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كانجانا رانوت :مررت بعدة
تجارب سيئة مع الحب ص 19

أكبر اختالس بتاريخ البشرية ...في إيران
ومدير مصرف سابق المتهمان األساسيان باالستيالء على  7مليارات يورو
امرأة
ً
•  38مليارا أخرى ضائعة ...وتحقيقات في تورط ضباط كبار بـ «الحرس الثوري»
طهران  -فرزاد قاسمي

محليات

07
جانب من جلسة توجيه االتهام إلى مدير المصرف السابق أمس األول (إرنا)

اقتصاديات

«هيئة األسواق» :يحق لنا اختيار
شركة واحدة للتقاص والتسوية
وإن توافرت الشروط في غيرها

12

11
العيار« :الخاص» مؤمن
بتحويل الكويت إلى مركز
مالي

ّ
فــي فضيحة مــالـيــة تـعــد األك ـبــر بـتــاريــخ الـبـشــريــة ،شكل
ً
اختالس نحو سبعة مليارات يورو ،أحد أكثر المواضيع جدال
في األوساط االجتماعية اإليرانية ،السيما أن الشعب اإليراني
يخضع ألشد أنواع العقوبات والضغوطات االقتصادية.
وا نـتـشــرت تلك الفضيحة بعدما و جــه قــا ضــي المحكمة
ً
االقتصادية أمس األول اتهامات إلى  14شخصا من مصرف
«سرمايه» اإليراني الخاص وشركة تجارة البتروكيماويات
باختالس ما يزيد على  6مليارات و 700مليون يورو.
ً
وكشف أحد موظفي المحكمة ،لـ «الجريدة» ،طالبا عدم ذكر
اسمه ،أن الرئيس السابق للمصرف وسيدة تدعى مرجان
شـيــخ اإلس ــام ــي ،هـمــا المتهمان األســاس ـيــان فــي القضية،
وأن األخيرة الذت بالفرار إلى خارج البالد ،في حين أوقف
الرئيس السابق لـ «سرمايه» ،إلى جانب رئيس الشركة وتسعة
متهمين آخرين.
وحسب المصدر ،فــإن التحقيقات أشــارت إلــى أن مرجان
كانت زورت هويات مختلفة ألكثر من عشرين دولــة ،بينها
بريطانيا وكندا ،وكانت على عالقة بشخصيات سياسية
عالية المستوى ،واستطاعت إقناعهم بأنها يمكنها تبييض
أموال النفط اإليراني في األسواق الدولية.
ولفت إلى أن مرجان فتحت عشرات الحسابات في مصارف
ودول مختلفة بأسماء مغايرة ،وكانت تقوم بنقل ٠٦

الماجد« :بوبيان» مستمر بالنمو
وزيادة رأس المال لتعزيز
توسعاته وعملياته التشغيلية

اقتصاد

دفتر الوسيط اإللكتروني
خطوة نحو تغيير مسار
القطاع العقاري
١٤

١٠

«تريال» تتسبب في انهيار
«دعامية جسر» على
طريق الملك فهد

محليات

«الميزانيات» تدعو رئيس الوزراء الجتماعها
لمناقشة مالحظات اللجنة المتعلقة بالمالية العامة للدولة وانعكاساتها على الميزانية
• «المالية» :مناقشة مشروع «الحرير» مع ناصر الصباح األحد المقبل

●

فهد التركي

دعا رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم
رئيس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
إلـ ــى ح ـض ــور اج ـت ـمــاع لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
غد
والحساب الختامي البرلمانية صباح ٍ
لمناقشة المالحظات التي سجلتها اللجنة
على الحالة المالية للدولة وإبالغه إياها
ً
رسميا.

وب ـعــث ال ـغــانــم ب ـخ ـطــاب إل ــى ال ـم ـبــارك،
حصلت «الـجــريــدة» على نسخة منه ،جاء
فيه أن اللجنة انتهت من مناقشة الحسابات
الختامية ل ـل ــوزارات واإلدارات الحكومية
للسنة المالية  ،2018/2017وتبين أن هناك
مالحظات لها انعكاسات على الميزانية
العامة للدولة« ،لذا ترغب في االجتماع مع
سموكم ومن ترونه من الوزراء المختصين
ً
إلحــاطـتـكــم بــأهــم تـلــك ال ـمــاح ـظــات» ،آم ــا

«الذكاء االصطناعي» يدقق
خطة 2024 /2020
●

محمد الجاسم

قال رئيس ديوان المحاسبة باإلنابة ،عادل الصرعاوي ،إن
الــديــوان بـصــدد اعتماد تقنية الــذكــاء االصطناعي فــي آليات
التدقيق ،وفحص الحساب الختامي ،ورصــد المالحظات في
الخطة االستراتيجية المقبلة .2024/2020
وأكد الصرعاوي أمس ،خالل ندوة «الذكاء االصطناعي» ،أن
الديوان اتخذ بالفعل عدة إجــراء ات من أجل االنتقال إلى هذه
التقنية ،بدأت بتدشين نافذة مفتوحة على موقعه اإللكتروني
ً
لكل من لديه إضافة يمكن تطبيقها ،الفتا إلى أهمية تعميم هذه
ً
التقنية ،خصوصا بعد توجه العالم إلى استخدامها حتى على
مستوى التدقيق والرقابة.
بدوره ،قال المدقق في إدارة الرقابة على الجهات المستقلة
في الديوان عمر الكوس إن من مميزات «الذكاء االصطناعي»
إمكانية الــذهــاب إلــى األمــاكــن الخطيرة والعمل دون إجهاد،
ً
فـضــا عــن منطقيتها وابـتـعــادهــا عــن العاطفة لــدى تطبيق
القانون .وأضــاف الكوس أن الكويت تحتاج إلــى تشريعات
تنظم هذه العملية قبل استخدامها ،لما بها من نسبة خطورة،
ً
موضحا أن الديوان تبنى فكرة تطبيق هذه التقنية ،وسيعرض
ً
تجاربه فيها قريبا.
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أن «تـكــون محل اهـتـمــام لتوجيه الجهات
المعنية إلى معالجتها».
من جهة أخرى ،أعلن رئيس لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية النائب صالح خورشيد أن
اللجنة وجهت الدعوة إلى النائب األول لرئيس
مجلس الـ ـ ــوزراء ،وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ ناصر
الـصـبــاح ،لحضور اجتماعها األح ــد المقبل،
لمناقشته في خطة الدولة التنموية ومشروع
الشمال االقتصادي «مشروع الحرير».

وص ــرح خــورشـيــد بــأنــه تــم االت ـف ــاق على
تشكيل فــريــق ع ـمــل ،يـضــم الـبـنــك الـمــركــزي
ووزارت ــي الـتـجــارة والمالية وهيئة أســواق
المال ،إلى جانب اللجنة المالية البرلمانية،
إلعداد وصياغة مواد مشروع قانون التأمين،
ً
مشيرا إلى أن التعديالت شملت  77مادة.
ع ـلــى صـعـيــد مـن ـفـصــل ،وف ــي ان ـت ـقــاد من
ل ـج ـنــة ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة ل ـعــدم
تـفـعـيــل الـحـكــومــة ق ــان ــون ال ــدي ــوان الــوطـنــي

األسد :انتقلنا إلى الحرب االقتصادية

«األشغال» لتعجيل
إجراءات «استشارية»
طريق المطالع

مسك وعنبر

٢٥
سعد الفرج بدأ تصوير
دوره في «إفراج مشروط»

«قسد» تبدأ معركة تصفية «داعش» في الباغوز
مع حلول الذكرى الثامنة ألحداث درعا التي كانت
الشرارة األولى النتفاضة شعبية ضد النظام السوري
ً
تحولت الحقا إلى حرب أهلية طاحنة ،اعتبر الرئيس
ال ـســوري بـشــار األس ــد أم ــس ،أن ال ـحــرب ب ــدأت تأخذ
ً
ً
شكال جديدا يتمثل بالحصار والحرب االقتصادية،
في تصريحات توحي بأنه يعتبر الحرب العسكرية
باتت وراءه.
وقال األسد ،خالل استقباله مساعد وزير خارجية
الصين تشن شياودونغ ،إن «أدوات السياسة الدولية
ً
تغيرت ،والخالفات التي كانت تحل سابقا عبر الحوار
ً
ً
بــاتــت تعتمد أسـلــوبــا مختلفا يـقــوم على المقاطعة
وسحب السفراء ،والحصار االقتصادي واستخدام
اإلرهاب».
وشدد الرئيس السوري على أن «مكافحة اإلرهاب
هــي الـتــي ت ــؤدي إلــى حــل سياسي فــي الـنـهــايــة ،وأي
حديث عــن حلول سياسية فــي ظــل انتشار اإلرهــاب
هو وهم وخديعة».
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دوليات

٢٧
مقاتالن كرديان في الباغوز أمس األول (أ ف ب)

تنقذ بريطانيا من «بريكست» بال اتفاق
قد
فقط
«معجزة»
ً

النواب البريطانيون ّ
يصوتون غدا على اتفاق ماي
قبل أقل من ثالثة أسابيع من الموعد
المحدد النفصال المملكة المتحدة عن
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،ي ـص ــوت ال ـبــرل ـمــان
ً
البريطاني غ ــدا ،مــرة أخ ــرى على اتفاق
«بــريـكـســت» ال ــذي تــوصـلــت إل ـيــه رئيسة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـح ــاف ـظ ــة تـ ـي ــري ــزا م ـ ــاي مــع
بــروكـســل ،وعـلــى ال ـنــواب هــذه الـمــرة إمــا

لحقوق اإلنسان ،قال رئيس اللجنة النائب
عادل الدمخي « :نتباهى بهذا القانون وهو
ً
م ــوج ــود فـقــط عـلــى الـ ـ ــورق» ،مـبـيـنــا أن ذلــك
«الــديــوان ال يــزال بال مقر وال الئحة داخلية
وال ميزانية».
وطــالــب الــدم ـخــي ،فــي تـصــريــح لــه أمــس،
نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء ،أنس الصالح ،بسرعة
تفعيل هذا القانون.
٠٥
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الموافقة عليه ،وإما المخاطرة بالخروج
من االتحاد «من دون اتفاق».
وكان مجلس العموم البريطاني رفض
قبل شهرين اتـفــاق االنـسـحــاب بأغلبية
ً
ساحقة ،وطلب من ماي التفاوض مجددا
مــع المفوضية األوروب ـيــة للتوصل إلى
«اتفاق أفضل».

إال أن قــادة االتحاد األوروبــي رفضوا
طلباتها واعتبروها مستحيلة ،في وقت
ح ــذر نـ ــواب م ــن أن ــه ف ــي ح ــال ل ــم يـحــدث
اخـ ـت ــراق خ ــال ال ـس ــاع ــات ال ـم ـق ـب ـلــة ،فــإن
هزيمة ثانية لالتفاق في البرلمان ستكون
ً
ً
«أمرا حتميا».
وإذا لــم يــوافــق مـجـلــس الـعـمــوم على

ات ـف ــاق ،ول ــم يـتــم ال ـت ـفــاوض عـلــى إرج ــاء
« بــر ي ـك ـســت» ،فسيتعين عـلــى بريطانيا
ً
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـع ــد  46ع ــام ــا
م ــن ال ـع ـضــويــة ف ــي  29م ـ ــارس م ــن دون
اتفاق ،مما سيتسبب في مشاكل هائلة
للجانبين.
األسبوع،
نهاية
عطلة
وخالل
٠٦

بوتفليقة يعود إلى الجزائر
ع ـ ــاد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـج ــزائ ــري
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة إل ــى
بالده ،أمس ،من سويسرا التي
ُيعالج فيها منذ أسبوعين.
وجـ ـ ــاءت ع ـ ــودة بــوتـفـلـيـقــة
ً
هــرات
( 82عـ ــامـ ــا) غ ـ ــداة ت ـظــا ّ
حاشدة الجمعة ضد ترشحه
لوالية خامسة باالنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة الـ ـمـ ـق ــررة فـ ــي 18
أبريل المقبل.
ويتولى بوتفليقة السلطة
ً
منذ  ،1999ونــادرا ما شوهد
ً
ع ـل ـن ــا م ـن ــذ إصــاب ـتــه ٠٦

السيسي :نصحت «اإلخوان»
باالبتعاد عن الرئاسة ولن
نترك مصر للسراب

رياضة

29
األبيض في مهمة صعبة
أمام الجزيرة األردني

ةديرجلا
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محليات
استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
بـقـصــر ب ـي ــان أم ــس س ـمــو ولــي
العهد الشيخ نواف األحمد.
ً
واستقبل سموه أيضا رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ثم
س ـمــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
الشيخ جابر المبارك.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء
ورئيس محكمة التمييز ورئيس
المحكمة الدستورية المستشار
يــوســف الـمـطــاوعــة ،ثــم النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر
الصباح.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح امس رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم ثم استقبل سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك.
واستقبل سموه ايضا النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر
الصباح ثم نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخــالــد ف ـنــائــب رئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
الشيخ خالد الجراح.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أنــس
الصالح.

ً
مستقبال الغانم أمس
األمير

ً
مستقبال رئيس الوزراء أمس
ولي العهد

«الوقف الجعفري» الثامن الجارالله يبحث األوضاع مع سيلفرمان

النائب األول استقبل سفيرة فرنسا

ينطلق  18الجاري

الشعلة :الملتقى يقام برعاية سامية ويستمر يومين
• محمد راشد

ً
مستقبال سفيرة فرنسا
النائب األول
استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد بقصر بيان أمس ،سفيرة فرنسا
الصديقة لدى البالد ماري ماسدوبوي.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة األمـ ـ ــور والـ ـم ــوض ــوع ــات ذات
االهتمام المشترك ،وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين
الصديقين.

أعلن وزيــر األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية وزيــر الــدولــة لشؤون
البلدية فهد الشعلة ،أن سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
سيشمل برعايته ملتقى الوقف الجعفري الثامن الذي تنظمه األمانة
العامة لألوقاف ممثلة في إدارة الوقف الجعفري في  18الجاري،
ويستمر يومين تحت شعار "القانون ...ضمان للوقف والواقف".
وقال الشعلة في تصريح صحافي ،إن "الملتقى يحظى بمشاركة
وح ـض ــور نـخـبــة م ــن ال ـمــؤس ـســات الــرس ـم ـيــة واأله ـل ـي ــة والـعـلـمــاء
والمهتمين بالعمل الوقفي من الدول العربية واإلسالمية" ،مؤكدا
أن "الملتقى يكتسب أهمية كبرى بالرعاية السامية ،التي تعتبر
ً
إضافة متميزة لمسيرة العمل الوقفي بالكويت ،واستمرارا لنهج
سموه الدائم في دعم أنشطة ومشاريع األمانة العامة لألوقاف".
وأكد أن "الملتقى يسعى إلى تطوير الجوانب القانونية والتشريعية
للعمل الوقفي والخيري ،والــذي يمثل جــزء ا من الواجب اإلنساني،
ويعبر عن الموقف الرسمي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا"،
مبينا أن "ملتقى ا لــو قــف الجعفري الثامن ينطلق لتسليط الضوء
على موضوع تقنين أحكام الوقف ضمن منظومة األحوال الشخصية
وتبيان دور الفقه الجعفري في التولية الرشيدة لألوقاف ،بهدف إظهار
ً
مدى الحاجة إليجاد قانون لألوقاف الجعفرية مستندا إلى أحكام الفقه
ً
الجعفري" ،مشيدا "بالتطور الملحوظ الذي يشهده الوقف الجعفري
منذ تأسيسه بمـوجب القرار الوزاري رقم ( )6لسنة ."2004

الجارالله خالل اجتماعه مع السفير األميركي
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
أمس ،مع سفير الواليات المتحدة األميركية لدى
البالد لورانس سيلفرمان ،وتم خالل اللقاء بحث
عــدد مــن أوجــه الـعــاقــات الثنائية بين البلدين،
إضــافــة إلــى ت ـطــورات األوض ــاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

«األشغال» لتعجيل إجراءات «استشارية» طريق المطالع

العمر :إنجاز مبنى المقر الرئيسي لـ «الخبراء» في الرقعي
دعت «األشغال» ديوان
المحاسبة إلى إنهاء إجراءاته
الرقابية على االتفاقية
االستشارية لمشروع إنشاء
وتطوير طريق «المطالع» ً
المستقبلية ،لتوقيعها تزامنا
مع توقيع المناقصة.

•

سيد القصاص

أرسلت وزارة األشغال العامة ،األسبوع
ال ـمــاضــي ،طـلـبــا إل ــى ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة،
ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة مــع
االستشاري العالمي لمشروع المناقصة
الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير
طــرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع
المستقبلية ،والتي وافق مجلس الوزراء
ً
م ــؤخ ــرا ع ـلــى تــرسـيـتـهــا ع ـلــى ث ــان ــي أقــل
األسعار.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر "األش ـ ـغـ ــال" إل ــى أن
ً
الوزير السابق أصدر قرارا بضرورة تزامن
توقيع االتفاقية االستشارية مع توقيع
الـمـنــاقـصــة ،ل ـعــدم تعطيل تنفيذ أعـمــال
المشاريع المختلفة ،أو عرقلة اإلجراءات
المتبعة من الوزارة لتنفيذ المشروع.
وبينت أن من حق االستشاري العالمي
ال ـمــوقــع مـعــه االت ـفــاق ـيــة االس ـت ـغ ـنــاء عن
وكيله المحلي ،أو أن يستبدله في حال
رأى أن ه ــذا الــوك ـيــل سـيـعــرقــل إج ــراء ت
التوقيع ،مشيرة إلــى أن االستغناء عن
ال ــوك ـي ــل ال ـم ـح ـلــي ال ع ــاق ــة ل ــه بـتــوقـيــع
االتفاقية ،بعد أن تتم الموافقة عليها من
الجهات الرقابية بالدولة ،واستيفاء كل
الشروط المطلوبة.

افتتاح مدخل جديد
على طريق الغزالي
للقادم من مدينة
إدارة الخبراء
الكويت إلى جليب
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلـنــت مــديــرة إدارة
الشيوخ
التخطيـط فــي "األش ـغ ــال" إي ـمــان العمر

إن ـج ــاز مـبـنــى م ـش ــروع الـمـقــر الــرئـيـســي
ً
إلدارة الخبراء في منطقة الرقعي ،وفقا
ل ـمــا أفـ ــاد ب ــه ق ـط ــاع ه ـنــدســة الـمـشــاريــع
اإلنشائية في الوزارة.
وقالت العمر ،في تصريح صحافي ،إنه
"جار استكمال إجراءات تسلم المشروع،
ومن ثم تسليمه للجهة المستفيدة".
ً
وذك ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ــه "تـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع ال ـخ ـطــة
والبرنامج الزمني الـخــاص بالمشروع
تم توريد وتركيب قطع األثــاث ،وإنجاز
ال ـت ـش ـط ـي ـبــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـك ــل األدوار،
وإنهاء أعمال األرضيات حتى الدور ،16
فضال عن إنجاز جميع أعمال التكسيات
الخارجية للمبنى ،وإنجاز مبنى مواقف
للسيارات ،يتكون من  3سراديب و 5أدوار
علوية بمساحة إجمالية للمبنى قدرها
 24ألف متر مربع".
وأوضحت أن التكلفة اإلجمالية إلنشاء
وتأثيث المبنى تقدر بـ 23مليون دينار،
بمساحة موقع قدرها  10آالف متر مربع،
مـبـيـنــة أن ال ـم ـب ـنــى ي ـس ـتــوعــب مختلف
اإلدارات والوحدات داخل اإلدارة ،ويتكون
من  16دورا ،ومقسم إلى  5أبراج.
وأض ــاف ــت أن ال ـم ـش ــروع يـتـمـيــز بــأنــه
صديق للبيئة ،ومــزود بخاليا شمسية
ل ـت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـف ــة ،م ـم ــا يـقـلــل
االع ـت ـمــاد عـلــى ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة من
المحطات الـعــاديــة ،وتــم تركيب األلــواح
الشمسية في سطح المبنى الستخدامها
فــي تــوفـيــر الـطــاقــة ،إلع ــادة استخدامها

«الشؤون» تفتح باب طلبات االلتحاق
بوظيفة مراقب تعاون
•

جورج عاطف

ك ـشــف ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي ف ــي وزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،الــوك ـيــل المساعد
لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب ،عن فتح
بــاب تقديم الطلبات لاللتحاق بالبرنامج
التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة مراقب
تـ ـع ــاون اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن األحـ ـ ــد ال ـم ـق ـبــل م ــدة
أسبوعين في قطاع التعاون بوزارة الشؤون.
وذك ـ ــر ش ـع ـيــب ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،أن
"الشؤون" وضعت عددا من الضوابط لقبول
المتقدمين من الجهات الحكومية لاللتحاق
بالبرنامج التدريبي المؤهل لوظيفة مراقب
تعاون في الجمعيات التعاونية ،من بينها أن
يكون كويتيا أقل من  33عاما ،وحاصال على
مؤهل جامعي بتقدير عام جيد من جامعة

الكويت أو الجامعات المعتمدة من وزارة
التعليم العالي ،شريطة توافر خبرة ال تقل
عن عامين في المجال المالي او المحاسبي
أو القانوني.
وأش ــار الــى أن التخصصات المطلوبة
لــال ـت ـحــاق ب ـه ــذه الــوظ ـي ـفــة تـشـتـمــل على
تخصصات المحاسبة والتمويل واإلدارة
المالية والمنشآت المالية والتعاون والعلوم
المصرفية وتخصصات أخرى.
وأضاف أنه سيتم عقد الدورات التدريبية
مدة شهرين ،وتكون بعد نهاية أوقات العمل
الرسمية في الجهات الحكومية ،مشيرا الى
أن البرنامج التدريبي يشتمل على مــواد
تتعلق بقانون التعاون والقرارات المنفذة له
ومبادئ المحاسبة المالية وقواعد التدقيق
اإلداري والمالي وإعداد التقارير الرقابية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ،ومساعدة
وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون األميركيتين الــوزيــرة
المفوضة ريم الخالد.

الهزيم :افتتاح قنصلية الكويت
بنيويورك يعزز العالقات
أع ـل ـنــت الـقـنـصـلـيــة ال ـعــامــة لـلـكــويــت ف ــي مــدي ـنــة ن ـيــويــورك
االميركية ،بدء أعمالها وجاهزيتها الستقبال المواطنين وكافة
المكالمات واالستفسارات المتعلقة بشؤونهم.
وذكــرت القنصلية في بيان لها ان ساعات العمل الرسمية
ستكون من االثنين الــى الجمعة من الساعة  9صباحا الــى 1
ظهرا ومن الساعة  2ظهرا الى  4مساء.
وأع ــرب القنصل الـعــام للكويت لــدى مدينة نيويورك حمد
الهزيم ،في تصريح صحافي ،عن امله ان يساهم افتتاح قنصلية
عامة للكويت بمدينة نيويورك في تعزيز العالقات االقتصادية
والتجارية واالستثمارية بين المدينة التي تعتبر القلب النابض
للعالم اقتصاديا والكويت.
واك ــد الـهــزيــم ان تــواجــد قنصلية عــامــة كويتية فــي مدينة
نيويورك التي تعتبر اهم مدينة اقتصادية على مستوى العالم
واكبر المدن في الساحل الشرقي للواليات المتحدة االميركية
سـيـضـفــي ب ـعــدا ج ــدي ــدا عـلــى ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة الـتــاريـخـيــة
والمتميزة التي تجمع أميركا والكويت وسيفتح امامها افاقا
أوسع.

فرص استثمارية
المقر الرئيسي إلدارة الخبراء
ف ــي تـسـخـيــن ال ـم ـيــاه ف ــي دورات الـمـيــاه
ً
والمطابخ ،توفيرا الستهالك الكهرباء.

طريق الغزالي
في سياق آخــر ،أعلنت الهيئة العامة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري اف ـت ـت ــاح مــدخــل
جــديــد عـلــى طــريــق ال ـغــزالــي ل ـل ـقــادم من
مدينة الكويت إلى شارع خالد األشهب
وشارع المخفر بمنطقة جليب الشيوخ،

بالتنسيق مــع اإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور،
فجر اليوم ،ضمن أعمال مشروع الطريق
الدائري .6.5
من جهة أخرى ،أعلنت نقابة "األشغال"
اخ ـت ـي ــار  100م ــوظ ــف بــال ـقــرعــة لـتــأديــة
م ـنــاســك ال ـع ـمــرة م ــن ب ـيــن  150شخصا
من أعضاء النقابة تقدموا لها بحضور
ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة
واإلدارية والقانونية حمد الغريب.

وأوضح ان مدينة نيويورك باعتبارها المحرك االقتصادي
الــرئ ـي ـســي لـلـعــالــم تـحـظــى بــال ـعــديــد م ــن اإلم ـك ــان ــات وال ـفــرص
االستثمارية في كافة القطاعات ،متطلعا الى ان يساهم تواجد
القنصلية العامة فــي هــذه المدينة فــي تيسير التواصل بين
المستثمرين الكويتيين فــي القطاعين الحكومي وا لـخــاص
ونظرائهم في مدينة نيويورك.
وأعــرب عن امله ان يساهم تواجد القنصلية الكويتية في
نيويورك في تسويق الفرص االستثمارية بدولة الكويت بما
يتواكب ورؤيــة الكويت  2035وتطلعات صاحب السمو امير
البالد الشيخ صباح األحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي
وتجاري جاذب لالستثمار.

«المواصالت» :تنفيذ «األلياف الضوئية» في مراحله األخيرة
الشهاب :زيادة اإلنترنت بسرعات تتجاوز  70ميغابايت
•

يوسف العبداهلل

افتتحت وكيلة وزارة المواصالت خلود
ا لـشـهــاب ،أ م ــس ،مــؤ تـمــر مستقبل ا لـمــدن في
نسخته الثانية ،الذي يختتم اليوم ،ويهدف
إلى مناقشة تطور المدن وتحويلها إلى مدن
ذكية تحاكي واقع التطور التكنولوجي في
كل بلدان العالم ،بمشاركة العديد من جهات
الدولة والشركات الخاصة.
و قــا لــت ا لـشـهــاب ،فــي كلمة بــا لـمــؤ تـمــر ،إن
"م ـش ــروع شـبـكــة األل ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة أصـبــح
من المشاريع المهمة والحيوية في الوقت
الحالي ،لما له من مواصفات تقنية متطورة
ت ـســاعــدنــا ع ـلــى االرتـ ـق ــاء ب ـج ــودة ال ـخــدمــات
الـهــاتـفـيــة وزيـ ــادة ســرعــة اإلن ـتــرنــت ،وكــذلــك

إ تــا حــة ا لـفــر صــة لتوفير خــد مــات إلكترونية
م ـت ـع ــددة ،مـنـهــا ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال تـقــديــم
سرعات عالية للمشتركين من صوت ونقل
ً
م ـع ـل ــوم ــات وف ـي ــدي ــو ب ـس ــرع ــات ع ــال ـي ــة ج ــدا
تصل إلى أكثر من  70ميغابايت ،إلى جانب
إم ـك ــان ـي ــة إضـ ــافـ ــة خـ ــدمـ ــات ح ــدي ـث ــة كــال ـبــث
التلفزيوني الرقمي العالي الوضوح.
وأ ضــا فــت ان ا ل ــوزارة أ خ ــذت عـلــى عاتقها
خالل األعوام السابقة تنفيذ الخطة الزمنية
لتطوير بنيتها التحتية مــن خــال تحويل
ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت األرض ـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـك ــواب ــل
الـنـحــاسـيــة إل ــى األل ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ،وال ـتــي
تضمنت ثالث مراحل زمنية ،بدأت في 2010
و ش ـم ـل ــت  28م ـن ـط ـقــة ،و ت ـض ـم ـنــت ا ل ـمــرح ـلــة
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي دشـ ـن ــت ال ـخ ــدم ــة ب ـه ــا ال ـع ــام

الحالي  34منطقة ،في حين تأتي المرحلة
الثالثة واألخيرة لتشمل  90منطقة ،مفيدة
بــأن ا ل ــوزارة وقعت عقد اال تـفــاق في أكتوبر
الماضي مع مكتب عالمي استشاري مسؤول
عن دراسة وتصميم وإعداد مستندات لطرح
المشروع وتنفيذه.
وأشارت إلى أن "مشروع األلياف الضوئية
من أهم مشاريع الدولة التنموية؛ ألنه يحول
مدننا التقليدية إ لــى مــدن ذكية نتطلع من
خاللها إلى الجمع بين االبتكار التكنولوجي
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة" ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن
"المواصالت ليست بمعزل في هذا الموضوع
عن مؤسسات الدولة ،بل نعمل بكل طاقتنا
نحو المشاركة الفاعلة بدعم تطوير مدننا".
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«الصحة» :تحديد قيمة الضمان على الزائرين
مع صدور الالئحة التنفيذية للقانون

ً
باسل الصباح :افتتاحات صحية قريبا
عادل سامي

أعلن وزير الصحة أن الوزارة
مقبلة على ًافتتاحات لمرافق
صحية قريبا ،كافتتاح مراكز في
مناطق الوفرة السكنية ًوصباح
األحمد والرحاب ،مشيرا إلى أن
مركز طب األسنان بالجهراء
ال تزال «الصحة» في إجراءات
الجهة المنفذة،
تسلم مبناه من ً
وسيتم افتتاحه قريبا.

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
ال ـص ـب ــاح أن ال ـق ـي ـمــة الـتـقــديــريــة
للضمان الصحي على الوافدين
ُ
ال ــزائ ــري ــن س ــت ـح ــدد م ــع ص ــدور
الالئحة التتفيذية لمواد القانون
التي جرى تعديلها.
وق ـ ــال ال ـص ـب ــاح ،ف ــي تـصــريــح
أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش افـ ـتـ ـت ــاح ــه
م ــرك ــز ال ـق ــري ــن ال ـص ـح ــي ،إنـ ــه تم
تـعــديــل ال ـم ــادة األولـ ــى والـثــانـيــة
م ــن ال ـق ــان ــون رق ــم  1ل ـع ــام 1999
والخاص بالضمان الصحي على
المقيمين ،إلضافة القادمين إلى
الـكــويــت بـصـفــة مــؤقـتــة كــزائــريــن
غير مقيمين ،مشيرا إلى أن هذا
القانون سيكون كبقية القوانين
الموجودة في دول العالم ،والتي
ت ـش ـت ــرط وجـ ـ ــود ت ــأم ـي ــن صـحــي
للزائر قبل دخوله إليها.
وأكـ ــد أن الـ ـ ــوزارة مـقـبـلــة على
ً
افتتاحات لمرافق صحية قريبا،
كافتتاح مراكز في مناطق الوفرة
السكنية وصباح األحمد والرحاب،
ُ
مشيرا إلى أن مركز طب األسنان

وزير الصحة يستمع لشرح عن إحدى عيادات األسنان
ب ــال ـج ـه ــراء ال تـ ـ ــزال الـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
إج ــراءات تسلم مبناه مــن الجهة
ً
المنفذة ،وسيتم افتتاحه قريبا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن م ــرك ــز الـقــريــن
الصحي مبني على مساحة 1850
ً
ً
مترا مربعا ،ويخدم نحو  33ألف
ً
نسمة هم سكان المنطقة ،موضحا
أنـ ـ ــه ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
العيادات ،كالطب العام واألسنان
ً
وطب العائلة وصيدلية ،ومختبرا
ً
مجهزا بأحدث األجهزة المتطورة.

 2170مريض غسل كلوي في البالد
العتيبي :االحتفال باليوم العالمي للكلى األربعاء المقبل
كشف رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في
مــركــز حــامــد العيسى لــزراعــة األع ـضــاء رئيس
رابطة أمراض الكلى الكويتية د .تركي العتيبي،
أن عدد مرضى الغسل الكلوي في البالد يبلغ
ً
نحو  2170مريضا.
وقال العتيبي ،في تصريح أمس ،بمناسبة
الـيــوم الـعــالـمــي للكلى ،ال ــذي يــوافــق الخميس
الثاني من مارس كل عام ،إن احتفاالت الرابطة
بـهــذا الـيــوم ستبدأ بعد غــد ،وتستمر يومين،
تحت شعار "صحة الكلى لكل شخص في كل
مكان" .وأوضح أن هذه المناسبة ستشهد حملة
صحية عالمية لرفع مستوى الوعي بين الناس،
من خالل التركيز على أهمية الكلى ،بهدف تقليل
تأثير أمــراض الكلى والمشاكل المرتبطة بها
في أنحاء العالم.

وأ شــار إلى أن الفعاليات تتضمن أيضا
إقامة منصة توعية ،الخميس المقبل ،في
م ـج ـمــع االف ـن ـي ــوز ل ـل ــرد ع ـلــى اس ـت ـف ـســارات
الجمهور ،وتقديم مجموعة من النصائح
حول التغذية العالجية وعالقتها بأمراض
الكلى ،فضال عن إجراء بعض الفحوصات
ال ـط ـب ـيــة ك ـق ـي ــاس ن ـس ـبــة ال ـس ـك ــر وال ـض ـغــط
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا لـ ـم ــا ل ــذل ــك مـ ــن ع ــاق ــة وطـ ـي ــدة
باإلصابة بأمراض الكلى.

وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـمـ ــركـ ــز ي ـت ـض ـمــن
كــذلــك ع ـي ــادات لـلـسـكــري والـطـفــل
والتطعيمات ،ويعمل من الساعة
ً
 7صباحا حتى  12ليال ،كما أن به
عيادة للطوارئ وهــي مهمة جدا
الستقبال الحاالت الطارئة وإجراء
اإلنعاش القلبي وتخطيط القلب
للمريض.
وأوض ـ ــح أن هـ ــذا ال ـم ــرك ــز هو
الـ 24بين المراكز العاملة بمنطقة
األح ـ ـمـ ــدي ال ـص ـح ـيــة والـ ـ ـ ـ ــ 35مــن

مجموع مــراكــز المنطقة ،وأســس
ً
في  ،2001الفتا إلى أنه أغلق في
ً
 2015ثم ُجدد مبناه تماما ليوفر
الخدمات العالجية التخصصية
لسكان المنطقة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن م ــرك ــز الـقــريــن
ً
يضم  11طبيبا للرعاية األولية و6
أطباء لألسنان إلى جانب فنيين
ً
لــأشـعــة و 24مـمــرضــا وممرضة
و 12صيدليا وفني صيدلة ،فضال
ً
عن  13فنيا للمختبر و 20إداريا.

ً
ً
«كان» نظمت معرضا توعويا
لمكافحة سرطان القولون
نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان"،
ً
ً
بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،معرضا توعويا
فــي مجمع سيتي سنتر بــا لـســا لـمـيــة ،وذ ل ــك ضـمــن فعاليات
حملة ا لـتــو عـيــة بـســر طــان ا لـقــو لــون والمستقيم تـحــت شعار
"أنعش حياتك" ،والتي تستمر فعالياتها على مــدار مارس
الجاري.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الحملة د .خالد الصالح،
ف ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ــس ،إن ف ــري ــق "ك ـ ـ ــان" ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد مــن
المتخصصين في الهيئة ،حضروا في المعرض الستقبال
اس ـت ـف ـســارات الـجـمـهــور واإلج ــاب ــة عـنـهــا ،وتـقــديــم الـنـصــائــح
التغذوية لهم.
وأشار إلى التوعية حول العادات الغذائية السلبية التي
تـعـتـبــر م ــن ع ــوام ــل ال ـخ ـط ــورة ال ـم ـس ـب ـبــة ل ـس ــرط ــان ال ـقــولــون
والمستقيم بشكل خاص ،واألمراض السرطانية بشكل عام.
وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـتــوع ـيــة ب ـم ــرض س ــرط ــان ال ـقــولــون،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن االك ـت ـشــاف الـمـبـكــر لـلـمــرض يـســاهــم فــي رفــع
نسب الشفاء منه.

انطالق ورشة
«كتابة أسباب
الوفاة»
انطلقت أم ــس ورش ــة عمل
خاصة بآليات كتابة أسباب
الوفاة في شهادة الوفاة الطبية،
وتستمر حتى الخميس المقبل،
تحت رعاية وكيل وزارة الصحة
الـمـســاعــد ل ـشــؤون التخطيط
والجودة د .محمد الخشتي.
وكـ ـ ـش ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـم ــرك ــز
اإلقـلـيـمــي لعائلة التصانيف
الــدول ـيــة ل ــأم ــراض والـحــركــة
واإلعاقة والصحة في الكويت
د .م ـج ـب ــل ال ـ ـن ـ ـجـ ــار ،أن ه ــذه
الـ ــورشـ ــة م ـخ ـص ـصــة لجميع
االط ـبــاء العاملين فــي القطاع
ال ـح ـك ــوم ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص ،الف ـتــا
إل ــى أن فعالياتها مخصصة
ل ـتــدريــب االط ـب ــاء عـلــى كيفية
كتابة األسباب الدفينة للوفاة
حسب تعليمات منظمة الصحة
العالمية.
وأكد النجار أن هذه الورشة
تهدف الى تحسين اإلحصاءات
الخاصة بالوفيات وأسبابها
الـحـقـيـقـيــة ،لـيـتـمـكــن مـتـخــذو
القرار في القطاع الصحي من
ال ــوق ــوف عـلــى ه ــذه األس ـبــاب،
وإي ـ ـجـ ــاد ال ـح ـل ــول الـمـنــاسـبــة
لمعالجتها.

«مؤتمر الباطنية»
يكرم الشومر
اختتم مؤتمر المستجدات
ف ـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـب ــاطـ ـنـ ـي ــة
فعالياته ،التي شهدت إطالق
جائزة باسم استشاري الغدد
ال ـص ـم ــاء وال ـس ـك ــر ال ـمــرحــوم
د .كمال الشومر.
وقـ ــالـ ــت د .ه ـن ــد ال ـشــومــر
ش ـق ـي ـقــة ال ـم ـغ ـف ــور لـ ــه -ب ــإذن
ال ـلــه -الـشــومــر ،إن "تكريمكم
ألخـ ـ ــي الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور ك ـم ــال
الـشــومــر بتخصيص جــائــزة
تحمل اسمه في هذا المؤتمر
هي لفتة إنسانية كريمة تعبر
ع ــن ال ــوف ــاء وال ـق ـي ــم الـنـبـيـلــة
التي تسود الجسم الطبي في
الكويت" ،الفتة إلى أنها "تأتي
تخليدا لــذكــراه الـتــي ستظل
حية في قلوبنا دائما".
وأش ـ ــارت ال ـشــومــر إل ــى أن
شـقـيـقـهــا ت ـف ــان ــى ف ــي الـعـمــل
مـنــذ تـخــرجــه فــي كلية الطب
بجامعة الكويت ،واستمر في
عطائه اإلنساني خالل مسيرة
حياته.

«دسمان» ينظم مؤتمر السكري الفرنسي
الدويري :ناقشنا أحدث القضايا والنتائج المتعلقة بالمرض
●

عادل سامي

نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد دسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـكـ ــري ،الـ ـ ـ ـ ــذي أن ـ ـشـ ــأتـ ــه
م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـسـ ـك ــري
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ــي
الـ ـك ــوي ــت وشـ ــركـ ــة س ــان ــوف ــي
وش ــرك ــة أوروغـ ـ ـ ــو م ـيــدي ـكــال
و جـ ـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــة " كـ ـ ـ ـ ـ ــوت دازور"
الفرنسية.
وقال المدير العام للمعهد
د .قيس الدويري إن المعهد
يـسـعــى بــا لـتـعــاون مــع شركة
سانوفي إلى تحقيق رسالته،
وتمكين المجتمعات الطبية
وال ـع ـل ـم ـيــة م ــن االط ـ ــاع عـلــى
أ ح ــدث ا لـمـبــادئ التوجيهية
الـســريــريــة ونـتــائــج الـبـحــوث
والـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات .ك ـ ـمـ ــا ي ـط ـم ــح
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر أط ـ ــر تـعـلـيـمـيــة
و بــرا مــج تــو عــو يــة مــن شأنها
ً
أن ت ـ ـحـ ــدث فـ ــر قـ ــا فـ ــي ن ـظ ــام
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة" ،م ـقــدمــا
ال ـش ـكــر ل ـل ـس ـفــارة ال ـفــرن ـسـيــة
في الكويت على هذا التعاون
الـبـنــاء والـمـثـمــر ال ــذي يصب
في النفع العلمي والطبي.

قيس الدويري

وأو ضــح أن المؤتمر الذي
عقد في مقر المعهد ويختتم
فـ ـع ــالـ ـي ــات ــه ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ح ـض ــره
العديد من المتخصصين في
الــرعــايــة الـصـحـيــة واألط ـب ــاء
والـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مــن
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
وق ـ ـ ــد تـ ـضـ ـم ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 10
م ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ــن
مـ ـ ــرض ال ـ ـس ـ ـكـ ــري وج ــوانـ ـب ــه
ومضاعفاته.

شراكات جديدة
وأ ش ـ ـ ــار إ ل ـ ــى أن ا ل ـمــؤ ت ـمــر

ت ـط ــرق إلـ ــى م ـنــاق ـشــة أح ــدث
القضايا والنتائج المتعلقة
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري وم ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــاتـ ــه
وفـ ــرص ال ـت ــواص ــل وتـشـكـيــل
شراكات جديدة ،وقد شارك
ف ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـت ـحــدث ـيــن الـ ـضـ ـي ــوف مــن
ك ـل ـي ــة إمـ ـبـ ـي ــري ــال ،وج ــام ـع ــة
ويل كورنيل ،وجامعة نيس،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـت ـحــدث ـيــن مــن
ال ـم ـع ـه ــد وج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ووزارة الصحة.
يــذ كــر أن ا ل ـمــؤ ت ـمــر ا فـتـتــح
بـكـلـمــة ألـقــاهــا الـمــديــر الـعــام
لـمـعـهــد دس ـمــان لـلـسـكــري د.
قيس الدويري ،تبعتها كلمة
أل ـق ـت ـهــا ال ـس ـف ـيــرة الـفــرنـسـيــة
في الكويت ماري مسدبوي،
ورئ ـي ــس وم ــدي ــر ع ــام شــركــة
س ــا ن ــو ف ــي ف ــي دول ا لـخـلـيــج
ج ــان ب ــول ش ــوي ــر ،ال ــذي أكــد
أن هـ ـ ــذا ا لـ ـم ــؤ تـ ـم ــر ا ل ـع ـل ـمــي
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــد أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه
مـ ــن ال ـم ـت ـح ــدث ـي ــن ال ــزائ ــري ــن
والمحليين البارزين ،الذين
ي ـ ـجـ ــرون م ـن ــاق ـش ــات عـلـمـيــة
م ـت ـق ــدم ــة ح ـ ــول ال ـت ـح ـك ــم فــي
مرض السكري.

ةديرجلا
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الديوان الوطني لحقوق اإلنسان ...على الورق فقط!
الدمخي :ال يزال بال مقر وال الئحة داخلية وال ميزانية
فهد التركي

«المالية» تجتمع
األحد مع ناصر
الصباح لمناقشة
مشروع الشمال
االقتصادي

ناقشت لجنة حقوق اإلنسان،
خالل اجتماعها أمس ،بحضور
رئيس الــديــوان الوطني لحقوق
اإلنسان ونائبه و 5من األعضاء،
أسباب عدم تفعيل عمل الديوان.
وق ــال رئـيــس الـلـجـنــة ،النائب
عـ ـ ـ ــادل الـ ــدم ـ ـخـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
أم ــس ،إن ال ـم ــادة الـثــالـثــة عشرة
من قانون إنشاء الــديــوان تنص
على أن تصدر الالئحة الداخلية
للديوان ،مبينا أن القانون صدر
فــي ع ــام  ٢٠١٥وم ـضــت  ٦أشهر
على التعديل األخير الذي أجراه
مجلس األمة على القانون ،ورغم
ذلك لم تصدر الالئحة الداخلية.
وأوضـ ــح أن ال ــدي ــوان ال ي ــزال
بــا مـقــر وال الئ ـحــة داخ ـل ـيــة وال
ميزانية.
وقال :ليس دورنا أن نالحقكم
يا حكومة لكي ّ
تفعلوا القوانين،
ب ــل ه ــذا دوركـ ــم أن ـت ــم ،الف ـتــا الــى
أن بـعــض أع ـض ــاء لـجـنــة حـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ك ـ ــان ل ـه ــم ك ـ ــام ق ــاس
خـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ع ــن م ــوض ــوع
عدم تفعيل قانون إنشاء ديوان
حقوق اإلنسان.
وشــدد على ضــرورة أن تكون

هـنــاك وقـفــة حــاسـمــة مــع الــوزيــر
ال ـم ـخ ـت ــص تـ ـج ــاه ع ـ ــدم تـفـعـيــل
ال ـق ــان ــون ،مـطــالـبــا نــائــب رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مجلس ال ـ ــوزراء ،أنــس الـصــالــح،
بسرعة تفعيل القانون.
وأضاف" :القانون موجود فقط
عـلــى الـ ــورق ،ونـتـبــاهــى بــوجــود
ديـ ــوان وط ـنــي لـحـقــوق اإلن ـســان
في الكويت ،لكنه فعليا الديوان
غير موجود".
من جانب آخر ،قال الدمخي إن
االقتراح بقانون في شأن الحقوق
المدنية واالجتماعية لفئة غير
محددي الجنسية موجود على
ج ــدول أعـمــال المجلس ،وهناك
طلبات مــن بعض األعـضــاء بأن
تكون له األولوية في النقاش.
وبـ ّـيــن أن ال ــردود التي نشرت
فــي الصحف كلها ردود سابقة
ع ـ ـلـ ــى االقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة
المقدمة بهذا الخصوص ،ووردت
ه ــذه الـ ــردود للجنة قـبــل إنـجــاز
تقريرها بشأن الحقوق المدنية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـغ ـي ــر م ـح ــددي
الـجـنـسـيــة ،مــوضـحــا أن اللجنة
لم تنجز تقريرها إال بعد النظر

«تحقيق األمطار» تستكمل أعمالها و«األموال
العامة» ِّ
تصوت على التقارير المنجزة
تعقد  5لجان برلمانية اجتماعات مختلفة
لها اليوم ،إذ تناقش لجنة الميزانيات والحساب
الـ ـخـ ـت ــام ــي م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ب ــرب ــط م ـي ــزان ـي ــة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة
المالية  ،2020-2019وكذلك الحساب الختامي
لـلـمــؤسـســة ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،2018-2017
ومالحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين
الماليين بشأنه.
وت ـج ـت ـم ــع ل ـج ـن ــة ح ـم ــاي ــة األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة
لـلـتـصــويــت عـلــى الـتـقــاريــر الـمـنـجــزة ،فــي حين
تعقد لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب

قدم النواب أحمد الفضل ود .عودة الرويعي وخالد
الشطي وفيصل الـكـنــدري وسـعــود الشويعر اقتراحا
بقانون بشأن تنظيم االتحادات الطالبية في الجامعات،
ً
مكونا من  35مادة ،ومذكرة إيضاحية.
وجــاء فــي الـمــادة  31بشأن المخالفات والعقوبات:
«يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة
آالف دينار كل من :قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له
داخل دولة الكويت أو خارجها ،تحت مسمى اتحاد أو
تجمع أو مجموعة أو منظمة أو جمعية أو ناد للطلبة،
دون الـحـصــول عـلــى تــرخـيــص مــن الـ ــوزارة ون ـشــره في
الجريدة الرسمية ،ويستثنى من ذلك الجمعيات العلمية
وال ـن ــوادي التابعة للكليات والـجــامـعــات ،أو بــاشــر أو
استمر فــي مباشرة أعـمــال وأنشطة اتـحــاد طلبة بعد
العمل بهذا القانون ،من دون الحصول على ترخيص
من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية».
وورد في المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون :هذا
القانون الذي يحدد المفاهيم والتعريفات الالزمة ويحدد
شــروط ومتطلبات تأسيس االتـحــادات الطالبية ،وفق
إطار تشريعي وشروط الترشح وآلية التصويت وحاالت
انعقاد االجتماعات وما يرتبط بها وفقا للقانون.

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـلـ ــن
رئ ـي ــس لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالقتصادية البرلمانية النائب
ص ـ ــاح خـ ــورش ـ ـيـ ــد أن ال ـل ـج ـنــة
وجهت الدعوة إلى نائب رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح ،لحضور
اجتماعها األحد المقبل ،لمناقشة
مشروع الشمال االقتصادي.
وكشف خورشيد ،في تصريح
أم ــس ،عــن االت ـفــاق عـلــى تشكيل
فريق عمل ،يضم البنك المركزي
ووزارتي التجارة والمالية وهيئة
أسـ ــواق ال ـمــال والـلـجـنــة المالية
البرلمانية ،إلعداد وصياغة مواد
مشروع قانون التأمين.
وأضــاف أن «تعديالت قانون
التأمين جاء ت بـ 77مــادة ،ويعد
قانونا جــديــدا ،لذلك تــم االتفاق
عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل»،
مشيرا إلى أن هدف الفريق إنجاز
القانون دون أي مثالب.

جانب من أعضاء ديوان حقوق اإلنسان في االجتماع أمس
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن ف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
سيستبعد مبدئيا بحث مسألة
تبعية التأمين إلى حين االنتهاء
من المواد األخــرى ،التي تحتاج
الى توضيح ،خاصة أن القانون
يـ ـتـ ـن ــاول ت ــأم ـي ــن حـ ـي ــاة األف ـ ــراد
وممتلكاتهم ،وكذلك الممتلكات
العامة كالطرق والقطاع النفطي،
مضيفا أن تفاصيل تأمين هذه
ال ـق ـط ــاع ــات ي ـح ـت ــاج ل ـم ــزي ــد مــن
البحث.
وشكك في أن تنتهي اللجنة
م ــن ت ـقــريــرهــا ب ـش ــأن ال ـم ـشــروع
الحكومي بتعديل قانون التأمين

قبل الجلسة المقبلة ،الفتا الى أن
اللجنة ستعقد اجتماعا آخر غدا
لمناقشة المقترحات بقوانين
ب ـت ـعــديــل ق ــان ــون ال ـم ـنــاق ـصــات،
وبما يقضي بمنح المشروعات
الصغيرة والمتوسطة مناقصات
الدولة أو إشراكها فيها.
من جهة أخرى ،ذكر خورشيد
أن الـلـجـنــة وج ـهــت ال ــدع ــوة إلــى
ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـشـيــخ
ناصر الصباح ،بصفته رئيس
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط،
ل ـم ـن ــاق ـش ـت ــه فـ ــي خـ ـط ــة ال ــدول ــة

التنموية ،ومنها مشروع الشمال
االقتصادي.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن م ـش ــروع الـشـمــال
هــو ذات ــه مـشــروع الـحــريــر ،الــذي
سبق للحكومة سحبه ،وستتم
مـنــاقـشـتــه بــال ـل ـج ـنــة ،وسـتــوجــه
الــدعــوة لجميع اإلخ ــوة الـنــواب
لـسـمــاع ش ــرح مــن ال ـنــائــب االول
ح ــول ه ــذا ال ـم ـشــروع ،مبينا انــه
س ـيــؤكــد ع ـلــى ال ـن ــائ ــب األول أن
يلتقي اإلخوة اإلعالميين لشرح
ف ـك ــرة هـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع ،وب ـع ــده
السياسي واالجتماعي واالمني
واالقتصادي.

الغانم يشارك في مؤتمر «التعاون» بالرباط
توجه رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ،على
رأس وفد برلماني ،إلى العاصمة المغربية الرباط،
أمس ،للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ14
لمؤتمر اتـحــاد مجالس ال ــدول األعـضــاء بمنظمة
التعاون اإلسالمي،من  11إلى  14الجاري.
ومــن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد
الكويت أمــام المؤتمر ،كما يشارك الغانم والوفد
المرافق له على هامش أعمال المؤتمر في االجتماع
التنسيقي للمجموعة ا ل ـعــر ب ـيــة ،ب ـهــدف تنسيق
المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول
أعمال المؤتمر ،وتوحيد وجهات النظر بشأنها.
من جانب آخــر ،يشارك وفد الشعبة البرلمانية
الكويتية في اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية

لــاتـحــاد ،وف ــي مقدمتها لجنة فلسطين الــدائـمــة
ولجنة الـشــؤون السياسية والـعــاقــات الخارجية
ولجنة حـقــوق اإلن ـســان وال ـمــرأة والـ ــدورة الثامنة
لمؤتمر البرلمانيات الـنـســاء واالج ـت ـمــاع الثاني
لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء.
ويضم الوفد وكيل الشعبة البرلمانية النائب
راكان النصف ،وأمين سر الشعبة النائب د .عودة
الــرويـعــي ،وأمـيــن صـنــدوق الشعبة النائب محمد
الدالل ،ومراقب مجلس األمة النائب نايف المرداس،
وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين علي الدقباسي
والحميدي السبيعي ،والنائبين ناصر الدوسري
وصفاء الهاشم ،واألمين العام لمجلس األمة عالم
الكندري.

استفسر من الفاضل عن محطات الوقود
وما هو ترتيب كل دولة من هذه
الـ ـ ــدول ف ــي م ــؤش ــرات م ــدرك ــات
الفساد خــال السنوات الثالث
األخيرة؟».
وتساءل« :هل يقوم الصندوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة ب ــاإلش ــراف
على تنفيذ المشاريع المرتبطة
ب ـه ــذه الـ ـق ــروض أو ال ـم ـنــح في
الــدول المقترضة او الممنوحة
ومتابعتها ام تقوم تلك الــدول
بتنفيذها؟ إذا كــان الصندوق
يقوم بــاإلشــراف على تنفيذها
ومتابعتها فمن هم مستشارو
الـمـشــاريــع لـلـصـنــدوق وكيفية
اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاره ـ ــم؟ وآل ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ــأه ـي ــل
واختيار الشركات المنفذة؟ وهل
تتم متابعة ومراقبة كل مراحل
التنفيذ؟».
واردف « :يـ ــر جـ ــى ت ــزو ي ــدي
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـك ــامـ ـل ــة ال ـتــي
ت ـت ـض ـمــن اس ـ ــم الـ ــدولـ ــة وقـيـمــة
ال ـ ـق ـ ــروض أو ال ـم ـن ـح ــة واس ـ ــم

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــن ل ـ ـ ـكـ ـ ــل عـ ـق ــد
وج ـن ـس ـيــة ال ـم ـس ـت ـشــار وقـيـمــة
عقد االستشارات واسم الشركة
المنفذة لكل مشروع وجنسيتها
وقيمة المشروع ونوعه ومدته
ومن هم مالك الشركات المنفذة
لكل مشروع من المشاريع؟».
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل« :هـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ــم ت ـن ـف ـي ــذ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع؟ وه ـ ـ ـ ــل ألي م ــن
المسؤولين في حكومة الكويت
أو موظفي الصندوق أي عالقة
مـ ــع م ـ ــاك الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـن ـفــذة
للمشاريع ،سواء عالقة تجارية
أو عائلية؟ وهل استفاد اي من
المسؤولين في الكويت من هذه
القروض بشكل مباشر أو غير
مباشر؟».

محطات الوقود
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وجـ ـ ــه
المويزري سؤاال الى وزير النفط

شعيب المويزري

وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء خــالــد
الفاضل حــول اسماء الشركات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـخ ــاص ــة ال ـتــي
تـعــاقــدت معها شــركــة الـبـتــرول
الوطنية إلدارة محطات الوقود،
مـتـســائــا« :م ــا ال ـه ــدف م ــن هــذا
التعاقد؟ وما سنده القانوني؟

وهل تم اإلعالن ودعوة الشركات
والـمــؤسـســات الــراغـبــة فــي هــذا
المجال؟ اذا كانت االجابة بنعم
ي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي ب ـن ـس ـخــة مــن
االع ــان أو االعــانــات وشــروط
التأهيل وأسماء الشركات التي
ش ــارك ــت وع ــروضـ ـه ــا ،وأس ــس
االختيار».
وأضاف« :ما نوع التعاقد مع
هــذه الـشــركــات او المؤسسات،
م ــن اس ـت ـث ـمــار ،ش ــراك ــة تــأجـيــر،
إدارة ،تسويق ،تملك ،تزويدي
بصورة من العقد او االتفاقية
ب ـيــن شــركــة ال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة
وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وم ــا آلـيــات
وأسـ ـ ـ ـ ـ ــس تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
وتشغيلها في محطات تعبئة
الوقود ،سواء المدارة من القطاع
الخاص أو العام؟.

«البيئة» تدعو إلى مراعاة تغيرات المناخ لدى تطوير البنية التحتية
●

علي الصنيدح

أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها
ً
ً
ً
قــدمــت ب ــاغ ــا وط ـن ـيــا ثــان ـيــا هــذا
ال ـعــام بـمـشــاركــة خ ـبــراء وطنيين
م ــن مـخـتـلــف ج ـهــات ال ــدول ــة إلــى
سكرتارية اتفاقية األمم المتحدة
ل ـت ـغ ـيــر الـ ـمـ ـن ــاخ ،ب ـع ــد أن قــدمــت
بالغها األول عام .2012
جاء ذلك في مذكرة رد للهيئة
في إجابة وزيرة األشغال العامة
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـكــان
د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري ع ــن س ــؤال
ل ـل ـنــائ ـبــة صـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم ب ـشــأن
االحتباس الحراري والمخالفات

البيئية ،موضحة أن قــرار تغيير
البنية التحتية يتخذ من الجهات
المختصة مع األخذ بعين االعتبار
نتائج دراسات آثار تغير المناخ
على الدولة.
وبينت المذكرة أنه فيما يتعلق
بالتخلص من نفايات الكراجات،
ال ـم ـم ـث ـلــة فـ ــي زي ـ ــوت الـ ـسـ ـي ــارات
المستعملة وبطاريات السيارات
المستهلكة ،فإنه يتم تجميعها
وإرسالها إلى شركات عاملة في
مجال تدوير النفايات لالستفادة
منها ،مــع االحـتـفــاظ بنسخة من
وثيقة النقل والتخلص من النفاية
(منافيست).

وأض ــاف ــت أنـ ــه ي ـتــم الـتـخـلــص
م ــن ن ـف ــاي ــات الـ ـعـ ـي ــادات الـطـبـيــة
بتجميعها وتخزينها في مخازن
مبردة بمدة ال تتجاوز  24ساعة،
وتنقل مــن خــال سـيــارات مبردة
إلى محارق وزارة الصحة بمنطقة
الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــة ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة ك ـ ـبـ ــد ،مــع
االحتفاظ بنسخة من وثيقة النقل
والتخلص من النفاية.
وذك ــرت أنــه يتم التخلص من
نـفــايــات المطاعم (زي ــوت الطهي
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة) ب ـت ـج ـم ـي ـع ـهــا فــي
حاويات وتقوم الشركات العاملة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـنـ ـق ــل وال ـت ـخ ـل ــص
وال ـتــدويــر بسحبها ونقلها إلــى

مخازنها ،ليتم بعد ذلك تصديرها
إلــى خــارج الـبــاد ،ألن الكويت ال
ً
تـمـلــك حــال ـيــا ال ـمــرفــق الـمـنــاســب
ل ـ ـتـ ــدويـ ــر مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع مــن
النفايات ،مبينة أنه يتم التخلص
من النفايات الصلبة غير الخطيرة
عن طريق نقلها الى مرادم بلدية
ً
الكويت العاملة حاليا وهي :مردم
الجهراء ،ومردم صبحان الدائري
السابع ،ومردم ميناء عبدالله.

النفايات الصناعية
وعـ ـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـنــاع ـيــة
السائلة ،أفادت بأنه يتم التخلص

إيقاف زراعة الكاناكاربس
قالت الهيئة العامة للبيئة إن مجلس
إدارت ـه ــا ق ــرر فــي اجـتـمــاعــه رق ــم 2018/ 5
ال ـم ـن ـع ـقــد ف ــي  18نــوف ـم ـبــر  ،2018وقــف
زراعة الكاناكاربس في المناطق السكنية
والصناعية والمرافق الحكومية ،والسماح
بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون
مراجعة الهيئة العامة للزراعة ،بناء على
م ــا ج ــاء ب ــال ـم ــادة  41م ــن ق ــان ــون حـمــايــة
ال ـب ـي ـئ ــة ،ع ـل ــى أن يـ ـق ــوم م ـع ـهــد ال ـكــويــت
لألبحاث العلمية وجامعة الكويت بتقديم
ت ـقــر يــر لـمـجـلــس إدارة ا ل ـه ـي ـئــة يتضمن

مـمـيــزات وم ـســاوئ شـجــرة الكاناكاربس
وأنــواع األشجار البديلة ،وأفضل الطرق
إلعـ ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـك ــان ــاك ــارب ــس بـعــد
اقتالعها.
وأضافت أنه تم إجراء دراسات خاصة
بتأثير الـخــواص الفيزيائية للنبات من
جــامـعــة الـكــويــت ،مــوضـحــة أن نـتــائــج كل
الدراسات كانت تنصب في فسيولوجية
ن ـب ــات ال ـك ــان ـك ــاري ــس وت ــأث ـي ــر ال ـض ـغــوط
البيئية على نموها وازدهارها.
ً
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه تــم تــزويــدهــا أيـضــا

الصالح يسأل عن حادثة
تهريب في «الجمارك»

اجتماع «المالية»

المويزري يسأل الخالد عن قروض صندوق التنمية
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري سـ ـ ــؤاال إل ـ ــى نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
عـ ــن األس ـ ـ ــس وال ـ ـش ـ ــروط ال ـتــي
يعتمدها ا لـصـنــدوق الكويتي
للتنمية االقتصادية في إقراض
وتقديم المنح للدول.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ،هــل
ي ـتــم ت ـقــديــم هـ ــذه الـ ـق ــروض أو
المنح بـنــاء على طلب مــن تلك
الـ ــدول أم ب ـنــاء عـلــى ع ــرض من
حكومة دولــة الكويت؟ مطالبا
بتزويده بصورة من المراسالت
المتبادلة بين الصندوق والدول
الـ ـت ــي ت ــم إق ــراضـ ـه ــا أو تـقــديــم
المنح لها.
وتابع «ما أسماء الدول التي
ت ــم ت ـقــديــم الـ ـق ــروض أو الـمـنــح
لها منذ عام  2007حتى تاريخ
تقديم هــذا ال ـســؤال؟ ومــا قيمة
كل قرض ومدته وطرق السداد؟

سلة برلمانية

في كل هذه الردود والتشاور مع
المختصين بشأنها.

