ـح ــب ت ــزوي ــد
المستشفيات بطاقم طبي متميز،
وأتمنى من وزارة الداخلية وضع
قــانــون ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة نصب

ّ
نحصل
ً
سنويا 109
ماليين دينار
من التأمين
والضمان
الصحي

باسل الصباح

ع ـي ـن ـهــا وم ـح ــاس ـب ــة اي شـخــص
يـضــرب هــذه الــوحــدة ،فــأي شرخ
لها هو شرخ للوطن ككل.
وقـ ـ ـ ــال :ي ـج ــب إط ـ ـ ــاق مـسـمــى
صندوق المطاعم على صندوق
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،ألن
م ــن اس ـت ـف ــاد م ـن ــه ه ــم ال ـم ـطــاعــم
والطباخون فقط ،ويجب توجيهه
للصناعة.
ورفــع الغانم الجلسة الساعة
 12:15ربع ساعة للصالة.
واستأنف الغانم الجلسة بعد
أداء ص ــاة ال ـظ ـه ــر ،ح ـيــث أح ــال
الخطاب األميري إلى لجنة الرد
على الخطاب األميري ،بعد انتهاء
قائمة المتحدثين.

تقرير «الصحية»
وانتقل المجلس إلى مناقشة
تـقــر يــر اللجنة الصحية بشأن
ف ـ ـ ـ ــرض تـ ــأم ـ ـيـ ــن ص ـ ـحـ ــي ع ـل ــى
ال ــزائ ــري ــن ،وقـ ــال م ـقــرر اللجنة
أسـ ــامـ ــة ال ـش ــاه ـي ــن إن إض ــاف ــة
التأمين الصحي إلــى الزائرين
يستهدف تقديم خــد مــة أفضل
ل ـ ـهـ ــم ،وح ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـك ـفــول
ل ـل ـمــرونــة ف ــي اس ـت ـث ـنــاء بعض
الجهات كالوفود الزائرة.
وذكر النائب علي الدقباسي:
"وي ــن راح ــت الـ ــ ٥٠دي ـنــارا التي

يــدف ـع ـهــا الـ ـ ــوافـ ـ ــدون؟ ن ــري ــد أن
تستثمر هذه األموال التي دفعت
بالماليين بالشكل الصحيح،
ووص ـم ــة ع ــار تــدنــي الـخــدمــات
الصحية في الكويت".
أمـ ــا ال ـن ــائ ــب ع ـ ــادل الــدم ـخــي
فقال إن أموال التأمين الصحي
ل ـ ــم ت ـس ـت ـغ ــل ف ـي ـم ــا رص ـ ـ ــد ل ـهــا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع م ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،فــا
خدمات طورت وال مستشفيات
بنيت.
وذك ــرت صـفــاء الـهــاشــم" :في
 ٢٠١٨جـ ــاء ل ـل ـكــويــت  ٦٢١ألــف
زائر ،دشوا تعالجوا وخرجوا،
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات فـ ــي ال ـق ــان ــون
مرفوضة".
وأشار النائب خليل الصالح
إلى أن "القانون الذي تقدمت به
يعطي الفرصة ألهل الوطن ألن
يتطببوا فــي بــادهــم" ،مضيفا
أن "التأمين الصحي ألصحاب
كــروت الــزيــارة يمنح الميزانية
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة رافـ ـ ـ ــدا مــال ـيــا
جديدا".
وذكر النائب يوسف الفضالة:
"ع ـنــدمــا يـحـصــل ال ـم ــواط ــن على
تــأشـيــرة لـلــدول األوروب ـي ــة يجب
أن يدفع رسوم التأمين الصحي،
وح ــان الــوقــت لتطبيق ذلــك على
الوافدين من حملة كروت الزيارة"،
مبينا أن أدويــة الكويت يأخذها

الحجرف والسبيعي في حديث مع الجراح والصالح وبدا العتيبي

الــوافــدون ألهاليهم فــي بلدانهم
عند سفرهم ،وبعضها يباع في
الصيدليات.
ولفت النائب رياض العدساني
إلـ ــى أن وزارة ال ـص ـحــة مـطــالـبــة
بإعالن خطتها لتشغيل مستشفى
جابر والجهراء" ،ونرفض أن يدير
ا ل ـق ـطــاع ا ل ـخ ــاص المستشفيات
الحكومية" ،متابعا" :سأستجوب
الوزير المعني إذا تم االتجاه إلى
الخصخصة ،وخاصة فيما يتعلق
بالتعليم والصحة".
وخاطب صالح عاشور الوزير
باسل الصباح بالقول" :ال توجد
رؤية لتطوير الصحة في البالد،
وال ـن ـج ــاح ف ـقــط ف ــي ال ـم ـبــانــي ال
بالخدمات الصحية ،والمواطن
ف ـق ــد ث ـق ـت ــه ب ــالـ ـع ــاج ال ــداخـ ـل ــي،
والرغبة في العالج بالخارج".
وأضاف عاشور أن العراك على
الـمـنــاصــب الـقـيــاديــة فــي الصحة
أكثر من االتجاه لعالج المرضى
أو لتطوير الخدمات الطبية في
البالد.
أما عدنان عبدالصمد فقال إن
الكالم عن زيادة اإليرادات المالية
ب ـف ـضــل ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي عـلــى
الــزائــريــن للكويت غـيــر صحيح،
ولتحصل الحكومة أوال مبالغها
على شركات التأمين المتخاصمة
معها بالقضاء حاليا ،فــي حين
ق ـ ــال ع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري :مــن
يعتقد أن فرض التأمين الصحي
عـلــى الــزائــريــن يـســاهــم فــي عــاج
التركيبية السكانية مخطئ ،وال
ب ــد م ــن تـقـيـيــم ن ـســب ال ـجــال ـيــات
في البالد وعــدم جلب من لديهم
سلبيات كثيرة تؤثر سلبيا على
التركيبة.
وأوضـ ــح ح ـمــدان ال ـعــازمــي ان
ه ـن ــاك خ ـلــا ف ــي وزارة الـصـحــة
يجب على الــوزيــر االنتباه إليه،
وك ـي ــف يـعـيــن طـبـيــب عــائ ـلــة في
لـجــان المجلس الـطـبــي؟ فمكانه
في المستوصفات.
وقــال العازمي مخاطبا وزيــر
الصحة :اذا لم تجب عن سؤالي
ال ــذي مـضــى عـلـيــه أرب ـعــة أشـهــر،
فاستعد للمساءلة السياسية.
وص ــوت عـلــى قــانــون التأمين

الصحي للزائرين الى البالد في
المداولة االولــى ،فوافق عيله 47
وامـتـنــاع نــائــب واح ــد ورف ــض ،4
بحضور  52عضوا.

ضرورة قصوى
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ات ـج ــه فيه
الـ ـغ ــان ــم ال ـ ــى الـ ـم ــداول ــة ال ـثــان ـيــة
اعـتــرض كــل مــن عبدالله الرومي
واحـ ـم ــد ال ـف ـض ــل ،ط ــال ـب ـيــن ع ــدم
التصويت على المداولة الثانية
وإعادة القانون للجنة الصحية،
مـ ـ ـم ـ ــا اضـ ـ ـط ـ ــر ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم لـ ـط ــرح
الموضوع ألخذ موافقة المجلس
ال ــذي واف ــق على اج ــراء الـمــداولــة
الثانية للتأمين الصحي للزائرين،
والتي انتهت بموافقة  47وامتناع
نــائــب واحــد ورفــض  ،4بحضور
 52عضوا ،وأحيل الى الحكومة.
وعـلــق الــوزيــر بــاســل الصباح
بقوله ان قانون التأمين الصحي
للزائرين للبالد ضرورة قصوى،
مضيفا ان وزارة الصحة واجهت
مـ ـشـ ـك ــات فـ ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل مــع
شركات التأمين الصحي سابقا،
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم انـ ـتـ ـقـ ـلـ ـن ــا ل ـل ـت ـح ـص ـيــل
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي بـ ـه ــدف الـ ـح ــد مــن
ال ـم ـش ـكــات ال ـســاب ـقــة وحـصـلـنــا
 3.900ماليين مؤخرا.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم
للحكومة :عندما تـشــدون الهمة
ع ـلــى ال ــواف ــدي ــن تـحـصـلــون على
وفـ ــي شهر
رافـ ــد جــديــد ل ـلــدولــةِ ،
واحد تم تحصيل  3.900ماليين،
وأقــول لــوزيــر الصحة قــواك الله،
وبالمثل اقول ايضا للوزير خالد
الروضان.
وعقب الــوزيــر باسل الصباح
بـقــولــه :كــل الـمـعــامــات الـخــاصــة
ب ـت ـح ـص ـي ــل الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـص ـح ــي
ستتحول من اليدوي الى النظام
االلكتروني قريبا.
وقال الوزير الصباح :نحصل
س ـنــويــا م ــا ي ـق ــارب  109مــايـيــن
ديـ ـن ــار م ــن ال ـت ــأم ـي ــن وال ـض ـم ــان
الصحي.
بعدها رفع الغانم الجلسة على
أن تستأنف اليوم االربعاء.
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الحجرف والسبيعي :اصعد المنصة وواجه ممثلي األمة...
سأتعامل وفق الدستور
يرد:
والروضان
ُ

ً
قدما له استجوابا من  ٥محاور وأدرج على جلسة  ١٩الجاري
أك ــد ال ـنــائ ـبــان م ـب ــارك ال ـح ـجــرف والـحـمـيــدي
السبيعي أن استجواب وزير التجارة والصناعة
وزيــر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان
الذي قدماه على هامش الجلسة امس مستحق.
ودعـ ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي
بالمجلس أمــس ،الــوزيــر الــروضــان إلــى صعود
المنصة ومواجهة ممثلي األمة كي يعرف الشعب
الكويتي مــا تــم مــن تـجــاوزات فــي هــذا الجانب،
ً
ً
مؤكدا أنه يجب أال تكون الوزارة مكانا يوزع فيه
الوزير المناصب كيفما يشاء.
ورأى أن كـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـي ـس ــوا ب ـم ـن ــأى عــن
ال ـم ـســاء لــة ،ف ــي ح ــال أخ ــل أي مـنـهــم بــواجـبــاتــه
الوطنية وواجبه الدستوري.
ً
وأش ــار إلــى أن هناك وزي ــرا آخــر على المحك
سـيـتــم مـنـحــه فــرصــة أخ ـيــرة حـتــى يـكــون هناك
متسع من الوقت وشفافية تامة في هذا الجانب.
وأك ـ ــد عـ ــدم ق ـبــولــه إح ــال ــة االسـ ـتـ ـج ــواب إل ــى
ً
المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية ،داعيا

الحجرف والسبيعي

الـمــواطـنـيــن الـمـتـضــرريــن مــن عمليات النصب
ال ـع ـق ــاري وال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة إل ــى مـتــابـعــة
االستجواب بشكل حثيث.
من جانبه ،أفاد النائب السبيعي بأنه تم منح
الــوزيــر الــروضــان فرصة أكثر مــن  ٦أشهر وتم
تأجيل االستجواب  ٣أشهر إضافية من دون أن
يقوم بأي إصالح حقيقي وبالتالي أصبح ال مفر
من تقديم االستجواب.
وأكد السبيعي أن الهدف من االستجواب ليس
ً
التهديد بل اإلصالح ،متمنيا أن يصعد الوزير
المنصة فــي جلسة  ١٩م ــارس ال ـجــاري ويفند
محاور االستجواب.
ولفت إلى أن االستجواب تطغى عليه الصبغة
القانونية أكثر من السياسية ،وهناك مستندات
وأدلـ ــة وثـبــوتـيــات عـلــى كــل م ـح ــاوره ستعرض
عند مناقشته.
وشدد على أن حق المواطنين لن يضيع سواء
من تضرروا من النصب العقاري أو المشاريع

الصغيرة أو الهيئة العامة للصناعة أو بقية
الهيئات التابعة للوزير.
وبـيــن السبيعي أن الـمــرحـلــة الــاحـقــة ستكون
النظر إذا ما كان االستجواب يرقى لطرح الثقة أم ال.
وأضــاف أن االستجواب هو قناعة شخصية
ل ــه ولـلـحـجــرف وب ـن ــاء عـلــى تـلــك الـقـنــاعــة قــدمــا
ً
االستجواب ،مؤكدا أن التنسيق مع النواب سوف
يكون بعد االستماع إلى مناقشة المحاور.
وتمنى السبيعي على النواب عدم الحكم على
االستجواب بتجديد الثقة بالوزير من عدمه قبل
انتهاء جلسة مناقشة االستجواب.
من ناحية اخرى ،أكد الروضان أنه سيتعامل
مع االستجواب المقدم له من النائبين الحجرف
والسبيعي ،وفقا لألطر الدستورية.
وقال الروضان ،في تصريح صحافي بالمجلس
أمس ،إن "األدوات الرقابية ،ومنها االستجواب ،حق
أصيل للنائب وال يجادله عليها أحد ،وسنتعامل
ً
مع االستجواب وفقا لألطر الدستورية".

 ...والروضان

المستجوبان :الوزير تمادى في التجاوزات لكسب الوالءات
الوزير رعى
المعارض
العقارية وحث
المواطنين
على الشراء
دون تخوف
من النصب

هضم حقوق
الموظفين
في الترقيات
والتعيينات
والمكافآت
لمصلحة
البعض دون
اآلخر

اشـتـمـلــت صحيفة االس ـت ـج ــواب عـلــى  ٥م ـحــاور،
وج ــاء فيها :رغبة فــي تحقيق االص ــاح انطالقا من
المسؤوليات واالمانة التي حملتنا اياها ارادة االمة،
وحــرصــا على الصالح الـعــام ،وتصويبا ألداء وزيــر
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ال ــذي تــولــى الحقيبة ال ــوزاري ــة
بموجب الـمــرســوم رقــم  2016/ 312الـصــادر بتاريخ
 2016/12/10نقدم هــذا االستجواب مع كل االحترام
والتقدير لشخص الوزير ،إال أن تحقيق االصالح أكبر
من شخوصنا.
ل ـقــد ت ــم تـنـبـيــه الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـس ـت ـجــوب لـكـثـيــر من
المالحظات والتجاوزات والمخالفات في وزارة التجارة
والهيئات التابعة له ومن ثم تدرجنا معه حتى وصلنا
الــى التلويح باالستجواب ولكن مــع االســف تمادى
وزير التجارة والصناعة في التجاوزات لكسب بعض
الوالءات دون ان يسعى لإلصالح.
ان الـشـعــور بخطر تـلــك ال ـت ـجــاوزات ال يـقــف عند
م ـخــاوف ـنــا ف ـهــو امـ ــر بـ ــات مـسـتـقــرا لـ ــدى الـكـثـيــر من
المواطنين ومــن العاملين فــي وزارة الـتـجــارة وفي
الهيئات التابعة للوزير الرافضين لتالعب الوزير
ب ـم ـقــدرات ال ــدول ــة وثــروات ـهــا واس ـت ـمــرار ال ـت ـجــاوزات
والتنفيع وانتهاك حرمة المال العام وهــدر لحقوق
المواطنين والموظفين في قطاعات الوزارة وهيئاتها
ومع ذلك حرصنا على التدرج في المساءلة وقدمنا
األسـئـلــة وف ــق اح ـكــام الــدس ـتــور والــائ ـحــة الداخلية
لمجلس االمة ولكن مع االسف الى هذه اللحظة كثير
من االجابات لم ترد الينا في صمت مريب من الوزير
في استهتار واضح تجاه االدوات الدستورية ،وذلك امر
يكشف ان الحكومة التي لديها وزراء غير اكفاء وغير
قادرين على الرد على األسئلة البرلمانية لن يكونوا
قــادريــن على ان يحققوا االص ــاح المطلوب وتنفيذ
االصالحات التي تدعيها الحكومة.
لقد كنا نتطلع الى ان يكون الوزير متوافقا مع الكثير
من الطموحات خاصة فيما يتعلق بمواجهة انخفاض
اسعار النفط او تقلبات االسعار بما يستلزم توفير
اي ــرادات بديلة وتعزيز التجارة الداخلية والمحلية
ومشاريعها والنهوض بمجال الصناعة إال أن الواقع
أثبت تقاعسا على القيام بالواجبات الــازمــة التي
يمكن ان تخلق ايرادات بديلة إليرادات النفط والفشل
في خلق صناعات تدعم االقتصاد المحلي وتحقق
االكتفاء الــذاتــي ،ع ــاوة على افـشــال كــل طموح نحو
تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي ،وتحول طموح
المشاريع التجارية الرائدة وحلم الصناعات الوطنية
الى االحباط بسبب سياسة التنفيع وهدر المال العام،
بما لم يعد معه مجاال اللتماس العذر ألداء الوزير،
وأكبر دليل على ذلك ان جل ما يتباهى به وزير التجارة
والصناعة هو تطبيقات للخدمات االلكترونية.
لذا وعلى ضوء ما تقدم كان ال بد من أن نقدم هذا
االستجواب ليس ابراء للذمة وانما وضع االخ الوزير
امــام حــدود مسؤولياته ومحاسبته فيما تخاذل به
مــن احـتــرام تطبيق الـقــانــون وقصر بــه فــي االش ــراف
والرقابة على عمل ال ــوزارة والهيئات والمؤسسات
الملحقة والمستقلة.

المحور األول

«الصناعة»
خصصت
قسائم
واستغلت
مواقع لغير
المشروع
الصناعي

ال ـت ـع ــدي ع ـلــى ال ـق ــان ــون والـ ـم ــال الـ ـع ــام وارتـ ـك ــاب
التجاوزات اإلداري ــة والمالية وانعدام الــدور الرقابي
في وزارة التجارة:
أخل وزير التجارة والصناعة في القيام بالواجبات
المنوط امرها به وفشل في االرتقاء بالنشاط التجاري
رغم اقرار التشريعات الالزمة لتدعيم اي جهد للعمل
على ايجاد نشاط تجاري قوي يخدم تحول الكويت
الى مركز تجاري ومالي ،في ظل انعدام اي سياسه او
استراتيجية للنشاط التجاري والصناعي ،واقتصار
الجهود على االجتهادات التي لم تحقق اي أثر يذكر،
في الوقت الذي ثبت معه فشل الوزارة في الرقابة على
الشركات مما اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك
االداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت،
مما ولد االحباط ليس بين المستثمرين وانما عامة

المواطنين ،ولم يستفد من ذلك اال المتجاوزون على
القانون واصحاب الشركات الوهمية وشركات النصب
واالحتيال.
ولعل من أخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات
النصب واالحـتـيــال الـتـجــاري فــي الـمـعــارض ومنها
المعارض العقارية ،وكــأن وزارة التجارة والصناعة
مغلولة اليد عن ممارسة اي دور في ذلك ،بما يؤكد بما
ال يدع مجاال للشك أن االمر يتعدى التقصير الوظيفي
الى التواطؤ المتعمد من قبل بعض القياديين دون
رقابة على ادائهم من قبل الوزير اال إذا كان على علم
بمثل ذلك وصمت ،وهنا نكون امام جريمة أكبر في حق
الوطن وحق المواطنين.
تسببت وزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة بتقاعسها
وتخاذلها عن مباشرة اعمالها عند تنظيم المعارض
العقارية في اضاعة حقوق المواطنين واموالهم الذين
قاموا بشراء قسائم وعقارات لم يستطيعوا تسجيلها
او نقل ملكيتها نظرا لتالعب بعض الشركات العارضة
بملكيات االراض ــي والقسائم المطروحة وثبت انها
محملة بالتزامات مالية لصالح الــدولــة او مرهونة
للدولة او البنك او حتى غير مملوكة للشركة المسوقة.
وبهذا تضحي وزارة التجارة والصناعة مسؤولة
مسؤولية قانونية عن اهدار اموال هؤالء المواطنين
والمشاركة في عملية النصب العقاري التي تعرضوا
لها تحت رعاية الــوزارة ،خاصة ان المواطنين قاموا
بالشراء بعد التأكد من ان هذه المعارض العقارية تحت
رعاية وزارة التجارة والصناعة التي من المفترض انها
محل ثقة للمواطنين جميعا خاصة ان افتتاح هذه
المعارض تم برعاية واشــراف ورقابة وزيــر التجارة
والصناعة مما اضفى امانا مزعوما امام المواطنين
وحثهم على الشراء دون تخوف من عمليات نصب
وخالفه.
ان وزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ل ــم تـقــم بواجبها
بالتحقق مــن ملكية بعض الـشــركــات المشاركة في
المعارض للعقارات واالراضي المعروضة للبيع ولم
تقم بمراجعة التسجيل العقاري بــوزارة العدل بشأن
االراض ـ ــي وال ـع ـق ــارات ال ـتــي سـيـتــم طــرحـهــا ف ــي هــذه
المعارض العقارية لتتحقق من خلو هــذه االراضــي
والعقارات من الرهن او الحجز من قبل اخرين تمنع
تسجيلها باسم المشترين الجدد.
كما لم تقم بمراجعة البلدية للتحقق من خلو هذه
االراضي والعقارات من ثمة مخالفات تعيق تسجيلها
باسم المشترين الجدد ،ولم تقم بمراجعة وزارة المالية
للتأكد من خلو المشاريع المعروضة للبيع من ثمة
ديــون او رســوم للدولة او االخــريــن خاصة ان بعض
الشركات المشاركة في هذه المعارض مدينة للدولة.
ل ــم ت ـقــم الـ ـ ـ ــوزارة ب ــدوره ــا ال ـم ـن ــوط ف ــي إلـ ــزام
الشركات في المعارض التسويقية العقارية وضع
المخططات المعتمدة من البلدية في مكان بارز
اثناء فترة العرض مما استحال على المشترين
الجدد تحويل القسائم المشتراة بسبب بعض
هذه المخالفات.
ان مجلس الوزراء قام بإصدار قرار تم التأكيد
عليه فــي بــرنــامــج االص ــاح الحكومي ال ــذي اقر
في  2016بالتزام ال ــوزارات والجهات الحكومية
بالهيكل التنظيمي للجهة وبحال التغيير يجب
اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية اال ان وزير
التجارة لم يلتزم بهذا القرار وأصر على مخالفاته.
ان المواطن ال يزال يعاني من ارتفاع االسعار،
وال تزال وزارة التجارة والصناعة متخاذلة عن
القيام بما هو مطلوب للحد من ارتفاع االسعار،
وذه ـبــت كــل الـتـصــريـحــات الـتــي ال نسمعها عن
السعي لضبط االسعار وخفضها ادراج الرياح،
فهي تصريحات لــم تكن اال الستيعاب السخط
الشعبي خالل شهر رمضان دون نتائج تذكر.
وهـ ـ ــا نـ ـح ــن نـ ــواجـ ــه م ـص ـي ـب ــة اخـ ـ ـ ــرى اال وه ــي
سحوبات البنوك وما يتخلل بعضها من غش وعدم
شفافية فالقانون رقم  1995/2الــزم وزارة التجارة
والصناعة باإلشراف والرقابة على جميع اساليب

الروضان والسبيعي في ضحكة مشتركة ومعهما الصالح والفضالة

تكرار التعاقد
مع مبادرين
معينين
دون األخذ
بالتعاقد
السابق مما
ترتب عليه
تجاوز مبلغ
التمويل

البيع لألسعار المنخفضة وعلى عروض الجوائز
المجانية (منها سحوبات البنوك) وجميع االعالنات
التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المحور الثاني
اإلخـ ــال بـحـقــوق الموظفين ومـحــاربــة الـكـفــاءات
الوطنية وانـتـشــار المحسوبية فــي جميع الهيئات
التابعة إلشراف الوزير المستجوب:
ثبت ان وزارة التجارة والصناعة تقاعست عن شغل
الوظائف للهيكل التنظيمي رغم سابق التحذير من ذلك
في تقرير ديوان المحاسبة  2017/2016اال انها استمرت
في تماديها على هذا النحو.
ك ـمــا تـبـيــن صـ ــرف آالف الــدنــان ـيــر ع ـلــى عـ ــدد من
المهندسين دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع
العمل الميدانية وتحميل المال العام آالف الدنانير
س ـنــويــا بـسـبــب ص ــرف ب ــدل طـبـيـعــة ع ـمــل وم ـكــافــأة
تـشـجـيـعـيــة لــوظــائــف تـفـتـيــش لـمــوظـفـيــن ال تــدخــل
وظائفهم ضمن تصنيف وظائف التفتيش ومستمرة
المشكلة منذ  2015دون ان تعالجها الوزارة رغم سابق
التحذير في تقرير ديوان المحاسبة .2017/2016
ان تلك التجاوزات المالية جاءت على سبيل المثال
وليس الحصر وهي جزء من تجاوزات مالية وادارية
جسيمة ،وتـعـكــس نـهــج الـقـيــاديـيــن فــي الـ ـ ــوزارة في
التطاول على المال العام ،واهداره دون رادع لهم ،كما أن
ذلك صورة من صور الفساد االداري الذي اصاب الوزارة
وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات
والمكافآت لمصلحة البعض دون اآلخرين ،وبات معيار
المعرفة الشخصية أسمى من الوالء الوظيفي.

المحور الثالث

االستجواب
ليس إلبراء
الذمة إنما
لوضع
الوزير أمام
مسؤولياته

التجاوزات االداريــة والمالية والتعدي على المال
العام في الهيئة العامة للصناعة:
يتضح الخلل من خالل مقارنة الحساب الختامي
للهيئة العامة للصناعة لميزانية العام 2018/2017
مع الحساب الختامي لكل من ميزانية 2016/2015
و 2017/2016حيث انخفضت نسبة االيرادات الفعلية
عــن المتوقعة فــي الميزانية للعام  2018/2017الى
 %12.5بعدما كانت في الحساب الختامي لميزانية
 2016/2015بنسبة .%25.8
وفي ظل الحاجة الى تطوير الصناعات الوطنية
وتشجيعها وخلق االكتفاء الذاتي من تلك الصناعات
نجد استمرار تدني نسب االنجاز للمشاريع االنمائية
المتضمنة بــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة للسنة المالية
 2018/2017فيما يتعلق بنشاط الهيئة ،وتكرار عدم
دقة اعداد تقديرات الميزانية واالنحراف فيها ،وتضخم
رصيد ذمم االيرادات بمبلغ  21مليون دينار وهي مبالغ
مستحقة للهيئة عن قيمة مياه التبريد المزود للشركات
النفطية والمبالغ المستحقة عن االيجارات والمخالفات
على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية،
اذ ان التقاعس واالخالل بالواجبات الوظيفية في هذا
الشأن فيه هدر للمال العام وتجاوز عليه وتنقيع للغير،
ولألسف الشديد فإن تلك التجاوزات في تزايد دون
معالجة ودون ممارسة لوزير التجارة والصناعة ألي
دور رقابي وتنفيذي أو دور في المحاسبة والمساءلة
خاصة أن الوزير يــرأس مجلس ادارة الهيئة العامة
للصناعة وليس فقط مشرفا عليها.
كما اثبتت البيانات والمكاتبات المتبادلة بين ادارات
الهيئة وقع الكثير من السرقات المتكررة في بعض
المناطق الصناعية وهــي منطقة الشعيبة الغربية
ومنطقة امغرة الصناعية خالل الفترة االخيرة ،ولم
تتخذ الــوزارة االجــراءات الكافية تجاه هذه السرقات
وال ــذي يعني تقاعس الهيئة الـعــامــة للصناعة في
اتخاذ االجراءات الالزمة نحو ابالغ السلطات األمنية
بهذه السرقات.
ان الفشل الواضح في ادارة الهيئة العامة للصناعة
ال يمكن السكوت عليه فــي ظــل اسـتـمــرار عــدم شغل
الوظائف الشاغرة في الهيئة.
كما ان الهيئة قامت بتصرفات مالية دون اخطار
ديــوان المحاسبة بالمخالفة لقانون حماية االمــوال
ال ـع ــام ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــاالس ـت ـث ـمــار داخ ـ ــل وخـ ــارج
الكويت بقيامها بإنشاء ودائع ثابتة بمبالغ ضخمة.
وتخصيص قسائم واستغالل مواقع لغير المشروع
الصناعي وذلك بالمخالفة للتنظيم الصناعي وعدم
القيام بواجباتها المقررة مما أدى إلى التعدي على
المال العام على مرأى ومسمع منهم وبعلمهم.
وفــي ظــل حــاجــة الـبــاد الــى االسـتـفــادة مــن بعض
المواقع لتوفير المساكن الحكومية عبر المؤسسة
العامة للرعاية السكنية نجد التأخر والتقاعس من
قبل الهيئة العامة للصناعة فــي معالجة االط ــارات
المستعملة والتالفة وعــدم قيامها بإصدار ضوابط
عمل وتــدويــر االطـ ــارات وابـ ــرام عـقــود تنظم العالقة
بين الطرفين وتحديد القيمة االيجارية للمساحات
المستغلة وعدم محاسبة الشركات.

ال يوجد نظام
يتحقق من
صحة الكميات
المصروفة
للمستفيدين المحور الرابع
من المواد
ال ـت ـج ــاوزات اإلداريـ ـ ــة والـمــالـيــة فــي أعـمــال
الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة:
اإلنشائية
ان ـنــا ن ــواج ــه م ــن خ ــال م ــا يـ ــدور ف ــي الـصـنــدوق
الــوطـنــي لـلـمـشــاريــع الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ليس
المدعومة

مجرد مخالفات مالية او تجاوزات ادارية او اخطاء
وظيفية وانـمــا نحن بصدد جريمة فيها استيالء
على المال العام دون وجه وتمكين اخرين من اموال
الشعب وامام جريمة تمس صندوقا رأسماله مليارا
دينار كويتي ،ولقد بلغ االهمال في الرقابة خطرا ال
يمكن السكوت عنه.
ومثال ذلــك التجاوز على المال العام لمصلحة
م ـبــادريــن معينين بــالـمـخــالـفــة لـلـقــانــون بـلــغ مــدى
تكرار التعاقد مع نفس المبادرين دون اخذ التعاقد
الـســابــق بــاالعـتـبــار مـمــا تــرتــب عليه ت ـجــاوز مبلغ
تمويل الصندوق النسبة المقررة قانونا.
كما ارتكب الصندوق اخالال بواجباته الوظيفية
وهــدر الـمــال الـعــام ووضــع المبادرين تحت رحمة
البنوك ،بتعاقد الصندوق مع اربعة بنوك لالستفادة
من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات
االئتمان وتحصيل االقساط من العمالء تحت مسمى
عقود تحصيل وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات.
ومنح ذلك االمر للبنك الحق في خصم اي مبالغ
تـسـتـحــق ل ــه م ــن اي ح ـس ــاب ل ـل ـص ـنــدوق خـ ــال 14
يوما من بعد تقديم البنك لكشف شهري بالمبالغ
المطلوبة وبلغ اجمالي مستحقات البنوك مليونا
و 38الف دينار حتى  31اغسطس  2018وقد ادى ذلك
الى حلول البنوك محل الصندوق بالمخالفة للقانون
في تلقي طلبات التمويل من اصحب المشاريع وادى
ايضا الى خسارة الصندوق لنسبة  %125من ايراداته
اإلدارية المحصلة من المبادرين لتغطية مصروفاته
ال ـتــي خصصها ال ـقــانــون ،ورغ ــم كــل ذل ــك فالبنوك
المتعاقد معها لم تلتزم بإجراء زيارات ميدانية ربع
سنوية للمشروعات وفقا للتعاقد ،كما لم تعرض
العقود على ديوان المحاسبة ألخذ موافقته المسبقة
بالمخالفة لقانون انشاء ديوان المحاسبة.
ان القائمين على الصندوق لم يجدوا من يراقبهم
ويحاسبهم في ظل تقاعس الوزير المستجوب عن
سلطته ومسؤولياته فقد اكتشف ديوان المحاسبة
وجـ ــود ارقـ ــام مـتـشــابـهــة ألك ـثــر م ــن عـقــد م ــن عـقــود
التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين ،وعدم
قيام الصندوق بتحويل مبالغ التمويل للمبادرين
رغــم حـلــول اج ــال استحقاق االق ـســاط وع ــدم تمكن
المبادرين من االستفادة من التمويل بعد استكمالهم
لإلجراءات.
كما تبين وجود ضعف وقصور في انظمة الرقابة
الداخلية وعدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمراجعة
تقييم المشروعات والتمويل لفترات طويلة ،اننا
نجد ان القائمين على الصندوق فشلوا في اتخاذ
االج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لـلـتـعــاقــد م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للصناعة بشأن تخصيص اراض للمبادرين وهو
ما يكشف سوء التخطيط وفشل األداء.
المحور الخامس
اهـ ــدار ال ـم ــال ال ـع ــام ب ـعــدم اسـتـكـمــال االج ـ ــراءات
الرقابية بالمخالفة لتعليمات د ي ــوان المحاسبة
وعدم التعاون مع الديوان وتضليله واخفاء البيانات
والمستندات الــازمــة عنه ،وعــدم تحصيل الديون
المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام
ومـخــالـفــة قــواعــد اع ــداد الـمـيــزانـيــة واالن ـح ــراف في
التقديرات:
بات واضحا فشل الوزير المستجوب في تحقيق
االي ـ ــرادات الــازمــة لـعــدم وج ــود سـيــاســة مــالـيــة في
تـقــديــر الـمـيــزانـيــة واالرت ـق ــاء بـ ــأداء وزارة الـتـجــارة
والصناعة أدى الــى انخفاض االي ــرادات المحصلة
عن السنة المالية  2018/2017في الوقت الذي تحتاج
الميزانية العامة للدولة لتعزيز االي ــرادات ،كما أن
المصروفات زادت عــن السنة المالية 2017/2016
بنسبة  ،%37.7لذلك كانت البيانات المالية للعام
 2016/2015أفضل حــاال مما عليه في عهد الوزير
المستجوب.
كما ثبت استغالل ميزانية  2017/2016لتغطية
مشتريات عن ميزانية  2016/2015بالمخالفة لقانون
اعــداد الميزانية بكلفة  180ألــف ديـنــار االمــر الــذي
يظهر مصروفات الوزارة على غير حقيقتها.
تكررت التجاوزات المالية والمخالفات في وزارة
التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات الملحقة
والمستقلة الخاضعة إلشراف الوزير الموجه اليه
االستجواب ومنها التعاقد وتمديد بعض العقود
ال ـتــي تـحـمــل ال ـمــال ال ـعــام كـلـفــة دون ال ـعــرض على
ديــوان المحاسبة واالهمال في الرقابة والمتابعة
والـجــرد لـفــروع تموين الـمــواد الغذائية وتبين ان
 22فرعا فقط تم جردها من اصل  82فرعا بنسبة
 %27فقط وظهور فروقات في الصرف وعدم وجود
سجل للمواد التالفة وهي ذات المشكلة منذ ،2015
فإن الجريمة األكبر ليس في ان تكتشف مخالفات
وت ـج ــاوزات فــي قـطــاع معين وان ـمــا أن يـتـكــرر ذلــك
ويتمادى المتجاوزون ألنهم لم يجدوا رادعا ومراقبا
ومسائال لهم ،بما حمل المال العام اعباء بـ  224ألف
دينار كويتي وارتفاع التكلفة.
كـمــا ثـبــت ع ــدم وج ــود ن ـظــام يـكـفــل الـتـحـقــق من
صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد
االن ـشــائ ـيــة ال ـمــدعــومــة ومـطــابـقـتـهــا م ــع الـكـمـيــات
المخصصة لكل مستفيد.
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العازمي :ال تغيير في نسب قبول الجامعة
ّ
توقع ارتفاع الطاقة االستيعابية خالل العام المقبل
فيصل متعب

أكد الوزير العازمي عدم تغيير
القبول بالجامعة هذا
نسب ً
العام ،الفتا إلى أنه من المتوقع
أن ترتفع الطاقة االستيعابية
في خطة القبول للعام المقبل.

أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،د .ح ــام ــد
ال ـعــازمــي ،أن نـســب الـقـبــول في
جامعة الكويت لــن تتغير هذا
العام ،مبينا أن األمر يعود إلى
قرارات مجلس الجامعة ،إال أنه
ال نية لدى المجلس بتغييرها
في خطة القبول للعام الدراسي
.2020 /2019
وأشار العازمي ،في تصريح
للصحافيين أمــس ،إلــى أن من
المتوقع أن ترتفع طاقة الجامعة
االستيعابية فــي خطة القبول
للعام المقبل ،مع االنتقال إلى
مـبــانــي الـجــامـعــة ال ـجــديــدة في
الشدادية ،الفتا إلى أنه متوقع
من الحرم الجديد أن يستوعب
 40أل ــف طــالــب وط ــال ـب ــة ،األم ــر

ال ـ ــذي ي ـح ـقــق الـ ـه ــدف ال ـمــرجــو
م ــن ال ـش ــدادي ــة ب ــزي ــادة الـطــاقــة
االستيعابية لجامعة الكويت.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى
ل ـل ـج ــام ـع ــة أقـ ـ ــر فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــه
األخ ـيــر خـطــة االن ـت ـقــال لبعض
ا لـكـلـيــات فــي سبتمبر المقبل،
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددا عـ ـ ـل ـ ــى أن االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
للشدادية سيساهم في االرتقاء
بالمستوى األكاديمي للجامعة،
لما يحتويه الحرم الجديد من
تـقـنـيــات وأســال ـيــب حــديـثــة في
التدريس.
وأع ـ ـ ــاد الـ ـع ــازم ــي ت ــأك ـي ــد أن
المواقع الحالية لجامعة الكويت
ستترك لجامعة حكومية أخرى،
نافيا أي إشاعات بشأن منحها
ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وم ـب ـي ـنــا أن

حامد العازمي

قانون الجامعات الحكومية في
اللجنة التعليمية ،و لــم يطرح
للنقاش في مجلس األمة بعد.

«تدريب التطبيقي» إللغاء خطة «التكنولوجية»
طــال ـبــت رابـ ـط ــة أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـتــدريــب
للكليات التطبيقية مـجـلــس إدارة الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزير
ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ب ـض ــرورة
إلـ ـغ ــاء ال ـخ ـطــة ال ــدراسـ ـي ــة ال ـم ـط ــورة لكلية
الدراسات التكنولوجية ،التي أقرها مجلس
إدارة ا لـهـيـئــة ،و ت ــم تطبيقها عـلــى الطلبة
المستجدين في الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي .2019-2018
وأكــدت الرابطة ،في بيان أمــس ،ضــرورة
إعادة الخطة مرة أخرى للعرض على مجلس

إدارة الهيئة ،وإعطائها المزيد من الدراسة،
للحفاظ على المهنية لدى خريجي الكلية من
الناحية الفنية والمهارية والحرفية.
وطالبت أيضا بالعودة فورا إلى الخطة
ال ـقــدي ـمــة ،لـمــا تـمـثـلــه «ال ـج ــدي ــدة» م ــن خطر
حقيقي على مخرجات الكلية ،وعلى سوق
العمل ،حيث إنها بمنزلة نحر للمهنية من
الوريد للوريد ،وستكون انعكاساتها على
سوق العمل أخطر مما يتصور البعض.
وتابعت« :من المعلوم للجميع أن سوق
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ك ــان يشكو

دائ ـمــا مــن س ــوء مـخــرجــات كلية الــدراســات
التكنولوجية ،خصوصا في الجانب المهني
والتقني والمهاري».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة ب ـ ـ ــأن «ت ـ ـلـ ــك ال ـخ ـط ــة
المشؤومة تم بمقتضاها تخفيض الوحدات
الالزمة للتخرج من  87الى  ،75وتم تطبيقها
فعليا بالفصل الدراسي األول ،2019-2018
وبقراء ة بسيطة للطريقة التي فرضت بها
هذه الخطة على الكلية نجدها ال تتناسب
أبــدا مع الــرؤيــة السامية لسمو أمير البالد
.»2035
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تسويق 12112
مطبوعة للجامعة
بمعرض القاهرة

عرض التجربة القطرية لمدارس
« »STEMفي «»GUST

أع ـ ـلـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـن ـش ــر
العلمي في جامعة الكويت
تـ ـس ــو ي ــق  12112نـسـخــة
م ـ ــن مـ ـطـ ـب ــوع ــات ج ــام ـع ــة
الكويت بمعرض القاهرة
الدولي للكتاب في دورتــه
ال ـخ ـم ـس ـي ــن ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت
أخيرا.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ،فــي
ب ـيــان ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،أن
المشاركة في هذا المعرض
ت ــأت ــي م ــن واق ـ ــع م ـمــارســة
الجامعة لدورها الحضاري
فـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي إن ـتــاج ـهــا
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي ،والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــري ـ ــف
بإصداراتها ّ
القيمة.
وت ــاب ــع ال ـم ـج ـلــس« :فــي
تـ ـظ ــاه ــرة ث ـق ــاف ـي ــة ك ـب ــرى،
وبـ ـحـ ـل ــول ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ضـ ـي ــف ش ـ ــرف،
وتـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة وح ـض ــور
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـس ـ ــي ،وب ـ ـح ـ ـضـ ــور
رج ــاالت الــدولــة وع ــدد من
س ـ ـفـ ــراء وقـ ـن ــاص ــل الـ ـ ــدول
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة واألجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة،
ووسط حشد من المثقفين
والـ ـمـ ـهـ ـتـ ـمـ ـي ــن ب ـص ـن ــاع ــة
الـ ـكـ ـت ــاب ونـ ـ ـش ـ ــره ،اف ـت ـتــح
الرئيس المصري معرض
القاهرة الدولي للكتاب في
دورته الخمسين».

بحثت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTمع الوفد
القطري الزائر للكويت برئاسة
وكيلة التعليم الـعــام فــي دولــة
قـطــر الشقيقة فــوزيــة الـخــاطــر،
عرض التجربة القطرية لمدارس
« STEMالـ ـ ــرؤيـ ـ ــة– ال ـت ـط ـب ـيــق–
ال ـت ـح ــدي ــات» ،ب ـح ـضــور رئـيــس
مجلس األ م ـنــاء محمد البحر،
ورئيس الجامعة د .وليد صالح
بوحمرا ،وعميدة شؤون الطلبة
د .رغ ـ ــد الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،وق ـ ـيـ ــادات
الـجــامـعــة فــي ال ـحــرم الجامعي
بمشرف.
وقـ ــال ول ـيــد ب ــوح ـم ــرا« :إن ـهــا
ل ـل ـح ـظ ــة اع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز وت ـ ـقـ ــديـ ــر أن
نفتتح اليوم الحلقة النقاشية
لمناقشة التجربة القطرية في
بـنــاء م ــدارس منهجية ،STEM
حـيــث إ ن ـهــا منهجية مستمدة
مـ ــن ت ـك ــام ــل م ـ ـجـ ــاالت (ال ـع ـل ــوم
والـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــات
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا) ي ـك ــون فـيـهــا
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا عـ ـ ـل ـ ــى ح ــل
ً
ال ـم ـش ـك ــات ،وم ـل ـم ــا ب ـم ـهــارات
ً
الحياة المختلفة ومهيئا لسوق
الـعـمــل ،لــذلــك أصـبـحــت العديد
من الدول تطبق هذه المنهجية
ال ـم ـت ـط ــورة وإدم ــاجـ ـه ــا ضـمــن
المنهج التعليمي».
وأضاف بوحمرا أن «جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
دأبـ ــت ،بــالـتـعــاون مــع مؤسسة
ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،على
ت ـق ــدي ــم ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـه ـن ـيــة فــي

ً
متحدثا إلى الوفد
بوحمرا
مجال  STEMلمعلمي وموجهي
وزارة ال ـتــرب ـيــة رغ ـب ــة ف ــي دفــع
ع ـج ـلــة ال ـت ـط ــوي ــر بــالـمـنـظــومــة
التعليمية».
وتابع «إننا نتطلع من خالل
هذه الحلقة النقاشية االستفادة
من الخبرات القطرية المتميزة،
ل ـت ـح ـق ـي ــق هـ ـ ــدف ن ـس ـع ــى إل ـي ــه
ً
جميعا ،وهو إحداث نقلة نوعية
ف ــي أن ـظ ـم ـت ـنــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،من
النموذج التقليدي القائم على
ال ـح ـفــظ وال ـت ــذك ــر ،إل ــى ن ـمــوذج
ت ـع ـل ـي ـم ــي قـ ــائـ ــم عـ ـل ــى ال ـت ـع ـلــم
ً
النشط يكون المعلم فيه محفزا
لإلبداع».
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ف ــوزي ــة
ال ـخــاطــر إن «مـنـهـجـيــة STEM
 Educationت ـع ـت ـب ــر م ــد خ ــا
تـعـلـيـمـيــا ت ــم ت ـط ــوي ــره إلعـ ــداد
طـلـبــة الـتـعـلـيــم ال ـع ــام لـلــدراســة
الجامعية والدراسات العليا في

مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــات
 ،STEMباإلضافة إلى التحاقهم
بتخصص جامعي مرتبط بتلك
العلوم االربعة».
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر أن
« STEMيهدف إلى تعزيز عقلية
االستفسار والتحقق والتفكير
الـمـنـطـقــي وم ـ ـهـ ــارات ال ـت ـعــاون
ل ـ ــدى ال ـط ـل ـبــة وال ـع ـم ــل كـفــريــق
واحد ،كما ينمي التكامل ويعزز
فهم المناهج التعليمية فيما
يـتـعـلــق ب ـهــذه ال ـم ـجــاالت وبـمــا
يحقق جودة التعليم المطلوبة،
وذل ـ ـ ــك بـ ـه ــدف تـ ــزويـ ــد أس ـ ــواق
العمل بعمالة مؤهلة في مجال
التكنولوجيا المتقدمة».

