الخميس

www.aljarida.com

األمير يرعى تكريم فائزي مسابقة القرآن

 7مارس 2019م
 30جمادى اآلخرة 1440هـ
العدد  - 4059السنة الثانية عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

الكويت :تسعدنا عودة سورية للعرب
● الخالد :ضرورة تضافر جهود السوريين إلخراج بالدهم من األزمة وبدء العملية السياسية
● الفروف :ندعم مبادرة صاحب السمو لحل األزمة الخليجية وليس لدينا غيرها
يوسف العبدالله

أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى ل ـس ــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ضــرورة تضافر جهود
السوريين إلخراج بالدهم من األزمة الحالية ،مبينة أن "بداية
العملية السياسية في سورية وعودتها إلــى األســرة العربية
أمر يسعدنا".
جاء ذلك في ٍّ
رد للخالد على أسئلة الصحافيين ،خالل مؤتمر
مشترك بمقر وزارة الخارجية أمس مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف الذي وصل إلى البالد أمس.
وقال الخالد إن جلسة المباحثات مع الفروف تناولت مختلف
القضايا اإلقليمية والدولية واألوضاع السياسية إلعادة األمن
ً
واالس ـت ـقــرار إل ــى الـمـنـطـقــة ،مـعــربــا عــن تـقــديــره ل ــدور موسكو
وجهودها لحل األزمة الخليجية ودعمها الكامل لجهود صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
بــدوره ،جدد الفــروف دعم بــاده لجهود الوساطة الكويتية
ممثلة بسمو األمير لحل األزمة الخليجية للحفاظ على وحدة
ً
كيان مجلس التعاون ،الفتا إلى أن بالده ليس لديها أي مبادرات
جديدة في هذا الصدد.
٠٣

●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

أكــد النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد أن الشغل الشاغل
ومحور العمل لدى كل من مجلس الوزراء والمجلس
ً
األعلى للتخطيط ،والذي يحظى حاليا باهتمامهما

ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ه ــو إنـ ـش ــاء الـ ـم ــدن ال ـح ــدودي ــة.
وق ــال الـشـيــخ نــاصــر ،خ ــال كـلـمــة لــه فــي جلسة
ً
مجلس األمة أمس" :نعمل حاليا على تأسيس تلك
المدن ،وبحثنا مع العراق إنشاء منطقة حرة بين
ً
الـبـلــديــن" ،مـشـيــرا إل ــى أن "مــديـنــة الـحــريــر ستكون
ح ــدودي ــة ألنـهــا م ـج ــاورة لــدولـتـيــن كـبـيــرتـيــن ،هما
إيران والعراق".
02

محليات

٠٩

إلغاء ملصق اإلقامة
للوافدين واستبداله
ببيانات «المدنية»

اقتصاد

١٤

الخالد والفروف خالل المؤتمر الصحافي أمس

ناصر الصباح :شغلنا الشاغل المدن الحدودية
وقانون «الحرير» خالل أسابيع
مجلس األمة أقر تعديل «العمل األهلي» بالمداولة األولى

٠٢

تقرير اقتصادي

«القضية
اإلسكانية»...
مناقشتها
ً
برلمانيا كشفت
«انحراف
الحلول»
١٢

بومبيو يستعد لجولة
«صعبة» تشمل لبنان
وإسرائيل والكويت
يستعد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
للقيام بجولة تشمل لبنان وإسرائيل والكويت.
وت ـحــدث مــراقـبــون عــن «جــولــة صـعـبــة» لبومبيو،
ً
ً
وخـصــوصــا فــي لـبـنــان ،إذ سـيـكــون مـحــرجــا للوزير
ً
األميركي االحتفاظ بنبرته العالية جدا ضد حزب الله
اللبناني وحليفته إيران في القصر الرئاسي ببعبدا،
حـيــث يـقـبــع ال ـع ـمــاد مـيـشــال عـ ــون ،الـ ــذي وص ــل إلــى
الرئاسة بدعم قوي من الحزب ،في حين ال يزال «التيار
الوطني الحر» ،الذي يقوده صهر عون وزير الخارجية
ً
اللبناني جبران باسيل ،متحالفا مع الحزب02 .

الشايع« :إنجازات»
تواصل تنويع
استثماراتها العقارية

اقتصاد

16

«بوبيان» يطلق نسخة
جديدة كليًا لتطبيقه
للهواتف الذكية

ةديرجلا

•
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ً
األمير يرعى حفل تكريم مسابقة القرآن ممثال بولي العهد
الشعلة :الرعاية السامية انعكاس إيجابي لالهتمام البالغ بتنشئة أبناء الوطن على كتاب الله
اعتبر وزير األوقاف أن الرعاية
السامية لمسابقة الكويت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم
انعكاس إيجابي لالهتمام
البالغ من سمو األمير بكتاب
الله تعالى وحرص سموه على
رعايته وتنشئة جيل من أبناء
هذا الوطن على خلق القرآن
ونهجه.

 1901مشارك
يمثلون  40جهة في
الكويت والفائزون
 204في مختلف
الفئات

تـحــت رعــايــة صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
أقـ ـي ــم أم ـ ـ ــس ،ال ـح ـف ــل ال ـخ ـتــامــي
لتكريم الفائزين والـفــائــزات في
مسابقة الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم وتجويده الثانية
وال ـع ـش ــري ــن وذل ـ ــك ع ـلــى مـســرح
قصر بيان.
وأناب سموه سمو ولي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد لحضور
الحفل ،إذ استقبل ممثل سموه
ل ــدى وصــولــه إل ــى م ـكــان الحفل
بكل حـفــاوة وتــرحـيــب مــن وزيــر
األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
ووزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون البلدية
فهد الشعلة ،وشهد الحفل رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك وك ـب ــار
المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني،
ثم تال أحد الفائزين بالمسابقة
آي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم ،وألـقــى
الوزير الشعلة كلمة بالمناسبة
ش ـك ــر فـ ــي م ـس ـت ـه ـل ـهــا ال ــرع ــاي ــة
السامية للمسابقة التي وصلت
عامها الـثــانــي والـعـشــريــن وهو
انعكاس إيجابي لالهتمام البالغ
م ــن س ـم ــوه ب ـك ـتــاب ال ـل ــه تـعــالــى
وح ـ ــرص سـ ـم ــوه ع ـل ــى رع ــاي ـت ــه
وت ـن ـش ـئ ــة ج ـي ــل مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ه ــذا
الوطن على خلق القرآن ونهجه.
وشـ ـك ــر ال ـش ـع ـل ــة س ـم ــو ول ــي
العهد وقال :إن تفضلكم بتمثيل

ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو ف ـ ــي رعـ ــايـ ــة
المسابقة وتشريفها بحضوركم
لهو توفيق من الله تعالى أجرى
به الخير على أيديكم لتكون في
مقام القدوة الحسنة في العمل
م ــن أج ــل ع ــزة اإلس ـ ــام ون ـصــرة
ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن وال ـت ـش ـج ـي ــع عـلــى
اإلق ـبــال على كـتــاب الـلــه لحفظه
وتالوته وتجويده كنماذج طيبة
لالقتداء والتأسي بها.
وأض ـ ــاف :إن ـنــا لـنـفـخــر الـيــوم
بتتويج كوكبة جديدة من حفظة
كتاب الله عز وجل في المسابقة
التي بلغ عــدد المشاركين فيها
 1901يمثلون  40جهة حكومية
وخيرية داخل الكويت ،وبلغ عدد
الفائزين  204فائزين في مختلف
شرائح وفئات المسابقة ،وذلك
بمعدل  103فائزين مــن الذكور
و 101ف ــائ ــزة م ــن اإلن ـ ــاث وع ــدد
الفائزين من الفئات الخاصة 25
ً
فائزا وفائزة وبلغ عدد الفائزين
مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات اإلص ــاحـ ـي ــة

ممثل األمير يتوسط المشاركين في الحفل
ً
واألحداث  52فائزا وفائزة وبلغ
عــدد الـفــائــزيــن الحاصلين على
ً
نـسـبــة  100فــي الـمـئــة  12فــائــزا
وفائزة.

ً
وختم الشعلة كلمته معاهدا
بـ ـ ــأن تـ ــواصـ ــل األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لــأوقــاف جهودها الحثيثة في
استمرار هذه المسابقة وتشجيع

الجهات الفائزة بالمسابقة
جاء ترتيب الجهات الفائزة في المسابقة كما يلي:
ً
أوال ً :درع التفوق العام :وحصلت عليها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ثانيا :الدرع الذهبية وحصلت عليها «جمعية بيادر السالم النسائية»
ً
ثالثا :الدرع الفضية وحصلت عليها «مبرة المتميزين».
ً
رابعا :الدرع البرونزية ،وحصلت عليها «جمعية اإلصالح االجتماعية».

الـتـنــافــس عـلــى حـفــظ كـتــاب الله
تـعــالــى وإت ـق ــان تــاوتــه وتــدبــره
وتعلم معانيه لتخريج الحفظة
المتميزين الذين يحفظون القرآن
الـكــريــم فــي قـلــوبـهــم ويطبقونه
فــي سلوكهم وينشرون مبادئه
السمحة في المجتمع.
بـعــدهــا تـفـضــل مـمـثــل سـمــوه
بـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ل ـل ـف ــائ ــزي ــن
وال ـج ـه ــات ال ـف ــائ ــزة بــالـمـســابـقــة
كما تم تقديم هدية تذكارية إلى
ممثل سموه بهذه المناسبة.
وقد غــادر ممثل سموه مكان
الحفل بمثل مــا استقبل بــه من
حفاوة وتقدير.

ولي العهد يستقبل
المبارك والجراح
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــو ول ـ ــي
العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر بيان ،صباح أمس،
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك,
كما استقبل نائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ خــالــد
الجراح.

سلة أخبار
وفد من «كيمز» يقيم برامج
الحصول على البورد األردني

زار وفد من معهد الكويت
للتخصصات الطبية (كيمز) التابع
لوزارة الصحة األردن أخيرًا ،بهدف
مراجعة وتقييم البرامج التدريبية
للحصول على البورد األردني.
وقال رئيس املكتب الصحي
الكويتي في األردن د .بدر العنزي
لـ"كونا" ،أمس ،إن "الوفد الكويتي،
الذي ضم رئيس مكتب االعتراف
والجودة في املعهد د .ميثم حسني،
وعضو مجلس األمناء د .سلمان
الصباح ،قام بزيارة ملستشفى
الخدمات الطبية امللكية ،ومركز
الحسني للسرطان ،ومستشفى
الجامعة األردنية".
وأضاف أن الغرض من الزيارة
مراجعة وتقييم البرامج التدريبية
قبل اعتماد ابتعاث األطباء
الكويتيني للحصول على البورد
األردني في التخصصات الطبية
الدقيقة .وذكر العنزي أن زيارة
الوفد كانت إيجابية بعد جولته
في املراكز الطبية املعنية ،واالطالع
على شرح واف من املسؤولني
األردنيني حول البرامج املقدمة.
وأشار إلى أن الوفد أشاد
باملستوى الطبي املتقدم واملميز
للبرامج التدريبية في األردن،
مشيرا إلى االستعداد الذي أبداه
الجانب األردني في التعاون
الثنائي ،واستقبال البعثات الطبية
الكويتية في املستقبل بعد اعتماد
البرامج من الوزارة.

مجهوالن اعتديا على طبيب
بمركز السالم الصحي

ً
ممثل األمير مكرما جمعية بيادر السالم

هدية تذكارية لممثل األمير

الخراز :النجاحات الوظيفية للمرأة
الكويتية أكسبتها الريادة اإلقليمية

«الهالل األحمر» تفتح باب التسجيل
لـ«المتطوع الصغير»  17الجاري

أكد الحرص على إشراكها في وضع الخطط التنموية
●

جورج عاطف

أك ــد وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة سـعــد ال ـخــراز
حرص الكويت على إشراك المرأة في وضع الخطط
التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات ،وتفعيل
دورها في منظمات المجتمع المدني.
وق ــال ال ـخ ــراز ،فــي تـصــريــح صـحــافــي بمناسبة
ً
يوم المرأة العالمي ،الذي يصادف غدا ،إن الكويت
تعهدت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية
الـ ـ  17ومنها الـهــدف الـخــامــس المتعلق بتحقيق
ً
المساواة بين الجنسين ،إيمانا منها بأهمية دور
ً
المرأة وحرصا على حماية حقوقها ،التي منحها
لـهــا الــدس ـتــور ونـظـمـتـهــا الـقــوانـيــن والـتـشــريـعــات
الكويتية.
وشدد على أن الكويت تعتبر إحدى الدول التي
ً
ً
أولت اهتماما كبيرا بالمرأة ،كما أن تاريخ المرأة
فــي الـكــويــت حــافــل بــالـعـطــاءات والـتـحــديــات التي
استطاعت تخطيها منذ بداية مسيرتها التعليمية
عام .1937
وأشــار إلــى أن خــوض الـمــرأة الكويتية لمعترك

ال ـع ـمــل الــوظ ـي ـفــي دش ــن أول مـحـطــة م ــن مـحـطــات
العطاء الوطني والمشاركة في التنمية المجتمعية
ً
واالقتصادية ،مبينا أن النجاحات ،التي حققتها
أكسبتها الريادة والسبق على المستوى اإلقليمي،
بـمــا وص ـلــت إل ـيــه م ــن مـنــاصــب وظـيـفـيــة وقـيــاديــة
متعددة.
وذكــر الـخــراز ،أنــه على الرغم من كل المكاسب،
التي حققتها المرأة خالل السنوات الماضية فإنها
ً
تتطلع إلــى المزيد وصــوال إلــى المشاركة الفعالة
ً
في خطط التنمية كي يكون عطاء المرأة موازيا لما
تحصل عليه من مكاسب.
وبين أن موافقة مجلس الــوزراء في يونيو عام
 2015على المقترح المقدم من لجنة شؤون المرأة
بإعالن  16مايو كل عام (يوم المرأة الكويتية) دليل
على اهتمام القيادة السياسية بأهمية دور المرأة.
وأشار إلى أنه تم اإليعاز لكل الجهات الحكومية
ذات العالقة بتقديم كل سبل الدعم ،التي من شأنها
تـعــزيــز مـكــانــة ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة عـلــى ك ــل الـصـعــد
ً
وتشجيع تفعيل دورهــا في المجتمع وصــوال إلى
ً
ً
ً
تحقيق مرتبة متميزة لها محليا وإقليميا ودوليا.

ً
العنزي :أعمار المتطوعين من  7حتى  12عاما
أعـ ـلـ ـن ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـم ــر
فتح بــاب التسجيل بـنــادي المتطوع
الصغير ابـتــداء مــن  17الـجــاري حتى
 18أبريل المقبل ،بهدف غــرس ثقافة
التطوع عند األطفال خالل فترة العطلة
الصيفية.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر إدارة ا لـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
والمتطوعين في الجمعية د .مساعد
العنزي ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن "التسجيل سيكون بمقر الجمعية
خــال الفترة الصباحية" ،مشيرا إلى
أن أعمار المتطوعين تبدأ من  7أعوام
حتى  12عاما.
وأك ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــزي ضـ ـ ـ ــرورة م ـش ــارك ــة
أ فــراد المجتمع في مثل هــذه البرامج
واألنشطة ،وتحفيز أبنائهم للمشاركة
في األعمال التطوعية ،وما تتركه من

آثار إيجابية على الفرد نفسه بالدرجة
األولى ،وعلى المجتمع بشكل عام.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـن ـ ــاك ح ـ ــر ص ـ ــا م ــن
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى إقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ا لـمـشــار يــع كـجــزء مــن خطة الجمعية،
لبث مشاعر الفرح والبهجة في نفوس
األط ـ ـفـ ــال ،وخ ـل ــق نـ ــوع م ــن ال ـت ــواص ــل
ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ،وإش ـ ــراكـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة
االجتماعية.
ّ
وبين أن الطفل في عمله التطوعي
يتعرف على معاني العمل الجماعي،
والتعاون على تحقيق الهدف ،كما ان
ذ كــاء ه االجتماعي ينمو بتعامله مع
أنماط مختلفة عن األطفال والكبار.
وذكر أن النادي يشتمل على برامج
مــوضــوعــة بـمـشــاركــة مــدرب ـيــن تشمل
ال ـت ــدري ــب ع ـلــى اإلسـ ـع ــاف ــات األولـ ـي ــة،

وت ـن ـظ ـيــم ال ــوق ــت وال ـث ـق ــاف ــة الـصـحـيــة
والرياضة المثالية وصحة األسنان،
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة ال ـب ـحــريــة
والبرية.
وأشـ ــار إل ــى أن إن ـش ــاء ه ــذا ال ـنــادي
يـ ـخ ــدم جـ ــوانـ ــب م ـع ــرف ـي ــة وتــرف ـي ـه ـيــة
وعملية ع ــدة لــاطـفــال ،الفـتــا إل ــى أنــه
ينمي ا لـجــا نــب التطوعي فــي ا لـنــشء،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز روح الـ ـتـ ـع ــاون
والقيادة.
ودعا العنزي إلى استخدام الطاقات
ال ـم ـت ــواف ــرة ل ــأط ـف ــال ،لـتـعــزيــز الـعـمــل
ال ـت ـطــوعــي لــدي ـهــم ع ـبــر إش ــراك ـه ــم في
أن ـش ـطــة ت ـطــوع ـيــة ل ـخــدمــة الـمـجـتـمــع،
والمشاركة فــي الفعاليات واألنشطة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا الـجـمـعـيــة
لتدريبهم على العمل التطوعي.

«الطبية» :وضع اللمسات األخيرة لـ «مزاولة المهنة» «كان» :التوعية من السرطان حجر
األساس في مكافحة المرض
●
عادل سامي

ان ـت ـه ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـط ـب ـيــة م ــن اس ـت ـف ـتــاء
واسـتـطــاع ال ــرأي وإضــافــة الــزيــادات األخيرة
لمسودة قانون مزاولة مهنة الطب ،الذي تم بعد
شهر كامل من استفتاء عام لجميع المهتمين
بـمــزاولــة مهنة الـطــب مــن األط ـبــاء والمعنيين
بالقانون ،بما فيها جمعية المحامين وبعض
القانونيين بجامعة الكويت.
وأش ــار رئـيــس الجمعية د .أحـمــد العنزي،
في تصريح صحافي ،إلى التنسيق مع وزارة

ال ـص ـحــة حــال ـيــا ،م ــن خ ــال الـلـجـنــة الـمـنــاطــة
بصياغة القانون الجديد ،وذلك لوضع اللمسات
األخ ـي ــرة ومــراج ـعــة الـمــاحـظــات واق ـتــراحــات
االستفتاء ليتم اعـتـمــادهــا ،آمــا أن يــرى هذا
المشروع النور في القريب العاجل.
من جانب آخــر ،أكــدت مديرة إدارة الصحة
المدرسية في وزارة الصحة د .افتكار العدواني
أن "تناول األغذية غير الصحية يؤدي إلى ازدياد
معدالت انتشار السمنة بين أبنائنا من الفئة
العمرية الصغيرة".
وقالت العدواني ،في كلمة لها أمــس ،على

ناصر الصباح :شغلنا الشاغل...
وبينما أكد أن "االستثمار في مدينة الحرير التي انضمت إلى
ً
الجزر الخمس ،بما فيها المنطقة الحرة ،سيكون مفتوحا للجميع
بالتساوي" ،أعرب عن ثقته بأن تتمكن الحكومة خالل أسابيع من
ً
تقديم مشروع قانون بشأن هذه المدينة ،مشيرا إلى أن المفاوضات
مع الصين تركزت في األساس على إدارة ميناء مبارك.
أمــا جلسة المجلس ،فشهدت فــي بدايتها على مــدى ساعتين
مناقشة أسـبــاب ع ــزوف المواطنين عــن الـتـقــدم للتخصيص في
المشاريع السكنية ،ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة ،وتغيير
سياسة معالجة هذه األزمــة ،دون إقــرار أي توصيات نتيجة عدم
التأييد النيابي القتراح النائب عمر الطبطبائي ،مما دفعه إلى
سحب توصياته بشأن المطور العقاري مرتين.
في المقابل ،انتهت الجلسة إلى إقرار قوانين في المداولة األولى،

هامش اختتام فعاليات مسابقة "التسوق الذكي"
لطلبة المرحلة االبتدائية في منطقة العاصمة،
والتي نظمتها اإلدارة من  5حتى  6الجاري،
تـحــت رعــايــة وك ـيــل وزارة الـصـحــة المساعد
ل ـل ـشــؤون الـفـنـيــة د .ع ـبــدالــرح ـمــن الـمـطـيــري،
بالتعاون مع مركز سلطان فــرع ســوق شرق،
إن هــذه الفعالية هدفت إلــى التوعية بكيفية
اختيار األغذية الصحية ،وحساب كمية الطاقة
الـنــاتـجــة عــن تـنــاولـهــا ،وتـجـنــب األغ ــذي ــة غير
الصحية ،وما يترتب على تناولها من أضرار
على الصحة العامة.

تشمل قانون تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية ،وتعديل
قانون العمل األهلي ،بما يؤدي إلى زيادة اإلجازة السنوية إلى 35
ً
ً
يوما ،فضال عن منح مكافأة نهاية الخدمة كاملة لكل من استقال
من عمله بعد عام .2010
ونتيجة االنتقاد النيابي الــواســع ،وافــق المجلس على إعــادة
قانون حق االطالع على المعلومات إلى اللجنة التشريعية لمزيد
من الدراسة.
٠٨-٠٦

بومبيو يستعد لجولة «صعبة»...
في الوقت نفسه تواجه زيــارة بومبيو إلسرائيل انتقادات
ً
ّ
المقررة
حالية ،وخصوصا أنها تأتي قبيل االنتخابات المبكرة
في  9أبريل ،إذ إن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب متهمة
بمحاباة رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الذي

أكــد نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الحملة الوطنية
للتوعية من السرطان "كان" د .خالد الصالح أن التوعية
ً
هــي حجر األس ــاس فــي مكافحة ال ـســرطــان ،مـشــددا
على أهمية إعالم الناس بعوامل المخاطرة المسببة
للسرطان ،وتعريفهم بأهمية الكشف المبكر.
وقال الصالح ،في تصريح بمناسبة حملة التوعية
بمرض سرطان القولون والمستقيم للعام الحالي
وال ـتــي انطلقت أم ــس تـحــت شـعــار "ان ـعــش حياتك"
وتـسـتـمــر ط ـ ــوال ه ــذا ال ـش ـهــر ع ـلــى م ـس ـتــوى جميع

المحافظات ،إن نسبة الشفاء من السرطان عالميا
تتراوح بين  60و 70في المئة ،ويمكن بالتوعية أن
تصل إلى  85في المئة ،كما أوصــت منظمة الصحة
ً
العالمية .وأوضــح أن مرض السرطان لم يعد قاتال،
ومن الضروري توعية الجمهور بعدم الخوف منه،
والذهاب إلى الطبيب فور شعورهم بأي أعــراض له
ً
ليتم اكتشافه ،مشيرا إلى أن "المريض الــذي يعالج
في الكويت لديه نسبة شفاء ودعم ومساندة روحية
وأسرية ومجتمعية أفضل ممن يعالج بالخارج".

يسعى إلى والية خامسة بزعامة حزب «ليكود» الذي يقوده.
ّ
ّ
المتحدث باسم وزارة الخارجية
يخص الكويت ،قال
وفيما
ّ
إن الزيارة «إلى ّ
حد بعيد استكمال
األميركية روبرت باالدينو
للجولة السابقة» ،التي قام بها بومبيو في يناير إلى الشرق
ّ
واستمرت ثمانية أيام.
األوسط،
بومبيو الكويت
يزور
أن
الجولة
تلك
خالل
المفترض
من
وكان
ّ
للمشاركة في «حوار استراتيجي» أميركي -كويتي ،لكنه اضطر
إلى اختصار رحلته ألسباب عائلية ،قبل أن يعد بإجراء الزيارة
ً
الحقا.
ّ
وقال باالدينو إن جولة الوزير لن تحصل األسبوع المقبل بل
ّ
ّ
المحدد ،غير أن المؤكد
ّبعده بقليل ،من دون أن يعلن موعدها
أنها ستجري قبل  9أبريل يوم االقتراع في إسرائيل.
إلى ذلك ،وفي وقت تعيش «خالفة داعش» ساعاتها األخيرة
في بلدة الباغوز شرق سورية ،بحث بومبيو في اتصال هاتفي

علمت "الجريدة" أن مجهولني
اثنني اعتديا بالضرب على طبيب
استشاري كويتي يعمل في مركز
السالم الصحي التابع ملنطقة
حولي الصحية .وقالت مصادر
مطلعة لـ "الجريدة" إن املعتديني
ّفرا عقب االعتداء على الطبيب،
ولم تعرف األسباب والدوافع التي
دفعتهما إلى االعتداء على الطبيب،
الفتة إلى أن الطبيب قدم شكوى
رسمية في مخفر السالم .وشددت
املصادر على أن وزارة الصحة
والجمعية الطبية ستتابعان
القضية مع املسؤولني في وزارة
الداخلية لسرعة ضبط املعتدين.
من جانب آخر ،يقيم مركز الشيخ
سالم العلي لعالج أمراض السمع
والنطق فعالية توعوية عن مشاكل
السمع والنطق اليوم وغدا في
مجمع األفنيوز ،وذلك توافقا مع
احتفال منظمة الصحة العاملية
باليوم العاملي للسمع تحت شعار
"افحص سمعك" .وأعلن رئيس
قسم السمع والنطق في املركز،
د .تميم العلي ،أن الفعالية
ستتضمن توعية الجمهور بأهمية
السمع وطرق الوقاية واالكتشاف
املبكر لهذه األمراض.

شكوى من نقص الطوابع
اإللكترونية بالمستشفيات

اشتكى مئات املراجعني ،خالل
األيام القليلة املاضية ،من عدم
توافر الطوابع اإللكترونية في
عدد كبير من املستشفيات واملراكز
الصحية بجميع مناطق الكويت.
وتقدم عدد من مديري املناطق
الصحية ومديري املستشفيات
بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة
د .مصطفى رضا ،يفيد بتوقف
تعبئة مكائن الطوابع اإللكترونية
في املستشفيات واملراكز الصحية
ومراكز الضمان الصحي ،وبعض
املراكز الحكومية مثل مركز جابر
العلي مول ،مما عطل مصالح
املراجعني لهذه املرافق الصحية
والحكومية ،وسبب لهم مشاكل
كبيرة ،نظرا لتذمر مراجعي تلك
املرافق.
وناشد مديرو املناطق الصحية
الوزارة لسرعة التدخل لحل
املشكلة في أسرع وقت ممكن،
وتقديم الخدمة للمراجعني
بشكلها السابق.

مــع رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ع ــادل عـبــدالـمـهــدي ،أم ــس ،األطــر
القانونية لعمل قوات التحالف في العراق ،ومن ضمنها القوات
األميركية مع تجدد الحديث عن الوجود األميركي غداة إدراج
واشنطن لـ «حركة النجباء» الشيعية المدعومة من إيران على
الئحة اإلرهاب.
وذكــر بيان صــادر عن الحكومة العراقية أن الجانبين ركزا
على مهام تلك القوات ،وهي محاربة «داعش» ،وتدريب القوات
ً
الـعــراقـيــة ،إضــافــة إلــى عــدم إقــامــة قــواعــد أجنبية ،موضحا أن
الجانبين ناقشا آخر تطورات الوضع على الشريط الحدودي
مع سورية ،وتداعيات ذلك على العراق.
٢٣
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محليات

األمير استقبل الفروف ...ومباحثات كويتية  -روسية ناقشت التطورات

• الخالد :سورية دولة محورية ومهمة ألمن المنطقة وعودتها لألسرة العربية تسعدنا
• وزير الخارجية الروسي :ندعم ضمان أمن المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجية وإيران

األمير مستقبال وزير خارجية روسيا والوفد المرافق له

نقدر لروسيا
جهودها في
حل األزمة
الخليجية
ودعمها
لوساطتنا

زيارة الفروف
مهمة
لتزامنها مع
متغيرات
دولية
وتطورات
إقليمية
حساسة

صباح الخالد

استقبل سـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد ،بحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحـمــد ،نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،ووزير خارجية
روسـ ـي ــا االتـ ـح ــادي ــة سـيــرغــي
الفروف والوفد المرافق ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
وح ـ ـم ـ ـلـ ــه سـ ـ ـم ـ ــوه ت ـح ـي ــات ــه
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره لـ ــرئ ـ ـيـ ــس روس ـ ـيـ ــا
االت ـح ــادي ــة فــادي ـم ـيــر بــوتـيــن
وتـمـنـيــاتــه ل ــه ب ـ ــدوام الـصـحــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ولـ ـشـ ـع ــب روسـ ـي ــا
االتحادية الصديقة المزيد من
التقدم واالزدهار.
حضر المقابلة نائب وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ
محمد العبدالله.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر ن ــائ ــب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ص ـ ـبـ ــاح ال ـخ ــال ــد
أن بـ ــدء ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
وع ـ ــودة س ــوري ــة إل ــى حياتها
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة وإلـ ـ ـ ـ ــى أس ــرتـ ـه ــا
العربية سيسعدنا في الكويت،
م ـشــددا عـلــى أن ســوريــة دولــة
محورية ومهمة ألمن المنطقة
واستقرارها.
وقال الخالد ،خالل المؤتمر
الصحافي المشترك مع نظيره
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف
بـمـقــر وزارة ال ـخــارج ـيــة ،بعد
ظهر أمس ،إنه خالل األسبوع
ال ـقــادم سـيـكــون مــر  8سـنــوات
ع ـلــى ال ــدم ــار ال ـ ــذي حـ ــدث في
سـ ــوريـ ــة ،وتـ ـل ــك ال ـ ـ ــ 8س ـن ــوات
ّ
خــلـفــت دم ــارا كـبـيــرا ،وحــرمــت
األجـ ـ ـي ـ ــال م ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم وم ــن
الـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،آمـ ـ ــا أن
تنطلق العملية السياسية في
ســوريــة ،ومشاركة السوريين
في رســم مستقبلهم ،وإخــراج
بلدهم من تلك الفوضى التي
استمرت طوال سنوات.
وف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه الـ ـت ــي أل ـقــاهــا
ف ــي مـسـتـهــل ال ـمــؤت ـمــر ،رحــب
الخالد بوزير خارجية روسيا

االتحادية والــوفــد المرافق له
فــي ه ــذه ال ــزي ــارة الـمـهـمــة إلــى
الـ ـك ــوي ــت ،ال ـت ــي ت ـع ــد ال ـثــان ـيــة
للوزير الروسي خالل عامين،
وما تحمله من داللــة واضحة
على ما تعول عليه روسيا في
العالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين ،فــي إط ــار العالقة
التاريخية العميقة التي تعد
األول ــى فــي المنطقة منذ عام
 ،1963ولكونها أيضا تأتي في
ظــل متغيرات دولـيــة وظــروف
و ت ـط ــورات إقليمية حساسة،
وتـبــرز حجم ال ــدور المحوري
لروسيا االتحادية في المنطقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد :ت ــرب ــط
الكويت وروسـيــا وشعبيهما
الصديقين عــا قــات تاريخية
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،ح ـ ـيـ ــث م ـ ـضـ ــى ع ـلــى
إقامة العالقات الدبلوماسية
ب ـي ـن ـه ـمــا أكـ ـث ــر م ــن  56ع ــام ــا،
تشكل امـتــدادا لعالقات أعــرق
وأرسـ ـ ـ ــخ ،وق ـ ــد أص ـب ـح ــت تـلــك
ال ــرواب ــط مـثــاال يـقـتــدى بــه في
العالقات التاريخية الناجحة
والمتينة ،مستذكرين موقف
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة خـ ــال
االح ـ ـتـ ــال الـ ـع ــراق ــي لـلـكــويــت
عــام  ،1990ودعمها للشرعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ـســانــدت ـهــا لكل
ق ــرارات مجلس األمــن الدولية
ذات الصلة بتحرير الكويت.

توجيهات ومباحثات
وأضـ ـ ــاف ال ـخ ــال ــد :تـشــرفـنــا
الـيــوم (أم ــس) والف ــروف بلقاء
س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ح ـيــث
استمعنا لـتــو جـيـهــات سموه
الحكيمة ولنصائحه ا لـنـ ّـيــرة
ح ـ ـ ــول ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وإلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــا مــن
ش ـ ــأن ـ ــه أن يـ ـ ـع ـ ــزز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن بـ ـل ــديـ ـن ــا
الصديقين ،مستذكرين زيارة
سموه إلى مدينة سوتشي في
نوفمبر  2015ومــا نتج عنها
م ــن ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى ات ـفــاق ـيــات

ّ
الروسية الموقوفة ...وتوفير الضمانات
استأثر موضوع المواطنة الروسية الزاريفا،
المحكوم عليها فــي إحــدى القضايا المالية في
الـكــويــت ،بجانب مــن المباحثات ،وقــال الفــروف:
"تناولنا هــذا الموضوع وفقا للقانون الكويتي،
ّ
وعبرنا عن أملنا في توفير الضمانات والحقوق
لها ،حسب االتفاقيات الدولية؛ حيث إن الكويت
عضو في هذه االتفاقيات.

ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـخ ــال ــد إن الـ ـك ــوي ــت ت ـح ـتــرم
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـبـ ــدأ ال ـف ـص ــل بـيــن
السلطات حسب الدستور ،مؤكدا متابعة هذه
القضية بحكم الصداقة ،وأعرب عن أمله في أن
يتضح األمر بصورة أكبر خالل جلسة محكمة
االستئناف القادمة.

م ـح ــوري ــة عـ ــدة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المجاالت الحيوية والمهمة.
ك ـ ـمـ ــا أجـ ــري ـ ـنـ ــا مـ ـب ــاحـ ـث ــات
ثـنــا ئـيــة مـعـمـقــة ومستفيضة
ت ـنــاولــت مـخـتـلــف الـمــواضـيــع
ال ــرامـ ـي ــة الـ ـ ــى ت ـط ــوي ــر آل ـي ــات
التعاون والشراكة بين البلدين
الصديقين في المجاالت كافة،
وأبرزها العالقات االقتصادية
الـمـتـنــامـيــة ،كـمــا تـنــاولـنــا في
الـمـبــاحـثــات مـجـمــل الـقـضــايــا
اإلقليمية والدولية واألوضاع
األمنية والسياسية والجهود
المشتركة الرامية إلعادة األمن
واالستقرار في المنطقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـلــق
باألزمة الخليجية ،فإننا ّ
نقدر
لــروسـيــا االت ـحــاديــة جهودها
التي تبذلها لحل هــذه األزمــة
ول ــدعـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـج ـه ــود
الوساطة التي يقودها سمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،ك ـمــا ن ـع ــرب عن
عـ ـظـ ـي ــم االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز ب ـم ـس ـت ــوى
التعاون والتنسيق الكبيرين،
بـيــن الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن في
مجلس األم ــن ،وبـمــدى متانة
ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن وف ــدي
البلدين لــدى األم ــم المتحدة،
خــا صــة فيما يتعلق بقضايا
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة والـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات
المطروحة على جــدول أعمال
المنظمة.

تفعيل االتفاقيات
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ــر
خـ ــارج ـ ـيـ ــة روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ب ـن ـت ــائ ــج
الـلـقــاء مــع سمو األم ـيــر ،الفتا
إل ــى أن الـمـبــاحـثــات الثنائية
المهمة والمكثفة التي أجراها
م ــع الـ ـخ ــال ــد تـ ـن ــاول ــت تـفـعـيــل
االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي أبــرمــت بين
ال ـب ـل ــدي ــن خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة سـمــو
األمير إلــى روسيا عــام ،2015
والـ ــرؤيـ ــة ال ـم ـش ـتــركــة لـتـعــزيــز
العالقات في جميع المجاالت.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اال جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
ال ـ ـسـ ــادس ل ـل ـج ـنــة ال ـم ـش ـتــركــة
االقتصادية والتجارية ،التي
عـ ـق ــدت ع ـل ــى ه ــام ــش زي ــارت ــه
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،ت ـ ـس ـ ـهـ ــم ف ــي
توطيد العالقات واالستثمار
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أن صـ ـ ـن ـ ــدوق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لالستثمار الكويتية ،يبحثان
فـ ــي مـ ـش ــروع ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
تقدر بنحو  200مليون دوالر،
مشيرا إ لــى أن موسكو تدعم
التعاون العسكري مع الكويت،

مواقفنا
وخادم
الحرمين
متطابقة...
والرياض
تدعو لتسريع
«الدستورية
السورية»

الخالد والفروف خالل المؤتمر الصحافي أمس
والفتا في الوقت نفسه إلى أن
مشاركة وفــد عسكري كويتي
في معرض التسليح الروسي
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ـض ــا عــن
ت ــرح ـي ـب ــه ب ـت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة بين
البلدين .ولفت إلى أنه تم خالل
المباحثات والمناقشات ،إعادة
إحياء الجلسات المشتركة بين
روسيا ودول الخليج.
وأشار الفروف إلى التعاون
البرلماني بين البلدين ،حيث
إن هناك زيارة مرتقبة لرئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم إلى
موسكو خالل الفترة القادمة،
لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق
ب ـيــن بــرل ـمــانــي ال ـب ـلــديــن حــول
مختلف القضايا ذات االهتمام
المشترك.

التطورات اإلقليمية

ما نسمعه من
األميركيين
حول «صفقة
القرن»
وفلسطين
يقلقنا بصورة
شديدة

األميركيون
يقدمون
استراحة
لإلرهابيين
في «الركبان»
ويمنعون
عودة
السوريين

الفروف

وأضـ ـ ــاف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ــروس ـ ــي أن م ـب ــاح ـث ــات ــه فــي
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــوار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ح ـ ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا
اإلقليمية والدولية ،والتعاون
ب ـش ــأن ـه ــا ف ـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ــن
الدولي ،حيث توجد اتصاالت
بـ ـي ــن ب ـع ـث ـت ــي ال ــدولـ ـتـ ـي ــن فــي
المنظمة الدولية ،إضافة الى
ب ـحــث الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي ال ـي ـمــن،
وس ــوري ــة ،وال ـ ـعـ ــراق ،ولـيـبـيــا،
والدعوة الملحة لحلحلة هذه
الـقـضــايــا مــن خ ــال الــوســائــل
السلمية ،عبر الحوار المباشر،
م ـ ــع ض ـ ـ ـ ـ ــرورة إع ـ ـ ـ ـ ــادة إط ـ ــاق
ال ـم ـب ــاح ـث ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة –
اإلسرائيلية وفق قرارات األمم
المتحدة ،والـمـبــادرة العربية
للسالم ،مع توحيد الصفوف
الفلسطينية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــاألزم ـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،قـ ــال الف ـ ـ ــروف إن
مباحثاته في الكويت تطرقت
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فـ ــي مـنـطـقــة
الـخـلـيــج ،واالقـ ـت ــراح الــروســي
ب ـش ــأن ض ـم ــان أمـ ــن الـمـنـطـقــة
واستقرارها ،وبين دول مجلس
التعاون الخليجي وإيران.
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال ح ــول ما
إذا ما كانت زيارته للمنطقة،
تـحـمــل مـ ـب ــادرة روسـ ـي ــة لحل
األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،أوض ــح أن
زيارته تأتي في إطار الزيارات
االع ـت ـيــاديــة ل ـت ـبــادل الـتـشــاور
ح ـ ـ ــول أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات فــي
المنطقة ،مشيرا إلى أن األزمة
الخليجية كــانــت حــاضــرة في
ال ـمـ ـن ــاقـ ـش ــات والـ ـمـ ـح ــادث ــات،
معربا عن تأييد موسكو لكل

مباحثات رسمية ...ولجنة مشتركة
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا االتحادية سيرغي
الفروف أمس ،في ديوان عام وزارة الخارجية ،بمناسبة زيارته الرسمية
للكويت ،في يوم يعد يوما روسيا بالبالد ،لما شهده أيضا من عقد أعمال
الدورة السادسة للجنة المشتركة الكويتية الروسية للتعاون التجاري
واالقتصادي والعلمي والفني ،برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء
د .خالد الفاضل عن الجانب الكويتي ،ووزير روسيا االتحادية لشؤون
شمال القوقاز سيرغي تشيبوتاروف عن الجانب الروسي ،والتي تابعت
أعمالها على مدار األيام الثالثة الماضية.
وتناول وزيرا خارجية البلدين ،خالل جلسة المباحثات الرسمية،
بحث أطر تعزيز العالقات الثنائية المتينة التي تربط الكويت وروسيا
االتحادية ،واستعرضا أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين
في مختلف المجاالت.
كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الجارية على الساحتين
اإلقليمية والدولية ،إضافة إلى مناقشة آليات التعاون المشترك في سياق
عضوية البلدين بمجلس األمن ،عالوة على بحث األحداث الراهنة في
سورية والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل
لألزمة فيها وفي المنطقة.

جانب من المباحثات المشتركة

جهود الكويت ،وترحيبها بأي
ج ـه ــود أخـ ـ ــرى ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
وح ــدة كـيــان مجلس التعاون
الخليجي ،مـشــددا فــي الوقت
نفسه عـلــى أن روس ـيــا ليست
لديها أي مبادرات جديدة في
هذا الصدد.

حــالـيــا لــاتـهــامــات والـهـجــوم،
وق ــد أط ـل ـقــت ال ـس ـعــوديــة هــذه
المبادرة ،وتنص على تطبيع
الـعــاقــات بين الـعــالــم العربي
وإســرائـيــل ،بعد تحقيق مبدأ
الــدول ـت ـيــن ،م ــؤك ــدا ف ــي الــوقــت
نفسه أن روسـيــا سيكون لها
موقف بعد اإلعالن الكامل عن
هذه الصفقة.

وحــول لقاء اته في الرياض
ب ـش ــأن س ــوري ــة ت ـح ــدي ــدا ،قــال
الفـ ـ ـ ــروف" :إن اج ـت ـمــاع ـنــا مــع
خ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن ال ـشــري ـف ـيــن،
ووزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ووزيـ ـ ــر
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة،
أكــد تطابق فــي الـمــواقــف بين
مـ ــوس ـ ـكـ ــو وال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض حـ ــول
ه ـ ــذا ال ـم ـل ــف ،والـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
اإلرهــاب في سورية ،وايصال
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
وإيجاد المناخ المالئم لعودة
الالجئين السوريين ،مع توفير
مـ ـق ــوم ــات الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــن طــاقــة
ومـ ـي ــاه وخ ــدم ــات اجـتـمــاعـيــة
متنوعة.
وأضـ ـ ــاف أن روسـ ـي ــا تــدعــم
جـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة،
إلعادة الالجئين إلى منازلهم،
مــن خ ــال الـعـمــل عـلــى ضمان
ف ـتــح م ـم ــرات آم ـنــة لـعــودتـهــم،
الفـ ـت ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إل ــى
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـ ــرى أن ـ ــه مــن
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروري س ـ ــرع ـ ــة ت ـف ـع ـيــل
اللجنة الدستورية السورية،
ال ـت ــي يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ن ـحــو 50
مـ ـع ــارض ــا ،و 50م ــن الـسـلـطــة
الـ ـس ــوري ــة ،واصـ ـف ــا اجـتـمــاعــه
مــع رئيس هيئة المفاوضات
ـري في
ال ـســوريــة نـصــر ال ـحــريـ ّ
م ـط ــار الـ ــريـ ــاض ،ب ـ ـ "الـ ـب ــن ــاء"؛
حيث دعا المعارضة السورية
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف وف ـ ـقـ ــا لـ ـق ــرار
مجلس األمن رقم  ،2254الذي
يعد أســاس العملية السلمية
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ب ـ ـيـ ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن
بعضهم البعض.

األميركيون و«الركبان»

الرياض واألزمة السورية

«صفقة القرن»
وح ــول الـتـطــورات الخاصة
بـمــا يسمى ب ـ "صـفـقــة ال ـقــرن"،
وم ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ــره ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ســاب ـقــة ع ــن وج ـ ــود "تـ ـب ــادالت
مــريـبــة" ،ق ــال وزي ــر الخارجية
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي "ن ـ ـ ـ ـ ــود أن ن ـس ـم ــع
ت ـفــاص ـيــل أك ـث ــر حـ ــول "صـفـقــة
ال ـقــرن" ،خــاصــة أن مــا نسمعه
مـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ي ـق ـل ـق ـن ــا
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،إذا كـ ــان
ه ـ ــذا أمـ ـ ــرا ص ـح ـي ـحــا ،خــاصــة
أن هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة إن ص ــح ما
ُ
ي ـ ـشـ ــاع عـ ـنـ ـه ــا ،س ــتـ ـفـ ـش ــل كــل
م ــا ك ـ ــان ف ــي األفـ ـ ــق ح ـ ــول حــل
القضية الفلسطينية ،و قـيــام
دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة مـسـتـقـلــة"،
م ـش ـيــرا إل ــى أن م ــا يـثـيــر قلق
مــوس ـكــو أي ـض ــا ،أن ال ـم ـبــادرة
الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـلـ ـس ــام ،ت ـت ـعــرض

وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام روس ـ ـ ـيـ ـ ــا
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة بـعــرقـلــة
خـ ــروج الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
من مخيم الركبان قال الفروف:
ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ال ت ـ ـ ــزال
قائمة مع الــواليــات المتحدة،
وك ـ ـ ــان هـ ـن ــاك اتـ ـ ـص ـ ــاالت بـيــن
وزارتــي الدفاع بشأن تخفيف
الـتـصـعـيــد ،وه ـن ــاك ات ـصــاالت
بشكل أوسع من أجل التسوية
ال ـش ــام ـل ــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،وه ــذا
أمــر مهم ولــه فــائــدة ،أخ ــذا في
االعتبار أن الواليات المتحدة
مـ ـ ــو جـ ـ ــودة عـ ـل ــى األرض فــي
س ــوري ــة ،وه ـ ــذا ال ــوج ــود غير
شرعي ولها مصالح.
وأض ـ ـ ـ ــاف :وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
مـخـيــم ال ــرك ـب ــان ،ه ــو مــوجــود
ب ـطــول  55كـيـلــومـتــرا ،وهـنــاك
م ـن ـط ـقــة أنـ ـش ــأه ــا األمـ ـي ــرك ــان
ب ـش ـكــل غ ـيــر ش ــرع ــي ،بــال ـقــرب
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـيـ ــم ،واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــان
يقدمون استراحة للمقاتلين
والمتطرفين في هذه المنطقة.
وأشار إلى أنه خالل إرسال
قــافـلــة مـســاعــدات تــم استفتاء
الالجئين في المخيم ،وكانت
نتائج ذلك االستفتاء أن  95في
المئة من الالجئين يرغبون في
العودة إلى بيوتهم ،الفتا إلى
أن الـسـلـطــات ال ـســوريــة أكــدت
أنها تعمل على إنـشــاء بيوت
وإعـ ــادة الـســوريـيــن الالجئين
إلـ ـ ـ ــى بـ ـي ــوتـ ـه ــم مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى،
ل ـك ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــان قـ ــالـ ــوا إن ـهــم
سـيـمـنـعــون خ ــروح الالجئين
من هذا المخيم.
وقــال إن األميركان يسعون
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال ه ـ ــذا ال ـم ـخ ـيــم
ووض ـ ـ ـعـ ـ ــه كـ ــذري ـ ـعـ ــة ل ـت ـب ــري ــر
وجـ ــودهـ ــم غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي فــي
هــذه المنطقة ،ولدينا شكوك
بأن األميركان يريدون إنشاء
دويـ ـل ــة ف ــي شـ ــرق س ــوري ــة ،أو
ع ـلــى األقـ ــل ال ي ــري ــدون إع ــادة
ه ــذه الـمـنـطـقــة تـحــت سيطرة
السلطات الرسمية في دمشق،
وروس ـيــا ستسعى إلــى وضع
حد من أجــل خــروج الالجئين
من هذا المخيم.
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«التربية» تفتح التعاقدات المحلية لتعيين  900معلم
أعلنت حاجتها إلى معلمين كويتيين في «العربية» و«اإلنكليزية» و«الفرنسية» والرياضيات
فهد الرمضان

حددت وزارة التربية حاجتها
إلى  900معلم ومعلمة للعام
الدراسي المقبل ،الفتة إلى أنه
سيتم توفير هذه األعداد من
الكوادر الوطنية ،إضافة إلى
التعاقدات المحلية والخارجية
مع المعلمين الخليجيين
و«البدون» والوافدين.

لغير الكويتيين
في «اإلنكليزية»
و«الفرنسية»
والرياضيات والعلوم
للذكور ...والرياضيات
والفيزياء و«البدنية»
لإلناث

أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة فـ ـت ــح ب ــاب
التعاقدات المحلية للوظائف التعليمية
للمعلمين الكويتيين وغير الكويتيين من
الخليجيين و«البدون» والوافدين ،لتوفير
الكوادر التعليمية للعام الدراسي المقبل،
حيث أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة»
حــاجــة الـ ــوزارة إلــى  900معلم ومعلمة،
ل ـتــوف ـيــر ال ـ ـكـ ــوادر الـتـعـلـيـمـيــة لتشغيل
المدارس للعام الدراسي  2020/2019من
خ ــال الـتـعــاقــدات المحلية والـخــارجـيــة
خالل الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق ،اعتمد وكيل الوزارة
د .س ـعــود ال ـحــربــي اع ــان ــات الـتــوظـيــف
للهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل،
ح ـيــث حـ ــدد ف ــي اإلعـ ـ ــان الـتـخـصـصــات
المطلوبة لتعيين المعلمين الكويتيين
وهـ ــي :ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ل ـلــذكــور واإلنـ ــاث
لجميع المراحل ،اللغة اإلنكليزية للذكور
واإلناث ،اللغة الفرنسية للذكور واإلناث
للجامعي المتخصص للمرحلة الثانوية
فـ ـق ــط ،وال ــري ــاضـ ـي ــات ل ـل ــذك ــور واإلنـ ـ ــاث
ل ـخــري ـجــي ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم أو لـلـجــامـعــي
ال ـم ـت ـخ ـصــص ل ـج ـم ـيــع الـ ـم ــراح ــل ،الف ـتــا
إلى أن التعيين سيكون مع بداية العام
الدراسي المقبل.
وأوض ــح اإلع ــان أنــه سيتم استقبال
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات فـ ــي ت ـخ ـص ـص ــات ال ـك ـي ـم ـي ــاء
والـ ـفـ ـي ــزي ــاء واألحـ ـ ـي ـ ــاء وال ـج ـي ــول ــوج ـي ــا
لـلــذكــور للمرحلة الـثــانــويــة ،اضــافــة إلى
ت ـخ ـص ـص ــات ال ـت ــرب ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة ل ـل ــذك ــور

واإلناث للمرحلتين المتوسطة والثانوية
فقط ،والتربية البدنية لالناث فقط في
جـمـيــع ال ـم ــراح ــل ،وال ــدي ـك ــور والـكـهــربــاء
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ل ـل ــذك ــور واإلنـ ـ ـ ــاث فــي
المرحلة المتوسطة ،وفي مادة الحاسب
اآللـ ــي ل ـلــذكــور واإلنـ ـ ــاث لـخــريـجــي كلية
ال ـه ـنــدســة ت ـخ ـصــص ك ـم ـب ـيــوتــر ،وكـلـيــة
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم تـ ـخـ ـص ــص حـ ـ ــاسـ ـ ــوب ،وك ـل ـي ــة
الـتــربـيــة تخصص حــاســب آل ــي جامعي
ونظم معلومات ،للمرحلتين المتوسطة
والثانوية.
وح ـ ـ ـ ـ ــدد اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف الـ ـت ــي
سيتم قـبــولـهــا لغير الـكــويـتـيـيــن ،وهــي:
الــريــاض ـيــات ،وال ـع ـلــوم بجميع ال ـفــروع،
وال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة
لـلــذكــور ،فــي حين سيتم قبول الطلبات
فــي م ــواد اللغة الـعــربـيــة ،والــريــاضـيــات،
والفيزياء ،والتربية البدنية لالناث.

الحاجة الفعلية
وذك ـ ــرت م ـص ــادر تــربــويــة أن تـحــديــد
الحاجة للوظائف التعليمية للتعاقدات
المحلية جاء بناء على الحاجة الفعلية
لـلـمــدارس الـعــامـلــة وال ـم ــدارس المتوقع
دخولها الخدمة العام المقبل ،مشيرة إلى
أنه تم إيقاف قبول الطلبات في تخصص
التاريخ للذكور لعدم وجود حاجة ،على
أن تبدأ «التربية» استقبال طلبات التعيين
ً
للمعلمين اعتبارا من األحد المقبل.

ً
ً
«األشغال» تنفذ  17مشروعا إنشائيا
بقيمة  511مليون دينار
●

سيد القصاص

كشفت إحصائيات وزارة األشـغــال العامة
ً
ً
عن تنفيذ الوزارة  17مشروعا إنشائيا بتكلفة
إجمالية تقدر بـ  511.75مليون دينار.
وأشارت اإلحصائيات إلى أن تلك المشاريع
تنقسم إلى  8إنشائية «خاصة» بقيمة إجمالية
 392.351مليون دينار ،مبينة أن أبرزها إنشاء
مبنى مواقف متعددة لخدمة معهد الدراسات
القضائية بقيمة  4.444ماليين دينار.
ولفتت إلــى أن بــاقــي الـمـشــاريــع عـبــارة عن

 9إنشائية بقيمة إجمالية تـقــدر ب ـ 119.404
مليون دينار ،ومن أهمها مبنى اإلدارة العامة
لـلـمـبــا حــث ا لـجـنــا ئـيــة ،بقيمة  36.377مليون
دينار.
من جانب آخــر ،أشــارت مصادر «األشـغــال»
إلى أن اإلدارات الرقابية المختصة في الوزارة
لم تتلق أي إفصاح عن وجود حاالت تعارض
مـصــالــح بـيــن الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،تنفيذا
ألحكام الدستور والـقــانــون ،وضمان معايير
النزاهة والشفافية المنصوص عليها ،وتطبيقا
ألحكام القانون رقم  ١٣لسنة .٢٠١٨

الياسين :الوزارة تسعى للنهوض
بمستوى تعليم رياض األطفال
أك ـ ـ ــد الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـق ـط ــاع
المنشآت والتخطيط بوزارة التربية،
م .ياسين الياسين ،حرص «التربية»
على توفير كل السبل الرامية لالرتقاء
وال ـن ـه ــوض بــال ـم ـس ـتــوى الـتـعـلـيـمــي
لرياض األطفال.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ت ـص ــري ــح أدل ـ ـ ــى بــه
الـيــاسـيــن خ ــال ح ـض ــوره ،نـيــابــة عن
وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
د .حــامــد ال ـعــازمــي ،افـتـتــاح مهرجان
الطفولة الـســابــع ،ال ــذي ينظمه مركز
ض ـ ـ ــوى الـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـتـ ـط ــوع ــي ب ـ ــأرض
المعارض الدولية تحت شعار «وقتي
قرار وقيادة».
وأعرب الياسين عن بالغ سعادته،
بما شاهده من أعمال لألطفال ،منوها
ب ــأن ذل ــك دلـيــل واض ــح عـلــى الجهود
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا اإلدارات
المدرسية في تنمية وصقل مواهب
األطفال.
م ــن جــانـبـهــا ،أكـ ــدت نــائـبــة رئـيــس

الياسين خالل حضوره افتتاح مهرجان الطفولة السابع
مــركــز ض ــوى ال ـيــادة الـتـطــوعــي ،وفــاء
ال ـب ـكــر ،أن «ف ـك ــرة م ـهــرجــان الـطـفــولــة
تولدت من وعينا الكامل بأن الطفل هو
اللبنة األولى والركيزة األساسية لبناء
المجتمع السليم» ،الفتة إلى أن أهمية
مرحلة الطفولة تتلخص في اكتساب
ال ـط ـفــل ل ـل ـع ــادات وال ـق ـيــم الـمـخـتـلـفــة،
الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــا فـ ـت ــرة ح ـس ــاس ــة ج ــدا،
وفي الوقت نفسه فترة مرنة من عمر

اإلنسان يكتسب فيها طباعا وعادات
قد تبقى مالزمة له خالل حياته .وشهد
المهرجان مشاركة فاعلة من التوجيه
ال ـف ـن ــي ل ــري ــاض األط ـ ـفـ ــال ،م ــن خ ــال
جميع الـمـنــاطــق التعليمية ،إضــافــة
إلـ ــى م ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـ ــوزارات
والجهات الحكومية وجمعيات النفع
العام والفرق التطوعية في المعرض
المصاحب للمهرجان.

حصر عقارات سكن العزاب في «النموذجي»
التخاذ اإلجراءات بشأنها وتسريع إخالئها
●

علي حسن

عقدت لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب
ف ــي م ـنــاطــق ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص وال ـن ـمــوذجــي،
الـمـشـكـلــة ب ـمــوجــب الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري رق ــم 57
لسنة  ،2019اجتماعها األول برئاسة رئيس
الـلـجـنــة نــائــب ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون قـطــاع
محافظتي الـفــروانـيــة وم ـبــارك الكبير عمار
العمار ،وحضور ممثلين عن وزارة الداخلية،
والهيئة العامة للمعلومات المدنية ،ووزارة
ال ـع ــدل ،لــوضــع آل ـيــة عـمــل كـفـيـلــة بــالـتـصــدي

ل ـهــذه ال ـظــاهــرة ،وال ـحــد مــن انـتـشــارهــا وفقا
ألحكام القانون رقم  125لسنة  .1992وأوضح
العمار ،في تصريح صحافي عقب االجتماع،
أن ظــاهــرة سـكــن ال ـعــزاب فــي مـنــاطــق السكن
الـخــاص والنموذجي دخيلة على المجتمع
الـكــويـتــي ،وبــاتــت ت ــؤرق الجميع ،فضال عن
أنها تشكل عبئا على المرافق العامة بتلك
المناطق.
وأكــد أن اللجنة ارت ــأت مــن خــال مناقشة
بعض المعوقات لحلها دعوة بعض الجهات
الـمـعـنـيــة بــاألمــر لــاجـتـمــاع ال ـق ــادم ،إليـجــاد

الحلول المناسبة لتسريع عملية إخالء العزاب
من مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وأشار إلى أنه قد تم التشديد على مديري
أفرع البلديات ضرورة حصر العقارات التي
تم تحويلها إلــى سكن عــزاب ،ضمن مناطق
ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص وال ـن ـم ــوذج ــي واإلج ـ ـ ــراءات
التي تمت للقضاء على هذه الظاهرة ،مبينا
أن اللجنة ستجتمع بصفة دور ي ــة لــدرا ســة
الـتـقــاريــر وال ـش ـكــاوى واإلج ـ ـ ــراءات الـخــاصــة
ب ـظــاهــرة س ـكــن الـ ـع ــزاب ف ــي م ـنــاطــق الـسـكــن
الخاص والنموذجي.

الخطة الخمسية
إنجاز
«السكنية»:
ً
المقبلة للتوزيعات قريبا

ً
الناشي :ننفذ  33687وحدة حاليا وعدد الطلبات انخفض إلى 93708
●

يوسف العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي باسم
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
م .إبراهيم الناشي ،أن المؤسسة
ستنتهي من توزيع آخــر قرعات
التوزيع على مشروعها في جنوب
مدينة صباح األحمد في  29أبريل
ً
الـمـقـبــل ،م ــؤك ــدا أن التخصيص
على الـمـشــروع سيتم إيقافه في
 21مارس الجاري.
وقــال الناشي ،خــال المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ال ـش ـه ــري ،أم ـ ــس ،إن
المؤسسة أوشكت أن تنتهي من
إع ــداد الخطة الخمسية المقبلة
ً
تزامنا مع قرب انتهاء «الحالية»
ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة
 ،2020/2019وا لـ ـت ــي بـ ـ ــدأت فــي
 ،2019/2015وذل ــك لــإعــان عن
الـمـشــاريــع ال ـجــديــدة واسـتـكـمــال
ً
ال ـمــدن الـقــائـمــة ،مـتــوقـعــا أن يتم
اع ــان تــوزي ـعــات الـسـنــة المالية
 2020/2019خالل الفترة بين مايو
ويوليو المقبلين.
وأضاف الناشي ،أن المؤسسة
حاليا تتابع تنفيذ  33687وحدة
سكنية مــوزعــة عـلــى  1630شقة
في مدينتي صباح األحمد وجابر
األحمد ،و 509بيوت لفئة من باع

بـيـتــه ف ــي ش ــرق ت ـي ـمــاء ،و31548
ق ـس ـي ـم ــة فـ ــي مـ ـش ــروع ــي مــدي ـنــة
المطالع السكنية وجنوب عبدالله
المبارك.