األميري اجتماعا لمناقشة الصيغة المقترحة
لـلـمـشــروع .وتـنـظــر لجنة ال ـشــؤون التشريعية
والقانونية في طلب رفع الحصانة النيابية عن
الـنــائــب عسكر الـعـنــزي فــي القضية رقــم (-354
 )2017جنح تيماء ،وعن النائب شعيب المويزري
في القضية رقم ( )2019-260حصر نيابة اإلعالم.
وتبحث لجنة التحقيق حول حادثة األمطار
استكمال التحقيق في المسائل المثارة بشأن
أزمة عدم االستعداد وضعف وقصور األجهزة
المعنية بالدولة في التصدي لموسم األمطار،
وما ترتب عليه من أضرار.

 5نواب لتنظيم االتحادات
الطالبية في الجامعات

برلمانيات

بدراسات من المعهد تفيد بأنه تم توثيق
جذور االشجار في العديد من البلدان التي
تسببت بــأ ضــرار كبيرة للبنية التحتية
القريبة ،بما في ذلك خطوط أنابيب المياه
وخطوط أنابيب الصرف الصحي وخطوط
أن ــابـ ـي ــب مـ ـي ــاه ال ـ ـعـ ــواصـ ــف والـ ـك ــاب ــات
الكهربائية واالتصاالت ،ويمكن أن تخل
بالعناصر السطحية مثل الرصيف ،وقد
ً
أبلغ الباحثون أيضا عن اآلثــار السلبية
لهذا النوع من األشـجــار وعــن مخاطرها
وتهديداتها على البيئة التحتية.

م ـن ـهــا ع ــن ط ــري ــق إرس ــال ـه ــا إلــى
م ـح ـط ــة «ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــواري» ل ـم ـعــال ـجــة
المياه الصناعية بمنطقة الوفرة
الكيلو  30التابعة للهيئة العامة
للصناعة ،أما النفايات الخطيرة
الـنــاتـجــة مــن ال ـع ـيــادات الخاصة
فيتم التخلص منها فــي محطة
اس ـت ـق ـب ــال ال ـم ـخ ـل ـفــات ال ـص ـل ـبــة-
منطقة الشعيبة التابعة للهيئة
ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة -وذلـ ــك لحين
تــوس ـعــة وزارة ال ـص ـحــة الـطــاقــة
االستيعابية لمحارقها.
أمــا نفايات الصرف الصحي،
فـ ـ ـ ــأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أنـ ــه
ي ـت ــم ال ـت ـخ ـلــص م ـن ـهــا م ــن خ ــال
تجميعها ونقلها إ ل ــى محطات
التنقية التابعة لــوزارة األشغال
لمعالجتها ،مشيرة إلى أن الهيئة
ً
تسعى دائـمــا إلــى تفعيل دورهــا
الرقابي لتحقيق األفضل لخدمة
الـ ـب ــاد ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـهــات
المعنية بالدولة.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــدراسـ ــة أث ــر
ظاهرة االحتباس الحراري على
الكويت ،أوضحت الهيئة أنها هي
نقطة االتصال الوطنية التفاقية
األمــم المتحدة اإلطــاريــة لتغيير
المناخ ،مبينة أن «البيئة» أعدت
البالغ الوطني األول للكويت عام
 2012والبالغ الوطني الثاني هذا
العام ( ،)2019بمشاركة العديد من
الـخـبــراء الوطنيين مــن مختلف
ً
جهات الدولة ،وتم تقديمه رسميا

إلـ ــى س ـك ــرت ــاري ــة ات ـف ــاق ـي ــة األم ــم
المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـبـ ــاغ يـتـضـمــن
دراس ـ ـ ــات وت ــوق ـع ــات آث ـ ــار تغير
ال ـم ـن ــاخ ع ـل ــى ال ـك ــوي ــت لـنــاحـيــة
ارت ـفــاع مـسـتــويــات سـطــح البحر
على الساحل الكويتي ،وارتفاع
درج ـ ــات الـ ـح ــرارة وق ـلــة األم ـطــار
حتى عام  ،2100موضحة أن هذه
الدراسات تتضمن سيناريوهات
ل ـس ـق ــوط األمـ ـ ـط ـ ــار م ـب ـن ـيــة عـلــى
تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة
المستقبلية والبيانات التاريخية
لهطول األمطار على الكويت منذ
عام .1961

مطيرة يكون معدل هطول األمطار
خاللها أثناء فترة قصيرة أعلى
من المعدل السنوي.
وفيما يتعلق بالحاجة لتغيير
وت ـطــويــر الـب ـنـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،فــإن
هــذا الـقــرار يجب أن يتم اتـخــاذه
م ــن ج ــان ــب ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
نفسها بحيث تقوم بتقييم البنية
التحتية بعد األخذ بعين االعتبار
ال ـن ـتــائــج وال ـتــوص ـيــات الـنــاتـجــة
م ــن ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــآث ــار
ً
تغير الـمـنــاخ على الــدولــة ،علما
أ نــه سبق للهيئة ا لـعــا مــة للبيئة
مخاطبة جهات الدولة المختلفة
بشأن موسم هطول األمطار لعام
 2015/2014الت ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات
الالزمة.

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـح ــاج ــة
لتغيير أو تطوير البنية التحتية
لـمــواجـهــة ال ـت ـغ ـيــرات الـمـنــاخـيــة،
وفق الهيئة ،فإنه عند االنتهاء من
البالغ الوطني األول والثاني تم
عمل عدة ورش عمل ومحاضرات
للتوعية بأثر تغير المناخ على
ال ــدول ــة ،وت ـمــت مـخــاطـبــة جـهــات
ووزارات و م ــؤ سـ ـس ــات ا ل ــدو ل ــة
بالنتائج والتوصيات المتعلقة
ب ــآث ــار ت ـغ ـيــر الـ ـمـ ـن ــاخ ،ويـعـتـبــر
ارت ـف ــاع درجـ ــات ال ـح ــرارة ون ــدرة
ه ـط ــول األمـ ـط ــار نـت ـي ـجــة فـعـلـيــة
لظاهرة تغير المناخ (تطرف في
أحــوال الطقس) ،ينتج عنها أيام

التفتيش والرقابة

البنية التحتية

وقــالــت الهيئة الـعــامــة للبيئة
إن دورهـ ــا يـتـمـثــل فــي التفتيش
والــرقــابــة عـلــى كــل الـمـنـشــآت في
الكويت ،للتأكد عن مدى االلتزام
ب ـت ـط ـب ـيــق مـ ـ ــواد ق ــان ــون ح ـمــايــة
ا ل ـب ـي ـئ ــة ر قـ ـ ــم  42ل ـس ـن ــة ،2014
والمعدلة بعض أحكامه بالقانون
رق ــم  99لـسـنــة  ،2015ولــوائ ـحــه
التنفيذية واالشتراطات الالزمة
فـ ــي كـ ــل األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـمـ ـش ــاري ــع
والمنشآت.

تقدم النائب خليل الصالح
بس ــؤال الى وزي ــر المالية
د .نايف الحجرف  ،جاء في
مقدمته :نمى إلى علمي أن
اإلدارة العامة للجمارك تلقت
ً
كتابا من وزارة الداخلية
يشي بوجود ما يمكن
وصفه بتشكيل عصابي
يتواطأ في تهريب ممنوعات
من المنافذ الحدودية.
وتساءل الصالح :هل تلقت
اإلدارة العامة للجمارك
ً
كتابا حمل اعترافات
من مهرب طيور مهددة
باإلنقراض قال فيها ،إنه
تعامل مع أكثر من شخص
في ميناء الدوحة لتهريب
ممنوعات ،وأنه « في كل مرة
يتم فيها التهريب إلى داخل
الميناء يأتي إليه شخص
مختلف عن اآلخر؟».

الدالل يستفسر عن زيادة
«البلدية» رسوم الخدمات

وجه النائب محمد الدالل
سؤاال إلى وزير األوقاف
وزير الشؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية
فهد الشعلة ،عما نشر في
إحدى الصحف المحلية
عن تقديم بلدية الكويت
مقترحات بشأن زيادة رسوم
عدد من الخدمات التي
تقدمها ،تصل نسبتها إلى
 ،%50بهدف تنمية اإليرادات
وتنويع مصادر الدخل.
وسأل« :ما األسباب
والمبررات التي دعت بلدية
الكويت إلى اقتراح زيادة
الرسوم.

العازمي :شكاوى لموظفي
مستشفى زين ضد رؤسائهم

وجه النائب حمدان
العازمي س ـ ــؤاال الى وزيـ ـ ـ ــر
الصح ـ ــة د .باسل الصباح
بشأن وجود شكاوى في
مستشفى زين ضد رؤساء
االقسام في المستشفى
ووجود شكاوى من
المرضى ضد رؤساء
االقسام.
وطلب تزويده بعدد
شكاوى الموظفين ضد
رؤساء االقسام التي
تلقتها إدارة المستشفى
منذ يناير  2018وحتى
تاريخ ورود السؤال،
ونتائج التحقيق في هذه
الشكاوى ،ونسخة من
هذه الشكاوى ونسخة من
نتائج التحقيق.

الشاهين يسأل عن المحالين
إلى التحقيق بأزمة األمطار

وجه النائب أسامة
الشاهين سؤاال الى وزيرة
األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان
د .جنان بوشهري ،جاء
في مقدمته أن الحكومة
صرفت مبالغ مناقصات
عامة إلنشاء وصيانة
الطرق واألنفاق والجسور
طوال العشر سنوات
الماضية بما يقارب
عشرين مليار دينار ،ومع
ذلك فإن «أحوال الشوارع
الداخلية والطرق الرئيسية
والسريعة سيئة بشكل
عام ،وقال الشاهين« :كم
ُعدد لجان التحقيق التي
شكلت بهذا الشأن؟ وما
اإلجراءات التنفيذية الفنية
التي تم اتخاذها بناء على
ما كشفته األمطار من أوجه
القصور والخلل؟».
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الصرعاوي :اعتماد الذكاء االصطناعي لتدقيق الحسابات
برنامج تدريبي لموظفي «المحاسبة» بالتعاون مع مكتب المساءلة الحكومية األميركي
محمد الجاسم

أعلن الصرعاوي أن
«المحاسبة» بصدد اعتماد
تقنية الذكاء االصطناعي
في آليات التدقيق وفحص
الحساب الختامي ورصد
المالحظات في الخطة
االستراتيجية المقبلة
.2024/2020

قال رئيس ديوان المحاسبة
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ع ـ ـ ــادل الـ ـص ــرع ــاوي
إن االهـتـمــام الـمـتــزايــد بمنهج
الـتــدقـيــق عـلــى األداء ،ل ــدى كل
أجـهــزة الــرقــابــة العليا ،أصبح
اس ـت ـح ـق ــاق ــا ل ـت ـط ــوي ــر قـ ـ ــدرات
العاملين.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
صحافي ،على هامش استضافة
"المحاسبة" ،أمــس ،خـبــراء من
مــركــز التميز األمـيــركــي التابع
لمكتب المساءلة الحكومية في
الواليات المتحدة ،لعقد برنامج
تدريبي لموظفي الديوان حول
م ـ ــوض ـ ــوع ت ـخ ـط ـي ــط وت ـن ـف ـي ــذ
عمليات تدقيق األداء.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــرعـ ـ ــاوي أن
الـبــرنــامــج ال ــذي يستمر ثالثة
أي ـ ـ ـ ــام يـ ـمـ ـث ــل م ــرحـ ـل ــة ج ــدي ــدة
وت ـحــوال مهما بــآلـيــة الـتــدريــب
الحديث عن نهج التدقيق على
األداء.
ون ـق ــل ب ـي ــان ل ــ"ال ـم ـحــاس ـبــة"
ع ـ ــن الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـش ــؤون
الــدول ـيــة وال ـت ـج ــارة ف ــي مكتب
المساء لة الحكومية األميركي
لــوريــن يــاجــر قــولــه إن الكويت
مهتمة بالتجهيز واالستعداد
للمستقبل ،وخاصة في مجال
االستثمار وتأمين االحتياجات
لألجيال القادمة.
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
المستشارة االستراتيجية في
م ـك ـتــب ال ـم ـس ــاء ل ــة الـحـكــومـيــة
فــي الــواليــات المتحدة جــودي
ج ـ ـ ــوزي ـ ـ ــف ،وفـ ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،أن

أكبر اختالس بتاريخ البشرية...
األموال إلى إيران عبر هذه المصارف ،أو تسلمها بشكل نقدي،
أو في حسابات مبيضة خارج البالد.
وذك ـ ــر أن هـ ــذه ال ـس ـي ــدة ك ــان ــت ت ــرت ــدي ال ـع ـب ــاء ة اإلي ــران ـي ــة
(التشادور) داخل البالد ،وتخلع حجابها في الخارج وتغير
مظهرها وتسافر بجوازات سفر مختلفة ،دون أن يشك فيها
ً
أحد ،لكنها بدأت أخيرا شراء ممتلكات بماليين اليوروهات في
عدد من البلدان األوروبية وكندا ،مما جعل البعض يشكون
فيها ،وهــو ما دفعها إلــى عــدم العودة إلــى إيــران منذ نحو
 6أشهر ،وعدم تسليم األمــوال التي كان يفترض أن تسلمها،
لتتراكم ديونها.
وق ــال الـمـصــدر إن األج ـهــزة األمـنـيــة والـسـلـطــات القضائية
بدأت مراقبة رئيس «سرمايه» وجرى اعتقاله خالل محاولته

ال ـب ــرن ــام ــج ال ي ــرك ــز ف ـقــط على
تدقيق االداء ،بل سيناقش دور
وأ ه ـم ـي ــة تــد ق ـيــق األداء ضمن
أنواع التدقيق األخرى.

الذكاء االصطناعي
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،نـ ـظ ــم
"الـمـحــاسـبــة" ن ــدوة عــن الــذكــاء
االصطناعي ،وقال الصرعاوي
ان ــه ت ــم ال ـب ــدء مـنــذ ال ـع ــودة من
المؤتمر الــدولــي للمحاسبين
ال ـخــامــس ف ــي س ـيــدنــي ،نهاية
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ك ــان
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ـش ـ ـكـ ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل ع ــن
آلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق ،مــن
خـ ـ ــال ال ـل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة
فـ ــي ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ،ب ــال ـت ـف ـك ـي ــر فــي
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
لتطبيق ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
ف ــي ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،أولـهــا
تــوجــت بفتح نــافــذة فــي موقع
الــديــوان اإللـكـتــرونــي مفتوحة
لكل مــن لديه اضــافــة لالنتقال
ً
ل ـلــذكــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،مـشـيــرا
الى ان الديوان يسعى لتعميم
ثـ ـق ــاف ــة ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
ً
خصوصا بعد توجه العالم إلى
استخدامه حتى على مستوى
التدقيق والرقابة.
و كـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف أن ا لـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوان
بـصــدد اعـتـمــاد تقنية الــذكــاء
االصطناعي في آليات التدقيق
وف ـحــص ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
ورص ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــات ف ــي
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لغة المستقبل
وخـ ــال الـ ـن ــدوة ،ذك ــر عضو
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي جــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت د .م ـح ـم ــد ال ـ ـمـ ــا أن
الذكاء االصطناعي أصبح لغة
المستقبل ال ـقــريــب ،وبــإمـكــانــه
التحليل وفهم الكالم والتواصل
م ــع ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري بـشـكــل
ً
ذكي ،مضيفا أن التطور السريع
ي ـفــرض عـلــى ال ـ ــدول اسـتـخــدام
التكنولوجيا الحديثة للوصول
الــى الــذكــاء االصطناعي ،الــذي
أص ـب ــح ب ــاإلم ـك ــان اس ـت ـخــدامــه
في مجاالت عديدة في الجهات

ً
الهرب من البالد ،موضحا أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة
االستخبارات كشفت أن هناك ،إضافة إلى الـ  7مليارت يورو،
ً
ما يزيد على  38مليارا ،مازالت عالقة لدى أشخاص اعتمدتهم
الحكومة اإليرانية ووزارة البترول لبيع المنتجات وتبييض
األموال وإعادتها إلى البالد.
وأضــاف أن هــؤالء األشـخــاص ال يــزالــون خــارج الـبــاد ،وأن
مقر خاتم األنبياء ،التابع للحرس الثوري والذي يقوم بتنفيذ
مـشــاريــع ال ـحــرس فــي داخ ــل إيـ ــران وخــارج ـهــا ،م ـتــورط كذلك
في هذه الصفقات ،وهو الــذي قدم هذه السيدة على أنها من
ً
عناصره ،مؤكدا أن هناك تحقيقات جارية عن مدى تورط بعض
ضباط هذا المركز في هذه العملية.

الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وم ـ ـ ـثـ ـ ــال ع ـل ـي ـهــا
عمليات التدقيق.
بدوره ،قال المدقق في ادارة
الرقابة على الجهات المستقلة
فـ ــي دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة عـمــر
الـكــوس إن مــن مـمـيــزات الــذكــاء
االصـطـنــاعــي الــذهــاب لألماكن
الخطيرة والعمل دون اجهاد،
واستخدام المنطقية دون أخذ
االمـ ـ ـ ــور ب ـع ــاط ـف ــة فـ ــي تـطـبـيــق
ً
ال ـق ــان ــون ،مـضـيـفــا ان الـكــويــت
تحتاج الى تشريعات تنظم هذه
العملية قبل استخدامها ،لما
بـهــا مــن نسبة خ ـطــورة اهمها
ف ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة ف ــي الـتـحـكــم،
ً
موضحا ان الديوان تبنى فكرة
تطبيق هذه التقنية وسيعرض
ً
تجاربه قريبا.

م ــن جــانـبـهــا ،ذكـ ــرت محللة
الـبــرمـجــة الــرئـيـسـيــة ف ــي ادارة
تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ك ــوث ــر
المطوري أن باإلمكان استغالل
الخبرات وتجميعها في الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،ب ـح ـيــث يـعــالــج
الـمـشــاكــل الـتــي تـطــرأ وتحتاج
الى خبير أو تقديم استشارات
بـ ـص ــورة س ــري ـع ــة ،ع ـب ــر إي ــاج
ال ـب ـي ــان ــات ال ـض ـخ ـم ــة داخ ـل ـهــا
وت ـ ـكـ ــويـ ــن م ـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـج ـه ــاز
العصبي بالبرمجية.

األسد :انتقلنا إلى الحرب...
األوروب ـ ـ ــي ،مـنــذ ب ــدء ال ـن ــزاع ف ــي م ــارس  ،2011ع ـقــوبــات اقـتـصــاديــة
صــارمــة على األس ــد ،شملت تجميد أصــول أف ــراد وكـيــانــات ،وعزلهم
ً
ماليا ،وعقوبات أخرى بينها حظر على األسلحة والنفط ،وقيود على
االستثمارات .وأغلقت العديد من الدول الغربية والعربية سفاراتها
بالعاصمة السورية ،في حين خفضت أخرى تمثيلها الدبلوماسي،
وتم تعليق عضوية سورية بجامعة الدول العربية في .2011
ً
وغالبا ما تحث دمشق القوى الغربية على رفع الحصار الذي ساهم
في استنزاف االقتصاد ،في وقت شهدت ومعها مدن عدة منذ مطلع
الـعــام أزمــة نقص فــي الـمـحــروقــات ،ال سيما أسـطــوانــات الـغــاز ،جــراء
ً
وضع واشنطن قيودا مشددة على عمليات شحن النفط إلى سورية،
في حين ال تزال أبرز حقول النفط والغاز خارجة عن سيطرة الحكومة.
وتسعى دول عربية كثيرة إلى إعــادة عالقاتها مع دمشق ،بعدما
ً
ً
حققت القوات الحكومية تقدما ميدانيا خالل العامين األخيرين ،وتمثل
ذلك بافتتاح اإلمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق بعد إقفالهما
منذ عام  ،2012لكن االندفاعة العربية توقفت فجأة ،بينما تتجه األنظار
إلى قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري ،والتي من المتوقع أن
تبحث عودة سورية إلى الجامعة.
إلى ذلك ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) أمس ،أن مهلة
«استسالم» مقاتلي تنظيم «داعش» في آخر جيب لهم بالباغوز شرق
سورية قد انتهت ،مؤكدة أن الهجوم ضد الجيب المحاصر سيبدأ «في
أي لحظة» ،بعد إجالء آالف األشخاص منذ مطلع األسبوع.
وقال مدير المركز اإلعالمي لـ «قسد» ،مصطفى بالي في تغريدة على
«تويتر»« :مهلة استسالم داعش انتهت ،قواتنا تلقت األوامر بالتحرك
العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز».
من جهة أخرى ،أعلن مستشار األمن القومي للبيت األبيض جون
ً
بولتون ،أن الــواليــات المتحدة «متفائلة جــدا» حيال مشاركة فرنسا
والمملكة المتحدة في القوة التي قرر الرئيس األميركي إبقاءها في
سورية.
وقال بولتون لقناة «ايه بي سي» األميركية« :من خالل محادثاتي مع
ً
نظيري البريطاني والفرنسي ،أنا متفائل جدا لمشاركتهم».
وشــدد على أنــه ال تعارض بين تصريحات ترامب بــأن «الخالفة»
المعلنة من «داعــش» قد انتهت ،وتصريحات قائد القوات األميركية
بالشرق األوســط الجنرال جــوزف فوتيل ،الــذي قــال ،إن المعركة ضد
التنظيم «بعيدة من االنتهاء».
ً
وذكر بولتون أن ترامب «لم يتحدث أبدا عن أن القضاء على الخالفة
ً
على األرض يعني نهاية تنظيم الدولة اإلسالمية بشكل عام» ،موضحا
ً
أن «التهديد سيبقى ،لكن واحــدا من األسباب التي من أجلها يلتزم
الرئيس إبقاء وجود أميركي في العراق وقوة صغيرة من المراقبين
في سورية ،هو التصدي الحتمال عودة حقيقية للتنظيم اإلرهابي».
(عواصم  -وكاالت) ٢٧

«معجزة» فقط قد تنقذ بريطانيا...
تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات
قانونية يمكن أن تقنع الـنــواب بدعم االتـفــاق ،ويتوقع أن تقوم ماي
بزيارة في اللحظات األخيرة للعاصمة البلجيكية إذا لزم األمر.

بوتفليقة
يعود...
بسكتة دماغية في .2013
وأم ـ ــس ،ح ــذر ال ـحــزب
ال ـح ــاك ــم م ــن «الـ ـتـ ـه ـ ّـور»،
بينما ّ
سجلت استجابة
ج ــزئـ ـي ــة إلضـ ـ ـ ـ ــراب دع ــا
إل ـي ــه ال ـ ـحـ ــراك الـشـبـ ّـابــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض لـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــح
ب ــوتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـق ــة ،فـ ـ ــي وقـ ــت
ت ــواصـ ـل ــت ال ـت ـظ ــاه ــرات
فــي ال ـثــانــويــات ،بـعــد أن
ّ
ب ــكــرت الـسـلـطــات مــوعــد
إقفال الجامعات إلجازة
الربيع.
٢٦

القوى العاملة بحثت حل
أزمة المهندسين الهنود
●

جورج عاطف

استقبل نائب المدير العام للتخطيط والتطوير اإلداري بالهيئة
العامة للقوى العاملة مبارك العازمي وفد وزارة تنمية الموارد
البشرية بالهند برئاسة د .سوكبيرسينغ ســانــدو ،الــذي يقوم
بزيارة رسمية لدولة الكويت بهدف التباحث حول القضايا ذات
االهتمام المشترك.
وعبر رئيس الوفد الهندي عن امتنانه للمسؤولين بالهيئة،
ً
مؤكدا التزام العمال الهنود الذين يعملون داخل الكويت بالقوانين
واألنظمة المعمول بها في الدولة ،ومن ضمنهم المهندسون الذين
يعملون بها منذ سنوات طويلة.
وتطرق إلى أن بعض هؤالء المهندسين واجهتهم مشاكل تتعلق
بمسألة اعتماد شهاداتهم الجامعية ،وأنهم بحاجة إلــى وضع
حل يمكنهم من االستمرار في وظائفهم ،إذ إن هناك العديد من
المهندسين الهنود العاملين في الكويت وتخرجوا من المعاهد
والجامعات الكبرى ذات المستوى األكاديمي العالي إال أنها لم
تعتمد من جانب المجلس الوطني لالعتماد في جمهورية الهند.
وأوض ـ ـ ــح ال ـج ــان ــب ال ـك ــوي ـت ــي أنـ ــه ت ــم ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع جـمـعـيــة
المهندسين لتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للقوى
العاملة بشأن اعتماد المهندسين غير الكويتيين ،وقامت الجمعية
باعتماد مجموعة من الجامعات الهندية.
وأعــرب الوفد عن سعادته وارتياحه لكل اإلجــراءات المعمول
بها والجهود المبذولة والتسهيالت المقدمة للمهندسين الهنود.
من جانب آخر ،أشاد وفد هندي رفيع المستوى بالجهود التي
تبذلها جمعية المهندسين الكويتية العتماد المهندسين غير
الكويتيين ،وخاصة القادمين من الهند ،مؤكدا حرص الجانب
الهندي على تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين.
ج ــاء ذل ــك فــي خـتــام زي ــارة ق ــام بـهــا وكـيــل وزارة الخارجية
الهندية لدول الخليج د .ناغيندرا براساد ،والوكيل المساعد
لوزارة التنمية البشرية بالهند د .سوخبير ساندهو ،وممثل
هيئة القوى العاملة عادل الرشود ،وممثلو السفارة الهندية
المعتمدون بالكويت إلــى الجمعية ،والتقوا خاللها رئيسها
فيصل العتل ،وعددا من المسؤولين.
ب ــدوره ،قــال الـعـتــل« :بــانـتـظــار تــزويــدنــا مــن الــزمــاء فــي الهند
بخط مباشر للتواصل مع منطمة االعتماد لديهم للتدقيق على
الشهادات بشكل فوري ،والرد على أي استفسار من المهندسين
العاملين في الكويت».

إال أنه من غير المتوقع الحصول على تنازالت كبيرة قبل تصويت
ً
الـغــد ،وسـعــت مــاي بــدال مــن ذلــك إلــى تذكير الـنــواب بالمخاطر التي
تواجهها البالد.
وأج ـب ــرت ال ـم ـخــاوف م ــن ال ـخ ــروج دون ات ـف ــاق ،ت ـيــريــزا م ــاي على
الموافقة على أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق ،فسيكون بإمكان
النواب التصويت على خيار الخروج «من دون اتفاق» ،أو إرجاء موعد
الخميس.
«بريكست»ّ ،
وبينما حذر وزير الخارجية جيريمي هانت من أن أي تأجيل لن
يساعد سوى الساعين إلى إبقاء بريطانيا في االتحاد من خالل إجراء
ثان ،ال يزال حزب العمال المعارض الرئيسي في البالد يعارض
استفتاء ٍ
االتفاق ،رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير
أموال جديدة للبلدات الفقيرة.
ً
وفي حال رفض االتفاق غداُ ،يتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج
«مــن دون ات ـفــاق» األرب ـع ــاء ،مما يمهد الـطــريــق للتصويت الخميس
إلرجاء «بريكست».
ً
وأكد المتحدث باسم «العمال» كير ستارمر أن الحزب لن يطرح غدا
ـان على «بريكست» ،إال أنــه أوضــح أن الحزب
خطة إلجــراء استفتاء ثـ ٍ
(لندن  -أ ف ب)
يحتفظ بحق القيام بذلك في وقت الحق.

ةديرجلا
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«فروانية البلدي» تقر تحويل قطعة  5بخيطان إلى «استثماري»
ّأجلت طلب تخصيص موقع خزانات لتجميع مياه األمطار في منطقة األندلس
علي حسن

واف ـق ــت لـجـنــة مـحــافـظــة ال ـف ــروان ـي ــة بــالـمـجـلــس
ال ـب ـلــدي ،أم ــس ،خ ــال اجـتـمــاعـهــا بــرئــاســة محمد
المطيري على طلب تحويل القطعة  ٥من منطقة
خيطان من سكن خاص الى استثماري.
وقــال رئيس اللجنة للصحافيين ،على هامش
االجتماع ،إن اللجنة وافقت على طلب وزارة األوقاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة تـخـصـيــص م ــوق ــع مسجد
ومواقف سيارات بمنطقة عبدالله المبارك مقابل
القطعة التاسعة.
كـمــا واف ـقــت الـلـجـنــة عـلــى طـلــب وزارة األشـغــال
تخصيص مسار مقترح لمياه رباعية بصفة مؤقتة
ضمن المساحة المحصورة بين الطريق الدائري
السادس والحدود الشمالية لمدينة صباح السالم
الجامعية في منطقة الشدادية.

وتابع أنها وافقت على إنشاء حزمة أعمال مواقف
السيارات العلوية والمالجئ العامة (الجزء الغربي)
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية.
واشار الى أنها أحالت إضافة السنادر على البند
المتعلق بمنطقة العارضية الحرفية في الجدول
الرابع الخاص باالشتراطات والمواصفات الخاصة
بأبنية المخازن والمناطق الخدمية والحرفية الى
"القانونية" إلبداء الرأي.
ولفت الى أن اللجنة ّ
أجلت طلب تخصيص موقع
خزانات لتجميع مياه األمطار بمساحة  4000متر
مربع في منطقة األندلس لدعوة هيئة الطرق ،في
حـيــن أجـلــت طـلــب إن ـشــاء مــدخــل وم ـخــرج لمنطقة
اشبيلية لدعوة وزارة الداخلية.

«أحمدي البلدي» توافق على مسجد بالوفرة
عقدت لجنة محافظة األحمدي التابعة
لـلـمـجـلــس ال ـب ـلــدي اجـتـمــاعـهــا الـ ـ ــدوري،
أمــس ،ووافـقــت على طلب وزارة األوقــاف
وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة تخصيص موقع
لـمـسـجــد وم ــواق ــف ل ـل ـس ـيــارات ومنطقة
خدماتية بمنطقة الوفرة الزراعية .وناقش
األعـ ـض ــاء ال ـم ـق ـتــرح ال ـم ـقــدم م ــن العضو
عبدالعزيز المعجل بشأن وضــع إنــارات
لـلـطــريــق الــداخ ـلــي لـلـشــالـيـهــات الــواقـعــة

جنوب الكويت ،ابتداء من ميناء عبدالله
الى النويصيب.
وقرر األعضاء تأجيل بت المقترح لحين
دعوة وزارة الكهرباء والماء وهيئة الطرق.
وأج ـلــت اللجنة اق ـت ــراح الـعـضــو علي
الـعــازمــي وال ـخ ــاص بــإنـشــاء مبنى تابع
للهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة
ضاحية علي صباح السالم ،لحين دعوة
الهيئة المعنية باألمر.

اجتماع لجنة محافظة الفروانية بالمجلس البلدي أمس

ً
ً
«طوارئ العاصمة» :إزالة  35تعديا ومخالفة و 765إعالنا
أكــدت إدارة العالقات العامة فــي بلدية
ال ـكــويــت ح ــرص فــريــق الـ ـط ــوارئ ف ــي فــرع
ب ـل ــدي ــة ال ـع ــاص ـم ــة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـل ــوائ ــح
واألنظمة المعمول بها في بلدية الكويت،
للحد من التجاوزات والمخالفات في نطاق
المحافظة.
وأوضح رئيس الفريق أحمد إرحمه ،في
تصريح أمس ،أن عدد محاضر المخالفات
الـتــي تــم تحريرها خــال فبراير الماضي

«الداخلية» :بدء تطبيق إلغاء ملصق
اإلقامة بجواز السفر للخدم

وفقا لالئحة البناء بلغت  11مخالفة ،وبلغ
عدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها
للباعة المتجولين برفقة اللجنة الرباعية
المشتركة  30مخالفة ،إضافة إلى التعامل
مع  3شكاوى سكن عــزاب ،و 98شكوى تم
تلقيها عبر الخط الساخن.
وأش ــار إرحـمــه إلــى أن الفريق قــام برفع
 765إعالنا عشوائيا مخالفا من الشوارع
والميادين ،وإزالة  35تعديا ومخالفة وفقا

لالئحة نظام الــزراعــة ،وإحالة  71محضر
مخالفة لمكتب مدير الفرع.
وأضاف أن فريق الطوارئ وجه  8إنذارات
داخ ــل الـعـقــار ،وفـقــا لــائـحــة نـظــام الـبـنــاء،
و 40إنذارا للتعدي على أمالك الدولة ،و52
تنبيها للتعدي على ملكية ا لــدو لــة ،وفقا
لالئحة نظام الزراعة ،و 29تنبيها للتعدي
على أمــاك الدولة لمخالفة قــرار المجلس
البلدي (مظالت غير مرخصة).

«تريال» تتسبب في انهيار «دعامية جسر»
جديد على طريق الملك فهد

معرفي :المرحلة الثانية من تطبيق القرار تشمل حاملي المادة «»18
أع ـلــن وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
المساعد لـشــؤون اإلقــامــة اللواء
طالل معرفي ،بدء تطبيق القرار
ال ــوزاري رقــم ( )135لسنة ،2019
ً
اعتبارا من أمــس ،والــذي يقضي
ب ــإل ـغ ــاء مـلـصــق اإلق ــام ــة ب ـجــواز
سفر األجانب واالستعاضة عنه
بالبطاقة المدنية سارية المفعول،
ً
الفتا إلــى أن المرحلة األولــى من
القرار تطبق على حاملي المادة
( 20العمالة المنزلية).
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـلـ ــواء مـ ـع ــرف ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
أن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ت ـ ــأت ـ ــي فــي
إطـ ــار مــواك ـبــة أحـ ــدث الـتـقـنـيــات
التكنولوجية لتحسين مستوى
الخدمات المقدمة ،وخدمة العمل
األمني بمفهومه الشامل ،لتحقيق
منظومة خدمية متكاملة ،تمكن
الـمــواطــن والمقيم مــن إن ـهــاء كل
معامالته الخاصة عبر خدمات
األون الين.
وأوض ــح أن إجـ ــراءات تجديد

وإصدار اإلقامة شهدت في اليوم
األول ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــرار م ــرون ــة
وس ـهــولــة وس ــرع ــة ف ــي اإلن ـج ــاز،
وتعاونا مــن المراجعين فــي كل
اإلدارات بــال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســت،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـهــدف األس ــاس ــي من
إلغاء ملصق اإلقامة بجواز السفر
يــأتــي لـمــواكـبــة أح ــدث التقنيات
ً
العالمية ،تماشيا مع استراتيجية
المؤسسة األمنية الرامية للميكنة
اإللكترونية لكل الخدمات التي
تقدمها للمواطنين والمقيمين،
ً
توفيرا للوقت والجهد.
طالل معرفي

المرحلة الثانية
وأش ـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــواء م ـع ــرف ــي إل ــى
أن ال ـ ـقـ ــرار ي ـســاهــم ف ــي ال ـق ـضــاء
ع ـل ــى ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،وت ـك ــدس
المراجعين داخــل إدارات شؤون
اإلقــامــة ،للحصول على الخدمة،
ً
مـنــوهــا إلــى أن المرحلة الثانية
من تطبيقه تشمل حاملي المادة

ً
( ،)18موضحا الجاهزية الكاملة
لتعميم القرار على كل المقيمين
بالكويت.
ونــوه وكيل ال ــوزارة المساعد
ل ـش ــؤون اإلق ــام ــة أن ــه ل ــن يسمح
ل ــأج ـن ـب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل إق ــام ــة
عادية بدخول الكويت أو الخروج
مـنـهــا إال إذا كـ ــان يـحـمــل ج ــواز

سـفــر سـ ــاري ال ـم ـف ـعــول ،وبـطــاقــة
مدنية صــادرة من الهيئة العامة
للمعلومات المدنية سارية.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ي ـس ـت ـث ـنــى مــن
تقديم البطاقة المدنية الحاصلون
على ملصق اإلقامة العادية على
جوازات سفرهم قبل العمل بهذا
القرار ،شريطة أن تكون إقامتهم
صالحة لدخول الكويت ،وكذلك
الحاصلون على إقامات مؤقتة أو
إشعارات مغادرة بموجب ملصق
اإلقــامــة ،ويسمح لهم بالمغادرة
فقط وفق اإلجــراءات المتبعة في
هذا الشأن.
ودعا اللواء معرفي المواطنين
والمقيمين لالستفادة من خدمات
األون اليــن ،التي تقدمها اإلدارة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون اإلق ـ ــام ـ ــة ،وك ــل
ً
القطاعات األمنية ،توفيرا للجهد
والوقت وسرعة اإلنجاز ،مشددا
على وجــود استعداد كامل للرد
على أي استفسارات حول تطبيق
القرار.

جانب من آثار الحادث

●

سيد القصاص

رفـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
للطرق والنقل ا لـبــري إ حــدى
دعاميات جسر قيد اإلنشاء
على طريق الملك فهد ،والتي
سقطت وأوقفت حركة المرور
بـسـبــب س ـي ــارة ن ـقــل (ت ــري ــا)
مـحـمـلــة ب ـس ـيــارة أخ ــرى فــاق
ارتفاعها االرتفاع القانوني
للمرور على الطريق.

«بيئي اليونيسكو» ينظم ورشة مضخة مياه تغرق سرداب «التربية»

عمل حول الطاقة الشمسية
أقــام المركز البيئي للطلبة،
التابع للجنة الوطنية الكويتية
ل ـل ـتــرب ـيــة والـ ـعـ ـل ــوم وال ـث ـق ــاف ــة
(يونيسكو) ،ورشة عمل بعنوان
"بــرنــامــج تـكـنــولــوجـيــا الـطــاقــة
الشمسية" ،بحضور معلمين
ومعلمات مــن شبكة الـمــدارس
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وم ـه ـنــدس ـيــن مــن
قطاع المنشآت التربوية.
وأكد المهندس الميكانيكي
المتخصص بالطاقة البديلة
عـ ـل ــي الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي ،مـ ـ ــن ش ــرك ــة
إن ــرت ــك ،أن ال ـغ ــرض األســاســي
للبرنامج التدريبي ،هو التعرف
ع ـلــى م ـكــونــات أن ـظ ـمــة الـطــاقــة
الشمسية ،وتكنولوجيا الطاقة
الشمسية ،وأنواعها ،وصيانة
أنظمتها ،وسيتم التطرق إلى
نــوعـيــن م ــن ال ـطــاقــة الشمسية
والـتــدريــب عليها ،إضــافــة إلى
تعريف المشاركين بعمل نظام

متكامل يتم تشغيله عن طريق
الطاقة الشمسية.
وأوضح العوضي أن النظام
ي ـع ـت ـم ــد أس ـ ــاس ـ ــا عـ ـل ــى أش ـع ــة
ال ـش ـمــس ،لـيـحــولـهــا إل ــى طــاقــة
كـهــربــائـيــة يـمـكــن اسـتـعـمــالـهــا
ف ــي الـ ـمـ ـن ــازل أو بــال ـم ـصــانــع،
إض ــاف ــة إل ــى أن تـكـلـفــة تــركـيــب
نـ ـظ ــام الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة فــي
ان ـخ ـفــاض مـسـتـمــر م ــع ارت ـفــاع
ت ـك ـل ـفــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـع ـم ــوم ــي،
ولهذه األسباب البد من توسيع
ن ـطــاق اس ـت ـخ ــدام ه ــذه الـطــاقــة
بالوطن العربي ،وتدريب أفراد
المجتمع على كيفية تصميم
أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة
وتركيبها وتشغيلها ،ألهميتها
في الحياة.

وقالت المصادر لـ "الجريدة"،
إن س ـق ــوط ت ـل ــك ال ــدع ــام ـي ــة لــم
ي ـن ـتــج ع ـنــه أي اص ــاب ــات ،وتــم
رفعها من على الطريق وتسيير
حركة المرور.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ف ــري ــق
ال ـع ـم ــل ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع "ق ـيــد
اإلنـ ـ ـش ـ ــاء" قـ ـ ــام ،ع ـل ــى الـ ـف ــور،
ب ــرف ــع ال ــدع ــامـ ـي ــة ال ـم ـن ـه ــارة
وإزالة المخلفات واألخشاب
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـق ـ ـطـ ــت مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــراء

«دعم المخترعين» :برامج
متخصصة للمبدعين الصغار
●

المياه تغرق سرداب وزارة التربية

●

فهد الرمضان

أدى انفجار مضخة مياه في
سـ ــرداب مـبـنــى وزارة الـتــربـيــة
الجديد إلى تجمع كبير للمياه
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرداب ال ـم ـخ ـص ــص
لمواقف السيارات ،األمــر الذي

ً
ّ
ش ــك ــل خ ـط ــرا ع ـلــى الـمــوظـفـيــن
وسياراتهم.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال ــت
مصادر تربوية ،لـ "الجريدة" ،إن
معظم الموظفين سارعوا إلى
إخراج سياراتهم من السرداب؛
ً
خوفا عليها من الغرق ،ال سيما

أن ال ـم ـيــاه كــانــت مـسـتـمــرة في
التدفق.
وبينت المصادر أن الوزارة
ً
ق ــام ــت الحـ ـق ــا ب ـم ـح ــاول ــة غـلــق
األن ـ ــابـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــزود ه ــذه
المضخة بالمياه ،في محاولة
للسيطرة على الوضع.

س ـقــوط ـهــا ،ف ــي ح ـيــن أعـلـنــت
رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ح ـ ـ ـ ــادث
اص ـ ـ ـطـ ـ ــدام إلحـ ـ ـ ــدى اآلل ـ ـيـ ــات
الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة للجيش
ال ـكــوي ـتــي ظ ـهــر أمـ ــس بــأحــد
الـ ـجـ ـس ــور الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـبــور
الـجـمــال "ق ـيــد االن ـش ــاء" على
طريق الملك فهد بالقرب من
منطقة بنيدر باتجاه مدينة
الكويت.

عادل سامي

كشفت عضو مجلس إدارة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لــدعــم
المخترعين ورئـيــس اللجنة
اإلع ــامـ ـي ــة ش ـي ـخــة ال ـق ـط ــان،
أن ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـ ــدرس إن ـشــاء
ب ـ ــرام ـ ــج م ـت ـخ ـص ـص ــة خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ت ـس ـت ـهــدف
دع ــم الـمـبــدعـيــن الـصـغــار من
األطفال.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــان ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،أن
ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـت ــدري ـب ــي األول
ً
ً
ش ـهــد إقـ ـب ــاال ك ـب ـيــرا م ــن قبل
األطفال المبدعين ،واهتماما
مـ ـ ــن األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
م ــواه ــب واب ــداع ــات أبـنــاء هــم
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـنـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا

واالهـ ـتـ ـم ــام ب ـه ــا ،مـبـيـنــة أنــه
بناء على ذلك ارتأت الجمعية
ال ـت ــوس ــع ف ــي ه ـ ــذا ال ـج ــان ــب،
مــن خ ــال الـعـمــل عـلــى إع ــداد
برامج متخصصة تستهدف
المبدعين الصغار.
وأش ـ ـ ــارت ال ـق ـط ــان إلـ ــى أن
هـ ــذه الـ ـب ــرام ــج سـ ــوف تـعـمــل
على تأصيل الهوية الوطنية
ل ـ ـ ــدى األط ـ ـ ـفـ ـ ــال والـ ـن ــاشـ ـئ ــة،
وتوفير البيئة المالئمة لنمو
ش ـخ ـص ـي ــة الـ ـطـ ـف ــل الـ ـمـ ـب ــدع،
والعمل على صقل مواهبهم
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت،
وت ـح ـف ـي ــز ع ـن ــاص ــر الـتـفـكـيــر
ال ـع ـل ـمــي واإلبـ ــداعـ ــي لــديـهــم،
واسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف اإلبـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــات
الفردية والجماعية وربطها
بالمجتمع المدني.

محليات
سلة أخبار
«اإلطفاء» تفتتح دورة
تخمين أضرار الحوادث

افتتح المدير العام لإلدارة
العامة لإلطفاء باإلنابة ،اللواء
خالد التركيت ،أمس ،دورة
"تخمين األضرار الناتجة من
الحوادث" ،والتي تقام من  10إلى
 14الجاري ،ويشارك فيها  20من
منتسبي مراقبة تحقيق حوادث
الحريق .وأكد التركيت أهمية
هذه الدورة ،التي تهدف إلى
تمكين المشاركين من القدرة
على إعطاء تخمين صحيح
حول األضرار التي تنتج عن
الحرائق ،وتقديرها بشكل
مناسب وواقعي.

إنقاذ شخصين انحشرا
تحت حاوية ثالجة
تمكن رجال اإلطفاء ،مساء
أمس األول ،من إنقاذ
شخصين انحشرا تحت
حاوية ثالجة أمام أحد
المنازل في منطقة الجهراء.
ً
وأوضحت "اإلطفاء" أن بالغا
ورد لغرفة عملياتها يفيد
بسقوط حاوية ثالجة فوق
اثنين من العمال ،بعدما
كانت مثبتة فوق طاولة من
الحديد ،وتستخدم لتخزين
األغراض ،وقد تمت تعبئتها
بحمولة زائدة من جهة
واحدة ،ما تسبب في ميالنها
وسقوطها فوقهما وهما
على قيد الحياة.
وأضافت أنه على أثر ذلك
تم توجيه رجال إطفاء مركز
الجهراء ،وكانت عملية
اإلنقاذ معقدة وتحتاج إلى
دقة ومهارة عالية للحفاظ
على سالمة الشخصين
المحشورين ،وقام رجال
اإلطفاء برفع الحاوية عن
طريق استخدام معدات
اإلنقاذ وتم إخراجهما
من دون تعرضهما ألي
مضاعفات.

المويزري :وضع حلول
لمشكالت خيطان السكنية

التقى عضو المجلس البلدي،
فهيد المويزري ،أهالي منطقة
خيطان السكنية ،لوضع الحلول
المناسبة حول بعض المشاكل
التي تعانيها المنطقة ،حيث
اطلع على المعوقات والمشاكل
التي تعانيها المنطقة ،ووعد
بوضع الحلول لها.
وقال المويزري ،في كلمة خالل
لقائه أهالي منطقة خيطان
السكنية في إحدى ديوانيات
المنطقة ،إنه وعد أهالي
خيطان بالنظر بعين االعتبار
في مشاكلهم والمعوقات
التي يعانونها بالطرق الفنية
ً
والقانونية المتاحة ،الفتا
الى أنه سيسعى جاهدا لحل
أي مشاكل تواجه األهالي في
خيطان ووضع حلول قابلة
للتطبيقّ .
وبين أنه من حق أي
مواطن أن يتمتع بالخدمات
ورفع أي مشاكل يعانيها او
معوقات إلى المسؤولين بهدف
إيجاد الحلول لها.

اإلسالمية»
ً
«الدراسات ً
تنظم مهرجانا وطنيا

«اإلعالم» :المخدرات حرب تستهدف ضبط عربي حاول تهريب «حشيش» عبر العبدلي
الطاقات البشرية والتنمية

الرشيدي :التوعية من مخاطرها ضمن استراتيجية الوزارة
أكـ ــد وك ـي ــل وزارة اإلعـ ـ ــام ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي،
أن م ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات تـسـتـنــد إلـ ــى الـتــوعـيــة
بمخاطرها فــي الـمـقــام األول ،لتحصين مــن لم
يقع في هاويتها ،ثم التوعية بأهمية اتباع طرق
العالج منها؛ علميا وطبيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرشيدي بالنيابة عن
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،خالل رعايته حفل توزيع جوائز مسابقة
األفالم التوعوية القصيرة للشباب بمسرح مكتبة
الكويت الوطنية ،التي اختتمت نسختها الثانية
أمس األول ،ونظمتها مؤسسة مينتور العربية
ضمن فعاليات المشروع الوطني للشباب.
وشدد على أن قضية المخدرات لم تعد فردية،
بل أصبحت قضية مجتمعية ،ونوعا من الحروب

التي تستهدف الطاقات البشرية التي تمثل حجر
الزاوية ألي عملية بناء وتنمية.
وقال الرشيدي إن التوعية من مخاطر المخدرات
تأتي ضمن استراتيجية "اإلعالم" للحد من انتشار
هذه اآلفة ،بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة
والمجتمع المدني.
وأضاف أن هذه المسابقة تشكل تفاعال وطنيا
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى اإلعـ ــامـ ــي ،ل ـل ـت ـعــريــف بـمـخــاطــر
المخدرات ،وآثارها السلبية على العطاء الوطني،
إلى جانب آثارها النفسية واالجتماعية العديدة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن رس ــال ــة األعـ ـم ــال ال ـم ـش ــارك ــة في
المسابقة يجب أن تتم وبكثافة من مختلف وسائل
اإلع ــام التقليدية وال ـجــديــدة ،لتصل إل ــى الفئات
المستهدفة ،معربا عــن ترحيب "اإلع ــام" بعرض
هذه األعمال اإلبداعية على شاشة تلفزيون الكويت.

أخفى المخدرات في «تناكي» مياه شاحنة قادمة من العراق
أعلنت اإلدارة العامة للجمارك إحباط تهريب نحو  2كيلوغرام من
مخدر الحشيش إلى البالد ،حاول سائق عربي تمريرها في شاحنة
قــدم بها مــن ال ـعــراق ،مشيرة إلــى اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات القانونية بحق
السائق والتحفظ على المضبوطات وإخطار اإلدارة المعنية بوزارة
الداخلية الستالم المهرب واستكمال التحقيقات معه ،تمهيدا إلحالته
إلى جهة االختصاص.
وق ــال مــديــر إدارة ال ـج ـمــرك ال ـبــري مـشـعــان االدع ـ ــس ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،إن معلومات وردت من إدارة البحث والتحري إلى رجال
منفذ العبدلي عن شاحنة ستصل إلى البالد ،مخبأ بها مخدرات ،وعليه
تم التعميم بشأن الشاحنة.
وأضاف االدعس أنه لدى وصول الشاحنة ،بقيادة وافد عربي ،قام
المفتش بإجراء تفتيش دقيق ،أسفر عن العثور على نحو  2كيلوغرام
من مخدر الحشيش في تناكي المياه الموجودة بالشاحنة.
من جهته ،ثمن مدير إدارة البحث والتحري الجمركي راشد البركة
التنسيق بين مختلف اإلدارات الجمركية ،محذرا كل من تسول له نفسه
تهريب الـمــواد المحظورة ،مــؤكــدا أن رجــال إدارة التحري الجمركي
وجميع المفتشين يقظون لكل محاوالت تهريب المواد المحظورة،
ومسلحون بأحدث االجهزة المتقدمة.

المخدرات المضبوطة

افتتحت إدارة الدراسات
اإلسالمية وعلوم القرآن الكريم
(العاصمة – حولي) بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية
فعاليات المهرجان الوطني،
تحت شعار "من أجلك يا كويت".
وقال مدير اإلدارة أحمد
الطويل ،إن "مهرجان هذا العام،
الذي استمر يومين ،اشتمل
على فقرات ثقافية وتربوية
وترفيهية وورش عمل متنوعة،
إذ خصص اليوم األول للبنين،
واليوم الثاني للبنات ،وذلك في
منتزه حولي بارك" .وأشار إلى
أن "المهرجان يهدف إلى غـرس
قيمة حب الوطـن في نفوس
الناشئة ،وتعزيز رغبتهم في
خدمة الدين والوطن" ،الفتا إلى
أن الشيخ د .فرحان الشمري
اإلمام والخطيب بوزارة األوقاف
ألقى محاضرة بعنوان "إيمانك
قوة للوطن".

8

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 4062االثنني  11مارس 2019م  4 /رجب 1440هـ

قصة اقتراح قدمه «السلفي»
وكتب عنه جمعة ونفذته جنان

ز مـيـلـنــا فــي "ا ل ـجــر يــدة" عبدالمحسن جمعة كـتــب قبل
ً
يومين مـقــاال كشف فيه عــن قصة اق ـتــراح بـقــانــون ينص
على اشتراط أن تسند المناقصات الكبرى إلى الشركات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـب ــورص ــة دون غ ـيــرهــا ،وت ــم ت ـقــدي ـمــه في
المجلس الماضي ( ،)٢٠١٣لكنه لم ير النور ألن من أسماهم
تـجـمــع الـمـصــالــح والـمـتـنـفــذيــن عـمـلــوا عـلــى إسـقــاطــه في
التصويت.
ّ
وقد صدق الزميل ،فقد كنا نحن في التجمع السلفي من
ّ
قدم هذا االقتراح عبر األخ حمود الحمدان عضو اللجنة
المالية في ذلك الوقت ،ونجح في تمريره من اللجنة ،وأذكر
أني تكلمت في أكثر من ندوة عن فوائده ،حيث إنه سيعمل
على وقف الفساد ألن ميزانيات الشركات المدرجة مراقبة
من هيئة أسواق المال ،ومن وزارة التجارة وغيرها ،كما
أن الشركات المدرجة ستدفع  2.5في المئة من أرباحها
ً
إل ــى ص ـنــدوق دع ــم الـعـمــالــة ،وسـتــدفــع أي ـضــا  1فــي المئة
مــن أربــاحـهــا حـســب قــانــون ال ــزك ــاة ،ومـســاهـمــة الـشــركــات
في ميزانية البالد ،وبإمكان جميع الشركات الشخصية
والعائلية أن تدرج نفسها في البورصة؛ مما سيؤدي إلى
تنشيط البورصة وتحريك االقتصاد وتعميم الفائدة ،ولكن
لألسف وبرغم كل هذه المصالح لم يتم إقرار هذا االقتراح.
ً
ولـكـنـنــا رغ ــم ذل ــك وب ــاألس ـل ــوب نـفـســه قــدمـنــا اق ـتــراحــا
آخر في اللجنة ،واستطاع أن ينفذ من أيــدي المتنفذين،
وتــم وضـعــه فــي الفقرة الــرابـعــة مــن الـمــادة  85مــن قانون
المناقصات الجديد التي نصت على حرمان الشركات التي
تتعثر أو ال تنفذ العقود بالشكل المطلوب من الدخول في
مناقصات تالية.
وكان للدكتورة جنان بوشهري التي كانت مستشارة في
مجلس األمة دور مع أعضاء اللجنة في إقرار هذه الفقرة،
وها هي اليوم تطبق هذا القانون ،وتمنع الشركات التي
أساء ت عمل الشوارع وطيرت الحصى من االستيالء على
مناقصات جديدة.
والـســؤاالن المهمان اللذان يطرحان نفسهما اآلن :هل
ستستطيع وزي ـ ــرة األش ـغ ــال الـمـضــي ف ــي ه ــذا اإلص ــاح
ً
ستالقي مصير وزراء سابقين،
المدعوم قانونا أم أنها ُ
ويكون مصير القانون الذي أقر من المجلس وصدق عليه
صــاحــب السمو األمـيــر هــو الــوقــوع فــي مصيدة التعديل
والتسويف واألعذار وعدم التنفيذ؟ وهل سيتمكن المجلس
الحالي مــن إقــرار القانون الـخــاص باشتراط اإلدراج في
ً
ً
البورصة للمناقصات الكبرى ،علما أنه مطروح حاليا؟
"يال خلونا نشوف مراجلكم".

