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إيقاف مؤقت لـ «»Riverdale
ً
حدادا على رحيل لوك بيري ص 17

ُ
«فيفا» يرشح الكويت وعمان لمشاركة
قطر في تنظيم مونديال 2022
● الغانم :على الحكومة االستعداد للحدث التاريخي ونشكر قطر وإنفانتينو
● الفضل :اختيار االتحاد الدولي لبالدنا دليل توطد عالقاتها بالمنظمات الدولية
عبدالعزيز التميمي
ومحيي عامر

ً
تأكيدا لما انفردت به «الجريدة» في
نوفمبر  ،2017بشأن مقترحات االتحاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم اسـتـضــافــة الكويت
مجموعات مــن كــأس العالم  2022التي
ت ـن ـظ ـم ـهــا قـ ـط ــر ،رش ـ ــح رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم جـيــانــي إنفانتينو
ال ـكــويــت ُ
وع ـم ــان لـمـشــاركــة ال ــدوح ــة في
تنظيم هــذا الحدث العالمي الكبير ،إذا
تم إقرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة
ً
إلى  48بدال من .32
وأش ــارت صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
ً
األميركية إلى أن الفكرة مطروحة حاليا
بين مسؤولي «فيفا» ،لكنهم لم يعلقوا
عـلــى موقفهم مــن تـلــك األن ـب ــاء ،وه ــو ما
ذك ــره مـصــدر مطلع لــوكــالــة «أسوشيتد

ً
برس» ،واصفا المحادثات في هذا الصدد
بأنها «سرية».
وفي أكثر من مناسبة ،أبدى إنفانتينو
رغـ ـبـ ـت ــه فـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
المشاركة في المونديال ،مع اعترافه في
فبراير الماضي خالل وجوده في روما،
ً
ب ــأن ذل ــك ال ـتــوســع لــن ي ـكــون س ـهــا ،ألن
الوضع في قطر «معقد».
ويـعـتــزم «فـيـفــا» مـنــاقـشــة زيـ ــادة عــدد
المنتخبات ،خــال اجـتـمــاعــات مجلسه
المقبل يومي  14و 15الجاري ،كما يمكن
اتخاذ قرار بشأن تلك المسألة في اجتماع
جـمـعـيـتــه ال ـع ـمــوم ـيــة (ال ـك ــون ـغ ــرس) في
باريس  5يونيو المقبل ،بمشاركة دوله
األعضاء البالغ عددها .211

ي ــذك ــر أن إن ـفــان ـت ـي ـنــو زار ال ـكــويــت
وع ـمــان الـشـهــر الـمــاضــي بـعــد تــأكــده،
على ما يبدو ،أن مالعب قطر الثمانية
ً
لن تستوعب إضافة  16منتخبا إلى
المسابقة ،فــي وقــت يــوجــد بالكويت
اس ـت ــاد ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ــدول ــي ال ــذي
يتسع ل ــ 65ألــف مشجع ،مــع عكوفها
ً
حاليا على بناء ملعبين آخرين ،كما
ً
ً
أن لدى عمان ملعبا يتسع لـ 34ألفا.
وف ـ ــي أول ت ـع ـل ـيــق ك ــوي ـت ــي عـلــى
الترشيح ،قــال رئـيــس مجلس األمــة
م ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم« :أشـ ـك ــر ال ـصــديــق
العزيز ،رئيس الفيفا ،واألشقاء في
قطر على طــرح اســم دول ــة الكويت
الس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــض 02

اقتصاديات

مكاسب محدودة لمؤشرات بورصة الكويت توقع
بيان دعم «مبادئ
البورصة ...والسيولة
 25.8مليون دينار  ١١تمكين المرأة»
12

●

سيد القصاص

مــع اعتماد وزارة األشـغــال العامة
خ ـل ـطــة ج ــدي ــدة م ـح ـس ـنــة لــأس ـف ـلــت،
دخـلــت إج ــراءات إص ــاح الـطــرق حيز
التنفيذ ،بصدور عدة قــرارات تقضي
بتشكيل فرق إشرافية ورقابية يتوقع
أن تـبــدأ عملها نهاية هــذا الشهر أو
مطلع المقبل.
وأص ـ ــدرت وزيـ ــرة األش ـغ ــال وزي ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان د .ج ـنــان
ً
ً
بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل فريق

استشاري من وزارتي األشغال والدفاع
وم ـع ـهــد األبـ ـح ــاث وجــام ـعــة الـكــويــت
لــإ شــراف على تنفيذ خطة تحسين
أعمال وتنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق،
ولـتـقـيـيــم أداء وكـ ـف ــاء ة الـمـخـتـبــرات،
ومــراقـبــة أع ـمــال التنفيذ والـصـيــانــة،
وضبط الجودة في مصانع األسفلت
وم ــواق ــع الـعـمــل بــالـمـشــاريــع التابعة
لـ «األشغال».
كـمــا أص ــدر وك ـيــل وزارة األش ـغــال
ً
ً
بالتكليف خالد الـخــزي ق ــرارا إداري ــا
بتشكيل ثالثة فرق لفحص ومتابعة

صورة ضوئية

إعادة الجهاديين
الغربيين في «تنظيم
الدولة» إلى ديارهم

عن خبر انفراد «الجريدة»

● «مكافحة الفساد» طلبت من اإلدارة تزويدها بالمستندات
● تحقيق مع شركة تعمل بالمطار تدخل منتجاتها دون رسوم
●

حسين العبدالله ومحمد الشرهان

تجري هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)
ً
تحقيقا في شبهة فساد تتعلق بتعارض
ال ـم ـص ــال ــح ألح ـ ــد ال ـق ـي ــادي ـي ــن ب ـ ـ ــاإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ،ع ـلــى خـلـفـيــة تـمــريــر
إحدى الشركات التابعة له ،بضائع دون
إخـضــاعـهــا لـلــرقــابــة الـقــانــونـيــة الــازمــة
التي تمنع إدخال المواد المقلدة ،إضافة

إلى اتخاذ قرارات استثنائية لدى تمرير
هذه البضائع.
وكشفت مـصــادر مطلعة ،أن «نــزاهــة»
طلبت من إدارة الجمارك تزويدها بكل
األوراق والمستندات التي تتعلق بالبالغ
الذي تحقق فيه الهيئة بهذا الشأن ،الفتة
إلى أن اإلدارة ستعمل على التحقق من
ســامــة األع ـم ــال الـمـتـبـعــة لـضـمــان عــدم
مخالفة أحكام القانون ،وحتى 02

الجزائر :الشارع يرسم اليوم خريطة األزمة

تتجه األنظار إلى الجزائر اليوم ،إذ من المتوقع
خ ــروج تـظــاهــرات حــاشــدة بعد صــاة الجمعة ضد
تــرشــح الــرئـيــس عبدالعزيز بوتفليقة ،ال ــذي وصل
إل ــى الـحـكــم فــي  ،1999لــواليــة رئــاسـيــة خــامـســة في
االنتخابات الرئاسية المقررة في  18أبريل.
وفــي رســالــة بــدت استباقية ،دعــا بوتفليقة إلى
«الـحــذر والحيطة مــن اخـتــراق التعبير السلمي من
طرف أي فئة غادرة داخلية أو أجنبية قد تؤدي إلى
إثــارة الفتنة وإشاعة الفوضى ،وما ينتج عنها من
أزمات وويالت».
ووسط تضارب األنباء حول وضعه الصحي ،حيا
الــرئـيــس الـمــوجــود فــي مستشفى بجنيف ،سلمية
ً
التظاهرات ،معتبرا أنها دليل ملموس على «التعددية
الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها».
وفــي حــال تـحــرك ال ـشــارع بــالـقــوة الـتــي يتوقعها

أنكر رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستين
ت ـ ــرودو ،ال ــذي ي ــواج ــه أخ ـطــر أزم ــة سـيــاسـيــة منذ
ان ـت ـخ ــاب ــه عـ ـ ــام  2015وقـ ـ ــد ت ـك ـل ـفــه م ـن ـص ـبــه فــي
ّ
المقررة في أكتوبر المقبل،
االنتخابات التشريعية
قيامه بمخالفات في الفضيحة المتعلقة بتورط
شــركــة الـمـقــاوالت الكندية العمالقة «إس إن سي
الفاالن» ،في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات
في ليبيا خالل عهد الزعيم الراحل ّ
معمر القذافي.
وقال ترودو ،في مؤتمر صحافي عقده بأوتاوا
أمس ،إن محاولته التوصل إلى اتفاق مع الشركة

٢٢
انتصار الصباح :العالج
النفسي المسرحي يتغلب
على مآسي الحروب

دوليات

٢٣

دوليات

24
محاميات وصحافيات جزائريات خالل تظاهرة أمام المجلس الدستوري (أ ف ب)

ترودو يعزو أخطر أزمة سياسية يواجهها
إلى «التواصل السيئ» بين مساعديه
كــان الـهــدف منه الـحـفــاظ على آالف الــوظــائــف ،ال
ً
إنقاذها من المحاكمة ،مشيرا إلى أن «تآكل الثقة»
ب ـيــن كـبـيــر مـسـتـشــاريــه ال ـســابــق ج ـيــرالــد بــاتــس
ووزي ــرة الـعــدل المستقيلة جــودي رايبولد،
والـتــواصــل الـسـيــئ ،أدي ــا إلــى الـجــدل حول
القضية.
وخالل شهادتها أمام البرلمان وجهت
رايبولد اتهامات إلــى ت ــرودو ومساعديه
بالضغط عليها لقبول اتفاق تسوية مع
الـ ـش ــرك ــة ،والـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ــن تـهــم 02

مسك وعنبر

نتنياهو يلوح بتحرك
عسكري ضد «نفط إيران»
في البحر

ً
ُ ِّ
ِّ
بوتفليقة يحذر من الفوضى ...والمعارضة تصعد سياسيا
المراقبون فــإن األزمــة قد تدخل في مستوى جديد،
وسيجد الحزب الحاكم نفسه تحت ضغوط سياسية
متصاعدة.
وبينما سحب حــزب «جبهة القوى االشتراكية»،
أقدم حزب معارض ،نوابه من غرفتي البرلمان ،وأكد
التحاقه بـ «النضال مع الشعب في الـشــارع» ،أعلنت
الناشطة البارزة زهرة ظريف بيطاط مشاركتها في
تظاهرات اليوم ،وهو الموقف نفسه الذي أعلنه الوزير
السابق للداخلية دحو ولد قابلية.
وف ـي ـمــا ب ــدا أن ــه م ـحــاولــة لـمـنــح مـظـلــة سـيــاسـيــة
للتظاهرات فــي ال ـشــارع ال ـيــوم ،صـعــدت المعارضة
السياسية بعد اجتماع تنسيقي ،أ مــس ،خطابها،
مطالبة باستقالة بوتفليقة وحل الحكومة وإعالن
مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.
(الجزائر ـ وكاالت)

«التربية» :إصدار أرقام
جلوس طلبة الثانوية
 25أبريل

09-08

ِّ
فريق حكومي لمراقبة إصالح الطرق قيادي في «الجمارك» يهرب بضائع مقلدة
م ــواق ــع ال ـع ـمــل ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـق ـطــاعــات،
إلــى جانب متابعة مصانع األسفلت
المعتمدة والمعدات واآلالت.
ودع ـ ــا ال ـخ ــزي إل ــى الـتـنـسـيــق مع
الجهات المعنية ،بشأن تقييم ومراقبة
أعمال التنفيذ ،وصيانة الطرق ومواقع
العمل بالمشاريع التابعة لقطاعات
ال ــوزارة وهيئة الطرق والنقل البري،
إضافة إلى مراجعة تقارير الفحوصات
ال ـخــاصــة ب ـم ــواد ال ــرص ــف الـمـخـتــارة
لـلـتــأكــد م ــن مـطــابـقـتـهــا لـلـمــواصـفــات
وسالمة اإلجراءات المتبعة03 .

٠٣

رؤى عالمية

فضيحة تهز مشاريع تطبيقات
ً
صناعة العمالت المحمول تزدهر بديال
االفتراضية  ١٦للوظائف التقليدية ١١

من وزارتي األشغال والدفاع ومعهد األبحاث والجامعة

محليات

«مجلس العالقات» يدعو إلى وساطة
عراقية بين واشنطن وطهران
دع ـ ــا نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
العالقات العربية والدولية إياد
عالوي ،في مؤتمر صحافي عقده
بمقر ضيافة مجلس الوزراء في
بغداد أمــس مع وفــد من أعضاء
مجلس العالقات بينهم الرئيس
اللبناني السابق أمين الجميل
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
السابق فؤاد السنيورة واألمين
العام السابق للجامعة العربية
عمرو موسى ،إلى وساطة عراقية
بين واشنطن وطهران.
وق ـ ــال عـ ـ ــاوي ،ال ـ ــذي ي ـتــرأس

ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا «ائ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة»
المنضوي في «تحالف اإلصالح»،
أكبر كتلة في البرلمان العراقي،
إن «مجلس العالقات يعمل على
دعم العراق وضرورة عودته إلى
الـحــاضـنــة ال ـعــرب ـيــة ،وأن يـكــون
ً
جـســرا للتواصل فــي المنطقة»،
ً
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن «هـ ـن ــاك ت ــوت ــرا
بين إي ــران والــواليــات المتحدة،
ونـطـلــب مــن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
الـتــدخــل لتخفيف ح ــدة الـتــوتــر،
وأن تقوم بدورها الحقيقي».
وأك ـ ـ ــد أن الـمـجـلــس 02

حرب «مقاطعة» بين
ترامب والديمقراطيين
باإلعالم

رياضة

25

الجولة  ١٦لدوري ڤيڤا:
فوز القادسية على
الكويت يؤجل الحسم

ةديرجلا
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المبارك يستقبل وزير شؤون القوقاز الروسي اليمن :الدعم الكويتي لنا تجربة فريدة
لحماية األمن وإنهاء المعاناة اإلنسانية

ً
مستقبال الوزير الروسي
المبارك
اس ـت ـق ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء
وا لـ ـ ـم ـ ــاء د .خ ــا ل ــد ا لـ ـف ــا ض ــل،
ف ـ ـ ــي قـ ـ ـص ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــف أم ـ ـ ــس،

وزي ـ ـ ـ ــر روس ـ ـ ـيـ ـ ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ش ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــاز
سـ ـ ـي ـ ــرغ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــوت ـ ــاروف
والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لـ ــه ،وذل ــك
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـع ـق ــاد اج ـت ـمــاع
اللجنة الكويتية  -الروسية

المشتركة للتعاون التجاري
واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي
والتكنولوجي.
حـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة س ـف ـي ــر
الكويت لدى روسيا عبدالعزيز
العدواني.

أش ــاد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـيـمـنــي د .معين
عبدالملك أم ــس بــالــدور ال ــري ــادي األصـيــل
للكويت ،بقيادة سمو أمير الـبــاد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،ف ــي دع ــم الـشـعــب اليمني
ودولته منذ سنوات طويلة.
وقــال عبدالملك ،لــ"كــونــا" ،إن "مــا تقدمه
ال ـك ــوي ــت ل ــدع ــم ال ـي ـم ــن وش ـع ـب ــه كـ ــان عـلــى
الدوام تجربة فريدة من أجل إنهاء المعاناة
اإلنـســانـيــة ،والـحــرص على أمــن واستقرار
اليمن".
وأع ـ ـ ــرب ع ــن أصـ ـ ــدق ت ـهــان ـيــه ب ــاألع ـي ــاد
الوطنية الكويتية ،التي تزامنت هذا العام
مع الدعم الكويتي السخي للشعب اليمني
خالل المؤتمر الثالث رفيع المستوى ،لحشد
الدعم لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن،
والذي عقد في جنيف نهاية الشهر الماضي.
ووصف التعهدات الكويتية المعلنة في
المؤتمر بالسخية ،معتبرا توظيفها عبر
ا لـصـنــدوق الكويتي للتنمية االقتصادية

خطوة مهمة تجسد االهتمام الكبير الذي
يوليه األشقاء في الكويت بالوضع اليمني،
وإدراك ـ ـهـ ــم ال ـكــامــل لـطـبـيـعــة االح ـت ـيــاجــات
والعمل المشترك مع الحكومة اليمنية.
وأكــد حــرص حكومته على االستيعاب
األمثل للدعم الكويتي الكريم ،وصوال إلى
تخفيف حــدة األزم ــة اإلنسانية والتعافي
واستعادة مؤسسات الــدولــة اليمنية بكل
قدراتها.

بصمة نبيلة
وأشار عبدالملك إلى أن "الدعم الكويتي
لليمن لــم يـبــدأ فـقــط مــع األزم ــة اإلنسانية
الناجمة عن انقالب الميليشيا العنصرية
وحــربـهــا عـلــى الـشـعــب الـيـمـنــي ول ــم يتأثر
بالظروف والسنوات".
وأوضح أن "الكويت قيادة وشعبا قدمت
دعما صــادقــا وكريما وغير مـشــروط ،بما

ف ــي ذلـ ــك م ــدارس ـن ــا وجــام ـعــات ـنــا وطــرق ـنــا
ومستشفياتنا وكتبنا التي كــان للكويت
فـيـهــا بـصـمــة نـبـيـلــة وف ـع ــال ــة" ،مـضـيـفــا أن
س ـخــاء الـكــويــت وج ـهــودهــا ،بـقـيــادة سمو
أمير البالد ،استمرار لنهج متميز من الدعم
الـكــويـتــي األخـ ــوي الـنـبـيــل وال ـكــريــم لليمن
وشعبه.
وع ــن تقييمه لنتائج الـمــؤتـمــر ،ق ــال إن
ن ـتــائــج ال ـم ــؤت ـم ــر ،ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي جـنـيــف،
كــا نــت ايجابية مــن حيث حجم التعهدات
التي عكست اهتماما صــادقــا مــن األشقاء
ف ــي الـتـحــالــف ال ـعــربــي ب ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
والـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،وب ــزي ــادة بـنـسـبــة 30
في المئة عن العام الماضي ،ليصل حجم
التبرعات الى  2.6مليار دوالر.
يــذكــر أن ال ـكــويــت أعـلـنــت خ ــال مؤتمر
خـطــة االسـتـجــابــة االنـســانـيــة لليمن لعام
 2019تخصيص  250مليون دوالر لتوفير
االحتياجات االنسانية للشعب اليمني.

الساير« :صندوق تمكين النساء» يخفف معاناتهن السفير البريطاني :ملتزمون بتعزيز
ّوقع مذكرة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب و«الهالل األحمر» لتنفيذ برامج الصندوق التعاون الدفاعي مع الكويت
ّ
أشاد األمين العام لالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر الدولي الحاج آسي بمبادرة
جمعية الهالل األحمر الكويتي ،إنشاء
صندوق تنموي لدعم وتمكين النساء
في الدول النامية في العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به آسي
ل ــ"ك ــون ــا" ،اث ــر تــوقـيــع مــذكــرة تفاهم
مـشـتــركــة بـيــن الـجـمـعـيــة واالت ـح ــاد
الدولي ،للمشاركة في إدارة وتنفيذ
بــرامــج الـصـنــدوق ،بما فــي ذل ــك في
مناطق األزمات والصراعات.
وق ـ ـ ــال آس ـ ــي إن ال ـج ـم ـع ـيــة أح ــد
األعضاء األكثر نشاطا في االتحاد،
سواء في دول المنطقة أو في المناطق
التي تنتشر فيها األزم ــات ،وينشط
فيها االتحاد الدولي ،ويعتبر مثاال
يحتذى بــه ،ويعكس تميز وري ــادة
العمل اإلنساني الكويتي.
وأكد أن هذا الصندوق يمثل نقلة
نــوعـيــة ف ــي الـعـمــل اإلن ـســانــي ال ــذي
يـقــدمــه ال ـهــال األح ـمــر ،السـيـمــا أنــه
مخصص للنساء ،ويــدار من قبلهن
ول ـبــرامــج وم ـشــاريــع لمصلحتهن،
س ـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم أو ال ـص ـح ــة
والـحـمــايــة ،وإم ـكــان اإلع ــاش ــة ،وهي
كـلـهــا اس ـت ـث ـم ــارات ل ـهــا ع ــائ ــد على

المدى البعيد ،ويمتد تأثيرها على
المجتمع.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للهالل األحـمــر د .هــال الـســايــر في
تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" ،إن "ف ـكــرة إنـشــاء
هذا الصندوق انبثقت أثناء المؤتمر
الـعــاشــر لــاتـحــاد الــدولــي للصليب
األحمر ،والهالل األحمر في العاصمة
الفلبينية مانيال العام الماضي ،حيث
اقترح الهالل األحمر الكويتي إنشاء
آلية لدعم الـمــرأة فــي ال ــدول النامية
ً
واألكثر فقرا بقيمة مليون دوالر".
وأوضح الساير انه "رغم أن المرأة
نصف المجتمع فإن حقوقها مفقودة
فــي كثير مــن ال ـ ــدول ،السـيـمــا اثـنــاء
األزمـ ــات والـ ـك ــوارث ،ل ــذا فـقــد أخــذت
الجمعية ه ــذه ال ـم ـبــادرة لمصلحة
المرأة ،والتي يمكن مثال من خاللها
دعم المشاريع ،والتي لها انعكاسات
قوية على مختلف المجتمعات".
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن "تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ع ـمــل
الصندوق تحت مظلة االتحاد الدولي
للصليب األح ـم ــر وال ـه ــال األحـمــر
سيكون لــه دور فـعــال ،نظرا لشبكة
أن ـش ـط ـتــه ال ــواس ـع ــة ال ـت ــي ستصب
فــي مصلحة مــا نسعى ال ـيــه ،وهــو
التخفيف من معاناة النساء".

تفقد المدمرة «إتش إم إس دراغون» في ميناء الشويخ

الحاج آسي والساير والسفير جمال الغنيم ومها البرجس خالل التوقيع

مفخرة للعمل اإلنساني المحلي
ذكر مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخــرى في جنيف السفير
جمال الغنيم ،في تصريح لـ"كونا" أن أمس األول
كــان يــوم الكويت في االتـحــاد الــدولــي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر.

مشاركة كويتية باليوم العالمي للمرأة
مسيرة المواطنات حافلة باإلنجازات ودور ريادي في التنمية
تـ ـش ــارك ال ـك ــوي ــت األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وال ـع ــال ــم
االحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ويـ ـحـ ـم ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام شـ ـع ــار "ن ـط ـمــح
للمساواة ..نبني بذكاء ..نبدع من أجل التغيير".
وأثبتت المرأة في الكويت من خالل تاريخها
الحافل باإلنجازات دورها الريادي والفاعل في
مسيرة التنمية التي تشهدها البالد في شتى
م ـجــاالت ال ـشــأن ال ـعــام والمجتمع واالقـتـصــاد
والسياسة وغيرها.
ً
ً
وأدت المرأة الكويتية دورا كبيرا إبان الغزو
العراقي للكويت في أغسطس عام  1990إذ وقفت
في صف الرجل لمقاومة االحتالل ،فمنهن من
استشهدت ومن أسرت ،وكانت سناء الفودري
أول شهيدة على تراب الوطن ،ولحقتها أسرار
القبندي وبقية شهيدات الــوطــن ،اللواتي بلغ
عددهن  82شهيدة.
ً
ً
ً
وحققت المرأة انتصارا سياسيا كبيرا حينما
وافــق مجلس األمــة فــي  16مايو  2005وخــال
جلسة ماراثونية على االقتراح بقانون المقدم
مــن الحكومة بتعديل نــص ال ـمــادة األول ــى من

وق ــال الغنيم أن تفعيل عمل ه ــذا الصندوق
مـفـخــرة للعمل اإلنـســانــي الـكــويـتــي ،السـيـمــا أن
ً
التنفيذ سيبدأ انطالقا من دول جنوب شرقي آسيا
ومنها إلى مختلف مناطق العالم ،حيث تنتشر
معاناة النساء من تبعات الكوارث.

زار وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ،يرافقه وكيل
الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ
والوكيل المساعد لشؤون اإلقامة اللواء طالل معرفي ،المعرض
األمني الشرطي  2019المقام في المملكة المتحدة (فرانبرو –
هامبشاير).
ً
وتفقد النهام ،خالل جولته ،عددا من بوثات المعرض الذي
يتضمن أحدث المعدات ووسائل الحماية األمنية التي تخدم
الـشــرطــة واألم ــن الـحـكــومــي مـثــل تحليل الـمــرئـيــات ،ووســائــل
االت ـص ــال واألم ـ ــن اإلل ـك ـتــرونــي واألم ـ ــن ال ـس ـبــرانــي وكــام ـيــرات
المراقبة واالطالع على أجهزة كشف الجوازات المزورة ومطابقة
المعلومات للجوازات اإللكترونية مع الصور للمسافرين .كما
التقى النهام نائب مساعد المفوض للشرطة في المحافظة،
حيث تم تبادل وجهات النظر فيما يخص العمليات اإلرهابية
األخيرة في لندن وطرق مكافحتها تكنولوجيا.
وعن هذه الزيارة ،قال النهام إنها تأتي في إطار السعي الدائم
لنائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الفريق م .الشيخ
خالد الـجــراح إلــى تحديث جميع قطاعات المؤسسة األمنية
ً
وتزويدها بأكثر المعدات واألجـهــزة تطورا لدعم أمــن الوطن
ومواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا األمنية في أكثر
ً
دول العالم تقدما.
وعلى هامش الــزيــارة ،قــام الفريق النهام بحضور محافظ
العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بزيارة المقدم مساعد
ثابت المهنا ،والذي سبق أن تعرض لحادث مروري ويستكمل
عالجه في أحــد المستشفيات البريطانية ،حيث اطمأن على
وضعه الصحي من الفريق الطبي المعالج وأبلغه تحيات الوزير
الجراح وتمنياته بالشفاء العاجل.

الكويت ...المحطة األخيرة
من جانبه ،قال قائد المدمرة مايكل كارتركين
إن زيارة المدمرة للكويت هي المحطة األخيرة لها
في المنطقة قبل مغادرتها الى بريطانيا بعد 6
أشهر تقريبا من بقائها في المنطقة.
وأض ــاف" :ك ــان لدينا عــدد مــن الـمـهــام ،ونحن
نركز الى حد كبير على توفير أمن بحري إقليمي
مــن خــال العمل مــع الـقــوات البحرية فــي جميع
الدول األخرى".
وأوضح أن مهمة المدمرة الرئيسة هي القيام
بعمليات مـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات فــي بـحــر الـعــرب،
وحققت نجاحا كبيرا في هذا الصدد ،إذ تم ضبط
أكثر من  15طنا من المخدرات التي كان يمكن أن
تشق طريقها عبر اليمن وإفريقيا لتصل أخيرا
الى أوروبا.
وأضاف" :بعد  6أشهر من العمليات الناجحة
سنغادر الكويت ونعود الى بريطانيا ،إذ سيتم
استبدال مدمرتنا بمدمرة "إتش إم إس مونروز"
التي ستتمركز في المنطقة بشكل دائم لألعوام
الثالثة القادمة لمواصلة العمل الذي قمنا به".

الغنيم :بلدنا منارة للديمقراطية في المنطقة

أكد أن السعودية حققت قفزات نوعية في قضايا حقوق اإلنسان

قانون االنتخاب ،بما يسمح للمرأة بممارسة
حقها في الترشح واالنتخاب.
وب ــدأت أولــى خـطــوات القيادة الكويتية في
تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على
خــريـطــة الـعـمــل والـتـنـمـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،حينما
أعلن مجلس الوزراء في شهر يونيو عام 2005
اختيار المهندسة فاطمة الصباح والمهندسة
فوزية البحر لعضوية المجلس البلدي.
وف ــي مجلس األم ــة  2008تـقــدمــت  27ام ــرأة
ً
بطلب الترشح رسميا النتخابات المجلس ورغم
عدم تمكنهن من تحقيق الفوز ،فإن الممارسة
ً
الـفـعـلـيــة أكـسـبــت ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة م ــزي ــدا من
الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس .2009
واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار
العملية السياسية في البالد ،إذ أصبح وجود
ً
ً
المرأة في التشكيل الــوزاري أمــرا ضروريا فلم
يخل تشكيل وزاري منذ عام  2006وحتى عام
 2018مــن وج ــود وزيـ ــرة أو اثـنـتـيــن ضـمــن أي
حكومة.

النهام تفقد المعرض األمني
الشرطي بالمملكة المتحدة

أك ــد السفير الـبــريـطــانــي ل ــدى الـكــويــت مايكل
دافنبورت التزام بالده بمواصلة تعزيز التعاون
الدفاعي مع الكويت ،الفتا الى أن بريطانيا وقفت
دائـمــا جنبا الــى جنب مــع الـكــويــت فــي مواجهة
التهديدات المشتركة على مدى عقود من الزمن.
وق ــال داف ـن ـبــورت ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،عقب
تفقده للمدمرة البريطانية "إتش إم إس دراغون"
الـمــوجــودة فــي ميناء الـشــويــخ بــالـكــويــت ،مساء
أمس األول ،إن زيارة المدمرة للكويت ستساهم
في تعزيز العالقات الدفاعية القائمة بين البلدين
منذ فترة طويلة.
وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي في اطار العالقات
الثنائية بين البلدين ،ال سيما في النهج الدفاعي
بــال ـجــانــب اإلق ـل ـي ـم ــي" ،مـهـنـئــا ال ـم ـســؤول ـيــن في
المدمرة بالعمليات الناجحة جدا التي أجرتها
فــي الـمـنـطـقــة ،وع ـلــى وج ــه الـخـصــوص عمليات
ضبط المخدرات.
وحول ما إذا كان خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ــي سيؤثر على عالقتها بــدول المنطقة،
اكد دافنبورت لـ "كونا" أن هذه الخطوة لن يكون
لها تأثير سلبي على عالقات بريطانيا مع الدول
خارج االتحاد األوروبي.
وأعــرب عن تفاؤل بالده إزاء عالقتها مع دول
الـمـنـطـقــة ،خــاصــة ال ـكــويــت وسـعـيـهــا القـتـنــاص
كل فرصة لالرتقاء بها ،مردفا أننا "نتطلع الى

تـطــويــر ال ـت ـعــاون مــع ال ـكــويــت فــي م ـجــاالت مثل
التعليم والصحة واألمن السيبراني وأمن الطيران
والتجارة".

«فيفا» يرشح الكويت ُوعمان...

ً
مباريات كأس العالم  ،»٢٠٢٢مضيفا ،في تغريدة له أمــس« :على
مسؤولي الحكومة االسـتـعــداد الـتــام وتهيئة الـظــروف لمثل هذا
الحدث التاريخي».
بدوره ،بارك النائب أحمد الفضل للكويت وعمان دعوة «فيفا»
لهما «للمشاركة في شــرف تنظيم كــأس العالم مع قطر الحبيبة
ً
الكريمة» ،معتبرا أن ذلــك الترشيح «إن دل فإنه يــدل على توطد
ً
العالقات مع المنظمات الدولية ،وثقتها بمؤسسات الدولة ،فضال
ً
عن توهج العالقات الخليجية مؤخرا».
وأكد ضرورة «التفكير في الطرق ووسائل التنقل واالستراحات
والفنادق والترفيه واألمن والتسهيل والترويج والتسويق ،وبناء
ما ال يقل عن  4استادات جديدة ال تقل سعتها عن  40ألف متفرج»،
ً
معربا عن اعتقاده بأن «الحكومة ال تملك القدرة على إنجاز ذلك،
من دون إنشاء هيئة عليا لتنظيم كــأس العالم ،تتعاقد مع أكبر
الشركات العالمية لمساعدتها على إدارة هذا الحدث االستثنائي».
وكانت «الجريدة» نشرت أن الكويت بدأت في االستعداد إلمكانية
االستضافة الجزئية ،واستفسرت مــن تركيا عــن إمكانية إقامة
مالعب دولية في فترات زمنية قياسية.

قيادي في «الجمارك» ِّ
يهرب...

ال تكون بوابة لعبور الجرائم من بعض العاملين بها.
وعلى صعيد آخر ،قالت المصادر ،إن التحقيقات التي أجرتها
«ال ـج ـمــارك» بـشــأن الـشـحــن ال ـجــوي كشفت عــن وج ــود تــاعــب من
إحدى الشركات المسموح لها بالعمل داخل المطار ،والتي كانت
تضع المواد التابعة لها بأحد المخازن للتغطية ،في حين تبين
ً
عدم وجود هذا المخزن حاليا ،إذ تمت إزالته منذ سنوات طويلة.
وبينت أن هــذه الـمــواد كــان يتم إدخــالـهــا إلــى الـســوق المحلي

شـ ـ ــددت ال ـك ــوي ــت أمـ ـ ــام م ـج ـلــس األم ــم
الـمـتـحــدة لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،أم ــس ،على
"الـ ـح ــق ال ـس ـي ــادي ل ـكــل دول ـ ــة بــالـتـعــامــل
مع قضاياها الداخلية ،وفقا ألنظمتها
الوطنية".
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها
م ـن ــدوب ـه ــا الـ ــدائـ ــم لـ ــدى األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
والمنظمات الدولية األخــرى في جنيف
ال ـس ـف ـي ــر ج ـ ـمـ ــال ال ـغ ـن ـي ــم أمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــدورة
األرب ـع ـيــن لـلـمـجـلــس ،وال ـم ـتــواص ـلــة بين
الـ ــ 25مــن فـبــرايــر الـمــاضــي إل ــى الـ ــ 22من
ً
مارس الجاري ،ردا على التقرير السنوي
لمفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
ميشيل باشيليت.
وأض ــاف الغنيم أن الـكــويــت أصبحت
منارة للديمقراطية والحرية في المنطقة،
وتثبت يــومــا بعد يــوم أنـهــا بلد منفتح
ع ـلــى ال ـع ــال ــم ي ـح ـتــرم ك ــل ال ـح ـق ــوق الـتــي
التزم بها.
وأردف ان ال ـك ــوي ــت اط ـل ـعــت ع ـلــى ما
ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه

المملكة العربية السعودية ،مشيرا إلى
أن "المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة
في قضايا حقوق اإلنسان ،السيما حقوق
ال ـم ــرأة ،رغ ــم الـتـحــديــات الـتــي تواجهها،
وهو األمر الذي يستحق منا كل اإلشادة
والدعم".

الحياد والحوار
وقال إن "الكويت تؤكد أهمية احترام حق
المجتمعات فــي اخـتـيــار الـقـيــم والـمـبــادئ
والمنهج المناسب لـهــا ،لحماية وتعزيز
حقوق اإلنسان ،وتدعو المجلس إلى احترام
مبادئ الحياد والـحــوار والدفع بالتعاون
الــدولــي الـبـنــاء ،األم ــر ال ــذي يتطلب تجنب
المعايير المزدوجة واالنتقائية ،ومحاوالت
تسييس أعمال المجلس وتأزيمه".
وأوض ــح الـغـنـيــم أن "ال ـعــالــم فــي مرحلة
حاسمة تسبق الموعد الذي حددته األسرة
الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"،
مشيرا إلى أنها "أهداف نجد في صميمها
حقوق اإلنسان ،لما لهذه الحقوق من أهمية

رغم أنها تباع بمنطقة معفاة من الجمارك ،مما ُي ّ
فوت على الدولة
تحصيل الرسوم ،مشيرة إلى أن اإلدارة تعمل على احتساب تلك
الـمـبــالــغ الـمـهــدرة مـنــذ س ـنــوات ،وال ـتــي قــد تـصــل إل ــى مـئــات آالف
الدنانير ،وإحــالــة المتجاوزين إلــى النيابة لــرد تلك األم ــوال إلى
الخزينة العامة.
وأشــارت إلى أن فرق التحقيق األخيرة بــدأت تظهر العديد من
مكامن الخلل في بعض المواقع التابعة لإلدارة ،مؤكدة أن الجهود
مستمرة لكشف هذا الخلل وإحالة المسؤولين عنه إلى القضاء
لمحاسبتهم بسبب استباحتهم المال العام.

ترودو يعزو أخطر أزمة سياسية...
الفساد الموجهة إليها ،لكن ترودو قال إنه طلب منها «إعادة النظر
ً
ً
في قرارها ،ألنني اعتقدت أنه كان حازما» ،مشيرا إلى أنه لم يعتقد
أن طلبه «سيفسر على أنه ضغط غير مناسب».
وتسببت الفضيحة في استقالة رايبولد ورئيسة مجلس الخزانة جين
فيلبوت ،وباتس ،في وقت ُيرجح محللون أن يقدم مسؤولون آخرون
في الحكومة استقالتهم ممن ذكرت رايبولد أسماءهم في التحقيقات.
وتــواجــه الشركة الكندية اتهامات بالفساد ،إذ ثبت تقديمها
رشوة مالية بقيمة  36مليون دوالر لمسؤولين ليبيين بين عامي
 2001و ،2011ويأتي الساعدي القذافي ،نجل الرئيس السابق معمر
القذافي ،على رأس قائمة من تلقوا الرشا.
وفي حال إدانة الشركة ،عمالق الهندسة والبناء ،فإنها ستواجه
عقوبة حظر الحصول على عقود حكومية مدة  10أعوام.
لكن الـســؤال األهــم هو ما مــدى تأثير هــذه القضية على فرص
تــرودو في االنتخابات القادمة ،والتي تظهر استطالعات الــرأي
األخيرة ّ
تقدم المعارضة المحافظة بشكل كبير في نوايا التصويت؟
وطالب رئيس حزب المحافظين ،أندرو شيير ،باستقالة ترودو،
ً
مؤكدا أنه خسر «السلطة األخالقية» الالزمة للقيادة.

لتحقيق األمــن والسالم والــرخــاء للبشرية
جمعاء".

مبدأ المسؤولية
وقــال إن الكويت على قناعة بــأن نجاح
األس ــرة الــدولـيــة سيعتمد بشكل أســاســي
على قدرات المجتمع الدولي على تأسيس
شراكة عالمية فعالة ،وفق مبدأ المسؤولية
ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ق ـض ــاي ــا ح ـقــوق
اإلنسان.
وذكـ ـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت ت ـش ـعــر ب ــال ـق ـل ــق مــن
ت ــده ــور ال ـحــالــة اإلن ـســان ـيــة ف ــي أج ـ ــزاء من
المنطقة ،حيث تدور سلسلة من النزاعات
المسلحة التي تنتهك الحقوق األساسية
ألبناء بعض الشعوب الشقيقة ،وتعرضهم
ل ـل ـم ـخــاطــر ،وت ـن ـت ـهــك ال ـح ـق ــوق األســاس ـيــة
للفئات الضعيفة.
وأكــد أن "الـكــويــت تدين بشدة استمرار
ال ـقــوات اإلســرائـيـلـيــة فــي احـتــال األراض ــي
الفلسطينية ،وارتكابها النتهاكات صارخة
ضد الشعب الفلسطيني األعزل".

«مجلس العالقات» يدعو...
يسعى إلــى تـجــاوز األزم ــات والـخــافــات العالقة ،وتوحيد الجهود
ً
العربية والدولية ،الفتا إلــى أن وفــد المجلس ،الموجود في بغداد
ً
ً
منذ أيام ،التقى الرئاسات العراقية والسفراء األجانب ووفدا أميركيا
رفيع المستوى والسفير الروسي لدى العراق.
وحذر رئيس الحكومة العراقية السابق واشنطن من أنه «ال مجال
ً
لحرب جديدة في المنطقة» ،مشددا على أن «العراق ال يريد أن يبقى
ً
مركزا للصراع الدولي واإلقليمي».
وأشار إلى أن «المنطقة تمر بظروف صعبة وتوترات واقتتال ،وما
يؤثر على دولة يؤثر على أخرى ،فما يحصل في سورية أو لبنان أو
ً
ً
ً
غيرها من الدول سيؤثر على العراق أيضا» ،كاشفا عن تقديمه طلبا
إلى حكومة بالده لـ «دراسة الجيل الثالث لتنظيم داعش».
بدوره ،قال الجميل إن «كل دولة عربية لها خصوصيتها ومشاكلها
ً
ً
الخاصة ،لكن هنالك أمــورا وقواسم مشتركة» ،موضحا أن المبادرة
العربية للسالم ،التي أقرت في  ،2002هي اإلطار الصحيح لحل القضية
الفلسطينية« ،وغير ذلك هو خــارج عن الطريق» .ولفت الجميل إلى
ً
أن «مجلس العالقات يجمع نخبا أكاديمية وسياسية تعمل لتقريب
وجهات النظر والقواسم المشتركة بين دول المنطقة وبلورتها إلى
موقف موحد من القضايا الراهنة» .من جانبه ،لفت السنيورة إلى أن
«مجلس العالقات يسعى إلى تحقيق التكامل االقتصادي في المنطقة،
ويؤكد ضرورة توسيع التبادالت التجارية بين دول المنطقة كافة ،مع
تأصيل االحترام المتبادل بين جميع الدول للسيادة الكاملة ،والتعامل
ً
بالمثل ،فضال عن ضرورة إقامة عالقات بين الدول العربية مع إيران
وتــركـيــا» .ب ــدوره ،أشــار مــوســى إلــى أن «قــوة مجلس الـعــاقــات تكمن
في إيجاد معالجات لــأزمــات التي تعيشها المنطقة بوجود نخب
ً
وشخصيات مؤثرة بين أعضائه» ،مؤكدا «اقتراب تشكيل لوبي عربي؛
ً
لتوحيد وجهات النظر والمواقف ،وصوال إلى خطوات مقبولة داخل
المحيط العربي ومجتمعات هذه الدول».

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻟﺠﻨﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ »اﻷﺷﻐﺎل« ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻄﺮق
ﺗﻀﻢ »اﻟﺪﻓﺎع« واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و»اﻷﺑﺤﺎث« ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ »اﻟﻄﺮق« ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﻟﺨﺰي أﺻﺪر
 3ﻗﺮارات ﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﻳﺮ
اﻟﺼﻠﺒﻮخ

أﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻹﺳـﻜــﺎن،
د .ﺟـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ،أﻣ ــﺲ ،ﻗــﺮارا
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ "وزارة
اﻷﺷﻐﺎل ،ووزارة اﻟﺪﻓﺎع ،وﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ،ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد "اﻷﺷﻐﺎل"
ﻓ ـ ــﻲ إﺻ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺮق واﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل و 6أﻋﻀﺎء.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ـﻘــﺮار إﻟ ــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـ ـ ــﻼزم ﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة وﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق ﺣ ــﻮل
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺧ ـﻄــﺔ إﺻـ ــﻼح اﻟـ ـﺸ ــﻮارع،
ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ،ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ ،وﺑـ ـﺤ ــﺚ ﺳـﺒــﻞ
ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﺑ ـ ــﻮﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮي ﻋ ـﻠ ــﻰ
أن ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـﻔـﻨــﻲ
واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎري ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ إﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻓـ ـﺤ ــﻮص
إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت ،واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،وﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺿﺒﻂ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺠﻮدة.
و ﺗــﺮ ﻓــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي
ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداء وﻛﻔﺎء ة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات،
وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﺮق وأﻋﻤﺎل ﺿﺒﻂ

إﺣﺎﻟﺔ َ
ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر
أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺰي أﻣﺲ
ﻗﺮارا ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺸﺒﻜﺎت
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب
ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻄﺎر.
وﻛﻠﻒ اﻟﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓﺮاج
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر واﻹﻫﻤﺎل واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ وإﺷﺮاف
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ

ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮق ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ،
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاءات ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﺻﺪر اﻟﺨﺰي ﻗﺮارا آﺧﺮ ﺑﺘﺪوﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮي إدارة ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮا
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻣﻬﻨﺪ اﻟﺨﻴﺎط ﻟﺤﻮﻟﻲ ،وﺟﻌﻔﺮ
اﻟﻘﻄﺎن ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،وﻋ ــﺎدل دﺷﺘﻲ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ،وﻋﻤﺎش اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮا ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻷﺣﻤﺪي ،وﺳﺎرة اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮة ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري ﻣﺪﻳﺮا ﻹدارة ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ
اﻷﺷﻐﺎل.

اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻔﻠﺖ.
وﺷـ ـ ــﺪدت ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ إﺟ ــﺮاء
ﻓﺤﻮص ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﺮﺻﻒ،
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ،وﺳــﻼﻣــﺔ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ وﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم ﺿ ـﺒــﻂ
اﻟ ـﺠ ــﻮدة اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )(ICO
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮات وزارة
اﻟﺪﻓﺎع وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

إﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل ،م .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺰي ،أﻣﺲ،
 3ﻗ ــﺮارات ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓــﺮق إﺷــﺮاف،
ورﻗﺎﺑﺔ وﺿﺒﻂ ﺟﻮدة وﺷﺮاء ﻟﺒﺪء
أﻋـﻤــﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ وإﺻ ــﻼح اﻟﻄﺮق
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺨﺰي اﻷول ،اﻟﺬي
ﺣﺼﻠﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻋـﻠــﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻪ ،ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ
وإﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و 7أﻋﻀﺎء.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ـﻘــﺮار إﻟ ــﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻳ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺨـﻄــﺔ
واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ ﺿ ـﺒ ــﻂ وﺗ ــﻮﺛ ـﻴ ــﻖ
اﻟـﺠــﻮدة ،واﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ وإﻧ ـﺸــﺎء
وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻄــﺮق ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻔــﺮق

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺰي

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ اﻹ ﺷ ــﺮاف
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘ ــﻮد
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ،اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﺤ ــﻮص وﺿـ ـ ـﺒ ـ ــﻂ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮدة
واﻷﺑﺤﺎث ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.

وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻳـﻘــﻮم
ﺑــﺎﻟـﻔـﺤــﺺ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ واﻟـﻜـﺸــﻒ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ،وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت،
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
واﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻷﺳﻔﻠﺘﻴﺔ.
وأﻋـﻄــﻰ اﻟ ـﻘــﺮار ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻷﺳ ـﻔ ـﻠــﺖ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة واﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات
واﻵﻻت و ﻣـ ـ ــﺮا ﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ا ﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد
 AASHTOﻓ ــﻲ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ ﻃـﺒـﻘــﺎت
اﻟ ــﺮﺻ ــﻒ اﻷﺳ ـﻔ ـﻠ ـﺘ ــﻲ ،وﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻓﺤﻮص THIRD
 ،PARTYإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ

ﻓﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،أﺻ ـ ــﺪر
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺰي ﻗـ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ
رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ وﺿ ـﺒ ــﻂ ﺟ ـ ــﻮدة وﻓ ـﺤــﺺ
واﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎرات ﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
وإﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ ﻋـﻠــﻰ
أﻋﻤﺎل اﻷﺳﻔﻠﺖ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﻌﺜﻤﺎن.

اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻄﺔ اﻷﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﻮص
اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻊ أي ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت
اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻷﻋﻤﺎل.
وأﻛـ ــﺪ ﻗ ـﻴــﺎم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎت
اﻟﺮﺻﻒ اﻷﺳﻔﻠﺘﻲ ،ورﺻﺪ ﺣﺎﻻت
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻘ ـﻘ ــﺎت وﻏ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟـﻤـﻌــﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ،واﻋـﺘـﻤــﺎد
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻓﺤﺺ " "FWDاﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮاء
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،أﺻــﺪر اﻟﺨﺰي
ﻗـ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮاء
اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻓــﻲ "اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل" ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
وﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة و 6أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء،
وﺗـ ـﺨـ ـﺘ ــﺺ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ات ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت،
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرﺳـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰاﻳ ـ ــﺪات
وﻋﺮوض اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ،
واﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟـﻜــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺷــﺮاء ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻣ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ،وأﺳـﺒــﺎب اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
إن وﺟـ ــﺪت ،واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ
ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

»اﻟﺸﺆون« :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻤﺮاﻛﺰﻫﻢ »اﻟﺼﺤﺔ« :ﻻ ﺗﺪوﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ وﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ

ً
رﺿﺎ :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زراﻋﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻗﺮﻳﺒﺎ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺎدي اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻧــﺎدي اﻟﺒﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،وﻳﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺒﻼد.
وأﻛ ـ ــﺪت وﻛـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـ ــﻮزارة ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ واﻟــﻮﻛ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺴﻦ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي أن اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻳـﺘـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻋ ـﻴــﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ورش ﻳﺘﺪرب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺒﺎر
ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻗﺪراﺗﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ٍ
ً
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮزارة.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻞ
ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ "ﺗﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إدارﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".
وﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة إدارة رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ د .أﻣــﺎﻧــﻲ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن
اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎدي ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ا ﻟ ــﻮرش اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل
وأﺧﺮى ﻟﻠﻨﺴﺎء.
وأﺿــﺎﻓــﺖ د .اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي
أو ﺑﻄﺎﻗﺔ "أوﻟﻮﻳﺔ" أو ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ أو ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "أوﻟــﻮﻳــﺔ" ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ إﺻــﺪار  17أﻟــﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ
"أوﻟــﻮﻳــﺔ" ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة ﺧــﺪﻣــﺔ  3500ﺣــﺎﻟــﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ.

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻧ ـﻔ ـ ـ ــﻰ وﻛ ـ ـ ـ ـﻴـ ــﻞ وزارة اﻟﺼ ـ ــﺤﺔ
د .ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿ ــﺎ إﺟ ــﺮاء ﺗــﺪوﻳــﺮ
ﻗــﺮﻳــﺐ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت واﻻدارات
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ:
"ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻋـﻠـﻤــﻲ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺗــﺪوﻳــﺮ
ﻗﺮﻳﺐ".
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ "واﻛ ــﺎﺛ ــﻮن
أﺻ ــﺪﻗ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻠــﻮب" اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
اﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـﺼ ــﺪرﻳ ــﺔ ،ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﺐ واﻷﻃﺒﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،إن وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺗﻘﻮم ﺑــﺈﺟــﺮاءات ﻋــﺪﻳــﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
أﻣـ ــﺮاض اﻟـﻘـﻠــﺐ واﻟ ـﺤــﺪ ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻣﻦ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺳـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة ،وإدﺧﺎل
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮﻻت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺟ ـﻬــﻮد
اﻟ ـ ــﻮزارة ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻓـﻘــﻂ ،ﺑﻞ
ً
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ووﻗﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ.
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
إدﺧ ــﺎل ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زراﻋﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻋﻼج ﻓﺸﻞ
ﻋﻀﻠﺘﻪ ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻘــﺮﻳــﺐ،
وﺑ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل .وأوﺿـ ــﺢ أن  40ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑﺴﺒﺐ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻷﻣـ ــﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ،

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،أﻛـ ــﺪ وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة د .ﻓـ ــﻮاز اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ أﻧــﻪ
ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ

اﻟﺼﺤﺔ ﻻﺳـﺘـﻘــﺪام  2000ﻣﻤﺮض
وﻣﻤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻮزارة.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪورﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮة

 ٪١٠ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺿﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊ
ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ﻟﻌﻼج أﻣــﺮاض اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻨﻄﻖ د.
ﺗﻤﻴﻢ اﻟﻌﻠﻲ أن ﻧﺤﻮ  10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎن
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳـﻌــﺎﻧــﻮن ﺿـﻌــﻒ اﻟـﺴـﻤــﻊ ،وﻫ ــﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ إﻃ ـ ــﻼق اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ
»اﻓ ـﺤــﺺ ﺳـﻤـﻌــﻚ« ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴــﻮز أﻣــﺲ،

أن ﻧﺤﻮ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺿﻌﻔﺎ
ﺷﺪﻳﺪا ،واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﻂ وﻣﺘﻮﺳﻂ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺣـ ــﺎﻻت ﺿ ـﻌــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻊ ﻓﻲ
ازدﻳ ــﺎد ﻣﻄﺮد ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺣﺴﺐ آﺧــﺮ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻫــﻮ اﻟ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول.

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣـ ــﺮاض اﻟـﺼــﺪرﻳــﺔ د.
رﻳﻢ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ أن ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻘﻠﺐ اﻟـﺘــﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻷﻃـﻔــﺎل
ﺑﻠﻎ  21674ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﻘﺴﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ  7952ﻗﺴﻄﺮة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻬﺎ ان "واﻛﺎﺛﻮن أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻘﻠﻮب"
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ وﺗ ــﻮﻋ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ وﺿﺮورة
ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ً
ً
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻣﻌﺮﺿﺎ ﺻﺤﻴﺎ
ً
ً
ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ وﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎر
واﻷﻃﻔﺎل وﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :إﺻﺪار أرﻗﺎم ﺟﻠﻮس ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ٢٥أﺑﺮﻳﻞ
• اﻟﻐﻴﺺ ٢ :ﻣﺎﻳﻮ إﻏﻼق ﺳﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ •  ٢٠اﻟﺠﺎري آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻹرﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻠﻜﻨﺘﺮول
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
وآﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺘﺮول اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
.2019/2018
وﺣ ـ ــﺪد وﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮة

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮرت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻟﺼﻔﻮف اﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ  7ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ
ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ،أﺻــﺪرت اﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪارس ﺑﻀﺮورة
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  25أﺑﺮﻳﻞ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ  18أﺑﺮﻳﻞ ،وذﻟﻚ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ.

ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﺣـﺼـﻠــﺖ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ  25أﺑﺮﻳﻞ
ً
ﻣ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺪا ﻹﺻ ـ ـ ـ ــﺪار أرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﺟ ـﻠــﻮس
ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳــﺔ ،وآﺧ ــﺮ
ﻣــﻮﻋــﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻛ ـﺸــﻮﻓــﺎت ﺑــﺄﺳـﻤــﺎء
اﻟﻄﻠﺒﺔ وأرﻗﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ واﻹﻋﻔﺎءات وﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮاد )ﻓﺘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ أو
ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺎﻣﻞ( ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ رﻓﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﻜﻨﺘﺮول ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺎح
ﻟﻠﻤﺪارس وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺺ ،أن أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻜ ـﻨ ـﺘــﺮول ﺑ ـ ــﺪأت ﻓ ــﻲ  3اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺘــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎزل
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﻋﺪ
أﻗﺼﺎه اﻟﺨﻤﻴﺲ  13ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري،
وﻳﻜﻮن اﻷرﺑﻌﺎء  20ﻣﻨﻪ آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ
اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت وإرﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
اﻷﺣـ ــﺪ  14أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ ﻫ ــﻮ آﺧ ــﺮ ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﺼــﻒ اﻟـﻌــﺎﺷــﺮ
واﻟـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدات
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ إن وﺟﺪت.

ﺳﺤﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺳﻴﺴﺤﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪارس
وﺳـﻴـﻨـﻘـﻠـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﻨ ـﺘــﺮول ﻓ ــﻲ 8
أﺑﺮﻳﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج
اﻟﺠﺪول ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ورﺻﺪ
درﺟﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺤﺮ واﻟﻌﻤﻠﻲ وﻣﻮاد ﺧﺎرج اﻟﺠﺪول
ﺳﺘﺘﻢ ﻣــﻦ اﻷﺣ ــﺪ  28أﺑــﺮﻳــﻞ ﺣﺘﻰ
اﻷرﺑﻌﺎء  1ﻣﺎﻳﻮ.
وﺷ ــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻔﻞ ﺳﺠﻞ
اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﻟـﻠ ـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ درﺟـ ــﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
 2ﻣــﺎﻳــﻮ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻢ رﻓ ــﻊ ﻛــﺮوت

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﻟﺠﺎن
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﳌﺎء أن اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ّ
وﺟﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺮارات ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻌﺎﻣﻴﻤﻪ ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻣﺎ ورد
ﺑﺸﺄن إﺻﺪار اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺮارﴽ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻟﻴﺲ دﻗﻴﻘﴼ ،ﻣﺆﻛﺪة أن
ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ أي
ﻗﺮار ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻫﻲ ﻣﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺎﺿﻞ أﺻﺪر اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارﴽ وزارﻳﴼ ﺑﺸﺄن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻮزارة ﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ »ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح«

أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  N٨ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ  ٣١٦ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ٤٠٠
م ،٢ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
 .٢/١/٢٠١٨وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎ ﺣﺪدت ﻳﻮم ﻏﺪ
ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺣﺪ ﻣﻮﻋﺪﴽ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﺣﺪدت اﻻﺛﻨﲔ
اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺮﻋﺔ .ودﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻗﺴﺎﺋﻢ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ
ﳌﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻨﻌﻰ اﻟﻔﻼح:
ﻧﻤﻮذج ﻣﺸﺮف ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻛﺎﺛﻮن
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺴﻜﺮي واﻟﺴﺮﻃﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ

اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن وﻛ ـﺸ ــﻮف اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎداة ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﻜـﻨـﺘــﺮول ﻳ ــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ 9
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ،وﻫ ــﻮ آﺧ ــﺮ ﻳ ــﻮم ﻻﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻋ ـﻠــﻰ درﺟ ـ ــﺎت أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺴﻨﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج اﻟﺠﺪول،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن ﻣــﻮﻋــﺪ اﺻـ ــﺪار أرﻗ ــﺎم
ﺟ ـﻠــﻮس ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻫﻮ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ .وأوﺿ ــﺢ أن
اﻟﻤﺪارس ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮأﺳﻴﺔ
ﻟ ـﻤــﻮاد ﺧ ــﺎرج اﻟ ـﺠــﺪول ﺑـﻌــﺪ رﺻــﺪ
اﻟــﺪرﺟــﺎت وﻗـﺒــﻞ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻜﻨﺘﺮول
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺒﻠﺖ
أو ﻟ ــﻢ ﺗـﻘـﺒــﻞ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟ ـﻤ ــﺪارس
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ إدﺧﺎل
اﻟﺪرﺟﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻟﻠﻜﻨﺘﺮول.
ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل آﺧ ــﺮ ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أوﻗ ــﺎت اﻟـﻔــﺮاغ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ »ﻣ ـﻠ ـﺴــﺖ آﺳ ـﻴــﺎ«
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ  13ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
داود اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ،

إن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ 9
ﻣ ـ ــﺪارس ﻣـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﺑـﻨـﻴــﻦ ﺗﺄﻫﻠﺖ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت ّ
ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
 3ﻃﻼب ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﺪرب.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ أن ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ
اﻟﻤﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻨﺠﺮي
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول وﺣﻠﺖ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﺮﺷﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وأوﺿﺢ أن  42ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ  126ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
وأﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ،
وﺻ ـ ــﻮﻻ اﻟـ ــﻰ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻴــﻮم وإﻋ ــﻼن اﻟـﻤــﺪارس
اﻟﻔﺎﺋﺰة.

ﻧﻌﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻼح ،اﻟﺬي واﻓﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ ،ﻓﺠﺮ
أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي واﻟﺪﻋﻮة.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻴﺎﺳﲔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ:
"اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻔﻼح ،ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ،
رﻓﻴﻖ اﻟﺪرب ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﺪﻋﻮة ،ﻋﺮﻓﻨﺎه ﻃﻮدا ﺷﺎﻣﺨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ
اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ".
وأﺿﺎف اﻟﻴﺎﺳﲔ أن "اﻟﻔﻼح ﻛﺎن
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪﻋﻮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ورﻓﻊ راﻳﺔ وﻃﻨﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ".

