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ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ »اﻟﺤﺮﻳﺮ«

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
رأي
ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
أﻋﺪﺗﻬﺎ
دراﺳﺔ
ﻓﻲ
ً

●  ٪٩٣ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻧﻮاﺑﻬﻢ إﻟﻰ دﻋﻤﻪ ●  ٪٨٠أﻳﺪوا اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ إدارﻳﺎ
»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺖ دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ أﻋ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ إﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣــﻮل رأي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ً
ً
»إﻗـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ« إﻟ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك ﺗــﺮﺣـﻴـﺒــﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ
ً
ﺑــﺈﻗــﺎﻣ ـﺘــﻪ ،ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳـﻠـﺒـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ
وآﻣﺎﻟﻬﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﺎﺷﻔﺔ أن %65
ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﺔ آراؤﻫ ــﻢ ﻳــﻮاﻓـﻘــﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراء أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ آﻻف ﻣــﻮاﻃــﻦ وﻣــﻮاﻃ ـﻨــﺔ ،أن  %93ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ
دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻛﻤﺎ أﻳﺪ  %80ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أن
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إدارﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
أﻣــﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت »اﻟﺤﺮﻳﺮ« ،ﻓﻮاﻓﻖ %89
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮط ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ،
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أي ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﻋﺮب آﺧــﺮون ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﻢ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ
ﺟ ــﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻧ ـﻌــﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﺗ ـﻔ ـﺸــﻲ اﻟ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴــﻮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺳـﻴــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت.
٠٩-٠٨

اﻗﺘﺼﺎد

١٤
ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﺘﺠﺎوز
 ٥٦٠٠ﻧﻘﻄﺔ

ً
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ٣٠٨٩ﻣﻮاﻃﻨﺎ

ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ً
»إﻗﻠﻴﻢ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮ« ،ﻋﻴﻨﺔ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  3089ﻣــﻮاﻃـﻨــﺎ ،ﺑﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﻴﻦ
ً
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧ ــﺎث ،ﻓﻲ ﻋﻤﺮ  18ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻤﺎ ﻓــﻮق ،ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺑﺮﻓﻘﺘﻪ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(
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»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻨﻮاب ﻳﺈﻳﻘﺎف »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ«!

ّ
اﻟﻮزارة أﺣﺎﻟﺖ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ

ﱢ
● اﻟﻨﺼﻒ :ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ● اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ :ﻧﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻓﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﻗﻮف وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ رﻓ ـﻀ ــﻮا اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻼت اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ
واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أوﻗﻔﺖ اﻟﻮزارة أﻣﺲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم ،وأﺣﺎﻟﺖ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ
واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ
ﻗ ــﺮارات ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﻋﺒﺮ ﻟـﺠــﺎن أﺧــﺮى ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ ﻧ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻟ ـﺠــﺎن
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
وﻣـ ــﻊ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـ ــﺬي أﺻـ ـ ــﺪره وﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـ ــﻮزارة
د .ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر
ً
آﺧــﺮ ،أﺻــﺪر وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻗــﺮارا
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺨﻄﺎب

ّ
ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺬي أرﺳﻠﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ ،وﻣﺎ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟ ــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣــﺲ ،إن »ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑـﺼــﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛــﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻣــﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺎب ،ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺤﺎزﻣﺔ ﻹﻳﻘﺎف ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻴﻂ ﺑﻬﻢ أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ...
وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف أو ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ أداء ﻫﺬه اﻟﻤﻬﺎم ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ«.
ﺗﺘﻮاﻧﻰ،
»ﻟﻦ
أﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ
وﺷﺪدت اﻟﻮزارة
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ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺤﻈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻮزارات

ﺗ ـﺘ ـﻌ ــﺪد اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت وأﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻄﺒﻲ اﻟـﻌــﺎم ،إذ ﻳﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ،وﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ
أﺑـ ــﺮز ﻣـﻬــﺎﻣــﻪ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﻟـﻜـﺸــﻒ اﻟـﻄـﺒــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻟﻠﺒﻌﺜﺎت
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،وﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟـﻤـﺤــﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ وزارة
اﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺼــﺮف إﻋﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺠﺰ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
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ً
ﻣﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ آذاﻧﺎ ...وأﺣﺰاب
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ »ﺗﺘﻤﺘﺮس« ﺧﻠﻒ اﻟﺸﺎرع

أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ
ﻗ ــﻮﺑـ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
وﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ إرﺟـ ــﺎء اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣـ ـﻘ ــﺮرة ﻓ ــﻲ  18أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
ﻹﻓ ـﺴ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل أﻣـ ــﺎم ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺘــﻢ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺮﻓﺾ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،
وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ وﻗﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاره
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻟ ــﻢ ﺗـﻘـﻨــﻊ ﺧـﻄــﻮة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪول ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟ ـ ـ ـ "ﻋـ ـ ـﻬ ـ ــﺪة ﺧـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ" اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـ َ
ـﺎرع
َ
وأﺑﺮز اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻗﺎل
رﺋﻴﺲ ﺣــﺰب "ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت"
رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ،
ﻋـ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـ ــﻦ ﻓـ ـﻠـ ـﻴ ــﺲ ،إن "اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى
ﻏﻴﺮ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ" ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻼء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺎت
رﺋـﻴــﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،و"اﻟـﺘـﻌــﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر" ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ
اﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ 02

●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

وﺻﺮح اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺤﺚ
ﻓ ــﻲ أرﺷ ـﻴ ــﻒ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ،ووﺟ ــﺪ
ً
ً
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٠٠٩
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،واﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـ ــﺮوﻣ ـ ــﻲ ،ﻳـﺤـﻈــﺮ 02

َ
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻹﻧﻘﺎذ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻌﺮاق
●

16
»ﻛﻔﻴﻚ« :ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ »واي ﺗﻴﻞ«

اﻗﺘﺼﺎد

21

ﻫﺎﺷﻢ :إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ٣.٥ﻣﻠﻴﺎرات
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم
٢٠٣٢/٢٠٣١

دوﻟﻴﺎت

31

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﻌﺮاق ،أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺿﻄﺮ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﻔﺸﻞ اﻟﺰﻳﺎرة.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻣﺲ ،إن روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻘﺒﻞ
َ
إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ّ
أﺻﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻟﻐﺎء رﺳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺤﺚ
اﻗﺘﺮاح إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ  1975اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ
اﻟـﺤــﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ واﻓـﻘــﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه.
02

ﺷﺮﻛﺎت ودول ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺎﺋﺮات
»ﺑﻮﻳﻨﻎ  ٧٣٧ﻣﺎﻛﺲ«
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻄﻢ »اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ« ﻗﺮب أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ

ﻃﻼب ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون اﻣﺲ )إي ﺑﻲ اﻳﻪ(

اﻷﻣﻴﺮ :اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ رﻳﺎدي

دﻓـ ـ ــﻊ ﺗ ـﺤ ـﻄ ــﻢ ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮة ﺑــﻮﻳ ـﻨــﻎ
 737ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻗﺮب أدﻳــﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﻌﺪ
أرﺑـﻌــﺔ أﺷـﻬــﺮ ﻋﻠﻰ ﺣ ــﺎدث ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﺋﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻻﻳﻮن
ً
ً
إﻳــﺮ« ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان إﻟﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣﻦ
اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات ﻟـﻠــﺮﺣــﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
رﻏــﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ »ﺑــﻮﻳـﻨــﻎ« ﻋــﺪم وﺟــﻮد
أي ﺳﺒﺐ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 02

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻏﻮز ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ...و»داﻋﺶ«
ﻳﻨﺸﺪ »زواﻟﻪ«

رﻳﺎﺿﺔ

٣٥

ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮه
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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اﻷﻣﻴﺮ :رﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ واﻟﻤﺤﻤﺪ واﻟﺨﺮاز وﻋﺰى رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﺸﺮوع
»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ«

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،وﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه ،وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺳـﻌــﺪ
اﻟـﺨــﺮاز ،وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﻴﺮي،
واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰﻳ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰة وﺷـ ـ ــﺎح
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎد ﺳﻤﻮه ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮي،
وﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،

وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ ﻋـﺒــﺮ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺨﻴﺮي ،ﻣﺠﺴﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ
اﻷﺻ ـﻴ ـﻠ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدئ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،وﺗﻮارﺛﺘﻬﺎ اﻷﺟﻴﺎل،
وﺷ ـﻐ ـﻔ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء.
ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﻮا ﻟـﺴـﻤــﻮه ﺷــﺮﺣــﺎ

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﻮﺷﺎح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻤﻮه داﻓﻊ ﻟﻠﻌﻄﺎء
أﻛـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ ،أن اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ
واﻟـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ ﻣــﻦ ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻫﻤﺎ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺒﺮة اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻼﺑﻦ اﻟﺒﺎر
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺗــﺄﻫـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ اﻟـﺒـﻐـﻠــﻲ ،ﻓﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ اﺛـ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻟﻪ
وﻟـﻠـﻤـﻜــﺮﻣـﻴــﻦ" :ﺗـﺸــﺮﻓـﻨــﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻣﻦ )ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﺨـﻴــﺮي( اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ووﺷ ـ ـ ــﺎح اﻟـﺒـﺼـﻤــﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
وأﻋﺮب اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

وﻫ ــﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،اﻋـﺘـﺒــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ "ﻓــﺮﻳــﻖ اﻹﻧ ـﻘــﺎذ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺻ ـﻘــﻮر ﺻ ـﺒــﺎح" ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي،
أن "اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ".
وﻗ ــﺎل اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي" :إﻧـﻨــﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣــﻦ ﺳﻤﻮه
اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻫ ــﺬه" ،داﻋـﻴــﺎ اﻟـﻠــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
"ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﻮة ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻃﻴﺒﺔ
ﺗﺮﺿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻋﻠﻤﻨﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﻴﺒﺔ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أوﺿﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺎﻣﺮي" :اﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻤﺪ
ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ ﺳـﻤــﻮه ،وﻣــﻦ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ وﻣﻦ
ﺧﺒﺮﺗﻪ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ

ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان أﻋﻤﺎل
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ".
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" :ﻧﺤﻦ
ﺳـ ـﻌ ــﺪاء ﺟ ـ ــﺪا ﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺑ ــﻮﺷ ــﺎح اﻟـﺒـﺼـﻤــﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺴﻌﺎدة اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻋﻈﻢ ﺑﻠﻘﺎﺋﻨﺎ
ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ
"ﻓﻌﻼ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻗﺪوﺗﻨﺎ ،وﻧﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻨﻪ ،واﻟﻠﻪ ﻳﺒﺎرك ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ".
أﻣــﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻓﻨﺎر( د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،ﻓﻘﺎل" :أﻛﺪﻧﺎ
ﻟﺴﻤﻮه أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺑﻠﺪ اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﺴﻼم وﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ ،وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ،
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮي ،وﺳﺘﺒﻘﻰ داﺋـﻤــﺎ ﻣﺮﻛﺰا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ً
واﻟﻤﺤﻤﺪ وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮاء

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،وﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ﻟ ــﻲ ﻣـﻴـﻨــﻎ ﻗ ــﺎﻧ ــﻎ ،وﺳ ـﻔ ـﻴــﺮة ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ

ﺳ ـﻴ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﻮن ﺣ ــﺎﺟ ــﺎ إﻳ ـﺸ ــﺎﺛ ــﺎ ﻃ ــﻮﻣ ــﻮس ،وﺳـﻔـﻴــﺮ
ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ إﺛ ـﻴ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﻬﺎم
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻔﺮاء ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺳﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت
ﺑﺪﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح.

ﺣـ ــﻮل ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي )ﺑﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ( ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻛــﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ً
واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﻢ
دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه ،رﺋﻴﺲ
وأﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وزﻳﺮ ﺷﺆون
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاح.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ«
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻳـﺘـﻔـﻀــﻞ
ﺳﻤﻮه ،ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺤﻔﻞ
اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب )اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗ ـﻔ ـﺨــﺮ( ،ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﺷــﺮة واﻟـﻨـﺼــﻒ ﻣــﻦ ﺻﺒﺎح
اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه
ﺑ ـ ـﺒـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ اﻻﺗ ـﺤــﺎدﻳــﺔ
ﺟــﺎﻳـﻴــﺮ ﺑــﻮﻟ ـﺴــﻮﻧــﺎرو ،ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق
ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت،
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻐ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟـﺘــﻲ
اﺟـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳـ ـ ــﺎو ﺑ ــﺎوﻟ ــﻮ

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺗﺴﻠﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻘﻄﺮي
ﺑﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت دول اﻟﺘﻌﺎون

ّ
ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ،وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺛﺎﻧﻲ ،ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وﺳﺒﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪر
اﻟﻌﻄﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﺎم ﻟـ"اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ".
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺨﺎﻟﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﻃﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺳﻔﺮاء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﻮﺳﻴﺒﻲ
ﺳﻜﻮﻧﻴﺎﻣﻴﻠﻴﻮ ،وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻜﺎش ،وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﺰوﻟﻴﺴﺎ ﺑﻮﻧﺎ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺳﻔﺮاء ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد اﻟﺴﻔﺮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر دﻋــﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻃﻴﺐ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎءات ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،وﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.

اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﺨﺮاز وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﻴﺮي أﻣﺲ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﺎ ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ واﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ،
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ،

وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء ،وﺑﺄن
ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪ
اﻟ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻖ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎوز آﺛ ـ ــﺎر ﻫــﺬه
اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
»اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ« إﺛﺮاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﻳﻴﻦ وﻓﺮﺣﺎن واﻷﻧﺼﺎري واﻟﺸﻄﻲ واﻟﺤﻤﻮد

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻳﻴﻦ أﻣﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﺻـﺒــﺎح أﻣــﺲ،
رﺋﻴﺲ وأﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓــﻮزﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ.
وﻫﻨﺄ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن
ً
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﻮز داﻋﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق واﻹﺑﺪاع،

وﻟـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺟـﻬــﻮدﻫــﻢ وإﺛــﺮاﺋ ـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ،د .أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻳﻴﻦ ،ود .ﻓﻮاز
ﻓﺮﺣﺎن ،ود .ﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻄﻲ،
ود .ﻣﻮﺿﻲ اﻟﺤﻤﻮد .وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ
اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة.

ّ
اﻟﺠﺮاح :ﺗﻌﺎون ﺑﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﻘﻴﻞ :دور اﻟﻜﻮﻳﺖ راﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة

اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻧـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺮاح ،ﺻـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎح أﻣـ ـ ـ ــﺲ،
ﺑ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر و ﻛ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻞ وزارة
اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻋ ـﺼ ــﺎم
اﻟﻨﻬﺎم ،رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹر ﻫــﺎب اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫﻴﺮواﻛﻲ
ﺗﺎﻛﻴﺰاوا واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
ً
وﺑ ـﺤــﺚ اﻟ ـﺠ ــﺮاح ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮ ﻋــﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮك ،ﻻﻓ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ واﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب.
ﻣــﻦ ﺟــﺎ ﻧـﺒــﻪ ،ﻋﺒﺮ ﺗــﺎ ﻛـﻴــﺰاوا
ﻋــﻦ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮه وﺷ ـﻜــﺮه ﻟـﻠــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺠﺮاح ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ أﻣﺲ
ً
وﻛ ــﺮم اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺗﺪﺧﻼت...
ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎدة ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎره اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﺪد اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺨﻄﺎب ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛــﺎن اﻟﻨﺼﻒ إن ﻣﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب »ﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺔ«،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻜﺮر ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﻣﻤﺎ
أوﺟﺪ أزﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ«.
وذﻛﺮ اﻟﻨﺼﻒ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن »ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻬﻢ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ،
ً
واﻟﺘﺤﺮك ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﻣﻮازاة ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻷﻣﺔ ﻣﺎدام اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺴﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب«.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ إن »ﺿﻐﻮط ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ،ﺑﻞ ﻣﺨﺠﻞ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن »ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ ّ
ﻣﺴﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ«.
ً
ً
وﺻ ــﺮح اﻟـﻔـﻀــﺎﻟــﺔ ﺑ ــﺄن »ﻫ ـﻨــﺎك ﻓ ـﺴــﺎدا ﻧـﻴــﺎﺑـﻴــﺎ ﻳ ـﻤــﺎرس ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺔ
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
ً
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮزارة« ،ﻣﺸﺪدا» :ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ
ﺑــﺬﻟــﻚ ،وﻧ ـﺤــﺬر وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻷي ﺿـﻐــﻮط ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻓﺎء«.

ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ
وﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،وﺣﺎﻻت

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮؤى
ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.

ﺳـﻘــﻮط اﻟـﻘـﻴــﺪ اﻟـﻤـﺤــﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ »اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ« واﻟـﻔـﺌــﺎت اﻷﺧ ــﺮى
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ وإﺻﺪارﻫﺎ.
وﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣـﻬــﺎم اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـﻨــﺢ إﺟـ ــﺎزة ﻟـﻤــﺮاﻓـﻘــﺔ ﻣﺮﻳﺾ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟــﻰ دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻞ
ا ﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ وﺳﻨﻮات
اﻻﺳﺘﺒﺪال وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺤﻈﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻮاب...
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أي ﺿﻐﻮط.

ﻣﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ آذاﻧﴼ...

ً
اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺟ ــﺎء ت ﺧ ــﺎرج ﻛﻞ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ.
وﺣﺬر رﺋﻴﺲ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" )إﺳﻼﻣﻲ( ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎب اﻟﻠﻪ،
ﻣﻦ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻣﻨﺎﺻﺮة ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ "ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ" ،أﻛﺒﺮ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ،أن
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ "ﺗﻨﺘﻈﺮ رأي اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أي ﻧﺺ دﺳﺘﻮري".
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧــﺮج ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ وﻋ ــﺪة ﻣــﺪن أﻣﺲ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮري" ورﻓﺾ ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑـ "ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ"،

أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ دور اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻣ ــﻦ أﻫ ـ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ،ﻟ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرك ﺑ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ رﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻓــﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ وﺿــﻊ اﻟ ـﻤــﺮأة ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
واﻛ ـ ــﺪت دﻋ ــﻢ ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷ ﺣ ـﻤ ــﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﻫـ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺪم اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ وﻳــﺆﻛــﺪ دورﻫ ــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أن اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﺳ ـﻴ ـﺸ ــﺎرك ﺣـﺘــﻰ
اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ،

ﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ دور اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ وﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ
اﻟﻤﺮأة ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻲ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
أو اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ ،وإﺑ ـ ــﺮاز دور اﻟ ـﻤــﺮأة
وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ" :ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻧـﻐـﻔــﻞ ﻋ ــﻦ دور
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻤــﺎح ﻟـﻠـﻤــﺮأة ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ
ﺑﺄن ﺗﻌﺘﻠﻲ اﻟﻤﺮأة ﺳﺪة اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ،ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺮأة وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﺤﻘﻴﻖ

َ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻹﺿﺮاب اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت،
واﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ اﻟﺘﺎم.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗـﺘــﺮﻗــﺐ اﻷوﺳ ـ ــﺎط اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺣـﺠــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺨﺮج ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎورﺗﻬﺎ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑــﺪوي ،اﻟــﺬي ُﻋ ﱢﻴﻦ ﺧﻠﻔﺎ ﻷﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة" :إﻧﻪ ﻣﻤﺘﻦ ﻟﺜﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد" .ووﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﻗﺮارات ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
وﺗﺮدد أﻣﺲ ﺑﻘﻮة أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﺳﺒﻖ اﻷﺧﻀﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺳﻴﺮأس ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ "ﻧﺪوة
اﻟﻮﻓﺎق" ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮل وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ً
ً
ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻌﺒﺖ دورا ﺑــﺎرزا ﻓﻲ ﺣﺮب
اﻻﺳﺘﻘﻼل.
ً
ً
وأﻓ ــﺎدت ﻣـﺼــﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﺄن اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﻠﻌﺐ دورا ﻗـﻴــﺎدﻳــﺎ ﻓﻲ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ،وأﻧــﻪ ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،رﺣﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ً
ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻤﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻬﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻋﺖ زﻋﻴﻤﺔ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ
ً
وﻗﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻧﺰوح ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻧﺰﻟﻘﺖ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة ﻟﻺﺿﺮاﺑﺎت.
٣٠

َ
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت...

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ وﺑﻨﺎء ﺧﻂ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻤﺮ
ً
ﺑﺎﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن أﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻷن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ
ﻓﻴﻪ.
ً
ﻗﺮار ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ
إﻟﻐﺎء
أﻳﻀﺎ
رﻓﻀﻮا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
أن
وأﻛﺪ
ٍ

ا ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﺑـﻴــﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ" :ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن أﻟﺘﻘﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻣـﻤــﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة" ،ﺿ ـﻤــﻦ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ أو اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
ﺗـﻀــﻢ  10ﻣـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺣــﺪﻳـﺜــﻲ اﻟـﺘـﺨــﺮج
ﻳـﻌـﻤـﻠــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وﻣﻨﻬﻢ
ﻓﺘﻴﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ان اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋ ـﻠــﻰ أﺑـ ــﺮز اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟـﻬــﻮﻧـﻬــﺎ،
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وأﺑــﺪوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ.
وﻧﻘﻠﺖ »روﻳﺘﺮز« ﻋﻦ ﻣﺴﺆول إﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺮاﻓﻖ روﺣﺎﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ إن »اﻟﻌﺮاق
ﻳﻌﺪ ﻗﻨﺎة أﺧﺮى ﻹﻳﺮان ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة«29 .

ﺷﺮﻛﺎت ودول ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺎﺋﺮات...
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وﻣﻨﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ 737
ً
ﻣﺎﻛﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻲ أﺟﻮاﺋﻬﺎ ﺑﻤﻔﻌﻮل ﻓــﻮري ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ »ﺳﻴﻠﻚ إﻳﺮ«
اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرﻳﺔ و»ﻓﻴﺠﻲ إﻳﺮوﻳﺰ« ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ رﺣﻼت إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ً
»اﻟﻤﺆﻗﺖ« اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ ،ﻟﻜﻞ رﺣﻼت ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻓﻲ
اﻟﺬﻫﺎب واﻹﻳﺎب ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎدﺛﻴﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺣﻼت ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺑﻮﻳﻨﻎ  737ﻣﺎﻛﺲ
 ،8ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﻳﻨﻎ »اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﺣﻼت ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ« ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮرت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ »ﻻﻳﻮن إﻳﺮ« ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻮﻳﻨﻎ  737ﻣﺎﻛﺲ  8ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ و 189ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ،وﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات.
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻃﺎﺋﺮﺗﻴﻦ
ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻳﺴﺘﺮ ﺟﺖ« ،وﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻲ  ،8-737اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﺤﺎدث اﻟﺘﺤﻄﻢ ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ،
ً
اﻧـﺘـﻈــﺎرا ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻠﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻄـﻴــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ﻃﺎﺋﺮة وﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎن إﻳﺮﻻﻳﻨﺰ«
اﻟﺠﻮﻳﺔ.
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محليات

العازمي :تطوير التقنيات لمواجهة التحديات المائية
افتتح مؤتمر الخليج الـ  13للمياه نيابة عن المبارك بحضور الزياني

ضمن سياسة اإلحالل في عدد من التخصصات

فهد الرمضان

●

انطلق المؤتمر الـ 13للمياه،
أمس ،برعاية سمو رئيس
مجلس الوزراء لبحث ومناقشة
التحديات فيما يخص توفير
المياه وإدارتها في دول
مجلس التعاون.

العازمي والزياني وسميرة السيد عمر خالل المؤتمر

تخصيص 630
ألف م 2لتحلية
المياه بالطاقة
الشمسية
السيد عمر

ً
«التربية»ً :إنهاء خدمات  364معلما
واختصاصيا نهاية العام الحالي

افتتح وزي ــر التربية وزيــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ،د .حــامــد
العازمي ،باإلنابة عن رئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
جـ ــابـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،ف ـع ــال ـي ــات
مؤتمر الخليج ا لـ ـ  13للمياه
تحت شـعــار "الـمـيــاه فــي دول
مجلس الـتـعــاون ...التحديات
والحلول المبتكرة" ،بحضور
األمين العام لمجلس التعاون،
د .عبداللطيف الزياني ،ورئيس
جمعية عـلــوم وتقنية ا لـمـيــاه،
عبدالرحمن المحمود ،وعدد من
الخبراء والباحثين في معهد
األبحاث.

وق ـ ــال ال ـع ــازم ــي ف ــي كـلـمـتــه،
تــأتــي اسـتـضــافــة الـكــويــت لهذا
الـمــؤتـمــر فــي سـيــاق اهتمامها
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي بـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
ال ـم ــائ ـي ــة وح ـم ــاي ـت ـه ــا ،م ــؤك ــدا
أن ه ــذا الـمــؤتـمــر منصة مهمة
لــدعــم وت ـعــزيــز أوجـ ــه الـتـعــاون
والـ ـتـ ـك ــام ــل ب ـي ــن دول مـجـلــس
ال ـت ـعــاون فـيـمــا يتعلق بـتـبــادل
الـ ـ ـ ــرؤى ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وب ـحــث
قضايا المياه وتشجيع األفكار
الـجــديــدة لـمــواجـهــة التحديات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال
ال ـح ـي ــوي ،واتـ ـخ ــاذ ال ـخ ـطــوات
الالزمة نحو اإلدارة المتكاملة

مشاركة  80ورقة عمل في المؤتمر
ق ــال رئـيــس جمعية عـلــوم وتقنية الـمـيــاه،
عبدالرحمن الـمـحـمــود ،إن هــذا المؤتمر هو
فرصة اللتقاء المسؤولين وصناع القرار مع
الباحثين والخبراء والمختصين في مختلف
مصادر المياه وتعدد جوانب استخداماتها.
ولفت المحمود إلــى تقديم نحو  80ورقــة

عمل فــي إط ــار مـحــاور المؤتمر فيما يتعلق
ب ــإدارة مـصــادر الـمـيــاه الجوفية والسطحية
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاة والـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام ــاتـ ـه ــا
الـمـتـنــوعــة ،وارت ـب ــاط ذل ــك بـقـطــاعــات الصحة
والبيئة والـطــاقــة واق ـتــراح الـحـلــول والـبــدائــل
لمختلف القضايا.

لـلـمــوارد الـمــائـيــة ،والمحافظة
عليها لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وتبني التطبيقات
التقنية األكـثــر حــداثــة لضمان
ال ــوف ــاء بــاح ـت ـيــاجــات األج ـي ــال
القادمة.

تقنيات التحلية
وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــازم ــي :تعتمد
ً
دول مجلس الـتـعــاون اعـتـمــادا
ً
رئيسا على تحلية مياه البحر
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه الـ ـع ــذب ــة،
وسيستمر اعتمادها على هذا
ال ـم ــورد م ــا اس ـت ـمــرت ال ـظــروف
الـمــائـيــة لـلـمـنـطـقــة ،مـسـتـطــردا:
وه ــذا يتطلب مــواصـلــة العمل
ف ــي تـطــويــر تـقـنـيــات الـتـحـلـيــة،
وتوطين صناعتها في دولنا،
مــع تعظيم اال ه ـت ـمــام بالبحث
ال ـع ـل ـمــي وت ـط ـب ـيــق م ـخــرجــاتــه
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج
وتـقـلـيــل الـتـكـلـفــة ،الفـتــا إل ــى أن
تطوير تقنيات معالجة المياه
العادمة لتوسيع قاعدة إعــادة
االستخدام في مجاالت محددة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـ ــزراع ـ ــةُ ،يـ ـع ــد مــن

السبل المهمة في إدارة الموارد
المائية وترشيد استهالكها.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أكـ ــدت
المديرة العامة لمعهد األبحاث
العلمية د .سميرة السيد عمر،
أن دول الخليج العربي تتشارك
في قضية شح المياه الصالحة
للشرب ،مشيرة الــى أن البحث
العلمي يعتبر القاعدة واألساس
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوم عـ ـلـ ـي ــه ال ـت ـن ـم ـي ــة
ال ـش ــام ـل ــة وال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وه ــو
األقدر على مواجهة التحديات
ا لـمـلـحــة لمجتمعاتنا وو ض ــع
ال ـح ـل ــول ل ـم ـش ـكــات ـهــا ،ومـنـهــا
تلك المتعلقة بالمياه في دولنا
الخليجية ،وا لـتــي تتشابه في
الظروف البيئية.
وأشــارت عمر إلى أن المركز
وض ــع خ ـطــة واض ـح ــة لتحلية
ال ـم ـي ــاه ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــات
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،واه ـت ـم ــت ال ــدول ــة
ب ـ ـج ـ ـهـ ــوده ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه،
فخصصت  630ألف متر مربع
في شمال جون الكويت إلنشاء
م ــراف ــق مـتـخـصـصــة لـلـنـهــوض
بمشاريع تحلية المياه بالطاقة
الشمسية.

فهد الرمضان

أبلغت وزارة الـتــربـيــة ،أمــس،
 364من العاملين لديها بإنهاء
عـمـلـهــم ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الحالي ,بعدما شملتهم سياسة
اإلحــال ،ســواء من المعلمين أو
اإلداريين أو العاملين في الخدمة
النفسية واالجتماعية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،عـلـمــت
"الـجــريــدة" أن كشوفات اإلحــال
وص ـ ـلـ ــت أم ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق
التعليمية ،وعلى ضوئها أبلغت
المشمولين بسياسية اإل حــال
مع نهاية العام الدراسي.
وقالت مصادر تربوية إن عدد
الذين شملهم اإلحالل بلغ  364ما
بين معلمين واختصاصيين في
الخدمة النفسية واالجتماعية،
م ــوض ـح ــة أن عـ ــدد م ــن شـمـلـهــم
اإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص
االج ـت ـمــاع ـيــات ب ـلــغ  44مـعـلـمــة،
ً
وال ـت ــاري ــخ  42م ـع ـل ـمــا ،ليصبح

اإلجمالي  86معلما ومعلمة ،في
حين بلغ عــدد االختصاصيين
المشمولين  ,20منهم معلمتان.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
عـ ـ ــدد ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ال ـم ـش ـمــول ـيــن
باإلحالل في تخصص الكهرباء
والدراسات العملية بلغ  ،77منهم
 37معلمة ،و 40معلما ،في حين
بلغ في تخصص الحاسب اآللي
ً
 67معلما  ،والتربية اإلسالمية
 ،105م ـن ـه ــم  27م ـع ـل ـم ــة ،و78
ً
معلما.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــدد مــن
شـمـلـهــم اإلح ـ ــال ف ــي تخصص
األحـ ـي ــاء ب ـلــغ  9م ـع ـل ـمــات فـقــط،
مــوض ـحــة أن الـ ـ ـ ــوزارة اع ـت ـمــدت
على تواريخ التعيين في عملية
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم شـ ـم ــول
المعلمات في تخصص األحياء
حتى تاريخ تعيين  26أغسطس
 ،2007ف ــي ح ـيــن ك ــان بالنسبة
ل ـل ـح ــاس ــب اآللـ ـ ــي ل ــإن ــاث حـتــى
تاريخ تعيين  24أغسطس ،2004

والكهرباء إنــاث حتى  4أكتوبر
 ،2011وال ـ ــذك ـ ــور ح ـت ــى ت ــاري ــخ
تعيين  9مايو  ،1995فيما كان
بالنسبة لالسالمية إنــاث حتى
تــاريــخ  9أبــريــل  ،2004والــذكــور
ح ـتــى ت ــاري ــخ  11يــول ـيــو ،1994
وبالنسبة لعلم االجتماع وعلم
النفس حتى  24أغسطس ،2008
وفـ ــي ت ـخ ـصــص االج ـت ـمــاع ـيــات
إن ـ ــاث ح ـت ــى  13ف ـب ــراي ــر ،2011
والذكور حتى  19سبتمبر ،1992
أما فيما يخص التاريخ إناث فقد
تــم االخـتـيــار للمعينين حتى 9
فبراير  ،2006والذكور حتى 23
أغسطس .2005
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن إن ـهــاء
خ ـ ــدم ـ ــات ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن
بـسـيــاســة اإلحـ ــال سـيـكــون يــوم
 30ي ــون ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،مــوض ـحــة
أن ال ـ ــوزارة مــاضـيــة فــي تطبيق
سياسة اإلحالل في التخصصات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــوافـ ــر ف ـي ـه ــا الـ ـ ـك ـ ــوادر
الوطنية.

تطبيق المقصف الصحي في  7مدارس
أكــد وكيل وزارة التربية د .سعود الحربي أن
المشروع الوطني للمقصف المدرسي الصحي
يـهــدف إل ــى تحسين الـحــالــة الصحية التغذوية
لطلبة المدارس للحد من عوامل الخطورة المؤدية
لألمراض غير السارية ،وذلك عبر تطوير المقصف
المدرسي بشكل يوفر أغذية ومشروبات متنوعة
ومحببة ومغذية وبأسعار مناسبة لطلبة المدارس.
وقــال الحربي ،في تصريح عقب اجتماعه مع
نائبة المدير الـعــام لـشــؤون تغذية المجتمع في
الهيئة العامة للغذاء والتغذية د .ن ــوال الحمد،
ورئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.
آمال اليحيى لمناقشة المشروع الوطني لتطوير

المقصف المدرسي الصحي ،إن المشروع سيطبق
على  7مــدارس خــال الفترة المقبلة للتجربة ،إذ
سيتم عرض منتجات صحية من شركة مطاحن
الدقيق الكويتية ،تمهيدا للتوسع في المشروع
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ل ـيــدخــل م ـ ــدارس الـمــرحـلــة
االبتدائية ،ثم جميع المراحل.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن  70في المئة
من الطلبة يتوجهون لمدارسهم من دون تناول أي
وجبة في المنزل ،وهنا يكون التركيز على المقصف
المدرسي كمصدر أساسي في توفير االحتياجات
الغذائية لهم.

ً
طبيب كويتي يطور جهازا إلصالح الشبكية
السبتي :تمت تجربته على أعين صناعية وأثبت جدارته
طور ج ـ ــراح ط ــب وش ـب ـك ـيــة ال ـع ـيــن د .خــالــد
ً
ً
ً
السبتي جـهــازا طبيا خــاصــا بالعيون يضاف
إلى المنظومة الصحية بالعالم ،وتمت تجربته
على أعين صناعية وأثبت جدارته.
وقال السبتي ،في تصريح أمس ،إن الجهاز
الجديد يعمل على استئصال الجزء الزجاجي
إلصالح عملية الشبكية ،الفتا إلى أنه أسرع 3
مرات من القديم.
وأوض ــح أن هــذا الجهاز الــذي قــام بتطويره
يختصر و ق ــت العملية ا لـجــراحـيــة إ ل ــى نصف
الــوقــت ،مضيف أنــه "يمكن اعتبار هــذا الجهاز
ج ــدي ــدا" ،حـيــث ع ــرض ف ــي مــؤتـمــر اإلبـ ـ ــداع في
الــواليــات المتحدة األميركية ال ــذي ش ــارك فيه
كأول طبيب كويتي وخليجي منذ إطالقه في عام
 1976وحاز إعجاب نخبة من األطباء المشاركين
من أميركا وأوروبا واليابان وعدة دول أخرى،

األم ــر ال ــذي دعــاهــم إلــى طلب عينة مــن الجهاز
لتجربته والتعرف على كفاءته.
وأعرب السبتي عن اعتزازه بتمثيل الكويت
فــي ه ــذا الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي ال ــذي أقـيــم فــي فيل
كوليرادو األميركية خالل الفترة من  9حتى 12
فبراير الماضي ،مشيرا إلــى أن الكويت لديها
كثير من األبناء المبدعين "ومن الضروري جدا
ان تضع نفسها على خريطة العالم ،والسيما
من خالل األطباء المتميزين الذين سيساهمون
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي تـ ـط ــوي ــر جـ ــراحـ ــة ال ـش ـب ـك ـيــة
مستقبال".
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـم ــؤت ـم ــر ش ـه ــد ح ـض ــور نـحــو
 150جـ ــراح شـبـكـيــة ،وجـمـيـعـهــم ي ـس ـعــون الــى
تقديم األفضل عن طريق أبحاثهم ودراستهم
للمساهمة في تطوير الشبكية في المستقبل،
حيث تتم مناقشة كل مشروع يدرج.

خالد السبتي

كويتيان يكتشفان طفرات مسببة للتكيس الكلوي
●

عادل سامي

اكتشف فريق بحثي كويتي
طفرات جينية جديدة مسببة
لـمــرض التكيس الـكـلــوي ،وتم
قبول النتائج للنشر في مجلة
علمية بريطانية صـ ــادرة عن
مجموعة  Natureالمرموقة.
وقـ ـ ـ ـ ــال أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ عـ ـ ـل ـ ــوم طــب
ال ـج ـي ـن ــوم ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
والـ ـب ــاح ــث ال ـم ـن ـت ــدب بمعهد
دسمان للسكري ،الذي أنشأته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
وال ـبــاحــث الــرئـيـســي بالفريق
د .حمد الياسين إن الطفرات
الجينية المكتشفة تختلف في
طبيعتها الجزيئية ،فقد احتوت
واح ـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى ن ـس ــخ إض ــاف ـي ــة
للتسلسل ا لـطـبـيـعــي للجين،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـسـ ـب ــب ب ـ ـهـ ــا م ـســح
لتسلسل قــواعــد نيتروجينية
بــال ـج ـيــن ،وثــال ـثــة تـسـبــب بها

استبدال قاعدة نتروجينية ،وقد
تم إضافة هذه الطفرات للسجل
الجيني للمرض بمايو كلينك.
وأشــار إلى أن اكتشاف هذه
الطفرات الجينية الجديدة تم
م ــن خ ــال بـحــث مــوســع هــدف
إلى تقييم أحــدث أنــواع الجيل
الجديد لتكنولوجيا فك التسلل
ال ــوراث ــي فــي تـحــديــد الـطـفــرات
ال ـج ـي ـن ـيــة ب ــال ـج ـي ــن الـمـسـبــب
لمرض التكيس الكلوي بسبب
التعقيد الجزيئي لهذا الجين
ب ـ ــال ـ ــذات ،م ـم ــا ش ـك ــل صـعــوبــة
كبيرة للمختبرات بتشخيص
المرض جينيا.
وأشـ ـ ـ ــار د .ح ـم ــد ال ـيــاس ـيــن
إلــى أن مــرض التكيس الكلوي
السائد يصيب حوالي شخص
مــن كــل  700شـخــص ،وتتمثل
أع ـ ــراض ـ ــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ـت ــراك ــم
تـكـيـســات بــالـكـلــى م ــع الـتـقــدم
بالعمر مسببة الفشل الكلوي

البروفيسور فهد المال (يسار) ود .حمد الياسين

مع ارتفاع بضغط الدم ،ويقتصر
التدخل العالجي الفعال حاليا
على عملية زراعة الكلى.

فرصة للباحثين
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ق ـط ــاع
األب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث بـ ـمـ ـعـ ـه ــد دس ـ ـمـ ــان
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـكـ ــري وع ـ ـ ـضـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ال ـب ـح ـث ــي الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور فـهــد

المال أن الدراسة جاءت نتيجة
لالستراتيجية الـجــديــدة التي
وضعتها اإلدارة العليا بمعهد
دسمان للسكري ممثلة بمدير
ال ـم ـع ـه ــد د .قـ ـي ــس ال ـ ــدوي ـ ــري،
والتي وفرت للباحثين الظروف
المثالية للعمل على مستوى
ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الـمـخـتـبــريــة
المتطورة ،وأيضا التمويل الالزم
لألبحاث.

برلمانيات 6
«الميزانيات» :مهلة للحكومة لمعالجة المخالفات
ةديرجلا

•
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اجتمعت مع المبارك واستعرضت مالحظات الحسابات الختامية
فهد التركي

ن ــاقـ ـش ــت ل ـج ـن ــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي البرلمانية
خالل اجتماعها امس مالحظاتها
على الحسابات الختامية للجهات
الحكومية ،بحضور رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
و 7وزراء.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد ف ــي تصريح
صـحــافــي فــي مجلس األم ــة عقب
اجتماع اللجنة ،إن اللجنة عقدت
 34اجتماعا لــدراســة الحسابات
الختامية ،وارتأت ان هناك الكثير
من المالحظات المهمة التي يجب
ان ي ـط ـلــع س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء عليها ،واصفا االجتماع بـ
"الجيد والمثمر".
وبـيــن انــه تــم اسـتـعــراض اغلب
ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي تــوص ـلــت لها
اللجنة ومناقشتها بشكل مقتضب

العفاسي :االجتماع كان
ً
مثمرا وركز على  6قضايا
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فهد العفاسي
أن االجتماع ،الذي عقد مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب
الختامي ،كان بناء ومثمرا ،وتطرق خالله أعضاء اللجنة إلى
بعض النقاط ،التي أظهرتها مراجعة الحساب الختامي للوزارات
والجهات الحكومية ،والتي شكلت خصوصية بذاتها لتكرارها،
ولديهم وجهة نظر معينة لمعالجتها ،حيث استمع رئيس الوزراء
والوزراء المختصون في هذا الجانب.
وص ــرح الـعـفــاســي ،أم ــس ،ب ــأن االجـتـمــاع رك ــز عـلــى الحساب
الختامي والبديل االستراتيجي وتشابه االختصاصات بين
الجهات الحكومية وحساب العهد والديون المستحقة للحكومة
واألرب ــاح المحتجزة ،مبينا أن مجلس ال ــوزراء سيشكل فريقا
وزاريا لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة ،على أن يرفع الفريق
تقريرا بشأنها إلى مجلس الوزراء لمعالجتها.

وم ــوج ــز ن ـظ ــرا ل ـمــا ت ـح ـتــويــه من
تفاصيل وبـيــانــات كثيرة ،مؤكدا
أن سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
قال انه استفاد من هذا االجتماع
والمالحظات التي طرحت خالله.
وأوضـ ـ ــح أن ـ ــه ت ــم ط ـ ــرح آل ـي ــات
عدة للتعامل مع هذه المالحظات
كــأن تشكل لجنة وزاري ــة مصغرة
لدراسة هذه المالحظات مع لجنة
الميزانيات او ان الحكومة تشكل
لجنة وزاري ــة خاصة بها وترسل
نتائج دراستها لهذه المالحظات
الى لجنة الميزانيات.
وذكر أن من األفكار التي طرحت
أي ـض ــا ان ي ـتــم تـضـمـيــن ال ـح ـلــول
والمعالجات التي تعامل بها هذه
ال ـم ــاح ـظ ــات م ــع ال ـب ـي ــان الـمــالــي
الختامي قبل مناقشة الميزانية
العامة للدولة ،معتبرا أن ذلك إجراء
منطقي وعملي.
وأك ــد عبدالصمد ان ــه ال يمكن
حــل ه ــذه الـقـضــايــا والـمــاحـظــات
والمخالفات التجاوزات بين عشية
ً
وض ـحــاهــا ،الف ـت ــا إل ــى أن اللجنة
منحت الحكومة مهلة لدراسة هذه
المالحظات والمخالفات للتأكد
فـقــط م ــن أن الـحـكــومــة تـعـمــل في
االتجاه الصحيح.
وأضاف أن أعضاء اللجنة زادوا
هـ ــذا االج ـت ـم ــاع تـفـعـيــا بــآرائ ـهــم
وأكـ ـ ـ ــدوا عـ ــدم اق ـت ـن ــاص األخ ـط ــاء
الحكومية أو التقليل مــن بعض
ً
الجهود الحكومية ،مشيرا إلى أن
اللجنة تشد على يد الوزير المجد
والساعي لتقليل هذه المخالفات
بالشكل الصحيح.
وأوضــح أن اللجنة ستدرس
المقترحات المطروحة للتعامل
م ــع ال ـمــاح ـظــات والـمـخــالـفــات
الـ ـت ــي ن ــوق ـش ــت مـ ــع ال ـح ـكــومــة
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـمـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـنــح

للحكومة في هذا الجانب.
وذكـ ــر ان الـحـكــومــة تــرغــب في
تشكيل لجنة حكومية مصغرة من
الــوزراء والفرق الفنية التابعة لهم
لمعالجة المالحظات والمخالفات،
أو إرف ــاق الـمــاحـظــات مــع البيان
المالي المرفق مع الميزانية العامة
للدولة.
وخ ـت ــم ق ــائ ــا" :إن م ــا طــرحـتــه
الحكومة بشأن معالجة هذه األمور
جيد ولكن شريطة ان نرى تطبيقا
عمليا لما تم طرحه وليس شيئا
ً
نظريا فقط".

معالجة الخلل
من جانبه ،طالب مقرر اللجنة
النائب رياض العدساني الحكومة
بااللتزام بتقارير الحساب الختامي
وأخــذ جميع التوصيات الرقابية
بعين االعتبار لتحقيق المصلحة
العامة ومعالجة أوجه الخلل.
وق ــال الـعــدســانــي فــي تصريح
م ـمــاثــل ،إن ت ـع ــاون الـحـكــومــة مع
المالحظات الرقابية لمجلس األمة
أدى إلى تخفيض المخالفات بنسب
متفاوتة .وأوض ــح أن المخالفات
الواردة في تقارير ديوان المحاسبة
انخفضت إلى  900مخالفة ،وكذلك
المراقبين الماليين من  30ألفا إلى
 24ألف مخالفة مالية مقارنة بالعام
الماضي.
وشــدد العدساني على ان هذا
االنخفاض ال يعفي الحكومة من
م ـســؤول ـيــة ال ـع ـمــل ع ـلــى معالجة
ج ـم ـيــع الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،وب ـخــاصــة
النقاط الرئيسة التي تتعلق بسوق
العمل والتوظيف والحد من طوابير
االنتظار وفك التشابك بين الجهات
الحكومية وأمــاك الدولة وتعزيز
اإليرادات النفطية واالستثمارية.

المالحظات المطروحة في االجتماع
سوق العمل
احتياجات ســوق العمل وربطها بمخرجات
التعليم وانعكاسها على سياسة اإلح ــال رغم
ضـخــامــة مـيــزانـيــات الـجـهــات التعليمية والـتــي
وصـلــت تـقــديــراتـهــا إل ــى  3.6مـلـيــارات دي ـنــار في
ميزانية السنة المالية الـجــديــدة وأنـهــا مطالبة
وفـقــا لقوانين إنشائها بتوفير الـقــوى العاملة
الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات التنمية إال أن
مخرجات التعليم ال تلبي احتياجات سوق العمل
بالشكل المطلوب.

البديل االستراتيجي
الحظت اللجنة تدني أداء األجهزة المالية في
بعض الجهات الحكومية ،كما أن بعض الجهات
تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وكان
السبب الرئيس الذي تبرر به الجهات الحكومية
التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية إلى
التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات
المهنة ما يصعب معها جلب الـكــوادر البشرية
ذات الـكـفــاء ة للجهات ذات المرتبات المتدنية،
األم ــر ال ــذي يتطلب ســرعــة إنـجــاز قــانــون البديل
االستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.

التشابك الحكومي
أوص ــت دراس ــة دي ــوان المحاسبة التحليلية
ألوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــداخ ـ ــل وال ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــك فـ ـ ــي أهـ ـ ـ ــداف
واختصاصات بعض الجهات الحكومية الصادرة
فــي ديسمبر  2016إلــى ض ــرورة تعديل الهيكل
التنظيمي واإلداري لكافة القطاعات ومؤسسات
الدولة المرتبطة بالقوى العاملة بهدف القضاء
على االزدواجية والتشابه في االختصاصات.

تضخم حساب العهد
رغ ــم وج ــود جـهــود مــن الـحـكــومــة فــي تسوية
حـســاب الـعـهــد إال أن ــه لــم ي ــرد إل ــى اللجنة حتى
تــاريـخــه اآللـيــة الـتــي سيتم انتهاجها لمعالجة
حساب العهد والتصور المخطط له إلرجاع رصيد
هذا الحساب إلى مستوياته الطبيعية ،حيث بلغ
رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة

سلة برلمانية
«الصحية» تنتهي من
«األهلي» و«التغذية»
أعلن رئيس لجنة الشؤون
الصحية د .حمود الخضير
انتهاء اللجنة من التصويت
على التعديالت على قانوني
العمل في القطاع االهلي
وإنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية والتي قدمت بعد
موافقة املجلس عليهما في
الجلسة املاضية.
وقال الخضير في تصريح
للصحافيني انه تم ادراج جميع
املالحظات التي تمت على
القانونني في التقرير وسيتم
رفعه الى املجلس للتصويت
عليه في املداولة الثانية.

المبارك ...وفي استقباله الكندري

أب ــرز المالحظات الـتــي أعــدهــا المكتب الفني
للجنة الـمـيــزانـيــات وت ــم طــرحـهــا فــي االجـتـمــاع
بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء:

majles@aljarida●com

الدمخي يسأل عن مدارس
مبارك العبدالله

المالية  2018/2017ما يقارب  6مليارات دينار،
علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية
تشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب  8.6مليارات دينار
حتى نهاية شهر يناير .2019

الديون المستحقة للحكومة
أما فيما يخص الديون المستحقة للحكومة
ف ـقــد ب ـلــغ رص ـيــدهــا ن ـحــو  1.3م ـل ـيــار دي ـن ــار في
ً
ال ـح ـســاب الـخـتــامــي األخ ـي ــر ،عـلـمــا ب ــأن لــديــوان
المحاسبة تقريرا حديثا صــادرا في سنة 2019
وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في األخذ
بنتائجه ،حيث يشير التقرير إلــى أن تحصيل
 5.5%فـقــط عـلــى الــديــون الـمـقـيــدة فــي الـسـنــوات
الـمــالـيــة الـخـمــس األخ ـيــرة وال ـتــي ت ـقــارب الـ ـ 603
ماليين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية رغم
حداثة عمر تسجيل تلك المديونيات.

األرباح المحتجزة
رغ ــم تــوجــه ال ــدول ــة خ ــال ال ـس ـنــوات السابقة
لالقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في
ميزانية الــدولــة إال أنــه مــا زال ــت بعض الجهات
الحكومية المستقلة تـقــوم باحتجاز أرباحها
وعــدم توريدها لالحتياطي العام بحجة تنفيذ
م ـشــاري ـع ـهــا والـ ـت ــي ب ـل ـغــت ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
 2018/2017ما يقارب  19.7مليار ديـنــار ،إال أن
اللجنة ال حـظــت عــدم تنفيذ مشاريعها بوتيرة
تـسـتـلــزم اح ـت ـجــاز األربـ ـ ــاح وان ـم ــا تـسـتـغــل تلك
المبالغ في أدوات استثمارية ليست من ضمن
ا خـتـصــاص تلك الجهة الحكومية كاالستثمار
في األسهم أو عقارات أو وضعها في ودائع لدى
البنوك.