مستقبل الحداثة في الخليج

د .خولة مطر

ذاكرة وصور

أحمد باقر
ً
نحن في التجمع السلفي من ّقدم اقتراحا بقانون ينص
على اشتراط أن تسند المناقصات الكبرى إلى الشركات
المدرجة في البورصة دون غيرها عبر األخ حمود
الحمدان ،ونجح في تمريره من اللجنة ،ألنه سيعمل على
وقف الفساد ،ألن ميزانيات الشركات المدرجة مراقبة
من هيئة أسواق المال ،ومن وزارة التجارة وغيرها.

edhafat@aljarida●com

هــي ليست بعيدة عــن المرفأ ،والـبــواخــر تعبر بطيئا بين موجة
وموجة وفجأة تختفي باخرة الشحن الحمراء في األفــق فتبدأ هي
بمطاردة الباخرة القادمة بعينيها ،وهــي تبحث عــن شــيء مــا ،هي
نفسها ال تعرفه لكنها تدرك حتما أن أكثر ما يبعث األمل في صدرها
هو الجلوس عند حافة الشاطئ البعيد عن الضوضاء القريب من
الموجة حيث هي جارة للنوارس.
لم تعرف الموانئ إال تلك التي كانت عند نهاية شارع بيتهم بعد
خزان الماء المعروف محليا بـ"تانكي الماي" الذي يزود كل مدينتهم
بــالـمــاء الـشــديــد الـمـلــوحــة ،حـيــث كــانــت الـسـفــن الـشــراعـيــة التقليدية
مــرصــوصــة ال ــواح ــدة جـنــب األخ ـ ــرى ،لــم ت ـعــرف ال ـمــوانــئ ال ـتــي تعج
بضجيج ا لـبــوا خــر العمالقة حتى تلك الرحلة الصيفية التي تبدو
اليوم وكأنها تسكن بين الحلم والواقع ،في صيف حار قرر والدها أن
يأخذهم في باخرة سياحية ليتجولوا في البحر المتوسط المعروف
عند الكثيرين بالبحر األبيض المتوسط ،وال يعرف أحــد أن يفسر
لماذا هو باللغة اإلنكليزية وكل اللغات البحر المتوسط إال في اللغة
العربية فهو أبيض ،ربما لكثرة الزبد في شواطئه أو ربما لتسمية
قديمة بقيت عالقة به.
بدأت الرحلة من إيطاليا في ميناء جنوة أو نابولي ،هنا سقطت
الذاكرة رغم أن كثيرا من التفاصيل الدقيقة بقيت مخزنة سنين طويلة،
ولم تندثر تحت غبار األيام ،كانت الباخرة شبيهة بما نراه اليوم في
األفالم التاريخية ،حيث القاعات الفخمة والمطعم الرئيسي بالطراز
اإليطالي األصلي والمسبح في النهار وغــرف البلياردو ،علقت هي
بموجة منذ تلك الرحلة وبقيت سجينة الموج والبحر .تبقى المدن
ً
البحرية األقرب إلى قلبها واألكثر نشرا لموجات من الضحك والسعادة،
وال تسعد بالمدن التي ال تسكن قريبة من الماء .ماء هو في شكل بحر
أو مــاء هو في شكل نهر أو في بحيرة ولكن ال شــيء يشبه الموجة
التي تسكن قلبها.
نقلت تلك الباخرة الفاخرة العائلة الخليجية إلى عوالم مختلفة
شديدة الجمال من موسيقى وتاريخ وتراث وفن وحضارة وأزياء راقية
ً
وبشر متحضرين جدا لديهم الكثير من األخالقيات التي قد ال تتوافر
في الكثير من األقرب لهم .حينها لم يدرك األطفال والصبايا أهمية
الرحلة ،كان شغفهم بالوصول السريع إلى النقطة األخيرة في الرحلة
وهي بيروت ليستقروا في الجبل ،حيث يصيف معظم أهل الخليج،
ً
وحيث يقضون المساءات سيرا على أرصفة عالية وبحمدون ذهابا

د .عبدالحميد األنصاري*

وإيابا معوضين أشهر العزلة بين الجنسين في دولهم المختلفة .هنا
ً
يكثر الهمس وتبادل أرقــام الهواتف والمواعيد عند الغروب بعيدا
عن األعين ربما على حافة الجبل أو في نهاية الضيعة ،أو ربما حتى
عند محل العصير.
لم يدرك الصغار أن هذه الرحلة ستفتح أمامهم عوالم لن يستطيعوا
الوصول إليها دون تجربة غنية كهذه وبعيدة عن النماذج الروتينية
فــي الــرحــات الصيفية ألب ـنــاء الخليج فــي تـلــك ال ـس ـنــوات ،فـلــم تكن
ً
رحلة للتسوق وال لزيارة المطاعم والمراقص لكنها كانت شكال من
أشكال الغوص في عمق الحضارة األوروبية بتنوعاتها واختالفاتها
واالقتراب من شعوب قد تتقارب معهم في كثير من األمور أال يقال إن
كل سكان الضفة الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط يتشابهون في
طريقة الكالم بالنبرات العالية والسرعة والجلوس لساعات الحتساء
القهوة والتمتع بتذوق الطعام واالسترخاء في قيلولة لساعات قبل
عودة الروح لشوارع تهجر بالكامل في ساعات الظهيرة.
في اإلسكندرية حيث المحطة قبل األخيرة نزل كل الركاب للسفر
إلى القاهرة لزيارة األهرامات واآلثار الفرعونية في حين بقيت العائلة
وحدها على ظهر تلك الباخرة التي بــدت حينها عمالقة ،في حين
هي صغيرة مقارنة بالبواخر السياحية الحديثة اآلن .كانت األسرة
بكاملها قد تعرفت على اآلثار في مصر القديمة والفرعونية في عدد
مــن الــزيــارات السابقة ،تجمع البائعون حــول الـبــاخــرة عند رصيف
الميناء وصاروا ينادون على بضائعهم ،هذا يحمل نماذج لألهرامات
وأبوالهول ،وذاك يحمل ورق البردي ،وثالث ينادي على الكركرديه
والسوداني .تنوعت البضائع والطريقة واحدة ،والعائلة تتطلع لهم
بملل شديد ،فالوقوف في ميناء ليومين ليس مما يثير فضول الشباب
واألطفال ،حتى قفز أحد الباعة وبخفة الدم المصرية ليوجه كلمته لها
بالتحديد "نفعيني والنبي ده سنجام فيلم حلو" يضحك الجميع حتى
يغشوا من الضحك ،خصوصا أنه وجه الحديث ألحدهم وهي األكثر
ً
سمارا متصورا أنها هندية وهنا طبعا موضوع للندرة بين اإلخوة،
بعد ضحكهم قال إيه عرب طيب نفعوني فكان له ما أراد.
هــذه ذاكرتنا حتى آخــر العمر ،هــذه بقايا صــور في استعارة من
الــرائــع حنا مينه ،كلما ضــاقــت مـســاحــات األم ــل عــدنــا لـهــذه الصور
ننبشها فنعود للتعرف على أنفسنا ربما ،ونخزن بعضا من جرعة
أمل.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

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

كينيث روغوف*

قد تدفع األفكار المضللة قضية
استقالل البنك المركزي األميركي
إلى مركز الصدارة ،مع عواقب خطيرة
ال يمكن التنبؤ بها ،وبالنسبة إلى
أولئك الذين يشعرون بالملل من نمو
العمالة المطرد وانخفاض التضخم
في العقد الماضي ،قد تصبح األمور
أكثر إثارة.
بعد ردود فعل بنك االحتياطي الفدرالي
(ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي األم ـي ــرك ــي) عـلــى تـغــريــدات
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـع ـن ـي ـفــة ،أضـحــت
المعركة القادمة حول استقالل البنك المركزي
وشيكة بالفعل ،وقــد ي ــؤدي ذلــك إلــى زعزعة
استقرار النظام المالي العالمي بأكمله.
ف ـقــد أيـ ــد أب ـ ــرز ال ـت ـقــدم ـي ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن،
الذين سيتولون السلطة بعد انتخابات عام
 ،2020اسـتـخــدام الميزانية العمومية لبنك
االحتياطي الفدرالي كمصدر نقدي لتمويل
ب ــرام ــج اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة واس ـع ــة الـنـطــاق،
السيما في ضوء انخفاض التضخم وارتفاع
أسعار الفائدة .يضم المؤيدون البارزون لهذه
ً
الفكرة ،والتي يشار إليها غالبا باسم "النظرية
النقدية الحديثة" أو ( ،)MMTواحدة من ألمع
السياسيين الجدد في الحزب الديمقراطي،
عـضــوة الـكــونـغــرس ألـكـســانــدريــا أوكــاسـيــو-
كورتيز ،فعلى الرغم من أن حججهم تحتوي
على قدر ضئيل من الحقيقة ،فإنهم يعتمدون
أيضا على بعض المفاهيم غير الصحيحة.
لقد تصرف رئيس مجلس بنك االحتياطي
الفدرالي جيروم باول بحكمة عندما طلب منه
التعليق على هذا المبدأ التقدمي الجديد ،وأكد
فــي شهادته أمــام مجلس الشيوخ األميركي
الـشـهــر ال ـمــاضــي قــائــا" :إن ف ـكــرة أن العجز
ال ي ـهــم بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـ ـ ــدول ال ـت ــي يمكنها
االقتراض بعملتها الخاصة هي فكرة خاطئة".
وأشار إلى أن ديون الواليات المتحدة مرتفعة
بالفعل مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي،
واألسوأ من ذلك أنها في ارتفاع أسرع بكثير
من المتوقع.
باول محق تماما بشأن فكرة العجز ،وهي
فـكــرة غـيــر منطقية ،ولـحـســن الـحــظ تمكنت
الواليات المتحدة من إصدار الدين بالدوالر،
لكن طبع النقود ليس الحل األمثل ،فإذا امتنع
المستثمرون عن االحتفاظ بالديون العامة
لـبـلــد م ــا ،فــإنـهــم ل ــن يـتـمـكـنــوا م ــن االحـتـفــاظ

بين يدي كتابان مهمان لعلمين خليجيين بارزين :األول ،للمؤرخ
الكويتي الدكتور عبدالمالك خلف التميمي "الحداثة والتحديث في
دول الخليج العربية منذ منتصف القرن العشرين" ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،عالم المعرفة  2018الكويت .الثاني ،لعالم
االجتماع البحريني الدكتور باقر سلمان النجار "الحداثة الممتنعة في
الخليج العربي -تحوالت المجتمع والدولة" ،دار الساقي  2018بيروت.
مــا يجمع بين رؤيـتــي ال ـمــؤرخ وعــالــم االجـتـمــاع نحو الحداثة
والتحديث في الخليج عبر سبعة عقود من التحوالت ،مرت بها دول
المجلس ،وتحولت فيها من إمــارات إلى دول ،أن الثروة األحفورية
(النفط والغاز) وإن نجحت في استجالب التحديث لكنها لم تستجلب
الحداثة.
التحديث :تشاهد مظاهره وتجلياته ،كما تلمس تجسيداته،
في كل مظاهر الحياة الخليجية الحديثة :في التطور العمراني،
في المشاريع اإلنشائية العمالقة ،في منشآت البنية التحتية ،في
المؤسسات الحديثة ،فــي التقنيات اإلعــامـيــة المتقدمة وأدوات
ً
ً
التواصل االجتماعي (الخليج األكثر استخداما لإلنترنت عربيا)،
في النقلة النوعية للخدمات والمرافق ،في االقتصادات المتطورة،
في نظم التعليم والجامعات والمراكز البحثية ،في أنماط االستهالك
والعيش والملبس والمواصالت واالتصاالت وأساليب الرفاهية .هذه
الثروة التي هي هبة السماء للخليجيين ،مكنتهم من بناء نموذج
تنموي تحديثي يجتذب إليه الناس ،ومكنت الخليج أن يؤدي دورا
قياديا مؤثرا في محيطه اإلقليمي والدولي ،كما شرحه بتفصيل واف،
الدكتور عبدالخالق عبدالله في "لحظة الخليج".
الحداثة :الخليج الذي نجح في تحقيق التحديث ،لم يحقق الحداثة،
كونها تتعلق بالجوانب الفكرية والفلسفية والثقافية والسياسية
ً
في المجتمع :في تبني العقالنية والمنهج العلمي نمطا للتفكير
ً
والبحث ،والديمقراطية نظاما إلدارة الشأن العام ،والفردانية (الفرد
ً
ً
الحر) مفهوما للمعيشة ،والمنهج النقدي أسلوبا في التربية والتعليم،
فالنقد هو القدم الثانية للتقدم واالزدهار بحسب المفكر السعودي
إبــراهـيــم البليهي .الـحــداثــة وع ــي فـكــري متقدم لــإنـســان والحياة
والمجتمع والدولة والحضارة والعالم والكون ،ال يمكن استجالبها
بالمال ،وإنما تزرع وتنمو في رحم المجتمع ،وتنطلق كطاقة متجددة،
وروح حرة تجدد كل مظاهر الحياة فيه ،وتنقل المجتمع من الحالة
التقليدية إلى الحالة الحداثية المتقدمة .وإذا كان التحديث يجسد
نفسه فــي مــؤسـســات ونـظــم حديثة (هـيــاكــل) فــإن الـحــداثــة بمثابة
"الروح" المحركة لها ،وهي ما عجزنا عن زرعها وتنميتها في التربة
المجتمعية ،الدكتورة شيخة الجاسم وفقت في استجالء هذا الجانب
المظلم للقمر الخليجي ،مقالتها (لحظتنا الخليجية :أكذوبة العمران
والتنمية أمــام مقصلة الحريات) عندما عبرت عن واقــع الحريات
البائس في الخليج .يختلف التحديث األوروبي عن الخليجي ،في
ً
أن األول أحد مخاضات الحداثة التي امتدت قرونا ،في حين الثاني
لم يسبقه فكر حداثي ،ومع ذلك أنتج تحوالت سياسية واقتصادية
واجتماعية فريدة .لماذا لم تتحقق الحداثة الخليجية؟ نستخلص
من الكتابين أن شروط الحداثة لم تتحقق لعوامل:
ً
ً
ً
 -1أن تحوالت المجتمعات ال تتبع نظاما نمطيا واحدا ،صحيح أن
الخليج ينتمي إلى االقتصاد الحديث ،لكن القيم الثقافية المجتمعية
مازالت تنتمي إلى ما قبل الدولة ،فالسلطة (أحادية) النزعة ،واالنتساب
إليها قائم على العصبوية -2 .هذه التحوالت تواجه بقدر من الممانعة
ً
ً
القوية من قوى مؤسساتية وأخرى اجتماعية :تأخذ لبوسا دينيا
ً
ً
وآخــر إثنيا وثالثا قبليا ،ألن التغيير ال يغير حصصها من القوة
ً
فحسب ،إنما أيضا يهدد أسسها المعيارية -3 .التحديث جاء في ركاب
ً
ً
ً
المستعمر ،فاعتبر تغريبا وغزوا ثقافيا مهددا للدين والقومية ،وتمت
مواجهته من قبل التيارات :القومية والدينية واليسارية.
ً
ختاما :المال الخليجي جلب التحديث ،لكنه أجل حسم كثير من
ً
القضايا الخليجية العالقة ،فهل يكون عامال مساعدا في الوصول
إلى حداثة خليجية؟ هذا ما يأمله الكاتبان ،فالفرصة ال تزال أمامنا
ً
ً
في استثمار العائدات لبناء حداثة دائمة ،يؤدي المثقفون دورا فاعال
فيها ،وبخاصة أن الحداثة ال تؤدي إلى إقصاء الدين ،وانتهاء دوره
كقوة روحية في الحياة العامة ،بل هي عامل فاعل في تجديده كطاقة
ملهمة في النهضة والتقدم.
* كاتب قطري

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

النظرية النقدية الحديثة غير الصحيحة
بعملته أيضا ،وإذا حاول ذلك البلد التخلص
من الكثير منها في السوق ،فسينتج عن ذلك
تـضـخــم كـبـيــر ،حـتــى االن ـت ـقــال إل ــى اقـتـصــاد
مخطط مركزيا لن يحل هذه المشكلة (ربما
كان هذا هدف بعض مؤيدي النظرية النقدية
الحديثة).
بالنسبة إلى النقطة الثانية التي أشار إليها
باول ،ديون الواليات المتحدة مرتفعة بالفعل
وتــرت ـفــع بـســرعــة ك ـب ـيــرة ،ه ـنــاك م ـجــال أوس ــع
للنقاش .صحيح أن الديون ال يمكن أن ترتفع
بــوتـيــرة أس ــرع مــن الـنــاتــج المحلي اإلجمالي
إل ــى األب ــد ،ولكنها قــد ترتفع لبعض الــوقــت،
وإن مـعــدالت الفائدة الطويلة األجــل المعدلة
حسب التضخم فــي الــواليــات المتحدة تبلغ
نحو نصف مستواها في عام  ،2010وهي أقل
بكثير مما توقعته األسواق في ذلك الوقت ،وأقل
بكثير من توقعات بنك االحتياطي الفدرالي
وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي .ف ــي ال ــوق ــت نفسه
انخفضت معدالت التضخم لفترة أطــول مما
توقعه أي نموذج اقتصادي ،نظرا للنمو القوي
الحالي في الواليات المتحدة ومعدالت البطالة
المنخفضة للغاية.
واألهم من ذلك ،على الرغم من كون الدوالر
من أسباب األزمة المالية العالمية ،فإنه مهيمنا
بشكل متزايد على التجارة والتمويل العالميين،
ً
وف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ال ـعــالــم مـسـتـعــد تـمــامــا
الستيعاب المزيد من الديون بالدوالر بأسعار
فــائــدة منخفضة بشكل مـلـحــوظ ،وإن كيفية
استغالل قــدرة االقـتــراض المتزايدة للواليات
المتحدة هي في نهاية المطاف قرار سياسي.
ومــع ذلــك سيكون من الحماقة افـتــراض أن
الظروف المواتية الحالية ستستمر إلى األبد،
أو تجاهل المخاطر الحقيقية التي تواجهها
البلدان التي تعاني ارتفاع حجم الديون ،وتشمل
هــذه المخاطر المبادالت التي قد تكون أكثر
صعوبة في استخدام السياسة المالية لمحاربة
أزمة مالية ،أو االستجابة لكارثة طبيعية واسعة
النطاق أو وباء عالمي ،أو التعبئة من أجل صراع
حرب إلكترونية ،وكما أظهرت معظم
مادي أو ٍ
األدلة التجريبية ،ال شيء يثقل كاهل نمو البالد
ً
على المدى الطويل مثل تعثرها ماليا في أزمة.
يتمثل النهج الصحيح لموازنة المخاطر
وال ـم ـكــافــآت بـقـيــام الـحـكــومــة بـتـمــديــد هيكل
استحقاق ديــونـهــا ،واقـتــراضـهــا على المدى
ً
الطويل بدال من المدى القصير ،وهذا يساعد
في استقرار تكاليف خدمة الدين في حال ارتفاع
أسـعــار الـفــائــدة .وإذا أصبحت األم ــور صعبة
للغاية فمن األسهل بكثير رفــع قيمة الديون
الطويلة األجل (بشرط أال تكون مقترنة بمؤشر
األسعار) أكثر من رفع قيمة الديون القصيرة
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الغمندة
األجل ،التي يتعين على الحكومة إعادة تمويلها
باستمرار.
صحيح أن صناع السياسة قــد يعتمدون
مــرة أخ ــرى سياسة القمع المالي ،ويجبرون
الـمــواطـنـيــن عـلــى تـحـمــل ال ــدي ــون الحكومية
بأسعار فائدة أقل من السوق ،كطريقة بديلة
لخفض ع ــبء ال ــدي ــون ،لكن ه ــذا خـيــار أفضل
بالنسبة إلى اليابان ،حيث يتم االحتفاظ بمعظم
الــديــون محليا ،مــن الــواليــات المتحدة ،التي
تعتمد بشكل كبير على المشترين األجانب.
إن قيام بنك االحتياطي الفدرالي بإصدار
التزامات قصيرة األجل من أجل شراء الديون
الحكومية الطويلة األج ــل ،ي ــؤدي إلــى توجه
ال ـس ـيــاســة ن ـحــو االتـ ـج ــاه ال ـخ ـطــأ ،ألنـ ــه يقلل
اسـتـحـقــاق ديـ ــون الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة التي
يتم االحـتـفــاظ بها بشكل خ ــاص أو مــن قبل
ً
الحكومات األجنبية .وخالفا للرأي العام ،فإن
ً
ً
البنك الـمــركــزي األمـيــركــي ليس كـيــانــا ماليا
ً
مستقال :فالحكومة تملكه بالكامل.
ل ـســوء ال ـح ــظ ،يـعــد االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
مسؤوال عن االختالالت المحيطة باستخدام
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ف ـفــي ال ـس ـن ــوات الـتــي
أعـقـبــت األزمـ ــة الـمــالـيــة فــي ع ــام  ،2008شــارك
بنك االحتياطي الفدرالي في "التيسير الكمي"
الضخم ( ،)QEحيث قام بشراء الديون الحكومية
الطويلة األجل في مقابل احتياطيات البنوك،
وحاول إقناع الرأي العام األميركي بأن هذا األمر
قد ساهم في تحفيز االقتصاد بشكل ملحوظ.
يصبح التسهيل الكمي عبارة عن لعبة الدخان
والمرايا عندما يشمل ببساطة شراء السندات
الحكومية .كان بإمكان وزارة الخزانة األميركية
تحقيق الشيء نفسه عن طريق إصدار دين لمدة
أسبوع واحد ،ولم تكن هناك حاجة لتدخل بنك
االحتياطي الفدرالي.
قــد يتالشى كــل هــذا الـهــراء بشأن النظرية
النقدية الحديثة في المستقبل القريب ،ولكن
ه ــذا م ــا قــالــه ال ـن ــاس ع ــن ال ـخ ـطــاب المتطرف
حول مبدأ العرض في االقتصاد خالل حملة
رونالد ريغان الرئاسية في عام  .1980قد تدفع
األفكار المضللة قضية استقالل البنك المركزي
األميركي إلى مركز الصدارة ،مع عواقب خطيرة
ال يمكن التنبؤ بها ،وبالنسبة إلى أولئك الذين
ي ـش ـعــرون بــالـمـلــل م ــن نـمــو الـعـمــالــة الـمـطــرد
وانـخـفــاض التضخم فــي العقد الـمــاضــي ،قد
تصبح األمور أكثر إثارة.
* كبير االقتصاديين السابقين في صندوق
النقد الدولي ،وأستاذ االقتصاد والسياسة
العامة بجامعة هارفارد.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

اليوم ال يوجد في الكويت
بدون ،كما قال السيد
صالح الفضالة ،كل
الموجودين وافدون ،ال
بل هم «مقيمون بصورة
غير قانونية» ،وهكذا
فهمنا "الغمندة" من
تسمية الجهاز بهذا
االسم الغريب الذي يدين
الدولة في الواقع "الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بصورة غير
قانونية".

كيف تتآمر
حكومة
بأكملها
على أطراف
مستضعفة
لتحولهم
بالخديعة
من وضعهم
كعديمي
جنسية
الى وافدين
مقيمين
بصورة غير
قانونية؟

ه ــذه ا لـسـيــدة عليها مــؤ شــر جنسية بلجيكية،
بـصــورة أو بــأخــرى اشـتــرت هــي وعائلتها جــوازا
بلجيكيا مـنــذ مــا يــزيــد عـلــى خـمــس ع ـشــرة سنة،
ً
وأبقوه في حوزتهم مدة سنة واحدة ،ثم ألغوه خوفا
من تبعاته ،واليوم ،على الرغم من أن أوراق أسرتها
تثبت وجودهم في الكويت منذ أيــام الروبية ،من
ً
ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وأن لــوالــدهــا ص ــورا
باللباس العسكري وهــو رجــل وافته المنية أثناء
ساعات عمله العسكرية الرسمية ،حيث انتقل إلى
رحمة الله وهو في مقر عمله ،فإن إنجاز أي معاملة
لهذه السيدة أو أسرتها في الجهاز المركزي يتطلب
منهم اإلقرار بالجنسية البلجيكية.
سألتها كيف تقرون بالجنسية؟ هل المطلوب
منكم استصدار جــواز مــزور آخــر أو مجرد اإلقــرار
ً
بتوقيع ،قالت إنها ال تعرف تماما ،لكن المطلوب
تثبيت هــذه الجنسية ،وا لـتــي يتحدث أصحابها
اللغات الهولندية والفرنسية واأللمانية ،لتكون هي
كذلك بلجيكية تتحدث في يوم وليلة كل أو إحدى
هذه اللغات .ثم يقال لنا على صفحات الجرائد عدد
كذا ألف من البدون عدلوا أوضاعهم.
ول ـهــذه الـسـيــدة ابـنــة أخ ــت اش ـتــرت هــي األخ ــرى
ً
ً
وعائلتها جوازا أرتيريا ،هذه السيدة للتو أنجبت
ً
طفال وهي غير قادرة على مغادرة المستشفى حيث
المطلوب منها مبلغ  1300دينار كويتي تكاليف
ً
ً
العملية ومبلغ  70دينارا كويتيا عن كل يوم قضته
في الجناح العمومي ،لماذا؟ ألنها وافدة أرتيرية،
هي ليست بدون اآلن .هذه العائلة العالمية ،اللهم
ال حسد ،شيء أرتيري وشــيء بلجيكي والله أعلم
أي جـنـسـيــات أخ ــرى لــديـهــم ،كـلـهــم تــم تشجيعهم
ً
ً
حـكــومـيــا ،نـعــم حـكــومـيــا ،ل ـشــراء جـ ــوازات م ــزورة،
لتنتهي صالحية جوازاتهم ليذهبوا إلى سفارات
ً
هذه الدول لتجديد الجوازات ليتم رفضهم طبعا ألن
ً
الجوازات مزورة ليعودوا مجددا للجهاز المركزي
ليرفض استقبالهم بحجة أنهم اليوم ليسوا بدون،
هــم وافـ ــدون ،مـعــدلــون ألوضــاع ـهــم ،لـتـخــرج علينا
الصحف اليوم التالي باألرقام الرنانة :كذا ألف من
البدون عدلوا أوضاعهم.
عملية خــداع ممنهج ،ليس للبدون فقط ،ولكن
لنا نحن ككويتيين كذلك ،يحرضون البدون على
ش ــراء جـ ــوازات مـ ــزورة ،لـيــرفـعــوا ه ــؤالء مــن قــوائــم
البدون ويضيفوهم في قوائم الوافدين ،وحين بدأت
ُ
ُ
القضايا ترفع وتكسب من قبل البدون ،رفض الجهاز
المركزي التنفيذ ،أو نفذ على مضض ثم عاد عن
تنفيذه ،وحين تعقدت األمور أكثر وأكثر ،ألن التطور
الطبيعي لـلـقــرارات الـمــريـضــة أن تتعقد ويتطور
مرضها ليصبح علال مزمنة ،توجه الجهاز المركزي
لحيلة جديدة وهي قسر كل بدون على التوقيع على
تعهد بصحة كل ما في بطاقاتهم األمنية المجددة
والذين يذهبون الستالمها من الجهاز وذلــك قبل
االطالع عليها ،كل من يذهب للجهاز ليتسلم بطاقته

ً
عليه أن يقر أوال أن كل معلومة وضعها الجهاز على
ً
ً
هذه البطاقة صحيحة تماما .طبعا األغلبية الغالبة
من البدون الذين استلموا هذه البطاقات المجددة
تحصلوا على جنسيات مختلفة على بطاقاتهم،
بمن فيهم أصحاب إحصاء  65وبمن فيهم من كانت
ً
ملفاتهم سابقا كاملة وتامة وحاضرة للتجنيس
الفوري .اليوم الكل تحصل على جنسية "بشخطة"
قلم من الجهاز ،اليوم ال يوجد في الكويت بدون،
كما قــال السيد صــالــح الـفـضــالــة ،كــل الموجودين
وافدون ،ال بل هم "مقيمون بصورة غير قانونية"،
وهـكــذا فهمنا "الغمندة" مــن تسمية الجهاز بهذا
االسم الغريب الذي يدين الدولة في الواقع "الجهاز
المركزي لمعالجة أوضــاع المقيمين بصورة غير
قانونية" والذي يدين الدولة إلبقائها على المقيمين
بصورة غير قانونية في البلد وإنشاء جهاز لهم
ً
عــوضــا عــن ترحيلهم .االس ــم الـغــريــب يعكس هذه
الخطة العظيمة ،تحويل كل بدون في الكويت الى
مقيم بصورة غير قانونية بصورة تدريجية ،وذلك
عن طريق الدفع بهم لشراء جوازات مزورة ،قسرهم
على االع ـتــراف بجنسيات ،لـ ّـي أذرعـتـهــم للتوقيع
عـلــى ت ـع ـهــدات ل ــم ي ــروا مـعـلــومــاتـهــا ،وغ ـيــرهــا من
الطرق ،لينتهي الوضع ليصبح كل فرد بدون "مقيم
بـصــورة غير قــانــونـيــة "،ولـتـخــرج علينا الصحف
اليوم التالي باألرقام الرنانة :كذا ألف من البدون
عدلوا أوضاعهم.
أي عقل أي منطق أي سياسة أي إجراء مدني أي
قرار حكومي أي أسلوب حل يقترب من أي درجة من
المنطقية يقبل أو يتجاوب وما يحدث في البلد؟
كيف تتآمر حكومة بأكملها على أطراف مستضعفة
لـتـحــولـهــم بــالـخــديـعــة والـتـحــايــل شـيـئــا شـيـئــا من
وضـعـهــم كـعــديـمــي جنسية ال ــى واف ــدي ــن مقيمين
بصورة غير قانونية ،وإلى أي اتجاه سنذهب بعد
ذلك؟ هل سنجبر بلجيكا أن تعترف بأم علي (اسم
رمزي للسيدة أعاله) أم سنعتبر أم علي وعلي وكل
األجـيــال القادمين مــن بعدهم بلجيكيين وافــديــن
مقيمين فــي الكويت بـصــورة أو بــأخــرى رغــم أنف
بـلـجـيـكــا وح ـكــوم ـت ـهــا؟ ل ـن ــدع اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـع ــدل
ً
والضمير جانبا ،أي منطق يا بشر في هذه الحيلة
وأي نتيجة إيجابية للبلد لهذا الخداع؟
أتمنى أن تـكــون ال ـصــورة وصـلــت ،مــن تعددهم
الصحف بـنـ ً
ـاء على تصريحات الـجـهــاز المركزي
على أنهم عدلوا أوضاعهم ،أي اعترفوا بجنسياتهم
التي كان يخبئونها ،هم في أغلبهم األعم من هذه
ال ـح ــاالت ،أص ـحــاب جـ ــوازات م ــزورة يحملون اآلن
جنسيات من النوع المذكور أعاله .تقتنعون أيها
السيدات والسادة أن بلجيكية أتت تخترق الحدود
ً
الكويتية و"تقط جوازها" وتعيش ضنكا في بيوت
تـيـمــاء الصفيحية حـتــى تتحصل عـلــى الجنسية
الكويتية؟ تقتنعون أن ابنة أخــت أم علي أرتيرية
ً
فعال؟ بالمنطق يعني.

ةديرجلا

•
العدد  / 4062االثنني  11مارس 2019م  4 /رجب 1440هـ

academia@aljarida●com

التوجه العالمي وراء تخفيض الوحدات بـ«التكنولوجية»

ُ
تلغ مقررات دراسية
الخطة أعدت بناء على مؤشرات ودراسات ولم ِ
أحمد الشمري

خفضت كلية الدراسات
التكنولوجية في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب عدد الوحدات
 75وحدة من
الدراسية إلى ً
أصل  ،87تماشيا مع التوجه
العالمي للحفاظ على المعايير
األكاديمية التي تتطلب أن
تكون الوحدات بين  62و68
وحدة.

علمت "الجريدة" ،من مصادر
م ـط ـل ـع ــة ف ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
أن ال ـتــوجــه الـعــالـمــي للحفاظ
على المعايير األكاديمية في
مختلف الكليات التكنولوجية
بـ ـ ـ ــأن يـ ـ ـك ـ ــون عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــوحـ ـ ــدات
الدراسية بين  62و 68وحــدة،
ك ـ ـ ـ ــان وراء تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ك ـل ـي ــة
ال ــدراس ــات التكنولوجية عدد
وح ــدات ـه ــا إلـ ــى  75وح ـ ــدة من
أصل .87
وذكـ ــرت ال ـم ـ ُصــادر أن خطة
الكلية الجديدة أعدت بناء على
م ــؤش ــرات ودراسـ ـ ـ ــات تـتــوافــق
ومعايير االعتماد األكاديمي،
ومـ ــرت ب ـمــراحــل ع ــدة انطلقت
باالجتماع مع األقسام العلمية
وم ـ ـعـ ــرفـ ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات س ــوق
العمل وإج ـ ــراء ات التعديالت،

التي ُرفعت إلى لجنة الشؤون
الـعـلـمـيــة فــي الـهـيـئــة ،وواف ـقــت
عليها ،ثم رفعتها إلى اللجنة
التنفيذية في "التطبيقي" التي
اطلعت عليها ،ثم رفعتها إلى
مجلس إدارة الهيئة برئاسة
وزي ــر الـتــربـيــة ال ــذي اعتمدها
ُ
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وط ـب ـق ــت في
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ــاض ــي،
متساءلة :لماذا يتم إثارتها في
الوقت الحالي رغم أنها أخذت
جميع مراحل االعتماد؟
وب ـ ّـي ـن ــت أن ال ـخ ـطــة ل ــم تـلـ ِـغ
مقررات دراسية أو تخصصات،
ولكنها حافظت على متطلبات
الخريجين بالتوافق مع سوق
الـ ـعـ ـم ــل ،الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن خـطــة
الكلية تعتبر من أفضل الخطط
ال ــدراسـ ـي ــة م ـق ــارن ــة بــالـكـلـيــات
التكنولوجية في دول مجلس

المسعد :ال وساطة في تعيين المتقدمين
إلى العمل بالنيابة العامة
كـشــف الـمـحــامــي ال ـعــام األول
ف ــي الـنـيــابــة ال ـعــامــة المستشار
بــدر المسعد ،أنــه ال وساطة وال
محسوبية في تعيين المتقدمين
ال ـج ــدد إل ــى ال ـع ـمــل ف ــي الـنـيــابــة
ً
العامة ،مؤكدا أن كل متقدم هو
الــذي يفرض نفسه عبر كفاء ته
ف ـ ــي االخ ـ ـت ـ ـبـ ــاريـ ــن الـ ـتـ ـح ــري ــري
والـشـفـهــي ،واج ـت ـيــازه المقابلة
الشخصية.
جــاء ذل ــك ،خــال ال ـنــدوة التي
نظمتها إدارة التطوير الطالبي
والـمـســابـقــات فــي كلية الـقــانــون
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ـع ـن ــوان
"ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة وإج ــراءات ـه ــا"،
وأدارهـ ــا عـضــو هيئة الـتــدريــس
في الكلية ،المستشار في محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ال ـع ـل ـيــا (الـمـحـكـمــة
اإلداري ـ ـ ــة) الـمـسـتـشــار د .جــاســم
الـ ـ ــراشـ ـ ــد ،وحـ ـض ــره ــا عـ ـ ــدد مــن
أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وقال المستشار المسعد" :إن
النيابة الـعــامــة تتولى الــدعــوى
ال ـع ـم ــوم ـي ــة بـ ــاسـ ــم ال ـم ـج ـت ـم ــع،

جانب من الحضور

وتـ ـش ــرف ع ـلــى ش ـ ــؤون الـضـبــط
القضائي ،وتسهر على تطبيق
ال ـقــوان ـيــن ال ـج ــزائ ـي ــة ،ومــاحـقــة
ال ـم ــذن ـب ـي ــن ،وت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـك ــام،
وهــي شعبة أصيلة فــي الجهاز
ال ـق ـضــائــي ال ـكــوي ـتــي ،ويــرأس ـهــا
النائب العام ويعاونه محامون
عامون ورؤساء النيابة والوكالء
والـ ــوك ـ ـيـ ــات الـ ـل ــوات ــي ال ـت ـح ـقــن
بالعمل منذ عام ."2013
وأض ـ ــاف أن "عـ ــدد الــوك ـيــات

وصل في الوقت الحالي إلى 21
وكيلة ،أثبتن من خالل التجربة
كفاءتهن في مختلف المهام التي
يـكـلـفــن ب ـهــا ب ـمــا فـيـهــا ال ـجــرائــم
بمختلف أنواعها" ،الفتا الى أن
"العدد اإلجمالي ألعضاء النيابة
وصل إلى  415عضوا بمن فيهم
النائب العام ،ونحتاج إلى المزيد
نـظــرا الزديـ ــاد الـقـضــايــا ونسبة
الـجــرائــم فــي ال ـبــاد وخصوصا
المتعلقة بالمخدرات".

الظفيري :مؤتمر «مكافحة الفساد»
في «الحقوق» ينطلق بعد غد
بمشاركة نخبة من األساتذة ذوي الخبرة
●

ال ـت ـعــاون وغ ـيــرهــا ،فـهــي تقدم
أفضل البرامج وبــإشــادة تامة
من جانب سوق العمل ،وتعقد
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوري ـ ـ ـ ــة مـ ــع ه ــذا
السوق ،وتعمل على المحافظة

 32جهة مشاركة
في معرض القبول
بـ «الهندسة»
كـشــف الـعـمـيــد المساعد
للشؤون الطالبية في كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكويت د .خالد الهزاع عن
مشاركة  32جهة مــن داخــل
الكلية ،ومــن كليات ومراكز
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
معرض القبول الـ 21بالكلية.
وقال الهزاع ،خالل افتتاح
معرض القبول الـ 21في كلية
الهندسة والبترول ،برعاية
وحـ ـض ــور م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة
د .ح ـس ـيــن االن ـ ـص ـ ــاري ،إن
الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذا ال ـم ـعــرض
ت ـ ـعـ ــريـ ــف الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن مــن
ال ـمــرح ـلــة ال ـث ــان ــوي ــة ،س ــواء
مــن ال ـمــدارس الحكومية أو
الخاصة ،باألقسام العلمية
فــي كليات جامعة الكويت،
وال ـت ـخ ـص ـصــات وال ـب ــرام ــج
العلمية المتوفرة بمختلف
الـكـلـيــات وبـكـلـيــة الهندسة
والبترول بشكل خاص.

على المهنية ،كما أن خطتها
واكبت التطورات العالمية ،ألن
األم ــور الفنية تتطلب متابعة
كل ما هو جديد.

9

أكاديميا

فيصل متعب

أعلن عميد كلية الحقوق في
جامعة الكويت د .فايز الظفيري
انطالق مؤتمر "مكافحة الفساد:
تحديات وحلول استراتيجية"،
برعاية رئيس مجلس الــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك
بعد غــد فــي الـ ـ  9صباحا على
مـ ـس ــرح د .ع ـث ـم ــان ع ـبــدال ـم ـلــك
بكلية الحقوق.
وذكر الظفيري خالل المؤتمر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد ام ــس
بكلية الحقوق لشرح تفاصيل
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ـ ـح ـ ـضـ ــور رئـ ـي ــس
ال ـم ــؤت ـم ــر د .ب ـ ــدر ال ــراجـ ـح ــي،
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة
ل ـل ـمــؤت ـمــر د .ن ـ ـ ــورة ال ـع ــوم ــي،

ورئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة
د .إي ـم ــان ال ـق ـطــان أن الـمــؤتـمــر
يتضمن ثالثة محاور أساسية
تشمل دور التشريعات الوطنية
في التصدي للفساد ،وتعريف
الـ ـفـ ـس ــاد مـ ــن حـ ـي ــث ال ـم ـف ـه ــوم
واألثر ،والدور المؤسسي للحد
من الفساد.
وأض ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر
تقيمه جامعة الكويت متمثلة
ب ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق س ـ ـنـ ــويـ ــا،
بمشاركة مجموعة من أعضاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس وال ـض ـي ــوف
مــن ذوي الخبرة مــن األســاتــذة
والـمـخـتـصـيــن ،لـمـنــاقـشــة أب ــرز
ال ـم ـس ـت ـجــدات بــال ـســاحــة فيما
ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـش ــؤون ال ـم ـح ـل ـيــة،
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح أه ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات

فايز الظفيري

والسياسات والحلول المناسبة
لـهــا ،وذل ــك للحد مــن مــؤشــرات
الفساد ومكافحتها.

دلبلا
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٤.٧٥١

٢.٥٢٧ ٢.٩٢٧ ٣.٢٨٩

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« :ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺘﻘﺎص
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ...وإن ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ
»اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة أﺑﺪت
رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط
إﻳﺪاع أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ

ذﻛــﺮت ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل أن اﻟﻤﺎدة
اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  10ﻟﺴﻨﺔ
 2017ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي
أﺣ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت وأوﺟـ ــﻪ
اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺧــﺎص،
وأن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  7ﻟـﻌــﺎم  2010ﺑﺸﺄن
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ إﻧﺸﺎء
اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼﺗــﻪ ﻗ ــﺪ ﻧﻈﻢ
وﻛــﺎﻻت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟ ـ  164ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻪ
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ ةأﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻋــﺎم أو ﺧــﺎص ﺑﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
أﺣﻜﺎﻣﻪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق ،ﻓ ــﻲ ردﻫ ــﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﺳ ــﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻣــﺬﻳــﻼ "أي اﻟــﺮد"
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﺆﻳـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﺨ ــﺺ ﺗـﻨـﺸــﺮ
"اﻟﺠﺮﻳﺪة أﻫﻢ ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻴﻪ "ﺣﻮل أﺳﺒﺎب
اﺗ ـﺨ ــﺎذ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل إﺟ ـ ــﺮاءات
إدارﻳﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ
إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺠﺐ
ﻧـ ـﻤ ــﻮذج اﻟ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ﻋ ـﻤ ــﻦ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓــﻲ ﻃﻠﺐ ﻫــﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ،إن
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 7ﻟﻌﺎم  2010وﺑﺤﺴﺐ أﻧﻬﺎ أوﺟﻪ ﻧﺸﺎط
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ".
وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم

ً
وردا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺆال ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ إذا ﻣ ــﺎﻗ ــﺮرت
اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻓﺈن
ذﻟ ــﻚ ﻟــﻦ ﻳــﺮﺟــﻊ إﻟ ــﻰ اﻟــﺮﻏ ـﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻗﺮرت اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ واﺣ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﺈن
ذﻟ ــﻚ ﻻﻳـﺼـﻠــﺢ أن ﻳــﻮﺻــﻒ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳﺸﻜﻞ
ً
اﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎرا ،ﻷن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ ﻻﺗ ـﻤــﺖ ﺑﺼﻠﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻣﺮدﻫﺎ إﻟﻰ
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ووﻓ ــﻖ ﻣﺎ
ً
ً
ﺗﺮاه ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻣﺤﻘﻘﺎ
ً
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ
ً
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎم
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو أﻧﻮاع
ً
ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ،وأن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺎ أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ً
دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث اﻧﺘﻬﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم
ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻌﺪد ﺟﻬﺔ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻜــﻒ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻧـﺸــﺎط وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣـﻘــﺎﺻــﺔ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إذ
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص
ﺑﺸﺄن وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻋﺘﻤﺎده ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2018/5/28وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮه ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ.
وذﻛﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺔ
واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺑـ ــﺪت ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ رﻏ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗ ـﻤــﺎرس ﻧـﺸــﺎط وﻛــﺎﻟــﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺔ  -إﻳﺪاع أوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺑﺮأﺳﻤﺎل
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺛــﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟ ــﺮاء ات
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟــﻼزم ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻨﺸﺎط ،ﻟﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ
دراﺳـ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ ﻣﺎﺳﺒﻖ
ﺑﻴﺎﻧﻪ.
وﺣــﻮل اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟــﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪم ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻄﻠﺐ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺻــﺔ
إﻳﺪاع أوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴــﺎﻣـﻬــﺎ ﺑـﺘــﺄﺳـﻴــﺲ ﻫــﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذجّ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ
اﺣﺘﻜﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻀﺮ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ،
أﻛـ ــﺪت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺔ واﺣ ــﺪة
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ "أي إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل" أﺑــﺪت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺔ -إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺑﺮأﺳﻤﺎل
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻟﻺﺷﺎرة ،ﻓﺈن ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺘــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻣــﻦ
ً
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻳـ ـﻌ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎﻻ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﻖ
أوﺿ ــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ وﻓ ــﻖ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ،

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ،وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﻣــﺎ
أﻛ ــﺪت ﻋـﻠـﻴــﻪ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘـﻀــﺎء
ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻗ ــﺪ
ﻃﻌﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻛﺎﻟﺔ
ﻣ ـﻘــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﺪﻋــﻮى
رﻗﻢ  2020/14أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
 ،7/وﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ،،2013/2/17
وﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ
إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ
ﺗــﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ واﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻛﻐﺮﻓﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﻘــﺮار رﻗــﻢ ،1986/10
ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ﻟـﻤـﻌــﺎ ﻣــﻼت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﻘﺮار رﻗﻢ  1987/13ﺑﺸﺄن
إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر أي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎص ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﺪاوﻟﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ،
وان ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  158اﻟﺬي
اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ و ﻛــﺎ ﻟــﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ
دون اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ-ﻫﻮ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻨﻄﻘﻲ
اﻗﺘﻀﺘﻪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﺘــﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد أي
ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،إﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
وﺣﺘﻰ وإن ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ً
اﻟـﺸــﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،
ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮورة
وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻠﺰوم وﺟﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ
ﻟﺘﺼﺒﺢ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ،ذﻟﻚ أن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل إﺻ ــﺪار ﻫــﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو
رﻓ ـﻀ ــﻪ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟـﻤـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد،
واﻟ ـﻤ ـﻨــﻮط ﺑـﻬــﺎ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازﻧﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ
أداﺋـﻬــﺎ ،وﻗــﺪ ارﺗــﺄت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ
واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻦ ﺑـ ــﺎب ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ
اﻟ ــﻮﻋ ــﺎء اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي وﻣ ـﻨ ــﻊ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»أﻣﻮال« ﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
إﻟﻰ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

»ﻋﻤﺎر« ﺗﺨﺴﺮ  ٩٤٥.٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺔ "ﻋﻤﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﺟﺎرة"  945.2أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑــﻮاﻗــﻊ  4.8ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.54ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  7.9ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم
.2017

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎرﻛﺘﺲ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ »ﻧﻮر« ﻣﻦ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ،
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ »أﻣﻮال« ،إن زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺘﺘﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  500أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ  5.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح ُ
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻮاﻗﻊ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧــﻼل إ ﺻــﺪار  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ  -أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ  -وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ وا ﺣــﺪ ،ﻋﻠﻰ أن
ُ
ﺗ ــﻮزع اﻷ ﺳـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

»دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ« ﺗﺤﻘﻖ  ٢.٩٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 2.94ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  2.95ﻓـﻠــﺲ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة
ً
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 5.64ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎﻳﻌﺎدل  5.65ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2017

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺰﻫﺎت« :ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻣﻨﺤﺔ
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺰﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓــﻲ  ،2018/12/31ﻧﺤﻮ  1.28ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺑــﻮاﻗــﻊ  7.02ﻓﻠﻮس
ً
ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.89ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻘﺪار
 10.35ﻓﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ
إداراﺗـﻬــﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ واﻗــﻊ أداء
ﻋﺎم .2018

»ﺑﻮﺑﻴﺎن ب« ﺗﺮﺑﺢ  ٣.١٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ً
ذﻛ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻟـﻠـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت أﻧـﻬــﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑــﺎﺣــﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.15ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﺎدل  6.07ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ً
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2019/1/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  2.53ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
»اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«
أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت ﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ذات ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ
ﺧ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺳ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺑ ـﻨ ــﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  57.29ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﻟ ـﻠ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
إن اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑ ـﺤ ـﺠــﻢ ﺑ ـﻠ ــﻎ  204.6ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
ﺳﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻌﺮ 280
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أن اﻟـﻄــﺮف
اﻟ ـﺒــﺎﺋــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟـ ُـﻤـﺸــﺎر
إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﻫ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر  -ﺣ ـﺴــﺎب ﻋـﻤــﻼء
)ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ(،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  -ﺣﺴﺎب
ﻋﻤﻼء )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(.

اﻟ ــﻮﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﺳـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ.
ً
وأﻛ ــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺨــﺎﻟــﻒ أﻳــﺎ
ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻫﺬا
ً
اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺮا اﺧﺘﺎرﺗﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺑﻞ
ً
ﻧﺰوﻻ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺬي اﺧﺘﺺ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ﺑـﺤـﻜــﻢ
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  158ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 7ﻟـﻌــﺎم  ،2010ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل،
إذ ﺗــﺪرس ﻣــﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗــﺮﺧـﻴــﺺ ﺑـﻌــﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣــﺮاﺳــﻼت ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺔ )ﺧﺪﻣﺔ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

»اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ«:
 ٤.٥٥ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻣﺨﺼﺼﺎت
وا ﻓ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻐـ ــﺎرﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﺧـ ــﺬ
ﻣ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎت ﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره 4.55
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

 ٢٨.٢٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺣﺼﺔ
»اﻟﻘﺮﻳﻦ« ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ
أﻓـ ــﺎدت ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻘــﺮﻳــﻦ ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت اﻟـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ ﺑــﺄن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ
إﻳﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻸوﻟﻔﻴﻨﺎت ﺑﻠﻐﺖ 28.24
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻘﺮﻳﻦ ،أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إدراج ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  31ﻣﺎرس .2018

 ١٩٢.١٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﻛﻤﻴﻔﻚ«
رﺑ ـﺤــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
 192.12أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  0.7ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  587.49أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  2.2ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2017

 ٨١٥.٠٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »ﻣﻨﺎزل«
ﻣﻨﻴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرﻫﺎ  815.02أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻤﻘﺪار  1.89ﻓﻠﺲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  454.92أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  1.06ﻓﻠﺲ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .2017

ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺗﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑـ  ٥.٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻓــﺎزت ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ،
ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ً
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.84ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻟﻤﺪة  24ﺷﻬﺮا.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت

اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  73ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﺑﻲ
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ .وﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﺑـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ وﺳــﻼﻣــﺔ
وﺗـﻜــﺎﻣـﻠ ـﻴــﺔ أداء اﻟــﺮﺻ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻴــﺔ،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 2030ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي.

»اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرض ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ »اﻟﻤﻮاﻧﺊ«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻨﻘﻞ ،إﻧﻬﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷرض ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ
ً
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻧﻔﺎذا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2018
وأوﺿﺤﺖ »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ،أن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرض ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺳﺒﻖ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ إﻓﺼﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 3ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.

»اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ أ« ﺗﺤﻮل ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ »اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« ﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ
ﻛـﺸـﻔــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋ ــﻦ ﻋــﺰﻣـﻬــﺎ
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 47.81
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﺻ ـﻔــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﺛ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ »اﻟ ـﺘ ـﻤــﺪﻳــﻦ«،
أن ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺎت ا ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻫ ـ ـ ــﻲ »وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻀـ ــﺔ«
و«اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻦ ﻟ ــﻼﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎزات
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻀـ ــﺔ« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺔ أن

ﻣ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺳ ــﻮف
ﺗ ـ ـﺘـ ــﻢ ﻓـ ـ ـ ــﻮر اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء ﻣ ــﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ا ﻟـﻤـﻄـﻠــﻮ ﺑــﺔ ﻹ ﺗ ـﻤ ــﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻟ ــﻰ
أن ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ا ﻟـﺘـﺤــﻮ ﻳــﻞ ﻟﺘﻠﻚ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ أي
أﺛ ـ ــﺮ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ُ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟـ »اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ«.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺳﻂ ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻮك ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٧.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻛـ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»ﺑﻴﺘﻚ« و»ﺑﺮﻗﺎن« ﺗﻬﺒﻂ وﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳـﺠـﻠــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 21.3ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5288.39
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  27.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 163.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 4720
ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.37ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ 20.46
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5576.91
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  21.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  53.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺳـﻬــﻢ ،ﻧـﻔــﺬت ﻋﺒﺮ  1769ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.49ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي  23.3ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4751.4ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  110.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 2951ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
وﺳـ ــﺎدت أﻣ ــﺲ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﻫ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻴﻊ وﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ،واﻟﺘﻲ ﻗــﺎدت اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺗ ـﺠ ــﺎوزت  2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﻛﻤﺎ
اﺷﺮﻧﺎ ﺧــﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣــﺲ ،وﻫــﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺠﺮﻳﺪة "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،و ﺑ ــﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻛﺒﺮ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ذات
اﻷوزان ،ﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ
اﻷﺧﻒ ﻛﺴﻬﻢ ﻣﻴﺰان وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺻﻨﺎﻋﺎت
ﻗـﻠــﺺ اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ،وﺟـﻌـﻠـﻬــﺎ ﺗ ــﺪور ﺑﻔﻠﻚ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺷ ــﺮاء وارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻟـﺴـﻬــﻢ ﻋ ـﻘ ــﺎرات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ،وﻛﺬﻟﻚ
أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﻀﻐﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺎﻟﻤﺘﺤﺪ
واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ أدﺧ ــﻼ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ ،ﻟـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ

ﺧـﺴــﺎرة ،ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
اﻷداء ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ.
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﺑﺪأت ﺗﻌﺎﻣﻼت أﺳﻮاق دول
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻠ ــﻮن اﻻﺣ ـﻤ ــﺮ
أﻣﺲ ،وأﻗﻔﻠﺖ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻻوﻟﻰ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ أداء اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﺣﺘﻰ وﻗﺖ إﻗﻔﺎل
ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﺗـﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ او ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺧﻼل
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻜــﻞ دﻋـﻤــﺎ
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
وﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﺗﺨﺴﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑــﺎح اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺮوﺿﺎن :اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨﻬﺎ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ« وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

أﻛﺪ اﻟﻌﻴﺎر أن »اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﺎدر ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻧﺠﺎز
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﺤﺠﺮف

ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻛﻴﺒﻜﻮ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر،
ﺧﻼل ﻣﻠﺘﻘﻰ "ﺷﺮاﻛﺔ" ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ وﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻔﻊ
اﻟ ـﻌــﺎم واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ:
"إﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻔ ـﺘ ـﺨــﺮ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﻌـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ ﻣـﻨـﺼــﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ
وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـﺴ ـﻤــﻊ ﻋ ــﻦ اﻟـ ــﺪور
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن
ﻳـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﺧــﻼل
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻼد  ،2035وﻟﻜﻦ
ﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ﻟـﻬــﺬا
اﻟ ـ ــﺪور ،وﺑ ـﻜــﻞ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻣـ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺳـﺘـﻄــﺮح ﺿﻤﻦ
ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
"ﻫـﻨــﺎك ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـﺨ ــﺺ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻨ ـﺠ ــﺪ أن أﺳ ـﻬ ــﻞ
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻣﻄﺮوﺣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
وﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻢ واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ،
ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻮات اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬـﻤــﺎ ﻋـﻜــﺲ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت
اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ،ﻓـ ــﺈذا ﺗـﺤــﺪﺛـﻨــﺎ ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺴﻨﺠﺪ أن ﻫﻨﺎك  8إﻟﻰ
 9ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﻫﺬا ﺿﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴــﻢ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب  50اﻟ ــﻒ
ﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻪ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻼب ،وﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ وﻻ
ﺗـﻌـﻜــﺲ رؤﻳ ــﺔ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻟــﺪى
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎر أن "اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻟـ ـ ـ ــﻢ ﻳ ــﻮﻗ ــﻒ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺒﺤﺮ :ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻧ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ،
ﺿـ ـ ـ ــﺮورة اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺮورة إﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ،
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ
ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ وﺟ ـ ــﻮد
ﻓـ ـ ـﺠ ـ ــﻮة ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺑ ـﻴــﻦ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺒﺤﺮ ،أن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺟﻴﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ »ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« .وأﺷﺎرت إﻟﻰ
أن ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻌﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻻ ﻣﺒﺎدئ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ.
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﺘــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ إﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ ،واﻟﻤﻄﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻣﻄﺎر
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،واﻟﻴﻮم
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻴﺒﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع
ﺣ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻊ ﻓــﻲ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﺟﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮوع ﺧﺒﺎري ﻓﻲ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ اﺑﺪا
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ"،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺆﻣﻦ
ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ وﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري.
وﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳـﻔــﺮﺿــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ،
ﻗ ـ ــﺎل إﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ أﻣ ـ ــﺮ ﺣـ ـﻴ ــﺎة أو
ﻣــﻮت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻨﺪﺛﺮ
اذا ﻟــﻢ ﺗﺴﻊ إﻟــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن ﺿﻤﻦ
ﺛ ـ ــﻮرة اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺸﺎﻛﻞ

ﻛﺒﻴﺮة اذا ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ،إن أﻛﺒﺮ
ﻋﺎﺋﻖ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
داﺋﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان وﺟﻮد
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ "ﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻜــﻮ" ووﺿـﻌـﻬــﺎ
ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة واﺿﺤﺔ
أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻋ ـﻴ ــﻦ وأﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب
اﻟﻤﺒﺎدرات أﻣﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن أن وزارة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة ﺳ ـﻬ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻮاﺟــﻪ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟــﺮﺧــﺺ
واﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
أﻋﺪاد اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻋﺪدﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  4آﻻف رﺧﺼﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ إﻟﻰ 12
أﻟﻔﺎ ﻓﻲ  ،2017ﺛﻢ ﺗﺠﺎوزﻧﺎ  24أﻟﻔﺎ

ً
اﻟﺮوﺿﺎن ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻓــﻲ  .2018وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟ ــﻮزارة
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟـﺒـﻨــﻮك واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ ﻷﻏﻠﺐ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ،اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻟــﻪ
اﻧـﻌـﻜــﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟــﻮﻓــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋــﺪم
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻓﺮع ﺟﺪﻳﺪة.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ
ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ،وأن اﻟﻄﻤﻮح
أﻛﺒﺮ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ
ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت
واﻟﻘﺮارات.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ــﺄن ﺗ ـ ـﺤـ ــﻮل اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ وﺗـ ـﺠ ــﺎري ،ﻗــﺎل
اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن إن "ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل ﻟــﻪ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ وﻗ ــﻒ ﻧﺰﻳﻒ
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﺗ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻤـ ــﺎل
واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﺷ ـﻬــﺪه اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ ﺑ ـﻘ ـﻔــﺰة ﺑـﻠـﻐــﺖ 7

ً
ﻣــﺮاﻛــﺰ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑــﺪء
اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻪ
وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﻗ ـﻔــﺰ  27ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا،
وأﺷﺎد ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺮق اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن إﻟـ ـ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة وأﻧـ ــﻪ ﻛــﺎن
ﻟـﻬــﺎ ﻧ ــﻮع واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺧــﺺ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،إﻻ أﻧـﻬــﺎ ﺷـﻬــﺪت ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻬﺎ رﺧﺼﺎ
أﺧــﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ ،واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
وﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻐ ــﺮ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻓـﺘــﺢ
اﻟ ـﺒ ــﺎب أﻣـ ــﺎم ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرﻳ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـ ـﺘ ــﺮاوح ﻋــﺪد
رﺧ ــﺺ اﻟـﻤـﺘـﻨــﺎﻫـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻐــﺮ ﺑﻴﻦ
ً
 1000و 1200رﺧﺼﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
رﺧﺺ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  1600رﺧﺼﺔ.
ً
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺟﻌﻞ ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ً
ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣـﺸــﺮوع ﻳﺘﻢ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺻﻨﺪوق
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑــﺪأ ﻣﺘﻌﺜﺮا ،وﻟﻜﻨﻪ

ﺑﺎت ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن دوره ﻟﻴﺲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎ،
ً
ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺣــﺰ ﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ اﻻﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮوﻧـ ـ ــﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ
اﻵن وﻣﺴﺎﻫﻤﻮﻧﺎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻹﻓﻼس.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﺠﺮف
إن اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ وﺿ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺿـﻤــﻦ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي

ﻃﻐﻰ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل،
ﻣﺆﻛﺪا أن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻳﻬﻤﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺤــﻮل ،ﻛــﻮﻧــﻪ ﻳﺤﻞ
ﻟﻬﺎ أﺑــﺮز ﻣﺸﻜﻠﺘﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﻫﻤﺎ
اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪرات اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ وﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ".
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻋ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ ،ﻣــﺪﻳــﺮة
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "ﻛـﻴـﺒـﻜــﻮ" إﻧـﻬــﺎ "اﻟـﺴـﻨــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺠـﻤـﻌـﻨــﺎ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ )ﺷﺮاﻛﺔ( اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ– ﻛﻴﺒﻜﻮ -وﻫﻲ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺑ ـﻴــﻦ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وذﻟــﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ
واﻹﺳﻬﺎم اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺎت وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻏﻴﺮ
اﻟﺮﺑﺤﻲ.
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ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﺗﻘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٨أرﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ و ٪٥أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

• اﻟﻔﻠﻴﺞ :ﻧﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ...واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

اﺳﺘﺪﻋﺎء
زﻳﺎدة رأس
اﻟﻤﺎل ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

اﻟﻤﺎﺟﺪ

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻋ ــﺎدل اﻟـﻤــﺎﺟــﺪ أن
زﻳــﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﻮاﻗﻊ 37.618
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وإﺻ ـ ــﺪار  376.184ﻣﻠﻴﻮن
ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺮ  100ﻓـ ـﻠ ــﺲ ﻛ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ
ً
اﺳـﻤـﻴــﺔ ،وﻋـ ــﻼوة إﺻـ ــﺪار  250ﻓـﻠـﺴــﺎ ﺗﺄﺗﻲ
ً
ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
ً
وﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء زﻳــﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺎﺟﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻋـﻘــﺐ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،أﻣﺲ ،إن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ ـﻌــﺪﻻت ﻣـﺘــﺰﻧــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻟﻦ
ً
ﺗـﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻋ ــﺎم  ،2018ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﺑ ــﻮادر
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺟـﻴــﺪة وإﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ .وأﺿــﺎف
أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺘﻨﻤﻮ
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﻓﺮاد» ،وﻧﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أن ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻷﻓﺮاد«.
ً
وأوﺿ ــﺢ أن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣــﻮﺟــﻮد ﺟﻨﺒﺎ
إﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺼــﺺ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
ﺗـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺷ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،أﻓــﺎد اﻟﻤﺎﺟﺪ
ﺑﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﺮك
ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﺛﺎﺑﺘﺎ
وإﻧﺠﺎزات
ﻣﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﺧﻼل
ﻋﺎم 2018

اﻟﻔﻠﻴﺞ

ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﺪت
ً
ﻧﻤﻮا اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ إذ
ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﺻﻮل إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ 4.34
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٩

اﻟﻔﻠﻴﺞ

و ﻋـﻘــﺪ ﺑﻨﻚ ﺑــﻮ ﺑـﻴــﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺣ ـﻀــﻮر ﺑـﻠـﻐــﺖ  68.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﻮات ﻣ ــﻦ  2019إﻟـ ــﻰ 2021
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )أي 8
ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ( وأﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )أي  5أﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺌﺔ ﺳﻬﻢ(.
وﺿﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ
ً
اﻟﻔﻠﻴﺞ رﺋﻴﺴﺎ ،وﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﺎﺟﺪ
ً
ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺎ ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ ،وﻋ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ وﻟـﻴــﺪ
ﻣ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ ،وﺣ ـ ــﺎزم ﻋ ـﻠــﻲ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي،
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺸ ــﺎﻳ ــﻊ ،وﻋ ــﺪﻧ ــﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺜﻤﺎن ،وﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻘﺮ،
ووﻟﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻔﻮر ،ووﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺤﻮﻃﻲ ،واﻻﺣﺘﻴﺎط :ﻓﻬﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻮزان،
ووﻟـ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺎﺿ ــﻲ ،وأﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﻔﻠﻴﺞ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ،إﻧ ـ ــﻪ »ﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻠ ــﻪ وﻓـﻀـﻠــﻪ
اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ
ﺛﺎﺑﺖ وإﻧ ـﺠــﺎزات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ً
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2018ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،إذ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﺑﺠﺪارة
رﻳﺎدة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻔﻠﻴﺞ أن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن واﺻــﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ،
ً
ً
ﻣـﺤـﻘـﻘــﺎ ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻓ ــﻲ أرﺑ ــﺎﺣ ــﻪ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم
 2018ﺑﻨﺴﺒﺔ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎﺣﻪ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  56.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 47.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  2017وﺑﺮﺑﺤﻴﺔ ﺳﻬﻢ
ً
ً
ﺑﻠﻐﺖ  21.37ﻓﻠﺴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ـ  17.81ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﻛﺪ اﻟﻔﻠﻴﺞ أن ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞ ،إﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ وﻋﻤﻼﺋﻪ واﺟﺘﻬﺎد
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ وﺣــﺮﺻ ـﻬــﻢ
اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻣـ ــﺪﻋـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر
واﻹﺑـ ـ ـ ــﺪاع اﻟ ـ ــﺬي ﺣـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
 2010وﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺿﻤﻦ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
.2020
ً
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﺪت ﻧﻤﻮا ﻋﺎم
 2018إذ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
 4.34ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ 9
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻹﻳـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  139.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
ﻗﺪرﻫﺎ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة وداﺋﻊ
اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ  3.7ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  408ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ً
اﻟﻔﻠﻴﺞ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
ً
ب  375ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ  3.26ﻣﻠﻴﺎرات
ً
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  8.57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 7.92ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺣ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻷﻓـ ـ ــﺮاد
ﻟﺘﺘﻌﺪى  11.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻔـﻠـﻴــﺞ» :ﺑـﻤــﺎ أن
ً
اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ُﻳﻤﺜﻼن رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﺑﺜﺒﺎت
ﻋﺎم  2018ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،ﻛ ـﻤ ــﺎ واﺻـ ـ ــﻞ ﺑـﻨــﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة وﻣـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮة ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ«.
وأﺿﺎف أن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
وﺑـ ـﻄ ــﺮق ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻟـﺘـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ
وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻨﺎ وﺗﻔﺎﻧﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻻﻟـﺘــﺰام ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻛﺈﻧﺠﺎزات
ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﺠﺎح ،إذ ﺣﺼﺪ ﺑﻨﻚ
ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺑ ـﻨــﻚ إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(
ﻣــﻦ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻏـﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓـﻀــﻞ ﺑـﻨــﻚ ﻟﻠﺤﻠﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻌﺎم .2018

أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  ٣١.٠٣٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻗﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  2018ﺑﻘﻴﻤﺔ  8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  19.091ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،وﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  119.423ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ  11.942ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أي ﺑﺄرﺑﺎح
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  31.033ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ً
ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ

اﻟﻤﺎﺟﺪ

ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺷﺎﺑﺔ وﻃﻤﻮﺣﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻗﺎل اﻟﻔﻠﻴﺞ
»ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻷن ﻳﻜﻮن »اﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻷول واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت« ،وﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،ﻧ ـﺠ ـﺤ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﻼق
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة
وﻣﺘﻤﻴﺰة ،إذ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﺗ ـﺠ ــﺎوﺑ ــﺎ ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛــﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ«.
وذﻛ ــﺮ أن ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ زﻳ ــﺎدة
ﺣ ـﺼ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.7ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  7.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﻌﻼﻗﺎت
وﻃـﻴــﺪة ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﻨﻈﻢ رﺋﻴﺴﻲ
وﻣــﺪﻳــﺮ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ ـﻄــﺮح اﻷوﻟ ــﻰ
ﻟـﻌــﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ إﺳــﻼﻣــﻲ ﺑ ــﺎرزة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﺣﻘﻘﺖ ﻣ ـﻌــﺪﻻت ﻧـﻤــﻮ ﺟـﻴــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ  17ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2018ﻣــﻊ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻤﻼء ﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻨـﻤــﻮ ﺧ ــﻼل ﺳـﻨــﺔ 2018
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ
ً
ﺷﺘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻔﻂ
واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل وﻓﻖ
أﻓﻀﻞ إﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻋﺎم 2009
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ
وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﻔﻠﻴﺞ

وﺗـﻄــﺮق اﻟﻔﻠﻴﺞ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ إﻟــﻰ اﻟـﻤــﻮارد
ً
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ً
ً
ﻳــﻮﻟــﻰ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ ﺑ ـﻤ ــﻮارده اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺿـﻤــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠــﻪ ﻛـﺒـﻨــﻚ ﻋـﺼــﺮي
ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﻓــﺮﻳــﻖ إداري ﺷـ ــﺎب ،وﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟﺒﻨﻚ
ً
ً
ً
ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺸﺒﺎب دورا ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﺨ ـﻴــﺮ ﻛ ــﻞ اﻹﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
ً
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﻤﻴﺰة
ﻻﻛ ـﺘ ـﺴــﺎب ﺧ ـﺒــﺮات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗﺠﻌﻞ
ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎرﻫﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻄﻤﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن ذﻟ ـ ــﻚ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺒ ــﻮؤ ﻣـﺼــﺮﻓـﻨــﺎ
ً
ً
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎخ ا ﻟــﺬي
ﻳﻮﻓﺮه اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺑــﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
وإﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ
واﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺔ« .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻧﺠﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺤﺪود  76ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻫﻲ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إذ أﺿﺤﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ً
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺧﻠﻖ
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ

رﻳﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺿﺎف أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎرف ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺳـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرات ،اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ أو اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ
ﻧﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ،
إذ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة واﺣ ــﺪة ﺑــﻞ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ
ً
إدارات وﻓــﺮوع اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
وﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺘﺤﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎن
ً
أﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮرا ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﻋ ــﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ً
ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب إذ ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
ً
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﻧﺸﺎﻃﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ﺳـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أو
ﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﺣﻮﻛﻤﺔ رﺷﻴﺪة
وأﺷ ــﺎر اﻟﻔﻠﻴﺞ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺰام ﺑـﻨــﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﺑﺎﺗﺒﺎع إﻃــﺎر ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻓـ ّـﻌــﺎل ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻪ
وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،إذ ﻳﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺠﺎح ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء ات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﺷ ــﻚ ﻓ ـﻴ ــﻪ أن ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣ ــﺆﺛ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋـ ــﺎم  2009ﻛــﺎن
ﻟ ـﻬــﺎ دور ﻓ ــﺎﻋ ــﻞ وﻣ ــﺆﺛ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة واﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻌــﺮﻳــﻖ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻟﻪ أﻛﺒﺮ اﻷﺛــﺮ ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻪ ﻓﻲ
اﻻﻧﻄﻼق واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن«.