دلبلا
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ﺧﺎرج اﻟﺴﺮب :إﺻﻼح ﺷﺎﻫﻲ
وﺳﻴﻦ إﺻﻼح اﻟﺸﻮارع
ﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺠﺮي
وﺻﻠﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﺎم اﻟﻮاﺗﺴﺎب اﻟﺰاﺟﻞ ﻫﺎﺷﺘﺎق »اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮة
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ« ،وﺑﻌﺪه ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻏﻨﺖ ﺣﻤﺎﻣﺔ واﺗﺴﺎﺑﻴﺔ
أﺧــﺮى ﺑﻬﺎﺷﺘﺎق »ﺑﻘﺎء اﻟــﻮزﻳــﺮة ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ« ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻤﻬﻮر
ً
ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﺷﺘﺎق ﻧﺸﻂ ﺟــﺪا! واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺸﻲء اﻟﻨﺸﻂ ﻓﻌﻼ
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻜﻞ »ﻣﻄﻴﺮﺟﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻗﺎت« ﻫﻮ ﺣﺼﻰ اﻟﺸﻮارع
اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻲ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺣــﺪب وﺻ ــﻮب ،ﻫــﺬا اﻟﺤﺼﻰ ﺻﺎر
»ﻳﻨﺎم ﺑﻤﺮدان ﺳﻴﺎراﺗﻨﺎ« ،وﺑﻤﻞء ﺟﻔﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻫﺎﺷﺘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺴﻬﺮ
اﻟﻤﻐﺮدون ﺟﺮاﻫﺎ وﻳﺨﺘﺼﻤﻮن!
واﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة وﺑ ـﻘــﺎؤﻫــﺎ ﻟــﻦ ﻳﻠﻐﻴﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺣـﺼــﺎة واﺣ ــﺪة
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻛﺎﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻫﺔ ﺣﻔﺮة ،وﻟﻦ ﺗﻘﻒ إﻻ ﺑﻮﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟـﻤــﺮﺻــﻮد ،وﻫــﻮ ﺟــﺎم ﺳـﻴــﺎرة ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ
ً
ً
راﺗﺒﻪ »اﻟﻤﻘﺮوض« ،اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻣﻨﻪ »ﻛﻲ ﻧﺘﺎ« ﻻ »ﻛﺎﺷﺎ« ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ
ً
أﻛﻞ اﻟﺤﺼﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﺴﻴﺮا وﺷﺮب!!
اﻟﻮزﻳﺮة اﻋﺘﺬرت ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻦ اﻷذى اﻟﻐﺎﺷﻢ اﻟﺬي ﻧﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮ
ﺳﻴﺊ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﺼﻰ ،واﻻﻋﺘﺬار ﻣﻦ ﺷﻴﻢ اﻟﻜﺮام ﻃﺒﻌﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﻴﻢ اﻟﻮزراء ،ﻓﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ،وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺮط ﻟﺤﺮف اﻟﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ً
اﻟﻮزﻳﺮة ،وﺑﺠﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ﺟﺪا رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮت ﻛﻞ أﻣﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﻮارﻋﻨﺎ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻄﺎر،
ﺳﻮف ﻧﺤﺎﺳﺐ ،ﺳﻨﺤﻴﻞ ،ﺳﻨﻌﺎﻗﺐ ،ﺳﻨﻌﻤﻞ ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺣﺮف
اﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺣﺮف ﺗﺴﻮﻳﻒ ﻻ ﺣﺮف ﺣﺰم وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﻨﺺ أﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺳﻄﻮر اﻟﺴﻠﻄﺎت ،واﻷدﻫــﻰ
واﻷﻣﺮ ﻫﻮ رﺑﻂ اﻟﻮزﻳﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻮارع ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻛﺄن
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺤﺼﻰ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص ﻹﺻﻼح
ﺟﺎم ﺳﻴﺎرﺗﻪ وﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إﺻﻼح »ﺧﻤﺎل« ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد!!
ً
أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وزﻳﺮ أن ﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻻ اﻷﻗﻮال ،وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
إدﻣ ــﺎن ﺣــﺮف اﻟﺴﻴﻦ ﻣــﺎ اﺳﺘﻄﺎع ،وإن ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓــﻼ ﻳﻜﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﺴﺎب آﻣﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻴﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﻜﻮرا ﻟﻴﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ً
ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ،وﻟﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ اﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﺷﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺔ ﻟﻴﻌﺪل
ﻣﺰاﺟﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﻣﺰاج ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎدﺣﻴﻦ واﻟﻜﺎدﺣﺎت ﻣﺎ
دام ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﺻــﻼح اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،وﻟﻴﻌﻂ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪر
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺪون ﺳﻴﻦ وﻻ ﺳﻮف وﻻ ﻫﻢ ﻳﻬﺸﺘﻘﻮن.

ﻏﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن*

ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﻗﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ »اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ« ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي

إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﺛﻮرات
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

ﺑﻮادر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﻘﺮة واﻹﺧﻮان
أﻓــﺎدت ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﺳـﻠـﻤــﺖ اﻟ ـﻤــﺪﻋــﻮ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻔـﻴــﻆ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓــﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻫ ـﺸ ــﺎم ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻛــﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺻــﻞ إﻟﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  ،1 /16ﺣ ــﺎﻣ ــﻼ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮة إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان.
وﺗــﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟــﻰ ﻣﺼﺮ  ،2019 /2 /5وأﺑﻠﻎ
اﻟـﺸــﺎب ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻄﺎر أﻧــﻪ ﻣـﻌــﺎرض إﺧﻮاﻧﻲ
وﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام إﻻ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻄﺎر
ﻟﻢ ﺗﺄﺑﻪ ﻟﻄﻠﺒﻪ ،وﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺻــﻮرة ﻟﻪ وﻫﻮ ﻣﻜﺒﻞ
ﺑــﺎﻷﻏــﻼل إﻟــﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة ،وﻟﻌﻞ ﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أن أﻧﻘﺮة ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺪرس ،وأدرﻛﺖ أﻧﻪ ﻻ
ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  2011ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﺠﻌﺖ اﻟ ـﺜــﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻛــﺎن ﻗــﺎدة
اﻹﺧﻮان ﻳﺮﻓﻌﻮن ﺻﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺛﻢ ﻟﺠﺆوا إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ،

ووﻓﺮت ﻟﻬﻢ ﻣﻼذا آﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ.
اﻹﺧـ ــﻮان ﻻ ﻳــﺆﻣـﻨــﻮن ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﺑﻞ
ﻳﻬﺪﻓﻮن إﻟﻰ إﻋــﺎدة دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻃﻒ
ﺣــﺰب اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ
ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺳﻤﺤﺖ أﻧﻘﺮة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺧﻮان وﻣﻜﺘﺐ
اﻹرﺷــﺎد أن ﻳﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻗﻨﻮات
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻓ ـﺒــﺪؤوا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﺸﺮون ﻓﻜﺮﻫﻢ واﻧﺘﻘﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎدوﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات.
أدى ﻫﺬا إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻧﻘﺮة وﺗﻠﻚ
اﻟﺪول ،وﻫﺬه ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻊ ﻛﻞ أﺳﻒ،
ﻓﻤﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻢ ﻻ ﻳﺠﻴﺪون
إﻻ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻔﺘﻦ أﻳﻨﻤﺎ وﺟ ــﺪوا ،وﻟﻘﺪ
ﺳﺒﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛ ــﻮارث وﻣﺼﺎﺋﺐ،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﻜﺮرون
اﻷﺧﻄﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﺳﺘﻄﺎع ﺣــﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ

د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻛـﺒـﻴــﺮة ،ﻓـﻘــﺪ أﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ،
ﻓــﻮﺿــﻊ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔّ ،
وﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﺰز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ووﺿﻊ ﺣﺪا ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وﻗﺮار اﻟﺤﺮب ،واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻹﺧﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺑــﺮز ﺻ ــﺮاع وﻧ ــﺰاع ﺣــﺎد ﺑﻴﻦ أﻧﻘﺮة
وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﻜﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺆﻛﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮي
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﺘﺮﻛﻴﺎ دوﻟﺔ
ﻣﺤﻮرﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ وﻧﻬﻀﺔ دول اﻹﻗﻠﻴﻢ.

mutawa.n@gmail.com

وﻳﻦ راﻳﺤﻴﻦ؟
ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،أﺟﺮى
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ
ً
ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺸﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻴﺮا
ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺼﺪرة
اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﺒﺮزت ﻗﻀﻴﺔ
رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ،ﻓﻤﺎذا
ﻓﻌﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺎت؟
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ رﻓﻊ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟ ـﺠــﺪي ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺗـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
إﺳﻨﺎد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد وﻧ ـﺸــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﻫ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﺴ ــﺎءل :ﻣ ـ ــﺎذا ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ؟ وﻣــﺎ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ؟ ﻓﺎﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،أي رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،2035ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺗﺪرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ذﻟـ ــﻚ أم أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺷـ ـﻌ ــﺎرات ﻓ ـﻘ ــﻂ؟ وﻫـ ــﻞ ﺳﺘﺒﺘﻜﺮ
ً
ً
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ إدارﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ؟ أم
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻛﺠﻬﺎز
ﺗﻨﻔﻴﺬي؟
وﻟﻮ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ
أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺨــﺮج ﻋــﻦ إﻃ ــﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت أﻣــﺎم اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة،
وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ دور اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻤـﺼــﺎﺣـﺒــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻠﺘﻔﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؟
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة:
ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺿﻰ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻤــﺖ ﺑ ـﻌ ـﻔــﻮﻳــﺔ ،ﺣـ ــﺎن اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات وأﻓﻜﺎر.
وﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى:
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ »إﺧ ــﻼء ﺳﺮﻳﻊ«
ﻟﻠﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺪرﺑﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.

ً
اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺼﺤﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن »ﻓﺸﻞ« اﻟﻘﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻮري ﻛﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ أون ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي ﺑﻔﻴﺘﻨﺎم،
ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« و«واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« إﻟﻰ ﻧﺨﺐ ﻋﺎﻟﻢ
ﱡ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ّﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ،اﺗﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﻮء اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﻟ ــﺨ ــﺺ رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرد ﻫ ــﺎس ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ:
»أﻇـﻬــﺮت ﻗﻤﺔ ﻫــﺎﻧــﻮي ﻣﺨﺎﻃﺮ رﺋـﻴــﺲ ُﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
ً
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ« .ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ورﻗﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ،ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﻮوﻳﺔ
ُ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻴﻜﻢ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ:

اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻷوﻟﻰ:

اﺑﺘﻌﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ووزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﻤﺎ
ً
إﻟــﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ّ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻞ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺼﻴﻨﻲ» :إذا ﻟﻢ ﺗﺒﺪل
اﺗﺠﺎﻫﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻚ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق« .ﻣﺎذا ﺣﺪث
َ
ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺒﻌﺖ ادارﺗــﺎ أوﺑﺎﻣﺎ أو ﺟﻮرج
ﺑﻮش اﻻﺑﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟ واﺻﻠﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺮاﻫﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻮارﻳﺦ
ﻗﺪ ّ
ﺗﻌﺮض ﺟﻨﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﺨﻄﺮ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ،وإﻧﺘﺎج ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻴﻦ
ً
ً
رأﺳــﺎ ﻧﻮوﻳﺎ ،وﺑﻠﻮغ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ
ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﻣﺰودة ﺑﺮؤوس ﻧﻮوﻳﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ً
ً
َ
اﻋﺘﺒﺮا ﻫﺬا إﺧﻔﺎﻗﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ.
وأﺻﺎب ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ

اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺪت إدارة ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎورات
ً
روﻧــﺎﻟــﺪ رﻳـﻐــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣــﻊ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻏــﻮرﺑــﺎﺗـﺸــﻮف ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أزال ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى
ّ
وﺳﺮع اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻳﻐﺎن ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻬﺪف
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﻳـﺘـﻔــﺎوﺿــﺎن ﺑـﺸــﺄﻧـﻬــﺎ ،ﻣـﺜــﻞ ﻋــﺪد اﻟ ــﺮؤوس اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ ،واﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ،
وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ .ﻛــﺎن اﻟـﻬــﺪف ﻋﻘﻞ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻇــﻦ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﻗﻨﺎﻋﻪ
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻠﺪه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ّ
ﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻬــﻢ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وﻛ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻮي ،ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧ ـﺘ ــﺬﻛ ــﺮ رﻳ ـﻐ ــﺎن
وﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﻓﻲ رﻳﻜﻴﺎﻓﻴﻚ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1986دﻓﻊ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ رﻳﻐﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ »ﺟﻤﻴﻠﺔ« ﻣﻦ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ إﻋﻼن ﺑﺪون
ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ آﻳﺴﻠﻨﺪا )ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ُرﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺴﺮﻳﺔ ،راﺟﻊ »ﻣﻠﻒ رﻳﻜﻴﺎﻓﻴﻚ«( .اﻟﺘﻘﻰ رﻳﻐﺎن ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف وﺣﺪه
ﻃﻮال ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻫﺬان اﻟﻘﺎﺋﺪان ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻤﺎ ﻟﺠﻮﻟﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ أن ﺛﻤﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻔﻬﻤﺎ »اﻧﺴﺤﺐ« رﻳﻐﺎن ﻣﻦ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق.
ﺧﺎﻧﺘﻪ اﻟﺼﺤﻒ وأﻋﻠﻨﺖ أن اﻟﻘﻤﺔ ﻓﺸﻠﺖ ،ﻟﻜﻦ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
رﻳﻐﺎن آﻧﺬاك ،ﺟﻮرج ﺷﻮﻟﺘﺰ ،ذﻛﺮ» :اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻗﻤﺔ رﻳﻜﻴﺎﻓﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ّاﺗﻔﺎق ﻃﻤﻮح ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ« ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ
ً
اﻟﻠﻘﺎء ﻓﺎﺷﻼ ،إﻧﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ
ﻛﻼ
ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻧﺨﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ّ
إﺧـﻔــﺎﻗـ ًـﺎ ّ
ﻣﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟ ــﺪرب أﻣــﺎم ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺣﻴﻦ وﻗــﻊ
ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى اﻟﺘﻲ أزاﻟﺖ
ﻛﻞ ﺻﻮارﻳﺦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى .وﻋﻨﺪﻣﺎ
أوﺿﺢ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،أرﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ ﻗﻤﺔ
ً
رﻳﻜﻴﺎﻓﻴﻚ »ﻷﻧﻬﺎ أﻋﻄﺖ زﺟﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻔﺾ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت
رؤﻳﺔ ﻋﺎﻟﻢ ٍ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ«.

ﻟﺜﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻬﺎ،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻐﺎء دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ
وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وإرﻫﺎص اﻟﺠﺪل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻤﻲ
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
ً
ﻧ ـﻈــﺮا ﻟ ــﻸوﺿ ــﺎع اﻟ ـﻤــﺄﺳــﺎوﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬــﺎ اﻷﻗ ـﻄــﺎر
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟـﺘـﻄــﺮف واﻹرﻫـ ــﺎب واﻟ ـﺤ ــﺮوب اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ
ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺒﻌﺾ ذﻟﻚ ﻟﺜﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﺸﻠﻬﺎ! وﻫﻨﺎ
ﻧــﻮد أن ﻧــﻮ ﺿــﺢ ﺑــﺄن ﻟـﺜــﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،و ﻫــﺬا رأي ﻳﺤﺘﻤﻞ
اﻟـﻨـﻘــﺪ واﻟـ ــﺮأي اﻵﺧ ــﺮ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺟ ــﺎء ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ دراﺳ ــﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرات:
ً
أوﻻ :ﻟ ــﻮﻻ ﻛـﺘــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﻔـﻜــﺮﻳــﻦ واﻟـﻤـﺜـﻘـﻔـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺮب ﻓﻲ
اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺮن اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻟـﻤــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺛ ــﻮرات
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻤﺲ 2013-2011م.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :إﻧﻬﺎ ﺛــﻮرات اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،و ﻫــﻲ ﻷول ﻣﺮة
ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻤﻮم اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﻔﻘﻴﺮة.
ً
ﺛ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺎ :أﻟـ ـﻐ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﻮرات دﻛـ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮرﻳ ــﺎت ﻋــﺮﺑ ـﻴــﺔ
وأﺳﻘﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴﺔ.
ً
راﺑ ـﻌــﺎ :ﻓﺘﺤﺖ اﻟـﻤـﺠــﺎل ﻟـﻠـﺤــﺮاك اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ،وإرﻫ ــﺎص
اﻟﺠﺪل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻧﻜﺸﺎف وﺗﻌﺮﻳﺔ اﻷﺣﺰاب واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ودورﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ً
ﺳﺎﺑﻌﺎ  :ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم
ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺮا ﻫــﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ دول اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ إﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ.
ً
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ،واﻟﻤﺨﺎض اﻟﺬي
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إذا أدرك اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﻮن
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﻋﺮﻓﻮا ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ.
ً
ﺗﺎﺳﻌﺎ :اﻧﻜﺸﺎف أﺳﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺣﺠﻢ اﻟﺪﻣﺎر
اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ دوﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ً
ً
ﻋﺎﺷﺮا  :ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﺷﻌﺒﻴﺎ ،
وﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺜﻮرات ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ إﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﺮﻏﺒﺎت
ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ وإﻣﺎ ﻓﻘﺪوا ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﻜﻤﻬﻢ.
ﺣــﺎدي ﻋـﺸــﺮ :إن ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺛ ــﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻲ
ً
ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت إذا ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ.
ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـ ــﻮﻻدة
اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻮﻟﻮد
ﺳﻠﻴﻢ ،وﺗﻌﻴﺶ اﻷم ووﻟﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﻼم.
ﻫﺬه اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻟﺜﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻋــﺪ ﻳــﺪة و ﺧـﻄـﻴــﺮة ،ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺣﺮوب أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮة.

ﻳﺴﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ» :
«edhafat@aljarida.com
ُ َ
ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺳﺘﻴﻔﻴﻦ س .روﺗﺶ*

إﺳﺎءة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮة اﻟﺼﻴﻦ
ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻼزم
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻷﻃﻮل
أﻣﺪا ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو أن
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
وﺷﻴﻜﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺤﺎد
ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:

ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﺎﻧﻮي وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻛﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻟﻘﻤﺘﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ أون .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺨﻴﻠﺔ
ً
ً
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا واﻧﻌﺰاﻻ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﻓﻀﻞ.
ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺨﻮض
ً
ً
ﺣﺮﺑﺎ ﻣﻊ ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﺮﻓﺄ ﻓﻘﻴﺮا ﻳﺴﺘﺸﺮي
ّ
ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻧﺠﺤﺘﺎ ،رﻏﻢ ﻗﻴﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﺗﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ
ﺳﺤﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺴﻮق واﻧﺪﻣﺠﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮﻻ
إﻟﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻴﻢ ﻓﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ً
إذا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻀﻊ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎرﻫــﺎ اﻷﺷـﻤــﻞ ،ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻲ
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ» :ﻣﺴﻴﺮة اﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﺨﻄﻮة« .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺪرب
ﻧﺤﻮ ﻧــﺰع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻃــﻮﻳــﻞ ،إﻻ أﻧـﻨــﻲ واﺛــﻖ ﻛــﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺬﻛﺮ ﻗﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي ﻛﺨﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪرب.
*»ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل إﻧﺘﺮﺳﺖ«

١١

زواﻳﺎ ورؤى

اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻨﻪ اﻟﻀﻌﻒ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﺳـﺘـﺨـﻔــﺖ ﺑ ـﻘ ــﺪرة اﻟﺼﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﻤ ــﻮد واﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـﻌــﺰﻳـﻤـﺘـﻬــﺎ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻤــﻊ ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن اﻟﺼﻴﻦ
ﺗـﺘــﺄﻟــﻢ وﺗـﺴـﻌــﻰ ﻳــﺎﺋـﺴــﺔ إﻟ ــﻰ إﻧ ـﻬــﺎء اﻟـﺤــﺮب
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟـﺤـﻴــﺰ اﻟ ــﻼزم
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻷﻃﻮل أﻣﺪا ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
وﺷـﻴـﻜــﺎ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ اﻟ ـﺤــﺎد ﺑـﻴــﻦ اﻷﺳــﺲ
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ
اﻟﻀﻌﻒ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮﻣــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺧــﻼﻓــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮرات ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄن ﻫﺬا ﻛﺎن راﺟﻌﺎ إﻟﻰ
ﻧـﺠــﺎح اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺮﻳـﻔــﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻓــﺮﺿـﺘـﻬــﺎ ،ﻓ ــﺈن دورة اﻻﻧ ـﻜ ـﻤــﺎش ﻓﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ راﺟـ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ
أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻷﻣﺮ
ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ِ
ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺎﻋــﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ
اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ،وﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﻨﺴﺐ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك
اﻟـﻘــﻮي ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ.
ﻟﻴﺲ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻜﺎﺛﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻴﺘﺔ اﻟﺤﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻬﺪ ،اﻋﺘﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2016
إﻟــﻰ  10.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أواﺧ ــﺮ ﻋــﺎم .2018
ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻒ ﻫــﺬا اﻟﺠﻬﺪ ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﻛﺎن
ﻗﻮﻳﺎ ذات ﻳﻮم ،واﻟﺬي ُﻳ َﻌﺪ اﻟﻤﻜﻮن اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ أواﺧﺮ .2018
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات
ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮ،
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ِ
ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑﻨﺤﻮ  3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺎس

ﺳـﻨــﻮي ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،2019
اﺳـﺘـﻤــﺮت اﻟ ـﺼ ــﺎدرات إﻟ ــﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﺪرة
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓــﻲ آﺳ ـﻴــﺎ .وﺑ ـﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
اﻟﺼﺎدرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدات
أﺧــﺮى ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻓﺒﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ .ورﻏﻢ أن
ﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ،
ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﻌﺰو اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات.
ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ﺳ ــﺎرﻋ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ إﻟـ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻣـﻴــﺰﺗـﻬــﺎ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮﻳ ــﺔ :اﻣـ ـﺘ ــﻼك ﻗـ ــﺪر أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣﻦ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟـ ـﺤ ــﺪود اﻟـﻘـﺼــﻮى
ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي ،ﻓﻘﺪ أدى ﺧﻔﺾ
ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ﺧ ـﻤــﺲ ﻣ ـ ــﺮات ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة إﻟ ــﻰ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻹﻗـ ــﺮاض
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وزﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم
 ،2019وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬا أن ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم.
ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا ،ﻛ ــﺎن اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣـﻴــﻼ إﻟ ــﻰ اﻟــﺰﺧــﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ
اﻷﻣ ـ ــﺪ ،ﻓـﺒـﻔـﻀــﻞ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻟـﻀــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،2017ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 ،2018أي ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﺑﻨﺤﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
واﺣ ــﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ  2.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻣﻊ ﺗﻀﺎؤل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ
ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣ ــﻊ أﺣ ــﺪث ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧــﺰﻻق إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﺿﻌﻒ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻮض ارﺗــﺪاد أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  2019ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺪار
اﻟ ـﺤ ــﺎد ﻓ ــﻲ أواﺧـ ــﺮ  ،2018واﻟـ ــﺬي أدى إﻟــﻰ
ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓ ــﺎدﺣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺛ ـ ـ ــﺮوات اﻷﺳ ـ ــﺮ وﺛـﻘــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻋﺠﻞ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟـﻌــﺎﻃـﻠـﻴــﻦ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﺿﻌﻒ
ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ووﻗــﻮف اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ أرﺿ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﺘــﺰة ﻋ ـﻠــﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣ ـﺘــﺰاﻳــﺪ ،واﻟ ــﺬﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪودة ﻟ ــﺪى ﺑﻨﻚ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺗﺒﺪو ﻗﺪرة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.
ﻳـﻌـﻤــﻞ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺗـﺒــﺎﻳــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎرات اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدي -اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ــﺚ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة -ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت أﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺪ ،إذ ﻛ ــﺎن ﻣـﻌــﺪل
اﻻدﺧــﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ) 18.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ( ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻘــﺮب ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺮة ،ورﻏﻢ أن ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﻣ ــﻦ ذروﺗ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 2008واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺒﺐ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ إﺣﺪاث
ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﺪﺧﺮات إﻟﻰ اﻣﺘﺼﺎص
اﻟـ ـﻤ ــﺪﺧ ــﺮات ،ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ـ ــﺰال ﻳـﺸـﻜــﻞ وﺳـ ــﺎدة
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺟﺎﻫﺪة إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ.
ﻋ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻳ ــﺬﻫ ــﺐ ﻧ ـﺤــﻮ  85ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺘﻴﻖ اﻟﺒﺎﻟﻲ ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎن  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﺑﻠﻎ 6.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل أﺣﺪث إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
وأﻗﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ إﻟﻰ اﻹﺣﻼل.
ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق
ﻣﻬﻢ ﻓﻲ أﺳﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2018ﻧﺤﻮ
 44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
) 21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( .وﻧﻈﺮا ﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﺨﺰون
اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ ﺑﻴﻦ
ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻛﺎن أوﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮا،

وﻳﺒﺮز ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺿــﺮورات اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻃﻮل
أﻣــﺪا ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي،
واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻟﺘﺤﻮل إﻟــﻰ اﻹﺑــﺪاع
اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗــﺰداد
ﻓﺠﻮة اﻻدﺧﺎر ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﻴﻦ اﺗﺴﺎﻋﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟﻌﺠﺰ
اﻟ ـﻤــﺰﻣــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﺧ ـ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪة أﺧﺮى
ﻓ ــﻲ أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺳـﺘـﺤـﺘــﺎج ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﻟ ــﻰ إداﻣ ـ ــﺔ ﻋـﺠــﺰ ﻣــﺰﻣــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺪر ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻜﺎﺳﺪة .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻣﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟـﺠــﺎري ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺠﺰ ﺗـﺠــﺎري ﺿﺨﻢ ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻌﻠﻖ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ
اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﻏﺪرا
ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري.
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎف ،وﻳـﺒــﺪو أن ﻗــﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ زاﺋـﻠــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑــﺪأت ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻤــﻮد ﻓــﻲ اﻷﻣ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ ﺗـﺘــﺪاﻋــﻰ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ،ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـ ــﺰداد ﺿـﻌـﻔــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿــﻮء
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻠــﻖ .واﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻜــﻮس:
ﻓﺒﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌــﺎم ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻀﻌﻒ
اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷﻣﺪ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻨﺘﻬﺎه ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،
وﺳﻮف ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻨﻮﺑﺔ
ﺻﺤﻴﺎن ﺧﺸﻨﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﺌﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮة اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﺠﻮﻓﺎء ﻻﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ.

* ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﻮرﻏﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ آﺳﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﻣﺆﻟﻒ
ﻛﺘﺎب »اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازن :اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﻴﻦ«.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«٢٠١٩ ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٢٩٣

٥.٥٧١

٤.٧٧٦

٢.٥٠٧ ٢.٩٠٣ ٣.٢٨٨

ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٠.٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ وﺳﻬﻢ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺨﺘﺮق ﻣﺴﺘﻮى  ٩٠٠ﻓﻠﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﺳﺘﻤﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي وﺳﻮﻗﺎ
اﻹﻣﺎرات ،وﻟﺤﻖ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺴﻮق
اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ،
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرة
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ .٪١

ﻧﺸﺎط ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﺑﻌﺪ إﻋﻼن »أﻋﻴﺎن
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻋﻦ ﻧﻤﻮ
ﻛﺒﻴﺮ وﺗﻮزﻳﻌﺔ
ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

أﻗﻔﻠﺖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
إذ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻌــﺎم
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.39ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﻌــﺎدل
 20.39ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5293.1ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺳـ ــﻂ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  20.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 126.9
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
 4970ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ 22.19
ً
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،ﻣـ ـﻘـ ـﻔ ــﻼ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 5571.77ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 16.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  39.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ  2355ﺻـﻔـﻘــﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
رﺑـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي
 16.87ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4776.62ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  87.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2615ﺻﻔﻘﺔ.

ً
أﺳ ـﻬــﻢ ﻛـﺘـﻠــﺔ أﻋ ـﻴ ــﺎن ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ،
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﺑﻌﺾ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟ ـﺘــﻮازن اﻟﻜﻔﺔ
ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮف اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻛ ــﺎن
ﺳﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع
وﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
ﻣﺨﺘﺮﻗﺎ ﻣﺴﺘﻮى  900ﻓﻠﺲ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات ﻟﻴﺪﻋﻢ أداء

اﻟﺴﻮق وﻳﻌﻮض ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﺾ
ً
اﻷﺳـﻬــﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺳـﻬــﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗـ ـﺠ ــﺎوزت أرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﻋـ ـﺸ ــﺎر ﻧﻘﻄﺔ
ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ،
وﺗﺘﻔﻖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪة
ﺣﻮاﻟﻲ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻛﻤﻴﺔ

أﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎوزت  120ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺮف اﻵﺧ ــﺮ ،اﺳﺘﻤﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أﺳـ ــﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي وﺳـ ــﻮﻗـ ــﺎ اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات
وﻟ ـﺤ ــﻖ ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ وﻛـ ــﺎن ﻫــﺬا
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﺑــﺄﻛ ـﺜــﺮ

ﻣــﻦ  1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ
ﺳ ــﻮﻗ ــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻣ ـﺴ ـﻘ ــﻂ ﻋـﻠــﻰ
اﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻬﻤﺎ واﻷﻟــﻮان اﻟﺨﻀﺮاء
وراﻓ ـﻘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺮة اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺤﺪود اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑــﺎﻟ ـﻠــﻮن
اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ
ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﺟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت ﻣ ــﻦ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ وﻣ ـﻴــﻞ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ،
ﻋﺎدت أﻣﺲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ

»اﻟﻤﺮﻛﺰ« ٪١ :ﺗﺮاﺟﻊ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻗﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﻟﻤﺮﻛﺰ«
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻦ أداء أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،إن اﻷداء
اﻟـﻘــﻮي ،اﻟــﺬي ﺷﻬﺪه ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻋﻘﺒﻪ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻃﻔﻴﻒ وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ووﻓﻖ »اﻟﻤﺮﻛﺰ« ،ﺗﻔﺎوت أداء اﻷﺳﻮاق
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،إذ ﻛﺎن ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﺮاﺑﺢ
اﻷﻛـﺒــﺮ ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  2.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع أﺳـ ـ ــﻮاق أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ
واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ و 1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ .وأﺳـﻬــﻢ ﻗـﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ً
ً
ﻣﺴﺠﻼ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ.
ﻋﻠﻰ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧ ــﺮ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳ ـ ــﻮق ﻗ ـﻄ ــﺮ  5.7ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وﺳ ـ ّـﺠ ــﻞ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »ﺗـ ـ ـ ــﺪاول« اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﻣــﺆﺷــﺮ
ً
ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ و 0.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﻲ أﻓ ـﻀ ــﻞ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ أداء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  6.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ
ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻣـﻜــﺎﺳـﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ً
ً
ﻣﺴﺠﻼ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰز ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺎﺋﺪات

أﺳﻬﻤﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ إﻟﻐﺎء
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  49ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓــﺈن ﺗﺒﺪد
اﻟـﻤـﺨــﺎوف إزاء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﻗـ ـ ــﺮب ﺗ ــﻮﺻ ــﻞ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق
ﺗﺠﺎري ،أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﻷﺳﻬﻢ.
وﺧـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻔــﺪراﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ زﺧﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮرز  500ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  11.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺷــﺎﻧـﻐـﻬــﺎي ﻟﻸﺳﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،إذ أدى ﺗﺒﺪد اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮت
اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻨ ــﻮال اﻷداء
اﻟ ـﻘ ــﻮي ﺧ ــﻼل ﺷ ـﻬــﺮ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،ﻟـﺘـﻌــﻮض
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2018
واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻘ ــﻮي ﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪ
اﻷداء اﻟﻤﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2018إذ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 6.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ،رﻏــﻢ أن

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺣ ـﺠــﻢ ﺻ ـ ـ ــﺎدرات ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ،
دﻓ ـﻌــﺖ اﻟـﺴـﻌــﺮ ﻟــﻼرﺗ ـﻔــﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم
ﻗﺪرة اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ دول أﺧﺮى
ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﺗﺘﻮﻗﻊ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« وﺻﻮل
ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ إﻟﻰ ﻧﻄﺎق ﺳﻌﺮي
ً
ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  70و 75دوﻻرا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم،
وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻣﻊ
ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ً
ﻫﻮ  60دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻧـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻀ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻣﺪرﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺔ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﻘﺐ إﺑــﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﺳﺘﺒﻠﻎ
ﺣـﺼــﺔ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﺤﺼﺔ

اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم.
ووﺳــﻂ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ،ﺣﺪد
ُﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ« ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﻓــﻲ ﺗــﺪﻧــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﺮ إﻟــﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
واﻟﻌﻘﺎري ،إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻤﻮا
ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻟــﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﺋﺪات ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح.
وﺗ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻳ ـﺠ ـﺘــﺬب ﻗـﻄــﺎع
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻤﺜﻞ 16
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺒﺎدرات ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل ﺳﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺸﺮة
أﻋﻮام ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ،وﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﻣﻊ زﻳــﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫـ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ  11.8ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﻣـ ـ ــﻮاد
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  5.4ﻧﻘﺎط وﺑﻨﻮك ﺑـ 5.3
ﻧﻘﺎط وﻋﻘﺎر ﺑـ  3.6ﻧﻘﺎط وﺳﻠﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  1.8ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑ ـ  1.7ﻧﻘﻄﺔ واﺗ ـﺼــﺎﻻت ﺑ ـ 0.56
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺛ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
واﻟ ـﻐــﺎز ﺑ ـ  12.9ﻧﻘﻄﺔ وﺧــﺪﻣــﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  2.5ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺑـ  0.89ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﺳـﻬــﻢ وﻃ ـﻨــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻗـﻴـﻤــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗـ ـ ـ ــﺪاوﻻﺗـ ـ ـ ــﻪ  6ﻣـ ــﻼﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة
ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﺘــﺪاول
 2.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ب ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول  2.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑـﺘــﺪاول 1.6
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر وﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.47ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وأﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﺳﻬﻢ
أﻋ ـﻴــﺎن ﺑ ـﺘــﺪاول  987أﻟ ــﻒ دﻳـﻨــﺎر
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن
إذ ﺗ ـ ـ ــﺪاول ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 19.4
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 4
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﺘﺮوﺟﻠﻒ

ﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاول  15.4ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ
وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﺳـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺘﺪاول  11.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.4ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟـ ــﺎء
ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول 8.6
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ و ﺑـﺘــﺮا ﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.35ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟـ ــﺎء ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ
ﺳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑـﺘــﺪاول  7.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ أ إذ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﺑـﻴــﺎن ﺑ ـﺘ ــﺪاول  9.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻴﺔ د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻬﻼل ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 6.5ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وأﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ ﺧﻠﻴﺞ إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
ورﺑ ـ ــﺔ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﻞ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  8.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﻮﺑﺎك ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.2
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﺗـﺠــﺎرة
ً
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  6.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وأﺧ ـﻴ ــﺮا
ﺳ ـﻬــﻢ ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 6.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ...وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮض
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﺎب
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﺿــﺪ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ،
واﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺈﺻ ــﺪار ﺷ ـﻴــﻚ ﺑ ــﺪون
رﺻﻴﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  600أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن ﻣﻨﻄﻮق
اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺎء ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻊ
اﻟـﺸـﻐــﻞ واﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن اﻷﺛ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه
ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ.

وأﻓ ــﺎدت »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ،ﻓﻲ
إﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼ ــﻞ ،ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ
ً
وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﺣﺪ
اﻟ ـﻘ ــﺮض اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  4.55ﻣﻼﻳﻴﻦ د ﻳـﻨــﺎر،
ﻟﻤﺪة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020وﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﺳ ــﺪاد اﻟ ـﻘــﺮض اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ 1.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻋﻠﻰ دﻓـﻌــﺎت ﻳﺴﺘﺤﻖ آﺧﺮﻫﺎ
ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  ،2019ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ.

»دار اﻟﺜﺮﻳﺎ« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﻣﻲ

»ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ« ﺗﺮﺑﺢ  ٨٠.١٧أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

ذﻛ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ دار اﻟـﺜــﺮﻳــﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
أن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـﻌــﻮﻣــﻲ ﻗ ــﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  5ﻣﺎرس .2019

رﺑـ ـﺤ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﻴــﺖ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ 80.17
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 0.11ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  31د ﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  ،2018ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.04ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  6.73ﻓﻠﻮس
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋــﺎم  ،2017وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪم
ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

ً
»أﻋﻴﺎن ع« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑ ــﺎح ﺷﺮﻛﺔ أﻋـﻴــﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 5.93
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  14.4ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  ،2018/ 12/ 31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  8.08ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،

ً
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  19.4ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ  ،2017وأوﺻ ـ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ً
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ  5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻧ ـﻘــﺪا ﻋــﻦ أداء
ﻋﺎم .2018

ً
ً
»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« :اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ أداء ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٪٠.٤٩
ذﻛــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ أداء اﻷﺳــﻮاق ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أن اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ
أداء ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﺷﻬﺪت
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺎ ﻃ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.74ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
وﻓ ــﻖ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮرز ﻟــﻸﺳــﻮاق
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ أداء ﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  2.65ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺳـ ــﻮق أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع  1.83ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.53ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.49
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أداﺋﻬﺎ ﻟﻌﺎم 2019
إﻟ ــﻰ  1.82ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وظﻠت ﺳﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣﻴث اﻧﺨﻔض ﻣؤﺷر ﺳوق ﻣﺴﻘط
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.53ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑل
ﺧﺴﺎرة ﺗﺼل إﻟﻰ  4.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ــﻮق ﻓ ــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
ً
ً
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

 0.79ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﻲ
اﻷرﺑﺎح ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.51ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،واﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮد ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
وﻗـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻣـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﺑ ـ ــﺄن ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﻟ ــﻦ ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﺧــﻼل
ﻋــﺎم  .2019وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣﻦ
رﺋـﻴــﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﺟ ـﻴــﺮوم ﺑــﺎول
وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ رﻳـﺘـﺸــﺎرد ﻛــﻼرﻳــﺪا ،إﻟــﻰ أن
اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﻴﺪ ،وأن زﻳﺎدة
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق
ﻓﻲ ﻣﺎرس.

وأﻧ ـﻬ ــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ ﺷﻬﺮ
ً
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ  10.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺎﻷداء اﻟ ـﻘ ــﻮي ﻟــﻸﺳــﻮاق
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ واﺻـﻠــﺖ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻷﻣــﺮﻳـﻜـﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذات
رﻗﻢ ﻣﺰدوج.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ داو ﺟـ ــﻮﻧـ ــﺰ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ
اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.24ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﺸﻬﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﺳﺪاك  S & P 500ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.44و 2.97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺎﺳﺪاك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 13.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2019وﻇﻠﺖ ﺳﻨﺪات
اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮة ﻣــﻊ ﺗ ــﺪاول  10أﻋ ــﻮام ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﺑﻴﻦ  2.6و 2.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
ﺷـﻬــﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ .وارﺗ ـﻔــﻊ إﻟ ــﻰ  2.75ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر.

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
وأﻇﻬﺮت أرﻗﺎم اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ُ
ً
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ أﺟ ـﻠ ــﺖ ﻟ ـﻤــﺪة ﺷـﻬــﺮ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ
ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻲ ،أن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻃﺄ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2018ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﺮات  2.3-2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﺤﻮ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ
 ISM 54.2ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻣﻦ  56.6ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ .55.5
ً
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺤﺼﻮرا
ً
ﺟـ ـﻴ ــﺪا ،ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك
اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ.

اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ
وﺣـ ـ ـ ـ ــﺬت اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق ﻓـ ـ ــﻲ أوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣـ ــﺬو
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوروﺑـﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻬﺖ

اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء .وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
 Stoxx Europe 600ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.94ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻌﺎم .2019
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ  Daxاﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻣﺆﺷﺮ
 CAC40ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.07و 4.96ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻴﺤﻘﻘﺎ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻤﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ
 9.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 10.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑ ـ ـﻘـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔ ــﺎ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻣﺎرﻛﻴﺖ دون ﻣﺴﺘﻮى  50.0ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﺴﺠﻼ  49.3ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  50.5ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،أﻇﻬﺮت اﻷرﻗــﺎم اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﺗﺤﺴﻨﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻨﺪ  52.3ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ  50.8اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ
 100أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  1.52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﺋﺪه
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  5.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻳــﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ إﻟ ــﻰ 52.0
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮاء ة اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻨﺪ  52.6ﻟﺸﻬﺮ
ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ .وارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺛـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ إﻟ ــﻰ -13
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  -14ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وواﺻ ـﻠ ــﺖ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ اﻧﺘﻌﺎﺷﻬﺎ
اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻜﺎي  225ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.94ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ،
وارﺗ ـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.85ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎم.
وﺟﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ
ﻧﻴﻜﻲ ﻋﻨﺪ  48.9ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻨﺪ  ،48.5ﻟﻜﻨﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮاء ة
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻨﺪ  ،50.3ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ  2.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ
 2.4ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

١٣
 ١٤.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻓﻲ ٢٠١٨
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻌﺮﻓﻲ :اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺒﺮج ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
ً
 ٪٥أرﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ
و ٪٢أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﻌﺮﻓﻲ،
إن ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﺑﻠﻎ 14.503.751
دﻳﻨﺎرا.
وﺑ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻎ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق
اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻦ  4.94ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻋﺎﺋﺪ
اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات  3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ

وﺻ ــﻞ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠــﻰ رأﺳ ـﻤــﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮع إﻟ ـ ــﻰ  8.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ .ﻛـﻤــﺎ
أﺳﻔﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻬ ــﻮاﻣ ــﺶ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﺣـﻴــﺚ ارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻷرﺑ ــﺎح
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ
 21.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ،2017
ً
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  20.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻘﺪ
أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ

أرﺑ ــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ )أﺳ ـﻬــﻢ ﺧــﺰﻳـﻨــﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑــﺎح
ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ً
ﻣــﺪروﺳــﺔ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺪف
ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ُﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

وأﻓــﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣ ــﻦ  100ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﺑـﻨــﺎء
اﻟـﻬـﻴـﻜــﻞ اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟـﺒــﺮج ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ
واﻟﻤﺸﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 3.856
ً
ً
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ،
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ً
 46ﻃﺎﺑﻘﺎ و 351ﺷﻘﺔ أﺧﺎذة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺑــﺎﻗــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺮﻏﺪ اﻟﻌﻴﺶ وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :أﺗﻤﻤﻨﺎ اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺠﺎح

ﻓﺆاد :ﺳﻨﻮاﺻﻞ دورﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ »ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ«
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر إﺗ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم دورﻫ ـ ـ ــﺎ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري اﻟ ـﺨــﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧــﺪﻣــﺎت اﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاﻳـ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺼ ــﺔ ﻓــﻲ
رأﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »ﻛ ــﺎﻣ ـﻜ ــﻮ« ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أﻣ ــﺲ ،إن ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
ﻋﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2018
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات » ،«TICGوﺷﺮﻛﺔ
ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر وأوﻟ ـﻴ ـﻔــﺮ
واﻳﻤﻦ » «Oliver Wymanإﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺐ  - ASARاﻟﺮوﻳﺢ وﺷﺮﻛﺎه
وﻣﻜﺘﺐ – Al-Hossam Legal
اﻟﻄﺮﻗﻲ وﺷــﺮﻛــﺎه ،ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ ،وﺑ ــﺬل
ً
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرون ﺟ ـﻬ ــﻮدا ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ إدارة ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻛــﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ً
 12ﺷﻬﺮا.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ
ﻓﺆاد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ »ﻛﺎﻣﻜﻮ«» :ﺟﺎء
اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ

ً
ﻧـ ـﻈ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑ ــﻪ ﻣــﻦ
ﺧﺒﺮة وﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 20ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت دوﻟ ـﻴــﺔ واﺳـﻌــﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ،ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻣـﺸـﻐـﻠـﻴــﻦ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﻦ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة«.
وأﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆاد ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه وﺷـﻜــﺮه
ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرﻫــﺎ »ﻛ ــﺎﻣ ـﻜ ــﻮ« ،و»ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻨــﺎ ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ إﺗ ـ ـﻤـ ــﺎم ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮة اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي،
وﺗﻜﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ،
ﻣﻤﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑــﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ
دﻋـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﺟ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺄن اﻹﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ
واﻹداري.
ً
وﺗﻘﺪم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻳﻀﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ إﻟ ـ ــﻰ وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻ ﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎ ﻋـ ـﻴ ــﺔ وإدارة ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻤــﺎ ﻗــﺪﻣـﺘــﻪ
ﻣﻦ دﻋﻢ ﻹﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ،واﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ ﻣ ــﻮﺻ ــﻮل

ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺆاد

ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات » ،«TICGوأوﻟﻴﻔﺮ
وا ﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ) (Oliver Wyman
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴـﻴــﻦ
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ ASAR
 اﻟ ـ ــﺮوﻳ ـ ــﺢ وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎه وﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ – Al-Hossam Legalاﻟﻄﺮﻗﻲ
وﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺎه ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎوﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ
وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﺗﻤﺎم ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﻘﺔ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ:
»ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ــﺪورﻧـ ــﺎ

اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﺪﻋـ ــﻢ دور
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﻮﻃﻴﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﻌﺰز
ﻣ ــﻦ ﺛ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ«.
وﺗ ـﻤ ـﺤ ــﻮرت ﺟ ـﻬــﻮد اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز وﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑﻴﻦ
أﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣﻊ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل وﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣــﻦ
أﺟﻞ إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮﺻﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.
وأﺛﻤﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب اﻫـﺘـﻤــﺎم
 5ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ
و 15ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ أﺑﺪوا
رﻏ ـﺒ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮاذ ﻋـﻠــﻰ
ﻧﺴﺒﺔ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻣ ــﻦ إﻏـ ــﻼق ﺻـﻔـﻘــﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﻨﺨﻔﺾ  ١.٠٩دوﻻر
ﻟﻴﺒﻠﻎ ٦٥.٢٠
اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.09دوﻻر
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت أﻣ ـ ــﺲ اﻷول،
ﻟﻴﺒﻠﻎ  65.20دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 66.29دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ﺗ ــﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ
 1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑـ ــﺪا أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﺣﺮب
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ روﺳﻴﺎ
إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺰز ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ.

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺤﻨﺔ ﻏﺎز
ﻣﺴﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺑﺮﻳﻞ
ﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺪران ﻓ ــﻲ
ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،أن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﺷ ـﺤ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﻞ .وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل أﺣ ـ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪرﻳ ــﻦ إن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺤﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ً
 12أو  13أ ﺑ ــﺮ ﻳ ــﻞ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ
ُ
أن اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﺳــﺘـﻐـﻠــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎرس ﻋﻠﻰ أن
ً
ً
ﺗﺴﺮي اﻟﻌﺮوض ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮ ﺻـ ـ ــﺮف
اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى
 0.303د ﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.343دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ،
إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﻻﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  0.399دﻳﻨﺎر.

اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑـﻨـﺠــﺎح ﺧ ــﻼل وﻗــﺖ
ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻫـﻴـﺌــﺔ
أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ  14ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺔ ا ﻟـﻤــﺰاد
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ً
ً
واﻟــﺬي ﺑﻠﻎ  237ﻓﻠﺴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ وﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ 19.94
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﺷـ ــﺮاء
ﻛــﺎﻣــﻞ أﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﺤـﺼــﺔ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ
 44ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ أﺳ ـﻬــﻢ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﺮﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰاد ،ﺗــﻢ
ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ
 6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ أﺳ ـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
إﻟــﻰ ﺣــﺪود  1.25ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ .وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ﺗﻢ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  50ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺣﺎز ﺑﺮج ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ ﺑ ـ ـ ــﺮج ﺳـ ـﻜـ ـﻨ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
وا ﻟ ـﻌــﺮ ﺑ ـﻴــﺔ  ،2017وذ ﻟ ـ ــﻚ ﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻪ
اﻟﻔﺮﻳﺪ واﻟﻤﻤﻴﺰ .وﻳﺘﻤﻴﺰ »ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ«
ﺑﺮوﻋﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ
واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
ﺑ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻣـ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﻌﺮﻓﻲ

١٤

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4058اﻷرﺑﻌﺎء  6ﻣﺎرس 2019م  29 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ »اﻟﺮاﺟﺤﻲ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ« و»اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ» :ﻛﺒﻨﻚ
ﻛﻮﻳﺘﻲ راﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻧﺆﻣﻦ
ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺑﺮز
اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

وﻗـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف اﻟـ ــﺮاﺟ ـ ـﺤـ ــﻲ،
ﻣﺆﺧﺮا ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻫ ــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮل ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت
اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻳ ــﺪاع واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر
ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ ،واﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﻋﺒﺮ
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ )،(ATM
ﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺸــﺮة ﺑﻜﻞ
أﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪام ﻧ ـﻔ ــﺲ
اﻟ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺎدة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
دون ﻋﻨﺎء.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ
ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻮﻣﻲ:
"ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺿـﻤــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ،
أﺣ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ
ﻣ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ـﻴ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ ﺳـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ وﻣـ ـﻴـ ـﺴ ــﺮة،
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣــﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ وﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮﺿﻲ وﻓﻬﺪ اﻟﻌﻮﻣﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ
وﻣ ـﻜــﺎن ﻳ ـﺘــﻮاﺟــﺪون ﻓ ـﻴــﻪ ،وﺑﻤﺎ
ﻳــﺪ ﻋــﻢ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻨﻨﻤﻮ ﻣـﻌــﺎ"،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان ﻣ ـﺼ ــﺮف اﻟ ــﺮاﺟ ـﺤ ــﻲ
ﻳ ــﺮﺣ ــﺐ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .1812333
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﺻ ـ ــﺮح ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻟـ ــﻼﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ
أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ" :ﻛ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ
راﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ان ﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ أﺑـ ـ ــﺮز اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻔﺘﺘﺢ »ﻓﺮﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎري«
اﻟﻤﺼﻐﺮ ﻓﻲ ﻏﺮاﻧﺪ أﻓﻨﻴﻮز
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ "ﻳ ـ ـ ــﺎ زﻳ ــﻦ
ﺗــﺮاﺛـﻨــﺎ" اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،
ﻳـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻴــﻮم
"ﻓﺮﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎري"
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـ ــﺪ
أﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز ،واﻟ ــﺬي
ﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ
ﺑـﻬــﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ
رواد وزا ﺋـ ـ ــﺮي
اﻟﻐﺮاﻧﺪ أﻓﻨﻴﻮز
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﺟـ ــﻮاﻧـ ــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺮاث
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم -ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ "اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري"
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع" :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﺮﻳﻢ ورواد
وزاﺋﺮي اﻟﻐﺮاﻧﺪ أﻓﻨﻴﻮز ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋ ـﻠــﻰ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت )ﺣـﻤـﻠــﺔ ﻳــﺎ زﻳــﻦ
ﺗﺮاﺛﻨﺎ( اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺗﺜﻘﻴﻒ ﺟﻴﻞ اﻟﻴﻮم
واﻟ ـﻐــﺪ ﺑـﻤــﺂﺛــﺮ اﻵﺑ ــﺎء واﻷﺟـ ــﺪاد،
وأﻧ ـﻤ ــﺎط اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة اﻟ ـﺘــﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ
اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻮرع أن ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ

ﻣ ــﻊ ﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﻏﺮاﻧﺪ اﻓﻨﻴﻮز
اﻟـﻴــﻮم وﻏــﺪا ﻣــﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10:00
ﺻـﺒــﺎﺣــﺎ ﺣـﺘــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ 10:00
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺳ ـﻴ ـﻘ ــﺎم "ﻓ ــﺮﻳ ــﺞ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ـﻐـ ــﺮ" ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮي ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺮوض ﺣ ـﻴــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺮف واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻋﻴﻞ
اﻷول ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﻜﺴﺖ
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ أن ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻳـ ــﺞ
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮات
اﻟ ـﺘــﺮﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺛ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﺸ ــﺎرك
ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨــﺎت
واﻷوﻻد ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺛ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺞ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ رﺻ ـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺼ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
واﺧـﺘـﺘـﻤــﺖ اﻟ ـ ــﻮرع ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ رواد ﻏﺮاﻧﺪ
أﻓﻨﻴﻮز ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻔﺮﻳﺞ اﻟﻤﺼﻐﺮ
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻴﻤﻪ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺟـ ـﻴ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺮف ﻋـﻠــﻰ
ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت واﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧــﺮى
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻀﻮر.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وأﺿﺎف أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ" :ﺳﺮرﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ،
اﻟـ ــﺬي ﺑـﻤــﻮﺟـﺒــﻪ ﻳـﺼـﺒــﺢ ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن
ﻋﻤﻼﺋﻪ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف
اﻵﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ،
وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺜﻤﺮ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﻢ
ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ".

وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ أﺣــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ واﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺨــﺰﻳـﻨــﺔ
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧ ـ ــﺮى،
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺗﻀﻢ
 58ﻓﺮﻋﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺟﻬﺎز
ﺻ ـ ــﺮاف آﻟـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮزع ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣـﻨـﺤــﺖ ﻣـﺠـﻠــﺔ "ﻏـﻠــﻮﺑــﻞ
ﻓــﺎ ﻳـﻨــﺎ ﻧــﺲ" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺟــﺎﺋــﺰة
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ إدارة
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،2019
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺴﻨﻮي
اﻟ ـ ــﺬي ﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ـﻴــﻪ ﻣـﺌــﺎت
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮاء واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴ ــﻦ
وﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻦ
واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺣــﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ وﻗ ـ ــﻊ اﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻛ ــﺄﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺰودي
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وإدارة اﻟﻨﻘﺪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم .2019
واﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺪت "ﻏـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﻞ
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ" ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻓﻀﻞ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺰودي ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ
وإدارة ا ﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ إ ﻟ ــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ ،ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ،اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ،
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ،ﻣــﺪى
ﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎح ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰودي ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت
ا ﻟ ـﺨ ــﺰ ﻳ ـﻨ ــﺔ وإدارة ا ﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ ﻓــﻲ
ا ﻟـﺘـﻔــﻮق ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﻓﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ "ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ"
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﺑ ــﺄﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺰودي
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وإدارة اﻟﻨﻘﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  65دوﻟﺔ ،وﺳﺒﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﺒﺮ  4ﻓﺌﺎت
ﻓــﻲ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ،آﺳ ـﻴــﺎ ،اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدئ ،أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟــﻮﺳ ـﻄــﻰ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ،
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ،ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎل ،أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ،
أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
) ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﻮس  ،(2019ا ﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗ ـ ـﺠـ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل
اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر واﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺣــﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ اﺧﺘﻴﺎر
اﻷﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ً
»ورﺑﺔ« ﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﺮض »أوﺗﻮ ﺷﻮ« ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻳ ـﺤ ـﻀ ــﺮ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ــﺔ ﺑـﺼـﻔـﺘــﻪ
اﻟ ـ ــﺮاﻋ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺮي ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
"أوﺗﻮ ﺷﻮ" ،اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺣـﻠــﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣــﺮﻧــﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدة ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻳ ـ ــﺎم )7
إﻟﻰ  9ﻣﺎرس( ،ﺳﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮواد اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﻨ ــﺖ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣــﺪث اﻟﻌﺮوض
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ "ورﺑﺔ"
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ أﺳ ـﻤ ــﺎء رﻳ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ وﻛ ــﻼء
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳـﺘـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺮض أﺣــﺪث
اﻟﻤﻮدﻳﻼت وأﻓﺨﻤﻬﺎ ﺧﻼل أﻳﺎم
اﻟﻤﻌﺮض ،ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات.
وﺗﺄﺗﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﺮض
ﻓ ــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟـ ـ ــﻸﺻـ ـ ــﺪاء اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻹﻗ ـﺒ ــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺣﻠﻮﻟﻪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء
اﻟـﺴـﻴــﺎرات ،وﺣــﺮﺻــﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻏﻴﺮ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻻﻗـﺘـﻨــﺎء ﻣــﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮن
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨــﺎﺳــﺐ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وﻻ ﺗﺮﻫﻖ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﺒ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻓـ ــﻖ آﻟ ـﻴــﺔ
ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﺳﻠﺴﺔ.
وﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
رؤﻳﺔ وﺗﻔﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺸﺮاء
اﻟﺴﻴﺎرات اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻹﺗ ـﻤ ــﺎم ﻫ ــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ،
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة رﻛـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ،واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ
ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ـﻬ ـﻨــﻲ ﻣ ــﻦ "ورﺑـ ـ ــﺔ"
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻜ ـﻔــﻞ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺷ ــﺮوﺣ ــﺎت
واﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ واﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ.

ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ ،أن ﺣ ـﻠ ــﻮل
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﻨﺪرج
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ "ﻗ ـﺴ ـﻄ ـﻬ ــﺎ ﺑـﺴـﻌــﺮ
اﻟﻜﺎش" ،دون أي أرﺑﺎح ،ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺳ ــﺪاد ﺗـﺼــﻞ ﻓــﻲ أﻋــﻼﻫــﺎ إﻟ ــﻰ 5
ﺳ ـﻨ ــﻮات ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺟـﻌــﻞ ﻣﻦ
"ورﺑﺔ" اﻟﻤﻘﺼﺪ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷول
ً
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺴــﺪاد
اﻟﻤﺮﻧﺔ دون أي ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرة.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳــﻮﻓــﺮ "ورﺑ ـ ــﺔ" اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
)أوﺗـ ــﻮ ﻛـ ــﺎش( ،ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺷ ــﺮاء
اﻟـﺴـﻴــﺎرة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ،

وﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﻪ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ــﻼﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ
واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎرة ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ودﻳﻌﺔ ﺑﺄرﺑﺎح
ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺳﺤﻮﺑﺎت ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ "ورﺑ ــﺔ" ،ﻳﺸﺎرك
ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﻻﻣﻌﺔ
ﻓﻲ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣ ـﺜــﻞ :ﻫ ــﻮﻧ ــﺪا ،دوﻣـ ــﻲ ،ﺟــﺎﻏــﻮار،
ﻣﻴﺰراﺗﻲ ،أﻛﻮرا ،أوﺳﺘﻦ ﻣﺎرﺗﻦ،
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎزدا ،ﺑـ ـﻴـ ـﺠ ــﻮ ،ﺟـ ــﻲ ام ﺳ ــﻲ،
ﺳ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎرو ،ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺎن ،ﻫ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺪاي،
ﺑﻮرﺟﻮارد اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ.

وﺣ ـ ــﻮل اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮﻳــﺔ
ﻟ ـ ــ"ورﺑـ ــﺔ" ،ﻗ ــﺎل ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻧ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد" :ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻐـ ـﻄ ــﻲ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ،وﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ اﻟـﺤـﻠــﻮل
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ.
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ،وﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟـﻤـﻌــﺮﻓـﺘـﻨــﺎ ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ ،وﺣـ ــﺮص اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ،ﻓﻘﺪ
ﻋـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻜــﻮﻳــﻦ ﺷــﺮاﻛــﺎت ﻣﻊ
أﻫﻢ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋــﺎﻣــﻞ ﺟــﺬب ﻛﺒﻴﺮا
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻟ ـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺣـﻠــﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺮت
ً
ﺧ ـﺼ ـﻴ ـﺼ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻗ ــﺪر
ﻣ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻔـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ،
ﺳــ ً
ـﻮاء ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤــﻼء اﻟﺒﻨﻚ
ً
أو ﻻ" .وأﺿ ــﺎف" :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟـﻤـﻄـﻠــﺐ ،ﺳـﻨـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ )أوﺗ ــﻮ
ً
ﺷﻮ( ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ وﻛﺎﻻت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻧﺠﺎوب ﻋﻦ ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".

ً
ً
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ
» «KIBﻳﺮﻋﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح
ً
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ »اﻟﺒﺘﺮول«

ﻗﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ) ،(KIBﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺘﺮول – اﻟﻔﺮع اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "."route 66
وﺟﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺬﻛﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﻢ " "KIBﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺣﻪ اﻟﺨﺎص ،واﻟﺘﻲ ﻫﺪف ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ وزوار،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺤﺪث.
وﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ أول وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻮاف
ﻧﺎﺟﻴﺎ ﺑﺄن " KIBﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻋﺼﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻄﻮره".
وأﺿ ــﺎف ﻧﺎﺟﻴﺎ أن "ﺣ ــﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ورﻋــﺎﻳــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺮاﺋﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ  KIBإ ﻟــﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ودﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ،
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دور إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد".
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " "KIBﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰءا
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﻮارده ﻟﺪﻋﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،وﻣﻨﻬﺎ رﻋﺎﻳﺘﻪ ودﻋﻤﻪ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮج
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎرﺿﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ وورش
اﻟﻌﻤﻞ ،ودﻋﻤﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﻮﻫﻮب.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح

ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
اﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ )ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ(
ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ ﺗــﺪرﻳـﺒـﻴــﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﺻـﻤــﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ
ﻟ ـﻌــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻧ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳــﻒ ﺑــﺂﻟـﻴــﺎت
وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺞ ﻋ ـﻤ ــﻞ "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" ،اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻣﺤﺎور ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻏﻄﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت "ﺑﻴﺘﻚ" ،وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ورش ﻋﻤﻞ
ودراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﻦ ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ودورﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ إدارة
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ،وﻣﻬﺎم ادارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ودراﺳــﺔ ﺣﺎﻻت
ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وأﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺎت اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ ،وﺗــﻮاﻓــﻖ ﻛــﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وأﺳ ـﻠ ــﻮب ﻋـﻤــﻞ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻣ ــﻊ ﻣـﺒــﺎدئ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎور ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وادارة اﻟﻮﻗﺖ
واﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺑــﺪاﻋــﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ ورش
ﻋﻤﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ،وﻛــﺬﻟــﻚ ورش ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺧ ــﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻞ اﺧـﺘـﺘــﺎم اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
"ﺑﻴﺘﻚ" ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺮﺷﻮد" :ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن

ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ إدارات وﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻴﺘﻚ ،وأن ُﻳ ّ
ﻌﺮف ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻞ
ﺑﻴﺘﻚ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ و ﺧــﺪ ﻣــﺎ ﺗــﻪ ،و ﻣ ــﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت".
وأﺿــﺎف اﻟﺮﺷﻮد" :إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ إﻃ ــﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﻟﻰ ﻧﺸﺮ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ودورﻫ ــﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأﻛﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ
ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮاﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن "ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﻳــﻮﻟــﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻜﻮادر واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﺷ ــﺮﻳ ــﻚ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻓﻲ
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ود ﻋــﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﺷ ــﺎد ﻣــﻮﻇـﻔــﻮ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة "ﺑﻴﺘﻚ" ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
ﺧـﺒــﺮاﺗــﻪ إﻟـﻴـﻬــﻢ ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أن اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أﺿــﺎف
ﻟﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ.
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»ﻛﻴﺒﻜﻮ« و»اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﺗﻌﻠﻨﺎن ﺷﺮاﻛﺘﻬﻤﺎ

»ﻫﻴﻠﺘﻮن« :اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ »ﺷﻤﻮل«
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ٤ﻓﻨﺎدق ﻓﻲ »اﻷﻓﻨﻴﻮز  -اﻟﺮﻳﺎض«

اﻟﻌﻤﺮ :ﻣﻠﺘﻘﻰ »ﺷﺮاﻛﺔ« ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ً
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻤﺮ إن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ  ١٨ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرزة
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺤﻀﻮر  ١٢٠ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً
وﻛﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ "ﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻜ ــﻮ" ﺷــﺮاﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠـﺘـﻘــﺪم اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ﺑﻐﻴﺔ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣــﺎ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻋ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "ﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻜــﻮ" ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﺒــﺮج "ﻛﻴﺒﻜﻮ
ﺷﻴﺮﻣﺎﻧﺰ ﻛﻠﻮب" أﻣﺲ ،إن اﻟﺘﻌﺎون
ً
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻰ ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ وورش ﻋﻤﻞ "ﺷﺮاﻛﺔ" ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  10و 13ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري
ﺗـ ـﺤ ــﺖ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ أن ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ
"ﺷﺮاﻛﺔ" ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﺿﻌﺘﻬﺎ
"ﻛﻴﺒﻜﻮ" ﻟﺠﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻖ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
 10ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗ ـﻤــﻲ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟـﻌــﺎم واﻟ ـﺨــﺎص وﻏـﻴــﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ،
ﻣﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺮوﺿــﺎن ،وﻓﻴﺼﻞ
اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة )اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي( ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ

ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ،ود.
ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
وآﻣﺎل اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن "ﻫ ـ ــﺬا اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ
ﻳـﺴـﺘـﻨــﺪ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ
ً
ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ "ﻛـﻴـﺒـﻜــﻮ"
ﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ أﺻـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺧﺬ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻧـﺤــﻮ ﻣﺴﺘﻮى
اﻋﻠﻰ وزﻳ ــﺎدة ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ وﻛﻔﺎء ﺗﻨﺎ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ
واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻟـﺨـﻠــﻖ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ،وﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻣﺜﺎل
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻤﺮ" ،إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون
ً
ﺟ ـ ــﺪا ﺑ ــﺄﻧ ـﻨ ــﺎ ﺳـ ـﺒ ــﺎﻗ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ
ﻋـﻠــﻰ أن ﻧﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌــﺎل ﻣﻦ
أﺟـ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
ﻟ ـﺤ ـﻀــﺮة ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﻟـﻌــﺎم
 2035ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ــﺆ ﻛـ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دور
اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺗـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺖ" :ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺪاء
ﺑ ــﺄن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص
واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻌﺎل
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻗــﺪ اﻧـﻀـﻤــﺖ إﻟـﻴـﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ،

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك أﻣﺲ

وأن ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﻢ دﻟ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ أن
أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
دراﻳـ ـ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ﻟــﻼﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻧﺎﺟﺢ وﻣﺜﻤﺮ.
ً
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ
 18ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎرزة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺤﻀﻮر
ً
 120ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻛﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﻮرش ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
دور اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت ﻏ ـﻴــﺮ اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟــﻼزﻣــﺔ

ﻟـﻨـﺸــﺮ ﻗـﻀـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ ﻓ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﺑﻌﻨﻮان " "Mix & Mingleﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ
اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻊ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻓﻮزي اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎدق
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،إن اﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ـﺘ ـﻨ ــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ ﻫ ــﻲ أﻗ ـ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت و ﻣــﺆ ﺳـﺴــﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺒــﺬل ﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺮد
أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻄ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫـ ــﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻷن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮة ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ـﻬــﻲ ﺗﻨﻀﻢ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﺘــﻲ

ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻟﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،د .ﺑﺴﺎم
اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ،إﻟـ ـ ــﻰ دور اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮح ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣــﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸﻓ ـ ــﺮاد واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ورش
ُ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﺧـ ــﻼل
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ.

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛـﺘــﺎ "ﻫ ـﻴ ـﻠ ـﺘــﻮن" و"ﺷ ـﻤ ــﻮل اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ" ،أﻣــﺲ،
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإدارة أرﺑﻌﺔ ﻓﻨﺎدق ﻓﻲ اﻷﻓﻨﻴﻮز-
ا ﻟــﺮ ﻳــﺎض ،ا ﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أ ﻛـﺒــﺮ ﻣـﺸــﺮوع ﻣﺘﻌﺪد اﻻ ﺳـﺘـﺨــﺪا ﻣــﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ واﺣﺪا
ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮﻳﺔ
ﺗﻘﺪر ﺑـ  400آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.300ﻣﺘﺠﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ا ﻟــﺬي ﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺑـ  13ﻣﻠﻴﺎر
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) 3.4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﺧﻤﺴﺔ أﺑﺮاج ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻏﺮاض ،ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻓﻨﺎدق ،وﻗﺎﻋﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻣﻌﺎرض،
وﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻣﺮاﻓﻖ ﻃﺒﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺟﺮ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻳ ـﻘــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ،ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻘــﺎﻃــﻊ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن واﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻓ ـﻬ ــﺪ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ا ﻟــﺪو ﻟــﻲ .وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻋﺎم
 2023ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ،ﻟـﻴـﺠـﺴــﺪ اﻟـﻨـﺠــﺎح اﻟ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ا ﻟ ـﻔــﺮ ﻳــﺪ .ﻛـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺨـﻠــﻖ ﻫ ــﺬا ا ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ا ﻟـﻀـﺨــﻢ،
ﺑﻤﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪء ا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎح واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺣــﻮا ﻟــﻲ  40أ ﻟــﻒ ﻓﺮﺻﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺷﺮﻛﺔ "ﺷﻤﻮل" وﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ" ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺎﻳﻊ:
"ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺸﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﻠﺘﻮن اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺰزﻫﺎ اﻟﻴﻮم
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻷﻓﻨﻴﻮز – اﻟﺮﻳﺎض ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﺸﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗــﺎل ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ وا ﻟـﻤــﺪ ﻳــﺮ ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻬﻴﻠﺘﻮن
ﻛــﺮ ﻳــﺲ ﻧﺎﺳﻴﺘﺎ " :ﻳـﻌــﺪ ﻣﺠﻤﻊ اﻷ ﻓـﻨـﻴــﻮز – ا ﻟــﺮ ﻳــﺎض ﻓﺮﺻﺔ
را ﺋـﻌــﺔ ﻟﻬﻴﻠﺘﻮن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ  4ﻋــﻼ ﻣــﺎت ﺗـﺠــﺎر ﻳــﺔ را ﺋ ــﺪة ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع واﺣـ ــﺪ .وأﻧ ــﺎ ﻓ ـﺨــﻮر ﺑـﺘــﻮﻗـﻴـﻌـﻨــﺎ ﻟـﻬــﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﺌﺔ ا ﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎم اﻷﻛﺜﺮ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن".

»زﻳﻦ« ﺗﻄﻠﻖ أﺟﻬﺰة  Galaxy S١٠اﻟﺠﺪﻳﺪة »اﻷﻫﻠﻲ« اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ »«MEPA
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ أﺟﻬﺰة Galaxy
 S10و Galaxy S10+اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻛـﻠـﻴــﺎ ،أﺣــﺪث
إﺻﺪارات ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺴﺪ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ
ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ﺑﻌﺪ  10أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎدة.
وذﻛــﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻧﻬﺎ
ﺗـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﻮاﺗ ــﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺳــﺎﻣـﺴــﻮﻧــﻎ ،وﻫ ــﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣ ــﺪى ﺷـﻐــﻒ ﻗــﺎﻋــﺪة
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ – اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ -
ﺑــﺄﺣــﺪث وأﻓـﻀــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟـﻴــﻪ اﺑـﺘـﻜــﺎرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ أﺟﻬﺰة
 Galaxyاﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺰر اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ،
وﻗ ـ ـ ــﺎرئ اﻟ ـﺒ ـﺼ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ ،وﺷ ــﺎﺷ ــﺔ
 Dynamic AMOLEDاﻟﻤﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ،وﺷﺎﺷﺔ
 Oاﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﺎﺷﺎت  Galaxyإﺑﺪاﻋﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  Galaxy S10+اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻧﺔ،
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  38د.ك ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺘﺮﻧﺖ
 4G LTEﺑﺴﻌﺔ  100ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ و 2500دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺤــﺮص اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣ ــﻊ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺎﺗ ـﻬــﻢ واﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ أﺣﺪث ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Galaxy
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ،

واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ
ﺧـﻠــﻒ اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ إﻟ ــﻰ اﻷﻣـ ــﺎم ﻣ ــﻊ دﻣ ــﺞ ﺑﺼﻤﺔ
اﻹﺻ ـﺒ ــﻊ ﺑـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ  Ultrasonicﻓ ــﻲ اﻟـﺸــﺎﺷــﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮا ﻓ ــﺎﺋ ـﻘ ــﺔ اﻻﺗ ـﺴ ــﺎع
ﻻﻟـﺘـﻘــﺎط ﺻــﻮر ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻬﺮة ﻣــﻊ ﻧﻄﺎق
رؤﻳﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ  123درﺟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎط ﺻ ــﻮر ﻣـﺒـﻬــﺮة ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻗﺘﺮاح ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻹﻋﺪادات اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺸﻬﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﻨﻴﺔ  Dolby Atmosاﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺒﺮات
ﺻﻮت ﺳﺘﻴﺮﻳﻮ اﻟﻤﻮاﻟﻔﺔ ﺑﻨﻈﺎم .AKG
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫــﻮاﺗــﻒ  Galaxyاﻟـﺠــﺪﻳــﺪة أﻳﻀﺎ
ﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗــﺪوم  24ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗــﺪوم
ﻃ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ روﺗﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﻖ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ.
ﻛـﻤــﺎ أن وﺿ ــﻊ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻳـﻄـﻴــﻞ ﻋﻤﺮ
اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻃ ــﻮال اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺑـﺨــﺎﺻـﻴــﺔ  PowerShareاﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺷﺤﻦ
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎز ﻧﻔﺴﻪ ،وﻣﻊ
ﻧـﻈــﺎم اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ  2.0ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﻌﺎدة ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ %100
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع.
ً
وأﺷ ــﺎرت زﻳــﻦ إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺟــﺪﻳــﺎ إﻟﻰ
دﻋــﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ

أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ رﻋــﺎﻳـﺘــﻪ
اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ واﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟـﺴـﻨــﻮي
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ) ،(MEPAوﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺿﻤﻦ
إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ أﻓﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺳﻴﻘﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ  14إﻟﻰ 16
اﻟﺠﺎري ،ﻓﻲ ﻓﻨﺪق رادﻳﺴﻮن ﺑﻠﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻳﺠﻤﻊ ﺧﺒﺮاء
إﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ودوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﺣﻬﺎ أﺣﺪث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ آﺧﺮ وأﺣــﺪث اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء واﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ رﻳـ ــﺎدة ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا.
وأﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻛــﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻃﺮح
أﺣﺪث اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻـﻠــﺖ إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪة
أﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﻋﺪﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻷﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻟﻌﻤﻠﻲ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻋــﻼج
اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
وﺗ ـﺒــﺎدل وﺟـﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﺣﻮل آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻌﻼج وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﺳـﻴــﺪﻋــﻢ "اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ" ﺟ ـﻬــﻮد اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻼزم ﺣ ــﻮل
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻋﻼج اﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وﻳﺴﻌﻰ

اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
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دلبلا
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ﻋﺮض ﺧﺎص ﻣﻊ »ﺷﺎﻣﻞ« ...وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ً
ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدة اﻟﻐﺪ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻌﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ
»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ«

ﺣﻀﺮ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ
اﻹﻃﻼق اﻟﺬي اﺑﺘﺪأ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  4ﻣﺴﺎء
واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت
اﻟﺸﻬﻴﺮة

ً
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارا ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ رﻳـ ــﺎدة
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ،واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻧﻈﻤﺖ
 Ooredooاﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺎﺑ ـﻄ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺤـﻠــﻮل
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،اﻟـ ـﻤ ــﻮزع اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ
ﻟ ـﻌــﻼﻣــﺔ ﺳــﺎﻣ ـﺴــﻮﻧــﻎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ً
ً
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﺣـﻔــﻼ ﺧــﺎﺻــﺎ ﺑــﺈﻃــﻼق
أﺣ ـ ـ ــﺪث أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة ﻫـ ــﻮاﺗـ ــﻒ ذﻛ ـﻴــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻣ ـﺴ ــﻮﻧ ــﻎ ،وﻫـ ــﻲ أﺟ ـﻬــﺰة
 Galaxy S10وGalaxy S10+
و ،Galaxy S10eوذﻟﻚ ﻳﻮم أﻣﺲ
اﻷول.
وﺣـﻀــﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء
واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
واﻟ ـ ـﻬـ ــﻮاﺗـ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـﻘــﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮض
اﻟـﺤـﺼــﺮي واﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﺎت »ﺷﺎﻣﻞ« ﻣﻦ .Ooredoo
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮع اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺮج  Ooredooا ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا وﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻣﻦ ﻓﺌﺘﻲ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋـ ــﺮﺿـ ــﺎ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺟـ ـﻬ ــﺰة
 Galaxy S10و Galaxy S10+و
 Galaxy S10eﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮﻳﺪة.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻀﻮر ،ﺣﻀﺮ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺜﻞ داﻧــﺔ ﻃﻮﻳﺮش
وﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي وﻣـﺤـﻤــﺪ
ﻣﻴﺮزا وﻋﻬﻮد اﻟﻌﻨﺰي وﻳﻌﻘﻮب
ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي وأﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻀ ــﺎوي
وأﺣﻤﺪ ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋــﺪدا ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺎرﻛﻮا
ﺑﺈﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ
ﺷـﺒـﻜــﺎت اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﺤﺼﺮي اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ
ﻹﻃ ـ ــﻼق اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة ﻗ ـﺒ ــﻞ إﻃ ــﻼﻗ ــﻪ
ﺑﺄﻳﺎم.
ﻛـﻤــﺎ ﺣـﻀــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ

ً
ﻓﺎدي ﻗﻌﻮار ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻐﺒﺮا وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻼل وﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺣ ــﺮﺻ ــﻮا ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻣ ــﻊ ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ
ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ،وﺳـ ــﻂ ﻫـ ــﺬا اﻹﻗـ ـﺒ ــﺎل
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮي ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒــﻮق،
واﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ أﺛـ ـﻨ ــﻮا ﺑـ ــﺪورﻫـ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ
ﺟـﻬــﻮد  Ooredooاﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ
ﻣــﻊ اﻧـﺘـﺸــﺎر ﻓــﺮﻳــﻖ ﺗـﻄــﻮﻋــﻲ ﻣﻦ
ﻛ ــﻞ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗ ــﺎدة اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ واﻹﺟــﺎﺑــﺔ
ﻋـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج وﺳﻂ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ واﻟ ـﺨــﻮاص
اﻟﻤﻄﻮرة ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺷﺔ Infinity-O
اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،و ﻛــﺎ ﻣـﻴــﺮا ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟ ـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎت ،ﻣ ــﻊ ﻛ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺮا ﻓــﺎﺋ ـﻘــﺔ
اﻻﺗـﺴــﺎع وﻗ ــﺎرئ ﺑﺼﻤﺔ اﻹﺻﺒﻊ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ  Ultrasonicو ﺧــﺎ ﺻـﻴــﺔ
 PowerShareاﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺑﻄﺎرﻳﺔ
ذﻛﻴﺔ ﺗﺪوم  24ﺳﺎﻋﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

ً
ﺷﻜﺮا ﻟـ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« و»اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ«

ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة
 Infinityﻟﻜﻞ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ

ﺟـﻬــﺎز ذﻛــﻲ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺒﺔ،
وذاﻛﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺳﻌﺔ
 512ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ
 6.1ﺑﻮﺻﺎت ﻷﺟﻬﺰة Galaxy S10
و 6.4ﺑــﻮﺻــﺎت ﻷﺟ ـﻬــﺰة Galaxy
 S10+و 5.8ﺑ ــﻮ ﺻ ــﺎت ﻷ ﺟ ـﻬ ــﺰة
.Galaxy S10e
وﺣـﻀــﺮ ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ اﻹﻃــﻼق
اﻟ ـ ــﺬي اﺑـ ـﺘ ــﺪأ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  4ﻣ ـﺴــﺎء،
واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ،
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت
اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺳﺘﺎ واوﻓﻨﻠﻲ
وﺟــﻮﻧــﻲ روﻛـﺘــﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻮا
وﺟﺒﺎت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻟﻠﺤﻀﻮر،
ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺄﺟﻮاء ﻣﻤﻴﺰة أﺛﻨﺎء
اﻧﺘﻈﺎر دورﻫ ــﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ.

وﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺣ ـﻔــﻞ اﻹﻃ ـ ـ ــﻼق ،أﻛـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أول
إدارة اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﻓﻲ
 Ooredooا ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﺖ ،ﻣ ـﺠ ـﺒــﻞ
اﻷﻳـ ـ ـ ـ ــﻮب ،أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﻠ ـﺘــﺰﻣــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎ ﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰة
وﺣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻊ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
ﺑـﺸــﺮاﺋـﺤـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
أن اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺴــﻢ
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﻴﺮﺗﻪ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻷﺣﺪث
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺨــﺺ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ
وﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺪاء
ﺑﺸﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،اﻟـﻤــﻮزع اﻟﺮﺳﻤﻲ
واﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻟـﻌــﻼﻣــﺔ ﺳــﺎﻣـﺴــﻮﻧــﻎ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ـﺸ ــﺎر ﻛـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ  Ooredooﻓــﻲ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﺑﺈﻃﻼق أﺣﺪث أﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
 Samsungاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺼﺔ
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة
اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ.
ﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻊ ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌــﺮوض اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺤﺼﺮﻳﺔ
ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻼﺋ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ،وﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻋﻮدﻧﺎﻫﻢ«.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎد اﻷﻳﻮب ﺑﺠﻬﻮد ﻛﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ

اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق وﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ زﻣ ــﻼﺋ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺿﺮﺑﻮا ﻣﺜﺎﻻ
ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺬى ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻞ دﺧ ـ ــﻮل
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺧــﺮوﺟ ـﻬــﻢ واﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ.
ﻳ ــﺬ ﻛ ــﺮ أن  Ooredooﺗــﻮ ﻓــﺮ
أﺟ ـﻬــﺰة  Galaxy S10وGalaxy
 S10+و Galaxy S10eﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻗﺎت »ﺷﺎﻣﻞ«،
وذﻟ ـ ــﻚ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ أي ﻣ ــﻦ أﻓ ــﺮع
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ
أو ﻣﻮزﻋﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ«

ﺗﻮﺟﻬﺖ  Ooredooﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮ
أﻓﺮادﻫﺎ وﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺮ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﻨﻰ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻤﻼء ودﺧﻮﻟﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ
إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

داﻧﺔ ﻃﻮﻳﺮش ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ Samsung S10

»ﺟﻴﻮ-ﻓﻠﺘﺮ  ««Ooredooﻋﻠﻰ »ﺳﻨﺎب ﺷﺎت«
ﺻﻤﻤﺖ  Ooredooﻓﻠﺘﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ »ﺳﻨﺎب ﺷﺎت« ﻳﻮم اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺎش ﺗﺎق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ) ،(،(OoredooSamsung#إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻌﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب وﺗﺎﻣﺮ ﺷﺒﻞ

ﺧﻼل ﺣﻔﻞ إﻃﻼق أﺟﻬﺰة Samsung S10

ﺑﻼل أﻏﺎ وﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب

ﻋﻬﻮد اﻟﻌﻨﺰي ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز
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تشهد الساحة الفنية في
حققت روايات األديب
األوزبكي حميد ُإسماعيلوف مصر احتفاليات ومناسبات
شهرة واسعة ،وترجمت إلى تكريمية حرصت على أن
لغات عدة حول العالم.
تكون لفنانين ونجوم كبار
وهم على قيد الحياة.

21
مسك وعنبر

تعيش الفنانة القديرة هيفاء
عادل حالة من النشاط الفني
بين الدراما والمسرح ،إذ
انتهت من "سبع أبواب"
وتصور حاليا "الديرفة".

21

دشنت فرقة الوطن المسرحية
من المملكة العربية السعودية
العروض الموازية في مهرجان
«أيام المسرح للشباب».

محامي أمبر هيرد :جوني ديب
يسعى إلى تدميرها

جيسيكا سيمبسون

سلمى حايك

ريتشارد كويل

سيمبسون تتعافى من
التهاب الشعب الهوائية

«نيتفلكس» تعرض مسلسل سلمى حايك تروج فيلمها
ريتشارد كويل في أبريل الجديد على «إنستغرام»

عادت النجمة جيسيكا سيمبسون للمنزل ،لتستكمل
فترة الراحة ،بعد خروجها من المستشفى أخيرا.
ون ـ ـشـ ــرت س ـي ـم ـب ـس ــون ( 38عـ ــامـ ــا) عـ ـل ــى صـفـحـتـهــا
بــ"إنـسـتـغــرام" ص ــورة كشفت مــن خاللها أنـهــا كــانــت في
المستشفى ،بسبب إصابتها بالتهاب حــاد في الشعب
الـهــوائـيــة ،فـظـهــرت وه ــي تـضــع كـمــامــة أخـفــت بـهــا جــزءا
كبيرا من وجهها.
وعـلـقــت سـيـمـبـســون عـلــى الـ ـص ــورة" :ب ـعــد أن قضيت
أسبوعا في المستشفى ،بسبب التهاب الشعب الهوائية،
أخيرا أنا في المنزل".

تطرح شبكة نيتفلكس ،في أبريل المقبل ،الموسم الثاني
مــن مسلسل الــدرامــا والــرعــب (Chilling Adventures of
 ،)Sabrinaوهو من تأليف روبرتو ساكاسا.
ويشارك في بطولة العمل :ريتشارد كويل ،لوسي ديفيس،
تاتي جابرييل ،ميشيل غوميز ،روس لينش ،ميراندا أوتو،
فــرصــة بـيــردومــو ،بــرونـســون بينتشوت ،كـيــرنــان شيبكا،
وجاز سنكلير .وتدور أحداث المسلسل حول إعادة تخيل
أصل ومغامرات سابرينا الساحرة في سن المراهقة ،حيث
تسعى بطموح كبير إلى طرد األرواح الشريرة ،ما يضعها
في مواجهة أمام قوى الشر التي تهددها.