الميزانية
الحظت اللجنة أن الميزانية فقدت أهميتها
كــأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم األداء
بسبب كثرة المناقالت المالية بين بنودها سواء
منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة
ً
حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية أخيرا
ً
 870بندا بنسبة  %54من إجمالي بنود ميزانية
الوزارات واإلدارات الحكومية بلغت قيمتها نحو
 430مليون دينار ،األمر الذي يشير إلى عدم إجراء
دراســات فنية ومالية مالئمة وكافية قبل تقدير
هذه المصروفات للبنود.

وجه النائب د .عادل الدمخي
سؤاال الى وزير التربية والتعليم
العالي د .حامد العازمي ،طالبا
تزويده باألسباب التي تمنع
الوزارة من إنشاء مدارس في
منطقة مبارك العبدالله  -غرب
مشرف  -حتى اآلن  ،رغم وجود
أراض مخصصة لها باملنطقة،
وهل توجد خطة لدى الوزارة
إلنشاء مدارس في هذه املنطقة؟
اذا كانت اإلجابة بنعم يرجى
تزويدنا بالتفاصيل وكذلك
الجدول الزمني إلنشاء هذه
املدارس في املنطقة.

عاشور يستفسر عن
الصناديق االستثمارية
وجه النائب صالح عاشور
سؤاال إلى وزير املالية
د .نايف الحجرف جاء فيه "ما
قيمة العجز املالي للميزانية
للسنوات من  2015/2014حتى
 2019/2018لكل سنة على
حدة؟ وقيمة املبالغ املحولة
لالحتياطي العام خالل هذه
السنوات ،وقيمة املبالغ املحولة
الحتياطي األجيال القادمة
خالل هذه السنوات الخمس".
وتابع :ما قيمة املبالغ من خالل
الصناديق االستثمارية التي
تستثمر الدولة فيها سواء
داخل أو خارج البالد ،وإيرادات
وأرباح الصناديق االستثمارية
وصناديق األجيال القادمة
خالل السنوات الخمس املاضية
2019 – 2015؟
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 %96من المواطنين يدعمون «الحرير»
و %66يفضلون إدارة أجنبية للمشروع

ً
دراسة ميدانية لـ « »IPSOSشملت  3084مواطنا أعمارهم بين  18و50
فهد التركي

ّرحب مواطنون بـ «الحرير»،
الذي تتجه الحكومة إلنجازه
على أرض الواقع من خالل
دعم  96في المئة منهم
للمشروع ،إذ أكدوا ،من خالل
دراسة أجرتها «ً ،»IPSOS
وشارك فيها  3084مواطنا،
أن المشروع سيساهم في
تنشيط االقتصاد ،ويوفر
فرص عمل للشباب ،ويلبي
الطموحات المستقبلية
للكويت.

أكـ ـ ـ ــد  96فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
الـمــواطـنـيــن دعـمـهــم لتنفيذ
«الحرير» ،ودعا  93في المئة
مـ ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن مـمـثـلـيـهــم
مــن مجلس األم ــة لــدعــم هذا
المشروع.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ال ــدراس ــة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي أ ع ـ ــد تـ ـ ـه ـ ــا « »IPSOS
ح ــول رؤيـ ــة ال ـكــويــت ،2035
وت ـع ــزي ــز ن ـت ــائ ــج اس ـت ـطــاع
رأي المجتمع الكويتي حول
مشروع إقليم الحرير.
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،ال ـت ــي
استهدفتها الــدراســة3089 ،
مواطنا 50 ،في المئة منهم
مــن ال ــذك ــور ،و 50فــي المئة
منهم من اإلناث ،حيث وزعت
ال ـع ـي ـنــة ع ـل ــى ال ـم ـحــاف ـظــات
فيه األعمار
الست ،وتناولت ً
من  18إلى  50عاما فما أكثر.

المعرفة بالمشروع

رؤية الكويت تمثل
األمل لالنتقال من
االقتصاد النفطي
إلى المستدام
ومتعدد المصادر

وأكدت الدراسة أن  57في
المئة من المواطنين سمعوا
عــن رؤي ــة ال ـكــويــت ،و 82في
الـمـئــة منهم تـعــرفــوا عليها
مــن خــال وســائــل التواصل
االجتماعي ،مشددة على أن
 75في المئة من المواطنين
لديهم معرفة تلقائية بإقليم
ال ـح ــري ــر وس ـم ـع ــوا ع ـنــه من
قبل.
وأشـ ــارت الـنـتــائــج إل ــى أن
م ـع ــرف ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن كــانــت
م ـت ــو س ـط ــة ،إذ ق ـ ــال  66فــي
الـمـئــة إن ال ـم ـشــروع سيقام
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزر الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس،
بـيـنـمــا ص ــرح  42ف ــي الـمـئــة
بمعرفتهم بــو جــود محمية
بهذا اإلقليم،
وذك ـ ـ ــر  50فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة أن
إق ـل ـي ــم «ال ـ ـحـ ــريـ ــر» سـتـنـشــئ
ف ـيــه مـنـطـقــة لـلـتـكـنــولــوجـيــا
وال ـص ـنــاعــات الـسـيـنـمــائـيــة،
وقــال  45في المئة منهم إن
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص سيتحمل
تكلفة إنشاء المنطقة كاملة.
انطباعات المواطنين
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول انـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
ال ـمــواط ـن ـيــن ت ـج ــاه م ـشــروع
الـ ـح ــري ــر ،أظـ ـه ــرت ال ــدراس ــة
أن  9م ــن ك ــل  10مـشــاركـيــن
يرون أن إقليم الحرير يلبي
ط ـمــوحــات ـهــم الـمـسـتـقـبـلـيــة،
وارتفعت نسبة التأييد بين
ج ـم ـي ــع ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع

ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
ال ـش ـب ــاب م ــن ع ـمــر ،29 25-
إذ كــانــت أقــل مــن المتوسط
العام.
و بـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت أن 90
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدون أن ا لـ ـ ـم ـ ــو ق ـ ــع
الجغرافي للمنطقة الشمالية
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح
المشروع ،أكــد  95في المئة
منهم أن ا ل ـم ـشــروع سيوفر
فرص العمل للشباب ،وذكر
 92ف ــي ال ـم ـئ ــة أن ـ ــه س ـي ـعــزز
ال ـعــاقــات م ــع دول ال ـج ــوار،
بينما أشار  84في المئة أنه
سيشكل حزاما أمنيا لحماية
الكويت من المخاطر.
وأك ـ ـ ــدت ال ـن ـت ــائ ــج وجـ ــود
تـ ـن ــاغ ــم ك ـب ـي ــر وت ـ ــواف ـ ــق مــن
جميع شرائح المجتمع حول
دعــم الـمـشــروع ،حيث بلغت
نسبة دعــم اإلنــاث له  97في
المئة ،والرجال  93في المئة.

إدارة أجنبية
وفــي الوقت الــذي أظهرت
ف ـيــه ال ـت ـح ـل ـيــات أن  73في
المئة من المواطنين عازمة
على تنفيذ المشروع ،وافق
 80فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـن ـه ــم عـلــى
إنشاء مجلس أمناء يتولى
إدارة الـ ـمـ ـش ــروع وأي ـ ـ ــد 66
فــي الـمـئــة أن ي ــرأس مجلس
األم ـن ــاء خبير أجـنـبــي لديه
خ ـبــرة دول ـي ــة ف ــي الـمـنــاطــق
االقتصادية.
وأك ــد ال ـمــؤيــدون لتشكيل
إدارة مـسـتـقـلــة م ــن ال ـخ ـبــراء
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن (م ـج ـل ــس أمـ ـن ــاء)
أنهم يرون أن لديهم الخبرات
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع
وإن ـ ـجـ ــاحـ ــه ،وعـ ـل ــى ال ـع ـكــس
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،فـ ـ ــإن ال ـم ـع ـتــرض ـيــن
يرون أن الكويت تملك خبرات
وطـ ـنـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى إدارة
ال ـم ـش ــروع ،وك ــان ــت نسبتهم
 57في المئة ،في حين طالب
 15فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة بـ ـ ـ ــأن تـ ـك ــون
إدارة اإلق ـل ـيــم ت ـحــت إش ــراف
الحكومة.

االستقالل عن الحكومة
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ع ــن
م ــوافـ ـق ــة  80ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الـمــواطـنـيــن عـلــى االسـتـقــال

اإلداري والـقــانــونــي للحرير
ع ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،كـ ـم ــا أك ـ ــدت
مــواف ـقــة  65ف ــي الـمـئــة منهم
تـ ــوس ـ ـيـ ــع نـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـحـ ــريـ ــات
الـشـخـصـيــة ف ــي اإلق ـل ـيــم ،في
وقــت أشــار  89فــي المئة الى
ض ـ ـ ــرورة أن يـ ـك ــون لـمـنـطـقــة
الـحــريــر قوانينها الـخــاصــة،
ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق م ــع ال ــدس ـت ــور
وسيادة الدولة على أراضيها.
وأظهرت التحليالت تأييد
الـ ـشـ ـب ــاب م ــن أعـ ـم ــار 24-18
ع ــام ــا ل ـل ـحــريــات الشخصية
في الحرير مع ّ
تفوق العنصر
ال ـن ـس ــائ ــي ع ـل ــى الـ ــرجـ ــال فــي
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة ،إذ ب ـل ــغ ع ــدد
اإلناث المؤيدات  71في المئة
والذكور  60في المئة.

رؤية الكويت
ّ
وق ــال ــت الـ ــدراسـ ــة :تـمــثــل

مشروع إقليم الحرير
يأتي في قلب رؤية
 ٢٠٣٥ويهدف إلى
تطوير واستقالل
الجزر الكويتية
الشمالية وتحويلها
إلى منطقة
اقتصادية دولية
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 %93يطالبون النواب بدعم
المشروع و %82علموا به
من وسائل التواصل
 %95يعتقدون أن الموقع الجغرافي
سيساهم في نجاحه ...و %92يرون
أنه يعزز العالقة مع الجوار
 9من كل  10مواطنين يؤكدون أن
«الحرير» يلبي طموحاتهم المستقبلية
و :%95يوفر فرص عمل للشباب
 %80يطالبون باستقالل المشروع عن
الحكومة و %65مع توسعة الحريات
الشخصية
 %50أكدوا معرفتهم بـ «الحرير»
وبإنشاء منطقة تكنولوجيا للصناعات
السينمائية و %45فضلوا تحمل القطاع
الخاص تكلفة المنطقة
رؤي ـ ــة ال ـك ــوي ــت  2035أمــل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال م ــن
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ال ــى
ومتعدد
اقتصاد مستدام ّ
ال ـم ـصــادر .كـمــا تـمــثــل هــذه
ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ف ـ ــرص ـ ــة ع ـظ ـي ـمــة
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــاق بـ ـ ــركـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـطـ ــور
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة،
مـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر ح ـ ـيـ ــاة أف ـض ــل
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،م ـش ـيــرة الــى
أن هــذه الــرؤيــة تنطلق من
رؤية سمو أمير البالد عبر
«تـ ـح ــوي ــل الـ ـك ــوي ــت م ــرك ــزا
م ــالـ ـي ــا وتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــا ج ــاذب ــا
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،يـ ـ ـق ـ ــوم ف ـيــه
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ب ـق ـيــادة
النشاط االقتصادي ،ويذكي
فيه روح المنافسة ،ويرفع
ك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ة اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج فـ ـ ــي ظــل
جهاز دولة مؤسسي داعم،
وي ــرس ــخ ال ـق ـي ــم ،وي ـحــافــظ
عـلــى الـهــويــة االجـتـمــاعـيــة،

و يـحـقــق التنمية البشرية
والتنمية المتوازنة ،ويوفر
بـ ـنـ ـي ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة م ــائ ـم ــة
وتشريعات متطورة وبيئة

أعـمــال مشجعة» .وأش ــارت
الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن م ـشــروع
«إقـ ـلـ ـي ــم حـ ــريـ ــر» ي ــأت ــي فــي
ال ـق ـل ــب مـ ــن رؤيـ ـ ــة ال ـكــويــت

تحويل الكويت
ً
ً
مركزا ماليا
ً
وتجاريا جاذبا
لالستثمار يقوم
فيه القطاع الخاص
بقيادة النشاط
االقتصادي

 ،2035و ي ـ ـقـ ــوم ا ل ـم ـش ــروع
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر واسـ ـتـ ـغ ــال
الجزر الكويتية الشمالية،
إضافة الى منطقة الصبية

وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا الـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة
اقتصادية دولية متكاملة
مــع استقالليتها اإلدار يـ ــة
والتنظيمية الكاملة ،وذلك

لجعلها البوابة االقتصادية
والثقافية للكويت ،وتعزيز
دور الدولة كقوة اقتصادية.
وتابعت« :لتحقيق هذه

الــرؤيــة فإنه من الضروري
أن ي ـ ـ ـنـ ـ ــد مـ ـ ــج ا لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الكويتي ويتفاعل مع هذه
ال ـ ــرؤي ـ ــة ،وأن يـ ـك ــون عـلــى

ع ـلــم ت ــام ب ـهــا وبــأهــداف ـهــا،
وت ــأث ـي ــره ــا ع ـلــى ال ـكــويــت،
ول ـ ــذل ـ ــك فـ ـق ــد جـ ـ ـ ــاء ت ه ــذه
ال ــدراس ــة بـهــدف استطالع
رأي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدى
معرفتهم وإلمامهم برؤية
الـ ـك ــوي ــت  2035ومـ ـش ــروع
إقـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــر ودراسـ ـ ـ ــة
آم ــالـ ـه ــم وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم مــن
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة واإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ــوف عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أه ـ ـ ــم
المخاوف والتحديات التي
قد يواجهها المشروع من
وجهة نظرهم ،وخصوصا
فيما يتعلق باالستقاللية
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة
للمنطقة.
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َّ
الحجرف :تقديم خدمة أفضل للمتقاعدين والمؤمن عليهم

ً
ً
افتتح مقرا إقليميا لـ «التأمينات» في سعد العبدالله
محمد الجاسم

دش ـ ـنـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للتأمينات اال جـتـمــا عـيــة مقرها
الجديد في مدينة سعد العبدالله
(الجهراء) ،بحضور وزير المالية
رئيـ ــس مجلــس إدارة المؤسسة
د .نايف الحجرف ،والمدير العام
للمؤسسة مشعل العثمان.
وقـ ــال ال ـح ـج ــرف ،خ ــال حفل
االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ،إن ت ــدشـ ـي ــن ال ـم ـقــر
ً
ج ــاء مـكـمــا لـلـخـطــة التوسعية
للمؤسسة فــي الـسـنــوات األربــع
الـمــاضـيــة ال ـتــي ش ـهــدت افـتـتــاح
 3أفــرع فــي مناطق فهد األحمد
وجـ ـن ــوب الـ ـس ــرة وال ـع ــارض ـي ــة،

ً
مبينا أن المبنى الجديد يعتبر
ً
ً
ً
مقرا إقليميا ال فرعا.
وذكــر أن القدرة االستيعابية
ل ـل ـم ـب ـنــى تـ ـخ ــدم  1900م ــراج ــع
ً
ً
ي ــومـ ـي ــا ب ـم ــا ي ـ ـقـ ــارب  495أل ـف ــا
ً
ً
سنويا ،موضحا أن المقر مجهز
لخدمة أكثر من نصف إجمالي
عـ ــدد م ــراج ـع ــي ال ـمــؤس ـســة بكل
مبانيها الحالية ،إذ يحتوي على
 100كاونتر خدمة ،ومخصص له
ً
 450موظفا لخدمة المراجعين،
إضــافــة الــى انــه مجهز بمواقف
تتسع لـ  168سيارة.
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز عـ ــدد

استعدادات لتطبيق قانون التقاعد المبكر
قال الفضالة إن «التأمينات» استعدت بكل
التجهيزات مــن أجــل تطبيق قــانــون التقاعد
ال ـم ـب ـكــر ب ـعــد صـ ـ ــدوره ك ـم ــرس ــوم ،م ــؤك ــدا أن
الـمــؤسـســة قــامــت ب ــإع ــداد آلـيــة خــاصــة سيتم
تطبيقها في أبريل القادم ،إذ تم عمل دورات
تــدري ـب ـيــة لـمــوظـفـيـهــا ف ــي الـمـبـنــى الــرئـيـســي
والفروع التابعة له للرد واالستفسارات على
جميع المراجعين والتعامل مع طبيعة أحكام
الـقــانــون حـتــى تـكــون الـ ــردود مــوحــدة وتلبي
جميع المطالب.

وأكد الفضالة أن «التأمينات» تلقت تساؤالت
حــول الـقــانــون ،الفـتــا إلــى انــه تــم التحفظ عن
الـ ـ ـ ــردود ب ـح ـكــم أن الـ ـق ــان ــون صـ ـ ــادر حــدي ـثــا،
وتحتاج «التأمينات» لدورات مكثفة من أجل أن
يكون هناك ردود شاملة ومستوفية ،وخاصة
أن الـتـســاؤالت مرتبطة بالمزايا ال ــواردة في
القانون ،وفي النافذة التي تبين َمن أكمل 30
ً
ً
عاما للرجال و 25عاما لإلناث من حيث يكون
الـتـقــاعــد دون ش ــرط ال ـســن وال ـم ـيــزة األخ ــرى
المتعلقة بالـ  7معاشات المقدمة.

مراجعي السنة األولى للتشغيل
ً
 200ألف مراجع ،مؤكدا أن «ذلك
لـيــس بــاألمــر الـبـسـيــط ،ونــراهــن
عليه ألنه يقع في اكبر محافظات
الكويت ،وسيساهم في تجسيد
ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم
خ ــدم ــة اف ـض ــل ل ـل ـمــؤمــن عـلـيـهــم
والمتقاعدين وتسهيل اجراءات
تخليص معامالتهم».

االستراتيجية التوسعية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـع ـث ـم ــان
إن افـ ـتـ ـت ــاح ف ـ ــرع م ــدي ـن ــة سـعــد
العبدالله في محافظة الجهراء
يعد لبنة متينة تضاف إلى كيان
ال ـمــؤس ـســة لـتــوسـيــع خــدمــاتـهــا
الجغرافية ا لـتــي تلبي تطلعات
المواطنين واحتياجاتهم ،بما
يحقق غايات التأمين االجتماعي
في توفير االستقرار واألمن لكل
المواطنين.
وأكد العثمان أن «التأمينات»
ت ـق ــوم ب ــدوره ــا بـتـطــويــر الـعـمــل
وال ـت ـم ـي ــز ف ــي أسـ ـل ــوب ال ـخــدمــة
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـت ــول ــى
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ـه ــم
«تـ ـق ــدم ــوا ب ـخ ـط ــوة ب ـ ـ ــارزة نـحــو
ت ـعــزيــز ال ـم ـنــاف ـســة ال ـب ـن ــاءة في

الحجرف يطلع على بعض أقسام «التأمينات» بعد افتتاح الفرع الجديد
ت ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـع ــام ــة فــي
الـقـطــاع الـحـكــومــي ،بـمــا يبرهن
عـلــى الـتــزامـنــا بــاالسـتــراتـيـجـيــة
التوسعية لخدمة المراجعين في
كل محافظات البالد عبر افتتاح
ســابــع ف ــرع مــن أف ــرع المؤسسة
بــان ـت ـظــام وع ـلــى ال ـت ــوال ــي خــال
الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة ،بما
ف ــي ذل ــك ف ــرع ف ـهــد األح ـم ــد عــام
 ،2016وف ــرع جـنــوب الـســرة عام
 ،2017وف ـ ــرع الـ ـع ــارضـ ـي ــة ع ــام
 ،2018إلى أن تم افتتاح فرع سعد
العبدالله».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن فـ ـ ـ ـ ـ ــرع سـ ـع ــد
العبدالله يخدم قاطني محافظة

ال ـج ـه ــراء وج ـم ـيــع الـمـحــافـظــات
األخرى عبر توفير كل الخدمات
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذ ل ـ ـ ــك إدارة ا لـ ـخ ــد م ــة
الـ ـت ــأمـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــات،
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ،وض ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــدد،
والـ ـمـ ـع ــاش ــات ،وال ـم ـس ـت ـح ـقــون،
ومتابعة السداد ،والسجل العام،
واإلدارة المالية ،وإدارة الخدمات
اآللية.
بدوره ،قال نائب المدير العام
للشؤون التأمينية خالد الفضالة
إن «ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات» سـ ـت ــواص ــل
جهودها فــي افتتاح فــروع لها،
وال ـتــوســع فــي ال ـخــدمــات حسب
الخطة المعدة لذلك.

وأوضح الفضالة ،في تصريح،
أن المؤسسة تسعى إلــى إنجاز
ال ـم ـعــامــات م ــن خ ــال الـتـعــامــل
اإللكتروني والربط مع الجهات
الحكومية ،وتسهيل المهمة على
المواطنين مــن خــال استخدام
االجهزة الذكية (الهواتف) دون
عـ ـن ــاء الـ ـم ــراجـ ـع ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن
ال ـمــؤس ـســة م ـت ـم ـيــزة بــالـتـعــامــل
االلكتروني ،وخاصة أن معامالت
التأمين ضد البطالة تنجز عن
طــريــق صفحة «الـتــأمـيـنــات» في
البوابة اإللكترونية ال عن طريق
المراجعة.

ً
«الكهرباء» :زيادة أجهزة البصمة في الوزارة «المحاسبة» :درسنا  320موضوعا
لتسهيل خروج الموظفين عند االنصراف
تجاوزت  1.67مليار دوالر في فبراير
●

سيد القصاص

بتوجيهات من وزير الكهرباء
والـ ـم ــاء وزي ـ ــر ال ـن ـفــط د .خــالــد
الفاضل ،قامت إدارة البصمة في
«الكهرباء» بــزيــادة عــدد أجهزة
البصمة بمبنى الــوزارة في كل
دور ،للتخفيف عــن الموظفين
خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات االنـ ـ ـص ـ ــراف عــن
العمل ،لتصل تلك األجهزة إلى
 35جهازا.
وقالت مصادر بـ «الكهرباء»،
إن الوزير الفاضل وجه بزيادة
أجهزة البصمة لتخفيف معاناة
الموظفين عند االنصراف ،حيث
ت ـت ـك ــدس أعـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مـنـهــم
أم ـ ــام ب ــواب ــة الـ ـخ ــروج ان ـت ـظــارا
ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـب ـ ـص ـ ـيـ ــم» ،فـ ـت ــم ت ــرك ـي ــب

أج ـهــزة بصمة فــي كــل دور من
أدوار مبنى الوزارة ،إضافة إلى
أج ـهــزة لـلـحـضــور واالن ـص ــراف
على مدخل الــوزارة والمصاعد
الرئيسية بالمبنى.

 5مشاريع تنموية
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ذكـ ـ ـ ــرت
ال ـم ـصــادر أن «ال ـك ـهــربــاء» تنفذ
 5مشاريع تنموية ضمن خطة
التنمية  ،2020 - 2019تسعى
مــن خاللها إلــى زي ــادة قدرتها
اإلنتاجية في الطاقة والمياه.
ولفتت إلى أن الوزارة خاطبت
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
إلدراج ـ ـ ـهـ ـ ــا ضـ ـم ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الحكومية التنموية ،وتتمثل

ف ــي «ت ــوري ــد وت ــرك ـي ــب وحـ ــدات
توربينية غــاز يــة تعمل بنظام
الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـم ــركـ ـب ــة فـ ــي مـحـطــة
الصبية إلضافة  750ميغاواط
ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ومـ ـش ــروع
المرحلة األولى من التوربينات
الغازية في موقع محطة الصبية
وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى نـ ـظ ــام الـ ـ ــدورة
المشتركة ،إضافة إلى مشروع
المرحلة الثالثة من التوربينات
الغازية في موقع محطة الزور
الجنوبية وتحويله إ لــى نظام
الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،وإنـ ـش ــاء
مـحـطــة ال ــدوح ــة لـتـحـلـيــة مـيــاه
البحر المرحلة األولى ،ومشروع
تركيب ألواح كهروضوئية على
أسـطــح خ ــزان ــات مـيــاه الصبية
األرضية».

ً
بيت الزكاة 6317 :مستفيدا
من «مشروع األمل» و«يرمضون ويانا»
أع ـل ــن ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـبـيــت ال ــزك ــاة محمد
العتيبي أن «البيت» انتهى من تنفيذ «مشروع
األمل» ،الذي أسفر عن سداد مديونيات ورفع
الضبط واإلحضار عن المواطنين المطلوبين
على ذمة قضايا مالية.
وذك ـ ــر الـعـتـيـبــي أن «مـ ـش ــروع األمـ ـ ــل» أتــى
اسـتـكـمــاال لـحـمـلــة «خـلـهــم يــرم ـضــون ويــانــا»
ال ـت ــي أطـلـقـهــا ال ـب ـيــت ف ــي رم ـض ــان م ــن ال ـعــام
الماضي بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف
والمتبرعين وإدارة تنفيذ األحكام في وزارة
العدل.

وأضاف :وصل عدد الحاالت التي استفادت
من الحملتين  6317شخصا ممن لم تتجاوز
مديونياتهم  3آالف دينار ،وبلغ إجمالي ما تم
تسديده من مديونياتهم  6.425ماليين دينار.
وق ــال :بـهــذه المناسبة يتقدم بيت الــزكــاة
ب ـخ ــال ــص ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر لـ ـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل،
لتعاونها في تنفيذ الحملتين وتذليل العقبات
وإنهاء اإلجراءات القانونية للمطلوبين ممن
شملتهم الحملة ،كما يتقدم البيت بالشكر لكل
الداعمين للحملة ،وعلى رأسهم األمانة العامة
لألوقاف وجمهور المتبرعين.

خالد الفاضل

أعلن ديوان المحاسبة أنه قام خالل فبراير
ً
الـمــاضــي ب ــدراس ــة وب ـحــث  320مــوضــوعــا ما
بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة
 509.7ماليين دينار ،أي ما يوازي  1.67مليار
دوالر.
وأوضحت المدققة المساعدة بإدارة الرقابة
الـمـسـبـقــة ل ـل ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة فــي الــديــوان
بشاير بن سالمة ،في تصريح ،أن الديوان أبدى
ً
رأيه بشأن  219موضوعا بقيمة  268.9مليون
دينار (نحو  884مليون دوالر) بنسبة  53في
المئة مــن إجـمــالــي الـمــوضــوعــات قيد البحث
خالل تلك الفترة.
وأضـ ــافـ ــت ب ــن س ــام ــة أن أعـ ـم ــال ال ــرق ــاب ــة
ال ـم ـس ـب ـقــة ل ـب ـعــض ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي تمت
دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات
مباشرة للخزانة العامة بقيمة  453ألف دينار

في فبراير الماضي .وأفــادت بأنه ّ
تبين خالل
دراسة الموضوعات المعروضة على الديوان
ً
رد  93م ــوض ــوع ــا بـنـسـبــة  42ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها
خالل فبراير الماضي ،في حين انخفض عدد
الـمــوضــوعــات الـتــي تــم رده ــا مـقــارنــة بيناير
الماضي بنسبة  8في المئة ،وذلك بسبب عدم
موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ن ـس ـب ــة ع ـ ــدم الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
ال ـمــواض ـيــع ال ـم ـعــروضــة عـلــى ال ــدي ــوان خــال
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة بـلـغــت  3.65ف ــي ال ـم ـئــة م ــن عــدد
الموضوعات التي تمت دراستها ،مؤكدة أن
ً
«الـمـحــاسـبــة» ي ـمــارس رقــابـتــه المسبقة وفـقــا
لقانون إنشائه رقــم  30لسنة  1964باعتبار
هــذه الرقابة قــادرة على منع أي مخالفات أو
أضرار قبل حدوثها.

الصويلح :زكاة األنعام «التجارية» واجبة
أك ــد مــديــر مكتب ال ـشــؤون الـشــرعـيــة فــي بيت
ال ــزك ــاة جــابــر ال ـصــوي ـلــح ،وجـ ــوب زكـ ــاة األن ـعــام
بشروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين
وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة ،وتحول دون
اإلجحاف بصاحب األنعام ،فيخرج الزكاة طيبة
بها نفسه.
وقال الصويلح ،في تصريح ،أمس ،إن األنعام
المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة،
وت ـح ـس ــب زك ــات ـه ــا بــال ـق ـي ـمــة ال ب ـع ــدد ال ـ ــرؤوس
المملوكة ،لذا ال يشترط فيها نصاب زكاة األنعام
لــوجــوب الــزكــاة فيها ،مضيفا« :ويكفي أن تبلغ
قيمتها نصاب زكــاة النقود لتجب الزكاة فيها،
فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة
والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر
( 2.5في المئة) متى ما استوفت شــروط وجوب
زكاة التجارة».

وأض ــاف إن كــان مــا عند الـمــالــك مــن األنـعــام
ً
ً
ال تبلغ قيمته نـصــا بــا مــن النقد و بـلــغ نصابا
بــالـعــدد ،فـيـخــرج زكــاتـهــا كـســائــر األن ـعــام التي
لـيـســت لـلـتـجــارة بــالـمـقــاديــر المبينة فــي زكــاة
األنعام.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ــزك ــاة ال تـجــب فــي ش ــيء من
الحيوان غير األنعام إال أن تكون للتجارة وتعامل
معاملة ع ــروض الـتـجــارة ،الفـتــا إلــى أن نــدوات
قضايا الزكاة المعاصرة أفتت بأنه ال يشترط في
وجوب الزكاة في األنعام السوم فتجزئ الزكاة
ً
في المعلوفة أيضا وهو مذهب المالكية.
وع ــن ج ــواز إخـ ــراج الـقـيـمــة ،ق ــال الـصــويـلــح،
إن األصــل فــي زكــاة عــروض الـتـجــارة أن تخرج
ً
بحسب قيمتها ن ـقــدا ،وأم ــا زك ــاة األن ـعــام غير
المعدة للتجارة فاألصل إخراجها من أعيانها،
ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.

شروق الجاسر

الف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــى دعـ ـ ـ ـ ـ ــم جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
المهندسين للمرأة المهندسة

جابر الصويلح

ووقوفها معها ،حيث يتم على
ال ـ ـ ــدوام وج ـ ــود م ـه ـنــدســات في
ع ـضــو يــة م ـج ـلــس االدارة منذ
عام .»1992
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :كـ ـم ــا أنـ ـن ــا نـقــف
وقـفــة اح ـتــرام واج ــال لــرائــدات
ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي ف ــي الـكــويــت
بـمـخـتـلــف م ـج ــاالت ،ول ــرائ ــدات
ال ـع ـمــل ال ـم ـه ـنــي ال ــات ــي كــانــت
ّ
لهن بصمات واضحة في تاريخ
الـ ـك ــوي ــت الـ ـمـ ـع ــاص ــر ولـ ـه ــؤالء
النسوة نقول إن بنات الكويت
ونـســائـهــا ال ـيــوم يمضين على
خ ـ ـطـ ــاكـ ــن ب ـ ـكـ ــل ح ـ ـ ـ ــرص ح ـتــى
تحقيق ما بدأتن به منذ عشرات
السنين.

«المهندسين» و«األشغال» تبحثان
آلية صرف بدالت المستحقين
ات ـف ـقــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن ووزارة األش ـغــال
على التعاون لوضع آلية دائـمــة وج ــداول بأسماء
الـمـهـنــدسـيــن الـعــامـلـيــن ف ــي الـ ـ ــوزارة المستحقين
لصرف بدالتهم وفقا لألنظمة والقوانين المعتمدة،
مع توضيح قانونية صرف هذه البدالت للجهات
المعنية في الدولة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي خ ـتــام ل ـقــاء ع ـقــده رئ ـيــس جمعية

محافظ األحمدي وسفير
غايانا بحثا التعاون

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد في مكتبه
بالديوان العام للمحافظة،
سفير جمهورية غايانا
التعاونية لدى البالد ،شمير
أندرو ،حيث جرى التعارف
وتبادل األحاديث الودية
حول العالقات الثنائية التي
تربط البلدين الصديقين،
وبحث فرص تطوير التعاون
المشترك وتبادل الخبرات
على مستوى األنظمة اإلدارية
ً
المحلية عموما وعلى صعيد
المحافظات والمناطق على
وجه الخصوص.
ّ
وعبر السفير أندرو عن
سعادته وامتنانه لحفاوة
استقبال الخالد ،معربا
عن التقدير البالغ للرعاية
التي تحظى بها البعثة
الدبلوماسية وجالية بالده
على الصعيدين الرسمي
والشعبي في الكويت.

«كونا» و«أ ف ب»
تبحثان التعاون

بحث نائب المدير العام
لقطاع الشؤون اإلدارية
والمالية واالتصاالت بـ«كونا»
عبدالحميد ملك ،مع المديرة
العامة لوكالة الصحافة
الفرنسية (أ ف ب) دليلة زين،
سبل تعزيز التعاون بين
الوكالتين .وأكد ملك خالل
اللقاء الذي عقد ،أمس األول،
ضرورة تطوير الشراكة
والتعاون الثنائي ،واالستفادة
من خبرات الوكالة الفرنسية
في الجانب المهني ،بما يسهم
في رفع مستوى أداء «كونا».
من جهتها ،شددت زين
على ضرورة مواكبة التطور
التكنولوجي في المجال
اإلعالمي ،مشيدة بإطالق البث
الرسمي لنشرة «كونا» باللغة
الفرنسية.
وتحدثت عن أهمية نظام
التحرير الجديد «ايرس»،
الذي تطبقه الوكالة الفرنسية
في إداراتها ،وتسعى «كونا»
إلدخاله على خدماتها في
المستقبل ،لمواكبة التطور
اإلعالمي والتكنولوجي.

اختتام «الخرافي
للمناظرات» بنين

الجاسر تدعو إلى مزيد من الفرص
القيادية للمهندسات
تقدمت عضوة مجلس إدارة
جمعية المهندسين ،د .شروق
الـجــاســر ،بالتهاني الــى المرأة
ال ـكــوي ـت ـي ــة وك ـ ــل نـ ـس ــاء ال ـعــالــم
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،
داعـ ـي ــة الـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـف ــرص
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــات فــي
جهات العمل العامة والخاصة،
والكف عن وضع العراقيل أمام
الكفاءات الهندسية النسائية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــر فـ ــي
ت ـص ــري ــح ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة« :ال بــد
مــن وقفة عــرفــان للجهات التي
تـ ــدعـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فــي
مختلف ا لـمـجــاالت السياسية
واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة»،

سلة أخبار

المهندسين فيصل العتل مع وكيل وزارة األشغال
العامة المساعد لقطاعي الرقابة والتدقيق والهندسة
الصحية وليد الغانم .وقال العتل ،في تصريح له ،إن
اللقاء تناول أسباب تعطيل صرف بدالت الضوضاء
والـخـطــر ،والـنــوبــة ،وال ـع ــدوى ،والـنــائـيــة والـمــوقــع،
موضحا أن الجمعية لن تألو جهدا في التعاون مع
الوزارة إلعادة صرف هذه البدالت.

اختتمت تصفيات بطولة
المرحوم جاسم الخرافي
للمناظرات (بنين) أمس،
بفوز ثانوية فهد الدويري،
التابعة لمنطقة حولي
التعليمية على ثانوية اإلمام
مالك ،التابعة لمنطقة مبارك
الكبير التعليمية ،لتتواجه
مع ثانوية سعاد الصباح
للبنات في نهائي السوبر.
وفي هذا السياق ،قالت
الموجهة األولى للغة العربية
في «مبارك الكبير» نادية
العازمي «إننا في بطولة
المرحوم جاسم الخرافي
للمناظرات نحقق الهدف
األسمى الذي تقوم عليه
فنون المناظرات ،وهو إثراء
الثروة الفكرية واللغوية
باستخدام اللغة العربية
الفصحى من خالل التناظر،
وتنمية قدرات الطالب على
التفكير والفهم واستنباط
الحقائق».

«البلدية» 2018 :خلت
من أي مخالفات إدارية
سجلت بلدية الكويت إنجازا
الفتا بخلو عام  2018بالكامل
من أي مالحظات أو مخالفات
تتعلق بقراراتها اإلدارية،
مما يعكس جديتها بااللتزام
بالتعاميم والقرارات واللوائح
المنظمة لقوانين الخدمة
المدنية .وقد تلقى المدير
العام للبلدية ،المهندس أحمد
المنفوحي ،كتاب إشادة من
رئيس ديوان الخدمة المدنية
المهندس أحمد الجسار،
ّ
ثمن فيه جهود بلدية الكويت
ممثلة بجهازها التنفيذي،
وحرصه على تطبيق
التعاميم واللوائح والقرارات
الخاصة بقوانين مجلس
الخدمة المدنية والحفاظ
على المال العام.

ةديرجلا
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الدولي مطالب بوقف
المجتمع
الكويت:
ً
الجرائم في سورية منعا ألي تداعيات
طالبت الكويت المجتمع
الدولي بأن يولي األزمة ً
السورية أهمية قصوى ،منعا
ألي تداعيات إنسانية سلمية،
والعمل على تجنب ذلك البلد
الشقيق المزيد من اآلالم
والماسي والتشريد.

أعـ ــربـ ــت الـ ـك ــوي ــت عـ ــن قـلـقـهــا
إزاء اس ـت ـمــرار االعـ ـت ــداء ات على
الـمــدنـيـيــن األب ــري ــاء فــي ســوريــة،
وشن اعتداءات عشوائية متعمدة
على األهداف المدنية.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
ف ــي إط ــار ال ـح ــوار الـتـفــاعـلــي مع
"الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ل ـت ـق ـصــي
الـ ـحـ ـق ــائ ــق فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة" ضـمــن
جدول أعمال الدورة الـ 40لمجلس
األمــم المتحدة لحقوق اإلنسان
الـمـنـعـقــدة بـيــن الـ ــ 25مــن فبراير
حـتــى ال ـ ــ 22مــن م ــارس ال ـجــاري،
وال ـت ــي أل ـقــاهــا م ـن ــدوب الـكــويــت
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
والمنظمات الدولية األخــرى في
جنيف السفير جمال الغنيم.
وانتقد السفير الغنيم بشدة
"استخدام األسلحة المحظورة،
وارت ـ ـكـ ــاب ك ــم ك ـب ـيــر م ــن ج ــرائ ــم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
في سورية" ،وشدد على "ضرورة
الـنـظــر بــإمـعــان" إل ــى مــا ورد في
تقرير اللجنة الدوري من نتائج
ال ـم ـع ــارك ال ـت ــي دارت ف ــي ال ـعــام
الماضي ،والتي أدت إلــى موجة
نزوح جديدة ،اذ غادر  1.5مليون
م ــواط ــن سـ ــوري دي ــاره ــم بسبب
الخوف واليأس ،األمر الذي فاقم
ع ــدد الــاجـئـيــن ال ــذي ــن فـ ــروا من

جمال الغنيم

وطنهم إلى أكثر من  5.6ماليين
الجـ ــئ ،إض ــاف ــة إل ــى  6.2ماليين
مشرد داخل بالدهم.

تالفي التداعيات
وقـ ـ ـ ــال إن "ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـطــالــب
المجتمع الدولي بأن يولي هذه
ً
المسألة أهمية قصوى ،منعا ألي
تداعيات إنسانية سلمية ،والعمل
عـلــى تـجـنــب ذل ــك الـبـلــد الشقيق
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن اآلالم والـ ـم ــاس ــي
والتشريد".
كما دعا إلى ضرورة التعامل
مع كل الجرائم التي قد ترقى إلى

العتيبي :الفرصة سانحة لتسوية
سياسية للصراع في أفغانستان

مستوى جــرائــم ضــد اإلنسانية،
وج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ــرب ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك إلـ ــى
االه ـت ـمــام بــالـمـســائــل اإلنـســانـيــة
ك ــال ـس ـم ــاح اآلم ـ ـ ــن والـ ـمـ ـسـ ـت ــدام،
لــدخــول ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
واإلخـ ــاء الـطـبــي ،ومـنــع حصار
المناطق السكنية ،ا نـطــا قــا من
التزاماتنا بالتقيد باالتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
ون ـ ـ ــوه ال ـس ـف ـي ــر ال ـغ ـن ـي ــم إل ــى
الدعوة التي اطلقها سمو األمير
الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ل ــدع ــم
ومساعدة االطفال والشباب من
النازحين والالجئين السوريين،
من خالل اعتماد برامج وخطط
ت ــوف ــر ل ـهــم ف ــرص ــا ل ـل ـت ـع ـلــم ،بما
ي ـم ـك ـن ـه ــم م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة أعـ ـب ــاء
الـ ـحـ ـي ــاة ،وي ـع ـي ـن ـهــم ع ـل ــى رس ــم
مستقبلهم و مـسـتـقـبــل بــاد هــم،
وي ـح ـصــن ع ـقــول ـهــم م ــن األف ـك ــار
الهدامة.
وأض ـ ــاف أن ال ـكــويــت تـنــاشــد
كل الــدول التي أعلنت تعهداتها
ف ــي مــؤت ـمــرات الـمــانـحـيــن ،الـتــي
ع ـق ــدت ل ــدع ــم ال ـش ـع ــب ال ـس ــوري
الشقيق ،اإليفاء بتلك التعهدات
واالل ـتــزامــات لــرفــع الـمـعــانــاة عن
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري ال ـش ـق ـيــق فــي
الداخل والخارج.

رحب بجهود دفع عملية السالم األفغانية
أبـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ارتـ ـي ــاحـ ـه ــا
ل ـل ـج ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
لــدفــع عـمـلـيــة ال ـس ــام األفـغــانـيــة،
مــؤكــدة أن الــوقــت الـحــالــي يمثل
فرصة سانحة ومهمة للتوصل
إلى تسوية سياسية للصراع في
أفغانستان.
جاء ذلك ،في كلمة الكويت التي
ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي
أم ــام جلسة مجلس األم ــن حــول
أفغانستان مساء أمس األول.
وأش ـ ــار الـعـتـيـبــي إل ــى جـهــود
دفع عملية السالم األفغانية بما
في ذلك الــدور المهم الذي يلعبه
الممثل الخاص للواليات المتحدة
زالماي خليل زاد في مفاوضاته
الحالية ،مؤكدا دعم الكويت لكل
الجهود الدولية التي من شأنها
أن تساهم فــي توحيد الصفوف
وتحقيق المصالحة الوطنية بين
جميع األطراف في أفغانستان.
وق ـ ــال الـعـتـيـبــي "إن الـمـتــابــع
ل ـلــوضــع ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ي ــدرك
تـمــامــا أن ه ــذا الـبـلــد يـمــر حاليا
بمرحلة انتقالية دقيقة مــا بين
انـعـقــاد االنـتـخــابــات البرلمانية
في أكتوبر الماضي وقرب موعد

ملتقى للسفارة األميركية يناقش التعاون بقضايا المرأة
بـمـنــاسـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـل ـمــرأة
الذي صادف  8مارس ،نظمت السفارة
األميركية لدى الكويت األحد الماضي
م ـل ـت ـق ــى اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف خـ ــالـ ــه ال ـس ـف ـيــر
األميركي لورانس سيلفرمان مجموعة
مــن النساء الكويتيات الـقـيــاديــات من
مختلف الـمـجــاالت ،تشمل األكاديميا
وريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال وال ـح ـق ــوق واإلعـ ــام
والـ ـصـ ـح ــة والـ ــريـ ــاضـ ــة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
المجاالت.
ّ
شكل الملتقى فرصة لتسليط الضوء
ع ـل ــى إن ـ ـجـ ــازات ال ـن ـس ــاء ال ـم ـش ــارك ــات
وم ـس ـي ــرت ـه ــن ال ـم ـه ـن ـي ــة وال ـت ـح ــدي ــات
ّ
ال ـت ــي ي ــواج ـه ـن ـه ــا ،ك ـم ــا ش ــك ــل فــرصــة
ل ـت ـب ــادل اآلراء وال ـت ـج ــارب ح ــول عــدد
من القضايا المهنية مع مجموعة من
الدبلوماسيات األميركيات العامالت
في السفارة.

وعن هذه الفرصة صرحت الملحقة
اإلعالمية لدى السفارة هيذر ورد قائلة:
"قدمت الضيفات المشاركات وجهات
نظر مختلفة حــول مـجــاالت متعددة،
وكان من المثير لالهتمام بشكل خاص
االطالع على كيفية استجابتهن لبعض
التحديات المماثلة لما تواجهه النساء
في الواليات المتحدة".
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ــق لـ ــه حـ ـ ــول ال ـم ـل ـت ـقــى،
ق ــال الـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي" :ي ـس ـعــدنــا أن
نـحـتـفــل بــال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـل ـم ــرأة مع
م ـج ـمــوعــة رائـ ـ ــدة م ــن ال ـكــوي ـت ـيــات من
مـ ـج ــاالت وخ ـل ـف ـيــات مـ ـتـ ـع ــددة" ،الفـتــا
إلى أن الملتقى قد زوده بنظرة أعمق
حول اإلنجازات المهنية التي حققتها
المرأة في الكويت والواليات المتحدة
األمـيــركـيــة ،إضــافــة إلــى فــرص التطور
والنمو الجديدة التي وجدنها.

حظر عمل البقاالت والصالونات
بعد منتصف الليل في السالمية
•

محمد الشرهان

شرعت قيادة األمن العام في منطقة السالمية بتفعيل قرار اغالق
البقاالت وصالونات الحالقة ،وكذلك محال الكهرباء والبنشر بعد
ً
الساعة الثانية عشرة ليال في السالمية ،وإحالة من يخالف القرار
الى مخفر شرطة المنطقة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.
وق ــال مـصــدر أمـنــي لـ ـ "ال ـجــريــدة" إن ع ــدد الـمـحــال الـتــي طبق
عليها القرار  360محال تجاريا ،مع استثناء المقاهي والمطاعم
فــي شــارع سالم المبارك وش ــارع البحرين ،ألنهما مــن الـشــوارع
الـتـجــاريــة ،مشيرا الــى ان الـقـيــادة االمنية ت ــدرس حاليا تطبيق
القرار على المقاهي.
وذكر المصدر أن القرار اتخذ بعد ضبط عدد من محال البقالة
وصــالــونــات ال ـحــاقــة ت ـقــوم بـبـيــع م ــواد م ـخــدرة ومـ ــواد مسكرة
لألحداث.
وأوض ــح أن الـقــرار الــذي شرعت االجـهــزة االمنية فــي تطبيقه
منذ ثالثة أسابيع آتى ثمارة سريعا ،إذ لوحظ انخفاض عمليات
الـتـعــاطــي والـمـشــاجــرات وال ـســرقــات ،الـتــي كــانــت ارتـفـعــت بشكل
ملحوظ قبل تطبيق القرار.

١١

السفير االميركي وبعض المشاركات في الملتقى

منصور العتيبي

االنتخابات الرئاسية في يوليو
المقبل".

خفض التوتر
وأع ـ ـ ــرب ع ــن االمـ ـ ــل أن تـسـهــم
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقبلة في اجراء المزيد
من المشاورات السياسية التي من
شأنها أن تؤدي الى خفض حدة
التوتر بين كل االطراف وتغليب
المصلحة الوطنية على المصالح
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ض ـم ــان ــا وح ــرص ــا

الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـمـ ــرشـ ــح ال ـم ـن ــاس ــب
ل ــرئ ــاس ــة أف ـغــان ـس ـتــان لـلـمــرحـلــة
المقبلة.
ولفت العتيبي الى ان االستعداد
ل ـت ـل ــك االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
س ـي ـت ـط ـل ــب مـ ـض ــاعـ ـف ــة ال ـج ـه ــود
والـتـحـضـيــرات ال ـتــي تستند الــى
الدروس المستقاة من االنتخابات
البرلمانية المنعقدة فــي اكتوبر
الماضي ،معربا عن ارتياحه لما
ورد في تقرير األمين العام لألمم
المتحدة حــول الجهود المبذولة
لالستعداد لالنتخابات الرئاسية،
وكيفية معالجة التحديات التي
واجهتها االنتخابات البرلمانية،
والحاجة الماسة للتمسك بانعقاد
االنتخابات الرئاسية في  20يوليو
المقبل.
وذكر أنه في الوقت الذي تؤكد
فـيــه الـكــويــت دعـمـهــا الـمـتــواصــل
ألم ـ ـ ـ ـ ــن وس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
أفـغــانـسـتــان فــإنـهــا تـتــابــع بقلق
استمرار تأكيد تقرير األمين العام
على عدم استقرار الوضع األمني
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ح ـيــث يستمر
الصراع بين الحكومة االفغانية
والقوات المناوئة لها في معظم
أرجاء البالد.

«الخارجية» :اتفاقية العمالة
الغانية بمراحلها األخيرة
أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السفير حمد
الـمـشـعــان ،أم ــس األول ،تــرحـيــب الـكــويــت بطلب حـكــومــة غانا
توقيع اتفاقية بشأن تنظيم استقدام العمالة المنزلية ،مبينا أن
"مذكرات ووجهات نظر تم تبادلها بين الجانبين ،وان االتفاقية
في المراحل األخيرة من التوقيع" ،داعيا نائب وزير خارجية
غانا لزيارة الكويت في المستقبل القريب.
وأك ــد الـمـشـعــان ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،خ ــال لـقــائــه نائب
وزير خارجية غانا محمد تيجاني ،بالعاصمة الغانية (أكرا)،
بحضور سفير الكويت لــدى غانا محمد الفيلكاوي ،ضــرورة
تــوقـيــع اتـفــاقـيــة حـمــايــة وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــارات الـمـتـبــادلــة،
فضال عن توقيع اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي ،السيما أن
هناك استثمارات للقطاع الخاص الكويتي في مجالي الزراعة
والتخزين.
وذكــر أن توقيع هاتين االتفاقيتين من شأنه توفير غطاء
للمستثمر ا لـكــو يـتــي ،و تـشـجـيــع المستثمرين اآل خــر ي ــن على
االستثمار في غانا.