 ١١٠٥٤١٨إﺟﻤﺎﻟﻲ رﻛﺎب
اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﳌﺪﻧﻲ أن ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺷﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺣﻼت واﻟﺮﻛﺎب ،ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ،إذ ﺑﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻛﺎب
 ١١٠٥٤١٨راﻛﺒﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٠٧٠٣٣٧
راﻛﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ .٢٠١٨
وأوﺿﺢ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺆون ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻹدارة ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،أﻣﺲ ،أن
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﺑﻠﻐﺖ
 ٥٤٢٥٩٢راﻛﺒﴼ ،ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥١٠٨٦٨راﻛﺒﴼ ﻓﻲ
ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .٢٠١٨
وأوﺿﺢ اﻟﺠﻠﻮي أن ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺮﻛﺎب اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ٥٦٢٨٢٦
راﻛﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٥٥٩٤٦٩راﻛﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻋﺎم .٢٠١٨

٤
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اﻟﺮوﻳﺢ :ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ »اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ«
أﻛﺪ ﻟـ دلبلا .أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت  ١٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺮوﻳﺢ،
وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أرض ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
»اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ«
أﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ارﺗﻔﺎع اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
 5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ

● ﻛﻴﻒ أﻧﻬﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018؟
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ
أن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ
ﺗ ـﺠــﺎوزﻫــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺧـ ـﻄ ــﻂ ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ وﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
ﻣ ـﺠ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻣـ ــﺪروﺳـ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻛــﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﻢ أﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﺣﻘﻘﺖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت  12.18ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ رﻓــﻊ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر اﻟﻰ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ.
● ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
 ﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺧ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺔﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻃ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮح وﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،وﻻ ﺷﻚ
ﻓ ــﻲ أن ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺮاﻓﻘﻪ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺼﺮي
ﻳ ــﻮاﻛ ــﺐ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺒــﻼد ،ﻛــﺎن اﻟﻤﺸﺮوع

ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺘﺘﻮاءم ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ووﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻗﺎل اﻟﺮوﻳﺢ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺧﺎص ﻣﻊ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻧﺠﺎزات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑـ "اﻟﻤﻤﺘﺎزة" ﺟﺪا ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎءات ﻳﻀﻌﻬﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
أﻣﺎم ّ
ﺗﺤﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺠﺎزات ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:
اﻟﻤﺤﻮرى اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪاﺧ ـ ـ ــﻞ واﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺎرج ،ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗــﻮرﻳــﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ
»اﻟـ ـﻐ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺖ« ﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮق
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻜﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻷﻟﻤﻨﻴﻮم واﻟﺰﺟﺎج ،ﻣﻊ إﻧﺸﺎء
أرﺑﻌﺔ أﺑــﻮاب ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،وﺗﻮرﻳﺪ
وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﻼﺟﺔ ﻋــﺮض ﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻷﺟﺒﺎن ،وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق ﺑﺄرﻓﻒ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﻓ ــﻖ أﺣـ ــﺪث اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟـﻜـﻤـﺒـﻴــﻮﺗــﺮ وﻣ ـﻜــﺎﺋــﻦ اﻟـﻜــﺎﺷـﻴــﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف :وﻧﺤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺼﺪد
إﻛﻤﺎل وإﻧﻬﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮع ﻗﻄﻌﺔ  ،1اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺒﻨﻰ
ﺟﺪﻳﺪا ﻷﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟـ ـﻔ ــﺮوع اﻷﺧـ ـ ــﺮى اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺨــﺪم
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻻﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺪورﻫﺎ
اﻹﻧ ـﺸــﺎﺋــﻲ اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻷﻓﺮع
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،ﻟ ـﺘ ــﻮاﻛ ــﺐ اﻟـﻨـﻬـﻀــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌـﺼــﺮﻳــﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ
اﻟـﻤـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟـﻤــﺮﻣــﻮﻗــﺔ

ً
اﻟﺮوﻳﺢ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻋﺎم .1969

ﻋﺮوض وﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
● ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذا ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺮوض
واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ؟
 أﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪارﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،وذ ﻟ ــﻚ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﻔ ــﺮوع ،ﻣـﺜــﻞ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ واﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺮ واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة إﻟــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن
 750ﻓـﻠـﺴــﺎ ،اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ أﻧﺠﺢ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻋـﺘـﻘــﺪ أن ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ  6.704ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر اﻟﻰ  7.116ﻣﻼﻳﻴﻦ ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ،
وﻟـ ـﻬ ــﺬا ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮون ﺑـﻌـﻤــﻞ
وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ــﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠــﻊ واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت ﺑﺄﻗﻞ
اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻐﻼء
وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
● ﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗـ ّـﺪﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻷﻫــﺎﻟــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟
 ﻻ ﺷ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ أن ا ﻟ ـﺠ ــﺎ ﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦاﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﻟ ـﺘــﺮﻓ ـﻴ ـﻬــﻲ ﺣﻈﻴﺎ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،وذﻟ ـ ــﻚ اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ وﻓﺮﻧﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻤﺪارس
وﻣ ـﺴــﺎﺟــﺪ وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﺖ ﺻــﺪى ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻟﻠﻌﺪﻳﻠﻴﺔ،
ﻣـﺜــﻞ ﺗــﺄﺟـﻴــﺮ اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺗـ ــﺎدي اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳـ ـﻘ ــﺔ ،وﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﺔ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺷـﺘــﺮاك ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

وﻛ ـ ـ ــﺄس اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ وإﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ.
وﻟـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻐ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ
اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋــﺪاد
ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
)اﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮ ﺗ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ 5
دﻧـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺮ( ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﻧـ ـﺸ ــﺮ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫــﻢ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺼﺤﺘﻪ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﺮﻣﻀﺎن
● وﻣﺎذا ﻋﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن؟
 ﻧ ـﺤــﻦ ﻧ ـﺤ ــﺮص ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺣﺎﻓﻼ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
واﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﻋﺎدة ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮوض
اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ وﻣـﺘـﻌــﺪدة،
وﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻋ ــﺮوﺿ ــﺎ وﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
واﻟﻔﺮوع ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  160ﺻﻨﻔﺎ ﻣﻦ
اﻷﺻـﻨــﺎف واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
وﺑﺨﺼﻮﻣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 70
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ »ﻧﻘﺼﺔ« رﻣﻀﺎن )ﻟﺤﻮم
وﺳ ـﺨ ــﺎن ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ﺣـﺠــﻢ ﻛﺒﻴﺮ(
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻋــﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻷﺧ ــﺮى ،وﻋـﻤــﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻨﺪرات اﻟﻐﺎز ) 5ﺳﻠﻨﺪرات ﺑـ 100
ﻓﻠﺲ( ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
● وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذا ﻋـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄ ـ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ؟
 ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ داﺋﻤﺎ ،ﺗﻮﻟﻲ
اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل ﺧ ــﻼل
ﺷﻬﺮ اﻟﺨﻴﺮ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻤــﺎ ﻟﺸﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻷﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺣـﻔــﻞ

ﻗــﺮﻗ ـﻴ ـﻌــﺎن ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ وأﻫ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ وأﺑ ـﻨــﺎﺋ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ
راﺑـﻄــﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ ،واﺷﺘﻤﻞ
اﻟﺤﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
وﺗــﺮوﻳ ـﺤــﻲ وﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت وأﻟ ـﻌــﺎب
ﺷﻌﺒﻴﺔ وﺗﻠﻮﻳﻦ اﻟﻮﺟﻮه ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن.
● ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ
ﻛﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
 اﻟـﻤـﺘـﺘـﺒــﻊ ﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت وﺗـﻘــﺎرﻳــﺮاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﻴﻼﺣﻆ وﺟــﻮد ﺗﻄﻮر
وﻧ ـﻤ ــﻮ ﻓ ــﻲ اﻷرﻗ ـ ـ ــﺎم واﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ،وﺑﻨﺴﺐ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻴـﻤــﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺠﻴﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓــﻰ إﻃــﺎر
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ وﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ واﺿ ـ ـ ـ ــﺢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  44أﻟﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2017ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻰ
 3.456ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  140أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم .2017
وأ ﻋـﺘـﻘــﺪ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
أﻋـﻠــﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻬــﺎ ﻫﻮ

ﻓــﻲ ﺣــﺪ ذاﺗ ــﻪ دﻟـﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
وﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﺬا
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارةّ ،
اﻹﻧـﺠــﺎز ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .1969

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
● ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذا ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؟
 ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ داﺋـ ــﻢاﻟ ــﻰ اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،واﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
وﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻷرﻗﺎم واﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼ أدﻧﻰ
ﺷ ــﻚ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ،
وﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺬا ﺣ ــﺮﺻـ ـﻨ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ﻣﺨﺼﺺ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻰ  805آﻻف دﻳﻨﺎر،
ﻟﻴﺼﻞ اﻟــﻰ  509.307آﻻف ،وذﻟــﻚ
ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺤــﺪدة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﻻ ﺷـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺔ أن
اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ 2018
ﺟﻌﻠﺖ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﻴﺰا
ﺟﺪا ،وﻟﻬﺬا ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ّ
ﺗﺤﺪ
آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ

ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ.
● وﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي؟
 أﻋـﺘـﻘــﺪ أن اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤــﺮﻛــﺰىﻧــﺎل اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺚ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺺ أرض
ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻣـﺒـﻨــﻰ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳ ـﺘــﻮاﻛــﺐ ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،وﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮح
أﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﺑﺼﺪد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺻﺪار ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻷوراق اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.
● ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
اﻟﻴﻮم؟
 ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎونﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻫــﻲ
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮة وﻣــﺆﺛــﺮة ﺟــﺪا،
وﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ
ﺣﻴﺎة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ،وﻳ ـﺠ ــﺐ أﻻ ﺗ ـﻨ ـﺴــﻰ أن
»اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺟ ــﺎء ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺟ ـﻬــﺪ اﻵﺑ ــﺎء
واﻷﺟــﺪاد ،واﻟــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ
أﺟﻴﺎل اﻟﻴﻮم إدارﺗﻪ ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ آﻓﺎق
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻤﻴﺰة«.

اﻫﺘﻤﺎم واﺿﺢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻋﻠﻦ اﻟــﺮوﻳــﺢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﻮﻟﻲ ﺣﺮﺻﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮادر اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻓ ــﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎم وﻓﺮوع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
وذﻟــﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ
»اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
وأﺿﻠﻒ :ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ داﺧــﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﻓﺮع أﻳﻀﺎ ،واﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻣﺮ
ﺿﺮوري وﺣﺘﻤﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد واﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻀﺮورة
ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺰ وﻧﻔﺘﺨﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟـﺒـﺸــﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم واﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،وﻟﻬﺬا ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺠﺎذﺑﺎت

»ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ« ١٧١ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وإﻧﺬار ﺑﻨﺎء

اﻟﺸﻬﺎب ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﺑﺸﺄن ﺑﺪاﻟﺔ اﻟﺨﻄﻮط

اﻟﻬﺰﻳﻢ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺤﺰم وﻣﺴﻄﺮة واﺣﺪة

•

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﺛـ ــﺎر ﻧـﺸــﺮ إﻋـ ــﻼن ﻋـﻘــﺪ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻏﻴﺮ
ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ ﻋـ ــﺪة ،أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻣ ــﺎ أﻋـﻠـﻨــﻪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﻬﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي
ً
دﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻹﻋﻼن.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﺑــﺎﻃـﻠــﺔ وﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ،و"ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﺟـ ــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟــﺮادﻋــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺿﺪ
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻨﺸﻮرة".
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﺗ ـﺤــﺎد ﻧـﻘــﺎﺑــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،إن "اﻟﺪﻋﻮة

ﻻﻧـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ
وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ".
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ذﻛ ــﺮ ﻋ ـﻀــﻮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي اﻧﻪ
ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ أي ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت أﻣ ــﺲ ﺑـﻤـﻘــﺮ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺎل "ﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟﻠﻌﺒﺚ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت".
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﺧـﻠــﻮد اﻟـﺸـﻬــﺎب ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻧـﺸــﺮﺗــﻪ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﺣﻮل ﺑﺪاﻟﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،إذ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن اﻟﻮزارة ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.

●

ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

أﻛ ــﺪت إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻔﺮع
ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻔﺮض
ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ م .أﺣﻤﺪ
اﻟﻬﺰﻳﻢ إن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
 74ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن إدارة اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وإﺷ ـﻐــﺎﻻت اﻟـﻄــﺮق ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﺴﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إﺷـﻐــﺎﻻت اﻟـﻄــﺮق وﻗﺴﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ وﻣﺮﻛﺰ
ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ  43ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻓﻊ ﺣﻤﻮﻟﺔ 32م 3ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات

ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺸﺮﻳﻨﻲ ُوﺟﺪ
ً
ﻣﻘﺘﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺷـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻈ ـ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮواﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻇـ ـﻬ ــﺮ أﻣ ــﺲ
ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ ﻗـﺘــﻞ ﻫــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺧ ــﻼل اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﺠــﺎري،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻋ ـﺜــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻃــﻦ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮه ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪة
ﻃ ـﻌ ـﻨ ــﺎت ،وﺟ ـﺜ ـﺘ ــﻪ ﻣـﻠـﻘــﺎة
ﺧﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،اﻟﺘﻲ
رواﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر أﻣ ـ ـﻨـ ــﻲ
ﻟـ ـ ــ"اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة" ،أن ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻹدارة ﺗـﻠـﻘــﺖ
ﺑ ــﻼﻏ ــﺎ ﻇ ـﻬــﺮ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺜﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﺧﻠﻒ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﻓـ ـ ـ ــﻮر ﺗـﻠـﻘــﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻼغ اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﻞ رﺟـ ـ ـ ــﺎل
أﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺮواﻧـ ـﻴ ــﺔ ورﺟ ـ ــﺎل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ــﺚ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻟﺒﻼغ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪر أن
رﺟ ـ ـ ــﺎل اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﺳـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﻮا
رﺟـ ـ ــﺎل اﻻدﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﻄــﺐ اﻟ ـﺸــﺮﻋــﻲ ووﻛـﻴــﻞ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ دﻟـ ـ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺜﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﺳـ ـﺒ ــﺐ
اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺎة ﻧ ــﺎﺗ ــﺞ ﻋ ــﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ
ﻋـ ــﺪة ﻃ ـﻌ ـﻨ ــﺎت ﻧ ــﺎﻓ ــﺬة ﻓــﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﺪه،
وأن اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻗﺒﻞ
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺜﺔ ﺑﺴﺎﻋﺎت
ﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ،ﻻﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ دﻟ ــﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ــﺮاﻛ ــﺎ أو
ﻣﺸﺎﺟﺮة وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
وﺟﻮد اﻟﺠﺜﺔ.
وﻗ ــﺎل إن وﻛـﻴــﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم أﻣ ـ ــﺮ ﺑ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟـﺠـﺜــﺔ
وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﻄﺐ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻋــﻲ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ
ووﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة ،وﻛﻠﻒ رﺟﺎل
اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ،وأﻣ ــﺮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻗـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـﺴ ـﻤــﻰ
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

واﻟ ـﻔــﻮاﻛــﻪ واﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟـﺘـﻤــﻮﻳـﻨـﻴــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ً
وﺿــﻊ  60ﻣﻠﺼﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﻴــﺎرات ﻣﻌﺮوﺿﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ.
وذﻛﺮ اﻟﻬﺰﻳﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
أن إدارة اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ
وﺟﻬﺖ  92اﻧﺬار ﺑﻨﺎء ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻹدارة
ﺣﺮرت  15ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟ ـﺼــﺎﻟــﻮﻧــﺎت اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻏﻠﻖ
ً
ﻣﺤﻞ إدارﻳﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﺻ ــﺪرت  140ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ
ﻟﻤﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻗﺴﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﺮر

 15ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
وإﻋﻼﻧﺎت واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺮض
اﻟـﻤــﺮﺧــﺺ ﻟ ــﻪ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﺳـﺘـﻐــﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﻠﻐﺖ  250ﻣـﺘــﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ
ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
وﺳﻴﺘﻢ رﻓﻊ ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إزاﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻬﺰﻳﻢ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ وﺟﻪ 5
ً
ً
إﻧﺬارات ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ورﻓﻊ  47إﻋﻼﻧﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ،
داﻋﻴﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﻮاﺋﺢ
ً
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ،
ً
ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أن اﻻﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺑـﻔــﺮع
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔـﻴــﻦ ﺑـﻜــﻞ ﺣ ــﺰم ودون ﺗـﻬــﺎون
وﺑﻤﺴﻄﺮة واﺣﺪة.

ةديرجلا

•
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وزير الصحة 17ً :ألف دينار سقف «عافية» للمتقاعد الواحد

 135ألف مستفيد حاليا والوزارة تدفع للشركة عنهم  104ماليين دينار
محيي عامر

بلغ عدد المتقدمين
المستفيدين من «عافية»
 135ألف متقاعد ،ويغطي
التأمين الصحي ً 17ألف لكل
واحد منهم سنويا.

شكاوى
قدمت لشركة
التأمين ضد
بعض المراكز

فــي رده عـلــى س ــؤال برلماني
للنائب راكان النصف ،كشف وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح
ان سقف التأمين للمتقاعد الواحد
فــي «عــاف ـيــة»  17أل ــف دي ـنــار وان
الوزارة تدفع قسط تأمين للشركة
ط ــوال الـسـنــة الـتــأمـيـنـيــة م ـقــداره
 770دينارا.
وقـ ــال ال ـص ـبــاح ف ــي رده ال ــذي
حصلت «ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة
منه أن سقف التأمين للمتقاعد
الواحد في كل سنة يبلغ  17الف
د .ك ،وال ـق ـســط الـتــأمـيـنــي ال ــذي
تدفعه الوزارة لكل متقاعد طوال
السنة التأمينية الواحدة 733.500
د .ك ،وذلك من تاريخ بداية العقد
في  2016/10/16حتى ،2018/7/15
وت ـمــت زيـ ــادة الـقـســط الـتــأمـيـنــي
ف ــي ف ـت ــرة ال ـت ـمــديــد ق ـبــل االخ ـيــر
ليصبح  770د .ك وذلــك اعتبارا
من  ،2018/7/16بعد طلب شركة
التأمين وموافقة الجهات الرقابية
على تلك الزيادة.
وك ـ ـ ـ ــم ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ اج ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ــدد
المتقاعدين ا لــذ يــن شملهم عقد
«ع ــافـ ـي ــة» ل ـك ــل س ـن ــة ع ـل ــى ح ــدة؟
اجاب :عند بداية تنفيذ العقد كان

باسل الصباح
العدد االسترشادي للمتقاعدين
 107.000م ـت ـقــا عــد ا لـمـسـجـلـيــن
ان ـ ــذاك وتـ ـج ــاوز الـ ـع ــدد ال ـحــالــي
للمتقاعدين المشمولين بالتأمين
الصحي وفقا للقانون رقــم 114
لسنة  2014عدد  135.000متقاعد.
وهــل يحق للمتقاعد الـســؤال
عــن بوليصة تأمينه والحصول
مــن الـشــركــة عـلــى خـطــاب رسمي
يوضح ما صــرف منها والباقي
مــن سـقــف الـتــأمـيــن الـصـحــي لــه؟
وم ـ ــا االل ـ ـيـ ــة االداري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـط ـب ـقــة

راكان النصف
لتحقيق ذل ــك؟ وهــل نـشــرت هذه
االلية للمشمولين في عقد عافية؟
اجاب وزير الصحة :تلتزم الشركة
بتزويد المتقاعد ببطاقة التأمين
المبين بها وسائل التواصل مع
ال ـش ــرك ــة بــال ـهــاتــف او م ــن خــال
ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي لـلـمـتــابـعــة
واالستعالم عن كافة المعلومات
المتعلقة بالتأمين ومنها السقف
التأميني المستهلك والمتبقي.
واف ـ ــاد ب ــأن ال ـس ـقــوف الـمــالـيــة
هي سقوف سنوية وتعد حدودا

قصوى للتغطية التأمينية ،وال
تعد رصيدا ماليا للمؤمن عليه
وي ـ ـتـ ــم اح ـت ـس ــاب ـه ــا خ ـ ــال سـنــة
تأمينية واحدة وال يتم ترحيلها
الــى السنة الثانية فــي حــال عدم
االستخدام.
وعن كيفية حساب وتخصيص
سـقــف الـتــأمـيــن لـلـمـتـقــاعــد ال ــذي
ي ـ ـش ـ ـتـ ــرك خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة سـ ــريـ ــان
الـعـقــد وف ـقــا لـلـعـقــد ،ق ــال :يتمتع
ال ـم ـت ـق ــاع ــد ال ـ ـ ــذي ي ـن ـض ــم خ ــال
السنة التأمينية بالسقف السنوي

كــامــا مـنــذ ال ـيــوم االول لشموله
بالتغطية التأمينية.
وع ــن ال ـش ـك ــاوى ال ـم ـقــدمــة من
المتقاعدين ل ـلــوزارة او للشركة
ضد مستشفيات او مراكز صحية
او عـ ـي ــادات خ ــاص ــة بـخـصــوص
ال ـت ــاع ــب ف ــي ف ــوات ـي ــر مــرضــاهــم
وف ــي س ـجــل تــأمـيـنـهــم الـصـحــي،
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ك ــل ش ـك ــوى ،اج ــاب:
يوجد عــدد من الشكاوى مقدمة
لشركة التأمين مــن المتقاعدين
ضد بعض المراكز بسبب وجود
خــاف فــي مطالباتهم والخدمة
ال ـم ـق ــدم ــة مـ ــن الـ ـم ــؤم ــن ع ـل ـي ـهــم،
وق ــام ــت ال ـشــركــة ب ــوق ــف اعـتـمــاد
ً
تـلــك ال ـمــراكــز ،عـلـمــا ب ــأن ال ــوزارة
لـ ـي ــس لـ ـه ــا صـ ـف ــة فـ ـ ــي الـ ـع ــاق ــة
التعاقدية مع المؤسسات الطبية
التي تقدم ضد التأمين الصحي
للمتقاعدين ،وإنما دورها رقابي
فني ،وشركة التأمين هي صاحبة
المصلحة فــي ع ــدم ح ــدوث مثل
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ،وخ ــاص ــة ان
ال ـ ـ ـ ــوزارة م ـل ـتــزمــة ب ــدف ــع الـقـســط
الثاني للمؤمن عليه.
ً
وردا على سؤاله الذي جاء به

نمى الى علمي اكتشاف مجموعة
ت ـت ـك ــون مـ ــن افـ ـ ـ ــراد فـ ــي ال ـش ــرك ــة
ووزارة الصحة تتالعب بسجالت
ال ـم ـت ـقــاعــديــن لـلـتـك ـســب ال ـمــالــي
غ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وم ـ ـ ــدى صـحــة
هــذا الخبر ،واذا كــان هــذا الخبر
ً
صحيحا فلماذا لم تعلن الوزارة
تأكيده او نفيه؟ قال وزير الصحة:
لــم يـثـبــت لــديـنــا ح ــدوث الــواقـعــة
المشار اليها بالسؤال ،وخاصة
ان ال ـ ــوزارة مـلـتــزمــة مــن جانبها
بالقسط التأميني للمؤمن عليهم
يـ ـ ــؤدى ل ـش ــرك ــة ال ـت ــأم ـي ــن حـســب
اع ـ ــداد الـمـتـقــاعــديــن المسجلين
بــالـمــؤسـســة ال ـعــامــة للتأمينات
االجتماعية و فـقــا لبنود العقد،
وال ـع ــاق ــة ال ـقــائ ـمــة ب ـيــن ال ـمــراكــز
والمؤسسات العالجية ،وشركة
م ـج ـمــوعــة ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـتــأم ـيــن ال
تتدخل فيها الوزارة ،ودور الوزارة
رق ــاب ــي فـنــي وال ـتــأكــد م ــن ج ــودة
الخدمة الطبية التي يتم تقديمها
للمتقاعدين ،وف ــي ح ــال اذا كــان
لديكم اية بيانات او معلومات عن
مثل هذه الواقعة ،يرجى موافاتنا
بها التخاذ االجــراءات القانونية
الالزمة بشأنها.

الدالل يسأل بوشهري عن إسكان المرأة السويط :تعديل «تأمين البطالة» لمنح امتيازات
وجــه الـنــائــب محمد ال ــدالل س ــؤاال إلــى وزيــرة
األشـغــال العامة وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون اإلسكان
جنان بوشهري ،عن مسكن مالئم بقيمة إيجارية
منخفضة للمرأة الكويتية.
وق ــال الـ ــدالل ،فــي ســؤالــه« ،ف ــي رد عـلــى ســؤال
النائب د .محمد الحويلة في  ،2018/3/12فيما
يختص بطلبه اإلفادة عن اإلجراءات التي اتخذت
لوضع أحكام القانون رقم  2لسنة  ،2011بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  47لسنة  1993بشأن
ا لــر عــا يــة السكنية ،بتوفير مسكن مــا ئــم بقيمة
إيجارية منخفضة للمرأة الكويتية».
وأردف« :جــاء فــي اإلجــابــة عــن الـســؤال بالبند
ثالثا :اإلجــراء ات التي اتخذت لمعالجة العقبات
وتوفير المسكن المالئم للفئات المخاطبة بأحكام
القانون :على ضــوء اإلحصائيات العلمية التي
تمت في حصر المخاطبات بأحكام القانون قامت
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإدراج وإنشاء
عدد من الوحدات السكنية بنظام السكن العمودي،
تخصص لهذه الفئة من المرأة الكويتية ،حيث
تــم وضــع خطط بـنــاء  2300وح ــدة سكنية على
مرحلتين .األولى تتضمن  1100وحدة بمساحات
مختلفة تتراوح بين  100و180م ،2من ثالث وأربع
ح ـجــرات ،ووح ــدات تتكون مــن  60عـمــارة ضمن

مخطط مدينة صباح األحمد ،وهذه سيتم طرحها
للتنفيذ قبل نهاية العام».

الكويتية العازبة
وأض ــاف ال ــدالل« :هــل تــم بــدء تنفيذ المشروع
المشار إليه أعــاه في مقدمة السؤال في مدينة
صباح األحمد؟ وما الذي تم إنجازه من المشروع
في حــال تم بــدء التنفيذ؟ ومتى يتوقع االنتهاء
م ـن ــه؟ وهـ ــل سـيـشـمــل ال ـم ـش ــروع ف ـئــة الـكــويـتـيــة
ال ـم ـتــزوجــة م ــن غ ـيــر كــوي ـتــي ،وك ــذل ــك الـكــويـتـيــة
العازبة ممن تجاوزت سن األربعين عاما».
وتابع« :خالل هذه الفترة حتى إنجاز المشروع،
ك ـيــف سـيـتــم ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـش ــرائ ــح (الـكــويـتـيــة
المتزوجة من غير كويتي ،الكويتية العازبة ممن
تجاوزت سن األربعين عاما) ،كما يرجى إفادتنا
بالدراسات والمشاريع المستقبلية األخرى التي
تعنى بتقديم خدمات إسكانية لشريحة (الكويتية
المتزوجة من غير كويتي ،الكويتية العازبة ممن
تجاوزت سن األربعين عاما)».

ق ــدم ال ـنــائــب ث ــام ــر الـســويــط
اقتراحا بقانون بتعديل بعض
أحـكــام الـقــانــون رقــم  101لسنة
 2013ف ــي شـ ــأن ال ـتــأم ـيــن ضد
البطالة.
وقال السويط في اقتراحه ،إن
التعديل نص على أن يستبدل
بنص البند رقــم  3لسنة 2013
مــن ال ـم ــادة  9مــن ال ـقــانــون رقــم
 101لسنة  2013ا لـمـشــار إليه
الـنــص اآلت ــي - 3« :إذا استحق
صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـم ـ ـعـ ــاش الـ ـتـ ـق ــاع ــدي
وفي هذه الحالة يمنح مكافأة
تـســاوي  50فــي المئة مــن قيمة
االشتراكات المنصوص عليها
ف ــي ال ـب ـنــد (أوال) م ــن الـ ـم ــادة 3
مــن ه ــذا الـقــانــون إذا لــم يسبق
له صرف تعويض عن الضرر».
وت ــاب ــع أن االقـ ـت ــراح تضمن
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 4
من القانون ،نصها اآلتي« :كما
ً
يستحق المؤمن عليه تعويضا
ي ـ ـعـ ــادل ق ـي ـم ــة الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ال ـت ــي

مهلهل المضف :الحكومة تحارب الفساد
بـــ «فاسدين» وتغيير النظام االنتخابي ضرورة
«طموح واضعي الدستور التعبير عن اإلرادة الشعبية وحفظ الكرامات»
رأى مرشح الدائرة الثالثة أن
نظام العمل البرلماني ،غير
ويفتقر للتنظيم
جماعيً ،
ليصبح مرتكزا في الوقت
الراهن على إثارة القضايا دون
حلها من خالل دغدغة مشاعر
المواطنين فقط.

اسـ ـتـ ـغ ــرب مـ ــرشـ ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة
الثالثة ،مهلهل المضف ،وصول
الحال في البلد الى أن الحكومة
ً
تعقد مؤتمرا لمكافحة الفساد،
وتـ ـ ــدعـ ـ ــو م ـت ـه ـم ـي ــن ب ــال ـف ـس ــاد
للمشاركة فيه!
وقال المضف في ندوة بعنوان
«الـ ـك ــوي ــت ..ال ـط ـم ــوح والـ ــواقـ ــع»،
بمناسبة افتتاح مقره االنتخابي
أم ــس األول« :وص ـلــت ال ـحــال في
البلد «بـجــرة» قلم الحكومة إلى
أن تـ ـج ــرد عـ ــوائـ ــل ك ــوي ـت ـي ــة مــن
ان ـت ـمــائ ـهــا ال ــوط ـن ــي ،ث ــم ت ـســاوم
نفس الحكومة وتعقد صفقات
سياسية على جناسيهم».
وأضاف :وصلت الحال بالبلد
إلى أن الحكومة تالحق الشباب
والسياسيين والنواب قضائيا،
وبــالـمـقــابــل س ــراق ال ـمــال الـعــام
يـتــم حـفــظ بــاغــاتـهــم ودعـمـهــم
س ـيــاس ـيــا ،إم ــا بــال ـم ـنــاصــب أو
الوصول إلى البرلمان.
وانتقد المضف نظام العمل
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ــه
غير جماعي ،ويفتقر للتنظيم
ل ـي ـص ـب ــح م ــرتـ ـك ــزا فـ ــي ال ــوق ــت
الراهن على إثارة القضايا دون
حلها من خالل دغدغة مشاعر
المواطنين فقط.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
تحقيق رؤي ــة رج ــاالت الكويت
وواضـعــي الــدسـتــور ،مــؤكــدا أن

جانب من الحضور خارج المقر

ً
المضف متحدثا
طـ ـم ــوح رج ـ ـ ــاالت ال ـك ــوي ــت لـمــا
كـتـبــوا الــدس ـتــور ،ك ــان التعبير
عــن اإلرادة الشعبية وتحقيق
الوحدة الوطنية وحفظ كرامات
الناس.
ولـفــت الــى أن رج ــال الكويت
ف ــي ل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــور اخـ ـت ــاروا
النظام البرلماني على النظام
الــرئــاســي ،للحفاظ عـلــى أســرة
الـ ـحـ ـك ــم واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـق ــائ ـه ــا،
موضحا أن الديمقراطية دمرت
بـ ـس ــاح ــي ال ـ ـم ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـس ـيــئ،
وكــاهـمــا مــع األس ــف يستخدم
في الكويت.
وأش ــار الــى أننا نحتاج إلى
نـظــام انتخابي يعكس اإلرادة
الشعبية لتحقيق الديمقراطية

ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،م ــؤك ــدا أن تـعــديــل
النظام االنتخابي أمر ضروري،
ألنـ ـ ــه هـ ــو ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرز مـمـثـلــي
الشعب الكويتي داخــل مجلس
األم ــة ،وكلما كانت هناك بيئة
ان ـت ـخــاب ـيــة ج ـي ــدة ك ــان ــت هـنــاك
مـخــرجــات جـيــدة ،وكلما كانت
بيئة انتخابية سيئة فستكون
الفرصة سهلة لــوصــول بعض
العناصر الفاسدة إلى البرلمان،
م ــوضـ ـح ــا أن ت ـغ ـي ـي ــر ال ـن ـظ ــام
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي يـ ـك ــون مـ ــن خ ــال
قانون من مجلس األمة بتوافق
األعضاء ،وال تستفرد به سلطة
دون أخ ــرى بتحديد ذل ــك ،وأن
تطوير هذا النظام يطور العمل
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي ويـ ـ ـخ ـ ــدم ال ـن ـظ ــام
الديمقراطي في الكويت.

يتقاضاها مــن رب العمل عند
االبـتـعــاث لـلـعــاج فــي ال ـخــارج،
ً
ً
سـ ــواء ك ــان مــري ـضــا أو مــرافـقــا
ل ـمــري ــض م ــن ال ــدرجـ ــة األول ـ ــى،
وذلك لمرة واحدة».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرة
اإليضاحية ،انه لتعزيز األمان
الوظيفي للعامل الكويتي ،وألن
األص ــل فــي الـقــوانـيــن المتعلقة
ب ــالـ ـعـ ـم ــال ــة أن ت ـ ـكـ ــون ج ــاذب ــة
ودافعة نحو تشجيع االلتحاق
بالقطاع األهلي والمهن الحرة
وغيرها التي تخفف من البطالة
وتساهم في االقتصاد الوطني،
ولحماية هــذه الـفـئــات ،ولمنح
امـتـيــازات تشجيعية ،فقد جاء
هذا االقتراح بقانون.
وأضافت المذكرة ان االقتراح
نص في المادة األولى منه على
تعديل البند  3من المادة  9من
الـقــانــون رق ــم  101لسنة 2013
ب ـش ــأن ال ـتــأم ـيــن ض ــد الـبـطــالــة،
ً
والذي جاء أصال لتقديم حماية

ثامر السويط

وم ـ ــزاي ـ ــا وض ـ ـمـ ــانـ ــات ل ـل ـعــامــل
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع األه ـ ـل ـ ــي م ـ ــن أي
احتماالت لالنقطاع عن العمل
ف ــي إطـ ـ ــار ت ـكــاف ـلــي ي ـق ــوم عـلــى
دفع اشتراكات من العامل ورب
العمل للدولة.
وأوضحت أن هذه اإلضافة
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ألنـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن

األحيان يصل المؤمن عليه إلى
استحقاق المعاش التقاعدي،
وه ــو ل ــم يـسـبــق ل ــه االس ـت ـفــادة
م ــن أح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ،ومــن
باب التحفيز له ،فقد تم النص
عـلــى مـنـحــه مـكــافــأة ت ـعــادل 50
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـق ـي ـمــة الـكـلـيــة
لالشتراكات التي ســددت عنه،
سـ ـ ـ ــواء أك ـ ــان ـ ــت م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـت ــي
دفعها العامل أو رب العمل أو
الدولة ،وال مجال هنا للقول إن
هذا يتعارض مع مبدأ تكافلية
الـتــأمـيــن ،ألن ال ـهــدف المتمثل
بـتـشـجـيــع ال ـع ـم ــال ــة الـكــويـتـيــة
ً
يغدو أكثر سموا وأهمية ،كما
أن ال ـم ـشــرع ب ــإرادت ــه يـعـبــر عن
هذا التوجه بالتشريع الذي يراه
ً
ً
محققا ورافعا ألهداف تشجيع
العمالة الوطنية.

برلمانيات
سلة برلمانية
العدساني يسأل عن
صندوق الموانئ االستثماري

وجه النائب رياض
العدساني سؤاال إلى وزير
المالية نايف الحجرف ووزير
التجارة والصناعة وزير
الدولة لشؤون الخدمات
خالد الروضان عن صندوق
الموانئ االستثماري.
وطلب العدساني ما يؤكد
مشاركة مؤسسة الموانئ
الكويتية في أعمال التخارج
من أصول الصندوق ،مرفقا
فيه كل المستندات المؤيدة
عن أعمال تخارج الصندوق
من استثماراته ،وموثقة من
أمين استثمار الصندوق،
وبما يؤكد حصول المؤسسة
على العوائد التي تتوافق
مع حجم مساهمتها في
الصندوق التي تزيد على
 50%من إجمالي المساهمات
الرأسمالية المسددة فعليا.

الحجرف إلنشاء مسجد
في «سليل» الجهراء

تقدم النائب مبارك الحجرف
باقتراح إلنشاء مسجد في
الساحة الكبيرة بين صالة
األفراح وسوق سيتي سنتر
في الجهراء .وعزا الحجرف
اقتراحه الى أن منتجع
سليل في محافظة الجهراء
يعتبر من أكبر األماكن التي
يرتادها أهالي المحافظة،
وذلك لالستفادة مما يوفره
من خدمات ،وهو إضافة الى
وجود فندق كبير فيه يضم
منطقة أسواق كبيرة وصاالت
أفراح ،وفى المقابل ال يوجد
ً
سوى مصلى صغير جدا ال
يكفي مرتادي هذا المكان.

بدر المال :سنن غير حميدة بالمجلس الحالي
«عنصر الرقابة ال يلبي الطموح ...والشعب محبط»
قــال مرشح الــدائــرة الثانية
د .ب ــدر ال ـمــا ان اه ــل الكويت
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـشـ ــروا خ ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي ه ــذا
المجلس عندما دخلت بعض
العناصر البرلمان «وكنا نأمل
خــدمــة ال ـكــويــت ول ـكــن الــذكــاء
الحكومي يستطيع التعامل
مع أي مجلس وعنصر الرقابة
ال يلبي الطموح» حيث وجدنا
سننا غير حميدة.
وأضاف المال خالل افتتاح
مقره االنتخابي :اولى السنن
غير الحميدة اعتراف النواب
فــي قاعة عبدالله السالم بأن
هـنــاك صـفـقــات مــع الحكومة،
وأحدهم يقول بوضوح نحن
ف ــي ح ــل م ــن ك ــل ات ـف ــاق ـن ــا مــع
ال ـح ـك ــوم ــة اذا س ـق ــط ال ــوزي ــر
الـفــانــي ،واآلخ ــر يـقــول هناك
اتفاق مع الحكومة لتحصين
سـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وكــذلــك ات ـفــاقــات عـلــى مسألة
إعادة الجناسي.
وب ـيــن ان «م ــن ال ـس ـنــن غير
ال ـح ـم ـيــدة ب ـه ــذا ال ـم ـج ـلــس ان
هـنــاك شطبا لــاسـتـجــواب او
نــائـبــا يــوقــع عـلــى ط ــرح الثقة
ويصوت ضد الطلب لذلك هذه
الرقابة غير جدية ،وفي جلسة
مـجـلــس االم ـ ــة االخـ ـي ــرة تــأكــد
لنا ان هناك اخفاقا في جودة
ال ـت ـش ــري ــع ول ـ ــن تـ ـك ــون لــديـنــا
جـ ــودة بــالـتـشــريــع ،وتلمست
في هذه االنتخابات أن هناك
احباطا وسؤاال من المواطنين
هل تستطيع ان تصلح داخل

ً
المال متحدثا في افتتاح مقره
ه ــذا الـمـجـلــس ،وال اعـتـقــد ان
هناك احباطا اكثر مما مررنا
به».
وحول برنامجه االنتخابي
بين المرشح المال انه يعكس
تــوجـهــا ف ــي تـعــديــل وتـشــريــع
وإلغاء أي قانون «ولــدي اربع
قـضــايــا ال تـقــل أهـمـيــة عــن أي
ق ـضــايــا اخ ـ ـ ــرى» ،م ـش ـيــرا الــى
ان ال ـق ـض ـي ــة االول ـ ـ ـ ــى م ـح ــور
الشفافية فــي ا لـمــر كــز المالي
واليوم كل المواطنين يريدون
معرفة المركز المالي للدولة
وي ـ ــري ـ ــدون م ـع ــرف ــة اذا كــانــت
ال ــدول ــة تــديــر ال ـمــركــز الـمــالــي
بـ ـحـ ـص ــاف ــة ،مـ ــؤكـ ــدا انـ ـ ــه بـعــد
النفط ليس لدينا اال الصندوق
ال ـس ـيــادي وفــوج ـئــت بتعامل
نـ ـ ـ ـ ــواب مـ ـجـ ـل ــس االمـ ـ ـ ـ ــة وهـ ــم

حضور خالل افتتاح مقر المال

يجهلون ما أسس االستثمار
فيه.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :نـ ـح ــن ام ـ ـ ـ ــام أزم ـ ــة
غــذائـيــة قــادمــة بـسـبــب ازدي ــاد
عدد سكان الكرة األرضية ،وأين
استثمارات الحكومة في األمن
الـ ـغ ــذائ ــي ب ـح ـيــث ل ــو حـصـلــت
اي ازمــة امن غذائي في العالم
تكون اولوية التصدير للكويت.
وبين ان المشكلة اإلسكانية
أصـبـحــت تـلــد مـشــاكــل اخ ــرى،
وكل الوزراء لم يقدموا الحلول
الواقعية للمشكلة اإلسكانية،
وم ــا يـحـصــل م ـضــر لـلـمــواطــن
والـ ـ ــدولـ ـ ــة وإيـ ـ ـج ـ ــار الـ ـم ــواط ــن
اآلن حوالي  ٥٠٠دينار ،وهذه
ك ـل ـفــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ال ـم ــواط ــن،
لــذلــك يجب ان تتحول الــدولــة
مـ ــن مـ ـق ــرض ال ـ ــى ك ـف ـيــل وه ــي

الرهن العقاري بحيث يقترض
المواطن لشراء منزل ،واألفضل
ان يــدفــع ال ـم ــواط ــن لـمـنــزلــه ام
ي ــدف ــع إي ـ ـجـ ــارا ل ـغ ـي ــره وب ـه ــذه
الطريقة الدولة لن تقوم بدفع
دينار واحد.
وبـ ـي ــن ان «الـ ـبـ ـل ــد ي ـئ ــن مــن
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد والـ ـقـ ـبـ ـيـ ـض ــة ع ـ ـ ــادوا
للظهور مجددا ،الننا لم نعالج
هذا الملف ،وإذا أردنا محاربة
الفساد فيجب ان نبحث عمن
يـ ــدفـ ــع ،وأتـ ـعـ ـج ــب ان مـجـلــس
اال م ــة لــم يشكل لجنة تحقيق
بهذا الموضوع ،ونحن بحاجة
لتشريع يحظر على اي جهة
حكومية السحب ا لـنـقــدي من
البنك المركزي ،وهذه األموال
ه ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــذه ـ ــب ل ـل ـف ـس ــاد
وت ـش ـتــرى بـهــا ال ــذم ــم ،وال ـيــوم
ه ـن ــاك ص ـف ـق ــات ت ـث ــار حــولـهــا
الشبهات».
وزاد ب ـقــولــه :لــدي ـنــا قضية
مهمة جدا هي قضية الجنسية،
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــق س ـ ـيـ ــادي
للدولة ،ولكن لالسف الحكومة
لـ ــم ت ـك ــن ع ـل ــى ق ـ ــدر ال ـث ـق ــة فــي
مسألة التجنيس ،والحكومة
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن حـ ـصـ ـيـ ـف ــة فـ ـ ــي هـ ــذا
الـمـلــف ،وك ــل ي ــوم ن ــرى حــاالت
ت ـ ــزوي ـ ــر ج ـ ـنـ ــاسـ ــي ،والـ ـ ـس ـ ــؤال
م ــن اع ـطــاهــم ه ــذه الـجـنــاســي؟
لذلك االمــر يحتاج لتبني هذا
الملف تبنيا صادقا بعيدا عن
التكسب السياسي ،وهذا الملف
سيكون محل اهتمام ومتابعة
ومساءلة.
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اﻟﺸﻤﺮي :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ
»اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ« :ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح
ﻟـ »اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ« ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و»اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ« ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ
أﻛﺪ ﻟـ  أن ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
•

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻛﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،أن وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﻔﺬت اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻖ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻓــﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﻷﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ ﺑــﺎﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺻـ ـ ــﺪرت ﺑـﺤـﻘـﻬــﻢ
ﻟ ــﻼﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت،
وﻧﻔﺬت اﻟــﻮزارة ﻗــﺮارات اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮزارةـ واﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ،
واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ.
وﺗﺴﺎءل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ـ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة«» :ﻟـ ـﻤ ــﺎذا ﻻ ﻳـﺼــﺪر
ﻗــﺮار ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت
اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟـﻬــﻢ ﺑــﺎﻻﻟـﺘـﺤــﺎق
ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ؟« ،ﻻﻓـﺘــﺎ
اﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
وﻳـ ـﺤـ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﻜ ــﻢ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺗﺄﺧﺬ

ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ«
ﻳﺤﺪد ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺿﻴﺎع
وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ رﻏﻢ أن ﻟﺪﻳﻪ اﻷﺣﻘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق.
وأوﺿ ــﺢ أن اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﺑﺤﺚ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ«
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
إﺻـ ـ ـ ــﺪار ﻗـ ـ ــﺮار ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات

اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟــﻮد وﻋــﻮد ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي
ﺷﻲء ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻫــﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
وﺗﺴﺎءل ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
رﻏـ ــﻢ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﺻﺪرت
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟــﻼﻋـﺘـﻤــﺎد
اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ؟
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ ﺗﻘﻠﻴﺺ أﻋ ــﺪاد
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻰ
ﺳﺒﻊ ،أﻓﺎد اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻳﻀﻴﻖ
اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻇﻠﻤﺖ
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺺ ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ »ﻓﻬﻨﺎك اﻋﺪاد
ﻛﺜﻴﺮة ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺪراﺳــﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻘ ـﻴــﺪة
ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻟﻌﺪدي ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻋﺪاد أﻛﺜﺮ.

ﺧﻼل ﺧﺘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
أﻋ ـﻠــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴ ـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
د .ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺸﻤﺮي وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ــﻊ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻟ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻟـﺼـﻴــﺎدﻟــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ أﻣـﻀــﻮا ﻋﺎﻣﺎ
دراﺳﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ،
ﺑﻤﺮاﻛﺰ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟ ــﻮزارة،
واﻟـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮا ﺑ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
»دﻛﺘﻮر ﺻﻴﺪﻟﻲ«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﺘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻟـﻠـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،واﻟـ ـ ـ ــﺬي اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ــﻪ ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري،
ﺑـﻘــﺎﻋــﺔ ﺳ ـﻠــﻮى اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،ﻓﻨﺪق
اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ ،وﻧﻈﻤﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،وﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ ،وﻋـ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ أوﺟ ــﻪ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻧ ـﺘ ــﺪاب ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
ﺻﻴﺎدﻟﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ،
ﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻃـﻠـﺒــﺔ »اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻟــﺔ« ﻓﻲ

اﻟﻤﻀﻒ :ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻣﻌﺮض اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑـ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«

ﻣﻬﻨﺪﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺘﺎن وأﻣﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮوع
أﻛـ ــﺪت ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺎت ﻗ ـﺴــﻢ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻧﺪى ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ ،وأﺳﻴﻞ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻏــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،أن ﻣـﺸــﺮوع »«Fruit Inspector
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻬﻦ ،ﺑﺈﺷﺮاف د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻳــﻮم اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺎت إن »ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧﻈﺎم
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﺼــﻮر ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﺿـﻤـﺤــﻼل اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ،ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻮن
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮة ،وﺳﺘﻘﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺎت ﻻب ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﻘﻊ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﻬﺔُ ،
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻣﺮة وﻣﺒﺘﻜﺮة«.

ﺷ ــﺪد اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد د .اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻒ ،ﺧ ــﻼل
رﻋـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ وﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮره ﻣ ـﻌ ــﺮض
اﻟﻤﻠﺼﻖ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ 2019
ﻓ ــﻲ »اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ« أﻣـ ــﺲ اﻷول،
ﺑـﺠـﻬــﻮد ﻣــﺪﻳــﺮة إدارة اﻟﺒﺤﻮث
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎر ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣــﻦ ﺷ ــﺎرك وﺳــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎح اﻟﻤﻌﺮض.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺮض اﻟﻤﻠﺼﻖ
واﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ ﻳ ـﺒ ــﺮز اﻟـ ــﺪور
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ
اﻷﺑ ـﺤ ــﺎث واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋ ــﻦ ﻓـ ـﺨ ــﺮه واﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺰازه ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
واﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
و ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺎر إن إدارة

اﻟﻤﻀﻒ ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺒﺤﻮث دأﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ٢٠٠٩ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
ﺑــﺎﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ واﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻓـ ـﺴـ ـﺨ ــﺮت ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻷﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم ،ﻗ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ،

وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم د .ﺟﺎﺳﻢ
اﻷﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺎري ،وﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮ إدارة
اﻟﺒﺤﻮث ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎر ،ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
وأﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟ ــﻚ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻟـﻤـﻌــﺮض
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـ ــﺐ ،اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺿـ ـ ــﻢ ﻛــﻞ
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اﻷﻧﺼﺎري ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻣﺲ اﻷول
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗــﺮﺷ ـﻴ ـﺤ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﺻ ـ ـﻴـ ــﺎدﻟـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ذوي اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎء ة
واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ

اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ د .ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ
اﻟﻌﻮﺿﻲ إن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
 13أﺳ ـﺘــﺎذا زاﺋ ــﺮا ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
وأﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﻛـ ـﻨ ــﺪا ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  27ﻣﺤﺎﺿﺮا
ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـ ــﻮزارة،
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ أﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ﻣ ــﻦ ﻛـﻠـﻴــﺎت
اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﻌﻠﻮم.

ﻓﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻔﻮز ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻓﺎز ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ) (CFA Instituteﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺒﺤﻮث ) (CFA Research Challengeﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮق ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وﺻﺮح اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺜﺎﻗﺐ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

إﻗﺮار »إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻷﺳﻨﺎن« ﺛﻤﺮة
ﺟﻬﻮد ﺗﺤﺮﻛﺎت »ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد«
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻼح
اﻟﺴﻮﻳﺮي أن إﻗﺮار اﻟﺒﺪل اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ
ﻃــﺐ اﻷﺳ ـﻨــﺎن ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺠﻤﻮع اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ،وﺛ ـﻤــﺮة ﺟﻬﻮد
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﺮع اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة.
وﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻧﺘﻈﺮﺗﻪ
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺪارﺳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دراﺳﺘﻪ،
وﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻤﻠﻲ وﻳﺒﺪأ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺿــﺮورة ﺷﺮاء
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻷﺣﺪ
ﻟـ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«
ﺗﻘﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ،
ﻹﻋﻼن ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟﺬي
ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺑﻌﻨﻮان
»ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد :ﺗﺤﺪﻳﺎت
وﺣﻠﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« ،اﻷﺣﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ  11ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﻘﺎﻋﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺪﻳﺮ »اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻹداري« ﺑـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«
ﻧﻈﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺣﻔﻼ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ د .أﺑﻮﺑﻜﺮ
اﻟﻜﻨﺪري ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء
ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري،
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻜﻨﺪري،
وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﻮث د.
ﺟﺎﺳﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺐ
م .ﻃﺎرق اﻟﻌﻤﻴﺮي ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻷﻛ ـ ــﺎدﻳﻤﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺪة
د .ﺟﺎﺳﻢ اﻻﺳﺘﺎد ،وﻋﺪد ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﺳﻴﻤﻨﺎر »إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﺎغ
اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ« ﻓﻲ »اﻟﻌﻠﻮم«
أﻗﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ »ﺳﻴﻤﻨﺎر« ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ«،
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻪ د .ﺣﻤﺪ ﻳﺎدﻳﻜﺎر،
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺮﺑﺎت
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ،وأن
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﻀﺮﺑﺎت أو ﺻﺪﻣﺎت
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات داﺧﻞ
اﻟﺪﻣﺎغ ،وﻻ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
أﺷﻌﺔ اﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ.

ةديرجلا

•
العدد  / 4060الجمعة  8مارس 2019م  /غرة رجب 1440هـ

edhafat@aljarida●com

شوشرة :حاسبوا األسفلت
والرصيف

د .حسن عبدالله جوهر

خديعة إسقاط القروض!

مبارك العبدالهادي
عجبا لما نشهده في يومنا هذا من استمرار مأساة حقيقية
وهي شوارعنا المتهالكة ،عجبا لشوارع الدول المتخلفة التي صرنا
نتباكى على حالنا عند رؤيتها ،عجبا لمهزلة بعض مناطقنا التي
تغلق الحفريات ممرات بيوتها لتتحول واجهات منازلها إلى برك
ماء وحفر ،عجبا لعقلية حكومتنا المتطورة ،هل سنتطور بالفعل
وال يزال حصانا يتطاير والشعب يصرخ "تكسرت سياراتنا"؟! من
المسؤول عن هــذه المهازل؟ ومــن المستفيد من هــذا األمــر؟ ومن
المتهم؟ هل األسفلت والرصيف ألنه غير صالح لالستخدام؟ أم أن
الفساد كالعادة وراء ذلك؟
وأمام هذه األسئلة نجد أن غالبية من يمثلون الشعب صامتون،
بل مشغولون في إنجاز المعامالت أو تنفيذ أوامر المعازيب ،فهل
بــادر أحد هــؤالء النواب بعمل جولة تفقدية مع الوزير للمناطق
المتضررة؟ وهل تعرضت سياراتهم للضرر كحال سيارات الشعب؟
وهل رأى الوزير أو النائب محال تركيب الزجاج وتغيير اإلطارات
وما يعانيه الشعب من أعطال لمركباته؟
مــازلـنــا نـتـبــاكــى عـلــى حــالـنــا ون ـحــن نــرســم خــريـطــة التطوير
بــانـتـطــار االنـتـهــاء مــن مــديـنــة الـحــريــر وجـســر جــابــر وغـيــرهــا من
مشاريع التطوير في حين شوارعنا تتطاير ،واألسـعــار مرتفعة
والديون متراكمة على المواطنين ،وال نزال ننتظر التطوير وإعادة
اإلعمار للبنية التحية والتنمية المفقودة.
كلما تنفسنا الصعداء بافتتاح شارع أو جسر جديد وفرحنا
بشراء سيارة جديدة ذرفنا الدموع على عطل جديد ،لتخرج بعدها
علينا وزيرة األشغال بتصريح عجيب" :إن إصالح الطرق المتضررة
عند توافر الموازنة الالزمة" ،أي أن الشعب يدفع ضريبة شوارع
وزارتها المتهالكة لحين توافر الميزانية ،فهل هذا اإلصالح الذي
ننتظره من وزراء غير قادرين على معالجة شارع أو مناهيل قد
تغرقنا في شبر ماء؟
إننا الـيــوم أكثر تعاطفا مــع أصـحــاب البيوت الــذيــن أصبحوا
أمــام أزمــة إصــاحــات خلقت لهم أزمــة مــواقــف لمركباتهم ،فضال
عــن اإلزع ــاج المستمر بسبب أعـمــال الصيانة وصــوت الحفارات
والــرافـعــات وصــراخ العمال ،وتلوث البيئة بسبب الغبار الناتج
عن أعمال الحفر ،فيكاد مرضى ضيق التنفس يقضون أوقاتهم
في المراكز الطبية أكثر من بيوتهم ،فما ذنبهم ليدفعوا ضريبة
أخطاء اآلخرين؟
ما زلنا نعاني مشكلة الحصى المتطاير الذي يقذف المركبات
بشرره ،ولكن ال نعلم ماذا ينتظرنا من مفاجآت أخرى ،وهل ستكون
ً
على الطاير أيضا؟

سليم الصدر
محمد العويصي
عن عبدالله بن مسعود ُرضي الله عنه :قال "قال رسول الله،
ُ َ ِّ
ٌ
أحد شيئا،
صلى الله عليه وسلم" :ال يبلغ ِني أحد من أصحابي عن ٍ
ِّ
َّ
َ
فإني ُّ
أحب أن أخرج إليكم وأنا س ِليم الصدر".
في هذا الحديث الشريف يتبين مدى اهتمام الرسول ،صلى
الله عليه وسلم ،بسالمة الصدر ،فهو ينهى ويحذر من أن ينقل
إليه ما يوغر صدره ،ويغير قلبه تجاه أصحابه الكرام ،رضوان
الله عليهم أجمعين.
حــديــث رس ــول الـلــه ،صلى الـلــه عليه وسـلــم ،ذكــرنــي بموقفين
ً
ً
حصال معي أثناء عملي معلما في وزارة التربية سابقا:
* الموقف األول:
علمنا في عام 2000 /1999م بنقل مدير مساعد من الصليبيخات
إلــى مدرستنا فــي الـخــالــديــة ،فتحرى بعض الــزمــاء عــن المدير
المساعد الـجــديــد ،فعلموا أنــه عصبي ،شــديــد ال ـمــراس وصعب
التعامل معه ،فأجمعوا على مقاطعته وعدم التعاون معه عندما
يأتي إلى مدرستنا ،رفضت االشتراك معهم في المقاطعة ،وكانت
النتيجة قطع عالقتهم معي!
* الموقف الثاني:
حصل في عام 2003/ 2002م عندما جاءنا مدير مدرسة منقول
من الفيحاء إلى الخالدية ،فلم يحصل توافق بيني وبينه ،ويقول
الرسول ،صلى الله عليه وسلم" :األرواح جنود مجندة ما تعارف
منها ائتلف ومــا تنافر اختلف" .ومــع مــرور األيــام حصل خالف
شديد بيني وبينه ،فطلبت على إثره النقل إلى قرطبة فتم لي ذلك.
العجيب في األمــر أن مديري السابق اتصل بمديري الجديد
وأعطاه تقريرا شفويا عني ليوغر صدره ويغير نظرته لي!
ونصيحتي إلى كل مسلم ومسلمة االلتزام بحديث الرسول،
ً
صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم ،ال ــذي ذك ــرت ــه آن ـف ــا ،وع ــدم ال ـت ـحــدث عن
اآلخرين بسوء ،حتى لو اختلفنا معهم ،لكي نكون من أصحاب
القلوب السليمة التي أخبر عنها نبينا الكريم عليه أفضل الصالة
والتسليم ،فهل من متعظ؟ آمل ذلك.

ومضة :اليوم العالمي
للمرأة
أسامة العبدالرحيم
يحتفل العالم في الثامن من مارس في كل عام باليوم العالمي
للمرأة ،وهي مناسبة مهمة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز دور
المرأة الكويتية في مقاومة الغزو واالحتالل ،وباألخص شهيدات
الكويت الخالدات :أسرار القبندي وسميرة معرفي وسعاد الحسن
ً
ووف ــاء الـعــامــر وسـنــاء ال ـفــودري ،وفــي هــذا الـيــوم أيـضــا ال بــد أن
نستذكر نضال نساء الكويت على مدى التاريخ إلقرار حقوقهن
السياسية التي شكلت نقلة نوعية في وعــي المجتمع بمنطقة
الخليج العربي.
وال يمكن أن نتحدث في هذا اليوم عن حقوق المرأة في الكويت
دون التطرق للمرأة الـبــدون التي تعاني سلبا ألبسط حقوقها
اإلنسانية كالمواطنة والصحة والتعليم والعمل وحرية التنقل
والسفر بسبب بعض الممارسات العنصرية من طبقة مسيطرة
برعاية حكومية تماطل في حل هذه األزمة اإلنسانية.
إنقـضــايــا ال ـم ــرأة ه ــي ج ــزء ال يـتـجــزأ م ــن قـضــايــا المجتمع
وه ـمــومــه ،وال فـصــل بـيــن ال ـن ـضــال ال ـن ـســوي وال ـن ـضــال الــوطـنــي
الديمقراطي ،ومقياس تطور المجتمع وتقدمه هو مكانة المرأة
ف ـيــه ،ف ــا يـمـكــن أن نـنـهــض ون ـت ـقــدم م ــا ل ــم ي ـكــن لـلـنـســاء حـقــوق
متساوية مع الرجال على أسس العدالة االجتماعية ،وإلغاء جميع
مظاهر التمييز تجاههن في كل المجاالت االجتماعية والمدنية
واالقتصادية.
إن مـشــروع بناء الــدولــة المدنية الحديثة مرتبط بــإعــاء قيم
ً
الحرية والكرامة ومبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وفقا
لما تنص عليه المعاهدات واالتفاقيات الدولية المناهضة لكل
أشكال التمييز ضد المرأة ،وتمكينها حتى تقوم بدورها الحيوي
بجانب الرجل في بناء المجتمع.
وفي النهاية نتقدم بأسمى آيات المودة واالحترام للمرأة في
يومها العالمي ،و نــؤ كــد تضامننا معها حتى تستكمل جميع
ً
حقوقها وصوال إلى العدالة االجتماعية التي تشمل الرجل والمرأة
في مجتمعنا ،وتحية للمرأة الكويتية والعربية ونساء العالم أجمع
ً
ً
ودمن نبراسا للتقدم ومنارة للنهضة.

hasanjohar@hotmail.com

مثلما ظهرت قضية إسقاط القروض
فجأة ،وعبر زخم إعالمي كبير وتهييج
م ـشــاعــر الـ ـن ــاس ،اخ ـت ـفــت ه ــذه الـقـضـيــة
ً
وكــأن ـهــا ل ــم ت ـكــن أص ـ ــا ،وح ـتــى فــرســان
هذا المطلب "الشعبي" لم يعد لهم حس
وال خبر ،فكيف يمكن تفسير مثل هذه
الظاهرة.
بـ ــدايـ ــة ،ق ـض ـيــة ال ـ ـقـ ــروض ت ـع ـت ـبــر مــن
المشاكل الكبيرة التي يعانيها المواطن
وعـلــى نـطــاق واس ــع ،س ـ ً
ـواء اتفقنا على
تفاصيل ا ل ـقــروض الفنية أو مبرراتها
أو ال ـم ـطــال ـبــة بــإس ـقــاط ـهــا ع ـلــى حـســاب
الميزانية العامة للدولة أو اختلفنا في
ذل ــك ،وال يمكن إن ـكــار تعثر الـكـثـيــر من
المواطنين في سداد قروضهم ووقوعهم
تحت طائلة المالحقة القانونية ،واألهم
من كل ذلــك الفوائد الجائرة التي باتت
قاصمة لظهر اآلالف من األسر الكويتية،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــة
وم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـحـ ـي ــاة وفـ ـ ــق ال ـم ـع ــاي ـي ــر
الكويتية.
إال أن الطريقة التي تثار فيها قضية
القروض بين فترة وأخرى مثيرة للغرابة،
حيث تتحول إ لــى بالونة كبيرة ،ولكن
س ــرع ــان م ــا تـنـفـجــر ف ــي ال ـه ــواء دون أي
أث ــر يــذكــر ،وم ـنــذ س ـنــوات طــويـلــة كانت

ّ
د .محمد بن عصام السبيعي

الجديدة ،وفي مقدمتها ضيافة الداخلية
ً
ثم صفقة اليورو فايتر ،وأخيرا ما أعلنه
النائب رياض العدساني من تكرار ظاهرة
ا ل ـنــواب القبيضة فــي المجلس الحالي
والمجلس السابق ،وعلى ضوء ذلك تم
إخماد االستجوابات األخيرة بمباركة من
اللجنة التشريعية ثم التصويت العام في
المجلس ،وبعدها مباشرة اختفت مشكلة
ً
القروض من الوجود تماما.
قـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض ،ال يـ ـمـ ـك ــن ح ـل ـهــا
بــالـمـطــالـبــات االس ـت ـعــراض ـيــة الـمـتـكــررة
بإسقاطها ،ولكن بالتأكيد يمكن تخفيف
ضغطها إلى حد كبير من خالل التشريع
المتمثل بإلغاء الفوائد غير القانونية
ع ـن ـهــا ،أو إسـ ـق ــاط الـ ـق ــروض الـمـخــالـفــة
ل ـل ــوائ ــح وال ـن ـظ ــم ال ـم ـع ـت ـمــدة م ــن الـبـنــك
ال ـمــركــزي ،وتـحـمـيــل الـبـنــوك المتالعبة
مسؤولية أخطائها المتعمدة ،وفي ذلك
فقط يمكن حل مشكلة القروض إلى حد
كبير باالنتصار للناس المظلومة ،ودون
تكبيد الخزانة العامة جور بعض البنوك.
ه ــذا ال ـحــل بــالـتــأكـيــد بـعـيــد عــن نــواب
الحكومة ،ولذلك ال بــأس بالظهور بين
فترة وأخرى كأبطال من كرتون ،وإن ظل
المقترضون الغالبة يشربون مــن بحر
الغصة واأللم!

waethlane@gmail.com

هرطقة اقتصاديين

ش

حديث اإلسالم عن موارد تحت تصرف اإلنسان حديث في المطلق،
وذلك في ضوء قوله" :وإن تعدوا نعمة الله ال تحصوها".
ّ
الـمـســلـمــة األخ ـ ــرى مـشـتـقــة م ــن ســابـقـتـهــا ف ــي نـ ــدرة الـ ـم ــوارد،
ومــؤداهــا أن اإلنـســان مسكون بغريزة اقتصادية فــي استغالله
للموارد ،فهو إنسان اقتصادي بطبعه ،والحق أن توجيه النقد
ّ
إلى هذه المسلمة أهون من سابقتها ،ذلك أن مشاهد صنع القرار
غير الراشد اقتصاديا ال تكاد تنقطع ،خصوصا ما يفضي منها
إلــى هــدر مباشر للموارد وبــذا مضاعفة ندرتها حسب المنطق
ّ
االقتصادي .ومما يسحب البساط من تحت هذه المسلمة أن من
يكشف عن عدم رشد في استغالل الموارد ليس أولئك البسطاء
الذين يبدون في بعض األحـيــان تحفظا في استغاللها ،بل من
يحمل صفة اقتصاديين أو ممن هم على دراية بمقتضيات السلوك
المتمثل عادة في إفناء الموارد يأتي
االقتصادي ،ففساد الدول
ّ
دائما تبعة لقرارات من كبار صناعه في جهاز الدولة.
ومــع ذلــك ،لــو شئنا مــزيــدا مــن التمعن فــي مــدى صــدق مقولة
اإلن ـســان االق ـت ـصــادي التـخــذنــا س ــوق األوراق الـمــالـيــة م ـثــاال ،إذ
يشار إليه كنموذج للسوق الحر البعيد عن كل ما يخل باتخاذ
الـقــرار االقـتـصــادي ،ومــع ذلــك ال ينكر أحــد أن ذلــك السوق طالما
كان ميدانا لقرارات باالستثمار أبعد ما تكون عن الرشد ،فهناك
مـثــا ق ــرار جحفلة مــن المستثمرين بــوضــع أمــوالـهــم فــي أسهم
لبخس قيمها السوقية فحسب ،ولكن دون أي دليل ملموس على
تعاف أو عائد يلوح .ومنها
جــدوى االستثمار فيها من مالمح
ٍ
إلى االستثمار في االتجاه اآلخر ،أي في أسهم متضخمة القيمة
ومتجاوزة لكل مستوى معقول أو راشــد لمعامل الربحية ،كما
لو أن سعر السهم يجري في اتجاه أحادي ،هذا ناهيك عن أفواج
غفيرة من مستثمرين يضعون مــدخــرات أعــوام من سني كدهم
في أسهم شركات دون تكلف معرفة بموقعها في السوق أو ماذا
تصنع.
ولو شئنا االستزادة لتحدثنا عن منتجات مالية تتداول في
األسواق منذ سنوات وهي أبعد ما تكون عن االستثمار الرصين،
بل ما أقربها من ألعاب القمار وسواه ،أو لعلها حقا كذلك!