نشرت النجمة سلمى حــا يــك ،فيديو دعائيا لفيلمها
الجديد ( )The Hummingbird Projectأو "مشروع الطائر
الطنان" ،الــذي يعرض منتصف الشهر الـجــاري .وعلقت
النجمة على مقطع الفيديو الذي نشرته «إنستغرام»" :مقطع
صغير من فيلمي مشروع الطائر الطنان ،الذي يعرض في
 15مارس .آمل أن تستمتعوا به".
وعـ ــرض الـفـيـلــم ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي م ـهــرجــان تــورنـتــو
السينمائي ،وتدور أحداثه حول شريكين يقرران منافسة
رئيستهما القديمة؛ إيفا توريس ،التي تؤدي دورها حايك،
ُ
في صفقة ألياف بصرية ت ِّدر عليهما الماليين.

تايلور سويفت تستعد لطرح ألبومها
الجديد وتشارك في «»cats

أمبر هيرد وجوني ديب
ردت ال ـن ـج ـمــة أم ـب ــر ه ـي ــرد ع ـلــى ات ـهــامــات
زوجها السابق جوني ديب ،بعدما رفع أخيرا
دعوى قضائية مطالبا بتعويض مادي يصل
إلى  50مليون جنيه إسترليني.
وق ــال محامي هـيــرد" :جــونــي ديــب يحاول
إسـكــات أمـبــر ،ويسعى جــاهــدا إلــى تدميرها،
ليضمن أنها لن ترفع ضده أي دعاوى ،لكنها
لن تفرط في حقوقها .تصرفات ديب تؤكد عدم
قدرته على تقبل حقيقة اعتراضها على إهانته
إيــاهــا وضــربــه الـمـبــرح ل ـهــا ،ورفـعـهــا دعــوى
قضائية كشفت تصرفاته المشينة .سننهي
األم ــر قــريـبــا ،وسـنـكـشــف ب ــاألدل ــة الـعــديــد من
الحقائق التي تثبت إدانته ومعاملته القاسية
ألمبر خالل فترة زواجهما".

وخــرجــت أزم ــة الثنائي إلــى العلن ،بعدما
نشرت النجمة األميركية صورا عبر صفحاتها
بـمــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ظـهــرت فيها
عالمات ضرب مبرحة على جسدها ،ما وضع
ديب في موقف محرج جدا مع معجبيه.
وتتهم أمبر زوجها السابق ديب باإلساءة
إليها وتهديدها بالقتل ،وتحمله خسارتها
عملها بسبب هذه األزمة.
ومنعت المحكمة النجمين من اإلدالء بأي
تـصــريـحــات ،بـعــد انـفـصــالـهـمــا فــي أغسطس
 ،2016وأمرتهما بعدم التطرق لمشاكلهما عبر
وسائل اإلعالم المختلفة.

دواين جونسون يحتفي بنجاح
«»Fighting with my Family

عدسات الباباراتزي رصدت تردد النجمة العالمية
على االستديو بصحبة حراسها
تواصل النجمة العالمية تايلور سويفت العمل على ألبومها الغنائي الجديد ،المتوقع أن
يرى النور قريبا ،في ظل زياراتها المكثفة الستديو التسجيل في كاليفورنيا ،حيث وثقت
عدسات الباباراتزي تحركات سويفت األخيرة ،وتعود النجمة من جديد لخوض تجربة
التمثيل ،عبر مشاركتها في بطولة فيلم موسيقي بعنوان « ،»catsمن إخراج توم هوبر،
إلى جانب سويفت جودي دينش وجينفر هدسون وإدريس إلبا وجيمس جوردان.
التقطت عــدســات م ـصــوري "ال ـبــابــاراتــزي" ع ــدة صــور
للنجمة الـعــالـمـيــة تــايـلــور ســويـفــت أث ـنــاء خــروجـهــا من
االستوديو الموجود في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا ،حيث
ظهرت بصحبة عدد من حراسها الشخصيين.
ونظرا ألن النجمة الشهيرة ،البالغة  29عاما ،تتردد
باستمرار على االستوديو ،تكهن عشاق ومحبو سويفت
بأنها ستطلق ألبومها الغنائي قريبا ،لذلك تكثف من
العمل في االستوديو.
وظهرت سويفت بالصور مرتدية مالبس "كــاجــوال"،
مـكــونــة مــن "بـلــوفــر" جـمــع الـلــونـيــن األزرق واألب ـيــض مع
بنطلون جينز ،إضافة إلى حقيبة من مجموعة تصميمات
"."Gucci
وتــأتــي زي ــارات سويفت المتكررة لالستديو ،بعد أن
أقــدمــت على طــي صفحة ألبومها الـســابــق "ريبوتشين"
ونجاحاته المتتالية ،حيث قررت سويفت إغالق التطبيق
اإللكتروني الخاص بها بعنوان " ،"The Swift lifeوالذي
أطلقته قبل عام تزامنا مع ألبومها ،ويأتي ذلك استعدادا
لمرحلة جديدة ،حسبما كشفت.
ونشرت سويفت ،عبر حسابها على "تويتر" ،تغريدة
جــاء فيها" :بما أن فترة ألـبــوم ريبوتيشن شــارفــت على
االنتهاء ،نعلن أيضا إغالق التطبيق اإللكتروني ذا سويفت
اليف" ،وهي منصة إلكترونية أطلقتها قبل عام للتواصل
مع معجبيها ،حيث تشبه في خصائصها موقع فيسبوك.
وأف ــادت الصفحة الرسمية الـخــاصــة بالتطبيق على

دواين جونسون

"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" بـ ـ ــأن ال ـت ـط ـب ـي ــق اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لــن
يكون متاحا بنهاية فبراير ،ولكن بالنسبة
للمستخدمين الحاليين يمكنهم االستفادة من
مزايا التطبيق خــال تلك الفترة قبل إغالقه ،كما
وجهت سويفت كلمات الشكر لمعجبيها الذين
قاموا باستخدام التطبيق لمتابعة أخبار سويفت
الفنية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ت ـع ــود ال ـن ـج ـمــة الـعــالـمـيــة
مــن جــديــد لـخــوض تجربة التمثيل ،مــن خالل
مشاركتها في بطولة فيلم موسيقي ،يحمل اسم
" ،"catsمن إخراج توم هوبر ،مخرج فيلمي "The
 "King’s Speechو" ،"Les Miserablesوكالهما
رشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم ،ويشارك في
بطولته بجانب سويفت؛ جودي دينش وجينفر
هدسون وإدريس إلبا وجيمس جوردان.
وكانت سويفت خاضت التجربة السينمائية
من قبل في فيلم  the giverعام  ،2014وفيلم the
 Valentine’s Dayعام .2010
يذكر أن مسرحية  Catsتتحدث عن فصيلة من
القطط تدعى " ،"Jelliclesوفي كل عام تلتقي مرة،
ليتم اختيار أفضل قط ليعود إلى الحياة من جديد،
من خــال االستعراض أمــام القط األكـبــر ،وتعتبر
رابــع أطــول مسرحية في تاريخ " "Broadwayمن
حيث فترة عرضها.

سويفت وكيتي هولمز وهارفي وينستون نجوم فيلم «»The Giver

احتفل النجم األميركي دواي ــن جونسون،
ب ـت ـص ــدر أح ـ ـ ــدث أعـ ـم ــال ــه ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ه ــذا
العام ،وهو فيلم الكوميديا والسيرة الذاتية
" ،"Fighting with my Familyشباك التذاكر
في المملكة المتحدة ،ونشر فيديو عبر حسابه
بـ"إنستغرام"َّ ،
وجــه فيه الشكر لجمهوره في
المملكة.
َّ
وعلق جونسون على الفيديو" :رقم واحد في
المملكة المتحدة .شكرا للبريطانيين ،كونهم
السبب في نجاح الفيلم هناك .كنا شغوفين
ج ــدا ب ـشــأن ه ــذا ال ـم ـش ــروع ،ول ــم ن ـصــدق أنــه
سيحقق كل هــذا النجاح .الفيلم حقق أيضا

ً
نجاحا مقبوال بشباك التذاكر األميركي ،أمال
في المزيد من اإليرادات".
والفيلم من نوعية األفالم المستقلة ،وتدور
أحــداثــه حــول مـصــارع ســابــق وعائلته ،يقوم
ب ـع ــروض ف ــي ع ــدد م ــن ال ــوالي ــات األمـيــركـيــة،
فيما يحلم أطفاله بدخول عالم المصارعين
المحترفين ،ويشارك ذا روك البطولة :فلورانس
بوج ،لينا هيدي ،فينس فون ،وجاك لودين.
ُيــذكــر أن جونسون يقوم ببطولة عــدد من
البطوالت السينمائية خــال الفترة المقبلة،
منها الجزء الثاني لفيلم المغامرات خاصته
( ،)Jumanjiوالمقرر طرحه نهاية العام الحالي.

طرح أسطوانات الموسيقى التصويرية
لفيلم «»Alita: Battle Angel

تايلور سويفت

روجت الصفحة الرسمية لفيلم المغامرات
والخيال العلمي " "Alita: Battle Angelعلى
"إنستغرام" ،ألسطوانات الموسيقى التصويرية
واألغاني المتضمنة بأحداث الفيلم ،ومن المقرر
طرحها خالل األيام القليلة المقبلة.
ُ
وي ـعــد ه ــذا الفيلم أح ــدث إن ـتــاجــات شركة
" "20th Century Foxالسينمائية هذا العام ،كما
يمثل عودة للمخرج الكندي جيمس كاميرون
للساحة السينمائية بعد غياب ،منذ آخر أعماله
( )Avatarعام .2009
والفيلم مقتبس مــن سلسلة كتب يابانية
تحمل عنوان " "Gunnmللكاتب الياباني يوكيتو
كيشيرو ،وتــدور أحداثه في إطــار من األكشن
والمغامرات حــول إنسان آلــي ألنثى تخوض
رحلة تحاول فيها الكشف عن أسرار وحقيقة
وجــودهــا ،إال أنـهــا تنخرط فــي حــرب ستغير
أفكارها لألبد.
يشارك في بطولة العمل عدد من
النجوم الحائزين جوائز أوسكار،
منهم :جينيفر كونلي ،ماهر
شاال ،كريستوف فالتز ،وروزا
س ــال ــزار ،ومـيـشـيــل رودريـ ـغ ــز،
وت ـقــدر ميزانيته اإلنـتــاجـيــة ب ــ200
مليون دوالر.

جينيفر كونلي

ثقافات

18

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4058األربعاء  6مارس 2019م  29 /جمادى اآلخرة 1440هـ

culture@aljarida●com

الروائي األوزبكي حميد إسماعيلوف لـ ةديرجلا  :نشأت
على حواديت جداتي وأساطير «ألف ليلة وليلة»
•

ً
نتيجة
،1991
عام
منذ
بلندن
منفاه
في
يعيش
أنه
رغم
اإلطالق،
على
أوزبكي
أديب
أشهر
)
عاما
يعد حميد إسماعيلوف (64
ً
توجهاته المعارضة ،لكن رواياته حققت شهرة واسعة ،وترجمت أعماله إلى لغات عدة ،وخالل زيارته األولى للقاهرة أخيرا
التقته "الجريدة" لتنفرد بإجراء أول حوار في الصحافة العربية معه.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال
روايتي «البحيرة
امليتة» حصدت
ُ
الجوائز وترجمت
إلى لغات عدة

أكتب الشعر عندما
ً
أكون متكاسل...
وأوظف تقنية
الخيال العلمي

• كيف أثــرت سنوات نشأتك
األولى في تحولك إلى أديب؟
 ُول ـ ــدت ف ــي عــائ ـلــة مـتــديـنــة،واعتادت جداتي أن تقص ّ
علي
قصص األنبياء وأساطير "ألف
ّ
الجنيات
ليلة وليلة" ،وحكايات
في أوزبكستان ،وانخرطت منذ
طـفــولـتــي ال ـم ـب ـكــرة ف ــي الـثـقــافــة
والحواديت األوزبكية ،وعندما
بلغت ال ــ 12بــدأت أكتب الشعر،
وألنني كنت أدرس في المدرسة
الــروسـيــة كتبت الـشـعــر باللغة
الروسية ،لكن شيئا فشيئا بدأت
أكتب شعري باللغة األوزبكية
أيضا ،ومن هنا انطلقت رحلتي
مع األدب.
• ما أهم الكتب التي صدرت
لك طوال مسيرتك اإلبداعية؟
 أصـ ـ ـ ــدرت ك ـت ـبــا عـ ـ ــدة ،أج ــدصـ ـع ــوب ــة فـ ــي تـ ــذكـ ــر ب ـع ـض ـهــا،
ف ـخ ــال مـسـيــرتــي ال ـطــوي ـلــة في
ال ـك ـت ــاب ــة ل ــم أكـ ــن أؤلـ ـ ــف الـكـتــب
ف ـح ـســب ،ب ــل أت ــرج ــم أي ـض ــا عن
لغات مختلفة ،أما إذا كنت تسأل
عن الكتب التي حظيت بشهرة
واسعة عالميا فهي الكتب التي
ترجمت أوال إلى اإلنكليزية ،ثم
إلى لغات أخرى كثيرة.
وأول كتاب لي منشور باللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة بـ ـعـ ـن ــوان "ال ـس ـك ــك
الحديدية" ،وحظي بشهرة كبيرة
في العالم الناطق باإلنكليزية،
وحصد جوائز عديدة ،ثم نشرت
ك ـت ــاب "ش ــاع ــر وبـ ــن الدن" ،عن
صعود التطرف الديني في آسيا
الوسطى.
وح ـظ ـي ــت روايـ ـ ـ ــة "ال ـب ـح ـي ــرة
ال ـم ـي ـت ــة" ب ـش ـه ــرة ك ـب ـيــرة

أي ـضــا ،وفـ ــازت بـجــوائــز عــديــدة
وترجمت إلى عدة لغات ،وتحكي
قـ ـص ــة آثـ ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ال ـ ـنـ ــووي
الـســوفـيــاتــي عـلــى حـيــاة الـنــاس
العاديين.
والـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة ن ـش ــرت
ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة بعنوان "تحت األرض"،
وتحكي قصة صبي نصفه من
أص ــول إفــريـقـيــة ونـصـفــه اآلخــر
روســي ،ولد إبــان دورة األلعاب
األولمبية عام  ،1980ونشأ في
موسكو في وقت سادت به ثقافة
ُ"رهاب األجانب" .Xenophobia
ونشرت مؤخرا رواية "رقصة
قصة أعظم
الشياطين" ،تحكي
ُ
كاتب لدينا وهو عبدالله قديري،
الــذي قتل عــام  1938إبــان حكم
الستاليني ،وقد تقمصت
النظام ُ
ال ـ ــرواي ـ ــة قـ ــديـ ــري ك ـم ــا لـ ــو ك ــان
يكتبها من محبسه.
• تنوعت كتاباتك بين الشعر
والرواية ...أيهما أقرب للتعبير
عن أفكارك؟
 قال الشاعر الروسي الشهيرألـكـسـنــدر بــوشـكـيــن "إن عـمــري
المتنامي يجعلني أ مـيــل نحو
الـ ـنـ ـث ــر ال ـ ـشـ ــديـ ــد" .حـ ـ ــدث نـفــس
الـشــيء مـعــي .فــي شبابي بــدأت
كشاعر ،ولسنوات عديدة حتى
كنت في منتصف الثالثينيات
من عمري كنت أكتب الشعر.
لـ ـك ــن ش ـي ـئ ــا فـ ـشـ ـيـ ـئ ــا ،رب ـم ــا
نتيجة التقدم في العمر ،أو نظرا
الك ـت ـســابــي ال ـخ ـب ــرة ،أصـبـحــت
أكثر ميال للنثر .كتبت روايتي
األولـ ــى عـنــدمــا كـنــت فــي أواخ ــر
الـثــاثـيـنـيــات مــن ع ـمــري .ومنذ
ذل ــك ال ـح ـيــن أك ـتــب ال ـن ـثــر أك ـثــر،
وأك ـت ــب الـشـعــر عـنــدمــا أك ــون
متكاسال.

حميد إسماعيلوف
مـ ـ ـص ـ ــادر ثـ ـق ــافـ ـتـ ـك ــم ،وت ـس ـت ـنــد
إلــى ال ـقــرآن الـكــريــم ،واألحــاديــث
ال ـن ـب ــوي ــة ال ـش ــري ـف ــة ،والـفـلـسـفــة
اإلس ــام ـي ــة واألدب اإلس ــام ــي.
فقط تخيل كيف أننا متقاربون
ثقافيا .هذا التشابه في حكايات
كـتــاب "أل ــف ليلة ولـيـلــة" نفسه،
فرغم أن مشهد الحكايات يوضع
ً
غــالـبــا فــي الـعــالــم الـعــربــي  -في
دم ـشــق أو ب ـغ ــداد أو ال ـقــاهــرة -
يـ ـج ــب أال ن ـن ـس ــى أن شـ ـه ــرزاد
تـ ـحـ ـك ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــص لـ ـشـ ـه ــري ــار
حــاكــم س ـمــرق ـنــد ،ال ـتــي ت ـقــع في
أوزبكستان الحديثة .كما نشارك
عظماء مثل البخاري والفارابي
وابـ ـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـن ــا والـ ـم ــرغـ ـيـ ـن ــان ــي
والـ ــزم ـ ـخ ـ ـشـ ــري والـ ـ ـخ ـ ــوارزم ـ ــي
والبيروني وغيرهم الكثير .في

شهادات جامعية
ولد حميد إسماعيلوف في أسرة متدينة ،وكثير منهم فقدوا أرواحهم أثناء االضطهاد في
ً
تعليما سوفياتيا متميزاّ .
تخرج بتميز في مدرسته الثانوية وكلية
عهد ستالين .ومع ذلك ،تلقى
عسكرية ،وحصل على شهادات جامعية في تخصصات عدة .على الرغم من أنه كان بإمكانه أن
يصبح شخصية سوفياتية مرموقة أو حتى ما بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،إال أن مصيره
ً
ً
ً
ُ
قاده إلى أن يصبح كاتبا معارضا وشاعرا مقيما في منفاه بلندن ،حيث طرد من أوزبكستان
بسبب ما وصفته الدولة بأن لديه "ميوال ديموقراطية غير مقبولة"!
لقد قارن النقاد كتبه بأفضل ما في الكالسيكيات الروسيةُ ،
والمثل والقيم الصوفية وأعمال ما
بعد الحداثة الغربية ،في حين أن كتاباته تعكس كل هذه الخطوط والعديد من الخطوط األخرى،
فتجربته الفريدة بين الثقافات هي التي تثير القارئ وتجذبه إلى عالمه.

من إصداراته

وقت متأخر من ذلك ،على سبيل
المثال ،في بداية القرن العشرين،
اعتبر بعض النقاد األدبيين أن
"األيام الباغية" التي كتبها
رواية ُ
عـبــدالـلــه ق ــدي ــري ت ــأث ــرت بشكل
كبير بعمل جورجي زيدان .لذلك
أش ـعــر بــالـحـيــرة بـعــض ال ـشــيء،
ُ
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،تــرجـمــت
كـ ـتـ ـب ــي إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـلـ ـغ ــات
األجنبية ،ومع ذلك لم يتم نشر
أي كتاب لي باللغة العربية .ربما
ً
ألن األدب األوزبـكــي تأثر أيضا
بـ ــاألدب ال ــروس ــي ،بـيـنـمــا كــانــت
أوزبـكـسـتــان ج ــزءا مــن االتـحــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ،وه ــو م ــا يجعلنا
ّ
ككتاب أوزبكيين غــربــاء بعض
الشيء في ثقافتنا المسلمة.
• بــرأيــك ...مــن هــو أهــم كاتب
عربي؟
 هو باألحرى رأي المؤسسةاألدبـيــة الغربية ،ولجنة جائزة
ن ــوب ــل ،ال ـت ــي اع ـت ــرف ــت بـنـجـيــب
ّ
محفوظ كأحد أعظم كتاب القرن
ً
ال ـع ـش ــري ــن .إن ـن ــي ك ـن ــت مـهـتـمــا
بكتابات جورجي زيدان وجبران
ّ
خليل جـبــران .بالنسبة للكتاب
المعاصرين ،قرأت الكتب المؤلفة
ُ
باإلنكليزية أو ترجمت إليها ،لذا
فإن اختياراتي ومعارفي مقيدة
ً
تماما ،وال يمكنني الحكم على
األدب العربي بحد ذاته.

ً
«كن عاشقا» ...دعوة إلى مواجهة العنف والكراهية
ً
ً
الشهاوي أخيرا كتاب «كن عاشقا» عن الدار المصرية اللبنانية ،ويعد ذروة مشروعه األدبي الكبير الذي
صدر للشاعر أحمد ً
بدأه قبل أكثر من  20عاما ،إذ يحمل رؤية صافية وثاقبة ألعماق النفس التي جبلت على الحب ،الطريق الوحيد للطمأنينة
واالستقرار في مجتمع غلبت عليه الضغينة والكره والحقد.
القاهرة -محمد الصادق
يتسامى أحمد الشهاوي في
ً
كتابه «كن عاشقا» بالمرأة ،فيراها
ً
أكثر رقـيــا مــن الــرجــل فــي الحب،
فهي من دون الحب تعيش حياة
يصيبها الفقد في كل شيء.
يدور الكتاب في آفاق صوفية
رح ـ ـبـ ــة ،ويـ ـخ ــاط ــب الـ ـ ـ ــروح قـبــل
ً
الجسد ،مستلهما كتب التراث،
وما خطه السابقون من األسالف
في علوم العشق كإخوان الصفا،
ومــا جــاء فــي لـســان الـعــرب البن
مـ ـنـ ـظ ــور ،وك ـ ـتـ ــابـ ــات اب ـ ــن ح ــزم
ً
األندلسي وغيرهم متناوال أوجه
العشق ومعانيه ،فهو كما يقول:
«ك ــل عـشــق ه ــو ح ــب ،ول ـيــس كل
ً
الحب عشقا ...فكثير منا يعيش
وال يعرف ما الحب وما مكانته؟
وقبل أن تعرف كيف تحب عليك
إدراك ما هو الحب ،ولماذا نحب،
ً
ً
ألن الحب صــار شائعا وغريبا
ً
بين الناس ممارسة وسلوكا».

فلسفة الفطرة
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـهـ ــاوي
ف ــي ك ـتــابــه أن الـعـشــق
ف ـل ـس ـفــة ال ـف ـط ــرة ال ـتــي
ي ـك ــون عـلـيـهــا الـمـحــب
وال ـم ـح ـب ــوب« ،أن ـ ــت ال
ت ــرتـ ـق ــي إال ب ــال ـح ــب،
وال تصل إل ــى معارج
ال ـس ـعــادة إال ب ــه ،ذلــك
القديم قدم األزل والذي
ً
ً
يستمر جديدا حامال
ت ــاريـ ـخ ــه وم ـس ـي ــرت ــه
الـ ـت ــي تـ ــوزعـ ــت عـلــى
بـ ـن ــي الـ ـبـ ـش ــر ال ــذي ــن
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــون أن

ً
يــرفـعــوا راي ـتــه عـنــوانــا لهم على
مجتمعاتهم المبنية عليه ،وذلك
الحب هو الذي رآه لسان الدين بن
الخطيب غايته نعيم ال ينقضي
أبــده ،وال ينفد مــدده ،وال يفصل
وصـلــه ،وال يـفــارق الـفــرع أصله.
ورآه الـجــاحــظ مــن أكـبــر أسـبــاب
جماع الخير».
ورغم تنوع كتابات الشهاوي
بين الكتابة فــي مــا يسميه أدب
ال ـع ـش ــق وف ـل ـس ـف ــة الـ ــديـ ــن وه ــو
ال ـش ــاع ــر بـ ــاألسـ ــاس ،ف ــإن ــه ي ــرى
نفسه حسبما يقول في كتابه «كن
ً
عاشقا»« :أنا من الذين يدعون إلى
العشق ويرغبون فيه ،ألنه يجعلك
تـكـشــف أص ــل األش ـي ــاء بسهولة
ويـســر مــن دون تـعـقـيــدات .ليس
ألن ـنــي خـبــرتــه أو خـبـيــر ب ــه ،بل
ألنني أدرك ماذا يفعل في النفوس
التي تفتح أبوابها له ،والنفس
العاشقة عندي هي نفس قدسية
ت ـص ــل ب ـصــاح ـب ـهــا إل ـ ــى مــرت ـبــة
اإلنـ ـس ــان ال ـك ــام ــل ،ح ـيــث يـصــدر
ً
عنها نور خاص ساطع ظاهريا
ً
وباطنيا يتصل بجواهرها ،ألن
العشق كما يذكره داود اإلنطاكي
ألطف موجود في الوجود حيث
الـمـعــانــي واض ـحــة والـتـعـبـيــرات
ملقاة على قارعة طريق العاشق
أو ال ـم ـع ـشــوق ،وح ـي ــث ينتصر
المرء لما هو سام ،وراق ،ونقي،
وعال في سموقه وخصوصيته،
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن أنـ ـ ـ ــه يـ ـكـ ـف ــل ل ـل ـم ــرء
الطمأنينة واألمـ ــن واألم ـ ــان من
دون أن يصيبه خوف ،أو ينتابه
قلق ،أو يقابله شك أو ريبة مهما
تكن صورته}.
وينتقد الـشـهــاوي فــي كتابه
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ً
• كـ ـتـ ـب ــت أ يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي أدب
الخيال العلمي ،حدثنا عن هذه
التجربة؟
 لست كاتبا للخيال العلميالنقي ،وأستخدم بعض عناصر
هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ف ــي ك ـت ـب ــي ،مـثــل
الرواية التي كتبتها بعنوان "حي
بن يقظان" ،وهي إعادة صياغة
للقصة المسلمة التي طال أمدها،
وكتبها في البداية أحد مواطني
بالدي "ابن سينا" ،ثم كررها ابن
طفيل وآخرون.
لذا كتبت نسخة حديثة منها،
بــاع ـت ـبــاري شـخـصــا أب ـحــث في
الجزء الذي أعيش فيه من العالم
ع ــن اب ــن سـيـنــا ،ال ــذي ي ـبــدو أنــه
عاش على مدى القرون العشرة
األخ ـيــرة ،وكــان معتادا الظهور
فــي الـنـقــاط الــرئـيـسـيــة للتاريخ
في أهم األماكن ،مثل إيطاليا في
عصر النهضة ،ألمانيا النازية،
الـ ـي ــاب ــان ف ــي زمـ ــن الـ ـس ــام ــوراي
والغيشا ،وتركيا العثمانية في
عهد التيوليب.
• تقيم في لندن منذ سنوات
طويلة ...فهل هو منفى اختياري
بسبب توجهاتك المعارضة؟
 لم يكن خياري .لم أحلم قطبالعيش في لندن .في عام ،1991
ُ
ط ـ ــردت م ــن ب ـل ــدي وذه ـب ــت إلــى
إنـكـلـتــرا ،ظننت أنـنــي سأقضي
هـنــاك  3أشـهــر .مــع األس ــف هذه
األش ـ ـهـ ــر اسـ ـتـ ـم ــرت ح ـت ــى اآلن.
وهـ ـك ــذا أص ـب ـحــت ل ـن ــدن وطـنــي
الثاني.
• أ خـ ـ ـب ـ ــر ن ـ ــا عـ ـ ــن األدب فــي
أوزبكستان ،وما الذي يميزه.
 الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرةلثقافاتنا التقليدية هــي ذاتها

حب الوطن
ثقافة!

ً
ي ـبــدو األم ــر م ـح ـيــرا ب ــأن ت ـكــون ال ـس ـنــوات ال ـث ــاث إلــى
الخمس األولى هي التي تقرر وترسم قرابة تسعين في
المئة من شخصية اإلنسان! وإذا كانت مدرسة علم النفس
تحاول تأكيد ذلــك في آالف األبـحــاث ،فــإن علم الجينات
وال ــوراث ــة الـحــديــث والـمـتـطــور يسير فــي االت ـجــاه نفسه،
بتأكيد أهمية السنوات ا لـثــاث األو لــى لإلنسان ،وأنها
تؤسس لعالقته باألصوات والروائح والكلمات والهدوء
والموسيقى والطبيعة والوصل اإلنساني ،أو الحب .لذا
ً
يبدو متسقا هذا االختالف الواضح بين مختلف األجيال
وفي مختلف دول العالم ،بما في ذلك وطننا الكويت.
ول ــدت فــي كــويــت الـعـشــريـنـيــات والثالثينيات
أج ـيــال ِ
وح ـت ــى األرب ـع ـي ـن ـي ــات ،وع ــاش ــت ف ــي ح ـضــن األم ،وق ــرب
أص ــوات األخ ــوات واإلخ ــوة واألقـ ــارب ،فــي بـيــوت الحجر
والطين ومعاناة العوز والفقر ،حين كــان البحر مفردة
حــاضــرة على م ــادة العيش األس ــري ،وفــي كــل بـيــت .تلك
األجيال ولدت وتربت وعاشت في بيئة كويتية مغايرة
لـمــا هــو راه ــن ال ـيــوم ،وبــالـتــالــي ج ــاء ت قـنــاعــاتـهــا حيال
ً
نفسها وحيال وطنها وحيال العالم مغايرة تماما لما هي
ً
عليه قناعات الجيل الحالي .بل صار الفرق واضحا بين
مسلك المواطن الكويتي في الستينيات والسبعينيات
و مــا هــو شــا خــص ا ل ـيــوم ،و فــي مختلف مناحي الحياة.
فلقد استوقفني عرض لفيديو قصير على "تويتر" يظهر
كيف كان الكويتيون يحتفلون بعيد االستقالل ،وما آلت
إليه األمور في احتفاالتنا الحالية بالعيد الوطني ويوم
التحرير.
في السبعينيات والثمانينيات كانت الدولة بمختلف
مؤسساتها هي التي تقوم بتنظيم االحتفاالت ،ويشارك
الناس بفرح مسالم وبتقدير لتلك الجهود ،وبما يظهر
احتفاالت تلك السنوات بشكل متسق بين جهد مؤسسات
ً
الــدولــة ومـشــاركــة الـشـعــب .لـكــن األم ــر اخـتـلــف تـمــامــا في
السنوات العشر األخيرة حتى صار ال ُيطاق ،أو ّبكلمات
أخرى ،صارت ممارسات البعض غير مقبولة ومنفرة في
احتفالية كبيرة ومقدسة بحجم الوطن.
ال أرى أي رابط بين احتفال البلد بالعيد الوطني وعيد
التحرير ،وهما مناسبتان غاليتان على نفس كل مواطن
أو مقيم في البلد ،وبين التصدي إليذاء البشر ،كل البشر،
برشهم بماء حارق ومتسخ ،أو رميهم بحجر ،أو االعتداء
ً
ً
عليهم جسديا أو لفظيا بحجة اللعب معهم.
الـحــب ثـقــافــة ،التعبير عــن سـلــوك الـحــب ثـقــافــة ،محبة
الوطن ثقافة ،التعبير عن حب الوطن ثقافة ،وفي محصلة
ه ــذه ال ـم ـح ـبــات ،ص ــار م ــن ال ــواج ــب االل ـت ـف ــات لـمـنــاسـبــة
احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير باحترام وتقدير
تستحقهما هاتان المناسبتان ،وكذلك إظهار وجه مشرق
وحـضــاري وإنساني الحتفال الــوطــن بــأعـيــاده .فما عاد
ً ً
مقبوال أبدا ما تتناقله وسائل اإلعالم وشبكات التواصل
اال جـتـمــا عــي مــن لقطات مشينة تحت مسمى احتفاالت
ً
العيد الوطني .وال أظن األمر صعبا في تنظيم وإخراج
هذه االحتفاالت بما تستحق من وطنية واحترام وجمال.
ال ـب ـح ــث ف ــي ح ــب الـ ـك ــوي ــت ،ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـك ــوي ــت ،فــي
المنعطفات السياسية واالجتماعية األ هــم لهذا الوطن
قــادرة على ر ســم خريطة االحتفاالت باألعياد الوطنية،
ً
بدء ا من مراسم رفع العلم ،مرورا باالحتفاالت الرسمية
ً
ً
وأخيرا االحتفاالت الشعبية .ليس صعبا على حكومة،
ممثلة بجميع ا لــوزارات المعنية وجمعيات النفع العام
ومؤسسات المجتمع المدني ،أن تنظم وتحرس واحدة من
ً
أهم احتفاالت البلد إن لم تكن األهم .وليس صعبا حفظ
كرامة الوطن وكرامات الناس في مناسبة هي األغلى على
نفوس الشعب الكويتي.
إدراج الفني والتراثي وا لــرا هــن في احتفاالت رسمية
ً
شعبية تدلل على حب الوطن ليس صعبا في ظل وجود
ط ــاق ــات شـبــابـيــة كــويـتـيــة ك ـب ـيــرة ومـخـلـصــة ومـسـتـعــدة
لتقديم كل ما يمكن تقديمه للظهور أمام العالم بأجمل
االحتفاالت.
الوطن محبة ،ولتلك المحبة ثقافة ،وتلك الثقافة تقوم
على األسرة والمدرسة والدولة .وكل طرف من هؤالء عليه
واجب إرساء هذه الثقافة في البيت والمدرسة والشارع.
ً
ألننا نحب الكويت نتمنى إيقاف ما ُيسمى زورا احتفاالت
شعبية ،وألننا نحب الكويت نتمنى أن تأتي احتفاالتها
بأعيادها األغلى بوصفها درة الخليج التي كانت ولم
تزل وستبقى.

إصدار
كل الذين يرون أن العشق تعطيل
ل ــإرادة كعباس محمود العقاد
ويـ ـق ــول :م ــا ه ــو إال ن ـت ــاج عـقــدة
نقص العشق عنده وعند غيره
ممن تبنوا مبدأ ذم الهوى ،ومنهم
في زماننا وأزمنة سابقة من طعن
على كتب األسبقين من األسالف
في علوم العشق.

«صرخة النورس» بطريقة «برايل»
للمرة األولى في مصر
●

خطاب الحب
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارن الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاوي ب ـي ــن
أحـ ـ ــوال ال ـع ـشــق ف ــي زم ـن ـنــا هــذا
وبين الماضي الـقــريــب ،ويقول:
«الح ـظ ــت أن ع ـقــود األربـعـيـنــات
والـخـمـسـيـنــات والـسـتـيـنــات من
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ش ـهــدت ص ــدور
كـتــب ودراسـ ـ ــات علمية ناقشت
ودرست ظاهرة الحب في تاريخ
العرب ،بينما بدأت التآليف تقل
أو تتراجع أو تختفى بعد ذلك،
كــأن األكاديميين في الجامعات
رؤوا أن ال ـحــب عـيــب وه ــو غير
جدير بالدراسة والبحث».
ويرى أن خطاب الحب غاب في

أحمد الشهاوي
الثقافة العربية ،وصــار الخناق
ً
ضيقا على الناس ،وحل خطاب
ً
الكراهية بديال مكانه ،ولــم يعد
ال ـعــرب يـقــدمــون خـطــاب العشق
المعروف والمشهود لهم به في
تراثهم وتراث اإلنسانية جمعاء.
يستهدف الشهاوي في كتابه
الـمـعــرفــة وإرشـ ــاد روح ــه فـهــو ال
يحاول البحث عن نظرية عربية
في العشق أو يقدم فلسفة للحب
بقدر ما يسعى إلى إرشاد روحي
ومعرفة النفس ومعرفة المرأة في

ً
أحوالها وتحوالتها ،مسترشدا
ً
بذلك بشيوخ العشق خصوصا
الفقهاء والعلماء.
ويــؤكــد الـكـتــاب أن الـعـشــق ال
ي ـن ـمــو ف ــي ب ـلــد يـحـكـمــه اق ـت ـتــال
واستبداد وتسلط ويسيطر عليه
حكم ظالم قامع يسجن الحواس
ألن الشعوب الحرة تحمل الحب
ً
ً
جامحا دافقا كسيول ال توقفها
سدود البشر.

نبذة
صدرت للشاعر أحمد الشهاوي أعمال عدة من بينها{ :ركعتان للعشق ،واألحاديث (السفر
األول) ،وكتاب العشق ،واألحاديث (السفر الثاني) ،وأحوال العاشق ،واألحاديث (مختارات) ،وكتاب
الموت ،وقل هي ،ومياه في األصابع ،والوصايا ...في عشق النساء ،وسماء باسمي ،وال أراني}.
ترجمت قصائده إلى لغات عدة ،وهو عضو في الموسوعة العالمية للشعر منذ عام ،1992
وفي لجنة الشعر في المجلس األعلى للثقافة  ،2001وحــاز جائزة اليونسكو في اآلداب عام
 ،1995وجائزة كفافيس في الشعر عام .1998
يسافر في رحالت أدبية وثقافية إلى بلدان العالم ،وتناولت شعره أطروحات الماجستير
والدكتوراه في الجامعات العربية.

القاهرة  -محمد الصادق

أصـ ــدر ال ـمــركــز ال ـقــومــي
ل ـل ـت ــر ج ـم ــة فـ ــي م ـص ــر أول
رواي ـ ـ ــة م ـت ــرج ـم ــة ب ـطــري ـقــة
"ب ــراي ــل" لـلـمـكـفــوفـيــن ،هي
"صرخة النورس" للكاتبة
إيمانويل البوري ،ترجمة
د .دينا مندور.
والقت الرواية المترجمة
ً
ً
قبوال واسعا وتم تداولها
عـلــى "يــوت ـيــوب" وتـتـنــاول
ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة لـلـمــؤلـفــة
وهي فتاة فرنسية صماء
وقـ ـ ــدرت ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـخ ـط ــي
م ـح ـن ــة الـ ـع ــزل ــة واإلعـ ــاقـ ــة
وتصميمها على النجاح
والتأكيد على فعل أشياء
اليـ ـق ــدر ع ـل ـي ـهــا اآلخ ـ ـ ــرون،
وهي تتشابه مع سيرة طة
حسين فى كتابه "األ يــام"،
ا ل ــذي ح ـمــل روح ا لـتـحــدي
ذاتها لتحقيق النجاح.
و أ و ر د ت ا لـ ـمـ ـت ــر جـ ـم ــة
ف ــي تـقــديـمـهــا ل ـل ـك ـتــاب ،أن
المؤلفة نقلت تجربتها في
ا لــروا يــة للمطالبة بحقوق
ال ـ ـصـ ــم ،وحـ ـق ــوقـ ـه ــا ،حـتــى
أنها خرجت في تظاهرات
ف ـ ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة
بــاع ـت ـمــاد ل ـغــة اإلش ـ ـ ــارات،

غالف «صرخة النورس»
ح ـ ـتـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــرف ال ـ ـقـ ــانـ ــون
الفرنسي بهذه اللغة.
من ناحيته ،كشف د .أنور
مغيث مدير المركز القومي
ل ـل ـتــرج ـمــة ع ــن عـ ــزم ال ـمــركــز
إعـ ــداد ك ـتــب أخـ ــرى بـطــريـقــة
"برايل" وسيتولى توزيعها
ع ـل ــى األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـخ ـص ـصــة
ل ـ ـ ــذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ال ـب ـص ــري ــة،
ً
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـك ـ ـتـ ــاب
ال ـ ـخـ ــاص ب ـط ــري ـق ــة "بـ ــرايـ ــل"
يكتب باليد صفحة صفحة،
وتبلغ كلفة النسخة الواحدة
 500جنيه.

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

تأخر الرقابة المصرية
يربك «ليلة راس السنة»

البعض يؤكد أنها لمسة وفاء لعطاء متجدد في الساحة الفنية
القاهرة  -محمد قدري

تشهد الساحة الفنية في مصر
احتفاليات ومناسبات تكريمية
حرصت على أن تكون لفنانين
ونجوم كبار وهم على قيد
الحياة ،بعد أن كان التكريم في
السابق يقتصر على الفنانين
الراحلين.

مشاركة
الفنان نجاحه
وهو على قيد
الحياة أمر
إيجابي

ان ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــت ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
ً
ً
ً
المصرية أخ ـيــرا نهجا جــديــدا
ي ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي تـ ـك ــري ــم ع ـ ـ ــدد مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن وال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ال ـك ـب ــار
األح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء ،والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص ع ـل ــى
ح ـض ــوره ــم بــأن ـف ـس ـهــم لـتـسـلــم
ال ـجــائــزة بـعــد أن كــانــت السمة
السائدة خالل الفترة الماضية
تكريم أسماء الفنانين الراحلين،
بحضور أبنائهم أو أحفادهم
لتسلم الـجــائــزة ،بعد أن يكون
النجوم قد رحلوا دون أن يلتفت
إلـيـهــم أح ــد ،قـبــل أن تــرتـفــع في
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة مجموعة
مــن األصـ ــوات بـتـكــريــم الـنـجــوم
وبحضورهم.
ف ـم ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ،ك ـ ــرم م ـه ــرج ــان
شرم الشيخ للسينما اآلسيوية
الـنـجـمــة الـكـبـيــرة هــالــة صدقي
ع ــن م ـج ـمــوع م ــا قــدم ـتــه خــال
مشوارها الفني الثري ،وهو ما
أش ــاد بــه الكثيرون الختيارها
ً
ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ،وب ــالـ ـفـ ـع ــل ح ـض ــرت
النجمة الكبيرة لتسلم الجائزة،
وكانت المفاجأة األخرى وجود
الفنان الكبير لطفي لبيب في
ً
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
إصابته بوعكة صحية مفاجئة
ً
أخـ ـ ـيـ ـ ــرا ،وقـ ـ ــد ت ـس ـل ــم ال ـج ــائ ــزة
بنفسه ،و كــا نــت لفتة طيبة من
إدارة المهرجان باختيار أسماء
لــم تكن مألوفة فــي التكريمات
خالل الفترة الماضية.

هالة صدقي مهرجان أسوان
في هذا اإلطار ،يرى البعض

شيرين رضا

عدد من الفنانين في مهرجان شرم الشيخ للسينما اآلسيوية
أن ال ـت ـكــريــم ي ــأت ــي لـمـســة وف ــاء
ً
لعطاء متجدد ،واتساقا مع ذلك،
ً
وقبل أيام قليلة أيضا اختارت
إدارة مهرجان أســوان لسينما
ال ـم ــرأة ع ــدة أس ـم ــاء لتكريمها
وت ــدرج ــت ب ـيــن ال ـش ـبــاب بــدايــة
من النجمة الشابة منة شلبي،
ا لـ ـت ــي رأت أن ت ـكــر ي ـم ـهــا فـخــر
ً
ل ـهــا خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا م ــا زال ــت
ف ــي مــرح ـلــة م ـب ـكــرة ولـ ــم تحلم
بالوصول إلــى خشبة المسرح
للتكريم في مثل هذا المهرجان،
ً
وصـ ـ ــوال إل ــى ال ـف ـنــانــة الـكـبـيــرة
م ـح ـس ـنــة ت ــوف ـي ــق ،ال ـت ــي كــانــت
مفاجأة المهرجانات المصرية
خالل السنوات الماضية ،ومنها
هذا المهرجان.
وكـ ـ ــان ل ـم ـه ــرج ــان «أسـ ـ ـ ــوان»

ل ـم ـســة ط ـي ـبــة ال ـ ـعـ ــام ال ـمــاضــي
ح ـيــن كـ ــرم ال ـم ـخــرجــة الـكـبـيــرة
عطيات األبـنــودي بعد سنوات
طويلة من االنقطاع عن األضواء
ً
وال ـظ ـه ــور نـ ـظ ــرا إلـ ــى مــرضـهــا
ً
وشكل حضورها مفاجأة علما
أنـ ـه ــا رحـ ـل ــت ع ــن دن ـي ــان ــا بـعــد
تكريمها بأشهر قليلة.