انخفاض الطلبات
ولفت الناشي الــى أن اجمالي
ع ــدد ال ـط ـل ـبــات اإلس ـكــان ـيــة حتى
مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـج ـ ــاري انـ ـخـ ـف ــض ال ــى
ً
 93708ط ـل ـب ــات ق ــائـ ـم ــة ،م ـف ـيــدا
بــأن عــدد المواطنين المتقدمين
لفتح طلب إسكاني خالل الشهر
ً
الـمــاضــي بـلــغ  541مـتـقــدمــا ،وأن
عدد المعامالت المنجزة من ادارة
خ ــدم ــة ال ـم ــواط ــن ف ــي الـمــؤسـســة
وصل إلى  23353معاملة.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع جـ ـ ـن ـ ــوب
مــدي ـنــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،ذكـ ــر أن
عـ ـ ــدد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـم ـت ـقــدم ـيــن
للتخصيص على المشروع بلغ
ً
ً
 12912م ـت ـقــدمــا ،م ـش ـيــرا ال ــى ان
عدد القسائم التي تم توزيعها فيه
حتى اآلن بلغ  7861قسيمة من
ً
أصل  12ألفا خالل السنة الجارية.
وأف ـ ـ ــاد ال ـن ــاش ــي بـ ــأن ال ـت ــاري ــخ
الـتـعــاقــدي لتنفيذ الـعـقــد الـثــانــي
لمدينة المطالع المعني بالبنى
التحتية لـ  18519قسيمة لم يتغير،

«القوى العاملة» :تأهيل الكوادر
الوطنية للعمل بـ «الخاص»
أكــدت نائبة المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية في
الهيئة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،إي ـمــان األن ـص ــاري ،سـعــي الهيئة
لتأهيل الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص .وأشادت األنصاري في
كلمة ألقتها أثناء حفل ختام الموسم الثاني الذي تقدمه أكاديمية
«هندس» ،أمــس ،بــدور األكاديمية ومشاركتهم على تحقيق رؤية
الهيئة في تأهيل وتعليم الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص.

«اتحاد التعاونيات» :ال تراجع
عن تكويت الوظائف بالجمعيات
رفــض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية خالد
الهضيبان ،ما يطلقه البعض على العمالة الوطنية في الجمعيات
التعاونية بأنها وهمية .وقال الهضيبان ،في تصريح صحافي،
أم ــس« ،ان ـنــا نسعى بالتنسيق مــع وزارة ال ـش ــؤون والجمعيات
لزيادة األعداد» .وذكر «اننا نسير بهذه الخطوة ،ولن تمنعنا مثل
هذه االتهامات من تكويت الوظائف بالجمعيات ،حيث ان تسمية
العمالة الوطنية بهذه المسميات يعتبر محبطا ،ولن نرضى بذلك».

الفتا إلى أن االتفاق كان مع المقاول
على االنـتـهــاء مــن البنى التحتية
للقسائم على مرحلتين؛ األولى في
ابــريــل ،واالخ ــرى فــي أكتوبر وهو
موعد نهاية العقد بالكامل.
وفيما يتعلق بـ «من باع بيته»،
قــال الناشي ،انــه تــم االنتهاء من
تخطيط وتصميم  509بيوت في
ش ــرق ت ـي ـمــاء ،كـمــا ان الـمــؤسـســة
تـعـمــل اآلن ع ـلــى ع ـمــل إجـ ـ ــراءات
ً
الطرح على  1150بيتا في شرق
صباح االحمد بمساحة  300متر
ً
مربع على شكل دورين ،موضحا
أن المؤسسة مازالت تستقبل كل
من تتوافر فيه الشروط.
ً
وردا على ســؤال لـ «الجريدة»،
ذكــر الـنــاشــي ،انــه لــم يتم تحديد
موعد حتى اآلن إليقاف استقبال
طـلـبــات الـمـسـتـفـيــديــن لـفـئــة «مــن
باع بيته» ،مستطردا :كما انه لم
يتم حتى اآلن وضــع آلية توزيع
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة والـتـسـلـيــم
للفئة المستفيدة ،باالضافة الى
ان المبالغ الرمزية للمستفيدين،
ال سيما ان القانون خصص هذه
الــوحــدات على شكل عقد انتفاع
بصفة ايجار وليس تملكا ،وسيتم
االع ـ ـ ــان ع ــن ذلـ ــك بـ ـق ــرار وزاري
لتنظيم هذا األمر.

سلة أخبار
«المهندسين» تقيم احتفالية
المهندس الكويتي اليوم

تقيم جمعية المهندسين
احتفالية يوم المهندس
الكويتي ،مساء اليوم ،على
مسرح الفنان عبدالحسين
عبدالرضا بالسالمية ،تحت
رعاية صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وأكد رئيس الجمعية
المهندس فيصل العتل
استكمال االستعدادات إلقامة
االحتفالية ،متوجها بالشكر
الى سمو األمير على هذه
الرعاية ،والى ممثل سموه
في االحتفالية وزير الشؤون
االجتماعية سعد الخراز.
وذكر العتل ان «الحفل
سيشهد تكريم نحو 30
شخصية من رواد العمل
الهندسي».

«إحياء التراث» تنظم
محاضرة «وصايا المعصوم»
تقيم لجنة الدعوة واإلرشاد،
التابعة لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي في الجهراء،
محاضرة بعنوان «وصايا
المعصوم صلى الله عليه
وسلم في زمن الفتن» ،ضمن
فعاليات مخيمها الربيعي
السابع والعشرين ،يحاضر
فيها الشيخ د .فهد بن سعد
المقرن من المملكة العربية
السعودية.
وقالت اللجنة ،في بيان ،أمس،
إن «المحاضرة تقام الساعة
( )8.15مساء اليوم في مخيم
استراحة الحجاج بالقرب من
سليل بالجهراء».

«األرصاد» :طقس دافئ
خالل األيام المقبلة

توقع رئيس قسم التنبؤات
المالحية في إدارة االرصاد
الجوية ضرار العلي ،أمس،
استمرار الطقس الدافئ نهارا
خالل األيام المقبلة والبارد
نسبيا ليال مع رياح خفيفة
إلى معتدلة تنشط أحيانا.
وقال العلي لـ»كونا» إن حالة
الطقس المتوقع أن يكون باردا
نسبيا في الساعات األولى من
الليل وباردا خالل الساعات
المتأخرة حتى فجر اليوم.

الدعيج :تعزيز التعاون
اإلعالمي مع تركيا
أكد رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لوكالة األنباء
(كونا) الشيخ مبارك الدعيج،
أمس ،أهمية مكاتب الوكالة
الخارجية في تعزيز العالقات
الثنائية بين الكويت والدول
التي تستضيف المكاتب،
خصوصا في المجال
اإلعالمي .ودعا الدعيج ،في
تصريح صحافي ،خالل
زيارته التفقدية لمكتب الوكالة
في العاصمة التركية أنقرة،
إلى االستفادة من الوسائل
التكنولوجية المتاحة عند
التعامل مع المواد اإلخبارية.

برلمانيات 6
«حق ّاالطالع» إلى «التشريعية» بعد انتقادات نيابية
ةديرجلا
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• المجلس كلف بوشهري التحقيق في  400حالة زواج «رجل برجل» للحصول على بدل إيجار!
في بداية جلسته التكميلية ،أمس ،ناقش مجلس األمة مدة
ساعتين أسباب عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في
مشاريع الرعاية السكنية ،ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة،
وتغيير سياسة معالجة األزمة اإلسكانية ،ولم ّ
يقر أي توصيات
نتيجة عدم التأييد النيابي القتراح النائب عمر الطبطبائي،
األمر الذي دفعه إلى سحب توصياته بشأن المطور العقاري
مرتين.
وشهدت نهاية المناقشة تكليف وزيرة اإلسكان ،د .جنان
بوشهري ،التحقيق فيما أثاره النائب عبدالله الرومي عن وجود
 400حالة زواج «رجل برجل» للحصول على بدل إيجار ،وأن
تحيل الموضوع للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ،وتزود
المجلس خالل شهرين بما اتخذته من إجراءات.
ونتيجة االنتقاد النيابي الواسع ،وافق مجلس األمة على إعادة
قانون حق االطالع على المعلومات الى اللجنة التشريعية
لمزيد من الدراسة ،في حين أقر قانون تنظيم بيع واستيراد
المنتجات الغذائية بالمداولة األولى ،وتعديل قانون العمل
األهلي.
محيي عامر وعلي الصنيدح

لماذا ينزعج
البعض من
الحديث عن
الفساد؟ العلة
فينا نحن

الرومي

هناك نوع
من االبتزاز
والتعسف
في استغالل
الضبطيات
القضائية

عبدالصمد

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االم ــة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
ال ـســاعــة الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف من
ص ـ ـبـ ــاح امـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد ان رف ـع ـهــا
نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال
النصاب ،وتال االمين العام اسماء
الـحـضــور والـمـعـتــذريــن عــن عــدم
حضور الجلسة.
وت ـ ـ ـ ــا االمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ط ـل ـب ــا
بتخصيص ساعتين من الجلسة
لمناقشة األزم ــة االسكانية وهو
الطلب الذي وافق عليه في جلسة
امس األول.
وت ـح ــدث اح ــد م ـقــدمــي الـطـلــب
ا لـنــا ئــب عمر الطبطبائي مشددا
ع ـلــى ان ال ـم ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ف ــي ان
الــوزيــر يــأتــي الــى االس ـكــان بــذات
الحلول ،وعدد الطلبات االسكانية
 98888ط ـل ـبــا ف ـهــو ل ـيــس ال ـعــدد
الحقيقي ،فهناك  30الفا في مدينة
الـمـطــاع اي ان ال ـعــدد الحقيقي
ه ــو  130الـ ـف ــا ويـ ـق ــوم ــون بــرفــع
االيجارات ،وعدد المنازل القائمة
في جميع محافظات الكويت 159
الفا اي نحتاج الــى  6محافظات
اخرى.
واش ــار الــى ان  100الــف اســرة
ال تقبل السكن بـمـشــروع جنوب
ً
ص ـب ــاح االحـ ـم ــد ،الف ـت ــا م ــن جهة
اخـ ـ ــرى الـ ــى انـ ــه ت ــم ت ــوزي ــع 130
ال ـفــا م ــن ال ــوح ــدة االس ـكــان ـيــة اي
ان اجمالي مــا وزعـتــه المؤسسة
ا لـعــا مــة للرعاية السكنية يعادل
ع ــدد ال ـط ـل ـبــات الـمـسـجـلــة لــديـهــا
االن ،واجـ ـم ــال ــي عـ ــدد ال ــوح ــدات
 220الف وحدة سكنية ،ولن تفي
بطلبات السنوات الثماني القادمة،
والمشاريع القادمة اقل بما يقارب
 300كـ ــم مـ ــن م ـس ــاح ــة الـمـنـطـقــة

ً
 29نائبا يستعجلون
«حقوق البدون»
ً
ً
قدم  29نائبا طلبا الستعجال مناقشة التقرير الثاني للجنة
حقوق اإلنسان لالقتراحات بقوانين ،بشأن الحقوق المدنية
واالجتماعية لغير محددي الجنسية والمقرر مناقشتها في
جلسة  ١٩الجاري.
والنواب الموقعون هم :عبدالله فهاد ،ود .عــادل الدمخي،
وعــدنــان عبدالصمد ،ود .محمد الحويلة ،وحـمــدان العازمي،
والحميدي السبيعي ،وعسكر العنزي ،ود .خليل أبل ،وشعيب
المويزري ،وماجد المطيري ،وناصر الدوسري ،ومحمد المطير،
وأس ــام ــة الـشــاهـيــن ،وثــامــر ال ـســويــط ،ومـحـمــد هــايــف ،وخــالــد
العتيبي ،وعلي الدقباسي ،وخليل الصالح ،ومبارك الحريص،
ومبارك الحجرف ،ونايف المرداس ،وصالح عاشور ،وفيصل
الكندري ،وسعد الخنفور ،وحمود الخضير ،وفــراج العربيد،
وخلف دميثير ،وعبدالوهاب البابطين ،وخالد الشطي.

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ان
تستوعب  220الف وحدة سكنية،
واالزمة االسكانية يجب ان تكون
اولوية ضرورية لدى النواب.
وقــالــت وزي ــرة اإلس ـكــان جنان
بوشهري إن المواقع التي تطرق
لـهــا خــا صــة بالمخطط الهيكلي
لدولة الكويت ،وهو قيد الدراسة
والتحديث ،وسيصدر له مرسوم
قريبا ،مضيفة :أتحفظ عن كلمة
ع ـ ــزوف ،ال ـتــي وردت ع ـلــى لـســان
الطبطبائي ،إذ إن األرقــام تتكلم،
وطــرحـنــا  12أل ــف وح ــدة سكنية
ل ـمــدي ـنــة ج ـن ــوب ص ـب ــاح األح ـمــد
وتـ ـق ــدم  ،12.900ووزعـ ـن ــا ف ــي 4
م ـ ــارس  2019عـ ــدد  7861طـلـبــا
فـ ــي  27ت ــوزيـ ـع ــة مـ ــن أص ـ ــل ،42
وم ـس ـت ـمــرون إل ــى ن ـهــايــة الـشـهــر
القادم.
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت :األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام تـ ــؤكـ ــد
عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ــزوف ،وأولـ ــويـ ــة
الـتـخـصـيــص وص ـلــت إل ــى نهاية
 ،2018وه ـ ــذا إنـ ـج ــاز ل ــإس ـك ــان،
فالمتزوج في نهاية  2018يملك
ً
تـقــديـمــا عـلــى م ـش ــروع إسـكــانــي،
وم ـ ــن لـ ــم يـ ـق ــدم فـ ـه ــذا اخـ ـتـ ـي ــاره،
وسـنــاحــظ أن الـطـلـبــات القائمة
اآلن ح ـت ــى  ،2013م ــو ض ـح ــة أن
م ـن ـط ـقــة الـ ـمـ ـط ــاع ُعـ ــرضـ ــت ول ــم
يخصص عليها ،واليوم في مدينة
جنوب صباح االحـمــد مــا يقارب
 59ألف طلب إلى .2013
وزادت :ك ـ ــان أ م ــا مـ ـه ــم خ ـيــار
التخصيص في «المطالع» ،وهي
خ ـي ــارات لـلـمــواطــن ،مــوضـحــة أن
خيطان موقعها مميز ،وبها 1400
قسيمة ،وأصبح فيها التخصيص
إلى عام  ،1997مؤكدة عدم وجود
عزوف ،بل خيارات ،والدولة توفر
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،ول ـك ــن األم ــر
يتعلق بخيارات المواطنين.
وذك ـ ــرت ب ــوش ـه ــري أن قــانــون
البلدية ال يسمح بإنشاء شركات،
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـمــح ق ــان ــون ال ــرع ــاي ــة
السكنية ،ونحن بصدد تأسيس
شركة إلدارة األرض االستثمارية،
ونحن مستعدون للتعاون ،ونمد
أيدينا ألي حلول تساهم في حل
القضية اإلسكانية.
ورد عمر الطبطبائي مشددا
عـلــى ان ال ـنــاس لــم ت ـقــدم لمدينة
جـ ـن ــوب صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،وهـ ــذا
ً
يسمى عزوفا ،مخاطبا الوزيرة:
هــل ســألــت نفسك ل ـمــاذا لــم تقدم
الناس طلبات للتخصيص.
مــن جهته ،قــال النائب صالح
ع ــاش ــور إن الـقـضـيــة اإلسـكــانـيــة
أولوية الشعب ،وأتمنى أن يكون
لـ ـل ــوزي ــرة تـ ـص ــور فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ت ـ ـقـ ــدم خـ ــالـ ــه ح ـل ــوال
ً
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن م ـس ــاح ــة

األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـغ ـلــة ل ـلــرعــايــة
السكنية  6في المئة فقط ،أي أن
هناك  94في المئة من المساحة
ً
غير مستغلة ،والمال متوفر ،إذا
الـقـضـيــة لـيـســت فــي األراض ـ ــي أو
ف ــي الـ ـم ــوارد ب ــل ف ــي الـتـخـطـيــط،
وسنغافورة على سبيل المثال،
مساحتها ألف كم وعدد سكانها
 4ماليين ،ويستوعبون  4ماليين
آخرين.
وأش ــار عــاشــور إل ــى أن لبنان
ل ـي ــس ل ــدي ــه م ـش ـك ـلــة إس ـك ــان ـي ــة،
ً
ويستطيع أي أحد أن يتملك سكنا
هناك ،وكذلك الحال بالنسبة إلى
البحرين ،مضيفا :مشكلتنا في
الكويت هي اتخاذ القرار ،وخاصة
فـيـمــا يـتـعـلــق بـتــوفـيــر األراضـ ــي،
وال ـك ــوي ــت ه ــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة
بالعالم ا لـتــي قيمة األرض فيها
أعلى من قيمة البناء.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
الـحـكــومـيــة فــاش ـلــة فـيـمــا يتعلق
بالسكن العمودي ،والتجارب التي
تحدث في القضية اإلسكانية غير
نــاجـحــة ،مبينا أن هـنــاك طلبات
ت ـصــل ف ـت ــرة االن ـت ـظ ــار فـيـهــا إلــى
 15سنة.
ورد ا لـ ـن ــا ئ ــب األول لــر ئ ـيــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح :متفق مع عاشور ،فهذه
مـشـكـلــة تـعــانـيـهــا ال ــدول ــة كـلـهــا،
ون ـح ــن ف ــي الـتـخـطـيــط ومـجـلــس
الـ ــوزراء نـنــاقــش ،وخــاصــة المدن
ال ـح ــدودي ــة ،ون ـك ـلــم الـ ـع ــراق على
ان ـ ـشـ ــاء م ــدي ـن ــة حـ ــدوديـ ــة بـيـنـنــا
وبينهم ،وذلك محور عملنا اآلن.
وأضاف النائب األول :القضية
اإلسـكــانـيــة هــي شـغـلــي الـشــاغــل،
والـ ـمـ ـب ــدأ ال ـ ـعـ ــام أال ي ــأت ــي جـيــل
ويأخذ حق أجيال أخرى ،وبدأنا
بـ  100قسيمة ،ثم  7500قسيمة،
متسائال :هل ستتعامل األجيال
القادمة مثل آبائهم ،أم سيكونون
ض ـح ــاي ــا ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـت ـع ـث ــرة؟،
قـبــل أن يـتــابــع :هـنــاك أطــروحــات
وضعناها لإلسكان األفقي.
بـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ــدى ال ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي استغرابه من عدم توفير
أراض بمنطقة أبوحليفة ،مؤكدا
أن المواطن ثابت والوزير هو من
يتغير ،وبعد إعالن تسليم أراضي
أبوحليفة تم التراجع عنه ،فماذا
هذا التخبط الذي تقومون به؟

مستمعة جيدة
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ق ــال ــت ال ـنــائ ـبــة
صفاء الهاشم :الناس ملت ،فكل
م ــرة نـخـصــص ســاعـتـيــن ونـقــول
نفس اآلراء ،واذا كانت الحكومة
مستمعة جيدة تهز رأسها وتقول

ناصر الصباح :الشغل الشاغل للحكومة
إنشاء المدن الحدودية
أكد النائب االول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح االحمد ان
الشغل الشاغل ومحور عمل مجلس الوزراء
والـمـجـلــس االع ـلــى للتخطيط االن وال ــذي
يحظى باهتمامهم بالدرجة االولــى حاليا
هو انشاء المدن الحدودية.
وقال الشيخ ناصر في مداخلة بالجلسة
امـ ــس :نـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى تــأس ـيــس ال ـمــدن
ال ـح ــدودي ــة وبـحـثـنــا م ــع ال ـع ــراق مــوضــوع
وجــود منطقة حــرة بين الكويت والـعــراق،
مـضـيـفــا ان ــه "بــالـنـسـبــة ل ـمــوضــوع تـطــويــر
المنطقة الشمالية االقتصادية فإن (مدينة
ال ـحــريــر) سـتـكــون مــديـنــة ح ــدودي ــة كونها
مجاورة لدولتين كبيرتين ومهمتين هما
ايران والعراق ،وان مدينة الحرير انضمت
الى الجزر الخمس بما فيها المنطقة الحرة.
وحول االستثمار في مدينة الحرير ،اكد
الشيخ ناصر ان االستثمار في هذه المنطقة
س ـي ـكــون مـفـتــوحــا لـلـجـمـيــع وبــال ـت ـســاوي،
م ـش ـيــرا ال ــى ان "ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع الـصـيــن
تركزت في االساس على ادارة ميناء مبارك".
وق ــال انــه "بحسب مساهمة الصين في
ادارة ميناء مـبــارك فــان هــذا االمــر سيكون
ل ــه االث ـ ــر ف ــي انـ ـج ــاح عــاقــات ـنــا م ــع الـ ــدول
المجاورة".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ــوق ـ ـعـ ــه بـ ـ ـ ــان ت ـس ـت ـق ـطــب
االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي مــدي ـنــة ال ـح ــري ــر وال ـتــي
س ـت ـكــون م ـتــاحــة لـلـجـمـيــع ن ـحــو  400الــى
 650مليار دوالر اميركي خالل الـ  25سنة
المقبلة ،مبينا أ نــه "يمكن استقطاب هذه

التجارب
الحكومية
المتعلقة
بالسكن
العمودي
فاشلة...
وهناك طلبات
تصل فترة
االنتظار فيها
إلى  15سنة

عاشور

أكدت وزيرة االشغال وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري توفير الدولة حق
الرعاية السكنية للمواطنين تاركة لهم حق
اختيار المدينة السكنية.
وقالت بوشهري في مداخلة خالل الجلسة
ان ج ــزءا كـبـيــرا مـمــا ت ــم ال ـت ـطــرق ل ــه خــاص
بالمخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية
والذي هو قيد الدراسة وسيصدر التحديث
الجديد له وسيصدر بمرسوم قريبا.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــدن االس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،أوضـ ـح ــت
ب ــوش ـه ــري انـ ــه ي ـتــم إقـ ــرارهـ ــا ف ــي الـمـخـطــط
الهيكلي ويكون عبر دراســة وموافقات من
الجهات المعنية.
وح ـ ــول ع ـ ــزوف ال ـمــواط ـن ـيــن ع ــن ال ـت ـقــدم
ل ـل ـت ـخ ـص ـيــص ف ــي اخ ـ ــر مـ ـش ــاري ــع ال ــرع ــاي ــة
السكنية ،أكــدت ان األرقــام تعكس غير ذلك،
وال يوجد عزوف ،حيث تم تخصيص مدينة
جنوب صباح األحمد وطرح  12الف وحدة
سـكـنـيــة والـمـتـقــدمــون وص ـلــوا ال ــى  12الـفــا
وتسعمئة واثني عشر.
وبـيـنــت ان الـمــؤسـســة وزع ــت  7861على
 27دفعة تــوزيــع مــن اصــل  42دفـعــة ،مؤكدة
استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية

في التوزيع حتى نهاية شهر ابريل المقبل.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت انـ ـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ـصـ ــل أول ـ ــوي ـ ــة
التخصيص الى نهاية عام  2018فإن ذلك يعد
إنـجــازا للمؤسسة ،مشيرة الــى ان الطلبات
االسكانية القائمة االن في المؤسسة أعطت
حق الخيار للمواطن للتخصيص في المدينة
التي يرغب فيها.
وحول انشاء شركة مشتركة بين البلدية
واإلسكان ،أوضحت ان قانون البلدية الحالي
ال يسمح بإنشاء شركات ،وان قانون الرعاية
السكنية يسمح بذلك ،الفتة الى أن المؤسسة
بطور انشاء شركة تعتبر الذراع االستثمارية
المؤسسية لها الدارة األراضي االستثمارية.
وذكرت انه في السابق كان هناك قانون
النشاء شركة خاصة لكل مدينة تم الغاؤه
م ــن ق ـبــل مـجـلــس االم ـ ــة ،وب ـن ــاء عـلـيــه دارت
عجلة التوزيعات ،مبينة ان التوزيعات على
األوراق اتـفــاق نيابي  -حكومي ،وتــم البدء
فــي الـتــوزيــع للعديد مــن ال ـمــدن والمناطق
االس ـكــان ـيــة ،وأث ـبــت ه ــذا ال ـن ـمــوذج نـجــاحــه،
وكثير مــن الـنـمــاذج تحولت الــى توزيعات
فعلية وفق العقود.
وأع ــرب ــت ع ــن اس ـت ـع ــداده ــا ل ـل ـت ـعــاون مع

مجلس االمــة لمناقشة أي اقـتــراح او ورش
عـمــل خــاصــة تـســاهــم فــي مـعــالـجــة القضية
االسكانية.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى وج ـ ــود اتـ ـف ــاق ن ـي ــاب ــي -
حكومي منذ المجلس السابق يتعلق بتوزيع
 12الف وحدة سكنية سنويا ،مؤكدة التزام
الـحـكــومــة بـهــذا االت ـف ــاق ،وان الـتــوزيــع على
الورق هو جزء من هذا االتفاق ،وأثبت نجاحه
بعد ان تحول الى توزيعات حقيقية.
وحــول عملية التدقيق والمراجعة على
صــرف بــدل االي ـجــار ،قــالــت ان هـنــاك الكثير
مــن الـكـشــوف وج ــد بـهــا تــاعــب وت ــم عالجه
عبر الربط االلي المباشر مع الخدمة المدنية
لـتـحــديــث الـبـيــانــات وال ـتــأكــد مــن ان عملية
الصرف تتم للمستحقين فقط.
وأع ــرب ــت ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ع ــن تـعــاونـهــا
م ــع أع ـض ــاء الـلـجـنــة االس ـكــان ـيــة والـبــرلـمــان
لمناقشة وتقديم كافة الحلول التي من شأنها
المساهمة في عالج القضية االسكانية.
وأضـ ــافـ ــت ب ــوش ـه ــري ان م ـج ـلــس االم ــة
هــو مــن اصــدر ق ــرارا برفع الــرقــابــة المسبقة
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى شهر
مارس لعام .2021

بوشهري

الـمـبــالــغ شــريـطــة ان ت ـكــون قــوانـيــن مدينة
الحرير جاذبة للمستثمرين االجانب".
كما أعرب عن ثقته بان تتمكن الحكومة
خالل االسابيع المقبلة من تقديم مشروع
قــانــون بـشــأن مــديـنــة الـحــريــر ،مــوضـحــا ان
جـمـيــع ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــذا ال ـشــأن
ستكون متوفرة العضاء مجلس االمة نظرا
الهمية هذا الموضوع.

صح ،فهل لدى الحكومة بيانات
احصائية بشرائح أصحاب الدخل
الـمـتــوســط وال ـم ـحــدود ،مضيفة:
ارفع االعالم حمراء وأنبه انه يجب
تغيير ثقافة الناس.
وانتقدت الهاشم خطة جنان
ب ــوش ـه ــري ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ال ـس ــور
ال ــزراع ــي ،وي ـجــب اع ـط ــاء صـفــات
جمالية للمدن اإلسكانية ،فعدلوا
المكان ورتبوه ،ومدينة المطالع
تعتبر ضــاحـيــة ولـيـســت مدينة،
وان ـ ــا م ــن س ـك ــان ابــوال ـح ـصــان ـيــة
واشتري مستلزماتي من العقيلة.
اما النائب محمد الدالل فقال:
الـ ـف ــروق م ــوج ــودة وك ــررن ــا ذات
ال ـم ـشــاكــل وكـ ــل ال ـح ـل ــول ،ونـحــن
مــدركــون ان االشكالية الرئيسية
فــي الــرؤيــة والـتـصــور الحكومي،
وحـ ـل ــم ال ـس ـك ــن ب ـع ـيــد الص ـح ــاب
الطلبات االسكانية ،وااليجارات

بوشهري :ال يوجد عزوف عن «جنوب صباح األحمد»
تم طرح  12ألف وحدة سكنية والمتقدمون وصلوا إلى 12912

ً
ناصر الصباح متحدثا في المجلس
وح ــول القضية االسـكــانـيــة ،قــال الشيخ
نـ ــاصـ ــر :اتـ ـف ــق مـ ــع الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـ ــان ال ـق ـض ـيــة
االسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة االسـ ــاس ـ ـيـ ــة
والـمـحــوريــة الـتــي تشغل ب ــال الـجـمـيــع في
الوقت الحالي ،مؤكدا اهمية تحقيق مبدأ
العدالة لالجيال المقبلة وعدم التعدي على
حقهم في الرعاية السكنية.

عالية جدا ،وتكلف االسرة من 30
إلــى  %35مــن دخـلـهــم ،وبالتالي
ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ــبء مـ ـ ـ ــادي ك ـب ـي ــر عـلــى
المواطنين.
وتحدث النائب عبدالله الرومي
ً
ق ــائ ــا :اع ـت ـقــد ان ال ـط ـلــب الـمـقــدم
خيالي اكثر منه واقعي ،فالقضية
االسكانية يعاني منها العديد،
وتـحـتــاج ال ــى ح ـلــول واقـعـيــة من
حـيــث االرض وال ـم ــوارد وال ـقــدرة
االس ـت ـم ــراري ــة ،وي ـج ــب ان يـكــون
السكن العمودي بمواقع متميزة.
وأضاف الرومي :وين قاعدين
بالسويد ام كندا؟! فالفساد وصل
بالكويت الى  400حالة ،وأبلغني
بها االخ راكــان النصف وأكدتها
بوشهري وهــي حالة زواج رجل
برجل للحصول على بدل االيجار،
ووص ـ ـلـ ــت م ـبــال ـغ ـهــا  14م ـل ـيــون
دي ـن ــار ،وان ــا ات ـح ــدث ع ــن واق ـعــة،

فلماذا ينزعج البعض من الحديث
عن الفساد؟ فالعلة فينا نحن.

عزوف وتخوف
أما النائب عبدالكريم الكندري
ف ـقــال «ع ـ ــزوف ورفـ ــض وت ـخــوف.
وال ـنــاس ال تــريــد أن يسكنوا في
هـ ــذه ال ـم ـن ــاط ــق ،وب ـع ــد االم ـط ــار
زاد التخوف والـعــزوف» ،مضيفا
« ه ــم ال يستطيعون ادارة البلد،
وبــال ـتــالــي ال يـسـتـطـيـعــون ادارة
االسـ ـك ــان ،وه ـن ــاك مـشـكـلــة حتى
فــي فـهــم تركيبة الـبـلــد ،فــالـعــزاب
يضعونهم داخل البلد ،ويضعون
المواطنين على الـحــدود بحجج
تأمينها ،وأنتم دفعتهم التفاقيات
الدنيا كلها لتأمين الحدود».
وأكــد الكندري أن «الموضوع
إدارة ورؤية بلد ،أما رئاسة

هايف يسأل عن أسباب تأخر
صيانة طرق صباح الناصر
تقدم النائب محمد هايف بسؤال إلى وزيــرة األشغال العامة وزيــرة الدولة
لشؤون اإلسـكــان جنان بوشهري ،حــول صيانة طــرق وش ــوارع منطقة صباح
الناصر.
وقال هايف ،في سؤاله" ،اصطحبنا وزير األشغال السابق حسام الرومي في
جولة في  ،2018/06/30لالطالع على حالة الطرق والشوارع في بعض مناطق
الدائرة الرابعة ،وسلمت الوزير والفريق المرافق له العديد من الشكاوى ومالحظات
االخوة أبناء الدائرة".
وأضــاف" :من هذه المالحظات عيوب طرق وشــوارع منطقة صباح الناصر،
والجسر الرابط بين صباح الناصر والدائري السادس ،حيث يعاني أهالي المنطقة
من الطرق السيئة والرديئة التي تحتاج الى اإلصالح السريع ،بما ال يؤثر سلبا
على المواطن ،لعدم جاهزية البنية التحتية للشوارع والطرقات ،مما أدى إلى
إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة".
وأشار إلى أن أعمال الصيانة بدأت لكنها أدت إلى إغالق بعض الطرقات ،مما
زاد المعاناة ،في ظل المماطلة والبطء الشديد ،وعدم االنتهاء من أعمال الصيانة
بهذه الطرق.
وتابع" :يرجى إفادتي عن أسباب التأخر في االنتهاء من اعمال الصيانة بطرق
منطقة صباح الناصر ،واإلجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذا التأخير ،وهل
يوجد موعد محدد النتهاء هذه األعمال؟".
وتساءل هايف" :هل تم وضع جدول زمني لالنتهاء من أعمال الصيانة بطرق
وشوارع منطقة صباح الناصر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات
الدالة على ذلك؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما األسباب التي حالت دون ذلك؟".
وأضاف" :هل تلقت الوزارة شكاوى بشأن حالة الطرق بمنطقة صباح الناصر
منذ عام  2018حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي
بصورة ضوئية من الشكاوى ،واإلجراءات المتخذة نحو كل شكوى على حدة".

majles@aljarida●com

القضية اإلسكانية« ...مناقشة بال توصيات»

• مطالبات نيابية بالتشدد في العقوبات على تجار األغذية الفاسدة

ً
الغانم مترئسا الجلسة

المادة 12
من قانون
حق االطالع
نصوصها
فضفاضة
وعلينا حذفها
ولو سقط
القانون كله

عبدالكريم الكندري

الرومي والعازمي
الحكومة فــدورهــا تشطيب
االستجوابات فقط» ،الفتا إلى أنها
لم تنجح في إدارة حادثة األمطار.
من جانبه ،قال النائب سعدون
ح ـم ــاد «مـ ـش ــروع مــدي ـنــة الـحــريــر
يعتبر من أضخم المشاريع ،وهو
حـلــم ال ـحــريــر ،و 70مـلـيــار دوالر
تكلفة المرحلة األولى من المدينة
ومعظمها استثمار صيني».
من جانبه ،قال النائب عبدالله
فهاد« :لم يطق مسمار واحــد في
منطقة رحية حتى اآلن ،والمشكلة
لــدى الحكومة في الـقــرار ،وموقع
مدينة صباح االحمد سيئ ،واول

م ــرة أرى دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم تــدفــع
 3مـلـيــارات دوالر لبناء جسرين
العاصمة والصحراء».
مــن جــانـبــه ،قــال الـنــائــب نايف
الـ ـم ــرداس :ال تــوجــد المتطلبات
الالزمة بالمدن االسكانية ،ونشأ
على ضوء ذلك عزوف المواطنين
عن مدينة جنوب صباح االحمد
السكنية ،منتقدا عدم تخصيص
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أب ــوحـ ـلـ ـيـ ـف ــة وت ـ ــوزي ـ ــع
قسائمها على المواطنين ،ووزير
االعالم قام مشكورا بالتنازل عن
االرض لـل ـب ـلــديــة ،ب ـعــد ان تــركــت
سنوات ارض فضاء.

المطر :دعم المصالحة الوطنية
تحت رعاية األمير
تعزيز الصناعات النفطية ضرورة لتنويع مصادر الدخل
●

علي الصنيدح

أكد مرشح الدائرة الثانية في االنتخابات التكميلية
لمجلس األمة د .حمد المطر أهمية المصالحة الوطنية
تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
واعتزازه بمواقف النائبين السابقين جمعان الحربش
ووليد الطبطبائي.
وقــال المطر ،في افتتاح مقره االنتخابي بمنطقة
القادسية ،أمس االول" ،نستذكر األخوين الفاضلين د.
جمعان الحربش ود .وليد الطبطبائي ،اللذين زاملتهما
في مجلس  ،٢٠١٢ولم أجد منهما إال كل حب للوطن،
والدفاع عن مقوماته ،ودائما كانا في الصفوف األمامية
للدفاع عن القضايا اإلسالمية والمكتسبات الشعبية
وقضايا المال العام".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ب ـي ــان ــه ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره ف ـ ــور تــرشـحــه
لالنتخابات التكميلية عــن الـحــربــش ،م ـشــددا على
اعتزازه بمواقف الحربش الوطنية ودوره في اإلصالح
وتعزيز الــرقــابــة والتشريع ،مــؤكــدا سعيه وتصدره
للجهود الرامية للمصالحة الوطنية والعفو ،تحت
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد.

المجتمع الكويتي
وتابع المطر" :لــدي رسائل أود إيصالها ،أوالهــا
هوية المجتمع الكويتي اإلسالمية والعربية والقومية"،
مشيرا إلى تثمين المجتمع الدولي دور الشعب الكويتي
والقيادة السياسية" ،وذلك يشعرنا بالفخر بأننا نجد
جميع مؤسساتنا على مستوى القيادة السياسية
والبيانات الحكومية ،وأخيرا على مستوى اللقاءات
البرلمانية التي سطرت وعبرت عن هذا الحب الصادق
للهوية اإلسالمية".
وأشــار إلى دور الكويت في العمل الخيري ،ودور
الكثير من رجاالتها وإسهاماتهم في هذا الحقل ،ومنهم
الراحل عبدالرحمن السميط ،قائال إن تاريخ أهل الكويت
فــي العمل الخيري ساهم بعد الله فــي تــداعــي األمــم
إلرجاع الكويت بعد تعرضها للغزو العراقي.
وت ـطــرق إل ــى ال ـشــأن االق ـت ـص ــادي ،قــائــا" :رغ ــم أن
الكويت ثاني أقوى اقتصاد في المنطقة ،فلدينا النفط
وموقع جغرافي تاريخي وحالة عامة من االستقرار،
ومع هذه المميزات االقتصادية الراسخة والثابتة فإن
الكويت عاجزة عن تفعيل اقتصادنا الوطني وتنويع
المصادر" ،مضيفا" :صحيح أننا ال نبيع سوى النفط
لكن يجب علينا أن نفكر بشكل عميق في تعزيز مصادر
اقتصادنا".
وأردف" :أعتقد أن ما يساهم في تفعيل اقتصادنا هو
تنويع مصادر الدخل ،عبر تعزيز الصناعة النفطية"،
الفتا إلى مبادرة "الكويت عاصمة للنفط" ،قدمها ١٠٠
شخصية كويتية ،وجميع ال ــدول الخليجية طلبت
تطبيقها لديها ،إال أن ه ــؤالء الشخصيات رفضوا
تنفيذها إال في الكويت.
ودعا المطر إلى أخذ هذه المبادرة ومناقشتها
داخل قاعة عبدالله السالم ،لتصبح الكويت عاصمة
للنفط ،السيما أن تعزيز الصناعة النفطية من شأنه
حل الكثير من المشكالت التي نواجهها في الكويت،

جانب من الحضور

ً
حمد المطر متحدثا
وفي مقدمتها إيجاد سوق لمخرجات التعليم التي
تتجاوز  ٣٠الف طالب سنويا.
وتــابــع" :مـشــاركـتــي فــي االنـتـخــابــات للمساهمة
ف ــي إي ـج ــاد ال ـح ـلــول وال ـت ـشــريــع الـ ــذي ي ـعــالــج هــذه
االختالالت ،حتى نصل بالكويت الى المركز المالي
ا لــذي تستحقه ،فالكويت تستحق منا التضحية،
كل حسب موقعه ،ويجب أن نحافظ عليها ونعزز
اقتصادها ،وهو أمر مهم جدا ،ودور مجلس األمة
مهم في هذا الملف على صعيد التشريع والرقابة".

األراضي الصناعية
ولفت المطر إلى توزيع الهيئة العامة للصناعة
مــؤخــرا ع ــددا مــن األراض ــي الصناعية ،والـتــي كان
يفترض أن توزعها قبل  ٢٥سنة ،مشددا على أهمية
تعزيز القطاع الصناعي ،ودعم القطاع الخاص أمر
مهم جدا ،وتعود منافعه على الجميع بشكل مباشر
او غير مباشر.
وذكر أن لديه مسودة قانون لتنظيم الصناعات
المتوسطة والثقيلة ،ونقلها الى المناطق الحدودية،
"وســأطــرح ـهــا ف ــي الـمـجـلــس لـمـنــاقـشـتـهــا ف ــي حــال
وصولي ،لما لهذا القانون من مردود اقتصادي في
تعزيز الصناعة ،ومردود بيئي في إبعاد التلوث عن
المناطق السكنية".
والـمــح الــى ملف الـتـلــوث ال ــذي تعانيه الكويت،
قائال إن "هــذا الملف سأحمله على عاتقي ،فمعدل
مرض السرطان بالكويت يفوق المعدالت العالمية"،
ومـعــالـجــة الـتـلــوث ليست مـحـصــورة عـلــى معايير
دولـ ـي ــة ،ب ــل اب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،وه ــو مـعــالـجــة مــرضــى
السرطان وغيره من األمراض.
وأك ــد الـمـطــر أهـمـيــة تـطــويــر الـتـعـلـيــم بمختلف
أشـكــالــه مــن حــريــة تعبير وتــألـيــف ،وه ــو مــا كانت
عليه الـكــويــت فــي الـمــاضــي مــن ري ــادة فــي التعليم
وت ـص ــدره إل ــى الـ ـخ ــارج ،وح ــري ــة الـتـعـبـيــر والـنـشــر
وم ــاذ لـلـمــؤلـفـيــن" ،ويـكـفـيـنــا ف ـخــرا مـجـلــة الـعــربــي
الـتــي أصبحت طـفــرة علمية ساهمت فــي تأسيس
مؤسسات علمية كمعهد األبحاث ،لكن لألسف أمام
هــذه الــريــادة تراجعنا ،لعدم االسـتـقــرار فــي العمل
ال ـتــربــوي ،وألن م ـعــدل تــواجــد ال ــوزي ــر ب ــال ــوزارة ال
يتجاوز سنتين".

وأكد النائب خليل عبدالله انه
لــم ينتبه احــد لالخطاء الناتجة
عن استمرار المشكلة االقتصادية
وع ـ ــرض ص ـ ــورا ب ـم ـج ـهــود ذات ــي
لشباب كويتيين خاصة بمنطقة
نـفــط ال ـكــويــت ،مـطــالـبــا الحكومة
بأن تصمم المشاريع على غرارها
حـتــى تـحـفــز الـمــواطـنـيــن للسكن
بها ،والحكومة ال تدري بتطلعات
الشباب.
وهــدد عبدالله بأنه إذا لم ترد
الحكومة عليه فسيذهب للمنصة،
وع ـنــدمــا رف ـضــت بــوش ـهــري الــرد
عليه قال «يصير خير» ،ولما طلب

زحمة نيابية على منصة الكندري
منه عبدالكريم الكندري التوقيع
على استجواب رئيس الوزراء قال
«على الخشم».
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ــادل
ال ــدم ـخ ــي أن ي ـت ـصــرف ك ــل وزي ــر
كيفما يـشــاء ،مــع مجلس يالحق
القبيضة وعـضــو يــاحــق وحــدة
التحريات من اجل تنفيذ اللوائح
فــأيــن الـخـلــل؟ مـشـيــرا ال ــى ان ــه اذا
ت ــم وض ــع ال ـيــد ع ـلــى ال ـخ ـلــل فكل
الـ ـن ــواب مـ ـس ــؤول ــون ،ف ـمــن واف ــق
عـ ـل ــى اح ـ ــال ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ال ــى
الـتـشــريـعـيــة وشـطـبــه واالل ـت ـفــاف
عليه مسؤولون.

وطالب النائب حمدان العازمي
بتمديد وقت الحديث في القضية
االس ـك ــان ـي ــة «ونـ ـح ــن م ـن ـح ـنــا فــي
م ـج ـل ــس  2013م ـه ـل ــة ل ــإس ـك ــان
ح ـتــى مـ ــارس ال ـحــالــي بــإعـفــائـهــا
مــن الــرقــابــة المسبقة ،فـهــل تريد
التمديد وهــو مرفوض بالنسبة
لنا؟».
وأض ـ ــاف ال ـع ــازم ــي :ك ــان اكـبــر
خطأ ويـفـتــرض ان يــراقــب ديــوان
المحاسبة المشاريع االسكانية
مسبقا ،وكان عذر الحكومة ان ذلك
يعطل المشاريع.
وأك ــد الـنــائــب محمد الحويلة

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــدن
اإلسكانية متكاملة ،فأين تنظيم
جميع الـخــدمــات ومدينة صباح
االحـمــد تفتقر إلــى محطة صرف
ص ـ ـحـ ــي ،وي ـ ـجـ ــب ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ـمــدي ـنــة
أبوحليفة يجب حسمها ،وأن يتم
ً
تخصيصها إسكانيا.
وردت وزيرة اإلسكان« :نحترم
آراء األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،وكـ ـ ــان ال ـت ــوج ــه
االستماع إلى آراء النواب ،ثم الرد
عليها بعد االنـتـهــاء ،والمطلوب
هو حسب الطلب ان يقدم النواب
العرض ال الحكومة ،وكــان هناك

تنسيق بيني وعمر الطبطبائي
حول هذا الموضوع».
وبالنسبة لما اث ــاره الــرومــي،
ق ــال ــت ب ــوش ـه ــري :اول م ــا بــدأنــا
بعملية التدقيق والمراجعة ،نعم
ك ــان ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن الـكـشــوف
باسم ال ــزوج رجــل واســم الزوجة
رج ـ ــل ،وك ـ ــان هـ ــذا م ــدخ ــل ف ـســاد،
والحصول على بدل االيجار بدون
وجـ ــه حـ ــق ،وارت ـف ـع ــت مــديــون ـيــة
ب ــدل االي ـج ــار ال ـتــي صــرفــت دون
وج ــه ح ــق ،واص ـبــح هـنــاك صــرف
الــي لـبــدل االي ـجــار ورب ــط الــي مع
المعلومات المدنية.
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نقاش بين الفاضل وعاشور
وعـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ـل ـيــل
ع ـبــدال ـلــه :اول م ــرة اج ــد حـكــومــة
تتفق مع نائب ان يقدم عرضا ،وان
الحكومة ال تقدمه ،وتتجاهل الـ 50
نائبا ،فهل هذا يصير؟
وردت ب ــو شـ ـه ــري :االخ عـمــر
الطبطبائي ابلغني ا ن ــه سيقدم
الـعــرض بــدايــة الجلسة ،واتفقنا
نسمع العرض والتوصيات التي
ستخرج بها.
وانتقد النائب حمدان العازمي
عدم رد الوزيرة على مالحظاته،
واذا ص ــح كـ ــام خ ـل ـيــل ع ـبــدال ـلــه
فيجب تشكيل لجنة تحقيق حيث
ً
تم تهميش  50نائبا مقابل االتفاق
مع نائب.
وقال النائب عمر الطبطبائي:
هذه مسرحية غريبة ،تريد تشكيل
لجنة تحقيق؟! حديثي صار بيني
وبـيــن الــوزيــرة ،وال نــدخــل االزمــة
االس ـك ــان ـي ــة ف ــي ت ـف ــاه ــات تـحــدث
بالقاعة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب
عبدالكريم الـكـنــدري إن مــا أثــاره
الرومي يجب أن تتدخل فيه هيئة
مكافحة الفساد ،وكيف مر بإدارة
التوثيقات؟ وإذا كانت هناك 400
حــالــة بــاإلس ـكــان فـكــم ب ــال ــوزارات
األخرى ،ويجب أن يصل يا وزير
الـ ـع ــدل واإلسـ ـ ـك ـ ــان إل ـ ــى ال ـن ـيــابــة
ال ـعــامــة ،وم ــن وراء ه ــذا الـتــزويــر
ال ـخ ـط ـي ــر ،ورد خ ـل ـيــل ع ـبــدال ـلــه:
«مرفوض أن تأتي الحكومة بدون
استعدادات».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي
السبيعي« :على الرومي أن يخرج
إشاعات على الكويت ،فال يوجد
زواج مثليين وإن ـمــا الـمــوضــوع
هو فساد».
ورد الــرومــي« :األخ ــت الــوزيــرة
ق ــال ــت ص ـحــة م ــا ذكـ ـ ــرت ،وأعـ ــرف
البدو أكثر منك فأنا من أهل البدو،
ولـ ــم أقـ ــل مـثـلـيـيــن ،واس ـت ـش ـهــدت
بواقعة مؤلمة أخبرني بها األخ
راكـ ــان ال ـن ـصــف ،وق ـلــت ل ــه صــرنــا
كندا أو السويد ،ومسؤوليتنا إذا
سكتنا عـنـهــا ،وسـنـقــدم اقـتــراحــا
بـتـكـلـيــف ال ــوزي ــرة ت ـقــديــم تـقــريــر
عن الواقعة ،ونحن أقسمنا على
الدفاع ضد الفساد».
وت ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم طـلـبــا
بتكليف وزيرة اإلسكان بالتحقيق
فيما أثاره الرومي وإحالة الملف
الى النيابة في حال وجود شبهة
جــريـمــة ،عـلــى أن ت ــزود المجلس
خالل شهر بما اتخذته.
وطلبت الوزيرة مهلة شهرين،
وت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة ،ورف ـ ــع ال ـغــانــم
الـجـلـســة لـلـصــاة الـســاعــة 12.30
ظهرا.
وبعد استئناف الجلسة ،قال
ال ـنــائــب خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه« :أع ـتــذر
ل ـلــوزيــرة بــوش ـهــري ،وكـنــا نعني
النهج الحكومي ،ولك كل االحترام

حديث بين عبدالصمد والصباح
وألســرتــك الكريمة ،والـكــام ليس
موجها إلــى شـخــص ،وإنـمــا كان
للحكومة وأعتذر مرة أخرى».
وردت بوشهري« :أتقدم بالشكر
الجزيل إلى النائب خليل عبدالله
على اعتذاره ،فهو أخ فاضل وأكبر
ً
مني سنا».
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ع ـبــدالــوهــاب
البابطين« :لدينا  4قوانين ،وإذا
ً
ناقشناها فستأخذ وقتا طويال
ل ــذل ــك أق ـت ــرح م ـنــاق ـشــة ال ـقــوان ـيــن
مـجـمــوعــة والـتـصــويــت يـكــون كل
قانون على حدة».
وانتقل المجلس إلــى مناقشة
ت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة
ب ـشــأن تنظيم حــق االطـ ــاع على
المعلومات.
وشـ ــدد ال ـنــائــب مـحـمــد ال ــدالل
عـلــى أهـمـيــة «ح ــق االط ـ ــاع» لكن
هناك مواد تحتاج إلى تفسير مثل
المصالح االستراتيجية للبالد أو
المساس بالعدالة ،فهذه عبارات
غير صحيحة ،يجب إلغاؤها.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
الرومي ان «حق االطالع جيد وامر
مشروع ،لكن ما المعلومة المتاحة
والـمـطـلــوب االط ــاع عليها؟ هــذا
القانون ال يعطينا صورة مطلقة
لحق االط ــاع ،فهل شــرع لمجرد
القول بأن لدينا مثل هذا القانون،
ً
فالقانون يجب ان يكون مطلقا ،
والوقائع المتعلقة بالفساد غير
متاحة بموجب هذا القانون».
من جانبه ،قال اسامة الشاهين:
هناك تناقضات في مواد القانون،
وخـ ـص ــوص ــا الـ ـم ــادتـ ـي ــن األول ـ ــى
والثاني ،حيث تنص االولى على
حــق االطـ ــاع للجميع ،والـثــانـيــة
تستثنى اخرين.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
البابطين ان ال ـمــراد مــن القانون
تـحـقـيــق ت ـقــريــر م ـب ــدأ الـشـفــافـيــة
وحـ ــق اط ـ ــاع االف ـ ـ ــراد ع ـلــى كــافــة
المعلومات ،ففي الـنــرويــح يحق
ألي شـ ـ ـخ ـ ــص ان ي ـ ـط ـ ـلـ ــع ع ـل ــى
معلومات عن الصندوق السيادي
لها ،ولو من خارج النرويج.
من جانبه ،قــال عبدالله فهاد:
الب ــد ان يـنـطـلــق م ـبــدأ الـشـفــافـيــة
في التعامالت المالية واالداريــة،
فـنـحــن ال ـي ــوم ف ــي ف ـضــاء عــالـمــي،
والـ ـ ـس ـ ــؤال ه ـ ـنـ ــا :هـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة
مقدرة هذا الوضع ولديها البنية
التحتية لحماية هذه المعلومات؟
واض ــاف فـهــاد :ال نريد ان نقر
قانونا ليكون في االدراج ،وكثير
من المسؤولين اليوم ليس لديهم
االرشـفــة االلكترونية لالستفادة
م ــن االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات وال ـ ــرش ـ ــاوى،
وانا مع المداولة االولى وتأجيل
المداولة الثانية.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ي ــوس ــف
الـ ـفـ ـض ــال ــة ان ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة
تـطــرقــت ال ــى ســريــة الـمـعـلــومــات،

فما هــو معيار الـســريــة؟ والغاية
م ــن ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ح ــق االط ـ ــاع
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات لـ ـم ــزي ــد مــن
الشفافية التي من شأنها محاربة
الـفــاســديــن ،وحـمــايــة المعلومات
تخدم هؤالء الفاسدين.
وأض ــاف الـفـضــالــة :الكثير من
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ي ـف ـت ــرض ان ي ـكــون
متوافرا على المواقع االلكترونية
للجهات الحكومية.
ب ـ ــدوره قـ ــال ال ــدم ـخ ــي :ضـمــت
المواد عبارات فضفاضة ،ونخشى
ً
ان تتحجج الـحـكــومــة غ ــدا بعدم
كشف معلومات متاحة لنا اليوم.
وق ـ ـ ــال ال ـح ـم ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـعــي:
الـنــص ال ــوارد فــي الـقــانــون بشأن
ع ــدم ال ــذه ــاب ال ــى الـمـحـكـمــة فيه
ش ـب ـهــة دسـ ـت ــوري ــة ،وتـ ــزويـ ــر فــي
محررات رسمية ومخالفة للقانون
الجزاء ،وسوف نرفضه ما لم يتم
االخذ بمالحظاتنا.
بدوره قال عبدالكريم الكندري
ان ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  12م ـ ـ ــن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون
نصوصها فضفاضة بان تمتنع
اي جهات عــن الــرد على االسئلة
البرلمانية وهو مدخل اخر لعدم
االف ـصــاح عــن الـمـعـلــومــات ،وهــذا
االمـ ــر ي ـص ـطــدم ب ـنــص دس ـتــوري
ويحمل شبهة دستورية ،وعلينا
ح ـ ــذف ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــادة ول ـ ــو سـقــط
الـقــانــون بــالـكــامــل ،وس ــوف يغلق
ب ــاب ــا ك ـب ـيــرا ام ـ ــام الـ ـن ــواب بـشــأن
حقوقهم الدستورية.
من جانبه ،قال العدساني ،إن

«الحكومة ترعى الفساد ،واستنادا
ا لــى الحسابات الختامية ،هناك
شـ ـبـ ـه ــات دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ف ـ ــي م ـ ــواد
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وس ـي ـم ـت ـن ــع ال ـ ـ ـ ــوزراء
ع ــن اإلج ــاب ــة س ـ ــواء ف ــي االسـئـلــة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة أو االس ـت ـج ــواب ــات،
ومنصة االستجواب لن تستثني
أحدا من الوزراء إطالقا».
بدوره ،أكد النائب محمد هايف
انه «من شدة التشدد في القانون
أرى أن ــه ينطبق عليه (ح ــق عــدم
االط ــاع) ،ولــم أصــدق أن القانون
سيتيح حــق االط ــاع ،نعم هناك
محظورات منطقية ،ولكن القانون
بهذا الشكل غير حاسم ،ووضعنا
الحالي أفضل من إقرار القانون».
وأض ــاف هــايــف «أرج ــو إرجــاع
الـ ـق ــان ــون إل ـ ــى ال ـل ـج ـنــة وت ـعــديــل
مواده ،فال يمكن أن نجاري الدول،
ونـ ـح ــن ال ن ـط ـب ــق ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
بالفعل».
ومـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال خ ـل ـيــل
عـ ـب ــدالـ ـل ــه« :ج ـم ـي ـع ـن ــا م ـ ــع ن ـشــر
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك خــط
رفيع بين المعلومات التي يحق
االط ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـهــا والـ ـت ــي ال يـحــق
االط ــاع عـلـيـهــا» ،مــؤكــدا ان «هــذا
األمر ال يتعارض مع حقوق الناس
المكفولة».
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
التشريعية خالد الشطي مشددا
على ان «هدف القانون هو إرساء
ال ـش ـفــاف ـيــة والـ ـن ــزاه ــة ب ـمــا يـكـفــل
االدارة ا ل ــر شـ ـي ــدة إلدارة ا مـ ــوال

ضحكة مشتركة بين صفاء والدالل

الحكومة
ال تعرف
بوصلتها
وتحمل
المواطنين
إخفاقاتها

العتيبي

أول مرة أجد
حكومة تتفق
مع نائب ان
يقدم عرضا
وتتجاهل
الـ  50نائبا
فهل هذا
يصير؟

عبدالله

الدولة ،مما يدفع مستوى الكويت
في مدركات الفساد ،وكل ما طرحه
الـنــواب سيكون موضع مراجعة
إلصدار أفضل تشريع يحقق حق
االطالع».
وتابع الشطي «أجرينا دراسة
مـ ـق ــارن ــة حـ ـ ــول عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ــدول
ض ـم ـن ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
فوجدنا المحظورات الموضوعة
في قوانينهم موجودة بالقانون
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــور» ،م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن أم ـل ــه
«اق ــرار القانون بالمداولة االولــى
وسنراجعها باللجنة».
أما النائب محمد الدالل فرفض
طلب الشطي ،مشددا على ضرورة
س ـح ــب الـ ـق ــان ــون وإرج ـ ــاع ـ ــه ال ــى
اللجنة ،وهو ما اتفق معه النائب
مبارك الحريص.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى سحب
قانون حق االطــاع ،وإعادته الى
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ل ـمــزيــد مــن
ال ــدراس ــة ،بـنـتـيـجــة  23م ــن أصــل
حضور .39
وانتقل المجلس إلــى مناقشة
ت ـقــريــر ال ـل ـج ـنــة ال ـص ـح ـيــة بـشــأن
ق ــان ــون تـنـظـيــم وب ـيــع واس ـت ـيــراد
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وأوضـ ــح
م ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـص ـح ـيــة أســامــة
الشاهين ،أن الهدف من القانون
تغليظ العقوبة على تجار األغذية
الـفــاســدة وحــرمــانـهــم مــن مــزاولــة
أي نـشــاط ،الفـتــا إلــى أن القانون
يحتاج لمزيد من الدراسة «حتى
نـ ـ ـ ــدرس الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـث ــان ـي ــة،

عمر الطبطبائي يسحب توصياته «اإلسكانية»
أثـ ــارت ال ـتــوص ـيــات الـتــي
قــدمـهــا ن ــواب منهم النائب
عمر الطبطبائي ،في ختام
مناقشة الساعتين اللتين
خـصـصـهـمــا ال ـم ـج ـلــس فــي
ج ـل ـس ـت ــه أمـ ـ ـ ــس ،ل ـم ـنــاق ـشــة
موضوع اإلسكان ردود فعل
نيابية رافـضــة ،مما اضطر
الطبطبائي إلى سحبها.
وتـ ـ ــا األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام فــي
خ ـتــام الـمـنــاقـشــة مجموعة
من التوصيات ،منها تبني
مجلس الوزراء ورشة العمل
ل ـت ـط ــوي ــر ع ـم ــل ال ـم ـط ــوري ــن
العقاريين كشريك رئيسي
في التنمية ،على أن تشكل
لجنة تضم ممثلين عن عدة
جهات ،وتنهي اللجنة عملها
بنهاية سبتمبر المقبل .كما
تـخـصــص جـلـســة بــدايــة دور
االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـم ـق ـبــل لـمـتــابـعــة
تـنـفـيــذ ال ـح ـكــومــة لـلـقــوانـيــن،
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـت ــزام الـ ـ ــوزراء

ً
متحدثا مع العازمي
الطبطبائي
بتقديم تقارير نصف سنوية
للمجلس ح ــول مــا تــم بشأن
القضية اإلسكانية.
واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب
ً
عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري قــائــا:
"سنتصدى لـقــانــون المطور
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري" .وفـ ـ ــي حـ ـي ــن أك ــد

الـنــائــب عـبــدالـلــه الــرومــي أنــه
ليس من اختصاص المجلس
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ورش عـ ـ ـم ـ ــل ،رأى
النائب ريــاض العدساني أن
"ال ـت ــوص ـي ــة غ ـيــر دس ـت ــوري ــة،
وأسجل رفضي لها" ،وشدد
ال ـنــائــب ع ــادل الــدم ـخــي على

أن "ه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــن اخـ ـتـ ـص ــاص
اللجنة اإلسكانيةَ ،
فلم نسلب
حقها؟"
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب عـ ـم ــر
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــائـ ـ ــي بـ ـسـ ـح ــب
ت ــوصـ ـي ــات ــه عـ ـل ــى أن ي ـع ــاد
ت ـ ـ ـقـ ـ ــد ي ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا ،و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم (أي
الطبطبائي) توصية جديدة
بتكليف اللجنة اإلسكانية
تبني صياغة قــانــون ينظم
عمل الـمـطــوريــن العقاريين
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي ت ـف ـع ـيــل
ترشيد اإلنفاق الحكومي.
واعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه
ً
الـ ــرومـ ــي قـ ــائـ ــا" :ال ي ـجــوز
تكليف اللجنة تقديم اقتراح
بقانون".
ورد ال ـط ـب ـط ـبــائــي" :يـجــب
علينا و ضــع جميع الجهات
التي تسبب العوائق في خانة
واحـ ــدة" .ثــم قــام الطبطبائي
بسحب الطلب للمرة الثانية.