د .روضة كريز*

الطب اإلسالمي يحتوي كل مريض
الـطــب اإلســامــي بالترجمة الحرفية هو
طب خاضع للتعاليم اإللهية ،وما أنزله الله
ّ
سبحانه وتـعــالــى فــي كتابه العظيم ،وســن
طــرق تطبيقه وتفسيره النبي محمد عليه
أفضل الـصــاة وأتــم التسليم ،بشهادة قول
ربنا تبارك وتعالى" :وإنك لعلى خلق عظيم"،
وف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ت ـقــول أم الـمــؤمـنـيــن
السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوج
رسول الله ،صلى الله عليه وسلم" :كان قرآنا
يمشي"!
إن في القرآن كل ما يفيد اإلنسان ُ
ويعالجه
ويشفيه مــن كــل سقم يــؤذيــه ،كما يقول ّ
رب
ال ـعــزة ج ـ ّـل وع ــا" :فـ ٍيــه ش ـفـ ُ
ـاء ورح ـم ــة" ،لمن
ي ـل ـتــزم بــال ـت ـعــال ـيــم اإلل ـه ـي ــة وي ــؤم ــن بـقــوتــه
ورحـمــة أوام ــره ،ويمكننا أن نقول إن الطب
اإلسالمي ُيعتمد عليه في العلوم الحديثة،
بحيث ال يصطدم بنواميس الكون والسنن
اإللهية والضوابط الشرعية التي وضعها الله
سبحانه وتعالى للناس ،وال شك أن ما نصح

به الرسول -صلى الله عليه وسلم -وما مارسه
ً
ً
يعتبر طـ ّـبــا وج ــزء ا مــن المصادر األساسية
التي يعتمد عليها الطب اإلسالمي.
ولكن يجب أال نقف عندها ،إنما يتعامل
الـطــب اإلســامــي مــع الــوســائــل الـحــديـثــة في
تشخيص األمراض ،ومعرفة وظائف الجسم
وأحــوال الــدم ،لما فيه تسهيل الــوصــول إلى
الـشـفــاء ب ــإذن الـلــه تـعــالــى ،كما يتميز الطب
اإلســامــي بأنه يحتوي على جــزء من الطب
الشعبي (كالعطارة والحجامة وكاسات الهواء
وربط الرأس ...إلخ) وجزء من الطب الطبيعي
الـقــديــم (كــالـتــدلـيــك وال ـعــاج بــالــزيــوت ولــدغ
النحل والعلق ...إلخ).
وقد أثبت الطب الغذائي الحديث أهمية
وصحة كثير من األنظمة الغذائية العالجية،
فــالـمـمــارســات الـبــديـلــة فــي الـطــب اإلســامــي
كالصيام يومين فــي األسـبــوع أو ثــاثــة من
كل شهر ،والصيام المتقطع في أنظمة الكيتو
أنظمة غذائية أثبتت أهميتها العالجية.

ً
ولــو تأملنا قـلـيــا فــي كـتــاب الـلــه تعالى،
لــوجــدنــا أن الـفــاكـهــة ذك ــرت مــع الـجـنــة أكثر
مــن  30م ــرة ،وال ـل ـحــوم ذك ــرت فـقــط  4م ــرات،
واألسماك مرتين ،هذا باإلضافة إلى أن ماء
زمزم هو أعلى المشروبات النقية التي تحافظ
على قلوبة الدم والبيئة الصحية ،وكثير ممن
جربه في التشافي قد شفي بإذن الله تعالى،
ورأيـنــا أن يــؤخــذ بــدون األدوي ــة الكيميائية
حـتــى ال يـتـعــارض مــع تــركـيـبــاتـهــا ،ويعتبر
نظام الصيام الغذائي لماء زمزم والخضار
والفواكه من أنفع األنظمة!
ول ـل ـطــب اإلس ــام ــي ب ـمــا يـهـيـئــه لـلــوســط
الـقــاعــدي أهـمـيــة كـبـيــرة ،فــا يسمح للجسم
بالمرض ،وتعيش الخاليا الجسمية بأمان،
وتقضي على كل األمــراض الفتاكة إذا كانت
ً
التغذية  %90نباتية و %10حيوانية تقريبا،
ولكن تبقى ّ كثير مــن الـعــادات مرفوضة إذا
خالفت السنة.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

خالد اسنافي الفالح

سقوط الحكمة عن مجلس األمة
أحالت المادة ( )82من دستور دولة الكويت بعض شروط من
يحمل الصفة البرلمانية إلى قانون االنتخاب ،واشترطت المادة
( )19مــن قــانــون االنـتـخــاب أن يـكــون اســم الـمــرشــح لحمل الصفة
ً
البرلمانية مقيدا فــي ج ــداول الناخبين ،ومنعت الـمــادة ( )2منه
ُ َ
حق االنتخاب للمدان بجريمة ذات عقوبة جناية ما لم يرد إليه
اعتبارهّ ،
وعرف قانون الجزاء الكويتي عقوبة الجناية بالحبس
ثالث سنوات أو أكثر ،وعليه فإن كل من يحمل الصفة البرلمانية
وأدين بحكم نهائي ّ
بات بعقوبة الحبس في السجن لثالث سنوات
ً
أو أكثرُ ،يزال اسمه من سجالت الناخبين ،وبالتالي يفقد شرطا
مما يسقط صفته البرلمانية.
للترشح ّ
وق ــد ص ــن ــف ال ــدك ـت ــور عـ ــادل الـطـبـطـبــائــي ف ــي ك ـتــابــه "ال ـن ـظــام
الدستوري في الكويت" الفقد اإللزامي للصفة البرلمانية في شكلين:
أولهما السقوط ،والثاني اإلسقاطّ ،
وعرف السقوط بحاالت الفقد
اآللـيــة المنصوص عليها فــي الـقــانــون والناشئة عــن زوال شرط
من شروط الصفة البرلمانيةّ ،
وعرف اإلسقاط بحاالت الفقد التي
تقدرها مؤسسة السلطة التشريعية المكونة من حاملي تلك الصفة.
ً
وغ ـنــي ع ــن ال ـب ـيــان ت ـب ـيــان أن ال ـق ــان ــون– وإن ك ــان صـ ـ ــادرا عن
المؤسسة التشريعية -فإنه نافذ فيها ،وال تمتلك لدفع نفاذه عنها
ً
بقرار منها ،وذلــك ألن القرار أدنــى من القانون ،وغني عنه أيضا

أنا والمطر
دانة الراشد

المتاجرة بفكرة إسقاط القروض من أجل
ّ
التكسب السياسي ،خصوصا مــن قبل
أعـضــاء مجلس األم ــة ،ومــا يشجع على
رواج التسويق إلسقاط القروض قصص
الفساد المالي في البالد وتردي الخدمات
والـمـبــالــغ الـتــي يعلن عنها كمساعدات
وهبات خارجية ،مما يساعد في تهييج
عــواطــف ال ـن ــاس ،وخـصــوصــا المبتلين
بهذه المشكلة.
لكن توقيت الحملة األخـيــرة إلسقاط
ً
الـقــروض وطريقة إخــراجـهــا "مسرحيا"
كان برأيي خديعة من الكذب واالحتيال،
واألسوأ من ذلك استغالل حاجات الناس
ال ـب ـس ـطــاء وآالمـ ـه ــم بـشـكــل ال يـخـلــو من
أشكال الجريمة األخالقية ،وإليك الدليل
على ذلك.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن مـشـكـلــة ال ـقــروض
تعتبر ظــاهــرة عــامــة قــد تشمل مختلف
فئات الشعب ،فإن من ّ
حرض على إثارة
الناس وتسخير اإلعالم لهم أغلبهم من
"الـنـشـطــاء" وال ـن ــواب المحسوبين على
الحكومة في مواقفهم السياسية ،بل في
الصف األول في الدفاع عن الــوزراء عند
تعرضهم للمساءلة البرلمانية ،وبالتالي
فإن توقيت إشعال القروض جاء بالتزامن
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـف ـض ــائ ــح ال ـمــال ـيــة

يحظى علماء االقتصاد في عالم اليوم بإجالل ال يعرفه سواهم
مــن منتسبي العلوم االجتماعية ،يـعــود ذلــك إلــى مــا تــرســخ في
األذهان من دقة مزعومة تسم تناولهم لموضوع بحثهم ،ففي هذا
تراهم يغالون في توسل لغة األرقام وتوظيف نماذج رياضية ،وال
ريب أن مما ساعد في ذلك ،أي على تكميم مادتهم البحثية ،هو
انحصارها في شأن تبادل السلع والخدمات ،لكن ما ال يعلمه إال
القليلون هو أن تلك النماذج هي محض محاوالت لمحاكاة الواقع،
وأنها إن لم تفعل ذلك ،فكأنها فن ال يؤتي خبزا.
وهي في الحقيقة نادرا ما تصدق على المدى الطويل ،فإليك
مـثــا مــا أه ــدر مــن ورق مـنــذ أكـثــر مــن نـصــف ق ــرن أو يــزيــد حــول
تنبؤات بأسعار النفط وقس عليها ،ولو جاز للمرء أن يسترسل
لزعم أن ما بيد االقتصاديين من أدوات ليس مفتاحا لكل باب أو
مصباحا يبدد كل ظالم ،فلو كان األمر كذلك لكان في أيديهم ما
يغنيهم عن العمل كاقتصاديين!
على أن الغرابة ال تلف فحسب سلوك االقتصاديين وحقيقة ما
يحيطون به أنفسهم من إجالل ،بل يطول أيضا علم االقتصاد ذاته،
فخالفا لسائر العلوم ،ال سيما االجتماعية ،يضع مبحث االقتصاد
مسلمات خاصة تمثل منطلقا للبحث وبناء النظرية ،ورغم بداهة
هذه المسلمات عند دارسيها فإنها تبدو لي هدفا للنقد ،هذا إن
لم تكشف عن هشاشة في بعض المواضع.
فهناك مبدأ الندرة ،حيث يبدو أن علم االقتصاد قد استمد اسمه
منها ،ومؤدى ذلك أن الموارد نادرة ولذا فال بد من االقتصاد في
استغاللها ،والحق أن هذه المسلمة إذا كان الغرض منها تسويغ
بناء القانون العلمي فهي حجة على علم االقتصاد ذاته ،فما دامت
تلك الموارد محدودة أو نادرة فباإلمكان حصرها ،ورغم ذلك فليس
بين أيدينا ما يعكس قيمة الـمــوارد المتاحة حــول العالم ،وإذا
كان القصد من افتراض ندرة الموارد تهذيب السلوك وغرس قيم
بأسره على مسلمة
االقتصاد في استغاللها ،فال يبرر ذلك بناء علم
ِ
غير مبرهن عليها ،فاألديان مثال ،ال سيما اإلسالم ،تتعرض آلفة
هدر الموارد ،حيث يشبه اإلسالم المبذرين بإخوان الشياطين وأن
الله ال يحب المسرفين ،وذلك بحسب النص القرآني .ومع ذلك فإن

7

إضافات

تبيان أن أحكام السلطة القضائية النهائية الباتة نافذة كذلك،
وال يدفع نفاذها سوى القانون.
تشكل الفقرات السابقة مقدمة ضرورية لبيان الرأي فيما اتخذه
مجلس األمة لتجاوز األزمة السياسية الناتجة عن حكم محكمة
التمييز القاضي بحبس عضوي مجلس األمة السابقين جمعان
الحربش ووليد الطبطبائي.
ً
ابتداء– ومستشاروه القانونيون
لقد أخطأ رئيس مجلس األمة
ً
حتما -عندما ّ
طبق نص المادة ( )16من قانون الالئحة الداخلية
لمجلس األمة واعتباره حالة العضوين السابقين حالة إسقاط ال
ً
سقوط رغم وضوح النصوص القانونية إزاءها ،معرضا تلك المادة
ً
لإللغاء ،وقد أخطأ أعضاء مجلس األمة– خصوصا الرافضين منهم
لسقوط عضوية زميليهم السابقين -بمسايرة رئيسهم في خطواته.
وك ــان عليهم االستعجال فــي تعديل قــانــون ال ـجــزاء الكويتي
وإعادة تعريف عقوبة الجناية لتصل إلى أكثر من ثالث سنوات
ونصف ،وبأثر رجعي مما سيصب في مصلحتهما وينهي كل
اللغط الحاصل.
سـ ـق ــوط ال ـص ـف ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ع ــن ج ـم ـع ــان ال ـح ــرب ــش وول ـي ــد
الطبطبائي كشف انعدام الحكمة البرلمانية ،المؤدي للسقوط
البرلماني!

لطالما كنت أتشاءم من األجواء الممطرة ،كنت أكره غياب الشمس
المحجوبة بالغيوم القاتمة وأجواء الرطوبة الدبقة التي تبعث على
الضجر ،كنت أكره تبلل كل شيء حولي بسبب األمطار فتعم الفوضى
ً
وتتسخ المالبس واألحذية .كنت أتضايق كثيرا من عدم القدرة على
تنبؤ ما تخبئه لنا هذه األجواء ،فرذاذ المطر الرقيق يمكنه أن ينقلب
ً
ً
سيال هائجا في لمح البصر ...لم أدرك أنه قد فاتني الكثير إلى أن
شهدت النتائج المذهلة ما بعد األمطار.
فالزروع تفترش األرض واألزهار تتفتح وكأنها ظهرت من العدم،
فتظهر حياة جديدة مصاحبة لها من طير ونحل وفراشات .تشرق
ً
الشمس مجددا برفقة قوس قزح الزاهي هذه المرة ،فتتجدد السماء،
المطر يغسل كــل شــيء فيسقط الغبار ،ذاك الــذي يجعل كــل شيء
ً
ً
ً
ً
رتيبا ضبابيا ،ويغدو كل شيء أكثر تجليا ووضوحا ،وها هو بريق
ً
الصاعقة يضرب األرض فيخلق لنا عروقا من الذهب ...هكذا علمني
المطر تقبل تقلب أحوال الحياة والرؤية البعيدة للجمال المتكون
بعد كل تلك الصعاب.
علمني المطر التعقل وعدم إطالق األحكام المسبقة على األمور،
ووصفها بتلك الصفات اإلنسانية المحدودة من "جيد" و"سيئ"،
ً
فالكثير من الخير والجمال قد يقع فيما اعتبرناه سيئا ،والكثير مما
ً
رأيناه خيرا ال خير فيه! فهو ال يتعدى كونه متعة عابرة فحسب .لذا
فلنتعمق في فهمنا وتحليلنا لألمور ،ولنكن كقطرة المطر النقية،
التي حللت شعاع الضوء الواحد فشطرته إلى سبعة أطياف.
في الطبيعة عمق ومجاز يستحق التوقف عند جالله ،فنحن نفهم
ذواتنا عندما نفهم نبض الطبيعة وعجلة سيرها ،كل ما حولك يحمل
ً
رسالة إن أنت أحسنت الفهم واإلدراك ،ورفعت رأسك قليال لترى ما
هو أبعد من شاشة هاتفك الذكي.
تبكي السماء فتتجدد الحياة ،تنفجر البراكين فيفيض كل ثمين
من باطن األرض ،ال حياة دون هذه المفارقة!
ل ــذا فليكن بيتك ذا أســاســات قــويــة ال تهزها ري ــاح االنـفـعــاالت
ً
المتقلبة ،وليكن جوهرك ماسا ال تخدشه توافه الكلمات ،كن أنت
المنزل المضياف.
أمطري أيتها السماء! فسنتقن الرقص في عواصفك وبزوغ شمسك.
* "مع تساقط المطر تعلمت أن أنمو من جديد"( .جيمي نياكورا)

ال حياة بال وطن
بشاير الحمادي
هجرة البعض للعيش خارج الكويت موضة جديدة تجعلني
أتـســاء ل :كيف يستطيع اإلنـســان أن يحيا ويتمتع خــارج بــاده؟
ً
وكيف يمارس الحياة بعيدا عن هذا التراب الغالي؟
ً
ً
أستوعب تغرب اإلنسان عن بلده إذا كان مطلوبا قضائيا ،أو
للدراسة وطلب العلم ،أو للعمل والحصول على فرصة وخبرة تفيد
بــاده ،لكن أن يهجرها بال مـبــررات مقنعة فهذا ما ال أستوعبه،
فلماذا يغترب اإلنسان عن بلده؟
جميع األسباب يمكن أن تكون مقنعة إال سببا واحــدا ،وهي
راض عن الحياة فيه ،أو أنه يريد أن يعيش
أن يكون اإلنسان غير
ٍ
مخالفا عاداته وتقاليد وقوانينه ،فهاجر وذهب وابتعد بقلب ال
يعي معنى الوطنية ،وال حب الوطن الفطري ،فكيف إن كان هذا
الوطن هو الكويت؟
فــالـكــويــت بـلــد الـخـيــر والـنـعــم الـكـثـيــرة والـحـيــاة الـكــريـمــة التي
يستطيع أن يعيش فيها الجميع بتنوع جنسياتهم ،فهي بلد
اإلنسانية والديمقراطية ،وفيها قانون عادل يحفظ حقوق الجميع
بال استثناء ،ويتمتع أهلها بحرية التعبير والديمقراطية التي
تجعلنا في استقرار وأمن وأمــان ،وهناك الكثير ممن يريدون أن
يعيشوا فيها حتى لو كانوا ال يحملون جنسيتها ،فكيف يهجرها
بعض أبنائها؟
ومــن العيب أن يتحدث المهاجر أو طالب اللجوء بحق بلده
ولو بكلمة سيئة واحدة ليصل إلى مآرب معينة ،فهذا إن دل إنما
يدل على أنه بال انتماء وناكر للجميل وجاحد بحق هذا الوطن
الذي احتضنه واحتضن أبناءه بقلب كبير ،وكم هي مخزية أفعال
ناكري الجميل تجاه هذا الوطن حين يقارنونه بدول أخرى ،إنها
خيانة بحق هــذا البلد ،فــا يوجد بلد فــي العالم ال تحصل فيه
مـشــاكــل صحية أو تعليمية أو أي مـشــاكــل أخ ــرى ،إال أن الــوطــن
يبقى الحب األول.
ً
والكويت هي حبنا األول ،ولــن نخذلها أب ــدا ،ولــو ظهر بعض
الناكرين لها ،لكن أبناء ها األوفـيــاء يظلون هم الذين يقفون في
وجه أي كان ألجلها.
أتمنى أن تكون الرسالة قــد وصلت للجميع ،وأدع ــو ربــي أن
يحفظ بــادي وشعبها وأميرها ،وأن يديم األمــن واألم ــان علينا
ويحفظنا من كل شر.

بالعربي المشرمح :تعالوا
نحسبها!!
محمد الرويحل
معدل رواتب معظم الموظفين في الدولة ال يتجاوز  ١٥٠٠دينار،
ً
طبعا نتحدث عن السقف األعلى لمعظمهم ،فالكثير أقل من ذلك،
ً
وألننا مجتمع صغير ومتقارب فستكون مصاريفنا متقاربة حتما،
ولو حسبنا طريقة إنفاق المعاش كاآلتي :الموظف يدفع إيجار
شقته بما يعادل  ٤٠٠د.ك ،وهو أقل معدل إيجار ،وقسط سيارته
 ١٥٠د.ك ،ثم أقساط أجهزته الكهربائية بمعدل  ٢٠٠د.ك ،وراتــب
الخادمة  ١٢٠د.ك ،ناهيك عن مصاريف المدارس والبنزين والكهرباء
والماء لنقول أقل احتمال  ،١٣٠وهنا قد وصلنا إلى األلف دينار
شهريا ،والمتبقى لألكل والمالبس والمناسبات  ٥٠٠د.ك لشهر
غالء فاحش ،فهل يمكن لهذا الموظف "الكويتي" أن
كامل في ظل ٍ
ً
ً
يستمر حتى نهاية الشهر محققا نوعا ما من الرفاهية ألسرته
وملبيا مطالبهم اليومية؟
هنا يبدأ االقـتــراض من البنوك التي جل أرباحها من قروض
الـمــواطـنـيــن ،لـتـبــدأ مـعــانــاة الـمــواطــن المسكين ال ــذي ينعم بلده
بـخـيــرات وفـيــرة وم ــاء ة مالية كـبـيــرة ،ليتحسر وهــو ينظر إلى
حكومته ،وهي توزع الهبات والمنح لكل أصقاع األرض لعل وعسى
أن تنظر إلى حاله في يوم من األيام ،وتخفف عن كاهله تلك المعاناة
التي قد تتسبب في سجنه أو تفكك أسرته.
ً
يجب أال نلوم مواطنا فرضت عليه هذه الظروف ،كما ال يمكن أن
نلوم من يطالب بإسقاط القروض حين نرى أموال الكويت تصرف
على شعوب العالم بأكمله ،بل حتى على حيواناته ،كما من المخجل
أن نرفض إسـقــاط ديــونــه بحجة العدالة فــي حين ال نتحدث عن
المناقصات المليارية والعموالت والصفقات الفاسدة ،ونصمت
حين نسمع بتبرعات الحكومة السخية حتى لمن غزانا وأيد غزونا.
يعني بالعربي المشرمح:
ال ترحمون وال تخلون رحمة الله تنزل على أبـنــاء بلدكم من
ذوي الدخل المحدود ،وهم غالبية الشعب الذين أصبحوا بسبب
الظروف المعيشية مهددين بالسجن والتفكك األسري رغم خيرات
بلدهم التي تهدر في كل حدب وصوب ،فهل حسبتوها صح أم أن
الحسد مأل قلوبكم وأعمى بصيرتكم عن أبناء شعبكم ،وهم األولى
بأموالهم وخيرات بلدهم؟

ةديرجلا
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إعادة الجهاديين الغربيين في «تنظيم الدولة» إلى ديارهم
ماثيو ليفيت وهارون زيلين -واشنطن إنستيتوت

ال تزال العديد من اآلليات
العملية الضرورية إلعادة
المجاهدين الغربيين بأمان
إلى أوطانهم قيد الدرس إلى
ّ
حد كبير ،على غرار إيجاد أدلة
مقبولة كافية لمحاكمتهم
وإعادة دمج األفراد
المتطرفين للغاية والعنيفين
أحيانا من جديد في المجتمع
ما إن يمضوا مدة عقوبتهم،
وغالبا ما تصدر الحكومات
األوروبية أحكاما بالسجن
ُ
قصيرة أو تسقط حتى
ٍ
لفترات ّ
التهم بحقهم.

إدارة ترامب تناقش
فكرة إرسال بعض
العائدين إلى معتقل
غوانتنامو غير أن
وزارة العدل رفضت
هذا اإلجراء

مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـع ـ ـضـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي أث ـ ــاره ـ ــا قـ ــرار
ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب االن ـس ـح ــاب
المبكر مــن ســوريــة هــو كيفية
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـ ــع الُـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
الغربيين ا لــذ يــن قبض عليهم
هـ ـن ــاك ي ـق ــات ـل ــون فـ ــي ص ـفــوف
«ال ــدول ــة اإلســام ـيــة» ،وال يــزال
المئات مــن هــؤالء الجهاديين
محتجزين مــن «ق ــوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـت ــي يـقــودهــا
األك ـ ــراد فــي الـجــانــب الشمالي
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ـ ــن غ ـيــر
الـ ــواضـ ــح إلـ ــى م ـت ــى ي ـم ـكــن أن
يستمر ترتيب االحـتـجــاز هذا
بعد مـغــادرة الـجــزء األكـبــر من
القوات األميركية.
وتسهم تصريحات الرئيس
األخـ ـي ــرة ف ــي تـعـقـيــد الـمـســألــة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ،فـ ـبـ ـع ــد أن
زعــم م ــرارا وبشكل مغلوط أن
اس ـت ـعــادة األراض ـ ــي ال ـتــي كــان
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة»
يسيطر عليها ت ـعــادل هزيمة
التنظيم الـكــامـلــة ،غ ـ ّـرد فــي 16
ف ـب ــراي ــر ق ــائ ــا إن ع ـلــى الـ ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة أن تـعـيــد وتـحــاكــم
المقاتلين في صفوف «الدولة
اإلسالمية» الذين ُي ّ
قدر عددهم
بـنـحــو  800ف ــرد وتـحـتـجــزهــم
«ق ــوات ســوريــة الديمقراطية».
وأضاف أن «البديل ليس جيدا،
إذ سـنـكــون مرغمين بموجبه
على إطالق سراحهم» .وال ّ
شك
أن أجهزة األمن األوروبية تدرك
تماما التهديد الذي قد يطرحه
ه ــذا األم ــر ول ــم يـفـعــل الــرئـيــس
س ــوى تــأجـيــج ه ــذه الـمـخــاوف
حين غ ـ ّـرد «ال تــرغــب الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي أن ت ـت ـف ــرج فــي
حـيــن ي ـغــزو ه ــؤالء المقاتلون
أوروب ــا ،وهــو المكان الــذي من
المتوقع أن يتوجهوا إليه .حان
ّ
يتحرك اآلخرون» .غير
الوقت أن
أن مـحــاكـمــة مـقــاتـلــي «ال ــدول ــة
اإلسالمية» في أوطانهم تطرح
مزيجا من التحديات القانونية
واإلصالحية واالستخباراتية،
وال ت ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
رهانا أكيدا على أن العائدين
س ـي ـح ـج ـم ــون ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ أي
أعمال إرهابية على المستوى
المحلي.

خالل األيام الماضية
أعلنت كل من
عقبات أمام العودة إلى الوطن
هولندا وسويسرا
ال ت ــزال الـعــديــد مــن اآللـيــات
عدم رغبتها في
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة إلع ـ ــادة
الـمـجــاهــديــن الـغــربـيـيــن بــأمــان
إعادة مواطنيها
إلــى أوطــانـهــم قيد ال ــدرس إلى
ّ
حـ ــد ك ـب ـيــر ،ع ـلــى غ ـ ــرار إي ـجــاد
من تنظيم الدولة
أدلة مقبولة كافية لمحاكمتهم
اإلسالمية إلى البالد وإعادة دمج األفراد المتطرفين

ل ـل ـغ ــاي ــة وال ـع ـن ـي ـف ـي ــن أح ـي ــان ــا
مـ ــن ج ــدي ــد فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع مــا
إن يـ ـمـ ـض ــوا مـ ـ ــدة ع ـقــوب ـت ـهــم.
وغــالـبــا مــا تـصــدر الحكومات
األوروب ـ ـيـ ــة أح ـك ــام ــا بــالـسـجــن
ُ
قصيرة أو تسقط حتى
ٍ
لفترات ّ
التهم بحق المواطنين الذين
ســافــروا إل ــى ال ـخــارج مــن أجــل
ا لـقـتــال بالنيابة عــن منظمات
مصنفة على أنها إرهابية .على
سبيل المثال ،تم إعفاء جميلة
هنري ،وهي مجاهدة بريطانية
أمضت ستة أشهر مع «الدولة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة» ف ـ ــي «ع ــاصـ ـم ــة»
التنظيم السابقة في الرقة في
سورية ،من عقوبة الحبس عند
عــودتـهــا إلــى بــادهــا قبل عدة
سنوات .وتشير تقارير أخرى
إلـ ــى أن بــري ـطــان ـيــا ل ــم تـحــاكــم
س ــوى واحـ ــد م ــن أص ــل عـشــرة
عائدين من سورية حتى اآلن.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ا ل ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط غ ـي ــر
الـ ـض ــروري ــة إلعـ ـ ــادة الـمـشـتـبــه
ف ـي ـهــم ب ـس ــرع ــة إل ـ ــى أوط ــان ـه ــم
تلقي ثقال إضافيا على األجهزة
األمنية وســط ّتقييمها مــا إذا
ك ــان عـلـيـهــا تـعــقــب الـعــائــديــن،
وك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ف ـ ـعـ ــل ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،م ـ ـ ــا إن
ي ـخ ــرج ــوا م ــن ال ـس ـج ــن ،وك ــان
انتهى المطاف بعدد من األفراد
ّ
المقيمين على أنهم يشكلون
ً
«خطورة منخفضة» في تنفيذ
ه ـج ـم ــات إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،أش ـهــرهــا
عملية إطالق النار على مجلة
«شارلي إيبدو» في يناير ،2015
التي ارتكبها فرنسيون التقوا
ألول م ــرة ك ــأف ــراد ف ــي جـمــاعــة
أرسـ ـ ـل ـ ــت م ـس ـل ـم ـي ــن م ـح ـل ـي ـيــن
لـمـحــاريــة ق ــوات الـتـحــالــف في
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .وي ـم ـك ــن ل ـم ـع ـضــات
إص ــدار األح ـكــام والـمــراقـبــة أن
تبرز في أماكن قريبة من الوطن
األم أكثر مما قد يدركه صناع
الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــون ،فعلى
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،أط ـل ـق ــت ك ـنــدا
أخ ـيــرا س ــراح ال ـج ـه ّــادي كيفن
ع ـم ــر م ـح ـمــد رغـ ــم أن ـ ــه ُيـعـتـبــر
«تهديدا كبيرا للسالمة العامة»
بعد انضمامه إلى أحد فصائل
تنظيم «القاعدة» في سورية.
و ّنـظــرا إلــى هــذه التحديات،
يتوخى كثير من الدول الحذر
إزاء السماح ألفراد من «الدولة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ــى
ديارهم ،فخالل األيام الماضية
أعلنت كل من هولندا وسويسرا
أنهما ال ترغبان في إعادة مثل
ه ـ ــؤالء ال ـمــواط ـن ـيــن ،ف ــي حين
تخبطت بريطانيا بالمشكلة
الـقــانــونـيــة الــدقـيـقــة المتمثلة
ب ـت ـج ــري ــده ــم مـ ــن جـنـسـيـتـهــم.
وبعد ثالثة أيــام على تغريدة
ال ــرئـ ـي ــس حـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى

مقاتلو تنظيم الدولة األجانب
ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،سـ ـحـ ـب ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الـبــريـطــانـيــة جـنـسـيــة شميمة
بيغوم ،الـتــي كــانــت قــد بايعت
اإلسالمية» في سورية
«الدولة ّ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـدم
ـ
ن
ـ
ـ
ت
ال
ـا
ـ
ـ
ه
ـ
ـ
أن
وأعـ ـلـ ـن ــت
ً
وزعمت لندن خطأ
هذا.
قرارها
ً
أنها تحمل جنسية ثانية وهي
البنغالدشية ،حيث في الواقع
لديها إرث عائلي فحسب هناك،
مما ّ
تسبب بوضع حرج لدولة
أخــرى قــد ال تملك الـقــدرة على
ال ـت ـعــامــل م ــع ق ـضــايــا مـمــاثـلــة.
وبرزت هذه الديناميكية نفسها
ب ـيــن أس ـتــرال ـيــا وف ـي ـجــي فيما
يتعلق بجنسية نيل براكاش،
العائد مــن ســوريــة .ولسخرية
القدر ،يبدو أن الرئيس ترامب
يفهم جيدا معضلة العودة إلى
الــوطــن حـيــن يــواجـهـهــا بشكل
مـبــاشــر– ففي تـغــريــدة نشرها
ف ـ ــي  20ف ـ ـبـ ــرا يـ ــر ،أ م ـ ـ ــر وزارة
الخارجية بعدم السماح لهدى
مـثـنــى بــال ـعــودة إل ــى الــواليــات
المتحدة بعد انضمامها إلى
«الدولة اإلسالمية» في سورية.

حلول محتملة وطرقات مسدودة
ً
تدرس دول الغرب مجموعة
مــن المقاربات لمعالجة هذه
ال ـم ـشــاكــل ،رغ ــم أن ـهــا تتطلب
جميعها وقتا كافيا لتطبيقها.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،أقـ ـ ـ ّـرت
بـعــض الـحـكــومــات األوروب ـيــة
أن عـتـبــاتـهــا ال ـمــرت ـف ـعــة الـتــي
وضعتها من أجل توافر أدلة
ّ
تصعب اتخاذ
للمحاكمة قــد
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات بـ ـح ــق الـ ـع ــائ ــدي ــن،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا حـ ـ ـي ـ ــن ال ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر
انضمامهم إلى جماعة محددة

ً
جــريـمــة خـطـيــرة فــي مـثــل هــذا
االختصاص القضائي.
وع ـل ـي ــه قـ ــد تـ ـح ــذو بـعــض
الـ ــدول قــريـبــا م ـثــال أسـتــرالـيــا
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار الـ ـسـ ـف ــر
إلـ ــى ب ـعــض أقـ ـس ــام الـمـنــاطــق
األجنبية التي تشهد حروبا
ً
غير قانوني (مثل الرقة) ،مما
يـسـمــح لـلـسـلـطــات بمحاكمة
العائدين لمجرد ذهابهم إلى
هذه المناطق التي ُيعرف أنها
خاضعة لسيطرة مجموعات
إرهــاب ـيــة ،وتـنـظــر دول أخــرى
فــي إج ــراء تـغـيـيــرات قانونية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل جـ ـع ًــل ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
األدل ــة مـقـبــولــة فــي المحكمة.
عـلــى سبيل الـمـثــال وبحسب
ما يتردد ،يقترح مستند جديد
صادر عن الحكومة اإلسبانية
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـمــدع ـيــن الـعــامـيــن
بــاس ـت ـخــدام عـيـنــات الحمض
النووي والمستندات وغيرها
مــن الـمــواد التي تـ ّـم الحصول
عليها من الجيوش األجنبية،
مما قد يساعدهم في توجيه
التهم إلى العائدين في أعمال
ً
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة بـ ـ ـ ــدل مــن
االكتفاء بتهمة االنضمام إلى
«الدولة اإلسالمية».
ّ
وك ـ ـ ـحـ ـ ــل بـ ـ ــديـ ـ ــل ،فـ ـ ــي ّحـ ــال
أثـ ـبـ ـت ــت بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول أنـ ـه ــا
غير راغبة ً
كليا في استعادة
مــوا طـنـيـهــا ،يـمـكــن للمحكمة
الجنائية الــدولـيــة الـنـظــر في
إق ــام ــة م ــا ي ـش ـبــه «م ـحــاك ـمــات
ً
نورمبرغ للجهاديين» ،آخــذة
فــي الـحـسـبــان ش ـهــادة سكان
مـحـلـيـيــن واألدلـ ـ ـ ــة الـجـنــائـيــة
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت اس ـت ـن ــادا إلــى
تاريخ كل جهادي في ترويج

«الدولة اإلسالمية» في طريقه
إلــى أو سفره ضمن األراضــي
السابقة للتنظيم .و فــي ًحال
أبـ ـ ــدت هـ ــذه ال ـ ـ ــدول رغـ ـب ــة فــي
اسـ ـ ـت ـ ــرداد م ــواط ـن ـي ـه ــا يـمـكــن
للنظام القضائي في الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ف ــي
محاكمات محتملة ،مشابهة
لـ ـقـ ـض ــاي ــا ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـم ــواط ــن
البريطاني أبو حمزة المصري
والكويتي سليمان أ بــو غيث
والبلجيكي نزار طرابلسي.
لـ ـك ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
تـ ــواجـ ــه ع ـق ـب ــات خ ــاص ــة بـهــا
لجمع ما يكفي من األدلــة من
س ــاح ــات ال ـم ـع ــارك اإلقـلـيـمـيــة
لمحاكمة العائدين ،وبالتالي
ق ــد ي ـكــون م ــن األجـ ــدى تقديم
مـ ـ ـس ـ ــاوم ـ ــة ألفـ ـ ـ ـ ـ ــراد «الـ ـ ــدولـ ـ ـ ًـة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» األدنـ ـ ـ ــى م ــرت ـب ــة
مقابل مساعدتهم في محاكمة
أف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد رف ـ ـي ـ ـعـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
م ـت ــورط ـي ــن فـ ــي جـ ــرائـ ــم أك ـثــر
ف ـظ ــاع ــة .ومـ ــن ّ شـ ــأن صـفـقــات
مماثلة أن تمثل مـيــزة نافذة
عـ ـل ــى نـ ـح ــو خ ـ ـ ــاص لـ ــأفـ ــراد
الـ ـت ــواقـ ـي ــن إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
ديــارهــم ،ويمكن لـعــدد عمالء
«مكتب التحقيقات الفدرالي»
الـكـبـيــر الـمـنـشــور أســاســا في
الـ ـخ ــارج أن ي ـســاعــد ف ــي بـنــاء
ق ـضــايــا ض ــد هـ ــؤالء األهـ ــداف
األقل تعاونا واألكثر قيمة.
ك ـمــا ت ـنــاقــش إدارة تــرامــب
فكرة إرس ــال بعض العائدين
إلـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـتـ ـق ــل غ ــوانـ ـتـ ـن ــام ــو،
غـيــر أن وزارة ال ـعــدل رفضت
ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء ،ف ــي ح ـيــن ّأي ــده
البيت األبـيــض ،لكن التاريخ
ال ـحــديــث يـشـيــر إلـ ــى أن رمــي

ال ـم ـش ـت ـبــه ف ـي ـهــم ف ــي س ـجــون
غ ــوانـ ـتـ ـن ــام ــو ق ـ ــد يـ ـسـ ـف ــر عــن
مـحــا كـمــات بطيئة مــع نتائج
غـيــر متكافئة .ف ــدرب السجن
ا ل ـع ـس ـكــري ال ي ـب ــدو منطقيا
كثيرا حتى عندما يفكر المرء
في أن المحاكم المدنية داخل
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لــدي ـهــا
سجل حافل وقوي للغاية في
مالحقة إرهابيين مشتبه فيهم
بنجاح ،من دون بروز مشاكل
التصورات الناتجة المرتبطة
بمزاعم التعذيب الماضية في
غوانتنامو.
ومـ ـ ــا ي ـث ـي ــر االه ـ ـت ـ ـمـ ــام هــو
أن ج ـ ــداالت مـمــاثـلــة انـتـشــرت
فــي ال ــدول العربية قبل ثالثة
عقود بعد الجهاد المناهض
لـلـســوفـيــات ف ــي أفـغــانـسـتــان،
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق الـ ـق ــان ــون ــي
واالجتماعي والجيوسياسي
م ـخ ـت ـل ـفــا ج ـ ــدا ع ـم ــا يــواج ـهــه
المسؤولون الغربيون اليوم،
ل ـك ــن ن ـم ــط ال ـح ـك ــوم ــات ال ـتــي
تتخذ مـقــاربــات مختلفة إزاء
الجهاديين العائدين ال يــزال
ســائــدا ،لــذا مــن المفيد النظر
إلى النتائج.
على سبيل المثال ،تهاونت
السعودية واليمن نسبيا إزاء
السماح لمواطنيها بالعودة،
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن شـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر
وم ـ ـصـ ــر ح ـم ـل ــة قـ ـم ــع ش ــرس ــة
بحق األفــراد الذين قاتلوا في
أفغانستان ،لكن الدول األربع
ج ـم ـي ـع ـه ــا ت ـ ـعـ ــرضـ ــت الحـ ـق ــا
ألعمال شغب وإرهــاب نفذها
ج ـهــاديــون ،وال ـف ــارق الرئيس
هو أن الجزائر ومصر واجهتا
األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أب ـ ـكـ ــر (ب ـي ــن

م ـط ـلــع وأواخ ـ ـ ـ ــر تـسـعـيـنـيــات
ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي) ،فـ ــي حـيــن
واج ـه ـتــه ال ـس ـعــوديــة والـيـمــن
في أوقات مختلفة هذا القرن.
وت ـت ـم ـث ــل ن ـت ـي ـجــة أخ ـ ـ ــرى فــي
ّ
أن المقاتلين األجــانــب الذين
عجزوا عن العودة إلى ديارهم
ت ــوج ـه ــوا إلـ ــى أم ــاك ــن أخـ ــرى:
إل ــى الـمـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة
ح ـي ــث س ــاع ــد ب ـع ـض ـهــم عـلــى
احتضان الحركات الراديكالية
الـمــوجــودة فــي يومنا هــذا أو
إلى ساحات معركة أخرى على
غرار البوسنة والشيشان ،وال
ت ــزال عــواقــب ذل ــك الـتــدفــق من
أفغانستان وإليها بارزة اليوم،
وهــو إدراك مهم نظرا إلــى أن
تدفق المقاتلين األجانب إلى
سورية كان أكبر بكثير.

الواليات المتحدة
تواجه عقبات
خاصة بها لجمع
ما يكفي من األدلة
من ساحات المعارك
اإلقليمية لمحاكمة
العائدين

عقبات تواجه قدرة أميركا على تحقيق سالم في كوريا
●

إس ناثان بارك–
فورين بوليسي

أص ـ ـ ــرت مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أص ـ ـ ــوات
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ف ــي واشـنـطــن
على ضرورة استمرار الحرب الكورية
في عامها السبعين ،وتتركز مجادلة
ه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة بـشـكــل رئ ـي ــس في
أن إعــان نهاية الحرب قد يوفر لغة
تقضي بدعم انسحاب  28.500جندي
أميركي من كوريا الجنوبية ،ويبرز
أحـ ــد األم ـث ـل ــة ال ـن ـم ــوذج ـي ــة ف ــي ه ــذا
ً
الصدد من خالل مقالة كتبها أخيرا
بيتر بــروكــس مــن مؤسسة هيريتغ،
وقال فيها «بمجرد أن يفترض إعالن
السالم بين واشنطن وبيونغ يانغ ما
الذي يمكن أن يمنع كوريا الشمالية
من مطالبة الواليات المتحدة بخفض
إض ــاف ــي ف ــي الـ ـمـ ـن ــاورات الـعـسـكــريــة
األم ـي ــرك ـي ــة– ال ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة؟»،
وبالمثل وصف الكاتب في صحيفة
نيويورك تايمز نيكوالس ايبرستات
من معهد إنتربرايز األميركي إعالن
السالم بـ»الوهمي» ألنه «مع حصول
حكومة كيم على إعالن موقع فإن من
الطبيعي أن تطالب كوريا الشمالية
بمغادرة الـقــوات األميركية من شبه
الجزيرة الكورية».
وتستند هذه المجادلة إلى أسس
غــامـضــة ع ــدة ،وك ـبــدايــة فـهــي تسيء
فهم سبب وج ــود الـقــوات األميركية
فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،وتـلــك الـقــوات
ليست موجودة هناك لمقاومة كوريا
الشمالية فقط بــل على شكل تمركز
رئيس للقوات العسكرية األميركية
ً
فـ ــي شـ ـ ــرق آس ـ ـيـ ــا ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
ض ــوء ص ـعــود الـصـيــن ،ثــم إن إعــان
السالم مع كوريا الشمالية لن يغير

ً
كثيرا من وضعية الواليات المتحدة
على الصعيد االستراتيجي في هذا
الصدد.
وق ـ ــد ان ـت ـه ــت ال ـ ـحـ ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
الـثــانـيــة مـنــذ أكـثــر مــن  70سـنــة ،لكن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ت ــزال تحتفظ
بـ ـعـ ـش ــرات اآلالف مـ ــن الـ ـجـ ـن ــود فــي
دول المحور السابقة ،وهــي ألمانيا
وايطاليا والـيــابــان ،وال توجد حرب
قــائ ـمــة رس ـم ـيــة ل ـت ـبــريــر وج ـ ــود تلك
الـ ـ ـق ـ ــوات ،وي ـن ـس ـح ــب ال ـ ـشـ ــيء ذاتـ ــه
عـلــى ال ـق ــوات الـمـتـمــركــزة ف ــي كــوريــا
الجنوبية.
مـ ـ ــن يـ ـهـ ـت ــم إذا ت ـ ـقـ ــدمـ ــت كـ ــوريـ ــا
الشمالية بمطالب؟
ال تخضع واشـنـطــن وسـيــول ألي
الـتــزام بالتصرف والعمل لمجرد أن
بـيــونــغ يــانــغ طـلـبــت إجـ ــراء م ــن نــوع
ما ،ثم إن استمرار الوجود العسكري
األميركي أمر تقرره الواليات المتحدة
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ف ـقــط ،وع ـلــى أي
حال كانت بيونغ يانغ حريصة على
عدم إثارة مشكلة بسبب ذلك الوجود
فــي الجولة األخـيــرة مــن المحادثات
ال ـث ـنــائ ـيــة ،وس ـبــق أن أب ـلــغ الــرئـيــس
الكوري مون جاي إن سيول في أول
لـقــاء قمة جمعه مــع الــزعـيــم الـكــوري
الشمالي كيم في  28أبريل الماضي
أن بـيــونــغ يــانــغ ال ت ـنــوي الـمـطــالـبــة
ب ــان ـس ـح ــاب ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة مــن
الـبــاد ،وكــررت كوريا الشمالية ذلك
بصورة مباشرة في اآلونــة األخيرة
خالل لقاء قمة مع الرئيس األميركي
دونالد ترامب .وعندما زار المبعوث
ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم يــونــغ تشول
الـبـيــت األبـيــض فــي الـشـهــر الماضي
لتسليم رســالــة مــن كـيــم جــونــغ أون
تعهد ذلك المبعوث بأال تطرح بالده

دونالد ترامب

جيمس ماتيس

كيم جونغ أون

قضية وجود القوات األميركية حتى
بعد دخول نظام السالم حيز التنفيذ
في شبه الجزيرة الكورية ،وقد تكون
ً
كوريا الشمالية تكذب طبعا في هذا
ً
الطرح كما فعلت مرارا من قبل.

بارز واحد لديه وجهة نظر غامضة
عن القوات األميركية في كوريا وهو
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وبـحـســب
نظرته السوقية الى قضايا العالم فإن
الحلفاء استغلوا الترتيبات األمنية
التي وفرتها الــواليــات المتحدة وال
تشكل كوريا الجنوبية استثناء منها،
كـمــا أن ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي اختتمت
ً
حديثا حول اتفاقية إجراءات خاصة
والـتــي تقضي بـطــرح بنية مشاطرة
التكلفة المتعلقة بالقوات األميركية
بين واشـنـطــن وسـيــول كــانــت إشــارة
إلـ ــى ازدراء ي ـش ـعــر ب ــه ت ــرام ــب إزاء
التحالف األميركي -الكوري الجنوبي،
وهذه المفاوضات التي تحدث بشكل
روتيني كل خمس سنوات في العادة
قــد تعثرت بعد أن طالبت الــواليــات
المتحدة بصورة مشددة أن تضاعف
كوريا الجنوبية مساهمتها فيها من
نحو  864مليون دوالر إلى  1.6مليار
في السنة ،وقد ضاعف من سوء هذه
الخطوة حدوثها بعد وقت قصير من
تعهد كــوريــا الجنوبية بدفع معظم
ال ـم ـبــالــغ ال ـت ــي ن ـج ـمــت ع ــن تـحــديــث
القاعدة األميركية كامب همفري في

جنوب سيول والتي بلغت  13مليار
دوالر.
وإضافة إلى ذلك يقال إن الدولتين
وافقتا على اتفاق من شأنه مساهمة
كوريا الجنوبية بنحو مليار دوالر
على أن تتم مراجعة هذا االتفاق بعد
سنة واحدة فقط.

دعم الرأي العام األميركي
وت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـ ــرأي
العام األميركي يؤيد بصورة ثابتة
ال ــدف ــاع ع ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة وهــي
حليف رئيس للواليات المتحدة في
شرق آسيا.
وعلى الرغم من الزعم الشائع فقد
سئم األميركيون من التورط الخارجي
وتميل العامة في الواليات المتحدة–
مــن المحافظين والـلـيـبــرالـيـيــن على
ح ــد سـ ـ ــواء– إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوات
األميركية من أجل الدفاع عن كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي حـ ــال ت ـعــرض ـهــا الــى
هـجــوم مــن جــانــب كــوريــا الشمالية،
بحسب استطالع للرأي أجراه مجلس
شيكاغو حول الشؤون العالمية في
شهر يوليو الماضي.
وم ــن ب ــاب الـيـقـيــن ،هـنــاك أميركي

عذر ترامب لالنسحاب
ودف ــع ه ــذا كـلــه بـعــض المحللين
إلى القول إن إعالن انتهاء الحرب قد
يعطي الرئيس ترامب العذر من أجل
سحب ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن كوريا
الجنوبية .وعلى سبيل المثال كتب
ســو مــي ت ـيــري مــن مــركــز ال ــدراس ــات
االسـتــراتـيـجـيــة والــدول ـيــة فــي اآلون ــة
األخـ ـي ــرة يـ ـق ــول« :إذا ك ــان ــت ال ـحــرب
الـكــوريــة قــد انـتـهــت بـصــورة رسمية
وعــاشــت الـكــوريـتــان فــي حــالــة ســام
ما المنطق الذي يبرر وجود  28ألف
جندي أميركي في كوريا الجنوبية؟
ث ــم إن خ ـط ــر االنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي
يزداد بسبب وجود ترامب في البيت
األبيض ،وهو لن يحتاج الى الكثير

م ــن ال ـج ـهــد م ــن أج ــل س ـحــب ال ـقــوات
األميركية ،كما أن إعالن سالم يمكن
ً
أن يــوفــر ت ـمــامــا ال ـعــذر ال ــذي يبحث
ترامب عنه لهذه الغاية».
ولكن يوجد سبب وجيه يدفع إلى
الـتـشـكـيــك فــي ق ــدرة الــرئـيــس تــرامــب
على سحب القوات األميركية كلها من
كوريا بموجب أمر رئاسي.
وكـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ــرامـ ـ ــب احـ ـ ـت ـ ــل عـ ـن ــاوي ــن
الـ ـصـ ـح ــف عـ ـن ــدم ــا أع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي ش ـهــر
دي ـس ـم ـبــر م ــن عـ ــام  2018ان ـس ـحــاب
بالده من الحرب األهلية في سورية،
وه ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـت ــي دفـ ـع ــت وزيـ ــر
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي ح ـي ـنــذاك جيمس
ً
مــاتـيــس إل ــى االس ـت ـقــالــة احـتـجــاجــا،
ك ـم ــا أن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ف ــي مـجـلــس
الشيوخ األميركي بقيادة السيناتور
ميتش ماك كونيل وجهوا في إجراء
ً
نــادر توبيخا الــى ترامب .ولكن بعد
ً
ن ـحــو ش ـهــريــن ت ـقــري ـبــا ل ــم ي ـكــن لــدى
وزارة الـ ــدفـ ــاع– ال ـب ـن ـت ــاغ ــون– حتى
مجرد جــدول زمني لذلك االنسحاب
ألن الـ ــدول الـمـشــاركــة لــم تتمكن من
و ضــع ترتيبات لما بعد االنسحاب
األميركي.

الحرب في سورية
ويحدث هذا كله بسبب انسحاب
الواليات المتحدة من المشاركة في
حرب غير شعبية بعد أربــع سنوات
ً
ي ـشــارك فـيـهــا أك ـثــر قـلـيــا م ــن أربـعــة
آالف جندي أميركي فقط ،ومن المؤكد
أن التداعيات ضــد انسحاب القوات
األميركية من كوريا الجنوبية ستكون
ً
أكبر كثيرا بشكل ال يقارن حتى قبل
أن النظر في المضاعفات اللوجيستية
الـ ـت ــي س ـت ـن ـجــم ع ــن س ـح ــب 28.500

جندي أميركي من كوريا الجنوبية،
حـيــث انــدمـجــوا مــع ال ـقــوات الـكــوريــة
الجنوبية طوال أكثر من ستين سنة.
وح ـتــى ف ــي ال ـحــالــة غـيــر الـمـحـتـمـلــة،
حـ ـي ــث ق ـ ــد ي ـع ـل ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ت ــرام ــب
االنسحاب الكامل من كوريا بعد القمة
الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي،
ً
فإن الحصيلة األكثر احتماال هي أن
ترامب لن يكون في موقع الرئاسة قبل
أن تغادر القوات األميركية ذلك البلد.
ولـكــن الــافــت بـقــدر أكـبــر فــي هــذه
المجادلة هو أن المنطق يقول إن على
الواليات المتحدة عدم انهاء الحرب
ال ـكــوريــة ألن ذل ــك قــد يــدفــع الــرئـيــس
األميركي الى سحب قواته من كوريا
الجنوبية .وكما سبق ذكره فال شيء
يمكنه منع الواليات المتحدة بشكل
رس ـم ــي م ــن إنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـكــوريــة
واالحـ ـتـ ـف ــاظ بـ ـق ــوات ه ـن ــاك م ــادام ــت
كوريا الجنوبية راغبة في استضافة
ق ــوات أمـيــركـيــة فــي أراض ـي ـهــا ،وهــي
ً
كــذلــك ح ـقــا .ولـكــن ه ــذا المنطق غير
الـسـلـيــم يـشـيــر ال ــى قـضـيــة جــوهــريــة
أك ـثــر وه ــي أن إعـ ــان إن ـه ــاء ال ـحــرب
ليس الجانب الذي يقوض التحالف
األمـيــركــي-الـكــوري ألن الـضــرر يأتي
م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ورئ ـي ـس ـهــا،
ً
وبــدال من المطالبة باستمرار مأزق
الحرب بين الكوريتين إلى ما ال نهاية
ر بـمــا يتعين على محللي السياسة
الخارجية األميركية تخصيص مزيد
من الوقت للتفكير في كيفية توجيه
الحكومة األميركية نحو إنجاز سالم
فــي شبه الجزيرة الكورية مــع إبقاء
العالقة الوفية مع حليفتها في سيؤل.
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رؤى عالمية
أوروبا ليست واقعية بل ضعيفة

القمة األخيرة بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي في شرم الشيخ بمصر

آدم توز-
فورين بوليسي

كشفت أزمة الالجئين
المتواصلة خالل السنوات
األخيرة ،أن أوروبا تفتقر إلى
خفر سواحل يتمتع بالتمويل
والتجهيزات الضرورية ،كذلك
تبين أنها بطيئة وغير فاعلة
في مساعدة المهاجرين
بفاعلية على االندماج في
القوة العاملة األوروبية،
ورسم المسارات كاملة نحو
الحصول على الجنسية ،وبناء
صورة إيجابية عن المستقبل
اإلفريقي-األوروبي.

ف ـ ــي ع ـ ــاق ـ ــات أوروب ـ ـ ـ ـ ــا مــع
جيرانها العرب ومستعمراتها
ال ـســاب ـقــة ،ال ُيـعـتـبــر ال ـتــاريــخ
ال ـغ ـن ــي وحـ ـ ــده الـ ـمـ ـه ــدد ،فـقــد
ّ
شكلت القمة غير المسبوقة
ب ـيــن جــام ـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة
واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
ً
ش ــرم الـشـيــخ بـمـصــر صــدامــا
بـ ـي ــن أنـ ـظـ ـم ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،إذ
ي ـف ـت ـخــر االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
ب ـس ـيــاس ـتــه ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــي
تستند إلى القيم والتي تدعم
الديمقراطية ،وحكم القانون،
وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،واع ـت ـبــار
تونس وحدها التي تقترب من
استيفاء هذه المعايير من بين
الــدول العربية التي اجتمعت
في مصر.
اع ـ ـتـ ــادت أوروبـ ـ ـ ــا تـصــويــر
تضحيتها بـحـقــوق اإلنـســان
ً
ثمنا ال مفر منه للدبلوماسية
في عالم تسوده الفوضى ،لكن
ّ
هذا ال يشكل رياء فحسب ،بل
ً
ً
ُيعتبر أيضا نوعا من خداع
الـ ـ ـ ـ ــذات ،وه ـ ـنـ ــا ي ـن ـش ــأ سـ ــؤال
مهم :لـ َـم تشعر أوروب ــا أن من
ال ـضــروري بـنــاء عــاقــات بين
الحكومات مع أنظمة مستبدة
مماثلة؟
يـشـيــر ا لـتـحـلـيــل المنطقي
وراء لـ ـ ـق ـ ــاء جـ ــا م ـ ـعـ ــة ا ل ـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة هـ ـ ــذا إلـ ـ ــى أن عـلــى
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ت ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاور م ــع
جـيــرانـهــا ،وال يمكننا إنـكــار
ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ـك ــن قـ ـم ــة شـ ـ ــرم شـيــخ
ل ــم تـشـهــد أي إن ـ ـجـ ــازات غير
الـ ـح ــوار ،إال أن ه ــذا ال يعني
أن ـهــا ل ــم تـحـمــل أي تــأث ـيــرات.
فالرئيس السيسي يتوق إلى
ال ـشــرع ـيــة ،وق ــد مـنـحــه إيــاهــا

االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي بـقـبــولــه
دع ــوت ــه ،كــذلــك ّ
زود السيسي
بـمـنـصــة ل ـل ـب ــروز ،ف ـقــد أنـهــى
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس األوروب ـ ـ ــي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــاسـ ــك ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء فــي
مؤتمر صحافي مع السيسي
ال ـ ـ ـ ــذي رف ـ ـ ــع راي ـ ـ ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الثقافية ،وأعلن قبل أن يعلو
تصفيق صفوف الصحافيين
ّ
المصريين« :لن تعلمونا عن
اإلن ـس ــان ـي ــة» ،وش ـ ــدد ع ـلــى أن
األوروبـيـيــن والـعــرب يملكون
«نظرة مختلفة إلى اإلنسانية،
والقيم ،واألخ ــاق ...احترموا
ق ـي ـم ـن ــا وأخـ ــاق ـ ـنـ ــا ل ـن ـح ـتــرم
قيمكم وأخالقكم».
ّ
ت ـش ــك ــل مـ ـش ــارك ــة االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حـ ـسـ ـبـ ـم ــا ذك ـ ــر
دبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــارز س ــاب ــق
ً
ب ـ ـ ـصـ ـ ــراحـ ـ ــة ،تـ ـ ـم ـ ــريـ ـ ـن ـ ــا ع ـل ــى
«واق ـ ـع ـ ـيـ ــة» جـ ــديـ ــدة ،وت ـح ـلــى
رئيس الوزراء الدنماركي مارك
روته كعادته بالجرأة وسعى
إلى تسمية األمور بأسمائها،
فأعلن أن الــوقــت قــد حــان ألن
تتقبل أوروبا فكرة أن «القوة»
ل ـي ـس ــت ك ـل ـم ــة سـ ـيـ ـئ ــة .وك ـم ــا
ً
ً
عهدناه ،طرح تشبيها بسيطا
ً
وم ــرح ــا ،فـقــد ق ــال فــي خطاب
أدلـ ــى ب ــه ف ــي ســوي ـســرا قبيل
ُ
ً
قمة مصر« :تضطر أحيانا إلى
الرقص مع المتوافر في حلبة
الرقص».
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو هـ ـ ــذا
ً
منطقيا؟ وأي نوع من القوى
يرقص معه األوروبيون؟ َ
ولم
تجد أوروبــا نفسها مضطرة
ً
إلى الرقص أساسا؟
باستثناء الواقع الجغرافي،
م ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــرغـ ـ ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

األوروب ـ ــي عـلــى الـتـعــاطــي مع
قـ ـ ـ ــادة ك ـ ـ ـهـ ـ ــؤالء؟ ي ـح ـم ــل ذك ــر
«الواقعية» دالالت كثيرة ،حيث
ً
ّ
يـشــكــل غــال ـبــا وسـيـلــة إلنـهــاء
َ
ال ـب ـحــث ف ــي ال ـســؤال ـيــن «لـ ــم؟»
و»ألي هدف؟».
ما يرغم االتحاد األوروبي
على السعي إلــى إقامة حوار
ّ
بناء مع جامعة الدول العربية
هو إخفاقه في معالجة مشكلة
ال ـه ـج ــرة داخـ ـ ــل أوروب ـ ـ ـ ــا ،فــا
ّ
تشكل جامعة الــدول العربية
م ـ ـصـ ــدر الج ـ ـئ ـ ـيـ ــن ،وط ــالـ ـب ــي
لجوء ،ومهاجرين اقتصاديين
ً
ً
فحسب ،بل تمثل أيضا حاجزا
بين أوروب ــا وع ـشــرات اآلالف
مـ ـم ــن ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي ال ـه ـج ــرة
ً
شـمــاال فــي الساحل اإلفريقي
وإفريقيا السوداء.
من الواضح أن الحل البناء
الــوحـيــد لـهــذه المشكلة على
األم ـ ـ ـ ــد ال ـ ـطـ ــويـ ــل ي ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
ال ـســام ،وإع ــادة إعـمــار ليبيا
وس ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق ،وتـنـمـيــة
ً
ك ــام ــل ال ـم ـن ـط ـقــة اق ـت ـص ــادي ــا،
وبتشجيع من ألمانيا ،تعمل
أوروبــا على الترويج ألجندة
تنمية طـمــوحــة فــي إفــريـقـيــا،
وه ـ ـ ــذه ب ــال ـت ــأك ـي ــد ال ـم ـق ــارب ــة
الصحيحة ،لكن حجم المشكلة
مـ ـه ــول ،ل ــذل ــك ت ـب ــدو الـمـبــالــغ
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ُي ـح ـك ــى عـنـهــا
غير مالئمة البتة ،وحتى لو
ُجمعت األموال ،فال أحد يملك
ال ـيــوم أدن ــى ف ـكــرة عــن كيفية
إنجاح مشاريع بنية تحتية
ضخمة إلى هذا الحد .فالعالم
بــأســره ينتقد ال ـيــوم مـبــادرة
الحزام والطريق الصينية ،لكن
وزيــر المالية األلماني تحلى

ما يرغم االتحاد
األوروبي على
السعي إلى إقامة
ّ
حوار بناء مع
جامعة الدول
العربية هو إخفاقه
في معالجة مشكلة
الهجرة داخل أوروبا

عدم تماسك االتحاد
األوروبي وتناقضاته
دفعاه إلى تكليف
العمل األكثر بشاعة
ً
لجيرانه األكثر تشددا

ً
أخ ـيــرا بــالـجــرأة الكافية ليقر
بــأن التنمية االقـتـصــاديــة قد
ً
تدفع على األمد القصير أعدادا
أكبر من الناس إلى الهجرة.
باختصار ،ما من سيناريو
ُ
م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــي ال ت ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــر فـ ـي ــه
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
إلـ ــى اس ـت ـق ـبــال أعـ ـ ــداد كـبـيــرة
مــن المهاجرين مــن جيرانها
ال ـ ـج ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة
ً
إل ــى ذلـ ــك ،ن ـظ ــرا إل ــى واقـعـهــا
الـسـكــانــي ،مــن الـسـهــل تقديم
الـحـجــج ال ـتــي تــدعــم ف ـكــرة أن
أوروبا بحاجة إليهم ،ولكن ما
يجعل هذه المسألة ّ
ملحة إلى
ه ــذا الـحــد هــو ع ــدم اسـتـعــداد
أوروب ـ ـ ـ ــا ل ـل ـت ـعــاطــي مـ ــع دف ــق
مماثل.
كما كشفت أزمــة الالجئين
ال ـم ـتــواص ـلــة خ ــال ال ـس ـنــوات
األخيرة ،أن أوروبا تفتقر إلى
خفر سواحل يتمتع بالتمويل
والتجهيزات الضرورية ،كذلك
تبين أنها بطيئة وغير فاعلة
فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن
ب ـفــاع ـل ـيــة ع ـلــى االنـ ــدمـ ــاج في
ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ــام ـل ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ورســم الـمـســارات كاملة نحو
الحصول على الجنسية ،وبناء
صورة إيجابية عن المستقبل
اإلفريقي  -األوروبي.
ّ
شـ ــكـ ــل عـ ـج ــز أوروبـ ـ ـ ـ ــا ه ــذا
ال ـس ـب ــب الـ ـ ــذي أرغـ ـمـ ـه ــا عـلــى
االع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـض ــض
ع ـل ــى ج ـي ــران ـه ــا الـجـنــوبـيـيــن
المستبدين في احتواء أعداد
الالجئين والمهاجرين الكبيرة
وإيوائهم ،واتضح هذا الواقع
ب ـ ـ ــادئ األم ـ ـ ــر ع ـ ــام  2016مــن
خــال صفقة عقدتها ميركل

م ـ ــع الـ ــزع ـ ـيـ ــم ال ـ ـتـ ــركـ ــي رج ــب
طيب أردوغــان :يدفع االتحاد
األوروبـ ـ ــي لـتــركـيــا مـبــالــغ من
الـمــال كــي تستقبل الالجئين
العائدين من أوروبا ،ثم توالت
صـ ـفـ ـق ــات أخ ـ ـ ــرى مـ ــع ل ـي ـب ـيــا،
وفي شرم الشيخ لم تكن هذه
ً
ال ـم ـســألــة م ـط ـل ـقــا ب ـع ـيــدة عن
السطح.
ً
ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــطء الـ ـ ــذي
يتحرك فيه االتحاد األوروبي،
ّ
تشكل صفقات مماثلة ضرورة
مــزعـجــة عـلــى األم ــد القصير،
ل ـك ــن ت ـغ ـل ـيــف ه ـ ــذه ال ـم ـســألــة
بغالف الواقعية مضلل ،حيث
ي ـف ـتــرض ط ــارح ــو الـنـظــريــات
الــواقـعـيــة أن ل ـلــدول مـخــاوف
أمنية وأنها ّ
توجه سياساتها
المخاوف ،لكن هذا
وفق هذه ّ
السعي المكثف إلى األمن هو
ما زعــزع أمــن جيران أوروبــا،
فكانت النتيجة معضلة أمنية
ً
مأساوية :عالما من العداوة
والخصومة يتطلب فيه الدفاع
عــن األمــن سياسات متشددة
ً
وأحيانا غير نزيهة إذا دعت
الحاجة.
ل ـك ــن ه ـ ــذه ل ـي ـس ــت مـشـكـلــة
االتحاد األوروبي في تعاطيه
مع نظام السيسي في مصر،
ُ
إال إذا ا ع ــتـ ـب ــر ا ل ـم ـه ــا ج ــرون
ال ـي ــائ ـس ــون دول ـ ــة م ـع ــادي ــة ال
بــد مــن الـتـصــدي لها باتخاذ
حلفاء ،مهما كانوا بغيضين،
يجب أن تكون مشكلة الهجرة
م ــا دعـ ــاه الـفـيـلـســوف يــورغــن
هــا بــر مــاس مشكلة السياسة
المحلية العالمية ،لكن عدم
ت ـم ــاس ــك االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
وتناقضاته دفعاه إلى تكليف

العمل األكثر بشاعة لجيرانه
ً
األك ـ ـ ـثـ ـ ــر تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددا ،ول ـ ـ ــو ع ـمــد
السيسي وال ـقــادة الـعــرب إلى
فضح رياء االتحاد األوروبي
عالنية ألصابوا بالكامل.
لكن الحديث عــن الواقعية
يـ ـتـ ـح ـ ّـول ب ـس ـه ــول ــة إل ـ ــى ع ــذر
يبرر اإلخـفــاق في استكشاف
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات وسـ ـ ـب ـ ــل ال ـع ـم ــل
األخرى ،فالنظر بواقعية إلى
ضرورة العمل مع الصين في
مجال التغير المناخي مسألة
ً
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ،ألن ــه م ــا من
ب ــدي ــل ،ل ـكــن ال ــوض ــع يختلف
بــال ـكــامــل ع ـنــد إص ـ ـ ــرارك بــأن
عليك الـتـعــاون مــع ق ــادة غير
دي ـم ـقــراط ـي ـيــن ب ـس ـســب عجز
أوروب ـ ــا ع ــن مـعــالـجــة مشكلة
الهجرة ،ولكن هذا ما اختارته
ّ
أوروبا ،وال يشكل هذا واقعية
ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ه ـ ــو إخـ ـ ـف ـ ــاق م ــذل
للحوكمة الديمقراطية.