المركز الكاثوليكي
والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،كـ ــان
لمهرجان ا لـمــر كــز الكاثوليكي
ل ـف ـتــة رائـ ـع ــة رف ـع ــت م ــن الـ ــروح
المعنوية للنجم القدير فاروق
الفيشاوي بتكريمه خالل افتتاح
ً
الدورة المنصرمة خصوصا أنه
مـ ّـر بــأزمــة نفسية بعد إصابته

بمرض السرطان ،الذي كان قد
أعلن عنه في الدورة المنقضية
من مهرجان اإلسكندرية ألفالم
البحر المتوسط ،وأحــزن بهذا
الخبر الكثيرين ،لكن بعد عدة
ً
أش ـه ــر قـلـيـلــة عـ ــاد مـ ـج ــددا في
المركز الكاثوليكي ليؤكد أنه
في تحسن كبير واعتبر البعض
هذا التكريم أفضل عالج نفسي
وأنــه دعــم معنوي كبير للنجم
الرائع الذي قدم عشرات األعمال
في مسيرته.

دورة السندريال
وفي عودة إلى تكريم النجمة
الكبيرة هالة صدقي فقد عبرت
عن سعادتها بتكريمها ،مرجعة

مسؤولية اجتماعية
كان للناقد الفني محمود راضي رأي جمع بين وجهتي النظر
ً
قائال إن الفترة الحالية بالفعل شهدت تكريمات للنجوم األحياء،
فرؤساء المهرجانات أصبحوا يريدون عمل زخم حول الــدورة
التي يقدمونها ومع وجود عدد من الفنانين بالدورات بصرف
النظر عن األفالم المعروضة ،يسمح هذا لوسائل اإلعالم الحضور
للتغطية ،وفي حالة خلو الــدورة من الفنانين مع عرض أفضل
األفالم فلن تكون هناك تغطية إعالمية وتصبح الدورة في نظرهم
فاشلة على الــرغــم مــن أن المهرجانات فــي األص ــل تعتمد على
األفالم ال النجوم .وأكد راضي أن المهرجانات إلى جانب الدعاية
ً
استجابت لألصوات التي نادت أخيرا بتكريم النجوم باعتباره
ً
جزءا من المسؤولية االجتماعية للقائمين عليها ،وحتى يشعر
الفنانون بطعم النجاح وهم أحياء وهذا من أبسط حقوقهم علينا.

إسعاد يونس ولطفي لبيب

السبب األول لذلك إلى أنها دورة
السندريال سعاد حسني؛ فكانت
نجمتها المفضلة وأ نـهــا عقب
وفاة السندريال دخلت في حالة
نفسية سيئة ،والسبب الثاني أن
مهرجان شرم الشيخ بات وجهة
ل ـه ــا ،وت ـح ـضــره ف ــي ك ــل دورة،
ً
فأصبح جزءا منها ،ومن المفرح
تكريمها في مهرجان أصبح لها
ً
وجهة وبيتا .وأشادت بالتوجه
الجيد لتكريم الفنانين للشعور
بنجاحهم وهم على قيد الحياة
واالس ـت ـم ـتــاع بــال ـجــوائــز ،الـتــي
حصدوها نتيجة جهدهم الدائم
وهم وسط أحبابهم.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ــر ش ـكــل
الفنان لطفي لبيب حالة خاصة،
فـتـكــريـمــه ج ــاء فــي خـضــم أزمــة
وف ـت ــرة داك ـن ــة ي ـمــر ب ـه ــا ،إذ إن
التكريم ،كما قــال ،فتح لــه باب
األم ــل على الـحـيــاة والـعـمــل من
جديد ودفعه لعدم االستسالم
ً
ً
ً
م ـجــددا ،معتبرا إيــاه ج ــزء ا من
ال ـ ـعـ ــاج ال ـن ـف ـس ــي فـ ــي ال ـف ـت ــرة
المقبلة ،وأن التكريم يــرد على
ما قدمه خالل الفترة الماضية
من أعمال.
وأكد عشقه لشاشة التلفزيون
والسينما ،وأنــه لم ولــن يعتزل
فالفن بالنسبة له روح وحياة
وأنه بمجرد االنتهاء من العالج
ً
سيعود مجددا لممارسة مهامه
فــال ـف ـنــان طــال ـمــا ه ــو ع ـلــى قيد
الحياة لم ولن يعتزل.

تسبب تأخر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في
إجازة عرض فيلم «ليلة راس السنة» في مشكلة لصناع
العمل ،بسبب ضيق الوقت المتبقي على طرح الفيلم
خــال الشهر الـجــاري بــالـصــاالت السينمائية ،وعــدم
قدرتهم على بداية الحملة الدعائية للفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد من الفنانين،
مـنـهــم شـيــريــن رض ــا وان ـجــي الـمـقــدم وبـسـمــة ،بينما
تماطل الرقابة في منح التصاريح الخاصة بالعرض
الجماهيري للفيلم ،بالرغم من إجازة السيناريو في
وقت سابق.

حسن حسني يخضع للعالج

حسن حسني
يتردد الفنان حسن حسني على فرنسا بشكل منتظم
منذ عدة أشهر للعالج من مرض خطير ال يرغب في
الحديث عــن تفاصيله ،حيث يتابع حالته الصحية
طبيب متخصص في أحد المستشفيات الشهيرة.
وتسبب ذلك في ابتعاده عن االشتراك في أي أعمال
فنية جــديــدة ،وأبــدى فريق عمل مسلسل «ابــو جبل»،
ال ـ ــذي س ـي ـطــل ف ـيــه ك ـض ـيــف ش ـ ــرف ،تـفـهـمـهــم لـسـفــره
المستمر ،على أن يحدد هو مواعيد التصوير للمشاهد
الخاصة به.

إطالق برومو {سالسل دهب}

البطل الرياضي ...محور درامي في رمضان
الدراما التلفزيونية
تشهد
ً
في مصر راهنا سيطرة
فكرة البطل الرياضي ،ما
يدفع إلى التساؤل :هل
هذه األعمال ستقع في
دوامة التكرار أو التشابه؟

ي ـش ـتــرك ع ــدد م ــن ن ـجــوم ال ــدرام ــا
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ف ـ ــي ث ـي ـمــة
واحدة ،وظاهرة جديدة ،ومن إنتاج
شركة واحدة ،هي شركة سينرجي
لــإن ـتــاج ال ـف ـنــي ،وه ــي ق ـيــام الـبـطــل
بدور رياضي في لعبة قتالية مثل
المالكمة والمصارعة.
فالنجم مصطفى شعبان انتهى
من تصوير ما يقرب من  4حلقات
م ــن مـسـلـسـلــه ال ـج ــدي ــد (أب ــوج ـب ــل).
وف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي لـلـمـسـلـســل
يـ ـق ــدم شـ ـعـ ـب ــان دور مـ ــا كـ ــم ،و قـ ــام
خــال األ يــام الماضية بنشر مقطع
ت ــروي ـج ــي ل ــه م ــن ال ـم ـس ـل ـســل أث ـنــاء
لعب المالكمة ،وظهر بلياقة بدنية
عالية.
ويستخدم بطل العمل المالكمة
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـت ــي
يـقــد مـهــا ،لكنها تــد خـلــه فــي مــوا قــف
كوميدية أثناء محاولته التسويق
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ويـ ـش ــارك ــه ال ـب ـطــولــة
عــائ ـشــة ب ــن أح ـمــد وعـ ــدد كـبـيــر من
النجوم.

تدريبات بدنية
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ــر ،ب ـ ــدأ ال ـف ـن ــان
يـ ــاسـ ــر ج ـ ـ ــال قـ ـب ــل ع ـ ـ ــدة أس ــابـ ـي ــع
ت ـصــويــر مـسـلـسـلــه ال ـج ــدي ــد (لـمــس
أكتاف) مع شركة سينرجي ،للمنتج

تــامــر مــرســي ،وي ـقــدم خ ــال أح ــداث
العمل دور مـصــارع ،بــا لـتــوازي مع
ع ـم ـلــه ك ــرج ــل أعـ ـم ــال ،وت ــورط ــه فــي
أعمال غير مشروعة مع بعض رجال
الـمــافـيــا والـعـصــابــات ،وحـيــن يقرر
اإل قــاع عن كل ما هو غير قانوني
يدخل في صراع مع تلك العصابات.
ود خ ــل ج ــال فــي مـعـسـكــر مغلق
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،م ــن أج ــل
التدريبات البدنية للظهور بشكل
م ـن ــاس ــب كـ ـمـ ـص ــارع .وي ـ ـشـ ــارك فــي
الـعـمــل أي ـضــا ،ال ـم ـصــارع الـمـصــري
األولمبي كرم جابر ،الحائز ميدالية
أوليمية في أثينا  ،2004لما له من
ش ـه ــرة عــال ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة ،وس ـي ـكــون
إ ضــا فــة كبيرة للعمل ،و مــن المقرر
أن ي ـ ـكـ ــون م ــر جـ ـع ــا ل ـب ـط ــل ا ل ـع ـم ــل،
إضافة إلى أنه سيقدم دورا مستقال
أ يـضــا .و يـشــارك فــي العمل الجديد
أروى جــودة وحـنــان مـطــاوع وفتي
عبدالوهاب ودنيا عبدالعزيز.
وجاء النجم محمد عادل إمام على
رأس الفنانين الذين سيقدمون دور
الــريــاضــي هــذا ال ـعــام ،ويتنقل إمــام
ال ـص ـغ ـيــر خـ ــال أحـ ـ ــداث الـمـسـلـســل
بين أ كـثــر مــن مرحلة بين المنطقة
الشعبية والريفية والحضرية ،كما
ينتقل خالل قصة صعوده من الفقر
الشديد إلى الثراء.
وحرص محمد إمام خالل الفترة
ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى ال ـت ـســويــق لـلـعـمــل،

المحتوى الدرامي هو الفصل
تــرى الناقدة السينمائية ناهد صــاح ،أن فكرة
وجود نفس الشخصية أو الشخصيات المتقاربة في
عدة أعمال خالل فترة عرض واحدة ليست مشكلة
في حد ذاتها ،لكن المحتوى الدرامي الذي ُ
سيقدم
هــو الـفـصــل" ،فـنـحــن حـتــى اآلن لــم نـشــاهــد األعـمــال
لنحكم عليها".
وقــالــت" :لـكــل فـنــان مــن الفنانين السابقين طعم
وجـمـهــور مـمـيــز ،وه ــذا مــا جـعــل الـشــركــة المنتجة
توافق على إنتاج هذه األعمال ،وال تعتبرها مشكلة

ُ
لديها .فكرة المالكمة أو المصارعة قدمت قبل ذلك
في عدة أعمال ،لكنها كانت متركزة في السينما ،مثل
الفنانين أحمد زكي وحمادة هالل وغيرهما ،وحققت
تلك األدوار نجاحات كبيرة".
وش ـ ــددت ع ـلــى أن ال ـح ـكــم س ـي ـكــون ع ـقــب انـتـهــاء
الموسم الدرامي ،وسيكون اللوم األكبر على الشركة
الـمـنـتـجــة ،ف ــي حــالــة وج ــود تـشــابــه بـيــن القصص
الــدرام ـيــة ،ألن الـشــركــة هــي الـعــامــل الــرابــط بـيــن كل
تلك األعمال.

مشهد من مسلسل {سالسل دهب}
أطلقت شركة {غولدن الين لإلنتاج الفني} اإلعالن
الترويجي (برومو) األول لمسلسل {سالسل دهب} ،من
تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد ،وإخراج
بسام كوسا ،وكاريس
نحاس ،وبطولة النجوم ّ
إيــاد ّ
بشار ،وديمة بياعة ،وشكران مرتجى ،وجيني إسبر،
وعـبــد ال ـهــادي ال ـصـ ّـبــاغ ،وص ـبــاح ال ـجــزائــري ،وسحر

فوزي ،وسامر اسماعيل ،ومها المصري ،وعلي كريم،
سكر ،وزينة بارافي ،وطارق عبدو ،وأنس طيارة،
وعلي ّ
ورهــف الــرحـبــي ،وري ــام كـفــارنــة ،وس ــارة بــركــة ،وفاتن
شاهين ،وطيف ابراهيم ،ورزان أبو رضوان ،وسواهم.
وأظهرت لقطات من البرومو مشاهد تشويقية تحمل
لمحات الـصــراع الــدائــر بين {مهيوب} (بـ ّـســام كوسا)
وضحاياه ،بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف
والمكائد النسائية ،ال سيما أن المرأة تستحوذ على
خصوصا عبر ثنائية
الجانب األبرز من العمل الدرامي،
ّ ً
بياعة).
بشار وديمة
{دهب} و{زكية} (كاريس ّ
وتدور أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة
فــي تـحـ ّـد يمكن وصـفــه ب ـ {الــرجــالــي الـنـســائــي} ضمن
محنك في سوق
النسيج االجتماعي العام ،بين صائغ
ّ
وحسه
الذهب ،يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء
ّ
كـ{زير نساء} ،وضحاياه السابقات والالحقات اللواتي
سيجابهن النار بالنار.

محمد إمام
ق ـبــل أن ي ـب ــدأ ال ـت ـصــويــر ،واس ـت ـغــل
الفترة التي سبقت التصوير ،وقام
بـعـمــل مـعـسـكــر تــدري ـبــي مـغـلــق من
أجل فيلمه المتوقف (لص بغداد)،
وحرص على الظهور بلياقة بدنية
عــال ـيــة وع ـض ــات م ـف ـتــولــة تـنــاســب
الـ ــدور ال ــذي ي ـقــدمــه ،واس ـت ـغــل ذلــك
ف ــي مـسـلـسـلــه ال ـجــديــد ،وظ ـهــر ذلــك
من خــال البوسترات التي نشرها
عبر وسائل التواصل على حساباته
الــرسـمـيــة ،ويـظـهــر فــي الـعـمــل بــأنــه
شـ ـخ ــص خـ ـ ـ ــارق ،وي ـس ـت ـغ ــل الـ ـق ــوة
الخارقة التي منحت له في رحلته
للصعود ،ويشاركه البطولة :كريم
محمود عبدالعزيز وعمر مصطفى
متولي وأسماء أبواليزيد.

األلعاب القتالية
و عـلــى عكس النجوم السابقين،
ل ــن ي ـظ ـهــر ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رم ـضــان
خ ـ ــال م ـس ـل ـس ـلــه الـ ـج ــدي ــد (زل ـ ـ ــزال)
كرياضي قتالي ،بل سيمارس لعبة

كرة القدم في الحارة الشعبية التي
يـسـكــن ب ـهــا ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـعـمــريــة
الـ ـت ــي ي ـظ ـه ــر ب ـه ــا كـ ـش ــاب فـ ــي ســن
الخامسة والعشرين.
وسيتخلى الفنان أ حـمــد السقا،
أح ـ ــد أشـ ـه ــر ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن
بــاألل ـعــاب الـقـتــالـيــة ف ــي ال ـح ـيــاة أو
أعماله الفنية ،في مسلسله الجديد
عــن تلك الفكرة ،باعتباره شخصا
فـ ـقـ ـي ــرا لـ ـي ــس لـ ــديـ ــه مـ ــن ال ــرف ــاه ـي ــة
للمشاركة في تلك األ لـعــاب ،ويقدم
دور شـ ـخ ــص صـ ـعـ ـي ــدي ي ـت ـع ــرض
ل ـل ـظ ـلــم وي ــدخ ــل ال ـس ـج ــن ،وب ـعــدهــا
يخرج لالنتقام.
والمالحظ في الحاالت السابقة،
أنها السنة األولى منذ فترة طويلة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ف ـي ـه ــا شـ ــركـ ــة واحـ ـ ــدة
شـخـصـيــات مـتـقــاربــة خ ــال مــوســم
درامي واحد.

«القاهرة السينمائي» الدولي
يدعو رامي مالك
ب ــدأت إدارة مهرجان
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
ال ـ ــدول ـ ــي دع ـ ـ ــوة ال ـف ـن ــان
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن أص ـ ــل
مـ ـ ـص ـ ــري رامـ ـ ـ ـ ــي مـ ــالـ ــك،
لحضور فعاليات الدورة
الـحــاديــة واألربـعـيــن من
المهرجان ،التي تنطلق
في نوفمبر المقبل.
و تـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــى إ د ا ر ة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ل ـل ـت ــواص ــل رامي مالك
م ــع إدارة أعـ ـم ــال رام ــي
مـ ـب ــاش ــرة خـ ـ ــال األيـ ـ ــام
ً
الـمـقـبـلــة ،لتوجيه الــدعــوة إلـيــه رسـمـيــا ،خـصــوصــا بعد
ً
حصوله على جائزة األوسكار ،علما بأن منظم «الجونة»
رجل األعمال نجيب ساويرس أعلن اعتزامه دعوة رامي
لحضور الدورة الثالثة من المهرجان.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.

الحمل

1 5 7
3
9

6 9

7
8 6

4
9 6

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :حركة هائلة حواليك لكن حافظ على ثقتك
بنفسك.
ً
عاطفيا :لديك حوافز تدعمك التخاذ قرار مصيري.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـصــرفــاتــك الـمـنـطـقـيــة ت ـج ــذب نــافــذيــن
ومراجع مهمة.
رقم الحظ.2 :

5 4 8

 23يوليو  22 -أغسطس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 2 1
س ر ا
د و ل
ص ا
ا ل ي
ا ج
ا
و
ف ط ر
ي ا
ر س هـ
هـ ب ا

5 4
ج
هـ
ف ح
س ا
ر ب
ت ا
ل
ن ا
ا
ن ا

كلمات متقاطعة

8
9

عمرو دياب

كلمة السر

10

ً
مهنيا :حكمتك في عملك تجعلك تقطف ً
ثمارا يانعة.
ً
عاطفيا :كي تصال إلى هدفكما بسرعة انظرا باتجاه
واحد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـعــدك الـفـلــك بـنـشــاطــات ثـقــافـيــة وفنية
تستفيد منها.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
تنكب على عملك بـعــزم و ث ـبــات مــا يؤشر
مهنيا :
إلى النجاح.
ً
عاطفيا :ترتاح من االرتياب بعد تأكدك من إخالص
الحبيب.
ً
اجتماعيا :حافظ على رباطة جأشك وتجاوز العقبات
بهدوء.
رقم الحظ.19 :

القوس
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 - 1حاجز  -موجودة بوفرة .
 - 2ما يتم التقاطه بالكاميرا (م) – سجادة.
 - 3عقد يرد على المنفعة – ثلثا (هات).
 - 4شرحت – تجدها في (لبنان).
ً
 - 5عدم المنع شرعا (م).
 - 6م ــن األس ـم ــاك الـمــدخـنــة (م) – الـبــاب
(مبعثرة).
 - 7أهدم (م) – فزعها .
 - 8طائرة ركاب تم وقف إنتاجها.
 - 9مأموريات (م) – موضع (م).
 - 10يجادل – شارك اآلخرين.

الجوزاء

الحلول

ً
أفقيا:

ً
عموديا:

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـض ـط ـ ّـرك األوض ـ ـ ــاع إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
مخططاتك.
ً
عاطفيا :يختبر القدر عالقتك مع الشريك ويضعها
أمام امتحان.
ً
ً
متحمسا للذهاب برحلة مع أفــراد
اجتماعيا :تبدو
العائلة.
رقم الحظ.4 :

األسد

كلمات متقاطعة

 - 1قنديل – أرشدني .
 - 2أمم – لغة اإلنسان (م).
 - 3سلمنا عليكما .
 - 4الثراء والغني – من حروف الهجاء.
 - 5أحاول – دقهم .
 - 6أواليكم بالمالحظة .
 - 7خلق وأوجد – خراب (م).
 - 8للنداء – سكان الدير (م).
 - 9سرها (مبعثرة) – أثنى عليه.
 - 10الوكالة (م) – متشابهان.

 21مارس  19 -أبريل
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موسيقى
حياة
تسجيل
مجموعة
حفالت
مصر
رغم
عمر
نظام
خبر
تجميل
ترجمة
شركة
لبنان
حتى
مال
زوجة
عم

ً
ٍّ
من  8أحرف وهي اسم مغن مصري ،يعد واحدا من
أشهر المطربين في الوطن العربي.

tawabil@aljarida●com
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يدخل برجك في دورة فلكية مالئمة لألعمال
والمشاريع.
ً
عاطفيا :تحمل األفالك إليك سعادة مصدرها التوافق
الجيد بينكما.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـلـتـقــي أش ـخ ــاص ــا ف ـق ــدت الـ ـق ــدرة على
التواصل معهم.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تلتقط فرصة جديدة ضمن المؤسسة التي
تعمل فيها.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـ ــزور أح ــد األش ـخ ــاص م ــن ال ـط ــرف اآلخ ــر
بهدف االرتباط.
ً ّ
اجتماعيا :كــل شــيء قــد يحصل هــذا الـيــوم بطريقة
غير متوقعة.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
مـهـنـيــا :وظ ــف مــواهـبــك فــي م ـجــاالت إضــافـيــة غير
عملك.
ً
عاطفيا :فرصة أمامك إلبداء إعجابك بشخص من
الجنس اآلخر.
ّ
ً
ّ
ً
متأنيا في ّ
التهور
تحركاتك وتجنب
اجتماعيا :كن
في القيادة.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تغييرات في العمل تفتح أمامك مجاالت
جديدة.
ً
عاطفيا :لديك قدرة معنوية للبوح بمشاعرك أمام
الحبيب.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـمــتــع بـمــوهـبــة ال ـح ــوار واسـتـنـبــاط
وسائل اإلقناع.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــاً :حـظــك ال ـيــوم مـمـتــاز فــا ت ــدع أي فرصة
ّ
تمر جزافا.
ً
عاطفيا :حوار جدي مع الشريك ّ
يؤدي إلى نتائج
طيبة.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :تعيش مناخا من الثقافة والفن ترتاح
ً
كثيرا.
إليه
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـتـمــتــع بـمـعـنــويــات تـســاعــدك فــي اقـتـحــام
المصاعب وقهرها.
ً
عــاطـفـيــاُ :ي ــزال االلـتـبــاس بينكما وي ـعــود الصفاء
إلى األجواء.
ً
اجتماعيا :تحصل على أوراق عائلية تساعدك في
قضية إرث.
رقم الحظ.9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
تحقق ّ
تطو ًرا في عملك وتصادف تغييرات
مهنيا:
إيجابية تدعمك.
ً
عــا طـفـيــا  :تتعامالن مــع بعضكما البعض بلهفة
وتنتظران اليوم الموعود.
ً
ّ
تتسرع في أمر كي ال تواجه مشاكل.
اجتماعيا :ال
رقم الحظ.7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :ال ّ
تزج نفسك في تعقيدات وكن مرنا في
تعاملك مع الزمالء.
ً
عاطفيا :تضغط الظروف عليك التخاذ قرار بشأن
عالقتكما.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :إذا لــم تلتزم بالقوانين فستقع في
مشكلة كبيرة.
رقم الحظ.13 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
هيفاء عادل توثق عودتها دراميا بـ «الديرفة» و«سبع أبواب»
اعتبرت أن «بنقول لكم سالفة» يرسخ موروثات ثقافية غائبة
محمد جمعة

تعيش الفنانة القديرة هيفاء
عادل حالة من النشاط الفني
بين الدراما والمسرح ،إذ
انتهت من «سبع أبواب»
وتصور حاليا «الديرفة».

تجسد
شخصية «خزنة»
في «مضاوي
أكلها الذيب»

يزخر جدول الفنانة القديرة
هـ ـيـ ـف ــاء ع ـ ـ ـ ــادل ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
األن ـش ـطــة ال ــدرام ـي ــة الـمـمـيــزة،
حيث يوثق العام الحالي عودة
قوية للنجمة المخضرمة إلى
الـ ـش ــاش ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،وب ـ ــدأت
هيفاء أخيرا تصوير دورها في
الدراما الرمضانية «الديرفة»،
إنـ ـ ـت ـ ــاج عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــوشـ ـه ــري،
وتأليف علياء الكاظمي.
وي ـشــارك فــي بـطــولــة العمل
نخبة من النجوم ،على رأسهم
الفنان محمد المنصور وبثينة
الــرئ ـي ـســي وح ـس ـيــن ال ـم ـهــدي،
إضافة إلى العديد من األسماء
األخ ــرى الـمـتــوقــع مشاركتها،
و«الــديــرفــة» عمل تــراثــي تــدور
أحــداثـ ـ ـ ـ ـ ــه فــي قــالــب اجتماعي
ال يخلو من المفارقة الدرامية
والتشويق ،يحاكي العديد من
القضايا االجتماعية ،مع وجود
عناصر فنية رفيعة المستوى.

مضاوي أكلها الذيب
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــال ــت
الـفـنــانــة الـقــديــرة لــ«الـجــريــدة»:
«ص ــورت قـبــل فـتــرة دوري في
م ـس ـل ـســل س ـب ــع أبـ ـ ـ ــواب ،حـيــث

شــاركــت فــي سهرة مــن جزأين
بعنوان مضاوي أكلها الذيب»،
مضيفة انها تجسد شخصية
«خزنة» ضمن السياق الدرامي
لــأحــداث ،وآثــرت عــدم الكشف
عـ ــن أب ـ ـعـ ــاد ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـتــي
تجسدها لمفاجأة الجمهور،
والعمل من تأليف عبدالمحسن
ال ـ ــروض ـ ــان ،وإخ ـ ـ ــراج سـلـطــان
خسروه ،ويشهد مشاركة نخبة
من الفنانين.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــردت فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
ع ـ ــودتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـلـ ــدرامـ ــا
التلفزيونية بعد غياب سنوات:
«اب ـشــر الـجـمـهــور ب ــأن عــودتــي
الــدرامـيــة قــويــة لتعوض فترة
غيابي».

اإلذاعة
وعن مشاركتها األخيرة في
المسلسل اإلذاعي «بنقول لكم
سالفة» ،قالت« :ما ميز بنقول
لكم سالفة اإلذاعي أنه تطـ ـ ــرق
إلـ ــى ال ـع ـ ـ ـ ـ ــادات والـتـقـ ـ ـ ـ ــالـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الكويتي ـ ـ ـ ــة القديم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـت ـ ـ ــي
ال يعرفها أغلب الجيل الجديد،
الس ـي ـم ــا ت ـل ــك ال ـم ــرت ـب ـط ــة مــع
ال ـب ـح ــر وال ـ ـ ـمـ ـ ــوروث ال ـث ـقــافــي

سارة رشاد تنضم إلى «أجندة»
هيا عبدالسالم
ب ــدأت الفنانة س ــارة رش ــاد فــي تصوير دوره ــا بمسلسل
«أجندة» ،للفنانة هيا عبدالسالم .وفي هذا الشأن ،أعربت
سارة عن حماسها وقلقها من الدور ،كاشفة عن أن مخرجة
وبطلة العمل هيا عبدالسالم أخبرتها أن دورها يسير
متواز مع شخصية البطلة ،وأن مشاهدها رغم
في خط
ٍ
قلتها ،لكنها تحمل أهمية كبيرة على مستوى الخط
الــدرامــي لمسار أح ــداث المسلسل .وأعــربــت ســارة عن
امتنانها لهيا ،التي عملت على استيعاب وامتصاص
قلقها وتوترها عند المقابلة األولــى التي جمعتهما،
مشيرة إلــى أن بساطها وتواضعها أهــم سمتين
تتصدران عنوان شخصيتها.
«أجندة» بطولة وإخراج هيا عبدالسالم،
ويـ ـش ــاركـ ـه ــا م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم :س ـل ـي ـمــان
الياسين ،فــؤاد علي ،نــوف السلطان،
ري ـ ــم أرح ـ ـمـ ــة ،ع ـب ــدال ـل ــه ال ـط ـل ـي ـحــي،
ليلى عبدالله ،ومحمد الــدوســري،
وال ـت ــأل ـي ــف ل ـمــريــم ن ـص ـيــر ،وال ـتــي
قــالــت عنها س ــارة رش ــاد إنـهــا تعد
مــن األسـبــاب األول ــى التي جعلتها
تتحمس للعمل« ،فإلى جانب العمل
تحت قيادة مخرجة واعية برعت
ً
في اإلخــراج والتمثيل معا ،هناك
ورق مـمـيــز ون ــص رش ـيــق سلس
حمل توقيع النصير ،التي ال يملك
أي ممثل المماطلة أمام سيناريو
يحمل بصمتها».

سارة رشاد

ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـق ــدي ــم ،وط ــرح ـن ــا
مــن خــال العمل مجموعة من
السوالف والحزايات المتعلقة
ب ــالـ ـم ــاض ــي وتـ ـحـ ـم ــل ع ـب ـق ــه»،
متوجهة بالشكر إ لــى الوكيل
المساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ
فهد المبارك الذي اعادها إلى
األثير بعد غياب.

موجب
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن آخ ـ ـ ـ ــر إط ـ ـ ـ ــاالت
هيفاء مسرحيا كان من خالل
«موجب» ،التي شهدت عودتها
للمسرح الجماهيري بعد غياب
سـ ـن ــوات ،م ــن تــأل ـيــف وإخـ ــراج
م ـح ـمــد ال ـح ـم ـل ــي ،وي ـشــارك ـهــا
البطولة أحــام حسن ،سماح،
إب ــراه ـي ــم الـشـيـخـلــي ،عـبــدالـلــه
الرميان ،عبدالله الخضر.
وت ـح ـكــي الـمـســرحـيــة قصة
سيدة ضاقت بها سبل الحياة،
لتلجأ ال ــى «ال ـمــوجــب» (ال ــزار)
ك ــي ت ـخ ــرج م ــن ال ـح ــال ــة ال ـتــي
تعيشها ،فتتقاطع حكايتها
م ـ ـ ــع م ـ ـ ــن حـ ــول ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
مفارقات درامية مشوقة تبهر
الـحـضــور بتكنيك فـنــي عالي
الجودة.

هيفاء عادل وسماح في «موجب»

أحمد العونان يعرض «تسجيل دخول»
في السعودية وينتظر «اطلع من مزاجي»
●

محمد جمعة

وصل الفنان أحمد العونان
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ـم ـش ــارك ــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـج ـ ـيـ ــرب
والفنانة أميرة محمد بطولة
المسرحية الكوميدية «تسجيل
دخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول» ،كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج
مــؤسـســة ال ـمــدهــش ،وي ـشــارك
في بطولتها الفنانون وحيد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وعـ ـب ــدالـ ـمـ ـجـ ـي ــد
الرهيدي وسمر المير وسامر
ال ـ ـخـ ــال ولـ ـمـ ـي ــاء ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
وراشد المدهش.
في هذا الشأن ،قال العونان
إن العمل يعرض اعـتـبــارا من
م ـســاء غ ــد ،عـلــى م ـســرح مركز
الملك فهد الثقافي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـن ـت ـظــر
الـ ـ ـع ـ ــون ـ ــان عـ ـ ـ ــرض مـ ـش ــروع ــه
السينمائي الجديد «اطلع من
مزاجي» ،الذي يتقاسم بطولته
م ــع رف ـيــق دربـ ــه ال ـف ـنــان خــالــد
العجيرب ،حيث شكال ثنائيا
ن ــاج ـح ــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار سـ ـن ــوات،
س ــواء فــي الــدرامــا أو المسرح
وأخيرا السينما.

أحمد العونان
والفيلم الجديد من تأليف
وإخـ ـ ـ ــراج ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـل ـمــان،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي بـ ـط ــولـ ـت ــه ،إل ــى
جــانــب ال ـع ـج ـيــرب وال ـع ــون ــان،
نايف البشايرة وبوفوزي مع
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـل ـم ــان ،وي ـتــوقــع
عــرضــه خ ــال الـفـتــرة المقبلة
فـ ــي دور ال ـس ـي ـن ـمــا الـمـحـلـيــة
والخليجية.

ُ
«حبوس» لفرقة الوطن السعودية يدعو إلى الحرية
ً
ً
قدمت عرضا موازيا في «أيام المسرح للشباب»

دراميا ،انتهى العونان من
ت ـص ــوي ــر دوره فـ ــي سـبــاعـيــة
«عــريــس ليلة خميس» ،ضمن
مسلسل «سبع أبواب» ،تأليف
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــان،
وإخراج سلطان خسروه ،وأفاد
ال ـعــونــان ب ــأن الـعـمــل يتضمن
مـجـمــوعــة م ــن ال ـق ـصــص على
هيئة سباعيات وخماسيات

وث ــاثـ ـي ــات ،وأن ـ ــه يـ ـش ــارك في
سباعية «عريس ليلة خميس»،
مجسدا خاللها شخصية رجل
أثقلته الديون.
وتـ ــابـ ــع« :نـ ـط ــرح م ــن خ ــال
العمل مجموعة من المشكالت،
التي تمس الـشــارع الخليجي
والـعــربــي ،السيما مــع تقاطع
أغلب القضايا المجتمعية في
وطننا العربي عموما ،ونسلط
ال ـض ــوء ك ــذل ــك ع ـلــى مـشـكــات
الزواج والمطالب المبالغ فيها،
وما إلى ذلك من أمور».
يذكر أن أحمد انتهى أخيرا
م ــن ع ـ ــروض م ـســرح ـيــة «خـبــز
خ ـب ــزت ـي ــه» ،م ــع ال ـف ـن ــان حسن
ال ـبــام ،تأليف وإخ ــراج أحمد
العوضي ،وإشراف عام حسن
الـ ـب ــام ،وب ـط ــول ــة عـبــدالـعــزيــز
الـ ـنـ ـص ــار وم ـح ـم ــد ال ــرم ـض ــان
وأحمد العونان وفهد البناي
وخ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـس ـ ـجـ ــاري وإي ـ ـمـ ــان
فـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــل ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـم ـ ـيـ ــز م ــن
الفنانين الشباب.

رحيل أبوبكر يوسف...
مترجم روائع األدب الروسي

دشنت فرقة الوطن
المسرحية من المملكة العربية
السعودية العروض الموازية
في مهرجان «أيام المسرح
للشباب».

خبريات
وفاة النجم ًلوك بيري
عن  52عاما

توفي الممثل األميركي لوك
بيري ،نجم مسلسل «بيفرلي
هيلز  ،»90210عن  52عاما،
إثر تعرضه لجلطة أدخل
على أثرها المستشفى في
 27فبراير ،حسبما أفاد وكيل
أعماله وكالة فرانس برس.
واشتهر الممثل بدور
ديالن ماكاي في مسلسل
«بيفرلي هيلز  ،»90210الذي
عرض في دول كثيرة في
التسعينيات .وكان لوك بيري
يعمل في لوس أنجلس على
تصوير مسلسل «ريفردايل»
المستوحى من قصص
مصورة.
وأوضح بيان صادر عن وكيل
أعماله أن لوك بيري توفي
جراء «إصابته بجلطة دماغية
حادة» ،وكان محاطا بولديه
جاك وصوفي وخطيبته
ويندي ماديسون باور
وزوجته السابقة ميني شارب
ووالدته وشقيقه وشقيقته.
وشكرت العائلة محبي
بيري ،لكنهم طلبوا احترام
خصوصيتهم في هذه الفترة
العصيبة.
(أ ف ب)

إيما روبرتس تشارك
في بطولة «»Holidate

تشارك النجمة إيما روبرتس
في الفيلم الكوميدي
الرومانسي الجديد
« ،»Holidateالذي تنتجه شبكة
نيتفلكس بالتعاون مع شركة
.Wonderland
والفيلم سيكون من إخراج
جون موستانسيل ،وتأليف
تيفاني بولسن ،ولم يكشف
بعد عن باقي فريق العمل.
ومن المقرر أن يبدأ التصوير
نهاية العام الحالي ،وفقا لما
أكدته تقارير إعالمية.
وتدور قصة العمل حول سلون
وجاكسون ،وهما شخصان
يكرهان األعياد ،ألنهما
يفتقران باستمرار إلى أمور
أخرى مهمة ،مثل :الحكم على
أفراد أسرتيهما ،أو تذكرهما
بالتواريخ الصعبة ،لكنهما
يتعهدان بأن يقضيا األعياد
ً
معا خالل العام ،بعد أن
يلتقيا .ويعتبر هذا العمل هو
التعاون الخامس بين Netflix
و ،Wonderlandوشاركت
روبرتس أخيرا في «American
،»Horror Story: Apocalypse
إضافة إلى «،»Paradise Hills
كما تشارك في فيلم الرسموم
المتحركة «.»UglyDolls

 8ماليين مشاهدة لتريلر
فيلم «»Pet Sematary

من تكريم الراحل أبوبكر يوسف ومنحه ميدالية بوشكين

●

جانب من عرض «حبوس»

●

عبدالرسول
وغرباوي شاركا
في جلسة «المسرح
الشبابي العربي
بين الواقع والرؤية»

فادي عبدالله

قدمت فرقة الوطن المسرحية السعودية،
أمــس األول ،عــرض ُ
«حـبــوس» ،على خشبة
مسرح الدسمة ،ضمن األعمال الموازية في
مهرجان «أيــام المسرح للشباب» بدورته
ال ـ ـ  ،12وه ــو م ــن تــأل ـيــف ص ــال ــح زم ــان ــان،
وس ـي ـنــوغــراف ـيــا وإخـ ـ ــراج ن ــوح الـجـمـعــان،
وتمثيل :عبدالله الفهيد ،وشهاب الشهاب،
وصالح الخشرم.
تقوم مسرحية ُ
«حبوس» على الثنائيات
ال ـم ـت ـنــاق ـضــة ،كـثـنــائـيــة ال ـم ــوت وال ـح ـيــاة،
وثـنــائـيــة الــوجــود وال ـع ــدم ،وتتلخص كل
منهما في المسرحية عبر «الجسد الحبس»،
فرغم رمزية الجسد وعالقتها بالحياة ،فإنه
ً
هنا يصبح رمزا للحبس والموت.
وتتطرق المسرحية إلى قضية االستالب
مــن خ ــال خـضــوع اإلن ـســان لثقافة اآلخــر
وه ـي ـم ـن ــة أف ـ ـكـ ــار اآلخ ـ ـ ــر الـ ـت ــي ي ـ ـ ــروج لـهــا
عبر آلـتــه اإلعــامـيــة الضخمة ،األمــر الــذي

ينعكس على األف ــراد والمجتمع ،ويطرح
المؤلف الكثير مــن الـتـســاؤالت مثل :مــاذا
ً
لــو ك ــان الـجـســد ح ـب ـســا ،وأص ـب ـحــت غرفه
وعنابره ومساحاته ،مجرد متاهات داخلية
لشخص ما؟
ويحاول العرض تقديم قراءة في تجربة
األلم اإلنسانية ،ومفاهيم الحياة المعقدة
اليومية التي صنعها اإلنسان ،حتى بات
السجن االعتيادي ليس إال عقوبة ،تعبر
عن آالف بل ماليين السجون ،التي ابتكرها
اإلنسان وهو ماض في مسيرة الحضارة،
وبالتالي فــإن رؤيــة العرض تتركز بشكل
أساسي حول كيفية نيل اإلنسان لحريته
في قالب فلسفي بحت.
وجسد الفنان شهاب الشهاب شخصية
المسجون ال ــذي ّيعاني الحبس والـظــام
والـقـيــد ،بينما مــثــل صــالــح الـخـشــرم دور
مسجون قديم يحاول أن يجمل لهم المكان-
أي السجن -فيظهر للمساجين تارة كعازف
ً
غـيـتــار ،وم ــرة ك ـن ــادل ،وصـ ــوال إل ــى بائعة

مناديل ،كما جسد عبدالله الفهيد شخصية
السجين المستجد.
يذكر أن طاقم العمل الفني يتكون من:
عبدالله الغوينم (تنفيذ مؤثرات صوتية)،
وسلطان النوه (إضــاء ة ومساعد مخرج)،
ومحمد الشافعي (خــدمــات فـنـيــة) ،وعمر
الـخـمـيــس (ع ـ ــازف ع ـ ــود) ،ومـحـمــد الحمد
(تــأل ـيــف مــوسـيـقــى وتـصـمـيــم ال ـمــؤثــرات)،
وعلى الغوينم (إشراف فني).
وأقـيـمــت ص ـبــاح أم ــس ضـمــن فعاليات
ال ـم ــرك ــز اإلعـ ــامـ ــي ل ـل ـم ـه ــرج ــان ،الـجـلـســة
الـحــواريــة الثانية ،تحت عـنــوان «المسرح
الـشـبــابــي ال ـعــربــي بـيــن ال ــواق ــع وال ــرؤي ــة»،
ال ـت ــي ح ــاض ــر فـي ـهــا ال ـم ـخ ــرج ــان عـبــدالـلــه
عـبــدالــرســول (ال ـكــويــت) وم ــازن الـغــربــاوي
(م ـصــر) ،وأدارهـ ــا الــزمـيــل مـفــرح الشمري،
وشـ ــارك ف ــي ال ـم ــداخ ــات د .ع ـمــرو دوارة،
وال ـمـخــرج خــالــد الــروي ـعــي ،والـكــاتــب فهد
الحارثي ،والناقد محمد الروبي ،والكاتب
الكبير السيد حافظ.

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

فقدت الساحة األدبية العربية المترجم الكبير أبوبكر يوسف،
الذي ودع الدنيا األحد في موسكو ،بعد صراع مع المرض ،عن
عمر يناهز  79عاما ،وعبر أدباء مصريون عن حزنهم الشديد لفقد
الرجل الذي يوصف بأنه «مترجم روائع األدب الروسي».
وي ـعــد أبــوب ـكــر يــوســف أح ــد أبـ ــرز الـمـتــرجـمـيــن ال ـع ــرب ال ــذي
تخصص في نقل روائع األدب الروسي إلى اللغة العربية ،وأبرزها
مسرحيات أنطون تشيخوف ،والعديد من روايات ديوستوفسكي.
ولد يوسف في مايو  1940بمحافظة الفيوم (جنوب القاهرة)،
وسافر ضمن البعثة األولى للطالب ،التي أرسلها الرئيس الراحل
جمال عبدالناصر في أعقاب ثورة  ،1952وهي بعثة للطالب من
أوائــل التوجيهية (الثانوية العامة حاليا) ،الستكمال دراستهم
الجامعية هناك.
وبعد انتهاء سنوات الدراسة الجامعية عام  ،1964عاد يوسف
إلى مصر ،وعمل أستاذا في كلية األلسن ،لكنه عاد إلى موسكو
مـجــددا فــي عــام  ،1966وتــرجــم بعدها ع ــددا كبيرا مــن األعـمــال
الروسية البارزة ،التي وصل عددها إلى نحو  25عمال.
وحصد المترجم الراحل العديد من الجوائز المهمة ،أبرزها
ميدالية ألكسندر بوشكين عــام  ،2012إلسهاماته فــي تعريف
القراء العرب باألدب الروسي ،وكان أول عربي يمنحه اتحاد أدباء
روسيا العضوية الشرفية عام  ،2000تقديرا إلسهاماته الكبيرة
في التقريب بين الثقافتين الروسية والعربية.
من جانبه ،قال رئيس رابطة خريجي الجامعات الروسية في
مصر شريف جاد إن «الراحل أحد أبرز مترجمي األدب الروسي
إلى العربية ،إذ حصل على ميدالية بوشكين عام .»2012
وذك ــرت الكاتبة ضحى عــاصــي انـهــا تعرفت على المترجم
الراحل عن قرب أثناء دراستها في موسكو ،مضيفة« :اطلعت
على درر األدب الروسي ،من خالل الترجمات التي قدمها الراحل
أبوبكر يوسف إلى اللغة العربية ،حيث كانت ترجماته تتميز
بأسلوبها الواضح والسهل ،نظرا إلتقانه الشديد للغتين العربية
والروسية».