وﺣﻮل ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
أﻓـ ــﺎد اﻟـﻔـﻠـﻴــﺞ ﺑ ــﺄن ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن أﻧ ـﻬــﻰ ﻋــﺎم
 2018ﺑﺴﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات
ً
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،ﻣــﺆ ﻛــﺪا

أرﻗﺎم ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﺻﻜﻮك
ﺣ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑ ـ ــﻮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
إﺻﺪار ﺻﻜﻮك أو أدوات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ً
أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ »ﺑ ــﺎزل  «3ﻣﻊ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻹﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﺷ ــﺮوﻃ ـﻬ ــﺎ
وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ﻟــﺰﻳــﺎدة رأس اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر

• ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .٪١٣
• إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ٤٠٨.٢
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ .٪٠.٩
• ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .٪٢٥٢
• ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل .٪١٨.٢
• ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل  ٪٩ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  ٤.٣٤ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.

دلبلا

•
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ﱢ
»زﻳﻦ« ﺗﻜﺮم اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺳﺒﺎق  GulfRunﻟﻠﺘﺤﻤﻞ
أﻓﺎدت »زﻳﻦ« ،ﺑﺄن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 GulfRunﺷﻬﺪت ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﺒﺎق »اﻟﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ« ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت
ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ،وﻫﻲ ً
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺗﺠﺎوﺑﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮة
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
واﻟﻬﻮاة ﻓﻲ أﺟﻮاء رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ.

ﻛـ ﱠـﺮﻣــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮق اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت ﺻﻐﻴﺮة
اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﻢ– ﻓ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـ ـ  24ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﺿـﻤــﻦ
ﺷــﺮاﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ
اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻋﺸﺮة ﻣــﻦ  ،GulfRunإﺣــﺪى
أﺿـ ـ ـﺨ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ رﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ
ﻓ ــﻲ ﺣـﻠـﺒــﺔ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﻳﻔﺠﺎن اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري.
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ وﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي
ﺗـﻠـﻌـﺒــﻪ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم
إﻟ ــﻰ أرض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﻋــﺎﻳــﺔ
ودﻋﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ــﺪث اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
إﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺨﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺎ،
وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺎت ﺳﺒﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت »زﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ« ،ﺑـ ـ ـ ــﺄن ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
 GulfRunﺷـ ـﻬ ــﺪت ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﺳ ـﺒ ــﺎق

وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ ﱢ
ﻳﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
»اﻟﻜﺎرﺗﻴﻨﻎ« ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ،
ً
وﻫ ــﻲ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻻﻗ ــﺖ ﺗـﺠــﺎوﺑــﺎ
ً
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ واﻟﻬﻮاة
ﻓﻲ أﺟﻮاء رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺤﻤﻞ ،اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت ،وﺳ ـ ــﻂ أﺟـ ـ ـ ــﻮاء ﻣـﻔـﻌـﻤــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺤـﻤــﺎس ،وﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ.

» «GOFSCOﺗﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
أﻛ ـ ــﺪت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺣـﻘــﻮل
اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ) ،(GOFSCOدﻋﻤﻬﺎ
ﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺛ ـ ـﻨـ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﺎن اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺪورة
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎدﺳ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ -اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون
اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي واﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟﻤﻠﻤﻮس
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴ ــﻦ »«GOFSCO
واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳﻨﻔﻊ
ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ واﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﻦ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺗـ ـ ــﺮأس اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎء د .ﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻞ،
وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ــﻲ وزﻳ ـ ــﺮ

ﺷـ ــﺆون ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻘ ــﻮﻗ ــﺎز ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﺗﺸﻴﺒﻮﺗﺎرﻳﻒ.
وﺧــﻼل اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ،ﻛــﺎن ﺗﻌﺎون
ً
» «GOFSCOﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرا ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻂ ﻣـ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ
رﻳﻤﻴﺮا اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻀﺨﺎت
اﻵﺑ ــﺎر ،واﻟ ــﺬي أﺳﻔﺮ ﻋــﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ »رﻳﻤﻴﺮا« ﻟﺪى
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﻤﻀﺨﺎت اﻟﻐﺎﻃﺴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻵﺑـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ .وﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
دﻋــﻢ ﻣ ـﺒــﺎدرة اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻀﺨﺎت اﻟﻐﺎﻃﺴﺔ روﺳﻴﺔ
اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﺳـﺘـﻜـﺸــﺎﻓــﺎت
ﻣ ــﻮاد اﻟـﺨــﺎم اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻋﺮب اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Rosgeologyاﻟﺮوﺳﻴﺔ
وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ  ،GOFSCOﺣـﻴــﺚ ﺗﺴﻌﻰ
ً
 GOFSCOداﺋ ـﻤ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ آﺧــﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .وﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ذﻛﺮ ﺗﻌﺎون ﺷﺮﻛﺔ GOFSCO
ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺣﻔﺮ
اﻵﺑﺎر وﺧﺪﻣﺔ اﻵﺑﺎر.

وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أن ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت
 GulfRunا ﻧـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﻌ ــﺮض
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ
ﻓــﻲ ﻣـ ــﺮوج ،واﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺎم اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﻮن
ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ،اﻟ ــﺬي
ﺣﻀﺮ ﺑــﺄﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ أﺗﻴﺤﺖ
ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ،واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎور ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟــﺬي
أﻗ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ،
واﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺔ ﺳﺒﺎق

اﻟﺴﻴﺎرات ،ﺣﻴﺚ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ دول اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ
ﺷ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻮا ﺧ ـﺒ ــﺮاﺗ ـﻬ ــﻢ وأﺟـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻮا ﻋــﻦ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮ اﺗﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ »زﻳ ـ ـ ـ ــﻦ« أن ﺷ ــﺮاﻛ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ GulfRun
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»ﻓﻴﺖ ﺑﻴﺖ« ﺗﻄﺮح  ٤ﻣﻨﺘﺠﺎت رﻗﻤﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺖ ﺑﻴﺖ« أﻣﺲ  4ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
ﺗﺸﻤﻞ  ™Fitbit Versa Lite EditionوFitbit Inspire
 ™HRو ™Fitbit Inspireو ،™Fitbit Ace 2اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﻟﻰ أﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ ﺑ ــﺪء اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﻠـﻴــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـﺒــﺪﻧ ـﻴــﺔ ،ﻋـﺒــﺮ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻣ ــﺎ ﻳــﻼﺋـﻤـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻹﺻ ـ ــﺪارات
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ »ﻓﻴﺖ ﺑﻴﺖ« اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﺻﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ واﺣــﺪة ﻣﻦ
أﺿﺨﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻬﻤﻬﻢ وﺗﺸﺠﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ أﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

 VIVAﺗﻄﻠﻖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ Galaxy
 S١٠ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ
أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ  ،VIVAﺟ ـﻬــﺎز
ﺳــﺎﻣ ـﺴــﻮﻧــﻎ Galaxy S10
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻊ اﻻﺷ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاك
ﺑﺈﺣﺪى ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ
اﺑـ ـ ـﺘ ـ ـ ً
ـﺪاء ﻣـ ــﻦ  30د.ك ،ﻓــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع  VIVAوﻣﺘﺠﺮ
 VIVAاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺟﻨﺎح
ﺧــﺎص ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺟـﻬــﺰة
ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﺮزاق
اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ إدارة
اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ  VIVAﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ـ ــﺲ» ،إﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ  VIVAﺗــﺪﻋــﻢ
ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ا ﻟـﻤـﻤـﻴــﺰة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ ﻣﻦ إﻃﻼق
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ«.
وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫﻮاﺗﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ
 Galaxyﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳ ـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .إذ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫــﺎﺗــﻒ Galaxy
 S10+ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﺘﻄﻮرة
ﻟ ـﻠ ـﺼــﻮر اﻟ ــﺬاﺗ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺪﻣ ـﺠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺳﺢ ﺑﺼﻤﺔ اﻷﺻﺒﻊ اﻟﻤﺪﻣﺞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ واﻵﻣـ ـ ــﻦ ،وﺧ ـﻤــﺲ ﻛــﺎﻣـﻴــﺮات

ﺑـ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ اﺣـ ـﺘ ــﺮاﻓـ ـﻴ ــﺔ،
وﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮض ﻛﺒﻴﺮة
ﻗ ـﻴــﺎس  6.4ﺑــﻮﺻــﺎت،
ً
وﺑﻄﺎرﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ
ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺔ  4،100ﻣـﻠـﻠــﻲ
أﻣﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ
ﺛــﻼﺛــﺔ ﺧـﻴــﺎرات ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗ ـ ّـﻢ ﺗــﺰوﻳــﺪ
ﻫـ ــﺎ ﺗـ ــﻒ S10 Galaxy
ﺑـﻤـﻴــﺰة ﻣــﺎﺳــﺢ اﻟﺒﺼﻤﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻣـ ــﺞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ
واﻵﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاﻳ ـ ــﺎ
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى :ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﻘﻴﺎس
 6.1ﺑﻮﺻﺎت ،وﻛﺎﻣﻴﺮات ﺑﻤﺰاﻳﺎ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ،
وﺑـﻄــﺎرﻳــﺔ ﺑﺴﻌﺔ  3.400ﻣﻠﻠﻲ أﻣـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ .وﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺑﺴﻌﺔ  128ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ و 8ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ
ذاﻛﺮة اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ .وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺎﺗﻒ
 ،Galaxy S10eﺑﺸﺎﺷﺔ ﻋﺮض ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ
 5.8ﺑــﻮﺻــﺎت ،وﻛــﺎﻣـﻴــﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣــﺰدوﺟــﺔ،
وﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻣ ــﺪﻣـ ـﺠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼــﻮر
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻣﺎﺳﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻴﺪ،
وﺑـﻄــﺎرﻳــﺔ ﺑﺴﻌﺔ  3.100ﻣﻠﻠﻲ أﻣـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ ﻗﺪرة ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺴﻌﺔ
 128ﻏـﻴـﻐــﺎﺑــﺎﻳــﺖ و 6ﻏـﻴـﻐــﺎﺑــﺎﻳــﺖ ﻟــﺬاﻛــﺮة
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط
اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ رﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ،ﻣـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي
اﻟـ ـﻄـ ـﻤ ــﻮح اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻷﻧ ـﻬــﺎ
ا ﻟ ـﻨــﺎ ﻗــﻞ ا ﻟــﺮ ﺳ ـﻤــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ،
ﺣ ـﻴــﺚ ّ
ودﻋ ـ ــﺖ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط وﻓــﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻏ ـ ـ ـ ــﺎدر 8
اﻟ ـﺠــﺎري ﻣــﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب 4
 Terminalﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮات
»اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ« اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ـﻬــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ دورة اﻷﻟـﻌــﺎب
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ ــ 15ﻟــﻸوﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ،واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ
ً
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪء ا ﻣ ـ ــﻦ 14
إﻟ ــﻰ  21اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ  10ﻛـ ــﺎوﻧ ـ ـﺘـ ــﺮات

ﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ إﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﻮزات،
وﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻞ إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﺴﻔﺮ.
وﺳﻴﺸﺎرك اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ــﻦ  86رﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺎ
ﻓــﻲ  8أﻟ ـﻌــﺎب ﻫ ــﻲ :ﻛ ــﺮة اﻟـﻘــﺪم
اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺑﻨﻴﻦ( ،وﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺑـﻨــﺎت( ،واﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺣـ ــﺪة )ﺑـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ وﺑ ـ ـﻨـ ــﺎت(،
وﻛ ــﺮة اﻟـﻴــﺪ اﻟـﻤــﻮﺣــﺪة )ﺑﻨﻴﻦ(،
واﻟــﺮﻳ ـﺸــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة اﻟـﻤــﻮﺣــﺪة
)ﺑﻨﻴﻦ وﺑﻨﺎت( ،وأﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
)ﺑﻨﺎت( ،ورﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل )ﺑﻨﺎت(،
وﻛﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪة )ﺑﻨﺎت(.
وﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺄن ،ﻗـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ
داﺋـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻓﺎﻳﺰ
اﻟﻌﻨﺰي ،إن »رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺨﻄﻮط

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻓ ــﻲ دورة اﻷﻟـ ـﻌ ــﺎب اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــ 15ﻟ ــﻸوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ــﺎد اﻟ ـﺨ ــﺎص
ً
 ،2019ﺗﺄﺗﻲ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ دﻋ ــﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ
أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﻓـﺌــﺔ )ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ( ﻟﻴﻤﺜﻠﻮا دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﺗ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻢ وﺗـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ــﻖ ﻓ ــﻲ
إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت وﺣ ـﺼ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻷوﻟــﻰ وﺳــﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺸـﻬــﺪﻫــﺎ ﺗـﻠــﻚ اﻟـ ـ ــﺪورة ،ﺣﻴﺚ
إن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ واﻹﻗـ ــﺪام ﻋﻠﻰ
ﺧ ــﻮض ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ إﻧـﺠــﺎز
وﻧﺠﺎح ﻟﻬﻢ.
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اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ آراءﻛﻢ ﺑﺸﺄن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ S.alshammari@aljarida.com

دﻓﺘﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
وﺳﻄﺎء ﻟـ دلبلا :.ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺎرات وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻼء وﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻰ إﺻﺪار
واﻋﺘﻤﺎد ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻮرﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات.
وﺳﻴﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﺻﺪاره ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺛﻢ ُﻳ ﱠ
ﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى،
ﺑ ـ ـ ــﺪاﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر،
ﻋ ـﻤ ــﺎد ﺣ ـﻴ ــﺪر ،إن اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ ﻧﺤﻮ
إﻃﻼق ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ﺗ ـﻌ ــﺪ ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻌﻘﺎري وﺣــﻞ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ
ﻳ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ ،وﻳ ـﻤ ـﻨ ــﻊ ﺣـ ـ ــﺪوث أي
ﺗﻼﻋﺒﺎت.
وﺑـ ـ ّـﻴـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺪر أن اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻓــﻲ
ﺣ ــﺎل إﻃ ــﻼﻗ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ
ﺑــﻪ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻪ اﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أراﺿـ ـ ــﻲ وﻋـ ـﻘ ــﺎرات
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻂ ،وﻣـ ــﻦ
ﺛ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ اﻟ ـ ــﺰام ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟــﻮﺳ ـﻄــﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼ ﻟــﻪ ،وﺳﻴﻌﻤﻢ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ رﺑﻂ  5ﺟﻬﺎت
ّ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر ،وﻫﻲ
وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وا ﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﺔ،
واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ووزارة اﻟﻌﺪل.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ
ﺳـ ـﻴـ ـﻨـ ـﺘ ــﺞ ﻋ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﻦ
اﻹﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ،ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻌﺪة ﺟﻬﺎت ،وﻫﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ووزارة اﻟﻌﺪل وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻄﺎء
اﻟﻌﻘﺎر.
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺳﺄﻟﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ،

ﺳﻴﺘﻢ رﺑﻂ
 5ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻮﺳﻄﺎء

إﻳﻀﺎح
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻄﻮة
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺣﻴﺪر

ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ
ﻟﻠﻌﻘﺎر ،وﺧﻠﻮه ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
أو ﺣﺠﻮزات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء.
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﻮة
ﺳﺘﻐﻴﺮ ﻣـﺴــﺎر اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻛ ـ ـﻜـ ــﻞ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺳـ ـﺘـ ـﺴ ــﺮع ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺗ ــﺪاول اﻟـﻌـﻘــﺎرات دون وﺟــﻮد أي
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاول،
إذ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎر ﻣ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘــﺮي ،وﻫـ ــﺬا ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪ ذاﺗ ــﻪ
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق.

ﻣﺸﺘﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ٍ
ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻛـ ـﺸ ــﻒ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ رﺟـ ـ ــﺎل اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ )ﻣﻮﺻﻴﺎد(
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﺎن ،أن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺟﺎءت
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
ً
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗﻤﻠﻜﺎ ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎرات ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﺑﻌﺪد
 2199ﻋﻘﺎرا.
وأوﺿﺢ ﻛﺎن ،أن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺟﺎءت
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑـ  8205ﻋﻘﺎرات ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺟﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ 2718
ﻋﻘﺎرا ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ ﺟﺬب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن  45ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات ﻟــﻸﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻲ اﻟ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن واردات ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  47.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻣﺎ ﻫﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ او ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاول
اﻟﻌﻘﺎرات ،واﺗﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
وﻟﻔﺖ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻊ
اﻟﻌﻘﺎرات ،وﻳﺤﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة دﺧﻼء ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ا ﻟـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻂ
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻀ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
دﺧﻼء ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
إذ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻓﺎﺗﺮ ورﻗﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻌﻬﺪ
اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ ﺑـﻌــﺪم ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺪﻓﺘﺮ،
وﺳﻴﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﺣ ـﻴ ــﺪر أن اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن
ﻳ ــﻮاﻛ ــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات واﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻻﺧــﺮى ،ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻘﺎر

وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »أﻧــﺎﺿــﻮل« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء
ﻋﻦ ﻛﺎن ﻗﻮﻟﻪ ،ان اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  30.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺷﻬﺪ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ.
وأﺿ ــﺎف ان ﺣـﺠــﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺑـﻠــﻎ ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎري دوﻻر ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ  2002إﻟــﻰ  ،2018ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻞ
ﺣـﺠــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺧــﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻰ  12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  153.5ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر.
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
وﺟﻮد  1574ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻓﻲ
)ﻛﻮﻧﺎ(
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﻤﺸﺘﺮي
ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ

اﻟﻠﻬﻴﺐ

اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ

ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﻠﻬﺎ.

دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ ،إ ﻧــﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ــﺪﻏـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻢ أن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ ــﺪاول اﻟـﻌـﻘــﺎرات
وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟـﺨـﻄــﻮات

اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
وﺣـ ـ ــﻞ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻌـ ـﻀ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأردف ﻗﺎﺋﻼ إن رﺑﻂ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري،
وإﻳﻀﺎح ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﺣﺎﻟﺘﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء
ﺗﻌﺪ ﺧـﻄــﻮة ﺗﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺴﻮق ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﺪم
ﺧـ ــﺮوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟـ ـﻜ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ
اﻟﺒﻌﺾ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺠ ــﺐ ﻋ ــﺪم
إﻟــﺰام ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﻴﻦ
ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺘﺐ وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎري واﺣﺪ،
وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻜﺎر،
وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﺘــﻢ دﻋ ــﻢ اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري
ﻳـﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺗـ ــﺪاول ﻣـﻠـﻴــﺎرات
اﻟــﺪﻧــﺎﻧ ـﻴــﺮ ،وﻫـ ــﺬا ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ وﺿــﻊ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﻛــﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت أو اﻟـﺜـﻐــﺮات اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ــﺪﻏ ـﻴ ـﺸ ــﻢ ﺑ ـ ــﺄن دﻓ ـﺘــﺮ
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ إن
ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺳﺒﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻄﻮر ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
ﻗـﻄــﺮ ﺑـﺸـﻜــﻞ إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻌـﻘــﺎري،
وﺳﻴﺪﻓﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﺷﺮاء
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻛﺎﻟﻌﻤﺎرات واﻟﻔﻠﻞ واﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ً
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ذات اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ،وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺻﻤﺦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﺨــﺮﺟــﺎت اﻟـﺨـﻄــﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻧﺤﻮ ﻋــﺎم ،ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺪوﺣــﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ،
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ

أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺸﺮاء ،وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺪاول ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت أو اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ
اﻟـﻌـﻘــﺎري أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻬﻴﺐ إﻧــﻪ ﻻﺑﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وإﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻫ ـﻴ ـﻜ ـﻠــﺔ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ــﺎري ،وﻣ ــﻮاﻛـ ـﺒ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟـﺤــﺎﺻـﻠــﺔ واﻟـﺘــﻮﺟــﻪ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
أي ﺗﻼﻋﺒﺎت ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺐ أن اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،وﻳﺠﺐ وﺿــﻊ آﻟﻴﺔ
ﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أن اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،وﺗ ـﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗ ــﺪاول ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻰ
ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ
وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻼﻋﺒﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
وأﻓـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﺄن وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺗـﺘـﺠــﻪ ﻧ ـﺤــﻮ إﻃ ــﻼق
دﻓﺘﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﺬي
ﺳﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻮرﻗﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪة ﺟﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ.
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟـﻠـﻬـﻴــﺐ اﻟ ــﻰ أن إﻃــﻼق
دﻓﺘﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻳﻌﺪ
ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،اذ ﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي
واﻟﺒﺎﺋﻊ وأﻳﻀﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ

ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر ودﻓﻌﻪ
ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻛﻤﻘﺪم ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ،
واﻳﻀﺎ دون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻘﺎر
ﻣـ ــﻦ أي ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﺗـ ـﺤ ــﻮل دون
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة اﻷوﺻﺎف ،ﻛﺬﻟﻚ
دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ّ
ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻊ
اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي واﻟﻮﺳﻴﻂ.
وأردف ا ﻟـ ـﻠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺐ ﻗـ ــﺎ ﺋـ ــﻼ إ ﻧ ــﻪ
ﻣ ــﻊ إﻃ ـ ــﻼق اﻟ ــﺪﻓ ـﺘ ــﺮ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎر ،وﺧﻠﻮه ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو
ﺣﺠﻮزات أو رﻫﻮﻧﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
أ ﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان دﻓـﺘــﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺳﻴﺤﺪ اﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ دﺧــﻼء
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ،
اذ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗﺄﺟﻴﺮ
دﻓــﺎﺗــﺮ اﻟـﺒـﻴــﻮﻋــﺎت ،وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ
ﻣﻜﺘﺐ او وﺳﻴﻂ ﻋـﻘــﺎري ﻣﻌﺘﻤﺪ
اﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ ﺳﺮ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻪ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎل إﺧﻼء اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻤﻘﺮه ﺳﻴﺘﻢ
إﻳﻘﺎف اﻟﺪﻓﺘﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
واﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ــﺐ ﺑ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻪ إن
إﻃــﻼق ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻃ ـ ــﺮاف
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻊ؛
ﺳـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮي او اﻟ ـﺒ ــﺎﺋ ــﻊ أو
اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ إﻟﻰ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﻮات اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ.

اﻹﻣﺎرات ٢٥٢ :ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ
أﺻﻮل  ١٣ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث واﻷﺻــﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ
ً
ً
ً
اﻟﺨﻄﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺮﻛﺰا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻧﺎﺑﻀﺎ
ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﺎة ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ واﺳ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻓــﺮص
اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗ ــﺪرج ﻫــﺮﻣــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺮاﻛــﺰ ذات
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺰز ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺘﺮو وﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ.
ووﺿ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاﺋـ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﺨـﻄــﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت،
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﻀﻢ  21ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ،وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺒﻌﺔ ا ﺷـﺘــﺮا ﻃــﺎت ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ
ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ووﺿﻌﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﺗﻠﻚ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻄــﺎرات وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،إذ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻮر ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﺒﻌﺔ اﺷﺘﺮاﻃﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ أرﺿﻪ.

أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
َ
اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺘﻲ دﺑــﻲ وأﺑــﻮﻇـﺒــﻲ ﻧﻤﻮ
أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ،2018
ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  16.5ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄرﺑﺎح  2017اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  14.48ﻣﻠﻴﺎرا.
وزادت أﺻﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.87
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  252.1ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  247.49ﻣـﻠـﻴــﺎرا
ﻓﻲ .2017
وﻧـ ـﻤ ــﺖ إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر( ﺑﻨﺴﺒﺔ
 24.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  70.367ﻣﻠﻴﺎرا،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  56.625ﻣـﻠـﻴــﺎرا ﻓــﻲ ،2017
وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ رﺻﺪ أﺟﺮﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﺎﻓﻠﻴﺲ«
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــ13
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ »ﺳﺎﻓﻠﻴﺲ« اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ً
ﻓﻲ أﺑﺤﺎث اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻓﻲ أول

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات،
إن »رؤﻳــﺔ اﻹﻣــﺎرات  ،2021واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ
اﺗ ـﺨــﺬﺗ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫـ ـ ــﺪاف ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ،
ﺳـﺘـﺴــﺎﻋــﺪان اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓ ــﺮص ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أن اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﺘــﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧــﻼل  ،2018ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺘﺆﺛﺮ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري،
وﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﻢ ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎش اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وذﻛــﺮت أن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وزﻳـ ــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻟـﻤــﺮﺗـﻘـﺒــﺔ ،واﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑﻤﻌﺮض
ً
»إﻛﺴﺒﻮ  2020دﺑﻲ« ،ﺳﺘﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ.

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻛـ ـ ــﺪ ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاء ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﻮن وﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﻮن
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن واﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ دور
ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »ﻓـﻨـﺘــﻚ« ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺳــﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا ﻟـﻌـﻘــﺎري ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ودﻋ ــﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ً
ﻟـﻠـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺎﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻣﻬﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،
واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟـﺸـﻤــﻮل اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ وزﻳ ــﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل إﺣـ ــﺪى ﺟ ـﻠ ـﺴــﺎت ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
»ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ« اﻟ ـﺘــﻲ
ﻧﺎﻗﺸﺖ »دور ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﺘﻚ
ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘــﺎري« وﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر ﺑـ ــﻦ ﻣ ــﺎﺿ ــﻲ،
واﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻹﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ،واﻟﻤﺸﺮف
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑــﻮزارة
اﻹﺳ ـﻜــﺎن ﻣـﻬــﺎب ﺑﻨﺘﻦ ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺮﻛﺰ
ّ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
وﺣﺪة

اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴــﻒ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﻓـﻨـﺘــﻚ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ﻧﺠﻮد اﻟﻤﻠﻴﻚ.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺨﺒﺮاء ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ
إﺳـﻬــﺎم ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »ﻓـﻨـﺘــﻚ« ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﺘﻚ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري.
وأﺷ ــﺎر اﻟـﺨـﺒــﺮاء إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
»ﻓـﻨـﺘــﻚ« ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ دﻋــﻢ ﻣـﺠــﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت،

ودﻋﻢ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ،وﺧﻠﻖ
ﻓــﺮص ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻤـﻬــﺎرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ،وﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺎورون أن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
ً
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ »ﻓ ـﻨ ـﺘــﻚ« ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧ ـﺴ ـﺠــﺎﻣــﺎ ﻣ ــﻊ رؤﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ  2030ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
وأﺗـﻤـﺘــﺔ اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ،
واﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗـﻄــﺎع اﻹﺳ ـﻜــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻜﻠﻔﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻚ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4062اﻻﺛﻨﻴﻦ  11ﻣﺎرس 2019م  4 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻓﻲ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ
ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري،
ﻗﻔﺰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
إﻟﻰ  ٦٢١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٨
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ  ٧٠٩ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر.

ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗﻠﻘﻰ اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﺻ ــﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
ً
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻗﺎﺗﻤﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ
إﻟــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،إذ ﻻ ﻳــﺰال اﻟﻀﻌﻒ ﻳﺘﺸﺒﺚ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺼﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ.
وﺣـﺴــﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳ ــﻮاق ّاﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ اﻟـﺼــﺎدر
ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات دول "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ"
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻤﺎ ّ
ﺧﻴﺐ اﻵﻣﺎل ﺣﻴﺎل اﻟﻨﻈﺮة ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى
أن ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2018
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
إﻟﻰ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  1.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳــﻮف ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،إذ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﺧﻔﺖ ﺣﺪﺗﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻷﺧ ـﻴــﺮة  ،ﻣﻤﺎ ﻳـﻌــﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﺘﻢ
ً
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  10ﺳﻨﻮات

ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺮا
ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ

ﻓﻲ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ،ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰ
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ  621ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2008ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ  709ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،أﻣﺎ اﻟﺼﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ً
 اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري  -ﺿﺮرا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔإﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﺎم .2020
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ
ً
ً
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻋــﺎﻣــﻼ ﺟــﺪﻳــﺮا ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
إذ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻻﺧ ـﺘ ــﻼل اﻟـﺤــﺎﺻــﻞ ﻣ ــﻊ زﻳـ ــﺎدة ﺷــﺮاء
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺮاء ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎت
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻳـﺒــﺪو اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟﻄﻠﺐ اﻟـﻘــﻮي ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻛﺎن
ً
أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
أﻓﺎدت وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ  20.000ﻓﻘﻂ -وﺗﻌﺪ ﻫﺬه أﻗﻞ
ً
ً
وﺗﻴﺮة ﻓﻲ  17ﺷﻬﺮا – وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ً
ً
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  180.000وﻳﻤﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  311.000وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .وﻟﻜﻦ،
ﺗم ﺗﻌوﯾض اﻟرﻗم اﻟﻣﺧﯾب ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣو اﻷﺟور
ﺑﻧﺳﺑﺔ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،ﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم .2009
واﻧﺧﻔﺿت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﮐل طﻔﯾف ﻣن  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﯽ 3.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر إﻟﻰ 3.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻌﺮض اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺑﻘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
ً
ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﺗﻌﻬﺪت ﺑــﺄن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻧﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻐﻴﺮ ﻫــﺬه اﻷرﻗ ــﺎم ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻴﻒ
ﺳﻴﻜﻮن أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺒﻴﻌﺎت
ً
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي دﻳﺴﻤﺒﺮ
وﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن.

ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ

ً
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺿﻌﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﺣــﺪا ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺧﻔﺾ ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺧﻔﻀﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ودﻓﻊ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺣﻴﺎ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﺳﺎﻋﺪ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺗﻤﺔ .وﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧــﺪ ﺑﻮرز
ً
 500ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﺑـ "أﻣﺎزون" ،و"ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" ،و"آﺑﻞ" ،و"ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك".
وﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﻮﻛﺲ  600اﻷوروﺑﻲ
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
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»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ COFE App
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ«
وﺗﻄﺒﻴﻖ  COFE Appﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻃﻠﺐ
اﻟﻘﻬﻮة ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ أو
أﻛﺜﺮ ،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﺟﺎﺋﺰة  ١٠٠٠دوﻻر
ﻋﻠﻰ ً
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ«.

ﻳﻮاﻛﺐ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( ،اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ،
واﻟـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
واﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ،ﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن داﺋـ ـﻤ ــﺎ
ّ
اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ.
وﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ أﺛ ـﺒ ـﺘ ــﺖ ﺟ ــﺪارﺗ ـﻬ ــﺎ
وﻗــﺪرﺗ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌــﺪﻻت
ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ
واﻻﻧ ـﻄ ــﻼق اﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،أﻋﻠﻦ
»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗـﻌــﺎون
وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 COFE Appاﻟــﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﻬﻮﺗﻬﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل وﺳ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة
وﺗــﻮﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺳ ــﺮﻳ ــﻊ إﻟــﻰ
ﻣ ـﻜــﺎن اﻟـﻌـﻤــﻞ أو إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل أو
اﻟﺴﻴﺎرة ،أو اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻬﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎر ،وﺣﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـﻤـﺤــﺪد ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻬ ــﻮة،
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﻨﺠﺎح ،وأﻛﺒﺮ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ
ﻟﻤﺒﺎدرات رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ودﻋﻢ أﻓﻜﺎر اﻟﺸﺒﺎب.

ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ«

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ وﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ»ﺑﻴﺘﻚ«
و ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ  COFE Appﺗ ـﻘــﺪ ﻳــﻢ
ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻃﻠﺐ
اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ دﻳ ـﻨ ــﺎر واﺣـ ــﺪ أو
أﻛﺜﺮ ،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة  1000دوﻻر أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
ﻣـ ــﺪة ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ«،
ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪل ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  50أﻟــﻒ دوﻻر ،وﺗ ــﺰداد
ﻓﺮص اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻛﻠﻤﺎ زادت
ﻋ ــﺪد اﻟـ ـﻤ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻄـﻠــﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻗﻬﻮﺗﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻻﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ،ﻳﻮﺳﻒ
اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ اﻟ ــﻰ ان ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻖ ،COFE App

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟـ »ﺳﻮق ﻗﻮت«

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

واﺻ ــﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ رﻋــﺎﻳـﺘــﻪ ﻟ ـ »ﺳــﻮق ﻗــﻮت«،
وأﻛــﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟـﺴــﺎدس ،اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ أﻣــﺲ اﻷول
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﺎة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻗﺪ اﻛﺘﺴﻰ
»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻫﺬه
اﻟـﻤـﺒــﺎدرة اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ.
واﺳﺘﻀﺎف »اﻟﺨﻠﻴﺞ« إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ،ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺨﻼﺑﺔ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﻣــﺬﻫ ـﻠــﺔ ورﻛ ـﻨ ــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ذا ﻃــﺎﺑــﻊ رﺑـﻴـﻌــﻲ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ إﻗــﺎﻣــﺔ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
واﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ رواد اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺑـﻤـﺸـﻬــﺪ اﻟـﺤــﺪﻳـﻘــﺔ
اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ دﻋﻮة اﻟﺰوار ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟــﺰراﻋــﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺬور
ﻗﺒﻞ زراﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ .وإﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻗﺎم »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺤﻄﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺰز
اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ،ﺻـ ﱠـﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«،

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ» :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ
اﻟﻘﻮي ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻓﻲ إﻃﺎر
ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺳﻮق ﻗﻮت ،ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﻀﺮاء .ﻧﻮد أن
ﻧﺸﻜﺮ ﻣﻦ اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
ر ﺳــﺎ ﻟــﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﺳﻮق اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013وأﺻﺒﺢ ﺳﻮق ﻗﻮت ﺳﻮﻗﺎ
وﻃﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي
اﺳﺘﻘﻄﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18.000زاﺋﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﻟ ـﺠ ــﺬب واﺣ ـﺘ ـﻀ ــﺎن وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻂ اﻟ ـﻀــﻮء
ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺗ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪ اﻫـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات رﻳ ــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺴﺠﻞ
»ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ـﻴــﻒ ﻗـﻴ ـﻤــﺔ ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد
وﺗـ ـﻌ ــﺰز ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ،وﺗ ـﻄــﻮر
ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﻤﻲ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
وﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺮوﻳﺢ أن COFE App
أﻇﻬﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
وﺟﻴﺰة ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﻫﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺆﺳــﺲ

واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ COFE App
ﻋ ـﻠــﻲ اﻹﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ» :ﻫــﺪﻓ ـﻨــﺎ داﺋ ـﻤــﺎ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻨﺎ .ﺗﻄﺒﻴﻖ
 COFE Appﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻬــﻮة ﻫ ــﻮ ﻧـﻤــﻂ
ﺣﻴﺎة ﻋﺼﺮي ﻟﻌﺸﺎق اﻟﻘﻬﻮة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وأﻋـ ــﺮب اﻻﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ﻋــﻦ ﺷـﻜــﺮه
ﻟــﺪﻋــﻢ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ،ﻣـﺜـﻤـﻨــﺎ دوره ﻓﻲ
دﻋﻢ ﺟﺎﺋﺰة »ﻛﻮﻓﻲ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ« اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﺟﺎﺋﺰة  1000دوﻻر اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.

ودﻋ ـﻤ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮاﻣ ـﺠــﻪ اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار »أﺣ ـﻠــﻢ أن أﻛـ ــﻮن« أو
ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﻲ ﻟـ ــﻸﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ،ﻓــﺈﻧــﻪ
ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺘــﺰاﻣــﻪ ﺗـﺠــﺎه ﻣﺸﺮوع
ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻲ
ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل واﻟـ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺬي ﻳــﺆدﻳــﻪ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ــﺮاﻓ ـ ـﻘـ ــﻪ ﻟ ــﻸﻟـ ـﻌ ــﺎب
وﻣ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮاﺣ ــﺔ
واﻟ ـﻄ ــﻮارئ واﻟـﻌـﻨــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﺳﻴﻮاﺻﻞ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ

ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘــﻪ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،وﻣــﻦ
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﺑ ـﻴ ــﺖ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ
وﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﻋ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻔـ ـﺨ ــﺮ ﺑــﻪ
وﺑـﺠـﻬــﻮده ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻃ ـﻔــﺎل،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ
وﻣـ ـﺒ ــﺎدراﺗ ــﻪ ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل إذ
أﺳ ــﺲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 19ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺣﺪة اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ و»راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«

» «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﺮض
»ﻻﻳﺖ إﻛﺴﺒﻮ«
رﻋ ــﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ
) ،(KIBﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـﻌــﺮض
»ﻻﻳ ـ ــﺖ إﻛ ـﺴ ـﺒ ــﻮ« ،اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ
ﻟـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ــﺰﻣ ـ ــﺎت
اﻟـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ـ ــﻦ أزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎء
وإﻛـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮارات ،ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺻـ ــﺎﺣ ـ ـﺒـ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎت
واﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻤ ـﻤــﺎت اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺎت،
واﻟـ ــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓــﻲ أرض
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرض ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮف ﻣ ـ ــﻦ 4
إﻟ ــﻰ  9اﻟـ ـﺠ ــﺎري .وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب.
ُﻳـ ـ ـ ـ ــﺬ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻓ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮة ﻫ ـ ـ ــﺬا
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﻨﻮي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
دﻋـ ـ ــﻢ ﺻ ــﺎﺣـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ،وﺑ ـﻨــﺎء
ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻷﻓـﻜــﺎر ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑـﻌــﺾ أﺑــﺮز
اﻟﻤﺼﻤﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣـﻀــﻮر
أﺷـﻬــﺮ اﻟـﻤــﺪوﻧـﻴــﻦ واﻟـﻤــﺆﺛــﺮﻳــﻦ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮاﻗ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ
أول وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻓ ــﻲ » ،«KIBﻧـ ــﻮاف ﻧــﺎﺟ ـﻴــﺎ ،إن
»اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳ ـﻔ ـﺘ ـﺨــﺮ ﺑـ ــﺄن ﻳ ـﺸ ــﺎرك
ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة
اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟــﻰ

ّ
ﻧــﻈــﻢ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟ ــﻸﻃ ـﻔ ــﺎل ﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ــﺖ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ«
 ،ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣ ـﺒ ــﺎدرﺗ ــﻪ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺔ ﻟــﺪﻋـﻤـﻬــﻢ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻋ ــﻼﺟـ ـﻬ ــﻢ،
ً
وﺗـﻀـﻤــﻦ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ
ً
ﺣــﺎﻓــﻼ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟـﻌــﺮوض
اﻟﻤﺴﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ً
ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻣﻦ
ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل
ً
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻫــﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ دوﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔﺮح
ً
واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻟﺪﻳﻪ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻷ ﻃـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺎل
اﺳـﺘـﻤـﺘـﻌــﻮا ﺑـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳـﻔــﺎري« ﺗﺨﻠﻠﺘﻪ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮاﺿ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎول
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟـ ـﻬ ــﺪاﻳ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﻗﻀﻮا
ً
ً
وﻗﺘﺎ ﻣﻤﺘﻌﺎ.
وﻳﻌﺘﺰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺪﻋﻤﻪ وﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ

دﻋﻢ ﺳﻴﺪات اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺎﺑﺎت
اﻟـﻤــﻮﻫــﻮﺑــﺎت ،ﺣﻴﺚ إن اﻟـﻤــﺮأة
ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎدراﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ــﻪ
ﻟـﻠـﻤـﺒــﺎدرات اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟ ــﻰ دﻋــﻢ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن » «KIBﻳﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻪ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻤﻌﺮض »ﻻﻳﺖ إﻛﺴﺒﻮ« ،واﻟﺘﻲ
ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر
واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗــﺮ ﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.

أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
»ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ« وﺣـﻤـﻠــﺔ »راﺗ ـﺒــﻚ وﻓــﻮﻗــﻪ ﻛ ــﺎش«،
وﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ
 5آﻻف دﻳـﻨــﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺠﻼءء ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ
اﻟﺼﺎﺑﺮ.
اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ  1000دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﻼف.
وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺟﻮاﺋﺰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﺟﺎﺋﺰة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5آﻻف دﻳﻨﺎر ،وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20
أﻟﻔﺎ ،وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺼــﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬ ــﺎدة ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸررﻗ ــﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴ ــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐـ ــﺔ
ﻣﻠﻴـ ــﻮﻧﺎ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ
أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺣـﺴــﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑــﺈﻳــﺪاع 100
دﻳﻨﺎر ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮص اﻟﻔﻮز ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب زادت ﻓــﺮص ﻓــﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ إن ﻛـ ــﻞ  25دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة
ﻟﻠﻔﻮز ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ
اﻟﺤﺴﺎب ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ آﻟﻲ،
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن
اﻟـﺤـﺴــﺎب ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛــﺎش« ﻓﻬﻲ
ﻣــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ واﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ،
وﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﺣـﺘــﻰ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  ،2019وﻋ ــﻦ آﻟـﻴــﺔ
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،ذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ
ﻛﻮﻳﺘﻲ راﺗﺒﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  500دﻳﻨﺎر ،ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ ،اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ راﺗـﺒــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250دﻳ ـﻨــﺎرا ،أو ﻗــﺮض ﻣــﻦ دون
ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 10آﻻف دﻳـﻨــﺎر ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺪﺧــﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻄﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
ﻓ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻧ ـﺤــﻮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮل
ً
اﻟـ ــﺮﻗ ـ ـﻤـ ــﻲ ،وﺗـ ــﺄﻛ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻪ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ واﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ،أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ
ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
واﻟ ـﺨ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔ واﻷﻣ ـ ـ ــﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺼﻤﺔ
أو اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪدّ ،
ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃ ـ ــﺎرق
ً
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺄﻧﻪ »ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻻﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻷﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋ ـﻨــﺎ،
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟﻤﻬﻢ
ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮات وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻋ ــﺪة

ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻣـ ـ ــﻦ ردود ا ﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎزة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻠـﻘـﻴـﻨــﺎﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼﺋ ـ ـﻨـ ــﺎ« ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن »ﻫ ـ ــﺬا
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ واﺣـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎت ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ ﺟـﻤـﻴــﻊ
ﻗـ ـﻨ ــﻮاﺗـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر
ﺗــﺮﻛـﻴــﺰﻧــﺎ اﻟ ـﺸــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـ ـ ــﻊ اﻹﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻳﺤﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ واﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر أﺣـ ــﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل«.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﻮد أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ »ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أرﻗ ــﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺨﺒﺮة ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ،
وﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـ ــﺪوام ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ«.
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻫــﺪى
اﻟﻤﺪﻧﻲ -اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل
اﻟـ ــﺮﻗ ـ ـﻤـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳـ ــﻊ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ» :ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰﻣ ــﻮن
ﺑ ــﺎﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻛ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺞ وأﺳـ ـﻠ ــﻮب

ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد

ﻫﺪى اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻋـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ وﺣـ ــﺪات وأﻧـﺸـﻄــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺧ ـﺒــﺮة
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎل
ﻟـﻠـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ أﻋـﻠــﻰ
درﺟﺎت اﻻﻣﺎن واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻊ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت وأﺟﻬﺰة ووﺣﺪات
ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وإﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ

ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﻮات واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت،
ﻧـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
وﺛـﻴــﻖ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺑ ـﻬــﺪف إﺛـ ــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ«.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻳﻮﻣﻲ ،وﻓــﺎز ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺠﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر ،واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ :ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻄﻮع ،ﻏﺪﻳﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺮاج ،ﻃﻼل ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن،
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺮف ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺼﻴﺪ.
وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻳﻮﻓﺮ »ﺑﺮﻗﺎن« ﺳﺤﺒﺎ
رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ« ،ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺑﻘﻴﻤﺔ  125.000دﻳـﻨــﺎر .وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت رﺑﻊ
اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤــﻼء أﻻ ﻳـﻘــﻞ رﺻـﻴــﺪﻫــﻢ
ﻋــﻦ  500دﻳ ـﻨــﺎر ﻟـﻤــﺪة ﺷـﻬــﺮﻳــﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻟﺴﺤﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب  500دﻳﻨﺎر
وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻞ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

دلبلا
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»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ
وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة
ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﺣﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮ
ّ
 Nasdaqاﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺑـ  13.32ﻧﻘﻄﺔ أو ٪0.2
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 7408.14ﻧﻘﺎط

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﺷﻬﺪ أﻳﻀﺎ إﻋﻼن
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

ﺷـﻬــﺪت ﺗ ــﺪاوﻻت ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
ّ
وﻣﺆﺷﺮ  ،S&P 500وﻣﺆﺷﺮ  Nasdaqاﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻣــﺆ ﺷــﺮات
ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ أﻃﻮل
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﺟﺎءت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟـﺘــﻲ أﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪوث ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺣ ــﺎد ﻓﻲ
ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺰراﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻇﻬﺮت ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻮاﻗﻊ  20أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻤﻌﺪل ،وﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ
ﺟﺎء أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻨﺤﻮ  180أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
أﻣـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ أﻇ ـﻬــﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ إﻟﻰ 3.8
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ  4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺟﻮر
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي،
وﻫــﻲ وﺗـﻴــﺮة اﻻرﺗ ـﻔــﺎع اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗــﻮى
ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2009وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة
إﻟــﻰ أن أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺣﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻛــﺎن اﻷﺳﺒﻮع
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﺷ ـﻬ ــﺪ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إﻋ ـ ـ ــﻼن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ أﺛ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﺑـﺸــﺄن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ
ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ.
وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺮاﺟﻊ

ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20.7ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘﺮاﺟﻊ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ.
ً
وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي
ً
ﺟﺎء أﻳﻀﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ .وأﻟﻘﺖ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻈﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وآﻓﺎق ﻧﻤﻮه.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪت
اﻧـﺨـﻔــﺎض ﻣــﺆﺷــﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﻮاﻗﻊ  22.99ﻧﻘﻄﺔ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  25450.24ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
 S&P 500ﺑﻤﻘﺪار  5.86ﻧﻘﻄﺔ أو  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  2743.07ﻧﻘﻄﺔ.
ّ
ﻛـﻤــﺎ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ  Nasdaqاﻟـﻤــﺮﻛــﺐ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.32ﻧﻘﻄﺔ أو
 0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 7408.14
ﻧﻘﺎط .وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ
دﻓﻌﺖ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻫﻮ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

أوروﺑﺎ
أﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أوروﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺷ ـﻬ ــﺪ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ إﻋ ــﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻋﺰﻣﻪ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﻗــﺮاض
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر رﺧـﻴـﺼــﺔ
ً
ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو ،ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﺑ ـﻘ ــﺎء أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻋﻨﺪ

أدﻧـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ ﻋــﺎم
 .2020وﻫ ــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن
اﻟﻨﻤﻮ اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂً .
وﻗ ـ ــﺎم ﺻ ــﻨ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﻓ ــﻲ »اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ« ﺑـﺨـﻔــﺾ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﻧـﻤــﻮ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ  3أﺷﻬﺮ .وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ
اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻵن
ﺧﻔﺾ ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟــﻰ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
أﻗــﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ« أن
ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻗ ــﺮاض
اﻟ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ دﻓـ ــﻊ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ً
اﻟـﻴــﻮرو ،وﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻘﺪ أﺿﻔﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎوف وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
وﻋﺎﻧﺖ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ« ،وذﻟﻚ ﻣﻊ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ  Deutsche bankﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﺎﻧﻰ ﺳﻬﻢ  Societe Generaleﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻷﻣ ــﺮ ﺳﻬﻢ
ً
 Commerzbankاﻟﺬي ّ
ﺗﻜﺒﺪ أﻳﻀﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻫ ـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻜــﻮك ﺣ ــﻮل ﻗــﺪرة
»اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ« ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن
أن أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺤﺪودة
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة إﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـ ــﻲ« أﻛﺪ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮاره ﻓ ــﻲ إﻋـ ـ ــﺎدة اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣــﻦ ا ﻟـﺴـﻨــﺪات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧـﺤــﻮ  20ﻣـﻠـﻴــﺎر ﻳ ــﻮرو ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻛﻞ ﺷﻬﺮ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ
ﻓﺈن اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
ً
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،وأن ﻳﺴﺎﻋﺪ وﺟــﻮد ﺳﻮق
ﻋﻤﻞ ﻗــﻮي وزﻳ ــﺎدة اﻹﻧـﻔــﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ اﻟـ ٥
ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ــﺔ
أﺳـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰﻳ ـ ــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﺤــﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
ً
ﻋـﺸــﺮة ﻇـﻬــﺮا ﻣــﻦ ﻳــﻮم
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺑ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻮر ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ
ﻋ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻆ
ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻮج  5راﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ـ ــﺔ ﺣ ـﺼــﻞ ﻛ ــﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ  1000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
وﻫـ ـ ــﻢ :ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ ﻛ ــﺮﻳ ــﺪي
اﻟ ـ ــﺪوﺳ ـ ــﺮي ،وﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻹﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ،وﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق وﻟﻴﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺪوﺳﺮي ،وأﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وأﺣﻤﺪ
ﻣﺤﺎرب ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺠﺴﺎر.
وﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣـﺜــﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻷﻣـ ــﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺪ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
أرﺻــﺪﺗـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﻓﺮص ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
ً
وﺗ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ رﻏ ـﺒ ـﺘــﻪ ﻓﻲ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ
وﺣ ـ ـﻠـ ــﻮﻟـ ــﻪ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
واﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﺋــﻪ،
ً
وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة
ﻋ ـﻤــﻼﺋــﻪ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎوب اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ،
اﻟﺬي ﻻﻗﺎه اﻟﺤﺴﺎب ،ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ إﻃﻼق ﺣﺴﺎب »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
ّ
ﺑـﺤــﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة ﻓﻲ
 2019ﺗ ـﻨ ـﻄــﻮي ﻓ ــﻲ ﺛـﻨــﺎﻳــﺎﻫــﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
أﻛ ـﺒــﺮ ،إذ ﻗ ــﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗـﻴــﺮة

اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﻠـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء
ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻚ
ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﻴﻦ  1000دﻳﻨﺎر
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ  «2019ﺑ ــﺎ ﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮ ﺑ ــﺎت
اﻟﻜﺒﺮى ) (Mega Drawsاﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم ﻛﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﺔ راﺑ ـﺤ ـﻴــﻦ ،وﻳ ـﻜــﻮن ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول  100أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ  ،وأرﺑﻌﺔ راﺑﺤﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺎرات .Land Cruiser VXR
وﻟ ـﻤ ـﻨــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺴﺤﺐ
ا ﻟـ ـ ـ  Mega Drawاﻷ ﺧ ـﻴــﺮ
ﻟﻌﺎم  2019ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ
ﻻﻧﺪ ﻛﺮوز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.
وأ ﻣ ــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص
اﻟـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﺢ ،ﻓ ـﻴ ـﺤ ــﻖ ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻋ ـﻤ ـﻴــﻞ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛــﻞ  10دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴــﺎب.
ً
ﻫـ ـ ــﺬا وﻗ ـ ـ ــﺪم ﺑ ـﻨ ــﻚ ورﺑ ـ ـ ــﺔ ﺣ ــﻼ
ً
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﻢ ودﻳﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
ﺑ ـﻌــﻮاﺋــﺪ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ ﺗ ـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﺮص رﺑﺢ ﻓﻲ
ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

١٧

اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« اﻟﺼﻴﻨﻲ :ﻻ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺼﺎدرات
ﻗﺎل ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﻲ ﻏﺎﻧﻎ ،إن
ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ،وﻟﻦ ﺗﺨﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟ ـﺼــﺎدرات أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ،ذﻛ ــﺮ ﻳ ــﻲ ،أن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ﻧﺎﻗﺸﺘﺎ
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت ﻣﺆﺧﺮا ،وﺗﻮﺻﻠﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ »اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ«.
واﺗـﻬــﻢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑﻜﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﻣـﻴــﺰة ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ .وﺳﻌﺖ
واﺷﻨﻄﻦ إﻟــﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣــﻮل ﺳﻌﺮ
اﻟ ـﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وأﺿﺎف ﻳﻲ» :دﻋﻮﻧﻲ أؤﻛﺪ ﻫﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم

ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻬﺪف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻟﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم
ﺳـﻌــﺮ اﻟ ـﺼــﺮف ﻟــﺰﻳ ــﺎدة ﺻـ ــﺎدرات اﻟـﺼـﻴــﻦ ،أو ﻛ ــﺄداة
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وأﻛﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ» :ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ«.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﻓﻀﺖ
ﻣﺮات ﻋﺪة اﺗﻬﺎم اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت ،ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺸﺄن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗﺪور ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺮﻳﺮة ﺑﻴﻦ ﺑﻜﻴﻦ وواﺷﻨﻄﻦ
ﻣﻨﺬ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎدﻟﺘﺎ ﻓــﺮض اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  360ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻳﻲ إن »اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺄن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ« ،دون أن
ﻳﺤﺪد ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
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يتعامل األديب
عبدالعزيز السماحي
مع األدب والفن كوحدة
ً
واحدة ،مبرزا الحس
اإلنساني.
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قدمت فرقة باك ستيج
يشارك الفنان سعد الفرج في
أثبتت الممثلة ستيفاني
عطاالله خالل مشاركتها
غروب ،عرض «سيراونجلو» ،الدراما اإلجتماعية «إفراج
ضمن المسابقة الرسمية
في مسلسلي «ورد جوري»
مشروط» ويتناول العمل
ً
و«ثواني» أن التمثيل إحساس لمهرجان أيام المسرح
أحداثا هامة القت بظاللها على
ّ
فينميه.
يولد مع اإلنسان
للشباب.
المجتمع الخليجي والعربي.

عيسى المرزوق

روبين ثيكي

أنجلينا جولي تحذر متابعيها
من السرطان

ماريا كاري تطرح أغنية
«»A No No

روبن ثيكي أطلق «That’s
»What Love Can Do

عرض خاص لفيلم «back to
 »Kuwait 2038بعد غد

نشرت الفنانة األميركية أنجلينا جولي صورة لها
عبر حسابها بموقع "إنستغرام" بهدف توعية النساء
بضرورة إجراء فحوصات سرطان الثدي.
وعلقت "يقتل سرطان الثدي وحده حوالي 458.000
ً
شخص كل عام ،وفقا لمنظمة الصحة العالمية ،وبشكل
رئيسي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
وأض ــاف ــت" :ي ـجــب أن ي ـكــون مــن األول ــوي ــات لضمان
ح ـصــول مــزيــد م ــن ال ـن ـســاء عـلــى ف ـحــوصــات الـجـيـنــات
وال ـع ــاج الــوقــائــي الـمـنـقــذ لـلـحـيــاة ،بـغــض الـنـظــر عن
وسائلهن وخلفياتهن ،أينما كن يعشن".
يذكر أن النجمة العالمية خضعت لجراحة استئصال
الثدي ،وخسرت والدتها وخالتها بالمرض نفسه.

ط ــرح ــت ال ـم ـطــربــة ال ـعــال ـم ـيــة م ــاري ــا ك ـ ــاري ،عبر
قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ،أغنيتها الجديدة
"."A No No
وظـهــرت مــاريــا ك ــاري فــي األغـنـيــة داخ ــل المترو
وهي ترقص وتغني مع عدد من الموديلز ،وحققت
أكثر من  300ألف مشاهدة فور طرحها على يوتيوب
لـتـنـهــال ع ـب ــارات اإلشـ ـ ــادة وال ـث ـنــاء عـلــى الصفحة
الخاصة للنجمة العالمية.
ُيذكر أن النجمة العالمية قدمت بمشاركة نجم
ال ــدي جــي الـعــالـمــي تـيــاسـتــو ،حفلها الـفـنــي األول
بالمملكة العربية السعودية في  31يناير الماضي،
ً
ً
وحقق نجاحا كبيرا.

أطلق النجم العالمي رو بــن ثيكي أغنية سنغل
جديدة تحمل اسم "،"That’s What Love Can Do
وه ــي واح ــدة مــن أغـنـيــات األل ـبــوم المقبل لــروبــرت
ً
البالغ من العمر  41عاما.
وأشار تقارير إعالمية إلى أن روبن ثيكي وشركة
ً
 Pro Jayشاركا معا في إنتاج األغنية.
ً
ً
يذكر أن روبن ثيكي قدم عددا كبيرا من األغاني
الـنــاجـحــة ،مــن أب ــرزه ــا " get her back" :و"can u
 "believeو"،"magic
وغيرها.

• محمد جمعة

كانجانا رانوت :مررت بعدة
تجارب سيئة مع الحب

كشف الفنان عيسى الـمــرزوق عــن الـعــرض الـخــاص واألول لفيلمه الجديد
" "back to Kuwait 2038بعد غد في سينما "ليلى غاليري" برعاية وحضور
الشيخ دعيج الخليفة ونخبة من أبطال العمل.
وفيلم " "back to Kuwait 2038من تأليف وإنتاج مزيد المعوشرجي ومن
إخــراج دخيل النبهان ،ويشارك فيه عدد من النجوم الكبار والشباب بينهم
عبدالرحمن العقل ،والمطرب عيسى المرزوق ،ومحمد عاشور ،وريم النجم،
وإبــراه ـيــم الـشـيـخـلــي ،وم ـيــرنــا ،وخــالــد ال ـفــرحــان ،ونـ ــادي رش ـيــد ،إل ــى جانب
مشاركة النجم المصري بيومي فؤاد ،اإلشراف على األزياء رجاء البدر.
والـعـمــل هــو ال ـجــزء الـثــانــي مــن فيلم  back to Kuwaitال ــذي ع ــرض الـعــام
الماضي ،لكن الجزء الجديد برؤية مختلفة وتدور أحداثه حول سفر مجموعة
من الشباب إلى المستقبل وما يحدث من مفارقات.
ً
ً
ً
وكان المرزوق قد أحيا مساء الجمعة حفال غنائيا جماهيريا بمشاركة بلبل
الخليج الفنان نبيل شعيل على مسرح "حلقة سرب" وأمام حضور كبير توافد
لالستمتاع بأغنيات النجم الشاب والمطرب المخضرم حيث قدما مجموعة
مميزة من األعمال الغنائية ما بين اللون الرومانسي والطربي.