صفقة ميركل مع
إردوغان بدفع
االتحاد األوروبي
لتركيا مبالغ
الستقبال الالجئين
العائدين من أوروبا
داللة ضعف أوروبي
في التعامل معهم

كيف نجحت أرض الصومال وفشلت كردستان العراق؟
●

مايكل روبن – ايه اي آي

طــوال عــام  1988كانت طائرات
الـ ـمـ ـي ــغ  17الـ ـمـ ـق ــاتـ ـل ــة تـ ـقـ ـل ــع مــن
ضواحي إحدى المدن الصومالية
لتلقي القنابل على المدنيين في
حين أطلق السكان المحليون على
العملية اســم  4-4-4ألن الطيارين
كانوا يلقون  4قنابل ويقبضون 4
آالف دوالر في مقابل عملية تستمر
 4دقائق فقط ،وكــان دكتاتور تلك
الـ ــدولـ ــة ي ـج ـلــس ع ـل ــى ب ـع ــد م ـئــات
األميال في العاصمة .قد تبدو تلك
الروايات مألوفة بالنسبة الى أكراد
ال ـعــراق لكنها حــدثــت على بعد 3
آالف كيلومتر فــي مقديشو وهي
عاصمة الصومال.
كــانــت  1991سـنــة حــاسـمــة في
كردستان العراق وأرض الصومال،
حيث قــامــت ث ــورة فــي المنطقتين
ضــد الـنـظــام الــدك ـتــاتــوري فيهما،
ول ـك ــن الـ ـف ــارق كـ ــان ف ــي أن رئـيــس
الـ ـص ــوم ــال زي ـ ــاد ب ـي ــري هـ ــرب مــن
البالد إلى المنفى حيث توفي بعد
أربع سنوات ،في حين استمر حاكم
العراق في الحكم لفترة من الزمن،
وازده ــر األك ــراد فــي ظــل مــاذ آمن
وفرته منطقة حظر الطيران ،وعلى
الــرغــم مــن ذلــك حصلت كردستان
الـ ـ ـع ـ ــراق وال ـ ـصـ ــومـ ــال عـ ـل ــى حـكــم
ذاتـ ــي وأج ـ ــرت حـكــومــة كــردسـتــان
اإلقليمية انتخابات في عام 1992
مــع موافقة زعـيــم حــزب كردستان
الديمقراطي مسعود برزاني وزعيم
حزب االتحاد الوطني الكردستاني
جالل طالباني على اقتسام السلطة
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وفـ ـ ــي الـ ـص ــوم ــال شـهــد
عــام  1993أول انتخابات رئاسية

وارت ـفــع عــددهــا الـيــوم الــى خمسة
انتخابات.
وه ـن ــاك حـ ــاالت مـمــاثـلــة أخ ــرى،
ف ـق ــد ع ـم ـلــت ح ـك ــوم ـت ــا ك ــردس ـت ــان
العراق والصومال في ظل عقوبات
ثنائية فرضها المجتمع الدولي
ع ـلــى ال ـب ـلــديــن ،وخـ ــال ف ـت ــرة تلك
العقوبات قامت الواليات المتحدة
واألمم المتحدة بايصال مساعدات
بـصــورة غير متناسبة عــن طريق
بـ ـغ ــداد وم ـق ــدي ـش ــو وه ـ ــو م ــا ع ــزز
عمليات الفساد هناك.

نهاية المقارنة
وع ـ ـلـ ــى أي حـ ـ ـ ــال ،فـ ـق ــد ان ـت ـهــت
المقارنة بين الحالتين في الوقت
الراهن ،وانتعشت الصومال كدولة
ديـمـقــراطـيــة فـتـيــة عـلــى الــرغــم من
عــدم حصولها على اعـتــراف بها،
وهـ ــو ج ــان ــب أف ـض ــى الـ ــى عـقـبــات
اقـتـصــاديــة قــاسـيــة ولـكــن قطاعها
الخاص تمكن من االزدهار والتقدم.
وفي المقابل يعتبر إقليم كردستان
العراق اآلن اإلقليم األقل ديمقراطية
في البالد ،وفي حين اختار شعب
الصومال خمسة رؤســاء منذ عام
 1993اختار إقليم كردستان العراق
ً
ً
رئيسا واحدا فقط ،وقد تكون فترة
رئاسة مسعود برزاني انتهت لكنه
ال يــزال يحتفظ بقصوره وجهازه
مــن الموظفين ،كما يسيطر على
األمور المالية اإلقليمية.
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ه ـ ــو كـ ـي ــف ت ـم ـك ـنــت
جـمـهــوريــة الـصــومــال الـفـقـيــرة من
ت ـح ـق ـيــق أداء أفـ ـض ــل م ــن اإلق ـل ـيــم
الـ ـ ـك ـ ــردي الـ ـغـ ـن ــي ب ــالـ ـنـ ـف ــط؟ رب ـم ــا
يـتـمـثــل الـ ـج ــواب ب ــال ـف ــارق الـكـبـيــر

بين الصومال وكردستان العراق،
حـ ـي ــث ف ـص ـل ــت ال ـ ـصـ ــومـ ــال ب ـشــدة
بـيــن الـعـمــل الـتـجــاري والـسـيــاســة،
وبـشـكــل تـقـلـيــدي كــانــت الـمــواشــي
العمل الرئيس الـتـجــاري وجهود
التصدير ،وكانت النخبة في ميناء
بــربــرة الــرئـيـســي هــي الـتــي حققت
التسوية السياسية ا لـتــي أفضت
ال ــى االس ـت ـقــرار فــي ال ـصــومــال في
حين انـجــرفــت بقية أنـحــاء البالد
نحو الفوضى.
وفي حين أصبحت الكثير من
الـشــركــات فــي الـصــومــال اآلن أكثر
ً
ً
تـنــوعــا وت ـقــدمــا ف ــإن خـطــا فاصال
مــو جــود بين الطبقات السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة ،وق ــد ي ــدع ــم رج ــال
أعمال مرشحين سياسيين لكنهم
ً
نــادرا ما يتحولون الــى مرشحين
ك ـم ــا ال ي ـخ ـش ــون ع ــواق ــب دعـمـهــم
لمرشح خاسر.

وضع كردستان العراق
وع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ف ــإن
الطبقة السياسية هي طبقة رجال
األعمال ،وال تتردد جماعة البرزاني
وطــال ـبــانــي ف ــي اس ـت ـخــدام الـنـفــوذ
السياسي للحد من المنافسة ،وهو
مــا أثــر فــي االقتصاد فــي المنطقة
الكردية ،وفي شتى أنحاء كردستان
خلقت أع ـمــال الـتـطــويــر العمراني
ً
ً
وهما زائفا عن الثروة .ولكن ما ال
يدركه الكثير من العمال الدوليين
وال ـص ـحــاف ـي ـيــن ال ــزائ ــري ــن عـنــدمــا
ي ـع ـبــرون ع ــن إعـجــابـهــم بــالـنـجــاح
الذي حققه إقليم كردستان العراق
ه ــو أن م ـع ـظــم ال ـش ـقــق وال ـف ـن ــادق
ف ــارغ ــة ال ــى ح ــد كـبـيــر وأن ص ــورة

مسعود برزاني

جالل طالباني

ال ـن ـج ــاح م ـص ـط ـن ـعــة ،وسـتـنـفـجــر
الفقاعة عندما تنفد أراضي الدولة
الـتــي ُوفـ ــرت ألول ـئــك الــذيــن لديهم
عـ ــاقـ ــات س ـي ــاس ـي ــة تـ ـح ــت س ـت ــار
الخصخصة.

تسلم أرض ـهــا ال ــى حــركــة الشباب
التي أعلنت قبل سنوات تحالفها
مع تنظيم القاعدة.
وعلى العكس من ذلك ،فإن لدى
إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق ميزانية
ً
أضخم كثيرا لكنه سمح لتنظيم
داعــش بالتطور بشكل جزئي في
الـمـنــاطــق الـخــاضـعــة لحمايته ثم
ً
عمد ذلك التنظيم الى الهرب بدال
من أن يقاتل هناك.
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى عـ ــززت الـبـيـئــة
المشجعة على األعـمــال التجارية
مــن ق ــدرة ال ـصــومــال عـلــى تحقيق
الـكـثـيــر بــإم ـكــانــات أقـ ــل ،ويشتمل
اإلق ـل ـي ــم ع ـلــى ث ــان ــي أك ـب ــر مصنع
فــي إفريقيا للكوكا كــوال وهــو ما
دفـ ــع صـحـي ـفــة فــاي ـن ـن ـشــال تــايـمــز
إل ــى مــاحـظــة أن أرض الـصــومــال
حصلت عـلــى «مــواف ـقــة فــي مـيــدان
الـعـمــل ال ـت ـجــاري» عـلــى الــرغــم من
افتقارها الى اعتراف دبلوماسي.
وكان لشركة كوكا كوال حضورها
التاريخي في العراق ولكن الحرب
ونظام الحكم هناك أجبراها على
المغادرة .وفــي عــام  2006اجتذب

أمن من دون محاباة
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـي ــزانـ ـي ــة
الصومال– عــدة مئات من ماليين
ال ـ ـ ــدوالرات ف ـقــط– ص ـغ ـيــرة بشكل
ُ
ن ـس ـبــي ف ـقــد اس ــت ـخ ــدم ــت ب ـصــورة
ق ـص ــوى ،وتـمـثــل أح ــد ان ـت ـصــارات
الـ ـص ــوم ــال فـ ــي ت ــوح ـي ــد ع ـنــاصــر
الـمـيـلـيـشـيــا الـمـخـتـلـفــة ف ــي جيش
واحد بعد عام  1991وهو شيء ال
يــزال أك ــراد الـعــراق يتحدثون عنه
لكنه لــم يتحقق بـعــد ،وتخصص
ح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ن ـ ـحـ ــو ث ـلــث
مـيــزانـيـتـهــا م ــن أج ــل دع ــم ال ـقــوات
الـمـسـلـحــة وخ ـفــر ال ـســواحــل ،وفــي
حين انـجــرفــت بقية أنـحــاء البالد
نحو الفوضى ظلت أرض الصومال
ال ـم ـعــروفــة بــاســم (صــومــال ـيــانــد)
خالية من عمليات القرصنة ،ولم

ً
إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق ام ـت ـيــازا
إلى منطقته ارتبط بشكل مبدئي
بالعائلة الحاكمة ثم استولت عليه
شركة تركية.
وق ــد أصـبـحــت أرض الـصــومــال
جمهورية بريد إلكتروني تماثل
بعض ال ــدول مثل إستونيا ،وفي
حين تعتبر البنية التحتية مثل
الطرقات في أرض الصومال سيئة
ف ــإن ال ـق ــدر الـقـلـيــل م ــن م ـســاعــدات
التنمية والشركات المحلية أفضى
ا ل ــى تحقيق تقنية جــد يــدة نقلت
ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ب ـص ــورة
واع ــدة ،وتوشك شركات الهواتف
المحمولة على الكشف عن شبكة 5
جي على مستوى البالد ،وفي عام
 2009أطلقت تليصوم وهــي أكبر
مزود للهواتف المحمولة تطبيقات
ت ـ ـحـ ــو يـ ــل عـ ـ ـم ـ ــات ت ـ ــد ع ـ ــى «زاد».
واليوم تتم معظم عمليات الشراء
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ،وم ــن خ ــال جعل
تحويل األ م ــوال إلكترونية تمكن
ال ـم ـســؤولــون فــي أرض الـصــومــال
من محاربة االحتيال الذي ال يزال
ي ــره ــق اق ـت ـصــاد إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
الـعــراق ،وفــي حقيقة األمــر ال تــزال
ت ـقــاوم تطبيق عمليات مصرفية
عصرية بــأن تـجــازف بــأخـطــار قد
يشارك فيها الكثير من المواطنين.

مشكلة النفط
وربـمــا يمثل النفط مشكلة ألن
اك ـت ـش ــاف ــه ف ــي ك ــردسـ ـت ــان الـ ـع ــراق
أفضى الى أسوأ تجاوزات الفساد
في ذلك الجزء من البالد ،وستكون
ً
ال ـ ـحـ ــالـ ــة أك ـ ـثـ ــر سـ ـ ـ ـ ــوء ا إذا أك ـ ــدت
شــر كـتــا دي إن أو وجينيل وهما

مــن الـشــركــات الكبرى العاملة في
إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وف ــي
استكشاف مكامن أرض الصومال،
وجود احتياطيات نفطية بكميات
تجارية.
ويحب المسؤولون األكراد إبعاد
مسؤوليتهم عن فشل إدارتهم عبر
توجيه اللوم لبغداد ،وربما حان
الوقت بالنسبة الى السكان األكراد
وا لــد بـلــو مــا سـيـيــن والمستثمرين
المحتملين ل ـطــرح ال ـس ــؤال حــول
ك ـي ـف ـيــة ت ـم ـك ــن إقـ ـلـ ـي ــم مـ ـث ــل أرض
ال ـصــومــال يتمتع بـتــاريــخ مماثل
وعــدد مكافئ من السكان ويواجه
ً
أي ـض ــا ال ـم ـشــاكــل الـجـيــوسـيــاسـيــة
ذات ـ ـهـ ــا ،م ــن ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـح ــرب
وال ـ ــدم ـ ــار ل ـي ــس ع ـل ــى ش ـك ــل دول ــة
ديمقراطية فقط بل بقدر أكبر من
االقتصاد السليم والتفكير العملي
وال ـت ـج ــاري وب ـش ـكــل ي ـت ـفــوق على
كردستان العراق.

حكومتا كردستان
العراق والصومال
عملتا في ظل عقوبات
ثنائية فرضها المجتمع
الدولي على البلدين

دلبلا
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ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٥.٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ذات اﻷﺻﻮل اﻟﺠﻴﺪة
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺑﻨﺴﺐ واﺿﺤﺔ.

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،أﻣﺲ ،إذ ﻧﻤﺎ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.08
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺎدل  4.02ﻧـﻘــﺎط،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5309.69
ﻧﻘﺎط وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 25.8
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  159.1ﻣﻠﻴﻮن
ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧـ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل 5491
ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻧ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.02ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ً
 0.92ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5597.37ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 19.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ
أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 53.8
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻋﺒﺮ 2449
ﺻﻔﻘﺔ ،وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  10.52ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4774.7ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ 105.2
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
 3042ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة
وﺳ ـ ـ ــﻂ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ واﺿـ ـﺤ ــﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷــﺮاء ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼل
ً
ﺟـﻠـﺴــﺎت اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ،ﻛ ــﺎن ﻟــﺰاﻣــﺎ
أن ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح،

ﻓﺠﺎءت ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
أﻣ ــﺲ ،ﻟـﺘـﺘــﺪاول اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ،وﻫﻮ
اﻷﻫ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺮك اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ً
ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ،وإن ﻣ ــﺎﻟ ــﺖ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
ذات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻠﻮن
ً
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻻ ﺟ ــﺎءت
ﻣﺤﺎﻳﺪة ،إذ ﻋــﻮض ﻧﻤﻮ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺒـﻌــﺾ اﻵﺧــﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول.
ﻛﺬﻟﻚ ﻛــﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار وﺗ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
 8.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح »اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت« ﻋﻦ 2018
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟـﻠـﻜــﺎﺑــﻼت واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح
ﺑﻠﻐﺖ  8.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓ ــﻲ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ 2018
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑﻠﻐﺖ
 8.2ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﻋــﻦ اﻟﻔﺘﺮة
ﻧـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎن ﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إن ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع
ﺻــﺎﻓــﻲ اﻷرﺑ ــﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻳ ـﻌــﺰى
إﻟـ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت،
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻮزع اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أي  27ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪى »ﺑﺮﻗﺎن«
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن.
وأﺿــﺎف اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ إﻓﺼﺎﺣﻪ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣــﺲ ،أﻧــﻪ ﺗﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

 100دﻳﻨﺎر ﻏﺮاﻣﺔ »أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
أﻓﺼﺤﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋــﻦ دﻋــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺎن
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﻋﻼن .وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ أول درﺟﺔ ﺟﺎء ﻟﻤﺼﺤﻠﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ إذ ﺗﻢ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ  100دﻳﻨﺎر ﻣﻊ وﻗﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻌﻬﺪ .وﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻜﻢ
أﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑـ»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أن ﺳﻤﻴﺮ ﻛﻮﻣﺎر ﺑﺎﺗﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .وأﻓــﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  ،2019/3/7ﻣﺸﻴﺮة
أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ً
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.

اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،إذ ﺑــﺪأ
ﺳﻬﻢ ﻋ ـﻘــﺎرات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﻨﺸﺎط
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﺑﻌﺾ
اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪوران وذات
أﺳﻬﻢ ﺣﺮة ﻣﺤﺪودة ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ
وﻋﻘﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎد،
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي
ﻣ ـﻴــﺰﻫــﺎ ﻋ ــﻦ ﺑـﻘـﻴــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاﻟ ـ ـ ــﻲ ،ﺗ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ
ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳ ــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ وﺑـﻨـﺴــﺐ
واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ،وإن ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻗ ـ ــﻞ ﻣــﻦ

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
واﻟﻴﻮرو وارﺗﻔﺎع
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺻ ــﺮف
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ،
ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى 0.303
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻴــﻮرو
ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى 0.343
د ﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ
اﻹ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺮو ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،إن
ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺮف اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﻹﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ
إ ﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى 0.400
دﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻋﻨﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.302دﻳـﻨــﺎر،
وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  0.002د ﻳ ـﻨــﺎر
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ
ﻟﻠﻌﻴﺎن ،إذ ﺧﺴﺮ ﺳﻮﻗﺎ اﻹﻣﺎرات
وﺳﻮق ﻗﻄﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدي ،وﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ً
ﺑ ـ ـﺤـ ــﺪود  65دوﻻرا ﻟ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻴــﻞ
ﺑﺮﻧﺖ وﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﻳﺤﻮم ﺣﻮل 56
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت إﻟ ــﻰ اﻷداء
اﻟﺴﻠﺒﻲ إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات

ﺳﺘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﺑ ـ ـ  4.1ﻧ ـﻘ ــﺎط وﻣـ ـ ــﻮاد أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﺑـ ـ ـ  1.8ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﺗ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـ ـ 1.7
ﻧﻘﻄ ـ ـ ــﺔ وﺧﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴـ ــﺔ
ﺑـ  1.2ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك ﺑـ  0.4ﻧﻘﻄﺔ
وﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـ ـ  0.2ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪ ﻣ ــﺎت ﻣﺎﻟﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﺑـ  7ﻧﻘﺎط ،وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴ ـ ــﺔ
ﺑـ 4ﻧﻘﺎط واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  3.1ﻧﻘﺎط
ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ
وﻋ ـﻘ ــﺎر ﺑ ـ ـ  1.7ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،واﺳـﺘـﻘــﺮ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮا ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻫ ـﻤــﺎ
ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ وﻣـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻊ وﺑ ـﻘ ـﻴــﺎ
دون ﺗﻐﻴﺮ.

وﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻗـﻴـﻤــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗـ ــﺪاوﻻﺗـ ــﻪ  5.9ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.22ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول
 4.1ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛــﻢ ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ب ﺑﺘﺪاول  1.7ﻣﻠﻴﻮن وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.34ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑـﻌــﺎ
ﺳ ـﻬ ــﻢ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول 1.4
ﻣـﻠـﻴــﻮن وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1.4
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  1.4ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر،
ﺑ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.31ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.

وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
ً
اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرات ك إذ ﺗ ـ ـ ــﺪاول ﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ
ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ  18.5ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ
وﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.68ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  16.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺘﺪاول
 10.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  6.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟ ــﺎء
ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺪاول 9.6
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟـ ــﺎء ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ
ﺳ ـﻬ ــﻢ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاول 8.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدن إذ
ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  138.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 14.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﻮﺑﺎك
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌــﺎ
ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.4ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ ﻛﺒﻴﺘﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﺘ ــﺮوﻟـ ـﻴ ــﺔ إذ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  5.8ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻬ ــﻼل ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 5.2
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ وﺛــﺎق
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻊ »اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت«

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١٢ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٥.٦٤دوﻻرا
ارﺗ ـﻔ ــﻊ ﺳـﻌــﺮ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
 12ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ
 65.64دوﻻرا ،ﻣ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﻞ  65.52دوﻻرا
ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ،وﻓـﻘــﺎ
ﻟـﻠـﺴـﻌــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،ارﺗ ـﻔــﻊ اﻟـﻨـﻔــﻂ أﻣ ــﺲ ،وﺳــﻂ
ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوض اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﻮدﻫــﺎ
»أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ« واﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان اﻟﻤﺼﺪرﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎم ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻷﺳﻌﺎر ﺟﺎء ت ﻣﺤﺪودة ،ﺑﻔﻌﻞ
إﻧﺘﺎج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺗﻨﺎﻣﻲ
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ  56.31دوﻻرا
ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ،ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ﺗـﺴـﻌــﺔ ﺳـﻨـﺘــﺎت ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟـﻬــﺎ .وﺳـﺠـﻠــﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧ ــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ 66.22
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺰﻳﺎدة  23ﺳﻨﺘﺎ أو 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـﺘـﻠـﻘــﻰ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر دﻋ ـﻤــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﻮد
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ودول أﺧﺮى،
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ أوﺑﻚ+
ﻟﺤﺠﺐ ﻧﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ

اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻌﺮوض ﺑﺎﻷﺳﻮاق.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ
ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة» :ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
)أوﺑﻚ( ﻫﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،ﺗﻮازﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وذﻛﺮ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ ﻋـﻀــﻮي »أوﺑ ــﻚ«
إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻳﻀﺎ.
وأﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ )ﺑ ــﻲ .دي .ﻓ ــﻲ .اس .اﻳ ــﻪ( ﻫــﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ﺣﺎﻟﺔ ﻃــﻮارئ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ
ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﻼت
واﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻓ ـ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ــﺎ ،إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻣــﻊ
ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻬــﺎ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺪﻳــﺮون ﺣﻘﻞ
اﻟﺸﺮارة اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 20ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة
ﻟﻠﺤﻘﻞ.
وأﻋـﻴــﺪ ﻓﺘﺢ اﻟـﺤـﻘــﻞ ،اﻟ ــﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻪ

 315أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﺟــﺎل ﻗﺒﺎﺋﻞ وﺣــﺮاس ﻓﻲ
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت وأﻣ ــﻮال
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،أﻧﻬﺎ
وﻗـﻌــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣــﻊ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗﻀﻢ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ رﻳﺒﺴﻮل اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ أو.إم.ﻓﻲ
اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ وﺗﻮﺗﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وإﻛﻮﻳﻨﻮر
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ ،ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق »ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ أﻛﺎﻛﻮس
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ا ﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ«.
وﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮب وﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﺗ ـﻌ ـ ﱠـﺮض اﻟـﺤـﻘــﻞ ﻟ ــﻺﻏ ــﻼق ﻣ ـ ــﺮارا ﻋﻠﻰ
ﻳ ــﺪ ﺳ ـﻜ ــﺎن ﻣـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ وﺣـ ـ ــﺮاس ﻳـﻄــﺎﻟـﺒــﻮن
ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت .واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺤﺎء اﻟـﺒــﻼد ،ﻣﻊ
ﻏﻴﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ً
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮل ﺗﺰدﻫﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻋ ــﺎد ﻋـﻠــﻲ اﻹﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ
إﻟـ ـ ــﻰ وﻃ ـ ـﻨـ ــﻪ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن
أﺗ ــﻢ دراﺳ ـﺘــﻪ ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋـﻤــﺎل
واﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟــﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻤــﻼذ
اﻵﻣـ ــﻦ ﻟـﻨـﺤــﻮ  90ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﺑــﻞ ﻗ ــﺮر أن ﻳﻐﺎﻣﺮ
وﻳ ـ ــﺆﺳ ـ ــﺲ »ﻛ ـ ــﻮﻓ ـ ــﻲ آب« وﻫ ــﻮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ ا ﻟــﺬ ﻛـﻴــﺔ ﻳﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻌﺸﺎق اﻟﻘﻬﻮة.
ﻟــﻢ ﺗﻤﺾ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ
اﻧـ ـﻄ ــﻼق اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻛ ــﺎن
»ﻛﻮﻓﻲ آب« ،اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟـﻘـﻬــﻮة ﻣﻦ
أﻗﺮب ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ،ﻗﺪ ﻧﺎل
ﺛﻘﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ
ووادي اﻟﺴﻠﻴﻜﻮن ﻟﻴﺠﻤﻊ 3.2
ﻣ ــﻼ ﻳـ ـﻴ ــﻦ دوﻻر ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺟ ــﻮ ﻟ ــﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺸــﺮوع »ﻛﻮﻓﻲ
آب« ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮل ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﻧﺘﺸﺮت وازدﻫ ــﺮت ﺑﻘﻮة ﺧﻼل
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺣـﻘـﻘــﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ً
ﺳﺮﻳﻌﺔ أﻏﺮت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟـﻠـﺴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
وﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ »اﻟﻌﻀﻮة
ﻓــﻲ أوﺑ ــﻚ« ،واﻧـﺘـﺸــﺎر اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ورﻏﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ

ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻳ ـﻘ ــﻮل أﻧ ـ ــﻮر اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ﺧﺒﻴﺮ
ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت
ً
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،إﻧﻪ »ﻣﺠﺎل واﻋﺪ ﺟﺪا
وﺑ ـﻜ ــﺮ« ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ً
ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن ﻧ ـﺠــﺎح أي
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻗ ــﺪ ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟ ــﻪ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل أو
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
وﺗـ ـﻘ ــﻮل »أي ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻳﻤﻜﻦ
ً
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺑﺤﺎ واﻷﻣــﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ،ﻟ ـﻜــﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻷن اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺨــﺪام
وﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ«.

»ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«

»ﻧﻤﻮذج ﻣﺮﺑﺢ«

أﺿـ ــﺎف اﻟ ـﺤــﺮﺑــﻲ أن اﻧـﺘـﺸــﺎر
اﻟ ـ ـﻬـ ــﻮاﺗـ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ واﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة
اﻟـ ـﻠ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ
اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر
ً
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺴﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وﺗ ـﺘ ـﻐـﻠـﻐــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﺷـﺘــﻰ وﻻ ﺗﺨﻠﻮ
ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة،
ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
واﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ وﺣ ـﺘــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
وﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳ ـﺠــﻞ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻲ
ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟـﺒـﻠــﺪ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺜــﺮوة
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد
اﻷﺧﻴﺮة ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻳ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻣﺜﻞ

ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻧـﺒــﺾ« اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻴﺢ
ﻗـ ـ ـ ــﺮاءة اﻷﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر وﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا ﻟـﻬــﻮا ﺗــﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ،
ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع
ﻧﺸﺄ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻋـﺘـﻤــﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮل واﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮ ﻓـ ــﻲ دول
ﻋ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪة ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات
واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ وﻣ ـﺼ ــﺮ واﻷردن
ﻟـ ـﻴـ ـﺼـ ـﺒ ــﺢ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺔ إﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮب.
وﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،إﻧﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﺗـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴ ــﻞ وإن ﻋ ـ ــﺪد
اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوﺿـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻔﻮق  600ﻣﻠﻴﻮن ﺻﻔﺤﺔ
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،وﺟــﺮى اﺧﺘﻴﺎره ﺿﻤﻦ
ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻞ ﻓﻲ  2014ﺛﻢ ﻣﻦ ﻏﻮﻏﻞ
ﻓﻲ .2015
وﻳـﻘــﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﺪ ،أﺣﺪ
ﻣﺆﺳﺴﻲ »ﻧﺒﺾ »ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻴﻪ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ »ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﺢ« ﺣﻴﺚ
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة ﺑﺄﻛﺒﺮ

اﻟـﻌ ـﻄــﻼت اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ واﻟ ـﺤــﻮاﻓــﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ.
ﻟ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺖ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرﻳ ـ ــﻦ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ
أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ً
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ووﻓﺮت ﻟﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،إن رﻏﺒﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة
إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ إذا ﻓ ـﺸ ـﻠــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎدراﺗ ـﻬ ــﻢ،
وﺷ ـﺠ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺸ ـﺘــﻰ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
ﺑـﻤــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣــﻮاﻓــﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص.

ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣ ـ ــﻦ اﻷﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذج ﻏ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
وﻻ ﺗـﺨـﻠــﻮ أﻓ ـﻜــﺎرﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺑﺼﻤﺔ
واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻮل أﺻ ـﺤ ــﺎﺑ ـﻬ ــﺎ
واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ ،إﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﻘﻬﻮة
واﺳـﺘــﻮﺣــﻰ ﻓـﻜــﺮة ﻣـﺸــﺮوﻋــﻪ ﻣﻦ
ﺧـﺒــﺮﺗــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻬﻮﺗﻪ
ً
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﺄراد أن ﻳﻨﺸﺊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﺳ ـ ــﻮق ﻟـﻠـﻘـﻬــﻮة

ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﺧﺮى.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف »اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﺠﺎرب
اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ـﺤ ــﺔ ،ﻓ ـﻘ ـﻠــﺖ ﻟـ ـ َـﻢ ﻻ أﺧـﻄــﻮ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة وأﺑ ــﺪأ ﻣﺸﺮوﻋﻲ
اﻟﺨﺎص؟«
وﻓــﻲ أواﺧ ــﺮ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
اﺧـ ـﺘ ــﺎرت »ﻓـ ــﻮرﺑـ ــﺲ« ﻛ ــﻮﻓ ــﻲ آب
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﺑـ ـ ــﺮز  50ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻹﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ،
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ .2018

وﻳﺴﻌﻰ اﻹﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ودﺧ ـ ــﻮل
ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة وﻳﻀﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺗ ـ ــﺮى ﺑ ـﺸــﺎﻳــﺮ اﻟ ــﺰاﻳ ــﺪ وﻫــﻲ
ﺷـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﻛـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻓ ــﻲ
ﻣـﺸــﺮوع »ﻛــﻮﻓــﻲ آب« أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﻤــﻮل وﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ
ً
ﺟﻌﻠﺖ ﺷﺒﺎﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻔﻜﺮون
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺎس،
ً
واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ

اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻨ ـﻴــﻦ ووﻛـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺪﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
واﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ،أن ﻫ ــﺬا
اﻟـﻨـﻤــﻮذج ﺟـﻌــﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺤﻘﻖ
»ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﺻ ــﻮل
ً
ﺑﻤﻌﺪل زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻟﻰ
 35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ«.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ
أﻏ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻌـ ــﻮد اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ
ﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺤـﻤــﻮل ﺑـﻌــﺾ اﻟﺒﻨﻮك
وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑــﺪﺧــﻮل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻟﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎره وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺼﺺ
اﻟﻨﺠﺎح.
ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت »ﻛـ ـﻴ ــﻪ.
آي.إس.ﺑﻲ ﻓﻴﻨﺘﺸﺮز« اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ
رأﺳـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ  35ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر
وﺗـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﻮاﻋــﺪة
ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ وﺗـﻘــﺪم ﻟﻬﺎ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﺨﺒﺮة وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻓﺮدي إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ.
ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮد اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮزوق
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،إن
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ا ﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ »ﻟ ـﻜ ــﻦ إذا
ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻜﻮن ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا«.
)روﻳﺘﺮز(

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺎن دﻋﻢ »ﻣﺒﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة«
دلبلا

•
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• ﻣﻬﺪي :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺪرك ﺿﺮورة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
• اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻮادر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ً
• ﻫﻴﻮﻳﺖ ٪٢٤ :ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ • اﻟﻘﺎﺿﻲ ١٢ :ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻗﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎن وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ» :ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻔﺨﺮ
ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
راﺋﺪة ،ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻨﺎ اﻟﺘﺎم
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﻣﺒﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة«.

ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﺤﻮﻟﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

ﺷﻬﻮان

ﻗ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼﺗ ـﻬ ــﺎ أﻣ ــﺲ،
"اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺮس" ،ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
رﻓ ــﻊ درﺟ ــﺔ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺣ ــﻮل اﻟ ــﺪور
اﻟﻤﺤﻮري ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل وأﺳـ ـ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ﺣــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻣ ــﻦ أﻫ ـ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
وﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث اﻟﻤﺮأة
وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة اﻹﻧ ـ ـﻤـ ــﺎﺋـ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﺳ ـﻔ ــﺮاء
ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻛـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪا ،وﻣـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﺳـ ـﺒ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ،
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،وﻫﻮﻟﻨﺪا،
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ً
وﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ" :ﻧـﺤــﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺨــﺮ
ﺑ ــﺎﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ راﺋ ـ ـ ــﺪة ،ﻓ ــﻲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل
ﺑــﺎﻟـﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟـﻠـﻤــﺮأة ،وذﻟــﻚ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
دﻋ ـﻤ ـﻨــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﺘــﻲ
ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﻣـﺒــﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮأة .ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
ﺗﻀﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ رأس أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ
ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ
واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ".
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ أن ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ داﺋ ـﻤــﺎ ﺳـﺒــﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ رﻓــﻊ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة ﻓــﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ،إذ إن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل
وﻧﻤﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑــﺄن
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮى اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ

ً
ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻟﺪ
زﻳـ ــﺎدة اﻹﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ ،واﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ رﻓــﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻓــﻲ ﺗﻮاﻓﻖ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣـ ـﺒ ــﺎدئ ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدئ
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻹدارة اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ،وﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎﻟــﺲ
إدارات اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ،
ودﻋ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑـ ــﺪرﺟـ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎواة داﺧـ ــﻞ
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ ،وﻟـ ـ ـ ــﺪى ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ".
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"ﺟـ ـﻬ ــﻮدﻧ ــﺎ اﻟ ـ ــﺪؤوﺑ ـ ــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة
ﻟﺼﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻮادر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴــﻞ واﻟـ ـ ــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟ ـﻬ ــﻦ ،وﻫـ ــﻮ اﻷﻣ ــﺮ
اﻟﺬي ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃــﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
اﻟﺮاﺳﺦ ﺣﻴﺎل اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ".

ﺟﻬﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،أوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ
ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮﻻ ﻫ ـﻴــﻮﻳــﺖ أن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور
ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﻮري ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣـ ـﺒ ــﺎدئ
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ،وﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﺷــﻚ
ﻓـ ـﻴ ــﻪ أن اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻳ ـ ـ ــﺪا ﺑـ ـﻴ ــﺪ ﻣــﻊ
ﻗـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻳــﻮﻟــﻮن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺤـﻘـﻬــﺎ ﻫ ــﻮ اﻟـﺴـﺒـﻴــﻞ
ً
اﻟـ ــﻮﺣ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺿـﻤــﺎن إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
واﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،إذ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺴﻌﺎدة
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻘﺪر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺒــﺪﻳــﻪ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺣـﻴــﺎل ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺗــﺮﺟـﻤـﺘــﻪ إدارﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن "ﻣﺒﺎدئ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة".
وذﻛﺮت ﻫﻴﻮﻳﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻧﺤﻮ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ـﺮزة ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺸــﺄن
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم ا ًﻟ ـﻤ ـﺤ ـ ً
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺑﻤﺎ أن
اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ً
 25ﺑﻠﺪا ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﺜﻠﻦ
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺛ ـﻠ ـﺜــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺪاد ﺳ ـﻜــﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر

ﻋــﺪدﻫــﻢ ﺑ ـ  750ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت
ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ
اﻷﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ  ،%23ﺣﻴﺚ
ﺗـﺤـﺼــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ﻋـﻠــﻰ  1ﻣ ــﻦ 10
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋــﻦ
ﺛﻠﺜﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣﺴﺘﺪرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017ﻛﺎن
ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ  24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ،
وﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻣـﺠــﺎﻟــﺲ اﻹدارة  15ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﺳﻴﺪات أو ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﺎ
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز  4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
وﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي" :ﻧﺤﻦ
ﻧﺜﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻛﺮﻣﺰ ﻟﺪﻣﺞ
اﻟﻤﺮأة ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻷﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل

واﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ،وﻛــﺈﺛ ـﺒــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺪاد
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وأرﻛـ ــﺎﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
وأﺿﺎف ﻣﻬﺪي أﻧﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ
اﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ،ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺨﺎص ﻳﺪرك ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة
أن ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
وﺳـ ــﻼﺳـ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻳ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻋـﻨــﻪ
ﺣﺼﺪ ﻣﻮﻫﺒﺔ أﻓﻀﻞ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
أﻋ ـﻠــﻰ واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـﻬ ــﺪي إﻟ ـ ــﻰ أن ﻗ ــﺎدة
اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ أﻧ ـ ـﺤـ ــﺎء
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳ ـﻠ ـﺘــﺰم ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﺎن دﻋﻢ ﻟﻬﺎ،
واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟـﻤــﺮأة ﻛ ــﺄداة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ،ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻓــﻲ
ﻣ ـﻜــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،واﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
دﻓ ــﻊ ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻣــﺮﻛــﺰ دراﺳ ــﺎت وأﺑـﺤــﺎث اﻟـﻤــﺮأة

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﺎن دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ

إﻳﻤﺎن اﻟﺮوﺿﺎن واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻀﻮر

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﻴﺎن
دﻋﻢ"ﻣﺒﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة" ،واﻟــﺬي ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور
اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
"ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ  "2030وأﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻷﻣــﺮ
اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻮع
واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣ ـﺒــﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻋ ــﺎم ،2010ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻘﺪم إرﺷــﺎدات
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺳ ــﻮاق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮد
ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻣﻊ اﻟﺘﺰام
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ.

ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﺒﻨﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪث ﻳﺴﻠﻂ
اﻟ ـﻀــﻮء ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ رﻓــﻊ
زﺧﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ،ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
ً
ً
ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﻗﻴﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﺪور أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
وﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳ ـﺒــﺪأ ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻣﻦ
اﻵن ،ﻻ ﻓـ ـﺘ ــﺔ ا ﻟ ـ ــﻰ أن " ﺑ ــﻮر ﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
ً
ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ".
وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻗـ ــﺎدة اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم
إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ "ﻣﺒﺎدئ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة" ،وﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗـﺒـﻨـﻴـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ا ﻟ ـﻤ ــﺮأة ،وﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮان ﻓﻲ
دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ
دو ﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن ﻋ ـ ــﺪد ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﺻﻞ ﺣﺘﻰ
اﻵن إﻟــﻰ  12ﺷــﺮﻛــﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ
آﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.

ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺑـ ـ ــﺪوره ،أﻓـ ــﺎد ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧ ـ ـﻤـ ــﺎﺋـ ــﻲ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﻮان أن
دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺣ ــﺮﻳـ ـﺼ ــﺔ ﻛــﻞ

اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﻌﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺜ ـﻴ ــﺚ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ،وذﻟ ـ ــﻚ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،وﺿ ـﻤــﻦ إﻃ ــﺎر
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ــﻲ ﺑـﻴــﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
واﻷﻣ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪة اﻟ ــﺮاﺳ ـﺨ ــﺔ
ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ،وﻣ ــﺎ
ﺗــﻮﻟ ـﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺑ ــﺎﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ،
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪور اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وذﻛ ـ ــﺮ ﺷـ ـﻬ ــﻮان أن اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة ﻓــﻲ
دوﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ أﻫ ــﻢ
اﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع "دﻋ ـ ـ ــﻢ دوﻟـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣ ــﻦ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" ،واﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮه ﻣﺮﻛﺰ
أﺑـ ـﺤ ــﺎث ودراﺳـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻓﻲ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻫﻴﺌﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﺗـﻬــﺪف
اﻟ ــﻰ إﻃـ ــﻼق ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮات ﺗﺤﻮﻟﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻜﻴﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻟـ ـﻄـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺔ ﻷﺟـ ـﻨ ــﺪة
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ أﻫ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأردف :ان ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻹ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ رﻛ ــﺎﺋ ــﺰ ﺧ ـﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺺ ﻋ ــﺪم
اﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎد أي ﻓـ ـ ــﺮد ﻣـ ــﻦ اﻓـ ـ ــﺮاد
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ اﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أ ﺟ ـﻨــﺪة  2030ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣﻦ
أﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ« ﺗﻌﻴﺪ أﺳﻮد ﺳﻔﺎرة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﺳﻴﺮك إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻔﻠﺘﺎ ﺑﺘﻮدﻳﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ

ﻧﻘﻠﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟ ـﺠــﻮي ،اﻟـﻠـﺒــﻮات اﻟـﺜــﻼث ﻟﻮﻛﺎ
وﺷﺎرﻟﻲ وﻛﺎي ﻣﻊ ﺷﺒﻞ اﻷﺳﺪ ﻧﺎﺛﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
ً
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺟﻮا ﻣﻦ ﻛﻴﻴﻒ ﻋﺒﺮ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺎﻣﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﻴﻮان.
ُ
واﺳــﺘـﺨـ ِـﺪم ﺷﺒﻞ اﻷﺳــﺪ ﻧــﺎﺛــﺎن واﻟـﻠـﺒــﻮات اﻷﺧ ــﻮات اﻟـﺜــﻼث ﻟﻮﻛﺎ
ً
وﺷﺎرﻟﻲ وﻛﺎي ﻛﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻴﺮك ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ أﻗﻔﺎص
ً
ً
ﻣﻦ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  35ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ
ﻫﻮاء ﻧﻈﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ،
ﻇﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ودون وﺻﻮل أي أﺷﻌﺔ ﺷﻤﺲ أو
ٍ
ً
وﻋﺎﺷﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﺗﻢ إﻧﻘﺎذ اﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻟﻮرﻧﺲ أﻧﺘﻮﻧﻲ إﻳﺮث" )(LAEO
ﻟـﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮان ،وﺗ ــﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ "اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ"؛ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ُ
ً
وﻧﻘﻠﺖ اﻷﺳــﻮد ﺟــﻮا ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻃــﺎﻗــﻢ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟـﺨــﺎص ﺑـﻬــﺎ ،وأﻃـﺒــﺎء
ﺑﻴﻄﺮﻳﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰﻳﻦ ،وﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ رﺳﻤﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻟﻮراﻧﺲ
أﻧﺘﻮﻧﻲ إﻳﺮث" ،وﻣﻮﻇﻔﻲ "اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ" اﻟﻤﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ ) (LARاﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي )إﻳﺎﺗﺎ(.
ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  9.000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،
ﺗــﻢ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ اﻷﺳ ــﻮد ﻓــﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻛــﺮاﻏــﺎ ﻛــﺎﻣــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺑﺔ وﻣﺮوج ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺧﻀﺮاء ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  14.000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﻗﺪ واﺟﻬﺖ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺮك ،ﻟﺘﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد
ً
ﻣﻦ اﻵن وﺻﺎﻋﺪا.
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن "ﻣﺘﺤﺪون ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ"
) (UFWاﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ "إﻋــﻼن ﻗﺼﺮ ﺑﺎﻛﻨﻐﻬﺎم" ﻓﻲ  ،2017ﻟﻤﻨﻊ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ
ْ
أﺑﺪت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.
وإذ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻋﺒﺮ
إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎﻫﻘﺔ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ "اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺤﻦ" ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﺻ ـﻨــﺎف اﻟـﺤـﻴــﻮان
واﻟﻨﺒﺎت اﻟﺒﺮي اﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ ،ﻛﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺸﺤﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻺرﺷﺎدات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻷﻗﻔﺎص واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
أﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺴـﻔــﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟـﺒــﻼد ﺣﻔﻞ
وداع ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ إﻳﻔﺎدﻫﻢ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ " "L3ﻟﻠﻄﻴﺮان.
وﺗ ــﻢ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
داﻓ ـﻨ ـﺒ ــﻮرت ،وﺣ ـﻀ ــﻮر ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻛﺎﺑﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ زﻳﺪان ،وﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻌﻨﺰي ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻃﻘﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ،
وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﻓﺎء اﻟﺼﺮاف ،وﻣﻤﺜﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ " "L3ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ زﻫﻴﺮ ﻣﻄﺮ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ داﻓﻨﺒﻮرت ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑــﺈﻳـﻔــﺎد
ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
ً
ﻓﻲ أﻓﻀﻞ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﺆﻻء
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺑﺘﻌﺎﺛﻬﻢ ﻣﻦ "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ "."L3

وأﺿ ــﺎف داﻓـﻨـﺒــﻮرت ،أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻳـﻔــﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ
ً
ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺨﺺ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﻃﻴﺎري "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻮة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن ﺑ ـ ــﻼده ﺗ ــﺮﺣ ــﺐ ﺑ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ إذ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ " "L3ﻟـﻠـﻄـﻴــﺮان ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ إﻳﻔﺎد  180ﻃﺎﻟﺐ
ّ
ﻃﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﻴﺮان".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﺗﻘﺪم زﻳﺪان "ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ
داﻓـﻨـﺒــﻮرت ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻋــﻮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﺣﻔﻞ
ّ
اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ إﻟــﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗــﻮدﻳــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﻴﺮان".
وﻗـ ــﺎل زﻳـ ــﺪان إن اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻮم
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻴﺮان وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻲ
" "L3ﻟﻠﻄﻴﺮان ،وذﻟــﻚ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ّ
ﻃﻴﺎري "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"
ﻋ ـﻠــﻰ أﺣـ ــﺪث ﻣ ــﺎ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟ ـﻴــﻪ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان ﻣﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت".

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4060اﻟﺠﻤﻌﺔ  8ﻣﺎرس 2019م  /ﻏﺮة رﺟﺐ 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺸﻬﺮي
وﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ً
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﻣﺆﺧﺮا
ﺣﻤﻠﺔ ّ
»وﻃﻦ« ﻟﻌﺎم .٢٠١٩

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﺒﻠﻎ  125أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﻟﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻷﺳﻤﺎء
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻌﺎم .2018
وﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي ﻟـﺤـﺴــﺎب
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻫـ ــﺮة واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺐ اﻟـ ـﺨ ــﺎص
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻌﺎم 2018
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ إذاﻋﺔ  ،FM 88.8وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﺑـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻗــﺪ ﻓــﺎز ﺣﺴﺎم
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺎج أﺳﻌﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 125أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب
اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺸﻬﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎز ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ آﻣ ـﻨــﺔ ﺟـﻤـﻌــﺔ راﺷـ ــﺪ ﺑــﻮﻓـﺘـﻴــﻦ،
وﻋ ـﻠ ــﻲ ﺻـ ـ ــﺎدق ﻣ ــﻮﺳ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ــﺎذ
وأﻓـ ـ ـ ــﺮاح اﺳـ ـ ــﺮي ﺷـ ــﻼش اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي
ﺑــﺮاﺗــﺐ ﻟ ـﻤــﺪة ﺳـﻨــﺔ وﺑ ـﺤــﺪ أﻗﺼﻰ
 1000دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻌﺎم .2018
وﻗــﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻌﺎم 2018
ﻫــﺪﻳــﺔ ﻓــﻮرﻳــﺔ ﺗ ــﺮاوﺣ ــﺖ ﺑـﻴــﻦ 100
ً
دﻳﻨﺎر و 10آﻻف ،أو ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ دون
ﻓﺎﺋﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻣﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟـﺠــﺪد واﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﺮﺑﺢ
راﺗﺐ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 1000
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺮاﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
وﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻗ ــﺎل ﻣﻤﺜﻞ
إدارة اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ
اﻟــﺪوﻳ ـﺴــﺎن» :أردﻧـ ــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ،وذﻟ ــﻚ

ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﻋ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
ﺑـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮﻫـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮي
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﺑـﺴـﺤــﺐ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻌﺎم .2018
وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز
ً
ﻣﺘﺎﺣﺔ دوﻣﺎ أﻣﺎم ﻋﻤﻼء اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ«.
وأﻛﺪ اﻟﺪوﻳﺴﺎن أن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓــﺂت واﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ
ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋــﻪ إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
ً
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﻤﻠﺔ
ّ
»وﻃ ــﻦ« ﻟﻠﻌﺎم  ،2019واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﺘﺰام وﺣــﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء وأﻛﺜﺮﻫﺎ
ً
ً
أﻣﺎﻧﺎ وﺗـﻄــﻮرا ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ واﻟـﻌــﺮوض
اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ.
ّ
وﺗﻤﻨﺢ ﺣﻤﻠﺔ »وﻃﻦ« ﻟﻌﺎم 2019
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن
ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ راﺗﺒﻬﻢ )ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ(
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﺮوض
ﺣـﺼــﺮﻳــﺔ ﻋــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫــﺪاﻳــﺎ
ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  100دﻳﻨﺎر و10
آﻻف ،أو ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة.
وﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ
ً
ً
ّ
»وﻃ ــﻦ« أﻳـﻀــﺎ ﻋــﺮﺿــﺎ آﺧــﺮ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟـﺠــﺪد وذﻟــﻚ
ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺳـﺤــﺐ رﺑ ــﻊ ﺳﻨﻮي
ﻟﺮﺑﺢ ﻗﻴﻤﺔ راﺗﺒﻬﻢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  1000دﻳـﻨــﺎر ﻟﻠﺮاﺗﺐ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.

وﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣ ــﺮص اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓـﻀــﻞ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ،ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺣ ـﺴ ــﺎب
اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮة ﻛــﺄﺣــﺪ أﺑـ ــﺮز اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻓ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﻮز ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر،
ً
وﺷـﻬــﺮﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  125أﻟ ـﻔــﺎ ورﺑــﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250أﻟﻔﺎ.
ً
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻗ ــﺪ أﻋ ـﻠ ــﻦ أﻳ ـﻀــﺎ
اﻷﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة
ﻟﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،وﻫــﻲ :إﻗﺒﺎل اﻟﺴﻴﺪ
ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺣﻤﺪ
ﺳﻨﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﻄﺮ ،ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺎﻟﺢ
ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ.
وﻳـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ اﻷدﻧـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟـﻔـﺘــﺢ
ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻫـ ــﺮة  400دﻳ ـﻨ ــﺎر
واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ اﻷﻗ ـ ـﺼـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ اﻟـ ــﺬي
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب
ﻫﻮ  500أﻟﻒ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﻧـﻘــﺪي أو
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻓﺈن ﻓﺮص اﻟﻔﻮز
ً
ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  50دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب.
وﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺼ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻼء ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب
اﻟﺠﻮﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ VISA
ً
ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  650أﻟﻒ
ﺟﻬﺎز ﺳﺤﺐ آﻟﻲ.
ﻫﺬا وأﻃﻠﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻳﺴﺎن

اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣـﺜــﻞ ،NBK SelfiePay
ﺣﻴﺚ ﺑﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻋﻤﻼء اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،أي اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻼﻣ ــﺢ اﻟ ــﻮﺟ ــﻪ أو
ً
ﺑﺼﻤﺔ اﻹﺻﺒﻊ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال أو
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﺣﺪ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن وﺣﺘﻰ
ﺧ ــﻼل ﻋـﻄـﻠــﺔ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع أو
اﻟ ـﻌ ـﻄــﻼت اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ .إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
 ،e-Paymentsﺣﻴﺚ ﺑــﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻟﺠﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت،
واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

»ﺑﻴﺘﻚ« :إﻗﺒﺎل ﻻﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ kfh.com/auto
ﻻﻗﺖ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﺗﺤﺖ اﺳﻢ kfh.com/
 ،autoﺑﻌﺪ إﻋــﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﺗﺸﻤﻞ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ،ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت
اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ ،واﻟ ـﻘــﻮارب واﻟـﻤـﻌــﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،إﻗﺒﺎﻻ
ﻻﻓـﺘــﺎ وﻣـﺘــﻮاﺻــﻼ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ اﻷﻫـ ـ ــﻢ واﻷﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻋﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ »ﺑﻴﺘﻚ«
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷ ــﺮاء اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻋ ــﺪة ﺑــﺎﻟـﺘـﻤـﻠــﻚ ،واﻟ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻊ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﻮارب واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪات اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ kfh.com/auto
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ،واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺷﺮاء أو ﺗﺄﺟﻴﺮ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﺣﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ دوره اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ووﻓﻖ ﺻﻴﻎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة.
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،kfh.com/auto
ﻣﻌﺮﺿﺎ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎرت .وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻮﻟــﺔ واﻟ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ
ﺑـ ــﺎﻻﻃـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺑ ــﺄﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮارب
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﻢ
وﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﺗ ـﻬ ــﻢ ،وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل اﻟ ـ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﻋﺒﺮ
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ

اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺪﻗﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺰز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ kfh.
 com/autoاﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ وﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة kfh.
 com/autoﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء ،وﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أي ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﻀﻐﻂ
ﻋ ـﻠــﻰ زر »أﻧ ـ ــﺎ ﻣ ـﻬ ـﺘ ــﻢ« ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣ ـﻌــﻪ أﺣــﺪ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أواﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻃـﻠـﺒــﺎﺗــﻪ واﻟـ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎراﺗــﻪ ،واﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  kfh.com/autoﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣــﺆ ﻫــﻞ ،ﻳـﻘــﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻃــﺮح ﺣﻠﻮل أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻹﺟﺮاءات واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء،
أﺿــﺎف ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
وﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﻮارب واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎرت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ kfh.
 ،com/autoاﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﺮاﺋﺢ
ﻋﻤﻼء أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺑﻌﺮوض ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺰاﻳﺎ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة.

» «KIBﻳﻌﺰز دﻋﻤﻪ ﻟﻄﻠﺒﺔ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول« ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
رﻋﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ) ،(KIBأﺧﻴﺮا ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺘﻲ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
ً
ً
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب.
ً
وﺻ ـ ﱠـﺮح » ،«KIBﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،
اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ً
ﻟﻌﺎم  ،2035ﻛﻮﻧﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻼد.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻳﻮﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ
أﻓـﻜــﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﺒﻨﻲ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ،
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺒﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
ً
وﻗــﺪ اﺧـﺘــﺎر » «KIBﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺸــﺮوع »اﻟـﻬـﺒــﺎء اﻟـﺠــﻮي«
ﻟـﻠـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت :ﺣﻨﻴﻦ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ ،زﻳـﻨــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺎدري ،ﻧــﻮرة
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ورﻳ ــﻢ اﻟـﻌـﻨــﺰي ،واﻟ ــﺬي ﻳـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺒﺎر واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺤﺪر اﻟﺸﻮارع ،ﺑﻨﺎء اﻷﺳﻮار وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﺮﺑﺔ
ﻋﺒﺮ زراﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎوم اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓ ـﻬــﻮ »ﻣ ــﺰرﻋ ــﺔ اﻷﺳ ـﻤ ــﺎك
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ« ،ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت :زﻳﻨﺐ اﻟﺨﻴﺎط ،ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺮي ،ﺿﺤﻰ اﻟﻌﺜﻴﻨﻲ وزﻳﻨﺐ اﻟـﺼــﺮاف ،واﻟــﺬي
ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻷﺳـﻤــﺎك
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،واﺑﺘﻜﺎر ﻣﺰرﻋﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎك ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻣﺎﻟﺤﺔ وﻏﺬاء ،وﺗﺘﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر.
واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ »ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺒﺼﻤﺔ

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺮﻋﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮص اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ
اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ  ،2019-2018واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ ،واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺣ ـﻈ ـﻴــﺖ
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﺮق ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟـﻔــﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻛﻠﻴﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء.
وأﻗـﻴـﻤــﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ ،وﺟ ـﻤ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓــﺮﻳــﻖ
ﻛـﻠـﻴــﺔ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻻﻣﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺆوس
واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰة ،ﺑﺤﻀﻮر

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ،و«اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«.
وﺗـﻌــﺪ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑ ــﺎدرة ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻴﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺪاﺋﻢ
واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻨــﻚ وﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻳﻤﺎن
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑ ــﺪور اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧﻠﻖ
ﺟﻴﻞ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﻘﻒ وﻣﻮاﻛﺐ ﻟﻜﻞ
ﺟﺪﻳﺪ وﺣﺪﻳﺚ.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوف أن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻀﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻓ ــﻲ ﺑ ـ ــﺆرة اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎﺗــﻪ ﺑــﺎﺑـﺘـﻜــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎب @Tijari
ﻟـ ـﻠـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﺴ ــﺎب
ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻣـﺨـﺼـﺼــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣﻦ
اﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﻦ  15اﻟـ ــﻰ 21
ﺳـﻨــﺔ ،وﻳـﻘــﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت
واﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﺧﺼﻢ
 50%ﻃــﻮال اﻻﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻓﻮﻛﺲ ﺑﺎﻷﻓﻨﻴﻮز ،وﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  50دﻳـ ـﻨ ــﺎرا ﻋ ـﻨــﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻛـ ــﻞ ﻋ ــﺎم
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ،
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋــﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ
ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻋﻠﻰ
رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻀﺎف
إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺠــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻀ ــﻲء ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺟ ـ ـﻬـ ــﻮده اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺷ ـ ـ ــﺎرك اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وذﻟ ــﻚ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  6إﻟــﻰ  7اﻟـﺠــﺎري.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و ﺑـﻨــﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻨﻲ وا ﻋ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ً
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺻــﺮح
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑــﺈدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﺋﻼ:
»ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺎﺗ ـﻬــﻢ وﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﻋﺎﻫﻢ وﺗﻨﻤﻲ

ﻣﻮﻇﻔﻮ »اﻷﻫﻠﻲ« ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻢ وﻗــﺪراﺗ ـﻬــﻢ ،وﺗــﺪﻋــﻢ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺸﺠﻊ ﻫ ــﺆﻻء اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق

ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻧﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷﻫﻠﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺐ
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﺻﻘﻞ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﻢ«.