بإضافة عدد من المنتجات حتى
نـحـمــي غ ــذاء ن ــا م ــن اي ف ـســاد او
تلف».
ووافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـل ـ ــس عـ ـل ــى
تخصيص  3دقائق لكل متحدث،
وق ــال الــدمـخــي« :الـقــانــون يلتزم
بإنشاء مختبرات على الحدود،
والمشكلة أن الحكومة ال ّ
تفعل
القوانين».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــاض
الـ ـع ــدس ــان ــي الـ ـ ــى ان «الـ ـك ــوي ــت
دخلتها مواد مسرطنة ومحرمة،
ومواد مخدرة بالسابق».
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
البابطين «انـنــا نعاني األغذية
الـ ـف ــاس ــدة .وك ـث ـي ــر م ــن أم ـ ــراض
الـســرطــان الـسـبــب فيها التجار
ال ـ ـفـ ــاسـ ــدون» ،م ــؤك ــدا «ض ـ ــرورة
فحص األغذية جيدا قبل بيعها
بـ ــاألسـ ــواق ،ولـ ــذا ي ـجــب تغليظ
العقوبات».
وع ــاد الـعــدســانــي إلــى الـقــول:
«ال أريد تخويف الناس ،ولدينا
أغذية صالحة ،وفوائض مالية،
ونطالب بالتشدد في الرقابة»،
ف ــي ح ـيــن ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
ال ـ ــروم ـ ــي ان «ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  15غـيــر
منضبطة ،ألن الـعـقــوبــات تأتي
في النصوص ال في اللوائح».
وأج ـمــع ال ـنــواب فــي حديثهم
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة اقـ ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون
والتشدد في العقوبة على تجار
االغذية الفاسدة.
فــي وقــت اش ــار النائب خليل
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ــى ال ـ ــذب ـ ــح الـ ـح ــال
متسائال عن الجهة التي تتأكد
من صحة الذبح.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد اهـ ـمـ ـي ــة ت ـش ــدي ــد
العقوبات لمنع دخــول االغذية
ا لـفــا ســدة وينبغي فحصها في
المختبرات ،واعتقد ان المشكلة
ليست فــي الـقــوانـيــن فــا توجد
رقابة حقيقية ،وهناك نــوع من
االبتزاز والتعسف في استغالل
الضبطيات القضائية.
وقال النائب صالح خورشيد:
اؤي ــد اع ـط ــاء دور اك ـبــر للقطاع
ال ـ ـخـ ــاص الن ـ ـشـ ــاء ال ـم ـخ ـت ـبــرات
لـ ـفـ ـح ــص االغـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
وتـشـغـيــل الـكــويـتـيـيــن ف ــي هــذه
المختبرات.
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الصحية النائب حمود الخضير
عن تقديم تعديالت سيتم بحثها
بــال ـل ـج ـنــة ق ـب ــل اقـ ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون
بالمداولة الثانية.
وأقــر المجلس تعديل قانون
انـ ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـغــذاء
وال ـت ـغــذيــة ب ـشــأن تـنـظـيــم وبـيــع
واسـتـيــراد المنتجات الغذائية
بــال ـمــداولــة االولـ ــى بـمــوافـقــة 45
عـ ـض ــوا ،ولـ ــم يـسـتـعـجــل اق ـ ــراره
بالمداولة الثانية ،حتى تناقش

اللجنة التعديالت الواردة.

قانون العمل األهلي
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس ال ــى تـقــريــر
الـلـجـنــة الـصـحـيــة ب ـشــأن تـعــديــل
قانون العمل في القطاع االهلي،
وأوضـ ـ ـ ــح مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـن ــة اس ــام ــة
الشاهين ان هــذا االق ـتــراح وراء ه
جهد واجتهاد رجال اولهم يوسف
ال ـف ـض ــال ــة ،الف ـت ــا الـ ــى ان تـعــديــل
قــانــون العمل االهـلــي ينص على
اس ـت ـح ـقــاق ك ــام ــل ب ـش ــأن مـكــافــأة
ن ـه ــاي ــة الـ ـخ ــدم ــة ب ـس ـب ــب ع ـب ــارة
واردة «يــراعــي قــانــون التأمينات
االجتماعية» حيث تمت ازالتها،
والتعديل الثاني هو زيادة االجازة
السنوية مــن  30يــومــا للعاملين
بالقطاع االهلي الى  35يوما.
واش ـ ــار ال ــى ان ك ــل م ــن تـقــاعــد
بعد  2010سيستفيد من القانون
ال ـحــالــي ،ل ــذا يـحـتــاج ال ــى اغلبية
مطلقة للموافقة عليه الن به اثرا
رجعيا.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االقتصادية على التقرير بسبب
االث ــر الــرجـعــي مــاحـظــات ،فكيف
ي ـتــم تـطـبـيـقــه بــاثــر رج ـع ــي؟ فهل
ستصرف الشركات وهي لم تضع
م ـخ ـص ـص ــات ل ـل ـعــام ـل ـيــن ال ــذي ــن
تقاعدوا؟ وكيف اعوض من خرج
م ــن ال ـخ ــدمــة م ـنــذ 2010؟ اعـتـقــد
ان ــه الب ــد م ــن دراس ـ ــة ف ــي الـلـجـنــة
الصحية والتأكد من هذه الجزئية.
وق ــال ع ـبــدالــوهــاب الـبــابـطـيــن:
ك ــان االث ــر الــرجـعــي م ــوج ــودا في
القانون السابق ،ولكن ما تغير هو
نص استغلته الشركات والحكومة
كانت موافقة على هذا النص في
القانون السابق.
في وقت قال النائب عبدالكريم
ال ـك ـنــدري ان ه ــذه امـ ــوال خــاصــة،
وال داعي للدفاع عن اموال خاصة
واالمـ ــوال ال ـمــوجــودة فــي حساب
الشركة.
وفي السياق ذاته ،اعترض عدد
مــن ال ـن ــواب عـلــى مــا ابــدتــه مــريــم
العقيل ،مطالبين بإقرار القانون
باغلبية  33صوتا ،ونوه الرئيس
الـغــانــم ب ــأن الـقــانــون يـحـتــاج الــى
 33صوتا بالمداولة االول ــى وان
لم يحصل فيلغى االثر الرجعي.
وقبل التصويت على القانون
نبه الرئيس الغانم بانه يجب ان
يحصل بالمداولة األولى على 33
ً
صوتا واال سقط القانون ،وبالفعل
اق ــر مـجـلــس االم ــة قــانــون تعديل
العمل في القطاع األهلي بموافقة
ً
 45عضوا.
وطالب رئيس اللجنة الصحية
حـمــود الخضير بــاقــرار الـقــانــون
بالمداولة الثانية.
ورف ــع الـغــانــم الجلسة ال ــى 19
مارس.

«الداخلية» :تعامل فوري وحازم مع أي
مظاهر تؤثر على العملية االنتخابية

ً
ً ً
اللواء النواف ترأس اجتماعا أمنيا استعدادا لـ «التكميلية»

ً
النواف مترئسا اجتماع مديري األمن
ت ـ ــرأس وك ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة الـمـســاعــد
لشؤون األمن العام اللواء الشيخ فيصل نواف
ً
ً
الـصـبــاح اجـتـمــاعــا أمـنـيــا ضــم مــديــري األمــن
بــالـمـحــافـظــات ال ـس ــت ،لـبـحــث االس ـت ـع ــدادات
األمنية لالنتخابات التكميلية لمجلس األمة
في الدائرتين الثانية والثالثة التي ستجري
في  16مارس الجاري.
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض كــل
اإلجـ ـ ــراءات األمـنـيــة ال ـتــي تــم ات ـخــاذهــا وآلـيــة
التنسيق مــع مختلف ال ــوزارات المعنية بما
يـحـقــق الـسـيـطــرة األمـنـيــة ويـحـفــظ األم ــن كي
تخرج االنتخابات بالشكل الالئق.
وق ــال ال ـل ــواء الـ ـن ــواف ،إن ه ـنــاك تعليمات

م ـشــددة مــن ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا ل ـل ــوزارة بتوفير
ك ــل الـ ـخ ــدم ــات وت ـس ـه ـيــل ج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ــراءات
ل ـل ـم ــرش ـح ـي ــن وال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــات والـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء
واجبهم الوطني على أكمل وجه.
وأوض ــح أن الـخـطــة األمـنـيــة الـتــي وضعت
تهدف إلى تحقيق السيطرة األمنية وتحقيق
النظام العام وتأمين سير عملية االنتخابات
بالدائرتين الثانية والثالثة ،وتوفير خدمات
متكاملة لجميع الناخبين في أماكن االقتراع
وخارجها.
وأكد التعامل الفوري والحازم مع أي مظاهر
مــن شأنها التأثير على العملية االنتخابية

والتصدي ألي محاولة للخروج على القانون
خالل عملية االقتراع.
وطالب النواف بأن يؤدي الجميع أعمالهم
بشكل مدروس ضمن خطة متكاملة تطبق على
أرض الواقع بوعي ومسؤولية مع مراعاة كبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة مع ضرورة
التحلي بسعة الصدر واالستفادة من التجارب
ً
السابقة وتالفي األخطاء ومعالجتها جذريا.
وأشــار إلــى التنسيق مع الجهات المعنية
في وزارت ــي التربية والـعــدل لتوفير القاعات
والصاالت ،التي ستجري فيها عملية االقتراع
وتأمين المنطقة المحيطة بها وتحديد وقت
إقفال الصناديق.
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محليات

ً
• بدء تطبيق القرار مطلع األسبوع المقبل على العمالة المنزلية ...إلكترونيا
• ُيسمح بالمغادرة فقط لحائزي اإلقامة المؤقتة
محمد الشرهان

مراجعة
«المعلومات
المدنية» في
حال وجود
موانع للتجديد
العسعوسي

أكــد الـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
العامة لشؤون اإلقامة العميد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــادر ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــان ،أن
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة
بصدد تنفيذ القرار الوزاري
ر قـ ــم  ،2019/135وا لـ ـخ ــاص
بإلغاء ملصق اإلقامة بجواز
سفر األجانب ،واالستعاضة
عنه بالبطاقة المدنية سارية
ال ـم ـف ـع ــول ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه "ل ــن
يـكــون هـنــاك ملصق لإلقامة
في جــوازات سفر المقيمين،
وأن ا لـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــة ا ل ـ ـمـ ــد ن ـ ـيـ ــة
س ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ك ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
الشخصية لحاملها".
ج ــاء ذل ــك خ ــال الـمــؤتـمــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ع ـق ــدت ــه
وزارة ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة م ـم ـث ـل ــة
ف ــي اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة ل ـشــؤون
اإلق ـ ــام ـ ــة ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،فــي
مسرح مبنى شؤون اإلقامة،
بحضور المدير العام لإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـن ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات
العميد إسماعيل الياسين،
والمدير العام للهيئة العامة
للمعلومات المدنية مساعد
العسعوسي ،والمدير العام
لالدارة العامة لمراكز الخدمة
اللواء جمال العمر ،والمدير
العام لإلدارة العامة لمباحث
اإلقامة العقيد وليد الدريعي،
ومدير إدارة العالقات العامة
العقيد صالح السهيل.

وكـ ـ ـ ــان ضـ ـم ــن ال ـح ـض ــور
ً
أي ـض ــا مــديــر إدارة جـ ــوازات
المطار العقيد بــدر الشايع،
وق ـ ـ ـيـ ـ ــادات قـ ـط ــاع ــي اإلق ــام ــة
و مــرا كــز الخدمة ،وممثل من
وزارة الخارجيـة ،وآ خ ــر عن
الطيران المدني ،وممثل عن
وزارة الصحة ،إلعالن القرار
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــإل ـغ ــاء
ملصق اإلقــامــة بـجــواز سفر
األجــانــب ،واالستعاضة عنه
بالبطاقة المدنية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان أن
"ال ـ ـقـ ــرار س ـي ـتــم تـطـبـيـقــه فــي
المرحلة األولى على حاملي
إق ــام ــة م ـ ــادة ( )20ال ـخــاصــة
ب ــال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة ،وف ــي
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة سـيـطـبــق
على جميع ا لـمــواد الخاصة
ب ــإق ــام ــات األجـ ـ ــانـ ـ ــب" ،الف ـتــا
إل ــى أن ــه أص ـبــح م ــن الـمـمـكــن
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواطـ ــن ت ـ ـجـ ــديـ ــد إقـ ــامـ ــة
العاملين لديه من حملة مادة
( )20إلكترونيا دون الحاجة
إلى مراجعة إدارات اإلقامة أو
مراكز الخدمة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ــن يـ ـت ــم
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ــأجـ ـنـ ـب ــي ،ال ـ ــذي
يحمل إقامة عــاد يــة ،بدخول
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت أو الـ ـخ ــروج
منها إال إذا كان يحمل جواز
سفر ساري المفعول ،وبطاقة
مدنية صــادرة من "المدنية"

نموذج العمالة المنزلية حملة اإلقامة مادة ()٢٠

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
وسارية المفعول ،مشيرا إلى
أنه يستثنى من شرط تقديم
البطاقة المدنية الحاصلون
على ملصق اإلقامة العادية
ب ـج ــوازات سـفــرهــم الممنوح
لهم قبل العمل بهذا ا لـقــرار،
شــري ـطــة ان ت ـك ــون إقــامـتـهــم
صالحة للدخول إلى البالد،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ـحـ ــاص ـ ـلـ ــون ع ـلــى
إقــامــات مــؤقـتــة أو إشـعــارات
م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة بـ ـم ــوج ــب م ـل ـصــق
اإلق ـ ــام ـ ــة يـ ـت ــم الـ ـسـ ـم ــاح لـهــم
ً
ب ـم ـغــادرة ال ـبــاد ف ـقــط ،وفـقــا
لــإجــراء ات المتبعة فــي هذا
الشأن.

موانع التجديد
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،اسـ ـتـ ـع ــرض
ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،آلـ ـي ــة تـجــديــد
ً
اإلقـ ــامـ ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ،حـيــث
أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـخـ ـ ــص
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرغ ـ ــب فـ ـ ــي تـ ـج ــدي ــد
إقــام ـتــه يــدخــل ع ـلــى الـمــوقــع
اإللـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
ب ـ ـ ــ"الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،ث ـ ـ ــم يـ ـق ــوم
بتسجيل بياناته الشخصية،
والـ ـضـ ـم ــان الـ ـصـ ـح ــي ،ورقـ ــم
الهاتف.
وأضاف انه في حال وجود
موانع لتجديد اإلقامة تصل
مــن يـقــوم بعملية التسجيل
رسالة نصية مفادها مراجعة
ً
"ال ـمــدن ـيــة" ،مـشـيــرا إل ــى أنها

نموذج حملة باقي مواد اإلقامة

خ ـط ــوة ف ــي ط ــري ــق الـتـطــويــر
الذي تشهده الهيئة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ـ ــح ال ـع ـم ـيــد
الياسين الخطوات التي يتم
التعامل معها من خالل موقع
ً
الحكومة اإللكترونية ،مشيرا
بذلك إلى التنسيق بين قطاع
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالت ـص ــاالت وق ـطــاع شــؤون
اإلقامة.
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن ع ـ ـلـ ــى ا ل ـك ـف ـي ــل
طالب المعاملة الدخول على
موقع الحكومة اإللكترونية،
واختيار وزارة الصحة لشراء
الضمان ،ثم ينتقل إلى موقع
"الداخلية" ويسجل الدخول
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذ،
وان كـ ــان س ـبــق دخ ــول ــه ولــه
رقم حساب فسيقوم بإجراء
عـمـلـيــة ال ـت ـجــديــد ب ــداي ــة مــن
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـكـ ـفـ ـي ــل وبـ ـه ــا
العمالة المنزلية ا لـتــي على
كفالته ،ليعرف ان كان هناك
مخالفات مــرور يــة أو تنفيذ
أحكام.

بيان «الداخلية»
ومـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت
وزارة الداخلية إلغاء العمل
ب ـم ـل ـص ــق اإلق ـ ــام ـ ــة الـ ـع ــادي ــة
واالستعاضة عنه بالبطاقة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــدره ــا
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات

الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وت ـع ـت ـب ــر ب ـم ـنــزلــة
إثـ ـب ــات إق ــام ــة لــأج ـن ـبــي فــي
ً
الكويت ،اعتبارا من  10مارس
الجاري.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
أمـ ـ ــس ،إن ـ ــه ل ــن ي ـت ــم ال ـس ـمــاح
لألجنبي ،ا لــذي يحمل إقامة
ع ـ ــادي ـ ــة دخـ ـ ـ ــول ال ـ ـكـ ــويـ ــت أو
ا لـ ـ ـخ ـ ــروج م ـن ـه ــا إال إذا ك ــان
يـ ـحـ ـم ــل جـ ـ ـ ــواز سـ ـف ــر س ـ ــاري
الـ ـمـ ـفـ ـع ــول وب ـ ـطـ ــاقـ ــة م ــدن ـي ــة
ص ـ ـ ــادرة م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للمعلومات المدنية وسارية
المفعول.
وأوضحت أنه يستثنى من
شرط تقديم البطاقة المدنية
الـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـل ـ ــون ع ـ ـلـ ــى م ـل ـصــق
اإلقـ ــامـ ــة الـ ـع ــادي ــة ب ـ ـجـ ــوازات
س ـف ــره ــم ال ـم ـم ـن ــوح ل ـه ــم قـبــل
الـعـمــل ب ـهــذا الـ ـق ــرار ،شريطة
أن ت ـك ــون إق ــام ـت ـه ــم صــالـحــة
ل ـلــدخــول ال ــى ال ـب ــاد ،وكــذلــك
األش ـخــاص الـحــاصـلــون على
إق ــام ــات مــؤقـتــة أو إش ـعــارات
مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة ب ـ ـمـ ــوجـ ــب م ـل ـصــق
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة يـ ـت ــم ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـهــم
ً
ب ـم ـغ ــادرة الـ ـب ــاد ف ـقــط وف ـقــا
لـ ـ ــإجـ ـ ــراء ات ال ـم ـت ـب ـع ــة ب ـه ــذا
الشأن .وذكر بيان الوزارة أن
ذلك يأتي بناء للقرار الوزاري
ر ق ــم  ١٣٥لـسـنــة  ٢٠١٩بـشــأن
ت ـعــديــل ب ـعــض أح ـك ــام ال ـقــرار
ا ل ـ ـ ـ ـ ــوزاري ر قـ ـ ــم ١٩٨٧ / ٦٤٠
بالالئحة التنفيذية لقانون

إقامة األجانب ،وما جرى من
إض ــاف ــة ع ـلــى الـ ـم ــادة  ١٢مــن
القرار الوزاري ليصبح نصها:
"تثبت بيانات اإلقامة العادية
بــالـبـطــاقــة الـمــدنـيــة ال ـصــادرة
من الهيئة العامة للمعلومات

المدنية ،أما اإلقامة المؤقتة
الـمـنـصــوص عـلـيـهــا بــالـمــادة
 14مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار فـتـثـبــت
ب ـيــانــات ـهــا ف ــي جـ ـ ــواز ال ـس ـفــر
أو الــوثـيـقــة ال ـتــي ت ـقــوم مقام
الجواز".

ً
عرض آللية التجديد إلكترونيا
قــدم مساعد مــديــر إدارة نظم المعلومات الـمـقــدم بشار
ً
السيد هاشم عرضا آللية تجديد المعلومات ،وكيفية انجاز
ً
المعاملة اإللكترونية ،مشيرا إلى أن النظام سيتيح تنفيذ
معامالت اإلقامة قبل انتهائها بشهرين.

الجواز والبطاقة للمغادرة ودخول البالد
شدد العميد الشعبان على ضرورة توافر البطاقة المدنية
إلى جانب جوازات السفر بشكل دائم عند مغادرة البالد أو
الـعــودة إلــى الـبــاد ،الفتا إلــى انــه باستطاعة أي وافــد لديه
«استيكر» على جواز سفره ولديه مدة إقامة صالحة ان يتنقل
من والى الكويت إلى حين انتهاء صالحية اإلقامة.

ال توضيح حول فقدان البطاقة
لــم يــوضــح الـمـســؤولــون فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي مــا إذا
كانت هناك آلية محددة يمكن اتباعها في حال فقد البطاقة
ً
المدنية للوافدين خارج الكويت عند الحضور مجددا للبالد،
حيث جاء في المؤتمر ان وجود الجواز والبطاقة المدنية
يعتبران لصيقين وشــرطــا لـلـمـغــادرة وال ـعــودة الــى البالد
بالنسبة للوافدين.

ً
ً
الخضر يبحث التعاون العسكري مع أميركا ضبط  181عامال مخالفا في جامعة «الشدادية»
اسـتـقـبــل رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر ،بمكتبه صباح
أمس ،مستشار وزير الدفاع األميركي للتطوير
والتحديث الفريق المتقاعد مايكل دي باربيرو،
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
والـمــواضـيــع ذات االهـتـمــام المشترك وسبل
تطويرها وتعزيزها.
فــي مجال آخــر ،زار رئيس األرك ــان العامة،
يرافقه سفير المملكة المتحدة لدى البالد مايكل
دافنبورت ومساعد آمر القوة البحرية اللواء
الركن بحري إدريــس إدريــس بزيارة السفينة
المدمرة البريطانية ( ،)HMSDRAGONظهر
ام ــس ،والـمــوجــودة فــي ميناء الـشــويــخ ،وكــان
في استقبالهم لحظه وصولهم طاقم السفينة.
واس ـت ـمــع الـخـضــر إل ــى إي ـج ــاز ع ــن الـمـهــام
وال ــواجـ ـب ــات ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا الـسـفـيـنــة ،كما

●

أعلن المدير العام للهيئة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة
أح ـمــد ال ـمــوســى ض ـبــط 181
ً
ع ـ ــام ـ ــا م ـخ ــال ـف ـي ــن ل ـق ــان ــون
ال ـع ـمــل وال ـ ـقـ ــرارات الـمـن ـفــذة
لـ ــه فـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـش ــدادي ــة،
أ م ــس ،ضـمــن أ ع ـمــال اللجنة
المشتركة المكونة من هيئة
ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ووزارتـ ـ ـ ــي
الداخلية
والتجارة وبلدية الكويت
لضبط سوق العمل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــى ،ف ــي
تصريح صحافي ،إن حملة

ً
الخضر مستقبال المسؤول األميركي
تــم مناقشة أهــم األم ــور المتعلقة بالجوانب
العسكرية ،التي تعود بالنفع من خالل تبادل
الخبرات وتعزيز التعاون العسكري المشترك،

جورج عاطف

ً
مشيدا بعمق العالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين وح ــرص الطرفين على تعزيزها
وتطويرها.

«األوقاف» :رفع معدالت الرضا لدى الحجاج
●

محمد راشد

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية فريد عمادي ،أن "حمالت
ال ـحــج الـكــويـتـيــة ت ـص ــدرت ال ــري ــادة
بين مثيالتها في العالم اإلسالمي"،
ً
مبينا ان "هذه الحمالت لعبت دورا
مهما استطاعت من خالله المحافظة
بجدارة على هذه المكاسب والبحث
عــن سـبــل تنميتها عــامــا بـعــد آخــر،
ً
ام ـت ـث ــاال ألواص ـ ــر ال ـش ــراك ــة الـقــائـمــة

ب ـي ـن ـهــا وب ـي ــن إدارة شـ ـ ــؤون ال ـحــج
والعمرة".
وق ــال ع ـمــادي خــال الحفل الــذي
أقامته إدارة شؤون الحج أمس األول،
لتكريم الحمالت الكويتية المتميزة،
برعاية وزيــر األوق ــاف وزيــر الدولة
لشؤون البلدية ،فهد الشعلة ،إن "هذه
الجائزة التي تعتبر نقلة تطويرية
أث ـم ــرت ع ــن ج ـ ــدارة ه ــذا الـتـمـيــز ،إذ
ب ــادرت  14حملة حــج مــن أص ــل 49
ً
حملة إيمانا منها بأهمية تجويد

األداء وت ـطــويــره ،إضــافــة إل ــى خلق
روح المنافسة الشريفة بين الحمالت
ورفـ ــع م ـع ــدالت ال ـك ـفــاءة وف ــي إط ــار
تعزيز ثقافة التميز لــدى الحمالت
ً
وت ـش ـج ـي ـعــا ل ـل ـم ـشــاركــة اإلي ـجــاب ـيــة
في الجائزة خالل السنوات القادمة
والحرص على رفع معدالت الرضا
لدى الحجاج".
بــدوره ،قــال وكيل وزارة األوقــاف
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ــاع ــد
ً
لإلعالم والعالقات الخارجية ندبا

م ـح ـمــد ال ـع ـل ـيــم إن "هـ ـ ــذه ال ـج ــائ ــزة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ألصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـمـ ــات
المتميزة ،تمت عبر استطالع من آراء
الحجاج ،وبالتالي تجاوز متوسط
رض ــا الـحـجــاج  94فــي الـمـئــة ،األمــر
ال ــذي يــدعــونــا إلــى مــزيــد مــن العمل
والجهد".
وأكد أن "الطموح الذي نعمل من
أجل تحقيقه هو الريادة في العمل
اإلس ــام ــي ،وذل ــك مــن خ ــال حــرص
القائمين على العمل على االستمرار

في هذا النهج الذي يحقق ذلك ،ولذا
فنحن نواصل الليل بالنهار في عمل
ً
مستمر ودائم أمال في تحقيق رضا
ً
رب العالمين أوال ،ثم رضا ضيوف
الرحمن" ،مشيرا إلى ان "هذه النسخة
الـتــي تحققت هــذا الـعــام خير دليل
على تقدم العمل نحو األفضل إذا ما
تمت مقارنتها بالعام الماضي الذي
سجلت فيه نسبة رضا الحجاج 91
في المئة".

الغامدي ضيف برنامج «الثقافة اإلسالمية» «الزكاة» يحوز الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية
قـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـث ـق ــاف ــة اإلس ــامـ ـي ــة بـ ـ ــوزارة
األوق ــاف وال ـشــؤون اإلسالمية د .بــدر أبــا ذراع إن
اإلدارة تستضيف حاليا فضيلة الشيخ د .عبدالله
الغامدي ،من السعودية ،للمشاركة في البرنامج
الثقافي الذي تقيمه اإلدارة من  6إلى  8الجاري.
وأضاف أبا ذراع ،في تصريح أمس ،أن الغامدي
سيلقي عــدة محاضرات ثقافية شرعية فــي عدد
م ــن مـســاجــد ال ـكــويــت ،إذ يـلـقــي ال ـي ــوم مـحــاضــرة
فــي مسجد عبدالله الــزيــر بمنطقة الـنـقــرة ،وغــدا
م ـحــاضــرة ف ــي مـسـجــد دع ـي ــج ال ـص ـبــاح بمنطقة
الصباحية.
وأشــار إلى أن المحاضرات ستكون بعد صالة
المغرب ،ويصاحبها بث مباشر على حساب الوزارة
عـلــى "ان ـس ـت ـغ ــرام" ،داع ـي ــا الـجـمـهــور إل ــى حـضــور
البرنامج الثقافي واالستفادة من ضيف الوزارة.

بدر أبا ذراع

أعلن رئيس قسم التدريب في
بيت الزكاة سامي العلي ،حصول
البيت على الرخصة الدولية "ISA
 "LICENSEالمعتمدة من األكاديمية
الدولية للمسؤولية االجتماعية
 الشبكة اإلقليمية للمسؤوليةاالج ـت ـمــاع ـيــة ،وب ــرن ــام ــج االت ـفــاق
العالمي لألمم المتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن ب ـيــت ال ــزك ــاة
سباق في الحصول على العديد
من الشهادات في مجاالت عديدة،
م ـن ـه ــا ن ـ ـظـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة اإلداري ـ ـ ـ ــة
 9001وم ــواص ـف ــات أم ــن وســريــة
المعلومات  26001ونظام سالمة
ً
األغذية ،مضيفا أن "البيت حصل
كــذلــك عـلــى ج ــائ ــزة الـشـيــخ ســالــم

العلي للمعلوماتية على مستوى
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى جــائــزة الشفافية مــن مملكة
البحرين".
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن مـ ـح ــاض ــرات
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ،الـ ـ ـت ـ ــي أداه ـ ـ ـ ـ ــا عـ ــدد
مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
الـشـهــادات الــدولـيــة والمعتمدين
من المنظمات الدولية ،دارت حول
م ـف ـهــوم وم ــواصـ ـف ــة ال ـم ـســؤول ـيــة
ا لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة آ يـ ـ ـ ـ ـ ــزو ،26000
وأخ ــاقـ ـي ــات مـ ــدونـ ــات ال ـس ـل ــوك،
وم ــؤش ــرات ت ـقــاريــر أداء الخطط
التنموية وتجربة المدن الصحية،
ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـصـ ـمـ ـي ــم وإع ـ ـ ـ ـ ــداد
التقارير.

سامي العلي

ال ـل ـج ـنــة أسـ ـف ــرت ع ــن ضـبــط
ً
 117عــا مــا م ــادة  ( 20خ ــدم)
ً
و 15ع ــا م ــا ( ت ــر ب ـي ــة أ غ ـن ــام)
ً
و 49عــا مــا م ــادة  ( 18قـطــاع
أهلي).
وأفاد بأن الهيئة ستتخذ
كـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـق ــان ــون ـي ــة
بحق تلك العمالة وأصحاب
األعمال المخالفين ،وسيتم
ت ـحــويــل ال ـع ـمــال م ــن ال ـمــادة
(  )17إ لـ ــى وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة
التخاذ اإلجراء ات القانونية
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــم ،أم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال
المخالفون التابعون لتربية
األغنام
وا ل ـق ـط ــاع األ ه ـل ــي فسيتم

وقف ملفات أصحاب العمل
إلـ ـ ــى حـ ـي ــن إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـع ـم ــال ــة
المخالفة وإ ع ــادة التفتيش
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـلـ ـف ــات مـ ـ ــرة أخـ ــرى
لـلـتــأكــد مــن م ــزاول ــة الـنـشــاط
التجاري.
ودعـ ـ ــا أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـم ــال
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ــى االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
بتطبيق أحكام قانون العمل
بــالـقـطــاع األه ـلــي وال ـق ــرارات
الوزارية المنفذة له.

«المواصالت» :تسلمنا 5869
ً
ً
طردا بريديا خالل شهرين
●

يوسف العبدالله

أ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــت و ز ا ر ة
المواصالت أن عمالء قطاع
ال ـ ـبـ ــريـ ــد م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن اس ـت ـج ــاب ــوا
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ــرسـ ــائـ ــل
الـ ـنـ ـصـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي أج ـ ــراه ـ ــا
م ــوظـ ـف ــو مـ ـك ــات ــب ال ـب ــري ــد
ألصحاب الطرود البريدية
وال ـبــريــد الـمـمـتــاز ال ــواردة
م ــن خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت خــال
شهري يناير وفبراير.
وأوضحت الــوزارة ،في
بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،أن إج ـمــالــي
ال ـم ـت ـس ـل ـمــات م ــن ال ـط ــرود
البريدية والبريد الممتاز
عـ ـب ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـه ــات ـف ــي
بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت  ،5 8 6 9بـ ـيـ ـنـ ـم ــا
الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـن ـص ـي ــة ال ـت ــي
اس ـ ـت ـ ـجـ ــاب لـ ـه ــا أصـ ـح ــاب
"ال ـب ـعــائــث" ال ـبــريــديــة وتــم
تسليمها لهم بلغت .517
وأك ـ ـ ـ ــدت أن ـ ـهـ ــا ت ـح ــرص
دائ ـم ــا عـلــى إي ـج ــاد أفـضــل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـضـ ـم ــن
تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـس ـل ـيــم
"ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــث" ال ـ ـبـ ــريـ ــديـ ــة
ألص ـحــاب ـهــا دون تــأخ ـيــر،

مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن ا ل ـم ــو ظ ـف ـي ــن
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
البريد يقومون باالتصال
ال ـه ــات ـف ــي ب ــأص ـح ــاب ه ــذه
"ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــث" ودع ـ ــوتـ ـ ـه ـ ــم
للحضور لتسلمها ،و فــي
حــال عــدم الــرد يتم إرســال
رس ـ ــائ ـ ــل نـ ـصـ ـي ــة ق ـص ـي ــرة
للعميل باللغتين العربية
واالن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة ع ـ ـلـ ــى رقـ ــم
هاتفه المحمول.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ه ــذه
الخدمات تم تدشينها في
يناير الماضي ،داعية في
ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه ال ـمــواط ـن ـيــن
والـم ـق ـي ـم ـيــن ال ــذي ــن تـلـقــوا
رســائــل نـصـيــة أو اتـصــاال
ه ـ ــاتـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة
مـ ــراج ـ ـعـ ــة مـ ـكـ ـت ــب الـ ـب ــري ــد
المختص لتسلم "بعائثهم"
البريدية.
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ُ ّ
ندوة «الحقوق» تحذر من نقل األموال عبر الحدود

الشامي :النظام المصرفي ّ
يتعرض للمشاكل نتيجة اإلجراءات الرقابية في دول تعاني اإلرهاب
أحمد الشمري

نظمت «الحقوق» حلقة
نقاشية تحت عنوان «مكافحة
غسل األموال وتمويل
اإلرهاب» ،أمس ،ضمن
الموسم الثقافي للكلية ،برعاية
عميدها د .فايز الظفيري.

أكــد نــائــب مــديــر نيابة األم ــوال
ال ـع ــام ــة ح ـم ــود ال ـش ــام ــي أن نقل
األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـن ـق ــدي ــة ع ـب ــر الـ ـح ــدود
يعرض النظام المصرفي للمشاكل،
فقد تكون هناك إج ــراءات رقابية
ع ـلــى ب ـعــض الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـعــانــي
االرهاب في المحيط االقليمي ،مما
يوقعها بالمشاكل ،ويضعها على
الالئحة السوداء ،لدعم هذه األموال
المشبوهة.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال تـنـظـيــم كلية
الحقوق حلقة نقاشية تحت عنوان
"مـكــافـحــة غـســل األم ـ ــوال وتمويل
اإلرهاب" ،أمس ،والتي تأتي ضمن
الموسم الثقافي للكلية ،برعاية
عميدها د .فايز الظفيري.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـش ــام ــي أن ال ـن ـظــم
القانونية ومراقبة األموال اصحبت
أكثر فاعلية مع مرور الزمن ،فالبالد
اتجهت إلى أن يكون دعم البرامج
الخيرية عن طريق البنوك ،بحيث
يمكن تتبع األم ـ ــوال وال ـتــأكــد من
مسارها.
وذكر أن وضع دول على القائمة

الـ ـس ــوداء قــد يتسبب فــي حــرمــان
مواطنيها من استخدام بطاقاتهم
البنكية وتوقف معامالتهم المالية
ً
ف ــي ال ـ ــدول ال ـخــارج ـيــة ،مـبـيـنــا أن
انشاء وحدات التحريات المالية في
بعض الدول يساهم في الكشف عن
األموال المشبوهة ،خاصة مع عدم
كشف البنوك لحسابات ومعلومات
عمالئها ،بينما تجمع تلك الوحدات
معلومات عن بعض األف ــراد وعن
الحسابات المتضخمة.
واعتبر أن جريمة غسل األموال
مستحدثة فــي الـقــانــون الجزائي،
وق ـ ــد أوجـ ـ ـ ــدت ألغـ ـ ـ ــراض مـعـيـنــة،
مـتـطــرقــا ال ــى ال ـعــديــد م ــن االمـثـلــة
لها ،في كيفية استخدام االنظمة
الخاصة بغسل االموال وتضخمها.
وأوض ــح أن "الــواقــع العملي قد
كشف أن التعليمات الصادرة من
البنك الـمــركــزي قبل  10سـنــوات،
فيما يخص اإلقــراض واالقتراض
بما ال يتجاوز  40في المئة ،جعلت
ه ـنــاك مشكلة ف ــي الـتـمــويــل ،وقــد
ظهر مؤخرا كثير من المؤسسات

متحدثو الحلقة النقاشية
لتكييش ال ـقــروض تـ ّـدعــي تجاوز
نسبة الـ 40في المئة ،بسرية تامة،
ً
السـتـغــال حــاجــة األفـ ـ ــراد ،مبينا
أن ذل ــك ق ــد ي ـكــون وس ـي ـلــة لغسل
األمــوال ،كما تقع هذه المؤسسات
في جريمة الربا الفاحش.
ومــن جانبه ،ذكــر الحقوقي في
إدارة مكافحة غسل االموال وتمويل
االره ــاب ب ــوزارة الداخلية المقدم
محمد الكوح أن وحــدة التحريات

المالية مستقلة تتخذ قرارها من
جانب اللجنة التنفيذية ،وال سلطان
عليه ،كما هو في المعايير الدولية
ً
لتلك الــوحــدات ،مبينا أن الوحدة
ت ـص ـل ـهــا اخ ـ ـط ـ ــارات مـ ــن ال ـب ـنــوك
وشركات الصرافة لتقوم بالتحري
عــن بعض الـحـســابــات وتـقــرر إما
حـفــظ اإلخ ـط ــار أو إبـ ــاغ النيابة
الـعــامــة .وأض ــاف الـكــوح أن الربا
ً
الفاحش من أكثر الجرائم انتشارا

ف ــي ال ـف ـتــرة االخـ ـي ــرة ،كـمــا تحدث
عمليات تمويه عــن تلك الجرائم
مـ ــن ج ــان ــب ب ـع ــض ال ـم ــؤس ـس ــات
والشركات ،كما ظهرت جرائم أخرى
كالنصب ال ـع ـقــاري ،ال ــذي تضرر
على أثره عدد كبير من األشخاص،
ً
الفتا إلــى المبالغ التي تقاضتها
الشركات المتهمة تصل إلى عشرات
الـمــايـيــن ،وأن بـعــض المتهمين
أحيلوا إلى النيابة العامة .

academia@aljarida●com

«التطبيقي» :فتح التقديم
لبعثات فائقي الدبلوم
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب
التقديم لإليفاد في بعثات طالبية "التكميلية  "2لحملة الدبلوم
المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي
 2018/2017خالل الفترة من اليوم حتى األحد  17الجاري.
وأكــد مدير إدارة البعثات والعالقات الثقافية في الهيئة
جــاســم ال ـق ـع ــود ،أن ب ــاب ال ـت ـقــديــم م ـف ـتــوح لـخــريـجــي كـلـيــات
الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية والعلوم الصحية
والمعهد العالي للطاقة والمعهد العالي لالتصاالت والمالحة،
ومعهد التدريب اإلنشائي الستكمال درجة البكالوريوس على
أن يكون التقديم عبر الموقع اإللكتروني للهيئة.
وأضاف القعود أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين
هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ،وأن يكون من خريجي
ال ـع ــام ال ــدراس ــي  ،2018/2017وأال ي ـكــون مــوظـفــا ب ــأي جهة
ً
حـكــومـيــة أو خــاصــة عـنــد اإليـ ـف ــاد ،وأن ي ـكــون ح ــاص ــا على
شـهــادة الــدبـلــوم مــن إح ــدى كليات أو معاهد الهيئة بمعدل
عام ال يقل عن  3نقاط في نظام  4نقاط ،وأن يكون تخصص
البكالوريوس الموفد إليه امتدادا لتخصص الدبلوم أو في
نفس دائرة التخصص.
وبـ َّـيــن أن الـشــروط تشمل كــذلــك مناسبة شـهــادة الثانوية
الحاصل عليها المتقدم للتخصص الــذي سيتم إيفاده إليه
وفقا للقرارات الوزارية ( ،)2011/246 ،2011/132وأن يستكمل
جميع المستندات المطلوبة خالل شهر من تاريخ إعالن نتأئج
القبول ،وأن يلتزم بااللتحاق بالبعثة خالل سنة من تاريخ
ترشيحه للبعثة ،كحد أقصى.

سفير بريطانيا :المملكة المتحدة
الكندري :المعرض الوظيفي بـ« »GUSTحلقة
●والكويت تعززان عالقة ثنائية قوية وصل بين الخريجين ومؤسسات العمل الوطنية
فيصل متعب

أكد السفير البريطاني في الكويت مايكل دافنبورت
أن المملكة المتحدة والكويت يمضيان قدما في تعزيز
عالقة ثنائية قوية ورائعة ،عبر المشاركة المعرفية
والتبادل الثقافي ،وإرساء منظومة من التفاهم الثقافي
بين البلدين ،منذ توقيع معاهدة الصداقة بين المملكة
المتحدة والكويت في عام  ،1899مما يجعلنا نحتفل
عاما على توقيع اتفاقية الصداقة
اليوم بمرور ً 120

بين البلدين .وذكر دافنبورت ،في كلمة له على هامش
حفل أقامه المجلس الثقافي البريطاني أول من أمس،
لخريجي برنامج الــدراســة بالمملكة المتحدة ،في
فندق جي دبليو ماريوت ،أن المملكة المتحدة تمتلك
نظاما تعليميا عالمي المستوى ساهم بدور جوهري
ومــؤثــر فــي مختلف المهن والتوقعات المستقبلية
للناس من جميع انحاء العالم ،مشيرا الى ان مساهمة
هذا النظام تجلت في إنجازات مميزة قام بها الفائزون
لتكريمهم اليوم.

منذر الكندري« :االتصاالت» يوفر 24
برنامج تدريب تحاكي علم البيانات
●

فيصل متعب

أكـ ــد م ــدي ــر م ـع ـهــد االتـ ـص ــاالت
والمالحة الكابتن منذر الكندري،
أن المعهد هو الرافد الوحيد على
مستوى الكويت لتوفير الـكــوادر
الوطنية الفنية المدربة في مجال
االت ـصــاالت السلكية والالسلكية
وعلوم المالحة البحرية والجوية،

حيث وفر منذ نشأته قرابة  25ألف
خريج وخريجة لسوق العمل من
مختلف التخصصات ،كما يوفر
 24برنامجا تدريبيا في مختلف
الـتـخـصـصــات ال ـتــي تـحــاكــي علم
البيانات وتخدمه .جاء ذلك خالل
تنظيم هيئة التطبيقي ،برعاية
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام د .ع ـلــي الـمـضــف،
م ــؤت ـم ــر "الـ ـ ـم ـ ــرأة ف ــي مـ ـج ــال علم

البيانات" ،على مسرح "االتصاالت
والمالحة" ،أمس .وقال نائب المدير
الـعــام للهيئة لـشــؤون التدريب د.
طــارق العميري ،إن فكرة المؤتمر
م ـم ـيــزة ج ـ ــدا ،ألن ــه ي ــرب ــط م ــا بين
ال ـم ـعــرفــة ف ــي ع ـلــم ال ـب ـيــانــات ومــا
توصل إليه هذا المجال ،وهذه هي
المبادرة األولى" ،بأن نكون مع 106
دول إلحياء هذا الحدث.

●

حمد العبدلي

أك ــد الـمــديــر ال ـعــام للصندوق
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة
والـمـتــوسـطــة إبــراه ـيــم الـكـنــدري
أن ال ـم ـعــرض الــوظـيـفــي ال ـحــادي
والـعـشــريــن فــي جــامـعــة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
يعد حلقة الــوصــل بين خريجي
الجامعة والشركات والمؤسسات
الوطنية العاملة بالكويت ،والتي
ً
نرى منها إقباال ومشاركة كبيرين
في هذا المعرض ،لعرض الفرص
الــوظـيـفـيــة ال ـم ـتــاحــة أمـ ــام طلبة
وخريجي الجامعة الراغبين في
العمل لديهم.
جاء ذلك خالل افتتاح معرض
ال ـ ـف ـ ــرص ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـسـ ـن ــوي
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،ال ـ ـ ــذي
تنظمه جــا مـعــة ا لـخـلـيــج للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،ت ـح ــت رع ــاي ــة
المدير العام للصندوق الوطني
ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة إبراهيم
الكندري ،وحضور رئيس مجلس
أمناء جامعة الخليج محمد البحر

جانب من الجولة في المعرض
ورئيس الجامعة د .وليد بوحمرا،
ب ـم ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر مـ ــن  45شــركــة
ومؤسسة من مختلف القطاعات
بــال ـكــويــت إلت ــاح ــة ال ـم ـج ــال أم ــام
الطلبة والخريجين ،للتعرف على
الـفــرص الوظيفية المحتملة في
سوق العمل.
ومــن جــانـبــه ،أش ــار البحر إلى
أن "ال ـجــام ـعــة تــركــز بـشـكــل كبير
ع ـلــى إعـ ـ ــداد طــاب ـنــا وطــالـبــاتـنــا
وخ ــري ـج ـي ـن ــا ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،لـيــس
ف ـق ــط م ــن ال ـن ــاح ـي ــة األك ــادي ـم ـي ــة،
ب ـ ــل بـ ـت ــوسـ ـي ــع آف ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــم خ ـ ــارج

ً
نـطــاق الفصول الــدراسـيــة أيـضــا،
واالنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ــي أن ـش ـطــة تصقل
ً
شخصيتهم وتعززها" ،مؤكدا أن
"هذا المعرض يتيح فرصة ممتازة
للتواصل بين الطلبة والشركات
وبدء رحلة عمل ناجحة معا".
وقــال رئيس الجامعة د .وليد
بوحمرا إن هــذا المعرض يعتبر
من المعارض الرئيسية للجامعة،
وهو حدث نحرص على تنظيمه
كل عام ودعوة الرعاة الرئيسيين
واص ـ ـحـ ــاب الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة،
مـبـيـنــا ان ه ــذا ال ـم ـعــرض يعتبر

ف ـ ــرص ـ ــة ل ـل ـخ ــري ـج ـي ــن ل ـل ـت ـع ــرف
عـلــى ف ــرص الـعـمــل الـمـتــاحــة لهم
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وب ـي ــن ب ــوح ـم ــرا أن ال ـم ـعــرض
هذا العام جاء برعاية الصندوق
الوطني لدعم المشاريع الصغيرة
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وبـحـضــور مــديــره الـعــام إبراهيم
ال ـك ـن ــدري ،الـ ــذي أوضـ ــح ال ـفــرص
ال ـم ـت ــاح ــة ل ـل ـخــري ـج ـيــن ،لـلـتـقــدم
لهذا الــدعــم ،وأن الصندوق يقوم
بتثقيف الـمـتـقــدمـيــن لـمـثــل هــذه
المشاريع.

األنصاري :مؤتمر
الصيدلة يضم كوكبة
من الباحثين
أكـ ــد م ــدي ــر جــام ـعــة ال ـكــويــت
د .ح ـ ـس ـ ـيـ ــن األ ن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاري ،أن
الـ ـج ــامـ ـع ــة ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى أن
يكون المؤتمر الدولي السابع
للصيدلة منتدى عالميا يضم
كوكبة متميزة من األكاديميين
وال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن وال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن
ل ـل ـتــواصــل ال ـع ـل ـمــي وال ـت ـب ــادل
المعرفي في مجاالت الصيدلة
ل ـ ـعـ ــرض ومـ ـن ــاقـ ـش ــة األب ـ ـحـ ــاث
والتطبيقات الحديثة.
وش ـكــر األنـ ـص ــاري ضـيــوف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر وال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ـ ـيـ ــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ـت ـهــم
ً
لـ ـل ــدع ــوة ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ـه ــم طـيــب
اإلقامة في الكويت.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال رع ــايـ ـت ــه
وافـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ك ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـي ــدل ــة
مؤتمرها الدولي السابع امس
االول .ويهدف هذا المؤتمر إلى
ت ـطــويــر ك ــل م ــا يـمـكــن مـعــرفـتــه
ع ــن األدويـ ـ ـ ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذا
التطوير فيما يصب لمصلحة
المريض تحت عنوان "األدوية:
مــن االكتشاف والتوصيل إلى
االستخدام األمثل" ،ويستمر إلى
 7مارس الحالي في قاعة سلوى
الصباح -فندق مارينا.

local@aljarida●com

دلبلا
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ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

ﺑﻴﺮﻧﺎرد أﻓﻴﺸﺎي*

ً
ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻛﻬﺬا؟
أﺛﺒﺘﺖ أﺣــﺪاث  2011وﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،وﺟﻮد ﻓﺠﻮات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺪول ،وﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ،وﻓﻲ أوﺳﺎط ﻧﺨﺒﻬﺎ وﻗﻮاﻫﺎ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت واﻟﺜﻮرات،
واﻟﺬي ﺗﻤﻨﺎه اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﻢ ،ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻮﻟﻴﺪ" ...ﻣﺜﻞ أوروﺑﺎ"!
وﻟﻨﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﻴﺎل أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻌﺪدي
اﻟـﻌـﺼــﺮي" ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻷوروﺑ ــﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻗــﺎم ﻓﻌﻼ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎن ﻣــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳـﺤــﺪث؟ وﻣــﺎ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺸــﺮاﺋــﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
إزاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺪار
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ أﻧﻈﻤﺔ
أوروﺑﺎ؟
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ أن ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻮرا
أو ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ،ﺛﻼث ﻗﻮى أو ﺷﺮاﺋﺢ أو ﺗﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻗﻮى ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﻤﻦ "ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺛﻮرة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﻮر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.
 -1اﻷوﻟﻰ واﻷﻫﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺄﺣﺰاب اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎرﻫﺎ
ﻧﺤﻮ أﻫﺪاﻓﻪ ،ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻓﻬﺆﻻء
ﻳ ــﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ "ﻣــﺄﻣــﻮرﻳــﻦ" ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ "دوﻟ ــﺔ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ" ،وﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ
"اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻷﻣﺜﻞ أو "دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ" أو "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"،
وﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف وﻣﺠﺮب ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ وﺑﺮاﻣﺠﻪ ،أن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ،أﻋﻈﻢ ﻣﺎ
ﻳﻬﺪد أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ إن ﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬه
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻋﺰزت اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وإﻃﻼق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﺸﺮ،
وإﺣﺪاث ﺗﺤﻮل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﺿﻊ اﻟﻤﺮأة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ وأﺣﺰاﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﻬﺬا ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل إدارة اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻋــﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ إﻋﻄﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻻ ﺷﻚ أن أي ﻧﻈﺎم ﻋﺼﺮي ﺳﻴﺘﺒﻊ ﺣﺘﻤﺎ
ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ،وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ وﻣﻌﺎداة اﻟﺘﻴﺎر
ً
ً
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻪ ،ﻋﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ ﻓﻴﺤﺎول ﺗﻐﻴﻴﺮه أو إﺳﻘﺎﻃﻪ.
 -2ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ"،
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﺟـﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟـﻘــﺎدة ﻣﻤﻦ أدوا ،وﻻ
ً
ً
ﻳــﺰاﻟــﻮن ،دورا ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ راﻗﺐ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺮب اﻟﺸﺒﺎب وﺑﻌﻴﻦ ﻳﻘﻈﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1950ﻣﺜﻼ ،اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺤﻜﺎم اﻟﻘﺪاﻣﻰ .وﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إن ﻓﺸﻞ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب أدى إﻟﻰ ّﻗﻠﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح ،واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ،د .ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪوري ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮى اﻟﺤﻜﺎم
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﻴﻦ :اﻟﺠﻴﺶ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻋﻤﺪ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﻮش
ّ
ﻳﺸﺘﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ.
إﻟﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﺣﻴﻦ
وﻗ ــﺪ ﺣ ــﺎول اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﻮن ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻻﻧ ـﻘــﻼﺑــﺎت اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
أﺣــﻮال اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﻼك وﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ،وﻗــﺪ ﺟــﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻲ دول ﻣﻨﻬﺎ زادت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ً
اﻧﻘﻼﺑﺎ ،وﻛــﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺜــﻮرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻣــﺎ إﻗﺎﻣﺔ
"أﻧﻈﻤﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ" ،ﻛﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ
واﻟﻴﻤﻦ ،أو إﻋــﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﺸﻮﻫﺔ أو اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ وﺳﻌﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻜﻢ رﻓﺎﻗﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وأزاﺣﻮا
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ واﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ،وﻟﻌﻞ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻴﻬﺎ د .ﺧﺪوري ،ﻛﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻮزﻳﻊ أراﺿﻲ
اﻟﻤﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻛﺎف ﻟﻠﻨﻬﻮض" ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح
أن ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺗﻮزﻳﻊ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو

ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس".
)اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1972 ،ص (149
وﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ واﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺮﺑﻴﺔ
وﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ" ،ﺑﻂء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﺪة
ً
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ
وﻗــﻮع "اﻟـﺜــﻮرات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺑﻌﺾ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،أو ﺑﺮوز ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺴﻠﻤﻮن اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻠﻘﻴﺎدات واﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ وﺳﺠﻠﻬﻢ اﻟﻨﻈﻴﻒ،
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻳﻀﻴﻒ د .ﺧﺪوري ،ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺣﻜﻤﻮا اﻟﺒﻼد ﻣﺒﺎﺷﺮة" ،إﻣﺎ ﻟﺸﻬﻮﺗﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻷﻧﻬﻢ وﺟﺪوا اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ُﻣﺮﺿﻴﺔ") .ص.(151
 -3ﺛــﺎﻟــﺚ ﻗــﻮى اﻻﻋ ـﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻔﺮزات
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹدراي واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺠﺮار اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ أﻋ ــﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻹدارﻳ ــﺔ
ً
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻘﺒﻞ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﺗﻐﺮق
ﺑﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت ،وﺗﻐﻤﺾ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ واﻗﻊ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻢ ﺑــﺎﻵﻻف ﻓﻲ
ً
ﻫﺬه اﻹدارة أو ﺗﻠﻚ ﻓﺘﺰداد اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﺤﺪارا.
وﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ أي دوﻟـ ــﺔ دﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟـﺤــﺮ
واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ إﻻ أن ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وأن
ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺠﺎﻻت "اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ" ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ إن ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أن ﺗﻠﻐﻲ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮزارات ،وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،وأن ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺗﺆدي ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات
إﻟﻰ إﻏﻀﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻣﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻹدارات.
وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎون ﻫﺆﻻء ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
أو ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن إﻟﻰ رﺻﻴﺪ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺼﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ أو "اﻟﺒﻴﺮﻗﺮاﻃﻴﺔ" ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻛﻤﺼﺮ ﻣﺜﻼ ودول أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ِﻗـ َـﺪم ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ودورﻫــﺎ
وﻧﻔﻮذﻫﺎ ،ورﺑﻤﺎ اﻗﺘﺒﺴﺖ ﻣﺼﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت
ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻠﻜﻲ واﻟﺠﻤﻬﻮري.
وﺗﻘﻮل "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ" ،دار اﻟﻬﻼل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ" ،1970 ،ﺣﻴﻦ

ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﻮرﻛﻲ*

ﺟــﺎء ت اﻟـﺜــﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﺎدر اﻹداري اﻟﻤﻠﻜﻲ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺿﺎﻋﻔﺖ اﻟﻜﺎدر اﻹداري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ إن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت ﻫﻮ
ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ") .ص(94
وﺗﻀﻴﻒ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ" ،زاد ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﻘﺪار
أرﺑــﻊ ﻣــﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل زﻳــﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺌﺔ اﻷﺧﻴﺮة"،
وﺗﺪل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  1950اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن  %2.2ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻠﺘﻬﻤﻮن  %35ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺬﻳﻦ
درﺳﻮا ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ-
ً
ً
أي اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ" -ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺧﻄﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻳﻼﺣﻆ ﻓــﻮق ذﻟــﻚ أن ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪ أدى إﻟــﻰ ﺗﻀﺨﻢ
ﻓﻈﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة") .ص.(96
إن ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ واﺳﺘﻤﺮاره ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓــﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وإﻟــﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋــﻦ اﻻﺗـﻜــﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﻛﻬﺬا أن ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إن اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻗــﺪ ﻗــﺎرﻧـ ُـﺖ أﻋ ــﺪاد اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻛﺘﺎب The World Almanac ،ﻟﻌﺎم  1970وﻛﺘﺎب The 1990
 ALmanacﻓﻮﺟﺪت ﻓﻲ اﻷول ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎم  1969ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺪﻧﻤﺎرك
أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﺤﻮ  50ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  54ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
 32.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،اﻟﺴﻮﻳﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ ،اﻟﻴﺎﺑﺎن  101ﻣﻠﻴﻮن.
وﻛﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ إﻳﺮان  27ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  113ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
واﻟﻤﻐﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﺴﻮدان ﻧﺤﻮ  15ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺳﻮرﻳﺔ ﻧﺤﻮ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﺗﻮﻧﺲ  4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ  33.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻣﺼﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ
 32ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻌﺮاق  8.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ 540
ً
أﻟﻔﺎ ،أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ،وﻟﺒﻨﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ.
ﺛﻢ ﻃﺎﻟﻌﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻛﺘﺎب  1990ﻓﻮﺟﺪت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺪﻧﻤﺎرك 5.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ  56ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ -أي زﻳﺎدة  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،واﻟﻴﺎﺑﺎن  123ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  39ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ -زﻳﺎدة
ً
ﻧﺤﻮ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﻲ زﻳﺎدات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ً
وﻧﻈﺮت ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ إﻳﺮان ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﺴﻜﺎن  53ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ً
أي أن اﻟﺴﻜﺎن ﺗﻀﺎﻋﻔﻮا ،إذ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  27ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ أﻛﺜﺮ
ً
ً
ﻣﻦ  184ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻛﺎﻧﻮا  113ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﺼﺎر
ً
 26ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﺴﻮدان  24ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﻧﺤﻮ  15ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟـﻌــﺮاق  18ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻟﺒﻨﺎن  3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ.
وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت أﺧــﺮى أﻣــﺎم دوﻟــﺔ ﻛـﻬــﺬه ،ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﻟﻔﻄﻨﺔ
اﻟﻘﺎرئ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻄﻮل اﻟﻤﻘﺎل.