تتابع عن كثب ردود األفعال تجاه «»Manikarnika
كشفت الفنانة الهندية كانجانا رانوت ،أنها تعيش قصة حب ،رافضة اإلفصاح عن اسم الشخص الذي تحبه،
وأكدت أنها َّمرت بعدة تجارب سيئة مع الحب .من جهة أخرى ،تتابع كانجانا ردود األفعال تجاه تجربتها
السينمائية الجديدة ( ،)Manikarnikaالذي بدأ عرضه قبل فترة.
جنيفير لوبيز و أليكس رودريغيز

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز
أكدا خبر خطبتهما
أكدت جنيفر لوبيز ونجم البيسبول األميركي السابق أليكس رودريغيز خطبتهما
عبر "إنستغرام" .ونشر كل واحد منهما صورة ليديهما عند مغيب الشمس مع خاتم
ضخم من الماس في إصبع لوبيز.
وقد نشرت المغنية والممثلة والمنتجة الصورة دون أي تعليق ،مرفقة فقط بقلب،
فيما أورد رودريغيز الصورة من جانبه بتعليق" :لقد قبلت عرض الزواج".
وتـبــدأ المغنية ( 49عــامــا) ،وهــي المنتجة التنفيذية وعـضــو لجنة التحكيم في
مسابقة "وورلــد أوف دانــس" ،جولة فنية في وقت الحق من السنة الحالية بأميركا
الشمالية .وسبق لها أن تزوجت ثالث مرات؛ من أوجاني نوا ،والراقص كريس جاد،
والمغني مارك أنطوني ،الذي أنجبت منه طفلين توأمين في الحادية عشرة .وكان
لها عالقة مع الممثل بن أفليك حظيت بتغطية إعالمية واسعة.
واعتزل رودريغيز ( 43عاما) ،وأصله من الدومينيكان ،اللعب في عام  ،2016بعد
مسيرة طويلة أمضاها خصوصا في صفوف فريق نيويورك يانكيز للبيسبول .وقد
تلطخت ُسمعته ،بعدما َّ
أقر باستخدامه مواد منشطة .وقد منع من اللعب في موسم
 .2014وهو محلل في لعبة البيسبول في برنامج تلفزيوني .وكان متزوجا سابقا من
سينتيا سكورتيس ،وله منها ابنتان.
(أ ف ب)

من كواليس فيلم «»Manikarnika
ف ــاج ــأت نـجـمــة بــول ـيــوود كــانـجــانــا ران ــوت
معجبيها ،بأنها تعيش اآلن قصة حب ،إال أنها
لــم تكشف عــن هوية هــذا الشخص ،واعترفت
لجمهورها ،بأن لديها "شخصا" في حياتها،
وفق تقارير إعالمية عالمية.
وب ـع ــد أن كـشـفــت أن ـه ــا تـعـيــش ق ـصــة حــب،
قــالــت رانـ ـ ــوت" :أنـ ــا اآلن ل ـسـ ُـت ب ـحــاجــة لشكل
عالقة تقليدي ،أنا في عمر أرغب في الحصول
على عالقة تكون مصدر إلهام لي في الحياة.
ال أتذكر أي مرحلة كنت فيها بــدون حب .لقد
م ــررت بـعــدة تـجــارب سيئة مــع الـحــب ،لكنني
استطعت بسرعة التخلص من هــذه المراحل
المزعجة".
و كــا نــت النجمة الهندية احتفت قبل فترة
بعرض أحدث تجاربها السينمائية ،حيث ُيعد
فيلمها الجديد ( )Manikarnikaواحدا من أكثر
األفالم المنتظرة لهذا العام .وأخيرا ،قام أعضاء
الفريق بتنظيم عــرض خــاص للفيلم حضره
الــرئ ـيــس ال ـه ـنــدي رام ن ــاث كــوف ـي ـنــد .وش ــارك
الرئيس متابعيه على صفحته بـ"تويتر" بعض
الـصــور مــن الـعــرض الـخــاص للفيلم بصحبة
فريق العمل والطاقم.
وفي الصور ،تتلقى البطلة الرئيسة للعمل
رانوت التهنئة من الرئيس نفسه ،حيث تلعب
دور الملكة ران ــي الكـســي ،وهــو قصة واقعية
تدور أحداثها في عصر االحتالل البريطاني.
وكانت رانوت َّ
صرحت بأن مستقبلها يكمن
في نجاح أول تجاربها اإلخراجية مع إطالق
فيلم ،Manikarnika-The Queen of Jhansi
حيث دخـلــت اإلخ ــراج بعد انـسـحــاب المخرج
األصلي للمشروع ،لخالفات بينهما.
لكن يتوقع أن يصطدم فيلم Manikarnika
مع فيلم النجم هريثيك روشان ،المعروف باسم
 ،Super 30وهو فيلم آخر خسر مخرجه فيكاس
ب ــاه ــل ف ــي مـنـتـصــف ال ـط ــري ــق ،ب ـعــد ات ـهــامــات

حركة  ،MeToo#التي ضربت صناعة السينما
الهندية أخيرا .وكان هريثيك كتب على "تويتر"،
أنه ال يرغب في التعامل مع أي شخص ثبتت
إدانته لسوء السلوك.
ويضم فيلم  Manikarnikaأيضا :ريشارد
جيب لوخاندي أنكیتا ،وأوبروي سوریش،
وم ــن ال ـم ـعــروف أن مـخــرج الـفـيـلــم راده ــا
كريشنا جاجارالمودي أعلن أنه غير قادر
على تكريس وقته للدراما التاريخية،
ألنه مشغول بفيلم آخر .لهذا السبب،
قررت كانجانا ،التي تعلمت صناعة
األفالم ،تولي منصب المخرج.
في سياق آخر ،أكدت رانوت أنها
تعتبر مواقع التواصل االجتماعي
مجرد استهالك لطاقة اإلنـســان،
وقالت" :ليس لي حسابات على
مــواقــع الـتــواصــل لـعــدة أسـبــاب،
أحـ ــدهـ ــا ألنـ ـن ــي أشـ ـع ــر بــأن ـهــا
تستهلك اإلنسان".
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت" :ف ـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
األحيان وكالئي يطالبوني
بــأن أفتح حسابا وال أنشر
شـيـئــا ،وأن ـه ــم سـيـنـشــرون
بالنيابة عني ،هــذا أمــر ال
يعجبني ،ألنني لم أفعل
شيئا في حياتي لم أكن
مشاركة فيه .ال أستطيع
تخيل حقيقة أن أكون
غـ ـي ــر ص ـ ـ ــادق ـ ـ ــة ،وأن
ينتحل شخص آخر
ش ـخ ـص ـي ـت ــي .األمـ ــر
سـ ـ ـ ــوف يـ ـ ـك ـ ــون ك ـمــا
ل ــو أن ه ـن ــاك عــاقــة
مزيفة تربطني مع الماليين
من األشخاص".

ريتا أورا في أستراليا لمتابعة جولتها
الغنائية «»Phoenix
رصدت عدسات المصورين
المغنية العالمية ريتا أورا في
أستراليا ،لمتابعة جولتها
الغنائية العالمية ،التي تحمل
اسم « »Phoenixوالمقرر أن تطير
أورا بعدها إلى الفلبين لتستكمل
جولتها هناك ،ثم تذهب إلى
أوروبا في شهر أبريل لمتابعة
الحفالت المتبقية.
من جانب آخر ،تناقل عدد من
التقارير اإلعالمية العالمية خبر
انفصال ريتا أورا عن خطيبها
أندرو جارفيلد.
وجارفيلد واحد من أشهر نجوم
ً
ً
السينما حاليا ،خصوصا بعد
نجاحه الكبير في فيلم The
 ،Amazing Spider-Manوتدور
أحداثه حول «بيتر باركر» الذي
يحاول طوال الوقت الكشف
ريتا أورا
عن الغموض الذي يحيطه،
ليتحول لـشخصية «Spider-
 »Manالشهيرة ،والفيلم من توزيع شركة «كولومبيا بيكتورز»،
وهو بطولة عدد من النجوم منهم إيما ستون ،ورايس إيفانز،
ومارتين شين ،وستان لي ،وسالي فيلد ،ودينيس ليري،
وتأليف ألفين سارجنت وستيف جلوفز ،ومن إخراج مارك
ويب ،كما وضع الموسيقى التصويرية للفيلم جيمس
هورنر.

كانجانا رانوت
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عبدالعزيز السماحي :األدب ينتصر للمهمشين
«زهرة أرمينيا البيضاء» تحمل مضامين إنسانية و«صلوات العبيد» تغوص في التاريخ
يكتب األديب الشاب عبدالعزيز السماحي في مجاالت أدبية
عدة ،الرواية والقصة والمسرح ،وله تدوينات شعرية على
مواقع التواصل االجتماعي ،كما ًيمتلك ريشة ذهبية رسم
بها مئات اللوحات وانتهى أخيرا من تنظيم معرض تشكيلي
خاص به عن المرأة باعتبارها محور الحياة.
ً
يتعامل السماحي مع األدب والفن كوحدة واحدة ،مبرزا
الحس اإلنساني في كل األشياء من حوله ،وإن اقتضى ذلك
السفر عبر الخيال إلى بيئات وعوالم أخرى  ،كالبيئة األرمنية
التى كتب عنها روايته «ميمي ...زهرة أرمينيا البيضاء»...
حول مسيرته األدبية والتشكيلية وأحدث أعماله ،التقته
«الجريدة» في الحوار التالي:
القاهرة -محمد الصادق

القلم والريشة
وسيلتاي
لمواجهة قبح
الواقع
السماحي

● أنـ ــت ك ــات ــب أطـ ـف ــال وق ــاص
وروائي وتشكيلي وتكتب الشعر
ً
أي ـض ــا ،وت ــؤم ــن ب ــأن ال ـفــن وح ــدة
واحدة ،هل من فروق نوعية بين
ه ـ ــذة الـ ـمـ ـج ــاالت ف ــي االش ـت ـغ ــال
عليها؟
 بالطبع الفنون وحدة واحدةكقطعة األرابيسك الفريدة ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن وحـ ــدة ال ـف ـنــون فــإنـهــا
ت ـخ ـت ـلــف فـ ــي ط ــري ـق ــة ال ـت ـع ـب ـيــر،
ف ــال ــرواي ــة ج ـن ــس ف ـن ــي يـخـتـلــف
ع ــن ال ـلــوحــة ،ع ــن ال ـق ـص ـيــدة ،عن
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،عـ ــن ال ـم ــوس ـي ـق ــى،
عــن الـسـيـنـمــا ،واالخ ـت ــاف يأتي
ف ــي طــري ـقــة ال ـش ـكــل وال ـم ـح ـتــوى
وال ـب ـن ــاء ...وال ـف ـكــرة ال ـتــي تأتيك
بــوحــي أو إل ـهــام قــد ت ـخــرج على
شكل لــو حــة أو قصة أو قصيدة
أو رواية أو موسيقى ...وهكذا...
● بداية دخولك العالم األدبي
كتابة لألطفال ماذا عنها؟ وماذا
ع ــن ب ــداي ــة دخ ــول ــك م ـج ــال ال ـفــن
التشكيلي؟
 ال أع ــرف لــي بــدايــة م ـحــددة،وال أعــرف أي مجال مــن مجاالت
ً
الفنون جذبني أوال ،فقد انبهرت
بــالـفــن وال ــرس ــم وأن ــا ط ـفــل ،وبــدأ
الـشـغــب بيني وبـيــن األلـ ــوان في
م ــرحـ ـل ــة م ـ ـب ـ ـكـ ــرة ،ووجـ ـ ـ ـ ــدت فــي

غالف «صلوات العبيد»

ً
ً
القراءة مــاذا رائعا يزرع داخلي
البهجة ،وكـنــت أستمتع بـقــراء ة
الـ ـقـ ـص ــائ ــد ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة فـ ــي ك ـت ــاب
ال ـم ــدرس ــة وع ــرف ــت ع ــال ــم الـقـصــة
فــي ال ـســادســة عـشــرة وب ــدأت في
كتابتها ،وذاكرتي زاخرة بالخيال
والـ ـ ـص ـ ــور ،وحـ ـي ــن درسـ ـ ــت ال ـفــن
في كلية الفنون الجميلة ،انفتح
ل ــي ك ـنــز جــديــد وع ــرف ــت ع ـشــرات
الفنانين ،وزرت مئات المعارض،
و شـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــدت آالف ا ل ـ ـ ـلـ ـ ــو حـ ـ ــات
والتماثيل والمنحوتات والخزف،
وكنت أدور في اليوم الواحد على
تسع قاعات كاملة ،وكنت أحمل
ف ــي جـيـبــي نــوتــة ص ـغ ـيــرة أكـتــب
ف ـي ـهــا األش ـ ـعـ ــار ع ـل ــى ال ـم ـقــاهــي،
وعلى شاطئ النيل وداخل أروقة
المتاحف وأثناء الرسم في شارع
المعز والغورية والحسين ،وفي
تلك الفترة بدأت احتراف الرسم،
ف ـق ـمــت ب ــرس ــم ال ـع ــدي ــد م ــن كـتــب
األطفال لدور النشر ،وقرأت مئات
ال ـن ـصــوص وأق ـم ــت أول مـعــرض
في حياتي بعد التخرج مباشرة
وكان أول أعمالي المنشورة على
اإلطالق كتاب لألطفال.
● بعد مــرور وقــت على أعمال
المبدع هل تختلف نظرته اليها
أم تـظــل ثــاب ـتــة ...كـيــف ت ــرى اآلن
روايتك األولى "جريدة على ظهر
قارب"؟
 "ج ــري ــدة ع ـلــى ظ ـهــر قـ ــارب"،أولـ ـ ــى رواي ـ ـ ــات ـ ـ ــي ،وقـ ـضـ ـي ــت فــي
كتابتها حــوالــي خمس سنوات،
أخ ـ ــوض ف ـي ـهــا غ ـم ــار ال ـم ـج ـهــول
وأغ ـ ـ ـ ـ ــوص بـ ـي ــن كـ ـت ــب الـ ـت ــاري ــخ
وال ـت ــراث ،وأعــانــي مــن التشتيت
الذهني واإلبحار في عالم بعيد
ومـ ـكـ ـث ــف م ـم ـت ـل ــئ بــال ـت ـفــاص ـيــل
المتشابكة والـمـعـقــدة ،ونظرتي
إلـيـهــا اآلن نـظــرة إك ـبــار وإج ــال،
إذ ال أ تـ ـ ـص ـ ــور أ ن ـ ـ ــي ا س ـت ـط ـعــت
أن أنـ ـج ــزه ــا وق ـ ــد كـ ـن ــت أس ـب ــح
ً
بداخلها كغريق ال يجد شاطئا
ً
أو مستقرا...

زهرة أرمينيا
* مـ ــاذا ع ــن رواي ـت ــك "م ـي ـمــي...
زهــرة أرمينيا البيضاء"  ...وهل
يمكن للكاتب أن يكتب عن بيئة
مغايرة أو بعيدة كأرمينيا دون
العيش فيها؟
 الحكاية اإلنسانية في العالمً
أيضا تشبه الفنون في أنها وحدة
واحــدة ،وعذابات البشر تتشابه
وتـ ـتـ ـك ــرر مـ ــن مـ ـك ــان إل ـ ــى م ـك ــان،
ومن ثقافة إلى ثقافة ،ألن األرض
واح ــدة ،والحياة واحــدة والبشر
واح ـ ــد ع ـلــى اخـ ـت ــاف األمـ ـص ــار،
فــالـحــزن والـحـلــم والـقـهــر واألم ــل
كـلـهــا م ـف ــردات تـعــرفـهــا البشرية
وتتفق على تعريفها ووصفها،
ورواي ــة (ميمي  ...زهــرة أرمينيا
البيضاء) ،تدور في الفلك نفسه،
وتــرصــد قـصــة إنـســانـيــة عظيمة
على هامش الـتــاريــخ ...قصة من

نـسـيــج الـخـيــال لكنها أق ــوى من
ال ــواق ــع ...الــروايــة ت ــدور أحداثها
ب ـيــن م ـصــر وأرم ـي ـن ـيــا الـمـحـتـلــة،
وت ــرص ــد ق ـصــة إن ـســان ـيــة ألس ــرة
بسيطة تعرضت لالضطهاد أثناء
الـحــرب العالمية األول ــى ،ودارت
بها الرحى دورة مذهلة ،والكاتب
ال ـج ـيــد م ــن يـسـتـلـهــم م ــن الـقـصــة
اإلن ـســان ـيــة وم ــن ال ـم ـكــان فـكــرتــه،
لذلك يمكن للكاتب أن يكتب عن
بيئة مغايرة مثلما يكتب عن عالم
ـواز لــم ي ــره وع ــن خ ـيــال جامح
مـ ـ ٍ
ال ي ـم ـكــن رصـ ـ ــده أو م ـعــاي ـش ـتــه،
فالتعبير قماشة واسعة وهائلة،
وليس معنى أني أكتب عن مكان
لم أزره انتقاص من قيمة العمل،
فـحـتــى ال ـم ـكــان ال ــذي عـشــت بين
جنباته ال ينبغي أن أ كـتــب عنه
ك ـم ــا هـ ــو ،وإال م ــا ف ــائ ــدة قـلـمــي
وخيالي وثقافتي ورؤيتي...
● مغرم أنت بالتاريخ كما في
رواي ـ ــة "صـ ـل ــوات ال ـع ـب ـيــد" ف ـمــاذا
عنها؟
 ل ـل ـتــاريــخ م ـكــانــة ك ـب ـيــرة فينفسي ،واألحداث التي تجري على
هامشه قد تكون أهم من التاريخ
ن ـف ـس ــه ،ف ــال ـق ـص ــص اإلن ـس ــان ـي ــة
الـعـظـيـمــة جــرفـهــا ت ـيــار الـتــاريــخ
وألقاها في قاع الغياب ،والروائي
ال ـم ـح ـتــرف ه ــو ك ــال ـغ ــواص الـتــي
يستخرج الـكـنــوز مــن ذاك الـقــاع
البعيد ليعيد تقديمها إلى العالم،
ورواية "صلوات العبيد" ،إنسانية
اج ـت ـم ــاع ـي ــة بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى،
تغوص في أعماق التاريخ العربي
الممتلئ بالصراعات والتفاصيل
الحياتية الكبرى ،وتدور أحداثها
بين عدة أقطار عربية مثل مصر
والـ ـ ـس ـ ــودان وال ـ ـشـ ــام وال ـج ــزي ــرة
ً
العربية ،وتحديدا في الفترة منذ
نهاية القرن الثامن عشر وحتى
ما يقرب من نهاية القرن التاسع
ع ـشــر ...تلك الـفـتــرة الـتــي تغيرت
م ـع ـهــا طـبـيـعــة ال ـع ــال ــم وطـبـيـعــة
المنطقة العربية كلها .والرواية
قـ ــامـ ــت ب ـت ـه ـم ـي ــش ال ـ ـح ـ ـكـ ــام ،ثــم
كتابة تاريخ جديد ينتصر لكل
المهمشين.

يرى الفنان واألكاديمي
البحريني أحمد غانم
أن الموسيقى ًخرجت
من كونها ترفا لتصبح
حاجة ضرورية لإلنسان،
السيما أنها ليست
ً
حكرا على فئة معينة بل
هي متاحة للجميع.

بيتهوفن سعى
إلى إخراج
الموسيقى من
نطاق القصور
بيتهوفن

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

عبدالعزيز السماحي
النوستالجيا ،فحين يحاصرك
قـ ـب ــح الـ ـح ــاض ــر م ـ ــن ك ـ ــل ج ــان ــب
وتتكالب عليك سـطــوات الظالم
فــا طــريــق لــديــك إال االن ـع ــزال أو
االرت ــداد إلــى المناطق المضيئة
فــي الـمــاضــي ...أمــا االشـتـبــاك مع
الواقع فيأتي عن طريق محاربة
قـبـحــه بــالـجـمــال ،ورب ـمــا أستمد
هذا الجمال من المناطق المضيئة
في الماضي ،وربما من الخيال،
َ
ارتددت إلى الماضي تغير
وكلما
الحال إلى األفضل ،واكتشفت فيه
مساحات كبيرة من الجمال أي ان
ً
عالمنا العربي منذ  50عاما كان
أف ـضــل م ـنــه اآلن ،وكــأن ـنــا نسير
إلى الخلف.
● إلـ ــى أى م ــدرس ــة ي ـم ـكــن أن
تصنف أعمالك التشكيلية؟
 فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــادة أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ــدالتصنيفات والـتــأطـيــر ،فمسألة
التصنيفات نفسها لم تعد مالئمة
ا ل ـيــوم بشكل كبير مثلما كانت
ً
فــي ال ـبــدايــة ،ألنـهــا ت ـطــورت جــدا
وبـعـضـهــا قــد انــدم ـجــت وحملت
إض ــاف ــات ج ــدي ــدة وب ـع ـض ـهــا قد
ت ــاش ــت ،ول ــم يـعــد يـقـتــرب منها
أح ـ ـ ــد ول ـ ـكـ ــل ف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن ح ـي ــات ــي
خـصــوصـيـتـهــا وم ـفــردات ـهــا وقــد
تتغير ريشتي ويتطور أسلوبي

من االنطباعية إلــى الرمزية إلى
التجريدية ،لكن على أي حــال ال
ً
يغيب اإلنسان أبدا عن لوحاتي،
ً
كما أن التعبيرية أيضا ال تغيب
وإن كنت أعتمد على تأثير اللون
وقـ ــوتـ ــه وتـ ـب ــاي ــن درجـ ــاتـ ــه عـلــى
سـطــح ال ـق ـمــاش ،بــالـتــالــي ت ــزداد
ً
الـتـصـنـيـفــات ت ـع ـق ـيــدا ومــداخ ـلــة
ً
ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـن ـت ـم ـي ــا
إلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـيــة،
ً
وم ــن ي ــران ــي مـنـتـمـيــا لـلـمــدرســة
التعبيرية ،لذلك أنا أرسم وأكتب
وأت ـ ـ ـ ــرك ال ـت ـص ـن ـي ــف وال ـت ـح ـل ـيــل
لـ ـم ــن يـ ــرغـ ــب م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد وم ــن
المشاهدين ...لكن بشكل عام للفن
ً
َّ
لدي مكانة عظيمة جدا وأعتبره
بمنزلة سجل كامل للحياة على
األرض.
نـ ـش ـ ُ
ـرت هـ ــذا الـ ـع ــام مـســرحـيــة
لــأطـفــال بـعـنــوان "بـنــت الـنـهــار"،
وهـ ــي أول أع ـم ــال ــي الـمـســرحـيــة
ً
ً
وأق ـ ـمـ ــت مـ ـع ــرض ــا جـ ــديـ ــدا لـلـفــن
التشكيلي يتناول قضايا المرأة
الـمـصــريــة ،ويـبــرز مـنــاطــق مهمة
ومضيئة في كفاحها التاريخي
الكبير ...كما أتمنى أن أنجز حلقة
ج ــدي ــدة ف ــي م ـش ــروع ــي ال ــروائ ــي
ال ــذي ب ــدأت ــه مـنــذ أك ـثــر م ــن عشر
ً
س ـ ـنـ ــوات وم ـ ــا زل ـ ــت سـ ــائـ ــرا فـيــه
خطوة بخطوة.

تشكيل
* تـعـيــش فــى لــوحــاتــك أج ــواء
الـمــاضــي ون ـجــد الـقـهــوة والـنـيــل
والبيوت القديمة مفردات تهيمن
على أعمالكَ ،
لم تقف عند حدود
الـنــوسـتــالــوجـيــا دون االشـتـبــاك
مع الواقع؟
 لــدي ـنــا م ـشــاهــد أص ـي ـلــة فــيتراثنا وثقافتنا مــازالــت ممتدة
وبــاق ـيــة حـتــى الـ ـي ــوم ...فــالـقـهــوة
والـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل وال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــوت الـ ـق ــديـ ـم ــة
والـ ـح ــارات وال ـت ــرع والـنـخـيــل ما
زالـ ـ ـ ــت ق ــائـ ـم ــة وم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ،إذن
ت ـنــاول ـهــا ف ــي األعـ ـم ــال الـفـنـيــة ال
ي ـم ـكــن وص ـف ــه بــالـنــوسـتــالـجـيــا،
ً
لكنني في ذات الوقت أحن كثيرا
ً
إلى الماضي مستغرقا في حالة

من لوحاته

ً
الموسيقى ليست ترفا
ما أثارني لكتابة هذا الموضوع هو رؤيتي لصورة
تظهر فيها إحدى السيدات التي ال شأن لها بالموسيقى
والفن بشكل عام ،بجانب أحد المشاهير من الموسيقيين
المعاصرين ،وهي في حالة من االبتهاج والفرحة العارمة.
لـيــس فــي ذل ــك ثـمــة عـجــب ول ـكــن مــا هــو مـعـتــاد أن تــرى
المعجبين يلتقطون الصور مع محبيهم من الفنانين
وهذه الحالة يكون فيها الشخص المعجب على اطالع
بتجربة هذا الفنان ومن المتابعين إلصداراته ورحالته
الفنية ،لذلك تجد أنه من الطبيعي أن يشتري المعجب
التذكرة ،وربما دفع أجرا إضافيا كي يسمح له بالتصوير
مع الفنان.
إال أن تلك السيدة التي بالصورة تفتقر إلــى كل تلك
الـمـقــومــات الـتــي ل ــدى المعجبين ،فــا هــي مطلعة على
تشتر تذكرة ذلك الحفل،
تجربة هذا الفنان ،كما أنها لم
ِ
ولربما جلست طوال الحفل وهي تناجي الزمن ليمضي
سريعا كي تقف بجانب هذا الفنان لتصور معه ،وبعدها
ً
تطلقها في فضاء وسائل التواصل االجتماعي.
ه ــذا األم ــر أع ــاد بــي ال ــذاك ــرة ألم ــر مـشــابــه كـنــت أجــده
يتكرر أمامي عندما كنت أدرس في القاهرة ،حيث كنت
أواظب على حضور الحفالت الموسيقية التي تقام بدار
األوب ــرا ،إذ كــان مــن األم ــور الطريفة الـتــي تتكرر أمامي
آنـ ــذاك رؤي ــة بـعــض ال ـس ـيــدات وه ــن يــدخـلــن دار األوب ــرا
فاخرا من الفرو (بالرغم من أن األجواء في
رداء
مرتديات ً
ً

ساعة النجمة
()2

الخارج ال تستوعب ارتداء هذا الرداء) ببهو االستقبال،
وت ــراه ــن فــي حــالــة مــن االس ـت ـعــراض أم ــام بعضهن كما
ّ
يفعل ذكر الطاووس ،وقبل بدء العرض والدخول للقاعة
كــن يتوجهن إلــى نــافــذة خــاصــة كــي يــودعــن هــذا الـفــراء
الضخم ليتم تعليقه في إحدى الزوايا وهو األمر الشائع
بكل دور األوبرا ،ومع دخول الجمهور إلى قاعة العرض
وبعد انطالق العرض تبدأ أولئك السيدات في الثرثرة
المسموعة لآلخرين طوال العرض غير عابئات بما يدور
على خشبة المسرح ،بمعنى آخر أنهن أصبحن مصدر
وأيضا لمن على خشبة المسرح،
إزعاج لكل من في القاعة،
ً
وبعد نهاية العرض ينطلقن نحو نافذة الفراء السترجاع
فراءاتهن الثمينة.
خــاصــة ال ـقــول أن ه ــذه ال ـح ـفــات بــالـنـسـبــة إل ــى تلك
السيدات ما هي إال فرصة سانحة الرتــداء قطعة ثمينة
لديهن مركونة بخزانة الثياب.
لـقــد كــا نــت الموسيقى الكالسيكية (بمعناها ا لـعــام
ال بـمـعـنــى الـمــرحـلــة الـكــاسـيـكـيــة) حـتــى ب ــداي ــات الـقــرن
شيئا من الترف ،لذا تجد أن هذا النوع من
الثامن عشر
ً
الموسيقى يقام في القصور وبالطات األمراء واألثرياء،
كما أن الموسيقيين الذين كانوا يقدمون تلك الموسيقى
أشبه بالخدم في تلك القصور ،فكانوا يقيمون ويعيشون
في تلك القصور ويشاركون الخدم في المأكل والمسكن،
حتى إن مؤلفاتهم الموسيقية ال تأتي نتيجة رغبة ذاتية
تنفيذا لرغبات
منهم فــي التأليف بقدر مــا كانت تأتي
ً
األمراء بالدرجة األولى.
الحقا مع الحقبة التي عاش
تغير
إال أن هذا الوضع
ً
فيها بيتهوفن ،فلقد سـعــى إلــى إخ ــراج هــذا الـنــوع من
الموسيقى من نطاق القصور ،وبالفعل تحرر من سيطرة
رغـبــات األم ــراء واألث ــري ــاء فــي مؤلفاته فأصبح يتناول
مــواضـيــع تتعلق بــأمــور الـحـيــاة الـتــي يعيشها لتكون
أعـمــالــه م ــرآة لـمــا يـجــول فــي خــاطــره ،حـتــى إنـهــا شملت
األم ــور السياسية ،وخـيــر مـثــال على ذلــك السيمفونية
الثالثة المسماة البطولة ( ،)Eroicaفما هو معروف أنه
بعد أن أنهى كتابته لهذه السيمفونية كتب على غالفها
إعجابا منه
إهداء إلى القائد الفرنسي نابليون بونابرت،
ً
لقيادته الـثــورة الفرنسية ،إال أنــه ما لبث أن تراجع عن
إمبراطورا على
هذا اإلهداء بعد أن نصب نابليون نفسه
ً
فرنسا ،فشطب ما كتبه بطريقة مزقت الورقة إلى حد ما
وهي إشارة لغضبه آنذاك ،ووضع إهداء لشخص آخر.
ب ـ ـعـ ــد هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
تحررا وعاشوا
الرومانتيكية أصبح الموسيقيون أكثر
ً
بحريتهم خارج البالط ،وصاروا يؤلفون الموسيقى التي

في هذا الجزء سأكتب عن الرسم والنحت العبقري لشخصية
فتاة اآللة الطابعة الفقيرة اآلتية من منطقة "السرتون" ،أكثر مناطق
ً
البرازيل بؤسا.
عبقرية كاتبة الرواية تتجلى في ّ
التلبس والتقمص لفكر الفتاة،
فهي لم تكتف برسم صورتها من الخارج ،وطريقتها في التعامل
والتفاعل والكالم ،بل تماهت بعقل الفتاة وبردود أفعالها ورؤيتها
لنفسها وللعالم بطريقة فذة عبقرية ،رسمت إنسانة فقيرة هامشية
ّ
أمية جاهلة بريئة وغشيمة بشكل فادح يجرح قلب القارئ بسكين
شفقة ال ترحم ،فتاة يتيمة ربتها خالة بمفاهيم غريبة قاسية،
وصــورة غير مفهومة عن الواقع الذي يجب أن تفهمه وتتعايش
معه.
"لم تكن تلك الفتاة تعرف من هي ،مثل جرو ال يدرك أنه جرو،
وهكذا فهي لم تكن تشعر بالتعاسة ،الشيء الوحيد الذي تريده
أن تـكــون حـيــة .لــم تـعــرف لـمــاذا ولــم تتساءل عــن ذل ــك ،مــن يــدري،
ربما اعتقدت أن ثمة مجدا صغيرا في أن تكون حيا .هي تعتقد
أن الناس مجبرون على أن يكونوا سعداء ،ولهذا كانت هي كذلك،
قبل أن تولد أكانت فكرة؟
أكانت ميتة قبل أن تولد؟ وهل ستموت بمجرد أن تولد؟
يا لها من شريحة بطيخ رقيقة".
مــن جـمــال قــوة نحت شخصية الـفـتــاة بطلة الــروايــة واسمها
"ماكابيا" ،الذي ال تعرف معناه ،أحببت أن أنقل للقارئ قدرة الكاتبة
على تشخيصها واستحضارها واستنطاقها لهذه الشخصية من
العدم ،وتجسيدها بكل هذا الحضور المؤلم لواقع إنسانة تعيش
تحت خط الصفر لمعنى الحياة" :الشبح الرقيق والمرعب لطفولة
دون كرة وال دمية ،لذا اعتادت التظاهر بالركض في الممرات وراء
كــرة ،وفــي يدها دمية وهــي تضحك ضحكا جما .كانت القهقهة
مرعبة ،ألنها تتردد في الماضي ،وفقط الخيال الشرير هو الذي
جاء بها إلى الزمن الحاضر"" .ربما توصلت فتاة الشمال الشرقي
إلى نتيجة مفادها أن الحياة مزعجة للغاية ،وأن الجسد ال يسع
الروح بشكل تام ،وحتى في حالة روح ضحلة مثل روحها ،تظن
بإيمانها الكامل بالخرافات أنها لو شعرت مصادفة بطعم الحياة
القوي فستتحطم في التو ،التعويذة التي قد ّ
تحولها إلى أميرة
ستمسخها إلــى حيوان قبيح ،فمهما كــان ســوء أوضاعها ،فهي
ال تــرغــب فــي أن تـحــرم مـنـهــا ،تــريــد أن تـظــل نفسها .تعتقد أنها
ستتعرض لعقاب وخيم قد يصل إلى حد الموت ،أن شعرت بطعم
الحياة القوي .تدافع عن نفسها ضد الموت بالعيش في الحدود
الدنيا ،تنفق القليل جدا من حياتها كي ال تنضب .يوفر لها هذا
االقتصاد بعض األمان ،فمن يسقط ال ينهض مرة أخرى".
ال شيء في حياتها له معنى ،تعاني جوعا مزمنا ،ال تملك أي
شيء من متع الحياة حتى فعل القراءة رفاهية لمن يعاني جوعا
مزمنا ،ومرض السل الذي ال تعالجه وال تعرف معناه.
"ومتى كانت تستيقظ؟ عندما كانت تستيقظ لم تكن تعرف من
تكون .فقط تفكر بعد وهلة برضا عن نفسها ،أنا موظفة آلة كاتبة
وع ــذراء ،وأحــب الـكــوكــاكــوال .فقط فــي حينها تــرتــدي ّ
زي نفسها،
ّ
لتقضي بقية الـيــوم تمثل بانصياع دور الــوجــود .لــم تقل يوما
أنا هي أنا .أعتقد أنها تظن أن ليس لها حق في ذلك .هي وليدة
المصادفة .لديها ما يسمى بالحياة الداخلية وال تعرف .تعيش
من نفسها كمن يقتات على أحشائها".
مع هذا تلتقي برجل هامشي مثلها تقع في حبه ،لكن طموحه
يدفعه بعيدا عنها ليقع في حب زميلتها بالعمل األكثر صحة وأكثر
وعيا وذكاء منها ،ويقول لها عند الفراق" :أنت يا ماكابيا شعرة في
حساء ،ال تفتح الشهية لألكل .آسف إن كنت قد أسأت إليك ،لكنني
صريح .هل أسأت إليك؟
كالريس ليسبكتور كاتبة عبقرية ربما تتفوق على كافكا ،ألن
شهرته وصـلــت بسبب تــوســط أوروب ــا مــن الـعــالــم ،وبسبب ُبعد
البرازيل وقلة الترجمات اإلسبانية ،إضافة إلى عمق فكر الكاتبة،
كلها أسباب عملت على تأخير وصولها إلى القارئ العربي ،وأظن
أن تأثرها كان عميقا برواية الكاتب األلماني هيرمان هيسه "ذئب
البوادي" عندما قرأتها في عمر المراهقة ،وهذه من أروع وأعمق
الروايات العالمية التي لها قوة خارقة في التأثير على عقل القارئ،
وربـمــا لــو كنت قــد قرأتها فــي مراهقتي ،فمن المؤكد أنها كانت
ستترك أثرا عميقا في حياتي ،ألنها تركت بصمتها على روحي
عندما قرأتها في عمر أكبر.

إصدار

مصطفى عبدربه يصدر
«صالة اليمامة»

أحمد غانم
تعبر عن ذاتهم بشكل مباشر.
أيضا في مصر ،فبعد
درويش
هذا األمر قام به السيد
ً
حصرا على قصور األثرياء،
والطرب
أن كانت الموسيقى
ً
حيث كانت مواضيع األغاني تتراوح بين العشق ومدح
الـسـلـطــان ،انطلق بها خ ــارج هــذه الــدائــرة تـمــامـ ًـا ،فقدم
األغــانــي الـتــي تمس اإلنـســان البسيط وتلمس مشاكله
الـيــومـيــة .مــن هـنــا ب ــدأت الـمــوسـيـقــى تـصــل إل ــى الـعــامــة
نوعا من الترف
وتصبح في متناول الجميع ،فلم تعد
ً
الذي يتناوله األثرياء كيفما شاؤوا وحينما رغبوا.
بـعــد بيتهوفن وبـعــد سـيــد دروي ــش س ــار الكثير من
الموسيقيين على نهجهم ،فأثروا الساحة الموسيقية
بمؤلفات تلمس جميع نواحي الحياة ،وتتفاعل مع هموم
ترفا
الناس
جميعا ،وبهذا خرجت الموسيقى من كونها ً
ً
لتصبح حاجة ضرورية لإلنسان ،إال أن ما يحصل اآلن
ومــا يعمل البعض على تكريسه هــو الـعــودة بالتاريخ
حكرا على فئة معينة ال في
للوراء كي تصبح الموسيقى
ً
متناول الجميع.
أبدا أن تكون حال السيدة المبتهجة
مستغربا
ليس
ً ً
ك ـحــال نـصــف م ــن حـضــر تـلــك الـحـفـلــة إن ل ــم يـكــن أكـثــر،
وهــو األم ــر المشابه لـسـيــدات ال ـفــراء ،فحضورهن ليس
متعلقا بما يقدم على خشبة المسرح بقدر ما هو إرضاء
ً
لـغــرورهــن والـسـعــي لتمييز أنفسهن مــن خــال تقمص
حالة ال عالقة لهن بها ،في حين أن آخرين ربما هم من
المعجبين الحقيقيين والمتعطشين لـهــذا ا ل ـنــوع من
ترفا ،ال يجدون
الفنون وتمثل الموسيقى لهم حاجة ال ً
تلك الفرصة لحضور هذه الحفالت.

●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أخيرا في القاهرة عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع،
صدرت
ً
رواية جديدة للكاتب مصطفى عبدربه ،بعنوان "صالة اليمامة".
حائرا ال يعرف كيف يخرجها،
من أجــواء الرواية" :وقف جابر
ً
خلع مالء ة السرير ،وبحركات عشوائية ضرب الجدران األربعة،
وح ــاول أن يـطــول الـسـقــف .تفرقت الـفــراشــات ســريـعـ ًـا ،وفــي أثناء
طيرانها المرتبك ،أدركــت أن الشباك الوحيد في الغرفة مفتوح،
فهربت .تتبعها جابر وهي تغوص في الليل الكحلي ،وانتبه للمرة
مصلوبا
األولى أن الميدان الكبير الذي يطل عليه الشباك ،يظهر
ً
مــن ه ــذا االرت ـف ــاع ،وق ــد ح ــددت األضـ ــواء مــامـحــه ،وصلبته على
شارعين متقاطعين".
يذكر أن مصطفى عبدربه شاعر وروائي مصري ولد في محافظة
الــدقـهـلـيــة (ش ـمــال ال ـقــاهــرة) ع ــام  1985وت ـخـ ّـرج فــي كلية اآلداب،
مسنا الغيم" عام  ،2013فاز بمنحة مؤسسة
وصدر له ديوان "إذا ّ
آفاق لكتابة الرواية عام  2014برواية "بيوت عارية" الصادرة عام
 ،2016وهي الرواية التي حصلت على منحة مؤسسة آفاق لكتابة
الرواية عام .2014

توابل ةديرجلا

•
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ً
ستيفاني عطاالله لـ ةديرجلا  :أبحث دائما
عن دور عميق ...ومحظوظة بما حققت!

٢١

مزاج

•

«الكوميديا شغفي األكبر ومشروع المستقبل»
أبرز أدوارها التلفزيونية الناجحة األولى ّ
سطرته في مسلسلي «ورد جوري» و«ثواني» (كتابة كلوديا مرشليان ،وإخراج سمير حبشي ،وإنتاج إيغل فيلمز) ،أثبتت
ّ
ً
سنها وخبرتها المتواضعة ،وهي اآلتية من غير اختصاص ،أن التمثيل فعال إحساس يولد مع اإلنسان ّ
فينميه ،كما كانت لديها خبرة ّ
مهمة
خاللهما ،رغم صغر
ّ
في مسرح جورج ّ
خباز ،إضافة إلى مشاريع كوميدية عدة.
الممثلة الشابة ستيفاني عطاالله تحدثت إلى «الجريدة» عن شخصيتي «روان» و«الرا» ومشاريعها المقبلة.
بيروت  -مايا الخوري

سمير حبشي
يثق بالممثل
ويمنحه
الحرية

المسرح
ّ
ينمي
ّ
قوتنا

ّ
• شكل مسلسال «ورد جوري»
و«ثواني» نقلة نوعية في مسيرتك
الدرامية ،وعلى الرغم من أنــك لم
تؤدي دور البطولة األولى فيهما،
ف ــإن ــك م ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـق ـص ـت ـي ــن ،كـيــف
تنظرين إلى ما حققت؟
 أعتقد أن خياري في االثنينّ
ذكي ،صحيح أن دور روان في «ورد
جوري» لم يكن البطولة المطلقة،
ّ
ً
محوريا
إنما حالفني الحظ بكونه
ّ ً
ف ــي سـ ـي ــاق األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وم ـش ــوق ــا
مـنــذ الـحـلـقــة األول ـ ــى ،عـلــى الــرغــم
مــن أن الـجـمـهــور مـعـتــاد قصص
ال ـحــب الـجـمــاهـيــريــة أك ـث ــر .كــذلــك
ّ
فــي «ث ــوان ــي»ُ ،اس ـت ـهــل المسلسل
ّ
ّ
المشوقة عندما سببت
بمشاهدي
ّ
حادث سير ،فكنت محرك األحداث
ّ
ال ــاح ـق ــة .حــال ـف ـنــي الـ ـح ــظ بـ ــأداء
هاتين الشخصيتين المكتوبتين
ً
أساسا بطريقة جميلة جـ ًـدا ،كما
محظوظة بالتمثيل تحت إشراف
المخرج سمير حبشي الذي اعتبر
العملين مناسبين لي.
بم ّ
• َ
تتميز إدارة المخرج سمير
حبشي للممثل؟
 هو يثق بالممثل ،لذا يفسحفي المجال أمامه ألداء الــدور من
م ـن ـظ ــوره ال ـ ـخـ ــاص .ل ـك ــل م ـخــرج
المكتوب،
قراءته الخاصة للنص
ً
كما يـفــرض بعضهم أداء معينا
على الممثل ،إال أنني الحظت أن

سمير حبشي متى وثق باحترافية
الممثل منحه الحرية فيما يقوم
هو باإلشراف على األداء ودوزنته.
• م ـع ـلــوم أن ال ـم ـخ ــرج سمير
حـ ـبـ ـش ــي ال يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع غ ـيــر
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فـ ـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل
واإلخراج ،فكيف أقنعته بموهبتك
حتى كسر القاعدة؟
 عـ ـن ــدم ــا خ ـض ـع ــت ل ـت ـجــربــةأدء شـخـصـيــة «روان» ف ــي «ورد
ج ــوري» علمت أنــه استقبل عـ ً
ـددا
مــن الـمـتـخـصـصــات فــي التمثيل
من كل الجامعات اللبنانية ،لكنه
عندما ّ
تحدث معي لبضع دقائق،
رأى أنني الشخص المناسب لهذا
ال ــدور .أنــا فـخــورة لثقته بــي ،لذا
سأحرص ً
دائما على أن أكون عند
ّ
ّ
ً
حسن ظنه .أحبه كثيرا وأتمنى أن
ً
نتعاون دائما.
• أال تعتبرين التمثيل مخاطرة،
لكونك من غير اختصاص؟
 ًأبدا ،برأيي التمثيل إحساس
ي ــول ــد م ــع اإلن ـ ـسـ ــان .ص ـح ـيــح أن
بعضهم مقتنع بأنه يجب إتقان
التقنيات ،لكنني اجتهدت ،حيث
ً
دروس ـ ـ ــا ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت،
تــاب ـعــت
وشـ ــاركـ ــت ف ــي ورش عـ ـم ــل .كـمــا
خ ـض ـع ــت لـ ـتـ ـم ــاري ــن عـ ـل ــى م ــدى
ش ـهــريــن م ــع ج ـ ــورج خـ ـ ّـبـ ــاز .لقد
اك ـت ـس ـب ــت خـ ـب ــرة ك ـث ـي ــرة بـفـضــل

ال ـم ـخــرج ـيــن وال ـم ـم ـث ـل ـيــن ال ــذي ــن
ت ـعــاونــت م ـع ـهــم .ب ــرأي ــي الـمـمـثــل
إن ـس ــان حـقـيـقــي ،وب ـم ـنــزلــة كتلة
إحساس يعلم كيفية استخدامها
بطريقة صحيحة.
• تفتقر ه ــذه المهنة ال ــى حد
أدنى من االستقرار المادي ،فضال
عن نكران الجميل ،أال تقلقين؟
 ًً
خصوصا عندما
طبعا أقلق،
أرى ممثلين مخضرمين ،كبار في
السن ،ال يحصلون على حقوقهم
االجتماعية والمادية ،على الرغم
م ــن أن ـن ــا ن ـشــأنــا ع ـلــى أع ـمــال ـهــم،
وحلمنا بأن نصبح مثلهم .يجب
أن يحترموا الممثلين المؤثرين
في المجتمع الذين نشأت األجيال
على إطاللتهم .أقلق من المستقبل
وعدم القدرة على تأمين مردودي
ّ
أفكر ً
يوميا بهذا
المادي أسوة بهم.
ّ
األمر ،وأتمنى أن نصل إلى الحل،
ً
ألن هــذا الموضوع يضع حاجزا
أمامنا وأمام أدائنا.
• بالعودة إلى شخصية «الرا»،
ّ
ه ــي مـتـقـلـبــة ع ــاط ـف ـ ًـي ــا ،مـسـتـفــزة
ّ
تتغير في
فــي مــواقـفـهــا ،إال أنـهــا
عالقتها مع داني ،فكيف تجزئين
مراحل هذه الشخصية؟
ّ
 عندما أتسلم السيناريو أطلعّ
ألتعمق
إ ل ــى خلفية الشخصية،
بـهــا وأف ـهــم تـصــرفــاتـهــا وأدائ ـه ــا.

لكل شخصية عمقها ،إنما ليس
بالضروري التعبير عن هذا العمق
بمقدار أهمية فهم هذه التفاصيل
ّ
تتغير «الرا»
وأبعادها .برأيي لم
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـم ـس ـل ـس ــل وح ـت ــى
نهايته ،ألنني أعلم أنها إنسانة
ّ
طـ ّـيـبــة وم ـحـ ّـبــة ،تـعــلـمــت أن تبدو
قاسية وقـ ّ
ـويــة فــي نظر اآلخــريــن،
ّ
ألن ـهــا تـشـعــر بـنـقــص م ـعــيــن .لــذا
عندما وجــدت هــذا الـحـ ّـب ّ
الطيب
ل ـ ــدى «دان ـ ـ ـ ــي» كـ ـس ــرت ق ـســوت ـهــا،
ّ
مسلمة ّ قلبها لــه ،لتؤكد لــه أنها
تستحق الحب.
• هـ ــل ت ـت ـع ـب ـيــن ن ـف ـس ـ ًـي ــا عـنــد
تصوير شخصية مماثلة؟
 ًطبعا ،عندما يغادر الممثل
م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ي ـ ــأخ ـ ــذ م ـعــه
الـمـشــاعــر ال ـتــي رافـقـتــه فــي أثـنــاء
التصوير .إن مواجهة مواقف مثل
االغ ـت ـص ــاب أو حـ ــادث ال ـس ـيــر أو
ً
جسديا ،يمألنا
مشهد أم ًعاجزة
ً
قلقا وحزنا ،ففي النهاية لسنا آلة
ّ
مجردة من المشاعر ،لذا ال يمكنني
أن أفصل ذاتي عن هذه األحاسيس
الـ ـت ــي راف ـق ـت ـن ــي خ ـ ــال أداء تـلـ ًـك
ـدور حزينا
المشاهد .كلما كان الـ ّ
وفيه إثارة وتشويق تأثر الممثل
أكـ ـث ــر وصـ ـع ــب ع ـل ـيــه االن ـف ـص ــال
عــن الـشـخـصـيــة .بــرأيــي يـتـ ّـوصــل
الممثل إلــى عملية االنفصال عن
الشخصية بفضل الـخـبــرة ،لكنه

ستيفاني عطا الله
ال ينقطع نـهــائـ ًـيــا كــإنـســان عنها
للمحافظة على مصداقية األداء
وحقيقيته.
• أي ِعبر يمكن استخالصها
من شخصية «الرا»؟
 ثمة عبرتان :أوال نحن نظلمً
دائما الناس بأحكامنا المسبقة،
وه ـ ــذا ال ي ـج ــوز ألن ـن ــا ل ـس ـنــا في
مــوقـعـهــم ،فـ ــإذا وضـعـنــا أنفسنا
ف ــي ظ ـ ــروف اآلخ ــري ــن وجــدنــاهــم
مجروحين أو ّ
مروا بمرحلة صعبة
أو مــوجــوع ـيــن أو مـظـلــومـيــن أو
ُمـهـمـلـيــن .ل ــذا ي ـجــب م ـنــح ه ــؤالء
فــرصــة أخ ــرى عبر الـتـقـ ّـرب منهم
لـتـفـ ّـهــم م ــا ي ـم ــرون ب ــه .أؤمـ ــن بــأن
اإلن ـ ـس ـ ــان طـ ـ ّـيـ ــب ب ـط ـب ـع ــه ،لـكـنــه
غير مقبولة إذا
يتصرف بطريقة ً
كــان في عمقه حزيناّ .أمــا العبرة
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـهــي خـ ـط ــورة ال ـق ـيــادة
تحت تأثير الكحول ،وما قد ينتج
عنها من ح ــوادث أليمة يتعرض
لها شبابنا.
• «روان» ص ـب ـي ــة ت ـع ـ ّـر ض ــت
الغتصاب ،كيف جرت التحضيرات
لتنفيذ هذا المشهد؟
 لـيـتـعـ ّـمــق الـمـمـثــل ف ــي األداءيــدرس أوال الشخصية المكتوبة
فــي ال ـنــص ،وم ــن ثــم ُي ـعـ ّـد أبحاثا
ح ــول كيفية معالجة الـمــوضــوع
فــي المجتمع ا ل ــذي تنتمي إليه

مواقع التواصل في مسيرة الفنان
تـقــول ستيفاني عــن دور مــواقــع الـتــواصــل في
مهما ً
دورا ً
مسيرة الفنان :تؤدي هذه المواقع ً
جدا،
فثمة جمهور هــائــل يتابع «كـ ــزدورة «مـثــا .هذه
المواقع سيف ذو ّ
حدين ،برأيي ،لذا تقتصر عالقتي
بها على النقل المباشر للفقرة مرتين في األسبوع،
فأنا أسعى أال أنغمس في العالم االفتراضي ،ألنني
أري ــد الـتـفـ ّـرغ لعائلتي وأصــدقــائــي .ي ـ ّ
ـروج بعض
ً
النجوم لنشاطاته أحيانا بطريقة مبالغ فيها .لذا
ّ
ً
شخصيا الخصوصية أكثر.
أفضل

ستيفاني مع جورج ّ
خباز

وفيما يتعلق بمشاريعها المستقبلية ،تشير
إلى أن «القرارات أصعب صراحة ،أتلقى عروضا
كثيرة يجب اختيار األهم من بينها ،لذا أضطر
إلــى رفــض ً مشاريع جميلة متزامنة مــع أخــرى.
أصـ ّـور راهنا بطولة مسلسل درامــي كتابة وليد
زي ـ ــدان ،إخـ ــراج رن ــدا ًع ـلــم ،إن ـت ــاج م ــي أب ــي رع ــد.
أؤدي فيه ً
دورا مختلفا جـ ًـدا عن «روان» و«الرا».
ً
إلى ذلك اشتقت كثيرا للمسرح ،قد يكون هناك
مشروع قريب.

خالد أنور :أسعى لالختالف والبحث عن الدور المميز
انطلق بسرعة عالية في المجال الفني ،وكانت محطته العام الماضي في دور حفيد «الزعيم» عادل إمام عالمة
خالد أنور ،فنان شابً ً،
فارقة له ،إذ قدم دورا مميزا في مسلسل «عوالم خفية» وهذا العام يشارك في ثالثة أعمال دفعة واحدة بأدوار مختلفة ،وكان لنا معه
هذا اللقاء:

●

القاهرة  -محمد قدري

• تشارك في العمل الشبابي «زودياك» الذي يعرض
ً
على منصة «فيو» الديجيتال والتي تفتح سوقا لها في
منطقتنا ...ألم يقلقكم كشباب هذا التحدي؟
 ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ..فــال ـم ـس ـت ـق ـبــل ل ـت ـلــك ال ـم ـن ـصــاتاإللـكـتــرونـيــة ،والــدلـيــل االشـتــراكــات الـمـتــزايــدة فيها،
وبالنسبة للمنصة التي ستعرض مسلسلنا الجديد،
ً
وجــدت بعد أن قــرأت كثيرا عنها أنها منصة كبيرة
ومنتشرة في بلدان أخرى بكثافة وتريد أن تستحوذ
على نصيب واسع من المنطقة العربية خالل الفترة
ال ـقــادمــة ،وه ــذا ّ
حمسنا ول ــم يقلقنا ،إضــافــة إل ــى أن
المسلسل من إنتاج فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي
ً
وأنا أثق بها تماما.
• كيف ترى أن سيناريو العمل مأخوذ عن كتابات
الراحل أحمد خالد توفيق؟
 بالفعل الراحل له أرضية شبابية جارفة ،إضافةإل ــى أن مـحـتــواهــا الـفـنــي رائ ــع وجـمـهــور ال ــراح ــل من
الـمــؤكــد سينتظرون أعـمــالــه مـجـســدة عـلــى الـشــاشــة،
وما دعم قــراري في المشاركة أنني قــرأت السيناريو
ً
ً
وأعجبت به جدا ،فأنا أدقق في االختيار حاليا ،وأسعى
إلى االختالف في األعمال واألدوار ...ووجدت أن ورشة
ً
ً
الكتابة بذلت مجهودا كبيرا لكتابة هذا السيناريو.
• ماذا عن الخطة الزمنية للتصوير والعرض؟
 -سننتهي من التصوير مع بداية الثلث الثاني من

مارس الجاري بعد تصوير عدة أسابيع ..وستحدد
خطة العرض خالل األيــام المقبلة ،وستعلن الشركة
والمنصة التفاصيل ،لكن ما أعلمه أن المنصة ستقوم
بحملة دعائية كبيرة خالل الفترة القادمة.
• ت ـشــارك فــي مسلسل «وبـيـنــا مـيـعــاد» مــع رانـيــا
يوسف بعد أن شاركت معها في «كأنه إمبارح» ..هل
هي من رشحتك؟
 هــي صــدفــة جميلة وأتـشــرف بالعمل معها مرةثانية ،وسعيد بالعمل الجديد معها لمحبتي لها ،لكن
الترشيح جاء عن طريق شركة اإلنتاج ومخرج العمل
أحمد خالد موسى ،وكنت قد وقعت على انضمامي
للمسلسل في بدايته قبل انضمامها إلينا.
• ماذا عن طبيعة دورك في مسلسل «وبينا ميعاد»
المقرر عرضه خالل رمضان القادم؟
 بـ ــدون ال ـت ـطــرق إل ــى األح ـ ــداث ك ــي ال نـفـصــح عنالتفاصيل ،أجسد شخصية شــاب يدعى «بــودي» أو
عبدالرحمن شــاب في العشرين من عمره وخطوطه
ً
معقدة ج ــدا داخ ــل األحـ ــداث ،لكن تلمس شخصيته
الكثير مــن الخطوط الــدرامـيــة وستكون الشخصية
ً
مؤثرة جدا في األحداث.
• بطلتا العمل رانيا يوسف وغــادة عــادل تميزتا
ً
في أعمال الغموض أخيرا هل ستسير األحــداث في
هذا الطريق؟
 بالفعل المسلسل من أعمال اإلثارة والتشويق ،لكنً
العمل الجديد هو عمل بطولة جماعية فيه  13نجما ،وكل
فنان له دوره المميز بالعمل ومؤلف المسلسل محمد
أمين راضــي متميز في كتابة هذه النوعية من الدراما
والمخرج أحمد خالد موسى قدمها قبل ذلك وبرع فيها.
• تشارك في مسلسل «طلقة حظ» للفنان مصطفى
خاطر َ
لم شاركت في هذا العمل؟
 المسلسل هذا العام ليس الكوميدي الذي يقدمهً
خاطر كل عام ،وليس عمال كوميديا من أجل الضحك
فقط ،بل فيه أحداث وسيناريو مكتوب بحرفية ،وفيه
بكاء وضحك ،والمؤلف إيهاب بليبل كتبه باحترافية
كبيرة وسيفاجأ الجمهور بمسلسل مختلف هذا العام.

فريق عمل «زودياك»

• مـ ــاذا ع ــن م ـعــدل الـتـصــويــر ف ــي ه ــذا الـمـسـلـســل،
ً
خـصــوصــا بعد ال ـظــروف الصعبة الـتــي تـعــرض لها
مصطفى خاطر بعد وفاة والدته؟

خالد أنور
ً
 الحمد لله األمور تسير على خير وجه ،خصوصاأنــه قبل تلك الـظــروف كانت الخريطة الزمنية معدة
ً
جيدا ولم تتأثر ...ونسير بانتظام بعد تخطي الظرف.
• ماذا عن دورك في هذا العمل؟
 أقدم شخصية شاب اسمه «حسن» معيد بالجامعةوطيب ويحب بطل العمل وهو يجسد صديق العائلة
الكبيرة ذات األفــراد الكثيرة وهناك تفاصيل كثيرة
ً
تقدم كوميديا وضحكا وإثارة.
• إلى أي مكان وضعك دورك العمل مع الزعيم عادل
إمام العام الماضي في «عوالم خفية»؟
 من المؤكد أن العمل مع الزعيم عادل إمام مختلفً
جــدا ،وهو خطوة مهمة وأحمد الله عليها وصعدت
بها ساللم كبيرة ،والوضع العام الحالي مختلف عن
قبل ذل ــك ،والـتـحــدث معي حــول األدوار مختلف عن
ذي قبل وأحمد الله ،وأريد أن أتطلع إلى األفضل كي
أرضي طموحي وأظل في مكانة مميزة لدى الجمهور.
ً
• كيف توفق األمور بين أعمالك الثالثة حاليا؟
 من الطبيعي أن يحدث تضارب ،لكن في النهايةاتفقت مع منفذي األعمال واستطاعوا التنسيق مع
بعضهم ،وأحمد الله قاربت على االنتهاء من «زودياك»
وســأت ـفــرغ خ ــال األيـ ــام ال ـقــادمــة للعملين اآلخــريــن،
ً
وسيكون الوضع أسهل كثيرا.
• ماذا عن السينما في خريطتك التمثيلية؟
ً
أحمد الله هناك عمل جديد ســأ شــارك فيه قريبا
ً
وســأعــود للسينما مــن خــالــه وهــو عمل كبير جــدا،
ً
ً
لكن ليس مسموحا لي التحدث عنه حاليا ،وأنا أريد
احـتــرام تعاقداتي وسنعلن التفاصيل خــال الفترة
ال ـقــادمــة ،وأتـمـنــى أن أخ ــوض الـتـجــربــة وأح ـقــق بها
ً
نجاحا يضيف لي.

الـشـخـصـيــة .لـقــد شــاهــدت
وث ـ ـ ــائـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وأفـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا
وأعـ ـ ــددت أب ـحــاثــا عميقة
ّ
متعلقة بحوادث مماثلة
فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـنــا .دخ ـلــت
فـ ــي ت ـفــاص ـي ـل ـهــا وك ـيــف
ت ـ ـجـ ــاوبـ ــت ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة مــع
هـ ـ ــذه الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،وك ـيــف
س ــاع ــدت ـه ــا الـجـمـعـيــات
ن ـف ـس ـ ًـي ــا واج ـت ـم ــاع ـ ًـي ــا،
وكيف واجهت عائلتها
هذا الواقع.

ملص

ق مسلسل «ثواني»

• ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ
«الـ ـك ــوالـ ـي ــس» ف ــي دور
بطولة أمام الممثل جورج ّ
خباز،
أي خبرة اكتسبت؟
 يـنـ ّـمــي لــديـنــا ج ــرأة أكـثــر منالتلفزيون ُ
ويكسبنا طاقة جسدية
وفـكــريــة هــائـلــة .إن الــوقــوف على
خشبة الفنان ج ــورج خباز أمــام
 600ش ـخــص ف ــي ص ــال ــة واح ــدة
نستمد منهم طاقة كبيرة ،يمنحنا
ُ
ق ـ ـ ّـوة ت ـش ـع ــرن ــا ك ــأن ـن ــا تـخـطـيـنــا
إن ـســان ـي ـت ـنــا ،ألن ك ــل ش ــيء فينا
يـتـحـ ّـول ،الـصــوت والنفس ووقــع
الخطى على الخشبة ،حيث ندخل
عــالـ ًـمــا ال نـخــرج مـنــه س ــوى على
وقع تصفيق الجمهور .إنها خبرة
يطمح أي ممثل أن يعيشها.

• عـ ـن ــد م ــا تـ ـخـ ـت ــار ي ــن ً
دور ا
تـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــن ع ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري أم
ال ــذي يتضمن رســائــل إنسانية
واجتماعية ّ
معينة؟
ّ
 أبحث عن دور عميق يحركّ
مشاعري وشغفيُ .
لحسن حظي،
ُعرضت ّ
علي شخصيات غنية من
أتمنى
ضمن سياق أحداث
ّ ً
شائقةً .
مشوقا أيضا
أن أتلقى دور بطولة
ألتقدم في مسيرتي التمثيلية.
ً
• عـمـلــت ســابــقــا ف ــي بــرنــامــج
«كوميكاتور» االنتقادي الساخر،
أي كوميديا تطمحين إليها؟
 -ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ش ـغ ـفــي األك ـب ــر

وحـ ـلـ ـم ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــي .أط ـم ــح
بالمشاركة في مسلسل كوميدي
أو ف ــي إع ـ ـ ــداد وت ـق ــدي ــم بــرنــامــج
أالحظ أن دور
كوميدي خاص بيً .
المرأة في الكوميديا راهنا يقتصر
ع ـلــى كــون ـهــا م ـث ـيــرة ومـهـضــومــة
فحسب ،لذا أطمح في أن أمنحها
ً
دورا أهم في المستقبل.
• مــا تفاصيل فقرة «ك ــزدورة»
ال ـتــي تـعــرضــونـهــا م ـبــاشــرة عبر
مواقع التواصل االجتماعي؟
ّ
 أط ــل  5دقــائــق مـبــاشــرة عبرمــواقــع الـتــواصــل االجتماعي في
«ك ـ ــزدورة» ال ــذي يرتكز إلــى فكرة
ّ
التجول
كوميدية بسيطة ،وهــي
ب ـع ـفــويــة ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة لـتـجــربــة
مطاعم ومأكوالت لبنانية بهدف
ال ـت ــرف ـي ــه ف ـح ـس ــبّ .أود اإلشـ ـ ــارة
إلــى أنــه ال م ــردود مـ ً
ـاديــا مــن وراء
ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،فـ ـج ــورج خـلــف
وأنـ ــا نــرت ـجــل حــديـثـنــا بــأسـلــوب
طــريــف ،هدفنا إعـطــاء صــورة عن
الشباب اللبناني الحيوي الــذي
ّ
يحب الحياة ،وأعتقد أننا حققنا
متابعين مــن كل
ذل ــك ،ألن لدينا ّ
دول االغـتــراب يحنون إلــى لبنان
وم ــأك ــوالت ــه ،ف ـي ـتــواص ـلــون معنا
ويشاهدوننا ً
دائما.