بالغ خطف يتحول إلى جريمة قتل طفل

ً
مصريان قتال رضيعا نتيجة عالقة أحدهما بوافدة فلبينية
•

محمد الشرهان

ّ
تمكن رجــال مباحث اإلدارة العامة للمباحث الجنائية-
إدارة البحث والتحري بمحافظة حولي من فك طالسم قضية
جريمة قتل وإجـهــاض بشعة ،أقــدم عليها واف ــدان مصريا
الجنسية ووافدة فلبينية كان ضحيتها طفال حديث الوالدة،
نتيجة عالقة غير شرعية بين المتهم األول والمتهمة الثالثة،
وال يزال رجال المباحث يبحثون عن جثة الطفل المقتول.
وفي تفاصيل القضية ،التي رواها لـ"الجريدة" مصدر أمني،
أن طالسم القضية تم حلها عندما تلقت غرفة عمليات وزارة
الداخلية بالغا من وافدة آسيوية أفادت من خالله بتعرضها

للخطف على يد وافد مصري ،وحددت موقعه في السالمية.
وأشار المصدر إلى أن دوريات األمن توجهت إلى الموقع،
وعثرت على المبلغة وبرفقتها وافد مصري ،وقالت إنه يريد
خطفها ،وانه اعتدى عليها بالضرب ،الفتا إلى أن رجال األمن
اصطحبوا المبلغة والوافد للمخفر ،وأخضعوهما لعملية
تحقيق موسعة اعترفت خاللها اآلسيوية المبلغة بأنها
على عالقة غير شرعية بالمصري ،ونتج عنها حمل سفاح،
وانها اجهضت نفسها قبل شهر وسلمت الطفل إلى المصري.
وأضاف أن المصري اعترف بأنه حمل الطفل وسلمه إلى
صديقه ،الذي يحمل نفس جنسيته ،والذي تولى عملية قتله
ووضعه في كيس وإلقائه بإحدى الساحات الترابية.

«الحرس الوطني» :تعزيز األداء
العسكري في حماية المنشآت الحيوية
ّ
تفقد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى
الكويت ،لورانس سيلفرمان ،والمعاون للعمليات
والتدريب في الحرس الوطني ،اللواء الركن فالح
شجاع ،التمرين المشترك بين الحرس الوطني
ممثال في قيادة الحماية والتعزيز وقوات المارينز
األميركية للتدريب على عمليات قتال المدن في
معسكر سمو الشيخ سالم العلي وموقع السفارة
األميركية الذي يستمر من  11إلى  15الجاري.
وقام السفير األميركي واللواء شجاع بجولة
على القوات المشاركة في معسكر سمو الشيخ
ســالــم الـعـلــي ،واسـتـمـعــا إل ــى إي ـجــاز عــن مــراحــل
التدريب.

وأكد شجاع أهمية التدريب في صقل مهارات
منتسبي الحرس الوطني ،وتعزيز قدراتهم على
أداء دورهم العسكري واألمني بحماية المنشآت
الحيوية في الدولة ،مؤكدا أن التعاون مع الجيش
األمـيــركــي يــأتــي بتوجيهات مــن الـقـيــادة العليا
للحرس الوطني ،ممثلة في سمو الشيخ سالم
العلي ،ونائبه الشيخ مشعل األ حـمــد ،بمتابعة
من وكيل الحرس الفريق الركن المهندس هاشم
الرفاعي ،لتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ،لتحقيق أهـ ــداف الوثيقة
االستراتيجية " ،2020األمن أوال" على أرض الواقع.

عودة القوات المشاركة في «درع الجزيرة»

عـ ــادت إل ــى ال ـب ــاد ،عـصــر أمـ ــس ،عـبــر منفذ
النويصيب الـبــري ،الـقــوة الكويتية المشاركة
في تمرين "درع الجزيرة المشترك  ،"10والذي
نفذت فعالياته في المنطقة الشرقية بالمملكة
العربية السعودية ،بمشاركة قوات دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي مـمـثـلــة ب ــال ـق ــوات ال ـبــريــة
والبحرية والجوية.

ويأتي هذا التمرين من أجل إثــراء الخبرات
ال ـق ـتــال ـيــة وص ـق ـل ـهــا وت ـط ــوي ــره ــا واس ـت ـي ـعــاب
متطلبات الـعـمــل الـعـسـكــري الـمـشـتــرك ،لـمــا له
من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة
العسكرية واالر ت ـقــاء بالجاهزية القتالية عن
طــريــق ت ـبــادل واك ـت ـســاب الـمــزيــد مــن الـخـبــرات
والمهارات العسكرية في مختلف العمليات.

وأشار إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم
الثالث ،الذي اعترف بقتل الطفل وأرشد رجال المباحث عن
ً
مكان رميه للجثة ،بعد أن وضعها داخل كيس ،الفتا إلى أن
رجــال المباحث استدعوا خبراء األدلــة الجنائية وشرعوا
يبحثون عن الجثة ،إال أنهم لم يعثروا على شيء.
وذكر المصدر أن رجال المباحث يعملون حاليا على الربط
بين هذه القضية وقضية عثورهم على جثة طفل رضيع ألقيت
فــوق سطح إحــدى الصيدليات قبل نحو شهر في منطقة
السالمية ،ويعتقدون أن الوافد المصري هو من ألقى الجثة
فوق الصيدلية ،إال أنه يحاول التمويه لكي ال يتم العثور على
ً
الجثة ألسباب قانونية يعرفها جيدا.

محليات
سلة أخبار
الخضر بحث التعاون مع
فرنسا واألردن وبنغالدش

استقبل رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،أمس ،رئيس
األركان العامة للجيش
لجمهورية بنغالدش
الشعبية الفريق أول عزيز
أحمد والوفد املرافق له،
وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد .وتم خالل
اللقاء مناقشة أهم األمور
واملواضيع ذات االهتمام
املشترك .كما استقبل رئيس
األركان العامة للجيش
مدير إدارة إفريقيا والشرق
األوسط في اإلدارة العامة
للتسليح الفرنسية العميد
ستيفان بيشون والوفد
املرافق له بمناسبة زيارته
للبالد.كما استقبل الخضر
امللحق العسكري للمملكة
األردنية لدى البالد العميد
الركن عبدالله محمد بني
ياسني.

إعالن أسماء المدارس
الفائزة في «الروبوت»
أعلن املكتب اإلقليمي
للمنظمة العاملية الستثمار
أوقات الفراغ بالعلوم
والتكنولوجيا "ملست آسيا"
أسماء املدارس املتوسطة
بنات الفائزة باملراكز الثالثة
األولى ملسابقة الكويت
املدرسية السنوية للروبوت
الـ " 13روبوت التنقيب
عن النفط" للعام الدراسي
الحالي .وحصلت مدرسة
سودة بنت مالك املتوسطة
بنات على املركز األول،
وحلت في املركز الثاني
مدرسة اليسرة املتوسطة
بنات واملركز الثالث مدرسة
نسيبة بنت كعب املتوسطة
بنات.

«المرور» :افتتاح دوار
مقابل مستشفى الرازي
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أمس ،أن اإلدارة
العامة للمرور ،بالتعاون مع
الهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،افتتحت دوارا جديدا
مقابل مستشفى الرازي على
طريق جمال عبدالناصر،
يربط مع دوار املرور
وأكاديمية سعد العبدالله
للعلوم األمنية على طريق
الجهراء بعدد  3حارات.
وأضافت اإلدارة ،في بيان ،أنه
تم افتتاح أيضا جسر فرعي
من جسر جمال عبدالناصر
إلى جسر الغزالي باتجاه
املطار .T4

أكاديميا ١٢
السعدون :مهندسون كويتيون بال وظائف دليل على الفساد
ةديرجلا
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العميري خالل ندوة «لن نترك الكويت» :كبت الحريات ال يستفيد منه سوى الفاسدين
أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة األس ـب ــق أحـمــد
ال ـس ـعــدون ،أن «وج ــود مهندسين كويتيين
بال وظائف أكبر دليل على الفساد ،فالكويت
دولــة نفطية ،ومهندسو البترول ال يجدون
وظــائــف ،فــي ظــل وج ــود عمالة غير كويتية
بالقطاع النفطي».
وقال السعدون ،خالل الندوة التي نظمتها
القائمة المستقلة في كلية القانون الكويتية
العالمية ،بجمعية المحامين ،أ مــس األول،
ب ـع ـنــوان «ل ــن ن ـت ــرك ال ـك ــوي ــت» ،إن «الـقـضـيــة
اإلسكانية تعاني الفساد ،ولدي بيانات بذلك».
وأشار إلى أنه لن يسمح ألحد أن يتحدث
عــن ال ـع ــراق وال ـح ــدود مـعــه ،فـقــد تــم رسمها

وتحديدها ،وموقف الكويت واضح في هذا
االتـجــاه ،و»علينا أن نشيد بموقف ممثلها
في األمم المتحدة ،آنذاك ،محمد أبوالحسن،
وهناك مـحــاوالت حتى بعد سقوط النظام،
إلعــادة النظر في ترسيم الحدود والـقــرارات
الدولية ،وللتأكيد ال يوجد ملف متعلق أو
عالق بترسيم الحدود بين العراق والكويت».
واستذكر الـسـعــدون« :لــم نستطع إسقاط
حكومة  ،2011وفي مجلس  2009لجأنا إلى
الشعب ،الــذي استمر بالتجمع السلمي في
ساحة اإلرادة ،حتى استقالت الحكومة ،وجاء
مجلس قوي أسقط كل القبيضة ،فتم إبطاله.
أؤكد أنه ال يمكن للفساد أن يستمر».

من جانبه ،أكد النائب السابق عبداللطيف
العميري ،أن كبت الحريات ال يستفيد منه
سوى الفاسدين ،والدستور يكفل حق التعبير
عن الــرأي ،بالقول أو الكتابة أو غيرهما ،أي
وسائل التواصل ،ثم يأتي البعض بقوانين
ت ـحــد م ــن الـ ـح ــري ــات ،وال ت ـت ــواف ــق م ــع روح
الدستور.
وأكـ ــد ال ـع ـم ـيــري أن «ال ـم ـش ـك ـلــة تـكـمــن في
االنقضاض على الدستور ،فالدول المحترمة
ت ـضــع دس ــات ـي ــر ت ـن ـظــم ح ـيــات ـهــا وشــؤون ـهــا
باستمرار ،والبد من االحتكام للدستور ،وحل
أي مشكلة يتطلب عالجها بشكل جذري».

السعدون والعميري في الندوة

وقفة احتجاجية في «األساسية» اليوم
لزيادة وحدات «الصيفي»
●

فيصل متعب

أع ـلــن نــائــب رئ ـيــس االت ـحــاد
ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب م ـش ـع ــل الـ ـس ــوي ــط،
تنظيم اعـتـصــام طــا بــي بكلية
ال ـت ــرب ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ف ــي الـ ـ ــ11
صباح اليوم ،للمطالبة بزيادة
عـ ــدد الـ ــوحـ ــدات ف ــي الـتـسـجـيــل
ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـص ـي ـف ــي
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــد تـقـلـيــص عــددهــا
إلــى  ،8مشيرا إلــى أن هــذا األمر
غـيــر ع ــادل لـلـجـمــوع الـطــابـيــة،
ويتسبب فــي تعثر الـعــديــد من
ال ـط ـل ـبــة ف ــي ت ـس ـج ـيــل مـ ـق ــررات
"الصيفي".
ودع ــا الـســويــط ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
الـ ـجـ ـم ــوع الـ ـط ــابـ ـي ــة ل ـ ـمـ ــؤازرة
االع ـت ـص ــام ،الـ ــذي يـعـتـبــر وقـفــة
احـتـجــاجـيــة ضــد كــل أم ــر يضر

بمصلحتهم ،الفتا إلى أن معاناة
ً
طلبة الكلية أصبحت بالغة جدا،
ولم تتوافر لهم المواد الدراسية
الكافية ليكملوا مسيرة التخرج.
وقال "وجدنا أن هذه الظواهر
الجديدة على الهيئة تتكرر تارة
في الفصل الدراسي األول ،وتارة
في الفصل الثاني ،ليقف قطار
معاناة طلبة الهيئة في الفصل
الــدراســي الصيفي عائقا لعدم
توافر مواد دراسية".
وأعلنت القائمة المستقلة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب دع ـم ـهــا لــاعـتـصــام
الــذي أعلن عنه االتحاد ،والذي
سيكون في جميع كليات الهيئة،
بدء ا من اليوم؛ للتنديد بتزايد
ال ـم ـشــاكــل الـمـتـعـلـقــة بتسجيل
المواد للفصل الصيفي.
من جهته ،أكد المنسق العام
ل ـ ـ «ال ـم ـس ـت ـق ـلــة» ف ـه ــد ال ـم ــرش ــد،
أن ال ـقــائ ـمــة س ـت ـشــارك ف ــي هــذا

مشعل السويط

االعـتـصــام مــن منطلق إيمانها
ال ـك ــام ــل ب ـ ـضـ ــرورة الـ ــدفـ ــاع عــن
مـ ـص ــال ــح الـ ـطـ ـلـ ـب ــة وح ـق ــوق ـه ــم
ال ـم ـش ــروع ــة ،م ــؤك ــدا أن حـقــوق
الطلبة في الحصول على الشعب
الدراسية الالزمة لتخرجهم حق
أصيل غير قابل للمساومة.

«اتحاد بريطانيا» لـ ةديرجلا:.
ّقدمنا دراسة عن غالء المعيشة
●

حمد العبدلي

كشف نائب الرئيس لشؤون
التدريب والتطوير في االتحاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت  -فــرع
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ـح ـمــد
الــديـحــانــي ،عــن تقديم عــدد من
المطالبات الطالبية واألكاديمية
الـ ـت ــي ت ـه ــم ال ـط ـل ـبــة ال ــدارس ـي ــن
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
إلـ ــى رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب ال ـث ـقــافــي
الـكــويـتــي بــالـمـمـلـكــة ،د .ف ــوزان
الـ ـ ـف ـ ــارس ،وال ـم ـل ـح ــق ال ـث ـقــافــي
د .فـهــد ال ـم ـضــف ،دراسـ ــة حــول
ارتفاع األسعار وغالء المعيشة
في المملكة المتحدة والمشاكل
التي يعانيها الطلبة.
وقال الديحاني ،في تصريح
لـ "الجريدة" أمس ،إن المطالبات
تـضـمـنــت ال ـج ــان ــب األك ــادي ـم ــي
والطالبي وزيادة المخصصات
المالية للطلبة ،نتيجة الغالء
الـمـعـيـشــي ال ــذي يـعــانـيــه كثير

من الطلبة ،إضافة الى المطالبة
بإقرار بدل الفيزا التي يتحملها
الطالب بمبالغ عالية تزيد من
الـتــزامــاتـهــم الــدراس ـيــة وتــرهــق
ميزانيتهم.
وبـ ّـيــن الديحاني أن االتحاد
ط ــال ــب أي ـض ــا خـ ــال االج ـت ـمــاع
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة تـ ـخـ ـفـ ـي ــض درج ـ ـ ــة
الـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر ل ـت ـت ـن ــاس ــب مــع
متطلبات العديد من الجامعات،
وتسهل على الطلبة استكمال
دراسـ ـتـ ـه ــم ،إض ــاف ــة الـ ــى وضــع
قــائ ـمــة بــال ـجــام ـعــات الـمـتـمـيــزة
ومكافأة طلبة الدراسات العليا
فيها مكافأة مجزية.
وأش ــار الــى أن االتـحــاد شدد
ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال
ف ــي إص ـ ــدار قــائ ـمــة الـجــام ـعــات
المعتمدة والمتميزة ،ليتسنى
للطلبة التسجيل فيها.

«األسترالية» تختتم برنامج «صياغة اللوائح الداخلية»
نـ ـظـ ـم ــت األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة
لـلــدراســات والـتــدريــب األهـلــي البرنامج
ال ـت ــدري ـب ــي «ص ـي ــاغ ــة ال ـن ـظ ــم وال ـل ــوائ ــح
الداخلية والـقــرارات اإلداري ــة» لمصلحة
مـجـمــوعــة م ــن مــوظ ـفــي دي ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية ومن جهات أخرى.
وذكرت األكاديمية ،في بيان أمس ،أن
فعاليات البرنامج امـتــدت خمسة أيــام
ب ـهــدف ت ــزوي ــد الـمـشــاركـيــن بــالـمـهــارات
الالزمة لصياغة النظم واللوائح الداخلية
والقرارات اإلدارية ،والتعريف باألساس
القانوني لها ،مع مراعاة أصول إعدادها
وصياغتها ،وكيفية ربطها بالجوانب
القانونية المعمول بها في المنظمة.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـع ـن ــاص ــر الــرئ ـي ـس ـيــة
للبرنامج تركزت على التعريف بماهية

صورة جماعية لموظفي «الخدمة المدنية»
الـقــرار اإلداري ،وأركــانــه وكيفية نفاذه،
وتحديد األسس التشريعية والضوابط
العامة للوائح والقرارات اإلدارية ،وكيفية

«خريجو التطبيقي» :ضرورة
التعاون مع «اتحاد الصناعات»
شدد مدير إدارة متابعة
الخريجين وسوق العمل
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.طالل
المسعد على ضرورة
التعاون بين الهيئة واتحاد
الصناعات ،بناء على
االتفاقية المبرمة بين
الطرفين.
جاء ذلك خالل استقبال
د .المسعد للمدير العام
التحاد الصناعات هدى
البقشي ،ومستشار مشروع
صناع المستقبل لطيفة
الصالح.
وطالبت البقشي بضرورة
توطين العمالة في القطاع
الخاص من جهة ،وتوعية
وتوجيه الشباب الكويتيين
لالنخراط والعمل في
القطاع الخاص ،من خالل
عقد اللقاءات التنويرية
والندوات التثقيفية لطلبة
المعاهد.
وأشارت إلى أنه تم التغلب
على مشكلة نقص العمالة
الوطنية في القطاع الخاص،
من خالل تدريب مجموعة
من خريجي الهيئة ،وتعيين
أكثر من  160خريجا في
القطاع األهلي.

الملصق العلمي بـ «الكليات
اإلنسانية» اليوم
ينظم قطاع األبحاث بجامعة
الكويت فعالية الملصق
العلمي العاشرة للكليات
اإلنسانية برعاية مدير
الجامعة د .حسين األنصاري،
اليوم في كلية اآلداب ،وذلك
بحضور عمداء الكليات
والعمداء المساعدين لألبحاث
والمشاركين بالفعالية،
إضافة إلى نخبة من
المهتمين بالبحث العلمي.

إعداد الصياغة القانونية والفنية للقرار
اإلداري ،وإج ـ ــراء ات صـيــاغــة الـمــذكــرات
القانونية لنفاذ القرار.

وأك ــدت أن تنظيم مثل هــذه البرامج
ً
ي ــأت ــي ان ـط ــاق ــا م ــن الـ ـت ــزام األكــادي ـم ـيــة
بمسؤولياتها تـجــاه مختلف الجهات
والـمــؤسـســات فــي دول ــة ال ـكــويــت ،الفتة
إلى أنها دأبت على توفير أبرز الخبراء
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــن ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ــن
خ ـبــرات ـهــم ،وإث ـ ــراء م ـعــارف الـمـشــاركـيــن
بــأبــرز المستجدات لمواكبة التحديات
والتطورات في سوق العمل.
وأشــاد المشاركون بمدى االستفادة
من هذا البرنامج التدريبي لما يحتويه
من مواد علمية قيمة أتاحت لهم االطالع
على كل ما هو جديد في مجال صياغة
ال ـن ـظــم وال ـل ــوائ ــح الــداخ ـل ـيــة والـ ـق ــرارات
اإلدارية.

دلبلا
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ﺑﻮت

ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
واﻟﺠﻤﻮد
د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

ﻟﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
وذﻟــﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ارﺗـﺒــﺎﻃــﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺤﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎف واﺿﻌﻲ اﻟﺨﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎل إدارﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ،
وﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺳــﻢ اﻟﺨﻄﻂ إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،
وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺳﻌﺔ ﺻﺪر ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة.
وﻣــﺎ إن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إدارﻳ ــﺔ ﻋﺪة
اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
إﻋ ــﺪاد اﻟ ـﻜ ــﻮادر ذات اﻟـﺨـﺒــﺮة ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻹداري ﺑﻨﻤﻂ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وأﻫﻤﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻹﻋــﺎدة ﻓــﺮز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"اﻟﻘﺒﺲ" اﻻﺛﻨﻴﻦ  11ﻣﺎرس .2019
وﻗ ــﺪ ﺗــﻮﺻـﻠــﺖ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﺧــﺮﻳـﺠــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ اﻻﻟـﺘـﻔــﺎت إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
ودﻋﻤﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ ﺑﻘﺮارات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻦ وﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ
ﺟﻮع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ.
وﻣ ــﻦ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﻊ ﻓـﻴـﻬــﺎ أﻏ ـﻠــﺐ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك "اﻟﺘﺨﻤﺔ" اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ ،دون اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻄﺐ واﻹدارة واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﺴﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.

اﻟﻤﺘﺄﺳﻠﻤﻮن واﻹﺳﻼم

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

زﻫﻴﺮ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺴﻼم
ﻫـ ــﻮ زﻫـ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ــﻦ أﺑ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﻰ رﺑ ـﻴ ـﻌــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻧ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﻣــﺰﻳ ـﻨــﺔ ﻣ ـﻀ ــﺮ ،ﻛ ــﺎن زﻫـﻴــﺮ
ﺟــﺎﻫ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳـ ــﺪرك اﻹﺳ ـ ــﻼم وﻣـ ــﺎت ﻗـﺒــﻞ
اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻌﺎم ،وأدرﻛﻪ ّاﺑﻨﺎه ﻛﻌﺐ وﺑﺠﻴﺮ،
وﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻒ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن،
ﻛـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﺘــﺮف ﺑــﺎ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻞ وﻻ ﻳﻨﺴﻰ
أي ﻳﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ أي ﻣﻌﺮوف أو ﻛﺮم ،ﻛﻤﺎ
ﻋــﺮف ﺑﺎﻟﻌﻔﺔ وا ﻟـﺤـﻴــﺎء ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻬﻤﻜﻮا ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ واﻟﻤﺠﻮن ،ﻟﺬﻟﻚ
أﺣﺒﻪ ﻗﻮﻣﻪ وﺗﻘﺮب إﻟﻴﻪ ﺳﺎدة اﻟﻌﺸﻴﺮة
وﺻﻔﻮﺗﻬﻢ وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ.
و ﻣــﻦ ا ﻟـﻤــﺆ ﺳــﻒ أن ﺑﻌﺾ ا ﻟـﻨـﻘــﺎد ﻋﺪه
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺴﺒﻴﻦ ﺑﺸﻌﺮه ،ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻤــﺪوﺣ ـﻴــﻪ ،ﻓ ـﻬــﺬا ﻳـﺠــﺎﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ
ﻷن اﻟﻤﺘﻜﺴﺐ ﻣــﻦ ﻳـﻤــﺪح ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻻ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل،
أﻣ ــﺎ زﻫ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـﻤ ــﺪح ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت ﺗـﺴـﺘـﺤــﻖ
اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻣﺠﻴﺪة
ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻣﺘﻬﻢ.
واﺷﺘﻬﺮ زﻫﻴﺮ ﺑﻤﺪﺣﻪ ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن
ـﻮف،
اﻟـ ـﻤ ــﺮي واﺑ ـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻪ اﻟـ ـﺤ ــﺎرث ﺑ ــﻦ ﻋ ـ ً
ورأى ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﺴﻌﻴﻬﻤﺎ إ ﻟــﻰ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وإ ﺧـﻤــﺎد
ﻧﺎر اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور رﺣﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ
ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن ،واﻣﺘﺪت أرﺑﻌﻴﻦ

١٣

زواﻳﺎ ورؤى

ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﻋــﺮﻓــﺖ ﺑـﺤــﺮب داﺣ ــﺲ واﻟ ـﻐ ـﺒــﺮاء،
وﻛﺎدت ﺗﻔﻨﻲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﻦ اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
وﺗـﺤـﻤـﻠـﻬـﻤــﺎ دﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﺘ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣــﺎﻟـﻬـﻤــﺎ،
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺑﻌﻴﺮ.
أﻋ ـﺠــﺐ اﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ
ﻓﺒﺪأ ﻳﻤﺪح أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻼم ،وﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه:
ُ
ﻠﺐ َﻋﻦ َﺳﻠﻤﻰ َو َأ َ
َ ُ
َﺻ
ﻗﺼ َﺮ ِ
ﺤﺎ ُاﻟﻘ ﱢ َ َ
ﺑﺎﻃﻠﻪ ُ
َ
َ
ُ
َ
واﺣ ـ ـ ــﻠ ـ ـ ــﻪ
ـﺼـ ـﺒ ــﺎ ور ِ
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺮي أﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺮاس اﻟ ـ ِ
ﻋ ــﺪد أﺑ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺳـﺒـﻌــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﺑـﻴـﺘــﺎ،
وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻞ اﻟ ــﺬي ﻳﺼﻒ
ﻓﻴﻪ ﻫﺮﻣﺎ:
َ ُ ُ َ َ ﱢ ً
َﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـﺮاه ﱠ ِإ ذا ُ ﻣ ـ ـ ــﺎ ِﺟ ـ ـ ـﺌـ ـ ﱠــﺘـ ـ ــﻪ ﻣ َـ ــﺘ ـ ـ
َ َ
ـﻬ ـ ــﻠ ـ ــﻼ ُ
َ
َ
ـﺎﺋ ــﻠ ــﻪ
ﻛـ ـ ــﺄﻧـ ـ ــﻚ ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﻪِ اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﻧـ ـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ِ
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺪة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻬــﻲ ﻣـﻌـﻠـﻘـﺘــﻪ
وﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ  64ﺑﻴﺘﺎ ،وﺑﺪأﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﺐ
وﻣﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺘﻲ رﺣﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺣﺒﺎب
وﺧﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض  15ﺑﻴﺘﺎ:
ُﱢ َ
َ
َ ٌ َ َ َ ﱠ
أ ِﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أ َم أوﻓ ـ ـ ـ ـ ـ َـﻰ ِد ﻣـ ـ ـ ــﻨـ ـ ـُـ ّـﺔ ﻟـ ـ ـ ـ َـﻢ ﺗـ ـ ُـﻜـ ــﻠـ َـ ِـﻢ َ ﱠ
اج ﻓـ ــﺎﻟـ ــﻤـ ــﺘـ ــﺜـ ــﻠـ ـ ِـﻢ
ِﺑـ ـ ــﺤـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺔِ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر ِ
وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﻜ ــﻦ زﻫ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺎق وﻻ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﺴﺎء ،أ ﻣــﺎ أم

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
أوﻓﻰ ﻓﻬﻲ زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻏـﻀــﺐ ورﻓـﻀــﺖ اﻟــﺮﺟــﻮع إﻟـﻴــﻪ ،ﺛــﻢ ﺑﺬﻛﺮ
ا ﻟــﺪ ﻳــﺎر ا ﻟـﺘــﻲ ﻋــﺎ ﺷــﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﻣــﺎ ﺑـﻘــﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣــﻦ اﻵﺛـ ــﺎر ،وﺑ ــﺪأ ﻳـﺴـﻜـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻈ ـﺒــﺎء وﺑـﻘــﺮ
اﻟﻮﺣﺶ .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺟﻬﺪ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺪح ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻏﻄﻔﺎن
وﺳﻌﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ وﺗﺤﻤﻠﻬﻤﺎ دﻳﺎت
اﻟـﻘـﺘـﻠــﻰ ،ﺛــﻢ ﻃــﺎﻟــﺐ اﻷﺣ ــﻼف أن ﻳـﻠـﺘــﺰﻣــﻮا
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪوا ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ،وذﻛ ــﺮ
أﻫـ ــﻮال اﻟ ـﺤ ــﺮب وﻣ ـﺼــﺎﺋ ـﺒ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﻳﻨﺠﻢ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﻘﺎد ،ﺛﻢ ﻫﺠﺎ ﺗﺠﺎر اﻟﺤﺮوب
وﻣﺸﻌﻠﻴﻬﺎ.
ﻻ ﺷــﻚ أن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻬﺮم اﺑﻦ
ﺳـﻨــﺎن وا ﺑــﻦ ﻋﻤﻪ وﺳﻌﻴﻬﻤﺎ إ ﻟــﻰ إﺧﻤﺎد
اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء واﻟﻤﺪﻳﺢ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻹﻇـ ـﻬ ــﺎر ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ
اﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ ،وﻟـﻌـﻠـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﻳـ ــﺎم وﻧـﺤــﻦ
ﻧـﺸــﺎ ﻫــﺪ ا ﻟ ـﺤ ــﺮوب ﺗـﺸـﺘـﻌــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ
وﺗ ـﻬــﺪد أﻣـﻨـﻨــﺎ ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﻤــﻦ ﻳ ـﺒــﺬل ﺟـﻬــﺪا
ﻹﺧﻤﺎد اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻌﻞ
ﺳ ـﻌــﻲ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﻓ ــﻲ إﺻ ــﻼح ذات
اﻟـﺒـﻴــﻦ ﺑـﻴــﻦ اﻷﺷ ـﻘــﺎء وﻛــﺮاﻫـﻴـﺘــﻪ ﻟﻠﺤﺮوب
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺪح واﻹﺷﺎدة ،ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻠﻞ
ﺟ ـﻬ ــﻮده ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﺎح وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ اﺳـﺘـﺤــﻖ ﻟﻘﺐ
أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ،ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺳﻠﻤﻮن ﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ إﻻ اﺳﻤﻪ ،وﻳﺆدون اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﺤﺴﺐ،
وﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺟﻮﻫﺮه ،واﻹﺳﻼم ﻫﻮ دﻳﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻟــﺪى اﻟـﻌــﺮب ﻓــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻳــﺪﻳــﻦ ﺑــﻪ ﻛـﺜـﻴــﺮون ﺧ ــﺎرج ﺗﻠﻚ
اﻷﻗﻄﺎر ،وﻫﻮ دﻳﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺴﻼم.
ﻟﻘﺪ ﺣﺪث ﺻﺪام ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻋﺼﺮ
اﻟﻨﺒﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺳﻠﻤﻴﻦ واﻹﺳــﻼم ،وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻮاﺣﺪ!
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ اﻟﺪﻳﻦ
ً
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،وﻛــﺎن ﺻــﺮاﻋــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ
ً
دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﻤﺘﺄﺳﻠﻤﻮن ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺒﺎدات،
وﻳﺒﺘﻌﺪون ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ روح اﻹﺳ ــﻼم وﻗﻴﻤﻪ ،وﻳـﻔـﺴــﺮون اﻟﺪﻳﻦ
وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺣﺴﺐ أﻫﻮاﺋﻬﻢ وآراﺋـﻬــﻢ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺗــﺮاث اﻷﻣــﺔ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻠﻢ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ روح اﻟﺪﻳﻦ
وﻗﻴﻤﻪ ،وﻃﻮال ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺮاع.
ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻷﺣــﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋــﺶ" وﻋﻨﺎﺻﺮه
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﺑﺢ اﻷﺑﺮﻳﺎء وﺧﻄﻔﻬﻢ وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺴﻠﻤﻮن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺑﺄن ﻫﺆﻻء ﻟﻴﺴﻮا
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺳﻠﻤﻮن ،وأن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺎت
ﻟﻠﻤﺎل اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ دوﻟ ـﻬــﺎ ،وﻻ ﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟــﺮاﺷــﻲ واﻟـﻤــﺮﺗـﺸــﻲ ،ﻫﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺄﺳﻠﻤﺔ ﻻ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،وأن ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ودﻋﺎة وأﺻﺤﺎب ﻓﺘﺎوى
ﻳﺮﺗﺰﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺳﻠﻤﻮن ﻻ ﻣﺴﻠﻤﻮن،
وأن أﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻋﻤﺎل
أﺧﺮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻣﺘﺄﺳﻠﻤﻮن ﻻ ﻣﺴﻠﻤﻮن.
ً
وﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ،
وﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻴﺮ
اﻹﻧﺴﺎن ،واﻹﺳﻼم دﻳﻦ ﺳﻼم ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺳﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ّ
ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ
اﻟﺘﻄﺮف وﺗﺪﻣﻴﺮ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻤﺮان.
ً
ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺻﻌﺐ ﺑﻌﺪ
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻘﻒ اﻟﺘﺄﺳﻠﻢ
وﻳﻔﻬﻢ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ.

روﺑﺮت واﺗﺴﻮن*

اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﺗﺮودوﻟﻴﻮﺑﻮف*

ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ؟
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ
َ
ﻋﺎﻣﻲ  2017و ،2019ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وإن ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ،ﺷﺄن ﺛﻘﺘﻪ
ﺑﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ) FSBﺧﻠﻒ .(KGB
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻛﺒﻴﺮة ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻟﺜﻼث ،وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،واﻟﺠﻴﺶ ،واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ،
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻷﻛﺒﺮ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﺳﺘﻄﻼع ا ﻟ ــﺮأي اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
"ﻟﻴﻔﺎدا".
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ دﺧﻮل ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ورﺑﻤﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺮﺋﻴﺲ ،ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﺆال "ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﻣﻊ ﺧﺴﺎرة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ؟" أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ً
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪا ﻋﻘﺐ ﺿﻢ اﻟﻘﺮم ﻋــﺎم  ،2014ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺠﺰﺋﻴﻬﺎ
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮم ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ زﻋﺰﻋﻬﺎ
إﺻﻼح ﻣﻜﺮوه ﻟﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺊ،
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ.
ﺗﺒﺪدت روح اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻋﺎم  ،2014ﻛﺎن ﺟﻮ ﻋﺎم 2014
ّ
وﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺘﺨﻄﻲ
ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ،وﺳــﻮء ﻧﻈﺎم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﺗﺪﻫﻮر اﻹﺳﻜﺎن.
ً
أﺗﺎﺣﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺨﻮض ﺣﻤﻼت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺮﺑﻂ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟــﺬي اﺧـﺘــﺎره اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻮﺗﻴﻦّ :أﻳــﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻛــﻞ َﻣــﻦ رأوا أﻧﻪ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﺑﻮﺗﻴﻦ.
ﻟﻜﻦ اﻟــﺮﻳــﺎح اﻟﻤﺆاﺗﻴﺔ ﺑــﺪأت ﺑﺎﻟﺘﺒﺪل ،ﻓﻔﻲ ﺧﺮﻳﻒ ﻋــﺎم ،2018
ً
أﻇﻬﺮت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة أن اﻟﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺳﺤﺮﻳﺎ وﺻﻮﺗﺖ
ﺿﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.
ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻮى ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻻ ُﻳﻔﺘﺮض
اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻬــﻢ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﻗ ــﺮر اﻟ ـﻨــﺎﺧ ـﺒــﻮن اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﺮ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ :ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺒﻠﻮا
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع وﺻﻮﺗﻮا ﺑﻘﻮة ﻟﻜﻞ َﻣﻦ ﺣﻈﻲ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻹﻣﺎﻟﺔ
ﻛﻔﺔ اﻟﻤﻴﺰان ﺿﺪ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ،2019دﺧﻞ اﻟﺮوس ﺳﻨﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ً
ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﺑﺪأ اﻟﺠﻮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺧﻴﺮا ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  2013اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوس
ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ.
ً
ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻛﻴﺮﻳﻞ ﺗﺮﻳﻤﺎﺳﻮف أﺧﻴﺮا" :اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻴﻮم أدﻧﻰ
ﺑـ %11ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات".
ﺻﺤﻴﺢ أن ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺤﺸﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻓﺎﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ أي
ﻫﺪف ﻏﻴﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻌﺒﻲ إﻟﻰ أداء اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ً
ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟﻴﻮم أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ذﻛﺮ أﻟﻜﺴﻲ ﻟﻴﻔﻨﺴﻮن ،ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ "ﻟﻴﻔﺎدا" ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
أﺧ ـﻴــﺮة" :ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟ ـﻘــﻮل إن اﻷرﻗـ ــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟــﺪﻧـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﺿﻢ اﻟﻘﺮم ،واﺳﺘﻤﺮت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻻﺗـﺴــﺎع ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋــﺎم  ،2018ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ً
ً
ّ
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﺑﻘﻮة ﻣــﻦ  %20إﻟــﻰ  ،%32ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫــﺬا ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ".
ّ
ً
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪا ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻟﻌﺒﻪ ،ﻓﺠﻞ
ً
ﻣﺎ ﺣﺪث أﺧﻴﺮا اﻧﺨﻔﺎض ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ
ً
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻣﺤﺼﻨﺎ
ﺿﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﺑﺒﻠﺪ ﻳﺮأﺳﻪ.
ً
ﺻﺎر ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮأي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺮوﺳﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﺪرك ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،إﻻ
أن اﻟﺪرب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹدراك إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻮﻳﻞ وﻏﻴﺮ أﻛﻴﺪ.
ُ
ً
ً
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺟﻴﺪة دوﻣﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺷﺮﻃﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻛﻲ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ،وﻳﻌﻜﺲ ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوس ﺛﻘﺘﻬﻢ
)أو ﻻ( أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
ً
ﻳﻌﻤﻞ َﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮون اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﺧﺮى ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﺖ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم،
واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
ﻳﺜﻖ ﻧﺤﻮ  %52ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن  %28ﻓﻘﻂ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،وﻻ
ً
ّ
ﻣﺤﺎم أو ﻧﺎﺷﻂ
ﻗﺎض أو
ﻳﻌﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻋﺎدة آﻣﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ٍ
ٍ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو زﻋﻴﻢ ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض.
ﻳ ـﻘــﻮم اﻟـﺒـﻌــﺾ ﺑــﺬﻟــﻚ ،إﻻ أﻧ ـﻬــﻢ ﻗــﻼﺋــﻞ ،ﻓـﻘــﺪ ﺣ ــﺮص اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺪل أن ّ
ﻳﺮوج ﻟﻨﻤﻮذج
ً
ﻣﺜﺎﻟﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ .إذا ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺜﻼث ،اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،واﻟﺠﻴﺶ،
وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل أﻛﺒﺮ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوس،
رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
* »ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺎﻳﻤﺰ«

ﺟﻮزﻳﻒ س .ﻧﺎي اﻻﺑﻦ*

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ وروﺳﻴﺎ
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ ،ﻣﻊ
ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي ﺗﺪور
ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻏﻴﺮ واﻋﺪ ،رﻏﻢ ﺑﻌﺾ
اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮوﺳﻲ.
ﻛــﺎن رد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻮﺷﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﻗﺪ ﺣﺬر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻗﺐ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺮد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ّ
اﻟﻔﻌﺎل ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻓﻲ ﺣﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ.
ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،اﻋـﺘــﺮف ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن ﺑ ــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻌﺖ "ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺘﺼﻴﺪﻳﻦ" )(troll farm
أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٨ﻧﺎدرا
ُ َ
ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮح ﺳﺒﻼ
ﻟﺮدع ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺸﻮﻳﺶ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺘﺼﻴﺪﻳﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﻳﻈﻞ اﻟﺮدع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻳﺸﻜﻞ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ
ﺗﻜﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ .ﻟﻢ
ﺗﺘﻌﺮض ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷي ﻫﺠﻮم ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل وﺟﻮد اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ
ﻋﻘﻴﺪة وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي
ﺳﻼح ﻳﺨﺘﺎره اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ،وﻳﺒﺪو أن اﻟﺮدع ﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى.
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﺮدع ﻫﺬا ﻧﺎﺟﺤﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻬﺠﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﺶ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻧـﻈــﺮا ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت
روﺳﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺒﻮﺳﻊ اﻟﻤﺮء أن ﻳﺘﺨﻴﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺤﺮﺟﺔ
ﺣﻮل أﺻﻮل ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻟﺰﻋﻤﺎء أﺟﺎﻧﺐ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻬﺪد ﺑﻔﻀﺤﻬﺎ
أو ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﺿﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮارات اﻟﻄﺮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻻﺗﻬﺎم
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،٢٠١٦واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺠﺮد ﺧﻄﻮات أوﻟﻰ ﻧﺤﻮ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮدع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم.
ﻟﻜﻦ اﻟــﺮدع ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟﻰ
ﻣﻌﻘﺪة،
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
َ
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺎءل اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻼح واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻤﻴﺪ إﻟﻰ
ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﻮاد ،أو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ أو ﺣﻴﺎزة أو ﺣﺘﻰ زرع ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ إذا ﺟﺮى اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء
ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ.
وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻈﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ وﺿــﻊ ﺣــﺪود ﻷﻧ ــﻮاع ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻔﺎوﺿﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٧٢
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗــﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ،ورﺑﻤﺎ
ﺗﺘﻔﺎوض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎدل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺣﺎدﻳﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ وإﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺼﺮاع،
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﻳﻌﺘﺮض اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن ﺑﺪﻋﻮى أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺬر
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن إن روﺳﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أي
ﺣﺎﻓﺰ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻷن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎك،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم واﻟﺬي ﻧﺎﻗﺸﻨﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ:
ﻓﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺧﺴﺎرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ .ﻳﺰﻋﻢ ﺟﺎك ﻏﻮﻟﺪﺳﻤﻴﺚ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻫﺎرﻓﺎرد أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﺳﻢ ﺧﻂ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ
واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬ اﻟﺨﻂ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ أن ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ذاﺗﻬﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأن ﻳﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
وﻳﻨﺒﺬه ،وأن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﻘﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻐﻼل
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻷﻏﺮاض ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
أن "ﻳﺬﻛﺮوا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻜﻬﺎ اﻟﺮوس".
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻧﺰع ﺳﻼح ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ إﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻢ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﻄﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻹﻗﻨﺎع
اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ.
وﺳﻮف ﺗﻈﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻗﻨﻮات اﻟﺒﺚ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻦ
ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮوﺳﻲ
اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ "روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم"،
وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮوج روﺳﻴﺎ ﻟﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﻠﻮك ﺳﺮي ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦أو إﻏﺮاق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻮﻛﻼء ﻟﻠﺪول ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺮﻳﺢ ،وﻷن اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻦ
ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ أﺑﺪا ،ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎورﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﻔﺎوض ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺮدع اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ إذا ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺧﻞ،
ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻓﺎع أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ.
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻫﻲ
ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي ﺗﺪور ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺎوﻻت
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻏﻴﺮ واﻋ ــﺪ ،رﻏــﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﺷ ــﺎرات إﻟــﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺮوﺳﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺻﻌﻮﺑﺔ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن راﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺨﻄﻴﺮ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻮار ﻣﻬﻨﻲ أو ﻋﺴﻜﺮي ،أو رﺑﻤﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .٢٠٢٠
* أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻌﻨﻮان "ﻫﻞ ﻟﻸﺧﻼق أﻫﻤﻴﺔ؟ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻦ روزﻓﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «٢٠١٩ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺻﻌﻮﺑﺔ

ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(WEF
اﻟ ــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓــﻲ داﻓ ــﻮس ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑ ــﺮزت أدﻟ ــﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ
ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻻ ﻛﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﺻﻮﻟﻨﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ُﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧـﻴــﺮ اﻟ ـﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻧــﻪ "ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻛــﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ" ،ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث اﺳﺘﻄﻼع ﺳﻨﻮي
ﻟﻠﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،واﻟــﺬي ﺻﺪر أﻳﻀﺎ ﻓﻲ داﻓــﻮس ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدة
اﻷﻋـﻤــﺎل ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﺧﻄﺮ ﻋﺸﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺿﻌﻒ رؤى ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،وإن ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ -اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ -ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ
ً
ﻳﺸﻜﻞ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻷﻣ ــﻦ واﻻزدﻫ ـ ــﺎر اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻬﻮة واﻟﻘﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻓﺒﺪون ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻮارد ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻹﺣﺪى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص -ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺬاء ،وﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت-
ﺗﺒﻠﻎ  125ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،أو ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺧﻠﺺ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ أن ﻓﻘﺪان
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻳﺸﻜﻼن ﺧﻄﺮا أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃــﺮاف اﻟــ 14ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
)ﻛﻮب  ،(14أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
"اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﻓـﻘــﺪان اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ".
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،وﻗﻌﺖ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ).(Act4Nature
ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻘﻤﺔ رﺋﻴﺴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .ﺳﻴﻘﺮر اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ )ﻛﻮب  (15ﺑﺸﺄن أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم.
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،
ﻓﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺴﺎب
ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻫﺬا
ﺑﺪوره ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺎﻓﻆ أو
ﺗﻌﺰز اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﺗﻌﻬﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻮرﻳﺎل  ،L’Oréalأﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2020ﻟﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ
أي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ﻳﻘﺪم أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ .وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم ،ﺳﻴﺼﺪر
أول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2005وﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
إن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﺿــﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ :ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎخ اﻷرض وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮر.
وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،أن ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺟﻬﻮده ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه ،وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﻘﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إزاء اﻟﻌﻮاﻗﺐ
ً
اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﻳﺪرك اﻟﻜﺜﻴﺮون أﻳﻀﺎ أن اﻷﻋﻤﺎل
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻗﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻜﺴﺐ اﻷرﺑ ــﺎح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
* رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ).(IPBES
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٦٠١

٥.٣٠٤

٤.٧٤٩

٢.٥١٢ ٢.٩١٥ ٣.٢٨٨

ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ أﺧﺮى رﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ  ٪٦٠ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق وﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ّ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

أﻇﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أن  18ﺳﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎدﻳﺎ
ﺗـﺘـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻛـﺒــﺮ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﻬﻢ )أﻛﺒﺮ  5ﻣﻜﻮﻧﺎت(،
ﻣﻨﻬﺎ  12ﺳﻬﻤﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷول ،و 6أﺳـﻬــﻢ ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻏﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﺪﻳﺮي ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻧﺤﻮ أﺳﻬﻢ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﻨﻬﺎ.
وﻣ ــﻦ اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﻔــﺎوﺗــﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻴﻦ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وأﺳﻌﺎر
وﺣــﺪاﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺤــﺪد ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑــﻪ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ "اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎش" اﻟ ــﺬي
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ،إﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺿـ ــﺮورة
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻋـﻠــﻰ أداء ﻫــﺬه
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وأﺳﻌﺎر وﺣﺪاﺗﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" إن ﺣــﺮﻓـﻴــﺔ وﺧـﺒــﺮة
ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ـ ــﻲ أداء اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق،
ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﻤﻠﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟـﻬــﺪف ﻣﻦ ّ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻣ ـﺼ ــﺪر اﺗ ـﺨــﺎذ
اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺮورا ﺑﻨﺴﺐ
وﻗﻒ اﻟﺨﺴﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ
اﻻﻛﺘﻔﺎء واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﺤﺪد.

وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ أن ﻗ ـ ـ ــﺮار اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ وآﺧﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺗـﻤــﻠــﻚ ﺣـﺼــﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ رأﺳـﻤــﺎل
ّ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ اﻷرﺑ ــﺎح
اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻘـﻘــﺔ ،وﻫ ـﻨ ــﺎك آﺧــﺮ
ﺗﻜﻮن ﻟﻪ رؤﻳﺔ ﻣﻀﺎرﺑﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻷداء،
ﻛــﻮﻧــﻪ ﻳﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘــﺎرة ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
ﻗ ــﺪ ﻳـﺠـﻨــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ ﺟ ـﻴ ــﺪة ،ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮه ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺧﺮى.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﻮاﻓﺮ ﻋــﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ّ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري،
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻣﻜﺮرات
اﻷرﺑــﺎح  ،P/Eاﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات ،ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع ﺣ ـﻘ ــﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺮداد ،ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،وﻫﻞ ﻫﻲ أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ
أو ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ
اﻟﺮدﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻜﺮرات
اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ،وآﺧ ـ ــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮزﻳ ـﻌــﺎت
وﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﻓـ ــﻲ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ اﻟـ ــﻰ أن اﻹﻟ ـﻤ ــﺎم
ﺑ ـﻔ ـﻨــﻮن وﺗـﻜـﺘـﻴـﻜــﺎت إدارة ورﺳ ــﻢ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ أداء اﻟـﺼـﻨــﺪوق ،ﺧﺎﺻﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
»ﻧﻮر« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ  24.83ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑﻮاﻗﻊ  61.97ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،2018/ 12 /31
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.83ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ 7.05
ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ
إداراﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

ً
»ﺑﺮﻗﺎن« :ﺣﻴﺎت ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﻗﺎل ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن إﻧﻪ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻴﺎت ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ).(2018-2016

»أرﻛﺎن« ﺗﺮﺑﺢ  ٣٠٤.٥٢آﻻف دﻳﻨﺎر
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ أرﻛــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرﻫﺎ 304.52
آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  1.21ﻓﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ /1 /31
 ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  321.23اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
 1.3ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

 ٥٧٣.٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »اﻟﺴﻮرﻳﺔ«
ﻣﻨﻴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرﻫﺎ
 573.56اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ  3.25ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ،2018 /12 /31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  580.36اﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  3.29ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم
.2017

اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﻗﻴﺎم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ.

»ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻨﺎﻗﺶ
ﺗﻄﻮرات اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
»اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت«
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﺪا
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧــﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
ﺑـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎري
ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻨـﻘــﺪي ﻋـﻠــﻰ أﺳﻬﻢ
»ا ﻟــﺪو ﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻌﺎت«،
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎرات
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺲ.