ﻫﻞ ﻳﺨﺴﺮ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة؟
ً
ً

ﻗــﺪ ﻳـﺒــﺪو ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣــﺎﻛــﺮا ﺟ ــﺪا ،ﺣﺘﻰ إﻧــﻚ ﺗﺨﺎﻟﻪ
ﺑﻄﻞ ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
أﻓﻴﺨﺎي ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋــﻦ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻮى
اﻟﻐﺮور ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻌﻨﻴﺔّ ،
ﻗﺪم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺧﺪﻣﺎت
ً
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻷﺛﺮﻳﺎء أﺳﺎﺳﺎ .ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﺮﻓﺔ
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ أﺻﻼ ،وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ.
ً
ً
وﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ ،ﻳﺒﺪو ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻻﺳﺘﻐﻼل
ّ ً
ﻣﻘﻮﺿﺎ
ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ،
ُ
أﻛﺜﺮ اﻷﻋــﺮاف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إذ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ،وﻗﺪ ارﺗﻜﺰت ﺣﻤﻠﺔ إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ داﻋﻤﻴﻪ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻌﺮب ،وﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم
ّ
ﻳﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻬﻢ وﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﻫﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻦ أن ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ "ﻟﻀﻐﻮط
ﻗﺎﺳﻴﺔ" ﻣﻦ "وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻴﺴﺎر".
ﺣ ــﺪد اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم ﺟﻠﺴﺔ اﺳـﺘـﻤــﺎع ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﺿﺪ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ دﻓﺎع رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺿﺪ
اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا
ّ
وﻳﻘﺪم اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﻳﺒﺪو
ﻛﺎن ﺳﻴﻮﺟﻪ اﻟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻪ
ُ
أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺣﺪه ﻣﻘﺘﻨﻊ أن اﻟﺘﻬﻢ ﺳﺘﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ.
ً
ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻳ ـﻀــﺎ ﺗـﻬــﻢ ﻏــﺶ واﻧ ـﺘ ـﻬــﺎك ﺛـﻘــﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻊ أرﻧﻮن ﻣﻮزﻳﺲ ،ﻧﺎﺷﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ "ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت" ،وﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻢ
إﻟﻰ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ رﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮزﻳﺲ
وأن ﻫــﺬا اﻷﺧﻴﺮ أراد اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح "إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫـﻴــﻮم" ،وﻫﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﻟﻬﺎ ﻋﻤﻼق اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮﻫﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺷﻴﻠﺪون أدﻳﻠﺴﻮن ﻋﺎم  2007ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،إذ ُﻳﺰﻋﻢ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻮزﻳﺲ أﻻ ﻳﻌﺎرض
ً
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺼﺤﻒ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﱠ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄذ ،ﻓﺘﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻛﻴﺪة ،ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼع
ﻟﻠﺮأي أﺟﺮﺗﻪ ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﺮى أن ﺗﺤﺎﻟﻒ "أزرق أﺑﻴﺾ"
ﺳﻴﻔﻮز ﺑﻌﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﺪه اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺘﺔ
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن
ً
راﻫﻨﺎ وﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔّ ،
وﻳﻠﻤﺢ
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺗﺮاﺟﻌﺖ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻛﺤﻠﻮن ،زﻋﻴﻢ ﻛﻮﻻﻧﻮ ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ "أزرق أﺑﻴﺾ".
ً
ّ
ﻳﺘﺼﺮف ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗــﺄذى ﻓﻌﻼ ،إذ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺑﻪ
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺛﺎء اﻟﻤﺼﻮغ ﺑﺪﻗﺔ ،اﺳﺘﻬﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷﺎدة
ً
ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ رأﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻻ
ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ :اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ً
اﻟﺬي واﻓﻖ رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺬي ﻗﺎل
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﺑﻤﻌﻀﻠﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ" :ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺻﻠﺐ ،وﻗﻮي ،وذﻛﻲ".
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺷــﺪد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة ﻋــﺪم اﻋﺘﺒﺎر
ً
ً
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ "أﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ" ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ،
ً
ذﻛــﺮ أن اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪا ،وأن اﻟﺼﺤﻒ
"ﺗـﺠـ ّـﺮح ﺑــﺰوﺟـﺘــﻲ واﺑـﻨــﻲ" )ﻗـﺒــﻞ أرﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﻮات ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻒ
ً
أﺧﺒﺎرا ﻋﻦ أن اﺑﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺎﺋﻴﺮ ُﺻ ّﻮر ﺧﺎرج ﻧﺎدي ﻋﺮاة ﻓﻲ
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ وﻫﻮ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﺑﻦ أﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ً
ﻓﺘﺎة ﻫﻮى ،وﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻻﺑﻦ ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪات
ّ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" :رﺗﺐ أﺑﻲ ﻟﺤﺼﻮل واﻟﺪك ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎر
ﻷﻧﻚ أﻋﻄﻴﺘﻨﻲ أرﺑﻌﻤﺌﺔ ﺷﻴﻜﻞ؟"(.
دوﻻر وﺗﺘﺬﻣﺮ ﱡ
ً
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ ﺻــﺪى إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﺗﺎﻳﻤﺰ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ" أن أﻛﺜﺮ ﻣـ ُـﻦ رﺑــﻊ َﻣــﻦ ﻳﺨﻄﻄﻮن ﱡﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻴﻜﻮد ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ "إذا أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺘﻬﻢ" ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﻨﺖ إﺣﺪى
أﺑﺮز ﺻﻔﺎت ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻓﺪاﻋﻤﻮه ﻣﻌﺠﺒﻮن ﺑﻘﻮﺗﻪ وﻏﻀﺒﻪ ،وﻗﺪ
ً
ً
ّ
ﻗﺪم ﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻴﻌﺮب ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻫﺬه.
* »ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ«

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻴﺘﺰ*

ﻃﺒﻮل اﻟﺤﺮب ﺗﺪق ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،وﻳﺨﺸﻰ ﻛﺜﻴﺮون أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺎرﺗﺎن اﻟﻤﺴﻠﺤﺘﺎن ﻧﻮوﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ
ﺣﺮب أﺧﺮى ﺣﻮل إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ أﺣﺪث اﻧﻔﺠﺎر ﻟﻬﺬا
اﻟﻨﺰاع ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻮاﺑﻘﻪ.
ﺑﺪأ اﻟﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1947ﻓﺒﻌﺪ أن دﻋﻤﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺗﻤﺮدا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ،ﻗﺮر ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪوﺳﻲ ،ﻣﻬﺮاﺟﺎ ﻫــﺎري ﺳﻴﻨﻎ ،اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .وﻟﻜﻦ ﻷن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺠﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻘﻮة وأرﺳﻠﺖ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ،ﻓﺮدت اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻬﺎ.
وأﺳﻔﺮت اﻟﺤﺮب ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﺿﻤﺎن وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1949وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ،ﺟﺮى ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻻ ﺗﺰال ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.
ﺛﻢ اﻧﺪﻟﻊ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﻮل ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1965ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳﻠﺖ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻗــﻮاﺗـﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة ﺿﺪ "ﻣﺤﺘﻠﻴﻬﻢ" ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﺘﻤﺮد،
اﺳﺘﻔﺰت ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﻬﻨﺪ ،وﻧﺸﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا ﺣﺮب
اﺳﺘﻤﺮت ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﺎد ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع.
ﺛﻢ ﺧﺎض اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺣﺮﺑﺎ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1971وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻣﺤﻞ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ آﻧﺬاك ﺿﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ آﻧﺬاك
ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ،ﺑﺪأت اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻫﻨﺎك ،واﺿﻄﺮت ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺴﻼم ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ دوﻟﺔ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1999اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻨﺎوﺷﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺣﻮل
ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ أن أرﺳﻠﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻗﻮات إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎرﺟﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،وردت اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻘﻮة ،ﻓﺸﻨﺖ ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ وﻫﺪدت ﺑﺤﺮب
ُ
ﺼﺮ اﻟﺼﺮاع ﻋﺪﻣﺎ أﻗﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ِﺑــﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺛﻢ اﺧﺘ ِ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ آﻧﺬاك ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ورﻏﻢ أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺰت ﺻﺮاﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻓﺈن اﻟﻬﻨﺪ ﺗﻘﻮد
ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺷﺮارﺗﻪ ِ
ﻗﻮات ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ :ﻓﻔﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻧﻔﺬ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﺴﻠﺢ
ﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻦ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺗﻔﺠﻴﺮا اﻧﺘﺤﺎرﻳﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 40
ﺷﺨﺼﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻣﻦ
ً
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أﻳـﻀــﺎ ،رﻏــﻢ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻻ
ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ،ﻓﺮﻏﻢ أن ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب -ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻻﻧﺘﺤﺎري ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ -ﻓﻲ
اﻟﺸﻄﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻦ ﻛﺸﻤﻴﺮ.
واﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﻮﻟﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدي اﻟﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ وﺟﻮد  250أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻨﺎك ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺠﻨﻮد ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ أﺣﻀﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ــﻮدي ،ﻛــﺎن ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ وإﻟـﻘــﺎء اﻟـﻠــﻮم ﻋﻠﻰ

١١

زواﻳﺎ ورؤى

ﻗﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي أﺧﻔﻘﺖ ﻷن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻧﻈﺮة ﻛﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻬﺠﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻵن ﻳﺸﺎرك ﻫﻮ وﺣﺰﺑﻪ
ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ َﺣ ِﺮﺟﺔ ،وﺑﻔﻀﻞ ﻓﻮزه اﻟﺴﺎﺣﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2014ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺰب ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮده ،ﻣﻤﺎ ﻛﺴﺮ
ﻧﻤﻂ ﺣﻜﻢ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺬي دام ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻘﻮدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻨﺼﺮم ،ﺧﺴﺮ ﺣﺰب ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﻮدي ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء أﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰل ﻛﺜﻴﺮون إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع وﻗﺪ ﺣﻤﻠﻮا ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎرات ﻣﺜﻞ
"ﻫﺎﺟﻢ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،اﺳﺤﻘﻬﺎ".
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺮد اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-
ﻓﺮض رﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %200ﻋﻠﻰ اﻟ ــﻮاردات ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن -إﻟﻰ
ﻏﺎرة ﺟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻠﺪة ﺑﺎﻻﻛﻮت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ اﻟﻬﻨﺪ أﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺟﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﻔﺮت
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﺋﺮات ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ إﺳﻘﺎط ﻃﻴﺎر
ﻫﻨﺪي )ﺗﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ( اﺣﺘﺠﺰﺗﻪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﻮاﺻﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن إﻧﻜﺎر أي
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻮم اﻷوﻟﻲ وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺤﻮار؛ ورﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻄﻴﺎر اﻷﺳﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﻮط ﻛﺒﻴﺮ
ﻧﺤﻮ ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات .اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺧﺎن ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻤﺎء
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ -ﻋﻠﻰ رأس ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ أذﻛﻮا ﻧﻴﺮان اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺣﺰب ﻋﻤﺮان ﺧــﺎن ،ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻛﺘﻠﺔ ﺿﺨﻤﺔ
ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎر اﻟﺴﻜﺎن  24ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أدﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  %60ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﺮان ﺧــﺎن وﺣــﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺼﺎف
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻤﻬﻢ اﻷول اﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻤﻴﺮ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ،
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﺗﻮ ،اﺑﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺑﻮﺗﻮ،
ﻓﺮﻏﻢ أن "ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎن دﻣﻮﻳﺎ" ،ﻓﺈن "ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹرﻫﺎب وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺟﻴﻠﻲ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ أن ﻳﺘﺴﺎﻣﺤﻮا ﻣﻊ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو اﻟﺤﺮب" .وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻮﺗﻮ ،ﻓﻴﺒﺪو أن ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻳﺪرك ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أذاﻋﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن" :ﺳﺆاﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻫﻮ :ﻫﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﻤﻞ ﺗﺮف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ؟".
رﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﺸﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻫﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻼم ،واﻵن أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺮوﻛﺎ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮدي ﻟﺘﺠﺎوز اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ واﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺑﺎﻻﻧﺤﺴﺎر واﻟﻬﺪوء .وإذا ﺣﺪث ﻫﺬا ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن
ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
ﺷﻌﺐ ﻛﺸﻤﻴﺮ.
* وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻷﺳﺒﻖ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
وﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﻮرﻛﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﻮر.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺻﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻜــﻮري
ّ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ ﻛـﻴــﻢ ﻳــﻮﻧــﻎ أون ﻓــﻲ ﻫ ــﺎﻧ ــﻮي ،وﻟ ــﺪت
اﻟﻘﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ً
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﻮﺟﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻞ اﻟﻤﺘﻬﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑــﺈﻧـﻬــﺎء ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺪاء اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻞ
ً
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﻮارﻳﺦ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
ً
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺴﺒﺐ واﺣﺪ ّ
ﻣﻠﺢ:
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ
أﺧﻔﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻢ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ ﻫﻢ
أن ﻳﻜﻮن ﻻ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت أﺧﻔﻘﺖ وأن
ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻧﺴﺤﺐ ﻓﺠﺄة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ُﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺪوم ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺣــﻮل ﺗﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ـ ــﻰ ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻮي ،ﻗ ـ ّـﺪﻣ ــﺖ
ﺗـﻐــﺮﻳــﺪاﺗــﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ
ﺗﻔﻜﻴﺮه ،ﻓﻔﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ّ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،أﻛﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أن "اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻴﻢ ﻳﺪرك أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أن ﺑﻠﺪه ﻣﻦ دون اﻷﺳﻠﺤﺔ
ّ
ﻳﺘﺤﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ إﺣــﺪى اﻟﻘﻮى
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻗﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ" .ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه
اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻣﻴﻞ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ اﻓﺘﺮض أن ﻛﻴﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎدي ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﺰﻳﺪ ازدﻫ ــﺎره اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻋﻤﻪ
داﺧــﻞ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟــﻰ ﻫﺬا
اﻻﻓﺘﺮاض ،ﺧﻄﻄﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو،
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻛﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎم
اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
اﻟﻤﻀﺒﻮط واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻛﺜﺮ ودا ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻜﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺴﻲء ﻓﻬﻢ
ً
ﻛـﻴــﻢ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل ،ﻏ ـ ّـﺮد أﺧ ـﻴــﺮا ﻏــﺮاﻫــﺎم
أﻟـﻴـﺴــﻮن ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺧﻼل
ﻋـﻬــﺪ ﺑـﻴــﻞ ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘــﻮن وﺑــﺮوﻓ ـﻴ ـﺴــﻮر ﺣــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد" :أذﻛﺮ ﺗﻮﻫﻢ
رﻳﻐﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻗﻨﺎع ﻗﺎﺋﺪ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
اﻟﺸﺮ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﺑﻴﺔ .إﻻ أن ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف
ﻗ ــﺎم ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ،وﻣ ــﻊ ﺗ ـ ّ
ـﻮﺟ ــﻪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ــﻰ ﻫــﺎﻧــﻮي،
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺄل :ﻫﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
ﻣﻨﺎورات رﻳﻐﺎن؟".
ﺗـﻜـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ أن ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎم ،وأن ﻛﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ أون ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ،وﺑﺨﻼف اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ أو اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎو ﺗﺴﻲ ﺗﻮﻧﻎ ،ﻻ
ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ
ﺑﺄن اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺎم.
ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ دوﻟﺔ دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻬﺎ ﻫﺪف ﺟﻮﻫﺮي واﺣﺪ :إﺑﻘﺎء اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﻰ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ،وﻻ ﺷــﻚ أن آﺧ ــﺮ ﻣــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪه ﻛﻴﻢ
ّ
ازدﻫ ــﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻳــﻮﻟــﺪ ﻧﺨﺒﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻃﺒﻘﺔ
ً
وﺳﻄﻰ أﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﺔ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔُ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر ،وﻳﻌﻲ ﻛﻴﻢ ﻫﺬا
ﺑﺨﻼف ﺗﺮاﻣﺐ.
ﻳ ـﺼ ــﺮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ أو ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳﺒﺪو،
ﻷﻧﻬﺎ دوﻟــﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ .وﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻄﺮح
اﻟﻤﻐﻠﻮط ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻴﻢ ،إذا ﺷــﺎء ،أن ﻳﺼﺒﺢ
ً
ﻣﺜﻞ دﻳﻨﻎ ﺷﻴﺎو ﺑﻴﻨﻎ ،ﻣﻨﻬﻴﺎ اﻟﻌﺪاء ﺑﻴﻦ أﻣﺘﻪ
ً
واﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ وواﺿ ـﻌــﺎ إﻳــﺎﻫــﺎ ﻋﻠﻰ درب
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
أﻗ ــﺮب إﻟــﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ :اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ،
وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘــﺬاﻓــﻲ ،وﺳــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ.
ﻳـ ــﺪرك ﻛ ـﻴــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷرﺟ ـ ــﺢ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎرﻧــﺎت
وﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻌﺒﺮ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ
ّ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ
أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻷرﺟﺢ أن اﻟﺨﺪاع ﺑﺸﺄن ّ
ً
ً
ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰ ﺗﺪﺧﻼ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ.
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻜــﺲ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟـﻨـﻈــﺎم ﻋﻠﻰ
اﻣﺘﻼك ﻫــﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ واﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ .ﻳـﻘــﻮم اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ اﻷﻣ ـﺜــﻞ ﻋـﻠــﻰ أن
ً
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺮدع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ً
ً
ً
إﻧﻤﺎ أﻗﻞ ﺟﻨﻮﻧﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﺰ ﺗﺪﺧﻼ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ،
ّ
أﻣــﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻠﺤﺔ دﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة .وﻣﻦ
ّ
إﻳﺮان ،ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ أن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻦ ﻳﻤﻨﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻜﻴﻢ أن اﺳﺘﻤﺮار
ﻧﻈﺎﻣﻪ )واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮاره اﻟﺸﺨﺼﻲ( ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ً
ً
ﺛ ــﻼث ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ :أوﻻ ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳـﺘـﻔــﺎدى ﺗــﺪﺧــﻼ
ً
ً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ

ً
واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻻﻟﺘﺰام
ً
ﻓــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﺑ ــﺄي ﺧ ـﻄــﻮة ﻛـﺒـﻴــﺮة .ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ردع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ دون اﺳﺘﻔﺰاز ﺗﺪﺧﻞ .وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا
أن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺳﻠﺤﺘﻪ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻒ
ً
ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ .وﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن
ً
ﻳﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺰدﻫﺮا ﻛﻔﺎﻳﺔ
ً
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻧـﻤــﺎ أﻗ ــﻞ ازدﻫـ ـ ــﺎرا ﻣــﻦ أن
ﻳﺰﻋﺰع اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎﻣﻪ .ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ واﻟـﻤـﻠــﻮك اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﺒﻘﻮه،
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻛﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﺷﻌﺒﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ً
أﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
اﻷﻣــﻦ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻣﻘﻨﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟ ـﻜــﻮري ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار
ً
ﻣﻦ دوﻧﻪ .إذا ،اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﻰ ﻫﻮ
ً
ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ
ﻻ اﻻزدﻫﺎر.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وﺻﻨﺎع
اﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ
أن
اﻟﻤﺆﺳﻒ
ﻣﻦ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﻔﻀﻠﻮن
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ ﻣ ــﻊ ﻛ ـﻴــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻧـ ـﻤ ــﻮذج ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﻏــﻮرﺑــﺎﺗـﺸــﻮف ،أو دﻳـﻨــﻎ ،أو ﻗـﻴــﺎدة ﻓﻴﺘﻨﺎم
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﺑـ ــﺪل ﻧ ـﻈ ــﺮاﺋ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ :ﺻـ ــﺪام،
واﻟﻘﺬاﻓﻲ ،واﻷﺳﺪ .ﻳﺼﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﻮن اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑــ"اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ
اﻻﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﻲ" :ﻳـﻔـﺘــﺮﺿــﻮن أن اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟ ـﻜــﻮري
ً
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻳﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ وأﻧﻪ
ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر ﻋﻴﻨﻬﺎ.
ً
ً
ً
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻢ ﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗــﺎﺋــﺪا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋــﺎدﻳــﺎ،
ّ
ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣــﻦ أﺑﻴﻪ وﺟ ــﺪه ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف أن
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳـﺨـﻔـﻔــﻮن ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ،أو ﻳـﺴـﻤـﺤــﻮن ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ،أو ﻳﺨﻔﻘﻮن ﻓﻲ ردع ﺧﺼﻢ
ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو إﻟﻬﺎﺋﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ
ﻛـﻴــﻢ ﻓــﻲ ازدﻫـ ــﺎر ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ً
ً
"ﻣﺤﻮرا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻧﺎﺷﻄﺎ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﺮاﻣﺐ،
وﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ ﺣﺘﻰ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻗﻠﻴﻼ
ً
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻴﻦ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وإﻟﻰ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻧﻈﺮة ﻛﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﺎ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺎ ﻳﺨﺸﺎه
ً
ﺣﻘﺎ( ﺳﻴﻈﻠﻮن أدوات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ اﻟـﻜــﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي ،ﻻ ﻧﺮى
أي دﻻﺋ ــﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ واﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮا
ً
أﺧﻴﺮا إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹدراك.
* »ورﻟﺪ ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺲ رﻳﻔﻴﻮ«
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ً
»اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ« ...ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﺸﻔﺖ »اﻧﺤﺮاف اﻟﺤﻠﻮل«

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

● ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت أو ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪن وﺗﺘﻄﻠﺐ »ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻔﻘﻮدة«
● ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ وﺗﻌﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ...واﻟﺤﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ »ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ« وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺲ،
ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق أﺣﺪ ﻻ ﻧﺎﺋﺐ وﻻ
وزﻳﺮ ،إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ،وﻻ إﻟﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺜﺮ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ أﻫﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
وأﻛﺒﺮﻫﺎ!

ﺷ ـﻬــﺪت ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺧﺼﺼﺖ
ً
ً
ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،اﻧﺤﺮاﻓﺎ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،واﺑﺘﻌﺎدا ﻋﻦ وﺿﻊ أو اﻗﺘﺮاح
اﻟﺤﻠﻮل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺮ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻓ ــﺮﻏ ــﻢ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺗـﺒــﺪو
واﺿـﺤــﺔ وأﺑـﻌــﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋــﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت ،أو
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺣﺪودﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﺻﺮف »ﺑﺪل اﻻﻳﺠﺎر« ،ﻓﺈن ﻧﻘﺎﺷﺎت
اﻟـﻨــﻮاب أﻣــﺲ وﻣﻌﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻷزﻣ ــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓــﺖ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
إذ إﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮ  50أﻟﻒ ﻃﻠﺐ إﺳﻜﺎﻧﻲ ﺧﻼل
 6ﺳ ـﻨ ــﻮات ﺑـﻨـﻈــﺎم »ﻗ ـﺴــﺎﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ« دون
ً
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﻓــﺈن ﻋــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
أﻣــﺲ ﺑﻠﻎ  93708ﻃﻠﺒﺎت ،أي أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧــﻼل 6
ً
ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ورﻗﻴﺎ ﺑﻠﻎ
 15.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﻈﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أن أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻦ
ً
ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزا اﻟـ  20ﻋﺎﻣﺎ.

ً
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺮوض اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ  60ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻗﺒﻞ  6ﺳﻨﻮات إﻟﻰ
ً
 24ﻣﻠﻴﺎرا اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻜﺮة اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب.

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻄــﺮق أﺣ ــﺪ ،ﻻ ﻧــﺎﺋــﺐ وﻻ وزﻳ ــﺮ ،إﻟــﻰ
ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﺘﺎج
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﺒﻠﻎ  15أﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎوات ﺑﻜﻠﻔﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  1.8ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﺳﺘﻬﻼك
 12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،وﺳﻨﺤﺘﺎج إﻟﻰ 14
أﻟــﻒ ﻣـﻴـﻐــﺎوات إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﻨﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  30أﻟﻒ
ﻣﻴﻐﺎوات ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺣﺪﻫﺎ
ﻋﺎم  2030إﻟﻰ  9ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ،ﻣﺎ ﻳﻮازي  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ،
إذ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة رﻏ ــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت وﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.

ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻓﻘﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،وأﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ً
وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺬي
ﺗﻮﻓﺮت ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
إﻟــﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻫـﻨــﺎ ﺗﻘﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﺑﺘﻜﺎر
ً
ﻣﺴﺎﻛﻦ أﻗــﻞ ﺣﺠﻤﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ً
ﺑﻨﻤﺎذج وﻗﻴﺎﺳﺎت ذﻛﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ
»ﻓﺮز اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ« ،اﻟﺬي ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ
ً
ﺗـﻄــﺮح ﺑــﻮﻗــﺖ أﺳ ــﺮع وﺑـﻤــﺰاﻳــﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣـﺜــﻼ ﻓﻲ
اﺳﺘﻬﻼك وﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟـﺒــﺪاﺋــﻞ واﻟـﻤـﺤـﻔــﺰات ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﻃــﺮﺣــﺖ ﺑﺪاﺋﻞ
ً
أﻛ ـﺜــﺮ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎر ﻣـﻔـﺘــﻮﺣــﺎ أﻣـ ــﺎم ﺗـﺴــﺮﻳــﻊ وﺗـﻴــﺮة
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﻜــﺪﺳــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺪم ﺧ ـﻴ ــﺎرات ﻃﺎﻟﺒﻲ
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص.
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ،ﻛﺄن ﻳﺘﻢ
وﺿﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺻﻔﻘﺎت
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺸﺨﺺ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وذﻟﻚ
أن اﻟ ـﻐ ــﺮض ﻫـﻨــﺎ اﻧـﺘـﻘــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜــﻦ إﻟــﻰ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر واﻟ ـﻤ ـﻀــﺎرﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻧ ـﻄــﺎق ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻌﻴﺸﺘﻪ.

ﺿﺮورة ﺗﺸﺮﻳﻊ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻨﻊ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺪن ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ
اﻟﺨﺎص ﻓﺎﻟﻐﺮض
ﺗﻌﺜﺮ »اﻟﻤﻄﻼع«
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻏـ ـﻔ ــﻞ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب
ً
ﺣ ــﻞ اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤ ـﺘ ـﻀ ـﺨـﻤــﺔ ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻼ
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﺤﺪود أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ
وﺟـ ــﻮد ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺎت ﺗـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى ﺑ ـﻨــﻚ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﺷـﺠــﺎﻋــﺔ وﻣ ـﺒ ــﺎدرة أﻋ ـﻤــﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻃ ــﺮح اﻟـﻤــﺪن
ﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ً
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻪ  4أﺿﻌﺎف ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ أو اﻟﺤﺪودﻳﺔ ،إﻟــﻰ إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ أزﻣ ــﺔ اﻟـﺴـﻜــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻄــﺮق إﻟ ــﻰ أﻛ ـﺒــﺮ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻳﺠﺮي
ً
ً
واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  12ﻣﻠﻴﺎرا ،ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻟـﻔـﻠـﺴـﻔــﺔ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وأﻫ ـﻤ ـﻬ ــﺎ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻣﻨﺤﺔ
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑــﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  2018/12/31ﻧﺤﻮ  2.48ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺑﻮاﻗﻊ  4.15ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.16
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  5.29ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

ً
»أوﻟﻰ وﻗﻮد« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا
رﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻟـﻠـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﻟـﻠــﻮﻗــﻮد
 3.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
 9.56ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ،2018/12/31
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ

 3.58ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﺑﻤﻘﺪار
 8.99ﻓـ ـ ـﻠ ـ ــﻮس ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2017
وأوﺻ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إداراﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

ً
»اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥٠ﻧﻘﺪا
ً
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ
ً
ﺑﻘﻴﻤﺔ  8.34ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدل  89.29ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ً
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرﻫﺎ
 10.16ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  107.89ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  50ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

»اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﺿﻲ
أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ
ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﻮﺳﻴﻂ« ﻟﻸﻋﻤﺎل
ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ أ ﺣ ـﻤــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ

اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻷ ﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎب ﺧ ــﺎ ﺻ ــﺔ
ً
اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ  6ﻣــﺎرس
.2019

ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺴﻮق
وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ
إﻟــﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ »اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ« ،أو اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
ﻣﺼﻨﻌﻲ وﻣ ــﻮردي ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﺑــﺎﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ دون ﺗـﻀـﺨــﻢ أو
اﺣﺘﻜﺎر أو ﻏــﺶ أو ﺧــﻼﻓــﻪ ،أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت واﻟــﻮزارات ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻷﺷ ـﻐ ــﺎل واﻟـﺼـﺤــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳــﻒ أن ﻳـﻜــﻮن ﺣــﻞ اﻷزﻣ ــﺔ اﻹﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
واﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋــﻦ ﻣــﻮاﻃــﻦ اﻟـﺨـﻠــﻞ ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﺒﺸﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻔــﺎؤل ﻓــﻲ ﺣــﻞ أزﻣ ــﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﺳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
albaghli74@gmail.com

»اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻟﻤﺴﺢ أراﺿﻲ
»اﻟﻤﻄﻼع« ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﺑﻌﺪ 3
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع!

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻮق اﻷول ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
●

ً
ﻋﻨﺪ  65دوﻻرا وﺗ ــﺪاول ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﻋﻨﺪ
ً
 56دوﻻرا.

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ً
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،إذ ﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.24ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ـﻌــﺎدل 12.57
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 5305.67
ﻧﻘﺎط ،وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  29.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 178.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 5842ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.44ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻫ ــﻲ 24.68
ً
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 5596.45
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  22.9ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 62.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ،ﻧ ـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ 2815
ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي
 12.44ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
 4764.18ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 6.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  115.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  3027ﺻﻔﻘﺔ.

ﺗﺪﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣــﺎ ﻣـﻴــﺰ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻫــﺬا
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت  23ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺚ
ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻫﻮ
ﺗـ ـﺠ ــﺎوز ﺣ ـ ــﺪود ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ ﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻗـﻄــﺎع

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ً
اﻟﺒﻨﻮك ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺴﺘﻮى 900
ﻓﻠﺲ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
دﻳ ـﻨــﺎرﻳــﺔ ﻟ ـﻬــﺬه اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻗـﻔــﺰات
ﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﺤــﺬو
ﻻ ﺷ ــﻚ ﺣ ــﺬو »اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ« ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع
واﻟﺼﻌﻮد ﻛﺒﻴﺮة ،وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
ﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨــﺎك ﻧـﻤــﻮ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ،وﻛــﺎن
ﺳ ـﻬــﻢ ﻋـ ـﻘ ــﺎرات اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ
وﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاوﻻت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ دﻋ ــﻢ
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﻨﺎ
وأﻳﻀﺎ أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺳﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰون أﻣﻴﺮﻛﺎ
وﺗﻮﻗﻌﺎت »اﻟﺼﺨﺮي«

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٣٢ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٥.٥٢دوﻻرا
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  32ﺳﻨﺘﺎ
ً
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  65.52دوﻻرا،
ً
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  65.20دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ،أﻣــﺲ،
ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،وارﺗﻔﺎع
ﻣ ـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟ ـﺨــﺎم اﻷﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻃ ـﻐــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ »أوﺑﻚ«.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑــﺮﻧــﺖ  65.47دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 39
ﺳﻨﺘﺎ أو  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .واﻧﺨﻔﺾ »ﺑﺮﻧﺖ »إﻟﻰ  65.22دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ.

ﺑ ـ  28أﻟــﻒ أﺳ ــﺮة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻻ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺮض ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤــﻪ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ إﻟــﻰ
»اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ،وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﺸﺎف ذﺧﺎﺋﺮ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺟ ـﺴــﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺑــﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل
اﻟﺤﻔﺮ ،ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻄﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻤﺴﺢ
أراﺿــﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻧﺤﻮ  3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻊ أن ﺧﻄﻮة اﻟﻤﺴﺢ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ.

وﻫﺒﻄﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  41ﺳﻨﺘﺎ
ً
إﻟﻰ  56.15دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻧﺸﺮت ﺷﻴﻔﺮون وإﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺑﺸﺄن اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﺮﻣﻴﺎن أﻣﺲ اﻷول
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
ﻛـﻤــﺎ أﻇ ـﻬ ــﺮت ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣ ــﻦ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺒـﺘــﺮول
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻳﻀﺎ زﻳﺎدات أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗــﺎل ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ  7.3ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ اﻷول ﻣــﻦ ﻣ ــﺎرس إﻟﻰ
ً
 451.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺘﻲ
أﺷﺎرت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﺗﻘﻮض اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان

اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻣﺪادات.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻹﻳـ ــﺮادات ﻣــﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺪار
 680ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋــﺎم  2018ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋـﻠــﻰ إﻳ ــﺮادات
ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ واﺟـﻬــﺖ
ﻇــﺮوﻓــﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
ﺗﻌﻘﺪ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻹﻏﻼق ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺮارة اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ
ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ّ
ﻣﺪة ﺗﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ
ﻳﻮم  4ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ
أﺛﺮه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ.
)روﻳﺘﺮز(

وﺑـﻌــﺾ ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ـﻬــﻢ أﻋـﻠــﻦ ﺗــﻮزﻳـﻌــﺎت
ﻣﺠﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣ ـ ّـﺮك اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟــﺮاﻛــﺪة
ﻓــﻲ أﺳـﻬــﻢ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﻌـﻘــﺎر ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘــﺪاول
ً
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا.
وﺷ ـﻜــﻞ ﺑـﻌــﺾ ﻫ ــﺬه اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ً
اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻧ ـﻤ ــﻮا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺳـﻬــﻢ ﻋﻘﺎر،
وﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ذات
اﻟـ ـ ــﻮزن ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ
اﻟﺴﻮق وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﺪاوﻻت وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ً
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﺘﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻛﺎن اﻟﻠﻮن
ً
اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻇـ ـﻬ ــﻮرا ،وﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﻛﻞ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﺪا ﻣﺆﺷﺮ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷول واﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻠــﺬان
ً
ً
ﺣﻘﻘﺎ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ واﺿـﺤــﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وواﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوز أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ  2ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎ ،وﻛ ـﺴ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5
ً
آﻻف ﻫﺒﻮﻃﺎ ،وﺧﺴﺮت ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳــﻮاق
ً
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻣﺴﻘﻂ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻧﺴﺒﺎ
ﻣ ـﺤــﺪودة ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﺳ ــﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة ،واﺳﺘﻘﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻣـﺤــﺪود وﻛ ــﺎن ﺑــﺮﻧــﺖ ﻳـﺘــﺪاول

ﻣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺳﺒﻌﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ ﻣ ــﻮاد أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـ
 6.6ﻧﻘﺎط واﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز ﺑ ـ  6.5ﻧﻘﺎط
وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼﻛ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  2.7ﻧـﻘـﻄــﺔ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  2.5ﻧﻘﻄﺔ واﺗﺼﺎﻻت
ﺑ ـ ـ  2.2ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ و ﺗ ــﺄ ﻣ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ـ  0.46ﻧﻘﻄﺔ
ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺑـ ـ  0.3ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ
ﻋﻘﺎر ﺑ ـ  6.6ﻧﻘﺎط وﺑـﻨــﻮك ﺑ ـ  4.9ﻧﻘﺎط
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  2.1ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ  0.79ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺎ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳـﻬــﻢ أﻫ ـﻠــﻲ ﻣـﺘـﺤــﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ
 5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول
 4.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.2
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑ ـﺘــﺪاول 3.8
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول
 2.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎرات ك ﺑﺘﺪاول
 1.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ »اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ«
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  ٢٣٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻋﻘﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـﻘــﺪ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ؛ وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ 2
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،رﻳﺎض اﻟﺘﻮرة ،وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺘ ــﻮرة ﺧ ــﻼل اﻟـﻠـﻘــﺎء إن
اﻟـﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻫــﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣ ـ ــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ــﻪ  15ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺤﻠﻮل

ﻋــﺎم  ،2030وذﻟــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻮرة أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑـﺸــﺮﻛــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺪم رﺋـﻴــﺲ ﻓﺮﻳﻖ
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ »اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ،ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪي ،ﻧﺒﺬة
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﻗــﺪرﺗــﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وﻣ ـ ـ ــﺮاﺣ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬه؛ ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ
اﺳﺘﻌﺮض ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺈﺟﺮاءات وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ذاﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،أﺷ ـ ــﺎر
ﻣﺼﺪر ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ

اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  235ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
أن ﻣـﻨـﻔــﺬي اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺳﻴﺒﻴﻌﻮن
اﻹﻧـﺘــﺎج ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺒﻴﻌﻪ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر أن اﻟـﻬــﺪف
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة ،وﺻ ــﻮﻻ اﻟــﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣــﻦ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻋﺎم ،2030
إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2020

١٣
»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ« ﻳﺤﻔﻆ ﺷﻜﺎوى ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺠﻼت ﻟـ »اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ«
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رأى أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ«
ً
ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎرا
ّ
ﻣﺼﺪري
أﻣﺎم
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺔ
ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« أن ﺟ ـﻬــﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ رد ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺳﺠﻼت ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ
ﻟــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ
اﻷوراق ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـﺨـﺼــﻮص
ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ،اﻟــﺬي
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺪاع ﺳﺠﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ
أو ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻧـ ـﻈ ــﺎم ﺳـ ـ ــﻮق ﺧ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ
» ،«otcﺑﺤﻔﻆ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﻟﻌﺪم
وﺟــﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ رﻗ ــﻢ  10ﻟ ـﻌــﺎم 2007

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳـﻨــﺎر ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﻴــﻮرو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.343دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول .وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳـﺘـﻘــﺮ ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.399دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟـﻔــﺮﻧــﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.302دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﺎن
ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ
 BAA3إﻟــﻰ درﺟ ــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏـﻴــﺮ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻫــﻲ  BA1ﻣــﻊ ﻧﻈﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ .وﻋﺰت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺿﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﻤﻤﺘﺎزة وﺳﻨﺪات اﻟﻤﺼﺪر
ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺎن إﻟﻰ » «BA1ﻣﻦ ».«BAA3
وﻗﺎﻟﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« إن ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ أوﺿــﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـﻘ ـﻴــﺪة ﺑ ــﺄﻫ ــﺪاف اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺳﺘﻀﻌﻒ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﻮاﺿﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻗﻞ.
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻋﺰت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ رﻏﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻧﻄﺎق ﺿﺒﻂ أوﺿــﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻘﻴﺪا إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ  Fitchو S&Pﺧـﻔـﻀـﺘــﺎ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.

وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﻼﺗـ ــﻪ ،ﻷن اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي
ﺑ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺟـﻬــﺎز
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدر أن
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﺷﻜﺎوى
ﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ــﻰ وزارة
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﺟ ـﻬ ــﺎز
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ا ﻟــﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ
ﻫــﺬه اﻟـﺸـﻜــﺎوى ،وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﻧـ ـ ـ ــﻮاب ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ،
وﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺎوى ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ،اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮاﺿـ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ
ﻧ ـﻘ ــﻞ ﺳ ـﺠ ــﻼﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ،وأﻧــﻪ وﻓﻖ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻜﺎر ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎدﻳﺔ أﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗ ــﺮك ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
ﻟـﻤـﺼــﺪري اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﻋ ـ ــﺪم
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎرﻫـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺟ ـﻬــﺔ
واﺣﺪة.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ﺿ ـ ــﺮورة
اﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎل ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة ) (2-2-2ﻣــﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ

ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز أن ﺗ ــﺮﺧ ــﺺ
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻧـ ـﺸ ــﺎط أو أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
أو اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎص
ﻟ ـ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺿ ـﻤــﻦ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺤ ـﻔــﻆ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑـﻬــﺎ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺒـﻴــﻊ واﻟ ـﺸــﺮاء
وﺗ ـ ـﺤـ ــﻮﻳـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﺮﻫـ ــﻦ
وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻷرﺑـ ـ ــﺎح وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.

وﻟـﻔـﺘــﺖ اﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺷﺮﻛﺔ
أﺧ ــﺮى ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
و ﻫــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟـﺤـﻔــﻆ اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻫــﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ،
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﺗـﻘــﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺪ
وﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول
ﻟـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﺠﻼت ﺧﺎﺻﺔ،
وﻣ ـﺴ ــﻚ ﺳ ـﺠ ــﻼت اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،واﻹﻳــﺪاع
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
وﺣﻔﻈﻬﺎ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷﻣﻮر

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
وﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫـ ــﻲ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﺳ ـﺴــﺖ
اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻷن ﻗﺎﻧﻮن
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﻣــﺎدة
ﺗـﻤـﻨــﻊ ﻣ ـﻨــﺢ أي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ رﺧـﺼــﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ،ﻃﺎﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮات ﻻﺣﺘﻜﺎر
واﻗﺘﺼﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟـ ـ ــﻰ أن

اﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮذج اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ﺑ ـﻄ ـﻠ ــﺐ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ
 إﻳـ ـ ــﺪاع أوراق ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ــﺬيﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺐ  5ﻣ ـ ــﻼﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر
ﺣـ ــﺪا أدﻧ ـ ــﻰ ﻟ ـ ــﺮأس اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر إﻟـ ــﻰ أن
وﺟـ ـ ــﻮد أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﻘــﺪم
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎص واﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ
ﻳ ــﺮﻣ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺪم ﺗ ـ ـﻜـ ــﺮار أزﻣـ ــﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث
ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﺗـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
وازدﺣــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ.

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر زﻳـ ــﺎدة
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ
ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2019أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺼــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018وﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،وﻫﻲ أﻗﻞ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ 113.4
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﺳﺎرت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
ﺗﻨﺎزﻟﻲ واﺿﺢ ﻃﻮال  ،2018وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﺠﻠﺖ
ً
ً
اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺘﻘﺮارا ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ.
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" ،ﻳﻼﺣﻆ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺗﺠﺎه
اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪي ﻟـﻠــﺮﻗــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ ،وﻣﺎزال ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ً
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺎت ،ﻣـﺴـﺠــﻼ ﻣ ـﻌــﺪل ﺗﻀﺨﻢ
ﺳ ـﻨــﻮي  2.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟــﺮﻗــﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮن اﻟـﻤـﻔــﺮوﺷــﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
وﻣ ـﻌ ــﺪات اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎره اﻟـﺘـﺼــﺎﻋــﺪي
ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻋﻨﺪ  2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،وﺑﺪأ ﻳﺴﻴﺮ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺼﺤﺔ
ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺠ ــﺎه ﻣـﺘـﺼــﺎﻋــﺪ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳﺴﻴﺮ
ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻤﻪ ﺣﺘﻰ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻣﺎزال ﻳﺴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺗﺼﺎﻋﺪي واﺿﺢ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻗ ــﺪ ﺳـﺠــﻞ أﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﺪل
ﺗﻀﺨﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﺻﻞ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ
 5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﺛﻢ ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﺳ ـﻌــﺎر ﻓــﻲ ﻣـﻜــﻮن اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻟــﺮﻗــﻢ
ً
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺴﺠﻼ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﻜﺴﺎء واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣـﺴــﺎر ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎره ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ  ،2018إذ
ً
ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺑـﺤــﺪود ﻧﺼﻒ ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﺳـﺘـﻘــﺮارا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ ﻣﻜﻮن
اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ واﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق وﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧــﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ً
ً
ً
اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺠﻼ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ً
ﻣﺎزال ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺑﻠﻎ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،اﺳﺘﻘﺮ
اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ  120.7ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ
ً
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺴﺠﻼ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي ﻳﺸﻬﺪه ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ  2.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ .وﺗﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﻮن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺤﻮ
ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮ واﺿـ ــﺢ رﻏ ــﻢ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
أﺳﻌﺎره  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻳ ــﻼﺣ ــﻆ أن اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟﻤﻜﻮن
اﻷﻏ ـ ــﺬﻳ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوﺑـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـ ــﺎزال ﻳـﺴـﻴــﺮ

ً
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﺘــﺬﺑــﺬب ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﺸـﻬــﺪ ﺗـﻐـﻴــﺮا
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻣ ــﺎزال اﻻﺗـﺠــﺎه
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أﺳﻌﺎره ﺑﺤﺪود ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘــﺮ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻷﺳـﻌــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﻓ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر
ً
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ ،ﻣﺴﺠﻼ 121

ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﻳـﻠـﻴــﻪ ﻣ ـﻜــﻮن اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺠ ــﻞ  120.9ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﺷﻬﺮي ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،2018وﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﺗـﻐـﻴــﺮا ﻋــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،واﺳﺘﻘﺮ
ﻣﻜﻮن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود
 116ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى
ً
ً
ﺗﻐﻴﺮا ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،إذ اﺳﺘﻘﺮ
رﻗ ـﻤــﻪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻋ ـﻨــﺪ ﺣـ ــﺪود  107ﻧـﻘــﺎط
ﻟـﻠـﺸـﻬــﺮ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،وﻣ ـﻜــﻮن
ً
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣﺴﺠﻼ
 105.8ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،زادت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺤﺪود أﻗــﻞ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت
ً
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﺴﺠﻼ  106.7ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ زادت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺄﻗﻞ
ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﻣﻜﻮن
اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
وﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس ﺷـﻬــﺮي ﺑﻨﺤﻮ ﻃﻔﻴﻒ ﻧﺼﻒ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ وﺣﻴﺪﻳﻦ ،وﻫﻤﺎ ﻣﻜﻮن
ً
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺴﺠﻼ  107.7ﻧﻘﺎط
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﻜﺴﺎء واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت
ً
ﺑﺤﺪود  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺠﻼ  105.6ﻧﻘﺎط.
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اﻟﻔﺮﺣﺎن :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ودﺑﻲ
ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
"إﻧﺠﺎزات" ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﺣﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
أﻫﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻌﻘﺎري ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أﺛﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.

اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل
ً
 2018ﻛﺎن ﺟﻴﺪا
اﻟﺸﺎﻳﻊ

ﻗ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ "إﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎزات" ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻳ ــﻊ ،إن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻗﺘﻨﺼﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎرات
وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮازى ﻣــﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وواﺻﻠﺖ ﺑﻬﺬا
اﻟ ـﺸــﺄن ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻌـﻘــﺎرات
اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻷﺑ ـ ـ ـ ــﺮاج
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻊ ،ﺧـ ــﻼل
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أﻣﺲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر 82
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أن أﺣﺪث اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﻣﺸﺮوع أرض
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺎرع أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ ﺑﻘﻠﺐ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ ،إذ اﺷ ـﺘــﺮت
ً
ﻣـﺒـﻨــﻰ ﻗــﺪﻳ ـﻤــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أرض ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  300ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ذات
ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 920
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺪﻣ ــﻪ وﺑ ـﻨــﺎء
ﺑﺮج ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 6300ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺮداﺑﻴﻦ
ً
ً
وﻃﺎﺑﻘﺎ أرﺿﻴﺎ.
وأوﺿــﺢ أن "إﻧ ـﺠــﺎزات" ﺗﻮﻟﺖ
ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع "ﻛﺘﺎﻣﺎران"
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺑﺮﺟﻴﻦ ﺳﻜﻨﻴﻴﻦ ﻳﺸﻜﻼن ﺗﺤﻔﺔ
ﻣ ـﻌ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺘﻜﻮﻧﺎن ﻣﻦ  571ﺷﻘﺔ
وﻣﺠﻤﻊ ﺗـﺠــﺎري ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻄﺎﻋﻢ
وﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،وﻗﺮرت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻊ وﺣﺪات اﻟﺒﺮج اﻷول،
اﻟـ ــﺬي اﻧ ـﺘ ـﻬــﻰ ﺑ ـﻨ ــﺎؤه ﻋ ــﺎم 2018
واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮج اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻨ ــﻪ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻐﺮض ﺗﺄﺟﻴﺮه.
ً
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺖ أﻳﻀﺎ
ﻣـﺒـﻨــﻰ "اﻟ ـﺒ ــﺮﺷ ــﺎء" ﻟـﻠـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ ﻓﻲ
اﻹﻣـ ـ ــﺎرات ،اﻟ ــﺬي ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
 300ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻌﺔ ،وواﺻﻠﺖ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ً
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ  ،واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑـﻴــﻊ آﺧ ــﺮ أﺻـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺻﻨﺪوق "أﻟﻔﺎ" اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ
ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎرج ﻣﻦ

اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن أﺻــﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  111.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮل
ً
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  113.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،أي ﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض
ﻧﺴﺒﺘﻪ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا
اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟ ــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
 61.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 60
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،أي ﺑﻨﻤﻮ ﻗــﺪره 3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺸﺎﻳﻊ أن اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل  2018ﻛــﺎن ﺟﻴﺪا،
إذ ﺑـﻠــﻎ ﻣﺠﻤﻞ إﻳـ ــﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ
 9.1ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
 8.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣــﻦ  3.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻋﺎم  2017ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن ﻣ ـﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
وﺗ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻷﺧـ ـ ــﺮى،
اﺳﺘﻘﺮت ﻓــﻲ ﺣــﺪود  5.1ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـﻨــﺎر ،وﻫــﻮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺎم
 ،2017وﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻟـ ــﻰ  4ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  13.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﺣﺎن
ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋـﻘــﺐ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ
أﻋ ـﻤــﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ،أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓ ــﻲ ﺷـ ــﺎرع أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻳﺒﻠﻎ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2020
وأوﺿــﺢ اﻟﻔﺮﺣﺎن أن ﻣﺸﺮوع
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ  40ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﺗ ــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ أﺣــﺪ
اﻷﺑـ ـ ـ ــﺮاج ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣﻦ
اﻟﺒﺮج اﻵﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻟـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ 4
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓ ــﻲ إﻣـ ـ ــﺎرة دﺑـ ــﻲ ﺗﺒﻠﻎ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﻢ اﻹ ﺟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ  27ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ
ً
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ.
وأﻛــﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ً
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ــﺎري ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮا إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﺛـ ــﺮﻫـ ــﺎ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ
ً
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة وﺟﻮد
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻏ ـﻴ ــﺎب وﺟ ــﻮد
ﺑ ــﺮوﺗ ــﻮﻛ ــﻮل ﻣ ـﻬ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ و ﻃــﺮ ﻳـﻘــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪ
ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ،إذ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ
ً
ً
ﺗ ـﻔــﺎوﺗــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻬﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ً
وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﺣ ـ ـﻔ ـ ـﻈـ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ،ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ أن
ً
"اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ" ﺑــﺎت ﻋﻠﻤﺎ ﻳ ــﺪرس ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وواﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد اﻟ ـ ـ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪول
اﻷﻋﻤﺎل ،وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ،واﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ
أرﺑــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة،
وﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ  105آﻻف دﻳﻨﺎر،
وإﺧﻼء ﻃﺮف وإﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣ ــﺮور
 20ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﺄ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺲ،
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻹﻧـﺠــﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ،أﻛﺪت
اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪ ﺧﻼل ﻃﻮال
ً
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﻟــﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ
أﻏﺮاﺿﻬﺎ رﻏــﻢ ﻣﻐﺮﻳﺎت ﺳﻨﻮات
اﻟﺮواج ،وﻋﺜﺮات ﺳﻨﻮات اﻷزﻣﺎت.

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »إﻧﺠﺎزات«
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،إﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟﺒﺪء
ﺑﺮأﺳﻤﺎل  15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻎ
ﺣﺠﻢ أﺻ ــﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،أي ﻋﺎم
 ،1999ﻧﺤﻮ  16.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وأﻧﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎم  2018ﺑﺤﺠﻢ
ﻟ ــﻸﺻ ــﻮل ﺑ ـﺤ ــﺪود  6.8أﺿـﻌــﺎف
ﻣﺎ ﺑﺪأﺗﻪ ،أو ﻧﺤﻮ  111.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
وأﻧﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﻋــﺎم  1999وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﻬــﺎ ﻧـﺤــﻮ  16.1ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  3.7أﺿﻌﺎف
ذﻟــﻚ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ،2018
ﻓــﺄﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻧ ـﺤ ــﻮ  61.6ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻎ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ 34.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2018
ﺑـﻌــﺪ أن ﻛ ــﺎن ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﺳﻨﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ  15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ً
أي زاد ﺑﻨﺤﻮ  19.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،دﻓﻊ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﻮن  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻓ ـﻘــﻂ ،واﻟ ـﺒــﺎﻗــﻲ وﻗـ ــﺪره ﻧـﺤــﻮ 16
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر وزﻋـ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أن ﻗ ـﺼــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح أو اﻹﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎز ﺳـﺒـﺒـﻬــﺎ
اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام ﻛﻠﻴﺔ
ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وإن ﺗﻢ اﻹرﺗﻘﺎء
ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻏ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮاء وﺗـ ـ ــﺪاول
اﻷﺻ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﻏـﻠـﺒــﺔ

ُ
 :Ooredooاﻟﺤﺴﺎوي اﻷول »اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
ﻓﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ »اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺮﺣﻼت اﻟﻄﺮق«

ﺳﻔﻴﺮ  Ooredooاﻟﻔﺎرس اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻟﺸﺮاء اﻷراﺿﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻓﻖ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ووﻓـ ـ ــﻖ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻔ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء
ً
ﺗﻄﻮرا وﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة
ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻛ ــﻞ ﺳ ــﻮق ،واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑــﺎﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻐــﺮاﻓــﻲ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺋـ ــﺪ وﺧـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ،
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أوزان اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ
ً
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻘــﺮاء ة اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻷﺳﻮاق.
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻔــﻮق ﻧﻮﻋﻴﺔ
أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻹﺻﺮار
ﻣــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻛــﻞ ﺳـﻨــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺘﺤﻔﻆ ،واﻟـﺸــﺪﻳــﺪ أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ ،ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺻــﻮل ،ﻛﺎن
ً
ً
ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت أزﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻋﺎم  2008وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ أزﻣﺎت
اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ ،ﻣﺜﻞ أزﻣ ــﺔ دﺑــﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2009وأﺣ ــﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2011وﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
وﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎوي أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻣـﻨــﺬ
ﺧﺮﻳﻒ ﻋﺎم .2014
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻀﻐﻮط أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم
 2008ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 112.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎرّ ،
وﻋﻤﻖ ﻣﻦ
آﺛﺎر أزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ دﺑﻲ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ودﺑــﻲ
ﺳــﻮق رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻣــﺎ ﺣﺪا
إﻟــﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ "ﻃﺒﻘﺔ
اﻟﺸﺤﻢ" اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺳﻨﻮات اﻟﺮواج.
وﻣ ــﺎ أﺳ ـﻌــﻒ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻛ ـ ــﺎن ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺮﻛ ـﻬ ــﺎ وﺟ ـ ــﻮدة
أﺻــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ أﻓـﻀــﻞ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺒﻄﺖ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 40.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2015
وﻫ ــﻲ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﺪأت
ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ
دﻳــﻮﻧـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  49.7ﻣﻠﻴﻮن
ً
ً
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ  40ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻗﺮوﺿﺎ
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،2018
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﺑﺤﺪود ﻧﺤﻮ  81ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮق ﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﻬــﺎ،
وﺳ ـ ـﺒـ ــﻖ ﺑ ـ ــﺪء اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ
ﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮق ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺜﻼث
ﺳـﻨــﻮات ،إذ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺻــﻮل
ً ً
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم
 2012وﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
وﺗ ـﻌــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻧ ـﺠ ــﺎزات أﻧﻬﺎ
ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ رﻳــﺎﺣـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻛ ـﺴــﺔ أﻗ ـ ــﻮى ﻣ ــﻦ رﻳــﺎﺣ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤــﻮاﺗ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺎﻟـﻤـﺘـﻐـﻴــﺮات اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ

ﻣــﻦ أﺣ ــﺪاث ﻋﻨﻒ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻤــﻮ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻫ ــﺶ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻛــﻞ اﻷﺳ ــﻮاق ،وﻣﻌﺎﻧﺎة
دول اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﺜﺎل ﻟﻬﺎ ،ﻟﺬا
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺰﻳﺎدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻــﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرة
ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ وﺗ ـﺤــﺖ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺿﻤﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﺗ ـﻠــﻚ اﻷﺻ ـ ــﻮل ﻣ ــﻦ 23
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم  2012إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 75
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺎم  .2018ذﻟﻚ ﻳﻀﻤﻦ
ً
ً
ً
ً
دﺧـ ــﻼ ﺛــﺎﺑ ـﺘــﺎ ﻣــﺮﻳ ـﺤــﺎ وﻣـﺴـﺘـﻘــﺮا
ً
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺎ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻔــﻆ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ أﺳـﻌــﺎر
ﺗـﻠــﻚ اﻷﺻـ ــﻮل ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻀـﻤــﻦ ﺑـﻨــﺎء
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪات أو ﻃ ـﺒ ـﻘــﺔ ﺷ ـﺤ ــﻢ ﻟــﻮ
ﺗ ـﻄــﻮرت اﻷوﺿ ـ ــﺎع إﻟ ــﻰ اﻷﺳ ــﻮأ،
ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ،ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2018
ً
ﻧﺤﻮ  183ﻓﻠﺴﺎ.
ﺣ ـ ـﺼـ ــﺎد ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،ﻫــﻮ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪى  20ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﺑـ ـﺤ ــﺪود
 87.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ
ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ زﻣ ــﻦ
اﻷزﻣﺔ ﺑﺤﺪود  25ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ وﺑﺤﺪود  62.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.

ﺣﻘﻖ ﺳﻔﻴﺮ  Ooredooاﻟﻔﺎرس اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎدي
اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﻬﺪ ،واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻘﻔﺰ ﺑـﻨــﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟـﻔــﺮوﺳـﻴــﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺤﺒﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .وﺷﺎرك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن واﻟﻔﺎرﺳﺎت
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻗﺪ أﺣﺮز اﻟﻔﺎرس اﻟﺤﺴﺎوي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻤﺮاﻛﺰ ،ﻣﺜﻞ:
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻃﻴﺎب اﻟﻤﺮﺷﻮد ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﻒ
أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  145ﺳﻢ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
وأﻛـ ــﺪت  Ooredooﺳﻌﻴﻬﺎ ﻹﺛـ ــﺮاء ﺗ ـﺠــﺎرب اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دورﻫﻢ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ .وﻗﺎﻟﺖ إن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺎ
ﻫﻮ إﻻ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
اﻟــﺬي أﻛﺪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺗﻔﺨﺮ Ooredooﺑﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ،
ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻧﺠﻼ
اﻟﺠﺮﻳﻮي اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻵﺳﻴﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺒﻄﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ُﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن  Ooredooﺗ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺼ ـﻴ ــﺐ اﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ
واﻟﺨﺎص ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
ووﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات
ـﺮاع رﺳﻤﻲ ﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ اﻟ ــﻮزارة ،ﻛﻤﺎ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻛـ
ٍ ً
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟ ــﻮزارة ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣــﻊ اﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع.

ﻓ ـ ــﺎزت وزارة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﺑـ "ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺮﺣﻼت اﻟﻄﺮق"" وذﻟﻚ
ّ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺠﻠﺔ
"ﻛﻮﻧﺪي ﻧﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻠﺮ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ  2019/2018اﻟﺬي أﻗﻴﻢ
ً
أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨ ــﺪق ﺟ ــﻲ دﺑـﻠـﻴــﻮ
ﻣﺎرﻳﻮت ﻣﺎرﻛﻴﺰ ﺑﺈﻣﺎرة دﺑﻲ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ أﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ــﺲ،
"ﻧـﺤــﻦ ﺳـﻌــﺪاء ﺑﺤﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﺴﻠﻂ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ ُﻋ ـﻤ ــﺎن
"ﻛ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻣـ ـﻔـ ـﻀـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ــﺮﺣـ ــﻼت
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق" ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ وﺟ ـﻬــﺎت
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ راﺋـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ
واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮا ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ .وأﺿﺎﻓﺖ
اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺔ ،أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
"ﺗـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدﻧـ ــﺎ اﻟ ـﺤ ـﺜ ـﻴ ـﺜــﺔ
اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ُﻋﻤﺎن ﻛﻤﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ،وﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻫﺬا
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻨﻮﻋﻲ إﻟــﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻧـ ـﺠ ــﺎزاﺗـ ـﻨ ــﺎ وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ﺟـﻬــﻮدﻧــﺎ اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة
ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺠﺐ
ّ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎع ﺑ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﺑ ـﻬ ــﺎ
ّ
اﻟﻤﺘﻔﺮدة".
وﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة إﺣـ ــﺪى أﻫــﻢ
اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﻳـﺘـ ّـﻢ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻟـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮاء
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ
ً
واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ
أن ﺗﻔﻮز ُﻋﻤﺎن ﺑﺠﺎﺋﺰة "اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻀ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ــﺮﺣـ ــﻼت اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق"،
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧـﻬــﺎ ﺗـﻨـﻔــﺮد ﺑــﺮوﻋــﺔ

ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ّـﺪم ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرب
ﺳـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ وﺟﺒﺎﻟﻬﺎ وودﻳﺎﻧﻬﺎ
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺮاء ،إﻟـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧــﺐ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﺗـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮوات
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻐـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وﺣ ــﺰﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻟﺘﺠﻌﻞ
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻨ ــﺔ واﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﻦ أﻫـ ــﻢ
اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻦ واﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎح
واﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻗ ـﻀــﺎء أوﻗ ــﺎت
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﻄﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺲ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰة
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم  ،2004ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗ ـ ّـﻢ إﻋ ــﻼن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ
ﺗﺼﻮﻳﺖ اﺳﺘﻤﺮ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ
ٍ

ﻟ ـ ـﻤـ ــﺪة  6أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﻪ ﻗ ـ ــﺮاء
ً
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺔ ،إذ ﺗ ـ ّـﻢ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر وﻓـﻘــﺎ
ﻟـﻔـﺌــﺎت اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،اﻟﻔﻨﺎدق،
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان ،اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎرات،
اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ-اﻟـ ـﻜ ــﺮوز
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ُ
ﻟﻌﻤﺎن ﻛﻤﺮﻛﺰ
إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ وﻋ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﺗﻬﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟــﻮزارة ﻓﻲ
ﻛـ ـﺒ ــﺮى اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت وﻣـ ـﻌ ــﺎرض
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة
ﺗـ ــﺪﻓ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎح ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻔ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺑـ ـ ــﺄﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة
ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎح اﻟ ـﻘــﺎدﻣ ـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ ُﻋ ـﻤــﺎن
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺑﺴﻂ اﻟﻄﺮق
اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ زﻳ ــﺎدة
ً
ﻋﺪد اﻟﺰوار ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ.