أخبار النجوم

حسين الجسمي يتأهب
لحفل افتتاح األولمبياد
تـ ـسـ ـتـ ـع ــد اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
للمحفل الرياضي المهم،
وهو األولمبياد الخاص
بـ ـ ــأبـ ـ ــوظ ـ ـ ـبـ ـ ــي ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر
اف ـت ـت ــاح ــه  14الـ ـج ــاري،
وال ــذي يحظى باهتمام
عــال ـمــي ك ـب ـيــر .وي ـشــارك
الفنان اإلماراتي حسين
ال ـج ـس ـم ــي ،م ــع ال ـف ـنــانــة
أصـ ــالـ ــة ،والـ ـنـ ـج ــم تــامــر
حسني ،في إحياء حفل
االفتتاح.
حسين الجسمي
وعـ ـ ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
االحتفال ،قال الجسمي:
«بالحب والتسامح وعزيمة أصحاب الهمم ...نستقبلكم بكل
فخر في دار زايد بحفل افتتاح األولمبياد الخاص لأللعاب
العالمية ،ها هم أصحاب الهمم في أبوظبي .»2019

هبة مجدي مدرسة
في «طلقة حظ»
ت ــواص ــل ال ـف ـنــانــة هبة
مجدي تصوير مشاهدها
فــي مسلسل «طلقة حــظ»،
مع النجم الشاب مصطفى
خ ــاط ــر ،وال ـم ـق ــرر عــرضــه
رم ـضــان الـمـقـبــل ،وتظهر
ه ـب ــة فـ ــي أح ـ ـ ـ ــداث ال ـع ـمــل
بشخصية األخت الكبيرة
ل ـخ ــاط ــر ،وه ـ ــي م ـتــزوجــة
وتعمل مدرسة في إحدى
المدارس الشعبية ،وتعطي
دروسا للطلبة للمساعدة
هبة مجدي
ف ـ ـ ــي ج ـ ـلـ ــب م ـ ـصـ ــروفـ ــات
منزلها.
وانتهى مخرج العمل أحمد خالد أمين من  5أسابيع كاملة
في أحــداث العمل ،الــذي انطلق في وقت مبكر من هذا العام،
حيث يتم التصوير يوميا دون توقف ،باستثناء فترة الحداد
بسبب وفاة والدة بطل العمل مصطفى خاطر ،والتي استمرت
بضعة أيام.
مسلسل «طلقة حظ» تأليف إيهاب بليبل ،وإخراج أحمد خالد
أمين ،وبطولة أيتن عامر ،هبة مجدي ،محمد أنور ،إيمي سالم،
ميرنا نور الدين ،رانيا شاهين ،أحمد ماهر ،انعام سالوسة.
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دباغ لـ ةديرجلا  :مركز عناية الطبي
لمرضاه
متطورة
عالجات
يقدم
ً
•

افتتاح قسم للعالج المائي وتوسعة المركز قريبا
كشف رئيس قسم العظام في مركز«عناية الطبي» ،د .جورج دباغ ،عن
دراسة افتتاح قسم للعالج المائي ،مشيرا إلى أن هذا النوع من العالج مفيد
جدا لمرضى العالج الطبيعي والعظام ،ومعلنا أن الفترة المقبلة ستشهد
توسعة للمركز.
وقال دباغ لـ «الجريدة» إن المركز يقدم العالج لحاالت اإلصابات الرياضية،
عادل سامي

أكــد رئـيــس قسم الـعـظــام في
مركز«عناية الطبي» ،د .جورج
دبــاغ أن قسم العالج الطبيعي
يـ ــوفـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األس ــاسـ ـي ــة
المتعلقة بــإ عــادة التأهيل ،من
خالل العمل اليدوي والتمارين
الرياضية واألجهزة التي تعمل
بذبذبات الصوت الحرارية ،كما
نقدم جلسات ألمــراض الجهاز
العصبي والشلل ،التي تحتاج
إلى رعاية طبية لفترات طويلة.
وأكد أن المركز يضم فنيين على
مستوى عال من الكفاءة.

السمنة

زيادة الوزن
تدمر العظام
والمفاصل...
والسباحة هي
أفضل رياضة
للجسم

وشدد على أن زيادة الوزن
ت ــدم ــر الـ ـعـ ـظ ــام وال ـم ـف ــاص ــل،
مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن ا ل ـ ـس ـ ـبـ ــا حـ ــة ه ــي
أفضل رياضة للجسم ،حيث
إن ـهــا ت ـحــرك جـمـيــع عـضــات
الـ ـجـ ـس ــم ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا م ـف ـي ــدة
جسديا ونفسيا ،وهي أفضل
الــريــاضــات لـتـقــويــة عـضــات
الجسم المختلفة.
و قـ ـ ـ ـ ّـد م د .د ب ـ ـ ــاغ ن ـص ـي ـحــة
لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــراء األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ،مـ ـف ــاده ــا
"اضعفوا واسبحوا تصحوا"،
ال فـ ـت ــا إ ل ـ ــى أن م ــر ك ــز ع ـنــا يــة
الـ ـطـ ـب ــي ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـم ــرض ــى
وا لـمــرا جـعـيــن حاملي بطاقة
التأمين "عافية".
وأ ع ـ ـلـ ــن أن  40فـ ــي ا ل ـم ـئــة
من مراجعي المركز يعانون
مشاكل الكتف ،فيما يعاني
 25فــي ا لـمـئــة مـنـهــم مشاكل

والكسور ،ومشاكل العمود الفقري ،وجراحة الرباط وغيرها .وأوضح
أن قسم العظام في المركز افتتح في شهر مايو  2018ويقدم جميع
االستشارات المتعلقة بالعظام والخشونة والمفاصل وآالم الركبة
والرقبة والعمود الفقري ،إلى جانب استشارات الكسور.

ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــود ا ل ـ ـف ـ ـقـ ــري و 25فــي
المئة من المراجعين يعانون
مشاكل الركبة ،بينما يعاني
 10ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن مــرا ج ـعــي
الـمــركــز إصــابــات ومـتـفــرقــات
مختلفة.
وأ ضــاف أن المركز يمتلك
كــل األجـهــزة الـمـتـطــورة التي
تعالج إصابات العظام ،ومن
بينها إصابات المالعب ،مثل
جهاز يعمل بالكهرباء إلعادة
تأهيل الركبة.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ن ـس ـب ــا
مرتفعة أل م ــراض ا لــر كـبــة في
الـكــويــت ،الفـتــا إلــى أنــه عقب
إجـ ــراء الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة

نقوم ببرنامج إ عــادة تأهيل
الـ ــرك ـ ـبـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال أج ـ ـهـ ــزة
متطورة.

الركبة والكاحل
وقال دباغ إن أكثر اإلصابات
الـ ـت ــي ي ـع ــان ـي ـه ــا ال ــري ــاضـ ـي ــون
واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ـعـ ــاديـ ــون هــي
إصابات الركبة والكاحل ،الفتا
إل ــى أن إه ـم ــال الـ ـت ــواء الـكــاحــل
خ ـط ــر ج ـ ـ ــدا ،وأحـ ـي ــان ــا الـ ـت ــواء
الكاحل يسبب أذى بالمفصل إذا
تم إهماله ،مشددا على ضرورة
تثبيت الكاحل منذ البداية لعدم
الدخول في مشاكل الحقة.

ً
متحدثا إلى الزميل عادل سامي
دباغ

المشي والجري الخفيف مفيدان للعظام
أكــد د .جــورج دبــاغ أن تأثير ممارسة
ال ــري ــاض ــة ،خ ـص ــوص ــا ال ـم ـش ــي وال ـج ــري
الخفيف ،إيجابي جدا على العظام ،مشددا
على ضرورة االبتعاد عن أجهزة الركض،
ألن ــه فــي بـعــض األوقـ ــات تــوضــع ســرعــات
فوق وطاقة احتمال األوتــار ،وتــؤدي إلى
تفسخ أوتــار الكاحل والركبة ،كما تؤدي

إلى تشققات مزمنة ،الفتا إلى أن المشي
في المجمعات التجارية في حال ارتفاع
درج ــة ال ـح ــرارة أفـضــل بكثير مــن أجـهــزة
الجري والمشي.
وأضاف أن ثني الركبة مؤذ جدا للركبة
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد ،وي ـ ــؤدي إل ــى جــرح
الصابونة ،وهو مدخل لتخشن الركبة.

و قـ ـ ـ ــال د .د بـ ـ ـ ــاغ إن تـثـبـيــت
الكاحل مهم جدا لعدم الدخول
ف ــي م ـش ــاك ــل ق ــد ت ـس ـت ـمــر ط ــول
الـعـمــر ،حيث إن أسبوعين من
الـعــاج قــد يغنيان عــن مشاكل
تستمر طول العمر.
وأضـ ـ ـ ــاف أن  40فـ ــي ال ـم ـئــة
مـ ــن الـ ـم ــراجـ ـع ــات وال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـجــراح ـيــة ل ـج ــراح ــات الـكـتــف،
وأسـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــه ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ب ـس ـبــب
وضـ ـعـ ـي ــة نـ ـ ــوم خـ ـط ــأ أو حـمــل
األوزان واألشـيــاء الثقيلة ،وقد
تـ ـك ــون ل ـ ــرواس ـ ــب مـ ــن سـ ـن ــوات
بعيدة ،ويبدأ تشقق في الوتر،
ومع الوقت يحدث شرخ جزئي
ويــؤدي إلى مشاكل في الكتف.

وأشار دباغ إلى أن من يحملون
أوزانا ثقيلة معرضون أكثر من
غيرهم لمشاكل في المفاصل.
وأكـ ـ ــد أن  50ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إصابات الكتف تكون ألشخاص
مـ ــارسـ ــوا رف ـ ــع األثـ ـ ـق ـ ــال ،وه ــذه
اإلص ــاب ــات ت ــؤدي إل ــى الشعور
بـ ــآالم تـمـتــد ع ـبــر ال ـ ـ ــذراع ،ومــن
خ ــال ال ـف ـحــص ال ـس ــري ــري يتم
ال ـ ـت ـ ــأكـ ــد مـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود م ـش ــاك ــل
فـ ـ ــي الـ ـ ــوتـ ـ ــر ون ـ ـ ـجـ ـ ــري ال ــرنـ ـي ــن
المغناطيسي ،و مــن ثــم نعطي
ال ـعــاج ال ــدوائ ــي إذا ك ــان األمــر
س ـه ــا ،أمـ ــا إذا كـ ــان ال ـمــريــض
يـعــانــي شــرخــا فــي ال ــوت ــر ،فمن
األفضل إجراء جراحة بالمنظار

وقال د .دباغ إن الجيل الناشئ حاليا
يلجأ إلــى إج ــراء عمليات تكميم المعدة
لتخفيف الوزن ،وهو شيء جيد وأشجع
ع ـل ـيــه ،ألنـ ــه يـنـقــذ ال ـش ـخــص م ــن مـشــاكــل
كبيرة ،كما أن االستشفاء بعد العمليات
الجراحية للبدناء يكون أصعب وأطــول
وقتا.

لـ ـ ـب ـ ــرد الـ ـعـ ـظـ ـم ــة وتـ ـح ــري ــره ــا
وت ــوسـ ـيـ ـعـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا فــي
األعـ ـم ــار ال ـص ـغ ـيــرة ،م ــؤك ــدا أن
أغ ـل ــب ع ـم ـل ـيــات ال ـك ـتــف تـجــري
بالمنظار.

مشاكل الغضروف
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال د بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ إن بـ ـع ــض
ال ــري ــاض ــات الـشــائـعــة مـثــل كــرة
ال ـس ـل ــة وك ـ ـ ــرة الـ ـي ــد والـ ـط ــائ ــرة
ورياضة رفــع األثقال قد تؤدي
إل ــى ح ــدوث مـشــاكــل فــي الظهر
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،خ ـص ــوص ــا
أن ذلـ ــك ي ـش ـكــل ض ـغ ـطــا هــائــا
على الـغـضــاريــف والــديـسـكــات،
وي ـ ـخ ـ ـسـ ــر ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـضـ ـ ــروف ل ــون ــه
األبـيــص الـســائــل ويـتـحــول إلى
اللون األسود.
وأضــاف أنــه في هــذه الحالة
يـنـشــف الــدي ـســك ويـصـيــر األل ــم
مــزمـنــا ،خـصــوصــا مــع المشي،
وتـكــون العضالت مجبرة على
أن تعمل بأكثر من طاقتها ،ومع
األســف بعض األطـبــاء يوصف
أدوي ــة مــرخـيــة لـلـعـضــات ،وقــد
يكون ذلك مؤذيا أكثر من فائدته
ويــزيــد مــن المشكلة ،واألفـضــل
ّ
ت ـنــاول الـمــريــض لـمـســكــن األلــم
ووقــف أو تعديل معدل األثقال
التي يحملها من خالل تخفيف
الوزن.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن خ ـ ـسـ ــارة
الديسك ال يمكن تعويضه بأي
ح ـ ــال م ــن األح ـ ـ ـ ــوال ،الفـ ـت ــا إل ــى
أنه منذ بداية األلفية تم زراعة

ديـ ـس ــك ص ـن ــاع ــي فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،
وتبين الحقا فشله الذريع.
وأكد أن من يعاني مشكلة في
الديسك عليه أن يقوم بتقوية
ع ـ ـضـ ــات الـ ـبـ ـط ــن والـ ـتـ ـم ــاري ــن
ال ــري ــاض ـي ــة ،ح ـيــث إن ت ـمــاريــن
ال ـس ـب ــاح ــة م ـف ـي ــدة جـ ــدا ل ـعــاج
مـشــاكــل الـظـهــر ،كـمــا أن مرتين
في األسبوع ولمدة ساعة تقوي
عضالت البطن والظهر ،وتعالج
مشكالت العظام المختلفة.
وقال إن أغلب مشاكل الشباب
تـتـلـخــص ف ــي إص ــاب ــات الــركـبــة
وال ـغ ـضــروف الـهــالــي والكتف
والـكــاحــل وآالم الـظـهــر ،مشيرا
إلى أن  80في المئة من مشاكل
ال ـخ ـش ــون ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا هــي
خشونة الركبة بعكس أوروبــا،
فمشاكل الخشونة  80في المئة
منها هي خشونة الورك.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـبـ ــدانـ ــة والـ ـ ـ ــوزن
الزائد وقلة الحركة خطر كبير
على العظام وآفــة كبرى ،حيث
إن ال ـبــدانــة تــؤثــر عـلــى الجسم
وجميع مفاصل الجسم ،الفتا
إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك دراس ـ ـ ـ ــة طـبـيــة
ف ــي أوروب ـ ـ ــا ت ـش ـيــر إلـ ــى أن كل
ك ـي ـل ــوغ ــرام ي ـخ ـس ــره الـشـخــص
مــن جسمه ي ـســاوي تخفيف 4
كـيـلــوات عـلــى الــركـبــة ،حـيــث إن
ه ـنــاك تــأث ـيــرا إيـجــابـيــا واض ــح
على تخفيف الوزن على العظام
والـمـفــاصــل والــرك ـبــة والـعـمــود
الفقري.

توابل ةديرجلا
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من  5أحرف وهي اسم خامسة اإلمارات العربية المتحدة وأصغرها
مساحة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
عجمان

كلمة السر

 - 5ح ـ ـ ـ ــرف عـ ـ ـط ـ ــف –
حـ ـ ـ ــروف م ـت ـش ــاب ـه ــة –
والدة.
 - 6ظ ـ ـهـ ــر ا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال –
حذرني.
 - 7مــأ (م) – إجــابــة –

 - 10م ـص ـط ـلــح أ ط ـلــق
محن.
 - 8ن ـص ــف (ق ــوان ـي ــن) على الكتابة المصرية
– ل ـقــب زع ـي ــم فــرنـســي القديمة.
راحل.
 - 9أ ز ا ل – ذ كـ ـ ـ ـ ــر ا ن
الدجاج.

6

( - 1جـ ـ ــاسـ ـ ــم )...ف ـنــان
كــويـتــي بـطــل مسلسل
«سماء ثانية».
2
 - 2مـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــا بـ ـ ـه ـ ــان –
يرطبهم بالماء (م).
3
 - 3عـ ـ ـ ـ ـ ــودة – م ـ ـ ــادة
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج مـ ـ ــن ب ـطــن
الحوت.
4
 - 4ديكتاتور روسي –
للتخيير.
5
 - 5طريق تجاري بين
أفغانستان وباكستان
6
– باكر (م).
 - 6قنوط – يتوعد.
7
 - 7نـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــم – ي ـ ـ ــو د
(مبعثرة).
8
 - 8بــركــان فــي اليابان
(م).
 - 9حـ ـ ــب – وا ل ـ ـ ـ ـ ــدة –
9
جـ ـ ـب ـ ــال فـ ـ ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا
الشمالية.
10
 - 10قبطان – جزيرة
في البحر المتوسط - 2 .ش ــاع ــر ع ـبــاســي –
ً
حيوان قطبي.
عموديا:
 - 3فيلم لماجدة ونور
 - 1ممثل عربي شارك الشريف (م).
ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ح ـ ــرب  - 4ثلثا (نهر) – صديق
(م) – من الطيور.
الجواسيس».
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كلمة السر:

23

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :تــرت ـفــع م ـع ـنــويــاتــك بـسـبــب
ن ـجــاحــك الـمـهـنــي ال ـبــاهــر وتـسـتـعـ ّـد
لمشروع جديد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :حـ ــان ال ــوق ــت الص ـط ـحــاب
الحبيب في رحلة مع بعض األصدقاء.
ً
اجتماعيا :ال تبالغ في عرضك لألمور
ألن اآلخرين ليسوا أغبياء.
رقم الحظ.1 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـنـشــر بـيــن ال ــزم ــاء فـكــرة عن
ً
تحسين أوضاع العمل وتالقي تجاوبا.
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :هـ ــل تـ ـ ـ ـ ّ
ـود إن ـ ـهـ ــاء عــاق ـتــك
ال ـعــاط ـف ـيــة م ــن خـ ــال ت ـص ــرف ــات غير
مقبولة؟
ً
اجتماعيا :انفض الغبار عن األوضاع
العائلية وانظر بأمل نحو المستقبل.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :يمكن االتكال على الحظ راهنا مهنيا :تـقــدم على عمل ســر يــع يخدم
ً
مصلحتك ويجلب لك أرباحا.
فقد ينقذك من مأزق مفاجئ.
ً
ً
عاطفياّ :
تهب عليك عاصفة غرامية ال
عاطفيا :تنعم بأجواء عاطفية عذبة
تلبث أن تهدأ وتتوارى.
قد تجد الحب من خاللها.
ً
ً
ّ
ً
أجواء أكثر
اجتماعيا :نزاع واشتباكات قد تثار اجتماعيا :يؤهل الفلك لك
ّ
ًّ
ً
بين أفراد ّ
تكيفا ويخف الضغط عنك.
يهمك أمرهم كثيرا.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.14 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ ً
ً
معرضا لبعض
مهنيا :يجعلك الفلك
االرتباكات من جراء وضعك المالي.
ً
ً
عاطفيا :تناقش مع الحبيب موضوعا
ً
ً
عائليا مشتركا قيل فيه الكثير.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـح ـم ــل هـ ـم ــوم ــا ثـقـيـلــة
ومستمرة فابحث ّ
ّ
عما يفرح حياتك.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :كن بمنأى عن أحد الزمالء الذي
يريد اإلساءة إليك والضرر.
ّ
ً
عــاطـفـيــا :يـتــدخــل عنصر عــاطـفــي من
ماضيك ويقلق راحة بالك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـخ ـلــق لـنـفـســك أعـ ــداء
لمجرد أنهم لم يوافقوك الرأي.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ح ـ ــاذر فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم مــن
ً
ّ
االستثمارات العشوائية وفكر قليال.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـب ـل ـبــل أف ـ ـكـ ــارك خـ ـب ـ ٌـر مــا
ويجعلك ترتاب بالحبيب.
ً
اجتماعيا :حافظ على واقعيتك وال
تنصرف إلى أوهام عديمة الجدوى.
رقم الحظ.9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ق ـ ــد ال تـ ــأتـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــور فــي
ً
ٌ
مصلحتك دائماٌ ،
ويوم عليك.
فيوم لك
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـخ ـشــى ع ـل ـيــك م ــن عــاقــة
عاطفية قد تنذر بأسوأ األمور.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـحـ ّـرر م ــن قـيــد عائلي
وتشعر براحة بال واطمئنان.
رقم الحظ.13 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :تنفتح عـلــى آف ــاق جــديــدة من
خالل تواصلك مع اآلخرين.
ً
ّ
عاطفيا :يحدث سوء تفاهم بينكما لكن
صدرك الواسع ال يعرف الحقد.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :اب ـت ـعــد ع ــن ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
ً
ً
التفاصيل إن لم تكن مطلعا تماما على
الموضوع.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تراوح مكانك في عملك وتطلب
من اإلدارة تحسين وضعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :حـ ــاذر م ــن ب ـعــض ال ـحـ ّـســاد
الذين ينزعجون من عالقتك العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحـ ــداث عــائـلـيــة مفاجئة
لكنها إيجابية فانتظر حدوثها.
رقم الحظ.19 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتعاون مع بعضهم على إنجاز
مشروع تفكر به منذ وقت طويل.
ً
عــاطـفـيــا :تـحـ ّـب الـجـمــال وتـبـحــث عنه
وسوف تجده عند الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـبـحــث عــن أج ــواء غريبة
لـلـتـسـلـيــة واألفـ ـض ــل االن ـ ـصـ ــراف إلــى
الرياضة.
رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :ال تتوقع نجاحا باهرا على
ّ
تسجل
مختلف ا لـمـسـتــو يــات ،لكنك
ً
نقاطا رابحة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ث ـمــة ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات في
حياتك العاطفية تثير غضب الشريك.
ً
اجتماعيا :يزول تأثير الفلك السلبي
ً
وتصبح أكثر انفتاحا على اآلخرين.
رقم الحظ.15 :

ﻣﺠﺘﻤﻊ

٢٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺗﻘﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء ﻟـ »اﻟﻤﻮروث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
أﻗﺎم ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺑﺪر اﻟﺘﻨﻴﺐ ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء
ﻋﻠﻰ ﺷﺮف رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮروث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة.
وﺑﺪأ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﻨﻴﺐ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ وﺟﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء
ﻓﺮﻳﻖ "ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺜﻤﺎن" ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ إﻇﻬﺎر
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻦ
ﻋﺮض ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺒﻼد.
ووﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض،
ً
وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺜﻨﺎء ﺿﻴﻮف
اﻟـﺤـﻔــﻞ ﻣــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺷــﺎﻫــﺪوه ﻣﻦ
ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت وﻗﻄﻊ أﺻﻴﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر وﻧﺸﺄة اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ً
ً
»اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« ﺗﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ

ﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
ً
اﻟـﻜـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت اﻟـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ ﻳــﻮﻣــﺎ
ً
رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ
واﻷﻗ ـﺴــﺎم ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟـﺴـﻴــﺪات،
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ داﺋ ــﺮة اﻻﺗـﺼــﺎل

واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ داود
اﻟﻌﻤﻴﺮي إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺤﺮص،
ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻋ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻛﺴﺮ
اﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟ ــﺮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط وﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وذﻛﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺿﻤﻦ
اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﻴﻦ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻻت ،اﻟـﺘــﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﺔ واﻷﻧ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﻗﺼﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟـﻄــﻼب ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻧﺎﻇﺮ
اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ ﺑﻴﺘﺮ وﻟـﻴــﺎﻣــﺰ ،وأوﻟ ـﻴ ــﺎء أﻣــﻮر
اﻟﻄﻼب.

ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻦ ﻓﻘﺮة ﺷﻌﺒﻴﺔ

وأﺷﺎر اﻟﻌﻤﻴﺮي إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟ ـ ـﻨـ ــﺪوات اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟــﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﺎﻓﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

»ﻧﻮﺗﻨﻐﻬﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« ﺗﻬﻨﺊ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮﺗﻨﻐﻬﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪي اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻬﺎ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﺑﺤﻀﻮر د .ﻣﺸﻌﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻌــﺎن رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎن
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ أﻧ ــﺪرو

ﺟﻮزﻳﻒ ﻓﻠﻴﻨﺖ ،وﻋﺪد ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر.
وﺗﺰﻳﻨﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄﻟﻮان أﻋﻼم اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻛﻤﺎ ارﺗــﺪى اﻟﻄﻼب واﻟﻤﺪرﺳﻮن وأوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﻣﻼﺑﺲ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻃــﻼب وأوﻟ ـﻴــﺎء أﻣ ــﻮر .وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺣﺘﻔﺎل ،ﻫﻨﺄ د .اﻟﻤﺸﻌﺎن اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑــﺎﻷﻋـﻴــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﺎ رآه ﻣﻦ ﻓﺮح
ﻋﻠﻰ وﺟﻮه اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻫﻢ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻓﻘﺮات وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺜﻮب اﻟﺘﺮاﺛﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

أﻃﻔﺎل ﻣﺸﺎرﻛﻮن

ﺷﻬﺪ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﻴﻼدﻫﺎ اﻟـ ١٥
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺷﻬﺪ آل ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟـ 15ﺑﺤﻀﻮر
ً
ً
و ﻣـﺸــﺎر ﻛــﺔ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ا ﻟـﻠــﻮا ﺗــﻲ ﺗﻤﻨﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋـﻤــﺮا ﻣﺪﻳﺪا
وﺣﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة.

ﺷﻬﺪ آل ﺷﻌﻴﺐ
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مسك وعنبر

المسلسل من تأليف الروضان وإخراج ذياب ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين
محمد جمعة

يشارك الفنان القدير سعد
الفرج في الدراما االجتماعية
«إفراج مشروط» بمعية نخبة
الفنانين ،ويتناول العمل
من ً
أحداثا هامة ألقت بظاللها
على المجتمع الخليجي
والعربي.

بـ ــدأ ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر س ـعــد ال ـف ــرج تـصــويــر
دوره في الدراما االجتماعية الجديدة "إفراج
ً
مـشــروط" ،وتـصــور أحــداثــه حاليا بين ربــوع
الـكــويــت ،ومــن المتوقع عــرضــه خــال موسم
رمضان المقبل.
وم ـس ـل ـس ــل "إفـ ـ ـ ــراج م ـ ـشـ ــروط" مـ ــن تــأل ـيــف
ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـ ــروض ـ ــان ،وإخـ ـ ـ ــراج عـيـســى
ذياب ،ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين
ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن م ـن ـه ــم خـ ــالـ ــد أمـ ـ ـي ـ ــن ،وف ـي ـصــل
العميري ،ومحمد العلوي ،وهبة الدري ،وهدى
الخطيب ،وجاسم النبهان ،إضافة إلى ممثلين
من خارج الكويت ،مثل الفنانة المصرية منة
فـضــالــي ،وي ـتــم تـصــويــر الـعـمــل بـيــن الـكــويــت
ومصر ،وحتى اآلن يتكتم الفرج عن تفاصيل
الشخصية التي سيجسدها فيه.
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ب ـ ـطـ ــابـ ــع س ـي ــاس ــي
اج ـت ـم ــاع ــي ،إذ ي ـط ــرح ال ـع ــدي ــد م ــن الـقـضــايــا
ال ـتــي الم ـســت اه ـت ـمــامــات ال ـش ــارع الخليجي
ً
والعربي ،خصوصا تعديل الدوائر االنتخابية
بــال ـكــويــت إلـ ــى مــرح ـلــة ث ـ ــورة  25ي ـنــايــر فــي
مصر ،وما شهدته تلك الفترة من أحداث عدة
على المستويين المحلي والعربين وتنبثق
مــن الثيمة الرئيسية للمسلسل ا لـعــد يــد من
الخطوط الدرامية التي تسير بالتوازي إلى
أن تلتقي جميعها فــي نهاية العمل المقرر
عرضه خالل شهر رمضان.
وكان الفنان سعد الفرج قد صور قبل فترة
دوره في مسلسل" سبع أبواب" و إلى اآلن لم
يتضح مــوعــد ع ــرض الـعـمــل والـمـسـلـســل من
تأليف عبد المحسن ا لــرو ضــان و مــن إ خــراج
سـلـطــان خـســروه وشـهــد حـضــور الـعــديــد من
النجوم منهم جاسم النبهان وهيفاء عــادل
وأسمهان توفيق وإبراهيم الحربي ومن مصر

تكريم الفنان إبراهيم الحساوي
في «الرياض الدولي» للكتاب
ت ـ ـ ـكـ ـ ــرم إدارة مـ ـع ــرض
ال ــري ــاض ال ــدول ــي للكتاب،
ا لــذي تقام فعالياته تحت
رع ـ ــاي ـ ــة خـ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن
الـشــريـفـيــن ال ـم ـلــك سـلـمــان
بـ ـ ــن عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ،خـ ــال
ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة مـ ـ ــن  13إ ل ـ ـ ــى 23
الجاري ،الفنان السعودي
القدير إبراهيم الحساوي،
ب ـع ــد م ـ ـشـ ــوار ف ـن ــي طــويــل
م ـلــيء بــاإلن ـجــازات الفنية
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح وال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا
الخليجية.
ويـ ـك ــرم الـ ـحـ ـس ــاوي إل ــى
جــانــب مـجـمــوعــة مــن رواد
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة،
ُ
وي ـش ـك ــل الـ ـمـ ـع ــرض ،ال ــذي
تـنـطـلــق ف ـعــال ـيــاتــه بـمــركــز
ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض
والمؤتمرات ،أهمية ثقافية
ً
ً
م ـح ـل ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،لـكــونــه
يـ ـت ــرب ــع عـ ـل ــى عـ ـ ــرش أك ـب ــر
المنصات الثقافية ،ويعد
أكبر عرض لدور النشر في
الداخل والخارج.
وي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان
الحساوي أحد المسرحيين
السعوديين المخضرمين،
وهــو إلــى جانب أنــه ممثل
م ـح ـتــرف ع ـلــى مـ ــدى أك ـثــر
من  30عاما ،يكتب الشعر
ولـ ــه ق ـصــائــد م ـغ ـن ــاة ،كـمــا

بيومي فؤاد ويتألف المسلسل من مجموعة
ق ـص ــص ق ـص ـي ــرة ت ـق ــع ف ــي ث ـنــائ ـيــة وثــاث ـيــة
وخماسية وسباعية ،وكل منها تحمل أسماء
مختلفة ،منها " :حــا لــة حـنــان" و" عــر يــس ليلة
خميس" و"مضاوي أكلها الذيب" وغيرها.
يذكر أن الفنان القدير سعد الفرج كان قد
كرم قبل فترة في مهرجان "الرستاق العربي
للمسرح الكوميدي" في دورته الثانية "دورة
الفنان الراحل سالم بهوان" الذي تنظمه فرقة
الرستاق المسرحية في سلطنة عمان  ،بينما
قررت إدارة مهرجان أيام الشباب المسرحي
ف ــي دورتـ ـ ــه الـ ـ ـ  12ال ـ ــذي ت ـق ــام ف ـعــال ـيــاتــه فــي
ً
الكويت حاليا إطالق اسم الفنان القدير على
الجائزة الكبرى وفاء من جيل الشباب لجيل
الرواد ،على أن تحمل كل دورة من المهرجان
ً
اسما من الرواد في الجائزة الكبرى.
يــذكــر أن آخ ــر أع ـم ــال ال ـف ـنــان س ـعــد ال ـفــرج
الفنية كــان الفيلم اإلمــاراتــي "شـبــاب ّ
شياب"
الذي تدور أحداث الفيلم حول  4رجال مسنين
يمضون السنوات المتبقية من حياتهم تحت
وطأة الهم والغم في مأوى للكبار ،إلى اللحظة
التي يبتسم الحظ لهم فيها على نحو غير
متوقع عندما يرث أحدهم ثــروة كبيرة ،مما
يـمـكـنـهــم م ــن الـ ـع ــودة إل ــى تـحـقـيــق أحــامـهــم
الـســابـقــة الـتــي طــواهــا الـنـسـيــان فــي مـغــامــرة
بشوارع دبي.
و"شـ ـب ــاب ش ـ ّـي ــاب" تــأل ـيــف وإخـ ـ ــراج يــاســر
الـ ـي ــاس ــري ،ف ــي ث ــان ــي ت ـج ــارب ــه اإلخ ــراجـ ـي ــة،
وبطولة :سعد الفرج ،وسلوم حــداد ،ومرعي
الحليان ،ومنصور الفيلي ،وفؤاد علي ،وليلى
عبدالله.

مهرجان «رحلة المعنى» يواصل فعالياته
في الجامعة األميركية
يتميز مهرجان «رحلة المعنى»
بأنه مساحة ثرية لعشاق
الكتاب ويساهم في تبادل
الخبرات وصقلها.

إبراهيم الحساوي

يـعــد أح ــد عـمــالـقــة الــدرامــا
السعودية.
ب ـ ــدأ الـ ـحـ ـس ــاوي ال ـع ـمــل
ال ـف ـنــي م ــن خ ــال الـمـســرح
مـ ـن ــذ م ـط ـل ــع ث ـمــان ـي ـن ـيــات
القرن العشرين ،من خالل
ت ـعــاونــه م ــع م ـســرح ن ــادي
الـعــدالــة ،ثــم بــدأ العمل في
ا ل ــدرا م ــا التلفزيونية منذ
أوا خ ــر الثمانينيات ،ومن
بين مسلسالته ( طــاش ما
ط ـ ــاش ،دع ـ ــاة ع ـل ــى أبـ ــواب
ج ـ ـه ـ ـنـ ــم ،الـ ـ ـس ـ ــاكـ ـ ـن ـ ــات ف ــي
قلوبنا ،عطر الجنة).

الناقد حسين
المطوع تطرق إلى
موضوعين هما
الحياة والقراءة

«ميامي» ّ
وشمة حمدان شاركا في
االحتفاء باليوم العالمي للمرأة

خالد ميامي

●

محمد جمعة

بمناسبة اليوم العالي للمرأة ،تقاسمت فرقة
ميامي والفنانة اإلماراتية شمة حمدان االحتفاء
بهذه المناسبة وإحياء حفل غنائي نسائي ،أمس
األول في "أرض المعارض" ،وقدمت الحفل الفنانة
آالء الهندي بتميز وبأداء اتسم بالتلقائية وخفة
ً
الظل مع الجمهور ،في حين شهد الحفل حضورا
ً
ً
جماهيريا كبيرا كان الرقم الصعب في هذا المساء
السيما مع التفاعل الكبير على وقع أنغام أغنيات
"ثالثي ميامي" و"حمدان".
وكــانــت ال ـبــدايــة مــع الـفـنــانــة اإلم ــارات ـي ــة التي
اسـتـقـبـلـهــا ال ـج ـم ـهــور بـعــاصـفــة م ــن الـتـصـفـيــق،
وقــدمــت طــوال فـتــرة وصلتها الغنائية بمرافقة
"اليف قروب" وقيادة عمر الشمري باقة متنوعة
من أجمل أغنياتها مثل "أجر وعافية" و"عاندت
فيك" و"حبيبي مو رومانسي" و"وش كنت بقول"،
"أبي أفهم"" ،معجبة" وغيرها الكثير ،مما أشعل
حـمــاس الجمهور النسائي معها طــوال الــوقــت،

ً
الفرج متوسطا بوشهري وخالد أمين في كواليس «إفراج مشروط»

شمة حمدان
مما جعلها أن تعلق بعد انتهاء وصلتها بالقول:
"بــاخـتـصــار حـفـلــة تــاريـخـيــة ،ال ـلــه عـلــى الـكــويــت
وجـمـهــور الـكــويــت وعـلــى الشعب الـكــويـتــي ،كنا
ً
مشتاقين حق بعض ّ
مبين ،شكرا فاطمة حمادة
على التنظيم الرائع".
وعـ ـق ــب ف ــاص ــل ق ـص ـيــر اع ـت ـل ــى أعـ ـض ــاء فــرقــة
"م ـيــامــي" خــالــد وط ــارق ومـشـعــل الـمـســرح للقاء
الـجـمـهــور الـمـحـتـشــد ،والـ ــذي لــم يـتــوقــف لحظة
عــن التصفيق والـتـفــاعــل معهم إل ــى آخ ــر دقيقة
من الحفلة ،إذ قدموا لهم وجبة غنائية متنوعة
من أجمل أغنياتهم التي ما زالت حتى اآلن حية
فــي األذه ــان ،وكــانــت الـبــدايــة مــع أغنية "عــاشــوا"
ثــم تــوالــت بـعــدهــا األغــانــي واإلبـ ــداع مـثــل أغنية
"لواه لواه"" ،صبوحة" " ،شلون أنساك"" ،شيلوها
شيلة"" ،يا بويا"" ،جمالو" "يا عالية"" ،يا عمري
أنا"" ،أسمر سلبني الروح"" ،أحط برقبتي حجر"،
ليختاروا أغنية الختام مع "يا حلوكم" ،ولإلشارة
فإن الحفل نظمته شركة "أورورا فيجن" لإلنتاج
الفني.

●

خبريات
وفاة الممثل األميركي
جان مايكل فينسنت

توفي املمثل األميركي
جان مايكل فينسنت،
بطل املسلسل التلفزيوني
العسكري (إيروولف) في
الثمانينيات ،عن  73عاما.
وأصيب فينسنت بأزمة
قلبية أدت إلى وفاته في 10
فبراير بآشفيل في والية
كارولينا الشمالية ،على ما
جاء في وثيقة الوفاة.
ولم يتضح بعد سبب عدم
ورود نبأ وفاته في وسائل
اإلعالم األميركية إال بعد
شهر تقريبا على حدوثها.
وكان فينسنت معروفا
بوسامته وشعره األشقر
وعينيه الزرقاوين ،وقد بدأ
مسيرته الفنية في أفالم
الويسترن والحركة ،إلى
جانب نجوم ،مثل :تشارلز
برونسون وجني هاكمان
وجون واين ،لكنه اشتهر
خصوصا في مسلسل
"إيروولف" ،الذي بدأ عرضه
في عام  .1984وأدى في
املسلسل دور سترينغفيلو
هوك ،وهو قائد مروحية
موهوب وجذاب يحب
املغامرات.
(أ ف ب)

كاتلين جينر :كيندال
وكايلي تختاران لي أزيائي

فضة المعيلي

ت ـت ــواص ــل ف ـعــال ـيــات مـهــرجــان
"رح ـ ـلـ ــة ال ـم ـع ـن ــى" فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األمـيــركـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،بـعـنــوان
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤلـ ـ ــي ل ـس ـل ـس ـل ــة
م ـ ـحـ ــاضـ ــرات ه ـ ـ ــو" :ك ـ ـيـ ــف نـصــل
إل ـ ــى الـ ـمـ ـعـ ـن ــى؟" تـ ـط ــرق خــال ـهــا
ً
المحاضرون إلى "المعنى" طبقا
لرؤية وتجربة كل واحد على حدة،
ويتميز المهرجان بأنه مساحة
ثرية لعشاق الكتابة ويساهم في
تبادل وصقل الخبرات.
واس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـكـ ــاتـ ــب والـ ـن ــاق ــد
ال ـك ــوي ـت ــي ح ـس ـي ــن الـ ـمـ ـط ــوع فــي
مـحــاضــرة بـعـنــوان "ال ـتــأويــل :عن
أي معنى نتحدث؟" بالتطرق إلى
موضوعين هما الحياة والقراءة،
"إذ ال يـمـكــن ال ـت ـطــرق إل ــى هــذيــن
الموضوعين إال ونذكر "المعنى"
ً
ك ـش ــيء مــرت ـبــط بـهـمــا ج ــوه ــري ــا،
فننطلق فــي مـســاء لــة النصوص
ً
ومساء لة الحياة للخروج أخيرا
ب ـم ــا ن ـس ـم ـيــه ال ـم ـع ـن ــى .وق ــدم ــت
د .أروى خ ـم ـيــس م ـج ـمــوعــة من
التساؤالت في محاضرتها التي
ج ــاء ت بعنوان "نكبر .فهل تكبر
القصص معنا؟" متسائلة" :لماذا
ن ـت ــذك ــر ب ـع ــض ال ـح ـك ــاي ــات ال ـتــي
ً
قرأناها صغارا حتى بعد أن كبرنا،
ث ــم نـ ـع ــود ون ـح ـك ـي ـهــا ل ـص ـغــارنــا

حسين المطوع

مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى؟ لـ ـم ــاذا ي ـع ــرف الـكــل
سـنــدريــا وع ــاء الــديــن؟ مــا الــذي
يجعل القصة خالدة ال تموت؟ ما
الذي يبقيها عشرات السنين؟ َ
لم
بعض القصص نقرأها ونسمعها
ً
ثـ ــم ال ن ـم ــان ــع أن نـ ــراهـ ــا ف ـي ـل ـمــا
ومسرحية رغم معرفتنا بأحداثها
ونهاياتها؟ عن معاني القصص،
حدودها ،فهمها وتأويلها".
أمــا مديرة البرامج التعليمية
ف ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة بـ ـصـ ـي ــرة األف ـ ـكـ ــار
لالستشارات التعليمية والتربوية
دالـيــا تونسي فقدمت محاضرة
ب ـع ـن ــوان " ال ـط ـفــولــة وتـ ـس ــاؤالت
الـمـعـنــى" لفتت فيها إل ــى مقولة
ل ـك ــون ــدي ــرا م ـف ــاده ــا أن األس ـئ ـلــة

داليا تونسي

أروى خميس

ً
الخطيرة حقا هي فقط تلك التي
يمكن أن يصوغها طفل فوحدها
األسئلة األكـثــر ب ــراءة هــي أسئلة
ً
خطيرة حقا.

ً
ً
مـعـنــى كــالــزئـبــق تـفـلـتــا انـسـيــابــا
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ـقـ ــاربـ ــة ظ ــاه ــرات ـي ــة
""approchephenomenologique
نعنى من خاللها بشبكة الثيمات
المهيمنة التي تكشف عن هجرة
ً
المعنى من فضاء إلى آخر ،وصوال
إلـ ــى إزاح ـ ــة ال ـل ـث ــام ع ــن ال ـ ــدالالت
االنـ ـث ــرب ــول ــوجـ ـي ــة وال ـح ـض ــاري ــة
واالجتماعية.
بدورها قالت د .منى السليمية
فــي محاضرتها "حكاية معنى"،
إن "للمعنى حكايات ،وللحكايات
ً
ش ـخ ــوص ــا ،ف ــي "ح ـك ــاي ــة مـعـنــى"
سرد ذاتي لرحلة بحث عما وراء
القلق واألحالم ،والقراءة ،والكتابة
والحرية.

الكتابة الروائية
وقـ ــدم د .مـحـمــد ال ــودرن ــي في
م ـحــاضــرتــه " ال ـك ـتــابــة ال ــروائ ـي ــة
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـن ــى" ورق ـ ــة
ب ـح ـث ـيــة ،وق ـ ــال "ن ـ ـ ــروم م ــن خــال
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة رصـ ــد
مسيرة بطلي روايـتــي "تفاصيل
ص ـغ ـيــرة" لـ ـ ن ــور ال ــدي ــن الـعـلــوي،
و"أرق الـنــار وقلق الـمــاء" لصالح
بـ ــن رمـ ـ ـض ـ ــان ،فـ ــي ب ـح ـث ـه ـمــا عــن

«سيراونجلو» ...تتناول ليلة رحيل الممثل العجوز

كشفت نجمة تلفزيون الواقع
األميركية كاتلني جينر أن
بنتيها كيندال وكايلي هما
اللتان تختاران لها أزياءها.
وأفاد موقع "كونتاكت
ميوزيك" اإللكتروني ،املعني
بأخبار املشاهير ،بأن كاتلني
( 69عاما) أشادت بالحس
"الرائع" لدى أصغر ابنتني
لديها ،فيما يتعلق بعالم
األزياء ،مشيرة إلى أنها
تسعد دائما باالستماع إلى
رأيهما بشأن مالبسها ،حتى
وإن كان ذلك على عكس ما
تريد أن تسمعه .وأضافت:
"ان البنتني لديهما نمط
مدهش فيما يتعلق باالزياء،
ورغم أن كال منهما ترتدي
مالبس تناسب سنا أصغر
بكثير من سني فإنهما
تعرفان ما يناسبني ،ودائما
تعطياني آراءهما حول ما
يبدو جيدا ،وما ال يجب أن
أخرج به من املنزل أبدا".
(د ب أ)

سناء نبيل تخطف األنظار في
«»Arabs Got Talent

قدمتها «باك ستيج» في «أيام المسرح للشباب»

لقطة من عرض «سيراونجلو»

●

فادي عبدالله

عــرضــت فــرقــة بــاك ستيج غ ــروب مسرحية
سيراونجلو ،ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان
"أيام المسرح للشباب" الـ  ،12أمس األول ،على
خشبة مسرح الدسمة ،وهي من تأليف وإخراج
عبدالله العلي.
تدور أحداث المسرحية حول "سيراونجلو"،
الممثل الـعـجــوز ال ــذي ب ــرع فــي مـجــالــه طــوال
حياته ،وحصد الجوائز فــي جميع المحافل
الـفـنـيــة ،لـكــن لـتـقــدمــه فــي الـعـمــر تنحسر عنه
األضواء ،وال يطلبه المنتجون ألدوار البطولة،
مكتفين باستقطابه كضيف شرف فقط.
يثور سيراونجلو على الوضع الراهن ،ويقرر
إنتاج فيلم على حسابه الشخصي ،ويعيد من
خالله شخصية قدمها في سن العشرين ،بيد
أن صديقه المخرج "بيل" ينصحه بعدم اإلقدام
على هــذه الخطوة ،التي ستفشل حتما ،لكنه
رفض نصيحته ،واسترجع ذكرياته عندما أراد

ً
ً
والده أن يصبح طبيبا ،لكنه كان مشغوفا بالفن
ً
ومتأثرا بشارلي شابلن.
وبعد أن ينساه الجميع ،وتنكر إنجازاته،
ي ـصــاب سـيــراونـجـلــو بـحــالــة نفسية صعبة،
وع ـنــدمــا يـلـجــأ إل ـيــه ش ــاب ك ــي يــدخـلــه مـجــال
التمثيلُ ،يسدي له النصح بالبحث عن مهنة
أخرى ،وتنتهي حياة سيراونجلو الفنية ،التي ال
يتبقى فيها إال أزياء الشخصيات التي َّ
جسدها
في أعماله.
ال ـعــرض مــن تـمـثـيــل :عـبــدالـلــه الـعـلــي ،علي
الريس ،أحمد الهاجري ،عبدالله وليد ،هادي
كـ ــرم ،عـبــدالـعــزيــز ال ـس ـع ــدون ،عـيـســى جمعة،
إسماعيل كمال ،ومحسن الحداد ،وإشراف عام
محمد الحملي.
بعد الـعــرض ،عقدت نــدوة تطبيقية بــإدارة
الفنانة سماح ،وكان المعقب الرئيس لها عضو
هيئة ال ـتــدريــس فــي الـمـعـهــد الـعــالــي للفنون
المسرحية د .أيمن الخشاب ،وبحضور مؤلف
ومخرج العمل عبدالله العلي.

وأشــاد د .الخشاب بتصدي عبدالله العلي
لـكـتــابــة الـمـســرحـيــة ،وع ــدم االسـتـعــانــة بنص
جاهز ،كما أنه لم يلجأ إلى ثيمات تم التطرق
ً
الـيـهــا ســاب ـقــا ،وال ـتــي تتمثل فــي استحضار
ً
ممثلين عرب مع أميركان ،متطرقا إلى ما يميز
هــذا ال ـعــرض ،وهــو الـصــدق الفني الناتج عن
انفعال المخرج المؤلف الممثل عبدالله العلي
للمأساة التي يعيشها ،ورأى به روح شخصية
"سيراونجلو" ،وأعـجــب بالحضور المجازي
لـشــارلــي شــابـلــن .وأك ــد المعقب نـجــاح العلي
فــي ال ـعــرض ك ــأول تجربة كتابية وإخــراجـيــة
له ،واختار لنفسه طريقا مغايرا ،وكتابة نص
متماسك ،وإخراجه بطريقة مميزة.
وانتقد د .الخشاب حركة الديكور غير المرنة،
وإصرار العلي على تجسيد ثالث شخصيات،
إضافة إلــى أنــه يفضل االستغناء عن مشاهد
ً
لم تضف شيئا للعرض ،منها مشهد التابوت
ُ
ولقاء الصحافي بالمخرج ،كما تمنى لو سميت
المسرحية "ليلة رحيل سيراونجلو".

خطفت املوهبة املصرية
سناء نبيل ،وهي حفيدة
أم ّ كلثوم ،األنظار عندما
غنت لكوكب الشرق "إفرح
يا قلبي" ،فاستطاعت أن
تخطف  3نعم بفضل خامتها
الصوتية الجميلة وأدائها
املتمكن ،وضغط أحمد حلمي
على "البازر" الذهبي ،لينقلها
فورا إلى العروض املباشرة،
ضمن أحداث الحلقة الرابعة
من برنامج "ARABS GOT
 "TALENTبموسمه السادس.
وبداية الحلقة كانت مع
ثنائي " ،"FULL ARTاملؤلف
من سباستيان الفرنسي
من أصول سورية وماري،
حيث قدما لوحة راقصة
مليئة باإلحساس والحب
والرومانسية ،فحصال على 3
نعم من اللجنة.
وقدم فريق "،"BERYWAM
الذي يضم  4أصدقاء من
املغرب والجزائر يعيشون في
فرنسا ،عرض BEAT BOX
أبهر املشاهدين ،إذ شكل
األصدقاء األربعة أوركسترا
بحبالهم الصوتية ،وأفواههم
من دون آالت موسيقية،
فقدموا مزيجا بني األكابيال
(غناء من دون موسيقى) و
 ،BEAT BOXوهو ما أشعل
حماسة اللجنة.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

اﻟﺠﺰاﺋﺮ :إﺿﺮاب ﺟﺰﺋﻲ ...واﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮر

• اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺘﻮاﺻﻞ ورﻓﺾ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ • اﻟﺠﻴﺶ :اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺮف رﻫﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
آل اﻟﺸﻴﺦ :وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ
ﻣﺼﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮع

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ آل
اﻟﺸﻴﺦ ،أن وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮأة ﻳﻘﺪرﻫﺎ وﻳﺼﻮﻧﻬﺎ
»اﻟﺸﺮع اﻟﻤﻄﻬﺮ« ،اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وأﺿﺎف آل اﻟﺸﻴﺦ ،ﻓﻲ ﺣﻮار
ﺧﺎص ﻣﻊ »ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ«:
»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺿﻌﺖ ﻋﻼﺟﺎ
وﺟﺰاء رادﻋﺎ ﻷي اﻋﺘﺪاء
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
واﻵﺧﺮة«.
وﺗﺎﺑﻊ» :أﻗﺮب اﻟﻨﺎس
إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ وﺗﻌﺴﻔﻪ،
ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮه،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻷﻃﺮاف
ﻛﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ«.

ﻣﻘﺘﻞ ﻗﻴﺎدي ﺑﺎرز ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ

ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻌﺰﻳﺰات أﻣﻨﻴﺔ أﻣﺲ

اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ
إﺿﺮاب ﺟﺰﺋﻲ ،ﺷﻤﻞ إﻏﻼق
ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻮﻗﻔﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻘﻄﺎرات وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت،
رﻓﻀﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺷﻬﺪت ﻣﺪن ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺻﺒﺎح
أﻣــﺲ إﺿــﺮاﺑــﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ،اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﺪﻋــﻮة
ﻧـﺸـﻄــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة  18أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺖ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻓــﻲ ﻇــﻞ إﺻ ــﺮار اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋ ــﺪم ﺳـﺤــﺐ ﺗــﺮﺷــﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
اﻟ ـ ــﺬي ﺗـ ـ ــﺮددت أﻧـ ـﺒ ــﺎء أﻣـ ــﺲ ﻋﻦ
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ
ﺟﻨﻴﻒ ،ووﺳﻂ ﺟﺪل ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮل
ﺟﺪوى اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻳﺘﻀﺮر.
وأﻏﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﻣﺤﻼت وﻣﺘﺎﺟﺮ
أﺑﻮاﺑﻬﺎ ،وﺗﻮﻗﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷﺎرك ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك«
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب.
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ إﻗﺒﺎل
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﻳﺎت
اﻟﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻮاﺑﻴﺮ

ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت أﻣﺎم ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻮﻗﻮد .وﻟﻮﺣﻆ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺎت ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ وﻣ ـ ــﺪارس
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑـﺘــﺪاﺋــﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
وأﻇﻬﺮت ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت وﺻﻮر
ﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻺﺿﺮاب
ﺑﻮﻻﻳﺎت ﻋﺪة ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺟﻴﺠﻞ
وﺳﻄﻴﻒ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ واﻟﺒﻮﻳﺮة
وﺑﺠﺎﻳﺔ وﺗﻴﺰي وزو.
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﻄ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة
إﻟﻰ »ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺪﻧﻲ« ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﺗﺼﻌﻴﺪا ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪه اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،ودﺧ ــﻞ
أﺳـﺒــﻮﻋــﻪ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن
اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة
ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻮه.
وﻧـ ـﺸ ــﺮ اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ واﻟـ ـﻤ ــﺪون
إﻳ ــﺪﻳ ــﺮ دﺣ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،دﻋــﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،أو اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴــﺎن اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ،
ﻷن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺴﺮا ﻟﻠﺤﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،ﺗــﻮاﺻـﻠــﺖ

اﻻﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺷ ـ ــﻮارع اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ
وﻋـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﺪن ،ﻟ ــﻼﻋـ ـﺘ ــﺮاض ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ ،وﻓ ــﺮﻗ ــﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺴﻴﺮة ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز
اﻟـﻤـﺴـﻴــﻞ ﻟ ـﻠــﺪﻣــﻮع ،ﻏ ــﺪاة ﺗﺒﻜﻴﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت،
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮد ﻃﻼﺑﻬﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
وﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺪت ﻋـ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺔ إﺿـ ــﺮاﺑـ ــﺎ
ﺷـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻼ ﺷـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﻛـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ،ﺣ ـ ـ ــﺬر ﺣ ــﺰب
»ﺟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ«
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮات
اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻬﻮر«.
ودﻋ ـ ــﺎ ﺣ ــﺰب ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ ،ﻓﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﺎن أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻹﻧﻬﺎء
اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺗـ ــﻮﻟـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ  20ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤــﺰب إﻧــﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ

)روﻳﺘﺮز(
ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج
ﻣــﻦ اﻷزﻣ ــﺔ ﺑــﺄﻗــﻞ ﺿ ــﺮر« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »اﻷﻃــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺮاﻋﻲ
اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،واﻟـﺤـﻔــﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﻠـﻤـﻴــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮاك ﻟـﻀـﻤــﺎن
اﻷﻣ ـ ــﻦ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار« ،ورأى أن
»ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﺴـ ــﺐ وﻣ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.
وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺿﺮورة
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺤﻴﻄﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻬــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ،ﻛﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم ﺗﺮك اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻬﻮرة واﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺰج ﺑﺎﻟﺒﻼد وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﻬﻮل.
وﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،اﺟ ـﺘ ـﻤــﻊ
ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ز ﻋــﻼن ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﻋﻮدة اﻟﺮﺋﻴﺲ.

اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻷرﻛ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن »ﻫﻨﺎﻟﻚ
راﺑﻄﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺠﻴﺶ«.
وأﺿﺎف ﺻﺎﻟﺢ ،ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺑــﺎﻟــﺮوﻳ ـﺒــﺔ ،أن »اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ ﻳﺸﻬﺪ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﻮﺗـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ذﻟ ــﻚ
اﻟـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻒ ،اﻟ ــﺬي ﻣﺎ
ﻓﺘﺊ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﻞ ﻋﻔﻮﻳﺔ،
ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺻـ ـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ
واﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ وﺟﻴﺸﻪ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺮوف وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ــﻞ
اﻷﺣﻮال«.
واردف» :ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ ﻳـ ـﻌ ــﺮف
رﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﻢ ﻻ ﻳ ـ ــﺮﺣ ـ ــﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺠﻴﺶ
واﻟﺸﻌﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ رؤﻳــﺔ ﻣﻮﺣﺪة
ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ« ،وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ:
»اﻟﺠﻴﺶ ﻳﻔﺘﺨﺮ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺻﻠﺐ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي«.