طرحت شركة Paramount
 Picturesتريلر رسميا جديدا
لفيلم الرعب ،Pet Sematary
المقررر عرضه في  5أبريل.
وحقق التريلر مشاهدات
وصلت إلى  8ماليين مشاهدة
منذ طرحه على "يوتيوب".
الفيلم من إخراج كيفن
كولش ،دينيس ويدمر ،ومن
تأليف :ستيفن كينج ،ديفيد
كاججانتش ،وجيف بوهلر.
ويدور فيلم الرعب حول
انتقال لويس كريد وزوجته
راشيل وطفليهما جاج
وايلي إلى منزل ريفي ،حيث
يتم الترحيب بهم هناك،
ويتعرفون على حديقة
الحيوانات األليفة الواقعة
بالقرب من منزلهم ،وبعد
ذلك تحدث مأساة قتل قطة
من قبل شاحنة ،لذلك يلجأ
لويس إلى دفنها في مقبرة
الحيوانات األليفة الغامضة،
وتتوالى األحداث.
فيلم  Pet Semataryبطولة:
جيسون كالرك ،جون ليثجو،
إيمي سيميتز ،نعومي
فرينيت ،أليسا بروك ليفين،
هوجو الفوي ،جيت لورانس،
اوبسة أحمد ،وسونيا
شيريال.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﺟﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﺑﻴﺪﻧﺎ وﻟﻦ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ »ﺳﻨﻮات اﻟﺠﻤﺮ«

اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻠﻮن »ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ« ...وﻣﺬﻳﻌﺔ »رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ« ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ وﺷﻘﻴﻘﻪ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ
ّ
ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
إﻣﺴﺎك اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻦ
وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ »ﺳﻨﻮات
ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﺗﻮﺳﻌﺖ ّ
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ ،وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
إﻏﻼق اﻟﻤﺘﺮو وﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻫـ ـﻀ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔّ ،
ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن
اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي ،اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻗﺎﺋﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ،أﻣﺲ ﺑﺄن »ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﻌﻮدة اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺠﻤﺮ
واﻷﻟـ ــﻢ« ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﺧ ـ ــﻼل زﻳـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط ﻓﻲ
ﺷﺮﺷﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة» :اﻟﺠﻴﺶ
ﺳـﻴـﺒـﻘــﻰ ﻣــﺎﺳ ـﻜــﺎ ﺑ ــﺰﻣ ــﺎم ﻣـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ
إرﺳﺎء ﻣﻜﺴﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ .وﻫﻨﺎك
ﻣ ــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ أن ﺗ ـﻌــﻮد اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ إﻟــﻰ
ﺳﻨﻮات اﻷﻟﻢ واﻟﺠﻤﺮ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
»ﻫـﻨــﺎك أﻃــﺮاﻓــﺎ ﻳﺰﻋﺠﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ« .وﺗــﺎﺑــﻊ:
»اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي أﻓﺸﻞ اﻹرﻫﺎب ﻳﻌﺮف
ﻛـﻴــﻒ ﻳـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻇـ ــﺮوف وﻃـﻨــﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺪد أول
دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ »ﺛﺎد«

ذﻛﺮت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أن ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻦ«
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ15
ﻣﻠﻴﺎرا ﻗﻴﻤﺔ »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺛﺎد«
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺻﻔﻘﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  110ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
ﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺿﺖ
ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم
.2017

ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺮﻓﺾ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟـ »ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ«

ﺷﻠﻞ اﻟﻤﺘﺮو

إﻃﻼق ﺳﺮاح ّ
ﻣﺪون
ّ
اﺗﻬﻢ ﺑـ »اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ«
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﻣﺴﺆول إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺷـﻠــﺖ ّاﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻃﺮﻗﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ،وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮو )ﻗـ ـﻄ ــﺎر اﻷﻧـ ـﻔ ــﺎق(
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻣﺲ.
وﺗﺠﺪدت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ،ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺬي أﻋﻠﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﺸﻌﺎر
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
وﺷﻬﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻓــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟ ــﻰ إﻏ ــﻼق اﻟ ـﻄــﺮق اﻟـﻤــﺆدﻳــﺔ
إﻟﻴﻬﺎ.
وﻧـ ـﺸ ــﺮت ﻗ ـ ــﻮات اﻷﻣ ـ ــﻦ أﻋ ـ ــﺪادا
ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا
ﻟ ـﺨــﺮوج أي ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮات ﻛ ـﺒــﺮى ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2001
ﻛﻤﺎ أوﻗﻔﺘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﺣﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮو ،واﻟـ ـﻤ ــﺮور اﻟـﻤـﺘـﺠـﻬــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺗ ـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠ ـ ــﺖ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺟـ ــﺎت
ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻋـ ـ ـ ــﻼن ﺗـ ــﺮﺷـ ــﺢ ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ
ً
رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ رﺋــﺎﺳـﻴــﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ،
اﻷﺣ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪات اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ـﻌ ـﻬــﺎ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﻨــﻲ ،ﻓ ــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ
ﺗﺮﺷﺤﻪ ،واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺆﻳﺪوه
»اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ ﺻ ــﺎدﻗ ــﺔ وﻣـﺨـﻠـﺼــﺔ«
ﻟﻨﺪاءات اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى

ﻃﻼب ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺿﺪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻌــﺎرﺿــﻮه ﻣ ـﻨــﺎورة ﻫﺪﻓﻬﺎ
اﻻﻟ ـﺘ ـﻔــﺎف ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎج
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺧﺮﺟﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ
وﻫ ــﺮان وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ وﺑﺠﺎﻳﺔ دون
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ.

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺗﺴﺎؤﻻت
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﺧﺮج ﻋﺸﺮات ﻣﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﺠﻨﻴﻒ ،ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة
راﻓﻀﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
وأﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻣ ـ ــﺄﺧ ـ ــﻮذ ﻣــﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺜﺘﻪ ﻗـﻨــﺎة ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻷﺻـ ـﻐ ــﺮ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ
ﻣﺸﻔﻰ ﺑﺠﻨﻴﻒ ،ﻟﺘﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ً
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ﺣـ ــﻮل اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟـﺼـﺤــﻲ
ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ .وﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻓــﺈن
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﻢ اﻟـﻄـﺒــﻲ ﻳــﺮﻓــﺾ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ
ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻘﻴﻘﻪ
اﻟﺬي ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ.
ً
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  ،2013وﻗ ـ ــﺪ ﻇـﻬــﺮ

ﻋـﻠــﻰ ﻛــﺮﺳــﻲ ﻣـﺘـﺤــﺮك ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ،
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﻲ زﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ،ﻧ ـ ـﻘـ ــﻞ ﻋــﻦ
ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻘ ــﺐ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أوراق
ﺗــﺮﺷ ـﺤــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮري،
ﺗﻌﻬﺪه ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة
ﺧــﻼل ﻋــﺎم ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺣــﺎل أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ .وذﻛــﺮ أن
»اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

اﻣﺘﺪاد اﻻﻧﻘﺴﺎم
وﻏ ــﺪاة اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳــﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﺳـ ـﻴ ــﺪي ﻓ ـ ــﺮوﺧ ـ ــﻲ ،ﻣــﻦ
ﻋ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن وﻣ ـ ــﻦ ﺣ ــﺰب
ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ،
ﻓ ــﻲ دﻻﻟ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺎء
داﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﺨ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ
ﻣﺜﻴﻞ ،ﻛﺸﻒ ﻋــﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺎدﻳﺔ
ﻣﺪاﺳﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـﻨــﺎﻃـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻛﻨﺎل أﻟﺠﻴﺮي«
ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻧﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء

)روﻳﺘﺮز(

اﻷﺣ ــﺪ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻀﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ،ﻟﻘﺮاءﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وذﻛﺮ أﺣﺪ زﻣﻼء ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺒﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻃﻮال  15ﺳﻨﺔ
أن إدارة اﻟﻘﻨﺎة ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺳﻲ
اﻟﺮﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑ ـ ـ ـ ــﺔ وﺻﻔـ ـﻬ ـ ــﺎ
ﺑـ »اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.
وأﻛـ ــﺪ أﻧ ـﻬ ــﺎ رﻓ ـﻀ ــﺖ ﻋ ـﻘــﺐ ذﻟــﻚ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗـﺸـﺘـﻜــﻲ أﻏ ـﻠــﺐ ﻫـﻴـﺌــﺎت اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ
ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ واﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـﻐ ـﻄ ـﻴــﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،أﻓ ــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ
اﻷﻧـ ـﺒ ــﺎء اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮري ﺷ ـ ـ ــﺮع ﻓ ـ ــﻲ دراﺳ ـ ـ ــﺔ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋﻼن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن ﻋ ــﺪد ﻣـﻠـﻔــﺎت اﻟـﺘــﺮﺷــﺢ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻢ
إﻳــﺪاﻋـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺑﻠﻎ  21ﻣﻠﻔﺎ .وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻓﻖ
ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴــﺎت اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ـﻤ ــﺎدة 139
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺎدة  20ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮري
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.
وﻳﻨﺘﻬﻲ »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«
ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺧﻼل
ﻣ ــﺪة أﻗـﺼــﺎﻫــﺎ  10أﻳ ــﺎم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
أﻣﺲ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد 30 ،29
و 31ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻤـﺤــﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.

إﻃﻼق ّ
ﻣﺪون

ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق آﺧ ــﺮ ،أﻋـﻠــﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ
َ
ﻣـــــ ّ
ـﺪون ﺟـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي ،دﻳ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﺠ ــﺮم
»اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺮ ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻬ ــﺔ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ«،
ﻋـﻘــﺐ ﻧ ـﺸــﺮه ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣـﺴــﺆول
ّ ّ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،أن ﻣﻮﻛﻠﻪ ّأﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎذ
ﻗﻀﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ دﺑﻮز

ّ
ّ
إن ﻣــﻮﻛـﻠــﻪ ﻣ ــﺮزوق ﺗــﻮاﺗــﻲ30) ،
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،اﻟـ ــﺬي أوﻗـ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 2017ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺪوﻧﺘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ودﻋﻮﺗﻪ
إﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻀﺖ
ﺗﻮاﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺠﻦ ّ
 10ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﺗـﺨــﻔــﺾ
ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﻓ ــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟــﻰ  7ﺳﻨﻮات،
ﺛﻢ ﺗﻨﻘﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﺤـﻜــﻢ وﺗـﺤـﻴــﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ً
ﻣ ـﺠـ ّـﺪدا إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻓﻲ ﺳﻜﻴﻜﺪة.
وأ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،أ ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺔ »اﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﻦ
 5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ اﺛ ـﻨ ـﺘ ــﺎن ﻣــﻊ
ً
ّ
اﻟـﻨـﻔــﺎذ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة
ّ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻮﻛ ـ ـﻠـ ــﻪ ﺧ ـﻠــﻒ
اﻟﻘﻀﺒﺎن ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ،
اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ّأدى إﻟـ ــﻰ »إﻃـ ــﻼق
ﺳﺮاﺣﻪ«.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

رﻓﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﻟـ»ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة« ﻻ ﺗﺘﺒﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ »ﺗﻔﺴﻴﺮا
ﻏﺮﻳﺒﺎ« ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ .وﺟﺎء ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﻨﺖ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑـ»اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة« ﻟﻢ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺒﺪي اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ
»ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،أو
ﺣﺘﻰ ﻣﺎ دار ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ
زﻳﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ«.

اﻷردن :أزﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت
ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ّ
ﻳﺨﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ» :ﺑﻴﺒﻲ« أو اﻟﻄﻴﺒﻲ؟ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺪﻗﻴﺮ وﺗﺮﻗﺐ »اﻟﻌﺼﻴﺎن«

رﺑﺎﻋﻲ »أزرق أﺑﻴﺾ« اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻪ ﻳﺠﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮﻻن
ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ  9أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  13ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أﻃﻠﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ،
ً
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎ ﺑﺸﺪة ﺧﺼﻤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ
ً
وﺳﻄﻴﺎ ،ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﺰب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي.
ّ
وﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻓﻲ راﻣﺎت ﻏﺎن ﻗﺮب ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ،ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪم إﺧﻼء أي ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻛﺮر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ) 69ﻋﺎﻣﺎ( ،أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﺨﺼﻤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﻳﺴﺎرﻳﺔ .وﻗﺎل» :اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺴﻴﻂ :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﻘﻴﺎدﺗﻲ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
وأﺿﺎف »إﻧﻪ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،ﻷن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺤﺴﻢ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﺒﻴﺒﻲ )ﻟﻘﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ( أو ﻟﻠﻄﻴﺒﻲ« ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻏﺎﻧﺘﺲ.
وﻃﻮال ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﻤﺢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻓﻴﺨﺎي
ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﺑﺸﺄن ﻧﻴﺘﻪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻴﺎل واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ  3ﻗﻀﺎﻳﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞّ ،
ﺗﻌﻬﺪ رؤﺳﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ »أزرق أﺑﻴﺾ« )ﻛﺤﻮل ﻻﻓﺎن( ﺧﻼل
زﻳﺎرة ﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ذﺧﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻬﻢ«.
وﻗﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،اﻟﺬي ﺗﺠﻮل ﻓﻲ ﻫﻀﺒﺔ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻻن ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻳﺌﻴﺮ ﻻﺑـﻴــﺪ ورﺋـﻴـﺴــﺎ اﻷرﻛـ ــﺎن اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺎن
ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻳﻌﺎﻟﻮن وﻏﺎﺑﻲ أﺷﻜﻨﺎزي ،إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ إذا
ﻓﺎز ،ﺳﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟﺒﻬﺎت ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ّ
وﺗﻌﻬﺪ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،وﻫــﻮ رﺋﻴﺲ أرﻛــﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ،
ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟـﺠــﻮﻻن »ﻟﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﺎزل إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺑﺪا ﻋﻦ اﻟﺠﻮﻻن«.
أﻣــﺎ ﻻﺑـﻴــﺪ ،رﺋـﻴــﺲ ﺣــﺰب »ﻫـﻨــﺎك ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻓـﺸــﺪد ﻋﻠﻰ أن
»ﻫﻀﺒﺔ اﻟـﺠــﻮﻻن ذﺧــﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺟــﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ دوﻟﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ« ،ودﻋﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
)اﻟﻘﺪس  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺼﺮ :ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت اﻟـ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«

ذﻛﺮت »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« أﻣﺲ،
أن ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻮدة اﻟﻬﺪوء
ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺴﻠﻤﻬﺎ  20ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺼﺮف رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ

وﻓﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ً
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  ١٤ﻋﺎﻣﺎ

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟـ  ١٥٦ﻛﻨﻴﺴﺔ واﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪول ﺟﻮار ﻟﻴﺒﻴﺎ
●

 ٢٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻏﺰة؟
أن »إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﺘﻬﻜﺖ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪوء ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺎج
اﻷﻣﻨﻲ ﻣﺪة ﻧﺼﻒ ﻋﺎم ،وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻼ«.

أﻃﻠﻖ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺳﺮاح
رﺋﻴﺲ »ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ« اﻟﻤﻌﺎرض ،ﻋﻤﺮ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻗﻴﺮ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺰب أﺷﺎر إﻟﻰ أن  40ﻣﻦ ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
رﻫ ــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﻘــﺎل ،ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪا ﺑـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وﻧـﻔــﻰ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـﻠـﺤــﺰب ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ
زﻳ ـ ـ ــﺎرة ﻣـ ـﻨ ــﺰل اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴ ــﺮ ،ﺿ ـﻤ ــﻦ إﺟ ـ ـ ــﺮاء ﺣـ ـ ــﻮار ﻣــﻊ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وأﻛ ــﺪ أن »ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟ ـﺤــﺰب ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم ﺛــﺎﺑــﺖ ﻻ
ﻳﺘﺰﺣﺰح ،وﻟﻦ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻘﺎء أو ﺣﻮار ،وأن
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻮى إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺄن أوان اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ
آن ،وأن ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ
ﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ«.
ً
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺷـﻬــﺪت اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ ﺗـﺠــﺎوﺑــﺎ
ً
ّ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ«
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ ﻣﻊ دﻋﻮة
واﻟـﻘــﻮى اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟــﻪ اﻟــﻰ إﺿ ــﺮاب ﻋــﺎم ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ً
أﻣﺲ ،ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ،ﺟــﺪدت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻣــﺲ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑــﻪ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻮﻗﻔﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﻛـ ـ ــﺎن »ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ« و«ﻗ ـ ـ ــﻮى اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،دﻋــﻮا إﻟــﻰ إﺿ ــﺮاب ﺷﺎﻣﻞ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس.
وﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻃ ـﺒ ــﺎء
و ﺻـﻴــﺎد ﻟــﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﻮن وﻣﻬﻨﺪﺳﻮن وﻣﻌﻠﻤﻮن
وأﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺤﺎﻣﻮن ،ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم وﻛﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
وﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﺧــﺮﺟــﺖ ،أﻣــﺲ،
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺴﻮق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎرف ﺷــﺮق اﻟﺒﻼد،
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم .إﻻ أن ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ،ﻓﺮﻗﺖ
اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ رﻓ ـﻌ ــﻮا ﺷ ـﻌ ــﺎرات ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـ
»إﺳﻘﺎط« ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ﻟﻢ ﺗﻤﺾ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮق
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻋﻤﺎن ،ﺑﺴﻴﻮل ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ أﻣﻄﺎر
ﻏﺰﻳﺮة ﻫﻄﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﺛﺎرت
ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺨﻂ واﺳﻌﺔ ﺿﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ وﺟﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
أزﻣﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻓﻲ وزارة ،ﺑﺮواﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﻇﻬﺮت وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺴﺮﺑﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 3ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل،
ﺑﻤﺠﻤﻮع رواﺗﺐ وﺻﻞ إﻟﻰ
 7آﻻف دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ؛ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي أﺷﻌﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺪد ﻧﺸﻄﺎء ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي
ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﺮزاز.

وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أن »اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣـﻘـﻴــﺪة ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﻬــﺪﺋــﺔ ،ﻟ ــﺬا ﻋ ــﺎدت إﻟــﻰ
ﻣﺴﺮح اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﻤﻔﺨﺨﺔ«.

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻧـﻔــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،أن ﺗـﻜــﻮن
اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء،
إن وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت أ ﻛــﺪت أﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹ ﻃ ـ ـ ــﻼق ﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮد أي ﻣ ــﺮا ﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ــﺎد ﺛ ــﺎت
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـ »ﻓ ـﻴ ـﺴ ـﺒــﻮك«،
وﺷـ ـ ــﺪدت ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﻣﻮاد
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ ،وﻳﺠﺮم
إﻓﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﺸ ــﺄن ﻣ ـﺠــﺮد ﺷــﺎﺋ ـﻌــﺎت ﻣ ـﻐــﺮﺿــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
إﻓﺸﺎل اﻟﺪوﻟﺔ وزﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،واﻓ ـﻘــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﺮﺧ ـﻴــﺺ ﻟ ـ ـ  156ﻛ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﺼــﻞ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ

اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ إﻗــﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ .783
وﺟ ــﺎء اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻓــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أوﺿــﺎع اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟــﺬي ﺗﺮأﺳﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﺑﺤﻀﻮر وزراء ﺷــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻹﺳـﻜــﺎن،
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ
 ،2016أﻧﻬﻰ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺑﺸﺄن
ﺑﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸــﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ
إزاء »اﻟـﻤـﻀــﺎﻳـﻘــﺎت اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻔــﺎرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أﻣــﺎم اﻟﺴﻔﺎرة واﻟﻬﺘﺎف ﺿﺪ
ً
ﻣﺼﺮ ﻫﻨﺎك« ،اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻟ ــﺪول »ﺟ ــﻮار ﻟﻴﺒﻴﺎ« ،ﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻪ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ.

زار وﻓﺪ ﻣﻦ »اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ  14ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ
واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت أﻗﺮب
ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ
ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ
ﻛﺎرﻳﻦ ﺑﺎس ،ﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻓﻲ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﻤﺠﺎورة ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة أﺳﻤﺮة ﻣﻊ
زﻣﻴﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮ ﻧﻐﻮﺳﻲ وإﻟﻬﺎن
ﻋﻤﺮ ،إن »إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺰا،
وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺤﺪث إﺻﻼﺣﺎت،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ
أن ﻳﺘﻢ إﻃﻼق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ
إرﻳﺘﺮﻳﺎ »ﺳﺮﻳﻌﺎ«.
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٢٣

ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ« اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

اﻗﺘﺮح ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ دون ﻣﺤﻈﻮرات ...وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑـ »ﺷﻴﻨﻐﻦ« وإﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف ﻟﻠﻤﻨﺎخ
اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻹﺻﻼح اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻷوروﺑﻲ.

ﻗـ ـﺒ ــﻞ أﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ ﺧ ـ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ 29
اﻟـﺠــﺎري ،وﻧﺤﻮ  3أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة ﻓ ــﻲ 26
ﻣﺎﻳﻮ ،ﺣﺎول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ً
ﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺮون ،ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت
ﻹﺻــﻼح اﻻﺗﺤﺎد اﻟــﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻛﺒﻴﺮة.
وأﺑ ــﺮز ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ،اﻟـﺘــﺪاﻋـﻴــﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟ ـ "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" ،وﺑ ــﻮادر رﻛــﻮد
اﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ،وﺿ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﻮط ﻓـ ـ ــﻲ ﻋ ــﻼﻗ ـﺘ ــﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،وﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـﺘـﺤــﺮﻛــﺎت
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه أوروﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ دول ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أوروﺑﻴﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ازدﻫـ ــﺎر ﺗـﻴــﺎرات
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺢ
إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ﻣــﻦ
أزﻣ ــﺔ "اﻟ ـﺴ ـﺘــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻔــﺮاء" اﻟـﺘــﻲ أﻋــﺎدت
ﺟــﺪوﻟــﺔ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎل
ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻬﻀﺔ أوروﺑﻴﺔ" ﻣﻮﺟﻪ
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ،ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ ﻛـﺒــﺮى
اﻟﺼﺤﻒ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ذي ﻏﺎردﻳﺎن"
)ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ( و"دي ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﺖ" )أﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ(
و"اﻟـﺒــﺎﻳــﺲ" )اﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ( و"ﻛــﻮرﻳــﺮي دﻳﻼ
ﺳﻴﺮا" )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(.
ودﻋ ــﺎ ﻣــﺎﻛــﺮون إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻷوروﺑـ ـ ـ ــﺎ" ﻗ ـﺒــﻞ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﻳـﻀــﻢ ﻣــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ وﺟــﺎﻣـﻌـﻴـﻴــﻦ وﺷــﺮﻛــﺎء
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﻟ ـﻴ ـﺤ ــﺪد ﺧ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺤﺎد "ﺑﺪون ﻣﺤﻈﻮرات ﺣﺘﻰ
ً
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﻫــﺪات" ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن

ﺗﻮﺳﻚ :ﻗﻮى ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻨﺎ
ّ
ﻣﻦ أن
ﺣــﺬر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﻮﺳﻚ ،أﻣــﺲّ ،
ّ
"ﻗﻮى ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ" ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎرة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛﺮت
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻗﺎل ﺗﻮﺳﻚ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ" :ﻫﻨﺎك ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ أو ﺳــﺮي ،ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎرات
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ وﻋﺪة
ﺣﻤﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ".

وﻓﺪ ﺑﻴﺌﻲ
ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ٍ
ﻓﻲ اﻻﻳﻠﻴﺰﻳﻪ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ً
"أوروﺑــﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ً
اﻵن" ،وﻣﺤﺬرا ﻣﻦ إﺑﻘﺎء "اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ".

اﻟﻬﺠﺮة
وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟـﺸــﺎب
ﺑـ ـ ـ "إﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧـ ـﻈ ــﺮ ﺷ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻀ ــﺎء
ً
ﺷﻴﻨﻐﻦ" ،وﻃ ــﺮح ﻣـﺠــﺪدا ﻓـﻜــﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ
"ﻣـﻜـﺘــﺐ أوروﺑـ ــﻲ ﻟـﻠـﻬـﺠــﺮة" وﻗ ــﻮات اﻧﻴﺔ
ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود ،ﻓ ــﻲ وﻗــﺖ
ﺗﻈﻬﺮ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت أن اﻟﻬﺠﺮة ﺳﺘﻜﻮن
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق" :ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺷﻴﻨﻐﻦ أن
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت،
اﺟ ــﺮاء ات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود،
وﻋﻠﻰ إﺑﺪاء ﺣﺲ ﺗﻀﺎﻣﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺠﻮء
واﺣﺪة ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﻓﺾ".
وﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت،
اﻗـﺘــﺮح إﻧـﺸــﺎء "وﻛــﺎﻟــﺔ أوروﺑ ـﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ً
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺎت" ،ﻣ ـﻌ ـﺒــﺮا ﻋ ــﻦ ﻗـﻠـﻘــﻪ ﻣﻦ

ً
اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻼت اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،داﻋ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻹﻃ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ "ﺣـ ـﻈ ــﺮ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻷﺣ ـ ـ ــﺰاب
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻗ ــﻮى أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ" ﻓﻲ
ﱡ
إﺷـ ــﺎرة ﻗــﻮﻳــﺔ اﻟ ــﻰ روﺳ ـﻴــﺎ اﻟـﺘــﻲ اﺗـﻬـﻤــﺖ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أﺣﺰاب ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ ﺣــﺰب ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺎﻓﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣ ــﻦ أﺑـ ـ ــﺮز اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ "ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ" ،ﻷﻧﻬﺎ "ﻻ ﺗﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى
ً
رﻓــﺾ اﻵﺧ ــﺮ" ،ﻣﻨﺘﻘﺪا أﺟ ــﻮاء "اﻻﻧـﻄــﻮاء
اﻟﻘﻮﻣﻲ" اﻟﺘﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﺑـ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ،دﻋــﺎ
ً
ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون ﻣ ـﺠ ــﺪدا إﻟ ــﻰ ﺗـﺒـﻨــﻲ ﺣ ــﺪ أدﻧ ــﻰ
أوروﺑﻲ ﻟﻸﺟﻮر ،وﺑﻨﺎء "درع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳـﻀـﻤــﻦ اﻷﺟ ــﺮ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻓــﻲ ﻣ ـﻜــﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻔﺴﻪ".
واﻗـﺘــﺮح "إﺻــﻼح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻷوروﺑـﻴــﺔ وإﻋ ــﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ

اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أوروﺑـﻴــﺔ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ـﻌ ــﻞ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﻮﻧ ــﺎ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﻮن
واﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﻮن" ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻋ ـﺘ ــﺮاض
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺮوع
دﻣــﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ "ﺳﻴﻤﻨﺰ" و"أﻟﺴﺘﻮم"
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮة أن ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﺣﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد "ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل".
ً
وﺗﺤﺪث ﻣﺎﻛﺮون أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺿﺮورة
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى،
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻜﺒﺮى.
وﻳــﺮﻏــﺐ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻓــﻲ ﻓــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ إﻳــﺮادات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻏﺎﻓﺎ" ﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ )ﻏ ــﻮﻏ ــﻞ وأﻣ ـ ــﺎزون
وﻓﻴﺴﺒﻮك وآﺑﻞ( ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻛﻤﺎ اﻗـﺘــﺮح إﻧـﺸــﺎء ﻣـﺼــﺮف أوروﺑ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎخ ،ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ "اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ"
ﻟـﻠـﻘــﺎرة .وﻫــﻮ ﻳـﺤــﺪد ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻫـﻤــﺎ "ﺻ ـﻔــﺮ ﻛــﺮﺑــﻮن ﻓــﻲ ،2050

وﻧ ـﺼــﻒ ﻛـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺒـﻴــﺪات اﻟ ـﺤ ـﺸــﺮات ﻓﻲ
."2025
وﺣ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم إﻏ ــﻼق اﻟ ـﺒــﺎب ﻓﻲ
وﺟــﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﻗــﺎل اﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪﻓﺎع .وﻛﺘﺐ" :ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻫﺬه ﺳﺘﻜﻮن
اﻟـﺸـﻌــﻮب ﻗــﺪ اﺳـﺘـﻌــﺎدت ﻓﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﻤﺼﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻫﺬه ،أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﺑﺄن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،إن "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻫﻲ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ .إﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ
وﺣﺪة" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻟﻴﺲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﺑﻞ "دﻓﻊ
أو وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ" ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺮاع.
ً
وﻣـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــﻚ وﺑ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻧ ـ ـﺼـ ــﺎ أﺷ ـﺒ ــﻪ
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ،ﻳـ ـﺒ ــﺪو أن ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون ﻳــﺪﺧــﻞ
ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب
اﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺾ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﺸـﻴــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼﻋــﺎت
اﻟ ــﺮأي إﻟ ــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﺑـﻴــﻦ ﺣﺰﺑﻪ
"اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم" وﺣﺰب "اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻲ" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻟﻮﺑﻦ
ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ اﻷﺻﻮات.

ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ »ﻳﻌﺎﻳﻦ« اﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«
ﺑﺮي :ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﺪﻓﻦ رأﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ وﻻ ﺗﺤﺎدث ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
●

ﺗﻈﺎﻫﺮة أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓﻲ
ﻃﻔﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧــﻼل
ً
ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ اﻷول ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﺑﺴﺮي )أ ف ب(

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﺑﺪأ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻷول ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ دﻳﻔﻴﺪ
ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ زﻳــﺎرﺗــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن،
أﻣﺲ ،ﺑﻠﻘﺎء ﻋﺪد ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻗﻴﺎدات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺧﻄﻔﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷﺿــﻮاء ،ﻷﻧﻬﺎ أول
زﻳﺎرة ﻟﻤﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى،
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ .وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،إن "ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ ﻳﻤﻬﺪ
ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة وزﻳـ ـ ــﺮ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ــﻼده ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ
ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻴـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﻟﺒﻨﺎن
أواﺧ ـ ــﺮ ﻣـ ــﺎرس اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻟـﻐــﺎﻳــﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺟ ـ ـ ّـﺮاء اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ وﻣــﺎ آﻟــﺖ اﻟﻴﻪ
ﺣﺘﻰ اﻵن".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أﻧـ ــﻪ "ﺗـ ــﻢ ﺗـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻣـﻠـﻔــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ،وأﺑﺮزﻫﺎ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻮﻋﻮد ﻟﻬﺎ"،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن "ﻟﻘﺎءات اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻜﺴﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ً
ﺧــﺎﺻــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي واﺗـﻔــﺎﻗــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة إﻳﻼﺋﻪ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى،
ووﺟﻮب ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺿﺒﻂ اﻟﻬﺪر

واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ".
وﺧﺘﻤﺖ" :ﺳــﺄل ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻦ ﻣــﺪى اﻟﺘﺰام ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ" .واﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ
ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﺑﻠﻘﺎء وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ،أﻣﺲ ،وأﻋﻠﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎع
أن "ﻟﺒﻨﺎن أﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺨﺬ
ﻗـ ــﺮارات ﺣـﺴــﺎﺳــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﺒﻠﺪ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ".
وأﻛــﺪ ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ أن "اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﺗﻮد أن ﺗﺮاه
ﻳﺘﻘﺪم وﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻴﺎراﺗﻪ وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻨﺎ وﻣﻦ دول أﺧﺮى ،ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات،
اﻟﺘﻲ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن
وﺷﻌﺒﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ".
ﺛــﻢ اﻟـﺘـﻘــﻰ ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳـﻌــﺪ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي ورﺋ ـﻴــﺲ ﺣ ــﺰب "اﻟـﻜـﺘــﺎﺋــﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ
ﺑ ــﺮي إن "ﻣ ــﺎ ﻳــﻮﺣــﺪ ﺑـﻴــﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن وﺳــﻮرﻳــﺔ،
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫ ـ ــﺎب

ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ وﺣﺪود اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ،
وﻣــﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﺒﺮ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺬي
ً
ﻓﺘﺢ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﺪﻓﻦ رأﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن
وﻻ ﺗﺤﺎدث ﺳﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﻋــﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺴﻮرﻳﺔ واﻻردن
واﻟـ ـﻌ ــﺮاق واﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺧـﻄــﻂ إﻋ ــﺎدة
اﻹﻋﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ".
ﻛـ ــﻼم ﺑـ ــﺮي ﺟ ـ ــﺎء ،ﺧـ ــﻼل ﻋ ـﺸ ــﺎء أﻗــﺎﻣ ـﺘــﻪ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷردن ﺗــﺮﻳـﺴــﻲ
ً
ﺷﻤﻌﻮن ،واﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺒﺮي
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب "اﻟﻘﻮات
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ أن "ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻗﻔﻨﻲ
ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻫﻮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺆﺷﺮ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ــﻲ ،إذ إن اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟ ـﺤــﺰب ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد واﻹﺻ ــﻼح
وﻛــﺄﻧ ـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﺟــﺪﻳــﺔ وﺗـﺤـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
ً
أﻫ ــﺪاﻓ ــﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻫـ ــﺪاف اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد" .وأﺿﺎف:
"ﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻷﺣـ ــﻮال ﻳـﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋــﺪم
إﻃــﻼق اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻨﺮى

ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻫ ــﻲ اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﻋﺪم إﻧﻜﺎري أن
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ".

ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺳﻌﻮدي
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،رﺣﺒﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺑﻘﺮار اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺣــﺰب اﻟـﻠــﻪ" ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
ووﺻـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆول ﺑـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن،
ﺑ ــ"اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎءة ﻓ ــﻲ ﺟﻬﻮد
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وذﻛـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أن "ﺧـ ـﻄ ــﻮة اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـﺘــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ أن
اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺰب اﻹرﻫﺎﺑﻲ
ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" .وأﻛﺪ ﺿﺮورة
أن "ﻳﺤﺬو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺬو اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎزم
وﻣ ــﻮﺣ ــﺪ ﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻷﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻌﺘﻘﻞ ﺷﻘﻴﻖ زﻋﻴﻢ »ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ« ﺗﺮاﻣﺐ :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ »ﺗﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺨﻲ«

ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ وأﻋﻠﻨﺖ ّ
ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻟﻐﻮاﺻﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟـ »رﺋﺎﺳﻴﺔ« ٢٠٢٠
اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻋﺘﻘﻠﺖ ،أﻣﺲ ،ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮد
أﻇﻬﺮ ،زﻋﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ "ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ" اﻟﻤﺘﺸﺪدة ،ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻧﻔﺬت "ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ" اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮا
اﻧﺘﺤﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أودى
ﺑﺤﻴﺎة  40ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎدت ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺣﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وﻗﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ:
"أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮزارة ﻧﻘﻞ  44ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮد أﻇﻬﺮ ﺣﻤﺎد أﻇﻬﺮ".
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ،ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ إﻋــﻼن إﺳــﻼم آﺑــﺎد،
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻨـﺸــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ أراﺿ ـﻴ ـﻬ ــﺎ .وذﻛ ــﺮت
"اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ" اﻟـﺒــﺎﻛـﺴـﺘــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك وأﺻﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت.
وﻓﻲ  21ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺣﻈﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ
"ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة" و"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻼح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،وﻫﻤﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮان ﻣﻨﺒﺜﻘﺘﻴﻦ ﻋﻦ "ﻋﺴﻜﺮ ﻃﻴﺒﺔ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ اﻋﺘﺪاءات ﺑﻮﻣﺒﺎي ﻓﻲ  2008وأﻗﻌﺖ  166ﻗﺘﻴﻼ.
ووﻋ ـ ــﺪت واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة ﺑﻘﻴﻤﺔ 10
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓــﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ زﻋﻴﻢ
"ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة" ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ أﻧﺸﻄﺘﻪ
ّ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻳﻨﻔﻲ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﺪاءات
ﺑﻮﻣﺒﺎي.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ
ﻣﻨﻌﺖ ﻏﻮاﺻﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎن
اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي.

وﻫــﺬه أول ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ  2016ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻧﻬﺎ "أﺑـﻌــﺪت" ﻏــﻮاﺻــﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.
وذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم
اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن ﻃــﺎﺋــﺮة ﻣـﺴـﻴــﺮة )درون(
ّ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺿﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻮق اﻟﺤﺪود ﺗﻢ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ.
وأول ﻣﻦ أﻣﺲ ،أﻓﺎد اﻹﻋﻼم اﻟﻬﻨﺪي ،ﺑﺄن اﻟﻘﻮات
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ أﺳﻘﻄﺖ ﺑﺼﺎروخ ﺟﻮ /أرض ﻃﺎﺋﺮة
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ دون ﻃـﻴــﺎر )درون( ﻣﻦ
ﻃــﺮاز "ﺳــﻮﺧــﻮي  "30ﺿﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود،
ﻗﺮب ﺑﻴﻜﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ راﺟﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪ ﻏﻴﺮ
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ،
ً
ً
ﻓــﺆاد ﺷ ــﻮدري ،إن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أدت دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ.
وذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻘﻨﺎة "ﺟﻴﻮ ﻧﻴﻮز" اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ،
أن "اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎرات وأﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻷداء دور ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن".
وﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،رﻓﺾ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،دي .ﻛﻴﻪ .ﺷﺎرﻣﺎ ،اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻐﻮاﺻﺔ
ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.
وﻛﺘﺐ ﺷﺎرﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" ،ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻮرط ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻧﺸﺮ دﻋﺎﻳﺔ
ﻛﺎذﺑﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ .وﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر".
وأﺿــﺎف "أن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟـ ـﻀ ــﺮورة ،ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ...ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎرﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة".
)إﺳﻼم أﺑﺎد ،ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ  -وﻛﺎﻻت(

ﻧﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻳـﺠــﺮﻳــﻪ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ
ﻟﻪ ،ووﺻﻔﻪ ﺑـ "اﻻﺻﻄﻴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺎء
اﻟﻌﻜﺮ".
وﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﺗـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪات ﻓــﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﺮة أﻣــﺲ ،ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ،
إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب
ﺑـﺸــﺄن ﺟــﺮاﺋـﻤــﻪ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ "أﻛﺒﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوزات ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﺑ ـﻠــﺪﻧــﺎ"،
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن وﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه".
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ
ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺳــﺎرة
ﺳــﺎﻧــﺪرز ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن" :أﻃﻠﻖ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﺟـ ـﻴ ــﺮي ﻧ ــﺎدﻟ ــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺷﺎﺋﻨﺎ وﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﻀﻠﻠﺔ
وﻛﺎذﺑﺔ ﺳﺒﻖ أن ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ
اﻟﺨﺎص )روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ( وﻟﺠﺎن ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﺳ ــﺎﻧ ــﺪرز أن "ﻧــﺎدﻟــﺮ
وزﻣﻼءه اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻧﺒﺮوا ﻓﻲ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻫﺬه ،ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺮﻋﻮﺑﻮن
ﻣﻦ أن رواﻳﺘﻬﻢ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻋــﻦ ﺗــﻮاﻃــﺆ ﻣــﻊ روﺳـﻴــﺎ آﺧ ــﺬة ﻓﻲ
اﻻﻧﻬﻴﺎر" ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن "ﺗﺮﻫﻴﺐ
وإﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎءة ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻧ ــﺎدﻟ ــﺮ
وزﻣﻼﺋﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ أﻣﺮ ﻣﺨﺰ".

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻗﺪم ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺸﺎء ﻳﺤﺘﻮي وﺟﺒﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
)روﻳﺘﺮز(
ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺲ اﻷول
ّ
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻖ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،إﻧﻪ "ﻓﺎرغ ،وأﻧﺎ
أﺗﻌﺎون ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺗـ ــﻮاﻃـ ــﺆ ،إﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺧــﺪﻋــﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ".
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب إﻃ ــﻼق ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﺪﻳﺪ واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑـﺘــﺮاﻣــﺐ ،ﻃﻠﺒﺖ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻷﺷﺨﺎص،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺠﻼه دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﻮﻧﻴﻮر
وإﻳﺮﻳﻚ ،وﺻﻬﺮه ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ،
وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﻋ ــﻦ اﺗ ـﺼــﺎﻻت

ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ذﻛــﺮت أﻧــﻪ ﺗﻢ
إﺗﻼف أو إﺧﻔﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧ ـ ــﺮ ،أﻗ ـ ـ ّـﺮ زﻋـﻴــﻢ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ّ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ ﻣـﻴـﺘــﺶ ﻣــﺎﻛــﻮﻧ ـﻴــﻞ ،ﺑ ــﺄن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳـﻴـﺤــﺬو ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟ ــﺢ
ﺣﺬو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ إﻗﺮار ّ
ﻧﺺ
ﻳﻠﻐﻲ "ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻄ ــﻮارئ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء
ﺟﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﺑﻌﺪ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ﺣﻴﺚ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺪي

ً
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ) 53ﺳ ـﻨــﺎﺗــﻮرا ﻣﻦ
أﺻـ ـ ــﻞ  .(100ﻓـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ،
اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺪت ﻫ ـ ـﻴـ ــﻼري ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ،2020
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻛﻮﻟﻮرادو ﺟﻮن ﻫﻴﻜﻨﻠﻮﺑﺮ ﺗﺮﺷﺤﻪ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻤﺰدﺣﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮودو

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺟﻴﻦ ﻓﻴﻠﺒﻮت رﺋﻴﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺎﺳﺘﻴﻦ ﺗﺮودو ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺛﺎﻧﻲ وزﻳﺮ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻀﻐﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ
وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺟﻮدي وﻳﻠﺴﻮن راﻳﺒﻮﻟﺪ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻜﺒﺮى
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ إﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻓﺴﺎد .وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻠﺒﻮت )58
ً
ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻮزراء،
وﺑﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻳﺤﺮم ﺗﺮودو
ﻣﻦ وزﻳﺮ آﺧﺮ ﻗﻮي ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي
أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮﻫﺎ.

اﻟﻨﻤﺴﺎ :ﻣﺒﺎدرة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺿﺪ »اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻛﻮرﺗﺲ،
أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي إﻃﻼق
ﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ
"اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" ﻋﺒﺮ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎص ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ أي ﺗﺠﺎوزات ﺿﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ
داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻌﺎداة
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
وﺳﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع
ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم
.2020
ً
وﻗﺎل ﻛﻮرﺗﺲ" :ﻧﻈﺮا إﻟﻰ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ً
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أوروﺑﺎ أﺧﻴﺮا
ﺟﺎءت أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ
ﻣﻴﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎداة
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮاﺳﻊ
اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻺﻧﺠﺎزات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ً
داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ،داﻋﻴﺎ
إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻲ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻘﻮض ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻏﻮاﻳﺪو ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﺒﺖ

دﻋﺎ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺧﻮان
ﻏﻮاﻳﺪو ﻣﻦ وﺳﻂ
ﻛﺮاﻛﺎس اﻟﺘﻲ ﻋﺎد اﻟﻴﻬﺎ
ً
اﻣﺲ اﻷول ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس
ﻣﺎدورو إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ً
ﻣﺠﺪدا اﻟﺴﺒﺖ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺸﻌﺒﻮي.
وﻗﺎل ﻏﻮاﻳﺪو أﻣﺎم
اﻵﻻف ﻣﻦ أﻧﺼﺎره اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻪ ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ" :ﻛﻞ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻜﻴﻦ وﻻ دﻗﻴﻘﺔ
وﻻ ﺣﺘﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ".
وﻛﺎن ﻏﻮاﻳﺪو أﻋﻠﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،وﻧﺎل
اﻋﺘﺮاف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50دوﻟﺔ
وﻏﺎدر اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
ﻋﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ً
ً
ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ ﺣﻈﺮا ﻟﻠﺴﻔﺮ.

دوﻟﻴﺎت ٢٤
ﺗﻔﺎﻫﻢ روﺳﻲ  -ﺳﻌﻮدي ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺔ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4058اﻷرﺑﻌﺎء  6ﻣﺎرس 2019م  29 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

ﺳﻠﻤﺎن و»ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺎوض« اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﻠﻚ
ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻻﻓﺮوف
•
ّ
• ﻣﻘﺘﻞ »داﻋﺸﻲ« ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺗﺒﻨﻰ اﻋﺘﺪاءات ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻏﻮز

ﺑﺤﺚ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
روﺳـ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻴــﺮﻏــﻲ ﻻﻓـ ـ ــﺮوف ﻣـﺴـﺘـﺠــﺪات
اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﺳـﺒــﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وآﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺟﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑــﺪأﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻗـﻄــﺮ ،وﺗـﺸـﻤــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻹﻣـ ـ ــﺎرات ،ﻧﻘﻞ
ﻻﻓـ ـ ــﺮوف ﻟـ ـﺨ ــﺎدم اﻟ ـﺤــﺮﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴــﻦ
ﺗﺤﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ.
ووﻓ ــﻖ وﻛــﺎﻟــﺔ "ﺳـﺒــﻮﺗـﻨـﻴــﻚ" اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ،
ً
ً
ﻓﺈن ﻻﻓــﺮوف ،اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ
ً
ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ،اﻟـﺘـﻘــﻰ أﻳ ـﻀ ــﺎ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺴﺎف،
ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋـ ـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﺠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ً
ً
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮري.

أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
وﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ،أﻋﻠﻦ ﻻﻓﺮوف ﻋﻦ وﺟﻮد
ﺗﻔﺎﻫﻢ روﺳــﻲ  -ﺳﻌﻮدي ﺣــﻮل ﺳﻮرﻳﺔ،
ً
ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻛﺸﻒ ﻣﺒﻌﻮث "اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ" ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
ﺑ ــﻮﻏ ــﺪاﻧ ــﻮف ،ﺑـﻌــﺾ ﻣــﺎ ﺑـﺤـﺜــﻪ ﻻﻓ ــﺮوف،
أﻣﺲ ،ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ

ً
ﻧﺼﺮ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﺳـ ـﻤ ــﺎء
ﻓ ــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ،ﻛﻤﺎ ﻻ اﻋـﺘــﺮاض ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧــﻼف ﺳــﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 6
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ً
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﺗ ـﻄــﺮﻗــﺖ
أﻳـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ وﻋ ــﻮدة
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟـﻨــﺎزﺣـﻴــﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻛﺒﺎن.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
"اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ" دﻣﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺤﺜﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮ ﺳـﻜــﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺴﻮرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧﻪ "ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ أو اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻴﻬﺎ .وﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ"،
ﻓﻲ إﺷــﺎرة اﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوﻟﻴﺔ
ﻹﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ــﺖ ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﻣ ــﺮاﺳ ــﻞ
"روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم" ﺳﺮﻏﻮن ﻫﺪاﻳﺔ ،اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ
دواﺋﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺮوﺳﻴﺔ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺣﻪ،
وأن ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮد إﺣﺮاﺟﻪ.

اﻋﺘﺪاءات ﺑﺎرﻳﺲ
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،وﻣ ــﻊ ﺗ ـﻘ ــﺪم ﻗـ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ) ﻗـﺴــﺪ( اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه
آﺧﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ
ّ
ﻣﺴﺠﻞ
اﻟﺠﻬﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺎﺑﻴﺎن ﻛﻼن،
اﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻻﻋﺘﺪاء ات  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 2015ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،واﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ 130
ً
ﻗـﺘـﻴــﻼ وﻣ ـ ّﺌــﺎت اﻟـﺠــﺮﺣــﻰ ،وﺷﻘﻴﻘﻪ ﺟــﺎن
ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺮﻧﻢ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وأﻛ ــﺪت دوروﺛ ــﻲ ﻣﺎﻛﻴﺮ )زوﺟ ــﺔ ﺟﺎن
ﻣﻴﺸﺎل ﻛﻼن( أﻣﺲ ،أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﻓﻲ

ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎدﻳﺔ
وﻗـﺒــﻞ أن ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف وﺣــﺪاﺗــﻪ ﻣــﻮاﻗــﻊ

ً
ﻇﺮﻳﻒ :ﻻ ﻧﺤﺎول أﺑﺪا
ﺣﺬف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم إﺑﻼغ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺰﻳﺎرة اﻷﺳﺪ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻﻓﺮوف ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﺮز ﻗــﺮب اﻟﺒﺎﻏﻮز ،ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻋــﺪاد اﻟﻤﺌﺎت ﻣــﻦ اﻟﺠﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﻘﺘﻞ زوﺟﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺟﺮاء ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻫﺎون ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ذﻟﻚ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮع ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻓﺎﺑﻴﺎن
ﻓﻲ ﻏﺎرة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر.
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ً
"ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ" ﻓﻲ أﻃﺮاف ﺑﻠﺪة
ﺧ ــﺎن ﺷـﻴـﺨــﻮن ﺑــﺮﻳــﻒ إدﻟ ــﺐ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ
ّ
ﺑــﺎﻟـﻘــﺬاﺋــﻒ اﻟ ـﺼــﺎروﺧ ـﻴــﺔ ،ﺷ ــﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟ ـﺴ ــﻮري ﺿ ــﺮﺑ ــﺎت ﺟــﻮﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"داﻋـ ـ ـ ـ ــﺶ" ،واﺷـ ـﺘـ ـﺒ ــﻚ ﻣ ـﻌ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﺒﺎدﻳﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎة ﻋﺮاﻗﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ زﻳــﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ً
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺒﻐﺪاد ،أن "إﻳــﺮان ﻟﻦ ﺗﺤﺎول أﺑﺪا
ﺣﺬف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻈﺮوف".
وأﻋـﻠــﻦ ﻇﺮﻳﻒ أﻧــﻪ "ﺳﻴﻠﺒﻲ دﻋــﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴــﻮري ﺑﺸﺎر
ً
اﻷﺳﺪ ﻟﺰﻳﺎرة دﻣﺸﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎرت ﻣﺼﺎدر إﻳﺮاﻧﻴﺔ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺒﻞ زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺮاق اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  9اﻟﺠﺎري.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛــﺪت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻣﺲ،
ً
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ،أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ ﻇﺮﻳﻒ
ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺪ ﻟﻄﻬﺮان اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأن ذﻟﻚ ﻛﺎن
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﺷــﺪد وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ أن
"اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ إﻳــﺮان واﻟﻌﺮاق ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﺿﺪ أي ﺑﻠﺪ" ،ورﺣــﺐ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ
اﻟﺬي أﻛﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻬﺮان اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي
ً
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺻﺒﺮﻧﺎ ﺑﺪأ ﻳﻨﻔﺪ" ﻓﻲ إﺷﺎرة
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻄـﻬــﺮان ﻋﺒﺎس
ﺟﻌﻔﺮي دوﻟــﺖ آﺑ ــﺎدي ،اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺌﺎت اﻷﺷـﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻓﺴﺎد ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة .وﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ
ً
ﻋﻠﻰ  282ﻣﺘﻬﻤﺎ ،وﺣﻈﺮ  860ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ،وإﺻﺪار 138
ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ،وﻣﻘﺎﺿﺎة  121آﺧﺮﻳﻦ.
ً
ﺟﺎء ﻫﺬا ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋــﻦ ﻃــﻮاﺑـﻴــﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻠـﺤــﻮم واﻷرز
ً
اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧ ـﺒــﺎء ﻋــﻦ ﺷــﺢ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠــﻊ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق.
وﺣﺬر دوﻟﺖ آﺑﺎدي َﻣﻦ أﺳﻤﺎﻫﻢ "اﻟﻤﺨﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ"،
ً
ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ إن "أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺎول زﻋ ــﺰﻋ ــﺔ ﺛ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وإدﺧﺎل اﻟﻴﺄس ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ".
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رياضة
الكويت والقادسية ...تأكيد للتفوق أم رد للدين؟

الجولة الـ  16لدوري ڤيڤا تختتم منافساتها اليوم بـ  3مباريات
ي ـس ــدل ال ـي ــوم ال ـس ـتــار ع ـلــى م ـنــاف ـســات الـجــولــة
السادسة عشرة من دوري ڤيڤا الممتاز لكرة القدم،
حيث يلتقي الكويت مع القادسية في اقوى مواجهات
الجولة في الساعة  7:30على استاد نادي الكويت،
وتشهد الـمـبــاراة اع ـتــزال العــب المنتخب الوطني
ونادي الكويت يعقوب الطاهر وتسبق هذه المواجهة
مباراتا الجهراء مع النصر على استاد مبارك العيار،
والعربي مع التضامن على استاد صباح السالم،
وتقام المواجهتان بتوقيت واحد في الساعة .5:5

حازم ماهر

ستكون جماهير الكرة
بمختلف ميولها على
موعد اليوم في الساعة
 7:30مع مباراة الكويت
والقادسية في الجولة الـ16
الكويت والقادسية
من منافسات دوري ڤيڤا
أن
الممتاز لكرة القدم ،على
منافسة حامية الوطيس ،حماس منقطع النظير،
يلتقي العربي مع التضامن،
ندية من البداية للنهاية ،الرغبة في تحقيق الفوز،
عــدم حسم النتيجة حتى صــافــرة الحكم األخـيــرة،
والجهراء مع النصر في
هكذا يــرى الجميع المباراة التي ستجمع الكويت
الساعة .5:٠5
المتصدر برصيد  33نقطة ،والقادسية الثالث وله
 27نقطة ،كونها مباراة مصيرية في الدوري ،كما أن
هذا هو حال مباريات الفريق في السنوات األخيرة.
الكويت يدخل اللقاء بحثا عن الفوز لضرب أكثر
مــن عصفور بحجر واحــد وهــو اإلجـهــاز على احد
منافسيه على اللقب ،واالقتراب بقوة للفوز بالبطولة
للمرة الثالثة على التوالي ،باإلضافة إلى تأكيد تفوقه
على المنافس بعد الفوز عليه في نهائي كأس سمو
ولي العهد بهدف من دون رد.
ويعمل الجهاز الفني لألبيض بقيادة المدرب

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

الملعب

5:05

العربي × التضامن

صباح السالم

5:05

الجهراء × النصر

مبارك العيار

7:30

الكويت × القادسية

الكويت

محمد عبدالله على إع ــداد الالعبين نفسيا للقاء،
حيث تم التركيز في الفترة الماضية على أن الفوز
على القادسية يجعلهم يقتربون من اللقب بنسبة
تصل إلــى  99فــي الـمـئــة ،وهــو األم ــر ال ــذي يتفهمه
الالعبون جيدا.
وت ـح ــوم الـشـبـهــات ح ــول م ـشــاركــة المحترفين
اإليفواري جمعة سعيد ،والبرازيلي لوكاس بداعي
اإلصابة ،وإن كانت المؤشرات األولية تؤكد أن سعيد
قد يلحق باللقاء في ظل حرصه على المشاركة أمام
األصفر.
على الجانب اآلخر ،فإن القادسية يتمسك بفرصته
في المنافسة على اللقب حتى وإن كانت ضعيفة ،كما
أن الفوز اليوم على غريمه األبيض يعد بطولة في حد
ذاتها ،ال سيما أن الالعبين عقدوا العزم على رد الدين
بعد خسارة لقب نهائي كأس ولي العهد.
ومن المؤكد أن الجهاز الفني للقادسية بقيادة
الروماني إيوان مارين على علم بكل كبيرة وصغيرة
فــي صـفــوف الـمـنــافــس ،كـمــا أن ــه عـلــى عـلــم ت ــام بــأن
الـخـســارة تعني رحيله ،حيث إنــه مـهــدد بالرحيل
منذ فترة ليست بالقصيرة ،كونه لم يستطع تحقيق
النتائج المأمولة ،ويدخل األصفر لقاء اليوم مكتمل
الصفوف .وثمة عوامل مشتركة بين الفريقين قبل
لقاء اليوم ،منها عدم المشاركة في الجولة الفائتة
بعد تأجيل مواجهتيهما بسبب مشاركتهما في
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي ،إلى جانب تعادلهما
في البطولة اآلسيوية ،إذ تعادل األبيض مع االتحاد
الـ ـس ــوري سـلـبـيــا ،كـمــا ت ـع ــادل األص ـف ــر م ــع العهد
اللبناني بالنتيجة ذاتها.

العربي والتضامن
وتحت شعار ال بديل عــن الـفــوز يدخل العربي
والتضامن مباراتهما اليوم ،وهو خيار ال بديل عنه
بالنسبة للجهاز الفني لكل فريق ،فاألخضر صاحب
المركز الرابع برصيد  23نقطة يهمه بقوة البقاء في
المربع الذهبي من أجل المشاركة في إحدى البطوالت

الخارجية في الموسم المقبل ،بينما التضامن الثامن
ول ــه  10نـقــاط تعني خـســارتــه أن ــه ب ــات على حافة
الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
وهناك صراع سيكون بين مدرب العربي السوري
حسام السيد ونظيره في التضامن
الـصــربــي رادي خ ــارج الـخـطــوط،
ل ـفــرض الـسـيـطــرة عـلــى منطقة
ال ـع ـم ـل ـي ــات وب ـ ـنـ ــاء ه ـج ـمــات
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن ع ـلــى
الجانبين أو االخ ـتــراق من
العمق من أجل هز الشباك،
وهـ ــذا الـ ـص ــراع سيحسمه
الالعبون فقط دون غيرهم.
ويفتقد األخضر لجهود
الع ـب ــه ع ـبــدال ـلــه الـشـمــالــي
ً
الذي يحتاج شهرا للتعافي
من اصابته.

الجهراءوالنصر
تـ ـب ــدو مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـج ـه ــراء
والنصر خارج نطاق التوقعات
تـمــامــا ،فكل مــن الفريقين لديه
أهداف يسعى بقوة إلى تحقيقها
وهو ما يصعب مهمتها معا ،كما
أن ثمة مدربين قديرين يتوليان
تدريبهما ،هما أحمد عبدالكريم
وظاهر العدواني ،وسيكون األهم
بالنسبة لهما حصد النقاط الثالث
دون سواها.
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـم ـن ـت ـشــي بـثــاثــة
انتصارات متوالية رفعت رصيده
إلى  11نقطة صعد بهم من القاع
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع ،اسـتـعــاد
العـ ـب ــوه عــاف ـي ـت ـهــم وحـمــاسـهــم
وبريقهم ،مما يعني أنه ال بديل

السالمية وكاظمة يزيدان متاعب الفحيحيل والشباب
●

أحمد حامد

عـ ــزز ف ــري ــق ال ـســال ـم ـيــة لـكــرة
ال ـق ــدم م ــن مــوق ـعــه ف ــي وصــافــة
ال ــدوري الممتاز ،وذلــك بعد أن
تمكن من تجاوز الفحيحيل ،2/3
في المباراة التي جمعت بينهما
أمــس ،على اسـتــاد ثــامــر ،ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة  ،16وال ـتــي
شهدت ايضا فــوز كاظمة على
الشباب بهدفين من دون رد.
أه ــداف السالمية ،ال ــذي رفع
رصـيــده إلــى  33نقطة ،سجلها
فراس الخطيب (هدفين) ،وأحمد
ع ـب ــدال ـغ ـف ــور ،فـ ــي ح ـي ــن سـجــل
للفحيحيل ،الذي تجمد رصيده
ع ـن ــد  10نـ ـق ــاط ،ف ــرح ــان سـعــد
ومنذر أبو عمارة.
ول ــم ي ـقــدم أص ـح ــاب األرض،
فـ ــريـ ــق الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،ال ـ ـ ـمـ ـ ــردود
المتوقع في مواجهة الفحيحيل
بالشوط األول ،السيما أن األخير
تمكن من خطف هدف مبكر في
الدقيقة ا لـســاد ســة عبر فرحان
سـ ـع ــد ،وال ـ ـ ــذي ت ــرج ــم عــرضـيــة
متقنة مــن منذر ابــو عـمــارة في
شباك نواف المنصور.
ولم تكن الفعالية الهجومية
للسالمية بالصورة المطلوبة،
ول ـ ــوال خ ـب ــرة ف ـ ــراس الـخـطـيــب،
ال ــذي تـحـ ّـصــل عـلــى رك ـلــة جــزاء
في الدقيقة  ،38ونفذها بنجاح،

جانب من لقاء الفحيحيل والسالمية (تصوير جورج رجي)
لزادت معاناة السماوي.
واستطاع الفحيحيل أن يرد
سريعا على هدف التعادل ،الذي
سجله الخطيب ،إذ تمكن منذر
أب ــو ع ـم ــارة م ــن إض ــاف ــة الـهــدف
الثاني في الدقيقة .42
وفــي الـشــوط الـثــانــي تحسن
أداء السالمية ،وســط رغبة في
إدرك التعادل ،في حين تراجع
الـفـحـيـحـيــل بـشـكــل مـبــالــغ فـيــه،
وف ــي الــدقـيـقــة  54تـمـكــن ف ــراس
الخطيب مــن تحقيق الـتـعــادل،

بـ ـع ــد أن نـ ـج ــح ف ـ ــي اس ـت ـث ـم ــار
ك ـ ــرة مـ ــرتـ ــدة مـ ــن أقـ ـ ـ ــدام م ــداف ــع
الفحيحيل ابــراهـيــم ال ــزاوه ــرة،
ل ـ ـيـ ــودع ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ش ـ ـب ـ ــاك س ـع ــد
العنزي.
وواصـ ـ ــل ال ـســال ـم ـيــة ضغطه
لتحقيق التقدم ،وهــو مــا نجح
ف ـ ـيـ ــه أحـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـغ ـ ـفـ ــور فــي
الدقيقة  ،69ولم تفلح محاوالت
الفحيحيل في العودة ،السيما
انــه أكمل الـمـبــاراة منذ الدقيقة
 88بـ ـ ــ 10الع ـب ـي ــن ،ب ـعــد اش ـهــار

كاظمة والشباب
وفي مباراة كاظمة والشباب،
حـقــق األول ال ـفــوز بـهــدفـيــن من
دون رد ،ليرفع البرتقالي رصيده
إلى النقطة  ،25في حين استمر

الشباب على حاله بـ 10نقاط في
المركز األخير.
ولـ ــم ي ـق ــدم كــاظ ـمــة الـ ـم ــردود
ال ـم ـن ـت ـظ ــر فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول،
ودانت األفضلية للشباب ،إال أنه
لم يتمكن من ترجمتها.
وفي الشوط الثاني تبدل حال
البرتقالي ،وتمكن من السيطرة
عـلــى ال ـم ـبــاراة ،وسـجــل هدفين
عبر بــدر بــورسـلــي فــي الدقيقة
 ،68وسلطان صلبوخ في الوقت
ً
المحتسب بدال من الضائع.

يغادر وفد منتخبنا األولمبي لكرة
ال ـقــدم ال ـيــوم عـلــى دفـعـتـيــن ،األول ــى
ف ــي الـتــاسـعــة صـبــاحــا وال ـثــان ـيــة في
العاشرة مساء ،إلى البحرين للدخول
هناك في معسكر تدريبي يستمر حتى
يــوم  14الـجــاري ،ضمن االستعدادات
لـ ـ ـخ ـ ــوض م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الخامسة ،التي تستضيفها الكويت
م ـ ــن  22إل ـ ـ ــى  26الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ض ـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا تحت  23سنة.
وي ـج ــري الـمـنـتـخــب تــدري ـبــاتــه هـنــاك

قرعة كأس الطائرة صعبة
على األبيض وسهلة لكاظمة
محمد عبدالعزيز

أوقعت قرعة بطولة كــأس االتـحــاد للكرة الطائرة موسم
( )2019-2018ألندية الــدرجــة األولــى فريق كاظمة على قمة
ً
المجموعة األولــى "السهلة نسبيا" ،وذلــك ألنه بطل الــدوري
الممتاز في الموسم الماضي ،بجانب أندية برقان والساحل،
والتضامن ،والجهراء ،واليرموك ،بينما جاء الكويت حامل
لقب النسخة الماضية من بطولة الكأس على رأس المجموعة
الثانية األص ـعــب ،وبجانبه أنــديــة الـشـبــاب والصليبيخات
والفحيحيل والقادسية والعربي.
وكانت اللجنة المؤقتة إلدارة اتحاد الكرة الطائرة أجرت،
أمــس األول ،مــراســم قــرعــة بطولة الـكــأس للعمومي وجميع
المراحل السنية ،تحت إشــراف عضو اللجنة عبدالله كايد
وحضور رئيس لجنة المسابقات عبدالكريم جاولي ومندوب
االندية.
ومن المنتظر أن تبدأ منافسات كأس االتحاد في النصف
االول من شهر ابريل المقبل ،وذلك عقب نهاية بطولتي الدوري
الممتاز والدرجة األولى.
وأسفرت قرعة كأس الشباب تحت  18سنة عن وقوع كاظمة
والقادسية واليرموك والساحل في المجموعة األولى ،والكويت
والعربي والجهراء والتضامن ضمن المجموعة الثانية.
وفي قرعة كأس الناشئين تحت  15سنة ضمت المجموعة
االولى أندية كاظمة والعربي والساحل واليرموك ،بينما ضمت
المجموعة الثانية القادسية وبــرقــان والكويت والتضامن
وال ـج ـهــراء ،فــي حـيــن أوق ـعــت قــرعــة ك ــأس االش ـب ــال تـحــت 13
سنة فرق الكويت والساحل والقادسية والتضامن وكاظمة
وال ـش ـب ــاب ف ــي الـمـجـمــوعــة االولـ ـ ــى ،وج ـ ــاءت ان ــدي ــة الـعــربــي
والصليبيخات واليرموك والجهراء والفحيحيل وبرقان في
المجموعة الثانية.

والكرواتي دينكو (مدربا) ،وابداح الهاجري
ومحمد العزب وماركو (مدربين مساعدين)،
وايليا وميالدين (مدربين لحراس المرمى)،
ودارك ــو (اختصاصي عــاج طبيعي) ووائــل
فرج (مسؤول تجهيزات).
ووق ــع اخـتـيــار الـجـهــاز الفني على قائمة
ض ـمــت  30الع ـب ــا هـ ــم :ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـهــديــة،
وعبدالعزيز وادي ،وعيد الرشيدي ،ومشعل
إديـ ـل ــم ،وم ـن ـصــور ال ـع ـن ــزي ،ون ــاص ــر سعيد
(ال ـق ــادس ـي ــة) ،وس ـع ــود ال ـح ــوش ــان ،وض ــاري
العتيبي ،وعبدالعزيز مهران ،ومعاذ الظفيري
(ال ـ ـكـ ــويـ ــت) ،وس ـل ـط ــان الـ ـعـ ـن ــزي ،وس ـل ـي ـمــان
ال ـص ـعــب ،وع ـبــدال ـلــه ال ـتــوي ـتــان (ال ـت ـضــامــن)،

وعثمان الشمري ،وفهد الشمري (الجهراء)،
وفـ ــواز ع ــاي ــض ،وم ـب ــارك الـفـنـيـنــي ،ومحمد
جاسم الهويدي (السالمية) ،ومحمد بوجابر،
وأحمد الصراف ،وبدر طارق (العربي) ،وبدر
ج ــاس ــم ،وش ـب ـيــب ال ـخ ــال ــدي ،وع ـبــدالــرح ـمــن
المجدلي ،وعبدالله فيصل (كاظمة) ،ومشعل
فـ ــواز ،وح ـمــود عــايــض ،ويــوســف الــرشـيــدي
(الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر) ،وح ـ ـمـ ــد الـ ـسـ ـعـ ـي ــد (الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك)،
وعبدالمحسن العجمي (الساحل).
ومــن المقرر أن يستبعد الجهاز الفني 4
العبين عقب العودة من البحرين ،ثم يستبعد
 4آخــريــن قبل انـطــاق التصفيات ،إذ تضم
قوائم المنتخبات المشاركة  22العبا فقط.

ً
األزرق يواجه نيبال  21الجاري بدال من أفغانستان
ّ
ً
ت ـل ــق ــى اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ك ـت ــاب ــا م ــن اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
النيبالي بالموافقة على إقامة مباراة ودية دولية
بين منتخبنا الوطني ونيبال يوم  21من الشهر
الجاري ،وذلك في "الفيفا داي" ،ضمن االستعدادات
لـخــوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا .2023

وتتجه النية داخل اللجنة الفنية باالتحاد إلى إقامة مباراة
ثانية للمنتخب يوم  25الجاري ،وذلك في حال عدم التوصل
إلــى اتـفــاق مــع االت ـحــادات األهلية الـتــي تمت مخاطبتها في
الفترة السابقة إلقامة مباراة مع أحد المنتخبات.
وكان االتحاد قد تلقى كتابا من االتحاد األفغاني شهد إلغاء
المباراة الودية الدولية التي تم االتفاق عليها في وقت الحق.

تصدر فريق اليرموك ترتيب
فرق دوري الدرجة األولى
للكرة الطائرة ،برصيد 11
نقطة ،إثر فوزه المستحق
على ضيفه الفحيحيل في
المركز الخامس قبل األخير
بـ 7نقاط ،بنتيجة ،1-3
ضمن الجولة السادسة من
المسابقة.
وأسفرت بقية نتائج
المباريات ضمن المرحلة
ذاتها عن فوز الصليبيخات
على ضيفه الشباب،
وأسقطه من صدارة
الترتيب بتغلبه عليه
بنتيجة ثالثة مقابل ال
شيء ،كما فاز الساحل على
برقان .1-3
وبذلك تراجع الشباب
للمركز الثاني بـ10
نقاط ،يليه الساحل في
المركز الثالث بـ 9نقاط،
والصليبيخات رابع بـ8
نقاط ،بينما ظل برقان في
قاع الترتيب بـ 6نقاط.

إيوان مارين ومحمد عبدالله وعادل عقلة في حديث جانبي

«األولمبي» إلى معسكر البحرين اليوم تحت إشراف جوزاك
تحت إشراف المدير الفني (مدرب المنتخب
الوطني األول) روميو جوزاك ،على أن يخوض
مباراة تجريبية مع المنتخب البحريني.
ويتشكل وفد المنتخب من عضو مجلس
إدارة اتحاد الكرة  -مدير المنتخبات الوطنية
أحمد عجب (رئيسا للوفد) ،وحسين فاضل
(مــديــرا للمنتخب) ،وشــاكــر الشطي وسالم
الـعـنــزي (إداريـ ـي ــن) ،وســالــم سلمان العنزي
(منسقا إعالميا) ،ومحمد عبدالجواد (عالقات
عامة) ،والكرواتي روميو جوزاك (مديرا فنيا)،

اليرموك هزم الفحيحيل
وتصدر «أولى الطائرة»

«عمومية» اتحاد الطائرة
 18الجاري

●

البطاقة الحمراء لمنصور مانع،
كما أشهر الحكم علي محمود
ب ـطــاقــة أخ ـ ــرى ل ـل ـح ــارس سعد
الـعـنــزي ،فــي الــوقــت المحتسب
بدل الضائع.

ع ــن ال ـف ــوز ال ـي ــوم م ــن أج ــل االقـ ـت ــراب خ ـطــوة مهمة
للغاية من عدم الهبوط .أما النصر السادس برصيد
 17نقطة ،فيعمل جهازه الفني على إنهاء الموسم
بمستوى جيد وبنتائج إيجابية للتواجد في مركز
الئق على أمل تحسين مركزه في حال تعثر كاظمة
في أكثر من مباراة.

باختصار

ويسعى ا تـحــاد ا لـكــرة بالتنسيق مــع اللجنة الفنية على
الـلـعــب أكـبــر ع ــدد مــن الـمـبــاريــات فــي "الـفـيـفــا داي" ،مــن أجــل
االرتقاء بمركز المنتخب في التصنيف الشهري الصادر عن
االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم ،وبالتالي الــدخــول في تصنيف
متقدم في تصفيات المونديال والبطولة واآلسيوية.

حددت اللجنة المؤقتة
إلدارة شؤون االتحاد
الكويتي للكرة الطائرة
يوم  18الجاري موعدا
لعقد الجمعية العمومية
"غير العادية" لالتحاد،
لمناقشة واعتماد النظام
األساسي الجديد لالتحاد،
ومن ثم إرساله إلى
االتحاد الدولي للكرة
الطائرة إلقراره ،وبعدها
يتم تحدد موعد إلجراء
انتخابات مجلس إدارة
االتحاد الكويتي وفقا
للنظام الجديد.
يذكر أن اعتماد النظام
األساسي الجديد
وتحديد موعد انتخابات
لالتحادات قبل 31
مارس يأتي ضمن تنفيذ
خريطة الطريق التى تم
االتفاق عليها بين اللجنة
السداسية (الحكومة)
واللجنة األولمبية الدولية
في وقت سابق ،حتى يتم
ً
رفع اإليقاف نهائيا عن
الرياضة الكويتية.

هوكي الجليد يشارك
في تصفيات كأس العالم

أعلن نادي األلعاب الشتوية
أن منتخب الكويت لهوكي
الجليد للرجال سيشارك
في تصفيات كأس العالم
للعبة ،التي ستقام في
مدينة أبوظبي اإلماراتية
أواخر مارس الجاري
بمشاركة ست منتخبات
هي هونغ كونغ والبوسنة
والهرسك وتايالند
وقرغيزستان واإلمارات
الدولة المستضيفة
للتصفيات إضافة إلى
الكويت.
وستقام المباريات بنظام
الدوري من مرة واحدة على
أن يتأهل صاحبا المركزين
األول والثاني إلى نهائيات
كأس العالم التي تقام في
وقت الحق من هذا العام.
وتعد هذه المشاركة
الثانية لمنتخب
الكويت في تصفيات
هذه البطولة األكبر على
مستوى العالم ،إذ كانت
األولى العام الماضي،
وأقيمت في البوسنة
بمشاركة أربعة منتخبات
ولم يتمكن "األزرق" من
التأهل.
(كونا)

رياضة
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مواجهة جديدة بين الكويت والقادسية في «السلة»
جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات
المرحلة الثالثة من عمر الدوري
الممتاز لكرة السلة إذ يلتقي
ً
أوال كاظمة مع القرين ،ثم
مباراة الشباب مع الجهراء،
تتبعها القادسية مع الكويت.

تتجدد مواجهات القادسية مع الكويت في
بطوالت كرة السلة ،عندما يلتقيان في تمام
الـســاعــة  8:30مـســاء ال ـيــوم ضـمــن منافسات
المرحلة الثالثة مــن ال ــدوري الـمـمـتــاز ،التي
ً
ستشهد أيضا مواجهة القرين مع كاظمة في
الساعة  4:30مساء والجهراء مع الشباب في
الساعة  6:30مساء ،وتقام المباريات الثالث
عـلــى صــالــة فـجـحــان ه ــال الـمـطـيــري بـنــادي
القادسية.
ويتصدر القادسية مع الكويت ترتيب الفرق
بـ  4نقاط يليهما الجهراء وكاظمة بـ  3نقاط
ثم القرين والشباب بنقطتين.
جدير بالذكر أن نظام البطولة ينص على
ً
أن يتوج الفريق األكـثــر جمعا للنقاط بلقب
الدوري الممتاز الذي يقام من  10جوالت.
وتتجه األنظار صوب المواجهة الجديدة
بين القادسية والـكــويــت ،إذ التقى الفريقان
هذا الموسم مرتين األولى كانت في الدوري
التمهيدي ،واستطاع األصفر الفوز وإلحاق
ال ـه ــزي ـم ــة األول ـ ـ ــى ب ـغ ــري ـم ــه ،ف ــي ح ـي ــن كــانــت
المواجهة الثانية من نصيب األبيض عندما
تـغـلــب عـلــى خـصـمــه فــي نـهــائــي بـطــولــة درع
االتحاد وتوج باللقب.
ويسعى األصفر حامل اللقب إلى تحقيق
ً
ا لـفــوز والتغلب على منافسه للمضي قدما
نحو المنافسة على اللقب فــي حين يسعى
األبـ ـي ــض إلـ ــى إثـ ـب ــات ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى مـنــافـســه
واالنـ ـف ــراد ب ــال ـص ــدارة وم ــن ث ــم ال ـت ـقــدم نحو
استعادة اللقب.
ويعتمد المدرب األلماني لسلة الكويت بيتر
شومرز على جهود العبيه عبدالله الشمري
وحسين الخباز وعبدالمحسن القطان وراشد
رياض وعبدالعزيز رمضان وفهد الظفيري في
حين يعول المدرب المقدوني لسلة القادسية
جوردانكو ديفيدباكوف على جهود العبيه
عبدالمحسن مرتضى وصالح يوسف وبدر
ال ـع ـت ـي ـبــي وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـس ـهــو وع ـبــدال ـلــه
سالمين وناصر الظفيري.
وفــي المباراة الثانية ،التي تجمع كاظمة

ً
الجابر مصافحا فيدرر

جانب من اللقاء النهائي بين القادسية والكويت في درع االتحاد
م ــع ال ـق ــري ــن ،يـسـعــى ال ـط ــرف ــان ن ـحــو تحقيق
ال ـف ــوز م ــن أج ــل ال ـب ـقــاء ف ــي دائ ـ ــرة الـمـنــافـســة
السيما القرين الــذي خسر فــي أول جولتين
أمام الجهراء والكويت ،في حين خسر كاظمة

أمام القادسية في أول جولة وفاز في الجولة
الثانية أمام الجهراء.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي يـلـتـقــي بها
الجهراء مع الشباب ،يسعى األول إلى تعويض

وكيل أعمال بيل يهاجم جمهور مدريد
دافع وكيل أعمال غاريث بيل ،جناح ريال مدريد،
المنافس في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم
عن الالعب ،بعد أن واجه انتقادات الذعة من الجماهير،
ووصف طريقة تعامل المشجعين مع الالعب الويلزي
بأنها "مخزية".
واستبدل بيل في الهزيمة 1-صفر أمــام برشلونة
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،عـلــى ملعب ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو،
لكنه قــو بــل بصيحات استهجان مــن جمهور فريقه
أثناء خروجه.
وي ـح ـتــل ريـ ــال م ــدري ــد ،الـ ــذي خ ــرج م ــن ك ــأس ملك
إسـبــانـيــا ،بـعــد أن خـســر أي ـضــا 3-ص ـفــر أم ــام غريمه
الكتالوني األربعاء الماضي ،المركز الثالث في الدوري،
متأخرا بفارق  12نقطة عن برشلونة المتصدر.
وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال الالعب ،لشبكة
سكاي سبورتس الرياضية" ،سيتحدث هــذا الجيل
من مشجعي ريــال مدريد لسنوات عن األهــداف التي
أحرزها بيل .بصراحة يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

الجابر يدعو فيدرر
لزيارة الكويت

خـســارتــه فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة أم ــام كاظمة
من خالل تحقيق الفوز على الشباب والبقاء
في دائــرة المنافسة فيما يسعى الشباب إلى
تحقيق فوزه األول في البطولة.

دع ــا رئ ـيــس االت ـحــاديــن الكويتي
والعربي للتنس ،الشيخ أحمد الجابر،
بطل العالم للعبة السويسري روجيه
فيدرر لزيارة الكويت ،على أن يكون
ذلــك عقب االنتهاء من تنفيذ مجمع
الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس
وبدء تشغيله.
َّ
ووجـ ـ ـ ــه الـ ـج ــاب ــر الـ ــدعـ ــوة لـلـبـطــل
الـســويـســري ،ال ــذي رح ــب بتلبيتها،
أثـ ـن ــاء حـ ـض ــور الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
والحفل الختامي لبطولة سوق دبي
الحرة المفتوحة للتنس  ،2019والتي
توج فيدرر بلقبها.
وأكـ ــد أن أسـ ــرة ال ـت ـنــس الـكــويـتــي
والعربي ومحبي اللعبة سيسعدون
بتلك الزيارة ،مشيدا بما حققه البطل
مــن إن ـجــاز ،وتحقيقه رقـمــا قياسيا
( 100بطولة) في البطوالت العالمية
للمحترفين.
وت ــوج ــه ال ـجــابــر بــالـشـكــر للشيخ
حـ ـش ــر بـ ــن مـ ـكـ ـت ــوم ،رئ ـ ـيـ ــس اتـ ـح ــاد
اإلمارات للتنس ،على الدعوة الكريمة،
مشيدا بالنجاح الكبير والمتواصل
الذي تحققه البطولة كل عام ،بفضل
جهود المنظمين والقائمين عليها،
م ـت ـم ـن ـيــا ل ـه ــم الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـن ـجــاح
والتوفيق.

غنابري يمدد عقده حتى 2023
م ــدد ال ـج ـنــاح ال ــدول ــي سـيــرج
غنابري عقده مع بايرن ميونيخ
ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات إض ــافـ ـي ــة حـتــى
عــام  ،2023حسبما أعلن ،أمس،
ال ـن ــادي ال ـم ـتــوج بـلـقــب الـ ــدوري
األلماني لكرة القدم في المواسم
الستة الماضية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي
لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـبـ ـ ــوس ـ ـ ـنـ ـ ــي حـ ـس ــن
صالحميدزيتش ،في بيان" :نحن
سعداء الرتباطنا مع سيرج ألمد
طويل في بايرن ميونيخ .خالل
موسمه األول معنا ،قام بخطوة
كبيرة الى األمام في مسيرته".
وس ـج ــل غ ـنــابــري ( 23عــامــا)
ثمانية أهــداف هــذا الموسم في
 29مـبــاراة في أول موسم له مع
بايرن ميونيخ.

وتابع" :بيل يستحق كل االحترام .الطريقة التي
تعامل بها جمهور ا لــر يــال معه مخزية"،
مضيفا" :ف ــاز بكل األل ـقــاب خــال 6
سنوات أمضاها في إسبانيا.
إن ــه أح ــد أفـضــل الــاعـبـيــن في
العالم .على هؤالء المشجعين
أن يقبلوا قدمه".
وفاز بيل ( 29عاما) بلقب دوري
أبطال أوروبا  4مرات مع ريال مدريد ،منذ
انضمامه إلى الفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها
 100مليون يورو ( 113مليون دوالر) في .2013
وأخفق بيل في كسب تعاطف الجمهور ،رغــم أنه
سجل أهدافا حاسمة مع الفريق ،وتعرض النتقادات
في وسائل إعــام إسبانية ،ألنه فشل في تعلم اللغة
اإلسبانية ،وفي التأقلم مع زمالئه في الفريق.

غاريث بيل

مــن جهته ،قــال غـنــابــري" :أنــا
سـعـيــد ه ـنــا ( )...ع ـلــى الـصـعـيــد
الــريــاضــي تـسـيــر األمـ ــور بشكل
جيد بالنسبة إلــي ،لكني مــدرك
أني أملك القدرات من أجل تطوير
مستواي".
واسـتـفــاد غـنــابــري كـثـيــرا من
اإلصـ ــابـ ــات ال ـم ـت ـك ــررة لـلـجـنــاح
الهولندي أريين روبن ،إذ غالبا
ما يلعب على الجناح األيمن على
حساب توماس مولر.
وان ـض ــم غ ـنــابــري إل ــى بــايــرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ قـ ـ ــادمـ ـ ــا مـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــردر
بريمن صيف عام  ،2017وأعير
مــوسـمــا واح ــدا إلــى هوفنهايم،
حيث سجل فــي صفوف األخير
 10أهـ ــداف ،علما بــأنــه لـعــب في
صفوف أرسنال اإلنكليزي بين

سيرج غنابري

عــامــي  2012و ،2016ف ــي فـتــرة
تخللتها إعارة لموسم واحد إلى
وست بروميتش ألبيون.

سوالري يتهكم بشائعات عودة مورينيو فريق فيراري يبدل اسمه بسبب قانون التبغ

سوالري

ت ـه ـكــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ســان ـت ـيــاغــو سـ ــوالري
م ــدرب ري ــال مــدريــد أمــس األول بالشائعات
المثارة حول احتمال عودة البرتغالي جوزيه
مورينيو لتدريب الـنــادي الملكي بقوله إن
المرشحين لتدريب هــذا الـنــادي دومــا أكثر
من المرشحين للدخول في عالقة مع جوليا
روبرتس.
ورغ ـ ــم ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـي ـئــة األخـ ـي ــرة،
ت ـ ـعـ ــامـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ــوالري فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الصحافي بخفة ظل قبل الحديث
ب ـج ــدي ــة عـ ــن م ــواجـ ـه ــة أي ــاك ــس
الـهــولـنــدي غــدا فــي إي ــاب ثمن
ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي دوري األ بـ ـ ـط ـ ــال،
حـ ـي ــث ق ـ ـ ـ ـ ــال" :ن ـ ــرغ ـ ــب فــي
الـفــوز وعـبــور هــذا ال ــدور.
ش ـخ ـص ـيــة ه ـ ــذا ال ـفــريــق
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ـ ـ ـ ــذا شـ ــيء
أفخر به".
وأضـ ــاف س ــوالري:
"نحن أقــويــاء .هــؤالء
الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــون ل ــديـ ـه ــم
خـ ـ ـب ـ ــرة وش ـخ ـص ـي ــة

كبيرة .هذا ال يعني أنهم سعداء بما حدث ،لكنهم
يتمتعون بالهدوء الكافي لتقديم كل ما لديهم".
وتابع المدرب" :لقد بذلوا ما في وسعهم ،وإن
كنا لسنا سعداء بسبب عدم تحقيق الفوز" ،في
كالسيكو الليغا وإياب كالسيكو نصف نهائي
كأس الملك أمام برشلونة.
وعلق سوالري على تصريحات العب الفريق
لوكا مودريتش األخيرة بخصوص أن مهاجمي
الفريق لم يتمكنوا من سد الـفــراغ ،الــذي خلفه
رحـيــل الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو نحو
يوفنتوس اإليطالي.
وصــرح س ــوالري" :لقد سبق أن تحدثنا عن
كريستيانو .هــو تــاريــخ حــي لـهــذا الـنــادي وما
فعله يظهر في خزائن النادي ،أقصى احترامنا له
ولمن هم معنا ويقدمون أفضل ما في وسعهم".
وأشار المدرب إلى أن أسباب النتائج السيئة
ال تــرتـبــط فـقــط بـقـلــة األهـ ـ ــداف ،مـشـيــرا إل ــى أن
المسألة تتعلق "بخليط من األشياء ،التي يجب
تحديدها بصورة أكـبــر" ،مشددا على ضــرورة
"الوجود بصورة أكبر في منطقة الخصم".
(إفي)

بدل فريق فيراري المشارك
فــي بـطــولــة ال ـعــالــم لـلـفــورمــوال
واحـ ـ ـ ــد اس ـ ـمـ ــه ق ـب ـي ــل انـ ـط ــاق
جــائــزة اسـتــرالـيــا الـكـبــرى هــذا
الشهر من "سكوديريا فيراري
ميشون وينو" الى "سكوديريا
فيراري" عقب تحقيقات أجرتها
الـسـلـطــات الـبــريـطــانـيــة بـشــأن
خرق قانون التبغ.
وكـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـم ـ ــاق الـ ـسـ ـج ــائ ــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـي ـل ـي ــب م ــوري ــس،
ص ــاح ــب ع ــام ــة "مـ ــارل ـ ـبـ ــورو"
الشهيرة ،قــد عــاد منذ أكتوبر
ال ـم ــاض ــي ل ـل ـت ـعــاون م ــع فــريــق
فيراري من خالل إعالن "ميشن
وي ـن ــو" ،ال ــذي ال ي ـبــدو شـعــاره
بـعـيــدا ع ــن ال ـش ـعــار الـتـقـلـيــدي
للسجائر ذات العلبة الحمراء
والبيضاء.
ونـ ـ ـش ـ ــر االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
للسيارات (فيا) المشرف على
ه ــذه ال ــري ــاض ــة ،ه ــذا االس ـبــوع
الئـ ـح ــة الـ ـف ــرق ال ـم ـش ــارك ــة فــي
جائزة استراليا الكبرى ،باكورة

سيباستيان فيتيل
سائق فيراري

جوالت البطولة ( 17-15مارس)،
حيث ظهر جليا غياب العالمة
ال ـت ـجــاريــة لـلـسـجــائــر ع ــن اســم
فيراري واالكتفاء بـ"سكوديريا
ف ـيــراري" ،وذلــك بسبب الحظر
المفروض على إعالنات التبغ.
ول ـ ـ ــم يـ ـتـ ـض ــح بـ ـع ــد مـ ـ ــا اذا
سيعمد الفريق اإليطالي قبل

الـسـبــاق إلــى إزال ــة الـشـعــار عن
س ـي ـ َـارت ـي ــه وخـ ــوذتـ ــي ول ـب ــاس
سائقيه األلماني سيباستيان
ف ـي ـت ـي ــل وش ـ ـ ـ ــارل ل ــوك ـل ـي ــر مــن
موناكو.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ل ــم ي ـصــدر أي
تعليق فوري من فيراري أو من
فيليب موريس.