١٥
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ارﺗﻔﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٢٠ﻓﻲ  ...٢٠١٩وﺗﺤﺴﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻔﺾ »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
رأى
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن ً
ً
أﺧﺬت اﺗﺠﺎﻫﺎ ﺻﻌﻮدﻳﺎ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وارﺗﻜﺰ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام
»أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻹﻣﺪادات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

ﻗــﺎل اﻟﻤﻮﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،إﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﻣﻀﻲ
ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺷﻬﺪت
ً
ً
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮا وﻋﻮﺿﺖ ﻧﺤﻮ
ﻧﺼﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2018ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ
ً
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ووﻓﻖ اﻟﻤﻮﺟﺰ ،ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم
ﺑﺮﻧﺖ ،اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن
ً
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019وﺑﻠﻎ  65.1دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ أﻓﻀﻞ أداء ﺷﻬﺮي ﻟﻪ ﻣﻨﺬ
ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻋ ـ ــﻮام ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ .ﻛﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻧﻔﻂ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮه
ً
 55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،اﺗﺨﺬت اﻷﺳﻌﺎر اﺗﺠﺎﻫﺎ
ً
ﺻـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺷ ـﻬ ــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وارﺗﻜﺰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وإن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام "أوﺑﻚ"
وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ ﺑــﺎﺗـﻔــﺎق ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٢٠١٨ﻻﻣ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻹﻣ ـ ــﺪادات اﻟـﻔــﺎﺋـﻀــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

ﻛـﻤــﺎ أﺛ ــﺮت اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺟ ـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺐ ا ﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض ،إذ إن ﻓـ ــﺮض
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﻓﻲ
ً
ﻳﻨﺎﻳﺮ واﻗﺘﺮاب اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ  180ﻳﻮﻣﺎ
اﻟـﺘــﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ
ﻓ ــﺮض اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠــﻰ إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ،
وﺗﻘﻨﻴﻦ ﺗــﺪﻓـﻘــﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم ﻓــﻲ ﻛﻨﺪا
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﺧ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺎت ﺧ ـﻄ ــﻮط اﻷﻧ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺐ،
ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ ﻛ ــﻞ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ً
أوﺿﺎع ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺘﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ً
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ داﻋﻤﺔ أﻳﻀﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2019ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ 1.4
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ 100.6
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.3ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
ً
ووﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴــﺪﺧــﻞ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺔ اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺣـﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ،ﻫــﺬا
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ

ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  2018ﺷﻜﻞ
أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺼﺐ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻧ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮاﺟﻊ درﺟــﺎت اﻟـﺤــﺮارة وﺑــﺮودة
ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ً
)زﻳﺖ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم .2019
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ً
ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
إﺷﺎرة ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ ﻧـ ـﻤ ــﻮ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ
ً
ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،إذ ﺧﻔﺾ أﺧ ـﻴــﺮا ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم
 2019ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻟﻰ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺿﻌﻒ أداء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
واﻟﺼﻴﻦ ،وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
واﺣـﺘـﻤــﺎل ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ،
ً
ﻳـﺒــﺪو أن أﺳ ــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﺎ
ً
أﻗ ــﻞ ﺧـ ـﻄ ــﻮرة ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ ﺗــﺬﺑــﺬب
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺷــﺪ

وﺟﺬب ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻮﺗﺮات
ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺴﻦ رﻏﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺸﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺠــﺮد أن ﻳ ـﺘــﻢ اﻟـﺘـﺨـﻠــﺺ ﻣﻦ
اﻹﻣﺪادات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،،2018ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮازن اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم
 ..2019وﻧ ــﺮى أن ﻣـﻴــﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر
ً
ً
اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺨﺬ اﺗﺠﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗ ـ ــﻞ ﺧ ـ ــﻼلل اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻷول
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم .وﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ ،أي
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻗﺪ
ﻳﻈﻬﺮ أو ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺑﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ ﻧﻤﻮ
اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،ﻋﻠﻰ
ً
ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎل ،ﻣ ـﺘــﺄﺛ ــﺮا
ﺑﻀﻌﻒ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺗـ ــﺬﺑـ ــﺬب اﻟـ ـﻨ ــﺰاع
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.

وﻗ ـ ــﺪ ﻳ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ "أوﺑ ـ ــﻚ"
ً
ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻗﺪ
ﺗـﻔـﺸــﻞ "أوﺑ ـ ــﻚ" ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟﺤﺼﺺ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻔــﺾ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ،
ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ روﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻋــﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ورﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻟﻤﺪة
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ،ﻟﺬا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷ ﺳ ـ ــﻮاق ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل.

»اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت« :ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

ً
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻗ ــﺎل د .رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺮاح أﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ــﺎم اﺗ ـﺤ ــﺎد ﺷــﺮﻛــﺎت
َ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،إن اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ،واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﺑـﺤــﺮة ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗـﺠــﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ  78.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟ ـﺸــﺮاح أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻋــﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻖ اﻵﺗﻲ:
 (1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﺳﻮﻗﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،اﻷول ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ذات اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ،واﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدراج.
 (2ﻃــﺮح أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺠﺬب رؤوس
أﻣﻮال ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
 (3ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻞ رﻗﻢ ) (1أﻋﻼه ،ﻧﻘﺘﺮح
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات واﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﻌﺘﺎدة ) ،(Tickerوﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﻢ اﻟﺴﻮق.
 (4ﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ إدراج اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة.
 (5ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ ﻓ ـﺘــﺮة ﺗــﻮﻓـﻴــﻖ اﻷوﺿ ـ ــﺎع ﻟ ـﻄــﺮح اﻷدوات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ً
 (6اﺳﺘﺤﺪاث ﺗﺪاول اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺬي ﺳﻴﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
 (7اﻹﺑ ـﻘ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮي ،إذ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ورأى أن اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻜــﻞ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ً
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻗــﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺻـﻌــﻮﺑــﺎت ﻻﺣ ـﻘــﺎ ﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ أو
ً
إﺟــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات أﺧــﺮى ،وﻗــﺪ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟــﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار
أي ﻣـﺸـﺘــﺮي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،وأن ﻣ ــﻦ اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﺗــﺮك

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ واﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻤﻼك اﻟﺠﺪد ﻟﺮﺳﻢ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،وﻫﺬا ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮص اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
• ﻗ ــﺎم ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  2018/3/19ﺑــﺎﻟــﺮد ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
اﻻﺗﺤﺎد ،إذ أﻓﺎدوا ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق ﺗﻀﺎﻫﻲ
ﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺼﺎت ﺗــﺪاول
ﺟﺎذﺑﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ
ً
ً
وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،وأن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮاق ﻳﻌﺪ ﺣﻼ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺدراج ﺗﺤﺎﻛﻲ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺮة
ً
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ) (Free Floatﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻛﺎن

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮط إدراج ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﺴﺒﺔ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﺴﺎوي  05ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو أﻛﺜﺮ.
• ﺑﺪوره ﻋﻤﺪ اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ وﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق( ووﺿﻊ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ً
ً
ﺳﻮاء ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﺎ أم ﺳﻠﺒﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ:
 -1اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه
ﻻﺳﺘﻌﺮاض وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
 -2ﺿــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إداري ،ورﺑﻄﻬﺎ

اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ دﺳﻤﺎن
»ﺻﻨﺎﻋﺎت
ً
ﺑﻜﻮﻟﻮرادو ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎة واﻟﻀﻴﻮف ﻣﻊ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻬﻮﻟﻲ
ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ،
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ "ﻣ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ دﺳـ ـﻤ ــﺎن" اﻟ ـ ــﺬي ﻧﻈﻤﻪ
اﺗﺤﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ -ﻓــﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﺗــﺰاﻣ ـﻨــﺎ ﻣــﻊ أﻋـﻴــﺎد
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ .وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن أﻣــﺲ ،إن اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛ ــﻮ ﻟ ــﻮرادو ﺳﺒﺮﻳﻨﻐﺰ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻗﻨﺼﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻬﻮﻟﻲ،
واﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻨﺪري ،وﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟ ـﺒــﺎرزة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ،
وﺟ ـ ـ ــﺎءت رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ "ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ"
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﺘﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺟﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﺪﻳﺮ ﺷﻼش ﻣﺪﻳﺮة اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ "إﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﺳـ ـﻌ ــﺪاء
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺄﻋﻴﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻌ ـﺜ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة،
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻋﺪة
ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت ﺗ ــﻼﻣ ــﺲ وﺟـ ـ ــﺪان اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب،
وﺗﻨﺒﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب

ً
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻤﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ".
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ،اﺷﺘﻤﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷﺎرﻛﺖ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.
واﺷ ـﺘ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت
ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـ ــﺪد ﻣﻦ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺤــﻮر
ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺸﺒﺎب .وﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﺒﻄﻮﻻت أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻐﺎﺷﻢ ،ﺗﻀﻤﻦ
ً
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺠﻲ ،إذ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻷﺣﺪاث ،اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻞ أﻫﻢ ﺣﺪث ،واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺻﺮه
ﺟﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻧـ ـ ـ ــﺪوات ﻋــﻦ
ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﻋــﺪة ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻧ ــﺪوة ﻋﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ ﺳﻌﺪ

اﻟـﺤــﻮﻃــﻲ ،واﻟــﻼﻋــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ وﻟـﻴــﺪ ﻋﻠﻲ،
وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻧﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺆاد اﻟﻤﺰﻳﺪي.
وإﺿــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﺣـﻠـﻘــﺔ ﻧـﻘــﺎﺷـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻜﺘﺐ
واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ د.
ﻏــﺪﻳــﺮ أﺳ ـﻴــﺮي واﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺮف ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺪوة ﻋﻦ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ داود
ﻣﻌﺮﻓﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻠﻮم.
ً
وﺗﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
واﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑـﻬــﻢ ﻧـﺤــﻮ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة ،وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إ ﻟــﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ ا ﺗـﺤــﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗـﻘــﻮم اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻌﺪة
ﻣﺒﺎدرات ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وأﻣﻴﺪﻳﺴﺖ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.

ﻣــﻊ ﺧﻄﺔ دو ﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
 -3ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮادر اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وإﻛـﺴــﺎﺑـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻬــﺎرات
واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ً
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﺼﻮﺻﺎ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻲ اﻟـﺘـﺨــﺮج
واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻟﺘﺰام وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﻃــﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ً
ً
ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻨﻴﺎ وإدارﻳــﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت وإﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 -4ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ دورات وﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ إﻋـ ـ ـ ــﺪاد ﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻜـﺜـﻔــﺔ
وﺑﺸﻬﺎدات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻹﻋﺪاد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺷﻐﻞ وﻇــﺎﺋــﻒ إدارﻳ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ.
 -5ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻋ ــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺣــﻮاﻓــﺰ إﺿﺎﻓﻴﺔ

»إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب« :ﻧﻤﻮ
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة ﻟﺪى »ﻧﺖ
ﺗﺮي ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ«
أﻋﻠﻦ "إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب" ،أﻣــﺲ ،ﻧﻤﻮ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻ ــﻮل اﻟ ـﻤــﺪارة ﻟــﺪى ﺷﺮﻛﺔ
ﻧــﺖ ﺗــﺮي ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ ،أﺣﺪ
ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮي اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب
ﻟـﺸــﺮاﻛــﺎت ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﺘـﺤــﻮط ،إﻟــﻰ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻛﺎن "إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب" أﺑﺮم ﺷﺮاﻛﺘﻪ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ "ﻧ ــﺖ ﺗ ــﺮي" ﻓﻲ
أواﺧﺮ ﻋﺎم .2015
وﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻗ ــﺎل ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
إردﻟـ ــﻲ ،رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻟــﺪى
وﺣـ ـ ـ ــﺪة "اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات اﻟـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺪة
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﻮاﺋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ" اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻟـ"إﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب"" :ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ )ﻧﺖ ﺗﺮي( ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻣﻨﺬ أن اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋـﻤــﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم 2015
وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ،
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻤﺘﻨﻮع
ﻓﻲ إدارة رؤوس اﻷﻣﻮال ،أو ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
وﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺧ ـﺒــﺮاﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻄــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ".
وأﺳﺴﺖ "ﻧــﺖ ﺗــﺮي" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ـﻠ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ
 2016ﺑ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ــﺔ أ ﺻ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـ ــﺪارة
ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  100ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر،
ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻣــﻦ "إﻧـﻔـﺴـﺘـﻜــﻮرب".
وﻳﺘﺮأس اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺟـ ـﻴ ــﺪ ﻧـ ــﻮﺳ ـ ـﺒـ ــﺎوم ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻛـ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
ً
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺷ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﺎ ﻟ ـ ــﺪى "رﻳـ ـ ـ ــﺪوود
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ .وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ
ﺟﻴﺪ ﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ  18ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ
ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ أﻋﻼه ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻤﺎل.
 -6اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ دﻋ ــﻢ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﺮﻏﻴﻦ دراﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص.
 -7ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻷﻣ ــﺎن
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
 -8ﺗـﺘـﻄـﻠــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺎد ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻐﻴﺮ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ
واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ.
 -9ﻷن إﻗﺒﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أو
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻠﻴﻞَ ،
ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ؟ أو إﻟﻐﺎء دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟
 -10ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻐﺮاﻣﺎت ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻤﻘﺪم ،ﻓﺈن
زﻳﺎدة اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻫﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻣﺎذا ﻟﻮ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺰوف ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت؟ إن
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎَ ،
ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻫﻨﺎك ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ زﻳــﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻦ  100دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  500دﻳﻨﺎر؟
َ -11
ﻟﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟ ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻦ رﺳﻮم اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ،
أو إﻟﻐﺎء رﺳــﻮم إﺻــﺪار أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أذوﻧــﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ؟
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ً
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻄﻠﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ

ً
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي :ﻧﺴﺘﻤﻊ دوﻣﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ وﻧﺴﺘﻄﻠﻊ آراءﻫﻢ ﻓﻲ أي ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ،إن ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﻚ
ً
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻤﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي
أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻋﻤﻼء
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﻟﻴﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  40و  45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻬﻞ أﺳﻬﻞ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﺮي ﻓ ــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ــﻊ أﻣـ ـ ــﺲ ،إن أي
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ أو اﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪاث ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
ﻫ ــﻮ ﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة
ﻵراﺋـ ـﻬ ــﻢ وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪف ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
أﻛﺜﺮ راﺣﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ ﻃــﺮح
اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أﺑﺮز
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن أول ﻣﻦ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وذﻛﺮ أن ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﻚ
ً
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻟ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ .

إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
وﺣ ـ ــﻮل ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ أﻓ ــﺎد
ﺑـ ــﺄن "اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻞ أﺻ ـﺒ ــﺢ أﺳ ـﻬ ــﻞ ﻣﻊ

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي
ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن" واﻟـﺒـﺴـﻴــﻂ أﺻـﺒــﺢ أﻛﺜﺮ
ً
ﺑـﺴــﺎﻃــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث ﻓـﻌــﻼ إذ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮﺑﻴﺎن
أﺣﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
واﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺚ
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﺻ ـ ـﺒـ ــﺢ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﺳ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ
وﺑﺴﺎﻃﺔ وراﺣﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ "ﻣـ ــﻊ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺘـﻨــﺎ
ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ــﺎت
ا ﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮ ﻟ ــﻮ ﺟـ ـﻴ ــﺔ وﻷن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ﻳ ـﻌــﺪ أﺣـ ــﺪ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ رأﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮورة اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺚ

ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".
وﻟـ ـﻔ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳﺤﺘﻞ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺎﺛ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام أو ﻧﻤﻮ ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ورأﻳﻬﻢ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ واﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺿ ـﻌ ـﺘ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺒﻮل
اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أوﺿﺢ
أن أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف أﻧــﻪ
ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ ﻓ ـﺘــﺮة اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ً
ﺣــﺪث ﻓـﻌــﻼ إذ ﺗــﻢ إﺟ ــﺮاء اﺧﺘﺒﺎر
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ً
اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﺮاﺣﺔ
ﻛﺜﻴﺮة
أﻣﻮاﻻ
ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻨﺎدق
ً
ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي ،إن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻻ
ً
ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ وراﺣﺔ ﻋﻤﻼء ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺒﻊ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رؤ ﻳــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻮﺟﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺴﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﺆﻛﺪ
ً
أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ.

ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻻﻗــﻰ
ﻣـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ دون ا ﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء
اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﻮرﻫﻢ
ً
ﺑﺎﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ.
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻗ ـ ــﺎل
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺮي ،إن اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
أي ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ أي ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻫـ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺢ ﺣ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎب ،وإﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻼت ودﻓ ـ ـ ــﻊ ﻓ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺮ،
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ )ﻣﺮاﺑﺤﺔ(
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن ،وﻫـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت

أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ وﺳ ـ ـﻬـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن دون اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ
إﻟــﻰ زﻳ ــﺎرة اﻟـﻔــﺮع أو زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
وأﺿــﺎف "أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ ،وﻧﺤﻦ
اﻷﻗﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ
ﻫــﺬا اﻟ ـﻬــﺪف ،إذ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﻛــﻞ
إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻼزم "أون ﻻﻳﻦ" ﺛﻢ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ً
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ،ذﻛﺮ

ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﺪﻳﺮ

ذﻛﺮ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻦ ﻳﺨﻔﺾ أو ﻳﻐﻠﻖ ﻓﺮوع
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺿــﻮء وﻣ ــﻮازاة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺬﻫﻞ اﻟﺬي
ً
ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺑﻨﻮك ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ
"ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻤﻼء ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﺮع وﻧﺤﻦ ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﻓﺮوﻋﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻨﺎدق ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم ،إذ إن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ
وﻻ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻮر ﻋﻠﻰ "ﻛﻮﻧﺘﺮ" ﺑﻞ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺮوﻧﺔ وراﺣﺔ.

أن اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻄﺮح ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓ ــﻮر اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺑﺨﻄﻮات ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ ،وأﻣﺎم
اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك ﺧ ـﻴ ــﺎران ﻣـﺘــﺎﺣــﺎن
ﻫﻤﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن
إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺨ ــﺰن ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎﺗـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ )اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ(
أو "اﻷون ﻻﻳ ــﻦ" ودوﻧ ـﻤ ــﺎ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ورﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻳﻜﻮن
اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ
اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻓ ــﻲ أي ﻣﺤﻞ
أو ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﺑ ـﻴ ــﻊ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻟﻪ
اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  30ﺟ ـﻬــﺎز
إﺻــﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓــﻲ ﻛﻞ
أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋــﻦ ﻓﺘﺢ اﻟـﺤـﺴــﺎب أون ﻻﻳﻦ
أو ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻗﺎل اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي،
إن ﻋـﻤــﻼء ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﺘﺢ
أي ﺣ ـﺴ ــﺎب إﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻼت
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ وإﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻛـ ــﻞ أﻧ ـ ــﻮاع
اﻟﻮداﺋﻊ ﺧﻼل اﻗﻞ ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﻚ.

ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻓﺮاد وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎول
اﻟـﺘــﻮﻳـﺠــﺮي اﻟـﻘـﻔــﺰة اﻟـﺘــﻰ ﺣﻘﻘﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟـ ـ ـ ــﺬي وﺿـ ـﻌ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت أﺛـ ـﻤ ــﺮ ﺗـ ـﻔ ــﻮق اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
وﺗﺮﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟــﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻷرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿــﺎف "ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺼ ــﻮرة أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻷﻓ ـ ـ ـ ــﺮاد واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة
وﻗـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺎع اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺊ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﻤﻬﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﺗـﺠـﻌــﻞ اﻟـﺤـﻴــﺎة أﻛﺜﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ وراﺣﺔ ﻟﻨﺆﻛﺪ أن ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻫـ ــﻮ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋــﻪ
ً
أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻣﻤﻴﺰا".

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
وأﺷﺎر اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑ ـ ــﺄﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة أو ﻗﻄﺎع
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟــﺬي ﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑـﺼــﻮرة ﻛﺒﻴﺮة إذ أﻧﺸﺄ
اﻟﺒﻨﻚ إدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑ ـ ــﻮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻃـ ــﺮح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺳﻂ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻗـﺒــﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

ﻣﻦ  ٥ﺧﻄﻮات إﻟﻰ واﺣﺪة

ﻛﺸﻒ اﻟـﺘــﻮﻳـﺠــﺮي أن ﺑﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻻ ﻳـﻔــﺮض أي ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑــﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳـﺘـﻤــﺎع
ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺎﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ
إﻟﻰ واﻗﻊ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻼء ﺑﻮﺑﻴﺎن
ً
ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﺪﻳﺮ وﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻹﻧﺼﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء.

ﻟﻔﺖ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي إ ﻟــﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺨﺘﺼﺮ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ،إذ إن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺧﻄﻮات ﺑــﺎت إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳــﻮى ﺧﻄﻮة وا ﺣــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ً
وﻗﺎل إن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻀﻊ ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎدة« »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﺼﻨﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟـ ٢٤
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻘﻲ إدارة »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
وﻛﻠﻴﺔ اﻧﺴﻴﺎد /ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺤﺠﺎج

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎدة" ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺟـ ـﻬ ــﻮده ﻧ ـﺤــﻮ إﻋـ ـ ــﺪاد وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدات
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻧﺴﻴﺎد أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﺮي "اﻟﺨﻠﻴﺞ".
أﻗﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
ﻛﻠﻴﺔ اﻧﺴﻴﺎد أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ،وﻳ ـﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أﺣــﺪث
اﻻﺗـﺠــﺎﻫــﺎت ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
واﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ .وأﻋـ ــﺪ
ً
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
ﻟـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدة ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ

واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺣــﻮل اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮل اﻟـ ــﺮﻗ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎدة،
واﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺛﺮة.
ً
وﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ،ﺻ ــﺮﺣ ــﺖ
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻹدارة اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﺪى "اﻟﺨﻠﻴﺞ" ،ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺤﺠﺎج ،ﺑﺄن "ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﺗﺖ اﻷ ﻛـﺜــﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮ
ﺗـﻘــﺪم ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ .ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات
ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،ﻣــﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷ ﻃ ــﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﺗﺠﺮﺑﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎرزة".
وأﻛــﺪت أن "اﻟﺨﻠﻴﺞ" ﻳﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،ﻣــﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪراﺗﻬﻢ وأداﺋﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ
اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ،ﻳـﻘــﺪم
"اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ" ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣــﺞ
واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

ﺷﺎرك اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ اﻟـ ـ  24اﻟ ــﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ً
ً
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻋﻤﺎ واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ
ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﻣﻨﺢ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ واﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪد
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل "اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ" ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣــﺲ إن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي
ﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟ ـﻴــﻮم واﺳـﺘـﻤــﺮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم ﺗﻬﺪف
إﻟــﻰ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻢ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻓـ ــﺮص وﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﺘ ــﻼءم ﻣ ــﻊ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ
وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ أﻧـ ـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺛــﺮوة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻟــﺬا ﻳﻘﻴﻢ ﺟﻨﺎﺣﺎ
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮض ،ﻳﺘﻴﺢ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓـﻬــﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ
ً
ﺑﺸﻜﻞ واﺿ ــﺢ وﻓ ـﻌــﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ
ً
واﻓ ـﻴ ــﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟ ـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ ﺣ ــﻮل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﻢ،

»اﻟﺘﺠﺎري« :ﺗﻠﻮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ًاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑـ»اﻷﻋﻴﺎد«
ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
»إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻮﺣﺪ ﺟﺎء
ً
إدراﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎري ﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﺜﻞ ًﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻀﺮورة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.

أﻗ ــﺎم ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺒﻨﻚ ا ﻟـﺘـﺠــﺎري ﻳــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ ﻷﻃﻔﺎل
ً
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺪ ،ﺗ ــﺰاﻣـ ـﻨ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت ﺑــﺄﻋـﻴــﺎد اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ،
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ "آرت ﺳـﺒـﻴــﺲ" ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ذوي اﻻ ﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎ ﺟ ــﺎت ا ﻟـ ـﺨ ــﺎ ﺻ ــﺔ ،ور ﺳـ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻬ ـﺠــﺔ واﻻﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ وﺟــﻮﻫ ـﻬــﻢ،
وإدﺧﺎل اﻟﻔﺮﺣﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ أﻣــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﻮرع ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ
ً
ﻫــﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﺟــﺎء ت ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
ً
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻜﺮﻳﺴﺎ
ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ واﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺪ ﻳــﺪ
اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ذوي اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮرع "أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
ً
ﻷﻃ ـﻔــﺎل اﻟـﺘــﻮﺣــﺪ ﺟ ــﺎء إدراﻛـ ــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل
ﺑـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ً
وإﻳـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﻣ ـﻨــﻪ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣــﻊ
ﻛ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎل
ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎت وﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﺮﺣــﺔ
ً
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺮﺗـﺒــﻂ
اﻷﻣﺮ ﺑﻔﺌﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ".
وا ﺷـﺘـﻤــﻞ ا ﻟـﻴــﻮم اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ
وﺗﻠﻮﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ "آرت

ﺳﺒﻴﺲ" ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺠﺔ وا ﻟـﺴــﺮور،
واﻧ ـﻌ ـﻜ ـﺴ ــﺖ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘــﻚ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻟﻤﺴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻄﺎع
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﻲ ﻷوﺟ ـ ــﻪ اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ
واﻟ ـﺴ ـﻌــﺎدة واﻻﺑـﺘـﺴــﺎﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ارﺗـﺴـﻤــﺖ
ﻋﻠﻰ و ﺟــﻮه أ ﻃـﻔــﺎل اﻟﺘﻮﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.

ﺟﻨﺎح »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ً
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺮاﺣﺔ وﻳﺴﺮ.
وﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،أﻓـ ــﺎد اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ً
ﻧـﻘـﻴــﺐ أﻣ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺄن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻳـﺴـﻌــﻰ داﺋ ـﻤ ــﺎ إﻟــﻰ
ﻓﻬﻢ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ" ،إذ ﻧﻘﺪم ﻟﻬﻢ
ﻓـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ واﻋ ـ ـ ــﺪة ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة
ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ".

وﻛ ــﺎن اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ ﻗــﺪ ﺷــﺎرك
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وذﻟ ـ ــﻚ اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وا ﻟـﻤـﺴــﺆو ﻟـﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﺮﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

» «KIBﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدراﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺣﺮﺻﺎ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ ـﺒــﺎرزة ،ﻗــﺎم ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ) (KIBﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﺧﻴﺮا ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون .ﺣﻀﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻴﻮف اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﱠ
ﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ أول وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻓﻲ " ،"KIBﻧــﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ ،ﺑﺄن "اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﺮص دوﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﺎ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺬﻛﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺰ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺄﻫﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﺎص ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﺣﻴﺚ إن " "KIBﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ً
ﻣﻌﻬﻢ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ "ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ،
ً
ً
وﻳﻠﻌﺒﻮن دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ".
وأﺿﺎف ﻧﺎﺟﻴﺎ أن " "KIBﻳﻠﺘﺰم داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻹﺣﻴﺎء ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﻴﻊ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻜﻮن دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻷﺣﺪاث
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ وزوار ،ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺤﺐ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻬﺬه اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ.

ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ

ثقافات

18

مسك وعنبر

مزاج
om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 4059الخميس  7مارس 2019م  30 /جمادى اآلخرة 1440هـ

19

٢١
مسك وعنبر

٢١

أقامت مكتبة ذات السالسل،
يجري المخرج شريف عرفة تناول المخرج علي
تشهد قاعة الفنون في
لقاء ثقافيا اشتمل على
الجامعة األميركية بالقاهرة عمليات المونتاج والمكساج الششتري هموم جيل
لفيلم «الممر» ،المقرر عرضه الشباب ومشاكلهم في عرضه ندوة بعنوان "الكويت في
معرضين تشكيليين
ً
بموسم عيد الفطر المقبل.
المسرحي "قريبا من ساحة الرواية التاريخية"
للفنانتين هدى لطفي
اإلعدام".
وشيرين جرجس.

« »The Jonas Brothersتلتئم في أغنية «»Sucker

شاركت في الكليب زوجتا كيفين ونيك وخطيبة جو
أع ـلــن فــريــق "اإلخـ ـ ــوة ج ــون ــاس" The Jonas
 Brothersإصـ ــدارهـ ــم فـيـلـمــا وثــائ ـق ـيــا جــديــدا
على شبكة أمــازون ،يتناول تاريخهم الغنائي،
ونجاحهم غير المسبوق وتحولهم إلى واحدة
من أنجح الفرق الغنائية في تاريخ أميركا ،قبل
أن يـقــرر األش ـقــاء االنـفـصــال وخ ــوض كــل منهم
رحلته الفنية بمفرده ،والفضل يعود إلى اللعبة.
ومن المعروف أن الفرقة الموسيقية الشهيرة
" ،"Jonas Brothersلموسيقى البوب المؤلفة من
 3أشقاء كيفين وجو ونيك جوناس ،أعلنت أنها
ستعيد تشكيل صفوفها بعد أكثر من  5أعوام
على انفصالها مع إصدار أغنية جديدة شاركت
فيها كل من زوجتي كيفين ونيك وخطيبة جو.
وأعلن األشقاء "جــونــاس" ،أيضا في تغريدة
أخــرى ،إصــدار أغنية جديدة بعنوان "،"Sucker
التي تعتبر األغنية األولى لهم منذ أغنية First
 Timeالتي أصدرت في عام  2013الماضي ،وأعلن
بعدها الفريق لجمهورهم انفصالهم ،فكان الخبر
بالنسبة إليهم صدمة كبيرة.
ف ــري ــق "اإلخ ـ ـ ــوة ج ــون ــاس" ي ـت ـكــون م ــن كيفن
ونيك وجــوزيــف ،وانفصلوا منذ  6أع ــوام ،ومن
المقرر أن يعودوا بعد غياب طــال ،وسط شوق
مــن المعجبين لــرؤيــة ال ـفــريــق مـ ًـعــا مــن جــديــد،
خــاصــة بعد إصــدارهــم أغنية "مـغـفــل" ،Sucker
التي استعان فيها األشقاء بحبيباتهم في الحياة
الواقعية؛ لتصوير الفيديو كليب.
ّ
وعبر أعضاء الفريق عن سعادتهم بالعودة
إلــى الجمهور ،وقــالــوا في بيان" :معجبونا هم
األف ـضــل فــي ال ـعــالــم ،إذ أسـهـمــوا عـلــى الصعيد
المهني والشخصي لإلخوة جوناس ،وبإصدارنا
فيلما وثائقيا جديدا يؤرخ لرحلتنا الموسيقية،
أرد نـ ــا أن نستعين بمنصة مـبــد عــة ومخلصة،

مـثــل شــركــة أمـ ــازون ال ـق ــادرة عـلــى أن تـصــل إلــى
المعجبين في جميع أنحاء العالم".
قرار عودة فريق األخوة جوناس لألضواء لم
ً
متوقعا ،لكنه جــاء في توقيت مناسب؛ إذ
يكن
نجحت األغنية التي أصدرها في حصد ماليين
المشاهدات على موقع يوتيوب في أيام معدودة،
مـمــا شـجــع كـثـيــرا م ــن ال ـبــرامــج ال ـح ــواري ــة على
استضافة الفريق ،على رأسهم المذيع الكوميدي
جيمس كوردون ،الذي يظهر معه أعضاء الفريق
نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـحــالــي؛ لــاحـتـفــال بعودتهم
للغناء ً
معا.
لم يخطط فريق "اإلخوة جوناس" للعودة في
البداية ،إذ كان كل تركيزهم على الفيلم الوثائقي
الجديد ،لكن العمل ً
معا كان بمنزلة جلسة عالج
نفسي لألشقاء.
وق ــال نيك جــونــاس (األخ األص ـغــر)" :قضينا
وقـتــا طــويــا مـ ًـعــا لــإعــداد للفيلم ،مــا يـقــرب من
عام كامل ،حينها أدركنا أننا افتقدنا كثيرا من
السحر الــذي حظينا به طــوال فترة عملنا ً
معا،
وبعد أكثر من جلسة صلح ومصارحة بأخطاء
الماضي ،قررنا أن الوقت حان للعودة إلى الغناء
ً
معا من جديد".

اإلخوة جوناس

«سوني» تبحث عن مخرج جديد لفيلم «»Venom ٢

من فيلم «»venom

لقطة من «»Aquaman

كشفت شــركــة ســونــي لإلنتاج
أن ـهــا تـبـحــث ف ــي ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة
ع ــن م ـخــرج جــديــد لـفـيـلــم اإلثـ ــارة
واألكـ ـ ـش ـ ــن والـ ـتـ ـش ــوي ــق ال ـش ـه ـيــر
ً
" ،"Venom 2ليكون بديل للمخرج
العالمي الشهير روبن فاليشر.
يذكر أن تقارير صحافية كشفت
أنـ ــه ت ــم الـ ـب ــدء ف ــي عـمـل ـيــة كـتــابــة
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ل ـل ـج ــزء ال ـث ــان ــي مــن
فيلم التشويق واألكشن واإلثــارة
الشهير  ،Venomحيث تعاقدت
استديوهات "سوني" مع الكاتبة
ّ
كيلي مارسيل إحدى كتاب الجزء
األول من أجــل الـشــروع في كتابة
سـيـنــاريــو " ،"Venom 2ول ــم يتم
اإلفصاح عن أي تفاصيل تخص
الفيلم أو فريق العمل.
ومــن الـمـقــرر أن يـعــرض الجزء
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ف ـي ـلــم  Venomع ــام
 ،2020وسيستكمل قصة الجزء
األول ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــزء ا لـ ـث ــا ل ــث
سيشاركه فيه شخصيات أخرى

كايلي جينر

من عالم أبطال "مارفل" الخارقين.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ت ــدور قصة
ال ـ ـجـ ــزء األول مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ح ــول
أي ـ ــدي ب ـ ــروك "ف ـي ـن ــوم" أحـ ــد أك ًـثــر
شخصيات عالم مارفل غموضا
وت ـع ـق ـيـ ًـدا وش ـ ـ ًـرا ،كـمــا أن ــه الـعــدو
ال ـلــدود للرجل العنكبوت ،وكــان
ـادي ـ ــا ت ـ ـمـ ـ ً
شـ ـخ ـ ًـص ــا ع ـ ـ ً
ـامـ ــا ،حـتــى
تعرض الستحواذ كائن فضائي
مـ ـنـ ـح ــه ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات خ ـ ـ ــارق ـ ـ ــة وغـ ـي ــر
مسبوقة ،ومنذ تلك اللحظة ّ
تغير
كــل شــيء فــي حياته ،فأمسى هو
والكائن الفضائي كيانا واحدا.
ويـشــارك فــي بطولة الفيلم كل
من النجوم توم هاردي ،وميشيل
ويـ ـلـ ـي ــام ــز ،وري ـ ـ ــز أح ـ ـمـ ــد ،وودي
هاريلسون ،وجيني سليت ،وريد
سكوت ،وسكوت هاز ،ومارسيال
براجو ،وميشيل لي ،وغيرهم.

سيلفستر ستالون

« »Aquamanيطرح كايلي جينر أصغر مليارديرة سيلفستر ستالون حزين
لرحيل لوك بيري
على أسطوانات «بلو ري» عصامية في التاريخ
ك ـش ـفــت ش ــر ك ــة اإل ن ـ ـتـ ــاج " ،"Warner Brosعـبــر
حسابها على "انستغرام" ،عن طــرح أسطوانات
بنسخة  DVDو"بلو ري" لفيلم األبطال الخارقين
" ،"Aquamanبعد النجاح الكبير للفيلم تجاريا،
وتخطيه حاجز المليار دوالر عالميا.

كشفت تقارير إعالمية عالمية ،أن نجمة تلفزيون
الــواقــع وعــارضــة األزي ــاء كايلي جينر أصبحت
"أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ" ،وفق
تصنيف مجلة فــور بــس .جينر حـصــدت اللقب
متفوقة على مارك زوكربرغ ،بعدما جمعت أول
مليار دوالر لها وهي في عمر  21عاما فقط.

نعى الممثل الهوليوودي الشهير بطل أفالم
الحركة والتشويق سيلفستر ستالون زميله
الممثل لوك بيري ،في صفحته على أحد مواقع
التواصل االجتماعي ،حيث نشر صورة جمعته
ً
ً
به ،وعلق عليها" :حزين جدا جدا فلترقد بسالم
لوك بيري".

العرض المصري «الطوق واألسورة»
يفتتح «أيام الشارقة المسرحية»

من «الطوق واألسورة»
ت ـت ـنــافــس س ـتــة عـ ــروض ل ـف ــرق م ـح ـل ـيــة مــن
اإلم ــارات عـلــى جــوائــز مـهــرجــان أيــام الـشــارقــة
المسرحية ،التي تنطلق في دورتها الجديدة
مارس الجاري.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلـحــدث
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ل ـج ـنــة
ال ـم ـشــاهــدة واخ ـت ـيــار ال ـع ــروض الـمـشـكـلــة من
الممثل والمخرج اإل مــارا تــي محمد السلطي،
والممثل اإلماراتي خليفة التخلوفة ،والكاتب
ال ـم ـس ــرح ــي األردنـ ـ ـ ــي غـ ـن ــام غـ ـن ــام ،وال ـم ـم ـثــل
ال ـمـغــربــي ال ـح ـســن ال ـن ـفــالــي ،اس ـت ـقــرت ع ـلــى 6
عروض من بين .10
وال ـ ـع ـ ــروض الـ ـمـ ـخـ ـت ــارة هـ ــي "أح ـ ـمـ ــد بـنــت
س ـل ـي ـمــان" ،لـجـمـعـيــة كـلـبــاء لـلـفـنــون الشعبية
وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،و"م ـ ـجـ ــاريـ ــح" ل ـم ـس ــرح ال ـش ــارق ــة
الوطني ،و"الساعة الرابعة" للمسرح الحديث
بــالـشــارقــة ،و"الـعــرجــون الـقــديــم" لـمـســرح دبــي
الشعبي ،و"تاليا الليل" لمسرح رأس الخيمة
الوطني ،و"بوشنب" لمسرح دبي األهلي.
وت ـ ـقـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ ــ 29مـ ــن أي ـ ـ ــام الـ ـش ــارق ــة
ا ل ـم ـســر ح ـيــة م ــن  19إ لـ ــى  27م ـ ــارس ،و ت ـق ــدم
الـ ـع ــروض ف ــي ق ـصــر ث ـقــافــة ال ـش ــارق ــة ومـعـهــد
الـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـن ــون الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة وج ـم ـع ـي ــة
المسرحيين وبيت النابودة.
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـش ــاه ــدة واخـ ـتـ ـي ــار
الـ ـع ــروض إدراج الـ ـع ــروض األربـ ـع ــة األخ ــرى
خارج المسابقة ،وهي "بنات النوخذة" لفرقة
مسرح خورفكان ،و"صينية الشقور" لمسرح
بـنــي ي ــاس ،و"مــزيــد مــن ال ـكــام" لـفــرقــة مسرح
الفجيرة ،و"بذور الشر" لجمعية دبا الحصن
للثقافة والتراث والمسرح.
أما لجنة تحكيم المسابقة الرسمية فتضم
ان ـت ـص ــار ع ـبــدال ـف ـتــاح م ــن م ـص ــر ،وع ــز الــديــن
بونيت من المغرب ،وعمر نقرش من األردن،
ونوال بن إبراهيم من المغرب ،وعبدالله راشد
من اإلمارات.
وت ـف ـت ـت ــح أي ـ ـ ــام الـ ـش ــارق ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة 19
الجاري ،بالمسرحية المتوجة بجائزة الشيخ
د .سـلـطــان الـقــاسـمــي ألف ـضــل عـمــل مـســرحــي،
وال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا سـ ـن ــوي ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
لـلـمـســرح ،وه ــي ب ـع ـنــوان "ال ـط ــوق واالسـ ــورة"
لفرقة مسرح الطليعة في مصر ،تأليف يحيى

عبدالله ،وإعداد سامح مهران ،وإخراج ناصر
عبدالمنعم.
وكــانــت "ال ـطــوق واألسـ ــورة" ُعــرضــت ضمن
فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة
الــدولــي لـلـمـســرح الـمـعــاصــر والـتـجــريـبــي عــام
 ،1996وأ عـيــد إنتاجها مــرة أ خــرى عــام 2018
لـتـعــرض ضـمــن اح ـت ـفــاء ال ـم ـهــرجــان بـيــوبـيـلــه
الفضي.
و تــدور أ حــداث العرض المأخوذ من روا يــة
يحيى الطاهر عبدالله في صعيد مصر ،حيث
يـصــور مـعــانــاة األس ــرة الـفـقـيــرة الـتــي تعاني
ا لـحــر مــان وا لـفـقــر ،وتصبح ضحية للخرافات
والخياالت الشعبية ،والعرض بطولة فاطمة
علي ،ومحمود الزيات.
ك ـمــا س ـي ـح ـفــل ب ــرن ــام ــج الـ ـع ــروض بــالـعـمــل
الـمـســرحــي ال ـفــائــز ب ـجــائــزة أف ـضــل ع ــرض في
الدورة األخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات
القصيرة أكتوبر  ،2018وهو بعنوان "مغامرة
ا لـمـمـلــوك جــا بــر" عــن مسرحية " مـغــا مــرة رأس
ال ـم ـم ـلــوك ج ــاب ــر" ،لـلـكــاتــب ال ــراح ــل س ـعــد الـلــه
ونــوس ،وإخــراج أحمد راشــد ،وتتوزع مواقع
عـ ــروض "األيـ ـ ــام" ف ــي دورتـ ـه ــا ال ـج ــدي ــدة عـلــى
المسارح التالية :قصر الثقافة ،معهد الشارقة
لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ،بـيــت ال ـنــابــودة ،جمعية
المسرحيين.
ويكرم المهرجان هذا العام الفنان الكويتي
محمد المنصور (مواليد  ،)1948الفائز بجائزة
الشارقة لإلبداع المسرحي العربي في دورتها
ا ل ـث ــا ل ـث ــة عـ ـش ــرة ( ،)2019ت ـق ــد ي ــرا ل ـم ـس ـيــر تــه
اإلبداعية التي استهلها في النصف األول من
ستينيات القرن الماضي.
واحـتـفــاء بـتـجــاربــه الـمـتـمـيــزة فــي الـمـســرح
وفي دراما التلفزيون والسينما ،وعلى صعيد
م ـت ـص ــل ،ت ـح ـت ـفــي أي ـ ــام ال ـش ــارق ــة ال ـم ـســرح ـيــة
بــال ـف ـنــان اإلم ــارات ــي د .حـبـيــب غ ـلــوم بــوصـفــه
"الشخصية المحلية المكرمة".
يــذكــر أن أي ــام الـشــارقــة الـمـســرحـيــة تأسس
فـ ــي  ،1984لـ ـيـ ـك ــون م ـن ـص ــة ف ـن ـي ــة و ث ـق ــا ف ـي ــة
تتبارى فيها الفرق المسرحية اإلماراتية على
جملة مــن ا لـجــوا ئــز ا لـخــا صــة بفنيات العرض
المسرحي.
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الجامعة األميركية في القاهرة تدشن
مئويتها بمعرضين تشكيليين

تنوير
كشمير

هذه ليست المرة األولى التي أكتب فيها عن مساحات
التوتر الثقافي في العالم .كانت منطقة كشمير ،التي
ِّ
تعبر عن التوتر العميق بين الهند وباكستان ،إحدى
أهـ ــم ت ـلــك ال ـم ـس ــاح ــات .ال ـغ ــري ــب ف ــي ال ـث ـقــافــة الـهـنــديــة
والباكستانية ،أنهما تقريبا ثقافة واحــدة ،باستثناء
مسألة الدين ،التي يبدو أنها صنعت شرخا ظل يتسع
بين الجارتين التوأمين ،حتى أصبحت عالقتهما نقطة
ضعف ضمن نقاط أخرى في خارطة السالم العالمية.
منذ تقسيم الهند ظهرت مشكلة إقليم كشمير ،ا لــذي
تتنازع عليه الهند وباكستان ،والصين أيضا .وببساطة
تـحـ َّـول األمــر إلــى صــراع سياسي حــول مـصــادر المياه
والثروات ومساحات النفوذ االستراتيجي.
مـنــذ أي ــام تـصــاعــدت الـمــواجـهــات فــي إقـلـيــم كشمير
وح ــول ــه ،وت ـضـ َّـمــن الـتـصـعـيــد قـصـفــا مــدفـعـيــا وغ ــارات
بــال ـط ـيــران سـقــط فـيـهــا قـتـلــى مــن الـجــانـبـيــن ،مــا يعيد
لألذهان فورا ذكريات الحروب بين البلدين في ،1947
و ،1965وكذلك اضطرابات  .2010وبعيدا عن أسباب كل
دولــة في تبرير ما تفعل يبقى السؤال المدهش :كيف
انقسم جسد واحد إلى جسدين يكره كل منهما اآلخر
إلى حد اشتعال الحرب وتشريد الماليين وقتل اآلالف؟
وكيف تمكنت تصورات كل طرف عن نفسه وعن العالم
وعــن الـطــرف اآلخــر أن تختلف كــل هــذا االخـتــاف ،رغم
أنهما كانا بلدا واحدا حتى منتصف أغسطس 1947؟
المسألة تجد جذرها في منطق السياسة الحديث،
الذي َّ
قسم العالم إلى مساحات مصالح صلبة وشرهة
تحميها خطوط على الخريطة أسميناها الحدود .يمتد
الجذر فلسفيا إلى منطق امتالك الحقيقة ،الذي لم يعد
مقتصرا على الجماعات الدينية المتطرفة ،بل أصبح
سمة رئيسة في سياسات الدول ،بحيث أصبح الحوار
الباهت الــذي تــرعــاه منظمات دولـيــة ضعيفة منحازة
أشبه بحوار الطرشان.
المرعب في مسألة كشمير أنها تتجاهل إرادة سكان
اإلق ـل ـي ــم ت ـحــت وط ـ ــأة ال ـم ـصــالــح ال ـت ــي ت ـض ــرب بــالـقـيــم
اإلنسانية والحريات عرض الحائط ،لتجعل من اإلقليم
مساحة التهاب قابلة لالنفجار في أي لحظة ،كما وسعت
من مساحة الريبة بين الهند وباكستان ،ما يجعل كل بلد
منهما يشير إلى اآلخر بأصابع االتهام مع أي مشكلة
تحدث فيه ،كما حدث في تفجيرات مومباي  ،2013حيث
تم توجيه أصابع االتهام إلى باكستان مباشرة.
األزم ــة العالمية تتجاوز كشمير ،فهي ليست بــؤرة
الـتــوتــر الــوح ـيــدة الـتــي ت ـنــذر ب ــان ــدالع ح ــرب قــد تتسع
لتصبح حربا عالمية أخيرة ،فهناك روسيا وأوكرانيا،
وكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ،وأزمة فلسطين.
كما يزداد األمر خطورة إذا أخذنا في الحسبان الدعاوى
االنـفـصــالـيــة إلقـلـيــم ال ـبــاســك وكـتــالــونـيــا فــي إسبانيا
وأيرلندا واسكتلندا في بريطانيا.
ما الذي يحدث؟ أال توجد جهة رشيدة يمكنها أن تنبه
كل هؤالء إلى أن مصير تلك الكرة الصغيرة التي نعيش
عليها مرتبط بنا جميعا ،وأن أي تالعب في ترسانات
األسلحة المرعبة المنتشرة حول العالم سيحعل تلك
الكرة تنفجر إلى غير رجعة؟ هل تحللت القيم العالمية
تحت وطأة الرأسمالية المتوحشة إلى درجة أننا نندفع
جـمـيـعــا نـحــو ال ـهــاويــة بــأعـيــن مـغـمـضــة إال م ــن أوه ــام
السيطرة والثروة والهيمنة؟
إن مــا يحدث فــي كشمير هــذه األي ــام يمكن أن يكون
بــدايــة حــرب مخيفة ،كما يمكنه أن يكون جــرس إنــذار
للجميع حــول مــا يجب أن نتقيه ،ومــا يجب أن نبدأه
ف ــورا مــن ح ــوار عــالـمــي ح ــول الـســام الــدولــي والـعــدالــة
في العالقات األممية والسعي الحقيقي للقضاء على
مشكالت الفقر والجهل والمرض.

رئيس الجامعة مع شيفا بالغي والفنانتين خالل افتتاح المعرض

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال
ت ـش ـه ــد ق ــاع ــة الـ ـفـ ـن ــون بـمـقــر
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ـيــدان
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر ،وس ـ ـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة
المصرية ،معرضين تشكيليين
للفنانتين هــدى لطفي وشيرين
جرجس ،ضمن احتفال الجامعة
بمئويتها ،التي بدأت في فبراير
 2019حتى فبراير  ،2020وتشمل
الفعاليات تدشين مركز التحرير
الثقافي ،الــذي تم افتتاحه خالل
فبراير الفائت بحرم الجامعة.
وي ـق ــام م ـعــرض الـفـنــانــة هــدى
لطفي في قاعة مارجو فيون ،تحت
عنوان "أن تسكن األح ــام" ،فيما
يحمل مـعــرض شيرين جرجس
ع ـن ــوان "ب ـنــت ال ـن ـيــل" ،وي ـق ــام في
قاعتي  Futureو.Legacy
ون ـظ ـم ــت م ـس ـت ـش ــارة رئ ـيــس
الجامعة األميركية فــي القاهرة
والــرئ ـي ـســة األك ــادي ـم ـي ــة للفنون
والبرامج الثقافية شيفا بالغي،
ال ـم ـع ــرض ـي ــن ،ك ـب ــداي ــة لـسـلـسـلــة
مــن الـمـعــارض الفنية واألنشطة
الثقافية بمركز التحرير الثقافي،
الذي يستهدف افتتاحه أن يكون
ق ـب ـل ــة ث ـق ــاف ـي ــة ل ـس ـك ــان وزائ ـ ـ ــري
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب طـ ــاب
وخريجي الجامعة األميركية في
القاهرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األمـيــركـيــة بــالـقــاهــرة ،فرنسيس
ريتشياردوني ،في بيان بمناسبة
افتتاح المعرضين" :نــدرك دائما
في الجامعة األميركية بالقاهرة،

عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي للجامعة
وافقت الحكومة المصرية على إصــدار عملة تذكارية بمناسبة االحتفال بمئوية الجامعة
األميركية بالقاهرة.
وقالت نجالء سمير ،أستاذ مساعد بقسم الفنون بالجامعة وعضو فريق العمل الذي سيقوم
ً
بإعداد المواد الترويجية الخاصة بمئوية الجامعة« :تعد هــذه الموافقة تقديرا من الحكومة
المصرية ألهمية تخليد احتفال الجامعة بمرور مئة عام على إنشائها».
ُيذكر أن العمالت التذكارية الصادرة ،فئة جنيه الذهب ،و 100جنيه فضية.
أن م ـصــر ه ــي أم ال ــدن ـي ــا ،وأن ـهــا
أسـ ـ ـ ــاس اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع وال ـ ـف ـ ـنـ ــون فــي
الـمـنـطـقــة ،لــذلــك ف ــإن إق ــام ــة هــذه
ال ـم ـعــارض ال ـجــديــدة للفنانتين
ً
المصريتين المعروفتين دوليا
هـ ــدى لـطـفــي وش ـي ــري ــن جــرجــس
ً
ترسخ هذه الحقيقة مجددا".
ُ
ويعد هذا أول معرض للفنانة
هدى لطفي في الجامعة األميركية
بــالـقــاهــرة منذ حــوالــي  20عاما،
وي ـت ــأل ــف م ـعــرض ـهــا (أن تسكن
األح ــام) مــن رســومــات ولــوحــات
وم ـن ـح ــوت ــات وت ــرك ـي ـب ــات فـنـيــة،
وتتأثر أعمالها بالسريالية والفن
ال ـفــرعــونــي والـفـلـسـفــة الـشــرقـيــة
وال ـت ــأم ــل .وت ـق ــول لـطـفــي" :هـنــاك
سـكــون وه ــدوء فــي الـلــوحــات .إن
الشعور العام هو التأمل والتفكير
في صمت".
وفــي لوحاتها ،تـصـ ِّـور لطفي
م ـشــاهــد ل ـل ـم ـســاحــات الــداخ ـل ـيــة
والـ ـ ـب ـ ــورت ـ ــريـ ـ ـه ـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة
العميقة ،ويـمـثــل ال ـصــوت ،الــذي
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ت ــأم ـل ـي ــة
ألس ـتــاذ الفلسفة والــروحــانـيــات

ً
ً
روبرت سبيرا ،جزءا أساسيا من
ً
المعرض ،كما تقدم الفنانة رسما
ً
ً
متحركا قصيرا مع الموسيقى،
يصور شخصيات مستمدة من
الفن الفرعوني.
ُي ـش ــار إل ــى أن لـطـفــي مــؤرخــة
ثقافية ونسوية ،تقوم أعمالها في
مجال الفنون البصرية بترجمة
ه ــذه االنـ ـتـ ـم ــاءات ب ـط ــرق مــركـبــة
م ـت ـع ــددة ،وقـ ــد ب ـ ــدأت مسيرتها
الفنية عندما كانت تعمل أستاذة
في الجامعة األميركية بالقاهرة،
حيث قامت بالتدريس لمدة تقارب
 25عاماُ ،
وعرضت أعمالها الفنية
في أماكن عديدة حول العالم.
في حين يأتي "بنت النيل" كأول
معرض تقيمه الفنانة المصرية
األم ـيــرك ـيــة شـيــريــن جــرجــس في
مصر ،وتعرض من خالله سلسلة
م ـ ــن الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــات والـ ـمـ ـنـ ـح ــوت ــات
ال ـم ـس ـتــوحــاة م ــن دريـ ـ ــة شـفـيــق،
إح ــدى رائـ ــدات الـحــركــة النسوية
في القرن العشرين ،والتي عقدت
فــي  19فـبــرايــر  ،1951مــا سمته
"الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـنـ ـس ــوي" فـ ــي ح ــرم

ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة بــال ـقــاهــرة.
واحتشد في ذلك اليوم  1500امرأة
وأعلنت شفيق وقتذاك" :اجتماعنا
ً
اليوم ليس مؤتمرا ،بل هو برلمان،
وبرلمان حقيقي! برلمان المرأة!
نـحــن نـصــف األم ـ ــة!" ،ث ــم خرجت
المجموعة مــن قاعة إي ــوارت في
الجامعة إلى شارع قصر العيني
إل ــى بــوابــات الـبــرلـمــان مطالبات
ب ـم ـنــح ال ـ ـمـ ــرأة ح ــق ال ـت ـصــويــت،
وتــولــي المناصب الـعــامــة ،وأدت
االحتجاجات في نهاية المطاف
إل ــى إعـ ــان ال ـح ـكــومــة الـمـصــريــة
ف ــي ي ـن ــاي ــر  1956م ـن ــح ال ـن ـســاء
المواطنات حق التصويت.
ودم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــت ج ـ ــرج ـ ــس أفـ ـ ـك ـ ــار
ومفاهيم مــن حـيــاة دري ــة شفيق
في تاريخها الشخصي ،وتطورها
ً
الفنيُ .
ويعد الورق المقطوع يدويا
سـمــة مـمـيــزة ل ـلــوحــات جــرجــس،
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم مـ ـ ـ ــواد وط ــرق ــا
مختلفة لتعكس الوقت والمكان،
وتبرز الزخرفة في أعمالها ،من
خ ــال عـنــاصــر ،م ـثــل :الـصـحــراء،
تدفق المياه ،والـضــوء المتسلل
في الهواء.
ُيذكر أن شيرين جرجس ُولدت
في مدينة األقصر (أقصى جنوب
مصر) عام  ،1974وحصلت على
البكالوريوس من كلية الدراسات
اإلبداعية في جامعة كاليفورنيا،
ودرج ــة الماجستير مــن جامعة
ً
ن ـي ـفــادا ،وتـشـغــل حــالـيــا منصب
أس ـ ـتـ ــاذة مـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ال ـف ـنــون
الجميلة ونائبة عميد الكلية في
جامعة جنوب كاليفورنيا ،وأقامت
جــرجــس ال ـعــديــد م ــن الـمـعــارض
حول العالم.

من أعمال هدى لطفي

معرض للفنانة التشكيلية الراحلة روزفارت سيسيريان في بيروت
لوحات مائية وزيتية مستوحاة من الطبيعة وألوانها الرائعة
بيروت  -سليمى شاهين

من أعمال روزفارت

مسفر الدوسري

«أن تسكن األحالم» يستلهم الفن الفرعوني ...و«بنت النيل» يتناول نضال المرأة

د .أيمن بكر

تضمن معرض
«روزفارت :لبناني
قطعة من السماء»
الكثير من األعمال
المائية والزيتية
للفنانة التشكيلية
الراحلة روزفارت
سيسيريان.

وجع الشعر!

اج ـت ـمــع لـفـيــف م ــن أه ــل الـفــن
وال ـث ـق ــاف ــة وال ــرس ــم الـتـشـكـيـلــي
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــاق م ـ ـعـ ــرض ل ـل ـف ـنــانــة
الـلـبـنــانـيــة الـتـشـكـيـلـيــة الــراحـلــة
روزيـ ــن فــارتــوهــي سـيـسـيــريــان،
والـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم روزف ـ ـ ـ ــارت
سيسيريان في معرض "اكزود"
في بيروت.
وحـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـنـ ــوان
"روزفـ ـ ـ ـ ــارت :ل ـب ـنــانــي قـطـعـ ًـة من
ال ـس ـم ــاء" ،وض ـ ـ ّـم م ـج ـمــوعــة من
ل ــوح ــات ال ـف ـن ــان ــة الـتـشـكـيـلـيــة،
مـنـهــا الــزي ـت ـيــة وال ـم ــائ ـيــة الـتــي
تطغى عليها األلوان ،ومعظمها
م ـ ـس ـ ـت ـ ــوح ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة
وتموجاتها الرائعة األلوان.

سيفان سيسيريان االبنة مع مجموعة من الفنانين التشكيليين
وحضرت ابنة الفنانة الراحلة
سيفان سيسيريان مع مجموعة
مــن الفنانين التشكيليين هذه
الفعالية ،الـتــي تستذكر إحــدى

كتاب يروي سيرتها

ً
المبدعات الــاتــي قدمن أعماال
مهمة في المشهد التشكيلي.

معارض عالمية
ول ـ ــدت روزف ـ ـ ـ ــارت عــام
 ،1924و عـ ــا شـ ــت مـعـظــم
حياتها في لبنان ،وكانت
أما لخمسة أبناء ،ودرست
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـن ــدي ــة
للفنون البصرية (األ لـبــا)
سـ ـن ــة  ،1974و ت ـخ ــر ج ــت
فـيـهــا بــامـتـيــاز بـعــد حين،
لتلتحق بعد فترة وجيزة
بـطــاقـمـهــا الـتـعـلـيـمــي منذ
ً
عام  1980تحديدا .لم تكن
روزفـ ــارت فـنــانــة عــاديــة ،لم
تكن كغيرها من الفنانات بل
كانت مسيرتها غريبة بعض
ال ـشــيء فـقــد تـمـيــزت بـجــرأة
ج ـع ـلــت م ـن ــدف ـع ــة وم ـق ــدام ــة
ً
وأظ ـه ــرت شـغـفــا ال مـثـيــل له

ل ـلــرســم الـتـشـكـيـلــي الـ ــذي نقلت
محبته إل ــى طــابـهــا زه ــاء أكثر
ً
مــن ثالثين عــامــا ،وقــد انتسبت
لجمعية ا لـفـنــا نـيــن اللبنانيين
للفن والنحت.
ي ــذك ــر أن ال ـف ـن ــان ــة ال ــراح ـل ــة
ش ــارك ــت ف ــي مـ ـع ــارض عــالـمـيــة
كـ ـثـ ـي ــرة ،أه ـم ـه ــا فـ ــي ن ـي ــوي ــورك
وباريس وأرمينيا ،ولبنان.
مراحل مختلفة
تــوفـيــت روزف ـ ــارت فــي ،2016
وك ـ ــان ـ ــت وض ـ ـعـ ــت ف ـ ــي ع ـي ــده ــا
ً
الـ ـخ ــام ــس وال ـس ـب ـع ـي ــن ك ـت ــاب ــا
يحمل اسمها ضـ ّـم أبــرز مراحل
حـيــاتـهــا وت ـجــارب ـهــا ف ــي حـقــول
ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ــرس ـ ــم الـت ـشـك ـي ـلــي
حـتــى حياتها الـعــائـلـيــة .أرادت
روزف ـ ــارت بــوضـعـهــا الـكـتــاب أن
تـحـتـفــي بـ ــ 53سـنــة م ــن الـ ــزواج،
ً
وبـ 25عاما من حياتها كأستاذة
مـ ـح ــاض ــرة وفـ ـن ــان ــة تـشـكـيـلـيــة.
ل ــم تـكــن روزفـ ـ ــارت امـ ــرأة عــاديــة

ً
ب ــل ك ــان ــت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ـع ــا ال
ً
ً
قـ ـ ــوال ،خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ـجــرأت
عـلــى االل ـت ـحــاق بــالـجــامـعــة بعد
األربعين من عمرها" .تفاصيل
ً
حـ ـي ــات ــي م ـه ـم ــة ج ـ ـ ــدا ب ـن ـظ ــري،
كانت تقول ،فمن دون طفولتي
ومن دون مراهقتي ،من دون كل
تفاصيل حياتي الصغيرة لما
ً
استطعت قطعا بعمر التاسعة
واألرب ـ ـع ـ ـيـ ــن ام ـ ـتـ ــاك مـ ــا يـكـفــي
مــن ال ـج ــرأة لــالـتـحــاق بجامعة
ً
األلبا البلمندية العريقة ،سعيا
لتحقيق حلمي واعــادة هندسة
ً
حياتي مجددا ولو لم أفعل ذلك
لما أصبحت محاضرة جامعية
فــي ع ــام  ،1980ولـمــا استطعت
م ـمــارســة شـغــف الـتـعـلـيــم ونـقــل
مــا أشعر بــه مــن حـ ّـب تجاه هذا
الفن!".