ﺑﻴﺎن اﻟﺠﻴﺶ

ﻃﺎﺋﺮة وﺗﺪﻫﻮر

ﻓـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﺻـ ـ ــﺪر
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،أﻣﺲ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻨﺎﺋﺐ وزﻳﺮ

ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣـ ـ ـ ــﻮاز ،ﻫـﺒـﻄــﺖ
ﻃــﺎﺋــﺮة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر ﻛﻮﻳﻨﺘﺮﻳﻦ ﺑﺠﻨﻴﻒ أﻣﺲ،

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋــﻮدة اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد ﻋﻘﺐ ﻗﻀﺎﺋﻪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮﻳــﺔ .وﻗــﺎل
ﻣ ـﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠــﻊ إﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﻳﻌﻮد اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد أﻣﺲ.
وﻧـ ـﻘ ــﻞ ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن »اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎر«
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،أﻣــﺲ ،ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر،
ﻗــﻮﻟ ـﻬــﺎ إن »اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺳـﻴـﻌــﻮد
إﻟــﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟـﻴــﻮم ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
ﺟﻨﻴﻒ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أ ﻧـﻬــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺤ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ«.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ذﻛــﺮت ﻗﻨﺎة
»اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ« ،ﻧ ـﻘــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدر
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮي،
أن ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي
اﻟﺼﺤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺟــﺪا ،وﺷﻬﺪت
ﺗــﺪﻫــﻮرا ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗــﻮﻗــﻒ ﺟـﻬــﺎزه
اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ82 ،
ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻓــﻲ اﻟﻌﻠﻦ إﻻ ﻧ ــﺎدرا ﻣﻨﺬ
إﺻــﺎﺑـﺘــﻪ ﺑﺠﻠﻄﺔ دﻣــﺎﻏـﻴــﺔ ﻋــﺎم
.2013
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(
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ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺟﻌﺔ وﻓﺎة  ١١رﺿﻴﻌﺎ

• »اﻟﻨﺪاء« :اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺴﺆول • »اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ« ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت

ً
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﺠﻴﻌﺔ وﻓﺎة  11رﺿﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
»اﻟﺮاﺑﻄﺔ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻲ  7و8
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،إﻟ ــﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ وﺳ ــﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺟﻞ أو
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
وأﻋـﻠــﻦ اﻟـﺸــﺎﻫــﺪ ﻗـﺒــﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟﺼﺤﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﻼل
زﻳ ــﺎرة ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻨﻜﻮب ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول،
ً
ً
أﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ إدارﻳــﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ،وأن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺳﻴﺤﺎﺳﺐ أي ﻣﺴﺆول
ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮه.
وﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻀــﺎﻣ ـﻨــﻪ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺎﺋ ــﻼت اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ،
ً
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أ ﻧ ــﻪ أ ﻋ ـﻄــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ إ ﻟ ــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،إن اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻸﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻮﻓﺎة ،ﺗﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ
ً
ﻋﻦ ﺗﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺪم ﺗﺴﺒﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺒﻮط اﻟﺪورة
اﻟــﺪﻣــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠــﺮﺿــﻊ ،وإﻧ ــﻪ ﺗــﻢ رﻓ ــﻊ اﻟـﻌـﻴـﻨــﺎت ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻔﻨﺎت.
وأ ﺛـ ــﺎر ﺗﺴﻠﻴﻢ إدارة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟـﺜــﺚ ا ﻟــﺮ ﺿــﻊ
ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻدة اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎﺗ ــﻮا داﺧ ـﻠ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋﻠﺐ
ً
ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،ﻏﻀﺒﺎ واﺳﺘﻴﺎء واﺳﻌﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ »اﻟ ـﻘ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻏـﻴــﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﺚ اﻟﺮﺿﻊ.
وﺻـ ّـﺐ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﺟــﺎم ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮي
و ﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ إ ﻳــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
واﻹﻫ ـﻤــﺎل وﻋ ــﺪم اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﻬـﺘــﺎر ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ
ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻧﺒﻴﻬﺔ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺎﻟــﻲ ،أﻛ ــﺪت أن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﺚ اﻟــﺮﺿــﻊ ﻓﻲ
ﻋﻠﺐ ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ أﺳﺮﻫﻢ ﻟﺪﻓﻨﻬﻢ ﻫﻲ« اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ« ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أن اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻻ ﺗــﻮﻓــﺮ
اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﺗــﻰ اﻟــﺮﺿــﻊ وﺗﻜﺘﻔﻲ
ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺤﻤﻞ
ﺟﺜﺚ اﻟﻜﺒﺎر.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻷﻃﺒﺎء اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﺤﻤﺪ دواﺟ ــﻲ ﺣــﺬر ﻗﺒﻞ ﻋــﺪة أﺷﻬﺮ ﻣــﻦ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ وﻻدة  15أﻟﻒ
ﻃﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ
ً
ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎدرون اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﺗ ــﺪﻫ ــﻮر وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺼـﺤــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣــﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن أﺣــﺪ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻟـﺒـﻠــﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ
ً
ﻣﺸﺎﻛﻞ إدارة وﺗﻤﻮﻳﻞ ّأدت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
ﻣــﻊ ﻧﻘﺺ ﻣـﺘــﻮاﺗــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻷدوﻳ ــﺔ ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ »ﻧ ــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ« ،اﻟـﺘــﻲ أﺳﺴﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ واﻧﺸﻖ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ا ﻟـﻔــﻮر ﻳــﺔ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺰب ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ
ﻹﻇ ـﻬ ــﺎر اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ وﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺴـﺒـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ.
ﺑﺪوره ،ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ،
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
ﻛﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻟﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺎﻋﺎت.
ودﻋ ــﺎ اﻻﺗ ـﺤــﺎد إﻟ ــﻰ »اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺼــﺎرﺣــﺔ
واﻟــﻮﺿــﻮح ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻹﺳ ــﺮاع
ﺑـﻜـﺸــﻒ ﻛــﻞ ﻣــﻼﺑـﺴــﺎت ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻜــﺎرﺛــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣﻦ
ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ّ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ً
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮا أو ﺧﻄﺄ
ً
ً
ً
ﻃﺒﻴﺎ أو ﻋﻤﻼ إﺟﺮاﻣﻴﺎ«.
وﻛﻠﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ وزﻳﺮة ﺷﺆون اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷ ــﺆون وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ،ﻋـﻘــﺐ اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮؤوف
اﻟﺸﺮﻳﻒ.
وﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﺣ ـﻀ ــﺮﺗ ــﻪ ﺳـﻨـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ،ﻛـﻠـﻔـﻬــﺎ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﺑ ـ ـ ــﺈدارة ﺷ ـ ــﺆون وزارة
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﻓ ــﻖ أﻫ ــﺪاف ﻣ ـﺤــﺪدة ﺗـﻘــﻮم أﺳــﺎﺳــﺎ ﻋـﻠــﻰ رﻋــﺎﻳــﺔ
ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ودﻋﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ً
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻹﺿﺮاب ﻏﺪا.
)ﺗﻮﻧﺲ  -وﻛﺎﻻت(

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺸﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ
ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ أم درﻣﺎن أﻣﺲ

)أ ف ب(

ﻟﻘﻲ ﻗﻴﺎدي ﺑﺎرز ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺣﺘﻔﻪ أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ
»أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ ،ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻳﻤﻨﻴﺔ
إن اﻟﻘﻴﺎدي ﻳﺪﻋﻰ أﺑﻮ
ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺰﻋﻜﺮي ،وﻗﺘﻞ
ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻣﻊ ﻣﺴﻠﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﺎﻛﺮة ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻛﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺣﺠﻮر ،ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﺠﺔ
اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

ﻃﺎﺋﺮات ّ
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻌﺮﻗﻞ
اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ

ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮات وﺟﻴﺰة ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻟﺴﺒﺖ ،ﺟﺮاء
ﺗﺤﻠﻴﻖ ﻃﺎﺋﺮات ّ
ﻣﺴﻴﺮة
ﺣﻮل ﻣﻄﺎر ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر
ﻃﻠﺐ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ
أﻣﺲ ،إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻟﻌﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء ﻟﻠﺴﺒﺐ
ذاﺗﻪ.
وﻛﺎن ﻣﻄﺎر ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﻄﺎر ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ ّ
ﺗﻌﺮض
اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻷﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻋﺎم
.2014

ﻓﺮﻗﺎﻃﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان
ﻗ ـﻀــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑـﺴـﺠــﻦ ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ »ﺣ ـ ـ ــﺰب اﻷﻣـ ـ ـ ــﺔ« اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ
اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي،
اﺑﻨﺔ زﻋﻴﻢ اﻟـﺤــﺰب ،ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع
وﻏﺮاﻣﺔ أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ )42
ً
دوﻻرا(.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻣـ ــﻮن إن »ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ
رﻓـ ـﻀ ــﺖ دﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ،وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ
ﺗﺴﺠﻦ ﻣﺪة أﺳﺒﻮع آﺧﺮ« ،ﻻﻓﺘﻴﻦ
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﻛﺎﻧﺖ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب ﺳﺎرة ﻧﻘﺪاﻟﻠﻪ ،و19
ﻣـ ــﻦ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰب ،ﻣـ ـ ُـﻦ أﻣـ ــﺎم
دار )ﻣ ـﻘــﺮ( ﺣ ــﺰب اﻷﻣـ ــﺔ ،وﻗ ـ ﱢـﺪﻣ ــﻮا
ﻟـﻤـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﻓ ــﻮرﻳ ــﺔ أﻣـ ــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أم درﻣﺎن ﺑﺘﻬﻢ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات«
اﻷﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ اﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت ﺗــﺪﻋــﻮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ.
واﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 20ﻣـﺘـﻈــﺎﻫــﺮا ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗ ــﺎدة ﻗــﻮى
ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ وﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻣــﺪﻧــﻲ ﻗﺒﻞ

اﻧﺪﻻع اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺤﺎﺷﺪة أﻣﺎم
ﻣـﻘــﺮ »ﺣ ــﺰب اﻷﻣ ــﺔ« ﻓــﻲ أم درﻣ ــﺎن
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم.
وﺗـﺠـﻤــﻊ ﻣـﺌــﺎت اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ،
أﻣــﺲ ،أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ اﻟـﺤــﺰب ﻣﺮددﻳﻦ
ﻫﺘﺎﻓﺎت ﺗﻨﺪد وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎط
اﻟﻨﻈﺎم ،وﻗﺎﻣﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺎز
اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وﻛ ـ ــﺎن »ﺣ ـ ــﺰب اﻷﻣـ ـ ــﺔ« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎدق اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي دﻋـ ـ ــﺎ ،أﻣ ــﺲ
اﻷول ،ﻛﻮادره ﻟﻠﺨﺮوج ﻓﻲ ﻣﻮﻛﺐ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻌﺎرض ﻓﺮض اﻟﻄﻮارئ ،إذ ﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ
ً
ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب ،اﻟـﻴــﻮم ،ﻗــﺮارا
ﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ.
وﺗ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻻت ﻣــﻊ
اﻧ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻼق ﺗـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺮة ﺣ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺪة
ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻣـﻘــﺮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
)اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن( ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة أﻃﻠﻘﻬﺎ
»ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ«،

اﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ـ ـ ــﺮض ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮارئ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻴﻮم.
ودﻋ ـ ــﺎ »اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ــﻊ« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن،
ً
ّ
اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻓﻮرا
أﻣﺲ ،اﻟﺒﺸﻴﺮ» ،اﻟﻰ
وﻣﻦ دون ﺷﺮوط«.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻔـ ــﺬ ﻋـ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ــﻦ ﻃـ ــﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺟـ ــﺎت ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮاك
اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻼد ،وردد
اﻟﻄﻼب ﻫﺘﺎﻓﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻏﻼق
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﺛﺎر »ﺗﺠﻤﻊ
ً
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« ،ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺟﺪﻻ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﺸ ــﻮارع
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗ ـﻌ ـ ّـﺮض »اﻟـﺘـﺠـﻤــﻊ« ﻟﻬﺠﻮم
ﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت ﻓﻲ »ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ« ،إذ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮره أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺮم

ﺣـﻘــﻮق اﻟ ـﻤــﺮأة وﻳـﺤـﺼــﺮ دورﻫ ــﺎ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ »اﻟـ ـﻬـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ«،
ﺣﺬف »اﻟﺘﺠﻤﻊ« ﻣﻨﺸﻮره اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺪل ،واﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺧـ ــﺎﻃـ ــﺐ ﻓ ـﻴــﻪ
ً
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎرع ﻗﺎﺋﻼ:
»ﻳﺎ ﻣﺎن وﻳﺎ ﻣﺎﻧﺔ« )ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه ﻳﺎ
رﺟــﻞ وﻳــﺎ رﺟـﻠــﺔ( ،وﻗــﺪم اﻋـﺘــﺬاره
ً
ﻟـﻠـﻨـﺴــﺎء ،ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑ ــﺄدوارﻫ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،أﻣﺲ ،اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻏﺪ.
وﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻗـ ــﺮار
ﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈﻏـ ـ ـ ـ ــﻼق ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣــﻊ اﻧــﺪﻻع
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ.
)اﻟﺨﺮﻃﻮم  -وﻛﺎﻻت(

ّ
اﺳﺘﻤﺮت  3أﻳﺎم ،وﻣﻦ
ﻓﻲ زﻳﺎرة
ّ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻮم ،رﺳﺖ
ﻓﺮﻗﺎﻃﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮرﺗﺴﻮدان ،أﻛﺒﺮ
ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻮدان ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
»أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ«.
وﻗﺎل اﻟﻠﻮاء ﻣﻮﺳﻰ أﺣﻤﺪ
ﻣﻮﺳﻰ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻮرﺗﺴﻮدان إن »اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪور اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ«.
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واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻼت  F٢٢ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
• إردوﻏﺎن ﻳﻠﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ  S٤٠٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﻮرﻳﺔ • اﻷﺳﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻤﺜﺎل واﻟﺪه ﻟﺪرﻋﺎ
ﺗﺮﻗﺐ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ ً
اﻟﻘﻀﺎء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ "ﺧﻼﻓﺔ"
ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ
ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻌﺮاق ،ﻗﺮرت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺤﺐ
ﻣﻘﺎﺗﻼت  F٢٢ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺮاز اﻷﻗﺪم .F١٥

»داﻋﺶ« ﻳﺘﺒﻨﻰ
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ
ﻃﺎﺋﺮات  F35إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺷــﺮاء ﻧﻈﺎم اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻟﺮوﺳﻲ
 ،S-400ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺠﻠﺔ "ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل إﻧﺘﺮﺳﺖ"
ﻋ ــﻦ ﺳ ـﺤــﺐ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع )اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘــﺎﻏــﻮن(
ﻣﻘﺎﺗﻼت راﺑـﺘــﻮر  F22ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ــﻂ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻫ ـﻨــﺎك ﻗـﺒــﻞ 5
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺠﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻗﺒﻞ
أﻳﺎم ،إﻟﻰ أن ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﺒﺪل
 ،F22اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻃﻴﺎرﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ
وﺗﺠﺎوز أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
دون ﻋﻨﺎء ،ﺑﻤﻘﺎﺗﻼت ﻣﻦ ﻃﺮاز  F15اﻷﻗﺪم.
وأﻛ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ  AFCENTﻟﻠﻤﺠﻠﺔ أﻧ ــﻪ ﻟﻴﺲ
ﻫـﻨــﺎك ﻣـﻘــﺎﺗــﻼت  F22ﻣـﻨـﺸــﻮرة ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ﻧﺸﺮ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﺗﻼت  F15CSﻓــﻲ ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻘﻼت
دورﻳـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺗــﻼت ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺠﻮي ودﻋﻢ
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ .وﻣ ـﻨــﺬ ﺳ ـﻨــﻮات ﺣﺎﻓﻈﺖ
"اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ اﻟﺠﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل
 F22sاﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ
ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋــﺎم  2014ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﺤــﺮب ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ.
وﺑﻔﻀﻞ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ  F22ﻫﻲ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوف اﻟﻘﺘﺎل
ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ.
وﻓــﻲ ّ
رد ﻋﻠﻰ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮات "اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن"
ّ
ﻣﻦ "ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﻴﺮة" ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،أﻛﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ّ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن أﻣﺲ
ّ
اﻷول أن ﺷﺮاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  S400اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ "ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟ ــﻪ" ﺑــﺄﻣــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
ً
ﻳﻌﻠﻢ
اﻟـ ّﻤـﺘًـﺤ ّــﺪة ،ﻣـﺸـﻴــﺮا ّإﻟ ــﻰ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ً
ﺟﻴﺪا أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ إﻃﻼﻗﺎ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  F35وﺑﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ،
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ّ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ّ
ﺑﻞ ّ
ﺧﺎص
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﺘﺪاء ﻳﺘﺒﻨﺎه "داﻋــﺶ" ﻣﻨﺬ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،اﺳـﺘـﻬــﺪف اﻧ ـﺘ ـﺤــﺎري ﻳﻘﻮد

آﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻮات »ﻗﺴﺪ« ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻏﻮز أﻣﺲ اﻷول

ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ أﻣﺲ اﻷول دورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري راﻣﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أن "اﻻﻧﺘﺤﺎري اﺳﺘﻬﺪف دورﻳﺔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺼﻔﺤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ وﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻘﻞ
ً
ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أﻛﺮادا ،ﻟﺪى ﻣﺮورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ" وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط
ﺟﺮﻳﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟـﻘــﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ.
وإذ ﻧـﻔــﻰ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺷــﻮن راﻳ ــﻦ ّ"ﻣﻘﺘﻞ أو إﺻــﺎﺑــﺔ أي
ﺟـﻨــﺪي أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ" ،ﺗـﺒــﻨــﻰ "داﻋ ـ ــﺶ" ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻬﺠﻮم .وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺘﻪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ "أﻋﻤﺎق"
ﻋﻦ "ﻫﺠﻮم اﺳﺘﺸﻬﺎدي ﺑﺴﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ
ً
ﻳ ـﻀــﺮب رﺗ ــﻼ ﻳـﻀــﻢ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ".
وﻳ ـﻌ ــﺪ ﻫـ ــﺬا ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ ﺗـﻔـﺠـﻴــﺮ ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻳﺘﺒﻨﺎه اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،اﻟﺬي
ﺗﻮﺷﻚ "ﺧﻼﻓﺘﻪ" ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر ،إذ اﺳﺘﻬﺪف

ً
ً
اﻧﺘﺤﺎري رﺗــﻼ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﻲ
رﻳﻒ اﻟﺤﺴﻜﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ أﻛﺮاد ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ.
وﺳﺒﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻷﻛﺜﺮ دﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ
 16ﻳﻨﺎﻳﺮ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف دورﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺳﻂ ﻣﻨﺒﺞ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺸﺮة
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،ﻫﻢ ﺟﻨﺪﻳﺎن وﻣﻮﻇﻒ
ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
)اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( وﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻬﺎ.

اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻮﺗﺸﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻦ ﻃﻴﺮان ﻧﻈﺎم
اﻷﺳﺪ أﻣﺲ وأﻣﺲ اﻷول ﻋﺸﺮات اﻟﻐﺎرات
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮاﻗﺐ ﻣﺪن وﺑﻠﺪات
اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻤﻨﺲ
وﺧــﺎن اﻟﺴﺒﻞ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﻗــﻮع ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
وﺑﺪد اﻟﻘﺼﻒ اﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ أول دورﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ
ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻣﻦ رﻳــﻒ إدﻟﺐ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ إﻟ ــﻰ رﻳ ــﻒ ﺣﻠﺐ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ً
ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم .
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋ ــﺎد اﻟـﻨـﻈــﺎم ﻧـﺼــﺐ ﺗﻤﺜﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳــﺪ ،ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
" 16ﺗﺸﺮﻳﻦ" ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ "درﻋ ــﺎ اﻟﻤﺤﻄﺔ"
أﻣ ــﺲ اﻷول وﺳ ــﻂ اﻧـﺘـﺸــﺎر أﻣـﻨــﻲ ﻣﻜﺜﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺆﻳﺪة
ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺳ ـﻤــﻲ وﺣـﻜــﻮﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻧﻔﺴﻪ.

ﻗﺼﻒ ودورﻳﺎت
وﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻘﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺒﺎﻏﻮز ﺷﺮق
اﻟﻔﺮات ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺗﻨﺎوﺑﺖ ﻃﺎﺋﺮات
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑـﺸــﺎر اﻷﺳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻗـﺼــﻒ رﻳــﻒ
ً
إدﻟﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎري ﺣﻤﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮي
وﻛﻮﻳﺮس.
وﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ أول دورﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ

ﺣﺚ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋــﺶ"،
ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺠــﺰ ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح
ﻟ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة ﻟـﻴـﺒــﺪأ ﺣ ـﻴــﺎة ﺟــﺪﻳــﺪة،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ "اﻟﺨﻼﻓﺔ" اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻮر ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻪ.
وﺗـ ـﺤ ــﺪث ﻣ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴــﺮ )22

ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓ ــﻲ أول ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ اﺳـﺘـﺴــﻼﻣــﻪ
ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات ﺳـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻗـﺒــﻞ ﺷـﻬــﺮﻳــﻦ ،ﻋــﻦ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺑـﻴــﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ــﻊ اﻗ ـﺘــﺮاب
اﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ ،وﻋــﻦ ﻧــﺰاﻋــﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻊ
ﻓﺮار ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.

»اﻟﺮأي ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ«
اﻟﻘﺎﻫﺮة – راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح
ً
اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺗــﺮﺷـﻴــﺢ رﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ
اﻟ ـﻠــﻮاء ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻟﻤﻨﺼﺐ وزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﻮاﺻﻼت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي
ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻪ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺈﺻﻼح
أوﺿــﺎع ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
اﻟﻰ ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎل ﻣﺼﺮ واﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑــ"ﻳــﻮم اﻟﺸﻬﻴﺪ"" ،ﻻزم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻳﻮاﻓﻖ ،واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ إﺟــﺎزة اﻵن وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﻮد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣــﻦ إﺟــﺎزﺗــﻪ ﺳــﻮف ﻳﺤﻠﻒ
اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ" .وأﻛﺪ
ً
اﻟﺴﻴﺴﻲ "أﻧ ــﺎ أﻋـﻄــﻲ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻤــﺮﻓــﻖ واﺣ ــﺪا
ﻣــﻦ أﺣـﺴــﻦ ﺿـﺒــﺎط اﻟـﺠـﻴــﺶ ،وﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ
ﻳﻌﻠﻤﻮن ذﻟﻚ ،وﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ،وﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺎﺋﻞ وﺿﺨﻢ ﺟﺪا" .وﺗﺎﺑﻊ "ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺷﻐﻞ ]ﻣﺸﺮوﻋﺎت[ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﻠﻮل  30ﻳﻮﻧﻴﻮ
 2020ﺑﻘﻴﻤﺔ  4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﺟﻨﻴﻪ ،اﻧﺘﻬﻰ
ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن".
وﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺷﺪد اﻟﺴﻴﺴﻲ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ
ً
ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرات ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﻮر ،وﻓ ـﻘــﺎ
ً
ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻗــﺎﺋــﻼ:
"ﻫ ــﻞ ﻳ ـﺠــﻮز أن ﻳـﺘـﻌــﺎﻃــﻰ أﺣ ــﺪ اﺳـﺘــﺮوﻛــﺲ
]ﻧـ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرات[ وﻳ ــﺮﻛ ــﺐ ﻗ ـﻄ ــﺎر ﻛﻲ
ً
ً
ﻳﻜﻮن ﺻــﺎروﺧــﺎ ﻃــﺎﺋــﺮا ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﻔﺠﺮ
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻀﻴﻊ أوﻻدﻧﺎ وأﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ".
وأﺿــﺎف"ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺒﻞ ،أﻗــﻮل ذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ
ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ،وﺳﻮف ﻧﺤﺎﺳﺐ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺴﻮة،
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ارﺗﻀﻴﻨﺎ ﺑﻪ ،وواﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻗﺎل إن ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ
ً
اﻟﻤﺨﺪرات ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻮرا".
وﺗﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﻜﻞ ﻫﻴﺌﺎت وزارة اﻟﻨﻘﻞ،
ً
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣﺶ ﻫﻨﺎم وﻫﻨﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر،
ﻫﻨﻮﻋﺪ أن وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻫﺘﺒﻘﻰ ﻣــﻦ أﻧﺠﺢ
وأﺣ ـﺴــﻦ وزارات اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻫـﺘـﺒـﻘــﻰ ﻗــﺎﻃــﺮة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮ".
وﻓﻲ أول إﺷﺎرة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ
ﻧﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة
رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻗﺎل" :أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟــﺮأي ﻟﻠﺸﻌﺐ
واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺘﺮك اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺴﺮاب".

اﻟﻤﻐﺮب ﻳﻌﻴﺪ ٨
»دواﻋﺶ« ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
أﻣﺲ ،إﻋﺎدة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة »داﻋﺶ« ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ
»ﺗﻮرﻃﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب«.
وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻦ
إﻋﺎدة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻫﺠﻮم »ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ« )ﻗﺴﺪ( ﻋﻠﻰ
»داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ
ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ .واﻋﺘﻘﻠﺖ »ﻗﺴﺪ«،
آﻻف اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ »داﻋﺶ«،
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

اﻟﺴﻴﺴﻲ :ﻧﺼﺤﺖ »اﻹﺧﻮان« ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻦ ﻧﺘﺮك ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺴﺮاب
●

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

)روﻳﺘﺮز(

ووﻓ ــﻖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻟﻨﻈﺎم
وﺿﻊ اﻟﺘﻤﺜﺎل ،اﻟﺬي ﺣﻄﻤﻪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون
ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺎت اﻟ ـﺜــﻮرة ﻓــﻲ  25ﻣـ ــﺎرس،2011
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ذﻛ ـ ــﺮى اﻧـ ـﻘ ــﻼب ﺣـ ــﺰب اﻟـﺒـﻌــﺚ
وﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻻﻧﻄﻼق
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻛﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎ
وﻓﺮع اﻟﺤﺰب ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
دﻋﻮات ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺤﻀﻮر ﺣﻜﻮﻣﻲ ورﺳﻤﻲ وإﻃﻼق ﻣﺴﻴﺮة
ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﺼﺐ اﻟﺘﻤﺜﺎل.

ﻓﻈﺎﺋﻊ ﺳﻮرﻳﺔ
ً ُ
دوﻟـ ـﻴ ــﺎ ،ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻫـﻴـﺌــﺔ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ  2018ﺟﻤﻊ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ُ
ﻓﻈﺎﺋﻊ ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺑـﻬــﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ
أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ّ
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

»داﻋﺸﻲ« إﻳﻄﺎﻟﻲ :اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﺨﻴﺮ »روﻳﺘﺮز«
اﻟـ »داﻋﺸﻲ« اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  -اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻨﺼﻒ

دوﻟﻴﺎت

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ  24ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ )روﻳﺘﺮز(
وﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻘﺎء ات
ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣــﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧ ــﻮان ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﻷول ﻣﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻧﺼﺤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟـﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ،ﻻ ﻗـﺒــﻞ ﻟـﻜــﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت
ﻣ ـﺼــﺮ ﻣ ــﻦ ﻓـﻀـﻠـﻜــﻢ اﺑـ ـﻌ ــﺪوا ..ﻷن أﻓ ـﻜــﺎرﻛــﻢ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ وأن ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎج
ﻟﺸﻌﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ..وأﻧﺘﻢ ﻻ
ﺗﻤﺘﻠﻜﻮن ذﻟﻚ .ﻛﻨﺖ أﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
ﺑـﺼـﻔـﺘــﻲ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﺑــﺮات وﻛ ـﻨــﺖ أﻗ ــﻮل
ﻟﻬﻢ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ..ﻣﺼﺮ ﻫﺘﺘﺨﺮب
ﻣﻨﻜﻢ ..وﻳﻄﻠﻌﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻛﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ،
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ اﺑـﻌــﺪوا ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﻷن أﻓﻜﺎرﻛﻢ
ﻋﺎﺋﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ".
وأﺿﺎف" :وﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻴﻪ ﻧﻘﺪم
ر ﺋـﻴــﺲ؟ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣـﻌــﺎﻛــﻢ إﻧ ــﻰ راﺟـ ــﻞ ﺻـ ـ ــﺎدق ...ﺻـ ــﺎدق ﻗــﻮى
وأﻣ ـﻴ ــﻦ ﻗ ــﻮي وﺷ ــﺮﻳ ــﻒ ،ﻷﻧ ــﻲ ﻫـﻘــﺎﺑــﻞ رﺑـﻨــﺎ
وﻫـﺘـﺤــﺎﺳــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻫـﻘــﻮﻟـﻬــﺎ وﻛــﻞ
ﻓ ـﻌــﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ ...ﻣ ـﺼــﺮ ﻋ ـ ــﺎوزة ﺷ ـﻌــﺐ ﻳـﻘــﻮم
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻ رﺋﻴﺲ وﻻ ﺟﻤﺎﻋﺔ
وﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ ...ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺷﺨﺺ ﺑﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ...ﻫــﻲ أﻛﺒﺮ
ﻣـﻨــﻚ ...دول  100ﻣﻠﻴﻮن ﻋــﺎوزﻳــﻦ  8وﻧﺺ
ﻣﻠﻴﺎر رﻏﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ".
واﺳـﺘـﻌــﺮض اﻟﺴﻴﺴﻲ ،اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﺮوﺟ ـﻬ ــﺎ "اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ" ﻣ ـﺜــﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﺮدد ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺻﺤﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻲ

ﻛـﻠـﻬــﺎ ﺷ ــﺎﺋ ـﻌ ــﺎت ﻻ ﺗ ـﻤــﺖ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ ﺑﺼﻠﺔ
ﺳﻮى أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻋﻦ ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ  ، 2011ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ،
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى
ﻗﺪرة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ إدارة
ً
اﻷزﻣﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮوب اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻻﺗ ـﺼــﺎل
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓ ــﻰ ﻫ ــﺪم اﻟ ـ ــﺪول .وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻛـ ــﺎن ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ أﺣﺪاث  ،2011ﻣﺆﻛﺪا أن
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج
ﻟﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ّ
وأوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺴﻲ أن ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2011ﺷﻬﺪ
أﺣ ـ ــﺪاث ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺮي
واﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
وأﺷ ــﺎر اﻟﺴﻴﺴﻲ ،إﻟــﻲ أﻧــﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺬ 3
ﺳﻨﻮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻟ ـﺘــﻰ وﻗ ـﻌــﺖ ﻓ ــﻰ ﺳ ـﻨ ــﻮات  ،2011و،2012
ً
" ،2013وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻋﻦ ّ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،وأﻗــﻮل ﺑﺜﻘﺔ إﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻤﺲ
ً
ً
ﻣـﺼــﺮﻳــﺎ واﺣ ــﺪا ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ
دﺧ ــﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ وﻟـﻤــﺪة  6أﻳــﺎم
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺘﻠﻰ".

وﺣـ ــﺬر اﻟـﻤـﺨـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ أن "داﻋـ ــﺶ"
ﻳ ـﺨ ـﻄــﻂ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﻬــﺮب ﻣـﺌــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ﻟﻴﺆﺳﺲ
ﺧــﻼﻳــﺎ ﻧــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺮاق وﺷــﺮق
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮد.
واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ــﺮ واﺣـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ آﻻف ﻣــﻦ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺬﺑﺘﻬﻢ وﻋﻮد إﻗﺎﻣﺔ

ﺧﻼﻓﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـﺤــﺪود.
وﻗ ـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻴــﻼﻧــﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﻴﺮ ﻋﺎم  2017ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻋــﻮام ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻧﺸﺮ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوﻟ ـ ــﺔ ﺗ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﺪ إﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ،
وﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤــﻞ أن
ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻋﺎد إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
)اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ -روﻳﺘﺮز(

ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻼ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ »ﺑﺮوﻛﺴﻞ «٣
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺸﺎرك
●

ﺑﻴﺮوت  -

•

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻄﺮح ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪول واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،"3
اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻓﻲ  13و 14اﻟـﺠــﺎري .ﻓﺎﻟﻤﺸﺎورات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺟـ ــﺮاﻫـ ــﺎ ﻛـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻣــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮي وﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
وﻣـ ـﻨ ــﺪوﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ اﻟﻰ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
وﻳﻘﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ورﺷﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أن ﻓﻲ
ﻋﺪم ﺗﺤﻀﻴﺮ ورﻗﺔ ﻣﻮﺣﺪة أو اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ
"ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،"3 -ﻓﻠﺒﻨﺎن اﻟﺬي وﺿﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ أوراق
ﻋﻤﻞ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ واﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أزﻣﺔ
اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري واﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮي
"ﺑﺮوﻛﺴﻞ "1 -و"ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،"2 -ﻟﻢ ﻳﻠﻤﺲ أي ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺮﺿـﻴــﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺣ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﻮن
ﻧ ـﻤــﺎذج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻟ ــﻰ ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ ،ﻣـﻤــﺎ أﺿﻌﻒ
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻣــﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻼرﺗﻴﺎح اﻟﺬي أرﺧﺎه اﻟﻤﻮﻗﻔﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻷردﻧﻲ
اﻟﻠﺬان ارﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وإدارة
وﻃﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ إن "ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻻ
ﻳﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮا ،ﺑﻘﺪر اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ دون ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺨﻄﻮات وأﻓﻜﺎر

ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟـﺒـﻌــﺾ أﻧـﻬــﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺼﻔﺮ ﺑﺪل اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن "اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر رد ﻓﻌﻞ اﻟﺪول
اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،
ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﺎ
راﻓﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ إﻃﻼﻗﺎ".
وﻳ ـﺘــﻮﺟــﻪ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺑــﻮﻓــﺪ وزاري
ﻣﺼﻐﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي
و ﻓــﺮ ﻳــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ
وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻳﺸﺎر ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن اﻟﺬي
ﻳﺸﺮف ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ.
وﺗـﺴــﺎء ل ﻣﺘﺎﺑﻌﻮن ،أﻣــﺲّ ،
ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺪه رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ــﺰب "اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ" اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻃــﻼل
أرﺳﻼن ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ:
"ﻟﻨﻜﻦ واﺿﺤﻴﻦ ﻣﻦ ّأول اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻻ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻻ
زﻳــﺎرات وﻻ ﻧــﺪوات وﻻ وﻓــﻮد ّ
ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ
وزﻳــﺮﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺪادﻫــﺎ إﻻ ّ
واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻓﺨﺎﻣﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ".
وﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن "اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
اﻟـ ــﺬي ﻳ ــﺮأﺳ ــﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي إﻟ ــﻰ ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ
ﻻ ﻳـﻀـ ّـﻢ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺐ" .وﺧ ـﺘ ـﻤ ــﺖ" :ﺳـ ـﻴ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﻴﻮﻣﺠﻴﺎن ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﻛﺮم
ُ
ّ
ﺷﻬﻴﺐ ،ﻷن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻴﻦ ﺗﻌﻨﻴﺎن ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ـﻜﺮﻧﻔﺎل
)أ ف ب(
»اﻟﺰاﻣﺒﻮ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أﻣﺲ

ﻣﻘﺘﻞ  ٩ﺷﺮﻃﻴﻴﻦ
ﺑﻮرﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ راﺧﻴﻦ

وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺰاﻋﺎت
ﻋﺮﻗﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم
ﺷﻨﻪ ﻣﺴﻠﺤﻮن ﺑﻘﺮﻳﺔ
ﻳﻮﺗﺎﻳﻮﻛﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ راﺧﻴﻦ
ﺑﻐﺮب ﺑﻮرﻣﺎ .وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺒﺮﻏﺎدﻳﺮ ﺟﻨﺮال
زاو ﻣﻴﻦ ﺗﻮن ،أﻣﺲ" :ﻫﺬا
ً
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ،ﺣﺪﺛﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪﻧﺎ
أﺳﻠﺤﺔ ،ﻧﺤﻦ اﻵن ﻧﻘﻮم
ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺗﺼﻔﻴﺔ
 ١٥ﻣﻦ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«

ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ،
أﻣﺲ ،أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة
ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن" اﻟﺒﺎرزﻳﻦ،
ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ
ﺟﺮت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ وارداك
وﻟﻮﻏﺎر ،ﺷﺮق أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وأوﺿﺤﺖ ،أن "أﺣﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻬﺠﻤﺎت ،وﻳﺪﻋﻰ
ﺟﻮرزاﻧﻎ ،ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻏﺎرة
ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪ
آﺑﺎد ﻓﻲ وارداك" أﻣﺲ
ً
اﻷول .وأﻛﺪتُ ،أن "ﻗﺎﺋﺪا آﺧﺮ
ﻳﺪﻋﻰ أﺑﻮ زار ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻏﺎرة
ﺟﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﻏﺎ
ﻓﻲ ﻟﻮﻏﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﺳﻴﻒ
اﻟﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺒﺔ
اﻟﺤﻤﺰة اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﻏﺎرة ﺟﻮﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺟﺮت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪ آﺑﺎد ﻓﻲ
وارداك" ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ "ﻣﻘﺘﻞ
 21ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻒ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎرة
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ".

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮودو ﻳﻨﻔﻲ
ّ
ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺒﺔ

ﻧﻔﻰ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻜﻨﺪي ّﺟﺎﺳﺘﻦ ﺗﺮودو،
اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮت ﺻﻮرﺗﻪ ﺳﻠﺒﺎ
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻓﺴﺎد ،أن
ﻳﻜﻮن ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪاﺋﻴﺔ
ﺣﻴﺎل ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ.
وأﻓﺎدت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻮروﻧﺘﻮ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ
ﺳﻴﺰار ﺗﺸﺎﻓﻨﻴﺲ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ذي
ﻏﻠﻮب آﻧﺪ ﻣﻴﻞ" ،ﺑﺄن ﺗﺮودو
ﺻﺐ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ،إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﺸﺎﻓﻨﻴﺲ" :ﻛﺎن
ﻳﺼﺮخ وﻟﻢ ّ
أﻗﺪره" .وﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻋﺘﺬر ﻻﺣﻘﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ
أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﺮودو ﻛﺎن
ﻋﺪاﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت أﺧﺮى.

دوﻟﻴﺎت
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ﺧﺮق ﻣﺤﺪود ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻛﺸﻤﻴﺮ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺑﻼ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻧﻬﻰ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻮن ،أﻣﺲ ،ﻳﻮﻣﻬﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺳﻂ اﻧﻘﻄﺎع ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺘﻰ اﻻن
ﺑــﻮﻓــﺎة  15ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺣﺪة
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد .وﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻧﻘﻄﺎع
ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮق ﺑ ـ ـ ــﺪأ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ
 30ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻧـﺴـﻤــﺔ وﻳ ـﻌ ــﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻟﻠﻨﻔﻂ .ودﻋ ــﺎ ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو اﻟــﻰ
ﻣﺴﻴﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺎدورو اﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻛﺮر
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي
أﺟﻨﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺪد ﻣﺎدورو اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﻈﻬﻮره اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻷول ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر ،ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه »ﻫﺠﻮﻣﺎ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ« ﻓﻲ »ﺣﺮب اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺤﻈﺮ اﺳﺘﻐﻼل ﺻﻮر اﻟﻄﻴﺎر اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺗـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮات
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﺗﻔﺎق ﻟﻮﻗﻒ
اﻟﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ ﻃﻮل »ﺧﻂ اﻟﺴﻴﻄﺮة« ﻓﻲ
ً
ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﺖ ﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻣﺠﺪدا
ﺑﻌﺪم اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﺿﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻋﺴﻜﺮي ﻫﻨﺪي إن
اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺬاﺋﻒ
ﻫﺎون واﻟﻨﺎر ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
وأن اﻟﻬﻨﺪ »ردت ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ«.
وﻛـ ــﺎن اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪي أﻋـﻠــﻦ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،إﺳ ـﻘ ــﺎط ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣﻦ
دون ﻃـ ـﻴ ــﺎر )درون( ﻓـ ــﻲ ﻣــﺪ ﻳـﻨــﺔ
ﺟﺎﻧﺠﺎﻧﺎﺟﺎر ﺑــﻮﻻﻳــﺔ راﺟﺎﺳﺘﺎن
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وأول ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻗـ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﻃــﻖ
ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،
راﻓـ ـﻴ ــﺶ ﻛـ ــﻮﻣـ ــﺎر ،إن »ﻧ ـﻴــﻮدﻟ ـﻬــﻲ
ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻤﻘﺎﺗﻼت ﻣﻦ
ﻃ ــﺮاز  ،F16أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨــﻊ ،ﻓﻲ
ﻏـ ــﺎرة اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻫـﻨــﺪﻳــﺔ،
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وإذا ﻛ ــﺎن ذﻟــﻚ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ أﺣ ـﻜــﺎم وﺷـ ــﺮوط اﻟﺒﻴﻊ
ً
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﺗﻼت« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺑﻼده
ً
»ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷـﻬــﻮدا وأدﻟــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﺸﺮت ﻣﻘﺎﺗﻼت
 .«F16وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﻳــﺔ ،اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،أن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﺗﻼت ،F16
ﻓﻲ ﻏﺎرة أﺳﻘﻄﺖ ﻃﺎﺋﺮة ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮاز ﻣﻴﻎ  21اﻟﺮوﺳﻴﺔ.

ﺟﻨﺪي ﻫﻨﺪي ﻳﻮﻗﻒ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ دراﺟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻨﺎﻏﺎر ﺑﻜﺸﻤﻴﺮ أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،أﻣﺲ،
إﺟـ ــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ  11أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ 19
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻧﺎرﻳﻨﺪرا
ﻣـ ـ ـ ــﻮدي ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز
ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ ﻣــﻊ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وﻗ ـ ــﺎل ﺳــﻮﻧ ـﻴــﻞ أرورا ،رﺋـﻴــﺲ

اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،إن
ﻧﺤﻮ  900ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺆﻫﻠﻮن
ﻟـ ــﻺدﻻء ﺑــﺄﺻــﻮاﺗ ـﻬــﻢ ،ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻧﺤﻮ
 15ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ
 18و 19ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ .وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻓــﺮز
اﻷﺻﻮات ﺳﻴﺠﺮى ﻳﻮم  23ﻣﺎﻳﻮ،
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻢ إﻋ ــﻼن اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﻮﺿـ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻷﺣـ ـ ــﺰاب

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮر
اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ أﻋﻘﺎب
اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰب »ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ«
اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪوﺳ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺻ ــﻮر
أﺑ ـﻬ ـﻴ ـﻨــﺎﻧــﺪان ﻓ ــﺎرﺗ ــﺎﻣ ــﺎن ،اﻟـﻄـﻴــﺎر
اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪي اﻷﺳـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي أﻋ ــﺎدﺗ ــﻪ
ً
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أﺧـﻴــﺮا ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﻛﺸﻤﻴﺮ.

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺨﻄﻮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﺗﺨﺎذ "ﺧﻄﻮات
ﺣﺎﺳﻤﺔ" ﺿﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻳﻦ ﻹﻳﺮان" ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ
أﻣﺲ اﻷول.
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ّ
وﺗﻘﻮل إﻳﺮان ،إن اﻧﺘﺤﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ  13ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  27ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق إﻳﺮان ،وأﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ
"ﺟﻴﺶ اﻟﻌﺪل" اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ.

واﺗﻬﻤﺖ إﻳﺮان اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ وﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﺈﻳﻮاء
اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ،واﺳﺘﺪﻋﺖ ﺳﻔﻴﺮ إﺳﻼم آﺑﺎد ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫﺠﻤﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻬﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ .ودﻋــﺎ روﺣــﺎﻧــﻲ ﺧــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻴﺪة ،وأﺷﺎر ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ أﻋﺪاء ﻃﻬﺮان اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
)ﻃﻬﺮان ـ ـ أ ف ب(
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻋ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
ﻧـﻴــﻮدﻟـﻬــﻲ ﻟــﻮﺟــﻪ ﻓــﺎرﺗــﺎﻣــﺎن ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻪ ﻣﻮدي ،وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
»ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮدي ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺼﺒﺢ
ذﻟــﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ! ﻧﺎﻣﻮ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻓﻲ
 «2019وﻧﺎﻣﻮ ﻛﻨﻴﻪ ﻟﻤﻮدي.
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،ﺳـﺘـﺤـﺼــﻞ
ً
ﺑــﺎﻛ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ  2ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ﻣــﻦ دوﻟ ــﺔ اﻹﻣ ـ ــﺎرات ،ﻛﺠﺰء
ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺮض ﻫ ــﺪﻓ ــﻪ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـ ــﻮارد
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎﺋﻠﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻟ ـﺒ ــﺎﻛ ـﺴ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻋــﺎﺑــﺪ
ﻗﻤﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻘﺖ
ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ،ﻛـﺠــﺰء ﻣﻦ
ﻗ ــﺮض ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ  3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر
ﺑﻴﻦ »ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ«
واﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ.
وﻟﻔﺘﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إﻟﻰ أن
ﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن ﺗﻠﻘﺖ ﻗـﺒــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻗﺮﺿﺎ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ  3ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎرات دوﻻر ﻣــﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
)ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ -وﻛﺎﻻت(

وﺑ ـ ــﺪت اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﺷ ـﺒــﻪ ﻣـﺘــﻮﻗـﻔــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،ﻓــﺄﻗ ـﻔ ـﻠــﺖ اﻟـﻤـﺘــﺎﺟــﺮ
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس أﺑـ ــﻮاﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﺗــﻮﻗ ـﻔــﺖ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ .وﻓــﻲ
ﻛﺮاﻛﺎس وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ
 6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻴﺎر
ﺳﻮى ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة .وﻛﺎن ﻋﺸﺮات
اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت اﻟﺘﻲ
أﻟﻐﻴﺖ ،ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻔﺮج ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﻣﺎﻳﻜﻴﺘﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻲ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ »ﺗـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻓــﻲ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﺤـﻴــﺎة« أن  15ﻣﺮﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻲ
ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻮا ﺧــﻼل  48ﺳﺎﻋﺔ ،ﻷن 95
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ وﺣــﺪات ﻏﺴﻞ اﻟﻜﻠﻲ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﺎن
اﻵﻻف ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﺜﻴﺎﺑﻬﻢ

اﻟﺤﻤﺮاء ،ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟــﻰ ﻣــﺎدورو،
ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة ﻣ ـ ـﻀـ ــﺎدة ﻧـﻈـﻤـﻬــﺎ
اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣــﺎدورو» :اﻟﻴﻮم 9 ،ﻣﺎرس،
أﺣﺮزﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻓﻲ
إﻋــﺎدة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ
ﻟـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت ﻛ ـﻬ ــﺮوﻣ ـﻐ ـﻨ ــﺎﻃ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ
وﻗ ــﺮﺻ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗــﻮﺟـﻬـﻬــﺎ
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
أﺣ ــﺪ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﻤﻞ«.
وﻓ ــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻤﺒﻌﻮث
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ إﻟﻴﻮت أﺑﺮاﻣﺰ،
إﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻣـ ـ ــﺎدورو ﻟـﻠـﺘـﻔــﺎوض ﺑ ـﺸــﺄن إﻧـﻬــﺎء
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻮاﻳﺪو.
وأﺿ ـ ــﺎف» :ﻣ ــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺘﺒﻴﻦ أن ﺧﻄﺔ ﻣﺎدورو ﻫﻲ اﻟﺒﻘﺎء«.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ:
ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻌﺪ
ﺷﺎرك اﻟﻜﻮرﻳﻮن اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
أﻣﺲ ﻻ رﻫﺎﻧﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺷﺢ
واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ داﺋﺮة.
وﻳﺴﻴﻄﺮ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﻴﺎدة ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺎ.
وﺗـ ـﺠ ــﺮي اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻛ ــﻞ ﺧ ـﻤــﺲ ﺳ ـﻨــﻮات
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳـﻠـﻄــﺎﺗــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ،وﻳ ـﻌــﺮف ﺑ ـ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.
واﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺎرات ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﺛﺒﺎﺗﺎ »اﻟﻮﺣﺪة
ﺑﻔﻜﺮ واﺣﺪ« ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺳﻮى اﺳﻢ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﺗﻢ إﻗﺮاره
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻗﺘﺮاع ﺣﻤﺮاء.
واﺻﻄﻒ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺻﻮر
ﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ إﻳــﻞ وﺟــﺪه ﻛﻴﻢ إﻳﻞ
ﺳﻮﻧﻎ .ووﺿﻊ ﻗﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي ﺷﺨﺺ
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﺷﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة  99.97ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
إذ إن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﻣــﺎ ﺧﺎرج
اﻟﺒﻼد أو ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ.
وﻛــﺎن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎل ﻣـﺴــﺆول ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺪﻋﻰ ﻛﻮ
ﻛﻴﻮﻧﻎ ﻫﺎك» :ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻳﻠﺘﻒ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ واﺣﺪة« .
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺟ ــﺐ ﻛﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ و«ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺷﺨﺎص ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻣﺮﺷﺤﺎ«.
وﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠــﻮن إﻟ ــﻰ أن اﻻﻗـ ـﺘـ ــﺮاع ﻳ ـﺠ ــﺮي ﻛﻄﻘﺲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ .وﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﺤﺰﺑﻴﻦ
ﺻﻐﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ »اﻟﺤﺰب اﻟﻜﻮري اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«
و«ﺣﺰب ﺷﻮﻧﺪوﻳﺴﺖ ﺷﻮﻧﻐﺪو«.
واﻟـﺤــﺰﺑــﺎن ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺎن رﺳﻤﻴﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺤــﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ،
إذ ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮن ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن إﻟــﻰ أن وﺟﻮدﻫﻤﺎ
ﺑﻤﻌﻈﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض دﻋﺎﺋﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺗﻌﺰز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﺟﻤﻴﻊ »اﻟﻄﻘﻮس اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ« ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻻء اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻨﺎس
»ﻳـﻌـﺒــﺪون اﻟ ــﺮﻣ ــﻮز« .ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺛ ـﻨ ــﺎء ،ﺟ ــﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻮ اﺣﺘﻔﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ.
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رياضة
األبيض في مهمة صعبة أمام الجزيرة األردني
ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس االتحاد اآلسيوي
أحمد حامد

يدخل فريق الكويت لكرة
القدم في مهمة صعبة
بكأس االتحاد ًاآلسيوي،
عندما يحل ضيفا مساء
اليوم على الجزيرة األردني
في عمان ،ضمن منافسات
الجولة الثانية بالمجموعة
الثانية.

 ٦:٣٠م

يتطلع فريق الكويت لكرة القدم إلى تحقيق فوزه
األول في ظهوره الثاني بكأس االتحاد اآلسيوي،
ً
وذل ــك عندما يحل ضيفا على الـجــزيــرة األردن ــي،
مساء اليوم ،ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ً
وكان الكويت قد تعادل سلبيا في الجولة األولى
أمام االتحاد السوري ،في حين تعادل بهدف لمثله
الفريق األردني مع النجمة اللبناني ،بما يعني أن
كل فريق من فرق المجموعة لديه نقطة واحدة.
ويعول األبيض على المباراة للعودة إلى سكة
االنتصارات ،التي غابت عن الفريق في مواجهتي
القادسية بالدوري الممتاز ،وأمام االتحاد السوري
في كأس االتحاد.
وتشهد صـفــوف الـكــويــت ،ال ــذي خــاض حصته
التدريبية األخيرة ،أمس ،على ملعب المباراة استاد
عـمــان الــدولــي ،غـيــاب فهد الـهــاجــري ،والـبــرازيـلــي
لــوكــاس بــداعــي اإلصــابــة ،إلــى جانب حمزة لحمر
ومشاري غنام لعدم قيدهما في البطولة اآلسيوية،
في حين تخلف طالل جازع لظروف دراسية.
وعمل الجهاز الفني في الكويت ،خــال الفترة
الماضية ومنذ الخسارة أمام القادسية ،على تأهيل
الالعبين ذهنيا ونفسيا للمواجهة األردنية ،السيما
أن المضيف متصدر الدوري األردني للمحترفين
ويملك مقومات كبيرة لمجاراة األبيض في المباراة.
ً
كما شهدت الفترة األخيرة شرحا لطريقة لعب
الفريق األردني وأبرز المفاتيح التي يجب مراقبتها
في المباراة ،والطريقة التي سيخوض بها األبيض
المواجهة.
ويـ ـ ــدرك ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ف ــي ال ـك ــوي ــت أن فــريــق
الجزيرة يملك معلومات كافية عن األبيض ،السيما
أن األخير تواجد منذ فترة في مواجهة الوحدات
األردنـ ــي ،فــي م ـبــاراة ملحق دوري األب ـط ــال ،التي
حسمها الكويت .2/3

حميد ال ـقــاف ،إل ــى جــانــب ربــاعــي الــدفــاع سامي
الصانع وفهد حمود وحسين حاكم وحميد ميدو،
وفي الوسط عصام العدوة وطالل الفاضل وشريدة
الشريدة وفيصل زايد ،وفي الهجوم جمعة سعيد
ويعقوب الطراروة.
ويرتكز الكويت في توليفته على  3العبين
فـ ــي خـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط ،هـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدوة وال ـف ــاض ــل
والشريدة ،من أجل منح ثنائي الهجوم جمعة
سعيد وفيصل زايد حرية الحركة ،على أن تكون
مهمة يعقوب الطراروة هز الشباك.
وأوكل عبدالله إلى سامي الصانع وحميد
ميدو مهمة تقديم الدعم الهجومي من على
األطراف ،على أن يكتفي حسين حاكم وفهد
حمود بالمهام الدفاعية في بداية المباراة،
لحين وضوح الرؤية بالنسبة لفريق الجزيرة.
وطــالــب م ــدرب الـكــويــت الالعبين بـضــرورة
استغالل الفرص ،وخوض المباراة بأريحية
ً
تامة ،السيما أن مشوار التأهل ال يزال طويال.

جاهزية أردنية
في المقابل يدخل فريق الجزيرة المباراة
بمعنويات مرتفعة ،كونه نجح منذ أيــام في
استعادة صدارة الدوري األردني للمحترفين،
بفوزه على ذات راس بهدفين مقابل هدف.
ويـضــم الـفــريــق األردنـ ــي فــي صـفــوفــه أسـمــاء
معروفة للجانب الكويتي أمثال فــراس شلباية
ومحمود مرضي ،والحارس أحمد عبدالستار.
وي ـت ـط ـلــع أص ـح ــاب األرض الس ـت ـغ ــال عــامـلــي
األرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ،وتحقيق
أفضلية في المجموعة ،قبل دخول مراحل الحسم.

التوليفة وخطة المباراة
يعول الكويت في مواجهة الوحدات على الحارس

الجهراء يسعى لتجديد
تعاقده مع أولسن وديمبلي
●

عبدالرحمن فوزان

تتجة الـنـيــة ل ــدى ادارة الـفــريــق االول لـكــرة ال ـقــدم بـنــادي
الجهراء الى تجديد التعاقد مع محترفي الفريق االسترالي
اولسن والفرنسي ديمبلي بعد ظهورهما بمستويات مميزة
منذ انضمامهما للفريق في يناير الماضي ،ومساهمتهما في
تقدم الفريق ،ووداعه المركز االخير على سلم ترتيب دوري
فيفا والقفز الى المركز السابع برصيد  12نقطة.
وبدأت ادارة الكرة مفاوضاتها الفعلية مع ممثلي الالعبين
للتجديد موسمين متتالين ،وذلك لقطع الطريق امام االندية
المنافسة التي باتت تراقبهما بعد تألقهما الالفت.
ويتخوف مجلس ادارة نــادي الجهراء من تكرار ما حدث
مع هداف الفريق السابق الكاميروني رونالد والذي انتقل الى
القادسية مطلع الموسم الحالي بعد انضمامه للجهراء في
منتصف الموسم الماضي وتألقه بشكل الفت.
على الصعيد ذاته ،بات استمرار مدافع الفريق الكاميروني
ارون مــع الجهراء مرحبا بــه ،لكن حتى االن لــم تدخل ادارة
الجهراء في مفاوضات مع الالعب وتؤجل االمــر الــى نهاية
الموسم ،بينما يبدو مستقبل المهاجم دينجر خارج اسوار
ال ـنــادي رغ ــم تحسن مـ ــردوده بشكل واض ــح خ ــال الـجــوالت
االخيرة من الدوري.

فريق الكويت لكرة القدم

تفوق عماني  -إيطالي في بطولة «الشراع»
اختتمت بطولة الكويت الدولية
ل ـل ـقــوارب ال ـشــراع ـيــة ،أم ــس األول،
فعاليات نسختها ا ل ـ  12بتوزيع
ال ـجــوائــز عـلــى ال ـفــائــزيــن وتـكــريــم
الحكام والجهات المشاركة التي
تنظمها لجنة الشراع والتجديف
وال ـ ـكـ ــايـ ــاك فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـب ـح ــري
الرياضي الكويتي.
و شـهــدت النتائج النهائية من
الـبـطــولــة ،الـتــي تضمنت مشاركة
دول ـ ـيـ ــة واس ـ ـعـ ــة ف ـ ــوز ال ـم ـت ـســابــق
م ــالـ ـيـ ـك ــة بـ ـيـ ـل ــوم ــي م ـ ــن إي ـط ــال ـي ــا
بالمركز األول في فئة (االوبتمست)
وحل موسى بيلومي من إيطاليا
ً
ثانيا ويحيي الفخراني من مصر
ً
ثالثا.
وفــي منافسات فئة (لـيــزر )4.7
شـ ـه ــدت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة ف ــوز
المتسابق البراء النوفلي من عمان
في المركز األول ،يليه يعقوب شاه
ً
من الكويت ثانيا وعلي الفليكاوي
ً
من الكويت ثالثا.
وأش ــاد رئـيــس الـنــادي البحري

الـ ـ ـل ـ ــواء ف ـه ــد ال ـف ـه ــد بــال ـم ـشــاركــة
الواسعة للبطولة والنجاح الكبير
الذي حققته ،والتي تأتي في إطار
احتفاالت النادي بأعياد الكويت
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أش ـ ـ ــاد بــال ـل ـج ـنــة
الـتـنـظـيـمـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا نــائــب
الـ ـمـ ـش ــرف ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـط ــول ــة عـلــي
الـفـيـلـكــاوي وفـ ــرق الـعـمــل ولجنة
ال ـت ـح ـك ـيــم ال ــدولـ ـي ــة ،وبــااله ـت ـمــام
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـظــت ب ــه م ــن قبل
وسائل.
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح مـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــل ،قـ ــال
أمين السر للنادي البحري خالد
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــودري ،إن الـ ـبـ ـط ــول ــة ظ ـه ــرت
ً
بالصورة المتوقعة لها ،مشيرا إلى
أنـهــا تشكل إضــافــة إلــى الالعبين
ومـتـســابـقــي ال ـق ــوارب الكويتيين
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن ل ـم ــا ك ـ ــان ل ـه ــا مــن
دور فــي ا حـتـكــا كـهــم ومنافستهم
ل ـم ـت ـســاب ـق ـيــن مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف دول
العالم.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــودري أن ع ـلــى
الالعبين والرياضيين الكويتيين

تتويج الفائزين في البطولة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ومـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـت ـم ــري ــن
لتحسين أدائهم وللمنافسة على
البطوالت المقبلة والتجهيز ألي
استحقاق محلي ودولي.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـبـ ـط ــول ــة ان ـط ـل ـق ــت
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ت ـض ـم ـنــت

بطوالت الشراع في الكويت ومن
خــال مشاركة  18دولــة تنافسوا
في ثالث فئات (ليزر راديال) و(ليزر
 )4.7و(أوبتسمت) بمشاركة 74
ً
العبا والعبة.
(كونا)

اجتماع تنسيقي الستضافة
تصفيات كأس آسيا
ُعقد في الساعة الـ  11من صباح أمس
األحــد بمقر اتحاد كــرة القدم االجتماع
التنسيقي للتصفيات المؤهلة لكأس
آس ـيــا تـحــت  23عــامــا ،بـحـضــور األمـيــن
العام لالتحاد د .محمد خليل ،وعضو
م ـج ـلــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد ،رئ ـي ــس لـجـنــة
ال ـم ـســاب ـقــات خ ــال ــد ال ـش ـم ــري ،ورؤس ـ ــاء
الـ ـلـ ـج ــان ال ـع ــام ـل ــة وم ـم ـث ـل ــي ال ـ ـ ـ ــوزارات
والهيئات المعنية.
وتطرق الحضور إلى آخر استعدادات
اللجان العاملة بــاالتـحــاد ،على أن تتم
م ـنــاق ـشــة ج ـم ـيــع األمـ ـ ــور ف ــي االج ـت ـمــاع
التنسيقي المقبل.
وأكد خليل ضرورة االستعداد بصورة
ج ـ ـيـ ــدة السـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ق ـبــل
وقــت كبير ،السيما أنـهــا تحت إشــراف
ً
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،م ـطــال ـبــا الـحـضــور
بـتـحــد يــد جميع ا لـمــا حـظــات المتعلقة
باالستضافة خــال اليومين المقبلين،
وذلـ ـ ـ ــك ل ـم ـن ــاق ـش ـت ـه ــا خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع
التنسيقي المقبل.

بطاقتا دشتي تمنحان الكويت الفوز
ختام ناجح لبطولة جابر العبدالله للرماية كاظمة يسعى إلى تعديل
مساره أمام السالمية في «اليد» على القادسية في الطائرة
●

محمد عبدالعزيز

يسعى فريق كاظمة لكرة اليد لتعديل مساره قبل نهاية القسم
األول "الذهاب" في الدوري الممتاز للعبة ،وذلك عندما يلتقي
في الخامسة من مساء اليوم نظيره السالمية على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،وفي السادسة والنصف مساء
يلعب برقان مع العربي في مواجهة لن تقل أهمية ،وذلك ضمن
منافسات الجولة الخامسة واألخيرة من القسم األول للمسابقة.

كاظمة والسالمية

صورة جماعية لراعي البطولة مع الفائزين خالل حفل الختام
اخ ـت ـت ـم ــت ب ـط ــول ــة ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـع ـب ــدال ـل ــه
للرماية مساء أمس ،بتتويج الفائزين والفائزات
بـمـنــافـســاتـهــا ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت  3أيـ ـ ــام ،وشـمـلــت
مسابقات الرماية األولمبية "البندقية" و"المسدس"
و"القوس والسهم" لفئات الرجال والسيدات.
وأسـ ـف ــرت م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة ،ال ـت ــي شـهــدت
مشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي ،عن
إح ــراز الــرامــي عبدالله الحربي مــن رمــاة النادي
المرتبة األول ــى بمسابقة رمــايــة بندقية الـهــواء
لمسافة  10أمتار للرجال.
وفــي الفئة نفسها ،فــاز الــرامــي علي المطيري
بالمركز األول في مسابقة رماية مسدس الهواء 10
أمتار للرجال ،في حين حصل الرامي عبدالله طه
على لقب مسابقة رماية القوس والسهم األولمبي.
وتمكن الــرامــي عبدالله مــال الله مــن نيل لقب
مسابقة رماية القوس والسهم مركب ،في حين فاز
الرامي حاتم العصيمي بالمركز األول بمسابقة
رماية القوس والسهم للفئة المفتوحة.

وفــي منافسات فئة الـسـيــدات تمكنت الرامية
مريم أرزوقي من إحراز لقب مسابقة رماية بندقية
الهواء لمسافة  10أمتار ،في حين توجت الرامية
أميرة المرضي بلقب مسابقة رماية مسدس الهواء
لمسافة  10أمتار.
مــن جهته ،أعــرب ممثل راعــي البطولة الشيخ
عبدالله الـمـبــارك ،عقب حفل الختام ،عــن تشرفه
بحضور هذا الحفل ،وتكريمه للرماة والراميات
الفائزين بمنافساتها ،مشيدا بالتنظيم المميز
للنادي للبطولة.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس ن ــادي الــرمــايــة دعـيــج
العتيبي إن البطولة ظهرت بمستوى فني جيد،
فــي ضــوء مشاركة عــدد مــن الــرمــاة المميزين من
النادي والحرس الوطني ،معربا عن اعتزازه وكل
منتسبي النادي بتنظيم مثل هذه البطوالت التي
تحمل أسماء رجاالت الكويت الذين دعموا النادي
منذ تأسيسه.
(كونا)

فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يأمل البرتقالي ،الــرابــع ب ــ 3نـقــاط ،في
استعادة اتزانه وحصد أول نقطتين في دوري الكبار ،بعدما
تجرع مرارة الهزيمة مرتين على يد العربي والكويت ،وتعادل
أمــام برقان ،وذلــك عبر بوابة السماوي األخير بنقطة واحــدة،
والمتعطش كذلك للفوز األول بعد خسارتين وتـعــادل بطعم
الفوز مع العربي في الجولة الماضية.
ومـعـلــوم أن الـبــرتـقــالــي حـقــق وصــافــة ال ــدوري ال ـعــام ،وكــان
ً
األقرب حسابيا لمنافسة الكويت على اللقب ،لكن األداء الباهت
في المباريات الثالث السابقة وضع عالمة استفهام كبيرة على
مستوى الفريق الذي يضم عددا كبيرا من العناصر المميزة ،لذا
سيحاول مدربه الجزائري رابح غربي تالفي األخطاء السابقة
ومشكلة غياب الحارس األساسي عبدالعزيز الظفيري بداعي
ً
اإلصابة للنهوض مجددا قبل فوات األوان.

برقان والعربي
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يطمح بــرقــان الـثــالــث ب ــ 3نـقــاط في
استغالل معنويات العبيه المرتفعة ،بعد التعادل مع كاظمة
في الجولة قبل الماضية ،طمعا في االقتراب خطوة من وصافة
ً
الترتيب على حساب العربي المتراجع كثيرا في الفترة األخيرة
والـســاعــي إلــى الـنـهــوض م ـجــددا ،بعدما فــرط فــي فــوز محقق
وتعادل بصعوبة مع السالمية في الجولة الماضية.

حسمت البطاقتان الحمراوان
ال ـل ـت ــان ح ـص ــل ع ـل ـي ـه ـمــا فــريــق
القادسية للكرة الطائرة الفوز
ل ـل ـكــويــت ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا رفــض
العـ ـ ــب األص ـ ـفـ ــر ن ــاص ــر دش ـتــي
الـ ـخ ــروج م ــن ال ـم ـل ـعــب مـخــالـفــا
ق ــرار الحكم إثــر اصــابـتــه بقطع
فــوق حاجبه األيمن في النقاط
األخ ـ ـي ـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ــرابـ ــع
والـنـتـيـجــة تـشـيــر إل ــى الـتـعــادل
 ،26-26لـيـنـتـهــي ال ـل ـق ــاء بـفــوز
األبـيــض بثالثة أش ــواط مقابل
شوط واحد (25- ،17-25 ،25-20
.)28-26 ،15
وات ـ ـس ـ ـمـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـت ــي
جمعت الـفــريـقـيــن ،أم ــس االول،
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة يـ ــوسـ ــف الـ ـغ ــان ــم
بنادي كاظمة ،باإلثارة والندية
وتبادل السيطرة على مجرياتها
ب ــأف ـض ـل ـي ــة ش ــوطـ ـي ــن ل ـل ـكــويــت
مـقــابــل ش ــوط لـلـقــادسـيــة ،وفــي
الـشــوط الــرابــع اشتعل الـصــراع
في النقاط األخيرة بعد إصابة
دشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ـ ــه ط ـب ـي ــب
الفريق االجراءات الالزمة داخل
ال ـم ـل ـعــب ،ب ـعــدهــا ط ـلــب الـحـكــم
األول للمباراة خالد الحشاش
خـ ــروجـ ــه مـ ــن ال ـم ـل ـع ــب نـتـيـجــة
مالحظته وجــود نزيف (ظهور
الدم) ،وطالب باستبداله بصورة
ً
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،نـ ـ ـظ ـ ــرا الن ـت ـه ــاء
تبديالت فريقه ،مما سيترتب
عليه عدم مشاركته في المباراة
م ــرة أخـ ــرى ،لـكــن دش ـتــي رفــض

ضربة ساحقة من ناصر دشتي
تنفيذ قرار الحكم مما نتج عنه
توجيه بطاقة صفراء "لفت نظر
إداري لـلـفــريــق نـتـيـجــة تــأخـيــر
اللعب" في البداية ،وبعدها تم
تصعيد العقوبة مرتين ببطاقة
حـ ـ ـم ـ ــراء ب ـن ـق ـط ــة ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــرة،
لينتهي الشوط واللقاء لمصلحة
الكويت.

ً
األصفر يقدم احتجاجا

مــن جانبه ،أكــد مدير اللعبة
ب ـ ـنـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة د .حـسـيــن
ا لـ ـقـ ـبـ ـن ــدي ،أن إدارة األ صـ ـف ــر
س ـ ـت ـ ـقـ ــدم اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــا رس ـم ـي ــا
لــاتـحــاد ،على نتيجة المباراة
ً
نظرا لوجود أخطاء في تنفيذ
الـ ـق ــان ــون ،ألن هـ ـن ــاك بـ ـن ــدا فــي

( تصوير جورج ريجي)
الالئحة ينص على أنه في حالة
وجود نزيف من األنف البد من
ً
استبدال الالعب ،مشيرا إلى ان
اصابة دشتي ال تنطبق عليها
الالئحة ،وتم عالجه وكان جاهزا
الستئناف اللعب مع فريقه ،لكن
الحكام رفضوا ذلك.