وأكــدت الشركة التي تشرف
عـلــى تنظيم جــا ئــزة استراليا
ال ـك ـب ــرى ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس أنـهــا
"ستعمل بشكل وثيق ومثمر"
مـ ــع أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـص ـل ـح ــة فــي
الفورموال واحد ومع الحكومة
من أجل "إيجاد نتائج مالئمة"
لهذه القضية.

متذيل «الغربية» يهزم المتصدر ...وكليبرز يعمق جراح ليكرز

كيلي أوبري نجم فينيكس صنز

سـجــل كيلي أوب ــري جــونـيــور 27
نقطة و 13مـتــابـعــة ،وق ــاد فينيكس
صنز متذيل ترتيب المنطقة الغربية
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي لـمـحـتــرفــي
ك ــرة الـسـلــة ،إل ــى قـلــب تــأخــره بعشر
نقاط في الربع األخير إلى فوز على
مـتـصــدر ال ـ ــدوري مـيـلــووكــي بــاكــس
 ،105-114أمس األول.
وأضــاف ديفن بوكر  22نقطة و7
ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،والع ــب االرت ـكــاز
دياندري آيتون  19نقطة و 12متابعة،
ف ـ ــي حـ ـي ــن سـ ـج ــل لـ ـلـ ـخ ــاس ــر ن ـج ـمــه
ال ـيــونــانــي يــان ـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو
 21نقطة و 13متابعة و 6تمريرات
حاسمة.
وحقق صنز ،الــذي فقد األمــل في
التأهل الــى الـبــاي أوف ،فــوزه ال ــ14
م ـقــابــل  51خـ ـس ــارة ،ف ــي ح ـيــن مني
ميلووكي بخسارته ال ــ 16مقابل 48
فـ ـ ــوزا ،وت ـع ــرض ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى هــذا
الموسم لخسارتين متتاليتين.
وتنفس فينيكس الصعداء بفوز

ثــالــث فــي آخــر أرب ــع مـبــاريــات ،وذلــك
بعد تعرضه لنكسة تاريخية مع 17
خسارة متتالية.
والــافــت أن فينيكس حقق فــوزه
الثاني هــذا الموسم على ميلووكي
متصدر الدوري.

ليكرز يواصل تراجعه
وتـ ـ ــابـ ـ ــع لـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـلـ ــس ل ـي ـك ــرز
تراجعه ،ومني بخسارة ثالثة تواليا،
أمـ ــام جـ ــاره وض ـي ـفــه ل ــوس أنـجـلــس
كليبرز  .113-105ولم تجنب  27نقطة
و 8متابعات من نجم ليكرز "الملك"
ليبرون جيمس فريقه الخسارة 34
هذا الموسم مقابل  30فوزا ،ليقبع في
المركز العاشر في المنطقة الغربية.
وسـجــل لـلـفــائــز اإلي ـطــالــي دانيلو
غ ــال ـي ـن ــاري  23ن ـق ـط ــة ،وأض ـ ـ ــاف لــو
وليامس  ،21في حين حمل باتريك
بيفرلي عبء مراقبة جيمس ،ونجح
بشكل كبير في الحد من تحركاته.

وأك ــد بـيـفــرلــي" :قـلــت ســابـقــا إننا
الفريق األفضل في لوس أنجلس .لم
يصدقني كثيرون ،وال بأس بذلك".
وب ـع ــد ع ـ ــودة ج ـي ـمــس م ــن غـيــاب
ف ــي  17مـ ـب ــاراة ب ـس ـبــب إص ــاب ــة في
فخذه ،فاز ليكرز  4مرات وخسر في
 8م ـبــاريــات ،وأض ــاف لــه المخضرم
راج ـ ــون رون ـ ــدو تــري ـبــل دب ــل م ــع 24
ن ـق ـطــة و 12ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة و10
متابعات.
وبـخـســارتــه الخامسة فــي آخــر 6
مباريات ،بات ليكرز على بعد ستة
انتصارات من سان انتوينو سبيرز
صاحب المركز الثامن االخير المؤهل
الــى األدوار اإلقصائية من المنطقة
الغربية.

سبيرز يعزز صحوته
وسـجــل الـثـنــائــي دي ـمــار دي ــروزن
والمـ ــاركـ ــوس أولـ ــدريـ ــدج  46نـقـطــة،
وعززا صحوة سان انتونيو سبيرز

بفوز ثالث تواليا ،على حساب دنفر
ناغتس القوي .103-104
وسجل ديروزن  24نقطة ،وأضاف
 7تـمــريــرات حاسمة مقابل  22نقطة
و 9م ـت ــاب ـع ــات ألولـ ـ ــدريـ ـ ــدج ،لـيـتــابــع
سبيرز تألقه على ملعبه ،حيث حقق
 13انـتـصــارا متتاليا ،ويـعــزز مركزه
الثامن في المنطقة الغربية والمؤهل
الى االدوار االقصائية "بالي أوف".
ونـجــح سبيرز فــي ايـقــاف صحوة
الضيوف الذين قلصوا فارقا بلغ 21
نـقـطــة وسـجـلــوا آخ ــر تـســع نـقــاط في
المباراة.
بدوره ،أهدر ناغتس فرصة تقليص
الفارق مع متصدر المنطقة الغربية
وحـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب فـ ــي آخ ـ ــر مــوسـمـيــن
غولدن ستايت ووريرز ،بإطاحة ثالث
تسديدات في آخر  16ثانية.
وهـ ــذه ثــانــي مـ ـب ــاراة يـنـجــح فيها
س ـب ـيــرز بــال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى أب ـ ــرز أنــديــة
الغربية ،بإسقاطه أوكالهوما سيتي
ثاندر ثالث الترتيب ،قبل يومين.

ةديرجلا
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رياضة

باريس سان جرمان إلتمام المهمة ضد مانشستر يونايتد
سيكون باريس ًسان جرمان
الفرنسي مطالبا بعدم
التهاون في المواجهة أمام
مانشستر يونايتد ،عندما
يتواجهان اليوم في إياب
الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا في كرة القدم.

يسعى باريس سان جرمان
الـفــرنـســي إلت ـمــام المهمة ضد
مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
عندما يستضيفه ا لـيــوم على
ملعب بارك دي برانس ،بعدما
تغلب عليه ذهــابــا -2صـفــر في
ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي لـ ــدوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
وس ـ ــط تـ ـح ــذي ــرات مـ ــن م ــدرب ــه
األل ـم ــان ــي ت ــوم ــاس ت ــوخ ــل من
م ـغ ـب ــة اعـ ـتـ ـب ــار أن األمـ ـ ـ ــور قــد
ُحسمت.
ويأتي هــذا التخوف بعدما
كان فريق العاصمة الفرنسية
ضحية "ريـمــونـتــادا" تاريخية
ضـ ـ ــد ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي،
عندما مني الفريق الكاتالوني
ب ـخ ـس ــارة قــاس ـيــة ف ــي بــاريــس
صفر ،4-قبل أن يقلب الطاولة
ويـحـســم نـتـيـجــة اإليـ ــاب بـفــوز
تاريخي  1-6في الدور ثمن
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـم ــوس ــم
.2017-2016

وعندما سئل توخل عما اذا
كــان التخوف مــن "ريـمــونـتــادا"
جديدة قائما ،أجاب "كل األمور
جـيــدة ،نتمتع بالثقة ،حسمنا
مباراة الذهاب -2صفر وبالتالي
نحن اآلن في منتصف الطريق.
يتعين عـلـ ّـي الـحــديــث عــن هــذا
األمر ،ألن ثمة أشخاصا يقولون
"نـ ـفـ ـك ــر ف ـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ف ــزت ــم
-4صـ ـف ــر ل ـكــن ب ـعــدهــا خـســرتــم
 ،"6-1والبعض اآلخر يقول اآلن
(فزتم -2صفر ذهابا ،وباإلضافة
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ي ـغ ـي ــب ال ـك ـث ـي ــر مــن
الالعبين عن صفوف مانشستر
يونايتد ،وبالتالي ستتأهلون
ألنكم أقــويــاء على ملعب بــارك
دي برانس)".
وأوضــح المدرب الــذي يقود
الـفــريــق الـفــرنـســي فــي موسمه
األول "م ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري تـمــامــا
إيجاد التوازن في مباراة اليوم،
ف ــا يـمـكــن الـلـعــب م ــع ال ـخــوف،
وال يـمـكــن أي ـض ــا ال ـل ـعــب بثقة

بوغبا نجم مان يونايتد

زائدة .بعض الالعبين خاضوا
مباراة برشلونة وعاشوا هذه
التجربة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ه ــو
أن ن ـب ـق ــى ه ــادئـ ـي ــن ون ـت ـح ـلــى
ب ــالـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــدفـ ـ ـن ـ ــا .ال
نستطيع التحكم في النتيجة،
ل ـك ـن ـنــا ن ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـح ـكــم فــي
العرض الذي نقدمه".
ويبحث الفريقان عــن بلوغ
ربع النهائي بعد غياب أعوام،
إذ ب ـل ـغــه "ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـمــر"
للمرة األخيرة عام  ،2014بينما
يــأمــل س ــان جــرمــان فــي بلوغه
للمرة األولى منذ  2016بعدما
أق ـص ــي م ــن ث ـمــن ال ـن ـهــائــي في
الموسمين الماضيين.
وإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى أف ـض ـل ـي ـت ــه
الكبيرة بنتيجة مباراة الذهاب
على ملعب أولــد تــرافــورد ،فإن
ما يرجح أن يسهل مهمة سان
جــرمــان إيــابــا هــو غياب معظم
العـ ـب ــي ال ــوس ــط األس ــاس ـي ـي ــن،

الــذيــن خــاضــوا مـبــاراة الــذهــاب
ع ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف ي ــون ــايـ ـت ــد ،مـثــل
الـ ـص ــرب ــي ن ـي ـمــان ـيــا مــات ـي ـتــش
واإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أن ـ ــدي ـ ــر هـ ـي ــري ــرا
واإلنـكـلـيــزي جيسي لـيـنـغــارد.
كما تحوم شكوك حول مشاركة
ال ـفــرن ـســي أن ـطــونــي مــارس ـيــال
والتشيلي ألكسيس سانشيز
الـ ـ ــذي أص ـي ــب ف ــي رك ـب ـت ــه ضــد
سـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـسـبــت ،مــا سيفقد
يــونــايـتــد ورق ـت ـيــن إضــافـيـتـيــن
في الهجوم.
أما في صفوف سان جرمان،
فمن المتوقع ان يكون المهاجم
األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي إدي ـ ـن ـ ـسـ ــون
كــافــانــي عـلــى مـقــاعــد الالعبين
االحتياطيين ،بعد تعافيه من
إص ــاب ــة أب ـع ــدت ــه ق ــراب ــة ش ـهــر،
بـيـنـمــا ي ـتــواصــل غ ـيــاب زميله
أغلى العب في العالم البرازيلي
نيمار بسبب اإلصابة .ويتوقع
أن يـ ـع ــول ت ــوخ ــل ع ـل ــى ثــاثــي

المقدمة ال ــذي اعـتـمــده ذهــابــا،
أي كيليان مبابي كرأس حربة
ي ـس ــان ــده األرج ـن ـت ـي ـن ــي أن ـخــل
دي م ــاري ــا واألل ـم ــان ــي يــولـيــان
دراكسلر.

يونايتد لمواصلة سلسلته
ويــأمــل يــونــايـتــد أن يتمكن
مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة
اإليـجــابـيــة الـتــي يحققها منذ
تــولــي مـهــاجـمــه الـســابــق أولــي
غ ـ ـ ــون ـ ـ ــار سـ ــول ـ ـس ـ ـكـ ــايـ ــر مـ ـه ــام
تــدريـبــه فــي ديسمبر الماضي
خـ ـلـ ـف ــا لـ ـلـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه
مورينيو .وفــي  16مـبــاراة في
مختلف المسابقات ،لم يخسر
"الشياطين الحمر" سوى أمام
سان جرمان.
وأعرب سولسكاير عن أمله
فــي تحقيق اإلنـجــاز ضــد سان
ج ــرم ــان ،قــائــا "نــواجــه
أحد أفضل الفرق في

أوروبا مع العبين رائعين ،لكن
من يــدري؟ لقد حدث هذا األمر
ســابـقــا (ق ـلــب الـنـتـيـجــة) .كانت
مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
حافلة بهذا النوع ومنها على
سـبـيــل ال ـم ـثــال بــرش ـلــونــة ضد
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان .يتعين
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ـقــق ذل ـ ــك خ ــارج
مـلـعـبـنــا ،لـكـنـنــا ف ــزن ــا ف ــي آخــر
ث ـم ــان ــي مـ ـب ــاري ــات ب ـع ـي ــدا مــن
قواعدنا".
وكـ ـ ـ ــان س ــولـ ـسـ ـك ــاي ــر ن ـف ـســه
م ـحــور "ري ـمــون ـتــادا" تاريخية
لمانشستر يونايتد في دوري
األبطال ،وذلك في نهائي 1999
أمــام بــايــرن ميونيخ األلماني،
وعلى ملعب برشلونة بالذات.
وفي تلك األمسية ،بقي الفريق
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي م ـت ـخ ـل ـفــا ص ـف ــر1-
حتى الوقت بدل الضائع ،قبل
أن ي ـع ــادل ت ـي ــدي شــريـنـغـهــام،
ث ــم يـسـجــل ســول ـس ـكــايــر هــدف
ال ـف ــوز ف ــي ال ــرم ــق األخ ـي ــر،

م ــانـ ـح ــا ف ــريـ ـق ــه ل ـق ـب ــه الـ ـق ــاري
الثاني (أضيف إليه لقب ثالث
عام .)2008
وأعـ ـ ـ ــرب مـ ــدافـ ــع مــانـشـسـتــر
أشـلــي يــونــغ عــن أمـلــه فــي قلب
النتيجة لمصلحة فريقه بقوله
"ل ــدي إيـمــان كبير انــه فــي حال
دافعنا بشكل جيد ،وإذا خلقنا
بعض الـفــرص نستطيع الفوز
في المباراة" ،مضيفا "بطبيعة
الحال ،ستكون األمــور صعبة،
يتعين علينا الذهاب الى هناك،
ال ـ ـفـ ــوز ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة وت ـس ـج ـيــل
األهداف".

مباراة اليوم
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داني ألفيش يحذر زمالءه من فرط الثقة

فيليبي لويس مصاب في ربلة الساق

حــذر الظهير البرازيلي لباريس ســان جــرمــان الفرنسي دانــي
ألفيش من اإلفــراط في الثقة أمــام مانشستر يونايتد ،الــذي يحل
ضيفا على الـنــادي الباريسي الـيــوم ،وهــو في وضــع صعب ،بعد
خسارته صفر 2-على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروبا.
وبعد األداء الــذي قدمه ذهــابــا فــي "أول ــد تــرافــورد" ،يبدو سان
جرمان مرشحا لحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي للمرة األولى
منذ  ،2016لكن دانــي ألفيش ،الفائز بلقب المسابقة  3مــرات مع
برشلونة اإلسباني أع ــوام  2009و 2011و ،2015حــذر فريقه من
اإلفراط في الثقة.
وقال ابن الـ 35عاما ،في حديث لوكالة فرانس برس" ،أعتقد أننا
خطونا خطوة كبيرة ،لكن ال يمكننا اإلفراط في الثقة ،نعلم أن كل
شيء ممكن في كرة القدم .يجب علينا أن نكرر العمل الرائع الذي
قمنا به في لقاء الذهاب".
ورأى أنه "يجب أال نلعب ونحن نعتمد على هذه النتيجة ،بل
يجب أن نلعب من أجل تحقيق نتيجة :هذه الوسيلة الوحيدة التي
تخولنا أن نحقق هدفنا في نهاية المطاف".
وشــدد البرازيلي على أنــه "فــي كــرة الـقــدم ،يجب أال نخاف .في
الـحـيــاة ،إذا لــم تنجح فــي تحقيق أهــدافــك ،فذلك يعود الــى عامل
ال ـخ ــوف .يـجــب أال ت ـخــاف أبـ ــدا ،يـجــب أن تـحـتــرم (ال ـخ ـصــم) ،ألنــه
(يونايتد) فريق تاريخي في دوري األبطال".

أعـلــن أتلتيكو مــدريــد اإلس ـبــانــي ،أمــس
األول ،أن ظهيره األيسر البرازيلي فيليبي
لويس يعاني إصابة عضلية في ربلة ساقه
قبل  8أي ــام مــن رحـلــة الـفــريــق إلــى تورينو
من أجــل مواجهة يوفنتوس اإليطالي في
إيــاب ال ــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري
أبطال أوروبا.
ً
وقال أتلتيكو ،الذي فاز ذهابا على بطل
إي ـطــال ـيــا بـهــدفـيــن نـظـيـفـيــن ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
"فيليبي لويس يعاني إصابة عضلية في
ربـلــة ســاقــه الـيـســرى" ،دون أن يتطرق إلى
ً
المدة التي يحتاجها إبن الـ 33عاما للتعافي
مــن هــذه اإلصــابــة الـتــي تـعــرض لها األحــد
في الــدوري المحلي أمام ريال سوسييداد
(-2صفر).
وبحسب موقع صحيفة "أس" الرياضية،
ف ــإن م ـشــاركــة فـيـلـيـبــي ل ــوي ــس ف ــي م ـب ــاراة
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـبــل ،ض ــد يــوف ـن ـتــوس ليست
ً
مهددة ،خالفا لما ذكرته المحطة اإلذاعية
"كــوبــي" التي أش ــارت إلــى أن هــذه اإلصابة
قد تضطره إلى عدم المشاركة في المباراة.

داني ألفيش
واعتبر الظهير البرازيلي أن على فريقه "إظهار نفس الشخصية
التي ظهر بها هناك (في مانشستر) ،أن يكون مدركا لألفضلية التي
نتمتع بها ،دون أن يلعب استنادا إليها".
وأكد أهمية اللعب الجماعي ،ألن "دوري األبطال ليس مسابقة
تعتمد حصرا على العب رائع مثل كيليان (مبابي)( ،األرجنتيني
أنخل) دي ماريا( ،األوروغوياني أدينسون) كافاني أو (البرازيلي)
نيمار (المصاب حاليا) ...بل على تعاضد الفريق ما يسمح لكل فرد
بأن يقوم بعمله دون أن يقلق حيال ما يقوم به اآلخر".

فيليبي لويس
وإص ــاب ــة لــويــس فيليبي تعقد الــوضــع
على المدرب األرجنتيني ألتلتيكو دييغو
سيميوني الذي يفتقد منذ منتصف الشهر

مهمة صعبة لروما على أرض بورتو

سواريس نجم بورتو

يعول بورتو البرتغالي على هدف سجله
خارج ملعبه لقلب تأخره أمام روما اإليطالي
( )2-1والـتــأهــل لــربــع نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم ،عندما يستقبله
ال ـي ــوم عـلــى مـلـعــب "دراغ ـ ـ ــاو" ف ــي إيـ ــاب ثمن
النهائي.
ويكفي بورتو الفوز -1صفر
ل ـب ـلــوغ دور الـثـمــانـيــة،
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي لـ ــم يـصــل
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة م ـنــذ
 2015ولم يفز في آخر
 6مباريات اقصائية
في دوري األبطال.
وحـ ـ ـس ـ ــم "ذئـ ـ ـ ـ ــاب"
الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ــاب
ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن مـ ـت ــأخ ــري ــن
ف ــي غ ـضــون س ــت دقــائــق
لــاعـبـهــم ال ــواع ــد نـيـكــولــو
ً
تسانيولو ( 19عــامــا) ،لكن
ً
ً
هدفا متأخرا من اإلسباني
أدري ـ ـ ـ ـ ــان ل ــوبـ ـي ــز قـ ـب ــل 11
دقيقة على نهاية المباراة،
أبقى على اآلمال المنطقية
ل ـفــريــق ال ـمــدي ـنــة الــواق ـعــة
عـ ـل ــى ش ـ ــواط ـ ــئ ال ـم ـح ـيــط
األطلسي.
ويـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض مـ ـ ـ ـ ــدرب رومـ ـ ــا
أوزيبيو دي فرانشيسكو لضغوط كبيرة،
ً
خصوصا بعد الخسارة المذلة أمــام جاره
اللدود التسيو صفر 3-في الدوري المحلي
وتراجعه إلى المركز الخامس.

وقال قائد روما دانييلي دي روسي ،الالعب األكثر
ً
تمثيال لفريقه في دوري األبطال ( 62مباراة) ،بعد
خسارة التسيو "عانينا في المباريات األخيرة ،خارج
ملعبنا في فروزينوني وعلى أرضنا ضد بولونيا.
نحتاج إلى إعادة التوحيد في هذه اللحظة ...مباراة
ً
األربعاء سيكون تأثيرها كبيرا على بقية الموسم".
ون ـفــى الع ــب الــوســط الــدفــاعــي أن ت ـكــون م ـبــاراة
بورتو قد شغلت الالعبين وأثــرت على مستواهم
ضد التسيو "نقارب كل المباريات بتصميم مماثل...
تعرضنا لجروح في مباراة اليوم لكن لم يتقرر شيء
بعد ..يجب أن نستعد لمباراة بورتو دون التفكير
بمباراة الليلة (األحد) وإال لن نستطيع التركيز على
مباراة مهمة بهذا الحجم".
وأشـ ــارت شبكة "س ـكــاي" إل ــى أن ــه فــي ح ــال فشل
روما بالتأهل سيقيل النادي دي فرانشيسكو ،ومن
المرشحين لخالفته البرتغالي باولو سوزا.
ويعول روما الذي بلغ نهائي المسابقة مرة واحدة
في  1984أمام ليفربول اإلنكليزي وخسرها بركالت
الترجيح ،على مهاجمه البوسني إدين دجيكو ،برغم
تراجع عداده التهديفي مقارنة مع الموسم الماضي،
فيما يـحــوم الـشــك ح ــول مـشــاركــة الـجـنــاح التركي
جنكيز أون ــدر ،بينما تعافى قلب دفاعه اليوناني
كوستاس مانوالس.
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ً
وكان مشوار روما الفتا الموسم الماضي،
فبعد خسارته أ م ــام برشلونة اإلسباني
 4-1ف ــي ذهـ ــاب رب ــع ال ـن ـهــائــي عــوض
على أرض ــه وف ــاز -3ص ـفــر ،فتأهل
إل ــى ن ـصــف ال ـن ـهــائــي إذ خسر
أمام ليفربول اإلنكليزي 5-2
ً
ً
ذهابا وفاز إيابا .2-4

بورتو يعول على أرضه
فــي الـمـقــابــل ،يـعــول رجــال
المدرب سيرجيو كونسيساو
عـ ـل ــى رص ـ ـيـ ــدهـ ــم الـ ـجـ ـي ــد ع ـلــى
أرضهم في المباريات األخيرة من
دوري األبطال إذ فازوا خمس مرات
في ست مباريات ،لكن بورتو يخوض
ال ـم ـبــاراة بـعــد خـســارتــه صـ ــدارة ال ــدوري
المحلي إثر سقوطه أمام غريمه بنفيكا 2-1
السبت الماضي.
ً
ويعرف المدرب كونسيساو ( 44عاما) الكرة
ً
اإليطالية جيدا ،بعد احترافه مع التسيو وبارما
وإنتر ،وقد مدد له بورتو عقده قبل أيام حتى عام
.2021
وي ـغ ـي ــب عـ ــن بـ ــورتـ ــو ال ـ ـ ــذي ي ـض ــم فـ ــي ص ـفــوفــه
العــب الــوســط الـجــزائــري ياسين براهيمي ،هدافه
الكاميروني فنسان بوبكر بسبب اإل صــا بــة ،فيما
عــاد المهاجم المالي موسى ماريغا بعد ابتعاده
بسبب اإلصابة وشارك مدة تسعين دقيقة في مباراة
بنفيكا األخيرة.

الشعراوي نجم روما

ال ـمــاضــي ظـهـيــره األي ـســر اآلخ ــر الفرنسي
لوكاس هرنانديز المصاب بتورم في أربطة
ركبته اليمنى.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

لندن تعيد خصل شعر إلثيوبيا
بين «الوطني»
و«التحرير»

ً
قــالــت إثـيــوبـيــا إن متحفا
في بريطانيا وافق على إعادة
خصل شعر أل حــد حكامها،
ّ
قصها جـنــدي بريطاني من
ً
جثته ،قبل أكثر من  150عاما.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــر اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــور
تـ ـي ــودورس ال ـثــانــي ،بـعــد أن
هــزمـتــه ال ـق ــوات البريطانية
ف ــي م ـعــركــة م ـج ــداال بـشـ ُمــال
إث ـيــوب ـيــا عـ ــام  .1868ون ـقــل
ابنه أليمايهو إلى بريطانيا،
حيث توفي في عام  1879عن
ً
 18عاما.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــف ال ـج ـي ــش
الــوطـنــي فــي لـنــدن إن خصل
الشعر ،التي أخذها فنان من
أف ــراد الجيش كـتــذكــار ،جزء
م ــن م ـج ـمــوعــة م ـعــروضــاتــه
مـنــذ  ،1959بـعــد أن قدمتها
أسرة الفنان الذي رسم صورة

أ .د .غانم النجار

نحن ،ربما ،البلد الوحيد ،الذي لديه يومان وطنيان
متتاليان بموضوعين مختلفين ،وبتاريخين مختلفين،
َ
تـتــالـيــا بـقـصــد أو بـغـيــره ،أطـلـقـنــا عـلــى أحــدهـمــا العيد
الوطني ،والثاني عيد التحرير من الغزو العراقي ،وهما
مناسبتان فــي مناسبة واح ــدة ،مــن محاسنها ،لشعب
يحترف افتعال العطل الرسمية ،أنها أوجدت عطلة أطول
ً
من المعتاد ،فبدال من يــوم واحــد صــارا يومين ،وعــادة
تكون أطول من ذلك بمصطلحات كويتية ،كيوم راحة أو
غير ذلك من المسميات.
القول بأن العيد الوطني مر عليه  ٥٨سنة ،أو بأن ٢٥
فبراير يمثل ذكرى االستقالل هو قول غير دقيق ...لماذا؟
اسـتـقـلــت ال ـكــويــت فــي  ١٩يــونـيــو  ،١٩٦١أم ــا  ٢٥فـبــرايــر
فـهــو ي ــوم ج ـلــوس الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،رح ـمــه الـلــه،
سنة  .١٩٥٠وبهذه الحسبة ،فإن العيد الوطني عمره ٦١
ً
ً
سنة .تم اعتماد  ٢٥فبراير بمرسوم عيدا وطنيا مايو
 ،١٩٦٤فتم االحتفال به للمرة األولى سنة  ،١٩٦٥ومازلنا
مستمرين عليه .أمــا  ١٩يونيو ،وهــو ذكــرى االستقالل،
فقد تم االحتفال به ألول مرة سنة  ،١٩٦٢بحضور أمير
البالد حينها الشيخ عبدالله السالم ،وتوالت االحتفاالت
باالستقالل حتى  ،١٩٦٤ومن ثم توقف االحتفال به بعد
صدور مرسوم أميري سنة  ،١٩٦٥ولم يتم االحتفال بعيد
االسـتـقــال بعد ذل ــك ،فـكــان أن نسيت الــذاكــرة الجمعية
الوطنية يــوم االسـتـقــال ،وهــو أمــر مستغرب ،ليس ألن
الطقس حــار في يونيو ،كما يقال ،ولكن ألنها العالمة
الفارقة في حياة الدولة.
االحـتـفــال بــاألعـيــاد الوطنية أمــر اعـتــادتــه الكثير من
ش ـعــوب ال ـعــالــم ،بـعــد ظ ـهــور ال ــدول ــة الـقــومـيــة ومفاهيم
الوطنية المرتبطة بــالـحــدود والـهــويــة ،منذ معاهدات
ويستفاليا فــي الـقــرن الـســابــع عـشــر ،حيث يفترض في
تلك االحتفاالت أن يجتمع الشعب ،لكي يجددوا العهد
باالنتماء للوطن والحفاظ على القيم الديمقراطية ،إن كان
ً
ذلك المجتمع ديمقراطيا ،فإن لم يكن كذلك فسيجدون ما
ً
ً
يحتفلون به ،تمجيدا للنظام مثال.
نحن ،ربما ،البلد الوحيد الذي تصادف عيده الوطني
ً
ً
استقالال أو جلوسا ،مــع عيد التحرير مــن غــزو غاشم،
سعى إلى إلغاء البالد فخابت مساعيه .من المفترض،
والحالة كهذه الحالة الفريدة من نوعها ،أن يكون مسعانا
هو الحفاظ على وحدة الوطن ،ودستوره وحرياته ،وقيمه
الديمقراطية ،واأله ــم حمايته مــن أي غــزو ق ــادم ،وبناء
مجتمع بقيم جــديــدة يـكــون فيها التماسك هــو األصــل
والقاعدة ،والتنافر هو االستثناء والطارئ.
فهل قمنا بــذلــك؟ وهــل نجحنا فــي الـخــروج مــن حالة
االس ـت ــاب وال ـض ـيــاع وال ـق ـلــق؟ س ــؤال م ـشــروع ومـفـتــوح
أظــن أن اإلجــابــة عنه واضحة كالشمس في رابعة نهار
 ١٩يونيو.

محارق بخور أثرية في المكسيك

الـ «سيلفي» شرط رئيس للزواج!
ذك ــرت وســائــل إع ــام تايلندية أمــس أن
أحد أقطاب فاكهة الدوريان في تايلند يعقد
مسابقة الختيار زوج البنته الصغرى.
ونشر أرن ــون رودتــونــج ( 58عــامــا) على
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي أم ــس األول
أنـ ــه ي ـب ـحــث ع ــن زوج الب ـن ـت ــه ( 26ع ــام ــا)،
والـ ــذي سـيـحـصــل عـلــى ج ــائ ــزة ق ــدره ــا 10
مــا ي ـيــن ب ــا ه ــت ( 314180دوالرا) ،و ي ــرث
في إمبراطورية الــدوريــان ،وفقا لصحيفة
"كاوسود" التايلندية باللغة اإلنكليزية.
وتـ ـق ــدم م ـئ ــات الـ ــرجـ ــال ب ـط ـلــب ل ـخــوض
ال ـم ـن ــاف ـس ــة وال ـ ـفـ ــوز ب ـ ــال ـ ــزواج مـ ــن ال ـف ـتــاة
والجائزة حتى أمس.
ولم يتضح بعد ماهية المنافسة ،التي
ستقام في إقليم شانتابوري شرقي البالد،
بــالـقــرب مــن منتجع بــاتــايــا فــي أول أبريل
ال ـم ـق ـبــل .وم ــع ذلـ ــك ،م ــن ال ـم ـتــوقــع اخـتـبــار
المنافسين بـشــأن معلوماتهم عــن تجارة
الدوريان.
ون ـقــل ع ــن أرن ـ ــون ق ــول ــه" :أري ـ ــد شخصا
يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر" ،مضيفا:
"إذا انتظرت أن يأتي زوج البنتي إلى هنا،
ويطلب الــزواج منها ،فسيكون ذلك بطيئا

جدا .لذلك أطلب شخصا في التو واللحظة".
م ــن نــاحـيـتـهــا ،ق ــال ــت االب ـن ــة كــارنـسـيـتــا
رودتونج إنها ال تمانع في الفكرة ،متابعة:
"ل ـي ــس م ــن ال ـص ـعــب إرضـ ــائـ ــي .أري ـ ــد فقط

رج ــا أسـتـطـيــع أن أقــدمــه فــي الـمـنــاسـبــات
االجتماعية ،وألتقط صورا ذاتية (سيلفي)
معه".
(د ب أ)

أستراليا تحذر مواطنيها من الحصبة «كوكب الشرق» البغدادي يقاوم االندثار
زوار بالي ومرتادو دار أوبرا
سيدني من بين المئات الذين
يـتـعـيــن عـلـيـهــم م ــراق ـب ــة ظـهــور
بوادر أعراض الحصبة عليهم،
بعدما أصيبت شابة ورضيعها
بالمرض.
وذكرت وزارة الصحة بوالية
نـيــو س ــاوث وي ـلــز األسـتــرالـيــة،
أمــس ،أن الحالتين الجديدتين
ت ــرف ـع ــان ح ـص ـي ـلــة األش ـخ ــاص

الـمـصــابـيــن بــال ـمــرض الـمـعــدي
فــي الــواليــة منذ أعـيــاد الميالد
إلى  19حالة.
وف ـ ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـح ــالـ ـتـ ـي ــن،
أص ـي ـب ــت ام ـ ـ ــرأة ف ــي ال ـع ـشــريــن
من العمر بطفح الحصبة بعد
وصــول ـهــا إل ــى س ـيــدنــي قــادمــة
مــن جــزيــرة بــالــي اإلندونيسية
على متن الرحلة "كيو إف "44
التابعة لشركة طيران "كانتاس"

األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي  21فـ ـب ــراي ــر
الماضي.
وي ـن ـصــح م ـســؤولــو الـصـحــة
هـ ــؤالء ال ــذي ــن ك ــان ــوا عـلــى متن
ت ـلــك الــرح ـلــة ف ــي صــالــة الـسـفــر
ال ــدول ـي ــة ب ـس ـيــدنــي وزوار دار
األوبرا بمراقبة عالمات اإلصابة
بالحصبة وأعراضها حتى 16
الجاري.
(د ب أ)

ً
بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــاذا ل ـع ـشــاق
الموسيقى ،بات مقهى أم كلثوم
ً
المسمى تيمنا "كوكب الشرق"،
يقاوم االندثار ،حاله في ذلك حال
الـمـســارح وأمــاكــن ثقافية أخــرى
ف ــي شـ ـ ــارع ال ــرش ـي ــد ال ـتــاري ـخــي
بالعاصمة العراقية بغداد.
وال ي ــرت ــاد الـمـقـهــى ال ـي ــوم إال
ك ـب ــار ال ـس ــن م ــن ال ــرج ــال ،الــذيــن
ي ــأت ــون لـ ـش ــرب الـ ـش ــاي أو لـعــب

طــاولــة ال ــزه ــر ،تـحــت ص ــور آخــر
ُملوك العراق ،الملك فيصل ،الذي
أطيح في عام .1958
وي ـق ــول أح ــد ه ـ ــؤالء ،ويــدعــى
ً
طارق جميلة ( 70عاما)" :عالقتي
بالمقهى ب ــدأت منذ  .1971بعد
عام  2003غاب عنه االهتمام ،ولم
يجد رواد األمس".
(أ ف ب)

مريض باإليدز يشفى بعد زرع خاليا جذعية
ً
ً
قال أطباء إن رجال مصابا بفيروس
"إت ــش آي ف ــي" الـمـسـبــب ل ـمــرض نقص
المناعة المكتسب (إيدز) ،في بريطانيا،
أص ـبــح ثــانــي بــالــغ م ـعــروف ُفــي الـعــالــم
يشفى من الفيروس ،بعدما أجريت له
عملية نقل خاليا جذعية مستخرجة من
نخاع العظم من متبرع مقاوم للفيروس.
ـوات مــن زراعــة
وبـعــد نحو ثــاث سـنـ ُ
الـ ـخ ــاي ــا ال ـج ــذع ـي ــة ،الـ ـت ــي أخـ ـ ـ ــذت مــن
متبرع لديه طفرة جينية نادرة مقاومة
لإلصابة بـ "إتــش آي فــي" ،ومــرور أكثر
ً
مــن  18ش ـهــرا عـلــى انـسـحــاب العقاقير
المضادة للفيروسات ،فإن االختبارات
الشديدة الحساسية ال تظهر ،إلى اآلن،
أي أثر يدل على إصابة الرجل السابقة
بالفيروس.
وأك ــد رافـيـنــدرا جــوبـتــا ،وهــو أستاذ
وعالم أحياء متخصص في الفيروس،
شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي فـ ــريـ ــق األط ـ ـب ـ ــاء ال ـم ـع ــال ــج
لـلـمــريــض" :ال يــوجــد ف ـي ــروس يمكننا
قياسه .ال يمكننا رصد أي شيء".
وذك ــر األط ـب ــاء ،أن ه ــذه الـحــالــة تعد
ً
ً
إثباتا لفكرة أن العلماء سيتمكنون يوما
ما من وضــع حد لمرض اإلي ــدز ،لكنها
ال تعني التوصل إلى عالج للفيروس.
وأطـلــق عـلــى الــرجــل وصــف "مــريــض
ل ـن ــدن" م ــن نــاح ـيــة ،ألن حــالـتــه مماثلة
ً
للحالة األولى المعروفة للشفاء وظيفيا
م ــن الـ ـفـ ـي ــروس ،وه ـ ــي ح ــال ــة تـيـمــوثــي
ُ
بـ ــراون األم ـي ــرك ــي ،ال ــذي ل ـقــب بمريض
برلين عندما خضع لعالج مماثل في
ً
ألمانيا في عام  ،2007وشفي أيضا من
الفيروس.

يومية سياسية مستقلة

اكتشف علماء مكسيكيون
م ـ ـئـ ــات اآلث ـ ـ ـ ــار ذات ال ـق ـي ـمــة
الـكـبـيــرة فــي م ـغــارة تـقــع في
موقع تشيتشن إيتزا العائد
ل ـح ـض ــارة ال ـم ــاي ــا ف ــي والي ــة
يـ ــوكـ ــاتـ ــان (ج ـ ـنـ ــوب شـ ـ ــرق)،
ب ـح ـس ــب مـ ــا أعـ ـل ــن ال ـب ــاح ــث
المشرف على هذا المشروع.
وأعلن الباحث غييرمو دي
أنــدا ،خالل مؤتمر صحافي،
ال ـل ـي ـل ــة قـ ـب ــل الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،أن
"الكنز العلمي" ،الذي اكتشف
في هــذا "الموقع الروحاني"
يـ ـض ــم  7تـ ـق ــدم ــات ،أب ــرزه ــا
محارق بخور.
ويأمل العلماء أن يسمح
ت ـح ــدي ــد ت ــاري ــخ هـ ــذه اآلثـ ــار
بمعرفة المزيد عن اإليتزا.
وك ـ ـ ـ ــان س ـ ـكـ ــان ال ـم ـن ـط ـق ــة
اك ـت ـش ـف ــوا هـ ــذا ال ـك ـه ــف مـنــذ
ً
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خ ـم ـس ـي ــن عـ ــامـ ــا،
وأبـ ـلـ ـغ ــوا ال ـم ـع ـهــد الــوط ـنــي
لألنثروبولوجيا والـتــاريــخ
بوجوده.
وق ـ ـ ـ ـ ّـرر بـ ــاحـ ــث مـ ــوفـ ــد مــن

المعهد ،لسبب غير معلوم،
ً
إغالق مدخل الكهف ،مكتفيا
بـ ـ ــإعـ ـ ــداد تـ ـق ــري ــر ت ـق ـن ــي عــن
الموقع.
وفي بادئ األمر ،لم ّ
يتنبه
عالم اآلثار غييرمو دي أندا،
الذي يعمل على مشروع في
المنطقة منذ  3سنوات ،لهذا
التقرير.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو وقـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـص ـ ــادف ـ ــة
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــارة بـ ــاالم ـ ـب ـ ـكـ ــو
ال ـعــام الـمــاضــي ،عـنــدمــا كــان
يـ ـع ــاي ــن أحـ ـ ــد األغـ ـ ـ ـ ــوار عـلــى
بـعــد كـيـلــومـتــريــن ع ــن معبد
كوكولكان في موقع تشيتشن
إيتزا األثري.
اكتشفناه
"ما
الباحث
وقال
ّ
هائل بالفعل ،ولم يؤثر عليه
الزمن ،حتى أن إحدى محارق
البخور تحولت إلى عمود".
(أ ف ب)

وفيات
خزنة محمد دهش أبو راس المطيري أرملة نمش مطلق أبو راس
 72عاما ،شيعت ،عزاء الرجال في المقبرة ،النساء :العارضية،
ق ،10ش ،5ج ،4م ،6ت51546665 ،67088113 :
وضحة سعود حمود المطيري أرملة عبدالله بن شافج الرخيمي
 74عاما ،شيعت ،عبدالله المبارك ،ق ،4ش ،413م ،72ت51185050 :
بيبي حسن علي الخواجه زوجة علي حسن الفيلي
 78عاما ،شيعت ،الرجال :الدسمة ،ديوان الشواف ،شارع القاهرة
مقابل جمعية المنصورية ،النساء :الرميثية ،ديوان الفيلي ،شارع
أسامة بن زيد ،ق ،8م ،5ت97884851 ،99670100 :
دالل حسن أحمد إبراهيم أرملة عبدالرحمن محمد العوضي
 72عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان العوضي ،الدعية ،دوار الجمعية،
النساء :المسيلة ،ق ،6ش ،41م ،6ت99826835 ،97621999 :

محمد سلطان البطي بوطيبان

 90عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،5ج ،2م ،31النساء :صباح
السالم ،ق ،4ش ،5م ،30ت67755335 ،99080175 :

خالد عبدالله الناصر الفايز

 89عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الـخــالــديــة ،ق ،1ش ،17م ،6النساء:
الخالدية ،ق ،1شارع طرابلس ،م ،24ت97771678 ،96946664 :

محمد جاسم حسن جاسم الفردان

 55عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،ق ،2شارع
راشد بن أحمد الرومي ،النساء :المنصورية ،ق ،2شارع جاسم
الفريج ،ج ،29م ،11ت99335581 :

فاطمة إبراهيم علي إبراهيم

 63عاما ،شيعت ،الرجال :المنقف ،ق ،1ش ،123م ،19النساء :مبارك
الكبير ،ق ،8ش ،3م ،13ت99747456 :

إقبال خليل عبدالله القبندي

 52عاما ،شيعت ،الرميثية ،ق ،3حسينية القائم ،شــارع طاهر
البغلي ،ت65556606 :

عبدالله مرثع حمدان العازمي

 91عاما ،شيع ،صباح الناصر ،ق ،3ش ،13م ،29ت55424240 :

موضي سليمان صالح الهويدي

 65عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الفيحاء،
ق ،7ش بــن هــانــي ،م ،1الـنـســاء :الفيحاء ،ق ،7ش ،73م ،2ت:
99363499 ،99813199

مواعيد الصالة

وعالج جوبتا ،وهو اآلن في جامعة
كـ ـمـ ـب ــردج ،م ــري ــض لـ ـن ــدن ع ـن ــدم ــا ك ــان
بجامعة لندن كولدج.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ــوب ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن ف ــريـ ـق ــه
ي ـع ـتــزم اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـتــائــج الك ـت ـشــاف

اسـتــراتـيـجـيــات ج ــدي ــدة مـمـكـنــة لـعــاج
"اتش آي في".
وطلب مريض لندن من فريقه الطبي
ع ـ ــدم ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه أو عـ ـم ــره أو
جنسيته أو أي تفاصيل أخرى.

ون ـشــر تـقــريــر عــن حــالـتــه فــي دوري ــة
"نيتشر" فــي عــددهــا األخ ـيــر ،وعرضت
أمس بمؤتمر طبي في سياتل عاصمة
والية واشنطن األميركية.
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

اإلمبراطور على فراش موته.
ووافق المتحف على إعادة
عناصر من مجموعته ،تعتبر
من الرفات البشرية ،بعد طلب
من وزيــر الثقافة والسياحة
اإلثيوبي.
ُ
وي ـ ــزع ـ ــم أن اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
تيودورس الثاني يتحدر من
نـســل سليمان عليه ا لـســام
ومـلـكــة س ـبــأ ،ومـ ــات بـعــد أن
اق ـت ـح ـمــت قـ ـ ــوات بــري ـطــان ـيــة
قـلـعـتــه ال ــواق ـع ــة ع ـلــى جـبــل،
ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
ومبشرين ومغامرين كان قد
سجنهم هناك.
(رويترز)
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