اعتقني الشعر من االرتـهــان ألحــد ســواه ،وحصنني
من الرضوخ ألي إمالءات غير ما تنطق به شفتاه ،وما
أسمعه منه بقول صريح ولسان فصيح ،وحررني من
قيودي غير المرئية ومن تلك األحجار الثقيلة المثبتة
في أجنحتي ،جعلني أتخفف من خطاياي ،اغتسل من
ذنوبي بالكلمات صبح مساء مرتين في اليوم ،فأشعر
كمن أكمل للتو حجته ممتلئا بالطهر ،ولكن ليس بنية
التوبة ،بل برغبة اكتشاف خطأ جديد وشهية مفتوحة
لتذوق ذنب شفيف.
حــافــظ الـشـعــر عـلــى طفولتي طــازجــة عـلــى مراجيح
بــراء تـهــا ووســائــد لثغة حروفها كــل هــذا العمر ،حتى
هذا الوقت ،الذي أصبحت مالمحي ممزوجة بالرماد،
ووهبني بصرا قــادرا على فلق المحار في قاع البحر،
ليخبرني بأي صدفة تخبئ اللؤلؤ في أحضانها ،في
ً
الــوقــت ال ــذي أك ــون أبـنــي بيتا مــن الــرمــل على الشاطئ
َّ
قدمي.
والمد يغسل
ً
منحني الـشـعــر ري ـشــا بـلــون كــريـسـتــالــي ،وتصريح
دخــول لعالم سحريا ،ودنيا بطعم الجنة العليا ،تلك
بعض فضائل الشعر وأفـضــالــه عـلـ َّـي ،وبـعــض جماله
وجمائله ،لكن هــذا فقط الوجه المضيء لقمر الشعر،
فللشعر وجــه مظلم ومالمح غاية في القسوة ،فما إن
يمتلك الشعر شيئا من روحك ،حتى يرغب في امتالك
المزيد ،وسيغريك بفراشاته الملونة ،ونوارسه الذهبية،
وعناقيد نجومه ،وشهد معانيه المعتق ،إلى أن تتنازل
ً
ً
ً
عنها طوعا ،وبكامل إرادتك شيئا فشيئا ،حتى يصبح
ً
هو المتحكم فيها ،وال تعود تملك من أمر روحك شيئا،
حينها ال يكون الشعر أحد خيارين إال وسقط الخيار
اآلخر ،وهذا ما كان له وقع موجع على قلبي في بعض
األحيان.
لــم يكن الشعر ليرضى أن يكون لــه شريك يناصفه
قلبي .إن الشعر يـتــرك مساحة كافية فــي القلب ا لــذي
يستوطنه لشخص آخــر س ــواه ،مساحة تكفي لــزراعــة
حقول من الزعفران ،وفضاء شاسع لملئه بالقناديل،
وبحر بال حد مليء باألسماك الملونة وحدائق المرجان،
لكنه ال يقبل المناصفة بأي حال من األحوال ،وال تحت
أي مبرر.
أعـتــرف بــأن الشعر منحني مــا لــم أج ــده عند ســواه،
لكنه في المقابل أخذ مني ما لم يأخذه أحد غيره ،أخذ
حبيبات ســولــت لهن غيرتهن ،وأوح ــى لهن غــرورهــن
أن باستطاعتهن أن يناصفن الشعر فــي قلبي ،أو أن
يأخذن مكانه.
لطالما آ مـنــت بــأن الشعر ليس أ حــد ممتلكاتي ،بل
هــو بمثابة أجمل وأق ــرب أصــدقــائــي ،لــه إرادت ــه الـ ُـحــرة،
وخياراته التي ال تتفق بالضرورة مع خياراتي ،وهذا ما
ً
أعجز دائما عن تفسيره ،وبسبب ذلك خسرت أشخاصا
كـنــت أتـمـنــى أال أخ ـســرهــم ،ألنـهــم اع ـت ـقــدوا أن محبتي
لـهــم تـعـنــي ب ــال ـض ــرورة أن الـشـعــر بــالـمـحـصـلــة بعض
مكتسباتهم بالتبعية ،وأن كــل مــا عليهم فعله هــو أن
يأمروه فيطيع.
إن إحدى أصعب إشكاليات الشعر معي هي أن عالقتنا
ً
معا ليست عالقة سيد بتابع ،فأنا ال أفضل أن أ كــون
نــاظـمــا للشعر أخـضـعــه رغـمــا عـنــه لمشيئتي ،ضــاربــا
ً
عرض الحائط بمشيئته ،وعوضا عن ذلك أحب أن يكون
الشعر نديمي عندما أتعاطى خمر الكلمات.

إصدار

«شغل أحالم» ...تالمس
قضايا المراهقين
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت أخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا ف ــي
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة روايـ ـ ـ ــة ل ـل ـكــات ـبــة
ش ـ ــري ـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،عـ ـ ــن دار
"بيوند للنشر والتوزيع"،
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "ش ـ ـغـ ــل أحـ ـ ـ ــام"،
وح ـق ـق ــت ال ـ ــرواي ـ ــة أص ـ ــداء
جيدة في أوساط الشباب،
وخـ ـص ــوص ــا ال ـم ــراه ـق ـي ــن،
ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـ ــام ـ ـ ــس أج ـ ـ ـ ـ ــواء
حـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم وقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــاه ـ ــم
وطريقة تفكيرهم.
وا لـ ـ ـ ــروا يـ ـ ـ ــة ذات ط ــا ب ــع
ساخر ،وتدور أحداثها في
ـدي،
ج ــو روم ــان ـس ــي كــوم ـيـ
شرين حمدي
من خالل أحالم فتاة شابة
ق ــارب ــت ع ـلــى ال ـثــاث ـيــن من ساخر بسيط ،فنجدها في
عمرها ،ورغــم ذلــك مازالت ال ــرواي ــة ال ـجــديــدة تـتـنــاول
تعيش في أحالم المراهقة م ــوض ــوع اخـ ـتـ ـي ــار ال ـف ـتــاة
الحالمة.
ل ـ ـفـ ــارس أح ــامـ ـه ــا بـشـكــل
وش ـ ــارك ـ ــت ال ـك ــات ـب ــة مــن رومانسي حالم بعيدا عن
قبل في كتاب جماعي ضم واقع الحياة.
مجموعة قصص بعنوان
"ف ــأر فــي الـمـصـيــدة" ،حيث
ش ــارك ــت بـقـصــة
"ي ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ــع نـ ـ ـ ــزواتـ ـ ـ ــي"،
كـ ـ ـم ـ ــا أصـ ـ ـ ـ ــدرت
ق ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن:
"بـ ـي ــت ال ـع ـي ـلــة"
و"ال ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــديـ ـ ــة"،
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن ك ـ ـتـ ــاب
آخر باسم "بس
خالص".
وتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاز
كتابات حمدي
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــر،
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
أفـ ـك ــاره ــا عــن
الحياة وواقع
ـع
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ
بـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب غالف الرواية
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«الممر» ...بطوالت للجيش المصري يخلدها فيلم سينمائي

العمل سيعرض في مصر بموسم عيد الفطر المقبل
القاهرة – هيثم عسران

يجري المخرج شريف عرفة
عمليات المونتاج والمكساج
لفيلم "الممر" ،المقرر عرضه
بموسم عيد الفطر المقبل.

أحمد عز يجسد
شخصية ضابط
بقوات الصاعقة

الفيلم حصل
على دعم القوات
المسلحة
ومساندتها

ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ف ـ ــري ـ ــق ع ـ ـمـ ــل ف ـي ـلــم
"ال ـم ـم ــر" م ــن ت ـصــويــر أح ــداث ــه،
ُ
ويـصـنــف الـعـمــل ضـمــن نوعية
اإل ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ذات ا ل ـ ـم ـ ـيـ ــزا ن ـ ـيـ ــات
الضخمة ،ويتطرق إلى بطوالت
الـجـيــش الـمـصــري خ ــال حــرب
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ،وه ـ ــو أول فـيـلــم
يـنـتـمــي إل ــى ه ــذه الـنــوعـيــة من
األفالم منذ فترة طويلة.
ويجمع الفيلم بين مجموعة
كبيرة من النجوم ،منهم :أحمد
عـ ــز ،أح ـم ــد رزق ،إي ـ ــاد ن ـصــار،
محمد الشرنوبي ،محمد فراج،
وهند صبري ،ويخرجه شريف
ع ــرف ــة ،فـيـمــا ك ـتــب الـسـيـنــاريــو
وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار أم ـ ـيـ ــر ط ـع ـي ـم ــة ،فــي
أولى تجاربه السينمائية ،بعد
عشرات التجارب الناجحة في
الغناء خالل السنوات الماضية.
ال ـم ـخ ــرج ش ــري ــف ع ــرف ــة هــو
ص ــاح ــب قـ ـص ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،ال ـت ــي
كـتــب معالجتها أم ـيــر ،إضــافــة
إلـ ــى أغ ـن ـي ـت ـيــن سـيـتـضـمـنـهـمــا
الفيلم سيتم اال نـتـهــاء منهما،
وتواصلت جلسات العمل لعدة
أش ـهــر قـبــل ان ـطــاق الـتـصــويــر،
إلجـ ــراء تـعــديــات عـلــى الـعــديــد
م ــن األدوار ،بـمــا يـحــافــظ على
إيقاع الفيلم ،فعلى سبيل المثال
تظهر الفنانة هند صبري في
دور أقــرب لضيفة الـشــرف منه
إل ــى الـبـطــولــة الـنـســائـيــة ،نظرا
لتوجيه األحداث تجاه العمليات
الحربية والمجهود الذي قام به
ً
الضباط عسكريا بشكل أكبر.

جــزء رئيسي من أحــداث الفيلم
بإحدى المناطق العسكرية في
اإلسـمــاعـيـلـيــة ،وه ــو م ــا تطلب
وجود فريق العمل هناك لفترة
طويلة خــال التصوير ،فضال
عن تعدد المواقع األخرى التي
تم بناؤها في الصحراء ،لتكون
مناسبة للفترة ا لــز مـنـيــة التي
تدور فيها األحداث.
واختار المخرج شريف عرفة
عــددا من األمــاكــن الصحراوية،
لتكون موقع التصوير الرئيسي
ً
ب ــاألح ــداث ،ن ـظ ــرا لمناسبتها
طـبـيـعــة ال ـق ـصــة وال ـس ـي ـنــاريــو،
إضافة إلــى تمكنه من التعامل
م ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة،
وتصويرها دون تقيد بظهور
مبان حديثة ،وهو ما
عقارات أو
ٍ
حرص على تفاديه بشكل كامل.
وس ـي ــواص ــل ع ــرف ــة مــون ـتــاج
وم ـك ـســاج الـفـيـلــم خ ــال األي ــام
ً
القليلة المقبلة ،تمهيدا لعرضه
بــال ـصــاالت الـسـيـنـمــائـيــة خــال
مـ ــوسـ ــم عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ال ـم ـق ـب ــل،
فيما ق ــام غالبية فــر يــق العمل
بتقاضي أجور أقل من أجورهم،
حيث ذهبت نحو  70في المئة
من ميزانية الفيلم للديكورات
وال ـم ـع ــارك ال ـتــي ت ــم تـنـفـيــذهــا،
وجـ ـ ـ ــرت االسـ ـتـ ـعـ ــانـ ــة ب ـخ ـب ــراء
عالميين لتنفيذ هذه المشاهد،
فضال عــن تقنيات الغرافيكس
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـخــدم ـهــا
شريف لتقديم صورة سينمائية
مختلفة.

القوات المسلحة

أدوار الفيلم

وحـ ـص ــل ال ـف ـي ـل ــم ع ـل ــى دع ــم
ومساندة من القوات المسلحة،
لتنفيذ عدد كبير من المشاهد،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض مـ ـن ــاط ــق
ال ـت ـص ــوي ــر ،ح ـي ــث ت ــم تـصــويــر

ي ـج ـس ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أح ـ ـمـ ــد عــز
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط ب ـ ـق ـ ــوات
الصاعقة يتولى مهمة تنفيذ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات نـ ــوع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي حـ ــرب
االستنزاف ،وهو ما تطلب منه
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أخبار النجوم

تبادل إطراء بين أصالة وإليسا

إليسا

فريق عمل فيلم «الممر»
الجلوس مع عــدد من الضباط
والتحضير للدور بشكل بدني
أكبر من أي دور قدمه من قبل،
خصوصا أن الشخصية تختلف
عن دوره في فيلم "الخلية" ،الذي
ق ـ ـ َّـدم ف ـيــه دور ض ــاب ــط شــرطــة،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي "ال ـم ـم ــر"
أسلحة مختلفة تلقى تدريبات
عليها.
كما قام عز بعدد من تدريبات
الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة بـشـكــل مكثف
ق ـب ــل بـ ــدايـ ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،حـتــى
ي ـك ــون م ــؤه ــا لـتـنـفـيــذ غــالـبـيــة
المشاهد الصعبة بنفسه ،وهو
م ــا حـ ــرص ع ـل ـيــه ،ح ـيــث ص ـ َّـور
غالبيتها بالفعل بعد تدريبات

من أجواء البروفات

َّ
وتعرض خالل
وبروفات مكثفة،
تصوير أحد المشاهد للسقوط
واإلصابة بخدوش ،وهو ما لم
يمنعه من استمرار التصوير،
السـيـمــا أن فــريــق الـعـمــل الـتــزم
ب ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد ت ـ ـصـ ــويـ ــر صـ ــارمـ ــة
لعدة أسباب ،من بينها :مواقع
ال ــديـ ـك ــورات ال ـت ــي ت ــم ب ـنــاؤهــا،
ووجود أكثر من ممثل في نفس
الديكور ،ما يجعل من الصعب
ً
تنسيق جميع المواعيد مجددا.
وحـ ـ ــرص ع ــز ع ـل ــى ال ـحــديــث
مــع ع ــدد مــن ض ـبــاط الصاعقة
قـبــل الـتـصــويــر ،وزيـ ــارة مــواقــع
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،ض ـم ــن
التنسيقات ا لـتــي جــرت لفريق

استراحة للفنانين

العمل خــال الـفـتــرة الماضية،
علما أن ــه حــافــظ عـلــى مالمحه
الشكلية خــال فترة التصوير،
التي امتدت ألكثر من  3أشهر.
ف ـي ـم ــا ي ـ ـقـ ــدم أح ـ ـمـ ــد ص ــاح
ح ـ ـس ـ ـنـ ــي ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ضـ ــابـ ــط
بــالـقــوات البحرية ضمن فريق
ال ـ ـض ـ ـفـ ــادع الـ ـبـ ـش ــري ــة ،والـ ـ ــذي
ي ـت ـع ــاون م ــع قـ ـ ــوات ال ـصــاع ـقــة
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــض ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـحــرب ـيــة ،وم ــن ث ــم ن ـجــده على
تــواصــل مستمر مــع أحـمــد عز،
حيث نشاهد بينهما العديد من
المواقف المختلفة ما بين العمل
والمواقف اإلنسانية.
و ي ـظ ـهــر رزق ف ــي شخصية
صحافي حربي يقوم بالكتابة
ع ــن الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـت ــي تـنـفــذهــا
ال ـك ـت ـي ـبــة ال ـح ــرب ـي ــة ال ـم ـتــواجــد
بها ،حيث نشاهد عالقة خاصة
تجمعه مع الضباط ،ونشاهد
تفاصيل عمله كمراسل حربي
ِّ
يجسد
خــال تلك الفترة ،فيما
محمد فراج شخصية عسكري
يقوم بأدوار مهمة في األحداث.
وي ـ ـقـ ــوم إي ـ ـ ــاد نـ ـص ــار بـ ــدور
ضابط إسرائيلي ،وسيكون في
مواجهة مباشرة مع عز خالل
األح ــداث ،ومــن أجــل شخصيته
بالفيلم تعلم إياد اللغة العبرية،
لتحدثه بها في بعض مشاهد
العمل ،حيث حرص على اتقان
الكلمات التي ينطقها بالعبري
بشكل احترافي ،إلضفاء مزيد
م ــن ال ـم ـص ــداق ـي ــة ع ـل ــى الـ ـ ــدور،
مــع األخــذ فــي االعـتـبــار تنفيذه
تدريبات بدنية قاسية ،ليظهر
بشكل مختلف خالل الفيلم.

يبدو أن العالقة بين الفنانة اليسا وزميلتها السورية
أصالة نصري على أفضل حال هذه األيام ،فقد نشرت اليسا
بحسابها على "تويتر" تغريدة توجهت فيها للبنانيين
تقول فيها" :تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد ،إنو
تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير"،
فجاءها الرد من أصالة قائلة" :إليسا وحده من الفنانات
القالئل اللي الزم تحب فكرها باإلضافة لفنها ،الله يعافيها
ويشفيها وتضل بيننا ومعنا متل ما ّ
هيي نجمة محبوبة
وكبيرة" ،فبادرتها إليسا برد كتبت فيه" :أحبك".
ُيــذكــر أن اليسا خضعت لجراحة بيدها فــي بروكسل
البلجيكية ،وانهالت عليها التمنيات بالشفاء العاجل.

برشلونة يروج فيديو يارا

يارا
عـ َّـبــرت الـفـنــانــة اللبنانية ي ــارا عــن سـعــادتـهــا الكبيرة
وشكرها لنشر أهــم صفحة لـنــادي برشلونة اإلسباني
لفيديو لها فــي إحــدى حفالتها بدبي وهــي تغني فيها
لـفــريـقـهــا ال ـم ـح ـبــب .وح ـق ــق ال ـف ـيــديــو أك ـث ــر م ــن مـلـيــونــي
مشاهدة ،وبذلك تكون يارا أول فنانة عربية تتصدر صفحة
النادي العالمي.

تحسن حالة نجالء فتحي

نجوم يجمعون بين البطولة واألدوار الثانية
في رمضان المقبل
يشهد الموسم الرمضاني المنتظر ظاهرة تتكرر كل فترة ،وهي تولي فنانين البطولة
ومشاركتهم في أدوار ثانية في مسلسالت أخرى منافسة .العامل الزمني
في ِّمسلسالت ً
يتعاقد النجم على عمل مع أحد ًالنحوم اآلخرين ثم يوافق على
يشكل السبب أحيانا ،إذ
ً
بطولة مطلقة له فيصبح مجبرا على تقديم التجربتين معا.
القاهرة -محمد قدري

ق ـ ـ ـ ــارب م ـ ــاج ـ ــد الـ ـمـ ـص ــري
ع ـلــى االن ـت ـه ــاء م ــن تـصــويــر
مسلسله الصعيدي «بحر»،
ً
وكان مقررا أن يكون البطولة
المطلقة األول ــى لــه ليعرض
خالل الموسم الشتوي ولكنه
ّ
تــأخــر فــي الـتـصــويــر وب ــدأت
القنوات الفضائية في عرض
مسلسالت جديدة أخرى .من
ثمَّ ،
قرر المنتج تامر مرسي
أن يـ ـ ـش ـ ــارك ال ـم ـس ـل ـس ــل فــي
السباق الرمضاني المقبل،
مــن ثــم ينتهي األب ـطــال على
راحتهم مــن التصوير ،ومن
بينهم نورهان وعبد الرحمن
أب ـ ـ ــو زهـ ـ ـ ــرة وأشـ ـ ـ ـ ــرف زك ـ ــي،
وغيرهم.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد آخـ ـ ـ ـ ــر،
وافـ ــق مــاجــد ال ـم ـصــري على
ال ـم ـشــاركــة ف ــي «زل ـ ـ ــزال» من
ب ـط ــول ــة م ـح ـمــد رم ـض ــان
وح ــا شـيـحــة وعـ ــدد من
النجوم ،ويبدأ التصوير
خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة
المقبلة.
يقف المصري في البطولة
ً
إلــى جانب رمـضــان مجسدا
دور الشرير في العمل ورقم
 2في المسلسل الذي ينافس
عمله اآلخ ــر ،ولكن الفنان ال
يجد غضاضة في ذلك ،كما
ً
قال ،خصوصا أن «زلزال»
س ـي ـكــون ل ــه ح ــظ كبير
ً
مــن ال ـم ـشــاهــدات نـظــرا
إ لــى شعبية محمد رمضان

نجالء فتحي
تحسنت حالة الفنانة المصرية نجالء فتحي بصورة
كبيرة ،بعدما عانت أزمــة نفسية حــادة فــي أعـقــاب وفــاة
زوجها الكاتب الصحافي حمدي قنديل.
ن ـج ــاء خ ـض ـعــت ل ـع ــاج م ـك ـثــف ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة حـتــى
تحسنت حالتها بصورة كبيرة ،وأصبحت تقوم بالرد
على أصدقائها وزمالئها أخيرا ،بعد أسابيع تعذر عليهم
التواصل معها.

ال ـج ــارف ــة إذ تـحـظــى أعـمــالــه
ً
بمشاهدات عالية سنويا.

محمد ممدوح
والحال نفسها مع محمد
م ـ ـمـ ــدوح ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم خ ــال
رمـ ـ ـض ـ ــان ال ـم ـق ـب ــل ب ـطــول ـتــه
المطلقة في عمل درامي على
ش ـب ـكــة «إم ب ــي سـ ــي» بــاســم
«قابيل» مع عدد من النجوم،
مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــم أم ـ ـي ـ ـنـ ــة خ ـل ـيــل
ومـحـمــد فـ ــراج ،وم ــن تأليف
مصطفى صقر وإخراج كريم
ال ـش ـنــاوي .ويـسـعــى الممثل
إلــى االستفادة من الشعبية
الـ ـت ــي ح ـص ــده ــا مـ ــن أع ـم ــال
أدى بطولتها المطلقة خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،لـيــؤكــد أن
ً
نجوميته جعلته بطال وأنه
ل ـي ــس مـ ـج ــرد ص ــاح ــب دور
مميز في األعمال األخرى.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ب ــدأ
م ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدوح بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازي م ــع
مـسـلـسـلــه «ق ــاب ـي ــل» تـصــويــر
د و ر ه ف ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل
الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدي اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر «ول ـ ـ ــد
الـ ـغ ــاب ــة» م ــع أحـ ـم ــد الـسـقــا
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض خـ ـ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان
الـمـقـبــل ع ـلــى شـبـكــة «إم بي
ســي» ،أي أن الشبكة تعرض
الـعـمـلـيــن ال ـل ــذي ــن يـقــدمـهـمــا
ممدوح هذا العام.
ً
ً
ممدوح يؤدي دورا جديدا
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن «ال ـط ـي ـب ــة» ال ـتــي
يظهر بها في أعماله عــادة،

ياسمين صبري تربك «حكايتي»
ماجد المصري
إذ يجسد شخصية «ضاحي»
أح ــد تـجــار ال ـم ـخــدرات الــذي
ي ـ ــزج بـ ــه فـ ــي ال ـس ـج ــن حـيــث
يـ ـق ــاب ــل بـ ـط ــل الـ ـعـ ـم ــل أح ـمــد
الـسـقــا ،وي ـت ـعــاونــان ليكونا
جبهة لالنتقام ممن ظلمهما
ويستمران في االنتقام حتى
النهاية.

رانيا يوسف
وتظهر رانيا يوسف هذا
ال ـعــام فــي عـمـلـيــن .تـعــاقــدت

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فــي
«وبـ ـيـ ـن ــا مـ ـيـ ـع ــاد» مـ ــع غـ ــادة
ع ــادل لــرمـضــان الـمـقـبــل من
إنـ ـ ـت ـ ــاج طـ ـ ـ ــارق ال ـج ـن ــاي ـن ــي
وإخراج أحمد خالد موسى،
وس ـ ـ ُـيـ ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى إحـ ـ ــدى
القنوات الفضائية.
كذلك تعاقدت على بطولة
مسلسل «الـسـجــل األس ــود»،
ويـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـيـ ــه كـ ـ ــل مــن
باسم سمرة ومحمد رياض
وأش ـ ـ ـ ـ ــرف زكـ ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ــو مــن

تأليف ياسر بدوي وإخراج
هاني صبري وإنتاج «غيث»،
إحـ ــدى ال ـشــركــات ال ـجــديــدة.
وتـ ـ ـح ـ ــاول ران ـ ـيـ ــا ال ـت ــوف ـي ــق
بـيــن العملين خ ــال الفترة
المقبلة حتى موعد العرض
الرمضاني.

رأي النقد
ي ــرى ال ـنــاقــد م ـح ـمــود راضـ ــي أن الـنـجــوم
ً
المذكورين سابقا أبطال ولكنهم ليسوا نجوم
صف أول في األعمال ،أي أننا ال يمكن أن نرى
ً
محمد رمضان بطال في عمل ويشارك في دور
ثان في عمل آخر ،كذلك أحمد السقا وأحمد
عز وكريم عبد العزيز وغيرهم .ولكن محمد
ً
ً
م ـمــدوح م ـثــا مقتنع بــأنــه أص ـبــح مطلوبا

ويحاول إرضاء طموحه الفني ،باإلضافة إلى
المكسب المادي .كذلك الفنان ماجد المصري
ال ــذي اضـطــرتــه ال ـظــروف إل ــى الـمـشــاركــة في
عملين في آن .ويؤكد أن ذلك ال يقلل من شأن
ً
الـفـنــان إطــاقــا ،بــل يبين مــدى تصالحه مع
نفسه وتقبله لألمر بصدر رحب.

ياسمين صبري
أربكت الفنانة ياسمين صبري يوم تصوير لفريق عمل
مسلسل "حكايتي" ،بسبب مشكلة في المعدة اضطرتها
ً
إلنهاء التصوير مبكرا ومغادرة موقع التصوير.
ياسمين كان يفترض أن تصور عدة مشاهد داخل الحي
الريفي ،ما اضطر المخرج إلى استبدال المشاهد وتصوير
مشاهد أخرى ال تظهر فيها ،حتى ال يتعطل فريق العمل.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

6

5

ً
مـهـنـيــا :تشعر ببعض االب ـت ــزاز مــن قـبــل أحــد
ّ
الزمالء ًوتوقفه عند حده.
عــاط ـف ـيــا :ش ــؤون ّعــاطـفـيــة مــاضـيــة ت ـعــود إلــى
لكنك تتجنبها.
الظهور ً
اجـتـمــاعـيــا :تــربـكــك أج ــواء الـمـنــزل وتـشـعــر أن
األمور تراوح مكانها.
رقم الحظ. 6 :

7
8

9

3

األسد

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

الحلول
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9
10
ألغنية «بعيونك زعل».
 -4م ـي ـنــاء بـمــديـنــة الـســويــس
(م) – أصلح.
 -5مداخل – ولوج.

 -6الجيوش (مبعثرة) – نصف
(أصواتك).
 -7ت ـج ــده ــا فـ ــي (ال ـ ـف ـ ـنـ ــون) –
أصبح لينا.

 -8ثلثا (شاب) – حاكين.
 -9ل ــؤل ــؤة ك ـب ـيــرة – ط ـيــر من
فصيلة الحمام (م).
 -10الرؤيا.

كلمة السر

6

في في

5

كلمات متقاطعة

4

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :أعــط وقــتــا للتفكير ودراس ــة أوضاعك
المالية قبل أن يتفاقم األمر.
ً
ّ
تصرفات
عاطفيا :تطرح بعض التساؤالت حول
الحبيب ًوغموضه معك.
اجتماعيا :عليك ُّ
تقبل األمور السيئة بانفتاح
حتى تباشر بمعالجتها.
رقم الحظ. 13 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تـضـطـ ّـر لـلــوقــوف بشكل حــاســم تجاه
تصرفات ًخاطئة ألحد الزمالء.
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ط ــالـ ـع ــك مـ ــع ال ـح ـب ـي ــب جـ ـي ــد جـ ـ ًـدا
والمستقبل يبتسم لكما ويعدكما بالسعادة.
ً
اجتماعيا :تمارس سحرك في هذه األيام وتبدو
نجما ّ
ً
محب ًبا في محيطك.
رقم الحظ. 17 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 -1فنانة كويتية شاركت في
مسرحية «طقوس وحشية».
 -2يأملون (مبعثرة) – طحن.
 -3فنانة لبنانية صورت كليب

سند
جامعة
غرب
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ً
عموديا:

2

5

8

ً
مهنيا :يحلو لك النقاش وتبادل األفكار وتضع
خطة ًعمل مع الزمالء.
ّ
تتعرض لمناورة عاطفية من الطرف
عاطفيا:
تنتهي بانسحابك.
اآلخر
ً
ّ
اجتماعيا :ربما تفكر بالسفر الى موقع قريب
لالستجمام مع العائلة.
رقم الحظ.7 :
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 -1ف ـ ـنـ ــانـ ــة ك ــويـ ـتـ ـي ــة ق ــدم ــت
مسلسل «ليلة عيد».
 -2ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور يـ ـ ــة إ فـ ــر ي ـ ـق ـ ـيـ ــة
عاصمتها ويندهوك – حن.
 -3فنانة جزائرية قدمت كليب
«ضرب جنون».
 -4الجاحدون (مبعثرة).
 -5دول ــة إفــريـقـيــة عاصمتها
ليبرفيل – للنفي.
 -6تجدها في (المنال) تكلم.
 -7ن ـ ـمـ ــا و ك ـ ـث ـ ــر – ( ال)....
مستصغر الذنوب.
 -8رشاد – دائمون البقاء.
 -9سائل الحياة – المفرد من
«النواصير»(م).
 -10يتمون – والدة.

5

2

8

8
7
9
5
2
4
3
6
1

أفقيا:

4
7

1

9

2
1
5
8
6
3
7
4
9

ًكلمات متقاطعة

ب
د
ة
ق
ز
ر
ر
ف
ر

7
4
1
2
9
8
6
5
3

دستور
صالحية
شهر
العراق
نظام
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 21مارس  19 -أبريل
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قبعة
فوز
فاصل
مرشح
فريق

جزر
سكان
مقاطعة
عالقة
إنجاز
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sudoku

من  4أحرف وهي اسم جزيرة تقع في تايلند.

ع ة غ ر
ع ة س ن
ع ل ا ق
ي ف ر ي
ا ن ج ا
ا ق ج ز
ي ة ش ه
م ر ش ح
د س ت و

tawabil@aljarida●com

sudoku
5 4 1
2 9 8
3 7 6
9 1 3
4 8 5
7 6 2
8 2 4
1 3 9
6 5 7

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4059الخميس  7مارس 2019م  30 /جمادى اآلخرة 1440هـ

ً
م ـه ـن ـيــا :تـعـشــر أن ــك تـصـطــاد ف ــي ال ـم ــاء العكر
وترغب ًفي مواجهة المسؤولين.
عــاطـفـيــا :ت ــدور األمـ ــور الـعــاطـفـيــة لمصلحتك
موعد إتخاذ القرار.
ويحين
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ت ــؤدي ً
دورا أســاسـ ًـيــا وكـبـيـ ًـرا في
تطوير المحيط الذي تنتمي إليه.
رقم الحظ. 2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
مهنيا :أنت تستحق النجاح ألنك تدرك بالفطرة
ما الذي ً يجب عمله.
عــاطـفـيــا :إذا كـنــت خــالـ ًـيــا فـقــد تـجــد الشخص
المثالي ًالذي يناسبك.
اجتماعيا :تنقلب األمــور العائلية لمصلحتك
ً
ً
وإستقرارا.
هدوء ا
وتعرف
رقم الحظ. 14 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
متقبال لألفكار الجديدة وال تقاوم
مهنيا :كن
ّ
اآلخرين لمجرد إثباتً موقفً .
ً
عاطفيا :الً تتخذ قرارا عاطفيا تحت الضغط
وخصوصا أن برج.
ً
اجتماعيا :ترفض ُّ
تحمل مسؤولياتك المنزلية
ّ
بحجة أن ال وقت لديك.
رقم الحظ. 4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :حــاول أن تتخلص من الهواجس
والتركيز على أمر مفيد واحد.
ً
عاطفيا :تنجذب إلى ّ
حب ممنوع وتعرف
ً
ً ّ
كبيرة تعلمك الكثير.
خيبة
ً
ا ُجـتـمــاعـيــا :يـسـطــع نـجـمــك فــي المجتمع
وتقبل على تغييرات إيجابية في حياتك.
رقم الحظ. 15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
تتحدى الصعوبات التي تطرأ أمام
مهنيا:
ّ
وتستمر في مسيرة النجاح.
عملك ً
ً
عاطفيا وتجد
عــاطـفـيــا :يـتــراجــع شـعــورك
مع الشريك أمام حائط مسدود.
نفسك ً
ّ
يتحدث الفلك عن أوضاع عائلية
اجتماعيا:
ً
إيجابيا عليك.
جديدة ستنعكس
رقم الحظ. 19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
ّ
تسجل
مهنيا :تتكل مساعيك بالنجاح وقد
ً
ً
باهرا في أحد ّمشاريعك.
فوزا
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ق ــد ت ـت ـكــلــل ع ــاق ـت ــك ال ـعــاط ـف ـيــة
بالنجاح ً وتصل بها إلى مرحلة الزواج.
اجتماعيا :حدث سعيد يحصل في العائلة
ً
فتقيمون إحتفاال للمناسبة.
رقم الحظ. 12 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :قد ً تتعاطى مع عمل جديد ومربح
ّ
وتحقق ً أيضا بعض اإلنجازات.
عــا طـفـيــا :يــدعــم الفلك لقاء اتكما العاطفية
ويؤمن لكما ًّ
ّ
ً
مستقرا.
جوا
ً
اجتماعيا :ثمة ضــرورة لمراجعة أوضاعك
االقتصادية والتخفيف من إسرافك.
رقم الحظ. 3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تقلب صفحة ما وتتسلح بقدرة
مواجهة الضغوطات الشديدة.
على ً
ّ
عاطفياّ :
إستثنائية
بتجربة عاطفية
تمر
ً
لكنها لن ًتدوم طويال.
اجـتـمــاعـيــا :تتصرف مــع الغير بطريقة
ّ
ّ
المتغيرات.
وتتكيف مع جميع
سلسة
رقم الحظ. 1 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
«قريبا من ساحة اإلعدام» دشنت مسابقة «أيام المسرح»
العرض تناول انهزام قوى الخير والحق ...والمستقبل الغامض للجيل المتعلم

الحوطي تتوسط العلي والششتري في الندوة

فادي عبدالله

تناول المخرج علي الششتري
هموم جيل الشباب
ومشاكلهم في ًعرضه
المسرحي «قريبا من ساحة
اإلعدام».

ً
دش ـ ـ ــن «ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا م ـ ــن س ــاح ــة
اإلع ـ ــدام» لـفــرقــة الـجـيــل الــواعــي
عـ ـ ــروض ال ـم ـس ــاب ـق ــة الــرس ـم ـيــة
لمهرجان أيام المسرح للشباب،
أمــس األول على خشبة مسرح
الدسمة ،وهو من تأليف الكاتب
السوري وليد إخالصي ،وإخراج
علي الششتري.
وتدور أحداث هذه المسرحية
القصيرة التي كتبها إخالصي
بين رجلين يلتقيان مصادفة
ف ــي حــديـقــة ع ــام ــة ،دون ســابــق
م ـعــرفــة ،ول ـكــل مـنـهـمــا مــأســاتــه
التي دفعت به إلى التسكع في
الحدائق العامة.
الشاب متخرج في الجامعة،
و ي ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــل دون أن
يـ ــوفـ ــق ،ب ـي ـن ـم ــا الـ ــرجـ ــل اآلخـ ــر
مطرود من عمله ،بسبب يقظة

ضـ ـمـ ـي ــره ،وعـ ـ ــدم سـ ـك ــوت ــه ،عــن
األخـ ـ ـط ـ ــاء والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات ال ـتــي
يــرتـكـبـهــا ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل .في
هــذه المسرحية ،تـطــرح هاتان
ال ـش ـخ ـص ـي ـت ــان م ـســأل ـت ـيــن فــي
غاية الـخـطــورة :األول ــى تتعلق
بــال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـغ ــام ــض الـ ــذي
ي ـح ـيــق ب ـج ـيــل بــأك ـم ـلــه ،تسلح
بالعلم ،ولكنه لم يستطع تحمل
مـســؤولـيــاتــه ،والـثــانـيــة تتعلق
بانهزام قوى الخير والحق ،أمام
قوى الشر والباطل.
إن شـخـصـيـتــي الـمـســرحـيــة
مـنـهــزمـتــان م ــن ال ــداخ ــل ،وغـيــر
قــادرتـيــن على مــواجـهــة الــواقــع
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـضـ ـغ ــط بـ ـكـ ـلـ ـت ــا ي ــدي ــه
عـلــى عنقيهما ،ال كـفــرديــن ،بل
ك ـن ـمــوذج ـيــن ي ـم ـثــان شــريـحــة
واسعة ،وهما في نفس الوقت ال

تخلوان من سلبية ،تتجلى عند
الشاب باستعداده لدفع أي ثمن،
من أجل الحصول على وظيفة.
أم ـ ــا س ـل ـب ـيــة الـ ــرجـ ــل اآلخ ـ ــر،
فـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــذ ط ـ ــابـ ـ ـع ـ ــا ان ـ ـهـ ــزام ـ ـيـ ــا
بعيدا عــن أي شكل مــن اشكال
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ،وس ـل ـب ـي ــة هــات ـيــن
ً
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا كـ ـم ــا
ت ـطــرح ـه ـمــا ال ـم ـســرح ـيــة تـغــدو
ً
مسوغة نظرا للضغوط الهائلة
التي تتعرضان لها.
يـ ـتـ ـك ــون طـ ــاقـ ــم الـ ـعـ ـم ــل م ــن:
رازي الشطي وعلي الششتري
ً
(تمثيال) ،عبدالرحمن الصفران
(ديـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــورا وأزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) ،م ـح ـم ــد
التركماني (موسيقى ومؤثرات
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة) ،خ ـ ــال ـ ــد ال ـش ـط ــي
(مـ ـ ــاك ـ ـ ـيـ ـ ــاج) ،فـ ــاضـ ــل الـ ـنـ ـص ــار
(مصمما لإلضاء ة) ،إلى جانب

رازي الشطي وعلي الششتري
أحمد محمدي وعلي الششتري
(دراماتورغ).

الندوة التطبيقية
بـعــد نـهــايــة ال ـع ــرض ،عـقــدت
الندوة التطبيقية ،التي أدارها
ال ـم ـخــرج ع ـلــي ال ـع ـلــي ،وعـقـبــت
عليها عضو الهيئة التدريسية
ب ــالـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ل ـل ـف ـن ــون
المسرحية د .نرمين الحوطي،
بـحـضــور م ـخــرج ال ـعــرض علي
الششتري.
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت د.

الحوطي الشكر للمخرج على
هذا العرض الذي يناقش العديد
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا ب ـطــري ـقــة مــرتـبــة
ً
و بـعـيــدا عــن التقليدية ،مثمنة
الجهد المبذول من قبله وزميله
رازي ا لـ ـشـ ـط ــي ف ـ ــي ا ل ـت ـم ـث ـيــل
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،مـ ـنـ ـتـ ـق ــدة اإلضـ ـ ـ ــاءة
ال ـعــال ـيــة ف ــي م ـش ـهــد «ال ـح ــان ــة»
وع ـل ـيــه إع ـ ــادة ال ـن ـظــر فـيـهــا إذا
رغب إعادة العرض مرة أخرى.
وم ـ ــن مـ ــداخـ ــات ال ـح ـض ــور،
أشاد الفنان القدير عبدالعزيز
ال ـ ـحـ ــداد ب ــال ــرؤي ــة اإلخ ــراجـ ـي ــة
ل ـل ـش ـش ـت ــري ،حـ ـي ــث أثـ ـب ــت أن ــه

متمكن من أدواته خصوصا في
حركة الممثلين.
ك ـمــا ش ـكــر ال ـنــاقــد الـمـصــري
مـحـمــد ال ــروب ــي ال ـم ـخ ــرج على
ً
ً
اختياره للنص ،متوقعا عروضا
ق ــادم ــة م ــع ج ـيــل ج ــدي ــد يـطــرح
ً
علينا اسئلة وهـمــومــا صعبة،
وااللتباس بين الحق والباطل،
فهذا الجيل بدأ يعلن استياءه.
وفي ختام الندوة شكر المخرج
ال ـ ـش ـ ـش ـ ـتـ ــري الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للشباب وفريق عمله.

افتتاح «مكس ميديا آللئ كويتية» نبيل وديانا وميامي نجوم حفالت مارس
ً
فنانات تشكيليات شاركن في المعرض بـ  95عمال

●

نشاط غنائي ملحوظ وتفاعل جماهيري كبير

●

فضة المعيلي

احتفاء بيوم المرأة العالمي ،افتتح األمين
المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني
لـلـفـنــون وال ـث ـقــافــة واآلداب د .ب ــدر الــدويــش
م ـع ــرض «ي ـ ــوم الـ ـم ــرأة ال ـعــال ـمــي الـتـشـكـيـلــي»
ب ـع ـنــوان «م ـكــس م ـيــديــا آلل ــئ كــويـتـيــة  »4في
قاعة الفنون بمنطقة ضاحية عبدالله السالم،
ً
ً
تضمن  95عمال فنيا.
وح ـضــر االف ـت ـتــاح رئ ـيــس نـقــابــة العاملين
بوزارة التربية صالح العازمي ،ورئيسة لجنة
الـ ـم ــرأة ال ـعــامــة وع ـضــو مـجـلــس إدارة نقابة
العاملين بوزارة التربية عضو اتحاد نقابات
القطاع الحكومي د .سناء العصفور ،والمشرفة
على المعرض الفنانة التشكيلية أمل ناصر
الجفير وجمع كبير من الفنانين والمهتمين.
ويعد هذا المعرض من المعارض المهمة،
التي تقام في الساحة التشكيلية ،بفضل ما
يتمتع به من خصوصية ،مفادها االحتفاء
ب ـي ــوم ال ـ ـمـ ــرأة ،م ــن خـ ــال أع ـم ــال تـشـكـيـلـيــة -
ً
أيضا  -أبدعتها فنانات تشكيليات ،استطعن
التعبير بصدق عن مضامينهن ومشاعرهن
وتطلعاتهن ،و نـظــرا تـهــن المتعلقة بــا لــوا قــع
ً
والخيال معا ،ومن ثم فقد تمكن من النجاح
فــي ه ــذه الـمـســألــة ،بـقــدر كبير مــن الشفافية
والـ ـص ــدق .وم ــن خ ــال ه ــذه األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
استطاعت الفنانات التشكيليات التعبير عن
تطلعاتهن ومشاعرهن تـجــاه الـحـيــاة ،التي
اختلفت من فنانة إلى أخرى وفق ما احتوته
إبداعاتهن من مضامين ،تتحرك في اتجاهات
إنسانية شائقة ،ومعبرة عن المرأة التي تريد
أن تلون الحياة بألوان األمل والحلم والحب
والجمال.

لوحة عن المرأة
وقالت د .سناء العصفور ،في سياق تعريفها
بالمعرض« :إن تطوير ُ
ورقي أي مجتمع يقاس
بــدرجــة تـطــوره الثقافي واالجتماعي للمرأة،
مساهمتها الفاعلة في بنائه الحضاري ،لذا
كانت رسالة لجنة المرأة في نقابة العاملين
فــي وزارة الـتــربـيــة ،هــي تشجيع المنتسبات
الثقافية ،والفنية
على المشاركة في
األنشطة ّ
ً
ونشر إنتاجهن الفني ،إيمانا منا بتكريم المرأة
العاملة ،وارتأت اللجنة إقامة احتفالية بيوم
ً
المرأة العالمي ،الذي يصادف غدا».

محمد جمعة

دبت الحياة في الساحة الغنائية
ال ـم ـح ـل ـي ــة ع ـق ــب م ـ ــاراث ـ ــون «ف ـب ــراي ــر
الكويت» الــذي نظمته «روتــانــا» على
المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر
األحـ ـم ــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـش ـه ــر ال ـمــاضــي
ب ـح ـض ــور ن ـج ــوم األغ ـن ـي ــة ال ـعــرب ـيــة،
ليلتئم شمل نخبة من نجوم األغنية
ً
المحلية والعربية مجددا على أرض
الكويت خالل مارس الجاري إذ تشهد
ً
ً
ً
األيام المقبلة نشاطا غنائيا ملحوظا
على مستوى تنظيم الحفالت.
وسـيـكــون الـلـقــاء األول الـيــوم بين
بـلـبــل ال ـخ ـل ـيــج ال ـف ـن ــان نـبـيــل شعيل
والـنـجــم الـشــاب عيسى ال ـمــرزوق في
حفل غنائي يقام بحلقة سرب وأمام
حضور جماهيري كبير.
ً
وغ ـ ــدا تـلـتـقــي الـنـجـمــة اإلم ــارات ـي ــة
شمة حـمــدان مــع نجوم فرقة ميامي
الكويتية بــأرض المعارض بمنطقة
مشرف في حفل غنائي عائلي بهيج
له طابع خاص إذ سيكون للبنات فقط
وبدأت إعالناته تغزو الشوارع خالل
األيام القليلة المقبلة.
وفــي حفل  28ال ـجــاري لـقــاء مميز
يجمع بين النجمة ديانا حداد والنجم
الفلسطيني محمد عساف إلى جانب
الـفـنــان ال ـشــاب بــوعـتـيــج فــي توليفة
جديدة والحفل يقام برعاية وحضور
الشيخ دعيج الخليفة بينما يقدمه
المذيع صالح الراشد.
وم ـس ــك ال ـخ ـت ــام س ـي ـكــون ف ــي 30

نبيل شعيل
ال ـ ـجـ ــاري م ــع ح ـف ــل غ ـن ــائ ــي مـمـيــز
ض ـمــن ال ـم ــوس ــم ال ـث ـقــافــي لـمــركــز
الشيخ جابر األحـمــد إذ يحتفي
الـمــركــز بــواحــد مــن أه ــم شـعــراء
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـق ــدي ــر
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف الـ ـبـ ـن ــاي مــن
خـ ــال ح ـف ــل غ ـن ــائ ــي يـعـيــد
تقديم مجموعة من أغنيات
البناي ،الذي تميزت كلماته
بـ ـ ـ ــاإلح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادق
والبساطة والتلقائية ،سواء
فــي كـتــابــاتــه الـعــاطـفـيــة أو في
األغ ـن ـي ــات الــوط ـن ـيــة ،أو ف ــي ما
قدمه من أعمال مميزة للطفل.
ويحيي الحفل كل من عبدالله
ال ــروي ـش ــد ،نـبـيــل شـعـيــل ،والء
ال ـص ــراف ،وفــاطـمــة الكويتية
بمصاحبة فــرقــة مــركــز جابر
الموسيقية.

●

أقــامــت مكتبة ذات السالسل،
ف ــي م ـق ــره ــا ب ـم ـج ـمــع األف ـن ـي ــوز،
ل ـقــاء ثـقــافـيــا اشـتـمــل عـلــى نــدوة
ب ـع ـن ــوان «ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ــرواي ــة
التاريخية» ،وشارك فيها د .أحمد
الـ ــدوسـ ــري ،ود .أح ـم ــد ح ـم ــادة،
والـ ـ ــروائـ ـ ــي حـ ـم ــود ال ـش ــاي ـج ــي،
وأدارها د .حسين إبراهيم ،حيث
ق ــام بالتعريف عــن المشاركين
وإعـ ـط ــاء لـمـحــة ع ــن إن ـجــازات ـهــم
األدبية.
في البداية ،قــال د .الدوسري
إن هـنــاك إشكالية فــي مصطلح
ال ـ ــرواي ـ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،وأع ـط ــى
ّ
أمثلة مختلفة عن بعض الكتاب
وال ــرواي ــات الـتــاريـخـيــة ،مشيرا
ً
إلى أن كثيرا من المبدعين اليوم
يـنـظــرون إل ــى مصطلح الــروايــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة كـجـنــس أدبـ ــي على
أن ـ ــه ل ــم ي ـع ــد ص ــال ـح ــا لــأع ـمــال
والنصوص الجديدة فــي األدب
العربي ،فيميلون إلــى مصطلح

الدوسري وحمادة وإبراهيم والشايجي أثناء الندوة
وأضـ ـ ــاف ح ـم ــادة أن ع ـنــوان
رواي ـت ــه «ال ـح ـص ـنــي» يسترجع
ً
كلمة قديمة أو مفقودة ،مبينا
أن ــه ي ــرد عـلــى الـكـثـيــريــن الــذيــن
يسألونه عن الرواية وفكرتها،
بــأن ـهــم س ـي ـعــرفــون الـمـضـمــون
إذا ق ــام ــوا ب ـق ــراء ت ـه ــا ،إذ تـبــدأ
ً
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ت ـن ـت ـهــي

بــالـتـحــدث عــن مـعــانــاة شخص
لديه أحالم البطولة.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـح ــب
الكتابة عن األشخاص الذين
ً
يواجهون تحديات ،مبينا أن
شخصية بندر لديها الكثير
مـ ــن الـ ـنـ ـق ــص عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ال ـج ـس ـمــانــي ،ل ـك ـن ـهــا ت ـحــاول

التغلب عليه ،وعلى غرار أفالم
السينما يقوم بندر بتقمص
ً
دور شخصية خارقة ،موضحا
أنه قام باستخدام التاريخ في
الــروايــة مــع مزجه بالواقعية
ً
ال ـس ـحــريــة عـلـيـهــا ،م ــؤك ــدا أن
روايته ال تنتمي إلــى الرواية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـطــري ـقــة صــرفــة،

ب ــل اس ـت ـخــدم فـيـهــا إح ـســاس
التاريخ.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال الـ ــروائـ ــي
حمود الشايجي« :أكثر من عشر
س ـن ــوات ،وأن ــا أتـمـنــى أن أكتب
ع ــن م ـق ــام ال ـخ ـضــر ف ــي جــزيــرة
فيلكا ،لكن لــم أكــن أدري لماذا
لــم أتمكن مــن ذل ــك ،كنت أبحث

تنظم أكاديمية لوياك للفنون
األدائية (البا) ،تزامنا مع
احتفاالت اليوم العالمي
للمسرح ،الشهر الجاري ،عددا
من الورش المسرحية على
يد أمهر األساتذة في هذا
المجال على مدى عشرة أيام
متواصلة ،والمتمثلة بالورش
المتخصصة في إعداد الممثل
للفنان سامي بالل ،ورشة
الحركة المسرحية «االرتجال»
للفنانة المسرحية الهولندية
أنا ماريا ( 17إلى  21الجاري)،
وتعلم أساسيات الماكياج
المسرحي للفنان خالد
الشطي ( -26 16الجاري) ،وفن
اإللقاء للفنان طالب الشحري
( 26 – 23الجاري).
كما تتيح األكاديمية
للمتقدمين الفرصة للمشاركة
في أحد أعمالهم المسرحية،
لتكون فرصة إلذكاء روح
المنافسة بين الفرق
المشاركة ،لتقديم أفضل
ما لديها ،بهدف االرتقاء
بالحركة المسرحية ،من 27
إلى  30الجاري.

الفيلي أول إماراتي يرشح
لجائزة تمثيل أميركية

َّ
عبر النجم اإلماراتي منصور
الفيلي عن سعادته الغامرة،
لكونه أول ممثل إماراتي
يتم ترشيحه لجائزة أفضل
ممثل في مهرجان سينمائي
أميركي ،هو غاردن سيتي
السينمائي ،الذي يقام في
والية نيوجيرسي ،عن دوره
في فيلم «خلف الكواليس».
وعن دوره في الفيلم ،قال
الفيلي« :أجسد دور البطولة
باللغة اإلنكليزية ،ويحكي
الفيلم قصة ممثل وصل
إلى مرحلة النجومية ،لكنه
مع تقدمه بالعمر يصاب
بالزهايمر ،فيبدأ مستواه
بالتراجع ،في وقت يبدأ
جيل جديد من الممثلين
بالظهور ،وهنا يقف عاجزا
عن مجاراتهم في قدراتهم
الذهنية ،ويقرر االنتحار،
فيبتدع لنفسه طريقة
يموت فيها على المسرح
أثناء العرض».
على صعيد آخر ،سيشارك
الفيلي بمنتصف الشهر
الجاري في عمل سينمائي
أميركي جديد في هوليوود
إلى جوار بيرس بروسنان،
وتحت قيادة المخرج رينيه
هارلين.

ديانا حداد

الدوسري وحمادة والشايجي شاركوا في الندوة وأدارها إبراهيم
فضة المعيلي

ً
«البا» تنظم عددا من
الورش المسرحية

إذاعات كندية توقف
بث أغاني جاكسون

مكتبة ذات السالسل نظمت «الكويت في الرواية التاريخية»
ال ـك ـت ــاب ــة عـ ــن الـ ـم ــاض ــي ،سـ ــواء
الماضي القديم أو البعيد.
وأضــاف الــدوســري« :بالنسبة
إلـ ــي الـ ـن ــص الـ ــروائـ ــي اإلب ــداع ــي
هـ ــو نـ ــص أسـ ـق ــط كـ ــل ال ـح ــواج ــز
بـيــن األج ـنــاس األدب ـي ــة ،وأصـبــح
فـضــاء يحلق وحــده أو يــريــد من
ال ـق ــارئ أن يـحـلــق ف ـيــه ،ب ــدون أن
يـكــون هـنــاك حــواجــز تـمـنــع هــذه
الشخوص الموجودة في النص،
وكلما مررت ،على سبيل المثال،
بــالـمـنـطـقــة ال ـتــي تـ ــدور األحـ ــداث
فـيـهــا لـمـحــت ه ــذا الـطـفــل يـخــرج
مــن الـمـخـيـلــة أو ال ـنــص الــروائــي
أمامي ،وربما دخل شخصية أو
شخوص أخــرى إلى مخيلتي أو
الرواية هذه».
مــن جــانـبــه ،تـحــدث د .حـمــادة
ع ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـش ـف ــوي ،وأع ـطــى
ً
لمحة عنه ،مبينا أن روايته األولى
التي جاء ت بعنوان «الحصني»،
ً
ً
ال تصنف عمال تاريخيا بالشكل
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد عـلــى
التاريخ كبنية تحتية.

خبريات

وأنـشـغــل بكتابات أخ ــرى ،مثل
الشعر أو الرواية ،إلى أن رأيت
ص ــورة (صــالـحــة الـبـنـيــة) وهــي
ترقص بالعصا وسط جمهور
غفير من الرجال ،وكانت ترتدي
ثوب الزري على ثيابها ،وكأنها
بطقس احتفالي».
وأضــاف الشايجي« :مــا لفت
نـ ـظ ــري ل ـه ــا أكـ ـث ــر ه ــو لـثــامـهــا
األب ـيــض ال ــذي ك ــان يشبه لثام
الـطــوارق في الشمال اإلفريقي،
ً
وتحديدا في الصحراء الكبرى،
الـ ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر ال ـع ـي ـن ـي ــن ف ـق ــط،
وي ـخ ـف ــي مـ ــا ب ـق ــي مـ ــن ال ــوج ــه،
ش ـك ـل ـه ــا الـ ـمـ ـثـ ـي ــر وم ــام ـح ـه ــا
اإلفــري ـق ـيــة ك ــان ــت ه ــي ال ـش ــرارة
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـثـ ــارت ـ ـنـ ــي ل ـك ـت ــاب ــة
روايـ ـ ـ ــة ج ـل ـي ـلــة ت ـح ـكــي ح ـكــايــة
الـكــويــت منذ الــربــع األخـيــر من
ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر إل ــى سنة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال عـ ــن ط ــري ــق أسـ ــرة
الشيخ م ــراد ،الـتــي انتقلت من
نـ ـج ــد واس ـ ـت ـ ـقـ ــرت ف ـ ــي ج ــزي ــرة
فيلكا».

سحبت  22إذاعة مهمة في
كيبيك أغاني مايكل جاكسون
من برمجتها ،إثر عرض فيلم
وثائقي في الواليات المتحدة
يتهم المغني الراحل الشهير
بانتهاكات جنسية ألطفال.
وقالت كريستين ديكير،
الناطقة باسم مجموعة
كوجيكو اإلعالمية الكندية:
«نحن نصغي إلى مستمعينا،
وقد أثار الوثائقي (ليفينغ
نيفرالند) الذي تم بثه ردود
فعل».
وفي هذا الفيلم ،الذي يستمر
أربع ساعات ،يدلي رجالن
بشهادتهما حول انتهاكات
جنسية تعرضا لها من
المغني على مدى سنوات
عندما كانا قاصرين.
وبموجب القرار ،أوقفت
محطات إذاعية مهمة في
كيبيك ،مثل« :ريتم أف ام»
و»ذا بيت» ،بث أغاني مايكل
جاكسون .لكن ديكير لم
توضح إن كان هذا القرار
يشمل أعمال فرقة «جاكسون
 ،»5التي كان ينتمي إليها
جاكسون مع أشقائه عندما
كانوا أطفاال.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

روﺣﺎﻧﻲ وإردوﻏﺎن إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

● ﺳﺠﺎل ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ● ﺗﺼﻨﻴﻒ واﺷﻨﻄﻦ ﻟـ »اﻟﻨﺠﺒﺎء« إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ
ﻳﺰور اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ واﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏﺎن ،ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه
إﻋﺎدة اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ آﺧﺮ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.

ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺘـﺤــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪة
ﻹﻋﺎدة اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ«،
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺑﻐﺪاد ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ واﻟﺘﺮﻛﻲ
رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻴﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ.
وﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ زﻳـ ـ ــﺎرة روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ إﻟــﻰ
ﺑﻐﺪاد اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ً
ﻳــﻮ ﻣـﻴــﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧ ـﻬــﺎ اﻷوﻟ ـ ــﻰ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋــﺮاﻗـﻴــﺔ ﻋــﺰزت
ﻣــﻮاﻗــﻊ ﺣﻠﻔﺎء إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﻳ ـﻌ ــﺮض
روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺻﻔﻘﺎت
ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗ ـﺤــﺎول ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ.
وﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﺑ ـ ــﻼده ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺮاق
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﺷﻨﻄﻦ إﻗﻨﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻬﺮﺑﺎء
إﻳﺮان.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات
ﻣـ ــﻦ ﻗـ ـ ــﻮى ﻋ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﺗـﺴـﻤـﻴــﻪ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،أﺛﺎرت
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺧـ ــﻼل زﻳ ـ ـ ــﺎرة روﺣـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
»اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ« ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ً
ﺟﺪﻻ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق.
وﻗـ ــﺎل ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
أﺑـ ــﺮزﺗـ ـﻬـ ــﺎ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ أﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ )إﻳﺴﻨﺎ(» :زﻳﺎرة روﺣﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻣﻬﻤﺔ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻮارات
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ .ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻐﺪاد أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ إﻳ ــﺮان ،وﻣــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت«.
وﺑﺤﺴﺐ »إﻳﺴﻨﺎ« ،ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ
ﺻﺎﻟﺢ أﻧــﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎءات
وﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ« ﻟـﻌــﺎم  1975واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أﺧﺮى ﺳﺘﻄﺮح ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮر ﺻـ ــﺪام

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻷوروﺑﻲ« ﻳﺮﻓﺾ ﺿﻢ
اﻟﺮﻳﺎض ﻟـ»اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء«

رﻓﺾ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟـ٢٨
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
أﻣﺲ ،ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ
ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ودول أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮداء
ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال.
وأﺛﺎر اﻻﻗﺘﺮاح ،اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
اﻟﺬراع اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،ﻏﻀﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﻋﻮاﺻﻢ
أوروﺑﻴﺔ.

ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻄﻌﻢ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ )روﻳﺘﺮز(
ﺣﺴﻴﻦ أﻟـﻐــﻰ »اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ«
ﻗـﺒـﻴــﻞ اﻧـ ـ ــﺪﻻع اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ ـ
ً
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أﻧ ـﻬــﺎ ﻣﺠﺤﻔﺔ
ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮاق.
وأﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ
أن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟ ــﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏ ـ ـ ـ ــﺎن ﺳـ ـﻴ ــﺰور ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺑ ـﻐ ــﺪاد
ﺑﻬﺪف »ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺮاق اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ داﻋ ـ ــﺶ واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎري ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
ً
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻴﺎه«.