»اﻟﺴﻔﻦ« ﺗﻮزﻳﻊ
ً
 ٪٣٠ﻧﻘﺪا
ذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ـﻠ ــﺔ وﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻔــﻦ
أﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــﺖ ارﺑـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  9.64ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﺑﻮاﻗﻊ  53.5ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ،2018 /12 /31ﻣ ـﻘــﺎ ﺑــﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أر ﺑــﺎ ﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 6.05ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  33.67ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ﻋﺎم
 ،2017وأو ﺻ ـ ــﻰ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗ ـﻬ ــﺎ ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ  30ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

»ﺟﻴﺎد« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻣﻨﺤﺔ
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.77
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  5.07ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ،2018 /12 /31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرﻫﺎ  837.38اﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻤﻘﺪار  5.45ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻﻰ
ﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

 ٢.٠٩ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر رﺑﺢ »ﻛﻔﻴﻚ«
ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻛﻔﻴﻚ( ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
 2.09ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ) 633.87أﻟﻒ دﻳﻨﺎر( أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ؛ ﻟﺘﺨﺎرﺟﻬﺎ
وﻗـﻌــﺖ
ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎراﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ .وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ إﻧـﻬــﺎ ّ
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ .2019

»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪١٠ﻣﻨﺤﺔ
رﺑﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  10.81ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ
 8.3ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018 /12 /31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑـ  11.91ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  9.11ﻓﻠﻮس
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﻬﺎ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ أداء ﻋﺎم .2018

»ورﺑﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﺨﺴﺮ  ٦٧٦.١٧أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺔ ورﺑﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻧﺤﻮ  676.17أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻮاﻗﻊ  9.39ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،2019 /1 /31
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  211.35اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﻘﺪار 2.94
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

أن اﻟﺴﻮق ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣـﺴـﺒــﻮق ،وذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟــﻰ
ﻗﻴﺎدة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺟﺬب أﻛﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﻦ أﻣ ــﻮال اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
أو ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﻓـ ــﺮاد
واﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻹدارﺗ ـﻬ ــﺎ وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺟﻴﺪة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن إﻓﺼﺎح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻋـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﻢ  5أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎس أداء اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎدﻳـ ــﻖ
وﻣ ـﻘــﺎرﻧ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑـﺒـﻌـﻀـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻣﻮال
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ،وﻫ ـﻨــﺎك  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻗ ــﺪ ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻬــﻢ أﺧـ ــﺮى ﻳﺘﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ،
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜــﻮن ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ،أو ﺗـﻜــﻮن ﻋـﺒــﺎرة ﻋﻦ
ﻛــﺎش ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺣﺮﻓﻴﺔ وﺧﺒﺮة ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق،

وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷداء اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ،وﺟ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.

رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻳﺮى ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري
أن إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧــﻲ ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ،وﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺣـﻤــﻼﺗـﻬــﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪدة،
ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس أداء اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧـﺸــﺎط اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﻞ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
واﻟـﺘـﻌــﺎﻣـﻴــﻢ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻷﺧ ـ ــﺮى ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﻢ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟـﻬــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺗﺼﻞ اﻟ ــﻰ اﻟـﻌـﻈــﻢ ،ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪﻗﻖ
ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮة وﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة ،ﻟﻤﻨﻊ
أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻼﻋﺐ ،وﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ
اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻴﺎس اﻷداء.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺨﺺ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن دﻳ ــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ رﺻ ــﺪ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺟـﺴـﻴـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ إﺣ ــﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗــﻮزع ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔُ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺔ دون آﺧﺮﻳﻦ.
وﻛـﺸـﻔــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ ﻳ ـﺘــﺮاوح
ﺑﻴﻦ  100و 120أﻟﻔﺎ ﻛﻤﻜﺎﻓﺂت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ  5ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
ﻓــﻲ ﺻــﺮف اﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت ﻷﻃ ــﺮاف ،وﻫ ــﺪر ﺣـﻘــﻮق ﺑﻘﻴﺔ
ﺗﻌﺜﺮت ﻣﻜﺎﻓﺂت 2017
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2018وﻛــﺬا ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺑﻮﻧﺺ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﺜﺮة أﻳﻀﺎ ،وﺳﺘﻜﻮن ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎءﻻت.
ووﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺣﺴﻢ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء ﺗـﻌــﺪد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻛﺒﻴﺮة اﻳﻀﺎ.

ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺼــﺎدر ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ّ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋــﺎﺟــﻞ وﻓ ــﻮري ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻣــﻼﺣـﻈــﺎت اﻟــﺪﻳــﻮان ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت
داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،إذ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺄن ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺪون ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ،
وﺗﻮزع ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺎت
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ.
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣـﺘـﺼــﻞ ،ذﻛ ــﺮت ﻣ ـﺼــﺎدر أﺧ ــﺮى أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺨﻄﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﺗﻜﺮار
ﻧـﻔــﺲ اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت ﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳﻀﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﺒﺮﻳﺮات
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑـﺸــﺄن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟـﺘــﻲ اﺳـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑﻬﺎ
ﻧﺤﻮ  5ﻗـﻴــﺎدات ،وﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋــﺪم ﻣﻨﺢ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح أو
اﻷداء اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو وارﺗﻔﺎع اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر
أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻮرو
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.341دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺻﺮف
اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ارﺗ ـﻔــﻊ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.401دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.300دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﺘﺠﺎوز  ٥٦٠٠ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٣.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻋﻮدة اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳـﺠـﻠــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ً
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ
أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.27ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗـﻌــﺎدل  14.33ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5304.56ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  23.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  124.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  4621ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛــﺬﻟــﻚ رﺑــﺢ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  19.11ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5601.78ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 18.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 46.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2092ﺻﻔﻘﺔ،
وﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  4.57ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

 4749.66ﻧﻘﻄﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـﻨــﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 77.7
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2529ﺻﻔﻘﺔ.

اﺧﺘﺮاﻗﺎت
ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺲ اﺧﺘﺮاق ﺣﻮاﺟﺰ ﻣﻬﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ اﻷول واﻟـﻌــﺎم ،إذ
اﺧـﺘــﺮق ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ،
ﻣﺴﺘﻮى  5600ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن
ً
داﻋﻤﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺑﺪوره
اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى  5300ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪاول ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﺪا أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أﻗﻞ ﺣﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻮﺗﻴﺮة "اﻟﺮﺗﻢ" اﻟﺠﻴﺪة واﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

ً
ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺸــﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻘﻮة ﺑﻌﺪ
ً
أن ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ
"اﻟﻮﻃﻨﻲ" و"ﺑﻴﺘﻚ" ﻛﺬﻟﻚ "ﺑﺮﻗﺎن".
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻬﻢ ﻧﻮر اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻫﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺧﻀﺮاء ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﺛـﻠــﺚ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺎم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺈﻗﻔﺎل أﺧﻀﺮ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاوﻻت أﺳﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻛــﺎن اﻟﻠﻮن
ً
اﻷﺣﻤﺮ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻷرﺑﻌﺔ أﺳﻮاق ﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
وأﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺴﻘﻂ ،وﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع

ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻘﻄﺮي وﺳﻮق دﺑﻲ،
وﺳﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ دون ﺗﺤﺮﻛﺎت
واﺿﺤﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗـﻠــﻮﻧــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟـﻠــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز ﺑ ـ  32.7ﻧﻘﻄﺔ
وﺳ ـﻠ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  10.4ﻧ ـﻘ ــﺎط وﻣ ــﻮاد
أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻘ ــﺎر ﺑـ ـ  6.2ﻧ ـﻘــﺎط ﻟـﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  4.8ﻧـ ـﻘ ــﺎط وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  4.8ﻧﻘﺎط وﺑﻨﻮك ﺑـ  3.6ﻧﻘﺎط،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  2.6ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ
 2.4ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑ ـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ واﺗـﺼــﺎﻻت
ﺑـ  1.4ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬ ــﻢ وﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  5.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  3.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ً
ب ﺑﺘﺪاول  2.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ً
دون ﺗﻐﻴﺮ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.47ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺪاول ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻛﻤﻴﺔ
ً
ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ إذ ﺗﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  12.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺘﺪاول
 11.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ و ﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.27
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول

ً
 8.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ
ً
وﺟــﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻧــﻮر ﺑﺘﺪاول  7.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.67ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ رﻣﺎل ﺑﺘﺪاول  6.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗ ـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ
ﺳﻬﻢ ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  23ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ إﻳﻔﻜﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  22.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ﺳـﻬــﻢ ورﺑـ ــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺘــﻞ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.1ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛــﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ آﺑﺎر
إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﻳــﺎﻛــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ ورﺑــﺔ
ً
ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺎن
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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•
اﻟﻌﺪد  / 4064اﻷرﺑﻌﺎء  13ﻣﺎرس 2019م  6 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

ُ
»ﻣﻮدﻳﺰ« :ﻋﻤﺎن ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺨﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ً
ﻻ دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ

ذﻛـ ـ ــﺮت ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ »ﻣ ـ ــﻮدﻳ ـ ــﺰ« ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤــﺎن ،أن اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺧﻄﺔ إﻧـﻘــﺎذ ﻋﻠﻰ ﻏ ــﺮار ﺗﻠﻚ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ دﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ »ﺑ ـﻠــﻮﻣ ـﺒــﺮغ« ﻟــﻸﻧ ـﺒــﺎء ﻋﻦ
أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨ ــﺪر ﺑ ـﻴ ــﺮﺟ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ
ﻓــﻲ »ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ« ،أن ﻋـﻤــﺎن ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻳــﻮن
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،وﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ـﻔــﻲ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﻟﺘﺠﺎوز أي اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﺑــﻮﺟــﻮد  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ أﺻــﻮل
ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي.
وﻗ ــﺎل ﺑﻴﺮﺟﻴﺴﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑــﺪﺑــﻲ ،إن
»اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎُ ...ﻋﻤﺎن
ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ أﻗـ ــﻮى ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ

ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم ،وﻫــﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ«.
وﺧـﻔـﻀــﺖ »ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ« اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ ،وﺳ ــﻂ
ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﺑـﻌــﺪم ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ.
وﺧـﻔـﻀــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ درﺟــﺔ
واﺣــﺪة إﻟﻰ  ،Ba1وﻫﻮ أﻗﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮى واﺣﺪ
ﻋ ــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﺟ ــﺬب اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،ﻣ ــﻊ ﻧـﻈــﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ،وﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  7و 11ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ »ﻣـ ــﻮدﻳـ ــﺰ« ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ واﺣـ ـ ــﺪة ﻣﻦ
ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎرزة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى

»اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة« ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ
»اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ«
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ً
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻀ ــﺔ ،أﻧـ ـﻬ ــﺎ أﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﻓ ــﺮﻋ ــﺎ
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﺴﻼم"
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد وﺗﻮزﻳﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ﻣ ــﻦ اﻷﻃ ـﻌ ـﻤ ــﺔ وﻏـﻴــﺮ
اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﻮاﻗﻴﻊ ﻣــﺎرﻛــﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ رؤﻳﺔ "اﻟﺮاﻳﺔ"
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
.ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ واﻷﻋﻤﺎل
وﺣــﻮل اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أﻋﺮب
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﺠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ ـ "اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ" ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،ﻋﻦ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ،
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت،
ﻣﻤﺎ ﻳـﻌــﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
ً
ﻻﻋﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻋـﻠــﻰ ﺣﺪ
ﺳ ـ ــﻮاء ،وﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻳــﻮﻓــﺮ

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﺠﻲ

ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ دﻓﻊ
".اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻔ ـﺠ ــﻲ ،أن اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ واﻋــﺪ وﻗــﺎدر
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
راﻗﻴﺔ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه
ً
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة

ً
ﻟﻔﺮص اﻟﻨﻤﻮ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺒﺎدرة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬه ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن
اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻹدارﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
إﺣــﺪاث اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻓﻖ
ﺗـﺨـﻄـﻴــﻂ ﺗــﻮﺳ ـﻌــﻲ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ
ً
وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣـﺜــﺎﻻ ﻳﺤﺘﺬى
ﻓ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ وﻓ ــﻖ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ واﺿ ـﺤ ــﺔ اﻟـﻤــﻼﻣــﺢ
ً
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻳــﺪا ﺑﻴﺪ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
.ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
وﻟﻺﺷﺎرة ،ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﻳﺔ
ً
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻴﻮم ﻛــﻼ ﻣﻦ
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺼﺮ
وأﺳ ــﻮاق أوروﺑـﻴــﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم
ﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ً
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻴﺪاف
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺗﻀﻢ
ﺗﺤﺖ راﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
.واﻟﻤﺎل وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط اﻟﺪوﻻر أﻣﺎم
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪل
ارﺗ ـﻔ ــﻊ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ أﻣ ــﺲ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـ ــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻻﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ أن واﻓ ـﻘ ــﺖ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺟﺎءت ﻣﺤﺪودة،
ﻷن اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻋ ــﺰز أﻳ ـﻀ ــﺎ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﺻ ــﻮل ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ .وﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  0605ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ،
ﻛــﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟ ـﻔــﻮري ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻨﺪ  1296.84دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧـﺼــﺔ( ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
زادت ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  1297.20دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟ ــﺪوﻻر  0.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺬﻫﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻣﻐﺮﻳﺎ

ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻘﻮة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج.
وﻛـ ـ ــﺎن ﺟ ـ ــﺎن ﻛـ ـﻠ ــﻮد ﻳ ــﻮﻧ ـﻜ ــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ
اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻓـ ــﻖ أﻣ ــﺲ اﻷول ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﺗ ـﻔــﺎق
اﻻﻧـﻔـﺼــﺎل ﻣــﻊ رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣﺎي ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻧ ــﺰل اﻟ ـﺒــﻼدﻳــﻮم  0.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ  1534.79دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻔﻀﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  15.39دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ  824.54دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴﺔ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ  803.50دوﻻرات ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻏﻴﺮ ﺟــﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر .وﻛﺎﻧﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧــﺪ ﺑ ــﻮرز« ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟــﻰ  ،BBأي
ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ دون ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
واﺣﺪ دون درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
)د ب أ(
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اﻗﺘﺼﺎد

أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﺧﻔﻀﺖ أﺑﻮﻇﺒﻲ رﺳﻮﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﻞ وﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ
رﺳﻮم اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ورﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟﻰ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ورﺳﻮم ﻏﺮف اﻟﻔﻨﺎدق إﻟﻰ ﻋﺸﺮة دراﻫﻢ ﻣﻦ .15
وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة ﻣﺰارات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺳ ـﺒ ــﺎق ﻓ ــﻮرﻣ ــﻮﻻ  1وﻣ ـﺘ ـﺤــﻒ اﻟ ـﻠــﻮﻓــﺮ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
واﻟﻤﺘﻨﺰه اﻟﻤﻐﻠﻖ وﻋﺎﻟﻢ وارﻧﺮ ﺑﺮاذرز ،وﻳﺠﺮى
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﺤﻒ ﺟﻮﺟﻨﻬﺎﻳﻢ وﻣﺘﺤﻒ زا ﻳــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
واﺳﺘﻘﺒﻠﺖ دﺑﻲ اﻟﻤﺠﺎورة  15.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ
ا ﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺿﻴﻒ
ﺣﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎدق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ .2018

وﺟ ــﺎءت ﺧـﻄــﻮة ﺧـﻔــﺾ اﻟــﺮﺳــﻮم إﺛ ــﺮ دراﺳ ــﺔ
ﻟﻔﻨﺎدق أﺑﻮﻇﺒﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺋﺮة.
وﻗﺎل ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺒﺎش وﻛﻴﻞ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إن »ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﻣــﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮوري دﻋ ــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ــﺬي ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﻣـﺼــﺎﻋــﺐ ﻛــﻲ ﻧﺘﻴﺢ ﻟــﻪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
أﻫــﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﻨﻮي اﻟﺪاﺋﺮة إﻧﻔﺎق  500ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻺﻣﺎرة
وﺟ ــﺬب اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺮﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ »ﻏﺪا .«21
)روﻳﺘﺮز(

اﻗﺘﺼﺎد
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 ١٠.٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«

»ﻛﻔﻴﻚ« :ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ »واي ﺗﻴﻞ«

اﻟﻌﻴﺴﻰ :ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ »رﻳﻢ ﻣﻮل« ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ و»ﻏﺮاﻧﺪ ﻫﺎﻳﺘﺲ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
أﻛﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن وﻟﻴﺒﻴﺎ.

أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ،
أﻣـ ــﺲ ،ﻧـﺘــﺎﺋـﺠـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺎم ،2018
وﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ إﻳ ــﺮاداﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ 21.6
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ اﻷرﺑـ ــﺎح ﻗﺒﻞ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺪ واﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺐ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك
واﻹﻃﻔﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ  22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 25
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،أن
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻠﻎ 10.8
ﻣﻼﻳﻴﻦ د ﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ
ا ﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ  7.71ﻓ ـﻠ ــﻮس ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ ا ﻟ ــﻮا ﺣ ــﺪ،
و ﺑـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻳ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2018ﺑـ ـﻠ ــﻎ إ ﺟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ــﻲ
أ ﺻـ ـ ــﻮل ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ  478ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن د ﻳـ ـﻨ ــﺎر،
وﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷم
ً
 258ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .
و ﻗـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎ ﺋ ــﺐ ر ﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓـﻴـﺼــﻞ
اﻟﻌﻴﺴﻰ ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﺻﻠﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﺸــﺮوﻋـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻀـﺨـﻤـﻴــﻦ" ،رﻳ ــﻢ
ﻣـ ــﻮل ﻓ ــﻲ أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ" و"ﻏـ ــﺮاﻧـ ــﺪ ﻫــﺎﻳـﺘــﺲ
ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ" ،إذ ﺑــﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎن ﻳﻮﻟﺪان
اﻹ ﻳ ــﺮادات ﻣــﻦ ﺑﻴﻊ ا ﻟــﻮ ﺣــﺪات وﻋﻤﻠﻴﺎت
ّ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣــﺮﻛــﺰﻫــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ـﺒــﺮ ﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﻣ ـﺼــﺎدر
دﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻴﺴﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻤﺮت
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ
ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳــﺖ واﻷردن و ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺴﻰ

اﻷرﺑﺎح اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ.
وأو ﺿـ ــﺢ أن ﻣـﺠـﻤــﻊ "ر ﻳ ــﻢ ﻣ ــﻮل" ﻳﻘﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺰﻳــﺮة "رﻳ ــﻢ" ﻓــﻲ أﺑــﻮ ﻇـﺒــﻲ ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺴﺘﻘﻄﺐ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺒــﻖ أن
ّ
أﻛﺪ ت ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،وﺳﻴﺸﻤﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وا ﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺮوض
ا ﻟـﺘـﺠــﺰ ﺋــﺔ وا ﻟـﺘــﺮ ﻓـﻴــﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ً
 450ﻣﺘﺠﺮا ،أﻣﺎ ﻣﺸﺮوع ﻏﺮاﻧﺪ ﻫﺎﻳﺘﺲ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺎ ﺣ ــﺔ  1.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻣـﺘــﺮ
ﻣ ــﺮﺑ ــﻊ ﻳ ـﻠ ـﺒ ــﻲ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻌــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن اﻟـﻤـﺘـﻨــﺎﻣــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة
وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ.

وﻋ ــﻦ أﺑ ــﺮز ﻣــﺎ ﺣـﻘـﻘـﺘــﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻌــﺎم ،أﻓ ــﺎد ﺑــﺄن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﺧـﺘـﺘـﻤــﺖ ﻋــﺎم
ّ
اﻟﺘﻘﺪم
 2018ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻧﻘﺪي أﻓﻀﻞ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى دﻳﻮﻧﻬﺎ إ ﻟــﻰ أ ﻗــﻞ ﻣﻦ
 100ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،إذ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ دﻳ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺟـﻴـﻠـﻴـﺘــﻲ
إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﻫﻮﻟﺪﻧﻎ ﻟﻤﻴﺘﻴﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 31
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﺳ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ رأﺳ ـﻤــﺎل
ّ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﺗ ـﻤــﻜــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﺋﺪة
ﻣﺜﻞ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺖ ﺑ ـﻌ ــﺾ
أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،و ﺑــﺬ ﻟــﻚ اﺧﺘﺘﻤﺖ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﻋﺎم
 2018ﺑﻤﺴﺘﻮى د ﻳــﻮن أﻗﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ 49.7
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﻀﻌﺖ أر ﺑ ــﺎح ﻋــﺎ ﻣــﻲ  2018و2017
ً
إﻟ ـ ــﻰ إﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )،(IFRS9
وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻌﺎم  2017ﻣﻦ
ً
 10.6ﻣﻼﻳﻴﻦ د ﻳـﻨــﺎر إ ﻟــﻰ  11.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،
واﻷر ﺑـ ـ ــﺎح ا ﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺎم  2017ﻣﻦ
ً
ً
 38.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ إﻟﻰ  40.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .

»زﻳﻦ« ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟـ»ﺳﻮق ﻗﻮت«

ﻓﺮﻳﻖ زﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ "زﻳـ ـ ـ ـ ــﻦ" ﺧ ـﺘ ــﺎم
ﺷــﺮا ﻛـﺘـﻬــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﺴــﺎدس ﻣــﻦ "ﺳ ــﻮق ﻗ ــﻮت" Qout
ّ
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
 ،Marketوﻫﻲ
إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت واﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﻠ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﻐﻮﻻت
اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،وأﻗﻴﻢ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﺎة ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﻮق
اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،إن ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ
ﺟ ــﺎءت ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت
ّ
واﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﻔﺎءة.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟـﺼـﺤــﻲ واﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﺸﻐﻮﻻت
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪوﻳّ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎﺗ ـﻬــﻢ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﻨـ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ــﺎن
واﺣ ــﺪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ ﻷﻧــﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺒﺎدل وﻃﺮح اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺒﻲ
وﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ "زﻳــﻦ" أﻧﻬﺎ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ "ﺳﻮق ﻗﻮت" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ
اﻟـﺨــﺎص ،واﻟ ــﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮاض آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ــﺮوﺿـ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﺘــﺮوﻳـﺠـﻴــﺔ واﻟـﺤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ
 Amazon Prime Videoا ﻟ ــﺬي
ُ
ﺗ ـ ـﻘـ ـ ّـﺪم ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أﺷ ـﻬ ــﺮ اﻷﻓـ ــﻼم
واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﺎت  Primeاﻷﺻﻠﻴﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا.
وأﻓ ــﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑــﺄن ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟـ "ﺳﻮق ﻗﻮت" ﺑﻤﻮﺳﻤﻪ
ُ
اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ّ
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﻟﺘﺤﻔﺰ اﻟﻄﺎﻗﺎت
ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻌــﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ّ
ﺗﻜﺮم ﺣﻤﻼت
اﻟﺤﺞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ
أﻗــﺎﻣــﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺞ
ً
ً
واﻟﻌﻤﺮة ،ﺣﻔﻼ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺎ ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺤﺞ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣــﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ
 1439ﻫ ـ  2018 -م إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ
دﻋﻤﻮا »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪروع
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ وﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﺻﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت وﺣﻤﻼت
اﻟﺤﺞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
ﻓﻲ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺪﻟﻚ،
وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻌﺠﻤﻲ» :ﻳﺴﺮ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وواﻓﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎن
ً
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت وﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺎﻗﻼ
ﻟﻬﻢ وﻟﺤﻤﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺘﻘﺪم
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﺳﻮاء
اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻘﺮوءة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا
اﻟﺤﻔﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات واﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻘﺒﻞ
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ً
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ» :ﺳـﻌـﻴــﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﻓـﻀــﻞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام ،ﺗﻘﻮم اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ
اﻧﻬﺎء اﺟ ــﺮاءات ﺳﻔﺮ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻔﺮ ﺑـ  72ﺳﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـ  72ﺳﺎﻋﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﺤﺠﺎج
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـ  24ﺳﺎﻋﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وإﻧﻬﺎء
إﺟﺮاءات ﺳﻔﺮ اﻟﺤﺠﺎج«.

ﻃﺎرق اﻟﺒﺤﺮ

ﺷﺒﻨﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
واﻻ ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر " ﻛ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻚ" ش.م.ك.ع .أ ﻣ ـ ــﺲ،
اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺟــﺢ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎرج ﻣﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "واي ﺗ ـﻴ ــﻞ" )اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻼﺗ ـﺼ ــﺎﻻت(،
ً
وﻣﺜﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻣــﻦ "ﻛﻔﻴﻚ"
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ .وﺗﻤﺘﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر "ﻛﻔﻴﻚ"
وﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ  18ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎل
ﺷﺮﻛﺔ "واي ﺗﻴﻞ".
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ "ﻛﻔﻴﻚ" ﻃﺎرق
اﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،ﻓــﺈن
ﺗﺤﺎﻟﻒ "ﻛﻔﻴﻚ" ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﺎرج وﺑﻤﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻔﻮق اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،وأن ﻫﺬا

اﻟـﺘـﺨــﺎرج ﻳﺤﺴﺐ ﻟﺠﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى
"ﻛﻔﻴﻚ" ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات.
وﺛﻤﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ،وﺗﻀﺎﻓﺮ
ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑــﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ "ﻛﻔﻴﻚ" ﺷﺒﻨﺎن
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﺮﻳﻖ "ﻛﻔﻴﻚ" وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ً
وﺗﻮزﻋﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﺪد
ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي ،إن إﺗ ـﻤ ــﺎم اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﻳﻤﺜﻞ
ً
ً
ﻧ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺠ ــﻞ "ﻛ ـﻔ ـﻴــﻚ"
اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

١٧
ﺷﺮﻛﺎت ودول ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ  ٧٣٧ﻣﺎﻛﺲ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻄﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ
ﺣ ـﻤ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﻄــﻢ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺑــﻮﻳ ـﻨــﻎ
 737ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻗﺮب أدﻳــﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﻌﺪ
أرﺑـﻌــﺔ أﺷـﻬــﺮ ﻋﻠﻰ ﺣ ــﺎدث ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﺋﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻻﻳﻮن
ً
ً
إﻳــﺮ" ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣﻦ
اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات ﻟـﻠــﺮﺣــﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﺑــﻮﻳـﻨــﻎ أﻛــﺪت
"ﻋـ ــﺪم وﺟـ ــﻮد أي ﺳـﺒــﺐ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺟ ـﻴــﻪ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت".

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﻨﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ 737
ﻣﺎﻛﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻲ أﺟﻮاﺋﻬﺎ
ﺑﻤﻔﻌﻮل ﻓﻮري .ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات
وإﻧ ـﻤــﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ "ﺳـﻴـﻠــﻚ إﻳــﺮ"
اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرﻳﺔ ،و"ﻓﻴﺠﻲ إﻳﺮوﻳﺰ"
ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ رﺣﻼت إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺪت ﻋﺪم
وﺟﻮد أﺳﺒﺎب
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ "اﻟﻤﺆﻗﺖ"
ً
اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ أﻣ ــﺲ ،ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ
رﺣﻼت ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات،
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺎب واﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ،ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻟﺤﺎدﺛﻴﻦ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاء ﻃﺎﺋﺮة "ﺳﻴﻠﻚ
إﻳــﺮ" و"ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﺳــﺎذرن إﻳﺮﻻﻳﻨﺰ"
و"ﻏﺎرودا إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ" و"ﺷﺎﻧﺪوﻧﻎ
إﻳ ـ ــﺮﻻﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺰ" و"ﺗـ ـ ـ ـ ــﺎي ﻻﻳـ ـ ـ ــﻮن إي"
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ رﺣ ـ ــﻼت إﻟ ــﻰ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز
ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻳﻨﻎ.

اﻟﺼﻴﻦ
ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺣﻼت ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﻃـ ــﺮاز ﺑــﻮﻳ ـﻨــﻎ  737ﻣــﺎﻛــﺲ 8
ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﻳﻨﻎ "اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮﺣﻼت ﺑﺼﻮرة
ﻓﻌﺎﻟﺔ".
وﺗـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻋ ــﻦ "أوﺟـ ــﻪ
ً
ﺗﺸﺎﺑﻪ" ﻧـﻈــﺮا إﻟــﻰ أن "اﻟﺤﺎدﺛﻴﻦ
اﻟﺠﻮﻳﻴﻦ )ﻣﻊ ﻻﻳﻮن إﻳﺮ واﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ( وﻗﻌﺎ ﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻲ
ﺑ ــﻮﻳ ـﻨ ــﻎ  737ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ُ 8ﺳ ـﻠ ـﻤ ـﺘــﺎ

ً
ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺎ ،وﺣ ـﺼ ــﻞ ﻛــﻼﻫ ـﻤــﺎ ﺧــﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻗﻼع".
ُﺳ ـﻠ ـﻤــﺖ ﺑــﺎﻹﺟ ـﻤــﺎل  76ﻃــﺎﺋــﺮة
ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻣﻦ ﻃــﺮاز  737ﻣﺎﻛﺲ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ وﻫﺎﻳﻨﺎن آﻳﺮﻻﻳﻨﺰ
ـﺎي اﻳــﺮﻻﻳـﻨــﺰ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ
وﺷــﺎﻧـﻐـﻬـ ُ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻗﺮرت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻻﻳﻮن إﻳﺮ ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻮﻳﻨﻎ
 737ﻣﺎﻛﺲ  8ﻓﻲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
ً
ﻣ ــﻊ  189ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺘـﻨـﻬــﺎ،
اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ،وﻗ ـ ــﻒ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﻫ ــﺬه
اﻟﻄﺎﺋﺮات.
وﺗـ ـﺸـ ـﻐ ــﻞ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻻﻳ ـ ـ ـ ــﻮن آﻳ ــﺮ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر،
ﻋﺸﺮ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ  737ﻣﺎﻛﺲ
 ،8وﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎرودا اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺎﺋﺮة
واﺣﺪة.

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ

اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ
ﺗــﺎﺑـﻌـﺘـﻴــﻦ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ "إﻳ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺟــﺖ"
وﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑــﻲ) 8-737ﻃﺎﺋﺮﺗﺎن(
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذج اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﻌــﺮض ﻟـﺤــﺎدث
ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة إﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋــﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫــﺬه اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات ﻓﻲ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ".

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة وﺣ ـﻴ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻄ ــﺮاز ﻟ ــﺪى ﺷــﺮﻛــﺔ "ﻣـﻨـﻐــﻮﻟـﻴــﺎن
إﻳﺮﻻﻳﻨﺰ" اﻟﺠﻮﻳﺔ.

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﻤﺪ
ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺪت ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ إﺛ ـ ـﻴـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن
آﻳـ ــﺮﻻﻳ ـ ـﻨـ ــﺰ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدث اﻟـ ــﺬي
ﺗ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ ﻟـ ــﻪ إﺣ ـ ــﺪى ﻃ ــﺎﺋ ــﺮاﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻷﺣﺪ ،ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻳﻨﻎ
 737ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ﺣ ـﺘــﻰ إﺷ ـﻌ ــﺎر آﺧ ــﺮ،
وﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻹﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺔ أرﺑــﻊ
ً
ﻃــﺎﺋــﺮات وﻗــﺪﻣــﺖ ﻃﻠﺒﺎ ﻟـﺸــﺮاء 29
ﻃﺎﺋﺮة.
 ﻏــﻮل )اﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ 7 ،ﻃــﺎﺋــﺮات(،أﻳ ــﺮوﻣـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮ )اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﻚ6 ،

ﻫﻞ ﺣﺎن وﻗﺖ
ﻛﻮم«...
»دوت
ﻓﻘﺎﻋﺔ
ذﻛﺮى
ﻓﻲ
ً
»ﺗﻘﺴﻴﻢ« ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺨﻄﻮرﺗﻬﺎ؟
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻓـﻘــﺎﻋــﺔ "دوت ﻛـ ــﻮم" ذروﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣــﻦ ﻣ ــﺎرس ﻋــﺎم  ،2000إذ ارﺗﻔﻌﺖ
أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﺒﺮى
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،وﻓﻲ
ذﻛــﺮى ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪث ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ "وول ﺳﺘﺮﻳﺖ
ﺟ ــﻮرﻧ ــﺎل" ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ أﺑ ـﻌ ــﺎد اﻧ ـﻔ ـﺠــﺎر ﻫــﺬه
اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ وﻋﻤﻞ إﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﺎ.
اﻟ ـﻔــﺎرق ﺑـﻴــﻦ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻗــﺖ
ﻓﻘﺎﻋﺔ "دوت ﻛﻮم" واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أن ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﻋﻴﻮن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة
اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر.

ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ...ﻣﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ "دوت ﻛﻮم"؟
 ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﺎﻋﺔ "دوت ﻛﻮم" ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ارﺗﻔﺎعﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺑﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
أواﺧﺮ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
 ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻗﻔﺰت ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢﺷﺮﻛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ "ﻧﺎﺳﺪاك"– اﻟﺬي أدرﺟﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ– ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
 5000ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1995و.2000
 ﻇـ ـﻬ ــﺮت اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺔ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ ﻣــﻦاﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻓﺸﻞ
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻮاﻋﺪة ،ﺣﻴﺚ
ﺿﺦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون رؤوس أﻣــﻮال ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﺷــﺮﻛــﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ وﺳﻂ ﺗﻔﺎؤل ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
 وﺗـﺸـﻜـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﺧـﻤــﺲ ﺳـﻨــﻮاتﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
واﻟ ـﻘ ــﺮوض رﺧـﻴـﺼــﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟـﻤـﻀــﺎرﺑــﺔ

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓــﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻤﻬﺎ
ﻣﻠﺤﻖ ﺑـ "دوت ﻛﻮم".
 ﺑﻠﻎ "ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك" ذروﺗ ــﻪ ﻋــﺎم  2000ﻋﻨﺪ 5048ﻧـﻘـﻄــﺔ أي ﺿ ـﻌــﻒ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ ﻗ ـﺒــﻞ ﻋــﺎم
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،وﻋ ـﻨــﺪﻫــﺎ وﺿ ـﻌ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣﺜﻞ
"ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻜــﻮ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻴـﻤــﺰ" أواﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻴــﻊ ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻤﻬﺎ.
 ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋــﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺧﺴﺮاﻟ ـﺴ ــﻮق  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ ،وﺑ ــﺪأت
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﺗـﺘــﻼﺷــﻰ ،وأﺻـﺒــﺢ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات "دون ﻗﻴﻤﺔ
ﺗ ــﺬﻛ ــﺮ" ﻛـﻤــﺎ ﺗـﺒـﺨــﺮت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﺿﺨﻤﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

واﻵن ...اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻛﺒﺮ
 ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖﻟﻔﻘﺎﻋﺔ "دوت ﻛ ــﻮم" وﻻ ﺗ ــﺰال ﻓــﺎﻋـﻠــﺔ ﺑﻘﻮة
"ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻵن،
وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ "أﻣﺎزون دوت ﻛﻮم"

و"ﻏــﻮﻏــﻞ" ﻣــﺎ ﻳﻘﺮب ﻣــﻦ  13.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ "."S&P 500
 ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﻮذا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎاﻵن ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت
ً
ﺑﻨﺤﻮ  750ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ أي ﻋﺸﺮة
أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻘﻪ وﻗﺖ ﻓﻘﺎﻋﺔ "دوت
ﻛﻮم" ،ﻛﻤﺎ أن "آﺑﻞ" ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺰال ﺗﻠﻔﺖ
اﻷﻧﻈﺎر رﻏﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺒﻴﻌﺎت "آﻳﻔﻮن" وﺗﺮاﺟﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أدﻧﻰ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
 ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣ ــﺮ ﻋــﻦ وﻗ ــﺖ اﻟـﻔـﻘــﺎﻋــﺔ ،ﻷناﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺿﺨﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
وﺗﻮﻗﻌﺎت وردﻳﺔ ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ.
 ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎً
ً
ً
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ ﺳﺘﻈﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ً
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻳﻀﺎ.
 ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺘـﻐـﻴــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔوأﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ً
اﻟﻜﺒﺮى أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﺎ أﻗﻞ

ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻐﺮ.
 ﻛﺎﻧﺖ "أﻟﻔﺎﺑﺖ" و"ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ" و"آﺑﻞ"ﻧـﻤــﺎذج ﻓــﻲ "وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺣﺘﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻘﻴﺪ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،رﺑﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﺠﻬﺎتاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻛﺎﻧﺖ "ﺗﻠﻴﻔﻮن آﻧﺪ
ﺗﻠﻴﺠﺮاف" أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .1981
 ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم  ،1982وﻗﻌﺖ "ﺗﻠﻴﻔﻮن آﻧﺪﺗﻠﻴﻐﺮاف" ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺿ ــﺪ ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻻﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ،وﻃﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮﻋﻮن
ً
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣــﺆﺧــﺮا ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ "أﻣ ــﺎزون"
و"أﻟﻔﺎﺑﺖ" و"ﻓﻴﺴﺒﻮك" و"آﺑﻞ".
 ﻗــﺎﻟــﺖ إﺣ ــﺪى ﻣ ـﺴ ــﺆوﻻت اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس،إن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺟ ـ ــﺪا ،وﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻧﻔﻮذا وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ـﺒ ــﻊ ،ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮىﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد ﻓ ـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ،ﻓـﺒـﻌــﺪ أن
أﺻﺒﺤﺖ "آﺑﻞ" أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  340ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم  ،2011واﺻﻠﺖ
أداء ﻫ ــﺎ اﻟـﻘــﻮي ﺣﺘﻰ اﺟ ـﺘــﺎزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 1.1
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018
ً
 ﻻﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ،ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎﻃـ ــﺄت ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎت "آﺑ ـ ـ ــﻞ"واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺮﺑﻊ
ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ "أﻣﺎزون"
ﻫﻲ اﻷﺧــﺮى ،وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :إن ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺑﻤﺎ ﻻ
ً
ﺗﺼﺒﺢ وﺑﺎﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ".

»ﻧﻴﺴﺎن« و»رﻳﻨﻮ« ﺗﻌﺪﻻن
ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻐﺼﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ
ﻋﺪﻟﺖ "ﻧﻴﺴﺎن ﻣﻮﺗﻮرز" اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ورﻳﻨﻮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ ﻫﻴﻜﻞ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﻛﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻟﺘﻘﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎرﻟﻮس
ﻏﺼﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن إن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة رﻳﻨﻮ ﺳﻴﺼﺒﺢ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،ﻟﻜﻦ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻮازن،
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻴﺴﺎن ،وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﻦ
ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻣﻨﺬ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺼﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وأدت اﻹﻃ ــﺎﺣ ــﺔ ﺑـﻐـﺼــﻦ ،اﻟ ــﺬي أﺿ ـﺤــﻰ ﻣــﻦ أﺷ ـﻬــﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻔﻀﻞ إﻧﻘﺎذه "ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﺘﻲ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ
اﻹﻓﻼس ﻋﺎم  ،1999إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .وﻗﺎﻟﺖ
ﻧﻴﺴﺎن إن ﻏﺼﻦ ﺣﻈﻰ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ"ﻧﻴﺴﺎن" ﻫﻴﺮوﺗﻮ ﺳﺎﻳﻜﺎوا ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ" ،ﻫﺬه ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة".
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻣﻮﺗﻮرز اﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،وﺳﻴﻈﻞ
اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ "راﻣﺎ" ،اﻟﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث،
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ "ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ
أﻣﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﺎزال راﻏﺒﺎ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﻪ
ﻛﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻗ ــﺎل ﺑـﻴــﺎن أﺻ ــﺪره ﻣﺘﺤﺪث "ﻏـﺼــﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣــﻞ ﻟﺮﻓﺾ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﺣـﻀــﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧـﻴـﺴــﺎن" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ:
"ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻏﻀﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷداء واﺟﺒﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮه".
وأردف" :ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﺗﺤﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻼ أﺳﺎس وﻻ دﻟﻴﻞ دون
اﺳﺘﻐﻼل أﻓﻜﺎره ورؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻋﻮام
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮة".
ُ
وأﻓ ــﺮج ﻋــﻦ ﻏﺼﻦ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  9ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر،
ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻳﻮم ﻗﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻌﺪم
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺤﻮ  82ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ دﺧﻠﻪ ﻓﻲ "ﻧﻴﺴﺎن" ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻧﺤﻮ  10ﺳﻨﻮات.
ُ
وأﻗﻴﻞ ﻏﺼﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "ﻧﻴﺴﺎن" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎزال
ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

ﻃﺎﺋﺮات( ،ﻛﻮﻣﻴﺮ )ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻃﺎﺋﺮة واﺣــﺪة( ،ﻛﺎﻳﻤﺎﻧﻮ اﻳﺮواﻳﺰ
)ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن ،ﻃﺎﺋﺮﺗﺎن(.
 ﻗـ ــﺮرت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ آﻳــﺮوﻟ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎسأرﺟ ــﻮﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎس اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
"اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟﺘﺠﺎري" ﻟﺨﻤﺲ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﺑﻮﻳﻨﻎ
ﻣﻦ ﻃﺮاز  737ﻣﺎﻛﺲ .8

وأﺧﺮى ﺗﻮاﺻﻞ
ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ـﻴ ــﺔ إﻧـﻬــﺎ
ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺗـﺨــﺎذ "ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻓﻮرﻳﺔ
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ" إذا ﻣﺎ ﻇﻬﺮت "ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ" اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات.
وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻨﻎ إﺟﺮاء

ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮات "ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ أﻗـ ـﺼ ــﺎه
ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن/أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ" ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺮﻣـﺠـﻴــﺎت
وﻧـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎم ﺗـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ــﺎورة
ً
ـﺎرا "أم.ﺳ ـ ْ
ـﻲ.إي.
اﻟﻤﻌﺮوف اﺧـﺘـﺼـ
ﺳﻲ" ) (MCASﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺤﻮادث.
وﻓــﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺗـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ إﺿـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
أﻃﻘﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﻃﻮاﻗﻢ
اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات .وﺗﻤﻠﻚ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺷﺮﻛﺘﺎن ﻫﻨﺪﻳﺘﺎن ﻫﻤﺎ
ﺳﺒﺎﻳﺲ ﺟــﺖ ) 12ﻃــﺎﺋــﺮة( وﺟﺖ
آﻳــﺮواﻳــﺰ ) 5ﻃــﺎﺋــﺮات( اﻟـﺘــﻲ ﺗﺆﻛﺪ
أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ،
وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋــﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ أي ﻣﻦ
ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﻮﻳﻨﻎ  737ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺷـ ــﺮﻛ ـ ـﺘـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان

اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ )ﺳـ ــﺎوث وﻳ ـﺴــﺖ( )34
ﻃ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺮة( واﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻮط اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ) (24أﻧﻬﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻼن
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﻤﺎ اﻟﺒﻮﻳﻨﻎ 737
ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ ،ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان
اﻟـﻨــﺮوﻳـﺠـﻴــﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺳ ـﻌــﺎر
) (18واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
) (11واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
) ،(3و ﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮان آ ﻳـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪا )، (3
واﻟﺮوﺳﻴﺔ إس .(2) 7
ﻓــﻲ ﻛ ـﻨــﺪا ،ﻟــﻢ ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ آﻳــﺮ
ﻛﻨﺪا ) 24ﻃﺎﺋﺮة( ووﻳﺴﺖ ﺟﺖ )(13
وﻗ ــﻒ اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت ،وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻓﻼي دﺑﻲ ) ،(10واﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ "ﻟﻮت"
)ﺳﺖ ﻃﺎﺋﺮات( وﺷﺮﻛﺔ "ﺗﻮﻳﻔﻼي"
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ).(13
)ﺑﺎرﻳﺲ  -أ ف ب(

١٨

اﻗﺘﺼﺎد
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ﻃﺎرق ﻳﻮﺳﻒ ﻟـ   ١٠ :ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ »ﺗﻲ آﻧﺪ دي دﻳﺰاﻳﻦ« ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
•

»ﺗﺴﻬﻴﻞ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ«
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ًﺳﻮق ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ أو
دي دﻳﺰاﻳﻦ« ﻃﺎرق
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔً ،
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻲ آﻧﺪ ً
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل اﻟﻨﻮع ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺧﺬ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻳﻮﺳﻒ ،أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ًﻣﻦ ً
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي» ،إذ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق.
وﻛﺸﻒ أن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﻔﺬت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ« .ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ،وأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
وﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺸﺮوع ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻮق ﻣﺘﻄﻮر وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ وﺿﻊ
ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮي

• حدثنا عن شركة تي اند
دي دﻳﺰاﻳﻦ؟
 أ ﺳ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ـ ــﺔ » ﺗـ ـ ــﻲآﻧـ ــﺪ دي دﻳـ ــﺰاﻳـ ــﻦ« ﻋـ ــﺎم 2007
وﻫ ــﻲ ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻘﺎوﻻت وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
ّ
وﺣﻮﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻟﻤﻐﺎﺳﻞ،
ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ »ﺗـ ـ ــﻲ آﻧـ ـ ــﺪ دي
دﻳﺰاﻳﻦ« ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻢ إﻟـ ـ ــﻰ ﻧ ـﺸ ــﺎط
اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﻣﻊ ﻣﺮور
اﻟــﻮﻗــﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ راﺋــﺪة
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ.
و ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎم 2016
ﺗــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑــﺈﺳــﻢ »إﻧـﺘــﺮﻧــﺎﺷــﻮﻧــﺎل ﺗــﻲ آﻧﺪ
دي دﻳﺰاﻳﻦ« ،ﻛﻤﺎ أﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓ ــﻲ دﺑ ــﻲ ﺗ ـﺤــﺖ اﺳ ــﻢ »ﺗ ــﻲ آﻧــﺪ
دي دﻳﺰاﻳﻦ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ« ﻋﺎم
ً
 ،2015وﺗﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪة اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻦ
ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـ ــﻰ أﻓ ـﻀ ــﻞ أﻧـ ــﻮاع
اﻷﺛﺎث واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ وأﺟﻮدﻫﺎ.
وأﺣـ ـ ـ ــﺪ أﻫ ـ ـ ــﻢ أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب ﻧ ـﻤــﻮ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ﻫــﻮ
اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ ،واﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪة
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻦ ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ
اﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاع اﻷﺛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎث ﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم.
• مــا األس ـ ــواق ال ـتــي تعمل
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق ،ﻫ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮ
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
وﻟـ ــﺪى اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
ً
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎوض ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ
ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟــﻰ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻘﻄﺮي

ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ،
وﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺎرﻳﺔ.
• ك ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ )اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮردون( اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
 ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣ ــﻊﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮردﻳ ـ ــﻦ
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﺛـ ــﺎث
اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ واﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،اذ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻧﺤﻮ  8وﻛﺎﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي و 5ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ .وﺗــﺮﻛــﺰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺛ ــﻼث
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻋــﺎﻣ ـﻠــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ،ﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻫـ ــﺎوورث اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺷــﺮﻛــﺔ
ﻓـ ـ ــﻮرﻣـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻒ اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﻛﻮﻟﻴﻜﺴﻴﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
• كيف تدرس الشركة أذواق
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،وﻣ ـ ــﺎ اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ؟
 -اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
أو ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ،وﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرون ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن
ﺑــﻮﺿــﻊ اﻟـﺘـﺼــﺎﻣـﻴــﻢ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ
واﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺎﻷﺛﺎث.
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
أن اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻷﺛﺎث واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣ ــﺎ ،إذ ﻳ ـﻀــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻛﻞ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،وإﻟ ــﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ.
و ﻫـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ــﺄ ﺗ ـ ـ ــﻲ دور » ﺗ ـ ــﻲ
آﻧ ـ ــﺪ دي دﻳ ـ ــﺰاﻳ ـ ــﻦ« إذ ﺗـﺘــﻮﻟــﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﺗ ـﻘــﺪﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑـﻬــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ،ﺑـﻬــﺪف اﻟﺤﺼﻮل

ّ
وﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺤﻮ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل،
أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ً
وﺗﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وإﻟﻴﻜﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:
ﻃﺎرق ﻳﻮﺳﻒ

ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻷﻧﻮاع ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن.
• ما أبــرز مشاريع الشركة
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ وﻛﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ؟
 ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦً
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻧ ـﻔــﺬت ﺟـ ــﺰء ا ﻣﻨﻬﺎ
وﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﺠ ــﺰء
اﻵﺧ ــﺮ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻛﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﺸﺪادﻳﺔ أﺑــﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﻗــﺎﻋــﺎت اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻤــﺖ ﺗــﺮﺳـﻴــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﻮ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ
رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﺣ ــﺪاث ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑــﻮﺧـﻤـﺴـﻴــﻦ .وﺗـﻘــﺪر
ﻗﻴﻤﺔ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑـ ـﻨـ ـﺤ ــﻮ  10ﻣـ ــﻼﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر،
وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﻗـﺼــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪل ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 15ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪة ﺟـﻬــﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
• ما رأيك بإجراءات الجهات
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ
اﻷﺟﻨﺒﻲ؟
 اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔً
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ،وﻟﻤﺴﻨﺎ
ً
ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
ا ﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻟ ــﺪ ﺧ ــﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻛﻤﺎ أن ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺤﺴﻨﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

• مـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؟
 ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺪﻻتﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
ً
اﻟـﻤـﺼــﺮي ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻗﻄﺎع
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎوﻻت ،وﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻨــﺎ ﻧــﺆﺟــﻞ
ﻓ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟﻤﻘﺎوﻻت.
• كيف ترون المنافسة في
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺠﺎل اﻷﺛﺎث
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ؟
 ﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲﺑ ـﻨ ـﻘ ـﻄ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﻮ أﻧ ــﻪ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮر وﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻣـﻌـﻈــﻢ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺳﻮق
ﻳــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﻮدة اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ أو
ً
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮع ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺟ ـﻬ ــﺪا

ً
ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ـﻔ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻷﺧ ــﺬ
ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ
ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻋ ـ ــﻦ ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ وأﺟﻮد اﻷﻧﻮاع ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻷﺳﻌﺎر.

أﺣﺪ أﻫﻢ
أﺳﺒﺎب ﻧﻤﻮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ
اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻏﻮﻣﻴﺰ ٥ :ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻘﻮد »ﻓﻮرﻣﺎ ﻓﺎﻳﻒ« ﻣﻠﻬﺎن» :ﻛﻮﻟﻴﻜﺴﻴﻮن« ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺄوروﺑﺎ
ﻗ ــﺎل أﻧـﻄــﻮﻧـﻴــﻮ ﻏــﻮﻣـﻴــﺰ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻓــﻮرﻣــﺎ
ﻓــﺎﻳــﻒ« اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ،إن »ﻓــﻮرﻣــﺎ
ﻓﺎﻳﻒ« ﺗﻮﻟﺖ ﺗﺄﺛﻴﺚ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻬﺮاء ،وﻗﺎﻣﺖ
ً
أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺗ ــﻲ آﻧ ــﺪ دي دﻳــﺰاﻳــﻦ«
ً
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﺿــﺎف ﻏﻮﻣﻴﺰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﻛــﻼء ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺆﻻء اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻲ
ً
آﻧــﺪ دي دﻳــﺰاﻳــﻦ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﻓــﻮرﻣــﺎ ﻓﺎﻳﻒ«
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ
إﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إ ﻟــﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  65دوﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛــﻞ ﻣــﻮادﻫــﺎ اﻷوﻟﻴﺔ

ً
ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ أوروﺑــﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ا ﻟـﺘــﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﺷﺮﻛﺔ ﻓــﻮرﻣــﺎ ﻓﺎﻳﻒ أﺳﺴﺖ ﻋﺎم
 1982وﻫــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ راﺋ ــﺪة ﻓــﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟـﻘــﺎرة
ً
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ ،وﺗ ــﻢ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻣﻨﺬ  9ﺳﻨﻮات ،وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ً
وﻣـﺼـﻤـﻤــﺎ ﻟ ــﻸﺛ ــﺎث اﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﻲ .وأﻛـ ــﺪ ﻏــﻮﻣـﻴــﺰ أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،وﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
واﻷذواق ،وﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻷﺛﺎث اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺧﺮى.

أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﻣﻴﺰ

ﻗﺎل ﻛــﻮراي ﻣﻠﻬﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻛــﻮﻟـﻴـﻜـﺴـﻴــﻮن اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ،إن ﺣـﺠــﻢ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻠﻎ
ً
 5ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻛﻞ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 50دوﻟﺔ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ  3ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻣﻌﺮض
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺛﺎث ﻓﻲ
أوروﺑﺎ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳﺴﺖ ﻋﺎم  1972وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻲ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 700
ﻣــﻮﻇــﻒ ،وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺑـﻬــﺪف اﻟ ـﺨــﺮوج ﺑﺄﻓﻀﻞ وأﺟ ــﻮد أﻧ ــﻮاع اﻷﺛ ــﺎث،
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺔ وأذواق اﻟﻌﻤﻼء.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﻤــﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻢ
ً
اﺳﺘﻴﺮاده ﻣﻦ أوروﺑ ــﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،إذ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن ﻫــﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟﻰ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫــﻮ إﺿــﺎﻓــﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻠﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﻧﻮاع
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.
ﻛﻮراي ﻣﻠﻬﺎن

١٩
اﻟﻤﻄﻮع :ﺣﻠﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﺳﺪﻳﺮ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ١٢ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻟﺪﻳﻜﻮرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ذﻛﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ»ﺳﺪﻳﺮ« ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت أن ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﻄﺮد
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺑــ ٤٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻌﺖ
ﺧﻼل ﺳﻨﻮات
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
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ﺗﻄﻮﻳﺮ
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ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ »ﺳـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت« راﻛ ــﺎن
ا ﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮع ،إن ا ﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل ا ﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أن ﻋ ـﻠ ــﻰ ا ﻟ ـﺤ ـﻜــﻮ ﻣــﺔ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﻮزاراﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ
اﻻ ﺳـﺘـﻤــﺎع ﻋــﻦ ﻗــﺮب ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
وﻫﻤﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ
ً
أﺻﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮع ﺧ ــﻼل
اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﺸــﺮ اﻟــﺬي
ﺗـﻘـﻴـﻤــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮﻫــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ً
ﺑ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎن ،ﺟـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﻋــﺎد ﺗـﻬــﺎ ا ﻟـﺴـﻨــﻮ ﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ
وروادﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺿ ـ ـﻴـ ــﻮﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ ،أن
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ا ﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،أي ﺻ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ــﻮاد
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮوﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎوﻳـ ــﺔ ،وﻧـ ــﺄﻣـ ــﻞ
أن ﺗ ـﻘ ــﻮم ا ﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت ا ﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﺸ ـﻴــﻂ اﻟـ ــﺰراﻋـ ــﺔ واﻟـ ـﺜ ــﺮوة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﻮر
وﺧ ــﻼﻓ ــﻪ واﻟ ـ ـﺜـ ــﺮوة اﻟـﺴـﻤـﻜـﻴــﺔ
ﻛﺬﻟﻚ.
وﺑـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆاﻟ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ا ﻟـﺼـﻨــﺎ ﻋــﺔ ا ﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة،
ﻗ ـ ـ ــﺎل » :ﻟ ـ ـﺴـ ــﺖ أدري إن ﻛ ــﺎن
ﻣ ــﻦ ا ﻟـ ـﺼ ــﻮاب أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻫ ــﺬا
ﻫـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ،
إذ إﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ
ﺗـ ـﻤ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،وﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ
ا ﻟـﻠــﻪ ﺗـﻌــﺎ ﻟــﻰ و ﺣـﻜـﻤــﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﺳــﻮف ﻧﻌﺒﺮ ﻣــﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﻼم«.
وذ ﻛـ ـ ــﺮ أن ﻋ ـ ــﺪد ا ﻟ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻓﻲ
ً
ازد ﻳــﺎد ﻣﻄﺮد ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
وﺗـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض
ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت ﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪر ﻋ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﺎ

راﻛﺎن اﻟﻤﻄﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪﻳﺮ
ﺑـ ) (40ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
ً
ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎر ﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
ا ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎ ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،إذ
ﺗ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺳ ــﺪﻳ ــﺮ« دﻓــﻊ
ً
ﺗ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﻛ ــﺎﻣ ــﻼ،
و ﻫــﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻃﻊ
واﻟـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮرات واﻷﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎغ
اﻟ ـ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻷرﺿ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎت
واﻟ ــﻼﻓ ـﺘ ــﺎت وﺧ ــﻼﻓ ــﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض

اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ
واﻟﺰوار ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ.

ﺳﻌﻲ »ﺳﺪﻳﺮ«
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ،أﻓ ــﺎد
اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳﻌﺖ
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ﻃﺎرق اﻟﻤﻄﻮع ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻊ واﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ
ً
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎوﻻت ﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟـﺘـﺸـﻄـﻴـﺒــﺎت اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻣــﻦ
أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪف ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم

ﺑ ــﺈﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪام اﻷﻳ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
وأ ﺿ ــﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﺖ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ـ ــﻊ ﻣ ـﺼ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﻦ

ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت وﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت
ـﺎن ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺔ
وﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﻒ وﻣـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ًـ ٍ
وﻓـﻨــﺎدق ...إﻟﺦ ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ً
وﺛـ ـﻘ ــﺖ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻣـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص وﺳــﻮف
ﺗـﺘــﺎ ﺑــﻊ ﻣـﺠـﻬــﻮدﻫــﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺑﻜﻞ ﻣﺜﺎﺑﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎط
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺳـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻳ ـﻨ ـﻘ ـﺴ ــﻢ إﻟ ــﻰ
ﺟــﺰأﻳــﻦ ،ﺗـﺠــﺎري »ﺣـﻴــﺚ ﻧﻘﻮم
ﺑـﺘــﻮرﻳــﺪ وﺑ ـﻴــﻊ ﻣ ــﻮاد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻄـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﺧ ـ ـ ــﺎص اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﺴ ــﻮم
ﺑ ـ ــﻮرد وﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻻﻛـ ـﺴـ ـﺴ ــﻮارات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ــﻪ ،وا ﻟـﻘـﺴــﻢ اﻵ ﺧــﺮ
ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺎوﻻت إذ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـﺜــﻞ
ﻣﺒﺎن ﻋﺎﻣﺔ وأ ﺳ ــﻮاق ﺗﺠﺎرﻳﺔ
وﻓ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎدق وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ،وﻧـ ـﻘ ــﻮم
ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎح واﻷﺻ ـﺒ ــﺎغ

واﻷرﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت واﻷﺳ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة«.
وأ ﻛـ ـ ـ ــﺪ أن ﻫ ـ ـ ــﺬا ا ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض
»ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ أﺻ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎر
واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺰوروﻧﻨﺎ،
إذ ﺗـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻓـ ــﺮص ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
وﻣـ ــﻮاد ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻳـﺘــﻢ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ...
وﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺿـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰ ﺑـ ــﺄﻧـ ــﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﻮاد اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ«.
وﻗﺎل إن ﻧﺸﺎط ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺪﻳﺮ
ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،و«ﻛﺎن
ﻟـ ـﻨ ــﺎ دور ﻣـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد
اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ــﺮﻓ ــﺔ
ﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﺒـ ــﺲ واﻷﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ
واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻟﻤﺴﺤﻠﺔ ﺑﺄﻟﻴﺎف
اﻟﺰﺟﺎج ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻨﺎ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﺨـﺸــﺐ
واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدن ،وﻫ ــﺬا ﺑــﺎﻟـﻄـﺒــﻊ ﻟﻪ
إﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ«.

٢٠
اﻗﺘﺼﺎد
»ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ« :زﻳﺎدة اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻀﺮ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
دلبلا
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اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺷﻜﺎوى اﻹﻏﺮاق ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة
»إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ًﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ًﺳﺘﻜﻮن
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ زﻳﺎدة
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪت ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻟ ـﻌــﺎم  ،2019ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أﺣـﻤــﺪ
ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﻲ ،أ ﻣ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول،
وﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ أﻋـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ ﺗـﻘــﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
وﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ
ﺑــﺎﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻹﻏـ ـ ــﺮاق واﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻀﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ،وﻫﺬه
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻣــﻦ ﺷـﻜــﺎوى
ﻳـ ـﻘ ــﺪ ﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ أو أ ﻛـ ـﺜ ــﺮ
ﻓ ـ ــﻲ أي ﻣ ـ ــﻦ دول ا ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
ﺗــﺪﻋــﻲ وﺟ ــﻮد ﺣ ــﺎﻻت إﻏ ــﺮاق
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ا ﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠ ـ ــﻲ ،أو أن ﻫـ ـ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﺣـ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﻲ ﺧ ـ ــﺎر ﺟ ـ ــﻲ أو ﺗ ــﺮد
ﺑـﺼــﻮرة ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
وﺧﻠﺺ اﻟﺮأي إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋــﻦ
اﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ واﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻟـﺒـﺤــﺚ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ وإﻋـ ـ ــﻼم اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت" ،ﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻌ ـﻴــﻦ أو
ﻣـﺴـﺘــﻮرد ﻳــﻦ" ،ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴ ـﺒــﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻌـﻤـﻠــﻮن ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺣـﺘــﻰ ﻻ
ُﻳ َ
ﻮاﺟﻬﻮا ﺑﺮﺳﻮم أو إﺟﺮاء ات
ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻣــﺎ
ﺗــﺪاوﻟـﺘــﻪ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ﻣﻦ
أن ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ واﻓـ ـ ــﻖ ﻓــﻲ
ﻣﺪاوﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﻤــﺎدﺗـﻴــﻦ
) (51و) (70ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ر ﻗ ــﻢ ) (2010/6وا ﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪم ﻣﻦ
ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ.
وأﻓﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎ ﻟـﻤــﺎدة ) (70اﻧﺘﻬﺖ
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ "ﻣ ـ ـﻨـ ــﺢ إﺟـ ـ ــﺎزة
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ً
ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ وﺛـ ــﻼﺛـ ــﻮن ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ" ﻻ
ً
ً
ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
وﺗ ــﻢ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺿ ـﺒــﻂ اﻟـﺼـﻴــﺎﻏــﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إذ
اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﻌﻄﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )68
و (70ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب أﻳﺎم
اﻟﻌﻄﻞ وا ﻟــﺮا ﺣــﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺨﻮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ
ذﻟ ــﻚ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻋـﻨــﺪ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺄة ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ،
وﻟـ ـﻠـ ـﻀ ــﺮر اﻟـ ـ ــﺬي ﻗـ ــﺪ ﻳـﺼـﻴــﺐ
أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،
ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ زﻳﺎدة ﻣﺪة
اﻹﺟ ـ ـ ــﺎزة اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ
اﻷﺟﺮ ﻓﻘﻂ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ :اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ أرﺑﺎب
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎزال ﻣﺎﺛﻼ وﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ
ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ،ذﻟـ ــﻚ اﻟـﻨــﺺ
اﻟﻤﻌﺪل واﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸ ـﺘــﻪ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﺣ ــﻮل
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﻲ إﺟﺎزة

اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ً
آن ﻣﻌﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﺑﻌﺎد
ﻓﻲ ٍ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت وﺗـﺠـﻌــﻞ
ً
اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أ ﻣــﺮا
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ .

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻷﺟ ـ ـ ــﺮ ،ﺗ ـﺼ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ 40
ً
ً
ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ) 35ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ إﺟـ ـ ـ ــﺎزة ﻻ
ﺗﺤﺴﺐ ﺿﻤﻨﻬﺎ أ ﻳــﺎم اﻟﻌﻄﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(.
وﺗ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إ ـﻠ ــﻰ
أن ا ﻟ ـﻐ ــﺮ ﻓ ــﺔ ﺳ ـﺒ ــﻖ أن ُد ﻋ ـﻴ ــﺖ
أﺛـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻓــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺸــﺆون
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺎت ،وﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮت ﻋــﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺣ ـﺴــﻦ اﻟ ـﺘــﺪﺑ ـﻴــﺮ واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
ً
ﻓ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼ اﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت
اﻟ ـﺴ ـﺨ ــﺎء اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮازن ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ
اﺟـ ـﺘ ــﺬاب اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗـﻜــﻮن
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻋﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،دون أن

ﺗﻨﺴﺤﺐ آ ﺛ ــﺎر ﻫ ــﺎ ا ﻟ ــﻰ ﺳﺨﺎء
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ
 %90ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ،واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻈ ــﻰ
ﺑﺤﻘﻮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻻﺣﺘﺮام واﻻﻟﺘﺰام
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ رﺳ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻪ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
ً
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ
ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.

ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
وأ ﺿـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﺖ ا ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ" :إذا
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ
ً
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﺒــﺎدرﻳــﻦ
ً
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ً
ﺗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮرا ﻣ ـ ــﻦ زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﻋ ـﻨ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ .وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻣــﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﻗــﺾ ﻣ ــﻊ رؤﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،
ً
وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺣـ ـ ــﺮﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻋـ ـ ــﻢ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺠ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ،وﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ
ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮا ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﻞ
اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح ﻳـﻨـﻈــﺮ اﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
أﻗ ـ ــﻮى ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎﺗ ــﻪ وأﻛ ـﺜ ــﺮﻫ ــﺎ
ً
ً
اﻗـﺘــﺪارا وأﻛﺒﺮﻫﺎ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺼﺎرف واﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ
أ ﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ  %90ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﺠــﻢ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ،وﻏــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﺂت واﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ﻻ
ً
ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺎ أن ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب
اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ورأت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أن اﻟـﺴـﻤــﺎح

ﺑﺤﺼﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.7ﻣﻠﻴﻮن
ﻋـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻞ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻣﺘﻴﺎزات وﺷﺮوط اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺑـ ـﺤـ ـﺠ ــﺔ اﺟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺬاب اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
ً
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أﻣـ ــﺮا ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺮر ﻋﻠﻰ
اﻻﻃ ـ ـ ــﻼق ،ذﻟـ ــﻚ أن اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﻟﺴﺨﺎء ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ ﻣ ــﺮاده ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪة ،ﻳـ ــﺆدي ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮورة
اﻟ ــﻰ ﺗـﻀـﺨــﻢ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ  %15ﻓــﻲ اﻷﺟ ــﻮر
اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ( وﺳـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ
ً
ذ ﻟــﻚ – ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻻﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺔ ،وﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﻊ أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻠﻊ وا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت
ً
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ .إن
ﺗ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻳ ـﺠ ــﺐ أن
ﺗ ـ ـ ــﻮازن ﺑ ــﺪﻗ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﺑ ـﻌ ــﺎدﻫ ــﺎ

وأﻛ ــﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﺻــﻼح
ﻫ ـﻴ ـﻜ ــﻞ ﻗـ ـ ــﻮة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
أﺣ ـ ــﺪ أﻫ ـ ــﻢ أﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻻﺻ ـ ــﻼح
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إن
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ  ،وﻫﻮ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻊ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ
وﺗ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎون ﻛـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻷﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻫ ـﻨــﺎ ﺗ ــﺮى ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗ ـﺠــﺎرة
وﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أن ﻫ ــﺬا
اﻟﻬﺪف ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺄداة
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج
اﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎت واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
واﻷدوات ،ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻳـ ــﺮ دور و ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ
ً
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻟﻴﻜﻮن ﻗﻮﻳﺎ
ً
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎدرا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻓ ــﺮص
ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،واﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وإﻗﺒﺎﻟﻬﻢ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺑـﻤـﺼـﻨـﻌـﻴــﻦ
ﻣــﻦ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺒــﻼﺳـﺘـﻴــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻋﺮﺿﻮا ﺷﻜﻮاﻫﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺎت ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻏ ـﻴــﺮ ﻗ ــﺎدرﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
اﻟــﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻧــﺎدوا ﺑﻀﺮورة
اﻟﻨﻈﺮ إ ﻟــﻰ ﺻــﻮر اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻷﺧﺮى واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »ﺻﻨﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ« اﻟـ ٢٤

أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟـ ــﻸﻓـ ــﻼم اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺖ ﻓـ ــﻲ 9
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺴــﺮح اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ
اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي.
وﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﻣـﻴـﻨـﺘــﻮر
اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﻟــﻰ رﻓــﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺨﻄﺮة،
واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ،ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻬﻢ ﻫ ــﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟـﻬــﺎﻣــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ ،أﻛ ـ ـ ــﺪت
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ ﺳ ـﺤــﺮ دﺷـﺘــﻲ
أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻃﻼق ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ
ودﻋـﻤـﻬــﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ

ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺮض "ﺻ ـﻨــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ" ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘــﻪ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي،
وﺣﻀﻮر ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﻣﺸﺎري
اﻟ ـﻬــﺎﺟــﺮي ،واﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻄ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺔ د .ﻧــﺎﻳــﻒ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي ،واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث
واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ د .ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﺮﻓﻴﻊ.
وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ً
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘ ــﻪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ
ا ﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻋـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻓــﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،إذ ﻳـﻬــﺪف
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪﻳــﺎت
اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
إﻳﺠﺎد ﻓــﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺳﺤﺮ دﺷﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﻢ وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺠ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ
إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓــﻲ ﺻ ــﺪارة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ دﺷﺘﻲ" :ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ
ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻫ ــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ،
وﻫــﻢ أﻏﻠﻰ ﺛــﺮواﺗـﻨــﺎ ،وﻫــﻢ اﻷﻣــﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ،إﻧـ ــﻪ ﺑــﺄﻳــﺪي

وﻋ ـﻘ ــﻮل ﺷـﺒــﺎﺑـﻨــﺎ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳــﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟﺪﻳﺪة ."2035
وأﺷﺎدت ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺘﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺮة ﻣﻊ
أﻗﺮاﻧﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺮة ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ

»ﺑﻴﺘﻚ« ٥٤ :ﻛﻴﻠﻮ ذﻫﺐ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟـ ٢٣
ً
ﻓﺎﺋﺰا ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺮاﺑﺢ«
أﻃﻠﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻋﻠﻰ "ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺑﺢ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
 54ﻛـﻴـﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ
ورﺑـ ــﻊ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ وﺳ ـﻨــﻮﻳــﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟـ  23ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب
اﻟ ــﺮاﺑ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻔــﻮز ﺑــﺎﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  1و 3ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي
ﺑﺠﺎﺋﺰﺗﻪ اﻟﻜﺒﺮى  12ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻧﻬﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠــﻢ ،إن اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان "ﻓــﺮﺻ ـﺘــﻚ ﻟ ـﻠــﺮﺑــﺢ أﻛـﺒــﺮ
ﻣ ــﻊ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﺢ" ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻋـ ـﻤ ــﻼء ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺮاﺑ ــﺢ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺠﺪد ،اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ
رواﺗﺒﻬﻢ ﻋــﻦ  500دﻳـﻨــﺎر" ،ﻓﻌﻨﺪ
ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ رواﺗ ـﺒ ـﻬ ــﻢ إﻟـ ــﻰ ﺣـﺴــﺎب
اﻟ ــﺮاﺑ ــﺢ ،ﺳـﻴـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﻮز
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت".
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟـﻤـﺴـﻠــﻢ أن ﻫــﺬه
اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت ﻫــﻲ ﺳـﺤــﺐ ﺷﻬﺮي
ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺤﺐ ﺑﻮاﺣﺪ
ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﻏ ــﺮام ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺐ ،ورﺑـ ــﻊ

ﻧﻬﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ

ﺳـﻨــﻮي )ﻛ ــﻞ  3أﺷ ـﻬــﺮ( ﺑـﻤـﻌــﺪل 3
ﻓ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺳ ـﺤــﺐ ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻜﻞ ﻓﺎﺋﺰ
)ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ(.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـ ــﺪأت ﻣ ــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﻣ ـ ــﺎرس اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،إﺟـ ـ ــﺮاء ﺳﺤﺐ
ﺳﻨﻮي ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ ﻳﻜﻮن
ﻣ ــﻦ ﻧـﺼـﻴـﺒــﻪ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى،
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  12ﻛﻐﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ،وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣﺠﻤﻮع
اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ  23ﻋـﻤـﻴــﻼ ،وﻣﺠﻤﻮع
ﺟﻮاﺋﺰﻫﻢ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ
إﻟﻰ  54ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.

وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻠ ــﻢ إﻟـ ـ ــﻰ أن
ﺣﺴﺎب "اﻟــﺮاﺑــﺢ" ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻟﻸﻓﺮاد ،وﻳﺸﺘﺮط ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ
ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ،
واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
وﻋﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم
اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﺴﺤﺐ ،ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ،
أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ أن ﻳﻮدع  3رواﺗﺐ
ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ
اﻟﺴﺤﺐ ،وأﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷدﻧﻰ
ً
ﻟﻠﺤﺴﺎب ﻋﻦ  50دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛــﻞ ﺷـﻬــﺮ ﺧ ــﻼل اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺒــﻖ اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
ً
أن ﻛ ــﻞ  50دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟ ــﺮﺑ ــﺢ ،وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ "اﻟ ــﺮاﺑ ــﺢ"
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺰاﻳـ ــﺎه وﺟ ـ ـ ــﻮاﺋ ـ ـ ــﺰه ،ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ
رواﺗـ ـﺒـ ـﻬ ــﻢ ،وإدارة ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻدﺧﺎر
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻢ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟــﺮاﺑــﺢ" ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد "ﺑﻴﺘﻚ"
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻌﻤﻼء،
وﺗ ـﻌ ــﺰز ﻣـﻜــﺎﻧـﺘــﻪ وﻣ ــﺮﻛ ــﺰه اﻟــﺮاﺋــﺪ
وﺗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰه ﻓـ ــﻲ ﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
ً
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

اﻟ ـ ـﻈـ ــﻮاﻫـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ وﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ
ﺗ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرات ﺑ ـﺼ ــﻮرة
اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻔﺮداﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل زواﻳﺎ رؤﻳﺘﻬﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺸ ـﺠ ــﻊ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﺗﺘﺒﻨﻰ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻤﺜﻞ ﻟﻬﻢ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ.

ﺟﻨﺎح »اﻟﺘﺠﺎري« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻘﻞ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻮارد
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدق ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ:
"ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ إﺣ ـ ـ ـ ــﺪى أﻫـ ـ ـ ــﻢ ﺣ ـﻠ ـﻘ ــﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص واﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ
اﻟـﺠــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻮر وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات".
وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ــﻮد ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح
واف ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ا ﻟـﺘـﻘــﺪم ﺑﻄﻠﺐ
ٍ

ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﺗــﻢ ﻋــﺮض ﻣﺰاﻳﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ "اﻟﺘﺠﺎري"،
واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻘﻞ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﺑـ »اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ«

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن ﻓ ــﻮز
ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺳ ـﻌ ــﻮد اﻟـﻈـﻔـﻴــﺮي
ﺑﺴﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺗﺮول ذات
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ
ﺣـ ـﺴ ــﺎب "اﻟـ ـﺜ ــﺮﻳ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺮاﺗ ــﺐ"
اﻟﺸﻬﺮي ،وأﻋﺮب اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة.
ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي،
ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺮﺑﺢ ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن
ﺑــﺎﺗــﺮول ﻛــﻞ ﺷـﻬــﺮ ،وﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب ﻳـﺤـﺼــﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ أﻧ ـ ــﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ "اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ"،
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ،أو

ﻏ ـﻴ ــﺮه ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼت ،وأﻧ ــﻪ
ﻳـ ـﻤـ ـﻨ ــﺢ ﺻ ــﺎﺣـ ـﺒ ــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺰات ،ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ــﺮض أو
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺗـﻨــﺎﺳــﺐ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗ ــﻪ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮوض
واﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار
اﻟﻌﺎم.

أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺳـﺤــﺐ
اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ  10اﻟﺠﺎري،
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴــﺔ ،ﻣ ــﻦ  3إﻟ ــﻰ  7ﻣ ــﺎرس،
ﺑ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 1000د.ك ،أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أﺳ ـﻤــﺎء اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻷﺳﺒﻮع:
• أمير مالك كارلوس فلسطين
• ل ـي ـل ــى جـ ــاسـ ــم م ـح ـم ــد بــو
اﻟﻌﻠﻴﺎن
• خلود بدر مطلق ظاهر
• علي رضا فتح الله غالمي
• خوله أحمد حسين الرومي
ﻫ ـ ــﺬا ،وﻳـ ـﺠ ــﺮي ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 150000دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ  27ﻣ ــﺎرس
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،أﻣ ــﺎ ﺳـﺤــﺐ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ رﺑــﻊ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻓﻲ 26
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 250000دﻳﻨﺎر.
وﻳﻠﻴﻪ اﻟﺴﺤﺐ ر ﺑــﻊ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2019ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  500000دﻳـﻨــﺎر،
أﻣــﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻓﻲ
 16ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬا
اﻟﺴﺤﺐ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟﺪاﻧﺔ
ﻟﻌﺎم  2019اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻼء
اﻟــﺪاﻧــﺔ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﻓــﺮص ﻓﻮزﻫﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ

إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﻧﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ "ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﻧـ ــﺔ
ﻟــﻺﻳــﺪاع اﻟـﺤـﺼــﺮي" ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ
ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد
ﻓــﻲ أي وﻗ ــﺖ ﻳـﻨــﺎﺳـﺒـﻬــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ "اﻟـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ" اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب
ﻓ ــﺮﺻ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮز ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت
اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﺴﺎب
ا ﻟ ــﺪا ﻧ ــﺔ ﻣ ـﺘــﺎح ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،

وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑــﺎﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟـﻠــﺮﺻـﻴــﺪ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ
 200د.ك ﻟﻔﺘﺢ اﻟـﺤـﺴــﺎب ،ﺷــﺮط
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟـﻠــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت
اﻟﺪاﻧﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟــﺮﺻـﻴــﺪ
إ ﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺎ دون  200د.ك ﻓ ــﻲ أي
وﻗﺖ ،ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ  2د.ك ﻣﻦ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺷ ـﻬــﺮي
ﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔ ــﺎء اﻟـ ـﺤ ــﺪ اﻷدﻧ ـ ــﻰ
ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ ،أ ﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺤﻮن ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﻧﺔ أو
ﻳﻮدﻋﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب
ﻓ ـﻴ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻠ ــﻮن ﻟـ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﺗ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺎ
إﻟــﻰ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﻳﻮﻣﻴﻦ ،وﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺳـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟــﺪاﻧــﺔ رﺑ ــﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
واﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻋ ــﺎم ،2019
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ
ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ٢٧ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ اﻟﻐﺎز ﻓﺮع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻫﺘﻤﺎم ًاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن إﻧﺘﺎج
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ً ٣.٥ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل .٢٠٣٢/٢٠٣١

ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻐﺎز«
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﻨﻄﻘﺔ واﻋﺪة
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺎز

اﻟﺒﺪر

 600ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻗـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓــﻲ
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ ،إن اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
ً
ﻛــﺎن وﻣ ــﺎزال ﻋــﺎﻣــﻼ أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﻫـ ـ ــﻲ ذات
ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻋﺎم 1979ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ
أول ﻣـﺠـﻤــﻊ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻓﻲ
ً
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﻣـﺼـﻔــﺎة
ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣـﻤــﺪي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻫ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ
أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء
د .ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ،ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  27ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ﻓ ـ ــﺮع ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ،أن ﺗـﻄــﻮر
ﺻﻨﺎﻋﺔ ا ﻟـﻐــﺎز اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮ
ووﺻ ـ ـ ــﻞ إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻪ اﻵن إﻟ ـ ــﻰ 1.9
ﻣـﻠـﻴــﺎر ﻗ ــﺪم ﻣـﻜـﻌـﺒــﺔ ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻐـﻨــﻲ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟــﻰ
ً
أﻧــﻪ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻵﺧــﺮ اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺄﻣﻮل أن ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻐﺎز
اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﺤﻘﻮل
اﻟ ـﺠــﻮراﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺷ ـﻤــﺎل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻐﻨﻲ إﻟــﻰ  3ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم
ً
ﻣـﻜـﻌـﺒــﺔ ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﺑﺤﻠﻮل
 ،2024/2023و ﺳ ـﻴ ـﺼ ــﻞ إ ﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﺣﺪوده اﻟﻘﺼﻮى ﻋﺎم ،2032/2031
وﺑـﻤــﺎ ﻳـﻘــﺪر ﺑـ ـ  3.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات ﻗــﺪم
ً
ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أﻧـ ـ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪة ﻟ ـﻌ ــﺎم  2040اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ،
وﺑ ـﻨ ـﻴــﺖ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أﻫـ ـ ــﺪاف
رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ١.٠٧
ً
دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٦.٦٢دوﻻرا
ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﺳ ـﻌــﺮ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ 1.07
دوﻻر ،ﻓــﻲ ﺗـ ــﺪاوﻻت أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 66.62
دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  65.55دوﻻرا ،ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻌــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
أﻣﺲ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻗﻮي وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج
ﺑﻘﻴﺎدة »أوﺑــﻚ« ،ﻟﻜﻦ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗ ـﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوض اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺤــﺬر
اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:36ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻨﺪ  56.92دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 13ﺳﻨﺘﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﺎدل  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ أﺣــﺪث
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻋ ـﻘ ــﻮد ﺧـ ــﺎم ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ  66.65دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺰﻳﺎدة  7ﺳﻨﺘﺎت أو  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻏ ــﺎز اﻟـﺤـﻘــﻮل،
ً
وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ أﺻ ــﻮل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ً
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻄﻠﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺳـﻴـﺸـﻜــﻞ اﺳـﺘـﻴــﺮاد
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻤﺼﺪر
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ً
ً
ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎ
ً
ﻋ ـﻤــﻼﻗــﺎ ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﻻﺳـﺘـﻴــﺮاد
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـ ــﺰور ﺳ ـﻴ ــﺮى اﻟ ـﻨ ــﻮر ﻋ ــﺎم 2022
وﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  2.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر8 ،
ﺧﺰاﻧﺎت ﺗﺼﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ  225.000م 3وﻣﻌﺪل
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  3.000ﻣﻠﻴﺎرات
وﺣــﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم
.BBTU/Day
وﻗﺎل ﻫﺎﺷﻢ ،إن اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻗﻊ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎل
ً
ً
ً
ﻟـﻴـﻜــﻮن ﻣ ـﺼ ــﺪرا ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻟـﻠــﻮﻗــﻮد ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﺸﻜﻞ
»ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ـﻨ ــﺎﻏ ــﻢ واﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﺎم ﺑـﻴــﻦ
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ« ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺟﺪواه
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى أﺛــﺮه اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وأﺿـ ــﺎف أن ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻫﻮ »ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ – ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ« ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري
ً
أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻗﻴﻤﺔ ﺛ ــﺮوات اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﺗــﻮﺻـﻠــﺖ إﻟـﻴــﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺎز واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت

واﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺎز،
ﻛﺎﻧﺖ وﻣــﺎزاﻟــﺖ ،ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ،
»وﻳـﺤــﺪوﻧــﻲ اﻷﻣــﻞ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻘﺎء
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﻣ ــﻊ وﺟـ ــﻮد أﺷ ـﺨــﺎص
ﺧ ـﺒــﺮاء ﻗــﺎدﻣـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻏــﺎز
وﻃﻨﻴﺔ وﻣﺼﺪرﻳﻦ وﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
وﺧﺒﺮاء وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل«.

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺎز
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ وﻟـﻴــﺪ اﻟـﺒــﺪر،
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﺷــﺮف رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳﻌﻘﺪ
ً
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛــﺎﺷ ـﻔــﺎ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑــﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎز ،اﻟ ـﺘــﻲ رأت اﻟـﻨــﻮر
ﻋﺎم  1979ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ أول
ﻣﺠﻤﻊ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻔ ــﺎة ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء
ً
اﻷﺣـﻤــﺪي؛ ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺄن
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻛــﺎﻧــﺖ وﻻ ﺗ ــﺰال اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒ ــﺪر أﻧـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﺮ
اﻟـﺴـﻨـﻴــﻦ ،اﺳـﺘـﻤــﺮ ﺗـﻄــﻮر ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ
ﻣـ ــﻊ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺘ ـﺸ ــﺎف اﻟ ـﻐ ــﺎز
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮل ،ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻔــﺮ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻋــﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ
واﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ
وﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻊ اﻟـ ـﻐ ــﺎز ،ﻣ ـﺜــﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع
اﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎزات اﻟـﺤـﻤـﻀـﻴــﺔ
) (AGRPﻋ ـ ــﺎم  2000ﻟـﻤـﻌــﺎ ﻟـﺠــﺔ
اﻟﻐﺎزات اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء
ﻣـﺼـﻨــﻊ اﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع اﻹﻳـ ـﺜ ــﺎن ﻋــﺎم

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
 2008ﻛﺎن ﻹﻧﺘﺎج اﻹﻳﺜﺎن ﻟﺘﺰوﻳﺪ
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟ ــﻼزم؛ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ،
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز
اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم أﺣـ ــﺪث
أﻧــﻮاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻐﺎز ﻋﺎم  2015ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 805ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أﻧﻪ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ  2019ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻂ
اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ رﻓــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ
اﻟﻐﺎز إﻟﻰ  3.1ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن »رؤﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
زﻳ ـ ــﺎدة ﻗ ــﺪراﺗ ـﻨ ــﺎ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟ ـﻐــﺎز
ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
 ،2040إذ ﺗ ــﺆدي ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
ً
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺔ.
ً
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ
 ،2040ﻓ ـﺘ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ رؤ ﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أن
ً
ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ راﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل أداﺋ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠــﻲ

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺧ ـﻠ ــﻖ ﻗـﻴـﻤــﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺷـ ـ ــﺮح اﻟـ ـﺒ ــﺪر اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ
اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ،
وﻫﻲ (1 :اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ (2 ،ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎز ﻣﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ (3 ،ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ
ً
أﺻ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺒﺪر ﻋﻦ
ﺳﻌﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎص
ﺑـﺘـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم  ،2040اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺸﺂت
وﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺪات إﺿـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ
وﺗـﺼـﻨـﻴــﻊ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻤﺴﺎل ) (LPGوﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ

اﺳ ـﺘ ــﺮﺟ ــﺎع اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎزات اﻟـﺤـﻤـﻀـﻴــﺔ
).(AGRP
وﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚّ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪر
أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺻﻮﻟﻬﺎ
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠــﻲ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗـﺒـﻨــﻲ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت
ً
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟ ـﺜ ـﻐــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻔــﺎءة
ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ وﺿ ـﺤ ــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﺐ ،إن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺠﺎوز
 600ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎز
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺤﺎﻓﺰ
واﻟﻘﺪرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ
ً
ً
أن ﻧﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ً
وأوردت اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻤﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻐﺎز ﻣﻨﺬ
أن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ؛
»إذ ﻧـ ـﺠـ ـﺤ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول

اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
زﻳــﺎرة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻏــﺎز اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺑﺎﻧﻐﺎز(
ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻓـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ  4إﻟ ـ ـ ــﻰ 16
أﻏﺴﻄﺲ  ،2018وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺰﻳﺎرة
إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ )ﺑﺎﻧﻐﺎز( ﻋﻠﻰ
أﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت Turbo-Expander
اﻟﺘﻲ ﺟﻬﺰ ﺑﻬﺎ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة اﻟـﻤـﻜـﺘـﺴـﺒــﺔ واﻟ ـ ــﺪروس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة أﺛـﻨــﺎء ﺗﺪﺷﻴﻦ وﺣــﺪة
اﻟﻐﺎز ﻫﺬه«.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﺗﻢ إﺟﺮاء زﻳﺎرات
إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻏﺮﻓﺔ
اﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ ﻓــﻲ وﺣـ ــﺪات اﻟ ـﻐ ــﺎز ،ﻛﻤﺎ
ﺗــﻢ ﻋـﻘــﺪ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻷول ﻟــ«اﻟـﻄــﺎوﻟــﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪﻳــﺮة« ﺣ ــﻮل ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟـﻐــﺎز
ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018؛ واﺧـﺘـﻴــﺎر 54
ورﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ .وﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﺳﻴﺘﻢ
ﻋﺮض  60ﻣﻦ اﻟﺒﻮﺳﺘﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ.

اﻟﻔﺎﺿﻞ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮازن واﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻌﺬﺑﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ«
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﻛــﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻃــﻼل ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﻌــﺬﺑــﻲ اﻟـﺼـﺒــﺎح أن دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻘﺪم
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة
اﻟ ـﺘــﻮازن واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار إﻟــﻰ أﺳ ــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻌﺬﺑﻲ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،أﻣﺲ،
ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻼﺣ ـﻘ ــﺔ( اﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻷﻗ ـﻄ ــﺎر
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول »أواﺑﻚ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول ،أن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد واﻻﻟﺘﺰام

اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول )أوﺑ ــﻚ ﺑـﻠــﺲ( أدﻳ ــﺎ إﻟــﻰ
ﺣﺪوث ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺬﺑﻲ ،ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ
ً
ً
إﻟﻰ  14ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ً
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ً
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻳــﺄﺗــﻲ وﺳــﻂ
ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
»وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ
أداء دور إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ

إﻃﺎر دﻋﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ »أوﺑﻚ« وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2016
وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﺑـﻤـﻘــﺪار  1.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻤﺼﻔﺎة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻴﻘﻮدان اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﻄــﻼﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت«.
وﺑﻴﻦ أن ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ً
»إذ ﺗﻢ أﺧﻴﺮا ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة اﻟ ــﺬي ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﺑ ـﻘــﺪرة إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ 70
ﻣ ـﻴ ـﻐ ــﺎوات ﺗ ـﻀــﻢ  10ﻣ ـﻴ ـﻐ ــﺎوات ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻷﻟـ ــﻮاح

اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و 10ﻣﻴﻐﺎوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺮاوح اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
و 50ﻣﻴﻐﺎوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ
وﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  10ﺳﺎﻋﺎت.
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺮؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  15ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة وﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
.2030
وأﻋﺮب اﻟﻌﺬﺑﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ( »اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي
ً
ً
دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺧﺎ
ً
ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟ ــﺮؤى واﻷﻓ ـﻜــﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« :ﺗﻮازن ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻷﺳﻮاق ﺗﺘﺮﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ،إن أﺳـ ـﻌ ــﺎر
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣــﺎﻟــﺖ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﺑــﺪﻋــﻢ
ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ »أوﺑﻚ«
واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺺ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوض
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻼج وﻓﺮة اﻹﻣﺪادات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮق.
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓﺈن ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
ً
واﻗﺘﺮاب اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ  180ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ ﻓﺮض
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،وﺗﻘﻨﻴﻦ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﺴﺒﺐ
اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻛ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻞ ﺑ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ أوﺿـ ــﺎع
ً
ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ،
ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ داﻋﻤﺔ أﻳﻀﺎ ،إذ ﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم  2019ﺑﻮاﻗﻊ  1.4ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  100.6ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺎم .2018
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ً
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻲ أﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ دﻋ ـ ـﻤـ ــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ أﻧ ـﺒ ــﺎء ﻋ ــﻦ ﻗ ـﻴ ــﺎم »أوﺑـ ــﻚ«
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑــﺈﺣــﺮاز ﺗـﻘــﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ 1.2

ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺨ ـﻤــﺔ اﻻﻣـ ـ ـ ـ ــﺪادات اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،إذ
ﺧـﻔـﻀــﺖ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ إﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ
ً
 350أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ 10.213
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات اﻹﻧﺘﺎج أﻳﻀﺎ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة.

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ
اﺳﺘﻨﺰاف ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻮﻓﺮة اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ
ﺿــﻮء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺪدة ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان
وﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻠـﻴـﺒــﻲ ﺟ ــﺮاء ﺗـﻌـﻄــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺣﻘﻞ
ﺷ ــﺮارة ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن
اﻟﻤﻨﻀﻮون ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺎﻟﻒ »أوﺑﻚ ﺑﻠﺲ«
ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻣ ــﺪادات ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻓﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ
ﺗ ـﻘ ــﻮدﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت
أﺧ ــﺮى ﻏـﻴــﺮ ﻃــﻮﻋـﻴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺗﻤﺜﻞ أﻛـﺒــﺮ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت
ً
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺿــﻮء ﺗﺤﺬﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ وﺟ ــﻮد ﺧـﻠــﻞ ﻓﻲ

ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎم ،إذ ﺗــﻮﺟــﺪ وﻓـ ــﺮة ﻣﻦ
إﻣـ ـ ــﺪادات اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺪرة ﻓﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺜﻘﻴﻞ.

ﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻟﻌﻞ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻴﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻫﻮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ،وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺼــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ دﻋــﻢ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ«
وﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ إﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺎج »أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ«
وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  44.75ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻗ ــﺪ ﺣـﻘـﻘــﺖ  66ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫــﺪﻓـﻬــﺎ
اﻟــﺮاﻣــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﺑــﻮاﻗــﻊ
ً
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
ﻟ ـﻜــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻳـﺨـﻔــﻲ ﻣ ــﺪى اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات
اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ ﻛ ـﺒ ــﺎر ﻣـﻨـﺘـﺠــﻲ
»أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ« ﻓـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﻣ ـﺒ ـﻜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ دﺧـ ــﻮل
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
» 130ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ« واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ » 117ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ« وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻏﻴﺮ

اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻣـﺜــﻞ ﻛــﺎزاﺧـﺴـﺘــﺎن » 135ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ« واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ » 132ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ«.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗـ ـﺒ ــﺮز روﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ »18
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ« واﻟ ـﻌــﺮاق » 11ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ» -
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
إﺣــﺮازﻫـﻤــﺎ أﻗــﻞ ﻣـﻌــﺪﻻت اﻻﻣـﺘـﺜــﺎل ،ﻣﻊ
ﻗ ـﻴــﺎم ﺗـﻠــﻚ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة إﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ
ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﻋﻮدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ 2019
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ
ً
 11.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﺈن ﺧﻔﺾ
إﻧﺘﺎج »أوﺑــﻚ« ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺪﻓﻊ
ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﺤﻠﻮل
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،إذ ﺗﺸﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺠــﺮد
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳ ـﺘــﻮازن اﻟ ـﻌــﺮض واﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .2019
وﻧ ـ ــﺮى أن ﻣـ ـﻴ ــﺰان ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ أﺳ ـﻌــﺎر
ً
ً
اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺨﺬ اﺗﺠﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗ ــﻞ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم،
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،أي ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻗﺪ
ﻳﻈﻬﺮ أو ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.
وﺗ ـﺘــﺮﻗــﺐ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻋـ ــﻮدة ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة إﻟــﻰ
اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻹﺟـ ــﺮاء اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ آﻓﺎق

ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻣﺪى
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وأﻇ ـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 1.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
أول ﻓﺒﺮاﻳﺮ إﻟﻰ  447.21ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻇ ــﻞ ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ
اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  11.9ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ أواﺧﺮ .2018

اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ
ﻓــﻲ آﺧــﺮ اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول ﻓــﻲ ﻓـﻴـﻴـﻨــﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ
»أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﻘﻴﺎدة روﺳﻴﺎ ،إﻧﻬﻢ
ً
ﺳﻴﺠﺘﻤﻌﻮن ﻣـﺠــﺪدا ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ،دون
ً
ً
أن ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮﻋﺪا ﻣﺤﺪدا ،ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار
ﺑـﺸــﺄن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا ﺳـﻴـﻤــﺪدون اﺗﻔﺎق
ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ
ﻓــﻲ اﻷول ﻣــﻦ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ،وﺳ ــﻂ ﺗﻜﻬﻨﺎت
ﺑ ــﺎﺗ ـﺨ ــﺎذ إﺟـ ـ ــﺮاء آﺧ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻬــﻢ
اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ،إذا زادت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺬا
اﻟـﻌــﺎم أن ﻳﻌﺰز اﻵﻣ ــﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺑﺄن اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻣــﺪادات ،اﻟﺬي ﺑﺪأ
ﺳــﺮﻳــﺎﻧــﻪ ﻓ ــﻲ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﻳــﺆﺗــﻲ
ﺛﻤﺎره.
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شهدت القاعة المستديرة
في مركز جابر األحمد
ندوة بعنوان «د .فؤاد
زكريا :العقل النقدي...
الغائب الحاضر».

٢٥

تعيش الفنانة أمينة حالة
من السعادة ،بعد طرح
ألبومها «اللي راحوا» في
دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث أمينة عن األلبوم.

٢٨
مسك وعنبر

قدمت فرقة مسرح الشباب،
آخر عروض المسابقة
الرسمية لمهرجان أيام
المسرح للشباب ،بعنوان
«على قيد الحلم».

٢٨

يقيم المعهد العالي للفنون
الموسيقية الدورة الثالثة
لمهرجان الكويت الموسيقي
بين  23و 25الجاري.

أوليفيا وايلد تستقبل عامها الـ  35في
العرض الخاص لفيلم «»Booksmart
احتفلت النجمة العالمية أوليفيا وا يـلــد،
أمــس األول ،بعيد ميالدها ال ــ ،35بحفل أقيم
بعد عرض فيلمها الجديد " ،"Booksmartفي
مسرح " ،"Paramount Theatreفــي أوستن
بتكساس ،ضمن فعاليات ""SXSW Festival
لعام .2019
وظ ـ ـهـ ــرت أول ـي ـف ـي ــا وايـ ـ ــد ب ــإط ــال ــة نــاع ـمــة
مــذهـلــة ،فـكــانــت مــرتــديــة فـسـتــانــا ذا تصميم
أنيق من "الدانتيل" ذي اللون األسود ،إضافة
إ لــى قبعة كبيرة الحجم ،و بـعــدد مــن الصور
ظهرت النجمة الشهيرة وهي تغني مع عدد
من أصدقائها المقربين.
يذكر أن فيلم " "Booksmartإخراج أوليفيا
وايـ ـل ــد ،وب ـطــولــة ل ـي ــزا ك ـ ــودرو وف ـي ــل فــورتــي
وب ـي ـل ــي ل ـ ــورد وج ـي ـس ـي ـكــا وي ـل ـي ــام ــز ودي ــان ــا
سيلفرز وغيرهم ،و مــن المقرر عــرض الفيلم
للمرة األو ل ــى فــي صــاالت السينما العالمية
 29الجاري ،وتدور أحداثه حول حارس أمني
ي ـســاعــد ب ـعــض ال ـض ـحــايــا ع ـلــى اإلفـ ـ ــات مــن
المسيئين لهم ،والمعتدين عليهم في المنزل.
وأوليفيا هي ممثلة عالمية تمتلك قاعدة
جماهيرية كبيرة ،واسمها الحقيقي أوليفيا
جين كوكبرن ،ونما حب التمثيل داخل وايلد

وهــي فــي ســن الثامنة ،ولــم تـمــارس التمثيل
باحترافية إال مع مقدم األلفية الجديدة؛ حيث
شاركت عام  2004في بطولة فيلم The Girl
 ،Next Doorوأعـقـبـتــه فــي الـسـنــوات التالية
بأفالم مثل  Alpha Dogو.Turistas
وب ــدأت أولـيـفـيــا تـلـفــت األن ـظــار إلـيـهــا عند
مـشــاركـتـهــا ف ــي ب ـطــولــة مـسـلـســل ،.The O.C
وأعقبته بمسلسل لم يستمر طويال هو The
 ،Black Donnellysقبل أن تــأ تــي انطالقتها
الكبرى عند اختيارها في أحد األدوار المهمة
في المسلسل الشهير .House
وفــي عــام 2010؛ شــاركــت وايـلــد فــي بطولة
فيلم الخيال العلمي  Tron: Legacyأمام النجم
جـيــف بــريــدجــز ،وف ــي ال ـع ــام ال ـتــالــي شــاركــت
في بطولة فيلم آ خــر من الخيال العلمي هو
 Cowboys & Aliensمع النجمين دانييل كريج
وهاريسون فورد.
وع ــن حـيــاتـهــا الـشـخـصـيــة؛ تــزوجــت وايـلــد
وهــي فــي ال ــ 19مــن تــاو روسـبــولــي؛ المنحدر
من أ صــول إيطالية ملكية ،إال أنهما انفصال
عام  ،2011وفي عام 2013؛ أعلنت خطوبتها
من الممثل جاسون سوديكس.
وكانت وايلد أثارت ضجة كبيرة عند طرح

فيلها األخير " ،"The Drinking Buddiesالذي
انطوى على بعض المشاهد الجريئة ،حيث
قــالــت إن تـلــك الـمـشــاهــد مــن فـكــرتـهــا ،عندما
ك ــان ــوا يـ ـص ــورون ع ـلــى ال ـشــاطــئ ف ــي بـحـيــرة
ميشيجان ،وحقق هذا الفيلم إيرادات مرتفعة
ومشاهدة عالية في صاالت السينما العالمية.

تكريم أريثا فرانكلين في حفل تيم بيرتون يفاجئ جمهور
«»Queen of Soul
«ديزني الند»

تيم بيرتون

أريثا فرانكلين
كرمت نجمة السول العالمية الراحلة ،أريثا فرانكلين ،في حفل خاص على هامش حفل
توزيع جوائز " "Grammyالعالمية ،بعنوان "Aretha ! A Grammy Celebration for the
 ،"Queen of Soulبحضور نخبة من الموسيقيين العالميين ،وعدد من نجوم هوليوود.
وكان من أبرز الحضور :تايلور بيري ،أنجيال بسيت ،كورتني بي فانس ،كليف ديفس،
سموكي روبنسون ،أليشيا كيز ،كيلي كالركسون ،وجينيفر هادسون ،وسيلين ديون،
وأعرب كل منهم عن حزنه برحيل النجمة على طريقته ،فمنهم من قام بغناء أغنية لها،
أو إلقاء خطبة لرثاء ملكة السول.