اﻟﻌﻴﻦ« ،ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت :ﻏﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺎﻓﻲ ،ﻛﻮﺛﺮ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
وآﻳ ــﺎت اﻟـﻘــﻼف ،اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ إﻧـﺸــﺎء ﻧـﻈــﺎم ﻳﻮﻓﺮ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺢ
ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ.
وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوع »ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﺌﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺎج« ،ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت :ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻘﻼف ،راﻧﻴﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻟﺠﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮاﺟﻲ ،واﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج ﺑﺌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻜﺜﻒ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ؛ أوﻻﻫﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﺑــﺪون أي
ﺿﻐﻂ ،وﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ ﻹﻧﺘﺎج
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗﻬﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
دلبلا
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اﺧﺘﻔﺎء  ١٣٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼء ﻛﻮادرﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ
●

اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻮادرﻳﻜﺎ
ﻣﻊ ﻛﻮﺗﻦ ُﻣﺪان
ﺑﺴﺠﻞ إﺟﺮاﻣﻲ

ﺟﻴﻒ ﺟﻮن روﺑﺮﺗﺲ

ﺑﺪأ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻲ "إف
ﺑــﻲ آي" وﻣـﻜـﺘــﺐ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ
ﻛﻮادرﻳﻜﺎ  Quadrigaوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
ﻣـﺼـﻴــﺮ ﻧـﺤــﻮ  136ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻣﻦ
أﻣــﻮال اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻨﺬ اﻟــﻮﻓــﺎة اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 30ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺟـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎول اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ــﺮاﻛ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﻌـﻤــﻼت اﻻﻓـﺘــﺮاﺿـﻴــﺔ ،إن
ﺟﻬﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻛﻮادرﻳﻜﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻵن إﻟــﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا.
وﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت أﺣ ــﺪث
ﺗﻄﻮر ﻓﻲ رواﻳــﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻘﺪر
ﻣــﻦ اﻫـﺘـﻤــﺎم وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ،ﻣـﻨــﺬ أن
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ــﻮادرﻳ ـﻜ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم وﻓ ــﺎة رﺋـﻴـﺴـﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻛﻮﺗﻦ.
وﺟــﺎء ت أﻧﺒﺎء اﻟــﻮﻓــﺎة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ

ﺑـﻌــﺪ ﺷـﻬــﺮ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ ﻣ ــﻮت ﻛــﻮﺗــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻳﻘﻮل ،إن ﻛﻮﺗﻦ وﺣﺪه
ﻳـﻤـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻔــﺎﺗـﻴــﺢ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل
اﻟــﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ –
ﻓــﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ إﻟــﻰ أن اﻷﻣ ــﻮال ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن
اﺧﺘﻔﺖ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
ً
وأﺛ ــﺎرت رواﻳ ــﺔ ﻛــﻮادرﻳـﻜــﺎ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎ
ً
ﻓﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم وﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ "رﻳــﺪت" إذ ﺷﻜﻚ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻮﺗﻦ
ﻗﺪ ﻟﻔﻖ ﻗﺼﺔ وﻓﺎﺗﻪ .وأﺑﻠﻎ ﺑﺎول ﻣﺠﻠﺔ
"ﻓﻮرﺗﺸﻦ" ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﻳﺼﺪق ﻗﻮل ﻛﻮادرﻳﻜﺎ ﺑﺄن ﻛﻮﺗﻦ ﻗﺎم
ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـ ـ  136ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر إﻟــﻰ
ﻣــﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻤﺨﺰن ﺑ ــﺎرد ،وﻫــﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻟ ــﻮﺻ ــﻒ وﺿـ ــﻊ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة ﻟﻴﺴﺖ
ﻣـﺘـﺼـﻠــﺔ ﺑـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ .وﻳــﺰﻋــﻢ
ﺑ ــﺎول ،وﻳــﺆﻳــﺪه ﻣــﻮﻗــﻊ أﺧ ـﺒــﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻻﻓـﺘــﺮاﺿـﻴــﺔ ﻛــﻮﻳـﻨــﺪﻳـﺴــﻚ ،أن ﻓﺤﺺ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ – أي اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪاول ﻋﻤﻼت
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹﻳﺜﻴﺮﻳﻮم
ً
– ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن أﺣﺪا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
أﻣﻮال ﻛﻮادرﻳﻜﺎ اﻟﻤﻔﻘﻮدة إﻟﻰ "ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺳﺎﺧﻨﺔ" ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺎت ﺻﺮاﻓﺔ أﺧﺮى.
ً
وردا ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻛ ــﺮاﻛ ــﻦ ﻋﻦ
ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺒﻠﻎ  100أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻟﻲ
ﺑـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻣ ــﺎ ﺣ ــﺪث ﻟ ــﻸﻣ ــﻮال
اﻟـﻤـﻔـﻘــﻮدة .وﻗ ــﺎل ﺑ ــﺎول ،إن اﻹﻋ ــﻼن ﻋﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺟ ــﺰﺋ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋ ـﻤ ــﻼء ﻛ ــﺮاﻛ ــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻓ ـﻘــﺪوا
أﻣـ ــﻮاﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻮادرﻳ ـ ـﻜـ ــﺎ وﻷن ﻫ ــﺬه
ً
ً
اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﺳﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ــﺪأت اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﻮك ﺗـ ـﺤ ــﻮم ﺣ ــﻮل
ً
ﻛ ــﻮادرﻳ ـﻜ ــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻓـ ــﻮري ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﻬﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮل
ً
ﻗﺮار ﻛﻮﺗﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺻﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ  12ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ وﻓﺎﺗﻪ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮك ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻرات ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ أﺻ ــﻮل
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ زوﺟﺘﻪ ﺟﻨﻴﻔﺮ روﺑﺮﺗﺴﻮن.
وﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪل اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ــﻂ ﺑ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻛﻮادرﻳﻜﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺮح ارﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ
ً
اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ أن أﺣـ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ "ﺣــﻮل
ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ " 103ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺗﺴﺎوي ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﻟﻰ
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑ ــﺎرد ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺰء

ﻣ ـﻠ ـﺼــﻖ ﻳ ـﺸ ـﻴ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ ﻓـﻀـﻴـﺤــﺔ
رواﻳﺔ وﻓﺎة ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻛﻮﺗﻦ
ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .وﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﺗﻠﻚ
ً
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أﻳﻀﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﻏـ ـﻠ ــﻮب أﻧـ ــﺪ ﻣ ـﻴ ــﻞ" اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ أن اﻟ ــﺮﺟ ــﻞ اﻟ ـ ــﺬي ﺷ ـ ــﺎرك ﻓﻲ
ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ ﻛ ــﻮادرﻳـ ـﻜ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻮﺗ ــﻦ ﻣ ــﺪان

ﺑﺴﺠﻞ إﺟــﺮاﻣــﻲ وﻛــﺎن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﺘﺮة
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻗﺘﻪ
ً
ً
ﺧﺘﻤﺎ رﺳﻤﻴﺎ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ ﻏﻠﻮب أﻳﻀﺎ ،إن اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺪﻋﻰ
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﻮﻳﺔ أﺧﺮى
وﻗ ــﺖ ارﺗ ـﻜــﺎﺑــﻪ ﻟـﺠــﺮاﺋـﻤــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷـﻤـﻠــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ رﻳﺰﻳﺮف وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻐﻠﻖ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
)ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ(

اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺻﻠﺒﺔ اﺧﺘﺮاق
اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻲ«:
»ﺑﻲ
رﺋﻴﺲ
ً
ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻼ ﻋﻘﻞ وﻻ ﻳﺮى ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻘﺎرب ﺳﺎﻋﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت إﻟﻰ اﻟﻮراء
●

●

ﺗﺴﻔﻴﺘﺎﻧﺎ ﺑﺎراﺳﻜﻮﻓﺎ

ﻗـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ــﻮب دادﻟ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺑﻲ ﺑﻲ" ،إن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻹﺷ ــﺎرات أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﺑـ "ﺳﻮق ﻣﻦ دون ﻋﻘﻞ".
وﻧﺴﺒﺖ وﻛﺎﻟﺔ "روﻳﺘﺮز" ﻟﺪادﻟﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺳﺒﻮع اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪن ،إن
"اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻣ ــﻊ إﺷـ ـ ــﺎرات
اﻟ ـﺴ ــﻮق ...إﻧـﻬــﺎ أﺷـﺒــﻪ ﺑـﺴــﻮق ﻣــﻦ دون ﻋﻘﻞ،
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺤﺴﺐ".
وأﺿﺎف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
اﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  10.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر ﻟـﺸــﺮاء
أﺻ ــﻮل ﻧﻔﻂ ﺻـﺨــﺮي أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ "ﺑــﻲ إﺗﺶ
ﺑ ــﻲ" ﻓﻴﻤﺎ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌــﺪ أﻛـﺒــﺮ اﺳـﺘـﺤــﻮاذ ﻟﺸﺮﻛﺔ
"ﺑــﻲ ﺑــﻲ" ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮن واﻟ ــﺬي ﺳــﻮف ﺗﻌﻮل
"ﺑـ ــﻲ ﺑـ ــﻲ" ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج
واﻟ ـﻬ ــﻮاﻣ ــﺶ" :ﺑ ـﺨ ــﻼف اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ وروﺳ ـﻴــﺎ
ً
اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗـﻌــﺪﻻن إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺘﺨﻤﺔ أو
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ إﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺳﻮق
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻘﻂ".
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮل ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ "ﺑـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـ ــﻲ" ،إن ﻫـ ــﺬا
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻳﻀﻴﻒ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  190أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم و 4.6ﻣﻠﻴﺎرات
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ أﺣ ــﻮاض ﺑـﻴــﺮﻣـﻴــﺎن وإﻳ ـﻐــﻞ ﻓــﻮرد
ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس وﺣﻮض اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺑﻮب دادﻟﻲ
ﻫﻴﻨﺴﻔﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺗﻜﺴﺎس وﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأن
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺒﺮ
إﺿﺎﻓﺔ أو ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻷن
دورة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي أﻗﺼﺮ وأﺳﻬﻞ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑﻚ" واﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑـﻘـﻴــﺎدة روﺳـﻴــﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻦ
ﻋــﺮض وﻃﻠﺐ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺎدي
ﺗﺨﻤﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ
إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﻛﺎن
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣــﻦ

ﺗﺼﺮﻓﺎت أوﺑــﻚ واﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﻮق وﻣــﻦ زﻳ ــﺎدة اﻷﺳـﻌــﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ .وﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﺗﻀﺦ
ﻛﻤﻴﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﻇﻬﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ أن إﻧـﺘــﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺻﻞ إﻟﻰ
رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ  12ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ً
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ  11.9ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق

ﺗﻌﻨﻲ ﻗــﺪرة اﻟـﺴــﻮق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗــﻮازن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ وﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ دﺧﻮل
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻴﻪ أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .أي ﺑﻌﺒﺎرة

أﺧﺮى ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
دون أن ﻳﺼﺤﺐ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض أو ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

ﻫﺎﻟﻲ زارﻣﺒﺎ

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺪف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺤﺪ
ً
ً
أﻗﺼﻰ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ .وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ً
ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻳﺘﻮﺳﻊ أﻳﻀﺎ
ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻌﻪ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت .وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻣﻬﺪه ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
وﻧﺤﻦ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺰراﻋﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺷﺠﺎر وﺧﻔﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ً
ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻷﺣ ـﻔــﻮري اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑــﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻃﺮق ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي وﻗﻊ وﺗﻨﻈﻴﻒ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻣﺎ
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ.
واﻵن ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ "آر إم آي ﺗﻲ" ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرن اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ً
ً
ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳ ــﺎت ﺗﻈﻬﺮ اﺧﺘﺮاﻗﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺺ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن – اﻷﺳﻮأ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري – ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻠﺐ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮف .واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻌﻄﻲ
ً
ً
أﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺠﻬﻮد ﻋﻼج ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﺈن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻮف ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻓﻲ أﻗﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ.

ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ
واﻛﺘﺸﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺪة ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن إﻟــﻰ ﻛﺮﺑﻮن
ﺻﻠﺐ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺮاق
اﻷﺣﺪث ﻫﻮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻔﺰات ﺗﻄﻠﺒﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ – ﻓﻮق 600
ﻣﺌﻮﻳﺔ – ﻛﻲ ﺗﻌﻤﻞ.
وإﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
أﻗﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ
ً
أﺧﺮى أﻳﻀﺎ إذ ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﻗﻮة ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺗﺤﻮل ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن،
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻳﺼﻌﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟــﺪﻗــﺔ ﻫــﻲ اﻟـﺘــﻲ دﻓـﻌــﺖ دورﻧ ــﺎ
اﺳﺮاﻓﻴﻠﺰاده وﺗــﻮرﺑــﻦ دﻳﻨﻴﻜﻪ وﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣ ـﻠ ـﺒــﻮرن إﻟ ــﻰ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ ﺗــﺮﻛـﻴــﺰﻫـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ ﻃـﺒـﻘــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﻔــﺰات
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ.
وﻧﺸﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﻧﻴﺘﺸﺮ ﻛﻴﻤﺴﺘﺮي" ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺣﺪة
ﻣــﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻔﺰات ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2017وﻫــﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ

ً
اﻟﺒﻼدﻳﻮم )ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻠﺰي( اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻣﻤﺘﺰﺟﺎ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﻴﻮم ﺳﺎﺋﻞ.
وﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻼدﻳﻮم
ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ دون إﺑﻄﺎء.
وﺗﺒﺮز ﺻﻠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻐﺎزات ﺑﻴﻮت اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﻓﻲ أﻧﻪ أﻟﻬﻢ اﺳﺮاﻓﻴﻠﺰاده ودﻳﻨﻴﻜﻪ وﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد
ﻣﺤﻔﺰ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن – وﻫــﻮ اﺧﺘﺮاق
ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻵن ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺮاق .وﻻ ﻳﺰال
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮة وﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺬﻳﺐ ،ﻟﻜﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻠﺐ.
ً
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﻴﻮم واﻻﻧﺪﻳﻮم
واﻟﻘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺰﻳﻮم اﻟﻤﺤﻔﺰ واﻟﻤﺎء.
ﺛﻢ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺳﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﺴﺎﺋﻞ وﻳﺴﺤﺐ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻨﻘﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﺳﻞ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻂ.
وﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻤﻌﺪن
اﻟﺴﺎﺋﻞ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮن ﺻﻠﺐ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع
ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗــﺰال ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﻳﻘﻮل ﻓﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﺒﻮرن إن اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ .وإذا أﻣﻜﻦ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ .وﻳﻘﻮل ﻋﻀﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ دﻳﻨﻴﻜﻪ
ً
"ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻼ إﻋﺎدة اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
إﻟﻰ ﻓﺤﻢ ودﻓﻨﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻋﺎدة ﻋﻘﺎرب ﺳﺎﻋﺔ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت".
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻳﺘﻤﺎﺳﻚ رﻏﻢ رﺳﻮم ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗﻪ
ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻤﻪ اﻧﺤﺪرت ﻣﻦ  ١٣٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ إﻟﻰ  ١٠ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﻴﻮم
●

رﻳﻨﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ

اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق
ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ.
ً
وﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﺧ ـﻤ ــﻮل ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻴ ــﻮارﻧ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻵن.
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺎدة اﻟـﻤـﺸـﻌــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻔــﺎﻋــﻼت اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺼﻠﺒﺔ ً
أداء ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻠﻮﻣﺒﺮغ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
أﻧﻮاع اﻷﺻﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
وأﻃﻠﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﻬـﺒــﻮط ،اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
إﻣﺪادات اﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺰزت اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
وﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﻠﻎ ذروﺗــﻪ ﻋﻨﺪ
ً
 152دوﻻرا ﻟـﻠــﺮﻃــﻞ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﻋــﺎم
 2007ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  87ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ
ً
ﺣﻮاﻟﻲ  19.75دوﻻرا ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ .2017
ً
وﻳﺘﻢ اﻵن ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  29دوﻻرا.
ورﻓﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻣــﻦ أﺳـﻌــﺎر ﺗـﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻪ ﻟـﻠـﻴــﻮراﻧـﻴــﻮم اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﺼﻔﺮاء" ﻋﺎﻣﻲ
 2019و  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ  22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 32ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺗـ ــﺮات اﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ

ً
وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
واﻟـﺼـﻴــﻦ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧ ــﺪﻻع "ﺣــﺮب ﺑــﺎردة
ﺛﺎﻧﻴﺔ" ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﻮة اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
وﺗ ـﺴ ـﺘــﻮرد اﻟ ــﺪوﻟ ـﺘ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓـﻴـﻤــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮردات اﻟـﻴــﻮراﻧـﻴــﻮم
ً
ً
ً
ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا أﻣﻨﻴﺎ ﻗﻮﻣﻴﺎ وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ 14
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻣﺎم
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ  90ﻳﻮﻣﺎ ﻛﻲ ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﺳﻮف ﻳﻔﺮض ﺗﻌﺮﻓﺎت.
ً
وﺗﺪرس اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﺼﺔ
إﻧـﺘــﺎج ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ  25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺒﻨﺪ  232ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ
ﺑـ ــﺄن ﺗـﺨـﻀــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮردات ﻟ ـﻠ ــﺮﺳ ــﻮم إذا
ً
ﺷﻜﻠﺖ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪا ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ.
وﻫ ــﻮ اﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻓ ــﺮض اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﺼﻠﺐ
واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻟ ـ ــﺪى ﺳ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻴ ــﻮراﻧـ ـﻴ ــﻮم ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ً
ﺻـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﻨ ـﺘــﺞ ﺛ ــﻢ ﺗ ـﺒ ـﻴــﻊ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺂت ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
وﻣـ ـ ــﻮردي اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع .ﻟ ـﻜــﻦ ﺑ ـﺨــﻼف اﻟـﺴـﻠــﻊ
اﻷ ﺧ ــﺮى ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﺑ ـﻌ ــﺪم اﻟـ ـﻤ ــﺮوﻧ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ أن اﻟ ـﺸ ــﻚ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ
ﺣﻮل ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺎت أﺳ ـﻬ ـﻤ ــﺖ ﻓــﻲ

اﻟ ـﻨ ـﻘــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ إﻣ ـ ــﺪادات
اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ اﻟ ـﺤــﻮاﻓــﺰ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺰﻳــﺎدة
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻮراﻧ ـﻴ ــﻮم ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 44ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ  2035ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﺪت أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺜﻞ ﻛﺎزاﺗﻮﻣﺒﺮوم ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
وﻛﺎﻣﻴﻜﻮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﺪة
ﻋﺎم  2018ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﺗــﻮازن إﻣــﺪادات
ﻣﻼﺋﻢ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﺤﺚ أﺟﺮاه "ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن"
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛ ــﺎزاﺗ ــﻮﻣ ـﺒ ــﺮوم أﻛ ـﺒــﺮ ﻣﻨﺘﺞ
ﻟ ـﻠ ـﻴ ــﻮراﻧ ـﻴ ــﻮم وأﻗـ ـﻠ ــﻪ ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ
ﻋﺎﻟﻤﻲ .وﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ً
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎم  2017وﻳﻘﺪر ﻟﻬﺎ
أن ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻮاﻟﻲ  59ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ  60ﻣﻠﻴﻮن
رﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2019
و .2020
وﻳ ـﺘــﻢ ﺗـ ــﺪاول ﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ
ﻳـﻌــﺎدل  8.6ﻣ ــﺮات وﻋــﻮاﺋــﺪ أرﺑ ــﺎح ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻘ ـﺒ ــﺖ ﻛ ــﺎرﺛ ــﺔ
ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ  2011ﻫﺒﻂ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﺼﻮرة دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ،
وﺗﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻏﻼق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻟــﻢ ﺗﺮﺟﻊ أي وﺣﺪة
ﻧﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2015
وﻣـ ــﻊ ﻫ ـﺒ ــﻮط أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻮراﻧ ـﻴ ــﻮم إﻟــﻰ
ً
ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  20دوﻻرا ﻟـﻠــﺮﻃــﻞ أﺻ ـﺒــﺢ ﺟــﺎﻧــﺐ

ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ
ً
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎ ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﺗ ـﺠــﺎوزت
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ ،وﻧﺠﻢ
ﻋ ـ ــﻦ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـﻔ ــﺾ ﺟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺮي ﻓ ـ ــﻲ إﻧـ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وإﻏﻼق ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺟﻢ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ
اﻟ ـﻴ ــﻮراﻧ ـﻴ ــﻮم إﻟ ــﻰ  130ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ
ﻛــﺎرﺛــﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ ﻣــﻊ وﺟــﻮد  450ﺷﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ ﻣ ـﻴــﺪان اﻟ ـﻴــﻮراﻧ ـﻴــﻮم ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ  10ﻣﻠﻴﺎرات وﺗﻘﻠﺺ
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  40ﺷﺮﻛﺔ،
وﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎزاﺗﻮﻣﺒﺮوم  3ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب إدراﺟ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﻓﻲ
ﻟﻨﺪن وأﺳﺘﺎﻧﺎ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﻮد
ﺷــﺮاء اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ .وﺗﻤﻴﻞ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ إﺧﻔﺎء
ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﻐﻴﺔ
ﺿـﻤــﺎن أﺳـﻌــﺎر آﺟـﻠــﺔ وإﻣـ ــﺪادات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﻦ .وﻓﻲ  2021-2020ﻳﺘﻮﻗﻊ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد وﻗﺪ ﻳﻔﻀﻲ ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻋﺠﺰ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﻣﺪاد.
وﺳﻮف ﺗﺆدي اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ دورا رﺋـﻴـﺴـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ أﺳـﻌــﺎر
اﻟـﻴــﻮراﻧـﻴــﻮم ﻓــﻲ  .2019وﺗـﺘـﻌــﺮض اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟــﻰ ﺧﻄﺮ
ﺑﺴﺒﺐ إﻏــﻼق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻮرد أﻣﻴﺮﻛﺎ  95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ،اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﻣ ــﻦ روﺳ ـﻴ ــﺎ ودول اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗــﻲ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺜﻞ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﺎزاﺗﻮﻣﺒﺮوم وﻫﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ  232اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء 25
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ.
وﺑﺴﺒﺐ ﻫــﺬا ،وﻷول ﻣﺮة ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
اﻟــﺰﻣــﻦ ،ﺣــﺪث ﻋﺠﺰ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ﻣــﻊ ﺗﺠﺎوز
اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﺤﻮ  180ﻣﻠﻴﻮن رﻃﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ
اﻟـﻌــﺮض  140ﻣـﻠـﻴــﻮن رﻃــﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان" :ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻹﻣ ــﺪاد اﻟ ـﻨــﻮوي اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ :اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 ."2035وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟـﻬـﻨــﺪ ﺑـﺸــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻨ ــﻮوي ﺑﻐﻴﺔ
ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن .وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ
ً
ﻧـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ أن ﻟ ــﺪى اﻟـﺼـﻴــﻦ  19ﻣـﻔــﺎﻋــﻼ
ً
ﻧــﻮو ﻳــﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻣــﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ً
 41ﻣﻔﺎﻋﻼ .وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺎود اﻟﺼﻴﻦ
ً
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺣ ــﻮل إﻣ ـ ـ ــﺪادات اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺳــﻮف ﻳ ــﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .وإذا ﺗﺤﻘﻖ ﻫــﺪف اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻌﺎم
 2020ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻘﻔﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺳـﻌــﺔ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
)ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ(
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قالت االعالمية عبير شرارة
إن «فلفل أسود» ّ
يعبر عن
مشاعرها الدفينة.
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يعتبر الفنان يحيى جابر
نفسه جاسوسا على أوجاع
الناس ليحولها فيما بعد
إلى مسرح.

22
مسك وعنبر

شددت الشيخة انتصار
الصباح على أهمية العالج
النفسي المسرحي لمساعدة
النساء المكلومات بمآسي
الحروب.
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قدمت فرقة المسرح الكويتي
ثاني عروض المسابقة الرسمية
لمهرجان أيام المسرح للشباب
الـ  ،12من خالل مسرحية "جزء
من الفانية"

ً
إيقاف مؤقت لـ « »Riverdaleحدادا على رحيل لوك بيري
ً
أعلنت شبكة " "CWتوقف العمل في مسلسل  Riverdaleالذي تعرضه حاليا
بسبب وفاة لوك بيري بطل المسلسل ،األربعاء قبل الماضي ،بعد تعرضه لسكتة
ً
دماغية ،وفقا لتقارير إعالمية عالمية.
ً
ً
ً
وكشفت الشبكة أنها ستوقف إنتاج المسلسل مؤقتا احتراما وتقديرا لشعور
عائلة "بيري" ،الذي كان يؤديه فيه دور "فريد أندروز" وينتمي العمل لفئة دراما
الجريمة ،وعرض للمرة األولى على قناة "سي دابليو" في  26يناير  ،2017وهو
من تأليف روبيرتو أجيري سكاسا.
و يـشــارك فــي بطولة العمل كــل مــن كيه جيه أ بــا ،وليلى را يـنـهــارت ،وكاميال
مندس ،وكول سبروس ،وماريسول نيكولز ،ولوك بيري ،وكيسي كوت ،ومادلين
بيتسيش ،وأشلي مــوراي ،وهايلي لو ،آشا برومفيلد ،ومن إخــراج لي توالند
كريجر وآخرين.
وتدور قصة المسلسل حول مجموعة شبان وبنات في مرحلة المراهقة
من الطبقة الراقية واألكثر ثراء في نيويورك ،ولكل شاب وفتاة أسرار
ومشاكل يحاولون إخفاء ها ،لكن مع توجههم نحو عدم الطاعة
وم ـحــاولــة سعيهم ألحــامـهــم ال ـخــاصــة ،تـبــدأ األحـ ــداث بكثرة
جرائم القتل في البلدة وتتزايد األسرار والغموض الخاصة
بكل شخصية.
وتوفي بيري الذي اشتهر خالل التسعينيات بأداء
دور د يــان ماكاي في السلسلة األميركية "بيفرلي
ً
هيلز  "90210عن  52عاما ،بعد أسبوع من تعرضه
لجلطة أدخل على إثرها إلى المستشفى في لوس
أنجلس.
وأدخل لوك بيري المستشفى بعد يوم على إعالن
استوديوهات بيكسار إ حـيــاء مسلسل "بيفرلي هيلز
 "90210لست حلقات خــال الصيف المقبل ،ولــم يــرد اسم
لوك بيري بين الممثلين.
وأوضـ ــح ب ـيــان ص ــادر ع ــن وك ـيــل أع ـمــالــه أن ب ـيــري تــوفــي ج ــراء
ً
"إصابته بجلطة دماغية حادة" ،وكان محاطا بولديه جاك وصوفي
وخطيبته ويـنــدي مــاديـســون ب ــاور وزوج ـتــه الـســابـقــة ميني شــارب
ووالدته وشقيقه وشقيقته.
وشكرت العائلة محبي بيري من العالم بأسره لكنهم طلبوا احترام
خصوصيتهم في هذه الفترة العصيبة.

لوك بيري يتوسط فريق مسلسل « « Riverdale

إميليا كالرك

زاكاري ليفي

ليدي غاغا

أكثر من  500ألف مشاهدة لـ « »Game of Thrones« »Shazamتريند على «تويتر» غاغا تزيح أريانا عن عرش الـ «»Billboard
طرحت شركة " "Warner Brosإعالنا دعائيا جديدا لفيلم األبطال الخارقين خاصتها
( )Shazamعبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب" ،وتخطى اإلعالن حاجز النصف مليون مشاهدة
ً
ً
خالل ساعات من طرحه ،ترويجا واستعدادا لطرح الفيلم بدور العرض في أبريل المقبل.
والفيلم هــو تحويل أحــد أشهر شخصيات القصص المصورة بعالم " "DCإلــى شاشة
السينما ،حيث تدور أحداثه حول مراهق ُيدعى بيلي مادسون يقابل أحد السحرة ،والذي
يقوم بمنحه قدرات خارقة بكلمة " ."Shazamوالعمل بطولة زاكاري ليفي ،ومارك سترونج،
وجاك ديالن جرازر.

تصدر مسلسل " "Game of Thronesقائمة المحتويات الرائجة بـ"تويتر" ،بعد أقل من
ساعات على إعالن الشركة المنتجة إطالق الجزء األخير منه.
وأظهر اإلعالن الدعائي االستعدادات النهائية للحرب بين العائالت الـ  ،9ومحاولة نيل
العرش ،وسط العديد من المغامرات التي يمتاز بها المسلسل طوال مواسمه السابقة.
والعمل بطولة إميليا كــارك ،كيت هارينغتون ،لينا هيدي ،بيتر دينكلغ ،مايسي
ويليامز ،صوفي ترنر ،ليام كاننغهام ،وناتالي إيمانويل ،وإخراج ديفيد ناتر .والموسم
األخير من مسلسل " "Game of Thronesستعرض أولى حلقاته في  14أبريل المقبل.

أزاحت األغنية الحائزة جائزة أوسكار ( ،)Shallowsللنجمة ليدي غاغا ،أغنية ""Rings 7
للنجمة أريانا غراندي من عرش قائمة الـ" "Top 10لموقع " "Billboardالموسيقي العالمي،
بعد تصدرها إلى جانب عدد من أغاني ألبومها " "thank, U, Nextطوال الشهر الماضي.
وج ــاء ت أغنية " "Shallowsبالمركز األول ،فيما حلت " "Rings 7بالمركز الثاني،
واحتلت هالزي المركز الثالث ،بأغنيتها " ،Without Meفيما جاءت بالمركز الرابع أغنية
" "Sunflowerلبوست مالون ،واحتلت المركز الخامس أغنية " "Middle Childلجي كول،
وفي المركز السادس أغنية " "Happierلمارشيملو.

يوسف اللويهي يعانق عوده في «مزاج الليل»
األمسية ضمن فعاليات الموسم الثقافي لدار اآلثار
فادي عبدالله

اللويهي يصقل
ً
موهبته أكاديميا
في «الفنون
الموسيقية»
بالكويت

ضمن فعاليات ا لـمــو ســم الثقافي
ال ـ  24لــدار اآلث ــار اإلســامـيــة ،أقيمت
األمسية الموسيقية "مزاج الليل" التي
قدمها عازف العود من سلطنة ُعمان
الفنان يوسف اللويهي ،أمس األول،
في مركز اليرموك الثقافي ،بحضور
مدير إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والعالقات العامة بدار اآلثــار أسامة
البلهان ،وعضو ديوانية الموسيقى
صباح الريس ،وجمهور عاشق لفن
الموسيقى.
وقدم اللويهي مقطوعات متنوعة
على آلة العود اشتملت على تقاسيم
رائـ ـع ــة بــري ـشــة اإلب ـ ـ ــداع ع ـلــى عـ ــوده،
وم ــوس ـي ـق ــى مـ ــن ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ـم ــان ــي،
ومــوس ـي ـقــى أل ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة لبليغ
حـمــدي ،ومـعــزوفــة ذكــريــاتــي لمحمد
القصبجي والعديد من المقطوعات
المتميزة.
ي ـش ــار إل ــى أن ال ـلــوي ـهــي ه ــو مــؤلــف
ً
مــوس ـي ـقــي أيـ ـض ــا ،ف ـمــن أع ـم ــال ــه "روح
مسقط" التي ترجم فيها ذكريات حياته

في مسقط رأسه والية السيب بمحافظة
مـسـقــط ،ومـقـطــوعــة "ل ـيــون" الممزوجة
بــالـلــون الـشــرقــي وال ـغــربــي ،وه ــي اســم
مدينة فرنسية.
وك ــان بصحبة الـفـنــان اللويهي من
العازفين كل من :د .سامي جمعة (كمان)،
ود .إسالم (كمان) ،ود .محمد شوشة
(تشيللو) ،ود .حامد الكوت (كيبورد)،
وحسين الخلف (إيقاع) ،وبرهان الشطي
(إيقاع).
ويعد اللويهي من المواهب الواعدة
التي لها مستقبل جيد في العزف على
آلــة العود إذ بــدأت موهبته في العزف
م ـنــذ كـ ــان ف ــي س ــن  14س ـن ــة ،وال ـت ـحــق
بالجمعية العمانية لـهــواة الـعــود في
 ،2010فـكــانــت م ـهــاراتــه الـفـنـيــة جـيــدة،
مما شجع الجمعية على انضمامه إلى
ال ــدورات التدريبية للكبار ،فشارك في
حلقة العمل مع الفنان حسين سبسبي
وح ـل ـقــة ال ـع ـمــل م ــع الـمــوسـيـقــي شــربــل
روحــانــا والـفـنــان الكبير أحمد فتحي،
وبسبب انضباطه في تعلم العزف مع

ّ
الجمعية مكنه من تقديم مرتين حفل
(الريستال) نسج من خاللهما خالصة
ً
ً
خ ـبــراتــه ال ـتــي ي ــرى دورا ك ـب ـيــرا فيها
ألســاتــذة الجمعية .والـعــازف العماني
المبدع اللويهي ،من العازفين المجيدين
ً
الــذي عشق آلة العود وحاليا هو على
م ـقــاعــد الـ ــدراسـ ــة ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
للفنون الموسيقية في الكويت ليصقل
موهبته ويدعمها بالدراسة األكاديمية.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـل ـ ــويـ ـ ـه ـ ــي ف ـ ـ ــي أمـ ـسـ ـي ــة
بمصاحبة فرقة األوركسترا السيمفونية
السلطانية العمانية عــام  ،2017وهي
أول ف ــرق ــة أورك ـس ـت ــرال ـي ــة ف ــي سلطنة
ً
عمان وأيضا هي أول فرقة لموسيقى
كالسيكية في الخليج العربي والجزيرة
العربية ،وقدم من خاللها "أنت عمري"
ً
رائعة أم كلثوم وعبدالوهاب ،وأعماال
أخ ـ ــرى م ـن ـهــا "يـ ــا ورد م ـيــن يـشـتــريــك"
للموسيقار محمد عبدالوهاب ،و"قلبي
ومفتاحه" لفريد األطرش .كما شارك في
مهرجان كتارا لآللة العود عام .2018

يوسف اللويهي
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ّ
عبير شرارة« :فلفل أسود» يعبر عن مشاعري الدفينة

ّ
ترفض مقولة «كوني جميلة واسكتي» وثائرة بطبعها ونصها
ّ
حاملة لواء الثقافة ببرنامجها ّالناجح «خوابي الكالم»
هي اإلعالمية المتألقة ُ
على تلفزيون لبنان .الشاعرة الثائرة على المفاهيم المعلبة ،والدها رئيس
الحركة الثقافية في لبنان الشاعر القدير بالل شرارة ،أصدرت ديوانها الثاني
بيروت  -سليمى شاهين
مؤمنة بضرورة
قراءة نصوصي
الجميلة في البلدان
األخرى

البرامج الثقافية
أكثر البرامج
من ً
ُّ
جاذبية إن نفذت
باحترافية

• ل ـ ـ َـم اخ ـ ـتـ ــرت "ف ـل ـف ــل أس ـ ــود"
ً
عنوانا لديوانك؟
 دي ــوان ــي م ـقـ ّـســم الـ ــى أبـ ــوابثالثة هي" :دنيا مكسورة" و"لون
الـ ـغـ ـي ــاب" و"ف ـل ـف ــل أسـ ـ ـ ــود" .كـنــت
م ـتــأرج ـحــة ب ـيــن ه ــذه الـعـنــاويــن
ّ
ال ـث ــاث ــة ،وب ـم ــا أن ال ـغ ـي ــاب كــان
ً
ط ــاغ ـي ــا ف ــي ح ـي ــات ــي إلـ ــى
درجـ ــةٍ
ُ
ً
كـ ـبـ ـي ــرة ،واسـ ــت ـ ـخـ ــدم كـ ـثـ ـي ــرا فــي
ع ـن ــاوي ــن ال ـك ـت ــب ،خ ـطــر ل ــي هــذا
ً
العنوان فجأة السيما أنني كنت
فترة من ُجرأتي وكان
أعاني منذ
المطلوب أن ُ"أ ّ
بهر" حواراتي كي
ّ
أجمل كالمي فالسواد األعظم من
ّ
بكالم منمق ،وأنا
البشر يتحدث
ٍ
ً
تحديدا.
الصنف
ـذا
بعيدة من هـ
ّ
اخ ـت ـ ُ
ـرت الـفـلـفــل األس ــود ألن ــه من
ُ
ّ
الـ ـبـ ـه ــارات ال ـت ــي ت ـط ــي ــب ال ـمــأكــل
ّ ً
ً
ً
وحدة في آن معا،
وتزيده حالوة
ّ
كـمــا أن ـنــي سـعـيــت إل ــى االبـتـعــاد
عـ ــن ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،وقـ ـ ــد وردت
العبارة في قصيدتين لي أقول
في إحداهما" :ال أجــد ما أمــأ به
ً
روح ــي وف ــراغ ــي وال حـتــى فلفال
ً
أس ـ ــود ك ــاف ـي ــا ألغ ـ ّـي ــر ط ـع ــم ه ـ ّـذه
الــدن ـيــا الـ ُـم ـخــادعــة" .بـمـعـنــى أنــه
حتى هذا النوع من البهارات الذي
أضفته على كتاباتي لن ّ
يغير في
حقيقة الدنيا وحالها وإن ّقربك
من بعض األشخاص.

ّ ً
باقة ّ
منوعة من القصائد
«فلفل أسود» العام الماضي عن «دار المؤلف» وضم
التي تحدث عن الحب والغياب والحياة بتالوينها كافة« .الجريدة» التقت
الشاعرة في بيروت فدار النقاش الفكري الشائق التالي»

ُ
أسير
القصيدة" :إلى أي الجهات
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
وكل الجهات رحيل رحيل رحيل
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــل" .وأجـ ـ ـ ـ ــاد جـ ــونـ ــي ف ـع ــا
التعبير ّ
عما يختلج بداخلي من
ً
ّ
مشاعر وأحاسيس جياشة تماما
كما ّ
تعبر قصائدي عن ذاتي.
• ما دور والدك بالل شرارة في
ّ
تكوين ّ
هويتك الشعرية حتى أن
ً
البعض اعتبرك امتدادا له؟
ٌ
ً
طبعا ألنني ّ
تشربت
 أثره بالغم ــن ت ـف ـك ـيــره وأن ـ ــا ط ــري ــة ال ـع ــود.
كــان يصطحبني إلــى االمسيات
عالم الفكر
الثقافية فأدخلني في
ّ
واألدب وأنا بعد طفلة .لكنه آخر
ّ
من اطلع على قصائدي ،فقد حال
خـجـلــي دون إط ــاع ــي إي ــاه على
أنني أكتب الشعر من
األمر فعرف
ّ
مني .من دون ّ
شك
الناس وليس
أحـمــل ل ــواء الثقافة مثله وأؤمــن
ً
على غراره تماما بأال وطن يقوم
ّ
من دون الثقافة والفن والمسرح.
ّ
ً
ً
ّ
لـعــلـنــي إذا أشــكــل بــذلــك ام ـت ــدادا
لــه ولـكــن بشكل ع ـصــري .كـمــا أن
قــراء اتــي مختلفة فقد دلـنــي إلى
ُ
ـت انتقي
بعض النفائس ،ثم رحـ ً
نهمي
منها ما يعجبني مشبعة
ً
ً
ف ــي ال ـح ـق ــول ك ــاف ــة ت ـ ـ ــارة مـحـبــة
ّ
ً
ّ
مهنية .أحاول
بات
وطورا لمتطل ٍ
أن آخ ـ ــذ مـ ــن والـ ـ ـ ــدي كـ ــل جـمـيــل
وأضيف إليه لمستي الخاصة.

• ما معنى غالف الكتاب وهو
من توقيع الفنان حسن جوني؟

خيوط وانتشار

 استوحى الفنان التشكيليح ـ ـ ـسـ ـ ــن جـ ـ ــونـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاف م ــن
ّ
قصيدتي "السلم الخيالي" ورسمه
ً
خصوصا لكتابي ألنه على معرفةٍ
إلمام بالمكانة
وطيدة بي ،وعلى
ٍ
ّ
الـتــي يحتلها الـغـيــاب والــرحـيــل
ً
عموما في حياتي ،فرسم اللوحة
وب ـع ـثــر ك ـل ـمــاتــي ح ــول ـه ــا ،تـقــول

ـط رف ـيــع يجمع
• ه ــل م ــن خ ـيـ
ٍ ّ
بين هذه القصائد كلها؟
ً
 ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،وق ـ ـ ــد ش ـ ــرح ـ ـ ُـت فــيت ـم ـه ـيــدي "ل ـي ـس ــت م ـق ــدم ــة" ه ــذا
األمر ّ
وفسرت فيه سبب اختياري
لتسميات األبواب الثالثة .الرابط
هو الغياب والرحيل .وفي ديواني
الجديد ّ
ومعان
ثمة ثورة داخلية
ٍ

جديدة ّ
ونص جديد مختلف عن
ق ـصــائــدي الـ ـص ــادرة ع ــام ،2014
ّ
وأنا على ثقة بأن هذه من أجمل
ُ
النصوص النثرية التي كتبت .أما
الـمــوضــوعــات فمختلفة تتناول
الحب والحضور والغياب والدنيا
المكسورة ومحاكاة بيني وبين
عقلي وبيني وبين قلبي ،والموت
والـمـقــاهــي والـنـســاء الـجـمـيــات،
وأن ـ ــا ث ــائ ــرة ف ــي ق ـص ــائ ــدي فــأنــا
أرف ـ ـ ــض م ـق ــول ــة "كـ ــونـ ــي جـمـيـلــة
واس ـك ـتــي" واسـتـبــدلـهــا بــ"كــونــي
ّ
ج ـم ـي ـلــة وتـ ـك ــلـ ـم ــي" .وأن ـ ــا كــذلــك
واقـعـيــة ونــاقــدة كما حين أصف
ال ـم ـن ـت ـصــر ف ــي ق ـص ـيــدت ــي كـيــف
يرسم أفراحنا وأتراحنا ويمحو
الجغرافيا والتاريخ.
• كم استغرق معك تأليف هذا
الكتاب؟
 ال ح ـ ـ ـ ــدود زمـ ـنـ ـي ــة ل ـك ـت ــاب ــةال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــدة ف ـ ـهـ ــي تـ ـ ـن ـ ــزل ع ـل ـيــك
ً
كــالــوحــي ولـيـســت عـمــا يخضع
ل ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـ ـ ُـمـ ـ ـه ـ ــل .قـ ـص ــائ ــدي
م ـخ ـت ــارات م ـمــا كـتـبــت م ـنــذ عــام
 2014حتى  2018فجمعتها في
خيط مشترك يناسب روح "فلفل
ٍ
أسود".
ّ
• وقـعــت ديــوانــك فــي الشارقة
وطهران ،ماذا يعني لك االنتشار
العربي؟
 يعني لي الكثير فقد وقعتً
ف ــي الـ ـش ــارق ــة وط ـ ـهـ ــران وق ــري ـب ــا
فــي ســوريــة فــي الـمــركــز الثقافي
ً
العربي في أبو رمانة تحديدا في
ٌ
ّ
نتعرف على
 31مارس .جميل أن
ّ
الـثـقــافــات األخ ــرى ،وأن ــا لبنانية
بامتياز لكنني مؤمنة بضرورة
ق ـ ـ ــراءة ن ـص ــوص ــي ال ـج ـم ـي ـلــة فــي
الـ ـبـ ـل ــدان األخ ـ ـ ـ ــرى ،وذل ـ ـ ــك ه ــدف

يصبو إليه الجميع ،هذا التالقح
ب ـي ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات وإي ـ ـصـ ــال كــل
جميل الى اآلخر ٌ
أمر رائع.
• أي القصائد أقرب الى قلبك؟
 بصراحة ّأحبها كلهاُ .
أحب
إهدائي إلى الوالد بقولي" :عصاك
أنا يا أبي وأنــت جهاتي األربــع".
ّ
ُ
وأحب كالمي
أحب "سلم الخيال"
ُ
"الغياب عكس الماء،
عن الغياب:
عكس خــريــره وزمجرته وذبوله
ع ـنــدمــا ت ـش ــرب ش ـمــس الـفـصــول
وترابها حالوة روحهّ ."...
• س ـم ـع ـن ــا أنـ ـ ـ ــك ت ـح ــض ــري ــن
لرواية؟
 صحيح ،إال أنني ال أستطيعال ـ ـغـ ــوص فـ ــي ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ب ـعــد.
للرواية ٌ
نفس مختلف عن الشعر،
عندي
لكن بما أن اللغة النثرية ّ
شك في أنني سأوفق
طاغية
فال ّ
ً
فيها ،علما أنها بحاجة إلى عمل
مضن ،لكن اللغة هي التي تجمع
ّ
الفنين وتعطيهما األلق المطلوب.
• ال ـمــرأة ال ـشــاعــرة والجميلة
م ـ ـث ـ ـلـ ــك مـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـت ــي
تواجهها؟
ً
 فعال تواجه المرأة الجميلةوالمثقفة التحديات أينما ذهبت
ّ
ألن مـجـتـمـعـنــا ل ــأس ــف ال يــرى
إال ال ـص ــورة ،يمكننا لـمــس ذلــك
ُ
أدركت أنني
عبر وسائل اإلعالم.
جميلة منذ نعومة أظفاري ،وقد
ّ
ويهمني
صقلت موهبتي كشاعرة
ال ـح ـفــاظ عـلــى جـمــالــي وثـقــافـتــي
ً
وحضوري في آن ،فال أهمل شيئا
عـلــى ح ـســاب اآلخ ـ ــر ،فـ ــإذا كتبت
ً
ً
ُّ
استمده من جمالي
نصا جميال
ال ـخ ــارج ــي وال ــداخ ـل ــي وأت ـكــامــل
بهما أما نظرة المجتمع أو بعض
ال ـن ــاس ال ـفــارغ ـيــن إل ــى ال ـص ــورة

عبير شرارة
ف ـح ـســب م ــن دون ايـ ـ ــاء أه ـم ـ ّـي ـ ًـةٍ
للمضمون فال ّأتوقف عندها أبدا
ألنها ال تستحق اهتمامي.

المسؤولية ورهبتها فــإن أردت
مكان آخــر ال بـ ّـد من
االنتقال الــى
ًٍ
أن يكون أرفع شأنا.

خوابي الكالم

• َمــن الضيف ال ــذي تــرك فيك
ً
ً
أثرا بالغا؟

• بــرنــامـجــك الـمـمـيــز "خــوابــي
الكالم" ماذا أضاف إلى مسيرتك
المهنية؟
 أضـ ـ ـ ــاف الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـرـ فـ ـه ــو أولبرنامج رسمي لي ،ساعةٍ طويلة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــوار الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،اذ كـنــت
ً
ســابـقــا أهـتــم بــاألجـنــدة الثقاقية
أو كنت مراسلة .صقل البرنامج
ً
ً
شخصيتي وزادني نضجا ثقافيا
ً
فكريا ّ
عدد كبير من
وعرفني إلى ٍ
ّ
الكبار وحتى على ذاتي وثبتني
فــي الـســاحــة كــإعــامـيــةٍ مثقفة ال
تـعـتـمــد ع ـلــى م ـظ ـهــرهــا الـجـمـيــل
فحسب.
ّ
أحب برنامجي بكل جوارحي،
ً
وتعبت كثيرا حتى و صـلــت الى
ً
ما أنا عليه اليوم ،تماما كالولد
الصغير الذي ينمو أو النبتة التي
تروينها ،وب ـ ّـت اآلن أشـعـ ُـر بثقل

باحثون يثمنون اكتشاف ورشة أثرية إلصالح وبناء السفن في سيناء
أكدوا أنها فرصة ذهبية لدراسة تاريخ المالحة في أرض الفيروز
أشاد باحثون مصريون في مجال التاريخ بالكشف الذي أعلنته وزارة اآلثار في القاهرة
قبل حوالي أسبوع ،حيث تم العثور على ورشة إلصالح وبناء السفن يرجع تاريخها إلى
العصر البطلمي والروماني في شبه جزيرة سيناء ،وهو ما اعتبر فرصة ًذهبية أمام الباحثين
لدراسة تاريخ المالحة وطرق بناء السفن وإصالحها في مصر تاريخيا.
القاهرة :أحمد َّ
الجمال

تمكنت بعثة أثرية تعمل في
منطقة تــل آث ــار "أبــوصـيـفــي" في
محافظة شمال سيناء ،من الكشف
عن بقايا مبنى أثــري َّ
مشيد من
الحجر الجيري ،عبارة عن ورشة
إلصــاح المراكب والسفن ترجع
إلى العصر البطلمي والروماني.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح األم ـي ــن
ال ـع ــام لـلـمـجـلــس األع ـل ــى لــآثــار
فــي مـصــر ،مصطفى وزيـ ــري ،أن
الورشة تتكون من أحواض جافة
إلصالح وبناء السفن ،عبارة عن
حوضين منفصلين بينهما مبنى
مستطيل ،يـقــع ال ـحــوض األكـبــر
إل ــى ال ـش ــرق ،ويـتـكــون مــن بقايا
جدارين متوازيين يمثالن جسم
الحوض بعرض ستة أمتار ،حيث
يتم سحب السفن داخل الحوض
لــإصــاح ،ويمتد كــا الجدارين
نحو الجنوب تجاه مياه البحيرة
ً
القديم فيما يقرب من  25مترا.
في السياق ذاته ،قالت رئيسة
اإلدارة المركزية آلثار وجه بحري،
نادية خضر ،إن معظم األحجار
الجيرية الضخمة المكونة للورشة
تم اقتالعها من أماكنها األصلية،

إلع ـ ـ ــادة اس ـت ـخــدام ـهــا ب ــأغ ــراض
أخ ــرى فــي عـصــور أثــريــة الحـقــة،
بعد انتهاء وظيفة الميناء وجفاف
الـبـحـيــرة وف ــرع الـنـيــل ال ــذي كــان
يغذي المكان.
وأضافت خضر في تصريحات
ً
لها ،أنه تم الكشف أيضا عن بقايا
أخشاب متحللة متراصة بطريقة
منتظمة داخ ــل ال ـحــوض الكبير
ف ــي ش ـكــل ط ـب ـق ــات ،رب ـم ــا كــانــت
تـسـتـخــدم ف ــي عـمـلـيــات إص ــاح
السفن ،أو كانت عبارة عن بقايا
قارب أو طوف ،إضافة إلى العديد
م ــن ال ـم ـســام ـيــر ال ـم ـص ـنــوعــة من
البرونز والحديد مختلفة األشكال
واألحجام ،كانت تستخدم في بناء
وإصالح القوارب.
إلى ذلك ،قال المدير العام آلثار
شمال سيناء ،هشام حسين ،إنه
ً
تم العثور أيضا على بقايا عظام
ألسماك نيلية ،كانت تشتهر بها
المنطقة خالل العصور القديمة،
حيث كان يمر أحد فروع النيل إلى
الجنوب من تل أبوصيفي ،إضافة
إلى العثور على كميات من الفخار.
وأوضح حسين أن أعمال هذا
الموسم للبعثة األثرية المصرية
في منطقة تل أبوصيفي
ت ـع ــد اس ـت ـك ـم ــاال ألع ـم ــال
مشروع الكشف عن ميناء

موقع الورشة المكتشفة
تل أبوصيفي القديم ،الذي انطلق
بـ ــدايـ ــة فـ ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن
الماضي ،كما أنها جزء من خطة
مشروع تطوير آثار شمال سيناء،
والتي تشمل عمل عدد من البعثات
األثرية المصرية التي تقوم بإجراء
أعـ ـم ــال ال ـح ـفــائــر واالك ـت ـش ــاف ــات
األثرية بشمال سيناء.

ترحيب الباحثين
إل ــى ذلـ ــك ،رح ــب بــاح ـثــون في
مـجــال الـتــاريــخ بالكشف األث ــري
الجديد ،واعتبروه فرصة ذهبية
لدراسة تاريخ المالحة في مصر،
والتعرف على الطرق التي كانت
ً
معتمدة قديما لتصنيع وإصالح
السفن والمراكب ،من خالل الورشة
المكتشفة في أرض الفيروز ،وقال
الـبــاحــث أش ــرف مـحـمــود إن "أي
اكتشاف أثري جديد تكمن أهميته
ف ــي إلـ ـق ــاء الـ ـض ــوء ع ـلــى منطقة

معتمة مــن تــاريـخـنــا ،وبالتالي
يساعد الباحثين في الوصول إلى
أسرار األزمنة البعيدة".
ً
بينما دش ــن بــاحـثــون وسـمــا
بـعـنــوان "ورش ــة أرض الـفـيــروز"،
وثمنوا هــذا االكـتـشــاف الجديد،
وقــال أحد المعلقين على الوسم:
"يـ ــؤكـ ــد ه ـ ــذا االكـ ـتـ ـش ــاف مـكــانــة
ً
مصر المالحية تاريخيا ،وعلى
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ف ـ ــي مـ ـص ــر أن
يـ ــدرسـ ــوا ب ـع ـنــايــة ك ــل تـفــاصـيــل
هــذه الــورشــة األث ــري ــة" ،الفـتــا إلى
أن الـ ـحـ ـض ــارة ال ـم ـص ــري ــة ظـلــت
ً
لـغــزا ،حتى جــاء العالم الفرنسي
ش ــام ـب ـل ـي ــون ،وف ـ ــك رمـ ـ ــوز الـلـغــة
الهيروغليفية على حجر رشيد،
وبدأتتكشف.

تل أبوصيفي
ُي ـش ــار إل ــى أن ت ــل أبــوصـيـفــي
يقع جنوب مدينة القنطرة شرق،

وك ــان مــوقــع الـحـصــن الــرومــانــي
"سيال" ،وتم اكتشاف قلعة بطلمية
وأخـ ــرى رومــان ـيــة بـهــاُ ،
وسميت
هذه المنطقة باسم "التل األحمر"،
ً
نظرا للون القرميد األحمر الذي
يميز بقايا مبانيها وأحجارها
األثرية .كما توجد به بقايا هيكل
م ــن ب ـنــاء الـمـلـكـيــن سـيـتــي األول
ورمسيس الثاني لــإلــه حــورس
وبقايا معسكر روماني وجدت به
كتابات بالالتينية لإلمبراطورين
ديومكيشيان ومكسيميان .وفي
عــام  1907عثر على حجر عليه
نــص هيروغليفي وحـجــر طحن
كبير ،كما عثر قرب القنطرة شرق
عـلــى حـجــر مــن ال ـص ــوان األحـمــر
م ـلــيء بــالـكـتــابــة الهيروغليفية،
وف ــي ع ــام  1911تــم الـعـثــور على
ب ـقــايــا ج ـبــانــة قــدي ـمــة بــداخـلـهــا
توابيت من الحجر عليها كتابات
هيروغليفية.

أشهر المعالم األثرية في شبه الجزيرة المصرية
إل ــى جــانــب ت ــل أبــوص ـي ـفــي تــزخــر ش ـبــه ج ــزي ــرة سـيـنــاء
بــال ـعــديــد م ــن ال ـم ـعــالــم األث ــري ــة ال ـم ـه ـمــة ،ال ـت ــي يـقـصــدهــا
السائحون من دول العالم المختلفة ،وأشهرها ما يلي:
 منطقة آثار بيلوزيوم:يعتبر أهم المواقع األثرية في سيناء ،ومازال يحتفظ
ً
ببقايا معمارية أ ثــر يــة ،ويشمل عــددا مــن ا لـتــال األ ثــر يــة،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـن ـط ـقــة الــرئ ـي ـســة ال ـت ــي ت ـقــع ب ـهــا ال ـمــدي ـنــة
األثرية ،والتي كشفت الحفائر الحديثة بها عن مجموعة
من الحمامات ومسرح كبير يرجع إلى العصر الروماني
وقلعة رومانية.
 قلعة العريش:تعتبر األ ثــر الوحيد الباقي في مدينة العريش ،وكان
بــداخــل القلعة بـئــر وحــديـقــة ومـســاكــن لـلـجـنــود ،وشـهــدت

أ حــدا ثــا تاريخية مهمة ،أ بــرز هــا توقيع معاهدة العريش
عام 1800م ،بين األتراك والحملة الفرنسية على مصر.
 تل حبوة:مــن أ هــم اآل ث ــار المكتشفة بــه قلعة فــر عــو نـيــة مــن عصر
َّ
مشيدة بالطوب اللبن ،وبها أبراج ،وتشبه
الدولة الحديثة،
مدينة محصنة ،حيث كشف حولها عن مخازن ومنازل
ومئات القطع األثرية واألختام بأسماء ملوك مصر ،مثل:
تحتمس الثالث ورمسيس الثاني.
 عين القديرات:تـقــع فــي واد خـصـيــب ي ــروى بــواس ـطــة عـيــن ال ـقــديــرات،
وتعكس اآل ثــار المكتشفة أهمية هــذه المنطقة ،ودور هــا
المركزي في العصور الفرعونية المبكرة ،حيث أنشئت
بها العديد من الحصون ،بقي منها «القلعة الوسطي».

ً
إلـ ّـي خصوصا أنني كنت أحاول
ً
أن أن ـ ـتـ ــزع مـ ــن ض ـي ــوف ــي ش ـي ـئــا
ً
جـ ـ ــديـ ـ ــدا .ال أريـ ـ ــد ال ـ ـخـ ــوض فــي
ً
األس ـمــاء كــي ال أنـســى أح ــدا ،فقد
ً
اسـتـقـبـلــت كـ ـب ــارا م ــن ال ـم ـجــاالت
الفكرية واألدبية وحتى الدينية
ً
ك ــال ـم ـط ــران ج ـ ــورج خ ـض ــر م ـثــا
ً
وال ـشــاعــر أدون ـي ــس ،وأشـخــاصــا
كـثـيــريــن ،وال أريـ ــد أن أن ـســى أي
ّ
شخص فلكل الشخصيات التي
ّ
استضفتها كل التقدير والمحبة
ّ
لدي.
• لمن تقرأين من الشعراء؟
ً
 أح ــب كـثـيــرا الـشـعــر الـعــربــيً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـب ــي ،ك ــذل ــك
ّ
أحـ ّـب الــروايــات الــروســيــة وجــال
ّ
الــديــن الــرومــي وك ــل مــا لــه عالقة

بــال ـت ـصـ ّـوف وأس ـت ـس ـيــغ روايـ ــات
يوسف زيدان ،وإبراهيم الكوني.
ومن الشعر الحديث ّ
أحب محمود
دروي ــش ون ــزار قباني واألشـعــار
المترجمة.
• ما طموحك المستقبلي؟
 ل ــدي ف ـكــرة لـبــرنــامـ ٍـج ثـقــافـ ّـيّ
مهم يقرب المسافات بين األدباء
وال ـم ـث ـق ـف ـيــن ال ـ ـعـ ــرب ،أت ـم ـن ــى أن
يتبنى شـخـ ٌـص مــا فـكــرتــي هــذه،
ً
ّ
ف ـغ ــال ـب ــا م ــا ن ـس ـمــع أن ال ـب ــرام ــج
الـثـقــافـيــة ال تـحـقــق "الــراي ـت ـي ـ ّنــغ"
ً
الـمـطـلــوب ت ـجــاريــا .أج ــزم بأنهم
ع ـل ــى ًخ ـط ــأ ّف ـه ــي أك ـث ــر ال ـب ــرام ــج
جاذبية إن نفذت باحترافية .ومن
على هذا المنبر أتوجه بالتحية
إل ــى الـكــويــت الـحـبـيـبــة وشعبها
الــراقــي المنفتح ولــي الكثير من
ال ـم ـشــاهــديــن الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
ً
يتابعون "خــوابــي ال ـكــام" دومــا
ً
وأمنيتي أن أزور الكويت قريبا
وأن ّأعرض كتابي فيها فعسى أن
ً
يتحقق هذا الحلم يوما ما!

إصدار

السامية ومعاداتها
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــا ع ــن
المركز القومي للترجمة،
الطبعة العربية من كتاب
"الـ ـس ــامـ ـي ــة ومـ ـع ــاداتـ ـه ــا...
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع
والتحيز" ،للمؤلف برنارد
لـ ــويـ ــس ،وت ــرجـ ـم ــة زب ـي ــدة
محمد عطا.
وت ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـمـ ـت ــرجـ ـم ــة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــدي ـ ـم ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب
مواقف المؤلف المنحازة
إل س ـ ـ ـ ـ ــرا ئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــل ،إذ ي ـ ـعـ ــد
ب ــرن ــارد ل ــوي ــس م ــن أشـهــر
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن
ال يـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــون ا ن ـ ـح ـ ـيـ ــاز هـ ــم
إلسرائيل.
ويـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب
مـ ـح ــاور ع ـ ــدة تـ ـ ــدور ح ــول
ن ـظــريــة م ـع ــاداة الـســامـيــة،
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــس جـ ـ ــاهـ ـ ــدا
أن ي ـ ـعـ ــزو هـ ــا ا لـ ـ ــى م ــو ق ــف
ضـ ــد يـ ـه ــود الـ ـع ــال ــم خ ــال
ف ـ ـتـ ــرات زمـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة.
ون ـ ـشـ ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـق ــوم ــي
لـ ـلـ ـت ــرجـ ـم ــة ،ف ـ ــي ص ـف ـح ـتــه
على "فيسبوك" ،أن مؤلف
كتاب السامية ومعاداتها
كــان أ حــد المشاركين غير
ال ـم ـب ــاش ــري ــن ف ــي ص ـنــاعــة
الـ ـق ــرار بــأم ـيــركــا ف ــي فـتــرة
ا لـمـحــا فـظـيــن ،و ه ــو يتخذ
م ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ــد أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وروسيا لوقوفها بجانب
العرب.
وت ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــه
المتحيزة إلسرائيل أيضا
فـ ـ ــي ات ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات ع ـ ــدي ـ ــدة،
ك ـم ــوق ـف ــه تـ ـج ــاه الـ ـم ــذاب ــح
اإلسرائيلية كدير ياسين
وصـ ـب ــرا وش ــاتـ ـي ــا ،حـيــث
اتهم المسيحية واال ســام
بـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف ض ــد
ال ـي ـه ــودي ــة ،وك ـي ــف ح ــاول
الـ ـ ـع ـ ــرب مـ ـن ــع ق ـ ـيـ ــام دول ـ ــة
إسرائيل ،مع تأكيده الدائم
عـلــى مـعــانــاة الـيـهــود على
يـ ــد األلـ ـ ـم ـ ــان فـ ــي أل ـم ــان ـي ــا
النازية.
وجاء في بيان "القومي"
لـ ـلـ ـت ــر جـ ـم ــة أن مـ ـت ــر جـ ـم ــة
ا ل ـ ـك ـ ـتـ ــاب د .ز بـ ـ ـي ـ ــدة ع ـطــا
ت ـط ــرح حـقـيـقــة أن ب ــر ن ــارد
لــويــس هــو واحــد مــن اكبر
م ـ ـ ــؤي ـ ـ ــدي ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــة،
وا ل ـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ا لـ ـص ــراع
هــو صــراع ح ـضــارات ،وأن
اإلرهاب صناعة إسالمية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق يــرى
ا لـ ـمـ ـفـ ـك ــر ا ل ـ ــرا ح ـ ــل إدوارد
س ـع ـيــد أن ب ــر ن ــارد لــو يــس

غالف اإلصدار
بذل أقصى جهده العلمي
لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـ ــام
والمسلمين؛ حيث رأى أن
الخطأ ليس في المسلمين
ف ـ ـقـ ــط إنـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي ت ـع ــال ـي ــم
اإلس ـ ــام ،وانـ ــه دي ــن يحث
ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ،مـسـتـخــدمــا
م ـص ـط ـل ــح ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد رم ـ ــزا
للعنف والدموية.
ومؤلف الكتاب له عدد
كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـت ــي
ي ـن ـص ــب اه ـت ـم ــام ـه ــا ع ـلــى
ا لـعــرب والمسلمين ،منها
"الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ"،
"نـ ـش ــأة تــرك ـيــا ال ـحــدي ـثــة"،
"ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات ف ــي ص ـ ــراع:
المسيحيون والمسلمون
والـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـصـ ــر
االكتشافات"" ،لغة االسالم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة" و"اكـ ـتـ ـش ــاف
المسلمين ألوروبا".
أمـ ـ ــا م ـت ــرج ـم ــة ال ـك ـت ــاب
د .ز بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـطـ ـ ــا فـ ـه ــي
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذة الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ
االس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي والـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــط
وال ـع ـم ـي ــد األسـ ـب ــق لـكـلـيــة
اآلداب ب ـجــا م ـعــة ح ـل ــوان،
وح ـ ــاصـ ـ ـل ـ ــة ع ـ ـلـ ــى جـ ــائـ ــزة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــريـ ــة فــي
ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة عــام
 ،2003ولها عدد كبير من
المؤلفات؛ منها "اسرائيل
فــي الـنـيــل"" ،ي ـهــود الـعــالــم
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي"" ،يـ ـ ـه ـ ــود م ـصــر
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي"،
"الـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــود ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى
االض ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاد"" ،ال ـ ـ ـفـ ـ ــاح
ال ـم ـصــري ب ـيــن الـعـصــريــن
البيزنطي واالسالمي".