»اﻟﻨﺠﺒﺎء«
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺠﺒﺎء«
إﺣﺪى اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﺮث

ﻟ ـﻘ ــﺮار وزارة اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬــﺎ إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ وﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ
ً
زﻋﻴﻤﻬﺎ أﻛﺮم اﻟﻜﻌﺒﻲ إرﻫﺎﺑﻴﺎ.
وﺻﺮح اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮي ﺑ ـ ــﺄن »اﻟـ ـﻘ ــﺮار
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺣﺎدي ﺟﺎﺋﺮ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو أﺷﺨﺎص«.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
أﻋﻠﻨﺖ أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧــﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
إدراج »اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎء« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻻﺋ ـﺤــﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ﺗــﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ،
ً
وﺣـﻈــﺮ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻬﺎ.
وأﺷ ــﺎرت اﻟ ــﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻟﻰ
أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﺮﻣﺎن
اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟ ـﻜ ـﻌ ـﺒ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮارد
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،إن »اﻟﻨﺠﺒﺎء« ﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ
ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﻤﻮﻟﻬﺎ إﻳ ــﺮان،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻌﻬﺪت ﻋﻼﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻹﻳــﺮان واﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
ً
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻜ ـﻌ ـﺒــﻲ ﺻـ ــﺮح ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ
أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﺒﻊ أي أﻣ ــﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ
اﻹﻃـ ــﺎﺣـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ
أو اﻟـﻘـﺘــﺎل إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،إذا أﻋﻠﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻧﻪ
واﺟ ــﺐ دﻳـﻨــﻲ .ﻛﻤﺎ أﻗ ــﺮ ﺑ ــﺄن إﻳ ــﺮان
ً
ً
ﺗﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ.
وﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ أن اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ ﺗ ـﻀــﻢ ﻧﺤﻮ
ﻋ ـﺸــﺮة آﻻف ﻣ ـﻘــﺎﺗــﻞ وﺗ ـﻨ ـﺸــﻂ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ.
و«ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﺠﺒﺎء« ﻫــﻲ ﻓﺼﻴﻞ
ﻣﺴﻠﺢ ﻳـﻘــﻮده اﻟﻜﻌﺒﻲ اﻧـﺸــﻖ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2013ﻋﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت »ﻋﺼﺎﺋﺐ
أﻫﻞ اﻟﺤﻖ« ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ
اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻘﺖ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻋﻦ »ﺟﻴﺶ

اﻟﻤﻬﺪي« ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ زﻋﻴﻤﻪ ﻣﻘﺘﺪى
اﻟـ ـﺼ ــﺪر ﻋـ ــﺎم  2006اﺗـ ـﻔ ــﺎق وﻗــﻒ
إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وداﻧــﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ
ﺑـﻤــﻮاﻻة إﻳ ــﺮان اﻹﻋ ــﻼن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻋﻠﻖ ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟـ«ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ« ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار
ً
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أﻧ ــﻪ »ﻟ ــﻦ ﻳﺰﻳﺪ
ّ
ً
اﻟـﻤـﻘــﺎوﻣــﺔ إﻻﺳــﻼﻣـﻴــﺔ إﻻ إﺻ ــﺮارا
ً
وﻋﺰﻣﺎ وﻗــﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﻠﻢ
واﻟ ـﻄ ـﻐ ـﻴ ــﺎن واﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺪل
واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ واﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄرض اﻟﻌﺮاق«.
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ،اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـﻬــﺎء اﻷﻋــﺮﺟــﻲ،
أﻣﺲ ،اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺨﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ،
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ »أزﻣﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ«.
وﻗ ــﺎل اﻷﻋ ــﺮﺟ ــﻲ إن »ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻜ ـﺘــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑـﺒـﻘــﺎء

اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق
وﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـ ـﻀ ـ ــﺮورة
إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺸﺮوع
ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
أو ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﻞ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ«.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻷﻣـ ـ ــﻦ واﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓــﺎﻟــﺢ
اﻟـﻌـﻴـﺴــﺎوي ،أﻣ ــﺲ ،أن ﺑـﻘــﺎء ﻗــﻮات
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور.
وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋ ـ ــﻦ »ﺗـ ـﻴ ــﺎر
اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ« ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ﺑ ـﺨ ــﺎﺗ ــﻲ ،أﻣــﺲ
اﻷول ،أن اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
ﺑﻔﺼﻠﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار
ﻳﻨﻈﻢ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟـﻘــﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق.
ﺑﻐﺪاد  -وﻛﺎﻻت

ً
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ رﻓﺾ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻟـ »إدارة« إﻳﺮان

ﻋﻼء ﻣﺒﺎرك ﻳﺴﺨﺮ
ﻣﻦ »اﻹﺧﻮان«

ﱠ
ﻋﻠﻖ ﻋﻼء ﻣﺒﺎرك ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك،
ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎدي
اﻹﺧﻮاﻧﻲ اﳌﻨﺸﻖ ،اﻟﺬي ذﻛﺮ
أن ﺷﺎﺋﻌﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻹﺧﻮان ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻋﻼء
ﻟـ»اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ« .وﻗﺎل ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«:
»ﻫﻮ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺪة ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ،
واﳌﻨﺸﻖ أﻓﻨﺪي ﻃﺎﻟﻊ ﻳﻔﱳ
وﻳﻔﻀﺢ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﻛﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮاء«.

ﺗﻮﻧﺲ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﻮﻓﻤﺒﺮ

»ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« :ﻳﺒﺪو أن اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻏﻔﻞ إﺑﻼغ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺰﻳﺎرة اﻷﺳﺪ

إﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻳﺸﺎﻫﺪون ﻛﻠﻤﺔ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻴﻼن اﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

»ﺧﻼﻓﺔ داﻋﺶ« ﺗﺤﺘﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻏﻮز
ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮن واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
أﺟﻠﺖ »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« )ﻗﺴﺪ( اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ،أﻣﺲ ،دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ً
ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ.
وﻓــﻲ اﻷﻳ ــﺎم اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﺧــﺮج آﻻف اﻷﺷـﺨــﺎص ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺟﺎل ُﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أﻧﻬﻢ ﺟﻬﺎدﻳﻮن وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺮﺣــﻰ ،ﻣــﻦ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
ً
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .وﺗﺘﺨﻄﻰ اﻷﻋــﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺨﺮوج ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت
»ﻗﺴﺪ« .وﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺮز ﻗﺮب اﻟﺒﺎﻏﻮز ،ﺷﻮﻫﺪ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص،
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮات اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻓﻼت ،وﻣﺸﻮا ﻓﻲ ﺻﻒ
ً
ﻣﻨﺘﻈﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ،وﺳﻂ أرض ﻗﺎﺣﻠﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻬﻢ،
وﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺧﺮوج ﻫﺬه اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻏﺪاة إﻋﻼن »ﻗﺴﺪ« إﺟﻼء  3500ﺷﺨﺺ
ّ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز ،ﺑﻴﻨﻬﻢ  500ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ.
وأﺣﺒﻄﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮات ﻟﻴﻼ اﻟﺜﻼﺛﺎء -اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮار ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز .وأﻣﺲ اﺳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺟﺎﻧﺐ .إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺟﺪدت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
أﻣﺲ ،اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
إﺟﻼء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40أﻟﻒ ﺳﻮري »ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﻳﻦ« ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻛﺒﺎن
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻒ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻊ اﻷردن ،ﻣﺆﻛﺪة اﻟﺘﺰام دﻣﺸﻖ ﺑﻀﻤﺎن
أﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻬﻢ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ ﺑﺪون
ً
ﺗﻤﻴﻴﺰ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻻدﻋﺎءات إرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ.
ودﻋﺖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺮﻛﺒﺎن ،وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن إرﺳﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻃﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(
ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.

ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮط واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺘﺪل وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ إﻧﻪ اﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أن
ﻳﻘﻮد اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .وأﺿﺎف» :ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ إن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﻲ ﻇﺮوف ﺣﺮب،
واﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﻘﻮد ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ اﻟﻌﺪو ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻘﻮد
ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻲ إن اﻟﻈﺮوف ﻇﺮوف
ﺣﺮب ،وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺤﺮب ،واﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وأﺿﺎف ،ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﻼن ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد،
ً
أن »اﻟﻌﺪو ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد إﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺪ إﻳﺮان« ،ﻣﻨﺘﻘﺪا اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺎس
ﻋﺮاﻗﺠﻲ إن إﻳﺮان ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺠﺪوى اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ إﻳﺮان ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺎم .2015
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻬﺮ« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻮل ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ،إن »اﻵﻟﻴﺔ ﻻﺗﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،وﻃﻬﺮان ﻻ
ﺗﻌﺮف ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻬﺎ«.
وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن أوروﺑﻴﻮن إﻟﻰ أن اﻵﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ دﺷﻨﺘﻬﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻹﻗﻨﺎع ﻃﻬﺮان ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻛﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ أن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮر دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻌﻴﺶ ﻃﻬﺮان أوﺿﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﺑﻌﺪ إﻋــﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ﻓﺮض
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻮت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي .إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ
أﻣﺲ أن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳــﺮان ﻗــﺮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ ﻟﺪى اﻷﺧــﺮى ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.
ً
وﻋﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺳﻔﻴﺮا
ﻹﻳﺮان ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﺮت اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ ﻣﺮﺳﻮم
ً
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺗﻴﻴﺒﻮ »ﺳﻔﻴﺮا ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪى
ﻃﻬﺮان« .ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﻧﻲ ،أن
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻫﻮ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻷﺳﺪ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ »ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ إﺑﻼغ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ،
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ« .وﻗﺎل ﻗﺎﻧﻲ» :زﻳﺎرة اﻷﺳﺪ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ
ﺣﺴﺎﺳﺔ ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ أﻋﻠﻤﻨﺎه ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ
ً
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻤﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وﻣﺎء وﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء
وﺟﻬﻨﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ« .وأﺿــﺎف أن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﻴﻠﻖ ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻈﺮﻳﻒ وﻳﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
)ﻃﻬﺮان ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

أﻋﻠﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ،أن إﺟﺮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ٦
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ١٠
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق  ,أﻛﺪ رﺋﻴﺲ
ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﻨﻬﻀﺔ" اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻜﺘﻠﺘﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،أن ﺣﺮﻛﺘﻪ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ
ﺣﻮل اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻘﺘﺮﺣﲔ ﻟـ"اﳌﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ".
وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ إﻃﻼق اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻋﻘﺐ ﻓﺸﻠﻪ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﳌﺮﺷﺤﲔ
واﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.

ّ
ّ
»اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﻌﺪ ﻟﻘﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻋﻘﺪ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮب
أو ﻣ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـﻨـ ــﻮب ﻋـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ،أﻣ ـ ــﺲ،
ً
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ وزارﻳـ ــﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،اﻛﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺴﺒﻖ
اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻌــﺪ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت
ً
ً
وزراء اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ إﻃـ ـ ــﺎرا ﻋــﺎﻣــﺎ
ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺮب ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻮزراء
اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻘﻤﺔ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺸﻴﺔ
اﻧـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﺠﺎري.
وﺗـ ـ ـ ـ ــﺮأس وﻓ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ.
وﻧ ــﺎﻗ ــﺶ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزاري
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل،
اﻟﺬي رﻓﻌﻪ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﺟـﺘـﻤــﺎع أﻣ ــﺲ اﻷول،
واﻟــﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻋــﺪدا ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻻﻣﻨﻴﺔ ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻻﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وإﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻴﻦ دورﺗ ــﻲ اﻻﻧﻌﻘﺎد
 1 5 0و  ،1 5 1ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ-
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
واﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرات واﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﺳ ــﺮﻗ ــﺔ إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺎه ﻓــﻲ
اﻷراﺿ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻠــﺔ،
واﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ.
ﻛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ا ﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض وزراء
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮب ﻋـ ـ ـ ــﺪدا ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﺣ ــﻮل اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ
ﻣ ــﻊ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،وﺗـ ـﻄ ــﻮرات اﻟــﻮﺿــﻊ
ﻓـ ــﻰ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ وﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ،
واﻻﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼل اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺰر
اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺜﻼث ،واﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ إزاء اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﻮات
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ودﻋﻢ
اﻟـﺴــﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮدان،
ودﻋﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻟـﻠـﻨــﺰاع اﻟ ـﺤــﺪودي اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ –
اﻹرﺗﻴﺮي.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣـﺸــﺮوع ﺟــﺪول
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻣـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
واﻟﺴﻠﻢ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘــﺮﻗــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠــﻮن
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﻋﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻣ ـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻇﻬﺮت اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺔ ﻟـﻴـﻜــﻮن
ﺑﻌﻬﺪة اﻟﻘﺎدة.
وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع،
أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي،
ﺳ ــﺎﻣ ــﺢ ﺷ ـﻜ ــﺮي أﻧـ ــﻪ »آن اﻷوان
ً
ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ« ﻣﺸﺪدا
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة »اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟ ــﻰ
ﻣـﺼــﺎﻟـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ« ،وﻣــﺆﻛــﺪا
أﻧﻪ »ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﻘﺎء ﻧﺰﻳﻒ
اﻟـ ــﺪم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺆر اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.

ﻟﺠﻨﺔ إﻳﺮان
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﻘﺪت
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ »ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗ ـﻄ ــﻮرات

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أﻣﺲ )أ ف ب(
اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﺘﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻹﻣﺎرات ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟﻮزاري.
وﻧــﺎﻗـﺸــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺘــﺪﺧــﻼت
اﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺷـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ.
وﺗ ـﻀــﻢ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣ ـﺼــﺮ واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ واﻹﻣـ ـ ــﺎرات
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ .وﺣـ ــﺬر اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ أﺣﻤﺪ
أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﺤ ــﻮ ،وﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻪ
ﻳﺠﺮ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر ،إن ﻟﻢ
ِ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ،
وﻟﻬﺎ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد.
واﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أﺑ ــﻮاﻟ ـﻐ ـﻴ ــﻂ ،اﻟـﺨـﻄــﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﻼم ،وﻗ ـ ـ ــﺎل إن
اﻟـ ـﻌ ــﺮب ﻟ ــﻢ ﻳـ ـ ــﺮوا ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ "ﺳ ــﻮى
إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺿ ــﺪ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وذﻟﻚ
ـﺎه ﻣ ــﺮﻳ ــﺐ ﻣـ ــﻊ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻤـ ـ ٍ
اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻹﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻲ" .وأﻛـ ــﺪ
أن اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ
ـﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗـﺤــﺪﻳـ ٍ
اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ودﻋــﺎ اﻟــﻰ ﺣﻠﻮل
ً
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻸزﻣـ ـ ــﺎت ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ
"ﻧ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮف أن اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎم ﺟـ ـ ـ ــﺮاح
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺰﻗﻬﺎ اﻟﺼﺮاع
واﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻠــﺰم
ً
ً
ً
ً
وﻗﺘﺎ وﺻﺒﺮا وﻧﻔﺴﺎ ﻃﻮﻳﻼ".
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ﺟﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ »اﻟﺒﻴﺎن  :«٢ﺳﻨﺤﺮس اﻟﺒﻼد وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر
• »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ« ﺗﺆﻳﺪ رﻓﺾ »اﻟﻌﻬﺪة » • «٥ﺣﻤﺲ« ﺗﺮد ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن» :اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم«
• ﻋﺼﻴﺎن ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮاﺻﻞ • »اﻷﻃﺒﺎء« ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺟﺪد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻓﻲ
ﺛﺎن ﻟﻪ أﻣﺲ ،اﺳﺘﻌﺪاده
ﺑﻴﺎن ٍ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺒﻼد وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻈﺮوف اﻵﻣﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أداء واﺟﺒﻪ
وﺣﻘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻬﺪوء،
وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﻀﻤﺖ »اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ« ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻟـ5
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ» :ﺻﻌﺒﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة«

وﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻋﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ،
ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض ﻟـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ ﻟ ــ»ﻋ ـﻬــﺪة
ﺧــﺎﻣـﺴــﺔ« ،أﺻ ــﺪرت وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع
ً
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻬﺪت
ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـﺤ ــﺮاﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻈﺮوف اﻵﻣﻨﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ أرﻛ ـ ــﺎن اﻟـﺠـﻴــﺶ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ
ـﺎن ﻟــﻪ،
ﻓــﺎﻳــﺪ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺛ ـ ٍ
ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن
أدﻟﻰ ﺑﻪ أﻣﺲ اﻷول ،إن »اﻟﺠﻴﺶ،
وﻛ ــﻞ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى،
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻈــﺮوف اﻵﻣﻨﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ أداء واﺟـﺒــﻪ
وﺣ ـﻘــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺟ ــﻮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻬﺪوء ،وﺗﻠﻜﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ
أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ» :ﺗـ ــﺄﻛـ ــﺪوا
ً
أن اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﻲ ﺟ ـﻴ ــﺪا
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺪات اﻷﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان ﻓــﻲ
ﻣ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻐ ــﺮاﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ
واﻟﺒﻌﻴﺪ ،وﻳﺪرك ﺧﺒﺎﻳﺎ وأﺑﻌﺎد
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺠــﺮي ﺣــﻮﻟ ـﻨــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ
ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ أﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر وﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات
ﻋـﻠــﻰ ﺑ ــﻼدﻧ ــﺎ ،ﺳـﻴـﻈــﻞ ﻓ ــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ
اﻟﻔﻄﻨﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ وﺳﻴﻜﻮن دوﻣﺎ
ﺣﺎرﺳﺎ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ» :اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ ﺳ ـﻴ ـﻌــﺮف،
ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﻠــﻪ وﻋــﻮﻧــﻪ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻈ ـ ــﺮوف
واﻷﺣﻮال«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻬﻢ أدﻟﻰ
ﺑــﻪ رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛ ـ ــﺎن ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
وأﻛ ــﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺠﻴﺶ ﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ

ّ
اﻋﺘﻘﺎل ﻧﻜﺎز ﺧﻼل ﺑﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ّ
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ،رﺷﻴﺪ ﻧﻜﺎز،
أﺛـﻨــﺎء ﺑــﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛــﺎن ﻳﻘﻮم ﺑــﻪ ﻋﺒﺮ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"،
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎرة
أﺟﺮة ﻟﻌﻘﺪ ﻧﺪوة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ.
ّ
وﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻧ ــﻜ ــﺎز واﺣ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ،
واﺳﺘﻄﺎع ﺣﺸﺪ آﻻف اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد إﻟ ـ ــﻰ »ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات
اﻟـﺠـﻤــﺮ« واﻟ ـﺤــﺮب اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷ ـﻬ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﺮن
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﺎزت ﺑـﻬــﺎ
»ﺟﺒﻬﺔ اﻻﻧـﻘــﺎذ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣــﺰب »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ً
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ﺗﺼﺪع ﱟ
وﺗﺨﻞ

وﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻖ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ
»اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ«،
أﻛﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ ،دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿــﺪ ﺗــﺮ ﺷــﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮد ﻓ ــﻲ ﺳــﻮﻳ ـﺴــﺮا ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ،ﻣﺴﺎء
أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ

ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،ﺧ ــﻼل ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ﻛــﺎن
ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﺤﻪ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،إﻻ أﻧــﻪ ﺻﺪم
أﻧﺼﺎره وأﺻﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻫﻮل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻓﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ
ً
اﻟــﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻻﺳــﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻋــﻮﺿــﺎ ﻋﻨﻪ،
ﻷ ﺳـﺒــﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ ،وﻋ ـ ــﺪم إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷراﺿ ـ ــﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﺗـﻀــﻢ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎء اﻟـﻤـﺤــﺎرﺑـﻴــﻦ ﺧــﻼل
ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ »1954
  ،«1962اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أنً
ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤــﻮل ﺟ ــﺬري ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ
ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﺒــﻖ أن
ﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪت ﺗ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺪ زﻳ ـ ـ ــﺎرة
ﻗـ ــﺎم ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺣـﻤـﻠـﺘــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪاﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻚ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ» :ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﺨ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﺑـﻤــﺎ ﻣـ ّـﻴــﺰ اﻟ ـﺤ ــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ اﻟــﺬي
اﺗ ـﺨــﺬﺗــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
ﺳـ ـﻠ ــﻮك ﺣ ـ ـﻀـ ــﺎري ﺳـ ــﺎدﺗـ ــﻪ روح
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر
إﻋ ـﺠــﺎب اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ« ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻬﺪة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ،اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ 22
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ووﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ رﻣﺰﻳﺔ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ»اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻫﻮ
ﺣﺎﻟﺔ »ﻳﺄس ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ
وﺟﻮد ﺗﺰاوج ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل
وﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎن إﻟـ ـ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد
»ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣـ ـﻐـ ـﻤ ــﻮرة ﻣـ ــﺎ ﻟ ـﺒ ـﺜ ــﺖ أن ﻓــﺮﺿــﺖ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻘﻮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻫﻤﻴﺔ«.
وﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺪﻳ ــﻦ ﺗـﻌــﺪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﻼد ﻧﻔﻮذا ﻣﻨﺬ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم ،1962
وأﻏـﻠــﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟ ــﺬي ﺗﻮﻟﻮا

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻋﺼﻴﺎن
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺖ

أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﺣ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎﺟـ ـ ـ ــﺎت ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت ،وﺧــﺮﺟــﺖ ﺗـﻈــﺎﻫــﺮات
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
رددت ﺷـ ـﻌ ــﺎرات ﺗ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  18أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﻧﻀﻢ آﻻف اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ
وﻻﻳﺎت اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب واﻟﺠﻨﻮب
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﻄﻼب ،وردد
اﻟـﻤـﺤـﺘـﺠــﻮن ﺷـ ـﻌ ــﺎرات» :اﻟـﺸـﻌــﺐ
ﻻ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ«،
و»ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﻗ ــﺎﺗـ ـﻠ ــﺔ« ،و»ار ّﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮا«،
و»اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم«.
وﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮات وﺳ ــﻂ
ﺗﻌﺰﻳﺰات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة واﻧﺘﺸﺎر
ﻣ ـﻜ ـﺜ ــﻒ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ أول ﻣﺎي،
واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻛﻮرﻳﺲ أودان.
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟــﻚ ،دﺧــﻞ أﺳﺎﺗﺬة
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺑ ــﺎب اﻟـ ــﺰوار ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
أﻛﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ إﺿﺮاب
ﻋﺎم ﻣﻔﺘﻮح ،ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻠﻘﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة راﻓ ـﻀ ــﺔ ﻟـﻨـﻴــﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
ودﻋـ ـ ــﺖ ﺻـ ـﻔـ ـﺤ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻮل ﻓــﻲ
ﻋـﺼـﻴــﺎن ﻣــﺪﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗﺘﺠﻪ
اﻷﻧـﻈــﺎر ﻟﻴﻮم ﻏــﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺘﺸﻬﺪ
واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ّوا ﻟـﻤـﺴـﻴــﺮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﻨـﻈــﺎم واﻟـﻀـﻐــﻂ ﻟﻌﺪم
ﻗﺒﻮل »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري« ﻟﻤﻠﻒ
ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ﻋﺰزت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺳــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ اﻟـﺸـﻜــﻮك ﺣ ــﻮل ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وذﻛــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﺮﻳﺒﻮن دو
ﺟﻨﻴﻒ« ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ،أن ﺣﻴﺎة
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ا ﻟ ـﻤــﻮ ﺟــﻮد ﻓــﻲ ﺟﻨﻴﻒ
ﻣﻨﺬ  10أﻳﺎم ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وأﻓﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز
اﻟـﻌـﺼـﺒــﻲ واﻟـﺘـﻨـﻔـﺴــﻲ ،ووﺻـﻔــﺖ
ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

ﻋﻤﺎدة اﻷﻃﺒﺎء
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎق ،دﻋ ــﺎ »اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة اﻷﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎء
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ« ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،إﻟــﻰ
اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام »اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ« .وﻳ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻴــﺎن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑــﻮﺿــﻮح إﻟــﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤــﺎل ﺗــﺰوﻳــﺮ اﻟـﺸـﻬــﺎدات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟـ 21ﻣﺮﺷﺤﺎ
ﻣﺤﺘﻤﻼ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ﻗـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﻮا أوراﻗ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻠﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل 13
ﻣﺎرس اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﺣﻴﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ«.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ زﻳﺎرة ﻋﻮن ﻟﻤﻮﺳﻜﻮ
»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺮى أن ﻣﺒﺎدرة »اﻟﻘﻮات« ﺗﺠﺎه اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
●

ً
وزﻳ ــﺮ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻔﺘﺘﺤﺎ ﺻــﺎﻟــﺔ رﺟ ــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل
)داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ اﻷول

ﺑﻴﺮوت -

•

رﺳـﻤــﺖ زﻳ ــﺎرة ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷدﻧ ـ ــﻰ دﻳﻔﻴﺪ
ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎن ،اﻷﻃ ــﺮ اﻟــﻮاﺿـﺤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ،ﻣﻐﺘﻨﻤﺎ ﻓﺮﺻﺔ
وﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺤﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
اﻻﻧﺠﺮار إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ« ،ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻮر
اﻟﺴﻮري -اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ إن
»ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ« أﻛــﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﺴﻴﺎدة ﻟﺒﻨﺎن واﺳﺘﻘﺮاره واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻣﺎ دام
ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﺮﻓﺾ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﺷﻨﻄﻦ
او اﻟﺮﻳﺎض«.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر ان »اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺷـ ــﺪد اﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺎﻫــﻢ

ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎن ورﻓ ـ ــﺪ ﺟـﻴـﺸــﻪ واﻟ ـﻘ ــﻮى
اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺰاﺋﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛــﺮر دﻋﻮة
ﺑﻴﺮوت اﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ ان ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﻣﻊ ﻗــﺮارات ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرﻫــﺎب
ّ
ﻛﺎن ،وﻻ ﻳﺰال ،ﻣﺤﻂ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻣﻴﺮﻛﻲ ودوﻟﻲ«،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ّ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ان ﺳﺎﺗﺮﻓﻴﻠﺪ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑﺨﻄﻮات
اﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
ﻛﻲ ّ
ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ وﻣﻨﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ،
ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻻﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺪر .أﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺨﺒﻂ
وﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺴﺘﻔﺮﻣﻞ اﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ،اي
اﻧﺪﻓﺎﻋﺔ دوﻟﻴﺔ او اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻴﺮوت«.

واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن »زﻳ ـ ــﺎرة وزﻳ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟــﻰ
ﺑﻴﺮوت ،ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﺳﺘﺴﺒﻖ
زﻳــﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن إﻟﻰ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﻹﻋـ ــﺎدة اﻟـﻨــﺎزﺣـﻴــﻦ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﺗﺮﻓﻀﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ«.
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،وﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺠــﺎل اﻟ ــﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﻋﻮدة
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،ﻗﺪم
وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻳﺸﺎر ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن
ﻣﺒﺎدرة أراد ﻣﻨﻬﺎ »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻃﺮح ﺣﻞ
ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ دون اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺴــﻮري،
وﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻮاﺻﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن »اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ إﻟﻰ
ﺑـﻠــﺪﻫــﻢ« ،ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ُﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛــﻞ ﻓﺮﻳﻖ
» 8آذار« ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا »ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ« ،اﻟ ــﺬي زار
ﻣﺴﺆول ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻮار اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺼﻮﺑﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﺒــﺎدرة »اﻟ ـﻘــﻮات« ،ﻗﺎﺋﻼ:
»ﻧـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ«.
وأﺿــﺎف اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ» :وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻌﻮدة
اﻟ ـﻨ ــﺎزﺣ ـﻴ ــﻦ ،ﺻــﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌ ــﻮد ﺣ ـﺼ ــﺮا اﻟــﻰ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
أﻧ ــﻪ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟـﻤـﻌـﻨــﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ« ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن »ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻮات ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﻓﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ«.

ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪرس »ﻃﻮارئ اﻟﺒﺸﻴﺮ« اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن إﻟﻬﺎن
ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺳــﻮم إﻋ ــﻼن اﻟ ـﻄ ــﻮارئ واﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟـ 22ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأودع وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺒﺸﻴﺮ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﻮارئ ﻟﺪى اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .وﻗﺎل إن اﻟﺪوﻟﺔ
اﺿﻄﺮت إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻔﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪي »ﻟﻠﻤﻬﺪدات
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ« ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ »اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻣﻌﺎش اﻟﻨﺎس وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻌﻤﻼت«.
وﻗ ــﺎل إن »اﻟ ـﻐــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻴﻔﺎ ﻣﺼﻠﺘﺎ ﻋﻠﻰ رﻗــﺎب اﻟﺸﻌﺐ ،وﻻ ﻣـﺼــﺎدرة
اﻟﺤﺮﻳﺎت ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ِدرع واﻗﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر« .وأﺿﺎف ﺳﺎﻟﻢ إن »أواﻣﺮ
اﻟﻄﻮارئ ،رﻏﻢ ﺿﺮورﺗﻬﺎ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗـﺼــﺎدر اﻟـﺤــﺮﻳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«،
وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﺰول ﺳﺮﻳﻌﺎ.
وأﻋ ـﻠــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﺴــﻮداﻧــﻲ
)اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن( ،إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ أﺣـﻤــﺪ ﻋـﻤــﺮ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗ ـﺒــﺪأ أوﻟــﻰ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،وﺗﻨﻬﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛــﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺣـ ّـﺪد ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ،إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮارات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻨﺬ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ  15ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ إﻋــﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
أو ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن إﻋﻼن اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،ﺟﺎء إﺛﺮ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺤﻴﻪ وإﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ،وأرﻓــﻖ اﻟﺒﺸﻴﺮ
إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ ﺑﻘﺮارات أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻬﺎ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدي واﻟ ــﻮﻻﺋ ــﻲ ،وﺗﻌﻴﻴﻦ 18
ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ أﺻﺪر أواﻣﺮ أﺧﺮى ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
ّ
واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟـﻤــﻮاﻛــﺐ ،وﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄﺎت وﻣﻨﺢ
ﺣ ـﺼــﺎﻧــﺎت ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺮوج اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺬﻫﺐ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻨﻊ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ
»ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ« اﻟﻤﻌﺎرض ،ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻗﻴﺮ،
ً
ً
ﻣﻦ ﻋﻘﺪه ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﺰب ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ(

ﻓــﻲ ﺧـﻄــﻮة ﺗﺄﻧﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺻــﻞ ﺻﻮﻣﺎﻟﻲ
إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑـ »اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ«ّ ،
ﺻﻮت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﻨ ــﻮاب أﻣـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻗـ ــﺮار ﻳــﺮﻓــﺾ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎداة اﻟ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻗـ ـ ــﺎدة اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﻢ
رﺋﻴﺴﺘﻪ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ورﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻨﺘﻲ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟـﻴــﻮت إﻧﺠﻞ واﻟﻌﺪل
ً
ﺟﻴﺮوﻟﺪ ﻧﺎدﻟﺮ ،ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻤﺮ ،اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺮﺗﺪي اﻟﺤﺠﺎب ،أﺛــﺎرت ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻏﻀﺒﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )آﻳﺒﺎك( ،ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ »اﻟﺴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻟﻴﻦ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
وأﺛ ــﺎر رد ﻓﻌﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺿــﺪ ﻋﻤﺮ
ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎؤﻻت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎد إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻛﺘﺒﺖ
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻌﻨﻮان »اﻧﺘﻘﺎدات
ً
ﻋـﻤــﺮ ﺗ ـﻄــﺮح ﺳـ ــﺆاﻻ :ﻫــﻞ )آﻳ ـﺒ ــﺎك( أﻗ ــﻮى ﻣﻦ
ً
اﻟﻼزم؟« ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﻣﻘﺎﻻ
ﺑﻌﻨﻮان »اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻟﻌﻤﺮ ﺗﻈﻬﺮ
ً
ً
ﻫﺎﻣﺸﺎ ﺿﻴﻘﺎ ﻻﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺤﺎدﺛﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
دﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ

ﺑﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن
اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﻤﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«،
ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،ﻣﺤﺎدﺛﺎت
دﺧﻠﺖ »ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ« أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻌﻴﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر
اﻟﻮﺷﻴﻚ ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻓﻲ أﺣﺪث ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻬﺎ
ﻟﻜﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻮاب ﺣﺰب
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎرض ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺤﺎﺳﻢ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ،أﻋﻠﻨﺖ
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،أﻣﺲ ،ﺧﻄﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺒﻞ
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ﻓﻲ  29اﻟﺠﺎري.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﺣ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ اﻟ ــﺮؤﺳ ــﺎء
ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻨﻬﺎ.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻ ﺗ ــﺰال اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﺴ ـﻜــﺔ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر
ً
ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺷـ ـ ــﺎﻏـ ـ ــﺮا ،ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ ﻏ ـﻴ ــﺎب ﻣ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ﻋ ــﻦ وﺿــﻊ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺻﺒﺎح
أﻣـ ـ ــﺲ ،إﻟـ ــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺮﺻ ـﻨ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ أدت إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻔﻪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،رد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﻣـ ـﻘ ــﺮي ،رﺋ ـﻴ ــﺲ »ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻢ« ،أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﺰب إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻼد ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب رﺋﻴﺲ
أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ ،اﻟﺬي أدﻟﻰ ﺑﻪ أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ ﺷﺮﺷﺎل.
وﺗ ـ ـﺴـ ــﺎءل ﻣـ ـﻘ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻧ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ »اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺴ ـﺒ ــﻮك« ،ﻋﻦ
ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺶ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮاك
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ،وﻗ ــﺎل ﻣ ـﻘــﺮي» :اﺧـﺘـﻠــﻒ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن ﺣﻮل ﺧﻄﺎﺑﻚ اﻷﺧﻴﺮ،
ﻫ ــﻞ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺤــﺎز ﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ أم ﻫﻮ
ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ ﻟ ــﻪ .وﻣـﻬـﻤــﺎ ﻳـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ أﻣــﺮ
ﻣﻘﺼﺪك ،ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻤﻪ
ﺑــﺄن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـﻌــﺎم وﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻫﻮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﻮاء اﻟﺬي أﻧﺖ
ﺟﺰء ﻣﻨﻪ وﺗﻘﻮم اﻵن ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ،أو
اﻟﺬي ﺗﺤﺎرﺑﻪ وﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ رﺳﺎﺋﻠﻚ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة«.

دوﻟﻴﺎت

إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ« .وﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﻗــﺎل ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،إن »اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ إﻟﻬﺎن
ً
ﻋﻤﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﺑﺸﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
وأﺿــﺎف» :ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻮ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺮﻳﻀﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻬﺎ
ﺑﻄﺮد ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
وﺧﺘﻢ» :إﻧﻪ ﻳﻮم أﺳﻮد ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻋﺮب ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ
ﻟﻘﺮار اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻋﺪم
ﺧ ــﻮض اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق ﻟـﻠـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ
ﻋﺎم .2020
وﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺐ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ »ﺗـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﺮ«:
ً
»ﻫـ ــﻞ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ ﻫـ ــﺬا ﺣ ـﻘ ــﺎ أﻧـﻨــﻲ
ﻟ ــﻦ أﺣ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـﻔــﺮﺻــﺔ اﻟـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى؟ ﺳﻴﺘﻢ اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ
ﺑﺸﺪة«.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻤﺪة ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻟﻤﻨﺨﺮط
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ً
 77ﻋﺎﻣﺎ ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2020
ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮارده اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ

ﻋﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓﻲ ﻏﺮوﻧﻮﺑﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

أﺿﺮم ﻣﺜﻴﺮو ﺷﻐﺐ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮوﻧﻮﺑﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻨﺎر
ﻓﻲ  65ﺳﻴﺎرة ،واﺳﺘﻬﺪﻓﻮا
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺎرﻳﺔ
واﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎرﻗﺔ ،ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻘﺐ
وﻓﺎة ﻣﺮاﻫﻘﻴﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎردة
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻬﻤﺎ.
وﺑﺪأت اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎء
اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺻﺪت
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺸﺎﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ  17و 19ﻋﺎﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺮوﻗﺔ .وأﺛﻨﺎء
ﻣﻄﺎردة ﺳﻴﺎرة ﺷﺮﻃﺔ ﻟﻬﻤﺎ
اﺻﻄﺪﻣﺎ ﺑﺤﺎﻓﻠﺔ وﺗﻮﻓﻴﺎ.

ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء
ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ

أﻋﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت أﻣﻴﺮﻛﻲ،
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺻﻮر ﻣﻦ
اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ،رﺻﺪ
ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ﻹﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن
ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﺑﺎﺷﺮت »إﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺄة« ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻗﻤﺔ
ﻫﺎﻧﻮي اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛﺮ »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ«،
أﻧﻪ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻌﺎودة اﻟﻨﺸﺎط
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳﻮﻫﻲ« اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﻣﺠﻤﺪا ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ ،2018
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة وﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻧﺤﻮ ﻫﺪف.

ﻛﻨﺪا :أزﻣﺔ ﺗﺮودو
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ

ﻋﺎدت اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﺳﺘﻦ
ﺗﺮودو ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺘﻲ أﺣﺮزت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ  10ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻧﻮاﻳﺎ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻟـ
»ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻧﻴﻮز إﻳﺒﺴﻮس« ﻧﺸﺮ
أﻣﺲ اﻷول .وﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ 40
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  31ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﺟﺎﻳﻦ ﻓﻴﻠﺒﻮت اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻓﻀﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻣﻨﺬ
 ،2015ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻋﺎم 2015
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻓﻲ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﺣﺴﺐ »إﻳﺒﺴﻮس«.
واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﺪﺧﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء وأوﺳﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺘﺮودو ﻣﻨﺬ
وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
.2015

دوﻟﻴﺎت

٢٤
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»أزرق أﺑﻴﺾ« ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ »ﻟﻴﻜﻮد« ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
أﻇﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮأي ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﺪم
ﺗﺤﺎﻟﻒ "أزرق أﺑﻴﺾ" ﻋﻠﻰ ﺣﺰب "ﻟﻴﻜﻮد" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ﺑـﻨـﻴــﺎﻣـﻴــﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻄﻼع ،اﻟــﺬي أﺟﺮﺗﻪ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺚ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ" وﻧﺸﺮﺗﻪ أﻣــﺲ ،ﻓــﺈن ﺗﺤﺎﻟﻒ "أزرق
ً
أﺑﻴﺾ" اﻟﺬي ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑـ "ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﻨﺮاﻻت"،
اﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ ﺣــﺰﺑــﻲ "اﻟﻤﻨﻌﺔ ﻹﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،و"ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻳﺎﺋﻴﺮ
ً
ﻟـﻴـﺒـﻴــﺪ ،ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ  35ﻣ ـﻘ ـﻌــﺪا ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ "30
ﻣﻘﻌﺪا" ﻟـ "ﻟﻴﻜﻮد".
إﻻ أن اﻻﺳـﺘـﻄــﻼع أﻇـﻬــﺮ أن ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻴﻤﻴﻦ

ً
ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  61ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ
اﻟـ  120ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ آراؤﻫﻢ ،إﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن إﻋ ــﻼن اﻻدﻋ ــﺎء اﻟـﻌــﺎم ﻋــﺰﻣــﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ّ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ ﻟـ "ﻟﻴﻜﻮد" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻧﺤﻮ  58ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أن اﻹﻋﻼن ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ.
وﺗــﻮﻗــﻊ اﻻﺳـﺘـﻄــﻼع ﺣـﺼــﻮل "اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ" ﻋـﻠــﻰ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ ،وﺣ ــﺰب "اﻟـﻌـﻤــﻞ"
و"ﻳﻬﺎدوت ﻫﺘﻮراة" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ،إﺑﻄﺎل ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑــﻦ آري اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ا ﻟـﻘــﻮ ﻣــﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺄﻣﻞ

دﺧ ــﻮل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻔﻀﻞ ﻣـﻨــﺎورة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﺑـﻨـﻴــﺎﻣـﻴــﻦ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎدات ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـ ـ "ﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ـﻀ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ" ﺿﺪ ﻋﺮب .48
وﺑ ــﻦ آري ،ﻋـﻀــﻮ ﻓــﻲ ﺣ ــﺰب "اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟـﻴـﻬــﻮدﻳــﺔ"
وأﺣـ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤــﺎﻟــﻒ أﺑـ ــﺮم ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص
إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻗﺎل ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ،إﻧﻪ "ﻳﺠﺐ إﺑﻄﺎل ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﺑﻦ آري اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻒ ﻋﺮب اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺄﻧﻬﻢ

ﺧﻮﻧﺔ وﻗﺘﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ".
وأﺿﺎف أن "ﺑﻦ آري ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﺛﻨﻴﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
"ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ إداﻧﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب".
ودان "اﻟﻘﻮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ" ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه "اﻟﻨﻔﺎق" ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ،واﺗﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎل
اﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪ ﺑــﻦ آري ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ.
وﻳﺸﻜﻞ ﻋــﺮب إﺳﺮاﺋﻴﻞ  17.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻳﺤﺘﻞ ﺑﻦ آري اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ،
ً
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮص ﻛﺒﻴﺮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ.
)اﻟﻘﺪس  -أ ف ب ،د ب أ(

وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻴﺮي رﻳﻐﻴﻒ ﺗﻠﺘﻘﻂ
ﺻﻮرة ﻣﻊ ﻣﺆﻳﺪي ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻣﺲ اﻷول)روﻳﺘﺮز(

ةديرجلا
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رياضة
تعادل «إيجابي» للعربي والتضامن
و«سلبي» للجهراء والنصر
حازم ماهر وأحمد حامد

ً
حقق العربي تعادال مع
التضامن بنتيجة ،2-2
والجهراء مع النصر
صفر -صفر ،أمس ،في الجولة
الـ  16من منافسات دوري ڤيڤا
للدرجة الممتازة لكرة القدم.

تعادل العربي مع التضامن
بنتيجة  2-2ضـمــن منافسات
الجولة السادسة عشرة لدوري
ڤيڤا الممتاز لكرة الـقــدم ،بهذا
الـ ـف ــوز ارتـ ـف ــع رصـ ـي ــد ال ـعــربــي
إلى  24نقطة ،متراجعا للمركز
الخامس ،ورصيد التضامن إلى
 11نقطة في المركز الثامن.
وف ــي مـ ـب ــاراة أخ ـ ــرى ،ت ـعــادل
ال ـج ـه ــراء م ــع ال ـن ـصــر م ــن دون
أهداف ،ليرتفع رصيد الجهراء
إلى  12نقطة في المركز السابع،
والنصر إلى  18نقطة في المركز
السادس.

تعادل مثير
جـ ــاء ت ب ــداي ــة ال ـش ــوط األول
لمباراة العربي والتضامن قوية
من قبل األخضر ،الذي هاجم من
أجل إدراك هدف التقدم ،والذي
تـحـقــق ع ـبــر ال ـم ـهــاجــم م ـشــاري
الكندري بتسديدة من الناحية
اليسرى سكنت الزاوية اليمنى
للحارس شهاب كنكوني.
دخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـل ـقــاء ابـ ـت ــداء م ــن الــدق ـي ـقــة 27
م ــن زمـ ــن ال ـش ــوط األول ،حيث
ب ــادل األخ ـضــر الـهـجـمــات ،لكن

الع ـب ـيــه ل ــم ي ـح ـس ـنــوا الـتـعــامــل
مع الهجمات التي أتيحت لهم
ت ـبــاعــا ،حـيــث ذه ـبــت جميعها
أدراج الــريــاح ،لينتهي الشوط
األول بـتـقــدم مستحق للعربي
بهدف من دون رد.
واخـتـلـفــت ال ـحــال تـمــامــا في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ح ـيــث هــاجــم
التضامن منذ البداية بضراوة
بغية تحقيق النتيجة ،وهو ما
ّ
تمكن منه المحترف ايجور في
ّ
الدقيقة  58الــذي حــول تمريرة
راشــد فــراج فــي شباك سليمان
عبدالغفور بمهارة.
وواصـ ــل الـتـضــامــن هجومه
ال ـ ــذي أس ـف ــر ع ــن هـ ــدف ال ـت ـقــدم
ل ـل ـع ــائ ــد بـ ـق ــوة ف ـي ـص ــل ع ـجــب،
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  73إث ـ ــر انـ ـف ــراده
بعبدالغفور.
شعر العبو العربي بخطورة
الـ ـم ــوق ــف ،وبـ ــادلـ ــوا ال ـت ـضــامــن
الـ ـ ـهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات ،وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ض ـغ ــط
األخضر عن ركلة جزاء صحيحة
احـتـسـبـهــا ح ـكــم ال ـل ـقــاء هــاشــم
الرفاعي في الدقيقة  88انبرى
لها بنجاح حسين الموسوي،
مــدركــا ه ــدف ال ـت ـعــادل لفريقه،
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األخ ـ ـيـ ــرة

جانب من مباراة العربي والتضامن (تصوير خليل البوريني)
هجوما متبادال ،إلى جانب طرد
العب العربي خلف أحمد خلف
لالعتراض على الحكم.

ركلة جزاء مهدرة
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء
وال ـ ـن ـ ـصـ ــر ،دانـ ـ ـ ــت األف ـض ـل ـي ــة

ألصـحــاب األرض فــي الشوط
األول ،وسط محاوالت لم ترتق
لهز الشباك من الثنائي دينغر،
واألسترالي أولسن.
في المقابل ،لم يقدم النصر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــردود الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ،وس ــط
ت ـم ــري ــرات م ـق ـطــوعــة ،وف ــردي ــة

طائرة كاظمة تحلق بفوز
ثمين على القادسية
•

محمد عبدالعزيز

انتزع فريق كاظمة للكرة الطائرة فوزا
مستحقا من مضيفه القادسية ،بنتيجة
ثالثة أشــواط لشوط ،في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس األول ،على صالة
فجحان هــال المطيري بحولي ،ضمن
منافسات الجولة السادسة من الدوري
الممتاز للعبة.
وجاءت نتائج األشواط ،25-19 ،12-25
 ،18-25 ،23-25وبـهــذه النتيجة اعتلى
البرتقالي صدارة الترتيب بفارق نقاط
األش ــواط عــن الـقــادسـيــة ،ورصـيــد واحــد
 10نقاط.
واتسمت المباراة بالندية والسرعة،
وف ـ ــرض ال ـبــرت ـقــالــي بــال ـخ ـبــرة أفـضـلـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ع ـبــر
ال ـضــربــات الـســاحـقــة الـقــويــة مــن النجم
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ــوع ،الـ ــذي ت ــأل ــق في
االبتعاد عن حوائط صد األصفر ،بفضل

اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـق ــن
من المخضرم
عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه
ب ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن،
إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـح ــوائ ــط ال ـص ــد
الـ ـق ــوي ــة ال ـث ـنــائ ـيــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ال ـج ـي ــد
والــدفــاع عــن المنطقة
ال ـخ ـل ـف ـي ــة عـ ــن طــريــق
عبدالعزيز شاكر.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ــدم
القادسية شوطا واحدا
جـيــدا ،لكنه عــانــى على
فترات من تواضع مستوى
الدفاع واالستقبال الجيد للكرة األولى
"اإلرساالت" ،االمر الذي أجهض محاوالته
في السيطرة على مجريات اللقاء ومنح
كاظمة الفرصة لحسمه لمصلحته.
وف ــي مـبــاراتـيــن أخــريـيــن جــرتــا أمــس

«السداسية» تعيد تشكيل
اللجنة المؤقتة للتايكوندو

العبو كاظمة يحتفلون بالفوز
االول ضمن نفس المرحلة ،فاز الكويت
ع ـلــى م ـنــاف ـســه ال ـع ــرب ــي بـنـتـيـجــة ثــاثــة
أشواط مقابل ال شيء على صالة نادي
كاظمة ،وبنفس النتيجة حقق الجهراء
أول انتصار له في الدوري الممتاز على
حساب ضيفه التضامن.

وبذلك ارتقى الكويت للمركز الثالث
بفارق نقاط األشواط عن العربي الرابع
والجهراء الخامس ،ولكل منهم  8نقاط،
وظـ ــل ال ـت ـضــامــن ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـس ــادس
األخير بـ 7نقاط.

البطولة الدولية للشراع تنطلق اليوم

علي الفيلكاوي

تنطلق صباح اليوم سباقات بطولة الكويت
الدولية الثانية عشرة للقوارب الشراعية ،التي
تنظمها لجنة الـشــراع والتجديف والكاياك في
النادي البحري ،وتستمر حتى  9الجاري.
وتـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة  18دولـ ـ ــة :ال ـب ـحــريــن،
اإلمارات ،عمان ،مصر ،المغرب ،تونس ،الجزائر،
إيطاليا ،كـنــدا ،فرنسا ،بريطانيا ،ويـلــز ،جنوب
إفريقيا ،أميركا ،هونغ كونغ ،ألمانيا ،تركيا ،إلى
جانب الدولة المنظمة الكويت ،بما ال يقل عن 74
العبا والعبة ،وطاقم تحكيم دولــي يضم محمد
زن ــزول مــن الـمـغــرب ،وقــاســم بنجميع (تــونــس)،
وأل ـس ــان ــدرا (إي ـط ــال ـي ــا) ،وم ــدح ــت غـ ــزال وعـصــام
علوي (مصر).
مــن جـهـتــه ،ق ــال مـســاعــد الـمـشــرف ال ـعــام على

طـ ـغ ــت عـ ـل ــى أداء ال ــا ع ـب ـي ــن،
لينتهي الشوط األولى سلبيا.
وفــي الـشــوط الثاني ارتفع
مستوى الفريقين ،إال أن أغلب
الـ ـلـ ـع ــب انـ ـحـ ـص ــر ف ـ ــي وس ــط
الملعب.
والحـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـجـ ـه ــراء ف ــرص ــة

إدراك الـ ـتـ ـق ــدم ،فـ ــي الــدق ـي ـقــة
 ،55بـ ـ ـع ـ ــد ا حـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ر كـ ـل ــة
جـ ــزاء ت ـصــدى ل ـهــا اإلس ـبــانــي
ديمبلي ،إال أن حارس النصر
عبدالرحمن الشريفي حافظ
ّ
تمكن من التصدي للعبة على
شباكه نظيفة ،و فــي الدقائق

الـبـطــولــة عـلــي الـفـيـلـكــاوي إن الـبـطــولــة تـقــام في
إطار احتفاالت النادي بأعياد الكويت الوطنية،
وجميع السباقات ستنطلق من مقر اللجنة الكائن
في شاطئ المسيلة ،وتشمل ثالثة أصناف دولية
هي :فئة الليزر  ،7.4الليزر راديال ،االوبتمست.
وأضاف الفيلكاوي أن فعاليات اليوم تبدأ 10
صباح ،وتشمل االفتتاح ،ثم اجتماع مديري الفرق
المشاركة ،ثم سباقات اليوم األول لجميع الفئات،
وتستأنف السباقات غدا ،على فترتين صباحية
من  9حتى  ،12ومسائية من  1حتى  4عصرا.
وأوضح انه تقام بعد غد سباقات اليوم الثالث
األخـيــر ،خــال الفترة الصباحية ،بينما سيقام
الحفل الختامي ومــراســم توزيع الـكــؤوس في 4
عصرا بمقر النادي بالسالمية.

ف ــي خـ ـط ــوة م ــن ش ــأن ـه ــا إع ـ ـ ــادة األم ـ ـ ــور إل ــى
ّ
نصابها الصحيح وإبـعــاد كــل م ــؤزم ومعارض
لتنفيذ خريطة الطريق الموضوعة من اللجنة
األول ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة ،لــرفــع اإلي ـق ــاف ال ــدول ــي عن
الرياضة الكويتية من دون رجعة ،اتخذت اللجنة
ال ـســداس ـيــة الـمـكـلـفــة م ــن "األول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة"،
بالتنسيق مع االتحاد الدولي للتايكوندو ،قرارا
بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة للعبة باالتحاد
الكويتي.
ووجـ ــه الـسـكــرتـيــر ال ـع ــام لــات ـحــاد ال ــدول ــي
للتايكوندو األميركي هوس رفاتي ،كتابا إلى
االتحاد الكويتي للعبة يقضي بتولي هاني
المرشاد رئــاســة اللجنة المؤقتة ،وأحـمــد سالم
منصب نائب الرئيس ،وأحمد المطيري منصب
السكرتير العام للجنة.
وتفتح الخطوة التي أقدمت عليها "السداسية"
الباب أمام خطوات مماثلة ورادعة مع اللجان التي
تتعمد عرقلة تنفيذ خريطة الطريق ،السيما أن
الهدف من اللجان المؤقتة هو دفع هذه الخريطة
إلــى األم ــام مــن خــال تعديل األنظمة األساسية

صورة لكتاب

•

أبدى المراقبون تفاؤلهم باالجتماع ،الذي
ُعقد في المقصورة األميرية الستاد الكويت،
بين مجلس إدارة نــادي الكويت ونظيره في
ال ـنــادي الـعــربــي ،أم ــس األول ،وه ــو االجـتـمــاع
الذي أجهز على العالقة المتوترة بين الناديين
الكبيرين في الفترة األخيرة.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
االج ـت ـمــاع شـهــد مـكــاشـفــة وم ـصــارحــة بـشــأن
الكثير من المواقف بين الناديين في الفترة
األخ ـيــرة ،وهــو مــا أدى فــي النهاية إلــى تفهم
جميع األطــراف لهذه المواقف ،وعــودة المياه
إلــى مجاريها ،كما يقولون ،وهــو ما سيصب
بالنهاية في مصلحة الرياضة الكويتية.
ومن المؤكد أن عودة العالقات القوية بين
الـنــاديـيــن سـتـلـقــي بـظــالـهــا اإلي ـجــاب ـيــة ،على
مواجهات الناديين في جميع اللعبات ،وستحل
الروح الرياضية عليها ،كما سيكون المردود
ً
ً
إيجابيا جــدا على الرياضة الكويتية ،والتي
تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ،إذ شارفت على
العودة إلى الساحة الدولية بشكل نهائي ومن
دون تعليق النشاط على المستوى الخارجي
مجددا في المستقبل القريب أو البعيد ،وذلك

بعد أن اقترب المسؤولون من تنفيذ المرحلة
الثانية من خريطة الطريق المتمثلة في اعتماد
األنظمة األساسية لالتحادات الرياضية بعد
تعديلها ،ثم إجراء انتخابات مجالس إداراتها
خالل الشهر الجاري ،وهو األمر الذي تم االتفاق
عليه سلفا بين الحكومة الكويتية ممثلة في
الهيئة العامة للرياضة ،واللجنة األولمبية
الدولية.
واتسمت تصريحات رئيس نــادي الكويت
خالد الغانم ورئيس النادي العربي عبدالعزيز
عــاشــور باإليجابية واالبـتـعــاد عــن كــل مــا هو
سـلـبــي ،وجـ ــاء ت تــأك ـيــدا عـلــى تنفيذ خريطة
الطريق بعد االجتماع المشار له سلفا ،ليؤكدا
أن األمور تسير في نصابها الصحيح والسليم.
ومما ال شك فيه فإن تخطي األزمة بهذه
الـســرعــة يــؤكــد بـمــا ال ي ــدع مـجــاال للشك أن
تعاون الناديين مع بعضهما البعض ،ومع
األندية يبشر بالخير بشأن ترشيح األكفاء
فقط في مجالس إدارات االتحادات الرياضية،
بعيدا عن "المحسوبية والواسطة" أو تسديد
فواتير االنتخابات لمجالس اإلدارات ،ومن
ث ــم اخ ـت ـي ــار ال ـش ـخــص األصـ ـل ــح واألنـ ـس ــب،
واالبـتـعــاد عــن اختيار شخصيات ستعمل
على الـتــأزيــم بــأوامــر مــن خــارج االت ـحــادات،

مباراتان في دوري «ممتاز اليد»
ي ـت ـط ـلــع ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ل ـت ـح ـق ـيــق نـهــايــة
قوية لــدور الذهاب في الــدوري الممتاز لكرة
ال ـي ــد ،عـنــدمــا يـلـتـقــي م ــع نـظـيــره كــاظـمــة في
السادسة والنصف من مساء اليوم ،ويسبقه
ف ــي ال ـخــام ـســة م ـس ــاء مـ ـب ــاراة م ـه ـمــة يسعى
فيها فريقا العربي والسالمية إ لــى تضميد
جــراح ـه ـمــا ،وذلـ ــك ضـمــن مـنــافـســات الـجــولــة
الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد ،وتجرى
ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة مــركــز الـشـهـيــد فهد
األحمد بالدعية.
وأسـفــرت نتائج مباراتي الجولة الثالثة،
الـلـتـيــن جــرتــا أم ــس األول ع ــن ف ــوز الـكــويــت
على السالمية بنتيجة ( 19-25الشوط األول
 ،)11-11وت ـعــادل كاظمة مــع بــرقــان بنتيجة

( 22-22الشوط األول  ،)12-11بذلك رفع الكويت
رصـيــده إلــى  9نقاط فــي ال ـصــدارة ،وتساوى
برقان الثاني والعربي الثالث وكاظمة الرابع
برصيد واحد  3نقاط ،وظل السماوي من دون
رصيد في المركز األخير.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،ي ــأم ــل األب ـي ــض في
المحافظة على سلسلة انتصاراته قبل نهاية
م ـشــواره فــي دور الــذهــاب بالبطولة وتـكــرار
الفوز على كاظمة الطامع في تصحيح مساره،
وتحقيق أول فوز له في الممتاز ،رغم صعوبة
المهمة.
وتـعــد الـمـبــاراة هــي األخـيــرة للكويت قبل
سفره إلى قطر لخوض معسكر تدريب هناك
استعدادا للبطولة اآلسيوية لألندية األبطال

التي سيستضيفها في اعتبارا من  20الجاري،
لذا سيعمل مدربه الجزائري سعيد حجازي
عـلــى اسـتـغــال مـعـنــويــات العـبـيــه المرتفعة
ً
لدك حصون البرتقالي ،مرتكزا على جاهزية
العبيه ووفرة البدالء المميزين.

العربي والسالمية
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يــأمــل الـعــربــي في
ً
النهوض مجددا بعد خسارته أمــام الكويت
وتحقيق ثــانــي انـتـصــاراتــه فــي ال ــدوري على
حساب السالمية الجريح ،بعد هزيمتين على
يد برقان والكويت والطامع كذلك في استعادة
اتزانه والنهوض مجدا للحاق بركب المنافسة
على المراكز األولى قبل نهاية دور الذهاب.

الصورة الجماعية إلدارة الناديين أبلغ رسالة للتالحم
حيث سيضع الجميع نصب عينه الكويت
ورياضتها وشبابها.
وبــات نــادي القادسية هو النادي الوحيد،
الذي يغرد خارج السرب ،سواء بمقاطعة بعض
اجتماعات الجمعيات العمومية لالتحادات
الرياضية أو رفــض التعديالت على األنظمة

االتحاد الدولي

واعتمادها ،ومن ثم الدعوة إلجراء انتخابات في
أسرع وقت ممكن.
يذكر أن بعض االتحادات ،ومنها اتحاد السلة،
أق ــرت جـمـعـيــاتـهــا الـعـمــومـيــة األن ـظ ـمــة األســاس ـيــة،
إال أنـهــا تماطل فــي إرســالـهــا العـتـمــادهــا ،واتـخــاذ
الخطوات التالية ،األمر الذي يعرضها لنفس مصير
اللجنة المؤقتة السابقة التحاد التايكوندو.

نتائج اجتماع الكويت والعربي تصب في مصلحة الرياضة
حازم ماهر

األخيرة زاد الحذر من الجهراء،
والنصر ،ليتراجع كالهما إلى
ال ــدف ــاع لتنتهي ال ـم ـبــاراة من
دون أهداف.

األســاسـيــة للبعض اآلخ ــر ،وهــو أمــر يــؤكــد أن
النادي "العريق" يقف ضد مصلحة الرياضة
والــريــاضـيـيــن ع ــن ع ـمــد ،وم ــع سـبــق اإلص ــرار
وال ـتــرصــد ،تنفيذا ألج ـنــدة المنتفعين ،وهــم
مـعــروفــون بــاالســم للقاصي والــدانــي ،والذين
يواجهون الفشل تلو اآلخر ،بشأن إعادة أزمة

الرياضة إلى نقطة البداية ،وكل ما نتمناه ،وإن
ً
كانت هذه األمنية ،دربا من دروب المحال ،هو
عــودة القلعة الـصـفــراء إلــى األنــديــة والتعاون
مـعـهــا فــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،لـمــا فـيــه مصلحة
الـكــويــت ثــم مصلحة الــريــاضــة والرياضيين،
وليس للمصالح الشخصية.

ً
األبيض بطال
لدوري  17سنة
حـ ـ ـق ـ ــق ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت لـ ـ ـق ـ ــب دوري
الناشئين تحت  17سنة قبل نهايته
بجولة واحدة ،وذلك اثر فوزه على
الفحيحيل  -3صـفــر ،فــي الـمـبــاراة
التي جمعت الفريقين على الملعب
الـفــرعــي فــي ال ـنــادي الـعــربــي ضمن
منافسات الجولة الـ  14للمسابقة،
وال ـت ــي ش ـه ــدت إق ــام ــة  6م ـبــاريــات
أخرى.
سجل أه ــداف الـمـبــاراة ابراهيم
ك ـم ـيــل (ه ــدفـ ـي ــن) ،وفـ ـه ــد ال ـســامــة
ً
(هدفا).
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة رفـ ــع ال ـكــويــت
رصيده مع نهاية هذه الجولة إلى
 39نقطة ،محققا لقب البطولة بدون
أي هزيمة ،حيث فاز في  13مباراة،
مسجال  47هدفا ،واستقبلت شباكه
 3أهداف.
ويعتلي الكويت ترتيب البطولة
بفارق  5نقاط ،عن الوصيف العربي
بــرص ـيــد  34ن ـق ـطــة ،ف ــي ح ـيــن جــاء
كاظمة ثالثا بـ  31نقطة ،والجهراء
ً
رابعا بـ  ،27متفوقا بفارق األهداف
عن القادسية.