فاجأ المخرج األميركي تيم بيرتون جمهوره ومتابعيه ،بوجوده في مدينة ديزني
الند الترفيهية في كاليفورنيا ،إذ حرص على التواجد بالجزء الخاص والملهم من فيلم
الرسوم المتحركة " ،"Dumboالمقرر طرح نسخته الواقعية نهاية الشهر الجاري ،وجرب
إحدى األلعاب الخاصة بالشخصية الكارتونية الشهيرة هناك .وكشف بيرتون عن مقطع
فيديو خاص بكواليس " ،"Dumboووقع عددا من األوتوغرافات ،ترويجا للفيلم ،المتوقع
أن يحقق إيرادات ضخمة ،وهو من إنتاج شركة ديزني ،وبطولة نخبة من نجوم هوليوود،
منهم :إيفا جرين ،مايكل كيتون ،كولين فيريل ،وداني ديفيتو.

أوليفيا وايلد

عرض الجزء الثاني
من « »SEALفي  20الجاري

ديفيد بوريناز
كشفت شبكة  CBSعن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني ،SEAL
المقرر له أن يبدأ في  20الجاري ،وتقع أحداثه في إطار دراما عسكرية مشوقة.
وتتركز الدراما العسكرية على وحدة بحرية تابعة لـ  ،SEALحيث يتدربون ويخططون
ويخاطرون بحياتهم ،للقيام بمهمات محفوفة بالمخاطر ،من أجــل الــواليــات المتحدة
األميركية وشرفها.
ويضم فريق الممثلين :ديفيد بوريناز ،ماكس ثيريوت ،نيل براون جونيور ،أ.ج باكلي،
توني شاحنات ،جيسيكا باري ،وجود لورمان ،وفقا لتقارير إعالمية عالمية.

دريك يحذف « »Don’t Matter to Meمن جولته الغنائية
عقب الفيلم المسيء لمايكل جاكسون ومنع أعماله في بريطانيا
كـشـفــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة عــالـمـيــة
أن ال ـن ـج ــم األمـ ـي ــرك ــي دري ـ ـ ــك ح ــذف
أغنية " ،"Don’t Matter to Meالتي
تتضمن صورا ومقاطع صوتية لنجم
البوب الراحل مايكل جاكسون ،خالل
جولته األوروبية في لندن ،التي بدأت
مساء أمــس األول ،وذلــك بعد فيلمه
ا ل ـم ـس ــيء "،"Leaving Neverland
الـ ـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ــدال واس ـ ـ ـعـ ـ ــا خـ ــال
الفترة الماضية ،التهامه جاكسون
بالتحرش الجنسي بعدد من األطفال.
وك ــان دري ــك ق ــدم ه ــذه األغـنـيــة في
حفالت سابقة ،ضمن جولته الغنائية
في الواليات المتحدة ،ودمج مقطعا
بصوت نجم البوب الراحل.
ور غ ـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــدم إدالء در ي ـ ـ ـ ـ ــك بـ ــأي
تـصــريـحــات صـحــافـيــة أو ن ـشــره أي
فيديوهات أو صــور عبر حساباته
المختلفة على مواقع التواصل تدين
م ــاي ـك ــل ج ــاكـ ـس ــون ،ف ـ ــإن ال ـتــوق ـعــات

تشير إلى أن قــرار دريــك األخير جاء
نـظــرا لمنع أغــانــي مايكل جاكسون
من اإلذاعات البريطانية خالل األيام
القليلة الماضية ،وحرصا منه على
ع ـ ــدم خ ـ ـسـ ــارة ج ـم ــاه ـي ــره ومـحـبـيــه
الناقمين على أفعال مايكل المشينة،
والتي أوضحها الفيلم الوثائقي.
وواجـهــت سـيــرة مايكل جاكسون
أزم ــة كبيرة خــال الـفـتــرة الماضية،
بـعــد ع ــرض فـيـلــم وثــائـقــي ات ـهــم فيه
بالتحرش الجنسي بعدد من األطفال
بعنوان " ،"Leaving Neverlandفي
فعاليات ال ــدورة األخـيــرة لمهرجان
صاندانس السينمائي الدولي ،كما
ط ــرح ــت " ،"HBOال ـش ــرك ــة الـمـنـتـجــة
للفيلم ،اإلعالن الدعائي للفيلم خالل
األيام الماضية ،ترويجا لبدء عرضه
بعدد من دور العرض حول العالم.
لكن عائلة مايكل جاكسون أقامت
دعوى قضائية تتهم خاللها شبكة

" "HBOبمحاولة تدمير مسيرة نجم
البوب العالمي ،وطالبوها بتعويض
مــادي ضخم وصــل إلــى  100مليون
دوالر ،كما وجهت اتهامها لبطلي
ال ـف ـي ـل ــم "وي ـ ـ ــد روبـ ـ ـس ـ ــون وج ـي ـمــس
سيفتشاك بتقاضيهما مبلغا ماليا
ض ـخ ـمــا ل ـ ـ ــإدالء بـ ـه ــذه ال ـت ـصــاريــح
الخاصة بالتحرش الجنسي.
ورغم اتهام شبكة " "HBOبمحاولة
ت ـشــويــه م ـس ـيــرة مــاي ـكــل جــاك ـســون،
فإنها لــم تستسلم أو تخضع لمثل
هذه التهديدات ،وأعلنت الشبكة في
تصريحات رسمية أن الفيلم سيبدأ
عرضه مطلع مــارس المقبل ،وليس
هناك أي تغييرات تخص طرح الفيلم
بدور العرض ،والذي سيكون بمنزلة
فرصة للمشاهدين أن يحكموا على
قضية مايكل بأنفسهم.

دريك
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فؤاد زكريا «العقل النقدي ...الغائب
الحاضر» بمركز جابر

الجسمي وعبدالحافظ وبستكي والسيد تحدثوا عنه في الذكرى التاسعة لوفاته
شهدت القاعة المستديرة في مركز جابر األحمد
الثقافي ،أمس األول ،فعالية «حديث االثنين» ،ضمن
الموسم الثقافي للمركز ،متضمنة ندوة عنوانها
«د .فؤاد زكريا :العقل النقدي ...الغائب الحاضر»
بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاته.
شارك في الندوة أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
في جامعة الكويت د .عبد الله الجسمي ،وأساتذة
الفلسفة في الجامعة د .شفيقة بستكي ود .مجدي
عبدالحافظ ،ود .محمد السيد ،وأدار الحوار الروائي
إبراهيم فرغلي.
فضة المعيلي

زكريا نموذج
فريد والتحليل
لديه يمثل نظرة
إلى الحدث
بطريقة منهجية
الجسمي

في بداية الندوة ،قال الروائي
إبــراهـيــم فرغلي إن هــذه األمسية
التي تحتفي بذكرى فؤاد د .زكريا
إلى ال تحتفي بالشخص فقط ،بل
بأفكاره ومواقفه وإنتاجه الفكري
والـثـقــافــي ،ألهميتها الكبيرة من
ً
ج ـهــة ،ف ـضــا ع ــن أن م ــا نـ ــادى به
فــي األم ــس يـبــدو لنا الـيــوم ملحا
ربما أكثر من أي وقــت سبق ،إلى
جــانــب أن مــواقـفــه الـتــي عــرف بها
في مناصرة الحق ،وبينها موقفه
الصلب في أثناء أزمة غزو الكويت،
تمثل عالمة مضيئة لما تمتع به
مــن نــزاهــة علمية ،ول ــذا فــإنــه يعد
نموذجا مشرفا للمثقف ودوره إزاء
قضايا مجتمعه وأمته".

تصور الفلسفة
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أعـ ـط ــت أس ـت ــاذ
الـفـلـسـفــة ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت د.
ً
شفيقة بستكي تـصــورا للفلسفة
عند زكــريــا ،وقــالــت" :أب ــدأ ببعض
الـمــاحـظــات ال ـعــامــة ال ـتــي تشكل
أساسيات حول ما أقدمه في هذه
ال ـنــدوة فــي تخليد ذك ــرى الزميل
العزيز الذي أسهم في رعاية مسيرة
األكاديمية الفلسفية فــي الكويت
بالرغم من الصعوبات والعقبات
وال ـع ــراق ـي ــل ال ـت ــي اع ـت ــرت ـه ــا .أول
هــذه األساسيات أنني أعتمد في
مداخلتي على مصدر واحد وهو
كـتــاب نـظــريــة الـمـعــرفــة والـمــوقــف

المشاركون في إحياء ذكرى فؤاد زكريا
الـطـبـيـعــي ل ــإن ـس ــان ،ألن ــه يبلور
التفاعل القائم بين مجاالت ثالثة،
قائمة بــذاتـهــا ،ولكنها متشابكة
هــي الـمـعــرفــة فــي م ـجــال الموقف
الطبيعي لإلنسان والمعرفة في
المجال العلمي ونظرية المعرفة
أو االبـسـتـمــولــوجـيــا كـمــا تتمثل
باعتبارها فرعا أساسيا من فروع
الفلسفة األكاديمية عبر تاريخها
الطويل".
وأضافت د .بستكي" :ثاني هذه
األساسيات هو أن ما أعرضه قائم
جــزئـيــا عـلــى م ــا أذك ـ ــره م ــن ح ــوار
ت ــم بـيـنـنــا خ ــال تـعـقـيــب ل ــه على
م ـح ــاض ــرة ل ــي ب ـع ـن ــوان الفلسفة
بين العلم واإليديولوجيا قدمتها
ضـمــن ال ـمــوســم الـثـقــافــي ف ــي عــام
 ،1990وثالث هذه األساسيات هو
ما أالحظه من تشابه بين تصور
الفسفة الذي أجده عند فؤاد زكريا
وت ـص ــور ول ـف ــرد س ـل ــرز للفلسفة
فــي مقال “Philosophy and the
 "Scientific Image of Manالذي
يعتبره الكثيرون تحديدا واضحا
لتصور الفلسفة في عصر العلم".
أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـ ـسـ ــم ال ـف ـل ـس ـف ــة
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت د .عـبــد الله
الجسمي ،فقال إن د .زكريا نموذج
فريد من نوعه ،وإن التحليل لديه
هو النظرة للحدث وتحليله بطريقة
منهجية ،وليست ذاتية وعاطفية
أو أيديولوجية ،الفتا إلى أنه يقوم

بــالــربــط بـيــن عـنــاصــر الـمــوضــوع
والمشكلة بطريقة منطقية متسقة
ال وجــود للتناقض فيها ،وأيضا
يقوم باالهتمام بالمقدمات عند
تحليل ظ ــاه ــرة ألن ـهــا تـ ــؤدي إلــى
النتائج ،بمعنى أن سالمة معالجة
الـمــوضــوع عـنــد الـبــدايــة سـتــؤدي
إلى نتائج سليمة ،ويقوم بالبحث
في أسباب الظواهر والمشكالت.
وأشار د .الجسمي إلى أن د .زكريا
ك ــان يمتلك اإلبـ ـ ــداع ف ــي توظيف
الفلسفة لخدمة الواقع ومشكالته
ً
وتحليلها ،مؤكدا أن موقف د .زكريا
اتسم بالموضوعية في دفاعه عن
الكويت وقضيتها الـعــادلــة وكــان
موضوعيا في طرح آرائه ،وأيضا
اتـســم مــوقـفــه بالشجاعة ورفــض
االبتزاز والتهديدات.

الفلسفة والواقع
وقــدم أستاذ الفلسفة الحديثة
والـمـعــاصــرة فــي جامعة الكويت
د .مجدي عبدالحافظ ورقة بعنوان
"فؤاد زكريا :بين الفلسفة والواقع"،
ً
حيث قال" :لم يكن فؤاد زكريا يوما
ً
سـجـيـنــا ألس ـ ــوار ال ـج ــام ـع ــة ،ولــم
يكتف لحظة بما كــان يحققه في
شعاب الفلسفة ودروبها الوعرة من
إسهامات أساسية وترجمات مهمة
أسـهـمــت فــي صـيــاغــة ع ـقــول أكثر
من جيل من المثقفين والباحثين
ُ َّ
وال ــك ــت ــاب ،فــإلــى جــانــب م ــا أسهم

ب ــه م ــن دراسـ ـ ــات ف ــي مــوضــوعــات
الفلسفة وتقديمه ألهــم أعالمها،
ً
وجدناه حاضرا دائما ،ومشتبكا
بـحـيــويـتــه ال ـم ـع ـه ــودة ون ـصــاعــة
م ـن ـه ـج ــه ف ـ ــي حـ ـق ــل ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
األيديولوجية".
وأضاف د .عبد الحافظ" :وهو لم
يأل يوما جهدا في المتابعة الدقيقة
ألحداث الواقع ،وتتبع ردود األفعال،
وقـ ـ ــراءة م ــا ُيـكـتــب بـعـنــايــة بالغة
وعمق ال يقف عند عمق المتابع
الـمــدقــق فحسب ،وإنـمــا هــو عمق
الفيلسوف الــذي يرصد الظواهر
ويــربــط بينها بنظرة بانورامية
شــام ـلــة .ول ـه ــذا ل ــم ي ـتــوقــف ـ عند
قاعات الدرس ،بل خرج إلى الحياة
الواسعة ،واشتبك مع كثيرين على
صفحات الجرائد والمجالت ،التي
ترأس تحرير البعض منها وأشرف
عـلــى الـبـعــض اآلخ ـ ــر ،وه ــي سمة
تـبــدت بـصــورة أكـثــر وضــوحــا في
الكتب التنويرية االشتباكية بعيدا
ع ــن ال ـت ــدري ــس ال ـجــام ـعــي وكــذلــك
في اختيار ترجماته ومراجعاته
وإشـ ــرافـ ــه ع ـلــى ب ـعــض الـســاســل
من الكتب" .وأكد د .عبدالحافظ أن
“ف ــؤاد زكــريــا قــدم على مــدى أكثر
م ــن خمسين عــامــا وف ــي مـيــاديــن
متعددة من الفكر والثقافة ما يصب
ـ في تصوره ـ بضرورة أن يساهم
ال ـم ـث ـقــف الـحـقـيـقــي ف ــي االرتـ ـق ــاء
بواقعه".

من جانبه قدم أستاذ المنطلق
وفـ ـلـ ـسـ ـف ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
ال ـك ــوي ــت د .مـحـمــد ال ـس ـيــد ورق ــة
بعنوان "التفكير العلمي في فكر
فــؤاد زكريا" ،وقــال" :أعتقد أن لقب
ف ـي ـل ـســوف يـنـطـبــق ع ـل ــى الـمـفـكــر
الكبير فؤاد زكريا بمعناه الحرفي
وال ـ ـم ـ ـجـ ــازي ،ألـ ـي ــس الـف ـيـلـســوف
ه ــو ذل ــك الـمـفـكــر صــاحــب الــرؤيــة
الموسوعية الشاملة التي تتجاوز
حــدود التخصصات الضيقة إلى
ال ــواق ــع ال ـخ ــارج ــي األك ـث ــر رحــابــة
وات ـســاعــا؟ ألـيــس الفيلسوف هو
المفكر الذي يتخذ من الفكر وسيلة
لـلـتـغـيـيــر ول ـل ـت ـنــويــر؟ أل ـي ــس هو
المفكر المهموم بمشكالت شعبه
وأمته؟ كل هــذه الصفات وغيرها
تنطبق على الدكتور فؤاد زكريا".
وأض ــاف د .السيد" :لقد وقعت
ً
م ـ ـب ـ ـكـ ــرا فـ ـ ــي س ـ ـ ـنـ ـ ــوات دراس ـ ـتـ ــي
الـجــامـعـيــة الـمـبـكــرة تـحــت تأثير
شـخـصـيــة ال ــدك ـت ــور ف ـ ــؤاد زكــريــا
الطاغية من خالل ترجمته لكتابه
هــانــز ري ـش ـن ـبــاخ ،ن ـشــأة الفلسفة
العلمية ،وأيضا من خالل ترجمته
لـمـحــاورة الجمهورية ألفــاطــون،
وان ـ ـب ـ ـه ـ ــرت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ــال ـب ـس ــاط ــة
والدقة والعمق ،ووضــوح األفكار
المطروحة في ترجمته لذلك الكتاب
حتى تشعر وكأن الدكتور فؤاد هو
مؤلف الكتاب ال مترجمه".

اإلمارات...
الكلمة تجمعنا

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

وصل بعضها مع بعض كما هو
لم تكن شعوب العالم في
ٍ
حادث اليوم .ولقد نتج هذا عن ثورة المعلومات ممثلة بالمواقع
اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي من جهة ،وسرعة
ً
االنتقال في المكان من جهة أخرى .وبات مألوفا أن يتناول المرء
فطوره في قارة آسيا ،ليتغدى في قارة أوروبا ،وربما يتعشى
ً
في إفريقيا .ومــا بــات مألوفا أكثر هو هــذا الوصل اإلنساني
العنكبوتي بين ســائــر البشر عبر فـضــاء العالم االفـتــراضــي.
فالبشر في كل مكان يترجمون بسلوكهم مقولة" :العالم قرية
كونية" ،كأصدق ما تكون الترجمة الفعلية على أرض الواقع.
مهرجان طيران اإلمــارات لآلداب في دورته الحادية عشرة،
ً
وانطالقا من عنوان دورته "الكلمة تجمعنا" ،برهن على صغر
العالم ،وعلى قدرة الكلمة العجيبة على أن تجمع حول مائدتها
أط ـي ــاف ال ـب ـشــر ،م ــن مـخـتـلــف الـ ـق ــارات وال ـتــوج ـهــات واألف ـك ــار
ً
ً
واألجـ ـن ــاس .قــرابــة ( )280كــاتـبــا وم ـف ـكــرا فــي مختلف شــؤون
ً
ً
ً
الحياة ،بدءا باإلبداع :قصة ورواية وشعرا ،مرورا بعلوم الحياة:
الفيزياء والكيمياء واألحياء والفضاء .الجميع ،يلتقي ويتحاور
ويتبادل الــرأي والنقاش والتجربة في وصــل ســام واحترام،
وسط جمهور كبير من مختلف شرائح المجتمع وجنسياته
في دبي خاصة وباقي اإلمارات عامة.
مـبــادرة رائـعــة أن تباشر إحــدى أهــم الشركات الوطنية في
دولة تبني فعالية إبداعية ثقافية إنسانية عربية عالمية،
أي ّ
وتسخر لها كل اإلمكانات الممكنة .ويبدو أن تجربة مهرجان
طيران اإلم ــارات لــآداب التي امتدت على ما يزيد على العقد
مــن الــزمــن كانت كفيلة بضمان نجاح هــذه االحتفالية .ولقد
ً
ك ــان الف ـت ــا إصـ ـ ــرار الـ ـس ــادة أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ـن ــاء ع ـلــى أن
ً
ً
ً
ً
يكونوا ج ــزء ا أســاسـيــا وفــاعــا فــي هــذه االحتفالية ،ب ــدء ا من
حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة
ً
دبي للطيران المدني ،رئيس مؤسسة اإلمــارات لآلداب ،مرورا
بــالـسـيــدة إيــزابـيــل أب ــو ال ـهــول ،الــرئـيـســة التنفيذية لمؤسسة
اإلمارات لآلداب باهتمامها وتفقدها ووقوفها الشخصي على
كل صغيرة وكبيرة في المهرجان ،وحضور ونقاش األصدقاء:
محمد المر والدكتورة رفيعة غباش ،وانتهاء بمديرة المهرجان
ً
ً
ً
األستاذة أحالم بولكي ،التي قدمت وجها مشرقا وعصريا للفتاة
اإلماراتية الـقــادرة على إدارة المهرجان والــوصــول به إلــى بر
األمان كأهدأ وأجمل ما يكون ذلك.
ً
إن ال ـح ـضــور فــي ال ـت ـظــاهــرات اإلبــداع ـيــة والـثـقــافـيــة عــربـيــا
ً
وعالميا صــار أهــم سمة للتواصل مع الفكر اآلخــر ،والقناعة
ً
األخــرى ،والــرأي اآلخــر ،وأخيرا مع التجربة المغايرة القادمة
م ــن مـجـتـمـعــات مـتـبــايـنــة ف ــي وعـيـهــا وقـنــاعــاتـهــا وسـلــوكـهــا.
ً
ً
ً
ً
ً
فتواصل المبدع العربي روائيا وقاصا وناقدا ومفكرا وفنانا
ً
ً
تشكيليا ومسرحيا مع اآلخر القادم من أوروبا وأميركا وشرق
آسيا وجنوبها ،هذا االحتكاك بقدر ما يغذي ويغني التجربة
ً
الشخصية للمبدع والمفكر العربي ،بقدر ما يقدم له جسرا
ً
ممهدا للتواصل مع اآلخر ،وفتح نافذة مشرعة على أي مشروع
فكري إبداعي مستقبلي.
نحن في أقطار الوطن العربي ،تأكلنا وحشة الراهن بحروبه
وخالفاته ومضايقاته اليومية القاتلة ،لم يبق لنا سوى
فسحة الـفـكــر وفـسـحــة اإلبـ ــداع وفـسـحــة الــوصــل مــع اآلخ ــر،
ً
وتحديدا ذاك اآلخر القادم بتجربة مغايرة واستعداد جميل
للحوار والنقاش وتبادل المعرفة .وربما كانت مشاركة دور
النشر األجنبية على سبيل المثال ،خير مثال على ما يمكن أن
ّ
يشكل فرصة سانحة لترجمة إبداع الكاتب العربي ،ثم نشره
ً
ُ
على الضفة األخرى من العالم ،أيا كان بعد تلك الضفة.
ً
ً
صعب جــدا إن لم يكن مستحيال وقــوف العربي في مقارنة
مع التقدم الفكري والتكنولوجي والتقني الذي يعيشه مواطن
الدول األجنبية ،في أوروبا وأميركا ودول شرق آسيا .لكن هذه
المقارنة تصبح ممكنة فقط بوقوف الكاتب المبدع العربي إلى
جانب أي كاتب عالمي ،والتشكيلي المبدع العربي إلى جانب
أي تشكيلي آخ ــر ،وك ــذا الموسيقي والـمـســرحــي .وه ــذا يقول
بشكل واضح :إذا كان التناحر والتأخر السياسي والعسكري
َّ
واالقتصادي واالجتماعي قد شل قدرات الشعوب العربية ،فإن
ُ
النخبة المفكرة والمبدعة وحدها كتبت لها النجاة الصعبة من
ً
تنور هذا الواقع المر .وإن هذه النخب ال تجد فرصا أفضل من
التواصل مع اآلخر إال عبر التظاهرات الفكرية واألدبية ،ومؤكد
أن "طيران اإلمارات لآلداب" هو إحدى هذه التظاهرات المهمة.

إصدار

«لظى القلب» ...قراءات
في التصوف العربي وآثاره
مـ ــا أح ــوجـ ـن ــا إل ـ ــى دراس ـ ــة
األدب ا لـ ـص ــو ف ــي ف ـ ــي عـصــر
طغت فيه المادة على اإلنسان
الـ ـمـ ـع ــاص ــر ...هـ ــذا م ــا يــؤكــده
كـتــاب "لـظــى ال ـق ـلــب ...ق ــراءات
في التصوف العربي وآثــاره"
لـ ـل ــدكـ ـت ــور سـ ـعـ ـي ــد ال ــوكـ ـي ــل،
ً
ال ـص ــادر أخ ـي ــرا عــن مؤسسة
أروق ـ ـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وال ـن ـش ــر
بالقاهرة.
يسعى الكتاب إلكمال نقص
م ـه ــم فـ ــي ال ـم ـك ـت ـب ــة ال ـن ـقــديــة
ً
العربية ،خصوصا في مجال
األدب ا لـ ـص ــو ف ــي ،إذ يـتـتـبــع
تجليات التصوف العربي في
النصوص المعاصرة ،والذي
ن ـل ـم ـســه فـ ــي ب ـع ــض ك ـت ــاب ــات
ن ـ ـج ـ ـيـ ــب مـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــوظ وجـ ـ ـم ـ ــال
الغيطاني وغيرهم ،وهو األمر
الذي يحتاج إلى دراسات عدة.
ويـ ــرى ال ـمــؤلــف ف ــي كـتــابــه
أن اال هـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام وا ل ـ ـش ـ ـع ـ ــور
بـ ـنـ ـف ــا ئ ــس األدب ا لـ ـص ــو ف ــي
زاد ح ـي ــن تـ ـق ــاط ــرت أل ـف ــاظ ــه
ونـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات ـ ــه ال ـ ـ ــروحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
ً
اإلب ـ ـ ــداع ال ـم ـع ــاص ــر ،مـطــالـبــا
بــال ـتــوســع ف ــي تـلـقــي وقـ ــراءة
هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص ال ـص ــوف ـي ــة
ً
بعقلية منفتحة ،مشيرا إلى
أن ال ـم ـت ــأم ــل لـ ـت ــاري ــخ تـلـقــي
النصوص الصوفية من عامة
ال ـقــراء ،ي ــدرك مــا يكتنف ذلــك
الـتـلـقــي م ــن تـحـفـظــات تـحــول
عن قراءة تلك النصوص التي
تكشف عــن الـجــانــب الــروحــي
الباطني العميق في اإلسالم،
وه ـ ــو ي ـم ـث ــل الـ ــوجـ ــه ال ـس ـمــح
ً
الذي غفلنا عنه كثيرا بسبب

غالف «لظى القلب»

هيمنة ال ـمــادة عـلــى حياتنا،
وأن يكون لكل منا إسهام فيه
ولو بالتلقي المحب ،فمبحث
ال ـت ـصــوف م ــن أه ــم الـمـبــاحــث
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـن ــد إل ـي ـه ــاال ـف ـك ــر
اإلس ـ ــام ـ ــي إلـ ـ ــى ج ــان ــب عـلــم
الكالم والفلسفة.
وتهيمن على قارئ الكتاب
أج ــواء الـحــاج وابــن الفارض
وال ـ ـس ـ ـه ـ ــرودي وابـ ـ ـ ــن ع ــرب ــي
وغيرهم.
ويعد د .سعيد الوكيل من
أبرز الباحثين في مجال األدب
والـ ـنـ ـق ــد ،وهـ ــو أسـ ـت ــاذ الـلـغــة
العربية واألدب والنقد بكلية
اآلداب بجامعة عين شمس،
ول ــه ال ـع ــدي ــد م ــن اإلص ـ ـ ــدارات
منها تحليل النص السردي:
معارج ابن عربي ،الجسد في
الرواية العربية المعاصرة ،أثر
الكتابة الصوفية في الكتابة
ال ــروائـ ـي ــة :إب ــراه ـي ــم ال ـكــونــي
ً
نموذجا" وغيرها.

توابل ةديرجلا

•
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أمينة :تحضير األلبوم ليس سهال وال يمكن توقع النجاح

لم تهجر التمثيل وتبحث عن تقديم األدوار التي تضيف لها وتكون قريبة منها
القاهرة – هيثم عسران

تعيش الفنانة الشعبية أمينة
حالة من السعادة خالل الفترة
الحالية ،بعد طرح ألبومها
الجديد «اللي راحوا» في
األسواق.
في دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث أمينة عن األلبوم
وكواليسه وتفاصيل كثيرة
عنه ،إضافة إلى مشاريعها
المقبلة.

أكدت أن أغنية
«على جمر
الهوى» قريبة
من أسلوب
الفنان محمد
منير

ترى أن فكرة
اختيار األغنية
المصورة من
األلبوم صعبة
ألنها مرتبطة
بأمور فنية
وتسويقية

*استغرق تحضير األلبوم
ً
ً
وخروجه للنور وقتا طويال،
فما السبب؟
 التحضير أللبوم غنائيً
أمر ليس سهال على اإلطالق،
ألنك تختار مجموعة أغنيات
يجب أن تشعر بتناغم وتنوع
ب ـي ـن ـه ـمــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى أن ـنــي
أصبحت أشعر بالخوف من
رد فعل الجمهور دائما ،نظرا
ألن مـ ـقـ ـي ــاس الـ ـجـ ـمـ ـه ــور فــي
االخ ـت ـيــار ال يــوجــد دل ـيــل لــه،
ومن ثم كنت حريصة على أن
أعقد جلسات عمل مطولة مع
شـعــراء وملحنين وموزعين
الختيار األغنيات ّالتي أشعر
بأنها يمكن أن تمثل إضافة
لــي ،وفــي نفس الــوقــت قريبة
م ــن قـلـبــي ،وأش ـع ــر بــالـصــدق
عـنــدمــا أق ــوم بـغـنــائـهــا ،وهــو
ما عملت عليه بالفعل خالل
الفترة الماضية.
*لماذا اخترت أغنية "اللي
راحوا" لتكون عنوان األلبوم؟
 أغنيات األلبوم جميعهاقــري ـبــة م ـنــي ،ك ـمــا ذكـ ــرت لــك،
وشـ ـع ــرت بـ ــأن "الـ ـل ــي راح ـ ــوا"
مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ـت ـ ـكـ ــون األغـ ـنـ ـي ــة
ال ــرئ ـي ـس ــة ،وال ـح ـق ـي ـق ــة أن ـنــي
ت ـش ــارك ــت ف ــي ال ـن ـق ــاش حــول
اخـتـيــارهــا مــع مــديــر أعمالي
وزوجــي العزيز عــاء فتحي،
وات ـ ـف ـ ـقـ ــوا مـ ـع ــي عـ ـل ــى الـ ـ ــرأي
ذات ــه ،لــذا كــان االخـتـيــار ،فأنا
أسـ ـتـ ـشـ ـي ــر م ـ ــن حـ ــولـ ــي وم ــن
أثــق بــآرائـهــم ،وفــي مقدمتهم
زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــدعـ ـمـ ـن ــي
باستمرار ويساندني.
ً
* ت ـه ـت ـم ـيــن دوم ـ ـ ــا ب ــإب ــراز
ف ــري ــق ع ـم ــل كـ ــل أغ ـن ـي ــة عـنــد
ح ــديـ ـث ــك ع ـ ــن األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ،ف ـمــا
السبب؟
 ألن األغ ـن ـيــة ال يـمـكــن أنت ـخــرج بــدون ـهــم ،وك ــل أغنية
وراء ه ــا خلية عمل استمرت
لـ ـفـ ـت ــرة ،اخ ـت ـف ـلــت مـ ــن أغ ـن ـيــة
ألخـ ـ ـ ــرى ،لـ ـ ــذا ح ـق ـه ــم األدبـ ـ ــي
ع ـلـ ّـي أن أذك ــره ــم بــاسـتـمــرار،
واعتبر نفسي محظوظة في

األلبوم بالتعاون مع شعراء
وملحنين و مــوز ع ـيــن عملوا
على تقديم أفـضــل مــا لديهم
م ـعــي ،لـيـخــرج األل ـب ــوم بـهــذه
ال ـ ـصـ ــورة ،لـ ــذا أع ـت ـبــر نفسي
محظوظة بالعمل معهم.
*ماذا عن ردود الفعل على
األلبوم؟
 ش ـع ــرت ب ـس ـعــادة كـبـيــرةبـعــد وق ــت قـصـيــر م ــن طــرحــه
باألسواق ،سواء من الجمهور
الـ ـ ـع ـ ــادي فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع أو مــا
تابعته على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ف ــي الـتـعـلـيـقــات
التي دونت على األغاني ،فكل
م ــا ك ـتــب جـعـلـنــي أش ـعــر بــأن
المجهود ا ل ــذي بذلته وصل
بالفعل إلى الجمهور ،خاصة
مـ ــع وجـ ـ ــود أكـ ـث ــر مـ ــن أغ ـن ـيــة
نالت إعجاب الجمهور وليس
أغنية واحدة ،وهو ما جعلني
أشعر بأنني استطعت إرضاء
أذواق مختلفة و قـطــاع كبير
م ـن ـه ــم ،ف ـع ـنــدمــا ت ـع ـمــل عـلــى
ألبوم أو أغنية ال يمكن لك أن
تـتــوقــع نـجــاحـهــا ،وم ــا حــدث
م ــع األلـ ـب ــوم م ــن ن ـج ــاح أكـبــر
مما توقعت.
*لـكــن ثـمــة آراء وج ــدت في
أغ ـن ـي ــة "عـ ـل ــى ج ـم ــر الـ ـه ــوى"
تقليدا ألسلوب الفنان محمد
منير؟
ً
 هذه األغنية تحديدا كنتأت ـم ـنــى أن أق ــدم ـه ــا ك ـ ـ "ديـ ــو"
غـنــائــي مـعــه بــالـفـعــل ،لـكــن لم
يحدث نصيب في هذا األمر،
وهـ ــي بــال ـف ـعــل أغ ـن ـي ــة تـسـيــر
بنفس األسلوب الــذي يقدمه
م ـن ـيــر ،وع ـش ـقــي لـلـكـيـنــج هو
السبب في حماسي لتقديمها،
وال أشعر بالضيق بــأن اتهم
بتقليد فنان كبير مثل محمد
منير ،الذي أعشق صوته منذ
صغري وتعلمت منه الكثير.

●

*بالعودة إلى األلبوم ،لماذا
اخترت أغنية "عاش يا وحش"
لـ ـتـ ـك ــون األغـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــورة
األولى باأللبوم؟
ً
 ن ـ ـظـ ــرا الن ـت ـم ــائ ـه ــا ل ـلــونال ـش ـع ـبــي ال ـ ــذي يـحـبـنــي فيه
الجمهور ،لذا فضلت أن تكون
أول أغ ـن ـيــة ي ــراه ــا الـجـمـهــور
م ـصــورة مــن األل ـب ــوم ،وفـكــرة
اختيار األغنية المصورة من
األلبوم تكون صعبة ال سهلة،
ألن ـه ــا مــرت ـب ـطــة ب ــأم ــور فنية
وتـســويـقـيــة ،وأي ـض ــا ل ــم يكن
القرار فيها لي بمفردي.
*ه ـ ـ ــل ت ـخ ـط ـط ـي ــن ل ـج ــول ــة
غنائية بعد إصدار األلبوم؟
 أق ــوم فــي الــوقــت الـحــالــيب ــال ـت ــرت ـي ــب ب ــال ـف ـع ــل ل ـجــولــة
عــرب ـيــة سـتـشـمــل ح ـفــات في
الكويت والسعودية ولبنان،
ً
وسأعلن عن الحفالت قريبا
ل ـل ـج ـم ـهــور الـ ـع ــرب ــي ،خــاصــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد حـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــي فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة
العالمية بدبي ،الذي شعرت
فـ ـي ــه بـ ـسـ ـع ــادة كـ ـبـ ـي ــرة لـيــس
فقط بسبب كثافة الحضور
ال ـج ـمــاه ـيــري ،ول ـكــن لتفاعل
الجمهور معي بــا لـغـنــاء ،لذا
سيكون ّ
لدي عدة حفالت في
الخليج ولبنان خــال الفترة
المقبلة.

*وك ـيــف ج ــاء ت مشاركتك
معه في حفل غنائي أخيرا؟
 الـمـصــادفــة وحــدهــا وراءهــذا األمــر الــذي جــرى ترتيبه

 ل ــم أب ـت ـعــد ،ع ـلــى الـعـكــسأفـ ـض ــل الـ ــوجـ ــود بــاس ـت ـمــرار

أمينة
ب ــه ،لكنني أبـحــث عــن تقديم
األدوار ا لـ ـ ـت ـ ــي تـ ـضـ ـي ــف لــي
وتـ ـ ـك ـ ــون ق ــريـ ـب ــة مـ ـن ــي ح ـتــى
أقــدم ـهــا ب ـم ـصــداق ـيــة ،ولـيــس
من أجل الوجود فحسب ،وهو
ما يستغرق بعض الوقت في
كثير من األحيان.

فـقــط ،خــاصــة أنـنــي اكتسبت
خـبــرة جـيــدة خــال السنوات
الماضية في التمثيل تجعلني
أستطيع تقديم أدوار مختلفة
ومتنوعة.

*هـ ــل ت ـش ـتــرط ـيــن ال ـظ ـهــور
بالتمثيل والغناء؟

محمد جمعة

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنان أحمد
إيراج وسام الثقافة والفنون عن دوره في مسلسل "خيانة
وطــن" ،الــذي عرض خالل رمضان الماضي ،وحقق ردود
أفعال واسعة.
وعبر إي ــراج ،لــ"الـجــريــدة" ،عــن سعادته بهذا التكريم،
قائال" :تم تكريمي أمس األول من قبل الرئيس الفلسطيني
مـحـمــود ع ـبــاس ،وفــريــق مسلسل خـيــانــة وط ــن ،فــي مقر
الرئاسة بمدينة رام الله في فلسطين ...هذه البلدة التي
كانت زيارتها بالنسبة لي كالحلم الذي تحقق".
وأضاف" :منح الرئيس وسام الثقافة والعلوم والفنون
"مستوى االبداع" لكل من المنتج والفنان االماراتي القدير
د .حبيب غلوم ،والمخرج البحريني الكبير أحمد المقلة،
والمؤلف االمــاراتــي المبدع إسماعيل عبدالله ،والفنان
العماني الكبير صالح زعــل ،والنجمة البحرينية هيفاء
حسين ،والفنان الكويتي القدير جاسم النبهان ،والنجمة
االماراتية فاطمة الحوسني ،والنجم الكويتي أحمد إيراج،
والفنان االماراتي عبدالله الجنيبي ،واالعالمي االماراتي
منذر الشامسي ،والفنانة االردنية المتألقة هدى حمدان.
واستطرد إيراج" :شكرا من صميم القلب لفخامة الرئيس،
والــى ال ــوزراء والمستشارين واإلعالميين فــي فلسطين،
على حفاوة االستقبال الرائع والمنظم ...شكرا لتقديركم
وتكريمكم وتقليدكم الــوســام لنا كفنانين ...أعطيتمونا
دافعا كبيرا لتقديم ما هو أفضل مستقبال إن شاء الله".
يذكر أن إيراج يستعد حاليا لتصوير دوره في مسلسل
"إفــراج مشروط" ،تأليف عبدالمحسن الروضان ،وإخــراج
عيسى ذي ــاب ،وي ـشــارك فــي بطولته نخبة مــن الفنانين
المتميزين ،منهم خالد أمين ،وفيصل العميري ،ومحمد
العلوي ،وهبة الــدري ،وهــدى الخطيب ،وجاسم النبهان،
إضافة إلى ممثلين من خارج الكويت ،مثل الفنانة المصرية
منة فضالي ،ويتم تصوير العمل بين الكويت ومصر.

محمد رمضان يعلن تفاصيل حفله
الغنائي األول  29الجاري

 ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس لـ ـي ــسض ــروري ــا بــالـنـسـبــة ل ــي رغــم
أن نسبة الترشيحات األكبر
تكون بتمثيل وغناء ،لكنني
ً
ال أم ــان ــع م ـط ـل ـقــا ف ــي تـقــديــم
دور ق ـ ــا ئ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ا ل ـت ـم ـث ـي ــل

عرض «الكنز» بعد سلسلة من التأجيالت و«رأس السنة» يجتاز الرقابة
تستعد قاعات ودور العرض السينمائية في مصر خالل األيام المقبلة الستقبال عدد من
األفالم الجديدة ،في محاولة من ُصناعها للوجود عدة أسابيع قبل بداية شهر رمضان،
الذي تتوقف فيه السينمات المصرية بشكل كبير.
وكانت هذه األفالم مرشحة للعرض خالل موسم رأس السنة وإجازة نصف العام
الماضيين ،إال أن ُصناعها تراجعوا ،لوجود منافسة قوية بين عدة أفالم ُعرضت بالفعل
كانت ستقلل فرص األفالم الجديدة في تحقيق نجاحات بشباك التذاكر المصري.
القاهرة -محمد قدري

الرئيس الفلسطيني يقلد إيراج وسام
الثقافة والفنون عن «خيانة وطن»

ً
إيراج مكرما من الرئيس الفلسطيني

مصرية تهرب من المنافسة بداية
أفالم
ُ
العام ...وتعرض خالل أيام بدور العرض

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــج ول ـ ـ ـيـ ـ ــد
صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري ،صـ ـ ــاحـ ـ ــب شـ ــركـ ــة
اإلخـ ــوة الـمـتـحــدون لإلنتاج
الـسـيـنـمــائــي بـشـكــل نـهــائــي،
عرض الجزء الثاني من فيلم
"الكنز" ،بطولة الفنان محمد
رمضان ومحمد سعد وروبي
وهـنــد ص ـبــري ،بـعــد سلسلة
من التأجيالت ألكثر من عام.
وأع ــدت الشركة المنتجة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـتـ ــولـ ــى ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا ،خـطــة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ف ـ ـ ــي دور
ال ـعــرض الـخــاصــة بالشركة،
في محاولة إلنقاذه ،وتحقيق
إي ـ ـ ــرادات ُم ــرض ـي ــة ،وخــاصــة
أن الجزء األول من الفيلم لم
ي ـح ـقــق ال ـن ـج ــاح ال ـم ـط ـلــوب،
وجـ ـ ــاء ف ــي م ـن ـت ـصــف قــائـمــة
اإليرادات.
ومن المقرر أن يبدأ الفيلم
ف ــي ال ـت ــواج ــد بـ ــدور ال ـعــرض
مـنـتـصــف هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،لكن
حـ ـت ــى اآلن ج ـ ـ ــاء ت طــري ـقــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج ل ـ ـ ــه ب ـط ــري ـق ــة
ضعيفة ج ــدا ،و ل ــم يهتم
بـ ــال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـل ـف ـي ـل ــم إال
ال ـف ـنــان مـحـمــد رم ـضــان،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول إنـ ـ ـق ـ ــاذ
اس ـمــه ،خـصــوصــا أن الفيلم
م ــن ب ـطــول ـتــه ،وهـ ــو ال يحب
أن يــرت ـبــط اس ـمــه بـفـيـلــم ذي
إي ـ ـ ــرادات قـلـيـلــة أو ال يحقق
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ـ ـ ــات كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،كـ ـم ــا
اقتصرت الدعاية أيضا على
بــوسـتــرات بــدور العرض
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي الـ ـمـ ـق ــرر
استقبالها للفيلم.
ُ
ويـ ـع ــد ال ـم ـن ـتــج وال ـمــؤلــف

أخبار النجوم

ق ـب ـل ـه ــا بـ ـفـ ـت ــرة وجـ ـ ـي ـ ــزة عــن
طريق صديقة لــي كانت هي
المسؤولة عن الحفل ،وتعرف
عـ ـشـ ـق ــي لـ ـمـ ـنـ ـي ــر وأغـ ـنـ ـي ــات ــه
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،وتـ ـح ــدث ــت مـعــه
وت ـح ـ ّـم ــس ل ـل ـف ـكــرة ،وش ـعــرت
بسعادة كبيرة وأنا أقف إلى
جواره في الحفل ،لنقدم معا
أغنية "وســط الــدايــرة" ،وكــان
هـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن أجـ ـم ــل أيـ ــام
حياتي ،وسأظل أفتخر بأنني
وقفت إلى جواره على المسرح
وغنيت معه يوما ما.

*مـ ـ ــا سـ ـب ــب اب ـ ـت ـ ـعـ ــادك عــن
التمثيل؟

محمد حفظي خطة ترويجية
كبيرة لفيلمه الجديد (رأس
السنة) ،الذي أجل بداية العام،
ح ـت ــى ت ــم اخ ـت ـي ــار ال ـتــوق ـيــت
األخير وهو  27الجاري.
ود خـلــت الشركة المنتجة
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات
كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــع ه ـي ـئ ــة ال ــرق ــاب ــة
عـلــى الـمـصـنـفــات الـمـصــريــة،
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ـصــاريــح
الالزمة للعرض ،وخاصة أن
التصوير لم يتم إال بتصريح
على السيناريو المكتوب ،لكن
بعد تقديم النسخة المصورة
تأخر الرد كثيرا إليجاز الفيلم
للعرض ،وهو ما أدخل طاقم
ال ـع ـم ــل ف ــي ح ــال ــة م ــن الـقـلــق
والـتــوتــر ،حتى حلت األزم ــة،
وتمت الموافقة على الفيلم.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ح ـ ـف ـ ـظـ ــي ع ـل ــى
شعبيته الكبيرة في الوسط
ال ـف ـن ــي ،ومـ ــن ال ـم ـق ــرر إق ــام ــة
ع ــرض خ ــاص كـبـيــر يحضر
ف ـي ــه م ـع ـظ ــم نـ ـج ــوم ال ــوس ــط
ال ـف ـن ــي الـ ـمـ ـص ــري ،مـ ــن أج ــل
الـتــرويــج للفيلم ،ال ــذي تــدور
أحــداثــه فــي ليلة واح ــدة هي
"رأس السنة" .والفيلم بطولة
إي ـ ــاد ن ـص ــار وش ـي ــري ــن رضــا
وأحمد مالك وبسمة وماجد
الكدواني ،وعدد من ضيوف
ال ـش ــرف ،وي ـعــود بــه الـمــؤلــف
محمد حفظي للكتابة بعد
فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،وه ـ ــو إخ ـ ــراج
محمد صقر.
و م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن تـ ـب ــدأ
حـمـلــة الــدعــايــة اإللـكـتــرونـيــة
م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف ـه ــا

٢٥

مزاج

محمد رمضان
أع ـلــن الـنـجــم مـحـمــد رم ـضــان تـفــاصـيــل أول ــى حفالته
الغنائية ،وذلك في  29مارس الجاري ،في مركز المنارة،
بصحبة إحدى فرق الـ"دي.جي" ،إذ وعد رمضان جمهوره
عبر تغريدة على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" بحفل
غنائي ينوي إقامته منذ فترة ،وتم االستقرار على نهاية
مارس ليكون الموعد النهائي.
ومــن المتوقع أن يقدم "رمـضــان" خــال الحفل أغانيه
ً
التي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا
ً
كبيرا ،وهى "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" وغيرها ،كما
يغني أغنيته الجديدة "فيرس" ألول مرة كاملة فى الحفل.
ي ــذك ــر أن ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رمـ ـض ــان ي ـخ ــوض ال ـس ـبــاق
الرمضاني المقبل بمسلسل "زلزال" ،الذي يعد أول تعاون
مــع شركة سينرجي ،مــن تأليف عبدالرحيم كـمــال ،ومن
إخراج إبراهيم فخر ،ويشارك فى بطولته ماجد المصري،
ونسرين أمين ،وحال شيحة ،وهنادة معنى ،وأحمد صيام،
وعدد كبير من النجوم ،إضافة إلى ضيوف الشرف.

براءة أحمد عبدالله من االعتداء
على زوجته سارة نخلة
شيرين رضا
ع ـل ــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون وعـ ـ ــدد مــن
الوسائل اإلعالنية التقليدية
قـبــل ال ـعــرض بــأسـبــوع فقط.
ويسعى حفظي إلى اقتناص
اإلي ـ ــرادات ،على غ ــرار أفالمه
الماضية ،ا لـتــي تعتمد على
جودة الموضوعات ،والتكلفة
المتوسطة ،وتحصد إيرادات
كبيرة.
وبـ ـ ـع ـ ــد سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ط ــويـ ـل ــة
مـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــات والـ ـمـ ـشـ ـك ــات،
اس ـت ـمــرت إل ــى ع ــدة س ـنــوات،
انـتـهــى ُص ـن ــاع فـيـلــم "ضـغــط
عـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي" مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ك ــل

م ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــده ،ودخـ ـ ـ ـ ــل ح ــال ـي ــا
مرحلة المونتاج والمكساج
للعرض ،الــذي حــدد له األول
مــن أبــريــل الـمـقـبــل ،ليتواجد
ب ــدور الـعــرض لما يـقــرب من
شهر كامل.
وب ـ ــدأت ال ـشــركــة المنتجة
في الدعاية "الديجيتال" على
مواقع التواصل االجتماعي،
وتـ ــم طـ ــرح "الـ ـب ــروم ــو" األول
لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـل ــم ع ـ ـلـ ــى "ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك"
و"ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب" ،وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر
استمرار الدعاية خالل الفترة
المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول
شاب (نضال الشافعي) يتمتع
ب ـش ـح ـن ــة ك ـه ــرب ــائ ـي ــة عــال ـيــة
ت ـ ـسـ ــري بـ ــداخ ـ ـلـ ــه ،وي ـ ـحـ ــاول
اس ـت ـغــال ـهــا ف ــي ح ــل األزمـ ــة
ا لـخــا صــة بانقطاع الكهرباء
بشكل متكرر ،مــا يدخله في
م ـف ــارق ــات كــوم ـيــديــة كـبـيــرة،
ويشاركه فــي البطولة :آيتن
عـ ــامـ ــر ،ل ـط ـف ــي لـ ـبـ ـي ــب ،هــالــة
ف ــاخ ــر ،عـ ـم ــرو رم ـ ـ ــزي ،رام ــي
غـيــط وع ــدد كبير مــن نجوم
الكوميديا.

تجميد رامز جالل
قررت شركة اإلخوة المتحدون تجميد فيلم
رامز جالل الجديد (سبع البرمبة) ،الذي يقدمه
مع جميلة عوض ،بعد أن تأخر في العرض
بداية من رأس السنة ،مرورا بالموسم األخير
قبل شهر رمضان.
وكـ ــان الـفـيـلــم تــأخــر ف ــي الـتـصــويــر بــدايــة
العام الحالي ،ودخل المونتاج متأخرا ،حتى
رأت الـشــركــة المنتجة تــأخـيــره ،للبحث عن

فــرصــة تسويقية جــديــدة خــال مــوســم عيد
الفطر القادم أو عيد األضحى ،ورفض عرض
الفيلم خالل هذه األيام ،حتى ال تقل إيراداته،
حيث يعد هذا الموسم من المواسم ضعيفة
اإليرادات ،إضافة إلى أن موسم أعياد الربيع
هــذا العالم سيكون بــا فاعلية ،حيث يأتي
قبل رمضان بأيام.