فوز كاظمة
وفي مباراة أخرى ،جرت أمس
االول ،فــاز كاظمة على العربي
ب ـثــاثــة أشـ ـ ــواط ن ـظ ـي ـفــة ،بــذلــك
انفرد البرتقالي بقمة الترتيب
ب ـ ـ  12ن ـق ـط ــة ،ي ـل ـيــه ال ـقــادس ـيــة
فــي المركز الثاني ب ـ  11نقطة،
وحل الكويت ثالثا بـ  10نقاط،
والعربي رابعا بـ  9نقاط.
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برشلونة يهزم رايو فاليكانو
ويعزز صدارته لليغا
عزز فريق برشلونة صدارته
للدوري اإلسباني لكرة القدم
بتغلبه على ضيفه رايو فاليكانو
 1-3خالل المباراة التي
جمعتهما ،أمس األول ،في
الجولة السابعة والعشرين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

حـ ـ ـقـ ـ ــق ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
ال ـم ـت ـص ــدر ووصـ ـيـ ـف ــه أت ـل ـتـي ـكــو
ً
مدريد فوزه الرابع تواليا ،فبقي
الـ ـف ــارق بـيـنـهـمــا  7نـ ـق ــاط ،أمــس
األول ،ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـ ـ  27مــن
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،قبل
استحقاقهما المهمين األسبوع
المقبل في دوري أبطال أوروبا.
وقـلــب برشلونة حــامــل اللقب
تأخره أمام ضيفه رايو فايكانو
إلــى فــوز  1-3على غــرار أتلتيكو
مـ ــدريـ ــد الـ ـف ــائ ــز ب ـص ـع ــوب ــة عـلــى
ضيفه ليغانيس -1صفر.
وي ـل ـت ـقــي ب ــرش ـل ــون ــة ب ـع ــد غــد
ض ـي ـفــه ل ـي ــون ال ـفــرن ـســي (ص ـفــر-
ً
صفر ذهابا) ،فيما يحل أتلتيكو
ً
ً
مدريد غدا ضيفا على يوفنتوس
اإلي ـط ــال ــي ب ـعــد تـحـقـيـقــه نتيجة
ً
جيدة ذهابا بفوزه -2صفر.
في المباراة األولى ،على ملعب
"ك ــام ــب ن ـ ــو" ،اس ـت ـعــد بــرشـلــونــة
ل ـم ـب ــاراة ل ـي ــون بـتـشـكـيـلــة قــويــة
ضمت نجمه األرجنتيني ليونيل
ميسي وال ـهــداف األوروغــويــانــي
لــويــس س ــواري ــز ،بـيــد أن مــدربــه
أرنستو فالفيردي أراح الكرواتي
إيفان راكيتيش والفرنسي عثمان
ديمبيلي وسيرجي روبــرتــو في
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ،ف ــي حين
غاب قلب الدفاع الفرنسي كليمان
النغليه إليقافه.
ً
وأصبح ميسي ( 31عاما) ثاني
ً
أكثر الالعبين خوضا لمباريات
الـ ـ ـ ـ ــدوري مـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة ()443
ً
متخطيا زميله السابق أندريس

إينييستا ،في حين يحتل المركز
األول زميله السابق أيضا تشافي
(.)505
وخ ـ ــاض بــرش ـلــونــة ال ـم ـب ــاراة
ً
قـ ــادمـ ــا م ــن ان ـت ـص ــاري ــن مـهـمـيــن
ً
ج ــدا فــي الـ ــدوري خ ــارج قــواعــده
على إشبيلية القوي ( )2-4وريال
مدريد (-1صفر) ،إضافة إلى الفوز
ال ـك ــاس ــح ع ـلــى األخ ـي ــر ف ــي اي ــاب
نصف نهائي الكأس (صفر.)3-
وض ـ ـغ ـ ــط بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة م ـط ـلــع
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ع ـ ـبـ ــر مـ ـيـ ـس ــي ()23
وال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو
مــن ت ـســديــدة ســانـحــة ( .)24لكن
ً
ً
فــايـكــانــو لــم يـكــن خـصـمــا سـهــا،
فـخـســر الع ــب ال ــوس ــط التشيلي
أرت ـ ـ ــورو فـ ـي ــدال الـ ـك ــرة لـيـنـطـلــق
الضيف بمرتدة سريعة وصلت
إلى مهاجمه راوول دي توماس،
فأطلق تسديدة جميلة من خارج
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي الـ ــزاويـ ــة ال ـي ـســرى
البعيدة لأللماني م ــارك أنــدريــه
ً
تير شتيغن ( ،)25رافعا رصيده
ً
إلى  11هدفا هذا الموسم.
لكن برشلونة عادل قبل انتهاء
الـ ـش ــوط األول م ــن ض ــرب ــة ح ــرة
من الجهة اليمنى لعبها ميسي
جميلة على القائم القريب ،تابعها
قلب الدفاع جيرار بيكيه برأسه
ً
قوية ( ،)39مسجال رابــع أهدافه
هذا الموسم.
مطلع الـشــوط الـثــانــي ،حصل
بــرشـلــونــة عـلــى رك ـلــة ج ــزاء بعد
عــرقـلــة عـلــى الـبــرتـغــالــي نلسون
سيميدو ،ترجمها ميسي عكس

ً
هدفا في مرمى رايو فايكانو
سواريز نجم برشلونة يحرز
ً
ات ـ ـجـ ــاه الـ ـ ـح ـ ــارس ( ،)51رافـ ـع ــا
ً
رصيده إلى  26هدفا في صدارة
ترتيب الهدافين مــع  12تمريرة
ً
ح ــاس ـم ــة و 651ه ــدف ــا ف ــي 800
مباراة في مسيرته االحترافية.
وبـ ـع ــد دق ـي ـق ـت ـيــن م ــن دخ ــول ــه
بديال لكوتينيو ،مرر راكيتيتش
ع ــرض ـي ــة م ـق ـش ــرة إل ـ ــى س ــواري ــز
ً
ل ـي ـس ـجــل الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث راف ـع ــا
ً
رصيده إلى  17هدفا في المركز
الثاني في ترتيب الهدافين (،)82
لـيـحـقــق بــرشـلــونــة ف ــوزه الـثــالــث
ً
عشر تواليا على فايكانو.
ورأى فالفيردي بعد الفوز "من
ً
ال شيء سجلوا هدفا ،لكنه جميل.
ال ـفــوز عـلــى أي فــريــق صـعــب في
هذه الليغا".

وعــن الدفع بديمبيلي أضاف
"كــانــت الفكرة أن نشتت دفاعهم
المؤلف مــن خمسة العبين .كان
ً
صعبا اللعب في العمق وشعرنا
أننا بحاجة للقوة على الجناحين
ول ـهــذا دخ ــل .فــي ال ـشــوط الثاني
استفدنا أكثر من العمق".

أتلتيكو يهزم ليغانيس
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة عـلــى
ملعب "واندا متروبوليتانو" ،دخل
فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني مـبــاراتــه مــع صاحب
الـمــركــز الـثــالــث عـشــر وذه ـنــه في
ً
تورينو حيث يحل الثالثاء ضيفا
على يوفنتوس.
ولعب سيميوني دون الثنائي

الموقوف األوروغــويــانــي دييغو
غودين وكوكي ،فيما غاب بسبب
اإلص ــاب ــة ال ـظ ـه ـي ــران ال ـبــرازي ـلــي
فيليبي لويس والفرنسي لوكاس
ه ــرن ــان ــدي ــز والـ ـمـ ـه ــاج ــم دي ـي ـغــو
كوستا ،وجلس المهاجم الفارو
مــوراتــا على مقاعد الـبــدالء بعد
تسجيله ثنائية على أرض ريال
سوسييداد (-2صفر).
ونـجــح ليغانيس فــي الـشــوط
األول بــال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى الع ـبــي
أت ـل ـت ـي ـكــو م ــن دون ص ـن ــاع ــة أي ــة
ف ـ ــرص ـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ع ـ ـلـ ــى م ــرم ــى
السلوفيني يان أوبالك.
في المقابل ،كان أتلتيكو األكثر
ً
اسـ ـتـ ـح ــواذا ل ـك ــن دون جـمــاعـيــة
ونجاعة.

وك ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي
أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان األق ـ ـ ــرب إل ــى
التسجيل مع كرة فوق العارضة
( )6وأخرى بعيدة المدى صدها
الحارس األوكراني الشاب آندري
لــون ـيــن ( ،)30ف ـي ـمــا سـ ــدد العــب
الوسط الغاني النشيط توماس
بارتي من خارج المنطقة بجانب
القائم االيسر (.)18
ف ـ ـ ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــة ،أج ـ ـ ـ ــرى
سيميوني تغييرين فأراح نجمه
غــريــزمــان والـظـهـيــر الكولومبي
الشاب أندريس سوالنو المشاركة
فــي مـبــاراتــه األول ــى مــع أتلتيكو
ل ـح ـســاب ال ـفــرن ـســي تــومــا لـيـمــار
وساوول نيغيس.
وأثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرت ال ـ ـت ـ ـبـ ــديـ ــات أمـ ـ ــام

أك ــد سـ ــاؤول نـيـيـغـيــز ،العــب
وسط أتلتيكو مدريد وصاحب
هدف االنتصار على ليغانيس،
في اللقاء الذي أقيم السبت على
ملعب (وان ــدا ميتروبوليتانو)
ضـمــن الـجــولــة ال ـ ــ 27لـلـيـغــا ،أن
ً
الـفــوز "مهم ج ــدا" قبل مواجهة
يوفنتوس في إياب ثمن نهائي
دوري األب ـط ــال م ـســاء الـثــاثــاء
المقبل.
وسجل ســاؤول هــدف اللقاء
ال ــوحـ ـي ــد ،ب ـع ــد أن ت ــاب ــع رك ـلــة
الـ ـ ـج ـ ــزاء الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا بـنـفـســه
داخ ــل الـشـبــاك ،بعد أن تصدى
لها الحارس األوكــرانــي الشاب
أندري لونين.
وق ــال الع ــب الــوســط الــدولــي
في تصريحات تلفزيونية عقب
الـلـقــاء "ال ـحــارس تــوقــع الــزاويــة

ال ـت ــي س ــأس ــدد فـيـهــا وت ـصــدى
ل ـ ـل ـ ـكـ ــرة ،ول ـ ـكـ ــن ل ـح ـس ــن ال ـح ــظ
تابعتها داخل الشباك".
وأقـ ـ ـ ــر صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـ ـ ــ 24ع ــام ــا
بصعوبة الفوز الذي تحقق على
الجار الـمــدريــدي" ،إنــه انتصار
م ـه ــم وص ـ ـعـ ــب .لـ ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
فرص كثيرة من الفريقين".
وحول مواجهة بطل إيطاليا

ل ـي ـغــان ـيــس ال ـف ــائ ــز م ــرت ـي ــن فـقــط
خارج أرضه هذا الموسم ،فسقط
األرجنتيني أنـخــل كــوريــا داخــل
المنطقة ،ليحتسب الحكم ركلة
جـ ــزاء س ــدده ــا س ـ ــاوول فـصــدهــا
الحارس قبل أن يتابعها بيسراه
في الشباك (.)50
ووقفت بعدها العارضة أمام
ت ـس ــدي ــدة ب ـع ـيــدة ل ـب ــارت ــي (،)52
ث ــم ضــربــة ح ــرة خ ـط ـيــرة لليمار
تعملق لــونـيــن فــي صــدهــا (،)61
ق ـب ــل أن ي ـب ـح ــث ل ـي ـغــان ـيــس عــن
هدف التعادل دون فائدة ،لينهي
أتـلـتـيـكــو ع ــاش ــر مـ ـب ــاراة ل ــه هــذا
الموسم دون أن تهتز شباكه.

ً
ً
اإلصابة تهدد مشاركة ديمبلي أمام ليون سيميوني :أتمنى أن نحافظ على ساؤول :حققنا فوزا مهما
أع ـل ــن ن ـ ــادي بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ت ـع ــرض العـبــه
الفرنسي عثمان ديمبلي إلصابة عضلية في الفخذ
اليسرى خالل مباراة الفريق التي فاز فيها على رايو
فاليكانو  1-3مساء السبت ضمن منافسات الــدوري
اإلسباني.
وأوضـ ــح بــرشـلــونــة أن "ال ـطــاقــم الـطـبــي لبرشلونة
والفحوص األولية التي أجريت على ديمبلي أكدت
تعرضه إلصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين
ً
بالفخذ اليسرى" ،مبينا أن هذه اإلصابة رغم أنها
طفيفة ،فإنها تـهــدد بـشــدة مـشــاركــة الــاعــب مع
برشلونة في مباراته المقررة أمام ليون الفرنسي
بعد غد في إيــاب الــدور الثاني (دور الستة عشر)
لدوري أبطال أوروبا ،وسيحدد الفحص الطبي مدى
إمكانية مشاركته.
وكــان ديمبلي شــارك مع بداية الشوط الثاني في
مباراة رايو فاليكانو ،وظل حتى نهاية المباراة ،لكنه
علم بعد نهاية المباراة أن اإلصابة قد تحرمه خوض
مباراة ليون.

هذا المستوى

ديمبلي

ق ــال ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ألتلتيكو
م ـ ــدري ـ ــد ،األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي دي ـي ـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ،أمـ ــس األول ،عـقــب
انـ ـتـ ـص ــار ف ــري ـق ــه ال ـص ـع ــب عـلــى
ضيفه ليغانيس بـهــدف نظيف
على ملعب واندا ميتروبوليتانو،
ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة  27ل ـل ـي ـغ ــا ،إن ــه
ي ـت ـم ـن ــى "ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ن ـفــس
القوة" التي ظهر بها الفريق أمام
ليغانيس ،غدا ،عندما يحل ضيفا
على يوفنتوس اإليطالي في إياب
ثمن نهائي دوري األبطال.
وقال سيميوني ،في تصريحات
ب ـع ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة" ،ح ــاولـ ـن ــا ال ـف ــوز
بالمباراة بالالعبين المتاحين.
وحول مواجهة "البيانكونيري"
غـ ـ ـ ـ ــدا ،فـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــاب ث ـ ـمـ ــن ن ـه ــائ ــي

بيكيه :كوتينيو سيظهر أفضل ما لديه
أعـلــن ج ـيــرارد بيكيه ،مــدافــع برشلونة،
دعـ ـم ــه ل ــزم ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـف ــري ــق ال ـك ـت ــال ــون ــي،
الـبــرازيـلــي فيليبي كــوتـيـنـيــو ،ال ــذي واجــه
بعض صــافــرات االسـتـهـجــان مــن جماهير
"الكامب نو" ،مؤكدا أن البرشا يحتاج إلى
"الـنـسـخــة األف ـض ــل" مــن الــاعــب الـبــرازيـلــي
فــي ه ــذا المنعطف الـحــاســم فــي الـمــوســم،
ومشيرا إلى أنه مقتنع تماما بأنه "سيقدم
أفضل ما لديه".
وأكــد بيكيه أن كوتينيو يقدم "موسما
جيدا" ،ولكنه أقر بأن التطلعات كانت أكبر
بعد المبلغ الكبير الــذي دفــع فيه من أجل
االنتقال من ليفربول اإلنكليزي منتصف
الموسم الماضي.
وقال "يجب احترام آراء الجماهير ،ولكننا
كــزمــاء فــي نفس الـفــريــق ،ندعمه جميعا،
ألننا نحتاج إلى أفضل نسخة لديه في هذا
المنعطف الحاسم من الموسم ،ومتأكد من
أنه سيظهر كذلك".

سيميوني

"الـتـشــامـبـيــونــز ل ـي ــغ" ،واألج ـ ــواء
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــم ف ـ ـ ــي م ـل ـع ــب
أل ـي ــان ــز س ـت ــادي ــوم ،أك ــد ال ـم ــدرب
األرجنتيني أن هذا أمر طبيعي،
نظرا لـ"أهمية اللقاء الكبيرة".

ساؤول
غـ ــدا ف ــي إي ـ ــاب دور ال ـ ـ ــ 16على
ملعب (أليانز ستاديوم) ،عقب
ف ــوز "الــروخ ـي ـبــان ـكــوس" على
مـلـعـبـهــم ف ــي ال ــذه ــاب بثنائية
ن ـظ ـي ـفــة ،قـ ــال "س ـت ـك ــون م ـب ــاراة
صعبة .جماهيرنا ستكون هناك
لمؤازرتنا .سنرتاح قليال اآلن،
ثم سنفكر في يوفنتوس".

تشيزني :كريستيانو سيقودنا
للتأهل على حساب أتلتيكو

وح ــول مستقبل الـفــريــق الكتالوني في
بطولة الليغا التي يتصدرها البرشا بفارق
 7ن ـقــاط ع ــن أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،ق ــال بيكيه
إنه ال يستبعد أي منافس (في إشــارة إلى
ريــال مدريد) حتى تكون األمــور محسومة
"حسابيا".
وأش ــار إلــى أن "الـتــاريــخ يقول إنــه يجب
مواصلة الفوز وحصد النقاط ،ألنه إذا لم
تفعل فسيكون هناك تسرع وتوتر ،نبتعد
ب ـف ــارق ج ـيــد ع ــن أتـلـتـيـكــو وري ـ ــال م ــدري ــد،
واآلن سننتظر ماذا ستسفر عنه الجوالت
المقبلة".
وعلى المستوى الشخصي ،أبدى المدافع
ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــق س ـع ــادت ــه ب ــال ـع ــودة إلــى
التسجيل ،وبـهــدف مـهــم (ال ـت ـعــادل) قـبــل 6
دقائق من نهاية الشوط األول.
(إفي)

بيكيه

أعـ ـ ـ ــرب حـ ـ ـ ــارس ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي،
البولندي فويتشيك تشيزني ،عن ثقته بأن
البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقود فريقه
للعودة والتأهل من ثمن نهائي دوري األبطال
على حساب أتلتيكو مدريد اإلسباني الذي
فاز ذهابا بثنائية نظيفة.
وق ـ ـ ـ ــال تـ ـشـ ـي ــزن ــي ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة ن ـش ــره ــا
يوفنتوس" :إذا كان يجب ّ
علي قول اسم العب
(سيحسم المواجهة) ،فهو كريستيانو ،ألنه
العــب حاسم وصــاحــب خبرة كبيرة ،وقــادر
على تسجيل أهداف مهمة".
وش ـ ــدد الـ ـح ــارس ع ـلــى أن فــري ـقــه مــؤمــن
ً
بـقــدرتــه على التعويض غ ــدا رغــم الخسارة
ذه ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب "وانـ ـ ـ ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو" في الذهاب.

وص ـ ــرح ت ـش ـي ــزن ــي" :ن ـح ــن ف ــي حــالــة
ج ـيــدة ،ونـنـتـظــر ه ــذه ال ـم ـبــاراة الـكـبـيــرة.
نرغب في االستمتاع والفوز ،علينا تقديم
ص ــورة أفـضــل مــن م ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،دفــاعــا
وهجوما ،قد يبدو األمــر سهال ،لكنه
ل ـيــس ع ـلــى ه ــذه ال ـشــاك ـلــة ،نتحلى
باإليمان ومباريات دوري األبطال
األخـيــرة علمتنا أنــه مــا مــن شيء
مستحيل".
وتأتي تصريحات الالعب في
إشــارة إلــى خسارة ريــال مدريد
بأربعة أهداف لهدف من أياكس
ع ـلــى مـلـعــب ال ـبــرنــاب ـيــو ،وف ــوز
مانشستر يونايتد بثالثة أهداف
لواحد على باريس سان جرمان.

تشيزني

بيونتيك يقود ميالن إلى مواصلة انتصاراته

فرحة العبي ميالن بعد إحراز الهدف الثاني

قـ ــاد ال ـم ـه ــاج ــم الـ ــدولـ ــي ال ـب ــول ـن ــدي كــري ـس ـتــوف
بـيــونـتـيــك فــريـقــه م ـيــان إل ــى مــواصـلــة انـتـصــاراتــه
المتتالية ،بتسجيله هدف الفوز على مضيفه كييفو،
صاحب المركز األخير  ،1-2أمس األول ،في المرحلة
السابعة والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وكان ميالن البادئ بالتسجيل عبر العب الوسط
الــدولــي األرجنتيني لــوكــاس بيليا مــن ركـلــة حرة
مباشرة انبرى لها بيمناه ،وأسكنها الزاوية اليمنى
البعيدة للحارس ( .)31وهو الهدف الثاني لبيليا
بألوان ميالن منذ انضمامه إلى صفوفه ،قادما من
التسيو الصيف قبل الماضي ،واألول منذ فبراير
من العام الماضي.
ُ
وط ـ ــرد مـ ــدرب م ـيــان ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو ،لـكـثــرة
احـتـجــاجــاتــه عـلــى الـحـكــم ،عـقــب خـطــأ بـحــق العــب
وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا.
وأدرك العب الوسط الفنلندي برباريم هيتيماي
التعادل بعد  10دقائق ،بضربة رأسية من مسافة
قــريـبــة ،إثــر تـمــريــرة عرضية مــن اإلسـبــانــي مهدي
ليريس (.)41
ومنح بيونتيك التقدم لميالن عندما تابع بيمناه
من مسافة قريبة كــرة رأسية لإلسباني صامويل
كاستييخو ،بعد تمريرة عرضية من التركي هاكان
جالهان أوغلو بديل باكيتا (.)57

ورفـ ـ ــع ب ـيــون ـت ـيــك رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  19ه ــدف ــا ه ــذا
الموسم ،ولحق بمتصدري الئحة الهدافين؛ مهاجم
يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،
والعب وسط سمبدوريا فابيو كوالياريال.
وهو الفوز الخامس تواليا لميالن والسابع في
مبارياته العشر األخيرة التي لم يذق طعم الخسارة،
ف ـعــزز حـظــوظــه فــي حـجــز بـطــاقــة لمسابقة دوري
أبطال أوروبا الموسم المقبل ،وموقعه في المركز
الثالث برصيد  51نقطة ،علما بأن المرحلة المقبلة
ستشهد "دربــي الغضب" بين قطبي ميالنو على
ملعب سان سيرو.
وكان إنتر حسم مباراة الذهاب بهدف لمهاجمه
األرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الثانية من
الوقت بدل الضائع.
في المقابلُ ،مني كييفو فيرونا بخسارته الثانية
تواليا والـســادســة فــي مبارياته الثماني األخيرة
التي لم يذق فيها طعم الفوز ،فتجمد رصيده عند
 10نقاط في المركز األخير.

فوز صعب لبارما
وح ـقــق بــارمــا ف ــوزا صـعـبــا عـلــى ضـيـفــه جنوى
بـهــدف وحـيــد سجله السلوفاكي ي ــوراي كوتشكا
(.)78

ووضــع بارما حــدا لنتائجه السلبية في اآلونــة
األخـيــرة ،وحقق فــوزه التاسع هــذا الموسم واألول
منذ تغلبه على مضيفه أودينيزي  1-2في  19يناير
الماضي .وصعد بــارمــا إلــى المركز الـحــادي عشر
برصيد  33نقطة بفارق  3نقاط أمــام جنوى الذي
تراجع إلى المركز الثالث عشر.

روما يواجه إمبولي
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء روما مع إمبولي،
حيث يسعى فريق العاصمة إلى مواصلة المنافسة
على أحد المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال
أوروبا للموسم المقبل.
وكان روما أعلن الجمعة تعيين كالدويو رانييري
مديرا فنيا للفريق األول حتى نهاية الموسم ،بعد
إقالة مدربه السابق أوزيبيو دي فرانشيسكو.
وق ــال جـيـمــس بــالــوتــا رئ ـيــس الـ ـن ــادي" :س ـعــداء
للترحيب بعودة كالوديو رانييري للفريق".
وق ــاد ران ـي ـيــري ( 67ع ــام ــا) ،ال ـمــولــود فــي روم ــا،
الفريق مــن  2009حتى  ،2011واستطاع أن يقود
ليستر سـيـتــي لـلـتــويــج بـلـقــب الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
الممتاز في  .2016وكــان رانييري أقيل أخيرا من
ت ــدري ــب فــريــق فــول ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي .ك ـمــا ف ــك روم ــا
ارتباطه مع المدير الرياضي مونشي.

٣١
ليفربول يعيد الفارق إلى نقطة مع سيتي المتصدر
ةديرجلا
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استعاد ليفربول نغمة
االنتصارات التي غابت عنه
في المرحلة الماضية ببطولة
لكرة القدم،
الدوري
اإلنكليزي ً
ً
بعدما حقق فوزا مثيرا 2-4
على ضيفه بيرنلي أمس في
المرحلة الثالثين للمسابقة.

أعاد ليفربول الفارق إلى نقطة
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
المتصدر بفوزه أمس على ضيفه
بيرنلي  2-4في المرحلة الثالثين
من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وكــان مانشستر سيتي حامل
الـلـقــب ال ـمــوســم ال ـمــاضــي تغلب،
أم ــس األول ،عـلــى واتـ ـف ــورد ،1-3
ً
ليبتعد مؤقتا بفارق  4نقاط.
وخـ ـ ـ ــاض لـ ـيـ ـف ــرب ــول ب ــال ـت ــال ــي
اختبارا ناجحا قبل ثالثة أيام على
مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ
األلـمــانــي فــي إي ــاب ثمن النهائي
من دوري أبطال أوروبا ،علما بأن
الفريقين تعادال ذهابا سلبا في
ليفربول.
ع ـلــى مـلـعــب "أن ـف ـي ـل ــد" ،ش ــارك
آدم الالنــا أساسيا بــدال مــن قائد
الـفــريــق ج ـ ــوردان ه ـنــدرســون في
تغيير وحيد عن التشكيلة التي
خ ــاض ــت ديـ ــربـ ــي م ـيــرس ـي ـســايــد
األح ـ ــد الـ ـم ــاض ــي ض ــد اي ـف ــرت ــون
(صفر-صفر).
ورغـ ــم أن ال ـب ــرازي ـل ــي روب ــرت ــو
فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه
تـقــاسـمــا األهـ ـ ــداف األربـ ـع ــة الـتــي
سجلها ليفربول ،فإن جائزة أفضل
العب كانت من نصيب الالنا الذي
أق ــر لـشـبـكــة "ب ــي ت ــي س ـب ــورت "1
بأن "بيرنلي صعب األمور علينا
وسجل هدفا مبكرا .لست متأكدا
إذا كان هناك خطأ على الحارس،
لم أراجع اللقطة بعد".
وصدم أنصار ليفربول عندما
نجح أشلي وستوود في التسجيل
مـبــاشــرة مــن ركـلــة ركنية بعد ان
ارتـطـمــت كــرتــه بــالـقــائــم وتـهــادت
داخل الشباك بعد مرور  6دقائق،

وسط احتجاج من العبي ليفربول
ألن حارسهم البرازيلي أليسون
بيكر كان محاصرا بثالثة العبين
من بيرنلي.
وال ـهــدف هــو األول لــوسـتــوود
بــألــوان بيرنلي ،واألول لــه أيضا
م ـنــذ ان س ـجــل ث ـنــائ ـيــة ألس ـتــون
فيال فــي مــرمــى ساوثمبتون في
أبريل .2016
لـكــن لـيـفــربــول ع ــاد ال ــى الـلـقــاء
وحـ ـسـ ـم ــه ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف
لمصلحته ،ليصبح مجددا على
بعد نقطة من سيتي لكن بالنسبة
لــاالنــا ليس على فريقه التركيز
على ما يقوم به حامل اللقب ،بل
"ك ــل مــا علينا فعله هــو التركيز
على أنفسنا والفوز بالمباريات...
أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا أظ ـه ــرن ــا شـخـصـيــة
رائعة بعد التخلف .هذا (التخلف)
ليس باألمر السهل والمشجعون
ف ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان يـصـبـحــون
عصبيين".
ول ـ ــم ي ـن ـعــم ال ـض ـي ــوف طــويــا
بـهــدف الـتـقــدم ،إذ أدرك ليفربول
الـتـعــادل عـنــدمــا تــوغــل المصري
م ـح ـم ــد ص ـ ــاح داخ ـ ـ ــل الـمـنـطـقــة
ومرر كرة عرضية فشل الحارس
تــوم هيتون فــي السيطرة عليها
لـيـتــابـعـهــا فـيــرمـيـنــو م ــن مسافة
قريبة داخل الشباك (.)19
ونجح ليفربول في التقدم بعد
ان فشل دفاع بيرنلي في تشتيت
ال ـكــرة أك ـثــر مــن م ــرة لـتـصــل أمــام
مانيه تابعها لولبية في الزاوية
البعيدة للمرمى (.)28
وبـ ـ ــات م ــانـ ـي ــه خ ــام ــس الع ــب
في ليفربول يسجل ستة أهــداف
ف ــي س ــت م ـب ــاري ــات ت ــوال ـي ــا على

مارادونا ينتقد عدم استدعاء أغويرو
اعتبر األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
أن ا لـمــد يــر الفني لمنتخب األلبيسيليستي،
ليونيل سكالوني لم يحترم اللعبة عندما قرر
عدم استدعاء المهاجم سرخيو أغويرو.
وق ـ ــال ال ــاع ــب ال ـس ــاب ــق ال ـ ــذي ي ـ ــدرب فــريــق
دورادوس دي سينالوا المكسيكي حاليا ،إن
"سـكــالــونــي ،لــم يحترم اللعبة حين قــرر عدم
اسـتــدعــاء أغــويــرو" ،مضيفا أن المدير الفني
الحالي للمنتخب "لم يكن يوما العبا جيدا...
ولم أكن ألضمه إلى فريقي".
واعتبر مــارادونــا أن عــودة نجم برشلونة،
ليونيل ميسي للمنتخب تبعث الراحة بداخله،
الع ـت ـب ــاره أن ه ــذا األمـ ــر سـيـجـعــل الـجـمــاهـيــر
تستمتع بكرة قدم جيدة.
لكنه أكد أنه ال يفهم عدم استدعاء أغويرو،

الع ــب مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي ،لقائمة
الفريق الوطني للمباراتين الوديتين المقررتين
أم ــام فـنــزويــا فــي  22م ــارس ال ـج ــاري ،وأم ــام
المغرب في  26من الشهر نفسه.
وقــال أسـطــورة كــرة الـقــدم األرجنتينية" :ال
أع ـلــم م ــاذا ينبغي أن يـفـعــل أغ ــوي ــرو كــي يتم
استدعاؤه".
على جــانــب آخ ــر ،أب ــدى م ــارادون ــا سعادته
بعدما فاز فريقه ،أمس األول ،على زاكاتيبيك
( )1-2فــي دوري الــدرجــة الثانية المكسيكي،
ليصعد الفريق للمركز الـ 12بترتيب المسابقة،
ليبقي على فرصه في التأهل للدوري المصغر.
(إفي)

رياضة

فيرمينيو نجم ليفربول يحتفل بهدفه
ملعب أنفيلد بـعــد مــايـكــل أوي ــن،
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ــرن ــان ــدو ت ــوري ــس
واألوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز
وصالح.
وتـ ــابـ ــع لـ ـيـ ـف ــرب ــول أف ـض ـل ـي ـتــه
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،ون ـجــح بعد
محاوالت عدة في توسيع الفارق
ع ـن ــدم ــا اخـ ـط ــأ ح ـ ـ ــارس ب ـيــرن ـلــي
هيتون في تشتيت الكرة الى األمام
مــن دون أي ضغط ،فوصلت الى
صالح الذي سار بها طويال لكن
المدافع تشارلي تايلور تدخل في
اللحظة األخ ـيــرة لمنع المهاجم

ال ـ ـم ـ ـصـ ــري م ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل ه ــدف ــه
الخمسين في الــدوري االنكليزي
الممتاز في صفوف ليفربول ،إال
أنها وصلت الــى فيرمينيو الذي
تابعها داخل الشباك (.)67

بيرنلي يقلص الفارق
وفي الدقيقة األولى من الوقت
بدل الضائع قلص بيرنلي الفارق
بعدما استغل االيسلندي يوهان
غودموندسون دربكة داخل منطقة
ليسدد بيسراه داخل المرمى.

لكن ليفربول أعــاد الـفــارق الى
هــدفـيــن ف ــي الــدقـيـقــة الـثــالـثــة من
الوقت بدل الضائع عندما انفرد
مانيه بالحارس ثم راوغه قبل أن
يودع الكرة في المرمى الخالي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي
لليفربول يورغن كلوب سعيدا بما
قدمه فريقه ،مبديا في الوقت ذاته
امتعاضه من حسبان الهدف األول
لبيرنلي الــذي "لــم يكن ليحتسب
في الكثير من البلدان .كان سيلغى.
ال يمكنك الـتــدخــل على الـحــارس
بهذه الطريقة".

وت ــاب ــع "أع ـت ـقــد أن ـن ــا حــافـظـنــا
على ربــاطــة جأشنا قــدر اإلمكان
وك ـ ــان االسـ ـتـ ـح ــواذ لمصلحتنا
معظم الوقت ،كان ذلك واضحا،"...
متطرقا ال ــى ال ـصــراع مــع سيتي
على الـصــدارة "احتجنا فقط الى
ثالث نقاط .بالطبع فارق األهداف
مهم أيضا ،لكن مــاذا بإمكانك أن
تفعل (بخصوص هدفي بيرنلي)؟
السيما الهدف األول".
وع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد فــي
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر وخ ـ ـ ـ ـ ــال م ــواجـ ـه ــة
مانشستر سيتي وضيفه واتفورد،

سـجــل سترلينغ اه ــداف ــه الثالثة
ف ــي  13دق ـي ـق ــة و 12ث ــان ـي ــة (46
و 50و ،)59محققا أسرع هاتريك
فــي ال ـ ــدوري مـنــذ ثــاثـيــة مهاجم
مانشستر يونايتد حاليا الدولي
الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـلــو لــوكــاكــو في
مرمى سندرالند عندما كان يدافع
عــن أل ــوان إيـفــرتــون فــي سبتمبر
 11( 2016دقيقة و 37ثانية).
وسـ ـ ـج ـ ــل اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ـ ـيـ ــرار
دولوفيو الهدف الوحيد لواتفورد
(.)66

إنريكي :ال مشاكل لدي مع جوردي ألبا
أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي،
أمــس األول ،أنــه "ال توجد أي مشاكل شخصية مع
جــوردي ألبا" ،وأن غياب ظهير أيسر برشلونة عن
جزءا
صفوف المنتخب في مناسبات عديدة يعتبر
ً
من "إثارة البلبلة التي تصنع رواجا للصحف".
وفي مقابلة مع إذاعة "راديو كتالونيا" ،استرجع
إنريكي بعض المواقف التي حدثت له عندما كان
يشرف على تدريب برشلونة ،كما تحدث عن فترته
الحالية كمدرب لـ"الماتادور".
وقــال في هــذا الـصــدد" :األهــم بالنسبة لي هو ما
تقدمه كالعب داخل وخارج الملعب .أعتبر السلوك
ـدا .لدي خيارات عديدة
ـرا مهما جـ ً
خــارج الملعب أمـ ً

في مركز الظهير األيسر ،ولكن لم تكن هناك أي أمور
شخصية مع جــوردي ألبا ،بعيدا عن تصريح يقال
هنا أو هناك ،واألمور تستمر بعد ذلك .إثارة البلبلة
هي ما يبحث عنه الجميع حاليا ،ألنه يصنع رواجا".
وأق ــر بــوجــود "عــاقــة خــاصــة" بينه وبـيــن ميسي
أثناء فترة تدريبه للبرسا ،والتي بدأت بـ"حلقة من
ال ـتــوتــر" ،بـعــد ج ـلــوس صــاحــب الـقـمـيــص رق ــم ()10
على مقاعد البدالء في مباراة ريــال سوسييداد في
الليغا على ملعب (أنويتا) في أول موسم إلنريكي
مع الفريق.
وأوضح أن "العالقة مع ميسي كانت خاصة .كانت
هناك فترة من التوتر لم أختلقها ،لقد ظهرت وكان

علي إدارة األزمــة كما أرى .اليوم ،ال يمكنني سوى
ذكر األشياء الرائعة عن ميسي كإنسان" ،في الوقت
الــذي وصفه بـ"ماتريكس" ألنه "يوقف الزمن بينما
يلعب كرة القدم".
وتابع" :تدريب فريق بحجم برشلونة يوميا أمر
مرهق .أنت تلعب  60مباراة ،وتحضر  120مؤتمرا
صحافيا ،وليال تقضيها دون نوم ...كنت أتمنى عيش
هذه التجربة دون أن تؤثر علي ،ولكني لم أستطع".
كما تحدث إنريكي عن مواطنه بيب غوارديوال،
المدير الفني لمانشستر سيتي اإلنكليزي واألسبق
للبرسا ،واصفا إياه بأنه "األفضل في العالم" بسبب
أفكاره عن كرة القدم( .إفي)

مبابي «مصدوم» بعد الخروج من «األبطال» ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من «إنديان ويلز»
أكـ ـ ــد مـ ـه ــاج ــم بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
كيليان مبابي أ نــه شعر بصدمة كبيرة
بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي
لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته على
ملعبه أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي
 3 -1في مباراة اإلياب األربعاء الماضي.
وقال مبابي لبرنامج "تيلي فوت" على
شبكة " تــي أف  " :"1لـقــد كـنــت مـصــدو مــا.
لم أتمكن من النوم في تلك الليلة .األمر
ـودا كـبـيــرة لـلــوصــول
ص ـعــب ،بــذلـنــا ج ـه ـ ً
إلى هذه النقطة وخاب أملنا .سنحاول
أن ن ـن ـهــض م ــن ه ــذه ال ـك ـب ــوة" ،مـضـيـفــا:
"ك ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـلـ ـع ــب م ـل ـي ـئ ـ ًـا
ل ـم ـن ــاس ـب ــة رائـ ـع ــة،
ل ـك ـن ـن ــا أف ـس ــدن ــا
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال .ل ــم
ن ـ ـ ـكـ ـ ــن ن ـ ـ ــرغ ـ ـ ــب ف ــي
إف ـس ــاده ــا ل ـك ــن هـ ــذا مــا
حصل".
وأعرب مبابي أن يتمكن ناديه

من التتويج باللقب القاري في المستقبل
بقوله" :أعتقد ان كثيرين يشككون ،لكني
ما زلت مقتنعا بهذا المشروع .أنا واثق
بقدرتنا على تحقيق شيء ما ألن أنصار
ال ـفــريــق ي ـقــومــون بـمـســانــدتـنــا ،وآم ــل أن
يستمروا في ذلك".
وأكد بقاء ه في صفوف نادي العاصمة
الفرنسية الموسم المقبل "أعتقد بأني
ساستمر هنا .هــذا األ مــر مؤكد .مع هذا
الخروج وما خلقه من مشاكل ،ال أريد أن
أفاقم األمور من خالل وضعي الشخصي،
وبالتالي األمور واضحة تماما في هذا
الشأن".
ومنذ انتقال ملكية نادي باريس سان
جرمان إلى قطر عام  ،2011لم ينجح في
ب ـلــوغ الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي م ــن دوري
أبطال أوروبا.

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوال منافسه
األميركي المغمور بيورن فراتانجيلو المصنف  128عالميا بفوزه
عليه  )5-7( 6-7و ،2-6وبلغ الــدور الثالث من دورة انديان ويلز
األميركية في كرة المضرب ،أولى دورات الماسترز لأللف نقطة،
في حين حذوت حذوه اليابانية ناومي أوساكا.
ووجد الصربي الفائز بالبطوالت الكبرى الثالث األخيرة
صـعــوبــة فــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــى عـنــدمــا خـســر ارس ــال ــه في
الشوط السادس ،ليتخلف  4-2ثم  ،5-3لكنه استعاد توازنه
وفرض التعادل  5-5قبل ان يفوز بالجولة الفاصلة.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،لـ ـ ــم يـ ـج ــد أي
ديوكوفيتش
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الثانية ،وأنهاها في  22دقيقة
حاسما المباراة لصالحه.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي إحـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـ ــدورات م ـن ــذ ان ت ـ ــوج بـطــا
ألستراليا المفتوحة فــي يناير
الـ ـم ــاض ــي ،وس ـي ـل ـت ـقــي فـ ــي ال ـ ــدور
المقبل مع األلماني فيليب كولشرايبر
الفائز على األسترالي نيك كيريوس  4-6و.4-6
وف ــي ابـ ــرز ال ـم ـب ــاري ــات االخـ ـ ــرى ،تـغـلــب األل ـمــانــي
ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا على السلوفاكي مارتن

كليزان  3-6و-2صفر ،ثم بانسحاب األخير إلصابة في كاحله.
وحقق الكندي الشاب فيليكس أوجيه ألياسيم ( 18عاما) مفاجأة
من العيار الثقيل بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
 4-6و.2-6
وثأرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا
وحاملة اللقب من الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش
التي أقصتها من الدور األول لدورة دبي الدولية الشهر
الماضي ،وتغلبت عليها  3-6و 4-6لتبلغ الدور الثالث.
وكانت األمور تسير بسهولة بالنسبة الى أوساكا
عندما تقدمت فــي المجموعة الثانية 2-5
واالرسـ ــال فــي صالحها لكنها خسرته
لـتـقـلــص الـفــرنـسـيــة الـنـتـيـجــة ال ــى 5-4
مــن دون ان تمنع اليابانية مــن حسم
المباراة لدى القيام بإرسالها التالي،
في ساعة و 21دقيقة.
وتـلـتـقــي أوســاكــا فــي ال ــدور التالي
األميركية دانييل كولينز الفائزة على
البلجيكية كيرستن فليبكينز  4-6و.1-6
وحـ ـقـ ـق ــت األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـم ـخ ـض ــرم ــة
فينوس وليامس المفاجأة بإقصائها
التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة
ثالثة بالفوز عليها  6-4و 5-7و.4-6

بوسطن يهزم ليكرز ويقترب من «البالي أوف»
سجل كايري ايرفينغ 30
نقطة ،ليقود بوسطن
سلتيكس للفوز على غريمه
التقليدي لوس أنجلس ليكرز
 107-120ضمن دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.

عــزز بوسطن سلتيكس حظوظه في بلوغ أدوار
"ال ـب ــاي أوف" ب ـفــوزه عـلــى غــريـمــه الـتـقـلـيــدي لــوس
أنـجـلــس لـيـكــرز  ،107-120ضـمــن دوري ك ــرة السلة
األميركي للمحترفين ،في حين تضاءلت آمال األخير
الذي بدأ يعد العدة للموسم المقبل.
والفوز هو الثالث لسلتيكس في آخر أربع مباريات
خالل جولته في والية كاليفورنيا التي ينهيها اليوم
بمواجهة لوس أنجلس كليبرز .وسبق له أن تغلب
أيضا على غولدن ستايت ووريرز وساكرامنتو كينغز
خالل هذه الجولة.
ويحتل بوسطن المركز الخامس في المجموعة
الشرقية مع  41انتصارا مقابل  26هزيمة .في المقابل
لقي ليكرز خسارته الخامسة على التوالي فتضاءلت
آمــالــه كثيرا فــي خــوض "ال ـبــاي اوف" ،حيث يحتل
المركز الحادي عشر في المجموعة الغربية برصيد
 30فوزا و 36هزيمة.
وس ـجــل كــايــري ايــرفـيـنــغ  30نـقـطــة لـلـفــائــز مــع 7
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ،وأضــاف كل من
ماركوس سمارت وماركوس موريس  16نقطة.
وخاض ليكرز المباريات في غياب ثالثة العبين
أساسيين هم براندون اينغرام ولورنزو بول وكايل
كوزما بداعي االصابة .وأصيب اينغرام بجلطة في
يده اليمنى وسيغيب حتى نهاية الموسم ،في حين
يغيب بــول منذ يناير إلصابة في كاحله قد تبعده
حتى نهاية الموسم.
وب ــات تــورون ـتــو ثــانــي فــريــق يـضـمــن مــركــزه في
"الـ ـب ــاي أوف" ع ـنــدمــا اس ـت ـغــل خ ـس ــارة ت ـشــارلــوت
هورنتس امام ميلووكي باكس  ،131-114واألخير كان

أول المتأهلين لـ "البالي أوف" في مطلع الشهر الجاري.
وعزز ميلووكي صدارته في للمجموعة الشرقية
بتحقيقه ف ــوزه الخمسين ه ــذا الـمــوســم مـقــابــل 16
هزيمة.
وبعد أن تخلف في نهاية الشوط األول ،انتفض
رجــال الـمــدرب مايك بودنهولتسر ليحققوا فوزهم
الثالث على تشارلوت في أربع مواجهات بين الفريقين
هذا الموسم.
وتألق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف
ميلووكي ،وسجل  26نقطة مع  12متابعة ،وأضاف
بروك لوبيز  25نقطة.

مينيسوتا يهزم ويزاردز
وسجل كارل أنطوني تاونز  40نقطة ونجح في 16
متابعة ليقود مينيسوتا تمبروولفز الى الفوز على
واشنطن ويزاردز  130-135بعد التمديد .لكن تاونز
اضطر الى مغادرة ارضية الملعب إلصابة في ركبته
أواخر المباراة.
وسـجــل ديــريــك روز  29نقطة بينها السلة التي
منحت التقدم لمينيسوتا  127-131قبل نهاية المباراة
بـ  58ثانية.
وتفوق مينيسوتا على منافسه  9 -14في الوقت
اإلضــافــي ،ليحقق فــوزه الخامس على التوالي على
ملعبه .وفي المباريات األخــرى ،فاز بورتالند ترايل
باليزرز على فينيكس صنز  ،120-127وبروكلين نتس
على أتالنتا هوكس  ،112-114وساكرامنتو كينغز
على نيويورك نيكس .94-102

جانب من مباراة بوسطن وليكرز
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ّويا الهوا

أ .د .غانم النجار

فــي السابع مــن سبتمبر  ١٩٦١صــدر مــرســوم بتحديد
هوية وشكل علم الكويت الجديد ،علم االستقالل ،ومن ثم
الدستور .العلم الجديد به أربعة ألــوان وله نكهة خاصة،
ً
فــألــوانــه األرب ـعــة تحمل ضمن طياتها تـعــدديــة ،وتـنــوعــا،
ً
ً
ً
وقبوال لآلخر ،وليس لونا واحــدا فقط ،ال تحمل ضغينة
ً
ضد أحد ،منفتحة ،لتعلن أن المجتمع الكويتي ليس حكرا
على فئة دون فئة ،وال أساس لتصور بنظرة دونية من فئة
ً
على فئة .لم يأت العلم الجديد متصارعا مع أعالم سبقته،
ً
ً
لكنه صــار علم الــدولــة ،راسـخــا مرفرفا ،كما أنشد الفنان
المبدع حينها سعود الراشد ،رحمه الله ،بأغنيته الجميلة
"رفرف يا علم بالدي".
في الكثير من البالد ،التي مرت بحروب أهلية ،أو تلك
التي يوجد فيها صــراع إثني أو عرقي أو سياسي ،تظل
ً
آث ــار تلك الـنــزاعــات حتى بعد نهايتها .وكـثـيــرا مــا يكون
ً
ً
العلم موضوعا لذلك الـصــراع .ظهر ذلــك في أميركا مثال
في الصدام الحاد بين رافعي علم الكونفدرالية اليمينيين
المتطرفين ضد العلم الرسمي .وفي االتحاد السويسري،
الـمـكــون مــن كــانـتــونــات مستقلة ،ف ــإن لـكــل كــانـتــون علمه،
ً
وجيشه ،ونشيده الوطني ،حتى لو كان ذلك رمزيا .األمثلة
على صــراعــات األع ــام كثيرة ال حصر لـهــا ،وبــالــذات في
األنظمة الفدرالية.
أما في الكويت ،وعبر تاريخها ،فلم يتم رفع علم إال راية
الــدولــة ،إال أن المالحظ هنا هو بــروز علم الكويت القديم
األحمر بنفس الدرجة ،وربما على حساب العلم الرسمي
المعتمد.
وفي حين نتفهم بروز العلم القديم على سبيل الرمزية
ً
التاريخية ،ال أن يصبح منافسا لعلم الدولة ،كما شهدت
ذلك االحتفاالت األخيرة ،فإن السؤال هو :لماذا يتم استخدام
العلم القديم األحمر بهذه الكثافة؟ هل هو حنين للماضي؟
أم موقف من الدولة؟ أم حالة اغتراب سياسي واجتماعي؟
عالمة االستفهام هنا ليست على ظهور العلم ،ولكن على
ظهوره الطاغي ،حتى إنك تجد البعض ال يرفع إال العلم
األحمر ،ويتجاهل علم الكويت الرسمي ،وهو سلوك غير
مفهوم في إطــار احتفاالت جــاء بعدها تحرير البالد من
بــراثــن غــزو واح ـتــال ،راح فيها مــن بيننا شـهــداء لمجرد
احتفاظهم بالعلم .يتبقى أن نقول إن ألوان علم الكويت تم
استيحاؤها من أبيات شعر للشاعر العراقي الشهير صفي
الدين الحلي ،المولود في الحلة سنة ١٢٧٧م ،والمتوفى في
بغداد ١٣٤٩م .هي قصيدة مشهورة مطلعها:
"س ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ِّـرم ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ
ـاح الـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ــوال َـ ـ ـ ــي َعـ ـ ـ ـ ــن َمـ ـع ــالـ ـيـ ـن ــا
َ
ّ
َ
واس ــت ـش ـ ِـهــدي ال ـب ـيــض ،ه ــل خـ ــاب ال ــرج ــا فـيـنــا؟".
أ مــا ما يخص البيتين اللذين تركبا على علم الكويت
ُ
وألوانهَ ،فكاناَ ٌ :
ّ
ً
ـوم أ َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت أخـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرف ـ ـ ــا
ِ"إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
َ
ْ
ٌ أن نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت ـ ـ ــدي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألذى َمـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ َـس يـ ــؤذي ـ ـنـ ــا
ٌ
ـائـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
ـائ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود وق ـ ـ ـ ِ
ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــض ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َ
ُخـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ٌـر َ
ٌ
ـراب ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ،حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــواض ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا"
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ِ

صناعة «مزمار القربة» في باكستان ...بالوراثة
ف ــي عــائـلــة عـمــر ف ـ ــاروق تـنـتـقــل صناعة
م ــزام ـي ــر ال ـق ــرب ــة م ــن ج ـي ــل إل ـ ــى جـ ـي ــل ،فــي
مدينة سيالكوت الباكستانية ،حيث تباع
ً
باآلالف ،بعيدا عن أسكتلندا مهد هذه اآللة
الموسيقية.
يعبق مصنع "ميد إيست" في سيالكوت
(شرق باكستان) برائحة الخشب ،وينشغل
ً
ً
ف ـيــه ع ـم ــال ،وق ــوف ــا أو ج ـل ــوس ــا ،ف ــي نحت
الخشب وصقله وطالئه.
من لــوح من خشب األبنوس أو الزهري
ً
ينبثق تدريجيا الـمــزمــار ،الــذي ينفخ فيه
ً
ً
ال ـع ــازف ــون ،لـ ُـي ـصــدر عـنــدهــا ص ــوت ــا حـ ــادا.
وتعتمد الطريقة نفسها لصناعة األنابيب،
ً
ً
التي تصدر صوتا خفيضا.
وي ـضــاف إل ــى هــذيــن الـعـنـصــريــن بعض
ً
ال ــزيـ ـن ــة ،وي ــربـ ـط ــان إلـ ــى ك ـي ــس ،غ ــال ـب ــا مــا
ً
يكون مصنوعا من قماش ترتان الصوفي
المخطط بألوان مختلفة ،والذي تشتهر به
أسكتلندا.
ويـ ـ ـق ـ ــول عـ ـم ــر فـ ـ ـ ـ ــاروق أح ـ ــد م ـس ــؤول ــي
المصنع" :في عائلتي كل الصبيان يعرفون
صـنــع م ــزم ــار ال ـقــربــة ،مــرحـلــة بـعــد أخ ــرى.
عندما كنا في السابعة أو الثامنة كنا نأتي
إلى المصنع .كان بمنزلة مدرسة لنا .وكان

آباؤنا وأعمامنا مدرسين لنا".
ً
وي ـش ـكــل هـ ــذا األم ـ ــر م ـف ــارق ــة ب ـع ـي ــدا عن
األراضي األسكتلندية.
وقد عرف جنوب آسيا ،على مدى قرون،
آلتي البونجي والشهناي ،وهما كالرينيت
صغيرة ومزمار تقليدي يستخدمه مروضو
األفاعي.
إال أن م ــزم ــار ال ـق ــرب ــة أتـ ــى ف ــي الـنـصــف

ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر ،مــع
االس ـت ـع ـمــار ال ـبــري ـطــانــي ،إل ــى الـهـنــد الـتــي
ً
كانت باكستان جزء ا منها قبل االستقالل
واالنقسام إلى دولتين في عام .1947
وي ـقــول أس ـتــاذ الـمــوسـيـقــي الـغــالـيــة في
ج ــام ـع ــة ه ــاي ــان ــدز ف ــي أس ـك ـت ـل ـن ــدا ،دي ـكــر
فوريست" :حمل الجيش البريطاني مزمار
القربة معه أينما حل".

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ي ــا شـيــن دوالب الـبـشــر حـيــن يفتر
مــن دون موجب أو سبب للقطاعه
مثل السحاب إن راح من فوقنا ومر
ّ
ـار س ـ ـعـ ــى ب ــان ــدف ــاع ــه
حـ ـ ــاديـ ـ ــه تـ ـ ــيـ ـ ـ ٍ
ونروح بالحسبات والبال ما استر
ون ـ ـقـ ــول ي ـم ـكــن واص ـ ـلـ ــة لـ ــه إش ــاع ــه
ونسأل :عسى ما شر ،محمي من الشر؟!
وأث ــر "ال ـت ـبـ ّـدل" مــن سجايا اطباعه
َ
بعض الغال مطبوع وسط الحشا قر
وبعض الغال مو صچ ...كله صناعه!

أبلغوه «بقرب موته» بالفيديو!
ُ
أ ِبلغ رجل سبعيني من كاليفورنيا بموته القريب عبر رابط
فيديو ،مما أثار غضب عائلته التي احتجت على هذه الطريقة
المجردة من المشاعر البشرية.
وتلقى إرنست كيتانا النبأ االثنين الماضي عندما كان في
أحد مستشفيات فريمونت ،حين ظهر طبيب على الشاشة أمامه،
وأبـلـغــه بالخبر ،وقــد تــوفــي الـمــريــض فــي الـيــوم الـتــالــي .وكتب
صديق للعائلة عبر "فيسبوك"" :قد يكون هذا الطبيب ،الروبوت،
ً
ً
مناسبا لبعض الحاالت ،لكنه ليس مالئما ألن يقول لرجل إنه
على وشك الموت" .وقد أرفق مع رسالته صورة من مقطع مصور
التقطتها حفيدة المريض أنالسي ويلهارم.
وكانت ويلهارم بمفردها مع جدها عندما قــال الطبيب عن
ً
بعد لكيتانا إنه يعاني فشال في الرئتين ،ولن يتمكن من مغادرة
ً
المستشفى ،فضال عن معاناته مشكلة في السمع ،مما اضطر
حفيدته إلى نقل ما قيل له.
وقال مستشفى "كايزر برماننت ميديكال سنتر" ،حيث كان
كينتانا يعالج ،في بيان  :إن "استخدام كلمة روبوت غير دقيق
وغير مناسب ،ألن تكنولوجيا الفيديو اآلمن هي حديث مباشر
مــع طـبـيــب يـسـتـخــدم تـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــال عــن ُب ـعــد بحضور
ممرضة أو طبيب آخر في الغرفة".
(أ ف ب)

وفيات
غنيمة محمد عبدالعزيز الهولي

أرم ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان عـ ـيـ ـس ــى
العصفور

سقوط «اإلثيوبية»
وموت جميع ركابها
أعلنت شركة الخطوط الجوية اإلثيوبية سقوط طائرة
ركاب بوينغ  737تابعة لها ،بينما كانت متجهة إلى نيروبي،
ً
صباح أمس ،وعلى متنها  149راكبا ،وطاقم من  8أفراد.
وذكرت هيئة اإلذاعة اإلثيوبية الرسمية أنه لم ينج أحد
من الحادث.
وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة
 8.38صباحا بالتوقيت المحلي ،قبل أن تفقد االتصال مع
ً
برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة  8.44صباحا.
ونقلت هيئة اإلذاعة اإلثيوبية عن مصدر لم تذكر هويته
من شركة الطيران قوله "لم ينج أحد على متن الرحلة التي
ً
كانت تقل ركابا من  33دولة".
وقـ ــال الـتـلـفــزيــون الـصـيـنــي الــرس ـمــي ،إن ثـمــانـيــة رك ــاب
صينيين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي  )302سقطت قرب بلدة
بيشوفتو ،ا لـتــي تقع على بعد  62كيلومترا إ لــى الجنوب
الشرقي من العاصمة أديس أبابا.
وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينغ  737-800ماكس.
لـكــن رق ــم ه ــذا ال ـط ــراز ال وج ــود ل ــه .وحـ ــددت ع ــدة مــواقــع
متخصصة في مجال الطيران أن الطائرة هي  737ماكس
 8الـجــديــدة ،وهــي مــن ذات ط ــراز الـطــائــرة الـتــي سقطت في
إندونيسيا في أكتوبر الماضي ،مما أسفر عن مقتل 189

ً
شخصا كانوا على متنها .وقال موقع (فاليت رادار  )24على
حسابه بـ"تويتر" إن السرعة الرأسية للطائرة بعد اإلقــاع
لم تكن مستقرة.
وفي مطار نيروبي انتظر كثير من ذوي الضحايا عند
البوابة دون الحصول على معلومات من سلطات المطار.
وقالت ويندي أوتينو ،وهــي تبكي بينما كانت ممسكة
بهاتفها في انتظار األخبار "نحن ننتظر والدتي .نأمل فقط
أن تكون استقلت رحلة أخــرى أو تأخرت .إنها ال تــرد على
هاتفها".

سبق السيف العذل
أبلغ طيار الطائرة اإلثيوبية مــن طــراز "بوينغ "737
ً
التي تحطمت وقتل  157شخصا  ،هــم جميع مــن كانوا
على متنها أمس ،سلطات مطار أديس أبابا أنه "يواجه
ص ـعــوبــات" ويــريــد ال ـع ــودة ،وف ــق مــا أف ــاد رئ ـيــس شركة
الخطوط الجوية اإلثيوبية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،تيولدي غيبرمريام،
للصحافيين في أديس أبابا ،إن الطيار "حصل على إذن"
للعودة إلى العاصمة اإلثيوبية قبل تحطم الطائرة التابعة
(أ ف ب ،رويترز)
للخطوط اإلثيوبية.

يومية سياسية مستقلة

مريم محمد عبدالرحمن الكندري

 66عاما ،شيعت ،الرجال:
الـشـعــب ،ديـ ــوان ال ـك ـنــادرة،
النساء :سلوى ،ق ،10ش،1
م  ،594ت،66666413 :
99815213

خليفة محمد عبدالله العويهان

 16ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
ج ــاب ــر ال ـع ـلــي ،ق ،7ش،29
م  ،11ا ل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء :جـ ــا بـ ــر
ا ل ـع ـلــي ،ق ،1ش ،6م ،3ت:
99599004 ،99922353

عثمان عبدالله ياسين الفيلكاوي

 23عــا مــا ،يشيع التاسعة
مــن صباح الـيــوم ،الــرجــال:
ا ل ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة ،ق  ،3ش ،308
م ،24ال ـن ـســاء :ال ـســرة ،ق،4
ش ،15م ،27ت،99746956 :
65999465

 ...و«التركية» اضطربت فأصابت ٢٩
قالت إدارة اإلطفاء في مدينة نيويورك
األميركية وتقارير على وسائل التواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ،إن  29ش ـخ ـصــا أصـيـبــوا
بـسـبــب اض ـطــرابــات جــويــة خ ــال رحـلــة
للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون
إف.كنيدي الدولي.
وك ــان ــت "اإلط ـ ـفـ ــاء" ق ــال ــت الـلـيـلــة قبل
الماضية فــي ب ــادئ األم ــر على "تويتر"
ً
إنـهــا عالجت  32راكـبــا مــن "إصــابــات ال
ً
تشكل خطرا على حياتهم في المطار"،
ولـكـنـهــا خفضت فيما بـعــد ه ــذا الـعــدد
إلى .29
وذكــرت تقارير لوسائل التواصل أن
الطائرة كانت قادمة من إسطنبول ،وأن
ثــاثــة أش ـخ ــاص عـلــى األقـ ــل نـقـلــوا إلــى
المستشفى نتيجة إ صــا بـتـهــم بـجــروح

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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أحمد عبدالله ياسين السرحان

 27ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
فــي المقبرة فقط ،النساء:
ضـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ص ـ ـبـ ــاح
الـســالــم (أم الـهـيـمــان) ،ق،4
ش8أ ،م ،18ت،99618836 :
56611551

أرملة شايع مشاري عبدالله

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

طـفـيـفــة .ول ــم ت ــرد "ال ـتــرك ـيــة" عـلــى طلب
للتعليق.
وذكرت محطة "إن.بي.سي  4نيويورك"
ً
ً
أن الطائرة كانت تقل  326راكبا وطاقما
ً
ً
مؤلفا مــن  21ف ــردا ،وأن مركز األرصــاد
الجوية الخاصة بالطيران التابع للهيئة
الوطنية لألرصاد الجوية حذر الطيارين
م ــن م ـط ـب ــات ج ــوي ــة ش ــدي ــدة فـ ــوق نـيــو
إنغالند مساء السبت.
وكان هذا ثاني حادث يقع في مطار
كبير بمنطقة نيويورك أمس األول .وكان
مطار نـيــوارك بــواليــة نيوجيرزي أغلق
مــدارجــه فــي وقــت سابق مــن أمــس ،بعد
أن اض ـطــرت طــائــرة شـحــن إلــى الهبوط
بشكل طارئ خالل رحلة لها من كندا إلى
(رويترز)
		
فلوريدا.

اإلعالنات:

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

 78عاما ،شيعت ،الرجال:
ك ـ ـي ـ ـفـ ــان ،ق  ،2ش  ،25م ،4
دي ــوان العصفور ،النساء:
مشرف ،ق ،3ش ،7م ،13ت:
98886616 ،50226222

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:44

العظمى 25

الشروق

06:03

الصغرى 13

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  02:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 02:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:54

ً
أدنى جزر  08:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:10

 09:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