توابل ةديرجلا
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مزاج

يحيى جابر :أنا جاسوس على أوجاع الناس
صحافي ،وروائي ،ومسرحي ،وشاعر ،صفات تجتمع في المؤلف يحيى جابر الذي ّأسس طوال
سنين ألرضية جماهيرية واسعة تتابع مسرحه الجريء والبسيط في آن ،العميق والساخر في
ّ
ً
ً
حاال ّ
فنية ناجحة في معالجة مختلف المواضيع الجريئة ،آخذا على عاتقه العودة
آن ،فشكل
إلى الجذور األصيلة في ّ
الفن المكتوب والمحافظة على اإلرث الثقافي في البلد.
بيروت  -مايا الخوري

أحاول
االنسحاب
من العالم
االفتراضي

أريد
تحويل
منزلي إلى
ناد أدبي
ٍ

• «مـ ـج ــدرة حـ ـم ــرا» ،و«اس ـم ــي
جوليا» ،و«شو ها» 3 ،مسرحيات
ُ
تعرض متزامنة من توقيعك ،أين
تلتقي وأين تتمايز؟
 إن ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ــزء م ـ ــن س ـيــاس ـتــيالمسرحية منذ حوالي  10سنوات،
لـكــل مـســرحـيــة طـبـيـعــة مختلفة،
لكنها تلتقي في أسلوبها الـ «one
.»man show

ً
سنويا ما يعادل  3أعمال
أنا أنتج
ً
مسرحيةّ ،
مكرسا وقتي للتمارين
واإلنتاج المسرحي ،مما ّ
كون ّ
لدي
أرض ـيــة جـمــاهـيــريــة ثــاب ـتــة .إنما
احـتــاج ضـمــان االسـتـمــراريــة إلى
تسوية ّ
معينة على صعيد الشكل،
فاقتصر فريق العمل على ممثل
واحد ،كما تواضعت في موضوع
الضيافة في المسرح.

• ّ
تقدم أنجو ريحان «مجدرة
ّ
حمرا واسمي جوليا» ،بم يتميز
ّ
لتحملها مسؤولية عملين
أداؤها
بهذا الثقل؟
 تتمتع بطاقة مسرحية هائلة،م ـنــذ عــام ـيــن ت ــدرب ـن ــا ع ـلــى مــدى
 6أش ـهــر عـلــى مـســرحـيــة «اسـمــي
ج ــولـ ـي ــا» ،ال ـت ــي ح ـظ ـيــت بـضـ ّـجــة
كـ ـبـ ـي ــرة ،ألنـ ـه ــا ت ـض ـم ـن ــت جـ ــرأة
كبيرة في معالجة موضوع مرض
ســرطــان الـثــدي عند ال ـمــرأة ،وقد
ً
ّقدمت أنجو ً
أداء ممتازا .وتابعنا
ال ـص ـي ـغــة نـفـسـهــا ف ــي مـســرحـيــة
«م ـج ــدرة ح ـم ــرا» ،حـيــث ق ـ ّـدم ــت 3
أدوار نسائية على الخشبة .ما
زال ـ ــت ع ـ ــروض هـ ــذه الـمـســرحـيــة
ّ
مستمرة ،إضافة إلى إعادة عرض
«اسمي جوليا» ،و«شو ها» ،ألثبت
أن لـلـمـســرح ج ـم ـهــوره وقـيـمـتــه،
ّ
وه ــو يـشــكــل حــالــة فـنـيــة ناجحة
في معالجة مواضيع جريئة عبر
منبر ثقافي.

• هل ينسحب هذا الواقع على
المسرحيين اآلخرين؟
 ب ـع ــض ال ـم ـســرح ـي ـيــن يــدعــمأعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال ج ـم ـع ـي ــات
خ ــارج ـي ــة وم ــؤسـ ـس ــات مــان ـحــة،
ّ
وب ـ ـ ـع ـ ـ ــض آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك ـ ـ ــل عـ ـل ــى
جـمــاهـيــريـتــه الـتـلـفــزيــونـيــة .لكل
مسرح طبيعة إنتاجية خاصة به،
وأنا أحترم كل األنواع المسرحية
المتوافرة في لبنان.

• يحتاج الـمـســرح إلــى إنتاج
ودعـ ــم مـ ــادي ب ـهــدف االس ـت ـمــرار،
ّ
فكيف تضمن ذل ــك فــي ظ ــل أزمــة
اإلنتاج؟
ً
 اتـخــذت ق ـ ًانتحاريا منذ
ـرارا
 5سنوات بالتخلي عن الصحافة
وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ُال ـم ـس ــرح كـمـهـنــة
أعتاش منها وأبــدع عبرها ،وها

«مجدرة حمرا»

أخبار النجوم

أيمن زيدان يعود
بمسلسل كوميدي
مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــذ  4أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام،
ً
وتحديدا منذ مشاركته
في مسلسل «حرائر» مع
المخرج باسل الخطيب
عام  ،2015غاب الممثل
السوري أيمن زيدان عن
ً
المشهد الــدرامــي ممثال
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ح ـ ـضـ ــر ف ـي ــه
ً
ً
ممثال ومخرجا في عالم
الفن السابع.
أم ــا ع ــن سـبــب غيابه
ف ـقــال زي ـ ــدان« :م ــن ســوء
ح ـظــي أن ـن ــي غ ــائ ــب عن أيمن زيدان
الجمهور ،ولكن الغياب
غير خياري ،ومــازالــت أنتظر وأبحث عن مــادة على قدر
كبير مــن األهمية ألشتغلها ،ألن اإلنـســان بعد تجربته
الكبيرة تكبر مخاوفه قبل الدخول في أي تجربة».
وك ـش ــف أنـ ــه ي ـح ـضــر ل ـم ـش ــروع ك ــوم ـي ــدي ،ل ــم تتضح
تفاصيله الكاملة بعد.

ّ
حاتم العراقي يطلق «بكاش»

بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد تـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــرات
طــوي ـلــة ب ـع ـنــايــة فــائ ـقــة،
يـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ح ــات ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـ ــي أغـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه
ّ
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة «ب ـ ـ ــك ـ ـ ــاش»
م ــن أل ـح ــان الـمــوسـيـقــار
السعودي الدكتور طالل.
األغنية كتبها الشاعر
ّ
خــالــد الـمــريـخــي ،ووزع
موسيقاها المايسترو
حاتم العراقي
حـ ـس ــام كـ ــامـ ــل ،ل ـي ـخــرج
الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ــاء
األنصاري ،تحت إشراف
خالد أبومنذر ،المشرف العام الدائم على جميع أعمال
الموسيقار طالل.
الجدير بالذكر أن المخرج عالء األنصاري ّ
صور األغنية
ف ــي بـ ـي ــروت ،واس ـت ـخ ــدم ف ــي ال ـت ـصــويــر تـقـنـيــات حــديـثــة
ّ
مجرد أغنية مصورة،
وجديدة ،تظهر أن الكليب لم يعد
ّ
ً
ّ
إنما فن وإبداع ال يقل شأنا عن اإلبداع السينمائي.

• ه ــل تـسـتـنـبــط أع ـم ــال ــك مــن
ن ـ ـتـ ــاجـ ــك ال ـ ـف ـ ـكـ ــري ك ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي أو
شاعر ،أم هي نتاج كتابة خاصة
بالمسرح؟
ّ
 ال أ ت ـ ــك ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـم ــو هـ ـب ــةف ـح ـســب ،ب ــل أق ـ ــوم ب ـع ـمــل يــومــي
دؤوب عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد األب ـ ـحـ ــاث
على
وال ـم ــراق ـب ــة .ل ــذا أن ــا نـشـيــط ً
صـعـيــد ال ـك ـتــابــة ،وأتـ ـم ـ ّـرن راهــنــا
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــن م ـســرح ـي ـيــن ل ـعــام
 .2020إل ــى ذل ــك ،تخصصت في
المسرح وعملت في مطلع شبابي
مـســرحـيــا ،لكنني تــراج ـعــت عن
الخشبة وخنتها عندما تخليت
عـنـهــا لـمـصـلـحــة ال ـص ـحــافــة .أنــا
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال إن ـس ــان ي ـحــاول
ّ
ُ
وي ـخ ـطــئ وي ـت ـعــلــم م ــن ال ـم ـســرح،
من
ويستفيد بين الحين واآلخــر ّ
تجربته الروائية والشعرية لضخ
الـخـشـبــة الـمـتـنــاغـمــة م ــع الـشـعــر

يحيى جابر وأنجو ريحان
أسـ ً
ـاســا ،فضال عن أنني في حال
جــاســوس ـيــة دائ ـم ــة ع ـلــى ال ـنــاس
وحـكــايــاتـهــم ووجـعـ ُهــم ألحـ ّـولـهــا
إلــى عمل مـســرحــي ،أعـيــد تأليفه
ّ
بمعية الممثلين.
وإخراجه
• ت ـج ـت ـم ــع ث ــاثـ ـي ــة ال ـش ــاع ــر
وال ــروائ ــي والـصـحــافــي فــي أثناء
تأليف نصك المسرحي؟
 تـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــةش ـخ ـص ـي ـت ــي ،وحـ ـت ــى طـبـيـعـتــي
اإلنسانية تكون حاضرة أيضا .أنا
كشخص فيلسوف يراقب ،يكتب
تـقــاريــر داخ ـل ـيــة ،يتلصص على
الناس ،يعيد إنتاج الحكاية التي
ّ
يشكل الممثل جـ ً
ـزء ا أيضا منها،
أحـكــي عــن مجتمعي ،وطوائفي،
وب ـل ــدي ،وأخـ ـب ــاري ،أن ــا فــي حــال
مسرح دائم  24ساعة.
أهـ ـ ـ ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـرف ع ـلــى
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـن ــان ــي م ــن خ ــال
طـ ــوائ ـ ـفـ ــه ،لـ ـه ــذا الـ ـسـ ّـب ــب ق ـ ّـدم ــت
مـســرحـيــات عــن الـســنــة والشيعة
والـمـسـيـحـيـيــن ،ألن ـن ــي ف ــي حــال
تـعــارف دائ ــم مــع المجتمع ،ومن
خــال أعـمــالــي يـتـعـ ّـرف الجمهور
إل ــى ال ـطــوائــف األخـ ـ ــرى .م ــن هــذا
المنطلق أن ــا فــي بـحــث دائ ــم عن
وطن اسمه «لبنان».
• لـ ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ـنـ ــح شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ــك
المسرحية هوية طائفية واضحة؟
 -أ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب أن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون هـ ــو يـ ــة

الشخصية على المسرح واضحة،
س ـ ـ ــواء مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـط ــائ ـف ــة أو
االنتماء االجتماعي .في الحقيقة
ل ـب ـنــان م ـت ـح ـ ّـول ول ـي ــس ذا وجــه
طائفة ّ
محدد ،إذ يمكن أن يتحول
مــن طــائـفــة إل ــى أخ ـ ّـرى فــي بضع
ساعات ،عندما نتنقل من منطقة
إلى أخرى .الطائفة جزء من الهوية
اللبنانية ،ومــن خــال نـظــرة إلى
تاريخنا نرى انقسامات ومجازر
بـيــن ال ـحــزب ال ــواح ــد أو ًالطائفة
الواحدة والدين الواحد .إذا ليست
الـهــويــة الطائفية صافية دائـ ًـمــا،
إنما جزء من التعارف بين الناس،
عبر ال ـعــادات والتقاليد وطريقة
التفكير والمأكل والمشرب التي
أجـ ـ ّـسـ ــدهـ ــا ك ـل ـه ــا فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح،
ل ـن ـت ـعـ ّـرف ع ـلــى بـعـضـنــا الـبـعــض
على األقل.
• غ ــال ـ ًـب ــا م ــا ي ـ ــؤدي ال ـمــؤلــف
المونودرامي ّ
نصه على الخشبة،
لـكـنــك ت ـع ـ ّـو ل ع ـلــى أداء ممثلين
ّ
تتوصل إلى اختيار
آخرين ،كيف
األنسب؟
الممثل
ً
 بدايةّ ،أقرر سلفا الرسالة التي
أريد أن أوجهها عبر هذا الممثل،
ً
وم ــن ث ـ ّـم نـتـحــد ف ـكـ ً
وروح ـي ــا،
ـريــا
وتـ ـب ــدأ االعـ ـت ــراف ــات الـشـخـصـيــة
ّ
للتحرر الذاتي
في غرفة داخلية
وال ــدخ ــول إل ــى الـنــص فــي عملية
ات ـ ـح ـ ــاد ،ل ـي ـت ــأل ــق ال ـم ـم ـث ــل عـلــى
المسرح على مدى ساعتين ،وكأنه
فـ ــرد وج ـ ًم ــاع ــة ف ــي آن .فــالـمـمـثــل
منجم أيضا ،وهو توليفة كاملة
ل ــديـ ـه ــا ذكـ ــريـ ــات ـ ـهـ ــا وأعـ ـم ــاقـ ـه ــا
وأحاسيسها ،فمن ّ
يتمرد ُيحسن،
َ
ومن يلين يقع.
يومياتنا
• تـحـكــي تـفــاصـيــل ً
ال ـ ـتـ ــي ن ـت ـن ــاس ــاه ــا أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،مــا
أهميتها في إضفاء عنصر الواقع
وال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي دغــدغــة
مشاعر الجمهور؟
 ال تـ ـكـ ـف ــي ال ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن ،ألنال ـت ـفــاص ـيــل م ـهـ ّـمــة ج ـ ـ ًـدا ،وفـيـهــا
تـكـمــن ال ـش ـيــاط ـيــن .فـكـلـمــا زادت
الشياطين كان هناك مسرح فعلي.
ه ـن ــاك ال ـخ ـيــر والـ ـش ــر ،واألس ـ ــود
واألبيض .مثال ذلك نقول «أحبك
ي ــا لـ ـبـ ـن ــان» ،ول ـك ــن بــال ـب ـحــث فــي
تفاصيل المشكالت قد نصل إلى
حــد الـشـعــور ًبالكراهية تجاهه.
ق ـ ــد نـ ـص ــل أي ـ ــض ـ ــا ف ـ ــي م ـعــال ـجــة

مــوضــوعــات ال ـحـ ّـب وال ـم ــرأة إلــى
ال ـج ــري ـم ــة .ث ـمــة ت ـفــاص ـيــل تظهر
اختالفاتنا ،نحن شعوب نحمل
ً
ً
عنوان ّا مشتركا هو «لبنان» ،إنما
ّ
لكل منا تفاصيله الخاصة.
• تـكـتــب ب ـثــورة عــن اإلرهـ ــاب،
ع ــن ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي ،الـبـيـئــي
واالقتصادي ،والديني ،والطائفي،
والحزبي ،إلى أين تؤدي بك هذه
الثورة؟
 ال أح ـ ــب ك ـل ـم ــة ال ـ ـث ـ ــورة ،بــلأع ـت ـبــر أن ـن ــي أ ّص ـ ــرخ وح ـ ــدي في
ّ
البرية حيث أتنفس .أعتبر نفسي
ً
سائحا في بلدي أكثر من شعور
المواطنة ،لذا أنسحب قليال إلى
الــوراء ،أتأمله وأتأمل المواطنين
حولنا ،لست فاعال وال منفعال.
• ت ـت ـم ـ ّـي ــز ب ـف ـل ـس ـفــة س ــاخ ــرة،
قــد تـبــدأ بفكرة عميقة ثــم نفاجأ
ب ـس ـخــريــة ،ه ــذا األسـ ـل ــوب بــرأيــك
يجعل وضعك اإلصبع على الجرح
مقبوال لدى اآلخر؟
 إن ـه ــا ف ـك ــرة ال ـب ـســاطــة الـتــيت ـك ـم ــن ف ـي ـه ــا ال ـع ـب ـق ــري ــة .تـشـبــه
البساطة الشجرة والنهر والهواء
والـحـجــر ،الطبيعة بسيطة إنما
صعبة وعميقة .بمقدار ما يخفف
اإلنسان عن كاهله األفكار الهائلة
واألحكام المسبقة ،يبلغ جوهرا
ّ
إنسانيا عميقا .في خط الوجود ال
مكان لمصطلحات أو أفكار يمكن
ترجمتها ،إذ ال يمكن التعبير عن
الـمــوت مثال بشكل ّ
مبسط جـ ًـدا،
كـمــا ال يمكن التعبير عــن الـحــبّ
م ــن دون تـفـصـيــل م ـعـ ّـيــن .بــرأيــي
الضحك أو السخرية هما الوجه
الحقيقي لـلــدرامــا ،والمسرح هو
ابن السخرية والبهرجة المتمثلة
ب ــال ــرق ــص م ـن ــذ نـ ـش ــوء ال ـم ـســرح
اليوناني.
• على رغم حريتك وجرأتك ً في
التعبير تستخدم الرمزية أيضا،
ُ
وكأنك تخفي حريتك خلفها ،ما
السبب؟
 ال ّأتقصد أن أكــون وقـ ًـحــا أو
ً
جريئا .أحكي عن العري والدين
ّ
والـلــه ومالئكته والمقدسات في
حين أنا مرتاح مع ذاتي .أتكلم عن
هذه األمور بنظرة الطفولة ،وأسأل
ع ــن ال ـل ــه ك ـم ـ ًـا ي ـس ــأل ال ـط ـف ــل عــن
الوجود .أحيانا يبدو أنني أتحدث

يحيى جابر
ببذاءة ،لكنني ً
فعليا أحكي األمور
بحقيقية .أؤيد البراءة األولى ،لذا
عندما أكتب أستعيد الطفل الذي
ك ـن ـتــه ،ق ـبــل أن تــأتـيـنــي األجــوبــة
الـتــي تــأمــرنــي بــالــرقــابــة .صراحة
ال أخـشــى الــرقــابــة الرسمية إنما
رقابة الشارع التي هي أخطر من
تلك .أتحدى الشارع ،فليكن! ليس
ّ
لدي عقدة الجماهيرية والنجومية
والرايتينغ وتحقيق أكبر نسبة
مشاهدين.
ّ ً
حيزا للحياة والموت
• تعطي
ّ
فـ ــي نـ ـ ّـصـ ــك ،هـ ــل ي ـش ــك ــل ال ـم ــوت
ً
هاجسا لديك؟
ً
 أك ـت ــب ي ــوم ــي ــا ع ــن إصــابـتــيالمحتملة بــالـســرطــان ورحيلي،
لذا أعيش الحياة بكل تفاصيلها.
الموت هو أجمل أشكال حوافزي
ل ـل ـع ـي ــش .ال ـ ـمـ ــوت هـ ــو ان ـت ـص ــار
للعيش .ثمة مدفن في رأسي طوال
الوقت ،أحبه ألنه يجعلني أعيش
اللحظة وأكتب بجرأة وحرية.
• ِل َم تعتبر صفحات المدونات
ّ
اإللكترونية مقابر ،نحن سكانها؟
 ألنـنــا بالنسبة إل ــى بعضناالـ ـبـ ـع ــض أشـ ـب ــاح ــا وم ـج ـه ــول ــي
الـ ـه ــوي ــة .ل ـ ــذا أشـ ـ ّـبـ ــه م ـ ّ
ـدون ــات ـن ــا
باألضرحة ،والشواهد والتوابيت.
ً
شخصيا ،أصبحت هذه المقبرة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة م ـف ـتــوحــة أم ـ ــام كل
ّ
ودب للتدخل بحياتنا
مــن ه ـ ّـب
الشخصية.
ّ
• أي م ــوق ــع ي ـح ـت ــل ــه ال ـش ـعــر
وال ــرواي ــة والـصـحــافــة المكتوبة
ّ
ّ
ّ
المدونات وتفلت
في ظل سيطرة
قوانين الكتابة وأصولها؟
 م ــن يــريــد ّأن يـكـتــب فليفعلمـ ــن دون الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ك ـتــابــات
اآلخرين وإبداء الرأي فيها .هؤالء
األص ــدق ــاء الـمـفـتــرضــون يــريــدون
أن ي ـقـ ّـرروا أسلوبنا الـخــاص في
الكتابة وانـتـقــاده وإب ــداء الــرأيــي
برأينا والتعليق بسخافة وسفاهة
ع ـل ــى م ـ ّ
ـدون ــاتـ ـن ــا .أن ـ ــا لـ ــم أط ـلــب
ّ
ً
رأيـهــم أســاســا! فليهتم كــل واحــد
بـشــؤونــه الـخــاصــة .لـهــذا السبب
أنا واحد ممن يحاول االنسحاب
من هذا العالم ،الذي يقتل الجرأة

والـشـجــاعــة وال ـمــواهــب واإلب ــداع
ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه .أص ـب ــح ه ـن ــاك شـعــر
فـيـسـبــوكــي ورواي ـ ـ ــة فـيـسـبــوكـيــة
ومسرحية فيسبوكية والجميع
مسخرجي! أرى أن هــذه المواقع
انـقـطــاع اجـتـمــاعــي كــامــل لــم يعد
هناك أي مجال للتواصل بسببها.
• هل فقدت الفنون المكتوبة
برأيك قيمتها لمصلحة المرئيات؟
 ط ـ ـب ـ ـ ًـع ـ ــا ،ش ـ ـخ ـ ـصـ ـ ًـيـ ــا أري ـ ـ ــدالـعــودة إلــى الـجــذور األول ــى ،إلى
الكتاب والطبيعة الحقيقية ،إلى
المناقشات الفكرية الحقيقية ،إلى
مقهى المثقفين والندوات الثقافية
الحقيقية .أطلق صرخة في هذا
اإلطـ ـ ــار ،وســأس ـعــى إل ــى تـحــويــل
منزلي إلى ناد أدبي لمناقشة كتب
ومسرح وفكر أسبوعيا بعيدا من
مواقع التواصل االجتماعي .أعتبر
أن دخولي العالم االفتراضي زلة
قدم ،نادم بسببها ،ألنني خسرت
بسبب معارك ّ
عدة عبر صفحتي.
لو لم أكــن منتج أعمال مسرحية
ل ـم ــا دخ ـل ــت ال ـع ــال ــم االف ـت ــراض ــي
الــذي أستخدمه بهدف التسويق
لمسرحي.
• ما هي مخططاتك المقبلة؟
 أع ــود إلــى الكتابة األصلية،إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إل ـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـعـ ــري
ومسيرتي ،ســأعــود إلــى خلوتي
ل ـل ـت ـع ـ ّـم ــق ف ـ ـكـ ـ ً
ـريـ ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ً
بعيدا من كل هذا العالم
المسرح
ّ
االف ـتــراضــي الـمــزيــف فــي انتظار
مجيء السرطان الحقيقي.

الموت
انتصار
للعيش
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من  6أحرف وهي اسم ّأول من وضع علم النحو.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمة السر

 -2مـ ـ ـج ـ ــاري م ــا ئ ـي ــة (م) – أوى (مبعثرة) -7 .و يـ ـ ــل – طـ ـق ــس –  -١٠ثلثا (دان) – قادم
ً
عموديا:
(م) – ش ـهــر م ـيــادي
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة – ت ـ ـنـ ــاوال  -5أ كـ ـ ـم ـ ــا – ن ـغ ـمــة تجدها في (آالء).
(م).
موسيقية.
الطعام (م).
 -8ديدان طفيلية.
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 -1من أسماء الثعلب
– تالقي في األفكار.
 ........ ( -2ي ــا جـحــا)
مثل شعبي.
 -3أيـ ــام (م ـب ـع ـثــرة) –
ابتسمت.
 -4الفرد (م) – تجدها
في (آالت).
 -5فك – أخشاها.
 -6يتخيل (م).
 -7يرفضان – حروف
متشابهة.
 -8أذاع (م) – يرجو
(م).
 -9مـ ـش ــروب روس ــي
(م) – أفكار (م).
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– حرف عطف.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :أسـلــوبــك الـجــديــد فــي العمل
ّ
يؤدي إلى نتائج مثمرة.
ً
ً
ً
لفراق
عاطفيا :تعيش أسفا أو حنينا
ٍ
أو بعاد أو انفصال.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـشـغـلــك ب ـعــض األمـ ــور
ً
الشخصية وتجعلك مــر تـبـكــا طــوال
يومك.
رقم الحظ15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنياّ :
تمر بوضع مهني صعب لكنك
تتخطاه بذكاء وتتابع أعمالك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـلـجــأ ش ــري ــك ال ـحّ ـيــاة إلــى
استعمال كلمات رقيقة ليخفف عنك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر بـبـعــض الـتــراجــع
ً
المعنوي والصحي ألنك عانيت كثيرا.
رقم الحظ.13 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :تضاء آمالك من جديد بسبب
مشروع قد تبدأ بتنفيذه.
ً
ً
عاطفيا :تعطي األحباء كثيرا بدون أن
ً
تشعر أبدا أنك تعطيهم.
ً
ّ
المقربين المخلصين لك
اجتماعيا :أحد
ّ
يمر بأزمة يحتاج فيها إليك.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :سلبيات كثيرة تواجهك تخفف
من قدرتك على المقاومة واإلنجاز.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـت ـعــل الـ ـن ــار ف ــي حـيــاتــك
ً
ال ـعــاط ـف ـيــة ب ـ ــدال م ــن شـ ـع ــورك بــاألمــن
واالستقرار.
ً
اجتماعيا :قد تشعر باالنطواء والعودة
ً
إلى ذاتك طالبا بعض الهدوء والراحة.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تبرز فجأة قضية مهنية شائكة
ّ
تسبب أزمة في محيط العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد تـكـبــت م ـشــاعــر عــاطـفـيــة
ّ
معينة أو تسترجع بعض الذكريات.
ً
ّ
اجتماعيا :قد يطرأ وضع عائلي جديد
يجلب معه الفرح إلى القلوب.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا  :ا لـمـنــا فـســة المهنية تبلغ حـ ّـد
الـمــواجـهــة وال يـفـيــدهــا س ــوى التعقل
والمرونة.
ً
عــا طـفـيــا  :تستدعي عالقتك العاطفية
الحذر الشديد من هبوب أي عاصفة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يــرى الفلك أنــك قــديــر على
تسوية بعض األوضاع مع األهل.
رقم الحظ.18 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :موقع برجك يــدل على نجاح
ّ
تحققه بمؤازرة بعض الزمالء.
ً
عاطفيا :تحمل هذه الفترة الكثير من
الحنان الذي ستتسلمه من الحبيب.
ً
اجتماعيا :تكون األوساط االجتماعية
داع ـمــة لــك وت ـفــرح بــوجــود األصــدقــاء
حولك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تواجه ّ
مطبات كثيرة وتتجاوز
لكنك منزعج من الوضع.
أكثرها ً ُ
عاطفيا :تقدم على تغيير جذري في
معاملتك للحبيب بعدما أتعبك.
ً
ً
اجتماعيا :تنتفض أحيانا من كثرة
ّ ّ
الضغوطات وتنبه أن ال ذنــب لألهل
بذلك.
رقم الحظ.17 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يقود أحد المهتمين خطواتك
فأصغ إليه.
باهتمام وعناية
ِ
ً
عاطفيا :تناقش رفيق عمرك بموضوع
ّ
حساس قبل اتخاذ أي قرار.
ً
اجتماعيا :تشعر بفراغ ما وتحتاج إلى
ً
من يدعمك معنويا.
رقم الحظ.2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ّ
تضطر في عملك إلــى اتخاذ
مهنيا:
قرارات حاسمة وسريعة إلنقاذه.
ً
عــاطـفـيــا :طــوالــع فلكية غـيــر مألوفة
تضع العراقيل أمام حياتكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حـ ــاذر م ــن إع ـط ــاء ثقتك
ألشـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـغ ــرضـ ـي ــن يـ ـح ــاول ــون
استغاللك.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تبدأ يومك بمزاج متعكر لكن
أجواء العمل تنسيك حالتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ــرت ــاح قـلـبــك وت ـك ــون هــذه
الفترة مميزة باللقاءات والحوارات.
ً
ً
اجتماعيا :يلعب أحد األصدقاء دورا
ً
هاما في توجيهك إلى طريق الصواب.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :قد تنسحب من موقع أو مركز
ّ
وتقدم استقالتك للمسؤولين.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن األزم ـ ـ ـ ــات
العاطفية يكون بالصراحة والتفاهم.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ث ـمــة م ــن ي ـف ـكــر بعملية
ً
احتيال مستفيدا من أخالقك وطيبة
قلبك.
رقم الحظ.11 :
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«توجيه الدراسات العملية بالفروانية»
أقام معرض «ثمرة إبداعي»
أقام التوجيه الفني للدراسات
ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة
التعليمية معرضا بعنوان «ثمرة
إبـ ــداعـ ــي» ،ت ـحــت رع ــاي ــة الــوك ـيــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـيــد،
وبحضور المدير العام لمنطقة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة جـ ـ ــاسـ ـ ــم ب ــوحـ ـم ــد،
وال ـم ــوج ـه ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدراس ــات
العملية كفاح جمشير.
وسلط المعرض الـضــوء على
األعمال المميزة لطالب وطالبات
المرحلة المتوسطة بنين وبنات،

فــي مـجــاالت الــدراســات العملية،
وتحقيق خطة المنهج.
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة األول ـ ـ ـ ــى
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـه ـ ــام
الـ ـع ــوض ــي ،ك ـل ـمــة أش ـ ـ ــادت فـيـهــا
بـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــات وال ـ ـمـ ــوج ـ ـه ـ ـيـ ــن
والـمــوجـهــات ،الــذيــن «أبــدعــوا في
إخ ــراج ه ــذا الـمـعــرض بــالـصــورة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـكـ ــس الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل داخـ ـ ـ ــل
مدارسنا».
جاسم بوحمد

جانب من التكريم

تكريم لجنة التحكيم

جانب من معرض «ثمرة إبداعي»

حسن الصراف يتوسط عبدالله مال الله وأحمد جراغ

«أنشيون كوريا» إلدارة المطارات احتفلت باألعياد الوطنية
احتفلت مؤسسة أنشيون كوريا إلدارة المطارات بعيدي الوطني
والتحرير ،في احتفالية أقيمت بمطار الكويت الدولي – .T4
وبهذه المناسبة ،توجه رئيس مجلس اإلدارة كوانغ سو لي بالتهنئة
إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
ً
نواف األحمد ،والحكومة والشعب الكويتي ،مؤكدا حرص المؤسسة
على إقامة هذه االحتفاالت لتعزيز الروح الوطنية وتجديد االنتماء في
ً
نفوس الركاب المغادرين والقادمين ،متمنيا للكويت دوام العز واألمن
ً
واألمان ،ومزيدا من التقدم واالزدهار.
وأعرب سو لي عن شكره اإلدارة العامة للطيران المدني على تعاونها
الكبير وثقتها و حــر صـهــا على مـشــار كــة المسافرين فــي الفعاليات
ً
ً
المختلفة ،فضال عــن شكره كــا مــن وزارة الداخلية واإلدارة العامة
للجمارك والخطوط الجوية الكويتية لما تقدمه من خدمات متميزة،
إلى جانب الجهات المشاركة المتمثلة في بنك وربة وشركة فيفا وذات
السالسل ووزارة الصحة وشركة نفط الكويت وشركة الشايع ووزارة
اإلعالم وعطورات المرشود ،لمشاركتها في تلك االحتفاالت.

الفرقة الشعبية تقدم وصالت غنائية وطنية في حب الوطن

جانب من االحتفاالت بمطار الكويت الدولي T4

«ابتدائية النجاة» في حولي تشارك الكويت أفراحها
ً
احتفاال بالذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني،
والــذكــرى الثامنة والعشرين لعيد التحرير ،وبمناسبة
ً
مرور  13عاما على تولي سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد مقاليد الحكم ،ازدانت مدرسة النجاة االبتدائية
للبنين في حولي بألوان علم الكويت للتعبير عن أصدق
آيات الحب والتقدير للكويت الحبيبة.
وأقامت المدرسة بالمناسبة فعالية تضمنت العديد
من الفقرات ،التي بدأت برفع علم الكويت على طول جزء
من مبنى المدرسة ،وإطالق علم الكويت تحمله البالونات
ً
ليحلق مرفرفا في سمائها الحرة ،ومسابقة ثقافية في
تاريخ الكويت بين المعلمين ،وكلمات وأشعار في حب
الوطن.
حضر الفعالية مدير مجمع حولي التعليمي إسماعيل
ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،وم ــدي ــر ال ـم ــدرس ــة ي ـع ـقــوب ش ـمــس ال ــدي ــن،
والمديران المساعدان حسن العجمي وأحمد الماجدي .يعقوب شمس الدين وحسن العجمي وأحمد الماجدي يتوسطون بعض معلمي المدرسة

الشيخة انتصار الصباح تزور مركز المنارة
زارت الشيخة انتصار سالم
الـعـلــي الـصـبــاح مــركــز الـمـنــارة
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـص ـحــة
النفسية ،وأشادت خالل زيارتها
بالخدمات المقدمة فـيــه ،التي
تهتم بالطفل والمراهق.

إسماعيل الفيلكاوي والعجمي والماجدي يتابعون فقرات الفعالية

ورشة عمل في ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان
أقامت ثانوية أم الحكم بنت أبي
سفيان ورشــة عمل لمادة األحياء
ب ـع ـنــوان «ب ـيــو سـيـنـمــا» م ــن إع ــداد
معلمات المادة والمحضرات ،وذلك
برعاية مدير الشؤون التعليمية في
منطقة ا لـفــروا نـيــة التعليمية فهد
العجمي ،وحضور الموجه الفني
األول بــاإلنــابــة صـبــاح آل بــن علي،
ونخبة من الموجهين والموجهات
والمعلمين والمعلمات.
واخ ـت ـت ـم ــت ال ـف ـعــال ـيــة بـتـكــريــم
مديرة المدرسة سارة البدي رئيسة
القسم والمعلمات.

الشيخة انتصار خالل الزيارة

فريق إكسبو يشارك «المركزي» في معرض تراثي
شارك فيه فريق إكسبو 965
للمعارض التراثية والحرفية
و 59مــن المبدعين الكويتيين
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ـ ــراث ـ ــي وح ــرف ــي
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وح ـ ـ ـضـ ـ ــور م ـح ــاف ــظ
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي د .م ـح ـمــد
الهاشل ،بمناسبة حفل العيد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـمــوظ ـفــي
البنك في المبنى الجديد ،وهو
أول مـ ـع ــرض تـ ــراثـ ــي وح ــرف ــي
وم ـش ـغــوالت يــدويــة وإب ــداع ــات
شبابية داخل «المركزي».

صورة جماعية ألعضاء الفريق مع الهاشل ونائبه يوسف العبيد ومؤسس فريق إكسبو  965محمد كمال

صورة جماعية للمشاركين والمحاضرين في الورشة

نادي سلوى احتفل باألعياد الوطنية
برعاية مؤسسة نــادي سلوى الصباح
الرياضي للفتيات الشيخة نعيمة األحمد،
ومتابعة من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ً
ً
الجديد ،نظم ا لـنــادي مهرجانا احتفاليا
بمناسبة العيد الوطني الـ  58لالستقالل،
وذكـ ــرى ي ــوم ال ـت ـحــريــر ،شـمــل ال ـعــديــد من
الفقرات االستعراضية والـعــروض الفنية
والفكاهية ونماذح للشخصيات الكرتونية
المحببة لألطفال ،واأللعاب الشعبية.
من جانبها ،أعربت نائبة رئيس مجلس
اإلدارة هاجر سالم عن سعادتها باإلقبال
الجماهيري والحضور المتميز للمهرجان،
والنجاح الواضح والتفاعل من المشاركين
وال ـم ـشــاركــات فــي ف ـقــرات االح ـت ـفــال ،التي
ات ـس ـم ــت بــال ـب ـه ـجــة ولـ ــم ت ـخ ــل م ــن الـ ــروح
الوطنية وحب الكويت.

عدد من االطفال المشاركين في االحتفالية
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الصباح :العالج النفسي المسرحي يتغلب على مآسي الحروب
«مؤسسة انتصارس تعنى بتخفيف وطأة الظروف التي تعانيها المرأة في مخيمات الالجئين»
الفي الشمري

شددت الشيخة انتصار الصباح
على أهمية العالج النفسي
المسرحي لمساعدة النساء
المكلومات بمآسي الحروب.

حفل إطالق كتاب
«النساء في الحرب»
ً
تضمن معرضا
لبعض صور
مخيمات الالجئين

أكدت الشيخة انتصار الصباح
ع ـض ــوة ال ـم ـج ـلــس االس ـت ـش ــاري
لمكتب بــرنــامــج األم ــم المتحدة
اإلن ـمــائــي فــي الـكــويــت (،)UNDP
أن مــؤسـســة "ان ـت ـصــارس" تعنى
بـتـخـفـيــف وطـ ــأة الـ ـح ــروب الـتــي
ت ـع ــان ـي ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـع ــرب ـي ــة فــي
م ـخ ـي ـمــات ال ــاج ـئ ـي ــن م ــن خ ــال
برامج علمية مكثفة تسعى إلى
رأب ال ـت ـصــدع الـنـفـســي والـخـلــل
االج ـت ـمــاعــي وال ـت ــده ــور الـبــدنــي
ج ـ ــراء ص ــدم ــة الـ ـح ــرب ووي ـ ــات
التشرد ومشاهد العنف والقتل.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار،
خالل حفل تدشين كتاب "النساء
ف ــي ال ـ ـحـ ــرب" ف ــي م ـع ــرض "The
 ،"Hubأم ــس األول ،إن اإلص ــدار
يسلط الضوء على دور مؤسسة
(انتصارس) الخيرية لدعم المرأة
العربية من خالل العالج النفسي
ال ـف ـنــي والـ ــدرامـ ــي ،م ـش ــددة على
ضـ ــرورة تـكــاتــف الـجـهــود ضمن
هذا االتجاه لمد يد العون للمرأة
الـ ـمـ ـح ــاص ــرة ب ـت ـب ـع ــات الـ ـح ــرب
ومآسي النزوح.
ونبهت إلى الغياب الملحوظ
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ــى

مساعدة النساء في التغلب على
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـ ـح ـ ــرب" ،وألنـ ـن ــي
ناشطة في العمل اإلنساني وفي
مجاالت التعليم وحقوق اإلنسان
وال ـص ـحــة الـعـقـلـيــة وال ـم ـب ــادرات
اإليجابية اتخذت إجراءات عديدة
لمساعدة النساء الالجئات الالتي
ي ـعــان ـيــن األلـ ـ ــم ال ـن ـف ـســي بـسـبــب
الحرب".
وفيما يتعلق بمحتوى "النساء
في الـحــرب" ،أفــادت بــأن اإلصــدار
ي ـج ـم ــع ب ـي ــن دف ـت ـي ــه أع ـ ـمـ ــال 23
ً
فنانا يتناولون تـجــارب النساء
المتأثرات بالحرب ،موضحة أن
هذا الكتاب هو متابعة لنقاشات
المائدة المستديرة التي نظمتها
اللجنة ا لــدو لـيــة تحت رعايتها،
والـتــي ركــزت على محنة النساء
فـ ــي ال ـ ـحـ ــروب فـ ــي ض ـ ــوء األزم ـ ــة
اإلنسانية األخيرة التي تعصف
بالشرق األوسط.
وكـشـفــت أن الـمـنــاقـشــات التي
دارت عبر المائدة المستديرة كان
لها األثــر البارز إلنشاء مؤسسة
"ان ـت ـص ــارس" -مـقــرهــا فــي لـنــدن-
التي تهتم بالنساء في الحروب
ومساعدتهن عبر العالج النفسي

المسرحي للتغلب عن مآسيهن
والعودة إلى حياتهن الطبيعية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب
وال ـم ـعــرض الـمـصــاحــب لــه ثمرة
لمناقشات ا لـمــا ئــدة المستديرة
الـ ـت ــي عـ ـق ــدت فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـنــذ
عــام ونصف العام بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب األحمر
إلب ـ ــراز م ــأس ــاة وم ـع ــان ــاة ال ـم ــرأة
ً
الـعــربـيــة فــي ال ـح ــرب ،خـصــوصــا
أنها المرة األولى التي يشهد فيها
عالمنا العربي في عصرنا الراهن
هــذا الكم من الـحــروب ومــا ينتج
عنها مــن دم ــار وتشتيت لألسر
وتزايد أعداد الالجئين.
و لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن م ــؤ سـ ـس ــة
"إنـ ـتـ ـص ــارس" ال ـخ ـيــريــة م ـب ــادرة
ينصب تركيزها األســاســي على
ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـن ـف ـســي لـلـنـســاء
ال ــاجـ ـئ ــات ،م ـب ـي ـنــة أن مـنــاقـشــة
ال ـ ـم ـ ــائ ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــديـ ــرة ك ــان ــت
المحفز الرئيسي في إنشاء تلك
المؤسسة.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار،
إن مــؤسـســة "إن ـت ـص ــارس" تــوفــر
جلسات عالجية للنساء الالجئات
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ـ ــي شـ ـف ــائـ ـه ــن مــن

الشيخة انتصار الصباح مع یحیى علیبي
صدمات الحرب وتزويدهن بنظرة
ً
أفضل للحياة ،وتعمل حاليا في
م ـخ ـي ـمــات الــاج ـئ ـيــن ف ــي لـبـنــان
ح ـي ــث ت ــوف ــر ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ــاج ــات
تعبيرية لمجموعات صغيرة من
النساء الالجئات.
وذك ـ ـ ــرت أن الـ ـع ــاج الـنـفـســي
ال ـف ـنــي ه ــو الـ ـم ــزاوج ــة ب ـيــن علم

الـ ـنـ ـف ــس وال ـ ـفـ ــن وي ـ ـقـ ــدم ك ـع ــاج
ج ـم ــاع ــي ي ـس ـت ـخــدم ف ـي ــه ال ــرس ــم
والتصفيق واستخدام الصلصال
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مـ ـ ــن أش ـ ـ ـكـ ـ ــال الـ ـف ــن
التعبيرية لمساعدة المشاركين
ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـغـ ـل ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـص ــدم ــة
النفسية.
وأوضحت أن العالج النفسي
الدرامي يستخدم تقنيات المسرح

نموذج فاعل في المجتمعين الكویتي والدولي

غالف «الن

ساء في الحرب»

أعرب ممثل األمین العام لألمم المتحدة،
د .طارق الشیخ عن سعادته بالمشاركة في
االحتفال بإطالق كتاب النساء في الحرب،
ً
مشيدا بجهود الشيخة انتصار الصباح في
مجال العمل اإلنساني ،واصفا إياها بالمرأة
القوية القادرة على اإلنجاز.
وثـ ـم ــن جـ ـه ــود ال ـش ـي ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار ال ـتــي
تتضمن مـبــادرات للمرأة الـجــادة فــي العمل
ً
ً
وتمثل نموذجا فاعال في المجتمع الكویتي
والــدولــي ،و"نحن نسعد بما تقوم به المرأة
الكویتیة الـتــي ن ــرى فيها الـحـمــاســة والـقــوة

والـقــدرة على العمل واإلنـجــاز والمساهمة في التنمیة
المستدامة في الكویت وخارجها".
بدوره ،قال الرئيس اإلقلیمي للجنة الدولیة للصلیب
األحمر لدى مجلس التعاون الخلیجي یحیى علیبي في
تصریح مماثل ،إن المبادرة جاءت في وقتها في ظل ما
تعیشه المنطقة من معاناة غیر مسبوقة وحروب نتج
ً
عنها الكثیر من الالجئین خصوصا الفئات الضعیفة
كالنساء واألطفال.
ولفت علیبي إلى أن تلك الفئات "تعیش مآسي كبیرة
في منطقتنا لذا كان البد من تشجیع بعض العاملین في
المجال اإلنساني ورفــع مستوى الوعي بهذه القضایا

طارق العلي :تفاعل الجمهور الخليجي
مع «هال بالخميس» أثلج صدري
•

الكويتية ،ويدعم نجاح المخرج خسروه ،الذي حقق جوائز عدة
محمد جمعة
ً
في مهرجانات دولية" ،متمنيا أن يحظى الفيلم بدعم جماهيري
ً
يوجد الفنان طارق العلي في اإلمارات حاليا لعرض مسرحية يحضره ويتابعه.
وتمنى "أن تمتلئ السينما ليس فقط بالجمهور المحب
"هال بالخميس" في إمارة عجمان ضمن جولة خليجية يتواصل
ل ـط ــارق ،بــل بالمحبين والــداع ـم ـيــن ألب ـنــاء ال ـكــويــت ،لــدي
من خاللها مع جمهوره في مختلف دول "التعاون" الشقيقة.
ً
مجموعة أف ــام قدمتها الق ــت نـجــاحــا ،وأتـطـلــع ألن
وأعرب الفنان العلي لـ "الجريدة" عن سعادته بلقاء محبيه
ً
يشكل (ساعة زمان) إضافة إلى رصيدي ،وأتمنى أن
في دول الخليج ،مضيفا أن العروض بدأت أمس وتستمر
تعلم السينما الكويتية عند الجمهور ألنها بذلك
خالل أيام في عجمان ،على أن يستكمل عروضه ،ليحط
ً
تستطيع المنافسة".
الرحال في الكويت مجددا.
وتوجه الفنان العلي بالشكر إلى منتجة الفيلم
وثمن االستقبال الطيب من أهل اإلمارات وتفاعلهم
الشيخة انتصار سالم العلي على دعمها ورعايته
مــع ال ـعــروض "ال ــذي أثـلــج ص ــدري ،واألم ــر نفسه
ً
للسينما الكويتية" ،والشكر أيضا موصول
ينطبق على عروض السعودية قبل فترة".
لكل الشباب الذين شاركوا في ظهور هذا
وي ـش ــارك الـعـلــي بـطــولــة "ه ــا بالخميس"
العمل للنور ،وأتمنى أن يحضر الجمهور
سعود الشويعي ،وخالد المظفر ،وسلطان
الفيلم إلبــداء اآلراء ،إذ أتابع كل اآلراء
الـ ـعـ ـل ــي ،ومـ ـ ـش ـ ــاري ال ـم ـج ـي ـب ــل ،وح ـم ـيــد
التي تكتب عبر حساباتي في مواقع
ال ـب ـل ــوش ــي ،وأحـ ـم ــد الـ ـ ـب ـ ــارود ،وأح ـمــد
التواصل االجتماعي وأتقبل أي نقد
ال ـ ـت ـ ـمـ ــار ،ومـ ـحـ ـم ــد خـ ــالـ ــد ،وشـ ـم ــان
بصدر رحب".
المجيبل ،وشـيـمــاء قـمـبــر ،وع ــذاري
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ث ـمــن ال ـف ـنــان
الـ ــزامـ ــل ،وع ـب ــد الــرح ـمــن الهزيم،
العلي تجارب الفنانين
وع ـ ـ ـ ــادل خ ـل ـي ـف ــة ،وم ــن
الشباب ،الذين خرجوا
تــأل ـيــف أي ـم ــن الـحـبـيــل،
من عباءة مسرحه وسلك
وإخراج مشاري المجيبل.
ً
ً
كل منهم دربا مختلفا في
مــن جهة أخ ــرى ،مــازال
الحياة ،وقــال "أسعد عندما
الـ ـفـ ـن ــان ال ـع ـل ــي ي ـت ــاب ــع عـ ــن كـثــب
أشــاهــد نجاحاتهم وأتـمـنــى لـهــم التوفيق،
ردود األف ـع ــال تـجــاه تـجــربـتــه السينمائية
هناك من استقل منهم وأخذ منحى اإلنتاج
الجديدة "ساعة زمان" بالتعاون مع الفرقة
وهذا حقهم وال شك أن حديثهم عن تجربتهم
السينمائية األول ــى وتـحــت إدارة المخرج
ً
فــي مـســرح ط ــارق تسعدني على المستوى
رم ـضــان خ ـس ــروه ،قــائــا "إن ـنــا نتطلع إلــى
العلي
طارق
الشخصي".
تـقــديــم فـيـلــم يـضـيــف إل ــى رص ـيــد السينما

وتسلیط الضوء على المرأة خصوصا لما تتعرض له
بسبب النزاعات المسلحة".
أمـ ــا األم ـ ـيـ ــرة دانـ ـ ــا ف ـ ـ ــراس ،ف ــأع ــرب ــت ع ــن س ـعــادت ـهــا
بوجودها في هذه االحتفالية واالطالع على ما تقوم به
الشيخة انتصار الصباح من خالل مؤسسة "انتصارس"
ً
مشيرة أن معالجة ا ل ـمــرأة نفسيا تمكنها مــن اجتياز
الصعوبات وتهيئة المناخ المناسب لتربية أبنائها في
ظل الظروف التي تعيشها الالجئات العربيات وأشادت
بـمـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـتــي تـعــد األولـ ــى م ــن نــوعـهــا في
ً
العالم العربي لمعالجة الالجئات العربيات خصوصا
ً
أن المنطقة تمر بأزمات صعبة جدا.

لتسهيل الشفاء العاطفي ،مؤكدة
نجاح المؤسسة في مهمتها إذ
ســاعــدت الــاجـئــات على التغلب
على مستويات عالية من االكتئاب
ً
ً
والقلق ومنحتهن أمال جديدا في
الحياة.
وع ــن تـمــويــل ه ــذه المؤسسة،
أوضـ ـح ــت ال ـش ـي ـخــة ان ـت ـص ــار أن
م ـع ـظ ــم ري ـ ــع مـ ـج ــوه ــرات شــركــة
"انتصارس" تذهب إلى دعم هذه
المؤسسة ،التي تم إشهارها العام
الماضي في لندن.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ي ـ ـ ــوم ال ـ ـمـ ــرأة
ً
العالمي مناسب ج ــدا إلب ــراز ما
قامت به مؤسسة "انتصارس" من
أعمال خالل عام على انطالقتها،
معربة عــن شكرها العميق لمن
ساهم في الجلسة الحوارية التي
اسفرت عن صدور هذا الكتاب.
يــذكــر أن إصـ ــدار ه ــذا الـكـتــاب
ي ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق األخـ ـي ــر
ل ـم ــؤس ـس ــة "ان ـ ـت ـ ـصـ ــارس" ،وه ــي
مبادرة خاصة أطلقتها الشيخة
ان ـت ـص ــار س ــال ــم ال ـع ـلــي الـصـبــاح
وينصب تركيزها األساسي على
ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـن ـف ـســي لـلـنـســاء
الالجئات.

الوقيان استعرضت تجربتها بالعمل اإلنساني
في ندوة «ما بين القلم والعمل التطوعي»
•

فضة المعيلي

أق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن م ـحــاضــرة بـعـنــوان
"مــا بين القلم وتحديات العمل
ال ـ ـت ـ ـط ـ ــوع ـ ــي" تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت ف ـي ـه ــا
الـكــاتـبــة وال ـنــاش ـطــة ف ــي العمل
اإلنساني أروى الوقيان ،وأدارها
الباحث في تاريخ الكويت فهد
العبدالجليل.
ب ــداي ــة أش ـ ــارت ال ــوق ـي ــان إلــى
ات ـج ــاه ـه ــا ل ـن ـقــل ت ـج ــارب ـه ــا فــي
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي إل ــى كـتــابــات
س ــواء الـتــوثـيـقـيــة أو أدب ـيــة في
ص ــور س ــردي ــة "رواي ـ ــة" ،مــؤكــدة
أن الكتابة مــن األع ـمــال الشاقة
ً
والمرهقة ،خصوصا لــو تعلق
األم ــر بكتابة ت ـجــارب األنشطة
التطوعية ،الـتــي تفتقد الــراحــة
والهدوء.
وق ـ ــال ـ ــت" :أم ـ ــاك ـ ــن ال ـت ـط ــوع
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ج ـه ــد مـضــاعــف
و(تـ ـكـ ـنـ ـي ــك) خ ـ ـ ــاص ،مـ ــن أج ــل
ال ـ ـتـ ـم ـ ـكـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ــع
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـحـ ــوق ـ ـيـ ــن ،وحـ ــاالت ـ ـهـ ــم
الـنـفـسـيــة ال ـم ـت ــردي ــة ،وم ــن ثم
تــوثـيــق ه ــذه األم ــور بكتابات
ال ت ـب ـخــس ح ـق ـه ــا ،ك ــي تـصــل
إلى المتابعين لشؤون هؤالء

الوقيان والعبد الجليل خالل الندوة
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن ال ـ ـحـ ــروب
والـ ـمـ ـج ــاع ــات ب ـش ـك ــل واضـ ــح
ومفهوم".
وت ـ ـحـ ــدثـ ــت ع ـ ــن ت ـجــرب ـت ـهــا
فــي الهند وكـيــف كــانــت تجبر
ن ـف ـس ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة رغ ــم
الـظــروف الصعبة الـتــي كانت
ت ـح ـي ــط ب ـ ـهـ ــا ،وقـ ـ ــالـ ـ ــت" :ه ـ ــذه
المشاعر اإلنسانية الجياشة
بحاجة ألن تكتب بسرعة كي
ال ت ـن ـس ــى ،ف ـه ــي ت ـح ـت ــاج إل ــى
ً
الـتــوثـيــق ال ـف ــوري أوال ب ــأول،
فـلــو تــركــت فـتــرة ول ــو قصيرة
قــد تنسى وتضيع فــي زحمة
المشاغل ،فنقل تجربة التطوع
ل ــآخ ــري ــن أم ــر م ـه ــم ،م ــن أجــل
إع ـ ـطـ ــاء ص ـ ـ ــورة واض ـ ـحـ ــة عــن

ح ـي ــاة ه ـ ــؤالء ال ــذي ــن ي ـعــانــون
مشاكل عدة".
وأوص ـ ــت ال ــوق ـي ــان أن يـكــون
ً
األسـ ـ ـل ـ ــوب واضـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ن ـقــل
الـمــواقــف الـمــؤثــرة عند الكتابة
في العمل التطوعي ،كي ال تكون
عصية على فهم القارئ المتابع،
مــع االبـتـعــاد عــن المصطلحات
والمفردات الصعبة ،وأن يكون
ً
ال ـكــاتــب م ـتــواض ـعــا ف ــي طــرحــه،
ولـغـتــه سـهـلــة غـيــر مـعـقــدة ،كي
تـ ـص ــل إل ـ ــى فـ ـه ــم ال ـ ـكـ ــل إذ إن ــه
ال ي ـك ـتــب ل ـل ـن ـخ ـبــة ،أو الـطـبـقــة
المخملية ،بـقــدر كتابته لـقــراء
وم ـتــاب ـع ـيــن ع ــادي ـي ــن ،ي ــري ــدون
االطــاع على األح ــداث بسهولة
وسالسة.

ً
«أعمال تشكيلية من المحترف النسائي «جزء من الفانية» قدمت ديكتاتورا أطفأ نور حياته
الكويتي» احتفى بيوم المرأة العالمي

المشاركون في المعرض التشكيلي

•

فضة المعيلي

ً
اح ـت ـف ــاال ب ـي ــوم الـ ـم ــرأة ال ـع ــال ـم ــي ،ن ـظ ـمــت قــاعــة
ً
"بوشهري" للفنون في مقرها بالسالمية معرضا
ً
تشكيليا بـعـنــوان "أعـمــال تشكيلية مــن المحترف
النسائي الكويتي" ،وافتتحته األديبة ليلى العثمان،
بحضور جمع كبير من الفنانين التشكيليين.
ً
ً
يقدم المعرض جانبا مهما من التجارب الفنية
للفنانات المشاركات ويسلط الضوء على إسهامات
المرأة في كل المجاالت ،ومنها اإلبداع في مجال الفن
التشكيلي الكويتي ،الذي سجل تاريخه ألسماء رائدة
في هذا المجال ،واتخذ بعض األعمال المقدمة في
ً
المعرض التراث أسلوبا ،والبعض اآلخر الحداثة ،في
حين هناك أعمال حفلت برؤى تأثيرية.

وب ـعــد جــولـتـهــا ،قــالــت الـعـثـمــان" :أن ــا سعيدة
ً
بــأنـنــي فــي ي ــوم ال ـمــرأة الـعــالـمــي افـتـتــح معرضا
ً
ً
نسائيا ،وسعيدة جــدا أن يكون للمرأة معرض
ً
ً
تشكيلي ،والحقيقة رأ ي ــت أ ع ـمــاال جميلة ج ــدا ،
وهناك أعمال أبهرتني ،فهناك أعمال تبين معاناة
ً
المرأة وهمومها وتطلعاتها وأنها تمتلك أمال
على الرغم من كل ما يحيط بها من ظروف ،وهذا
المعرض يستحق التقدير".
من جانبه ،قال الفنان القدير سامي محمد ،إن
هذا المعرض يمثل عالم المرأة من خالل أعمال
ً
تشكيلية متنوعة" ،مضيفا أن ا لـمـعــرض يمثل
ً
تظاهرة رائعة جدا ،وأغلب الفنانات المشاركات
هــم ف ـنــانــات مــرمــوقــات فــي ال ـســاحــة التشكيلية
الكويتية.

•

خبريات
تأجيل طرح «Sherlock 3
 »Holmesإلى 2021

أعلنت شركة "WARNER
 ،"BROSتأجيلها طرح
الجزء الثالث من فيلم
" "SHERLOCK HOLMESمن
عام  2020إلى  21ديسمبر
 ،2021وفقا لتقارير
إعالمية.
وكان االستديو أعلن في
مايو املاضي ،أن الجزء
الثالث من "SHERLOCK
 "HOLMESسيتم افتتاحه
في  25ديسمبر ،2020
وكانت أحداث الجزء
املاضي دارت حول املحقق
الذكي "شارلوك هوملز"
وصديقه د .جون واطسون
اللذين يعودان لحل األلغاز
املحيرة في لندن ،جنبا إلى
جنب مع املمثلة رايتشل
ادامز.
واتسم الفيلم بالطابع
املظلم بشكل مختلف عن كل
أفالم هوملز السابقة ،حيث
يواجه هذه املرة مجرما
عنيدا صاحب عقلية
إجرامية خطيرة ،وهو
البروفيسور "موريارتي"،
الذي يساوي ذكاءه
وبراعته ،لكن الشر بداخله
يفوق أي شرير آخر.

كازيموفا تروج السياحة
المصرية برحلة سفاري

حرصت النجمة واملطربة
العاملية ديالرا كازيموفا
على الترويج للسياحة
املصرية ،من خالل رحلة
سفاري في صحراء شرم
الشيخ بجنوب سيناء.
وأحيت كازيموفا حفل
افتتاح مهرجان شرم
الشيخ للسينما اآلسيوية،
الذي أقيم السبت املاضي،
في املدينة الساحلية،
بحضور عدد كبير من
نجوم الفن ،وتستمر
فعالياته حتى مساء اليوم.
وأعربت ديالرا ،من خالل
تصريحات صحافية ،عن
سعادتها باملشاركة في
افتتاح املهرجان ،وقدومها
إلى مصر ،هوليوود الشرق،
للمرة األولى في حياتها،
وأنها كانت تتمنى هذه
الخطوة منذ عدة سنوات،
لكن لم تكن هناك فرصة
مناسبة حتى تحقق حلمها
أخيرا.
وكان مهرجان شرم الشيخ
للسينما اآلسيوية َّ
كرم
الفنان لطفي لبيب والنجمة
هالة صدقي ،التي أهدت
الجائزة لوالدتها وأبنائها
والنجمة شويكار ،واملخرج
علي الغازولي ،فيما ُي َّ
كرم
الناقد يوسف رزق الله في
ليلة الختام.

كيلي في السجن لتخلفه
عن دفع نفقة غذائية

فادي عبداهلل

قدمت فرقة المسرح الكويتي ثاني عروض
المسابقة الرسمية لمهرجان أ ي ــام المسرح
للشباب ال ـ  ،12من خــال مسرحية "جــزء من
الفانية" ،أمس األول ،على مسرح الدسمة.
وت ــدور قـصــة المسرحية حــول ديكتاتور
أطفأ نور حياته بيده ،بسبب نرجسيته ،فهو
ـاس ومتجبر
يفعل كل شي من أجــل نفسه ،قـ ٍ
مع الجميع ،ال يرحم حتى زوجته التي تشعر
بالحصار وال ـيــأس ألفـعــالــه غير اإلنسانية،
ً
وت ـصــاب بــالـنــدم ألنـهــا تــزوجــت رج ــا مثله،
ت ـتــذكــر طـفــولـتـهــا وأل ـعــاب ـهــا الـبــاسـتـيـكـيــة،
وعـنــدمــا ك ـبــرت أصـبـحــت هــي الـلـعـبــة فــي يد
زوجها القاسي.
وهــذا الديكتاتور -الــذي كان يعمل ماسح
ً
أحذية بسيطا قبل أن يتحول إلى ما هو عليه-
يتهم بـجــرائــم قتل ويـحــاول المحقق معرفة
صلته بها ،فينكر ويقول "عندما يأتي الموت
ال يمكن الفرار منه" ،فيستغرب المحقق منه
ألنه يطفئ نور حياته بأفعاله ،لتنتهي القصة
باغتيال هذا الديكتاتور لزوجته ،وليعيش في
ظلمة أبدية من غير ثمن.
مسرحية "ج ــزء مــن الـفــانـيــة" تأليف مريم
ن ـص ـي ــر ،وس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا وإعـ ـ ـ ـ ــداد وإخ ـ ـ ــراج
عبدالعزيز النصار ،ومن بطولة :كفاح الرجيب،
وحصة النبهان ،وعبدالله بهمن ،وعبدالعزيز
بهبهاني ،وعبدالله البلوشي ،وأزيــاء حصة
العبادي ،وإضــاء ة عبدالله النصار ،وديكور
حسين الحسن ،وتأليف موسيقي آالء الهندي،

البلوشي وبهمن في «جزء من الفانية»
ومكياج عبدالعزيز الجريب ،ومساعد مخرج
موسى كاظم.
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـ ـعـ ــرض ،ع ـ ـقـ ــدت ال ـ ـنـ ــدوة
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة الـ ـت ــي أدارهـ ـ ـ ــا ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـلــه
ً
ً
التركماني ،وشارك معقبا رئيسيا لها عضو
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس بــالـمـعـهــد ال ـع ــال ــي لـلـفـنــون
المسرحية
د .مـنــى الـعـمـيــري ،وال ـم ـخــرج عـبــدالـعــزيــز
النصار والكاتبة مريم نصير.
وب ـ ـ ــدأت د .ال ـع ـم ـي ــري حــدي ـث ـهــا ب ــال ــرؤي ــة
اإلخ ــراجـ ـي ــة ل ـل ـعــرض ال ـم ـســرحــي بــاع ـت ـبــاره
ش ـعــار ال ـ ــدورة الـحــالـيــة" ،فــالـمـخــرج فــي هــذا
ال ـعــرض اخ ـتــار أن يـظـهــر ال ـنــص فــي صــورة
تـتـفــق م ــع ال ـنــص ال ـمــؤلــف ف ــي ع ــدة عـنــاصــر
كشخصيات األم ــوات ،التي استعاض عنها

المخرج بالشموع كأن حياة الشمعة مثل حياة
اإلن ـســان قــد تشتعل فــي لحظة وتنطفئ في
لحظة أخرى" .ولفتت إلى حوار الشخصيات،
"إذ تحدثت أكثر من شخصية في الوقت نفسه
وفــي الحوار ذاتــه فنرى أن الحوار له صدى،
وانتقدت هذا النوع من الحوار واعتبرته نقطة
ضعف للمسرحية".
ورأت أن الـنــص يختلف مــع اإلخـ ــراج في
عناصر أخرى كعدم توافق تكرار الصوت مع
ً
هدف المسرح عموما ،وانتقدت قطعة الطاولة
ألنها أعاقت حركة الممثلين وأضعفت أداءهم
على المسرح ،على الرغم من استخداماتها
المتعددة ،فاستخدمت مائدة للطعام تــارة،
ً
ً
ً
ومكتبا للتحقيقات تارة أخرى ،وأيضا منبرا
ً
وسريرا.