26
رياضة
ً
ً
أياكس يلقن الريال درسا قاسيا في «البرنابيو»
ةديرجلا

•
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تأهل فريق أياكس أمستردام
الهولندي لدور الثمانية بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم،
مضيفه ًريال مدريد
بعدما لقن ً
اإلسباني درسا قاسيا في
فنون كرة القدم ،واكتسحه
 1-4أمس األول على ملعب
سانتياغو برنابيو في إياب دور
الـ  16للبطولة.

اسـ ـتـ ـع ــاد أيـ ــاكـ ــس أمـ ـسـ ـت ــردام
الهولندي شيئا مــن أيــام المجد
الذي قاده للقب أربع مرات ،آخرها
عــام  ،1996وذلــك بإقصائه ريــال
مدريد اإلسباني ،بطل المواسم
الثالثة الماضية ،بأقسى الطرق
بعد اكتساحه إياه  1-4في معقله
"سانتياغو برنابيو" الثالثاء في
ايــاب الــدور ثمن النهائي لــدوري
أبطال أوروبا في كرة القدم.
وبعد أن مني بهزيمته السابعة
تواليا أمام ريال مدريد بخسارته
ذهابا بين جماهيره  ،2-1استفاد
أيـ ــاكـ ــس مـ ــن الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـنــوي
الـمـهــزوز للفريق الملكي نتيجة
هزيمتيه المحرجتين األ سـبــوع
الـ ـم ــاض ــي ب ـي ــن ج ـم ــاه ـي ــره عـلــى
يــد غريمه برشلونة صـفــر -3في
نصف نهائي الكأس وصفر -1في
الدوري ،من أجل تعويض سقوطه
على أرضه.
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز أي ـ ــاك ـ ــس أول دور
اق ـصــائــي ل ــه مـنــذ  ،1997حينما
تخطى الجار المدريدي أتلتيكو
في ربع النهائي بالفوز عليه في
معقله  2-3بعد التمديد (تعادال
ذه ــاب ــا  ،)1-1ق ـب ــل ال ـ ـخـ ــروج فــي
الــدور التالي على يد يوفنتوس
اإليطالي.
ومن المرجح أن يجعل غياب
الــريــال عــن ال ــدور ربــع النهائي
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـم ــواس ــم
التسعة األخـيــرة وخــروجــه من
األدوار االقصائية ألول مرة منذ
موسم  2015-2014حين انتهى
م ـش ــواره ع ـنــد ن ـصــف الـنـهــائــي
عـلــى ي ــد يــوف ـن ـتــوس ،مستقبل
مدربه األرجنتيني سانتياغو
سـ ـ ـ ـ ـ ــوالري فـ ـ ــي م ـ ـهـ ــب ال ـ ــري ـ ــح،
السيما أن الفريق تحت إشرافه
مني بأربع هزائم متتالية على
أرضه (خسر أمام جيرونا قبل

مباراتيه مع برشلونة).
ولم يكن أشد المتشائمين في
معسكر صــاحــب الــرقــم القياسي
فــي المسابقة الـقــاريــة ( 13لقبا)
يفكر بسيناريو مماثل لمباراة
الثالثاء التي تألق فيها الصربي
دوش ـ ـ ـ ــان تـ ــاديـ ــش وجـ ـع ــل دفـ ــاع
الـنــادي الملكي يعاني في غياب
قائده سيرخيو راموس الموقوف
م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي ،بعد اعتبار األخير أنه
تعمد نيل البطاقة الـصـفــراء في
مباراة الذهاب.
وت ـع ـقــدت األمـ ــور عـلــى الــريــال
منذ الــدقــائــق األول ــى بعدما أفــاد
أياكس من خطأ لأللماني طوني
كروس في منتصف منطقة فريقه
لـيـنـطـلــق ت ــادي ــش ب ـه ـج ـمــة عـلــى
الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة
للمغربي حكيم زي ــاش ،صاحب
ه ـ ــدف الـ ــذهـ ــاب فـ ــي أمـ ـسـ ـت ــردام،
ف ـس ــدده ــا ف ــي ش ـب ــاك الـبـلـجـيـكــي
تيبو كورتوا (.)7
وعـ ـج ــز العـ ـب ــو س ـ ـ ـ ــوالري عــن
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ال ـ ـصـ ــدمـ ــة بــال ـش ـكــل
المناسب ،فاهتزت شباكهم للمرة
الثانية بعد  18دقيقة فقط وذلك
ألول مــرة على ملعب الــريــال في
تاريخ مشاركاته بالمسابقة ،عبر
البرازيلي دافيد نيريس الذي أفاد
من مجهود فــردي رائــع لتاديش
لـيـهــز ش ـب ــاك ك ــورت ــوا بـتـســديــدة
"ساقطة" في مرمى النادي الملكي.
وحاول الريال تدارك الموقف،
وك ــان قــريـبــا مــن تقليص الـفــارق
ب ـت ـس ــدي ــدة لـ ـل ــوك ــاس فــاس ـك ـيــز،
لكن أونــانــا تــألــق وأنـقــذ الضيف
الهولندي (.)23

المصائب تتوالى
وبعد قرابة نصف ساعة على

سوالري

قــال مــدرب ريــال مدريد ،سانتياغو ســوالري ،إن الفريق لم يكن يمر بفترة
صعبة عندما تولى مسؤوليته من أجــل أن يستسلم ،وذلــك عقب توديعه
لبطولته المفضلة ،دوري أبطال أوروبا ،التي يحمل لقبها خالل النسخ
الثالثة األخيرة ،بعد الخسارة على ملعبه أمام أياكس أمستردام
الهولندي .1-4
وأض ــاف سـ ــوالري ،خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي عقب
المباراة" :لم أصل إلى الدرجة التي تجعلني أستسلم"،
ً
وذل ــك تـعـلـيـقــا عـلــى األس ـب ــوع ال ـمــريــر ال ــذي مــر به
الفريق ،ليخسر مرتين أمام برشلونة في معقله
ويودع كأس الملك ويبتعد عن قمة الليغا بـ 12
نقطة .ولم يرغب المدرب في التفكير بإقالته
"هذه التقييمات لست المخول بها" ،مضيفا:
"أنـ ــا الـ ـم ــدرب ،وأنـ ــا ه ـنــا لـلـعـمــل وإع ـطــاء
ً
أفضل ما لدي ،اليوم التالي سيكون غدا،
وينبغي أن نحظى باالحترافية ،علينا
العودة للعمل لنكون أفضل من األمس،
علينا اإلعداد لمباراة الدوري في عطلة
األسبوع".
وعـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراة ،ق ـ ــال" :ن ـح ــن حــزي ـنــون،
متألمون ،قمنا بمجهود كبير لكننا لم نستطع
ال ـت ــأه ــل ،وأق ـص ـي ـنــا م ــن ال ـب ـط ــول ــة .ن ــأس ــف لــذلــك،
وسنسعى لتحسين مستوانا ،إنها ليلة حزينة بالطبع".

كروس :لم نكن على
المستوى المطلوب
قــال األلـمـُـانــي تــرونــي ك ــروس ،عقب إقـصــاء فريقه (ريــال
مدريد) من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ،على يد أياكس
أمستردام ،إن "الملكي" لم يكن هذا العام على المستوى الذي
يؤهله للفوز.
وفــي تصريحات من المنطقة المختلطة عقب المباراة،
أمس األول ،قال كروس ،إن "هذا األسبوع كان شديد السوء،
في الكأس أمام برشلونة بدأنا بشكل رائع ،لكننا لم نكن على
المستوى الذي يؤهل للفوز هذا العام .لقد لعبنا بشكل جيد
وسيئ ،لكن ليس مثل األعوام األخيرة التي كنا نلعب خاللها
بشكل جيد جدا على الدوام تقريبا".
وتابع" :بدأنا المباراة بشكل جيد ،لكن بعد أول هدفين
اهتزت بهما شباكنا بدت األمور صعبة .أياكس لعب بشكل
جيد جدا .علينا أن نقبل أن أياكس كان أفضل في المباراتين.
نشعر بحزن ،ألننا أصبحنا خارج بطولتنا المفضلة".

فرحة العبي أياكس بعد الفوز على ريال مدريد
الـ ـب ــداي ــة ،وج ـ ــد س ـ ـ ــوالري نـفـســه
مضطرا الى الزج بالويلزي غاريث
ب ـي ــل ال ـم ـغ ـض ــوب ع ـل ـيــه م ــن قـبــل
جـمــاهـيــر ال ـن ــادي الـمـلـكــي ،وذلــك
بعد اصابة فاسكيز ،ثم تفاقمت
معاناة الريال باضطراره إلجراء
ت ـبــديــل اضـ ـط ــراري آخ ــر ب ـعــد 36
دقـيـقــة بسبب اصــابــة الـبــرازيـلــي
فينيسيوس جونيور الــذي ترك

مكانه لماركو أسيسنيو.
وكان الريال قريبا من العودة
ال ــى أج ـ ــواء ال ـل ـقــاء قـبـيــل انـتـهــاء
ال ـش ــوط األول ،لـكــن ال ـحــظ عــانــد
بيل عندما ناب القائم األيمن عن
أونانا وصد تسديدة الويلزي من
زاوية ضيقة (.)42
وكما كان متوقعا ،بدأ الريال
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ضــاغ ـطــا بحثا

تين هاغ :كنا نؤمن بقدراتنا

سوالري :أنا ال أستسلم

صرح المدير الفني ألياكس أمستردام ،إريك تين هاغ ،عقب إقصاء
ريال مدريد من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ،أن الفريق
أكد أن كل شيء ممكن بفوزه ،أمس األول ،في سانتياغو برنابيو 1-4
رغم الخسارة ذهابا في هولندا بهدفين لواحد.
وقال المدرب ،خالل المؤتمر الصحافي ،عقب اللقاء "لحسن الحظ
كان هناك  4آالف مشجع يؤمنون بقدرات الفريق ،مثلنا ،كانت هناك
الكثير من الشكوك ،الفريق لم يستطع تخطي هذا الدور منذ سنوات
طويلة ،لكننا أظهرنا أن كــل شــيء ممكن ،أعتقد أن اإليـمــان بالفوز
كان مهما".
وأشاد تين هيغ بأهمية هذه النتيجة لكرة القدم الهولندية "انها
شهادة لفلسفة كرة القدم الهولندية وألياكس بالتحديد .المناخ تغير،
المال الضخم ّ
غير المنافسات الكبرى وبالنسبة لبلد صغير مثلنا
فقد نعاني من أجل المواصلة على هذا المستوى ،ولهذا فإن نجاح
كهذا يعد مهما على المستوى الرياضي".
وأك ــد الـمــدرب الهولندي أن غـيــاب سرخيو رام ــوس لإليقاف أثر
بالسلب على أداء الريال "كما قلت ،استغللنا هذا الغياب بأفضل شكل".
كما أشاد بتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ،التي أكدت أن اللعبة
التي جاء منها الهدف الثالث للفريق ،الذي سجله الصربي دوسان
تاديتش ،كانت صحيحة.
وتابع "الفوز على الريال يجعلنا نثق أكثر بقدراتنا .نحن في توقيت
جيد ،ونمر بموسم مذهل ،لكننا نريد المزيد ،المباراة األولى جعلتنا
نتقدم خطوة لألمام ،ونريد أن نواصل هذه الخطوات بشكل مستمر".
(إفي)

ع ــن ال ـع ــودة ال ــى ال ـمــواج ـهــة لكن
تقنية االع ــادة بالفيديو "فــي أيه
آر" تدخلت لتكافئ تاديتش على
جهوده بهدف ثالث قاتل ألياكس
ب ـعــدمــا اع ـت ـبــر ال ـح ـكــم األل ـمــانــي
ف ـي ـل ـي ـكــس ب ــري ـت ــش أن الـ ـك ــرة لــم
تتجاوز الخط الجانبي للملعب
قبل وصولها الى الصربي الذي
أطلقها رائعة من مشارف المنطقة

بارتوميو
وعن زميله بالفريق ،فرينكي
دي يونغ ،الذي وقع للبرشا بدءا
مــن الموسم المقبل" ،هــو العب
لبرشلونة ،سينضم في يوليو،
تـحــدثـنــا م ـع ــه ،وأحـ ــد األهـ ــداف
الـتــي ينبغي فعلها كــاعــب في

بــرشـلــونــة هــو الـفــوز عـلــى ريــال
مدريد وقد فعل ذلك".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "أنـ ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد مــن
أجله ،تحدثت مع وكيل أعماله
وهنأته ،بالتأكيد ،على فرينكي
أن ي ـن ـه ــي م ــوسـ ـم ــه ج ـ ـيـ ــدا مــع

الى الزاوية اليمنى العليا للمرمى
(.)62
وأعـ ـ ــاد أسـيـنـسـيــو األم ـ ــل الــى
ال ـ ــري ـ ــال ب ـت ـق ـل ـي ـصــه الـ ـ ـف ـ ــارق فــي
الدقيقة  70بتسديدة أرضية من
م ـش ــارف الـمـنـطـقــة ع ـجــز أون ــان ــا
عن صدها ،لكن سرعان ما أعاد
أياكس الفارق الى ثالثة أهداف من
ركلة حرة رائعة نفذها الدنماركي

السيه شونيه من الجهة اليسرى
قوسية الى القائم البعيد لمرمى
كورتوا (.)72
واك ـت ـم ـلــت األم ـس ـيــة الـكــارثـيــة
لـلــريــال بــإنـهــاء الـثــوانــي األخـيــرة
من اللقاء بعشرة العبين بعد طرد
ناتشو باالنذار الثاني.

دي يونغ :برشلونة سعيد بفوزنا
قال العب وسط أياكس أمستردام الهولندي ،فرينكي دي
يونغ ،الذي سينتقل إلى صفوف برشلونة الصيف القادم،
عـقــب الـفــوز  1-4عـلــى ري ــال مــدريــد فــي إي ــاب ال ــدور ثمن
النهائي لدوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو،
إ نــه يعتقد أن فريقه الجديد "سعيد بإقصائنا لريال
مدريد".
وفي تصريحاته لشبكة ( )NOSالهولندية أمس األول،
قال الالعب الشاب صاحب الـ 21عاما إن أياكس أظهر من
خالل شجاعته أمام ريال مدريد أنه يفي "بطريقته
في اللعب".
وأ ض ــاف "لعبنا بـشـجــا عــة ،نـحــن في
مــرحـلــة إقـصــائـيــة ج ـيــدة ،وعـلـيـنــا أن
نواصل على هذا المنوال".
وكـ ــان دي ي ــون ــغ ق ــد ص ــرح قـبــل
ا لـ ـمـ ـب ــاراة بـ ــأن إدارة بــر ش ـلــو نــة
طـ ــال ـ ـب ـ ـتـ ــه ب ـ ــإقـ ـ ـص ـ ــاء الـ ـ ــريـ ـ ــال،
الـ ـمـ ـت ــوج ب ــال ـل ـق ــب فـ ــي آخ ــر
ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــواسـ ـ ــم ،ل ـت ـقــاب ـلــه
ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــي
بالهتافات في الملعب.
(إفي)

دي يونغ

بارتوميو :دي ليخت على طاولة البرشا
أقر رئيس برشلونة ،جوسيب
مــاريــا بــارتــومـيــو ،بشكل علني
أن ال ـنــادي يـضــع عـلــى الـطــاولــة
م ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـف ــاوض ل ـض ــم قـلــب
دفاع أياكس أمستردام ،ماتيس
دي ليخت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو ف ــي
تصريحات إلذاعة "كادينا سير"
المحلية نشرتها أمس صحيفة
(آس) ا ل ــر ي ــا ض ـي ــة "دي لـيـخــت
بالتأكيد على طاولة برشلونة
خـ ــال ش ـه ــري م ـ ــارس وأب ــري ــل،
س ـن ـت ـحــدث ف ــي األمـ ـ ــر .نـتـحــدث
دائما خالل االجتماعات الفنية،
وبرشلونة يحظى بالعبين كبار
ف ــي ال ـفــريــق األول ،لـكــن عندما
ت ـكــون ه ـنــاك مــواهــب بــالـخــارج
علينا النظر فيها".
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سواريز يهنئ عبر «تويتر»

أي ــاك ــس وال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي الـكـثـيــر
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات م ـس ـت ـق ـبــا مــع
بــرشـلــونــة ،أعتقد أنــه سيصنع
تاريخا في نادينا".
وبخصوص حظوظ برشلونة
في التتويج مجددا بالثالثية،
ق ــال بــارتــوم ـيــو "عـلـيـنــا الـلـعــب
وتحقيق نـتــائــج ج ـيــدة ،الت ــزال
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن األش ـ ـهـ ــر
والمباريات على نهاية الموسم".
وع ــن أداء ال ـفــرن ـســي عـثـمــان
ديمبلي ،وإذا ما كان أفضل من
البرازيلي نيمار ،الذي يخوض
م ــوسـ ـم ــه الـ ـث ــان ــي مـ ــع ب ــاري ــس
س ــان ج ـي ــرم ــان ،ق ــال "بــالـنـسـبــة
إلــي ديمبلي أفـضــل مــن نيمار،
فـهــو الع ــب ف ــي بــرشـلــونــة وهــو
أفضل منه".

كشفت تـقــاريــر صحافية ،أن الــاعــب األوروغــوايــانــي
لويس ســوار يــز ،مهاجم برشلونة اإلسباني ،أ عــرب عن
فرحته ،بخروج غريم فريقه التقليدي ،ريال مدريد ،من
منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا ،إثر سقوطه أمس
األول أمام ضيفه أياكس أمستردام بنتيجة .1-4
ونقلت صحيفة آس اإلسبانية عن سواريز تصريحاته
عبر حسابه بـ"تويتر" ،حيث قال" :أهنئكم .سأكون دائما
أحد أنصار أياكس".
ُيشار إلى أن سواريز قضى أربعة مواسم بين صفوف
أياكس الهولندي ما بين عامي  2007و ،2011حيث انضم
إلى الفريق وهو في العشرين من عمره ،ولعب معه 159
مباراة ،سجل خاللها  11هدفا.
وبـفـضــل الـمـسـتــوى الكبير ال ــذي ظـهــر بــه مــع الـنــادي
الهولندي ،جذب سواريز أنظار قيادات نــادي ليفربول
اإلنكليزي ،لينتقل إلى صفوف األخير لمدة ثالثة مواسم،
قبل أن ينضم إلى برشلونة في موسم .2015-2014
(د ب أ)

توتنهام يجدد فوزه على دورتموند ويتأهل

هاري كين يحتفل بهدفه في مرمى دورتموند

تأهل توتنهام اإلنكليزي لدور
الـثـمــانـيــة ل ــدوري أب ـطــال أوروب ــا
لكرة القدم ،وذلك عقب فوزه على
م ـض ـي ـفــه ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
األلماني - 1صفر ،أمس األول ،في
إياب دور الـ  16للبطولة.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــاري كـ ـ ـي ـ ــن ه ـ ــدف
المباراة الوحيد في الدقيقة ،48
ب ـعــد ت ـم ــري ــرة م ـت ـق ـنــة م ــن زمـيـلــه
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ــوس ـ ــى س ـي ـس ــوك ــو
ل ـي ــودع ـه ــا فـ ــي شـ ـب ــاك الـ ـح ــارس
رومـ ــان ب ــورك ــي .وت ـم ـكــن الـفــريــق
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي م ـ ــن ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ـ ــدور
ً
ال ـث ـم ــان ـي ــة ،م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن ف ــوزه
-4صفر في مجموع المباراتين،
لـ ـي ــد خ ــل دور ا لـ ـثـ ـم ــا نـ ـي ــة ل ـل ـم ــرة
الثانية في تاريخه ،بعدما سبق
أن تــأهــل ل ـهــذا الـ ــدور فــي مــوســم
.2011- 2010
وبـ ــدأت ال ـم ـبــاراة ال ـتــي أقـيـمــت

ع ـل ــى م ـل ـع ــب "س ـي ـغ ـن ــال اي ــدون ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك" ب ـ ـض ـ ـغـ ــط م ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ا ل ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــف ،إذ أر س ـ ـ ـ ــل ا لـ ــا عـ ــب
اإلنكليزي الشاب جادون سانشو
كرة عرضية في الدقيقة الرابعة
قبل أن يبعدها دفاع توتنهام.
وأن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي يـ ـ ــان ف ـي ــرت ــون ـخ ـي ــن
تـ ــو ت ـ ـن ـ ـهـ ــام مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف األول،
بـ ـع ــدم ــا مـ ـن ــع قـ ــائـ ــد دورتـ ـم ــون ــد
مــاركــو ري ــوس مــن تـســديــد الـكــرة
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة
الـعــاشــرة ،ولــم يـيــأس ريــوس من
تسجيل ا لـهــدف ،حيث ســدد كرة
أ خــرى فــي الدقيقة  20ليتصدى
ل ـه ــا الـ ـح ــارس ال ـف ــرن ـس ــي هــوغــو
لـ ــور يـ ــس ،ق ـب ــل أن ي ـ ــرد ا لـ ـك ــوري
الـ ـجـ ـن ــوب ــي سـ ـ ــون هـ ـي ــون ــغ م ـيــن
بـ ـف ــرص ــة أخ ـ ـ ــرى ل ـت ــوت ـن ـه ــام فــي
الدقيقة  ،30لكنه سددها خارج

ال ـمــرمــى ،وان ـت ـهــى ال ـشــوط األول
بنتيجة التعادل السلبي.
ومـ ـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي
سجل هاري كين مهاجم توتنهام
ال ـت ـقــدم لـفــريـقــه فــي الــدقـيـقــة ،48
بـعــد مــا تـلـقــى تـمــر يــرة مــن زميله
م ـ ــوس ـ ــى سـ ـيـ ـس ــوك ــو لـ ـي ــودعـ ـه ــا
ف ــي ش ـب ــاك دورتـ ـم ــون ــد .وحــافــظ
توتنهام على تقدمه حتى نهاية
المباراة ،ليتأهل لــدور الثمانية
للمرة الثانية في تاريخه.
(د ب أ)

٢٧
بن عرفة للثأر من إيمري وأرسنال عبر «يوروبا ليغ»
ةديرجلا
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ً
يحل أرسنال اإلنكليزي ضيفا
على رين الفرنسي ،في حين
يلعب تشلسي اإلنكليزي
أمام دينامو كييف األوكراني،
اليوم ،في ثمن نهائي الدوري
األوروبي لكرة القدم.

يعود اإلسباني أوناي إيمري مدرب
أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي ،ال ـيــوم إل ــى فرنسا
بـعــدمــا ك ــان أش ــرف عـلــى تــدريــب نــادي
العاصمة باريس سان جرمان ،لمواجهة
ريــن والعـبــه حــاتــم بــن عــرفــة فــي ذهــاب
الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.
وتـ ـكـ ـتـ ـس ــب الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة طـ ــابـ ــع الـ ـث ــأر
ً
بــالـنـسـبــة ل ـبــن ع ــرف ــة ( 31ع ــام ــا) ال ــذي
ساعد فريقه الجديد للتألق على الساحة
األوروبـ ـي ــة وال ــوص ــول إل ــى ه ــذا ال ــدور
للمرة األولى في مسيرته ،بعدما أمضى
عــامـيــن صعبين تـحــت إشـ ــراف إيـمــري
في سان جرمان ،إذ لم يطأ المستطيل
األخضر خالل عام وأجبر على التدرب
مع الفريق الرديف.
وك ـ ــان ب ــن ع ــرف ــة ان ـت ـقــل إل ــى ال ـن ــادي
الباريسي عام  2016من مواطنه نيس،
مــع تــزامــن وص ــول ال ـم ــدرب اإلسـبــانــي،
وشاءت األقدار أن يرحل الالعب الدولي
الفرنسي السابق في العام ذاتــه ،الذي
غادر فيه إيمري النادي ( ،)2018في ظل
عالقة متوترة بين الطرفين.
وأط ـل ــق ب ــن عــرفــة مـسـيــرتــه الـكــرويــة
ً
م ـجــددا مــع ريــن الـمـتــواضــع ،ال ــذي رغم
اح ـتــالــه ال ـمــركــز ال ـعــاشــر ف ــي الـ ــدوري
المحلي فإنه حقق مفاجأة مــن العيار
الثقيل فــي إي ــاب دور الـ ـ  32للمسابقة
األوروبية بتغلبه على مضيفه بيتيس
إشبيلية اإلس ـبــانــي  1-3بـعــد الـتـعــادل
ً
 3-3ذهابا.
وي ـت ـخ ـبــط ف ــري ــق "ال ـمــدف ـع ـج ـيــة" في
ً
موسمه األول مع إيمري الذي حل بدال
مــن الـفــرنـســي أرس ـيــن فينغر ،ويعاني
فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز إذ يحتل المركز
الـخــامــس ولــم يفز خ ــارج ملعبه سوى
مرة واحــدة منذ نوفمبر الماضي ،كما
سـقــط أمـ ــام مـضـيـفــه بــاتــي بــوريـســوف
البيالروسي صفر 1-في ذهــاب دور الـ
 ،32قبل أن يحسم بطاقة التأهل على
أرضه -3صفر.
ويغيب عن صفوف النادي اللندني،
وص ـيــف بـطــل  ،2000ه ــداف ــه الـفــرنـســي
ألكسندر الكازيت بسبب اإليقاف ،فيما
س ـيــرحــب ف ــري ــق ريـ ــن بـ ـح ــارس مــرمــاه

إيمري مدرب أرسنال وأوزيل نجم الفريق
السابق بيتر تشيك الذي أمضى عامين
فــي صـفــوفــه قـبــل انـتـقــالــه إل ــى تشلسي
اإلنكليزي عام .2004

تشلسي أمام دينامو كييف
ورغ ـ ـ ــم تـ ــواضـ ــع ن ـت ــائ ـج ــه فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخيرة في الدوري الممتاز يبقى تشلسي
م ــن الـمــرشـحـيــن إلح ـ ــراز ل ـقــب الـمـســابـقــة
األوروبـيــة للمرة الثانية في ستة أعــوام،
وهـ ــو يـسـتـقـبــل ع ـلــى أرض ـ ــه س ـتــام ـفــورد
بريدج فريق دينامو كييف األوكراني مع
جــرعــة زائ ــدة مــن الثقة لـمــدربــه اإليطالي
ً
ماوريتسيو س ــاري ال ــذي لــم يعد مـهــددا
بمقصلة اإلقالة.
وتتأتى الثقة عند "الـبـلــوز" إثــر الفوز
فــي مباراتي "درب ــي لـنــدن" على توتنهام
-2صفر وفولهام  1-2بعد الخسارة المذلة
بسداسية نظيفة أمــام مانشستر سيتي
في الدوري الممتاز ،تلتها خسارة ثانية
أمام بطل إنكلترا في نهائي كأس رابطة
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـم ـح ـتــرفــة بــركــات
ً
الـتــرجـيــح ( )4-3بـعــد ال ـت ـعــادل سـلـبــا في

رياضة

العبو رين خالل مباراة سابقة

الوقتين األصـلــي واإلضــافــي ،فــي مـبــاراة
شهدت رفض اإلسباني كيبا أريساباالغا
ح ــارس مــرمــى تشلسي م ـغــادرة الملعب
ً
مخالفا تعليمات ساري.
ويــرت ـبــط مستقبل ال ـم ــدرب اإليـطــالــي
ب ـ ـمـ ــدى ت ـ ـقـ ــدم ت ـش ـل ـس ــي عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
األوروبـيــة والفوز بمسابقة يوروبا ليغ،
إض ــاف ــة إل ــى ع ــودت ــه إل ــى مـســابـقــة دوري
أبطال أوروب ــا الموسم المقبل ،إذ يحتل
المركز السادس في الدوري ويصارع على
بطاقة التأهل بمواجهة كل من توتنهام،
مانشستر يونايتد وأرسنال.
ّ
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـشــكــل ن ــاب ــول ــي وإن ـتــر
ميالن التهديد األبــرز ألرسنال للوصول
إل ــى ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة فــي بــاكــو فــي 29
مايو المقبل.
وبخسارته أمام يوفنتوس  2-1األحـد
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ت ـب ـخ ــرت آمـ ــال
نابولي بــإحــراز لقب ال ـ "سكوديتو" بعد
أعوام طويلة من االنتظار ،مما دفع رجال
المدرب كارلو أنشيلوتي إلى رفع شعار
التحدي على الساحة األوروبية ،لذا عليه
أن يــرفــع مــن مـسـتــواه عـنــدمــا يستضيف

فريق سالزبورغ النمساوي ،الــذي وصل
إلى نصف نهائي نسخة الموسم الماضي.
ويخوض إنتر ،بطل أعوام  1991و1994
ً
و ،1998مباراة صعبة عندما يحل ضيفا
على إينتراخت فرانكفورت األلماني ،بطل
 ،1980خامس الترتيب في "البوندسليغا".
أما إشبيلية اإلسباني ،فسيالقي على
أرض ـ ــه ســاف ـيــا ب ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـكــي ،ويــأمــل
التأهل إلــى ربــع النهائي على الــرغــم من
تراجع نتائجه في "الليغا" إذ لم يفز سوى
مرة واحدة في  10مباريات.
وبخالف إشبيلية ،يستضيف مواطنه
فــالـنـسـيــا مـنــافـســه ك ــراس ـن ــودار الــروســي
مع جرعة زائــدة من الثقة إذ لم يتعرض
ً
للخسارة في  11مباراة تواليا ،وانعكس
ذلــك باحتالله المركز الــرابــع في الــدوري
ووصوله إلى نهائي كأس الملك إذ تنتظره
مباراة صعبة أمام حامل اللقب برشلونة.
ويستضيف دينامو زغــرب الكرواتي
منافسه بنفيكا البرتغالي ،في حين يلعب
زيـنـيــت س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي على
أرضه مع فياريال اإلسباني.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

زينيت  -فياريال

beINSPORTS HD4

8:55

رين  -ارسنال

beINSPORTS HD2

8:55

اشبيلية – سالفيا براغ

beINSPORTS HD3

 8:55اينتراخت فرانكفورت – انتر ميالن beINSPORTS HD1
8:55

دينامو زغرب  -بنفيكا

beINSPORTS HD5

11:00

فالنسيا  -كراستودار

beINSPORTS HD3

11:00

نابولي – ريد بول

beINSPORTS HD2

11:00

تشلسي – دينامو كييف

beINSPORTS HD1

مورينيو ال يمانع العودة لمدريد إيقاف بوكيتينو مباراتين وتغريمه
قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
إنه ليس لديه أي مانع للعودة للعمل
في ريال مدريد إذا طلب منه ذلك،
مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها
هناك كانت "تجربة فريدة".
وب ــدأ اس ــم مــوريـنـيــو يـتــردد
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن
لتدريب ريال مدريد الموسم
المقبل ،وهو ما دفع المدرب
للرد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات لـ ـقـ ـن ــاة
"ديبورتيس كــواتــرو"" :لــدي
ذكرى رائعة بوجه عام ،العمل
ف ــي ريـ ــال م ــدري ــد ت ـجــربــة فــريــدة
ومختلفة عن كل تجاربي السابقة،
وكل هذه التجارب كانت عظيمة".

مورينيو

وأضاف المدرب" :فعلنا أمورا رائعة ،فزنا
بالدوري بصورة فريدة وكانت لدينا أيضا
لحظات سيئة ،لقد ارتكبت أخطاء وتحسنت
كثيرا كمدرب وشخص بعد هذه التجربة،
أنا مطمئن".
وت ــاب ــع مــوري ـن ـيــو" :ل ــم أج ــد مـشـكـلــة في
ال ـعــودة لتشلسي م ـجــددا ،ول ــن أجــدهــا إن
ع ــدت لــريــال مــدريــد بــورتــو أو إنـتــر أو أي
فريق دربته".
وأبدى البرتغالي احترامه للمدير الحالي
للريال ،األرجنتيني سانتياغو ســوالري،
ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وأوضـ ـ ــح مــوري ـن ـيــو "ل ـق ــد س ــأل ــون ــي أي
الع ـب ـيــن ي ـجــب ع ـلــى ال ــري ــال أن يـشـتــريـهــم
فقلت لهم إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى
سوالري والرئيس ال ّ
إلي".
(إفي)

صحيفة «فلنزبورغر تاغبالت» :استبعاد
هاميلز وبواتينغ ومولر قرار صائب
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة
"ف ـل ـن ــزب ــورغ ــر ت ــاغ ـب ــات" في
عــددهــا ال ـص ــادر ،أم ــس ،قــرار
يــواخـيــم ل ــوف الـمــديــر الفني
للمنتخب األلماني لكرة القدم
بــاس ـت ـب ـعــاد  3م ــن الــاعـبـيــن
الـمـتــوجـيــن فــي ك ــأس الـعــالــم
 ،2014مـ ــن ق ــا ئـ ـم ــة ا ل ـف ــر ي ــق
لكأس أمم أوروبا  ،2020بأنه
صائب.
وأوضحت الصحيفة "لوف
أعـ ـ ـ ــاد اكـ ـتـ ـش ــاف ش ـج ــاع ـت ــه،
واس ـت ـك ـم ــل خ ـط ـتــه ال ــواع ــدة

بفرض التغيير في المنتخب
الوطني لكرة القدم ،فقد أطاح
ب ـم ــات ــس ه ــام ـي ـل ــز ،وج ـي ــروم
ب ــوات ـي ـن ــغ ،وتـ ــومـ ــاس م ــول ــر.
الثالثة الــذيــن تــوجــوا بكأس
العالم ،النجوم الثالثة".
وأض ــاف ــت "ه ـ ــذه ال ـخ ـطــوة
تـ ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــررة م ـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
الرياضية ،ولكن على كل من
ي ـث ـنــوا ع ـلــى لـ ــوف وق ــرارات ــه
حــال ـيــا أال ي ـن ـســوا أن ــه ت ــردد
وقـ ـت ــا ط ــوي ــا وأه ـ ـ ـ ــدر وق ـت ــا
ثـ ـمـ ـيـ ـن ــا .هـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات

الـجــذريــة كــان يجب أن تأتي
عقب كــأس الـعــالــم  ،2018بل
كان من األفضل أن تأتي قبل
االن ـه ـي ــار ف ــي ال ـب ـطــولــة الـتــي
أقيمت بروسيا".
(د ب أ)

إصابة فينيسيوس بتمزق
ك ـش ــف أط ـ ـبـ ــاء ف ــري ــق ريـ ــال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أم ـ ــس أن
ال ــاع ــب ال ـب ــرازي ـل ــي جــون ـيــور
فينيسيوس يعاني "تمزقا في
أربطة مفصل الساق اليمنى"،
ب ـع ــدم ــا أك ـ ــدت أشـ ـع ــة الــرن ـيــن
ال ـم ـغ ـنــاط ـي ـســي ح ـجــم إصــابــة
الالعب الشاب في مباراة فريقه
أمام أياكس أمستردام ،في إياب
دوري أبـطــال أوروب ــا الـثــاثــاء
المقبل ،والتي خسرها  4-1على
ملعب سانتياغو برنابيو.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر
ع ــن الـ ـن ــادي األبـ ـي ــض أنـ ــه "تــم
تشخيص إصابة فينيسيوس،
بعد االختبارات التي أجريت له
من قبل الخدمات الطبية لنادي

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
أمـ ــس األول ،أن العـ ــب وسـ ــط وسـ ــت هــام
اإلن ـك ـل ـيــزي دي ـك ــان رايـ ــس ب ــات بــإمـكــانــه
أن يمثل منتخب إنكلترا فــي المسابقات
ً
الدولية بدال من أيرلندا بعدما تقدم الالعب
بطلب رسمي مطلع هذا العام.
وق ــال متحدث بــاســم "الـفـيـفــا"" :بإمكان
فيفا أن يؤكد أنه تمت الموافقة على تمثيل
ً
ديـكــان راي ــس لمنتخب إنكلترا ب ــدال من
جمهورية أيرلندا".
وكان رايس تقدم الشهر الماضي بطلب
من "الفيفا" لتبديل منتخب بالده وأوضح
ذلـ ــك ف ــي ب ـي ــان جـ ــاء ف ـيــه "فـ ـخ ــري الرت ـ ــداء
القميص األيــرلـنــدي متأصل بنسبة 100
بــال ـم ـئــة ،ف ــي ال ـن ـهــايــة ه ــو ق ـ ــرار شخصي
اتخذته بقلبي وعقلي ،بناء على ما أعتقد
أنه األفضل لمستقبلي".
ً
ول ــد راي ــس ( 20ع ــام ــا) ف ــي ل ـن ــدن ،وألن
أجــداده يتحدرون من أيرلندا فإنه يعتبر
نفسه "صاحب جنسية مختلطة".

جونيور فينيسيوس

ريال مدريد ،على أنها تمزق في
أربـطــة مفصل الـســاق اليمنى،
وبانتظار تقييم الحالة".

بايرن يرغب في تمديد عقد ليفاندوفيسكي
كشفت تقارير صحافية في ألمانيا ،أمس ،أن
نادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم يرغب
في تمديد تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفيسكي حتى عام .2023
وقــالــت صحيفة "بيلد شـبــورت" الرياضية
األلمانية ،إن النادي البافاري يهدف من وراء
تمديد تعاقده مــع المهاجم البولندي تأكيد
ً
ثـقـتــه ف ــي األخ ـي ــر ،بـعــد أن تـعــاقــد م ــؤخ ــرا مع
المهاجم األلماني تيمو فيرنر ،العب اليبزيغ
السابق.
وكان بايرن ميونيخ أعلن ،أمس األول ،تمديد
تعاقده مع المهاجم األلماني الشاب سيرغي
جنابري  3سنوات قادمة ،حتى عام .2023
ي ـش ــار إلـ ــى أن ل ـي ـفــانــدوف ـي ـس ـكــي أع ـ ــرب في
وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن الفريق
األلـمــانــي ،حيث تــواتــرت شائعات عــن اهتمام
نادي ريال مدريد اإلسباني بالتعاقد معه.
ول ـكــن بــايــرن مـيــونـيــخ أك ــد م ـجــددا تمسكه

روبرت ليفاندوفيسكي
بالالعب البولندي ،وشدد على أهميته داخل
غــرفــة خـلــع مــابــس ال ـفــريــق كــأحــد أب ــرز وأهــم
الالعبين بعد الحارس الكبير مانويل نوير.
(د ب أ)

ً
خسارة ثانية تواليا لتورنتو رابتورز

يوافق على تمثيل رايس
«الفيفا»
ً
إلنكلترا بدال من أيرلندا
ولـعــب راي ــس مــع المنتخب األيــرلـنــدي
ثالث مباريات ،وألنها كانت ودية شرعت
ال ـب ــاب أم ـ ــام العـ ــب وسـ ــت هـ ــام إلمـكــانـيــة
الدفاع عن ألوان منتخب آخر ،وهذا
بالفعل ما أعلنه الشهر الماضي
ع ـن ــدم ــا قـ ــرر ال ـل ـع ــب لـمـصـلـحــة
"األس ــود الـثــاثــة" ،فــي خطوة
حظيت بموافقة فيفا.
وكان رايس لعب لشباب
أيرلندا ،قبل أن يخوض
ثالث مباريات ودية مع
الـمـنـتـخــب األول أم ــام
كل من تركيا ،فرنسا،
وال ــوالي ــات المتحدة
األميركية.
وسبق لالعب وسط
اسـتــون فيال اإلنكليزي جاك
غــريـلـيــش أن أقـ ــدم ف ــي ّع ــام  2016على
الخطوة ذاتها بعدما فضل الدفاع عن
ً
ألوان قميص إنكلترا بدال من أيرلندا.

أوق ــف االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو مدرب توتنهام مباراتين ،وغرمه  10آالف جنيه إسترليني
( 13ألف دوالر) ،على خلفية تصرفه ضد حكم مباراة فريقه مع
بيرنلي ضمن الدوري الممتاز.
وجـ ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ل ــاتـ ـح ــاد" :تـ ــم ت ـغ ــري ــم مــاوري ـس ـيــو
بوكيتينو  10آالف جنيه إسترليني ،وإيقافه مباراتين،
بعد جلسة استماع مستقلة للجنة (التأديبية)".
وتابع" :تقبل مدرب توتنهام تهمة سوء السلوك
التي وجهها له االتحاد اإلنكليزي ،والتي تأتت من
كالمه و/أو تصرفه على أرض الملعب وحول وداخل
النفق (المؤدي الى غرف تبديل المالبس) في نهاية
المباراة أمام بيرنلي في  23فبراير".
وكان المدرب األرجنتيني دخل في مشادة كالمية
ح ــادة مــع الحكم مــايــك ديــن بعد خـســارة توتنهام
أمام بيرنلي  2-1الشهر الماضي ،وتضاؤل آماله في
المنافسة الجدية على لقب الدوري اإلنكليزي ،ومطاردة

ثنائي المقدمة ليفربول ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.
وتأتي هذه العقوبة بعد يوم من تأهل النادي اللندني
للدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا،
بـ ـع ــد تـ ـج ــدي ــد فـ ـ ـ ــوزه إي ـ ــاب ـ ــا عـ ـل ــى ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند األلماني -1صفر في الــدور ثمن
النهائي (الذهاب -3صفر).
وسيغيب بوكيتينو عن مقاعد احتياط
توتنهام ،عندما يحل ضيفا على فريقه
السابق ساوثمبتون ،الــذي دربــه موسم
 ،2014-2013في المرحلة  30من الــدوري
المحلي الـسـبــت ،وعــن م ـبــاراة القمة أمــام
ليفربول الثاني في  31مارس الجاري ضمن
المرحلة .31
ويتصدر سيتي الدوري برصيد  71نقطة،
بفارق نقطة عن ليفربول ،و 9نقاط عن توتنهام
الثالث.

ديكالن رايس

ألحق هيوستن روكتس ونجمه جيمس
هـ ـ ـ ــاردن خ ـ ـسـ ــارة ث ــان ـي ــة ت ــوالـ ـي ــا بـمـضـيـفــه
تورونتو رابتورز  ،95-107وأسقط بوسطن
سلتيكس مضيفه بطل الموسمين الماضيين
غولدن ستايت ووريرز  ،95-128أمس األول،
في دورة كرة السلة األميركي للمحترفين.
وسجل هــاردن  35نقطة للفائز ،وأضاف
جيرالد غرين  18نقطة ،في حين كان كاوهي
لـيــونــارد ( 26نقطة) والكاميروني باسكال
سياكام ( 17نقطة مع  10متابعات) األفضل
في صفوف الخاسر.
وســاهــم هـ ــاردن ال ــذي سـجــل  19نقطة
ف ــي ال ــرب ــع األخـ ـي ــر ،بـتـحـقـيــق هيوستن
ف ــوزه ال ـســادس تــوالـيــا وال ـ ـ ( 39مقابل
 25خ ـ ـسـ ــارة) ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،ليصعد
مــن الـمــركــز الـخــامــس ال ــى الـثــالــث في
ترتيب المنطقة الغربية على حساب
أوكالهوما سيتي ثاندر وبورتالند
تــرايــل ب ــاي ــزرز الـلــذيــن خـســرا أمــام
مضيفيهما مينيسوتا تمبروولفز
( )131-120وممفيس غريزليز (-111
 )120على التوالي.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــوي ـ ــان

ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـ ــن م ـ ـب ـ ــاراة
تورونتو وهيوستن

بوغدانوفيتش ( 27نقطة) ودارن كوليسون
( 22ن ـق ـطــة) ،وق ـ ــادا إنــديــانــا بــاي ـســرز للفوز
على ضيفه شيكاغو بولز  ،96-105وبرز من
الخاسر زاش الفاين مع  27نقطة.
ولعب دجي دجي ريديك دورا أساسيا في
فوز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على أورالندو
ماجيك .106-114

وأضاف زميله توبياس هاريس  21نقطة
مع  12متابعة ،واألسترالي بن سيمونز (16
نقطة مع  13متابعة و 8تمريرات حاسمة).
وفــي الجانب اآلخــر ،كــان الفرنسي إيفان
فورنييه أفضل مسجل في صفوف أورالندو
ماجيك مــع  25نقطة ،وأض ــاف زميله آرون
غوردون  24نقطة.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﻟﻘﺎح اﻟﺤﺼﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺣﺪ
ﺧ ـﻠ ـﺼ ــﺖ دراﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ
ﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  650أﻟ ــﻒ
ﻃﻔﻞ دﻧﻤﺎرﻛﻲ ،ﺗﺎﺑﻌﺘﻬﻢ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺰﻣـ ــﻦ ،إﻟـ ــﻰ أن
اﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ واﻟﻨﻜﺎف
واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺮاء ﻻ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﺧ ـﻄــﺮ
اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﺣــﺪ ،ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ دراﺳﺎت أﺧﺮى.
وﺷـﻤـﻠــﺖ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻛـ ــﻞ اﻷﻃ ـ ـﻔ ـ ــﺎل اﻟ ــﺪﻧ ـﻤ ــﺎرﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺬﻳﻦ وﻟــﺪوا ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1999
و 2010وﺗﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺣـﺘــﻰ ﻋــﺎم
 ،2013وﻗ ــﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻴﻦ
أﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺨﺼﺖ
إﺻــﺎﺑـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح وﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ و ﻟــﻢ ﻳﺠﺪوا
أي ﻓﺮق.
وﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺮت ﻓــﻲ
اﻟ ـﻌــﺪد اﻻﺧ ـﻴــﺮ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺔ "اﻟـﻄــﺐ
اﻟ ـ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ" ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة" :ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﻮة
واﻗــﻊ أن اﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ
واﻟـﻨـﻜــﺎف واﻟـﺤـﻤـﻴــﺮاء ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
اﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل".
وﺷﺪد ﻣﻌﺪو اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
أن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺗﻌﺰز ﻣــﺎ ﺧﻠﺼﺖ
إﻟـﻴــﻪ دراﺳ ــﺔ ﻓــﻲ  2002ﺷﻤﻠﺖ
 537أﻟﻒ ﻃﻔﻞ دﻧﻤﺎرﻛﻲ .وﻫﻢ
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪون ﺑﻌﺸﺮ درا ﺳ ــﺎت
أﺟــﺮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻟ ـﻘــﺎﺣــﺎت أﻃـﻔــﺎل
ً
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﺼﺮا
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ واﻟﻨﻜﺎف
واﻟـﺤـﻤـﻴــﺮاء ﻟــﻢ ﺗـﺠــﺪ أي راﺑــﻂ
ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ا ﻟــﺪرا ﺳــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺌﺎت آﻻف اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات ،ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻮ
اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ إﻟ ــﻰ دراﺳ ــﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ً
ﺷﻤﻠﺖ  12ﻃﻔﻼ ﻓﻘﻂ وﺻﺪرت
ﻋﺎم  1998ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎح واﻟﺘﻮﺣﺪ) .أ ف ب(

ﺑﺨﺎخ ﻟﻸﻧﻒ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻻﻛﺘﺌﺎب
واﻓﻘﺖ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺎخ ﻟﻸﻧﻒ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﻜﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻟ ـﻌ ــﻼج اﻻﻛ ـﺘ ـﺌ ــﺎب ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺎﻻت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻔـﺸــﻞ ﻋ ـﻘــﺎﻗ ـﻴــﺮ أﺧ ــﺮى
ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إن
ﺑـ ـﺨ ــﺎخ ﺳ ـﺒ ــﺮاﻓ ــﺎﺗ ــﻮ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﻪ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣﻊ
أﺣﺪ ﻣﻀﺎدات اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ،
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﻪ ﻓﻘﻂ
ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻻﻛﺘﺌﺎب
اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﻌﻼج.
وذﻛﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﻟﺒﺨﺎخ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺴ ـﺒــﺐ "اﻟ ـﻨ ـﻌ ــﺎس
وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎه واﻟﺤﻜﻢ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎء واﺿـ ـ ـﻄ ـ ــﺮاب
اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ )اﻧـ ـﻔـ ـﺼ ــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻘــﻞ(
واﻟﺘﻌﺮض ﻷﻓﻜﺎر وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ".
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻧﻮاب ...٢٠١٣
أﻧﺘﻢ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺼﻰ!

ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎخ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺻ ـﻨ ـﻌ ـﺘ ــﻪ
"ﻳـ ــﺎﻧ ـ ـﺴـ ــﻦ" ﻟ ـ ـ ــﻸدوﻳ ـ ـ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺟ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻮن آﻧ ـ ــﺪ ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻃﺒﻲ
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ،وﻟـ ــﻦ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح
ﺑﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
وذﻛﺮت ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ ﻓﺎرﺗﺸﻴﻮن
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻢ وأﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎث
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺮ ،اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﻐﺬاء واﻟــﺪواء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أن
"ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ
ﻟـ ـﻌ ــﻼﺟ ــﺎت ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
ﻟــﻼﻛـﺘـﺌــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوم ﻟـﻠـﻌــﻼج،
وﻫ ـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة ﺗ ـﻬــﺪد
اﻟﺤﻴﺎة".
وﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪم اﻷﻃ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎء
اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻮن واﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻮن
ﻣـﻨــﺬ زﻣ ــﻦ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻟﻜﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻤﺨﺪر.
)د ب أ(

اﻷﺳﺪ ﻳﻐﺪر ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻘﺘﻠﻪ و»ﻟﺒﻮﺗﻪ«
ً
ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص أﺳﺪا
ﺑﻌﺪ أن ﻫﺎﺟﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻴﻪ ﻓﻲ
ﻗﻔﺺ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻓﺄودى ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ.
وذﻛ ــﺮت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،أن
اﻷﺳــﺪ ﻫﺎﺟﻢ ﻣﻴﺨﺎل ﺑﺮاﺳﻴﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ
إﻟﻰ اﻟﻘﻔﺺ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻸﺳﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ
ً
ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  350ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﺟـﻨــﻮب ﺷــﺮﻗــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﺑ ــﺮاغ ،ﻛـﻤــﺎ ﻗﺘﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺒﺆة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺺ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻨﻜﺎ ﻳﺎﻓﻮرﻛﻮﻓﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،أﻣــﺲ اﻷول" :ﻟـﻘــﻲ رﺟــﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ
ً
اﻟﻌﻤﺮ  33ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺘﻔﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻤﻪ أﺳﺪه،
واﺿﻄﺮت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻘﺘﻞ اﻷﺳﺪ واﻟﻠﺒﺆة ﻛﻲ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي ﻛﺎن
ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺺ".
وﻛــﺎن ﺑﺮاﺳﻴﻚ ﺟﻠﺐ اﻷﺳــﺪ واﻟـﻠـﺒــﺆة ﻣﻦ
ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻋ ــﺎم  2016ﻣـﻤــﺎ أﺛ ــﺎر ﺿـﺠــﺔ ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺟﺬﺑﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻫﺘﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وذﻛـ ــﺮت وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋ ــﻼم ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ أﻧ ــﻪ دﻋــﺎ
ﺟﻴﺮاﻧﻪ إﻟﻰ زﻳﺎرة ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﺳﺪ
ً
واﻟﻠﺒﺆة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬﻤﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

ً
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻣﺎدﻳﺎ

أوروﺑﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﻮداء
ﺗـﻄـﻠــﻖ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟـﻨــﻮوي )ﻣــﺮﻛــﺰ ﺳﻴﺮن(
ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋــﻦ
ﺟـ ــﺰﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻣ ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺎدة
اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮداء ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﻮﺗ ــﻮﻧ ــﺎت
اﻟﺴﻮداء.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺮع ﻟﻠﺠﺰﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
)ﻣـﺼــﺎدم اﻟﻬﻴﺪروﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮ(،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﻮث
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ أﻗـ ـ ـ ــﺮت ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة

ﺳـﺘـﻬـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟـﺠــﺰﺋـﻴــﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ.
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺰﺋـ ـﻴ ــﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟـﺴــﻮداء ،وﻫﻮ
ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة "ﻓﺮﺿﻴﺔ" ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ وﻻ ﻳﺼﺪر
ﻋـﻨـﻬــﺎ أي ﻧ ــﻮر ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ رﺻﺪﻫﺎ.
وﺑـ ــﺪأ ﻣ ـﺼ ــﺎدم اﻟ ـﻬ ـﻴــﺪروﻧــﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻄﻤﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻣﺌﺔ

ﻣـﺘــﺮ ﻓــﻲ اﻷرض ،ﺗـﺠــﺎرﺑــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2010وﻓﻲ
داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻖ اﻟﻀﺨﻢ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺗ ـﺤ ــﺖ اﻷراﺿ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮﻳــﺔ
واﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ واﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻗ ـﻄــﺮه 27
ً
ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﻣـ ـﺘ ــﺮا ،ﺗ ـﺘ ـﻨ ـﻘ ــﻞ ﺣـ ـ ــﺰم ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺒـ ــﺮوﺗـ ــﻮﻧـ ــﺎت ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻀ ــﻮء وﺗ ـﺘ ـﺼــﺎدم
ﻓــﻲ أرﺑ ـﻌــﺔ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻣ ـﺤــﺪدة ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض.
)أ ف ب(

ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء اﻟــﻼﺗــﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪن ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﻦ اﻟﺨﺎص
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻓ ـﻘــﺪ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎء
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدي ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻓﻴﺴﺒﺎدن ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻏﺪا ،أن ﻧﺤﻮ
 72ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ
ﺗـﺘــﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻴﻦ  25و54
ً
ﻋــﺎﻣــﺎ اﺳـﺘـﻄـﻌــﻦ ﺗــﺪﺑـﻴــﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻦ ﻋﺒﺮ دﺧﻠﻬﻦ

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ــﺎم  .2017وﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ ﻋ ـﺸ ــﺮة أﻋ ـ ــﻮام 65
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ورﺻ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮات
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ً
 55و 64ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت 57
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎم ،2017
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام
)د ب أ(
 36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ً
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ،وﺑﻌﺾ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار،
ً
ﻓﻤﺜﻼ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺼﻰ اﻟﺸﻮارع ﻫﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ "اﻟﻤﻬﺰﻟﺔ" ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻠﺐ أﻓﻀﻞ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻜﻦ "ﺣﺴﺎﻓﺔ" ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﺾ ذﻟﻚ،
ﻣﻦ ﺧﻼل "ﺳﻠﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ" ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﺗﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ  2013ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ آﻣﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي
أﻗﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك آﻣﺎل ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
أﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺳﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻌﺴﻜﺮي
واﻷﻣﻨﻲ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ أﺻﺤﺎب
اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺒﻠﺪ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﺺ
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻞ "ﻟﻮﺑﻲ"
ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ،وﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ،واﺧﺘﺮﻗﻮا ﺻﻔﻮف
اﻟﻨﻮاب واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﻄﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ،وﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ
ً
ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ.
ً
ﱠ
أﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ ﻧﻘﺎش ﻣﻄﻮل ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ،2013
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟــﻚ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﺣــﻮل ﻫــﺬ اﻟـﻨــﺺ ،ﻗــﺎل ﻟــﻲ" :ﻟـﻤــﺎذا ﻧﺤﺮم
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ...ﻷﻓﺮاد ﻳﺘﺮزﻗﻮن اﻟﻠﻪ؟"،
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ راﺟﻊ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ،وﺷﺎﻫﺪ ﻛﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﻌﺪودة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻓﻮق  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأردﻓﺖ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺳﻴﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ،وﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻺدراج ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺘﺤﺪ ﻟﺘﻜﻮن
ً
ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﺪرج أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ،وإﻧﻌﺎش ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ودﺧﻮل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،إذ إن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ً
ﱠ
وﺻﻮت ذﻟﻚ
ﻃﺒﻌﺎ ﺿﻐﻮط اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻲ ﻟﻪ،
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺟﺎءت
ﻛﺎرﺛﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﺗﻘﻮل إن اﻟﻤﻘﺎول ﻻ ُﻳﺤﺎﺳﺐ وﻻ ُﻳﺤﺎﻛﻢ،
ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ أﺻ ــﺪرت أﻛـﺒــﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣــﻦ دﻛــﺎﺗــﺮة
ً
ً
ً ً
وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺒﻨﻰ أو ﺟﺴﺮا أو ﻃﺮﻳﻘﺎ آﻳﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮط،
ً
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻬﺎر وﻳﺴﻘﻂ ﻓﻌﻠﻴﺎ .وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول -ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﺪﻳﺪ -ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ!
ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺮع واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻼم
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﺮاب
اﻟﻄﺮق وﺗﻄﺎﻳﺮ ﺣﺼﺎﻫﺎ ﻫﻮ "ﺗﻴﺶ ﺑﺮﻳﺶ" ،وﺳﺘﻀﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎل ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
أي أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎ دام ﺻﺎﺣﺐ
ً
ً
اﻟﻨﻔﻮذ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻫﻮاﺋﻪ.

وﻓﻴﺎت
ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﻧﻲ

 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﻈﻬﺮ ،ق ،1ش ،6م ،73اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،6ش ،1ج ،3م ،6ت94450927 ،97613365 :

ﺷﻬﻮار ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

 95ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،ق ،11ش ،108ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش ،ت:
99705067 ،96695044
ﺳﺎرة ﺳﻌﻮد ﻋﺒﻴﺪ ﺷﻨﻮان أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻠﻮان ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ
 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،ت99621218 :

ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻮﻳﻌﺪ

 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ق ،6ش ،4ج ،2م ،16اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف،
ق ،5ش ،8م ،10ت25387233 ،99377977 :

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪري

 76ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻌﺐ ،دﻳﻮان اﻟﻜﻨﺎدرة ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ق ،5ش ،111م ،62ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ت،99561987 ،97772271 :
50261606 ،99051500
ﻟﻮﻟﻮة أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎد
 83ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺴــﺮة ،ق،5
ﺷــﺎرع ﺣﻤﺪ اﻟــﺮوﻣــﻲ ،م ،39اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،4ش ،41م ،6ت:
96663099 ،99634311

ﻣﺘﻼزﻣﺔ »اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻘﻠﺐ«
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪﻣﺎغ

ﺻﻴﻮان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪي

 82ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺠﻬﺮاء ،اﻟﻘﺼﺮ ،ق ،2ش ،2ج ،2م ،38ت99086151 :
ﻫﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ زاﻣﻞ اﻟﺰاﻣﻞ زوﺟﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ
 57ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ،
ق ،1ش ،14م ،18اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،4ش ،45م ،25ت99021240 :

رﻗﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

 34ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﺪرﻳﺔ ،اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ق ،12ﺷﺎرع
ﺳﺒﺄ ،ﻣﺒﻨﻰ220ب ،3ت99414953 ،66613500 :

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﺎزرد

 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزان،
ﻏ ــﺮب ﻣ ـﺸــﺮف ،اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟ ـﺴــﺮة ،ق ،2ش ،6م ،31ت،99040034 :
99067863

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺮاز

 56ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،3ش ،329م ،12اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ،
ق ،2ش ،208م ،10ت51517751 ،55090066 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎء أن ﺗ ـﻀ ــﺮر اﻟـﻘـﻠــﺐ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺤﺎدث ﻣﺤﺰن ،ﻗﺪ
ً
ﻳـﻜــﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪﻣﺎغ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﺑ ــﺎﺣ ـﺜ ـﻴ ــﻦ
ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﻴﻦ درﺳﻮا ﺣﺎﻻت أﺷﺨﺎص

ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻧــﺎدرة وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة،
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺘﻼزﻣﺔ "اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ".
وﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺠﺄة ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث ﻣﺆﺛﺮ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺒﺄ
ﻣﻔﺠﻊ ،ﻛﻮﻓﺎة أﺣﺪ اﻷﺣﺒﺎب.
وﻻ ُﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻠ ــﻚ

اﻟ ـﻤ ـﺘــﻼزﻣــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟ ــﺬي ﻧﺸﺮ
ﻓﻲ دورﻳﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ أن
ً
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ ﺗــﺆدي دورا
ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ.
وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض ﻋﻦ اﻟﻨﻮﺑﺔ
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺴﺪاد
اﻷوﻋ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻣــﻮﻳــﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟــﻪ اﻷﻋ ــﺮاض

ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺜــﻞ ﺿ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﺲ وأﻟ ــﻢ
اﻟﺼﺪر.
ً
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻏـ ـﻠ ــﺐ ،ﻓ ــﺈن ﺣ ــﺎدﺛ ــﺎ ﻏﻴﺮ
ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ،
ً
ً
ﻟﻜﻦ اﻷﺣ ــﺪاث اﻟﻤﺒﻬﺠﺔ ﺟ ــﺪا أﻳـﻀــﺎ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺰواج أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ،
وﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻋﻀﻼت اﻟﻘﻠﺐ ﺧﻼل أﻳﺎم،
أو أﺳﺎﺑﻴﻊ ،أو أﺷﻬﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﻴﺘﺔ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:49

اﻟﻌﻈﻤﻰ 24

اﻟﺸﺮوق

06:08

اﻟﺼﻐﺮى 13

اﻟﻈﻬﺮ

11:59

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:22ﻇـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻌﺼﺮ

03:21

اﻟﻤﻐﺮب

05:51

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  07:12ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:08

 06:59ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