محمد رمضان
قررت محكمة جنح الدقي قبول المعارضة المقدمة
من الفنان أحمد عبدالله محمود ،على حكم حبسه 3
أشهر ،شكال وموضوعا ،بإلغاء الحكم المعارض فيه،
وبــرأتــه مـمــا هــو مـنـســوب إل ـيــه ،فــي اتـهــامــه بــاالعـتــداء
بالضرب على زوجته ،وقررت المحكمة رفض الدعوى
المدنية.
واستمعت المحكمة لدفاع الفنان ،الذي دفع بتناقض
الدليل الفني مع الدليل القولي ،وكيدية االتهام وبطالنه،
وعدم معقوليته ،وقدم حافظتي مستندات طويت على
عــدة نــزا عــات قضائية بين المتهم والمجني عليها،
وشهادة تفيد بعدم وجوده بدائرة الدقي يوم الواقعة.
وأضاف الدفاع أن اإلصابات الواردة بالتقرير الطبي
أش ـ ــارت إل ــى أن الـمـجـنــي عـلـيـهــا أص ـي ـبــت بـسـحـجــات
وكدمات وخدوش ،نتيجة ضربها بمفاتيح ،مؤكدا أن
األداة الواحدة ال يمكنها أن تحدث أكثر من أثر.
وكــانــت محكمة جـنــح الــدقــي عــاقـبــت الـفـنــان أحمد
عبدالله محمود بالحبس  3أشهر ،وكفالة  200جنيه
لوقف التنفيذ ،في اتهامه بالتعدي على زوجته الفنانة
سارة نخلة.
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 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ي ــزال ســوء التفاهم الـحــاصــل بينك
وبين أحد زمالء المهنة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد ت ـخــوض م ـغــامــرة عــاطـفـيــة لن
تنسى أثرها طوال عمرك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :واج ـبــك الـعــائـلــي هــو عـلــى رأس
أولوياتك فال تهمله.
رقم الحظ.10 :

9
3

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

4

ً
مـهـنـيــا :بــالــرغــم مــن كــل الـتــوقـعــات اإليجابية
ينبغي االنتباه إلى ما يحصل حولك.
ً
عاطفياً :تـمـ ّـران بــأيــام صعبة لكن الـحــب فيه
حالوة أيضا.
ّ ً
ً ّ
جيدا بما يجعلك كئيبا وال تدع
اجتماعيا :فكر
ذلك يؤثر عليك.
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تحصل على المال من جهات متعددة
بهدف تطوير عملك.
ً
عاطفيا :تتواصل مع شخص من الطرف اآلخر
ترتاح إلى نمط تفكيره وتصرفه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـثـيــر ب ـعــض ال ـق ـضــايــا الـعــائـلـيــة
ّ
المتعلقة باإلرث وال تصل إلى نتيجة.
رقم الحظ.18 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة

10
كلمة السر

الحبوب.
 ....( - 9م ـي ــارد ي ــت) رئـيــس
جنوب السودان (م).
 - 10أراد – تليفون.

أودي

على مثله.
 - 6مزمار (م) – جولة.
 - 7امتحانات.
 - 8ع ـمــات خـلـيـجـيــة – من

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
10 9 8 7 6
ق ا د ر
و خ ن ي ش
ب ت ا ك ا
ب ن ا ء
ص ا ي ف
و ر ر ل
س م
ل ا
س
هـ ت ا
ر ر ر
ل ي ز ي هـ

 ....( - 1العقل ) نجم كوميدي
كويتي.
 - 2الجمع من «بــدر « – مرح
أطفال (م).
 - 3آل ل ـ ــئ – صـ ـغ ــار ف ــا ق ــدي
األب (م).
 - 4ن ـغ ـمــة مــو س ـي ـق ـيــة (م) –
تراني (مبعثرة).
 - 5القمة (مبعثرة) – له مزايا

الجوزاء

7 6
8

9
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8
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7
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ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

ً
ّ
مهنيا :إن أغلق أمامك باب فال تيأس ألن قدرتك
كبيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـفــاجـئــك ال ـحــب بــأمــر يـجـلــب الـفــرح
والسعادة إلى قلبك.
ً
اجتماعيا :تـحـ ّـرك الفلك يــدعــوك إلــى الكتمان
الشديد والمحافظة على أسرارك.
رقم الحظ.4 :

3

1
8
6
3
5
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7

 ( - 1ع ـب ــد ا لـ ـ ـك ـ ــر ي ـ ــم )...أول
م ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرح الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـج ــل ف ــي
السبعينيات.
 - 2قمر مكتمل – وكالة أنباء
صينية.
 - 3حرف موسيقى – أراسلها
(م).
 - 4أصاحب – مبنى كبير.
 - 5أم ــاك ــن الـتـصـيـيــف على
الشواطئ.
 - 6يدفع مهرا (م) – تجدها
في (المرور).
 - 7أج ـ ـهـ ــزة ل ـج ـل ــب الـ ـه ــواء
صيفا (م) – مادة قاتلة.
 - 8اهتمامات (مبعثرة).
 - 9يـ ـت ــأ ك ــد (م) – حـ ـ ــروف
متشابهة.
 ( - 10ال )....من أحياء باريس
السياحية.

الحمل

9 8

كلمات متقاطعة
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أفقيا:
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صحيفة
جريمة
موقع
مدينة

عمل
فكرة
اتحاد
موسم
منصب

فلك
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من  4أحرف وهي اسم إحدى الشركات األلمانية
التي تنتج سيارات فاخرة.
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ً
مهنيا :حاذر من التمرد في وجه المسؤولين
واعتمد المرونة واالحترام.
ً
ً
عاطفيا :تحتاج إلــى عالقة هادئة بعيدا عن
الحب المستحيل.
ً
اجتماعيا :تريد أن تستريح من عناء العمل
ً
علما بأن المسؤوليات ضخمة.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :تشعر أن هـنــاك مـتـغـيــرات آتـيــة على
الصعيد المهني.
ّ
ً
ً
مقتنعا بها
عاطفيا :تتخلى عن عالقة لم تكن
وتشعر بالراحة.
ً
اجتماعيا  :قــد تظهر مفاجأة عائلية مفرحة
يسعد الجميع بها.
رقم الحظ.14 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
وواعيا في أعمالك وال تذهب
مهنيا :كن متحفظا
في مغامرات بدون داع.
ً
ً
عاطفياّ :
عبر عن عاطفتك وال تكن مرتبكا فاآلخر
بانتظار كلمة منك.
ً
اجتماعياً :قد تكون على رأس فريق رياضي أو
تقود جماعة ما.
رقم الحظ.5 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :تـبــدأ بتنظيم أم ــورك المهنية بحسب
أولوياتها لتنتقل إلى مرحلة أخرى.
ً
عاطفيا :االتـفــاق مــع شريك العمر هــو الطريق
إلى سعادتكما.
ً
اجتماعيا :اتكل على نفسك قبل االتكال على أي
شخص آخر.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
ّ
المضرة
مهنيا :يحذرك الفلك من ارتكاب األخطاء
بمصلحتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـنـبـغــي أن تـنـســى أنــانـيـتــك ليصبح
ً
حبك كامال.
ً
اجتماعيا :ال تدافع عن نفسك أمام الجميع قبل
ّ
أن تتهم.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تتخذ اإلدارة قرارات عامة يكون لها تأثير
على خياراتك.
ً
عاطفيا :تدخل في عالقتك العاطفية مرحلة حب
عاصف وغيرة عمياء.
ً
اجتماعيا :ستصادف وجوها جديدة وتتعرف إلى
أصدقاء يعجبونك.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تسكنك حماسة كبيرة ألنك أشرفت على
إنهاء عمل كبير.
ً
عــاطـفـيــا :تـنـجــذب بكليتك إل ــى مــن يحبك بــدون
محاسبة أو سؤال.
ً
اجتماعيا :تنطلق نحو حياة اجتماعية صاخبة
وتتعرف إلى العديد.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ثمة ما يدعوك إلى الحذر والترقب من
أحد المنافسين.
ً
عــاطـفـيــا :الـحــب عـلــى مــوعــد مـعــك ورب ـمــا ألكثر
من مرة.
ً
اجتماعيا :تتراكم بعض المشاكل العائلية التي
تحتاج إلى صبر طويل.
رقم الحظ.16 :

مسك وعنبر
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«على قيد الحلم» ...كوميديا سوداء طبقت شعار «أيام المسرح»
الداود والبغلي ...تناغم بين فكر المؤلف ورؤية المخرج
فادي عبدالله

يبرهن المخرج الشاب يوسف
البغلي مرة أخرى على إبداعه
المسرحي عبر "على قيد
الحلم".

ق ــدم ــت ف ــرق ــة م ـس ــرح ال ـش ـبــاب،
التابعة للهيئة الـعــامــة للشباب،
آخــر ع ــروض المسابقة الرسمية
لمهرجان أي ــام الـمـســرح للشباب
بدورته الثانية عشرة ،أمس األول،
ع ـلــى م ـس ــرح ال ــدس ـم ــة ،م ــن خــال
مسرحية "على قيد الحلم" ،تأليف
ت ـغــريــد الـ ـ ــداود وإخـ ـ ــراج يــوســف
البغلي.
مؤلفة العمل ،الكاتبة الكويتية
تـ ـغ ــري ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداود ،ح ــاصـ ـل ــة عـلــى
بكالوريوس إدارة أعمال من كلية
العلوم اإلداريـ ــة ،جامعة الكويت،
وهي من الكوادر الشبابية المحلية
المتميزة التي بــرزت في الساحة
الـمـســرحـيــة ،ول ـهــا م ـشــاركــات في
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـهــرجــانــات داخ ــل
وخ ــارج الـكــويــت ،مــن نصوصها:
رحلة رقــم  ،50والــربـيــع المنتظر،
ومطلوب مهرجين ،ومخلصوص،
وكـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاال ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـط ـ ــاء،
والمزواجي ،وغصة عبور.
ح ـص ـلــت الـ ـ ـ ــداود ع ـل ــى ج ــائ ــزة
مسابقة الهيئة الـعــامــة للشباب
والرياضة للنصوص عام  2010عن
نص "رحلة رقم  ،"50وفازت بجائزة

د .خــالــد رم ـض ــان ألف ـضــل مؤلف
واع ــد فــي مـهــرجــان أي ــام المسرح
للشباب عام  ،2012وجائزة التميز
فــي الـمـهــرجــان نفسه ع ــام ،2014
وحـ ـ ـ ـ ــازت جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل م ــؤلــف
ع ـلــى م ـس ـتــوى مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـش ــارق ــة لـلـتــألـيــف
المسرحي عام ّ ،2016
وكرمها سمو
الشيخ د .سلطان القاسمي حاكم
الشارقة في مهرجان أيام الشارقة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة بـ ــدورتـ ــه ال ـس ــادس ــة
والعشرين ،وحصدت جائزة الدولة
التشجيعية لعام .2017
وتعد مسرحية "على قيد الحلم"
عمل يجمع الكاتبة الداود بالمخرج
ال ـب ـغ ـلــي ألول م ـ ــرة ع ـل ــى خـشـبــة
المسرح ،ورغم ذلك يضج بتناغمية
العالقة بين فكر المؤلفة والرؤية
اإلخراجية الرائعة التي وضعها
ال ـم ـخــرج ،محققا خــالـهــا شعار
ال ــدورة ال ـ  12للمهرجان "عناصر
الرؤية عند المخرج المسرحي".
وتــدور أحــداث النص جميعها
فـ ــي ح ـل ــم ال ـ ـشـ ــاب الـ ـح ــال ــم الـ ــذي
يـجـســد شخصيته ال ـف ـنــان حمد
أشكناني ،ونـجــده فــي هــذا الحلم

لقطة من عرض «على قيد الحلم»
يعيش رغباته التي لم يتمكن من
تحقيقها فــي ال ــواق ــع ،فـهــرب إلــى
أحــامــه ليجد المتنفس لـهــا من
خــال قصة الحب والشغف التي
يعيشها مع فتاة أحالمه التي ال
المستوى االجتماعي
تناسبه في ّ
والـمــادي ،تمثل دور فتاة االحالم

الفنانة الشابة أريــج الخطيب في
أول مشاركة لها ،وهي طالبة في
المعهد العالي للفنون المسرحية.
يـصــارع الحالم فــي هــذا الحلم
مـخــاوفــه ،لكي يصل إلــى اللحظة
التي يصرخ فيها بأنه إنسان مهم،
وله الحق في أن يكون مع من يريد

الجائزة الكبرى للدورة المقبلة باسم خالد النفيسي
عـقــدت الهيئة ا لـعــا مــة للشباب المؤتمر
الختامي لمهرجان "أيام المسرح للشباب"،
ً
ً
ظهر أمــس ،مؤتمرا ختاميا لمديرها العام
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـي ــري ،ب ـح ـضــور رئـيــس
الـمـهــرجــان الـمـخــرج عـبــدالـلــه عـبــدالــرســول،
وم ــدي ــر إدارة "ع ــدس ــة" ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للشباب أنور المخيال.
وك ـش ــف ال ـم ـط ـيــري أن ال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
للمهرجان فــي دورت ــه الثالثة عـشــرة للعام
المقبل ستحمل اســم الـفـنــان الــراحــل خالد
الـنـفـيـســي ،تـخـلـيــدا ووفـ ــاء وعــرفــانــا ل ــدوره
الرائد في الحركة الفنية الكويتية.
الفائز
ـرض
وأش ــار المطيري إلــى أن الـعـ
ّ
بــالــدورة الثانية عشرة للمهرجان سيمثل
الكويت بــالــدورة الخامسة لمهرجان شرم

المطيري وعبدالرسول

الشيخ الدولي ،دعما من الهيئة في تشجيع
المبدعين والمتميزين للشباب المسرحي.
وأضاف أن العام المقبل سيشهد إطالق
مهرجان "عدسة" ،إلى جانب إطالق أكاديمية
الكويت للفنون واإلعالم.
من جهته ،أكد عبدالرسول أن المهرجان
هذا العام شهد إبراز طاقات مسرحية شابة
حملت فكر ووعي وإمكانات وهو أمر مبشر
بــالـخـيــر ،ووالدة ع ــدة أف ـكــار سـيـنــوغــرافـيــا
مبهرة.
وقال المخيال إن مهرجان "عدسة" يهدف
إلى خلق فرص للمبدعين الكويتيين الشباب
في كل أنواع الفنون الموسيقية والمسرحية
والسينمائية ،وسيقام في مارس  2020في
مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

وهنا يفاجأ بظهور حرس رقابة
وتفتيش األح ــام يلقون القبض
عليه بتهمة تجاوز الحد المسموح
بالحلم!
وت ـت ــوال ــى األحـ ـ ــداث ال ـســاخــرة
ب ــأس ـل ــوب ال ـكــوم ـيــديــا ال ـ ـسـ ــوداء،
فــأبــرزت ق ــدرات الفنانين الشباب
خالد الـسـجــاري وحسين المهنا
وآية الغمري الذين قدموا أكثر من
"كراكتر" في هذا الحلم.
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـمـ ـخ ــرج يــوســف
البغلي أن يبرهن مرة أخرى على
إبداعه المسرحي ،من خالل رؤية
إخــراجـيــة رائـعــة وشــائـقــة ،محققا
المعادلة الصعبة في إيجاد اإليقاع
السليم لعناصر العرض المسرحي،
مـ ـم ــا جـ ـع ــل ال ـم ـت ـل ـق ــي يـسـتـمـتــع
ً
بالعرض وال يشعر بالملل بتاتا،
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــزخ ــم م ــن األحـ ــداث
الـمـتـتــالـيــة م ــن ال ـع ــرض وتغيير
المشاهد بسالسة.
وج ــاءت سينوغرافيا العرض
ف ــي م ــوض ــع ال ـب ـطــولــة ،م ــن خــال
ال ـم ـش ـهــديــات ال ـب ـصــريــة ال ـبــاهــرة
ض ـمــن س ـي ــاق الـ ـح ــدث الـ ــدرامـ ــي،
ودالل ـ ــة كـبـيــرة عـلــى وجـ ــود جيل
شبابي متطور في مجال صناعة
المشهد البصري المسرحي.
تبقى معضلة موجودة في كل

العروض ،وهي األخطاء اللغوية/
النحوية التي تخدش أذن المتلقي
وخ ــاص ــة ال ـم ـث ـقــف ،ف ـهــل ه ــي من
أخطاء النص أو الممثل أو المدقق
اللغوي؟!
يـبـقــى الـ ـق ــول إن ف ــرق ــة مـســرح
الشباب تسير بخطوات سليمة،
ف ــي ظ ــل رئـيـسـهــا ال ـف ـنــان ال ـشــاب
ً
عبدالله البدر ،الذي يسعى جاهدا
إلى استثمار قدرات المبدعين من
جيل الشباب ،وهــذا كــان واضحا
في "على قيد الحلم" ،الــذي أطلق
ص ــرخ ــة ش ـب ــاب ـي ــة ضـ ــد تـضـيـيــق
الـحــريــات والــرقــابــة الـمـســرحـيــة...
ً
شكرا لكم.

فريق العمل
تمثيل :حمد أشكناني ،وحسين
الـمـهـنــا ،وخــالــد ال ـس ـجــاري ،وآيــة
الغمري ،وأريج الخطيب ،ومحمد
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرزاق ،ت ـص ـم ـي ــم ديـ ـك ــور
وإكسسوار :كاترين دواجي ،إضاءة:
عبدالله النصار ،تنفيذ اإلكسسوار:
عـلــي ح ــب ال ـل ــه ،تـصـمـيــم األزي ـ ــاء:
ح ـصــة ال ـع ـب ــاد ،تــأل ـيــف وت ــوزي ــع
موسيقي :محمد الزنكوي ،ماكياج:
عبدالعزيز الجريب ،مساعد مخرج:
سفانه الشواف.

البغيلي :مهرجان الكويت الموسيقي الثالث عبدالعزيز الويس يطرح سنغل
يطلق «أوركسترا اإلنسانية السيمفوني»
«نجمة مشهورة» اليوم
●

أعلن إقامته في الفترة بين  23و 25الجاري
●

محمد جمعة

يقيم المعهد ا لـعــا لــي للفنون
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــال ـث ــة
ل ـم ـهــرجــان ال ـك ــوي ــت الـمــوسـيـقــي
ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ب ـي ــن 23
و 25الجاري ،على خشبة مسرح
أحمد باقر.
وع ـبــر عـمـيــد الـمـعـهــد الـعــالــي
ل ـل ـف ـنــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة د .رش ـيــد
الـبـغـيـلــي ف ــي تـصــريــح صحافي
أمـ ـ ــس عـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــزازه وسـ ـع ــادت ــه
ب ــإق ــام ــة ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة ال ـتــي
ستشهد فــي افـتـتــاح الـمـهــرجــان
تــدش ـيــن "أوركـ ـسـ ـت ــرا اإلنـســانـيــة
الـسـيـمـفــونـيــة" كـ ــأول أورك ـس ـتــرا
كــويـتـيــة تـعــزف أدب الموسيقى
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ــن س ـي ـم ـف ــون ـي ــات
بـ ـيـ ـتـ ـه ــوف ــن وش ـ ـ ــوب ـ ـ ــرت وبـ ــابـ ــر
وبيزيه وغيرها من المقطوعات
الموسيقية العالمية ،كما يتضمن
ً
ً
ال ـم ـه ــرج ــان م ــؤت ـم ــرا مــوسـيـقـيــا
ونـ ـ ـ ـ ــدوات ع ـل ـم ـيــة تـ ـتـ ـن ــاول ع ــدة
محاور ،بمشاركة ضيوف الكويت
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
العربية.
وثـ ـم ــن د .ال ـب ـغ ـي ـلــي ال ــرع ــاي ــة
الكريمة الداعمة من وزير التربية

حامد العازمي

رشيد البغيلي

وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي ،الذي حرص
على إقامة المهرجان هــذا العام
وتسخير كــل المتطلبات لــه من
م ـن ـط ـل ــق رؤي ـ ـتـ ــه الـ ـث ــاقـ ـب ــة نـحــو
تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى ال ـطــاقــات
الفنية الشابة الواعدة في المعهد
الموسيقي.
ون ــوه فــي الــوقــت نفسه بــدور
وجـ ـه ــود وك ـي ــل وزارة الـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي د .ص ـب ـيــح ال ـم ـخ ـيــزيــم،
والـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة وال ـت ـط ــوي ــر
اإلداري عــادل المسعد ،وإلــى كل
المسؤولين بوزارة التعليم العالي

وأســاتــذة وطلبة المعهد العالي
للفنون الموسيقية.

تكريم
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـه ــرج ــان
س ـ ـي ـ ـتـ ــولـ ــى ت ـ ـكـ ــريـ ــم نـ ـخـ ـب ــة م ــن
الشخصيات األكاديمية والفنية،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن هـ ــذه الـ ـ ــدورة رغــم
ق ـصــر فـتــرتـهــا ال ـم ـح ــددة بـثــاثــة
أيام متتالية لكنها ستكون حافلة
ومتنوعة بالفعاليات واألنشطة
س ـ ــواء ع ـلــى ص ـع ـيــد الـمــوسـيـقــى
العالمية والغناء التراثي الكويتي
والعربي والعزف الموسيقي ،إلى

جــانــب األنـشـطــة الـمـصــاحـبــة من
الندوات الثقافية ،التي ستتناول
ع ــدة م ـح ــاور وق ـضــايــا تـهـتــم في
الشأن الموسيقي.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـع ـه ــد ن ـظ ــم قـبــل
فـ ـت ــرة نـ ـ ــدوة ب ـع ـن ــوان "إضـ ـ ــاءات
ق ــان ــون ـي ــة" ،ع ـل ــى خ ـش ـبــة م ـســرح
الفنان الراحل أحمد باقر ،ضمن
فعاليات الموسم الثقافي للمعهد
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ،حـ ـ ــاضـ ـ ــرت ف ـي ـهــا
المستشارة القانونية في أكاديمية
الكويت للفنون د .آالء الفيلكاوي.
وقــال د .البغيلي ،إن فعاليات
الموسم الثقافي ستشهد المزيد
م ــن األن ـش ـط ــة ف ــي ك ــل ال ـم ـســائــل
الـمـتـعـلـقــة بــالـطـلـبــة والـهـيـئـتـيــن
ً
الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الفـ ـت ــا
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب م ـج ـم ــوع ــة مــن
المتخصصين األكاديميين إللقاء
ال ـ ـنـ ــدوات ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن هـنــاك
أنشطة موسيقية وغنائية سيتم
الكشف عنها خالل الفترة القليلة
المقبلة.
مــن جــانــب آخ ــر ،شكل المعهد
ً
العالي للفنون الموسيقية لجانا
لتقييم وتطوير المناهج وفق مدة
زمنية محددة ،ثالثة أشهر ،قابلة
لـلـتـجــديــد ،وال ـت ــي سـتـعـمــل على
تطوير المقررات الدراسية مواكبة
ألحدث الوسائل العصرية.

محمد جمعة

يطرح الفنان عبدالعزيز الويس
مساء اليوم سنغل جديدا بعنوان
"ن ـج ـمــة م ـش ـه ــورة" ،ح ـصــريــا عبر
قناته الخاصة على موقع يوتيوب،
وأعلن الفنان الشاب عن موعد بث
األغنية ليحظى بتفاعل كبير من
الجمهور ،السيما أن اسم السنغل
يعكس فـكــرة الـعـمــل ذات الطابع
الرومانسي الدرامي.
واألغـ ـنـ ـي ــة م ــن ك ـل ـم ــات عــذبــي
الدبيس ،وتوزيع طالل العيدان،
بينما كــان ملصق العمل ،الــذي
نـشــره الــويــس عبر "انـسـتـغــرام"،
م ـش ــوق ــا ،وأق ـ ـ ــرب إل ـ ــى أف ـي ـشــات
مل
األفـ ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة ال ـقــدي ـمــة،
صق
أغ
نية
«نجمة مشهورة»
مــا رف ــع وت ـيــرة الـتـكـهـنــات حــول
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ي ــذه ــب إل ـي ـهــا
الويس في أغنيته الجديدة.
وحـقـقــت أغـنـيــات عـبــدالـعــزيــز ردود أفـعــال
يذكر أن الويس طرح مؤخرا أغنية بعنوان
"تـعــال احضني" ،عبر قناته على "يوتيوب" ،واس ـ ـع ـ ــة عـ ـب ــر م ـخ ـت ـل ــف م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
وه ـ ــي مـ ــن ك ـل ـم ــات ــه وألـ ـح ــان ــه وتـ ــوزيـ ــع عـلــي االجتماعي ،وتفاعل معها عدد من الفنانين،
وفي هذا الصدد ثمن لويس استقبال الجمهور
المتروك.
وك ــان الـفـنــان ال ـشــاب أطـلــق خ ــال نوفمبر للسنغالت ،الفتا إلى أهمية األفكار الجديدة
الماضي أحدث أعماله المصورة على طريقة و"ال ـس ـن ـغ ــل" ،ال ـتــي تـحـمــل اس ـمــا ومــوضــوعــا
الفيديو كليب بعنوان "رحماك" ،عبر قناته على مختلفا عن السائد.
وأكـ ــد حــرصــه عـلــى ط ــرح أغـنـيــة ك ــل فـتــرة،
"يوتيوب" ،واألغنية من ألحانه ،وكلمات سعد
المسلم ،وتوزيع علي المتروك ،كما طرح أغنية متوجها بالشكر إلى كل من تفاعل مع عمله
أخ ــرى بعنوان "أجـمــل بنت بــالــدنـيــا" ،كلمات الجديد وأثنى عليه ،وتمنى أن تالمس أغنيته
عــذبــي الــدبـيــس وأل ـحــان عـبــدالـعــزيــز الــويــس ،الجديدة مشاعر الجمهور وتنال رضاهم ،في
ظل سعيه المستمر لتقديم كل جديد ومختلف.
وتوزيع طالل العيدان.

معرض «مجموعة أثر» اتسم بالتنوع التشكيلي واالحتفاء بالتراث

افتتحه الدويش في قاعة الفنون بمشاركة مراد والياسين والقناعي
●

الدويش والياسين خالل المعرض

فضة المعيلي

افتتح األمين العام المساعد لقطاع الفنون في
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب د .بدر
الدويش ،مساء أمس األول ،في قاعة الفنون بضاحية
عبدالله السالم المعرض الفني المشترك لمجموعة
"أثر" ،التي يمثلها الفنانون التشكيليون :جاسم مراد،
وسميرة اليعقوب ،وسليمان الياسين ،وفاطمة مراد،
ومرزوق القناعي.
ّ
وتكونت المجموعة من هؤالء الفنانين الكبار من
أجل إثــراء الساحة التشكيلية بالمزيد من األعمال
التي تتسم في مضامينها بالتنوع من حيث األسلوب
وال ـخ ـيــال ،وتـتـفــق فــي االحـتـفــاء بــالـتــراث والـقــديــم،
وتنتصر للجمال في أبهى صوره وأشكاله.
وشارك الفنان جاسم مراد في المعرض بمجموعة
ً
ً
مــن األع ـمــال التشكيلية ،تضمنت أسـلــوبــا واقعيا
يرصد الجماليات المتعلقة بالبيوت القديمة وبساطة
الـبـيـئــة الـكــويـتـيــة ال ـقــدي ـمــة ،وذلـ ــك وف ــق ت ـصــورات

مـتــواصـلــة مــع الـحـيــاة بـقــدر كبير مــن ال ـصــدق في
الرصد والتأويل.
أما الفنانة التشكيلية سميرة اليعقوب ،فقدمت
جديدها التشكيلي فــي أنـمــاط تأثيرية يدخل في
نسيجها الخيال والــرمــز ،وذلــك من خــال استلهام
لــوحــات ج ــاءت مـعـبــرة عــن ح ــاالت إنـســانـيــة عــدة،
ومرتبطة -في المقام األول -برؤى جمالية أظهرتها
تــدرجــات األل ــوان على أسـطــح الـلــوحــات ،والتركيز
على الرمزية.
وت ـن ــاول ال ـف ـنــان التشكيلي سـلـيـمــان الياسين
بوكنان في لوحاته وبأسلوب تأثيري تارة ورمزي
تــارة أخــرى ،البيئة الكويتية القديمة ،من خالل ما
تتضمنه هذه البيئة من رؤى تصويرية ،في حين
ظلت الحاالت التشكيلية المتعلقة بالواقع والولوج
إلى عمق الماضي ،هي المسيطرة على مشاعر الفنان،
ومن ثم فإن التنقالت بين فكرة وأخرى أتت منحازة
للجمال في أبهى صوره.
ومن جانبها ،تفاعلت الفنانة التشكيلية فاطمة

م ــراد الـكـنــدري مــع مــا يحتويه الـمــاضــي مــن صور
وذكريات ،كي ترصد ريشتها المرأة بزيها التراثي،
وما يتميز به هذا الزي من جمال ،باإلضافة إلى رسم
السفن الراسيات على شاطئ الخليج ،في أسلوب
يجمع بين الرؤى الواقعية والتأثيرية والرمزية ،كما
أن األل ــوان اتسمت بحضورها األخ ــاذ على أسطح
اللوحات.
أما األعمال التي قدمها الفنان التشكيلي مرزوق
القناعي ،فكانت موغلة في الرمزية ،تلك التي عبرت
عنها الـبــورتــريـهــات ،الـتــي تــرصــد ح ــاالت إنسانية
خــاصــة ،تظهر فــي المالمح ،ســواء كانت لــرجــال أم
لنساء ،وهذا الرصد تناغم بشكل كبير مع الحاالت
اإلنسانية التي حرص القناعي في التركيز عليها،
ورصدها بكل تفاصيلها الدقيقة.
وعلى هذا األســاس استطاع القناعي أن يتوغل
في رؤى إنسانية ،استشرفها من الوجوه ،التي تعبر
قسماتها عن حاالت مختلفة المشاعر ،ومتواصلة مع
أفكار تشكيلية مغايرة في رصدها وتحوالتها الفنية.

خبريات
مهرجان «أجيال
المستقبل» ينطلق غدًا

أعلن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب انطالق
فعاليات مهرجان "أجيال
املستقبل" بنسخته الـ 30غدا،
ويستمر حتى  23الجاري.
وتنطلق الفعاليات بحفل
افتتاح يقدم خالله العرض
الفني "اللوحة السحرية" ،على
مسرح عبدالحسني عبدالرضا.
ويحفل املهرجان بالعديد من
الفعاليات والورش الفنية،
فيقدم يوم السبت  16مارس
اليوم املفتوح (تراثي) في بيت
السدو ،إلى جانب برنامج
تعزيز القراءة الهادف (ألوان
الثقافة للناشئة) في مركز
ديسكفري .ويقدم املهرجان من
األحد إلى الخميس 17 ،إلى
 21مارس ،عدة ورش يومية
في مركز عبدالعزيز حسني
الثقافي ،وتحاضر بشرى
الكندي من ُعمان في مكتبة
الكويت الوطنية عن "أثر العمل
التطوعي في بناء شخصية
أجيال املستقبل" .ويشارك في
مهرجان هذا العام الجمعية
الكويتية ملتالزمة الداون
ومكتبة "تكوين" ،اللتني
سيقدمان بعض الفعاليات،
وسيكون الختام بعرض
مسرحي بعنوان "ناني".

تكريم عبدالحسين
عبدالرضا  27الجاري

أعلنت اللجنة العليا
ملهرجان تكريم الفنان الراحل
عبدالحسني عبدالرضا
موعد الحفل املقرر له يوم
األربعاء  27الجاري على
مسرح عبدالحسني عبدالرضا
بمنطقة الساملية ،ويقام
املهرجان برعاية وزير اإلعالم
رئيس املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
محمد الجبري ،ويشهد الحفل
فعاليات عدة لالحتفاء بأحد
أهرامات الفن في الكويت
والخليج .وبدأ الراحل العمل
الفني في بدايات ستينيات
القرن العشرين من خالل
مسرحية "صقر قريش"ّ ،
وقدم
بعدها العديد من األعمال
البارزة في املسرح والتلفزيون،
حيث اشتهر في التلفزيون
بمسلسالت "درب الزلق،
واألقدار ،وقاصد خير ،وزمان
اإلسكافي ،وسوق املقاصيص"،
كما قدم من املسرحيات "باي
باي لندن ،وبني صامت ،وعلى
هامان يا فرعون" .خاض كذلك
تجارب التأليف املسرحي
والتلفزيوني والتلحني
املوسيقي والغناء ،واستمر في
عطائه إلى أن فاضت روحه
إلى بارئها يوم  16أغسطس
.2017

وفاة العازف هال بالين
عن  90عامًا

توفي عازف الدرامز الشهير
هال بالين الذي شارك في
أعمال ناجحة لفنانني كبار
مثل فرانك سيناترا و"ذي
بيتش بويز" ،أمس األول عن
 90عاما على ما ذكرت عائلته.
واشتهر بالين في الستينيات
بعزفه املاهر ،وكان يتنقل
بسهولة بني أنواع موسيقية
مختلفة من بوب وفولك و"أر
أند بي" .وهو شارك في أغان
شهيرة مثل "بي ماي بابي"
(رونيتس) و"بريدج أوفر
ترابلد ووتر" (سايمن اند
غارفنكل) و"سترينجرز إن ذي
نايت" (فرانك سيناترا).
وقال براين ويلسون من
"ذي بيتش بويز"" :أنا حزين
ويخونني الكالم .علمني هال
الكثير وقد ساهم كثيرا في
نجاحنا .كان أعظم عازف
درامز" .وقال نيل بورتناو
مدير أكاديمية "ريكوردينغ
أكاديمي" املانحة لجوائز
غرامي املوسيقية العريقة
إن بالين "أسطورة" ،مشيدا
بمساهماته في "عشرات آالف
األغاني".
(أ ف ب)

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑـ »اﻟﺤﺸﺪ« وﻳﻘﺒﻞ ﺑـ »ﺣﻠﻮل وﺳﻂ« ﻣﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ

ﺑﻐﺪاد ﺗﺮﻓﺾ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺸﻄﺐ رﺳﻮﻣﻬﺎ وﺗﺆﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺣﻴﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻃﻬﺮان ـ ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻳﺒﺪو أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ،ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات
ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻛﻤﺎ دﻋﻮا إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ.

ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻦ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻌﺮاق ،اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ أﻣﺲ،
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ زار ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺑﻼء ،واﻟﺘﻘﻰ
ﺷﻴﻮخ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل
وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻪ ﻓ ــﺎﻟ ــﺢ
اﻟﻔﻴﺎض رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر
اﻷﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺮض
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻗ ـ ــﺎل روﺣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،إن "ﻣ ـﺤ ــﺎرﺑ ــﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﺑﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺸﻌﺐ ا ﻟـﻌــﺮا ﻗــﻲ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻛـ ــﺎن ﻫـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ــﺮ ﻣــﺪﻋــﺎة
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺨــﺮ ﻟـﻠـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ".
وأﺿﺎف روﺣﺎﻧﻲ أن "ﻓﺘﺎوى
ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان
أ ﻣــﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻓــﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻻرﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب وﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
ً
ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
"اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎن وﺳﻴﻜﻮن
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ﻓــﻲ
ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ" .وأﻋ ـ ـ ــﺮب ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ
أن "ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺸﻌﺒﺎن اﻻ ﻳــﺮا ﻧــﻲ
واﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻫﺪاﻓﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺪم
اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ".

ﻋﺮاﻗﺠﻲ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ
ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺘﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ زﻋﻤﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد )إرﻧﺎ(

ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﺋـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻼف دوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن
ﻧـ ــﻮري اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜــﻲ ،ﺧ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ
روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ "إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ أن ﻳﻠﻌﺐ
اﻟﻌﺮاق وإﻳــﺮان دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
دﻋـ ــﻢ وإرﺳ ـ ـ ــﺎء اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،داﻋـﻴــﺎ اﻟــﻰ "اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد".
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ روﺣ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ
اﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺪاد ﺑـ ـ ـ ـ ــﻼده "ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮاق ﻓــﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت" ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ
ان "اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺮاق واﺳﺘﺒﺎب
أﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﻈـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺑ ــﺄﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ﺑــﺎ ﻟـﻐــﺔ ﺑــﺎ ﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ".
وﻗـ ــﺎل ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜــﻲ ،ﻓﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ،اﻧ ــﻪ "ﺟ ــﺮى ﺧ ــﻼل اﻟﻠﻘﺎء
ﺑ ـ ـﺤـ ــﺚ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ وﺳ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺪم ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻤــﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﺬر
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ :إﻳﺮان
ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻼدﻛﻢ ﺣﻠﻮل وﺳﻂ
إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﺮاﻓﻖ
ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻌﺮاق،
ﻟﻬﺎ

أن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﺿـ ـﻄ ــﺮ ﻟـﻠـﻘـﺒــﻮل
ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻛ ــﻲ ﻻ ﺗﻔﺸﻞ
اﻟﺰﻳﺎرة.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر ،إن روﺣﺎﻧﻲ
ﻛــﺎن ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ أﺻــﺮ
ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ ﻗﺒﻮل ﻫــﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف داﺧﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ،
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺣ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـ ــﺪول
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﻟـﻤـﺜــﻞ
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار ،وﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻓ ـﻘــﺪ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻐﺎء رﺳﻮم
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات.
وﺣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر ،ﻓـ ــﺈن
روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء
اﻟـﺘــﺄﺷـﻴــﺮات ﻟﻠﺘﺠﺎر وﻣــﺪﻳــﺮي
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﻲ واﻓ ـ ـ ـ ــﻖ ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ
إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدة.
أﻣـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع
اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
إﻳ ــﺮان ﻗــﺪ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻌــﺮاق
ﻋﺎم  ،1975واﻟﺘﻲ ﻛﺎن روﺣﺎﻧﻲ
ﻳ ـ ـ ــﺄ ﻣ ـ ـ ــﻞ أن ﻳ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ا ﻟ ـ ـﺠـ ــﺎ ﻧـ ــﺐ
اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ اﻋ ــﺎدة اﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺎن
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻀﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع وﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﺚ ﺑ ـﻌــﺾ

اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟـﺤــﺪود اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ
ﻹﺷﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺪر ،ان
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﺧﻂ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ
و"اﺗ ــﻮﺳ ـﺘ ــﺮاد" ﺳــﺮﻳــﻊ ﻳـﻤــﺮ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاق اﻟـ ــﻰ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻟـﺒـﻨــﺎن
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺼــﻞ اﻟـ ــﻰ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ،
ﻷن اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮون ان
اﻟـﻈــﺮوف اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺎ ﻟـﺒــﺖ ﻓﻲ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،وﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻓﻤﻦ
اﻻﻓﻀﻞ ان ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ
ﻣـﺸــﺮوع اﻳـﺠــﺎد ﻃــﺮﻗــﺎت ﺗﺼﻞ
إﻳﺮان إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻓﻘﻂ.
وأﻛــﺪ أن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ رﻓﻀﻮا
اﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎء ﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎدي ﻳ ـﻤ ـﻨ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎرف
اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻻﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـ ـ ــﺎس ان ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻻﻣ ـ ــﺮ
ﺳـ ـﻴـ ـﻌ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﻢ ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻻﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،وﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ
اﻛﺪوا اﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ اﻳـ ــﺮان ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ،
وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟ ــﻼﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺒــﺪﻳــﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﺄي ﻋﻤﻠﺔ اﺧــﺮى ﻏﻴﺮ

رﺋﻴﺴﻲ ﻳﻌﺰز ﻧﻔﻮذه وﻳﺼﺒﺢ اﻷﻗﺮب ﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ...وآل ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻳﻜﺎﻓﺤﻮن ﻟﻠﺒﻘﺎء
•

ﻃﻬﺮان ـــ ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

اﻧﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ إﻳﺮان،
أﻣ ــﺲ ،إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ أول ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ .وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ "ﻓﺎرس" اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أن
رﺋﻴﺴﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات .وﺗﺠﺪر
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن "ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة" ﻫﻮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻋﺰل ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﺜﻮرة ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﺘـﺨــﺎب رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ
أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻗ ــﺪ ﺧ ــﺎض اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻳﻌﺪ رﺋﻴﺴﻲ أﺣﺪ
اﻟـﻤــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟـﺨــﻼﻓــﺔ اﻟـﻤــﺮﺷــﺪ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻲ ﺧــﺎﻣ ـﻨ ـﺌــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺟ ـﻴ ــﺪة ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻌــﺾ ﻗـ ــﺎدة اﻟ ـﺤــﺮس
اﻟﺜﻮري.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺒﺪو أن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺜ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﻼت ﻧ ـﻔ ــﻮذا
ﻓ ــﻲ اﻳ ـ ــﺮان ﻣ ـﻨــﺬ ﺑـﻌـﻀــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﺑ ــﺪأت
ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ .وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺗ ـﺸ ـﺨ ـﻴــﺺ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻌـ ّـﻴــﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ،ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ً
ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻴــﺎرات اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻻت ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ،
ﻗـ ّـﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟــﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋـﻠــﻰ ﺑﺴﺒﺐ
"اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﺑﺴﺒﺐ
رﺋﺎﺳﺔ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻟﻪ".

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات
ﺗﺸﺎرﻛﺎن ﺑﻤﻨﺎورة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ،
اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎورة "اﻟﻌﻠﻢ
اﻷﺣﻤﺮ" ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻠﺲ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻔﺎدا
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
واﻹﻣﺎرات ،وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،وﻫﻮﻟﻨﺪا،
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة .وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن
ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺷﻬﺪ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎورة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ " 80ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻃﺮاز
اف ،35واف ،15واف،16
واف ،"18ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ "اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺣﻤﺮ"،
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ،1975
وﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ دول ﻋﺪﻳﺪة
وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم.

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ

زﻳﺎرة روﺣﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺮاق أﻇﻬﺮت
ﻗﺪرة وﻋﻈﻤﺔ
إﻳﺮان

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺒﺮاء ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ رﺋﻴﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺪر أن اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷدﻣـﻴــﺮال
ﻋـﻠــﻲ ﺷـﻤـﺨــﺎﻧــﻲ اﻳ ّـﻀــﺎ ﻗ ــﺪم اﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘــﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻃﻴﺎف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺿﺎﺋﻲ
ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ اذا ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ "ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻨﻈﺎم"،
ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺮى ﻣﺤﺎوﻻت ﻹﻗﻨﺎع ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
وﻛ ــﺎن أﻧـﺼــﺎر اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺤﺪ
ﺗﺮﺷﺢ ﻧــﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  3دورات
ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ
ً
ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا،

وإذا ﺗــﻢ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸــﻮرى
)اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن( ﻋﻠﻲ ﻻرﻳـﺠــﺎﻧــﻲ ﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑــﺎﻗــﺮ
ﻗــﺎﻟـﻴـﺒــﺎف اﻟـﻌـﻤــﺪة اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃـﻬــﺮان
أن اﻻﺻﻮﻟﻴﻮن ﺑــﺪأوا ﻣﺸﺎوراﺗﻬﻢ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ـﺸــﻮرى اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وأن ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻛﻲ ﻳﺮأس
ﻫﺬه اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻳﺨﻠﻒ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻛﻤﺎ ﺑــﺪأ أﻧﺼﺎر ﻧﺠﺎد ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ أﻳﻀﺎ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮاﺋﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮن أن
ﻳ ـﻘــﻮم رﺋـﻴ ـﺴــﻲ ﺑ ــﺎﻹﻓ ــﺮاج ﻋ ــﻦ أﻋ ـ ــﻮان ﻧـﺠــﺎد
ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠــﻮن ﻛــﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ.

واﻟـﻌــﺮاﻗـﻴـﻴــﻦ ﻳـﺴــﺮي اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻇﺮﻳﻒ

ﻗﻨﺎة

"اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أﻇـﻬــﺮت ﻗــﺪرة وﻋﻈﻤﺔ
إﻳﺮان" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﺗﺮاﻣﺐ زار
اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﻼ وﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
وﺣﻞ ﻓﻴﻬﺎ دون اﺳﺘﻘﺒﺎل.

وﻛ ـ ـ ــﺎن وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﺟـ ـ ـ ــﻮاد
ﻇ ــﺮ ﻳ ــﻒ ﻛـ ـﺘ ــﺐ ،أ ﻣ ـ ــﺲ اﻷول،
ﻋ ـﻠــﻰ "ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ" ،أن روﺣــﺎﻧــﻲ
اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻻول رؤﺳﺎء
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻮرﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ
وﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاب ورﺟـ ـ ــﺎل
أﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ،وأﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎدﺛ ـ ـ ــﺎت أﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،وﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮات ،ورﺑ ـ ــﻂ اﻟـﺴـﻜــﻚ
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ،واﺳـ ـﺘـ ـﺼ ــﻼح ﻧـﻬــﺮ
اﻟﺤﺪودي ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ
ً
 43ﻋـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ  ،وإ ﻗـ ــﺎ ﻣـ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎ ﻃــﻖ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﺗﻌﺎون
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ،وﺗ ـﺒ ــﺎدل
ﺗ ـﺠــﺎري ﺑـ ـ  20ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر،
واﻧ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة
ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
وﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﺖ وﺳ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﻞ اﻋ ـ ـ ــﻼم
ﻋــﺮاﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ رﺋـﻴــﺲ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑــﺮوﻳــﺰ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،أن إ ﻟـﻐــﺎء ر ﺳــﻮم
ﺗــﺄ ﺷـﻴــﺮات ا ﻟــﺪ ﺧــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟـﻠــﺰوار واﻟﺴﻴﺎح اﻻﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ذﻛﺮ ﻣﺴﺆول
إﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ أن اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﻗ ـﻨــﺎة أﺧــﺮى
ﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮان ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدي اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ .وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ "روﻳـ ـﺘ ــﺮز"
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆول ﻗــﻮﻟــﻪ ان "اﻟـﻌــﺮاق
ﻳﻌﺪ ﻗﻨﺎة أﺧــﺮى ﻹﻳــﺮان ﻟﺘﻔﺎدي
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة".
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ واردات
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪا
ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻴﻮاﺻﻞ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻲ .ودﺧﻠﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻫﻮك

ﻋﺮاﻗﺠﻲ
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرن ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻻﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺎس ﻋ ــﺮاﻗ ـﺠ ــﻲ،
أﻣــﺲ زﻳ ــﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎرة
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺮﻳـﻬــﺎ رﺋﻴﺲ
ﺑــﻼده ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن زﻳــﺎرة اﻷﺧﻴﺮ

واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑ ــﺈﻳ ــﺮان ﺑ ــﺮاﻳ ــﺎن ﻫ ــﻮك،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ أن
ﻳﺘﺴﺎء ل اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﻮن ﻋــﻦ دواﻓــﻊ
زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮاق.
وﻓــﻲ أول رد ﻓﻌﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟــﺰﻳــﺎرة ﻗــﺎل ﻫــﻮك إن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺗـﻀــﻊ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻠــﻢ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻓـﻠـﻤــﺎذا
ﺳﻴﻀﻊ روﺣﺎﻧﻲ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ؟".
وأﺿﺎف "إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻴﺎدة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺮاق
ﻓﺈن إﻳﺮان ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺠﻮاب ،ﺗﺮﻳﺪ
إﻳﺮان ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺮﻳﻊ
ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ
ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪاﻣـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،ﻓﺈﻳﺮان
ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮاق ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ".
)ﺑﻐﺪاد ـ وﻛﺎﻻت(

ﻋﻮن :إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺮﻓﺾ رﺳﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ّ
ﺑﺪء ّ
اﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ...وﺗﺮﻗﺐ ﻟﻤﻮﻗﻒ رﻳﻔﻲ
•

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ّ
ُﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن وإﺳﺮاﺋﻴﻞ
ّ
ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺰوار
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻊ
ّ
اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﺘــﻮﻗــﻊ ان ﻳـﺘـﺼـ ّـﺪر ﺟــﺪول
ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،اﻟﺬي ﻳﺰور ﺑﻴﺮوت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ زﻳــﺎرة رﺳﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻮده
اﻟﻰ دول ﻋﺪة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن.
وأﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﻛﻴﻞ
اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم
ﺟـ ــﺎن ﺑ ـﻴ ــﺎر ﻻﻛ ـ ـ ــﺮوا ،ﺧـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟــﻪ ﻟ ــﻪ ﻗﺒﻞ
ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا ،أن "ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳــﺰال
ﻳــﻮا ﺟــﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ،
رﻏﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه"،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ "ﺿﺮورة وﻗﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ".
وأﺷﺎد ﻋﻮن ﺑـ "اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﻮب )اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻞ( ،واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ً
اﻻﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
أﻣﺎم وﻓﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ أن
"ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻋـ ــﺎدة اﻟ ـﻨــﺎزﺣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﻮرﻳ ـﻴــﻦ اﻟــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ".
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان "ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا ﻣﻦ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻠﻎ  167أﻟﻒ ﻧﺎزح ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻮ ﻏﺮاﻧﺪي ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟــﻰ ﺳﻮرﻳﺔ اﻧﻬﻢ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ".
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـ ــﻮن أن "ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎن ﻳـﻌـﻴــﺶ
ا ﺳـﺘـﻘــﺮارا اﻣﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل ا ﻟـﺤــﺪود اﻟﺒﻘﺎﻋﻴﺔ
ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻫ ــﺰم اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﺎت اﻻرﻫ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ .واﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪوء ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ

ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎون
اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻊ ﻗﻮات )اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻞ( ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار".
ّ
اﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،وﻣﻊ ﺑﺪء
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻤﻞء اﻟﻤﻘﻌﺪ
ّ
اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﺬي ﺷﻐﺮ ﺑﺈﺑﻄﺎل "اﻟﻤﺠﻠﺲ
ّ
اﻟﻄﻌﻦ
ا ﻟــﺪ ّﺳـﺘــﻮري" ّ
ﻧﻴﺎﺑﺔ دﻳﻤﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ ّ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻃﻪ ﻧﺎﺟﻲ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﺎرع
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻘﺮ
اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ
ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺨﻮض اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻲ  14أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ إﻋﻼن
وزﻳﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت رﻳﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ّ
اﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟـ ّـﺮﺟــﻮع ﻋﻨﻬﺎ ،إذ أﺷ ــﺎرت ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،أﻣــﺲ،
ّ
إ ﻟــﻰ أن "ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺗﺒﺪأ
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻤﻴﺲ  14ﻣﺎرس اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﺗـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻟ ـﻴــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ  29ﻣ ــﺎرس،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻠﺔ ا ﻟــﺮ ﺟــﻮع ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
اﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء ّ 3
ّ
ﺑﺸﻜﻞ
وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺷﺤﺎن أﻋﻠﻨﺎ
ٍ
ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﺷﺤﻬﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺮﻋﻲ ،وﻫﻤﺎ
ّ
ﻣ ــﺮﺷ ـﺤ ــﺔ ﺗـ ـﻴ ــﺎر "اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ" دﻳـ ـﻤ ــﺎ ﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ،
اﻟـ ـﺘ ـ ّـﻲ ﺳـ ـ ــﺎرع اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﺒ ــﻨ ــﻲ ﺗــﺮﺷ ـﻴ ـﺤ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ "ﺑ ـﻴ ــﺖ اﻟـ ــﻮﺳـ ــﻂ" ،ﺑـﻌــﺪ
ﻗ ــﺮار ّ"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري" إﺑـﻄــﺎل ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﺎ،
واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﻣﺮ ّ
ﻛﺒﺎرة ،ﻧﺠﻞ ﺷﻘﻴﻖ
ّ
ّ
"اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺒﺎرة،
ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ
ّ
ّ
ﻛﻤﺮﺷﺢ ّ
ّ
وﺿﺪ
ﺿﺪ "اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ"
ﻳﺴﻮق ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺬي
ﻓﺮض أو إﺳﻘﺎط أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ
دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﻢ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ا ﻟـﻠــﻮاء أ ﺷــﺮف رﻳﻔﻲ ّﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳــﻮم ﻏﺪ،
ّ
ﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ اﻟ ــﻄ ــﺎﻋ ــﻦ ﻃ ــﻪ ﻧــﺎﺟــﻲ
وﺟﻤﻌﻴﺔ "اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ" ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮم
ّ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺨﻮض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.