أوقف املغني آر .كيلي،
لتخلفه عن دفع نفقة
غذائية ،على ما أفادت
ُّ
السلطات ،في وقت يواجه
نجم االر آند بي اتهامات،
بارتكاب انتهاكات جنسية
مع قاصرات في قضية
أخرى.
وقالت صوفيا أنصاري،
الناطقة باسم مكتب
الشريف املحلي ،بعد
جلسة في شيكاغو" :وضع
في الحبس ،وسينقل
إلى سجن مقاطعة كوك
في وقت الحق" .وتخلف
كيلي ( 52عاما) عن دفع
 161ألف دوالر ،وستعقد
الجلسة املقبلة في إطار
هذه القضية في  13مارس،
على ما أوضحت الناطقة.
وأعرب املغني عن استعداده
لدفع  50إلى  60ألف دوالر،
على ما قال محاميه ،إال
أن القضاة كانوا يطالبون
باملبلغ كامال.
(أ ف ب)

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻠﻮح ﺑﺘﺤﺮك ﻋﺴﻜﺮي ﺿﺪ »ﻧﻔﻂ إﻳﺮان« ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
• اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻳﺰور ﻃﻬﺮان :اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎرض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت • واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻌﻔﺎة
ّﻟﻮح ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ًﺿﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﺣﺒﺎط أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻣﻦ ﻃﻬﺮان ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ
رﻓﺾ ﺑﻼده أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻔﺮض ﺣﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ
زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﻟﺒﻐﺪاد.

ﻗﺮاﺻﻨﺔ
إﻳﺮان ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن
ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

ﻓ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺢ رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻣ ـﺠ ــﺎﻻ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻣــﻊ
إﻳــﺮان ،ﱢ
ﻣﻠﻮﺣﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﺿــﺪ ﺻـ ــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺨﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ــﻊ ﺿ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎط ،إن
»اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ
إﺟﺮاء ﺿﺪ ﺗﻬﺮﻳﺐ إﻳﺮان ﻟﻠﻨﻔﻂ«،
ً
داﻋﻴﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ »ﻹﺣﺒﺎط
أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان ﻟﺘﻔﺎدي
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وأﺑ ـﻠــﻎ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ،اﻟــﺬي
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﻟ ـ ـﺨـ ــﻮض اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ﻣﺒﻜﺮة ،اﻟﻀﺒﺎط أن إﻳﺮان ﻻ ﺗﺰال
ﺗ ـﺘ ـﺒــﻊ إﺟـ ـ ـ ــﺮاء ات ﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻮﻗﻮد ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ
إﺑﺮاﻣﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻋﺎم
 2015اﻟﺬي اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﻋﺎد
ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺣــﺎدﻳــﺔ ،ﺑﻬﺪف
وﻗــﻒ ﺻ ــﺎدرات ﻃﻬﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وأﺿــﺎف ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :أن »إﻳــﺮان
ﺗﺤﺎول اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻬــﺮﻳــﺐ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺧﻔﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎرات ﺑﺤﺮﻳﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪى ﺗﻠﻚ اﻟـﻤـﺤــﺎوﻻت ،ﺳﻴﻜﻮن
ﻟـﻠـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ دور أﻛ ـﺜــﺮ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻓﻲ
وﻗﻒ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«.
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ» :أدﻋـ ـ ـ ـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ وﻗﻒ ﻣﺤﺎوﻻت
إﻳــﺮان ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻗﻄﻌﺎ ،ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ«.
وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻮﻗﻒ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺗﻠﻚ ،أو
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺳﻔﻦ إﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﺗﻌﺪ ﻃ ــﺮادات اﻟـﺼــﻮارﻳــﺦ أﻛﺒﺮ
اﻟـﺴـﻔــﻦ اﻟـﺤــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺳﻄﻮﻻ
ﺻﻐﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﺻﺎت .وأﻏﻠﺐ
ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻷﺣﻤﺮ.
ً
ووﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮاء ﺑ ـﺤ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ،
اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪت ﻃـ ـﻬ ــﺮان ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
وﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﻞ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ أ ﺳ ـﻤــﺎء اﻟﺴﻔﻦ
أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟ ــﺪى دول أ ﺧــﺮى
وإﻳ ـﻘــﺎف أﺟ ـﻬــﺰة ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﻦ وﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﺤـ ـﻨ ــﺎت ﻣــﻦ
ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ إﻟـ ــﻰ أﺧ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ ﻋــﺮض
ً
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ،وﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪا ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى.

ﺧﻨﻖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ

٢٣

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﻘﺘﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻐﺰة
وﻫﺪم ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ

ﺗﻮﻓﻲ ﻃﻔﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،أﻣﺲ،
ً
ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺻﺎص
اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺷﺮق
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول
ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻟﻴﻠﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺷﻨﺖ ﻣﻘﺎﺗﻼت
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎرات
ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﺟﻨﻮب
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة
»ﺣﻤﺎس«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أﻧﻪ ﻫﺪم ﻣﻨﺰل
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺟﻨﺪﻳﻴﻦ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺠﻮم آﺧﺮ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻃﻔﻞ.
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻴﺶ إن اﻟﻘﻮات
وﺣﺮس اﻟﺤﺪود وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع »دﻣﺮوا ﻣﻨﺰل
ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﻮﺑﺮ ﺷﻤﺎل رام اﻟﻠﻪ«.

ﻣﻨﺎورات ﺟﻮﻳﺔ
ﻗﻄﺮﻳﺔ  -أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ اﻷول )إرﻧﺎ(
ﺗ ـﺠ ــﺮي ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣ ــﻊ  8دوﻟ ــﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﻓــﺮﺿـﺘـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـ ــﺎدرات
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻓــﻲ
ﻣـﺴـﻌــﻰ ﻟــﻮﻗــﻒ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وأﻋﻔﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪ
واﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎن وإﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ وﺗ ــﺎﻳ ــﻮان
واﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎن وﺗـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺎ وﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻫﺬه
اﻟﺪول ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

اﻟﻬﻨﺪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،ﻗ ــﺎل ﻣ ـﺼ ــﺪران
ﻣﻄﻠﻌﺎن ،إن اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺷـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻹﻳ ـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـﻨــﺪ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ
ﻧـﺤــﻮ  300أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ،
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺠ ــﺮي ﻓـﻴــﻪ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺸﺄن
ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟـ ــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻓ ــﻲ أواﺋـ ـ ــﻞ ﻣــﺎﻳــﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺻـ ـ ــﺮح وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺑـﻴـﻐــﻦ زﻧـﻐـﻨــﻪ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺄن ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻼده ﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.3ﻣﻠﻴﺎرات

دوﻻر ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺔ ا ﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف اﻟﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﺧـ ـ ـ ــﻼل
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮاﺳـ ـ ـ ـ ــﻢ إﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع
ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤـﻴــﺎﺋـﻴــﺎت ،إن ﺑ ــﻼده
ﺻﺎﻏﺖ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻄﺎ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وأﻛ ــﺪ أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓ ـﺸ ـﻠ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑ ـﺤ ــﺮﻣ ــﺎن إﻳـ ـ ــﺮان ﻣﻦ
ﺗ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،وﻣ ـﻨ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎدرات
ً
اﻟـ ـﺨ ــﺎم ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺑ ــﻼده
»ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺮﺑﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﻗﺘﻠﻰ
أو ﺟﺮﺣﻰ«.
وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻃـ ـﻬ ــﺮان ﻣ ـﻨــﺬ إﻋـ ــﺎدة
ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻳﺠﺎد
ﺳﺒﻞ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ،
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ .وأﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻔﺎف
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮه رأس
ﺣﺮﺑﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻹرﻏــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ إﺑـ ــﺮام ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة
ﺷ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن أﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬــﺎ اﻟـﻨــﻮوي
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻠﺤﻬﺎ اﻟﺼﺎروﺧﻲ.
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ آﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ذﻛ ـ ــﺮ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أﻋ ـ ـ ـ ــﺪه ﺑ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ

ﻣـ ــﺎﻳ ـ ـﻜـ ــﺮوﺳـ ــﻮﻓـ ــﺖ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ،أن ﻗﺮاﺻﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺧـﺘــﺮاق اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت ﻓــﻲ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ أﺿﺮار
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺌﺎت ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺪوﻻرات.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،اﻟـ ــﺬي
ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،أﻣـ ــﺲ اﻷول،
ً
أن اﻟ ـﻘ ــﺮاﺻ ـﻨ ــﺔ ﺳ ــﺮﻗ ــﻮا أﺳـ ـ ــﺮارا
وﻣـﺴـﺤــﻮا ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ ﺷﺒﻜﺎت
ﻛ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﻮﺗــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ أن اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﻮا
اﻵﻻف ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  200ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
ورﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ــﺎﻳ ـ ـﻜـ ــﺮوﺳـ ــﻮﻓـ ــﺖ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎﺗـﻴــﺔ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻫﻮﻟﻤﻴﻮم« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ،
وأن ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ إﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ أﺧ ــﺮى
ﺗﺪﻋﻰ »اﻳﻪ ﺑﻲ ﺗﻲ .«33
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪات اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وأﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ واﻟـﻬـﻨــﺪ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻳـ ـ ــﺮان ،ﺑـﺤـﺴــﺐ ﺧ ـﺒــﺮاء
أﻣـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،إﻟـ ـ ــﻰ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻗ ــﺪراﺗـ ـﻬ ــﺎ

اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎﺗـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ وﺳــﻂ
ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻌﺰل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

رﻓﺾ ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛ ـﻨــﺎء ،أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﺒ ــﻮﺳ ــﻲ ،ﺧ ـ ـ ــﻼل زﻳـ ــﺎرﺗـ ــﻪ
إﻳــﺮان ،أﻣــﺲ ،أن ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﺎرض
أي ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت وﺣـ ـﺼ ــﺎر ﻳـﻔــﺮض
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﺒ ــﻮﺳ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي
اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ
روﺣــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻴﻼن
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ،إن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻃ ـﻬــﺮان ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﺑـﻐــﺪاد ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
أﻣــﻦ واﺳـﺘـﻘــﺮار ﺑـﻐــﺪاد وﻃـﻬــﺮان
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺎن وﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧﺮ ،وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،
ﻗـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــﺰ ﻳــﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ
ً
ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻐـ ــﺪاد ﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ،إن اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ

اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ دﻋـﺘــﻪ  8ﻣ ــﺮات ﻟﻠﻘﺎء
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﻋ ــﺎم  ،2017ﻛﻤﺎ
ﺗــﻮﺳــﻂ  5ﻣــﻦ ﻗ ــﺎدة دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋﺎم  2018ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻠﻘﺎء.
وأﺿ ــﺎف أن إﻳ ــﺮان ﻻ ﺗﺨﺸﻰ
وﻻ ﺗ ـﺘ ـﻬــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت،
وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﻮﺿ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄــﻖ ﻗ ـ ــﻮي ﻣـ ــﻊ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ أو
ﻏﻴﺮﻫﺎ.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ــﺮ اﻷﻣ ــﻦ
اﻹﻳ ـ ـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻮي،
إن ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت ﺑـ ـ ـ ـ ــﻼده ،ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ
ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ واﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل ﺛ ــﻼث
ً
»ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت ا ﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎل ﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ،ﺗ ـ ﱠـﻤ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻏــﺮب
اﻟﺒﻼد.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻃﻬﺮان  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ ،إرﻧﺎ ،ﻓﺎرس(

ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺠﻮي اﻟﺼﺎروﺧﻲ »ﺟﺎدﻳﻜﺲ«
اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ .وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺪﻓﺎع
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ »ﺟﺮى ﺧﻼل
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺟﻮﻳﺔ
ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﻴﺮاج  5ـ  ،2000ﻣﻊ
ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻲ ـ  ،1ﺿﺪ ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻦ
ﻃﺮاز اف ـ  .«15وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن
أن »اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﺎة
ﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى« .وﻳﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻧﺤﻮ  13أﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮي أﻣﻴﺮﻛﻲ،
أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ،ﻓﻲ
»اﻟﻌﺪﻳﺪ« ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  30ﻛﻠﻢ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ.

ﺣﺎل
ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻤﺪد ً
اﻟﻄﻮارئ ﺷﻬﺮا

ﻋﻮن» :ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺴﻮدان :ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻏﺎز إﺳﺮاﺋﻴﻞ  -أوروﺑﺎ :ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ
●

ﺑﻴﺮوت  -

•

ﻧﻮه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل
ﻋـ ـ ــﻮن ،ﺧ ـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻪ وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻴــﺮت،
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑـﻴــﻦ
ﻟﺒﻨﺎن وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻋﺪة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ دﻋﻢ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺎد
وﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء أﺑـ ـ ـ ــﺮاج اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻴــﺶ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ دﺣﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻘﺎﻋﻴﺔ .وأﻋﺮب
ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن »ﺗﺘﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ أن »ﻟﺒﻨﺎن
أﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠ ــﻪ ،وﻗ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻻﻣﺘﺪاد
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن
ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.
وﺷـ ــﺪد ﻋ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ »ﺿـ ــﺮورة
دﻋ ــﻢ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻓ ــﻲ ﺳـﻌـﻴــﻪ ﻹﻋ ــﺎدة
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎزﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻵﻣﻨﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟ ــﻰ أن »ﺗ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت ﺑـﻘــﺎﺋـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺗـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﻳــﻮم،
وآﺧ ــﺮ ﻣــﺎ ﺳﺠﻞ ﻣــﻦ إﺣـﺼــﺎءات
ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟ ــﻰ أن ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻻدات
ﻟــﺪى اﻟـﻌــﺎﺋــﻼت اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 51ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ـﻴـ ــﺮت ﻗ ـ ــﺪ ﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ــﻰ
ﻋـ ــﻮن رﻏ ـﺒ ــﺔ ﺑ ـ ــﻼده ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﺛـﻴــﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰﻫ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت
ﻛــﺎﻓــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

ً
ﻋﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻋﻘﺪ أﺧﻴﺮا ﻓﻲ
ﻟـﻨــﺪن ﻫــﻮ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟ ــﻰ أن »ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺘﺨﺬه
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺎل ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.
ﻛﻤﺎ زار ﺑﻴﺮت ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻛــﺮﻳــﺲ
راﻣﺒﻠﻴﻨﻎ ،وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع إﻟﻴﺎس
ﺑ ــﻮ ﺻ ـﻌــﺐ وﻫ ـﻨ ــﺄه ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻟـﻴــﻪ
ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ
ﻓــﻲ اﻷوﺿ ــﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﱠ
وأﻛﺪ ﺑﻴﺮت »ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ،وأن اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ اﻟــﺬي
ﱠ
اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟــﻦ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻋ ــﻮن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ

اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ.

ﻏﺎز إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ زﻳ ــﺎرة
رﺋﻴﺴﻲ ﻗﺒﺮص واﻟﻴﻮﻧﺎن ووزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻹﻃﻼق ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ
ﻟـﻠـﻐــﺎز ﻣــﻦ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ أوروﺑ ــﺎ
ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ )ﻗـ ـﺒ ــﺮص
واﻟﻴﻮﻧﺎن( ،أﺑﻠﻎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺟﺒﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ أن ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻟ ــﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺳﻴﺎدﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻰ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻧ ـﻄــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻏــﻮﺗ ـﻴــﺮﻳــﺲ ورﺋـﻴـﺴــﺔ

)داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ
واﻟ ـ ـ ــﻰ وزراء ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﺒــﺮص
ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻮس ﺧ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ــﻮدوﻟ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺲ،
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮرﺟـ ـ ـ ــﻮس
ﻛــﺎﺗــﺮوﺟــﺎﻟــﻮس ،وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ إﻳﻨﺰو
ﻣـﻴــﻼﻧـﻴــﺰي ،ﺑـﺨـﺼــﻮص ﻣـﺸــﺮوع
ﻣ ــﺪ ﺧ ــﻂ أﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ﻏ ــﺎز ﺑــﺎﻳـﺒــﻼﻳــﻦ
ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﺒﺮص واﻟﻴﻮﻧﺎن،
وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .وﻧﺒﻪ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺎﺳﻴﻞ إﻟــﻰ »ﻋــﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق
ﻟﺒﻨﺎن ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ووﺟـ ـ ـ ـ ــﻮب اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎم
إﻟ ــﻰ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺎر واﻹﺣ ـ ــﺪاﺛـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
أرﺳﻠﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة« ،ﻣﺆﻛﺪا أن
»ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺳﻴﺎدﺗﻪ«.

ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ وأﺣﺰاب اﻟﺤﻮار ...وﻫﺎرون ﻳﻜﺸﻒ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة
دﻓ ـ ــﻊ ﺗـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ »ﻗـ ـ ـ ــﻮى «2020
ﺑـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة اﻗـ ـﺘ ــﺮح ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
ﻋﻠﻰ ﻓـﺘــﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣــﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ،
ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓــﻲ  ،2020وﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺐ ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔ ــﻰ ،ﻓـ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،إن ﻣﺒﺎدرة
ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ »ﺗـﺘــﺮﻛــﺰ ﺣــﻮل ﻗـﻴــﺎم ﻓﺘﺮة
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﺪة
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﺎم  ،2020ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﻘ ــﺮرة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ«.
واﻗـﺘــﺮح اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  26ﺣ ــﺰﺑ ــﺎ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ،ﻣــﻦ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎدرﺗــﻪ» ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
أﻓـ ـ ـ ــﺮاد ،ﻳ ــﺮأﺳ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ،وﻳ ـﺘ ــﺮك
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻮار
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ،اﺧﺘﻴﺎر
ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻪ ،ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺤ ــﺮص
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻤـﺜـﻴــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟـ ـﻤ ــﺮأة«،
واﻗـﺘــﺮح »أن ﺗﺒﺪأ وﻻﻳــﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،وﺑ ـﻌــﺪ أن ﻗ ــﺪم وزﻳــﺮ
اﻟﻌﺪل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
اﻟ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮري اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺈﻋﻼن ﻓﺮض ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ ،اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،أﻋﻠﻦ ﻓﻲ  22ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد وﻟﻤﺪة
ﻋـ ــﺎم ،ﻛـﺸـﻔــﺖ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ أن اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺳﻴﺘﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻫﻮ اﻷول

ً
وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻣﺲ اﻷول
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺮض ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ،
واﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺑﺪء اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ
 19دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺒﺸﻴﺮ رؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺳﻴﻌﺪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى.
وﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
»اﻟـ ـﺴ ــﻮداﻧ ــﻲ« ﻋ ــﻦ اﻧـ ـﺨ ــﺮاط ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻷﻣ ــﻦ ،اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ أول ﺻــﻼح ﻗــﻮش،
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎورات ﻣ ـﻜ ـﺜ ـﻔــﺔ ﻣ ــﻊ ﻗ ــﺎدة
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻰ زﻋﻴﻢ
ﺣـ ــﺰب اﻷﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض
اﻟـﺼــﺎدق اﻟـﻤـﻬــﺪي ،ورﺋـﻴــﺲ ﺣﺰب
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎرض ﻋﻤﺮ
اﻟﺪﻗﻴﺮ ﻣﺮات ﻋﺪة.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ أﺣﻤﺪ
ﻫﺎرون إن اﻟﺤﺰب ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
أﻣﺎم اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗ ـ ــﺮأس ﻫـ ـ ــﺎرون ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدي
ﻟـ »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻳﺤﺪث
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮب.

)أ ف ب(

وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣﻊ
اﻵﺧ ــﺮ ،واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟـﻴــﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
رؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﺗ ـﺠــﺎه
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪا »رﻏﺒﺔ اﻟﺤﺰب
ﻓــﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺨﻄﻰ ﺗـﺠــﺎه اﻟﻘﻮى
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻹدارة ﺣـ ــﻮار وﻃـﻨــﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﻘﻞ ا ﻟ ـﺒــﻼد إ ﻟ ــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة«.
ورﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻻت ﻓ ـ ـﺘـ ــﺢ
اﻟ ـﺤــﻮار ،أﻋـﻠــﻦ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴـﻴــﻦ« اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض ،أﻣــﺲ،
ﻋــﻦ ﻣــﻮاﻛــﺐ اﺣـﺘـﺠــﺎﺟـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة،
اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم واﻟــﻮﻻﻳــﺎت،
ﻣـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻀـ ــﺎﻻت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ »اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ« ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن،
اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ
اﻟﺴﻠﻤﻲ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻨﺤﻲ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ،اﻟــﺬي أﺻــﺪر ﺑــﺪوره ﻗﺮارا
ﺑ ــﺈﻋ ـﻔ ــﺎء ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺴ ــﻮدان
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺑﻴﺮ ،وﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺪدت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻋﺎم ،2015
إﻟﻰ  5أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ً
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮار ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻤﺸﺮوع ُﻗﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ ﺣﺎل
اﻟﻄﻮارئ ﻗﺪم إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ّ
وﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﻞ
اﻷرﺑﻌﺎء ـ ـ اﻟﺨﻤﻴﺲ» ،ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ،
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم  07ﻣﺎرس 2019
إﻟﻰ  05أﺑﺮﻳﻞ  ،2019وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ«.

ﻣﻘﺘﻞ  ٧ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ،
أﻣﺲ ،أن  7ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮا إﺛﺮ
اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﻣﻘﻬﻰ ﺷﻬﻴﺮ وﻣﺴﺮح ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.
وﻗﺎل أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻬﺠﻮم إن ﻋﺪة أﺷﺨﺎص
أﺻﻴﺒﻮا ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر .وأﻋﻠﻨﺖ
ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺸﺒﺎب« ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء.

دوﻟﻴﺎت
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•
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ﻣﺼﺮ :ﻣﻘﺘﻞ  ٧إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻦ »ﺣﺴﻢ« واﻟﺸﺮﻃﺔ
• اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ • ﻻ اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺼﻴﻒ ٢٠١٩
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﻟﺤﻮار
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ،
اﺷﺘﺒﻜﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
أﻣﺲ ﻣﻊ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﺴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻴﺰة أﻣﺲ ،وأدى ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  ٧ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ
وإﺻﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻂ.

»اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ«
ﺗﻠﻮح ﺑﻔﺼﻞ ﻣﺪﻣﻨﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

أ ﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ وزارة ا ﻟ ــﺪا ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ  7ﻋﻨﺎﺻﺮ
إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"ﺣ ـﺴــﻢ" اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت
إﻧــﻪ اﻟ ــﺬراع اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
"اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺼ ــﺮ ،إﺛـ ــﺮ ﺗ ـﺒ ــﺎدل
ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ " 6أﻛﺘﻮﺑﺮ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة أﺳﻔﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ.
"اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ" اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻗﺎﻟﺖ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﻮﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟ ــﻰ
"وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄ ــﺎت ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ،
ﺗـ ــﺰاﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗـﻄـﻠـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺮ اﻹﺧ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻹﺣﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ".
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أﻓ ــﺎدت ﺑــﺄن "ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻦ ﺣﺴﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺒﻮة
ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺰة ،ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻜــﺮ ﺑــﺎرﺗــﺪاء
زي ﻋﻤﺎل ﻛﻬﺮﺑﺎء ،وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ،وأﻧﻬﻢ
ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬون ﺷـ ـﻘ ــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻛﺮا ﻟﻬﺎ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻋﺪت
أﻛﻤﻨﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎرة )رﺑــﻊ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻀﺎء
اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮن( ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺣ ـ ــﺎل اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاب
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎدر اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ
ﺑـ ـ ــﺈﻃـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗـ ـ ــﻮات
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ردت ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻣﺎ
أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
)اﺛـﻨــﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪﻳﺎن ﻣﻼﺑﺲ
ﻋﻤﺎل ﻛﻬﺮﺑﺎء( وإﺻﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻂ
ﺷﺮﻃﺔ".
وﺧﺘﻤﺖ" :ﻧﺠﺤﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬﻫــﺎ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﺧﻠﻴﺔ
ﺣ ـﺴــﻢ وﻛـ ــﺮا ﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ 6
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣـ ــﻊ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻗ ـﺘ ـﻠــﻮا
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﻗﻮات
اﻷﻣــﻦ ،وﺗــﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة وﺑﻌﺾ اﻷدوات

اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻊ
اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ وﺛﻼث ﺑﻨﺎدق
آﻟﻴﺔ وأوراق ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ".

ﻣﻨﺎورات اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟ ـ ــﻚ ،اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ
ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟـﻤـﺼــﺮي
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك "أﺣﻤﺲ
 ،"1ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻧﺠﻴﺐ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ )ﻏﺮﺑﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(
أﻣ ــﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،واﻟـ ــﺬي ﻳﻨﻔﺬ
ﻷول ﻣ ــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪة دول ﺑﺼﻔﺔ
ﻣــﺮاﻗــﺐ ،وﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي
أﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي اﻟـ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺮ

اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮي اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻷﺣـﻤــﺮ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺎﻣﻠﺘﻲ اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ــﺮاز
ﻣـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮال اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ )ﻋ ـﺒ ــﺪ
اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ واﻟـ ـﺴ ــﺎدات( ،وﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺮوﺣﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ "ﺗﻮﻧﻴﺮ".

ﺗﻌﻬﺪ رﺳﻤﻲ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،ﺗﻌﻬﺪ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﻣـﺼــﺮ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺮﻓﺔ ،ﺑﺄن ﺻﻴﻒ
 2019ﻟﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﻗﺖ اﻟﺬروة،
وﻫ ــﻮ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳﺸﻬﺪ
ﻋ ــﺎدة ﻗـﻄــﻊ اﻟـﺘـﻴــﺎر ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
و ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن وزارة
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﻓ ــﺎﺋ ــﺾ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﺗﺮﻛﻴﺐ 12

ﻣـﺤـﻄــﺔ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺗـﻐــﺬي
ﻣﺪن اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻳـﻘــﺎف
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺎ ﻣ ــﺪة ﺗﺼﻞ
إﻟ ــﻰ  6ﺷ ـﻬــﻮر ،وﻻ ﻳـﺘــﻢ ﻓﺼﻠﻪ
إﻻ إذا ﺛـﺒــﺖ أﻧ ــﻪ أدﻣ ــﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات.

وﻓﻲ إﻃﺎر وﻗﻒ اﻟﺘﺴﻴﺐ ﻓﻲ
ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻛ ـﺸ ـﻔ ـﺘ ــﻪ ﻛـ ــﺎرﺛـ ــﺔ ﺣـ ــﺎدث
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﺤﺎﻳﺎه
 23ﺷﺨﺼﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛ ـ ـﻠـ ــﻒ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺔ
اﻟـﺤــﺪﻳــﺪ ،أﺷ ــﺮف رﺳ ــﻼن ،إدارة
اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
أﻣﺲ ،ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـﻬــﺎ ،ﺑــﺪﻻ
ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﻟـﻠـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟ ــﺬي
ﻳﺜﺒﺖ إدﻣــﺎﻧــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺨــﺪرات ،أﻣــﺎ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻲ ﻓ ــﺄﺑ ـﻘ ــﺖ

ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ

اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ

ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮارات اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ ﺣــﻮل
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ات ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ
اﻻﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﻫ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺎت ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ
ﺛ ــﻢ اﻹﺳ ـﻜ ـﻨــﺪرﻳــﺔ ﻓــﺎﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ ﺛﻢ

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
أﻋـ ـﻠ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻃﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي أﻣﺲ.
وﻻ ﻳ ـﺘ ــﻮ ﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﻤ ــﺮ ﻗ ـﻄــﺎر
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﺑ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﺣﺘﻰ
ﻋـ ـ ــﺎم  ،2034ﺑـ ـ ــﺄي ﺗـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮ ،ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ ﺿ ـﻌ ــﻒ ﻋ ـ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﻌــﺎﺟــﺰة ﻋــﻦ ﺧﻠﻖ
ﻇﻬﻴﺮ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص،
ﻟ ــﺬا ﺳﺘﺘﺤﻮل ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
ﻟ ـ ــﻼﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﻔﺘﺢ
ﺑ ــﺎب اﻟـﻨـﻘــﺎش اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ إﻟــﻰ
ا ﺣـﺘـﻔــﺎ ﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ
أو ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

»داﻋﺶ« ﻳﺘﺨﻨﺪق ﺗﺤﺖ ﺧﻴﺎم اﻟﺒﺎﻏﻮز

ﻧﺎزﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز وأﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ »ﻗﺴﺪ« ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪة أﻣﺲ اﻷول

ً
ﺿـﻤــﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ا ﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أ ﺧ ـﻴــﺮا ﺿــﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
أﻣـ ــﺲ ،ﻓ ــﺮض ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ  182ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ دﻳـﻨـﻴــﺔ
ً
واﻋﺘﻘﺎل  121ﺷﺨﺼﺎ.
وأ ﻓ ــﺎدت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،ﺑﺄن
"أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم  121ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وأن ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﺳﻴﻄﺮت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﻤــﺪارس
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺳﻴﺎرات إﺳﻌﺎف".
وذﻛﺮت أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ  34ﻣﺪرﺳﺔ وﻛﻠﻴﺔ ،و 163ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎ ﺻﺤﻴﺎ ،وﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت و 183ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎر
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺤﻈﻮرة.
وﺷﺪدت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن "ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ وﺿﻌﺖ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ إﺳﻼم آﺑﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﺎ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
اﻟﺠﻨﺮال ﻋﺎﺻﻒ ﻏﻔﻮر ،ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻣــﺲ ،ان "اﻟﺠﻴﺶ
ﺳ ـﻴ ــﺪاﻓ ــﻊ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺿ ــﺪ أي ﻋ ـ ـ ــﺪوان أو ﻣ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮة ﻏـﻴــﺮ
ﻣـﺤـﺴــﻮﺑــﺔ" .وأﺷ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن "اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف اﻟـﻬـﻨــﺪ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻳﺸﻌﻞ اﻷزﻣﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
ً
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺻﻴﺐ  18ﺷﺨﺼﺎ ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﻧﻔﺠﺎر ﻗﻨﺒﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻮ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ  40ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻫﻨﺪﻳﺎ ﻓﻲ  14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄﺳﻮأ ﻧﺰاع
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺬ ﺳﻨﻮات.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻏﻮاﻳﺪو ﻳﺪﻋﻮ أوروﺑﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎدورو

زﺣﻤﺔ ﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺠﻴﺰة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ )أ ف ب(

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻐﻠﻖ ١٨٢
ً
دﻳﻨﻴﺔ وﺗﻌﺘﻘﻞ  ١٢١ﺷﺨﺼﺎ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

)أ ف ب(

ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺪورة اﻟـ  15اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎل،
أﻋﻠﻦ اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ
أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ "ﻟﻢ
ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ".
وﻗ ــﺎل أﺑــﻮ اﻟﻐﻴﻂ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
اﻟــﺪورة اﻟــ 151ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،إﻧﻪ "ﺟﺮى اﻹﻋﺪاد
ﻟﻘﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري
ً
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺎون وﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻃﺮح ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﻬﺎ،
وﻫﻨﺎك ﻗﺮار ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر".
وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ
ً
ﺳﻮرﻳﺔ ،اﺗﺨﺬت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮارا ﻓﻲ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،2011ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ دﻣﺸﻖ ﻣﻊ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻮري ﺑـ "ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﺆاد
أوﻗﻄﺎي اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﻓﻲ أي

وﻗﺖ .وﻗﺎل ،ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "اﻷﻧﺎﺿﻮل"" ،ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ
ً
ً
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا أﻣﻨﻴﺎ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ".
وﻓ ــﻲ اﻟـﺠـﻴــﺐ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋ ـ ــﺶ" ،ﻳﻌﻴﺶ
اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻨﺎدق
ﻣﺤﻔﻮرة ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻒ واﻟﻐﺎرات،
وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ واﻟﺠﻮع واﻟﺒﺮد ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ روى
ﺧﺎرﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ.
وﺧﺮج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ ،ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺴﺎء
وأﻃﻔﺎل وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز إذ ﺑﺎت وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﻴﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺪﻣﺮة.
وﻳﺮوي اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻳﺎم ﺻﻌﺒﺔ ﻋﺎﺷﻮﻫﺎ
ﺗـﺤــﺖ ﻗـﺼــﻒ ﻗ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ )ﻗـﺴــﺪ(
وﻏــﺎرات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻔﺎرق اﻷﺟﻮاء.
وﻓﻲ إدﻟﺐ ،ﺧﻠﺖ اﻟﺸﻮارع ﻣﻦ اﻟﻤﺎرة واﻟﺴﻴﺎرات،
وأﻏﻠﻘﺖ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ .وﻇﻬﺮ
اﻟﺪﻣﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎزل ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻤﺪة اﻟﺪﺧﺎن ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ
ّ
ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ﺣﺮب »ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ« ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼم
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـ » «CIAﺑﻌﺪم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺿﺮﺑﺎت »درون«
اﺗﺨﺬت اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺤﺰب
ً
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪﻳﺪا وﻓﺮﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ّ
ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺮر اﻟﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻨﻊ ﺷﺒﻜﺔ "ﻓﻮﻛﺲ
ﻧﻴﻮز" اﻷﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أي ﻣﻨﺎﻇﺮة ،ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ "ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ" وﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻤﺎﻛﻴﻨﺔ "دﻋﺎﺋﻴﺔ"
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟ ــﺬي ّ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑ ــﺪوره ،ﻋــﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم "اﻟﻜﺎذﺑﺔ" ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
ّ
اﻟـﻤــﺮﺷــﺢ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻔﻮز ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ّ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2020
وﻗﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻮم ﺑﻴﺮﻳﺰ:
ً ّ
"ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻟﻜﻲ أﻛــﻮن واﺿـﺤــﺎ ،ﻓــﺈن ﻓﻮﻛﺲ
ﻧﻴﻮز ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮات
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻌﺎم ."2020
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ــﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ" ،أن "ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻧﺸﺮت
ً
أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ وإدارﺗ ــﻪ وﺑﻴﻦ
ّ
ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز ،ﻗﺎدﺗﻨﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓــﻲ وﺿ ــﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻬــﺎ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ّ
ﻣﺘﺤﻴﺰة وﻣﺤﺎﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻏﻴﺮ
إﻟﻰ ﻣﺮﺷﺤﻴﻨﺎ".
ً
ّ
وﺳـ ـ ـ ــﺎرع ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺸ ــﻦ ﺣ ــﺮﺑ ــﺎ
ً
ﺿ ــﺮوﺳ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ  CNNاﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟ ـ "ﻓــﻮﻛــﺲ ﻧ ـﻴــﻮز" ،إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ

ﻋﻠﻰ ﻗ ــﺮار اﻟـﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .وﻛـﺘــﺐ ﻓﻲ
ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ،إن "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﻣﻨﻌﻮا ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮات،
ﻟﺬا ﺳﺄﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﺧﺒﺎر
اﻟ ـﻜــﺎذﺑــﺔ واﻟـﻴـﺴــﺎرﻳـﻴــﻦ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻇﺮات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ".
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع آﺧ ـ ـ ــﺮ ،اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻨﺬ أﻳ ــﺎم أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل أدﻟﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺻــﻞ ﺻﻮﻣﺎﻟﻲ
إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ ،ﺣﻮل دﻋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻛـﺘــﺐ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﻠﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"" :ﻋ ــﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻻ ﻳﺘﺨﺬوا
ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛـﺜــﺮ ﺣــﺰﻣــﺎ ﺿــﺪ ﻣ ـﻌــﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ".
وأﺿﺎف أن "ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ أدت إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب
ﻓ ـﻈــﺎﺋــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻣـ ـﺘ ــﺪاد اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ،وﻣـ ــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻮل أﻻ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﻹداﻧﺘﻬﺎ".
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺤﺠﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻓ ــﻲ "اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس" وإﺣ ـ ــﺪى ﻣﺴﻠﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ ،داﻧ ــﺖ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه
"اﻟ ـ ــﻮﻻء ﻟـﺒـﻠــﺪ أﺟ ـﻨ ـﺒ ــﻲ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮة ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟــﻰ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )أﻳﺒﺎك(.
وأﺛـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻴــﺎء
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺰﺑـﻴــﻦ رأوا أﻧـﻬــﺎ ﺗﺬﻛﺮ
ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ ﺣﻮل
"اﻟﻮﻻء اﻟﻤﺰدوج".
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺪل ،ﻗـ ــﺮر

دﻋﺎ اﳌﻌﺎرض ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو،
اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻧﻔﺴﻪ رﺋﻴﺴﴼ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ،أوروﺑﺎ،
أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻧﻴﻜﻮﻻس
ﻣﺎدورو اﻟﺬي ﻃﺮد ﺳﻔﻴﺮ
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس.
وﺻﺮح ﻏﻮاﻳﺪو ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ "دﻳﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ"
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن "ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن
ﺗﻤﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﲔ ﻟﻘﺘﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻲ
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ".
ودان ﺑﺸﺪة اﻟﻘﺮار ،اﻟﺬي
اﺗﺨﺬه ﻣﺎدورو أﻣﺲ اﻷول،
ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﳌﺎﻧﻲ
"اﻟﺒﻘﺎء" ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﳌﺎﻧﻲ داﻧﻴﺎل
ﻛﺮﻳﻨﺮ "ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون
اﻟﺒﻼد" ،وأﻋﻠﻨﺘﻪ ﺷﺨﺼﴼ ﻏﻴﺮ
ُ
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ .وﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد "ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٤٨
ﺳﺎﻋﺔ".

ﻛﺎﺑﻮل :ﻧﺠﺎة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﻦ ﻫﺠﻮم »داﻋﺸﻲ«

اﺳﺘﻬﺪف ﻫﺠﻮم ﺑﻘﺬاﺋﻒ
اﻟﻬﺎون ﺗﺒﻨﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ ،أﻣﺲ ،ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ،ﻛﺎن
ﻳﺤﻀﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ وإﺻﺎﺑﺔ .٢٢
وﻳﻌﺪ اﻟﻬﺠﻮم ﺧﺮﻗﴼ أﻣﻨﻴﴼ
رﺋﻴﺴﻴﴼ ،وإﻳﺬاﻧﴼ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻨﻒ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
اﻟﺴﻼم اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ
وﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ.

ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ :ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺪ ﺗﺮﺟﺊ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ،أﻣﺲ ،أن
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن
ُ
ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إذا
رﻓﺾ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻘﺘﺮح
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮر اﻷﺳﺒﻮع
اﳌﻘﺒﻞ .وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻐﺎدر
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻌﺪ ٢٢
ﻳﻮﻣﴼ ،ﻟﻜﻦ إذا رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﺴﻴﺜﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻮك
ﺑﺸﺄن ﻣﺘﻰ أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﺘﺮك اﻻﺗﺤﺎد،
وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
أﻛﺒﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠ﻋﺎﻣﴼ.
وﻗﺎل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ" :إذا ﻟﻢ ﻧﻘﺮ
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﺴﻨﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺟﺪﴽ أن
ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﺪ اﻟﻮﻗﺖ ،وإﻟﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ".

روﺳﻴﺎ ّ
ﺗﻬﺪد ﺑﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ أﻧﺒﺎء ﻛﺎذﺑﺔ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻪ إﻳﻔﺎﻧﻜﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن أن ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻧﺼﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ّ
ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﺳﻮداء.
وأﻣـ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎدة
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﻮن أﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤ ــﺪد أي ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ً
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ .وأﻟﻐﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﻠﺰم وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ )(CIA
ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ

ﺿﺮﺑﺎت ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺮة )درون( ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
وأﻟ ـ ـﻐـ ــﻰ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارا أﺻـ ـ ــﺪره
ﺳﻠﻔﻪ ﺑ ــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ،اﻟ ــﺬي واﺟ ــﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑ ـﻌ ــﺪم اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻋ ـ َـﻤ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫــﺎب ﻳﺸﻨﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ووﻛﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﻀــﺮﺑــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻧﺸﺮ
ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺮر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺮوﺳﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﴼ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﳌﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن روﺑﻞ
) ٢٢٧٥٠دوﻻرﴽ( ﻟﻨﺸﺮ "أﻧﺒﺎء
ﻛﺎذﺑﺔ" .وأﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﺼﺎﻻت "روﺳﻜﻮﻣﻨﺎدزور"
ﺳﺘﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﺗﻤﺴﺢ اﳌﻨﺎﻓﺬ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ
اﳌﺨﺎوف.

ةديرجلا
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رياضة

الجولة  ١٦لدوري ڤيڤا :فوز القادسية على الكويت يؤجل الحسم
الصراع على الهبوط يحتدم ...وكاظمة عاد بعد إبعاد أولفيرا

حازم ماهر

ّقدم القادسية مستوى
جيدا أمام الكويت ،وكان
األحق واألجدر بتحقيق
الفوز ،ليبقى اللقب في
الملعب حتى إشعار آخر،
وعادل فوز السالمية على
الفحيحيل رصيد السماوي
مع األبيض على القمة ،في
حين تأكد استمرار الصراع
على الهبوط حتى الجولة
األخيرة.

صـبــت الـتــوقـعــات قـبــل لقاء
الـ ـك ــوي ــت والـ ـق ــادسـ ـي ــة ضـمــن
منافسات الـجــولــة  16لــدوري
ڤ ـي ـڤــا ل ـل ــدرج ــة ال ـم ـم ـت ــازة فــي
ّ
م ـص ـل ـحــة األب ـ ـيـ ــض ،ل ـك ــن ك ــرة
القدم أكدت مجددا أنها ساحرة
مكيرة نتائجها مثيرة وأحيانا
مــريــرة ،وذل ــك بـتـفــوق األصـفــر
ب ـهــدف ـيــن م ـقــابــل ه ـ ــدف ،وهــي
النتيجة التي منحت البطولة
م ـ ــذاق ـ ــا خ ـ ــاص ـ ــا ،حـ ـي ــث أب ـق ــت
على المنافسة على اللقب إلى
حد ما!
وفي صراع البقاء المحتدم،
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء وال ـت ـض ــام ــن
خـطــوة ج ـيــدة بـتـعــادلـهـمــا مع

ال ـن ـص ــر وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،فـ ــي حـيــن
ت ــراج ــع الـفـحـيـحـيــل والـشـبــاب
خ ـطــوة بـخـســارتـهـمــا عـلــى يد
السالمية وكاظمة ،وهو األمر
ال ـ ــذي ي ــؤك ــد أن هـ ــذا ال ـص ــراع
سـيـسـتـمــر حـتــى ال ـن ـهــايــة ،مع
الوضع في االعتبار أن الفرق
الثالثة لعبت مـبــاراة أكثر من
األحمر.
ه ــذا الـتـقــريــر يـلـقــي الـضــوء
عـلــى إيـجــابـيــات ه ــذه الـجــولــة
وسلبياتها.

ّ
تفوق أصفر
استحق القادسية تحقيق

الحكام في الميزان
أداء متميز جــدا للحكام شهدته الجولة
ال ـ  ،16فلم تكن هناك ق ــرارات مــؤثــرة ،ابتداء
من حكم مباراة السالمية والفحيحيل علي
محمود ،الذي أدار المباراة بكفاءة ،واحتسب
ركلة جزاء صحيحة لـ"السماوي" ،مرورا بحكم
مباراة كاظمة والشباب عمار أشكناني ،الذي
وصل باللقاء إلى ِّبر األمان ،وساعده على ذلك
عدم اعتراض أي من الفريقين ،إلى جانب عدم
التردد في قراراته ،منها طرد العب الشباب
أحمد أبومريوم.

كما َّ
تميز حكم مباراة العربي والتضامن
هــاشــم ال ــرف ــاع ــي ،الـ ــذي احـتـســب رك ـلــة ج ــزاء
صحيحة ل ــ"األخ ـض ــر" ،وكــذلــك حـكــم م ـبــاراة
ال ـج ـهــراء وال ـن ـصــر عـبــدالـلــه ال ـك ـن ــدري ،ال ــذي
احتسب ركلة جزاء صحيحة للجهراء ،وصوال
إلــى الحكم البحريني عيسى عبدالله ،الذي
أدار مـبــاراة الكويت والقادسية ،ومــا يؤخذ
عليه فقط ،هو سماحه لتلقي الالعبين الذين
ت ـعــرضــوا لــإصــابــة لـلـعــاج فــي المستطيل
األخضر ،األمر الذي تسبب في إهدار الوقت.

عقلة :القادسية استحق الفوز

عادل عقلة

ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـك ــوي ــت ،ب ـعــد أن
كان األفضل واألنشط واألكثر
رغـ ـ ـب ـ ــة فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز،
ّ
وتميز يــوســف نــاصــر وأحمد
الــريــاحــي بــالـســرعــة والـنـشــاط
بـ ـع ــد دع ـم ـه ـم ــا م ـ ــن ع ـب ــدال ـل ــه
مـ ـ ـ ـ ــاوي وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـظـ ـفـ ـي ــري،
وت ـع ــد الـ ـمـ ـب ــاراة ه ــي األف ـضــل
بالنسبة إلى المدرب الروماني
إيـ ــوان مــاريــن عـلــى المستوى
ال ـخ ـط ـط ــي ،وأداره ـ ـ ـ ــا ب ـك ـفــاءة
واقتدار ونجح في إبطال خط
هجوم األبيض تماما.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،فـ ـ ــإن ال ـك ــوي ــت
بالغ في الدفاع ،كما أن العبي
"الدائرة" وهم المغربي عصام

أكــد نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة فــي ن ــادي الـكــويــت ع ــادل عقلة،
ً
أن القادسية استحق الفوز في مواجهة فريقه ،مشيرا إلى أن
المباراة جاءت مملة وبعيدة عن المستوى الحقيقي للفريقين.
وقال عقلة ،إن األبيض واألصفر تأثرا بالضغوط الواقعة
عليهما في ظل رغبة الكويت في مالمسة اللقب ،وأخرى مماثلة
للقادسية فيما يـخــص اإلب ـقــاء عـلــى أمــل الـمـنــافـســة ،وهــو ما
انعكس سلبا على المستوى العام للمباراة.
وأضــاف أن الكويت ال يزال يملك مصيره فيما يخص حسم
اللقب ،وهو ما يخفف من آثار الخسارة التي تعرض لها األبيض
في مواجهة القادسية .واعترف عقلة أن األصفر كان األكثر انسجاما
فــي شــوط الـمـبــاراة األول ،وتمتع بتقارب فــي الخطوط ،بينما
عــانــى األب ـيــض الـتـبــاعــد وع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ب ـنــاء هجمات
بالشكل الصحيح.
وفي السياق نفسه ،انتقد عدد من العبي الكويت تعمد
فــريــق الـقــادسـيــة اضــاعــة الــوقــت ،السـيـمــا فــي الـشــوط
الثاني ،مؤكدين أن العبي األصفر كانوا سببا في
غـيــاب المتعة الـكــرويــة المعتادة فــي مواجهات
الفريقين.

لقطات
• أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة القادسية بالجهازين الفني
واإلداري والالعبين في غرفة خلع المالبس ،بعد اجتماع سريع
عقد معهم.
• سيطرت حالة من الوجوم على العبي الكويت عقب انتهاء اللقاء
مباشرة ،وتدخل عدد من أعضاء المجلس إلخراجهم من هذه الحالة،
خصوصا أن األبيض مازال األقرب للقب.
• تدخل نائب رئيس جهاز الكرة في نــادي الكويت عــادل عقلة
للتهدئة بين مدير األبيض محمد الهاجري ،ونائب رئيس جهاز
الكرة في القادسية نواف المطيري ،بعد تالسنهما عقب انتهاء اللقاء.
• استقبل العبو كاظمة زميلهم عبدالله الظفيري ،الذي شارك في
مباراة الشباب بديال بالترحاب ،بعد تعافيه من العملية التي خضع
لها لعالج قطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة.
• على الرغم من خسارة التضامن نقطتين ثمينتين أمام العربي،
ف ــإن الـجـهــاز الـفـنــي أش ــاد ب ــأداء الــاعـبـيــن ،وأك ــد لـهــم أنـهــم قطعوا
خطوة مهمة في البقاء في "الممتاز" ،وطالبهم باالستمرار على هذا
المستوى في الجولتين األخيرتين.

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوة وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ح ـم ـيــد
مـ ـي ــدو افـ ـتـ ـق ــدا ت ـم ــام ــا ل ـلــربــط
بين الخطوط ،فجاء أداؤهـمــا
الدفاعي متوسطا والهجومي
دون ال ـم ـس ـتــوى ،ول ــم يتحرك
الـ ـم ــدرب م ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه من
أجــل العمل على ربــط الوسط
ب ــالـ ـهـ ـج ــوم ،ل ــذل ــك لـ ــم يـتـمـكــن
فيصل زايد وجمعة سعيد من
القيام بمهامهما.

السماوي يكسب
اقـتـنــص الـســالـمـيــة  3نـقــاط
غالية من بين أنياب الفحيحيل،
واألمر يرجع إلى تفوق السوري
فراس الخطيب الذي ّقدم واحدة
مـ ــن أفـ ـض ــل مـ ـب ــاري ــات ــه ،وقـ ــاد
زمــاء ه بشكل نموذجي ،وكان
شعلة من النشاط.
ك ـ ـ ــان ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ب ـ ـ ـ ــدوره،
األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل واألك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر هـ ـج ــوم ــا
وسـيـطــرة ،السيما فــي الشوط
األول ،لكن الفريق الــذي يبالغ
في إهــدار الفرص يستحق في
ال ـن ـهــايــة ال ـخ ـس ــارة ،عـلـمــا بــأن
األحـمــر كــان يستحق التعادل
على أقل تقدير.

عودة البرتقالي
ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـ ـنـ ــاك أم ـ ـ ـ ــورا ال

الفهد :مباراة تعادل بطولة
شدد رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد
على أهمية مواجهات فريقه مــع الكويت ،مؤكدا
أن الـفــوز فــي مـبــاراة تجمع بينهما يـعــادل الفوز
ببطولة.
وقال الفهد لـ "الجريدة" ،إن الثقة كبيرة في العبي
القادسية وقدرتهم على العودة في أصعب األوقات،
مشيرا إلى أن األصفر لن يفقد األمــل ،وسينافس
على لقب الدوري حتى المباراة األخيرة.
وأضاف أن فوز األصفر أعاد بطولة الدوري إلى
أرض الملعب ،مؤكدا ان المباريات المقبلة ستشهد
منافسة كبيرة.
وبين أن ثقة مجلس إدارة القادسية في الالعبين
والمدرب الروماني ايوان مارين لم تهتز مطلقا ،رغم
تذبذب النتائج هذا الموسم.
وعاشت جماهير القادسية فرحة كبيرة بالفوز
على الكويت ،ورصد بعض داعمي الفريق بعض
ال ـم ـبــالــغ ال ـمــال ـيــة لــاعـبـيــن نـظـيــر م ــا ق ــدم ــوه في
مواجهة األبيض.

ي ـع ـل ـم ـه ــا أح ـ ــد ب ـ ـشـ ــأن ع ــاق ــة
الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي ال ـســابــق
ت ـ ـ ــون ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا بـ ــاع ـ ـبـ ــي
ك ــاظـ ـم ــة ،ف ـح ـي ـن ـمــا تـ ــم إنـ ـه ــاء
عـقــده ،استعاد الفريق رونقه
ومـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواه ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـح ــت
قـ ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب عـبــدالـحـمـيــد
العسعوسي مستوى متميزا،
خصوصا في الشوط الثاني.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوسـ ـ ــي
بتغييراته ا لـثــا ثــة (الحبيتر،
بورسلي ،الظفيري) هــو نجم
البرتقالي بال جدال.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ـ ّـدم ال ـش ـب ــاب
م ـس ـتــوى م ـق ـبــوال ف ــي ال ـشــوط
األول ،وكان األكثر هجوما ،لكن

تعادل عادل
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاود ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي هـ ــواي ـ ـتـ ــه
المفضلة في إحراز األهداف في
الدقائق األخيرة ،والتي حسمت
له العديد من النقاط ،كان آخرها
ه ـ ــدف ح ـس ـي ــن الـ ـم ــوس ــوي فــي
مرمى التضامن في الدقيقة 88
من ركلة جزاء صحيحة.
ون ـجــح األخ ـض ــر ف ــي الـتـقــدم
بـ ـع ــد هـ ـج ــوم ــه ال ـ ـ ـضـ ـ ــاري ،لـكــن
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدوا الـ ـت ــركـ ـي ــز
وكلفهم األمــر هدفين في شباك

همسات
اي ــوان مــاريــن :أدرت المباراة بـكـفــاءة ...الفوز دفــع القدساوية
لإلشادة بك ...والخسارة كانت تعني رحيلك.
محمد عبدالله :الخسارة ليست نهاية المطاف ،غير أن الكويت
لم يقدم في الفترة األخيرة المستوى المعهود عنه.
عبدالحميد العسعوسي :ق ــراءة جـيــدة فــي لـقــاء كاظمة مع
الشباب ،وتغييرات فعالة ...تستحق الحصول على فرصة في
الموسم المقبل.
محمد دهيليس :فريقك قدم مباراة متميزة ...لديك بعض الالعبين
ال يستحقون اللعب ...لكن بصماتك واضحة على الفحيحيل.
أحمد عبدالكريم :حصدت النقطة العاشرة على التوالي ...أين
كنت من بداية الموسم؟

الجهراء يواصل تفوقه
مــن الـمــؤكــد أن الـنـقـطــة التي
حصل عليها الجهراء من النصر
أمــر مهم للغاية ،دعـمــت موقفه
في البقاء ،وواصل الفريق تألقه
ّ
وقدم مستوى ال بأس به ،وكان
قريبا بالفعل مــن التعادل لوال
ركلة الجزاء التي أهدرها دمبلي.
أما النصر فلعب بأقل مجهود
ممكن لــديــه ،فالفريق لــن يهبط
وض ـ ـمـ ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ،ول ـ ـ ــن ي ــدخ ــل
المربع الذهبي ،لذلك حان الوقت
للجهاز الـفـنــي بـقـيــادة الـمــدرب
ظ ــاه ــر ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي فـ ــي ت ـجــربــة
العديد من الالعبين في الفترة
المقبلة.

السيد :غياب الحافز وراء تراجع أداء العربي
أرج ــع م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بالنادي
العربي الـســوري حسام السيد تراجع أداء ونتائج
األخضر في الجوالت االربع االخيرة إلى غياب الحافز
لدى الالعبين ،السيما أن الفريق يعيش في مأمن من
الهبوط ،وهو أيضا خارج المنافسة على لقب الدوري،
مما أسهم في غياب الــروح التي ظهر بها االخضر
منذ بداية الموسم.
وحقق العربي نقطتين مــن أصــل  12فــي آخــر 4
جوالت ،حيث خسر من الكويت والجهراء وتعادل مع
النصر والتضامن.
وقــال" :عامل اإلرهــاق واالجهاد البدني لالعبين
ساهم ايضا في تراجع مستوى االداء ،السيما أن
الـفــريــق ال يملك دك ــة ب ــدالء مـتـعــددة ال ـخ ـيــارات ،في
ظل الظروف القسرية التي عاناها في هذا الموسم
ت ـحــديــدا ،مـمــا أجـبــر الـجـهــاز الـفـنــي عـلــى االعـتـمــاد
على عــدد معين ومـحــدود مــن الالعبين فــي جميع
الـمـبــاريــات ،وذل ــك أسـهــم فــي زي ــادة الحمل البدني
على عاتقهم منذ بداية الموسم" .وأكــد انه عمد في

األبيض يتصدر دوري الكرة النسائية
تصدر فريق نادي الكويت قمة بطولة دوري كرة القدم النسائية
ً
ً
بعدما حقق فــوزا مستحقا أمس األول على فريق نــادي سلوى
الصباح بهدفين من دون رد ،ليرفع الفائز رصيده إلى  13نقطة،
ً
في حين تجمد رصيد الخاسر عند  9نقاط ،محتال بها المركز
الرابع.
وفــي مباراة أخــرى ،اكتسح فريق أكاديمية يوفنتوس فريق
سيفن بنصف درزن من األه ــداف ،ليضع بذلك أول  3نقاط في
رصيده ،احتل بها المركز العاشر (قبل األخير) ،في حين تجمد
رصيد سيفن عند المركز التاسع وله  7نقاط.
يذكر أن الــدوري النسائي ينظمه اتحاد الكرة للمرة األولــى،
ويقام من دور واحد ،على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز األربعة
األول ــى لـلـمــربــع الــذه ـبــي ،ال ــذي سـيـقــام بـنـظــام الـمـقــص ليتأهل
الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الفريق تأثر تماما بالنواحي
البدنية في الشوط الثاني.

عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور ،وح ـي ـن ـم ــا ش ـعــر
ب ـخ ـطــورة مــوقـفـهــم نـجـحــوا في
إدراك التعادل ،وهو األمــر الذي
ّ
يمثل لغزا على المدرب السوري
حسام السيد حل طالسمه!
فــي الـمـقــابــل ،ق ــدم الـتـضــامــن
مستوى متميزا هجوما ودفاعا،
وك ـ ـ ــان ق ــري ـب ــا مـ ــن ال ـ ـفـ ــوز ،ل ــوال
ح ــال ــة ال ـس ــرح ــان ال ـت ــي أصــابــت
خط دفاعه ،الحارس المخضرم
ش ـه ــاب كـنـكــونــي وخ ــط هـجــوم
الـفــريــق أفـضــل مــا فــي الـمـبــاراة،
ون ـ ـق ـ ـطـ ــة مـ ـ ــن أن ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـع ــرب ــي
بالتأكيد أفضل من ال شيء.

جانب من لقاء نادي الكويت ونادي سلوى الصباح

مواجهة والتضامن ،الــى تغيير خطة اللعب
للمرة االولى هذا الموسم ،بحثا عن االعتماد
على االندفاع الهجوم والضغط على الخصم،
مستغال عامل االرض والجمهور ،وتقدمه
بـهــدف فــي ال ـشــوط االول ،لكنه لــم يستغل
أفضليته ووق ــع فــي أخ ـطــاء كلفته خـســارة
النقاط الثالث .وتابع" :نحن حاليا أمام فترة
توقف طويلة سنستغلها للتعديل ،قبل
بداية منافسات بطولة كأس
سمو األمير ،والتي نسعى
خاللها لتقديم أفضل ما
لدينا" ،الفتا إلى أن النية
تتجه للعب مباراتين
ودي ـت ـي ــن خ ـ ــال ف ـتــرة
الـتــوقــف المقبلة ،وتم
الـتـنـسـيــق م ــع نــاديــي
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وخ ـي ـط ــان
لمواجهتهما وديا.

حسام السيد

أزرق الشواطئ يواجه اليابان
في «اآلسيوية» اليوم
ي ـس ـت ـهــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
الشاطئية مشواره في بطولة كأس آسيا ،التي
تستضيفها مدينة باتايا التايلندية ،حينما
يواجه المنتخب الياباني في الرابعة والنصف
مساء اليوم ،بتوقيت الكويت ،ضمن منافسات
المجموعة الثالثة ،التي تضم ايضا منتخبي
البحرين وقطر.
ويسعى الجهاز الفني لألزرق ،بقيادة المدرب
المصري أحمد عبدالرازق ،إلى تحقيق الفوز اليوم
على المنافس رغــم صعوبة المهمة ،بحثا عن
التأهل للدور الثاني عن هذه المجموعة ،السيما
أن هناك تطلعات للتأهل لبطولة كأس العالم.
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الكويت يواصل تفوقه على القادسية في «السلة»
جابر الشريفي

شهدت منافسات الجولة
الثالثة من الدوري الممتاز
تغلب الكويت على القادسية
 ،63-74وفوز الجهراء على
الشباب  ،65-86وكاظمة
على القرين  ،68-90لينفرد
األبيض بصدارة الترتيب
برصيد  6نقاط.

نجح فريق الكويت في تحقيق
الـ ـف ــوز ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره ال ـقــادس ـيــة
بـنـتـيـجــة  ،63-74ف ــي ال ـم ـب ــاراة
التي جمعتهما أمس األول على
صــالــة فجحان هــال المطيري،
ضمن منافسات الجولة الثالثة
من الدوري الممتاز ،التي شهدت
أيـضــا ف ــوز كــاظـمــة عـلــى الـقــريــن
 ،68-90والـجـهــراء على الشباب
.65-86
بـهــذه النتائج انـفــرد الكويت
ب ـصــدارة تــرتـيــب الـفــرق برصيد
 6نـقــاط ،أم ــام كاظمة والـجـهــراء
والقادسية بــ 5نقاط لكل منهم،
ثم القرين والشباب بثالث نقاط.
وج ـ ــاءت م ـب ــاراة ال ـكــويــت مع
القادسية سريعة في بدايتها من
الطرفين ،قبل أن يفرض األبيض
سيطرته ويتقدم سريعا ،15-3
بـفـضــل تـمـيــز عـبــدالـلــه الـشـمــري
ف ــي االخـ ـت ــراق ــات أس ـف ــل ال ـس ـلــة،
إلــى جانب تألق حسين الخباز
وم ـح ـم ــد ع ــدن ــان ف ــي الـمـتــابـعــة
أسفل السلة ،إال أن أداء األبيض
تراجع بعدها بشكل الفت ،األمر
ال ـ ــذي س ـمــح لــأص ـفــر بــال ـعــودة
إل ــى أج ــواء ال ـم ـبــاراة ،بـعــد تألق
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن مـ ــرت ـ ـضـ ــى ف ــي
التصويب من خارج القوس ،إلى
جانب اختراقات صالح يوسف
وعبدالعزيز الحميدي ،ما منح
القادسية التقدم مع نهاية الربع
األول لصالحه .18-19
واس ـت ـعــاد الـكــويــت السيطرة

●

الكويت والقادسية

محاولة تسجيل كويتاوية تحت سلة القادسية (تصوير جورج ريجي)
ع ـلــى زم ـ ــام الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي الــربــع
الـثــانــي ،مــن خــال تطبيق دفــاع
المنطقة "ال ـ ــزون" ،مــع االعـتـمــاد
على الهجمات المرتدة السريعة
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ح ـمــد
ومـحـمــد ع ــدن ــان ،ال ـلــذيــن وسعا
ال ـفــارق إل ــى  9نـقــاط  ،28-وســط
األخـطــاء الكبيرة التي وقــع بها
العبو القادسية ،لينهي األبيض
الربع الثاني لمصلحته بفارق 11
نقطة (.)32-43

ً
يغادر البالد مساء اليوم وفد فريق الكويت لكرة اليد متجها إلى العاصمة
ً
القطرية الدوحة ،إلقامة معسكر تدريبي هناك مدة  10أيام ،وذلك استعدادا
لخوض منافسات البطولة اآلسيوية الحادية والعشرين لألندية أبطال
ً
الدوري ،المقرر أن يستضيفها اعتبارا من  20الجاري حتى  2أبريل المقبل.
يـتــرأس وفــد األبـيــض هيثم الــرشـيــدي ،ويـضــم كــا مــن فيصل العنزي
ً
إداريا ،والجهاز الفني للفريق بقيادة الجزائري سعيد حجازي ،ومساعده
الفرنسي تومي ،ومدرب حراس المرمى التونسي أيمن الشيخ ،واخصائي
العالج الطبيعي ياسين بوكر ،باالضافة إلى  23العبا هم محمد الغربللي،
ومتعب المطيري ،ومـشــاري طــه ،وعبدالعزيز الــدوســري ،ومـبــارك دحــل،
وعبدالعزيز الشمري ،وسعود الضويحي ،ومشعل طه ،ومبارك العنزي،
وعبدالله الخميس ،وأحـمــد الـفــرحــان ،وصــالــح الـمــوســوي ،وعبدالرحمن
البالول ،وخالد الغربللي ،وعلي صفر ،ومشاري صيوان ،ونواف الشمري،
ويعقوب اسيري ،وعبدالله عيسي ،وعبدالعزيز وليد ،وعلي الفيلكاوي،
ومحمد عبدالهادي ،وسعود الجريد.
من جانبه ،أكد مدرب الفريق سعيد حجازي ،أن الالعبين سيخضعون
خالل فترة المعسكر لبرنامج تدريبي مكثف هدفه االساسي التركيز على
الجوانب الخططية والتكتيكية والمحاضرات التحضيرية "الفيديو" ،إلى
جانب بعض التدريبات البدنية للمحافظة على مستوى اللياقة ،وهناك
احتمال لخوض مباراة تجريبية أو اثنتين على أقصى تقدير.
وقال حجازي "المفترض انضمام المحترفين البحرينيين الثالثة محمد
عبدالحسين ومحمد ميرزا وحسين الصياد إلى معسكر الفريق بقطر بهدف
االندماج مع باقي الالعبين والتعود على خطط اللعب ،أما المصري أحمد
األحمر فسينضم إلى الفريق في الكويت قبل البطولة".

ضرب نانت موعدا مع باريس سان جرمان ،حامل اللقب
في المواسم األربعة األخيرة ،في الدور نصف النهائي بكأس
فــر نـســا ،بتغلبه على مضيفه فيتريه مــن ا لــدر جــة الرابعة
-2صفر.
وسجل البرازيلي غابريال بوشيليا ( )25والكرواتي أنتونيو
مانتشي ( )44الهدفين.
ويحل نانت ضيفا على سان جرمان بملعب بارك دي برانس
مطلع أبريل المقبل .وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين
ليون ورين.
ولم يواجه سان جرمان ،الذي خسر لقبه في كأس الرابطة
الفرنسية أمام غانغان  2-1في ربع النهائي ،أي صعوبة للتأهل
إلى المربع الذهبي للكأس ،بعدما تخلص بسهولة من ضيفه
ديغون -3صفر في  26فبراير ،بفضل ثنائية العبه األرجنتيني
أنخل دي ماريا.
وتأهل ليون إلى نصف النهائي ،بفوزه على كاين  ،1-3فيما
تغلب رين على ضيفه أورليان من الدرجة الثانية -2صفر في
 27فبراير.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في  2و 3أبريل.

محمد عبدالعزيز

يتطلع فريق كاظمة لالنفراد بقمة الدوري الممتاز للكرة الطائرة،
عندما يلتقي في السادسة والنصف من مساء غد السبت نظيره
العربي على صالة فجحان هالل المطيري بحولي ،وذلــك ضمن
منافسات الجولة السادسة ،وفي التوقيت نفسه يلتقي الكويت
مع القادسية على صالة يوسف شاهين بالعديلية في مباراتهما
المؤجلة من المرحلة الرابعة.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يسعى البرتقالي المتصدر برصيد 10
نقاط وبفارق نقاط األشواط عن القادسية الثاني ،للمحافظة على
سلسلة انتصاراته ،واالنـفــراد بقمة الــدوري على حساب العربي
المتأخر في المركز الرابع برصيد  8نقاط وفارق نقاط األشواط،
خلف الكويت ،والساعي كذلك لتعويض خسارته أمــام األبيض
ً
في الجولة الماضية ،طمعا في الدخول في حسبة المنافسة على
المراكز األولى في البطولة.
وسيحاول مدرب البرتقالي الصربي الكسندر استغالل معنويات
ً
العبيه المرتفعة لحسم اللقاء ،معتمدا على خبرة العبيه ناصر
الــرفــاعــي وعبدالله بوفتين ،فــي حين يــأمــل م ــدرب العربي سعد
يعقوب إيقاف تقدم البرتقالي ودخول المنافسة على اللقب.

وتراجع أداء الطرفين في الربع
ال ـثــالــث وس ــط أفـضـلـيــة نسبية
لمصلحة الـكــويــت ،ال ــذي اعتمد
م ــدرب ــه األل ـم ــان ــي بـيـتــر شــومــرز
على إشراك جميع العبيه الذين
ي ـت ـس ـمــون ب ــال ـل ـعــب ال ـج ـم ــاعــي،
عـلــى الـعـكــس م ــن خـصـمــه ال ــذي
أص ــر عـلــى الـلـعــب الـ ـف ــردي ،مما
مكن الكويت من توسيع الفارق
ف ــي نـهــايــة ال ــرب ــع ال ــى  13نقطة
(.)48-61

ً
«يد» الكويت إلى قطر استعدادا لـ «اآلسيوية»

نانت يتأهل لنصف نهائي
كأس فرنسا

طائرة كاظمة لالنفراد
بالقمة أمام العربي

وبدأ الكويت الربع االخير من
حيث أنهى سابقه ،ليرفع الفارق
الى  18نقطة  ،48-66قبل أن يرمي
ال ـقــادس ـيــة ب ـكــل ث ـق ـلــه ،ويـتـمـكــن
من فرض أسلوبه عبر االعتماد
على الهجمات المرتدة السريعة،
ليتمكن من تقليص الفارق إلى 7
نقاط  ،68-61إال أن خروج نجمه
عبدالعزيز الحميدي باألخطاء
الـخـمـســة ،وتـمـيــز راش ــد الــربــاح
وحمد عــدنــان ،مكن الكويت من

انهاء اللقاء لصالحه .63-74

 3مباريات اليوم
وتنطلق في الرابعة والنصف
عصر اليوم منافسات المرحلة
الرابعة من عمر البطولة ،حيث
ي ـل ـت ـق ــي الـ ـشـ ـب ــاب م ـ ــع الـ ـق ــري ــن،
تـتـبـعـهــا مـ ـب ــاراة ال ـق ــادس ـي ــة مع
الجهراء ،ثم أخيرا يلتقي الكويت
مع كاظمة.

اليرموك والفحيحيل
يقصان شريط «أولى اليد»
تنطلق غدا منافسات دوري الدرجة األولى
لكرة اليد ،بإقامة مباراتين على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،ضمن المجموعة
األول ـ ـ ــى ،ح ـيــث يـلـتـقــي ف ــي ال ـخــام ـســة مـســاء
اليرموك مع الفحيحيل ،ويليها في السادسة
والنصف مباراة النصر والشباب.
في المباراة األولــى يطمح اليرموك ،الذي
أنهى ال ــدوري الـعــام فــي المركز السابع ،إلى
تحقيق ب ــداي ــة ق ــوي ــة ،وح ـصــد أول نقطتين
على حساب الفحيحيل الطامع في تعويض
تــأخــره بالقسم األول للمركز الـثــالــث عشر،
وتقديم عرض جيد يمكنه من المنافسة على
المراكز األولى.
وينطبق الشيء ذاته على المباراة الثانية،
التي يأمل فيها النصر (ثامن الــدوري العام)
وضع قدمه في المنافسة على اللقب مبكرا ،عبر
بوابة الشباب الذي أنهى مشواره في القسم
األول بالمركز العاشر ،والساعي كذلك لتقديم
نفسه بشكل جيد في ظهوره األول بالبطولة.
يذكر أن مباريات المجموعة الثانية ،التي تضم
الـقــريــن والصليبيخات والـجـهــراء وخيطان
والتضامن ،تبدأ الخميس  14الجاري.

مدرب الكويت سعيد حجازي

وفي المباراة الثانية ،يأمل األبيض الثالث مواصلة مسيرته
الناجحة في الــدوري ،وإضافة فوز جديد إلى سجله الخالي من
الهزائم ،وتعميق جراح القادسية الثاني بعد سقوطه أمام كاظمة
الثالثاء الماضي ،والطامع كذلك في استعادة اتزانه ونغمة الفوز
ً
مجددا على أمل مواصلة المنافسة على اللقب.
ويأمل مــدرب األبيض التونسي خالد بلعيد استغالل نشوة
ً
العبيه ومستواهم المميز لدك حصون القادسية ،معتمدا على خبرة
عامر السليم وسلطان خلف والليبرو إبراهيم موسي ،في حين
سيحاول مدرب القادسية الصربي دراغان تصحيح أخطاء اللقاء
ً
األخير ،وخصوصا الدفاعية واستقبال الكرة األولى ،في محاولة
منه للتصدي لقوة األبيض والظفر بنتيجة المباراة.

ً
خوانفران يتلقى عرضا لتجديد عقده
تلقى العــب أتلتيكو مدريد ،الدولي خوانفران توريس،
عــرضــا مــن نــاديــه لـتـجــديــد ع ـقــده لـمــوســم آخ ــر مــع الـفــريــق
اإلس ـبــانــي ،وف ــي ح ــال مــوافـقــة الــاعــب سيكمل بــذلــك عامه
الـتــاســع مــع الـفــريــق ال ــذي انـضــم إلـيــه ع ــام  2011قــادمــا من
أوساسونا اإلسباني.
ويحظى الظهير األيمن للروخيبالنكوس ( 34عاما)
بحب واح ـتــرام مشجعي وان ــدا ميتروبوليتانو،
وم ـنــذ انـضـمــامــه لـلـفــريــق تـنـبــأ رئ ـيــس ال ـنــادي،
إن ــريـ ـك ــي سـ ـي ــري ــزو ،ب ــأن ــه سـ ـي ــرت ــدي قـمـيــص
المنتخب اإلسـبــانــي ،وهــو مــا تحقق بالفعل،
ح ـيــث اس ـت ــدع ــاه دي ــل بــوس ـكــي لــان ـض ـمــام إلــى
الروخا تحت قيادته عام .2012
الجدير بالذكر أنه منذ انضمام الالعب إلى األتلتي ،فاز ببطولة
الــدوري اإلسباني لكرة القدم (الليغا) مرة واحــدة ،وبكأس الملك
مرتين ،وكأس السوبر األوروبية مرتين ،والدوري األوروبي مرتين،
وكأس السوبر اإلسبانية مرة ،وبطولة أمم أوروبا مرة واحدة
مع المنتخب اإلسباني .ورغــم أن الـنــادي يسعى دومــا إلى
توفير أكثر من بديل في المركز الواحد ليتمتع بقدرة أكبر
على المنافسة ،فإن انضمام شيمي فيرساليكو وأرياس
في المواسم األخيرة إلى صفوف الفريق لم يؤثر على
مشاركة خوانفران الحاسمة مع الفريق.

خوانفران

دنفر يعكر على جيمس إنجاز تجاوزه مايكل جوردان
عكر د نـفــر ناغتس على ليبرون جيمس فرحة
تجاوزه مثاله األعلى أسطورة شيكاغو بولز مايكل
جوردان من حيث عدد النقاط ،بفوزه على مضيفه
لوس أنجلس ليكرز  99-115أمس األول ،في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين ،واضعا بذلك حدا
لسلسلة من  3هزائم متتالية.
وع ـ ــادل جـيـمــس رق ــم جـ ـ ــوردان ( 32292نـقـطــة)
بنقاطه ال ــ 12األولــى من أصــل  31في المباراة ،ثم
تجاوزه بسلة قبل  5.38دقائق على نهاية الشوط
األول ،راف ـعــا رص ـيــده اإلج ـمــالــي فــي خ ـتــام الـلـقــاء
الــى  32311نقطة فــي  1190مـبــاراة (مقابل 1072
لجوردان).
وسـيـكــون ال ـهــدف الـتــالــي لجيمس نـجــم ليكرز
السابق كوبي براينت ( 33643نقطة) ،علما أن الرقم
القياسي مسجل باسم أسطورة أخرى من ليكرز هو
ويلت تشامبرالين ( 38387نقطة) ،بينما يحتل كارل
مالون المركز الثاني (.)36928
وأقر جيمس قبل المباراة بأنه "ارتدي هذا الرقم
بسبب مايك .عشقت هذه اللعبة بسبب مايك .أنا
أتعامل مع اإلنجازات كما تأتي ،إنه لشرف أن يذكر
اسمي بين العظماء".

وأص ـ ـبـ ــح س ـ ــان أن ـت ــون ـي ــو س ـب ـي ــرز س ــاب ـع ــا فــي
المنطقة الغربية بنفس عــدد انـتـصــارات وهزائم
كليبرز الثامن ( 37مقابل  ،)29بفوزه الرابع تواليا
وج ــاء على حـســاب مضيفه أتالنتا هــوكــس -111
 ،104بـفـضــل الم ــارك ــوس أل ــدري ــدج ( 32نـقـطــة مع
 9م ـتــاب ـعــات) ودي ــري ــك وايـ ــت ( 18م ــع  9تـمــريــرات
حاسمة).
وفــي الـمـبــاريــات األخ ــرى ،قــاد زاك الفـيــن شيكاغو
بولز للفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 107-108
بتسجيله  39نقطة ،بينها سلة الحسم في آخــر 1.6
ثانية من اللقاء ،على غرار غوردن هايوورد الذي أهدى
بوسطن سلتيكس فوزا قاتال على ساكرامنتو كينغز
 109-111بسلة في آخر ثانيتين.
وفـ ــاز م ـيــامــي ه ـيــت ع ـلــى ت ـش ــارل ــوت هــورنـتــس
 ،84-91ود ي ـت ــرو ي ــت بـيـسـتــو نــز ع ـلــى مينيسوتا
تـمـبــروولـفــز  ،114-131وواش ـن ـطــن وي ـ ــزاردز على
داالس مافريكس  ،123-132وبروكلين نتس على
كليفالند كــافــالـيـيــرز  ،107-113ويــوتــا ج ــاز على
نيو أورليانز بيليكانز  ،104-114وفينيكس صنز
على نـيــو يــورك نيكس  96-107بعد  41نقطة من
ديفن بوكر.

يوفنتوس يستعد ألتلتيكو بمواجهة أودينيزي
في المرحلة  27من الدوري
اإليطالي ،حيث اقترب ًمن
إحراز لقبه الثامن تواليا،
يستعد يوفنتوس لموقعته
المرتقبة مع أتلتيكو مدريد
اإلسباني في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،باستقبال
أودينيزي اليوم.

العبو يوفنتوس خالل المباراة الماضيه أمام نابولي

يستعد يوفنتوس لموقعته المرتقبة مع
أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي فــي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،باستقبال أودينيزي اليوم
في المرحلة  27من ال ــدوري اإليطالي ،حيث
ً
اقترب من إحراز لقبه الثامن تواليا.
ويستقبل فريق "السيدة العجوز" الثالثاء
أتلتيكو مــدريــد بعد سقوطه أمــامــه بثنائية
نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال،
مـمــا يعني أن فــريــق ال ـمــدرب ماسيميليانو
أليغري مطالب بتسجيل هدفين على األ قــل
لإلبقاء على آمــالــه بمواصلة الـمـشــوار نحو
اللقب القاري.
لكن على الـســاحــة المحلية ،تـبــدو األمــور
أس ـهــل بـكـثـيــر ،فـقــد خـطــا يــوفـنـتــوس خـطــوة
كـبـيــرة نـحــو لـقـبــه الـثــامــن تــوالـيــا وال ـ ــ 35في
تاريخه بفوزه على غريمه وأقــرب مطارديه
نابولي  1-2األحد الماضي بهدفي البوسني
م ـيــرال ـيــم بـيــانـيـتــش واالل ـم ــان ــي امـ ــري ج ــان،
ليبتعد بفارق  16نقطة عن الفريق الجنوبي،
علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد
( 23ف ــوزا و 3ت ـعــادالت) ويملك أق ــوى هجوم
( )55ودفاع (.)16
ونـظــرا ألهمية مـبــاراة الـثــاثــاء ،يتوقع أن
يريح اليغري هدافه البرتغالي كريستيانو

رونــالــدو ضد أودينيزي ،ليكون ابــن الرابعة
وال ـث ــاث ـي ــن ج ــاه ــزا ل ـمــواج ـهــة أت ـل ـت ـي ـكــو فــي
المسابقة التي أحرز ألقابها في آخر  3مواسم
مــع ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي قـبــل انـتـقــالــه إلــى
يوفنتوس الصيف الماضي مقابل نحو 100
مـلـيــون ي ــورو ،وم ــن أب ــرز أهــدافــه مـنــح اللقب
ال ـق ــاري ل ــ"ب ـيــان ـكــون ـيــري" لـلـمــرة الـثــالـثــة في
تاريخه واألولى منذ .1996
ولم يسجل رونالدو في آخر  3مباريات في
الدوري وقد ظهر متعبا في المواجهة االخيرة
ضد نابولي على ملعب سان باولو.
وت ـ ـحـ ــدث حـ ــارسـ ــه الـ ـب ــولـ ـن ــدي فــوي ـت ـشــخ
تشيشني عن أهمية مباراة أتلتيكو المقبلة:
"نحن مدركون أنه يجب تقديم المزيد مقارنة
بالمواجهات األخـيــرة وحتى تلك التي فزنا
فيها .أن تفوز وتقلب النتيجة ليس أمرا سهال
لكن يجب أن نؤمن بامكانية تحقيق ذلك".
ويأمل يوفنتوس تعافي جناحه البرازيلي
دوغالس كوستا قبل مباراة أتلتيكو ،في حين
من المتوقع أن يشارك المهاجم االرجنتيني
بــاولــو ديـبــاال ال ــذي شعر ب ــآالم فــي قــدمــه في
األي ــام الماضية ،لكن العــب وسـطــه األلماني
سامي خضيرة ال يــزال غائبا بعد خضوعه
لتدخل جراحي في القلب.

وارتفعت حدة الشائعات حول رحيل مدربه
ً
اليغري وخـصــوصــا بعد خيبة ريــال مدريد
وخروجه في ثمن نهائي دوري االبطال على
يد أياكس أمستردام والحديث عن قدوم مدرب
ميالن السابق للحلول بدال من االرجنتيني
ســانـتـيــاغــو سـ ــوالري ف ــي مـلـعــب سانتياغو
برنابيو.
وكـ ــان مـلـهــم أل ـي ـغــري ال ـم ــدرب الـمـخـضــرم
ج ــوف ــان ــي غــال ـيــونــي ت ــوق ــع ق ـبــل أي ـ ــام رحـيــل
أليغري ،وقال لصحيفة "توتو نابولي"" :بغض
النظر عن النتائج في دوري االبطال أعتقد أن
مغامرة أليغري مع يوفنتوس انتهت .الصيف
الماضي كان بمقدوره االنضمام الى ارسنال،
وتشلسي ،ومانشستر يونايتد وريال مدريد.
رفض تلك العروض للفوز بدوري االبطال مع
يوفنتوس".
في المقابل ،يدخل أودينيزي المباراة غير
مرشح لتحقيق نتيجة ايجابية ،اذ يقبع في
المركز الخامس عشر ،لكنه حقق فوزين في
آخر مباراتين على فيرونا وبولونيا.
وي ـغ ـيــب ع ــن أودي ـن ـي ــزي بـسـبــب اإلص ــاب ــة
قــائــده الـســويـســري فــالــون بـهــرامــي ،الجناح
ماركو داليساندرو والعب الوسط التشيكي
أنتونين باراك.

ةديرجلا
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رياضة

ريمونتادا «الشياطين الحمر»
أطاحت بـ«أثرياء باريس»
ّودع باريس سان جرمان دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
من الدور ثمن النهائي ،بعد
خسارته أمام ضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي  3-1بهدف
«في
قاتل
ً
ومساعدة من تقنية ً
ايه آر» ،مهدرا تقدمه ذهابا
بهدفين نظيفين.

ت ــذوق بــاريــس س ــان جــرمــان
ال ـف ــرن ـس ــي مـ ـج ــددا م ــن ال ـك ــأس
المرة للريمونتادا ،وودع بطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
م ــن ال ـ ــدور ثـمــن ال ـن ـهــائــي ،بعد
خسارته أمام ضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي  3-1بهدف
قاتل ومساعدة مــن تقنية "في
ايـ ــه آر" ،مـ ـه ــدرا ت ـقــدمــه ذهــابــا
بهدفين نظيفين.
وبـ ـ ــات ي ــون ــاي ـت ــد اول فــريــق
يـتــأهــل بـعــد خـســارتــه بهدفين
عـ ـل ــى أرض ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ذه ـ ـ ـ ــاب دور
اقصائي من المسابقة القارية،
رغ ــم اإلص ــاب ــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
لحقت بصفوفه.
وكــان ســان جرمان خــرج في
موقعة مشهودة ضد برشلونة
اإلسباني في ثمن نهائي موسم
 ،2017-2016عندما مني الفريق
الكتالوني بخسارة قاسية في
بــاريــس ص ـفــر ،4-قـبــل أن يقلب
الطاولة ويحسم نتيجة اإلياب
بفوز تاريخي .1-6
واس ـت ـغــل يــونــاي ـتــد خـطــأيــن
دفاعيين لينهي الـشــوط االول
متقدما  ،1-2اذ خطف المهاجم
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو
هدفا مبكرا ( ،)2عادله الظهير
اإلس ـبــانــي خ ــوان بــرنــات (،)12
قبل أن يستعيد لــو كــا كــو تقدم
الضيوف (.)30
وفــي وقــت كــان ســان جرمان
يـتـجــه ن ـحــو ح ـجــز ب ـطــاقــة ربــع
النهائي ،تدخلت تقنية الفيديو
لمساعدة التحكيم (فــي ايــه آر)
وأكـ ـ ــدت رك ـل ــة ج ـ ــزاء لـيــونــايـتــد
ب ـعــدمــا اب ـع ــد ال ـم ــداف ــع ال ــدول ــي

لوكاكو نجم مان يونايتد يحتفل وخيبة أمل العبي سان جرمان بعد نهاية المباراة وفي اإلطار بوغبا نجم مان يونايتد حرص على الحضور للملعب لمؤازرة زمالئه
ا ل ـش ــاب بــر يـسـنـيــل كيمبيمبي
تـ ـس ــدي ــدة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ال ـب ــدي ــل
دي ــوغ ــو دالـ ـ ــوت ف ــي الـلـحـظــات
االخ ـ ـي ـ ــرة ،ف ـت ــرج ـم ـه ــا ال ــدول ــي
ماركوس راشفورد (.)4+90
وه ـ ــذه أول مـ ــرة م ـنــذ 2014
يبلغ يونايتد ربع النهائي ،في
حـيــن أق ـصــي س ــان ج ــرم ــان من
ثـمــن الـنـهــائــي للموسم الثالث
تواليا ،وال تزال أفضل نتائجه
بلوغه نصف النهائي في ،1995
علما انه لم يتخط ربع النهائي
فــي ظــل الـمـلـكـيــة الـقـطــريــة منذ
.2011
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد

ال ـ ـ ـنـ ـ ــروي ـ ـ ـجـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـ ـ ــي غ ـ ــون ـ ــار
سـ ــول ـ ـس ـ ـكـ ــايـ ــر ن ـ ـف ـ ـسـ ــه مـ ـح ــور
"ريـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــادا" ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة
لمانشستر يونايتد في دوري
األبطال ،وذلك في نهائي 1999
أم ــام بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي
عندما بقي فريقه متخلفا صفر-
 1حتى الوقت بدل الضائع ،قبل
أن يـ ـع ــادل ت ـي ــدي شــريـنـغـهــام،
ث ــم ي ـس ـجــل ســول ـس ـكــايــر هــدف
ال ـف ــوز ف ــي ال ــرم ــق األخ ـي ــر .وقــد
ارت ــدى سولسكاير فــي مـبــاراة
االربعاء قميص االحماء لالعبي
االحتياط.
وقـ ــال ق ــائ ــد يــونــاي ـتــد أشـلــي

يونغ" :ال نصدق ما حصل .أنا
سعيد كطفل صغير .كنا نعرف
أننا لن نمتلك الكرة كثيرا لكن
عندما ال تستسلم ويكون لديك
االمل تصل الى هنا .كل الطاقم
آم ــن بـقــدرتـنــا وحـقـقـنــا الـهــدف.
ق ــام ال ـمــدرب بعمل مـمـتــاز ومــا
فعله ليس سهال في فترة زمنية
قصيرة جدا".
وت ــاب ــع" :تــرك ـنــا االس ـت ـحــواذ
ك ـث ـي ــرا وع ـ ــاد م ـه ــاج ـم ــان ــا ال ــى
الــوســط لـلــدفــاع .هدفنا المبكر
ســاعــدنــا ك ـث ـيــرا ،وك ـنــا نحتاج
إلى أن نكون هادئين على ارض
الـمـلـعــب .بـيــن ال ـشــوط قلنا انــه

لــدي ـنــا  45دق ـي ـقــة وال ي ـجــب أن
نسجل فورا ،فرصة واحدة تكفي
في نهاية المباراة".
على ملعب "بارك دي برانس"،
دف ــع االل ـم ــان ــي ت ــوم ــاس تــوخــل
مـ ـ ـ ــدرب س ـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ب ـن ـفــس
التشكيلة التي فازت في ملعب
"أولــد تــرافــورد" ذهابا -2صفر،
وجلس الهداف االوروغوياني
الـعــائــد مــن اإلصــابــة اديـنـســون
كافاني على مقاعد البدالء ،في
حين استمر غياب أغلى العب
فــي العالم المهاجم البرازيلي
نيمار الصابة جديدة في قدمه.
وكان نيمار حاضرا في الملعب

ً
سولشاير :ال نفقد األمل مطلقا نيمار يصف ركلة الجزاء بالقرار «العار»
أب ــدى م ــدرب مانشستر يــونــايـتــد ،أولــي
جونار سولشاير ،سعادته الكبيرة بالفوز
ال ـم ـل ـح ـمــي ع ـل ــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان
 ،1-3في إياب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا ،وإقصاء بطل فرنسا من البطولة
رغ ـ ــم خـ ـس ــارت ــه ذهـ ــابـ ــا فـ ــي مــانـشـسـتــر
بهدفين نظيفين.
وصرح سولشاير "ال نفقد األمل مطلقا .طبقنا
خطتنا ،التي كانت تتضمن عدم ترك مساحات لهم ،ألنه
بجودة الالعبين لديهم لكانوا أجهزوا علينا ،وفي كرة
القدم كل شيء ممكن".
ولــم يرغب المدير الفني في اإلش ــارة إلــى أن هذا
الـتــأهــل إلــى ربــع الـنـهــائــي سيضمن مـكــانــه كـمــدرب
لـ"الشياطين الحمر" ،رغم أنه أبدى ثقته في أن الفريق
بإمكانه الذهاب ألبدى مدى في "التشامبيونز ليغ".
وأكد سولشاير ،الذي تولى مسؤولية اليونايتد في
 19ديسمبر  2018خلفا لجوزيه مورينيو "اآلن سننتظر
لمعرفة من سنواجه ،وأن نخوض كل مباراة على حدة".

انتقد النجم البرازيلي نيمار القرار التحكيمي الذي تسبب
في إقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من الدور ثمن
الـنـهــائــي ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا عـلــى يــد مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،واصـفــا ايــاه بــ"الـعــار" ،فــي وقــت أش ــادت الصحافة
اإلنكليزية بما اعتبرته "معجزة باريس".
ورغم األموال الطائلة التي أنفقها بحثا عن المجد القاري،
السيما التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مقابل  400مليون
يورو ،ودع سان جرمان دوري األبطال من ثمن النهائي للموسم
الثالث تواليا بعد خسارته القاتلة األربعاء  3-1بهدية من تقنية
االعادة بالفيديو "في إيه آر" ،بحسب ما اعتبر النجم البرازيلي
الــذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب االصابة التي حرمته
ايضا الموسم الماضي من التواجد الى جانب فريقه في اياب
ثمن النهائي أمام ريال مدريد اإلسباني (.)2-1
ولم يكن نيمار راضيا على االطالق عن هذا القرار التحكيمي،
وقد صب غضبه على الحكام المسؤولين عن "في إيه آر" من
خالل حسابه على انستغرام ،حيث نشر صورة للحادثة التي
تسببت بحصول يونايتد على ركلة جزاء ،مرفقا إياها بتعليق
"إنه عار ...لقد وضعوا  4أشخاص ال يفهمون شيئا في كرة القدم

تياغو سيلفا :نشعر باأللم

تياغو سيلفا

ق ــارن الـبــرازيـلــي تـيــاغــو سيلفا ،قــائــد ومــدافــع
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ب ـيــن إق ـصــاء
فريقه أمس األول على يد مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا عـلــى مـلـعـبــه ،وم ــا ح ــدث مــع ريــال
مدريد اإلسباني الثالثاء الماضي في عقر
داره أمام أياكس أمستردام الهولندي.
وأكد المدافع الفرنسي في تصريحات
تـلـفــزيــونـيــة عـقــب ال ـل ـقــاء ال ــذي احتضنه
ملعب "حديقة األمراء"" :قدمنا مباراة جيدة
فــي م ـبــاراة الــذهــاب عـلــى ملعب المنافس،
ولكن األمــور لم تسر بنفس الشكل الـيــوم .هذه
هــي كــرة الـقــدم .نفس األم ــر حــدس بــاألمــس مع

ريال مدريد ،نشعر بحسرة كبيرة ،ألننا بذلنا جهدا
كبيرا ،ولكن األمور لم تكن جيدة بالنسبة لنا".
واعـ ـت ــذر صــاحــب الـ ـ ــ 34عــامــا إل ــى الـجـمــاهـيــر،
معتبرا أن ركلة الجزاء التي احتسبتها تقنية حكم
الفيديو المساعد " "VARفي الوقت المحتسب بدال
من الضائع من عمر اللقاء "غريبة".
وأوض ــح أنــه "لــم يكن أمامنا متسع مــن الوقت
لتعويض الهدف ،ولكن كان علينا فعل هذا خالل
الـ 90دقيقة".
وأت ــم ال ـمــدافــع ال ـبــرازي ـلــي تـصــريـحــاتــه بـقــولــه:
"علينا أن ننهض من هذه الكبوة سريعا ،للتركيز
على مباريات الدوري الذي حسم تقريبا .ولكن من
المؤسف السقوط من جديد في دوري األبطال".

ال ــى جــانــب نـجــوم وسياسيين
تقدمهم أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد.
ولدى يونايتد ،حامل اللقب
في  1968و 1999و ،2008أجرى
الـمــدرب سولسكاير الــذي أعاد
الفريق إلــى وهجه بعد حلوله
بــدال مــن البرتغالي المقال من
منصبه جوزيه مورينيو ،عدة
ت ـغ ـي ـي ــرات اضـ ـط ــراري ــة بـسـبــب
اي ـقــاف الع ــب وسـطــه الفرنسي
ب ــول بــوغـبــا وإص ــاب ــة ع ــدد من
العبيه على غرار العبي الوسط
الـ ـص ــرب ــي ن ـي ـم ــان ـي ــا مــات ـي ـتــش
واالس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ان ـ ــدي ـ ــر هـ ـي ــري ــرا

لمتابعة اإلعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون" في
اشارة منه الى حكام غرفة التحكم بـ "في إيه آر".
ورأى نـيـمــار أن "لـمـســة ال ـيــد لـيـســت م ــوج ــودة" ،متسائال
بسخرية" :كـيــف تـكــون هـنــاك لمسة يــد وظـهــرك نحو الـكــرة؟،
قبل أن يطلق عبار نابية قد تكلفه الكثير في حال قرر االتحاد
األوروبي فتح تحقيق بذلك.
وداف ــع الـمــدرب األلـمــانــي لـســان جــرمــان تــومــاس تــوخــل عن
نجمه البرازيلي ،مشيرا الى أنه يتفهم اإلحباط الذي يشعر به،
وأنــه "فــي بعض األحيان يستخدم المرء عبارات يندم عليها
بعد ساعات ،كان باإلمكان رؤية رغبته الشديدة في مساعدتنا".
ومباشرة بعد انتهاء المباراة ،بدأت وسائل االعالم تحليلها
لما حصل في "بارك دي برانس" ،وقد أشادت صحيفة "تلغراف"
البريطانية بما اعتبرته "معجزة باريس" بعدما بات يونايتد
بقيادة مدربه المؤقت وهدافه السابق النرويجي أولي غونار
سولسكاير أول فريق يتأهل بعد خسارته بهدفين على أرضه
في ذهاب دور اقصائي من المسابقة القارية.
أما صحيفة "ميرور" فاستبدلت "أرك دو تريومف" ،أي المعلم
الباريسي قوس النصر ،بـ"مارك دو تريومف" في اشارة منها

وجيسي لينغارد والمهاجمين
التشيلي اليكسيس سانشيس
والفرنسي أنطوني مارسيال.
ودف ـ ــع ســول ـك ـســايــر بــاعـبــي
ال ــوس ــط ال ـب ــرازي ـل ــي أن ــدري ــاس
ب ـ ـيـ ــريـ ــرا ( 23ع ـ ــام ـ ــا) وفـ ــريـ ــد،
واالسـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدي س ـ ـ ـكـ ـ ــوت
ماكتوميني ( 22عاما).

الى هدف ماركوس راشفورد الذي جاء منه انجاز التأهل الى
ربع النهائي.
وفي الجانب الفرنسي ،رأت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن
ســان جرمان أقصي "بشكل بائس من دوري األبطال على يد
فــريــق ضعيف جــدا لمانشستر يــونــايـتــد" ،معتبرة مــا حصل
"كارثيا" وأن "المسؤوليات تتوزع على الجميع في النادي".

توخل :ال أفهم سبب خروجنا
أبدى مدرب باريس سان جرمان توماس توخل
حزنه لخروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا أمام مانشستر يونايتد أمس األول ،مؤكدا
انه ال يجد سببا للهزيمة في ملعب حديقة األمراء.
وقــال توخل" :لقد فــازوا علينا دون أن يخلقوا
أدن ــى فــرصــة ،إنــه شــيء ال يمكنني إيـضــاحــه ،لقد
سيطرنا على كل شيء ،وخلقنا العديد من الفرص،
ولـكـنـنــا لــم نستغلها ،ولــذلــك لعبنا وقـتــا طويال
بالنار ،ولكنهم سنحت لهم فرصة واحدة وأحرزوا
ثالثة أهداف".
وأضاف" :هذه الهزيمة ليست لها عالقة بالهزيمة
قبل عامين في برشلونة ،حين تخسر من خصم
يصعب عليك االمور يمكنك تفهمها ،ولكن ما حدث

كان أمرا مختلفا ،خسارة كهذه تحدث مرة كل
مئة مباراة ،أشعر بخيبة أمل كبيرة".
وحــول ركلة الجزاء التي احتسبتها تقنية
التحكيم بالفيديو (ف ــار) فــي الدقيقة االولــى
من الوقت المحتسب بدال من الضائع ،أكد أنها
"غير عادلة".
وقال "ال أعلم ما سيحدث ،احتاج إلى يوم أو
اثنين ،أريــد الذهاب للمنزل ،ال اتحدث وال أفكر،
أع ـلــم أن ــه لـيــس مـمـكـنــا ولـكـنــي س ــأح ــاول ،علينا
االستمرار ،ولكن ليس اليوم".
ودع ــا تــوخــل إل ــى ع ــدم "اس ـت ـخــاص نتائج
متسرعة" ألنه قام بمهمته على نحو كامل.

توخل

بورتو يكرس عقدته لروما ويبلغ ربع النهائي

ماريغا نجم بورتو يحرز هدفه في مرمى روما

ك ــرس ب ــورت ــو الـبــرتـغــالــي عـقــدتــه لــرومــا
اإليطالي ،وبلغ ربــع نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا بالفوز عليه  1-3بعد التمديد
(الوقت األصلي  )1-2أمس األول ،على ملعب
"دو دراغاو" في بورتو في إياب ثمن النهائي.
وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش ()26
والـمــالــي مــوســى مــاريـغــا ( )52والـبــرازيـلــي
أليكس تيليس ( 117من ركلة جزاء) أهداف
بــورتــو بطل  1987و ،2004والــذي بلغ ربع
النهائي للمرة األولى منذ  ،2015ودانييلي
دي روســي ( 37من ركلة جــزاء) هــدف روما
الـ ـ ــذي ف ـش ــل ف ــي ت ــأم ـي ــن فـ ـ ــوزه  1-2ذه ــاب ــا
وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية على
ال ـتــوالــي ،بـعــدمــا ك ــان بـلــغ نـصــف الـنـهــائــي
الموسم الماضي.
وهـ ـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ال ـت ــي ي ـحــرم
فيها بورتو منافسه اإليطالي من مواصلة
مشواره في المسابقات القارية محققا فوزه
الثالث على رومــا في  6مواجهات بينهما،
مـقــابــل مــرتـيــن وف ــوز للفريق االيـطــالــي في
ذهاب ثمن نهائي هذا الموسم.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب بـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــو سـ ـي ــرجـ ـي ــو
كونسيساو تغييرين على التشكيلة التي
خاضت مباراة الذهاب ،فدفع بالمكسيكي
خيسوس كورونا وتيكينيو مكان الجزائري
ي ــاس ـي ــن ب ــراه ـي ـم ــي والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــرن ــان ــدو

اندرادي فرنانداو ،في حين أجرى أوزيبيو
دي فرانشيسكو مدرب روما  6تغييرات.
وض ـغــط ب ــورت ــو مـنــذ ال ـبــدايــة بـحـثــا عن
افتتاح التسجيل ،وسدد تيليس كرة قوية
م ــن مـســافــة قــريـبــة ف ــي ال ـش ـبــاك الـخــارجـيــة
( ،)10وج ــرب ك ــورون ــا حـظــه بـتـســديــدة من
 20مترا فوق مرمى الدولي السويدي روبن
أولسن (.)20
ونجح بورتو في افتتاح التسجيل عندما
قطع مــاريـغــا كــرة مــن الـيــونــانــي كوستاس
م ــان ــوالس وم ــرره ــا إل ــى ك ــورون ــا فــانـطـلــق
ب ـســرعــة وت ــوغ ــل داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة وهـيــأهــا
للمالي المنطلق من الخلف فمررها عرضية
أمام المرمى تابعها تيكينيو بيمناه داخل
الشباك (.)26
وحصل رومــا على ركلة جــزاء اثر عرقلة
األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو بـيــروتــي مــن الـمــدافــع
ال ـب ــرازي ـل ــي إي ـ ــدر غ ــاب ــري ــال م ـل ـي ـتــاو داخ ــل
الـمـنـطـقــة ف ــان ـب ــرى ل ـهــا ال ـق ــائ ــد الـمـخـضــرم
دي روس ــي ( 35عــامــا) إل ــى يمين الـحــارس
اإلسـبــانــي المخضرم إيـكــر كــاسـيــاس الــذي
يكبره بعامين (.)37
وأنقذ أولسن مرماه من هدف ثان بإبعاده
تسديدة قــو يــة للقائد المكسيكي هيكتور
هيريرا من خارج المنطقة إلى ركنية (.)44
وتــابــع أولـســن تألقه فــي الـشــوط الثاني

بإبعاده تسديدة زاحفة لماريغا من داخل
المنطقة إلى ركنية (.)51
ونجح ماريغا في إدراك التعادل عندما
تابع من مسافة قريبة كرة عرضية لكورونا
داخ ــل الـمــرمــى ( .)52وهــو الـهــدف الـســادس
لماريغا في المسابقة هذا الموسم.
وانـتـهــى الــوقــت األص ـلــي بـنـفــس نتيجة
مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،ول ـك ــن لـمـصـلـحــة الـفــريــق
البرتغالي فاحتكم الفريقان إلى الشوطين
اإلضافيين ،حيث كان روما األفضل وأهدر
ل ــه ه ــداف ــه ال ــدول ــي ال ـبــوس ـنــي إديـ ــن دزي ـكــو
فرصتين ذهبيتين في دقيقة واحــدة كانت
ترجمته ألحدهما كفيلة بوضع فريقه في
ربع النهائي.
وتـلـقــى دزي ـك ــو ك ــرة داخـ ــل الـمـنـطـقــة من
الصربي ألكسندر كــوالروف فتالعب بأحد
المدافعين وســددهــا فــوق العارضة (،)110
ثــم تلقى ك ــرة مـمــاثـلــة مــن بـيــروتــي فانفرد
بكاسياس ولعبها ساقطة برعونة أبعدها
بيبي وهي في طريقها إلى المرمى (.)111
وح ـص ــل ب ــورت ــو ع ـل ــى رك ـل ــة جـ ـ ــزاء بـعــد
استعانة الحكم التركي جنيات شاكر بتقنية
المساعدة بالفيديو "فــي أيــه آر" اثــر مسك
أليساندرو فلورنتسي لفرنانداو من قميصه
أمام المرمى فانبرى لها تيليس على يمين
أولسن (.)117
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اإلسهال يقتل  1.6مليون شخص

نقطة

أصبح متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم أكبر
مقارنة بفترات سابقة.
وتشير اإلحـصــاء ات إلــى أن متوسط العمر العالمي عند
ً
الوالدة عام  1950وصل إلى  46عاما ،وبحلول عام  ،2015قفز
ً
هذا المتوسط إلى أكثر من  71عاما.
ومع ذلك ،يبقى خطر اإلصابة باألمراض واألوبئة واحتمال
وقــوع حــوادث غير متوقعة بمنزلة تذكرة بــأن العيش فترة
ً
ً
أطول ال يعد أمرا حتميا.
وقــالــت "بــي بــي ســي" على موقعها اإللـكـتــرونــي أم ــس ،إن
ً
الكثير من حــاالت الوفاة يقع في سن صغيرة جــدا ألسباب
يمكن الحد منها.
وشهد عام  2017وفاة نحو  56مليون شخص على مستوى
العالم ،ويعد هذا العدد أكثر بنحو  10ماليين شخص مقارنة
ً
بوفيات عام  ،1990نظرا إلى زيادة عدد سكان العالم.
ً
وتعد أمراض القلب األكثر فتكا على مستوى العالم ،إذ إنها
مسؤولة عن ثلث حاالت الوفاة.
ومن أكثر األشياء الصادمة حتى اآلن هو حــدوث وفيات
ألسباب يمكن الحد منها.
وشـهــد عــام  2017وف ــاة نـحــو  1.6مـلـيــون شـخــص بسبب
أمراض متعلقة باإلسهال ،األمر الذي جعله أحد أبرز عشرة
أسـبــاب لـلــوفــاة ،وفــي بعض ال ــدول يتصدر قائمة األسـبــاب
المؤدية للوفاة.

بيرو تضحي بقلوب أطفالها
عثر علماء آثار على جثث
ً
أك ـث ــر م ــن  140ط ـف ــا و200
م ــن ح ـي ــوان ال ــام ــا انـتــزعــت
قـلــوبـهــم ،ب ـهــدف اسـتــرضــاء
اآللهة ،في تضحية جماعية
ضمن طقوس في بيرو تعود
ً
للقرن الخامس عشر ،وفقا
لدراسة نشرت أمس.
وتـ ــم ال ـع ـث ــور ع ـلــى جثث
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـتـ ــراوح
ً
أعـمــارهــم بين  5و 14عــامــا،
وحيوانات الالما في موقع
هوانتشاكيتو الس المــاس
بمنطقة هوانتشاكو شمالي
ً
بيرو .وكانت المنطقة جزءا
م ــن إمـ ـب ــراط ــوري ــة تـشـيـمــو،
وهـ ــي ث ـقــافــة مـهـيـمـنــة على
ط ـ ــول ال ـس ــاح ــل ال ـب ـي ــروف ــي،
حتى تمت هزيمتها من قبل
اإلنكا.
وقام العلماء بحفر الموقع

على مدار خمس سنوات بين
عامي  2011و ،2016وعثروا
ع ـل ــى رف ـ ـ ــات مـ ـئ ــات ال ـج ـثــث
مدفونة في منطقة مساحتها
نحو  700متر مربع ،وقالوا
إن ه ــذه ه ــي أك ـبــر تضحية
جماعية بأطفال وحيوانات
الالما في العالم الحديث.
وذكــر العلماء أن عالمات
على قطع في العظام وانتقال
ض ـلــوع مــن مـكــانـهــا ،ترجح
أنــه تــم شــق ص ــدور األطـفــال
والالما ،ربما خالل طقوس،
حتى يمكن نزع قلوبهم.
(د ب أ)

ناد المدير
لو سمحت ِ

للمرة العشرين« ...مانغيرا» بطلة السامبا
توجت مدرسة مانغيرا للسامبا ،أمس
األول ،للمرة العشرين بطلة لكرنفال ريو
دي جانيرو ،بفضل عرض احتجاجي َّ
كرم
المستشارة البلدية مارييل فرانكو ،التي
اغتيلت قبل سنة.
وكافأت لجنة التحكيم ،في قرار مرتقب

ً
جــدا ،المدرسة صاحبة اللونين الزهري
واألخضر ،التي رفعت على إحدى عربات
الكرنفال الفتة جــاء فيها "الديكتاتورية
تغتال".
وق ـ ــد ع ـل ــت ص ـي ـح ــات ال ـ ـفـ ــرح فـ ــي مـقــر
مــدرســة السامبا هــذه فــي مدينة صفيح

تحمل االســم نفسه قــرب ملعب ماراكانا
عند إعالن النتيجة.
وفـ ـ ــي ع ــرض ـه ــا الـ ـب ــاه ــر ،كـ ـ َّـرمـ ــت ه ــذه
ً
ال ـم ــدرس ــة أبـ ـط ــاال شـعـبـيـيــن م ــن ال ـس ــود
والـ ـسـ ـك ــان األص ـل ـي ـي ــن ت ـجــاه ـل ـت ـهــم كـتــب
ال ـتــاريــخ ،وروت عـلــى طريقتها األح ــداث
التاريخية الـتــي عرفتها ال ـبــرازيــل ،مثل:
اك ـت ـش ــاف الـ ـب ــاد ،واس ـت ـق ــال ـه ــا ،وإل ـغ ــاء
العبودية.
وي ـعــود ال ـفــوز األخ ـيــر ل ـهــذه الـمــدرســة
العريقة ،التي أسست عام  ،1928إلى عام
 ،2016مع عــرض حــول المغنية الشعبية
ماريا بيتانيا.
َّ
وه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ش ــك ــل ال ـت ـك ــري ــم  -ال ــذي
خصصه العرض المبهر لمارييل فرانكو
المستشارة البلدية السوداء المثلية من
ريو ،التي قتلت بالرصاص في  14مارس
 2018قــرب جــادة ســامـبــودرو ،حيث ُيقام
الكرنفال -ذروة مــا قدمته هــذه المدرسة
العريقة.
(أ ف ب)

يشتهر المواطن الكويتي بسرعة طلبه لمقابلة مدير أي مطعم ،ألقل
سبب .بينما في الشأن العام ،ال أحد يعلم من هو المدير أو يسأل عنه!
ً
وألن التسييس في حقيقته لدينا ليس إال هروبا لألمام عن فهم اإلدارة،
فنحن نتحدث هنا عن إدارة فقط ال عن حكم وسياسة ،عن الغياب التام
لجهة مركزية عليا ذات رؤية استراتيجية شاملة تشاهد الوضع العام
وما يجري من أعلى ،وتفهم تشابك العالقات وتأثير القرارات المباشرة
التي تتخذها -أو ال تتخذها -األجهزة المختلفة ،على أمور أخرى غير
مباشرة ،ويجب أن تؤخذ في الحسبان.
فاتخاذ قــرار فــي جهة معينة قــد يؤثر على أداء جهات حكومية أو
نواح حياتية أخرى لم تؤخذ في االعتبار عند اتخاذه ،وكثرة مثل هذه
ٍ
القرارات االرتجالية أو االنفعالية أو التنفيعية أدت إلى تخريب أداء أغلب
الجهات الحكومية ،وأفسدت حياتنا ،وال أحد يتابع أو يهتم .لنبسط
ً
المسألة ونوضحها أكثر ،إهمال البريد مثال قد يراه البعض مسألة غير
مؤثرة ،لكنه بالفعل كذلك وأكثر من المتوقع ،فلو كان البريد الكويتي
ً
فعاال ،كما كــان ،لوصلت فواتير الكهرباء والماء إلى منازل الناس في
َ
مــواعـيــدهــا ،على األق ــل ،ولــمــا تــراكـمــت عليهم الـمـبــالــغ ،لترتفع بعدها
المطالبات بإسقاطها أو تقسيطها ،ومن ثم تنشغل بعملية التقسيط
ُ
إدارات الوزارة وتضطر إلى زيادة ساعات عملها ومكافآتها ،وتزيد
تلك
العبء بدورها على إدارة التوثيقات بوزارة العدل من جهة أخرى .مثال
آخر واضح بشكل جلي ،فعندما يتم منح تراخيص لشركات النقل العام
والخاص بال قواعد واشتراطات تشغيل واضحة وصارمة فال يجب أن
ً
نندهش بعدها من الفوضى واالزدحام بالشوارع ،وذلك مما أدى تلقائيا
لعدم كفاءة منظومة النقل العام وانعدام إمكانية االعتماد الجدي عليها،
ُ
أصحاب األعمال البسيطة ،ممن وجدت المنظومة
فسعى على أثر ذلك
ُ
ً
أصال لخدمتهم ،للحصول على رخص قيادة ،تمنح بدورها بال ضوابط،
ً
ليتمكنوا من أداء أعمالهم ،فازدادت الشوارع فوضى وازدحاما وسيارات
متهالكة ،وتدور دائرة الدجاجة والبيضة ،ونحن عالقون بينهما بالشارع،
ً
ناهيكم عن جانب التلوث البيئي ،الذي ال أظن أن أحدا قد اهتم به أو رآه،
ُّ
حين اتخذ القرار من البداية ،واألمثلة ال تحصى.
على ذكــر ال ـقــرار ،أك ــرر ،نتكلم هنا عــن إدارة ال عــن سـيــاســة ،فربعنا
بالسياسة ولألمانة شاطرين في مواجهة الصعاب وتشتيت الخصوم،
هناك بنية عقلية وفكرية لدى موظفين ومسؤولين عابرين للحكومات
والمجالس ،اتخذوا أو ألغوا أو دفعوا بقرارات أدت بدورها لما وصلنا
ً
إليه من تردي الخدمات العامة وانخفاض جودة الحياة ،وغالبا ما تكون
ً
اللجان هي الوسيلة المفضلة التخاذها ضمانا لضياع المسؤوليات
ً
الحقا ،هذا إن سأل أحد ،وألنه ال يوجد مرجعية ترى المشهد بالكامل
وتربط النتائج بالمقدمات وتنظر أبعد من يومها وتسعى لتسيير ما
ً
هو أكثر من العاجل من األمور ،فمازال العمل جاريا على قدم وساق ،حتى
ً
أصبح الوضع حاليا أشبه بالمورستان؛ هناك من يظن أنــه نابليون،
وثان يعتقد أنه ملك الغابة ،وثالث متعلق بالسقف ،ال عالقة لهم ببعض،
ٍ
وتصرفات واحدهم ال تعني اآلخر في شيء ،المستشفى ماشي وشغال،
ً
والـبـلــد مــاشــي وش ـغــال ،لكن هــذا ال يعني أن الــوضــع صحيح نهائيا،
ويبدو أنه طالما برقان يصب ويغطي مصاريف الجميع فال أحد يسأل:
وين المدير؟!

صيف أستراليا يحطم األرقام القياسية «الزاوية» ...فلسطيني بعبق مملوكي
ُ
ذك ــر ت ـقــريــر ن ـش ــر أمـ ــس ،أن درج ـ ــات ال ـح ــرارة
المرتفعة حطمت أكثر من  200رقم قياسي في أشد
فصول الصيف حرارة بأستراليا على اإلطالق.
وشهد فصل الصيف في أستراليا من ديسمبر
ً
إلى فبراير الماضيين ارتفاعا بدرجات الحرارة
ً
ً
حطم أرقــامــا قياسية ،فـضــا عــن تقلبات جوية
شديدة أخرى مدمرة ،وفق مجلس المناخ ،وهو
جماعة بيئية مقرها سيدني.
ً
وخ ــال  90يــومــا فـقــط ،تــم تحطيم  206أرقــام
قياسية حول أستراليا.

صورة لها تاريخ

وبـلـغــت ال ـح ــرارة  50درج ــة مـئــويــة فــي بعض
المناطق.
ووف ـ ــق ال ـت ـقــريــر ،ت ــم تـسـجـيــل درجـ ـ ــات ح ــرارة
ً
ً
قياسية في  87موقعا ،في حين سجل  96مكانا
بالبالد أدنى معدل إجمالي لسقوط األمطار.
(د ب أ)

مازال سوق الزاوية في قطاع
غ ـ ـ ــزة ،ال ـ ـ ــذي ُبـ ـن ــي فـ ــي ال ـع ـصــر
ال ـم ـم ـل ــوك ــي ق ـب ــل ح ــوال ــي 700
عام ،يحافظ على إرث تاريخي
ً
فـلـسـطـيـنــي ،وي ـحــاكــي ع ـصــورا
مضت ،بنمط بنائه المعماري
والـ ـهـ ـن ــدس ــي ال ـم ـع ـق ــود بـقـبــب
متقاطعة.
ويمثل "الزاوية" أقدم األسواق
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن

ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،ويـ ـ ــروي قصة
حضارات توالت على فلسطين
بأسرها ،لما كان يشتهر به من
ب ـيــع ل ـل ـج ـلــود ،وت ـم ــأ جـنـبــاتــه
محال العطارة ،ويجذب رواده
ع ـلــى مـ ـ ِّـر ال ــزم ــن ،وخ ــاص ــة في
المناسبات واألعياد.
ً
ُ
ويعد ســوق الــزاويــة امـتــدادا
لـ ـس ــوق ال ـق ـي ـس ــاري ــة ،أو س ــوق
ً
الذهب ،كما ُسمي حديثا ،والذي

ِّ
شيد في العصر الروماني.
وي ـعــج ال ـس ــوق بــالـمـنـتـجــات
الفلسطينية ا لـشـهـيــرة بشتى
أنوعها ،مثل :الزعتر والزيتون
والتمور والمنحوتات اليدوية،
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مـ ـ ــن االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
والسلع التي تنوعت واختلفت
عبر األزمنة والعقود.
(كونا)

ّ
خمسة ّمن الطلبة الكويتيين األوفياء زاروا مدرسهم
الذي علمهم في «االبتدائية» قبل  55سنة

ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرس عديدة وظروف متنوعة.
وأتـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ق ـ ـبـ ــل ح ـ ـ ــوال ـ ـ ــي 10
وطلبته عــاقــة خــاصــة ،تبقى
في ذاكرة الطرفين فترة طويلة ،سـ ـن ــوات ،نـظـمــت وأخـ ــي الـعــزيــز
ً
ً
وتصبح حديثا يتردد كثيرا صالح الموسى السيف لقاء بين
باسم اللوغاني
على مر السنوات .وإذا كانت أساتذتنا فــي منطقة العديلية،
loughanib@hotmail.com
ه ــذه الـعــاقــة صــافـيــة ومليئة التي درسنا بمدارسها االبتدائية
بالمحبة والذكرى الطيبة ،فإن والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة وال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة فــي
@loughanib
		
ذكــريــاتـهــا تبقى مـحـفــورة في السبعينيات و مــا قبلها ،وبين
األذهان ،ويستذكرها الطرفان مجموعة من الطلبة زاد عددهم
ً
على  300طالب.
دائما بحماس وفرحة وود.
جاء اللقاء ،الذي حمل عنوان
وقــد دفـعــت عــاقــة الـمــدرس
الـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـمـ ـحـ ـب ــوب ب ـط ـل ـب ـتــه "يـ ـ ــوم ال ـ ــوف ـ ــاء" ف ــي ع ـ ــام 2010م
المتميزين والمتفوقين إ لــى بصالة الميلم ،وحضره خمسون
ً
التواصل بعد الفراق ،واللقاء مدرسا ممن تلقينا على أيديهم
ً
ً
بـعــد االب ـت ـعــاد ف ــي مـنــاسـبــات تعليما طيبا ،وبقيت ذكرياتهم
عالقة في أذهاننا ،رغم مرور
ً
أكثر من ثالثين عاما حينذاك.
وقمنا بتكريمهم ،وهم أهل
لهذا التكريم ،ببرنامج جميل،
اشتمل على بعض الكلمات
وم ـ ـ ـعـ ـ ــرض صـ ـ ـ ــور وت ـ ــوزي ـ ــع
ش ـهــادات بــرعــايــة كــريـمــة من
العم راشد عبدالعزيز الراشد،
وح ـض ــور ح ــاش ــد غ ـصــت به
الصالة.
من الذين حضروا اللقاء
األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ مـ ـحـ ـم ــد ج ــاس ــم
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن (أسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذ الـ ـلـ ـغ ــة
اإلنكليزية ثم ناظر مدرسة
االب ٔ
تدايي عام 1963
كمشاد وطلبته في الصف الثالث
العديلية المشتركة للبنين
االستاذ عبدالله

يومية سياسية مستقلة

وفيات
أحمد محمد الهواش العازمي

حميدة إسماعيل علي مقامس

أرملة منصور عباس مقامس

هيا بادي مترك الدوسري

زوجـ ـ ــة بـ ـج ــاد ش ــاف ــي ب ـجــاد
الدوسري

غازي مطر غازي الحربي

عالية عيد خالد بن زايد

زوجة جاسم أحمد األمير

نوير سابق عمر الشقير
العجمي

أرملة حمد مبارك الشقير

 51عــامــا ،شـيــع ،ال ـق ـيــروان،
ق  ،2ش  ،2 2 1م  ،1ت :
98968777
 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
الرميثية ،مسجد مقامس،
النساء :الدسمة ،ق ،6شارع
األنباري ،م ،10حسينية أم
إسماعيل ،ت97226505 :
 79عاما ،شيعت ،هدية ،ق،3
ش ،4م ،15ت،50061771 :
99733996
 23ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ـعـ ــزاء
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــط ،ت:
55554544
 54عاما ،تشيع اليوم بعد
ص ـ ـ ــاة ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ،ال ـ ــرج ـ ــال:
دي ـ ـ ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،الـ ـجـ ـه ــراء
القديمة ،النساء :اليرموك،
ق ،1شارع الثاني ،م ،31ت:
،25328495 ،99755944
99666407
 78عاما ،تشيع اليوم بعد
ص ـ ــاة ال ـج ـم ـع ــة ،الـ ــرجـ ــال:
ا لـ ـصـ ـب ــا حـ ـي ــة ،ق ،2ش،10
م ،133النساء :الصباحية،
ق  ،2ش  ،1 0م  ،1 3 1ت :
66444292

ً
األوفياء الخمسة وأستاذهم عبدالله كمشاد بعد  55عاما من االفتراق
سنوات طويلة) ،واألستاذ طايس
الجميلي (ال ــذي حـضــر مــن قطر
ً
خصيصا لهذا اللقاء) ،واألستاذ
عبدالمحسن الحسيني (مختار
ق ــرطـ ـب ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي) ،واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ
عـبــدالـعــزيــز ال ـع ـمــران (أول ناظر
لـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــدي ـل ـي ــة ل ـل ـب ـن ـي ــن)،
وغيرهم الكثير.
وقـبــل حــوالــي ثــاثــة أســابـيــع،
تــواصــل مـعــي د .جـمــال عبدالله
ال ـع ـق ـي ـلــي ،وأهـ ــدانـ ــي صــورت ـيــن،
إحداهما التقطت فــي عــام 1963
ب ـم ــدرس ــة ابـ ــن رشـ ــد االب ـت ــدائ ـي ــة
بـمـنـطـقــة ال ـف ـي ـحــاء ،يـظـهــر فيها
األس ـت ــاذ عـبــدالـلــه حـســن كمشاد

م ــع ط ـل ـب ـتــه ف ــي الـ ـص ــف ال ـثــالــث
االبتدائي ،واألخــرى التقطت في
عامنا الحالي لألستاذ عبدالله
مع خمسة من طلبته المحبين له،
الذين ظهروا في الصورة األولى.
وأبـ ـلـ ـغـ ـن ــي د .ج ـ ـمـ ــال أن ـ ــه لــم
ي ـس ـت ـطــع الـ ـت ــواص ــل مـ ــع جـمـيــع
الطلبة الذين في الصورة القديمة،
ّ
ّ
لكنه تمكن من التواصل مع أربعة
منهم ،ثم تواصلوا مع أستاذهم
عبدالله كمشاد وزاروه بتاريخ
 5ف ـبــرايــر  ،2019وأهـ ـ ــدوه درع ــا
تذكارية ،والتقطوا معه الصورة
الثانية التي جاءت بعد  55سنة
من الفراق.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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فهد البسام

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

اإلعالنات:

وتضم الـصــورة الحديثة (من
ً
ال ـي ـم ـيــن) ك ــا م ــن :ع ـلــي ال ـشــايــع،
ود .جمال العقيلي ،وأ .عبدالله
ك ـم ـشــاد ،وع ـل ــي ال ــدوخ ــي ،وب ــدر
بــورحـمــة ،وســالــم الـســالــم .شكرا
للدكتور جمال العقيلي وزمالئه
الـ ـك ــرام ع ـلــى م ـب ــادرت ـه ــم الــوف ـيــة
نحو أستاذهم الكريم الــذي كان
لمعاملته الـطـيـبــة ،وجــديـتــه في
عمله ،وإخالصه في أداء واجبه،
األث ــر األكـبــر فــي طلبته األوفـيــاء
ال ــذي ــن زاروه وال ـت ـق ــوه ب ـعــد 55
سـ ـن ــة ،مـ ـع ـ ّـب ــري ــن عـ ــن ح ـ ّـبـ ـه ــم لــه
واعتزازهم به.

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

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:48

العظمى 25

الشروق

06:07

الصغرى 13

الظهر

11:59

ً
أعلى مد  12:35صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

ً
 01:42ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:52

ً
أدنى جزر  07:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:08

 07:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