ﺣﺼﻞ ﺣﻜﻴﻢ اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ ،اﻟﻌﺎﺋﺪ
إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎزه
ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
أﻣﺲ .وأﺻﺒﺢ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ً
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻻﺟﺌﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2017ﺑﻌﺪ ﻓﺮاره ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻣﻮاﻃﻨﺎ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮاﺳﻢ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮرن.

ﺗﻀﺎرب ﺣﻮل ﺗﻌﺮض
اﻟﺴﺮاج ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل

ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻴﺒﻴﺔ أﻣﺲ،
ﺣﻮل ﺗﻌﺮض ﻣﻮﻛﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﺎﻳﺰ
اﻟﺴﺮاج ﻹﻃﻼق ﻧﺎر ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
ﻣﻄﺎر ﻣﻌﻴﺘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ
ﻗﻄﺮ .وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎر ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "اﻟﻤﺮﺻﺪ
اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ" ،إن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻤﺖ
ﻓﻮر وﺻﻮل اﻟﺴﺮاج إﻟﻰ
أرض اﻟﻤﻄﺎر ﻗﺎدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﻃﺎﺋﺮة ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﻌﺪ
زﻳﺎرة اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ أﻳﺎﻣﺎ .ﻟﻜﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼك ،اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ،
ﻧﻔﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﺴﺮاج ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﻴﺎل أو إﻃﻼق ﻧﺎر.

اﻟﺴﺒﺴﻲ :ﻣﻠﻒ »اﻏﺘﻴﺎﻻت
اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﺒﻼد

رأى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ،ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻣﻠﻒ "ﺟﻬﺎز
اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت اﻟﺴﺮي ﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ أﺻﺒﺢ ّ
ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ" .ودﻋﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ إﻟﻰ
ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص دون ّ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء.
ّ
وﻋﺒﺮ اﻟﺴﺒﺴﻲ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﺑﻌﺪ
أن أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻄﺮوﺣﺎ
ﺑﻘﻮة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺤﻞ
ﻧﻘﺎش ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎت
اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺑﺴﺒﺒﻪ،
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ،ﻫﺬا اﺳﺘﻬﺪاف
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﻈﺮ
ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ وﻧﺘﺨﺬ
ّ
ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ
ﻗﻀﺎء ﻣﻮاز".

دوﻟﻴﺎت ٣٠
ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑـ »ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮري« ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ »اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ«
دلبلا
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● اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻷﻗﺮب ﻟﻘﻴﺎدة »ﻧﺪوة إﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮر«
● ﺗﻈﺎﻫﺮات وﻣﺮﺷﺤﺎن ﻳﻨﺘﻘﺪان ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻓﻀﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ﺧﺮﺟﺖ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺮار
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة  ١٨أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ ،واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻨﺪوة وﻃﻨﻴﺔ ﻹﻗﺮار إﺻﻼح
دﺳﺘﻮري وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎدت
ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻘﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،داﻋﻴﺔ
إﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

ﺧ ــﺮﺟ ــﺖ ﺗـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻋــﺪة
ﻣـ ـ ــﺪن ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺗ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ
ﻓﻮري وﺗﺮﻓﺾ ﺧﻄﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
اﺗ ـ ـﺨـ ــﺬﻫـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء أﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول
ﺑــﺈرﺟــﺎء اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـ ـﻘ ــﺮرة  18أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻷﺟ ـ ـ ــﻞ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﻤ ــﻰ،
ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴ ــﺪا ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻧ ـ ـ ــﺪوة وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟــﻮﺿــﻊ إﺻ ــﻼﺣ ــﺎت دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ،
وﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ـ ــﺪ ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ
ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﻋ ـﻬ ــﺪة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻊ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب ﺑ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻂ
اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،راﻓـ ـﻀـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـ
»ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ« .وردد
اﻟـﻌـﺸــﺮات ﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮات ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
»ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﺮﺣﻞ«.
ً
ً
ّ
وردد اﻟـﻄــﻼب ﺷـﻌــﺎرا واﺣــﺪا
»ﻃـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺻ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺪون ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ
راﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻮن« ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪﻟــﺖ
ﻻﻓﺘﺎت رﻓﺾ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ﺑﻼﻓﺘﺎت ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﻢ ».«4+
وﺗــﻮاﺻــﻞ اﻹﺿ ــﺮاب اﻟﺠﺰﺋﻲ
رﻓﻀﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻣ ــﺲ ،وأﺻ ـﻴــﺐ ﻣﻴﻨﺎء
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺑ ـﺠــﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻠــﻞ أﻣ ــﺲ،
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﺗ ـﺨ ــﺮج
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻷﻛﺒﺮ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺧـﻄــﻮة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـ ــﺎءت ﻏ ـ ــﺪاة ﻋ ــﻮدﺗ ــﻪ ﻣﻦ
ﺳــﻮﻳ ـﺴــﺮا ﺳـﺘـﻨـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺎرع ووﻗـ ــﻒ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺷـ ــﺪة وإﻗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎع اﻷﺣـ ـ ـ ــﺰاب
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺴﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻃﺮﺣﻪ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﺷ ـﻌ ـﺒــﻲ ﻗ ـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎم واﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮ ﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
رﺋـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻼد
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﺮة أﻣ ـ ــﺲ
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ّأوﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﻤــﺪى رﻓــﺾ أو
ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻘﺮارات
ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ أﻛ ـﺒــﺮ
ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ .1999
ّ
وﻛﺮد ﻓﻌﻞ ّأوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات
ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ ،ﺧـ ــﺮج ﺟ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﻮن،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻣﺤﺪودة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻴﺠﻞ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮت ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
ﺻـ ـﻔـ ـﺤ ــﺎت ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ،
ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ »ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮك« ،ﺣ ـ ــﻮل
اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ــﺮاﻫ ــﺎ اﻟﺒﻌﺾ
»ﺧـﻄــﻮة ﻧﺎﺟﺤﺔ« ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﺾ
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻵﺧـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات ﻋﻠﻰ
اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر أن »ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ أﻋـ ــﺎد
وﺟ ـﻬ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻼن اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم« ،ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي وزﻳﺮا أول ﺧﻠﻔﺎ
ﻷﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ،وﺗﻌﻴﻴﻦ رﻣﻄﺎن
ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وﻳﻮﺻﻒ ﺑﺪوي ﺑﺄﻧﻪ ﻇﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎل.

اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺠﺮي
ً
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ
 3أو  4ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت وﻣﻘﻴﺎس
ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
و ﺑـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺪ  3أ ﺳـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺟـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﻟﻌﻤﺎﻣﺮة
ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﺘﻞ ﺻﺤﻴﺎ،
وﺑـ ـ ـ ــﺪأت ﺗ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﻒ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﻣﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ

ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻈﻬﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋـﻠــﻦ
ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ ﻟـﺘــﺄﺳـﻴــﺲ ﻣﺎ
وﺻ ـﻔــﻪ ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم ﺟــﺪﻳــﺪ ﺳـﻴـﻜــﻮن
»ﺑ ـﻴــﻦ أﻳـ ــﺪي اﻷﺟ ـﻴ ــﺎل اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ«.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدد أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﺑـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮة أن
اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي وزﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻖ
اﻷﺧ ـﻀــﺮ اﻹﺑــﺮاﻫـﻴـﻤــﻲ ﺳـﻴــﺮأس
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ »ﻧﺪوة
اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮل
وﺿ ــﻊ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻟﻌﺒﺖ
دورا ﺑــﺎرزا ﻓﻲ ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻦ ﻋﺎم  1954إﻟﻰ
ﻋﺎم .1962
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪر ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﻲ
ﻟ ـ ـ ـ ـ »روﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺮز« ،إن »اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوة
اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻀ ــﻢ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮﺣﻴﺮد،
وزﻫﺮة ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻴﻄﺎط ،واﻷﺧﻀﺮ
ﺑﻮرﻗﻌﺔ«.
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋــﻦ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ أن اﻟـﺠـﻴــﺶ
ً
ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﺪ دورا
ً
ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ،وإﻧﻪ
ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أو
أرﺑﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ إﻗﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ أوﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ــﻰ ،ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴ ــﺪا
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻛ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎءات،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ »اﻟـﻨــﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺣﺼﺮي،
ً
ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ وﻣـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ،ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وذﻟﻚ
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺪوة ،وﺻــﻒ
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ

ﻃﻼب ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺮة ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ »أﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد ﻣـﻨــﺬ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﻼل ﻋﻦ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم .«1962
وﻗــﺎل ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إﻧــﻪ ﺳﻴﺠﺮي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜــﻮ ﻣــﺔ ﻛ ــﻒء ،ﺗﺤﻈﻰ
ﺑـﺜـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ »اﻟ ـﻨ ــﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺮف ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﺗﻌﻬﺪات ﻛﺎن أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ
ﺗــﺮﺷـﺤــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﻣــﺎرس
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،واﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ وﻓـ ــﺎق وﻃ ـﻨــﻲ وﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ،ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻪ
ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ) 82ﻋﺎﻣﺎ(،
اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ  20ﻋﺎﻣﺎ ،وﻧــﺎدرا ﻣﺎ

ﻛﻴﻒ ﻗﺮأت ﺻﺤﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺮارات ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ؟
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة أﻣﺲ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻛﺒﻴﺮ
ﻗﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ اﻟــﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺟــﺮاء ﺣــﻮار وﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ
ﻗﺮاءاﺗﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ.
وﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟﺨﺒﺮ" ﺑﺎﻟﺒﻨﻂ اﻟﻌﺮﻳﺾ" :ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﻤﺪد
اﻟﺮاﺑﻌﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺧﻀﻊ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺪم
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺒﻘﺎء رﺋﻴﺴﺎ.
وﺳ ــﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﻟﻴﺒﺮﺗﻴﻪ" ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ وﻛﺘﺒﺖ

"ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﻤﺪد ﻋﻬﺪﺗﻪ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻮﺛﻮن
داﻟﻴﺠﻴﺮي"" :ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ".
وﻋـﻠـﻘــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟـﻤـﺠــﺎﻫــﺪ" اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺮارات
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ" ،وﻛﺘﺒﺖ
ﻳﻮﻣﻴﺔ "اﻟﻮﻃﻦ" ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت
وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ...اﻟﺤﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ".
واﺧـ ـﺘ ــﺎرت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "اﻟـ ـﺒ ــﻼد" ﻋ ـﻨ ــﻮان" :ﺣ ـ ــﺮاك اﻟ ـﺸــﺎرع
ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻮﻫﺖ "ﻟﻮﺳﻮار داﻟﺠﻴﺮي"
ﺑﻘﺮارات ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑـ 7اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﻳﻮﻣﻴﺔ "
ﻟﻴﻜﺴﺒﺮﻳﺴﻴﻮن".

وﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻋﻨﻮﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻻوﻟﻰ "اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻷول" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ.
وﻛﺘﺒﺖ "ﻟﻮﻓﻴﻐﺎرو" اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ" :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮي
ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ" .وﺗﺤﺪﺛﺖ "ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ" ﻋﻦ ﺷﻌﻮر "ﻣﻨﻘﻮص"
ﺑﺎﻟﻔﺮح ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،وﻛﺘﺒﺖ "ﻟﻮﻛﻮرﻳﻴﻪ":
"ﻧﺼﻒ اﻧـﺘـﺼــﺎر ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻧـﺘـﺼــﺎر" ،أﻣﺎ
"ﻟﻮﺑﺎرﻳﺰﻳﻦ" ﻓﻌﻨﻮﻧﺖ" :اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻵن؟".

ﻳﻈﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻦ ﻣـﻨــﺬ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺠﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2013

اﻋﺘﺮاض وﺧﺮق
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻠﻌﻴﺪ )أﺣﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ(
إن اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺻ ــﺪرﻫ ــﺎ
ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺖ »ﺧ ــﺮﻗ ــﺎ
ﻟـﻠــﺪﺳـﺘــﻮر« ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ
اﻟـﻤــﺮﺷــﺢ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻘــﺎدر ﺑــﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ
ً
ﺗـ ـﺠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪا ﻟ ـ ـ ـ »ﺷـ ــﺮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ«.
وﻛ ـﺘ ــﺐ ﺑـﻠـﻌـﻴــﺪ ،وﻫ ــﻮ رﺋـﻴــﺲ
ﺣــﺰب »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻋﺒﺮ
»ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﻮك«» :ﺗـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪﻧ ــﺎ دوﻣ ـ ــﺎ
ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﺄﺣـﻜــﺎم
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ،وﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
ﺑ ــﺎﺣ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﻪ ،اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟـ ـ ــﻮاردة
ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳـﺘــﻪ ﺧــﺮق ﺻــﺎرخ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«
ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ »رﻓﺾ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻠﻮﻻ
دﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر ﺷــﺮﻋ ـﻴــﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻘ ــﻮﺻ ــﺔ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ اﻷﻧـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻛﻴﻒ
ﻳـﻘـﺒـﻠــﻮن اﻵن ﺑـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ واﻗـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ؟«.
وﻛﺎن ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ،وﻫﻮ رﺋﻴﺲ
ﺣﺮﻛﺔ »اﻟـﺒـﻨــﺎء اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« ،ﻳﺸﻴﺮ
إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺖ ﺑ ـﺘــﺄﺟ ـﻴــﻞ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
واﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق.
و ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺠﻞّ ،
ﺣﻤﻞ

رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت«
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳـﺒــﻖ ،ﻋﻠﻲ
ﺑــﻦ ﻓﻠﻴﺲ ،ﻣــﻦ ّ
ﺳﻤﺎﻫﻢ »اﻟﻘﻮى
ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ
اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻴــﻼء ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣــﺮﻛــﺰ ﺻـﻨــﻊ اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد،
وﻋﻦ »ﺗﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر«
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺔ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺧﺎرج
ﻛــﻞ اﻟـﻨـﺼــﻮص اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ
»ﺟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاﻟـ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ«
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺟ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ« ،وﻗﺎل إن
اﻟﻮﻋﻮد ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﺷــﺢ ﺗ ـﻌــﻮزﻫــﺎ اﻟـﻀـﻤــﺎﻧــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻧـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺴ ــﻖ
اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺰب »اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻛﺮﻳﻢ
ﻃﺎﺑﻮ ،اﻟﺸﻌﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد
رﻓﻀﺎ ﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻣﺤﺬرا
ﻣــﻦ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﺆاﻣﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮة،
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ »ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻠﻢ« ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أن ﻗــﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻻ
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري.
وﻗﺎل إن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺗﻨﺘﻈﺮ رأي اﻟﺸﺎرع ﺑﺨﺼﻮص
ﻣ ـ ــﺎ إذا ﻛ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار

اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ُ
أن ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة.
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،اﺗ ـ ـﺨـ ــﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﻲ واﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻂ اﻟـﺤـﻘــﻮﻗــﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛﺜﺮ
ﺗـﺤـﻔـﻈــﺎ إزاء ﻗ ـ ــﺮارات ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
واﺻـﻔــﺎ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑ ـ »اﻧﺘﺼﺎر ﺟﺰﺋﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺮاك اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ــﻲ« ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا ﻓــﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـﻤـﻄـﻠــﺐ
اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻟــﻢ ﺗﺘﻢ
ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،وﻫــﻮ إﻃــﻼق ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ.

ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،رأى اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون أن
ﻗﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪا
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة
اﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ »ﻟ ـﻤ ــﺪة ﻣ ـﻌ ـﻘــﻮﻟــﺔ« .وﻗ ــﺎل
ﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺮون ،ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ
ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻋـﻤــﺮ ﻏـﻴـﻠــﻪ» :أﺣ ـﻴــﻲ ﻗ ــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻔ ـﺘــﺢ ﺻـﻔـﺤــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة« .ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻃﻠﺒﺖ
زﻋ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺣـ ــﺰب اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋﻦ
ﻣﻨﺢ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮل،
ﻟﺘﺪارك "ﺗﺪﻓﻖ أﻓﻮاج اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ"،
إذا ﻣﺎ اﺿﻄﺮب اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ أزﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4064اﻷرﺑﻌﺎء  13ﻣﺎرس 2019م  6 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

٣١

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻏﻮز ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ و»داﻋﺶ« ﻳﻨﺸﺪ »زواﻟﻪ«
ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻀﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ...وﻏﺮاﻫﺎم :ﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﻹﻳﺮان وروﺳﻴﺎ

ﻏﺮاﻫﺎم وﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻓﺮﻳﺪﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن أﻣﺲ اﻷول

وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺗﺠﺎه اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺴﻴﺎدة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت
اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ،
اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور.

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﺪﻋﻢ اﺗﻔﺎق
إدﻟﺐ وﺗﺮاﻗﺐ
ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ

ﻣ ــﻊ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮاف ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ داﻋ ــﺶ
ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺑﻘﺮب اﻧـﺤـﺴــﺎره وأﻓــﻮل
ﻧﺠﻤﻪ ،وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﻣﻊ »ﻗﻮات
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ« )ﻗ ـﺴــﺪ(،
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ آﺧــﺮ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ »ﻗﺴﺪ«
ﻛﻴﻨﻮ ﻏﺒﺮاﺋﻴﻞ ،أﻣﺲ ،إن »ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻏ ـ ــﻮز ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺔ أو ﺑ ـﺤ ـﻜــﻢ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرض« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪة ،وﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻴــﻦ ﺑﺸﻜﻞ
واﺳـ ـ ـ ــﻊ وﻣـ ـﻜـ ـﺜ ــﻒ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺤ ــﺎور
اﻟﺠﺒﻬﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف ﻏـﺒــﺮاﺋـﻴــﻞ أن »ﻫـﻨــﺎك
ﻣـﻘــﺎوﻣــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ داﻋــﺶ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻤﻔﺨﺨﺔ واﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺤﺮارﻳﺔ«،
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻫـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻘ ــﺎط وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ
ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻣ ـﻘــﺎﺗ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻣ ـﻨ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﺎط »ﻗﺴﺪ«.
ووﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
أدت إﻟــﻰ ﻣﻘﺘﻞ  38ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
و 3ﻣـ ــﻦ »ﻗ ـ ـﺴـ ــﺪ« ﻓـ ــﻲ ﻫ ـﺠــﻮﻣ ـﻴــﻦ
ﺑﺼﺎروﺧﻴﻦ ﺣﺮارﻳﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﻃﻴﺮان اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻧﻔﺬ  20ﻏﺎرة أدت
إﻟ ــﻰ ﺗــﺪﻣـﻴــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎرات
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت
اﻟــﺪﻓــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻣـﺨــﺰﻧـﻴــﻦ ﻟـﻠــﺬﺧـﻴــﺮة
وﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎدة.
واﺗﻬﻤﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺑ ـ ــ»اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻴــﻞ
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ  -اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﻴــﻢ
اﻟـ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﺴ ـﻔ ــﻮر اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ
اﻟﻤﺤﺮم دوﻟ ـﻴــﺎ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻄ ــﺎق واﺳـ ـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺔ وﻫـ ـﺠـ ـﻴ ــﻦ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ »ﻗﺴﺪ«
و»داﻋﺶ«.

ﺛﺒﺎت وإﺑﺎدة
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪث ُ ﻻ ُﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ّـﺮف
ُاﻟ ـﺸــﺮﻳــﻂ ﻋ ـﻨ ــﻪ» :إن ﻗ ـﺘـﻠـﻨــﺎ وإن
أﺑﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺑﻜﺮة أﺑﻴﻨﺎ ،ﻓﻬﺬا ﻧﺼﺮ،
واﻟـﺜـﺒــﺎت ﻫــﻮ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﻳﺤﺒﻪ ا ﻟ ـﻠــﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :إذا ﻛــﺎن
ﻋـﻨــﺪﻧــﺎ آﻻف اﻟـﻜـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات وﻟــﻢ
ﻳ ـﺒــﻖ إﻻ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻜـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات،
ﻓـﻴـﻘــﺎل ﺧـﺴــﺮﻧــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ«.

وأردف » :ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻻء ا ﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺮة
واﻟﻤﺮﺗﺪون ﻗﻄﻌﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻄﺮق.
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﺨ ــﺎﻧ ــﻖ،
ﻳــﺄﺗـﻴـﻨــﺎ رزﻗ ـﻨــﺎ وﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﺤـﻤــﺪ ﻛﻞ
ﻳﻮم ﺑﻴﻮﻣﻪ« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﻨﺼﺮ
ﻗﺮﻳﺐ ...واﻟﺤﺮب ﺳﺠﺎل وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ
اﻟﻤﻌﺎرك«.
وﻳ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ،
ورد اﺳ ـﻤ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ اﻷخ أﺑــﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻳﺒﺪو
أن ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻜﺎﻓﺮون
ﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻮن ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺮ
وﻳﺴﺘﻬﺰﺋﻮن ﺑـﻨــﺎ .ﻳـﻘــﻮﻟــﻮن ﻟﻨﺎ
أﻧﺘﻢ ﺟﻴﺎع وأﻣﺮاؤﻛﻢ ﻳﺘﻨﻌﻤﻮن
وﻳﺄﻛﻠﻮن«.

ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة
وﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ﺑــﺪأﺗ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺤــﺖ ﻋ ـﻨ ــﻮان »وﻳ ـﺸــﻒ
ﺻــﺪور ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ« ،ردا ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ إدﻟ ـ ــﺐ ،ﻫــﺎﺟـﻤــﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮة ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ »اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺎﺋ ــﺐ
اﻟﺤﻤﺮاء« ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻟﻘﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑـﺸــﺎر اﻷﺳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺤــﻮر ﻗﺮﻳﺔ
ﺷﻴﺰر ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﺮدة ﻓﻲ
رﻳﻒ ﺣﻤﺎة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
وأﻛ ــﺪ ﺑـﻴــﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟ ــﻮزارة
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ﻣـﻘـﺘــﻞ ﺟﻨﺪي
وإﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ  ،4ﺧ ـ ــﻼل إﺣ ـﺒــﺎﻃ ـﻬــﺎ
اﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط
اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻒ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺮدة،
ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺔ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ »ﻗ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻋـﻠــﻰ
ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ
اﻧـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎرﻳ ــﺎن ﻓـ ـﺠ ــﺮا ﻧـﻔـﺴـﻴـﻬـﻤــﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« ،اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑـ ــﺎﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﻲ اﻟـ ــﺮوﺳـ ــﻲ
ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﻧﺰع اﻟﺴﻼح.

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮوﻛ ـﺴ ــﻞ ،أﻛ ــﺪ ﻣﻨﺴﻖ
اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﻟ ـ ـ ــﻸﻣ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪة ﺑـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮس

ـﺲ أن اﺗـ ـﻔ ــﺎق روﺳ ـﻴ ــﺎ
ﻣــﻮﻣ ـﺴ ـﻴـ ّ
وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﻨﺐ إدﻟﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ،وأﻣﻞ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻊ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻊ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة »ﺗﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ«.
وﺷ ـ ــﺪد ﻣــﻮﻣ ـﺴ ـﻴــﺲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
ﻋ ـ ــﻮدة اﻟــﻼﺟ ـﺌ ـﻴــﻦ إﻟـ ــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ
وﻓﻲ أﻣﺎن ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻗﺮار اﻟﻌﻮدة
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟـﺜـﻘــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدة
ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ«.

ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،زار
اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ
ﻏ ــﺮاﻫ ــﺎم ،اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن
اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠــﺔ أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﺗـﻌـﻬــﺪ

ﻣﻮازﻧﺔ  :٢٠٢٠زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ...و ٥ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻷﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﺳـﺘـﺒـﻌــﺪت رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاب اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﻧ ــﺎﻧ ـﺴ ــﻲ
ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮﺳـ ــﻲ ،ﺗـ ــﺄﻳ ـ ـﻴـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻋـ ــﺰل
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎء ذﻟﻚ«.
وﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﻧﺸﺮت أﻣﺲ
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ» :ﻟﺴﺖ ﻣﻊ
اﻷول،
ّ
اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ
ﺳﻴﺜﻴﺮ
ـﻪ
ـ
ﻷﻧ
ـﺰل،
ا ﻟ ـﻌ ـ
ّ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻧ ــﻪ
إذا ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك ﺷ ــﻲء ﻣﻘﻨﻊ
وﻗ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﻊ وﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻈـ ــﻰ ﺑ ـﺘ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪ
اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ،ﻓﻼ أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ
أن ﻧ ـﺴ ـﻠــﻚ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ ،ﻷﻧــﻪ
ّ
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﻼد .وﻫﻮ )ﺗﺮاﻣﺐ( ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺎء ذﻟﻚ«.
وﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﺴﺎﻋﺪوه
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺎت ﻋ ـ ـ ــﺪة ،ﻣـ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ
ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ﻳ ـ ـ ــﺮأﺳ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ
اﻟ ـﺨ ــﺎص روﺑ ـ ــﺮت ﻣ ــﻮﻟ ــﺮ ،اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎم
 ،2016واﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻃﺆ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻣﺐ وﻣﻮﺳﻜﻮ.
وأﺛﺎرت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ
ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ أﺻـ ـﻐ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳﺎ أوﻛﺎزﻳﻮ
ﻛـ ــﻮرﺗ ـ ـﻴـ ــﺰ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻲ إﻟ ــﻰ
اﻟـﺠـﻨــﺎح اﻟـﻴـﺴــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺰب
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ،اﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗــﺮﻓــﺾ
ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﺑ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮﺳـ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ
أﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻨﻮاب »ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴــﺄﻟــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺰل«،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺬﻧﺐ ،ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﺔ«.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ّ
ـﺬرﻋ ـ ـ ـ ــﺖ ﻛ ـ ــﻮرﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ ﺑ ـﻤ ــﺎ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎﺗــﻮر ﻟـﻴـﻨــﺪﺳــﻲ
ﻏ ــﺮاﻫ ــﺎم ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ اﻧ ــﻪ »ﻻ ﻳـﺠــﻮز
ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ارﺗ ـﻜــﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺰﻟﻪ« ،وأﺿﺎﻓﺖ» :أﻋﺘﻘﺪ
أن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻳـﻤـﻠــﻚ ﻛﻞ

ّ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣﺲ اﻷول )أي ﺑﻲ آي(
ﺟـ ــﺪار ﻋـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ
 818ﻣﻠﻴﺎرا ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪى  10ﺳ ـﻨــﻮات ،وﺧـﻔــﺾ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  1.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣ ـ ــﻦ اﻹﻧ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎق اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻳـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ
ً
ﻋ ـﺠــﺰا ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر
ﻣ ـ ــﺪة أرﺑـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ .2019
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،إن ﻫ ــﺬا
اﻟـﻄـﻠــﺐ »ﻳــﺆﻳــﺪ اﻟ ـﺘــﺰام اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﻼدﻧـ ـ ـ ــﺎ ووﺿـ ـ ـ ــﻊ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول«.
وﺗ ـﻌ ـ ّـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻮازﻧـ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﻮﺣﻲ
ﻧـﺼــﻮص اﻟ ـﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺑﺮوﻛﺴﻞ :اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻴﻬﻮدي

»اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ« ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻗﺘﻠﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ

ً
ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺠﺪدا ﻋﺰل ﺗﺮاﻣﺐ :ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻨﺎء
اﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﻮد إﻟــﻰ
ﻋﺰﻟﻪ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷوروﺑﻴﻮن ﻋﺪم
ﺛـﻘـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ،
دﻋ ــﺖ ﺑـﻴـﻠــﻮﺳــﻲ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﺤﻠﻒ ﺷـﻤــﺎل اﻷﻃـﻠـﺴــﻲ ﻳﻨﺲ
ﺳـﺘــﻮﻟـﺘـﻨـﺒــﺮغ ،إﻟ ــﻰ إﻟ ـﻘــﺎء ﻛﻠﻤﺔ
أﻣ ــﺎم اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس ﻓــﻲ  3أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻫ ــﻲ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ »رﺳــﺎﻟــﺔ
ﺻﺪاﻗﺔ«.
وﻛﺘﺒﺖ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻀﻢ  29دوﻟﺔ »ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـﺤـﺴــﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪة وﺣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻒ ﺷ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ،
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
واﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ
ﺻ ــﺪاﻗ ــﺔ وﺷـ ــﺮاﻛـ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ
ً
ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻌــﺎ ﻟـﺘـﻤـﺘـﻴــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻨﺎ
اﻟﻤﻬﻢ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻼم
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ
إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻧ ــﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣﺒﻠﻎ
 8.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻣــﻦ ﻣــﻮازﻧــﺔ
 ،2020اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 4.7
ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء
اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ،
واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺮة ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪود
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ ،ﻓﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،أن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻔﻘﺎت د ﻓــﺎ ﻋـﻴــﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 750ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ،و ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ  576ﻣﻠﻴﺎرا ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ،واﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻘــﻲ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﺧ ــﺎرج
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وإﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ 8.6
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻣﻬﺪي ﻧﻤﻮش ) 33ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،واﻟﺬي
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  4أﺷﺨﺎص
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  .2014ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﺪرﻳﺮ )30
ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﺬي دﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﻨﻔﺬ
ﺷﺮﻳﻚ« ﻟﻼﻋﺘﺪاء ،ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺰوﻳﺪه ﻧﻤﻮش ﺑﺎﻻﺳﻠﺤﺔ
واﻟﺬﺧﻴﺮة ،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻔﻴﺲ ﻣﻮرﻳﻮ:
»ﻧﻤﻮش ،اﻧﺖ ﺷﺨﺺ ﺟﺒﺎن.
ﻟﻘﺪ ﻗﺘﻠﺖ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﻀﺮﺑﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،ﻗﺘﻠﺖ
ﻧﺴﺎء ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﻦ
ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ،أﻧﺖ ﺗﻘﺘﻞ ﻷن ذﻟﻚ
ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻣﺘﻌﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ« .وﻋﺒﺮت
أﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻨﺎﺟﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮت
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﺷﺎﺑﻬﺎ ﺟﺪل
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ وﺻﻔﻮه ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت
ﻣﺆاﻣﺮة ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع.

)أ ف ب(

وﻓـ ـ ــﻲ اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاف ﺑـ ـﻘ ــﺮب زوال
دوﻟ ـﺘ ــﻪ ،ﻧـﺸــﺮ »داﻋ ـ ــﺶ« إﺻ ــﺪارا
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻣ ــﺪﺗ ــﻪ  14دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺗ ـﻠ ـﻐ ــﺮام ،ﺣ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻨــﻮان
»ﻣـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟـﺜـﺒــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺎﻏــﻮز«،
أﻧـﺸــﺪ ﻓﻴﻪ »ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻓــﻮق اﻟﺒﺮاﻳﺎ
زاﺋﻞ«.
وﺧ ـ ـ ــﻼﻓ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻪ ،ﺧ ــﻼ
اﻹﺻ ـ ـ ــﺪار ،اﻟـ ــﺬي ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ
»ﻧ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮ« ،اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻨـﻈ ـﻴــﻢ،
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ـﻴ ــﻦ أو
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻋﺪام ،وﺗﻨﺎوب ﻓﻴﻪ  4أﺷﺨﺎص
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻼم ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪﻳ ــﻦ أﻧ ـﻬ ــﻢ
ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻏﻮز.
وﺷـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﻪ ﺷـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺺ ﻳ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻰ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌـﻈـﻴــﻢ ﻣـﻘــﺎﺗـﻠــﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑ ــ«أﺻ ـﺤــﺎب اﻷﺧ ـ ــﺪود« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ
وﺟــﻪ اﻷرض إﻻ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ
اﻟﺒﻐﺪادي )زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( ،وﻻ
ﻳــﻮﺟــﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑـﻤــﺎ أﻧــﺰل
اﻟﻠﻪ وﺣﻜﻤﺖ ﺷﺮع اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺰﻣﻦ إﻻ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
وأﻛ ــﺪ أن ﻣــﺎ ﻳـﺠــﺮي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺑﻘﺪر وأﻣﺮ
وﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ ،وأن اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺜﺒﺎت
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳـﺤـﺒــﻪ اﻟـﻠــﻪ
وﻧﺒﻴﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :اﻷﻣــﻮر ﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺎت دﻧـﻴــﻮﻳــﺔ ،وإن ﻗﻄﻌﻮا
اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ وﺣ ــﺎﺻ ــﺮوﻧ ــﺎ ﻓـﻄــﺮﻳــﻖ
اﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮح ،واﻷﻣﻢ ﻗﺎﺗﻠﺘﻨﺎ ﻷﻧﻨﺎ
أﻗﻤﻨﺎ ﺷﺮع اﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ
اﻟﻀﻴﻘﺔ )اﻟﺒﺎﻏﻮز(«.

دوﻟﻴﺎت

ﻟﻌﺎم  2020ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ
اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ أرﻓﻘﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻄـﻠــﺐ
ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
و ﺗ ـ ـ ــﺆ ﻛ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﻮاز ﻧـ ـ ـ ــﺔ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن إدارة
ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻠﻴﺎر و300
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻤﺼﺮ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟــﻰ
ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ أﻣـ ــﻮال ّ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﺣـﻜــﻢ ﻳـﻤــﺜــﻞ اﻟـﺸـﻌــﺐ،
وﻳ ـﺸ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎﺗ ــﻪ وﻳ ـﺨ ـﻀــﻊ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر أﻳ ـﻀ ــﺎ
إﻟـ ــﻰ ﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ دور اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻟــﻮﻗــﻒ اﻟـﻌـﻨــﻒ وﻓــﻲ
أي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺧـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮازﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪات اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ

اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ  5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
و 300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻣﻨﻬﺎ  5ﻣﻠﻴﺎرات و 40ﻣﻠﻴﻮن
ﻟـﻠـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ،أي أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
واﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮت أن »اﻷوﻟ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ
اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷدﻧـ ـ ــﻰ ﻫ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺊ ﻹﻳﺮان ،واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ »داﻋـ ـ ـ ــﺶ«،
وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن »ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺼــﺮ واﻷردن
وإﺳـ ـ ــﺮاﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ أﻣـ ـ ـ ــﺮ ﺟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﺮي،
ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،وردع ﺟـﻤــﺎﻋــﻲ ﻷي
اﻋ ـ ـﺘـ ــﺪاء ،وﺧ ـﻔ ــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪات
ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ«.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺘ ــﺮف واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ
ﺑـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎدة إﺳـ ـ ـ ــﺮاﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣـﺘـﻬــﺎ  1200ﻛﻠﻢ
ﻣﺮﺑﻊ.
وﻳ ـﻬ ــﺪف ﺗـﻌـﻬــﺪ ﻏ ــﺮاﻫ ــﺎم إﻟــﻰ
دﻋ ــﻢ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،اﻟﺬي راﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ،
ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة  9أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وإ ﻟ ــﻰ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ
ﻹﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول ﺑــﺎﻻﻋـﺘــﺮاف
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮﻻن.

إﻳﺮان وروﺳﻴﺎ
وﺗـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎءل ﻏـ ـ ـ ـ ــﺮاﻫـ ـ ـ ـ ــﺎم» :ﻣ ـ ــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﻧﺎ أﻗﻒ
ﻋـﻠــﻰ إﺣ ــﺪى أﻫ ــﻢ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ دوﻟــﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻟﻤﻦ ﺳﻨﻌﻴﺪﻫﺎ .ﻫﻞ
ﺳﻨﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﻸﺳﺪ؟ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ ذﻟﻚ.
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ذﻟـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ

ﻹﻳ ـ ـ ــﺮان« ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﻗ ــﻊ ﺳـﻔـﻴــﺮﻫــﺎ
ﺟ ــﻮاد ﺗــﺮك آﺑ ــﺎدي زﻳ ــﺎرة ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﺪﻣﺸﻖ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻳـﻘــﻒ
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن» ،ﻫﻞ ﺳﻨﻌﻄﻴﻬﺎ
ﻟــﺮوﺳـﻴــﺎ؟ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ ذﻟــﻚ .وﻟﺬﻟﻚ
ﻓــﺈن ﻓﻜﺮة إﻋـﻄــﺎء ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ«.
وإذ ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث ﻏ ـ ـ ــﺮا ﻫ ـ ـ ــﺎم ﻋــﻦ
اﻷﺟـ ـ ــﻮاء اﻟـﻤـﺸـﺠـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷﺑـﻴــﺾ ﻋﻠﻰ أن »اﻟـﺠــﻮﻻن ﻫﻲ
أرض إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ« ،ﻧﻘﻠﺖ ﻗﻨﺎة
»رﻳـﺸـﻴــﺖ  «13اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻋﻦ
ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ »أزرق
أﺑﻴﺾ« ،اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ،ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﺑﻴﻨﻲ
ﻏﺎﻧﺘﺲ ،أن ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ اﻋﺘﺮاﻓﻪ
ﺑﻀﻢ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻟـﻠـﺠــﻮﻻن ﺧﻼل
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺠﻤﻴﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء
● اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ً
ً
رﻓ ـﻀــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎ ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﻛﺎن
ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻮزي اﻟﺸﺮﺑﺎﺻﻲ ،ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ وزارة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ً
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ »ﺗﺠﺎوزات ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ«.
وﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـﺘـﺠــﺎرة ﻋـﻤــﺮو ﻧـﺼــﺎر ،ﻗــﺎل اﻟـﺸــﺮﺑــﺎﺻــﻲ» :ﻫﻨﺎك
ﻋﺪاء ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎد ،وﻻ
ﺑﺪ أن ﻧﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻨﺎ«.
إﻻ أن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺗــﺮاك ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن رﺟﺎل
ّ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺸﻜﻠﻮن دﻋﻤﺎ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ،ووﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻨﺎك.
وﺗﺎﺑﻊ ﻧﺼﺎر» :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﺗﺠﺎر ورﺟﺎل اﻗﺘﺼﺎد
أﺗﺮاك ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺤﺘﺮﻣﻮن ﺟﺪا« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
دراﺳ ــﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻟــﻮ أوﻗﻔﻨﺎ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺿ ــﺮر ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻧﺴﺘﻮرده ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ«.
اﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻛــﺎﻣــﻞ
ا ﻟــﻮز ﻳــﺮ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وأﻛﺪ أن اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﻄﻮرة آﻣﻨﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2020
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷ ﺣـﻜــﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ وﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺮﺳﻮم.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،وﺻﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ أول اﻟﺮﻛﻦ ﻋﻮض ﺑﻦ ﻋﻮف ،إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أﻣﺲ،
ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة وﺳ ــﻂ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــﻦ دﻋ ــﻢ ﻣـﺼــﺮي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ ﻋـﻤــﺮ اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ ،وﺗـﺸـﺠـﻴـﻌــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﺗ ـﺨــﺎذ ﺧـﻄــﻮات
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺎﻗﻤﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ،وإرﺿﺎء اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻮداﻧﻲ
اﻟﻐﺎﺿﺐ.

أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻔﻈﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮت ﻣﺌﺎت
اﻵﻻف ﻣﻦ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ وﻻﻳﺔ
راﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻮرﻣﺎ .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ
ﻗﺴﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻛﻴﺴﻮ
ﻣﻮﺷﻮﺷﻮﻛﻮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻣﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﻓﻲ
ﺑﻨﻐﻼدش ،إن ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺑﻮرﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ »ﻟﻦ ﻳﻌﺮﻗﻞ
ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل«
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.

اﻟﺒﻴﺮو :ﻣﻤﺜﻞ ﺷﻬﻴﺮ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻴﺮو ﻣﺎرﺗﻦ
ﻓﻴﺰﻛﺎرا ،اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﺮوف
ﺳﻠﻔﺎدور دﻳﻞ ﺳﻮﻻر رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﻮزراء.
وأﻗﺴﻢ ﺳﻮﻻر ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
أﻳﻀﺎ ،اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟـ 18ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  9ﻧﺴﺎء .وﻳﺨﻠﻒ
دﻳﻞ ﺳﻮﻻر 48 ،ﻋﺎﻣﺎ ،ﺳﻴﺰار
ﻓﻴﻼﻧﻮﻳﻔﺎ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ 11
ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺟﻮﻟﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮل
ﻣﺎﻛﺮون ،أﻣﺲ ،ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،اﻟﺘﻲ
وﺻﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺰور ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻻﻟﻴﺒﻴﻼ
اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﺨﺮ ﻓﻲ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﻏﻴﻠﻠﻪ،
اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺎﻛﺮون أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ،
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﻬﻪ إﻟﻰ ﻻﻟﻴﺒﻴﻼ،
ﻟﻴﺨﺘﺘﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑﻌﺸﺎء رﺳﻤﻲ
ﻓﻲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ .وﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻣﺎﻛﺮون ،اﻟﻴﻮم ،ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ،
آﺧﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﺘﺘﻤﻬﺎ ﻏﺪا ،وﻳﺸﺎرك ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎخ »ﻛﻮﻛﺐ واﺣﺪ«،
وﻳﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ 3
ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو ﻣﻊ ﻗﺎدة ﻛﻴﻨﻴﺎ.
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رياضة

األبيض يحتاج ترتيب أوراقه
بعد خسارتي الدوري وكأس االتحاد
اآلسيوي وتراجع المستوى العام
أحمد حامد

تلقى فريق الكويت لكرة
القدم ،خالل أيام معدودة،
خسارتين أمام القادسية في
الدوري الممتاز ،والجزيرة في
كأس االتحاد اآلسيوي ،األمر
الذي يكشف عن خلل كبير في
الكتيبة البيضاء يجب تداركه
قبل فوات األوان.

باتت مكاسب فريق الكويت
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي مـ ـه ــب ال ــري ــح
بالموسم الحالي ،إذا لم يتدارك
األب ـيــض مــا يـمــر بــه فــي الـفـتــرة
األخيرة ،التي شهدت هزيمتين
قــاسـيـتـيــن أمـ ــام ال ـقــادس ـيــة في
الدوري الممتاز ،وأمام الجزيرة
األردنــي ،أمس األول ،في عمان،
ضمن منافسات الجولة الثانية
لمنافسات المجموعة الثانية
بكأس االتحاد اآلسيوي.
وم ــن حـســن حــظ األب ـيــض أن
الخسارتين لم تقصياه من أي
ً
من البطولتين ،ومازال متصدرا
ال ـ ـ ـ ــدوري ب ـ ـفـ ــارق األه ـ ـ ـ ــداف عــن
السالمية ،كما أن الفرصة قائمة
لتعويض خسارته أمام الجزيرة
فيما تبقى من مباريات بالدور
الـتـمـهـيــدي ،عـلـمــا ب ــأن الـكــويــت
تــراجــع إل ــى الـمــركــز األخ ـيــر في
المجموعة الثانية برصيد نقطة
واحدة ،في حين تصدر النجمة
الـلـبـنــانــي الـمـجـمــوعــة بــرصـيــد
 4نـ ـق ــاط ،بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف عــن
الجزيرة الوصيف ،وحل االتحاد
الـســوري ،الــذي سبق أن تعادل
مــع الـكــويــت بالجولة السابقة،
في المركز الثالث برصيد نقطة
واحدة.
ومــن خــال مــا قــدمــه الكويت
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــإن
الـفــريــق يـعــانــي سـلـبـيــات يجب
االلتفات إليها ،لتعديل المسار
وال ـع ــودة بـقــوة فيما تبقى من
مباريات الموسم الجاري.
وفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوم ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األبيض أن قوته محصورة فيما

يقدمه اإليفواري جمعة سعيد،
وف ـي ـصــل زايـ ـ ــد ،ف ـفــي حـ ــال كــان
الثنائي في أوج عطائهما ،فإن
األبـيــض ي ــؤدي بـصــورة جيدة،
وال ـع ـكــس صـحـيــح ،األمـ ــر ال ــذي
يـحـتــم عـلــى ال ـج ـهــاز الـفـنــي في
الكويت االلتفات إليه ،وتفعيل
دور األوراق األخرى التي يملكها
الـ ـف ــري ــق ،أم ـ ـثـ ــال ط ـ ــال ج ـ ــازع،
وحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،وش ــري ــدة
الشريدة ،وغيرهم من الالعبين
المميزين.
ك ـم ــا ت ـك ـم ــن أزم ـ ـ ــة األب ـي ــض
بــال ـم ـبــاريــات األخ ـي ــرة ف ــي عــدم
وج ـ ــود ص ــان ــع ل ــأل ـع ــاب ،وهــو
م ــا ي ـق ــوم ب ــه بـ ـص ــورة مـقـبــولــة
الـ ـت ــونـ ـس ــي ح ـ ـمـ ــزة لـ ـحـ ـم ــر مــع
األبيض في الدوري الممتاز ،إال
أن الالعب غير مسجل آسيويا،
وه ــو مــا يــوجــه أصــابــع االتـهــام
لـلـجـهــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة محمد
عبدالله ،السيما أن االستعانة
بالبرازيلي لوكاس في القائمة
اآلسيوية على حساب لحمر لم
تضف لألبيض.
كـمــا يـجــب إع ـ ــادة الـنـظــر في
ت ــوظ ـي ــف ب ـع ــض ال ــاع ـب ـي ــن فــي
صفوف األبيض ،السيما حميد
ميدو ،وعصام العدوة ،فالثنائي
غـ ـي ــر قـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى اإلق ـ ـ ـنـ ـ ــاع فــي
مركزي الظهير األيسر ،والوسط
المدافع.

أداء باهت
عـ ــاب ال ـك ــوي ــت ف ــي مــواج ـهــة
الـجــزيــرة األردنـ ــي ،أم ــس األول،

جانب من لقاء الكويت والجزيرة األردني
ع ــدم قــدرتــه عـلــى ال ــوص ــول إلــى
م ــرم ــى الـ ـمـ ـن ــاف ــس ،فـ ــي ال ــوق ــت
الذي كانت المساحات الشاسعة
موجودة في خطوطه الخلفية،
ك ـمــا ك ــان جـلـيــا ال ـن ـقــل الـبـطــيء
لـلـكــرة مــن قـبــل ربــاعــي الــوســط

النصر يواجه الفيصلي  22الجاري ويواصل
استعداداته للكويت
●

حازم ماهر

ظاهر العدواني

توصلت إدارة نــادي النصر مع نظيرتها
في الفيصلي السعودي ،إلــى اللعب
وديا  22الجاري ،في حال دخول
ال ـف ــري ــق ف ــي م ـع ـس ـكــر تــدري ـبــي
ب ــال ـب ــاد ،أم ــا ف ــي ح ــال تــراجــع
مـســؤولــي ال ـنــادي الـسـعــودي
عــن المعسكر ف ــإن العنابي
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
ذاتـ ـ ـ ــه الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،ضـمــن
االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ل ـب ـطــولــة
ك ــأس سـمــو األم ـيــر ،التي
تنطلق  28الجاري.
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر
اس ـت ـع ــدادات ــه لـمــواجـهــة
الـكــويــت ،الـمـقــررة مساء
األحد المقبل ،والمؤجلة
م ــن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة
الخامسة عشرة لدوري
فيفا لـلــدرجــة الممتازة،

ً
الكويت يتوج رسميا بلقب
دوري الناشئين تحت  17سنة

ناشئو الكويت يحملون درع البطولة

●

عبدالرحمن فوزان

ً
توج فريق الناشئين تحت  17سنة بنادي الكويت رسميا ،أول
أمس األول ،بلقب دوري كرة القدم ،وذلك بعد تعادله السلبي مع
نظيره العربي في الجولة الـ 14واألخيرة من المسابقة.
ورفــع الكويت رصـيــده فــي ص ــدارة سلم الترتيب الـعــام إلى
 40نقطة ،بينما وصل العربي إلى  35نقطة في المركز الثاني.
وقام بتتويج األبيض بعد المباراة عضو مجلس ادارة اتحاد
الكرة رئيس لجنة المسابقات خالد الشمري.
ً
يذكر أن الكويت قد ضمن تحقيق اللقب حسابيا منذ نهاية
الجولة قبل األخيرة.

طالل الفاضل ،وعصام العدوة،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـب ــريـ ـك ــي ،وأي ـض ــا
فيصل زاي ــد ،واألخ ـيــر بــالــغ في
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ـك ــرة م ــع جـمـعــة
سعيد ،من دون نتيجة تذكر.
كــذلــك ل ــم ي ـكــن أداء األطـ ــراف

الفحيحيل يجهز أبوعمارة للقاء القادسية

وحتى أمــس ال يعلم الجهاز الفني ما إذا كانت
هناك نية لدى القائمين على المنتخب األولمبي
بالسماح لالعبين الثالثة ،مشعل فواز ويوسف
الرشيدي وحمود عايض ،بالمشاركة أمام األبيض
من عدمه ،علما أن الجهاز يضع جميع االحتماالت
في اعتباره.

العدواني :الدوري يجهز الالعبين للكأس
ق ــال م ــدرب الـنـصــر ظــاهــر ال ـعــدوانــي إن ــه تمت
الموافقة على إقامة المباراة المؤجلة أمام الكويت
األحد المقبل ،ألنها تعد بروفة جادة لبطولة كأس
سمو األمير ،مضيفا أن ضمان البقاء في الدوري
الممتاز ،وعدم الدخول في دوامة صراع الهبوط
جعله يفكر فيما هو قادم ،واستغالل المباراة في
تجهيز الالعبين.
وأض ـ ــاف الـ ـع ــدوان ــي ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ــه واج ــه
القادسية السبت الماضي فــي الجولة األخيرة
ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة ،وال ـت ــي
انتهت بالتعادل السلبي ،بنفس التشكيلة التي
سيخوض بها لقاء الكويت ،للوقوف على أبرز
سلبيات وإيجابيات الفريق في الوقت الراهن.

فــي الـفــريــق األب ـيــض بــالـصــورة
المطلوبة في ظل ابتعاد ميدو
عن مستواه ،ومحاوالت سامي
ال ـص ــان ــع ال ـت ــي ل ــم ت ـجــد ال ـعــون
على مدار شوطي المباراة ،كذلك
افتقد األبيض ترابط الخطوطـ،

والــدعــم مــن الــوســط والـهـجــوم
للخط األمامي الذي بقي معزوال
عــن الـفــريــق ط ــوال ال ـم ـبــاراة ،ما
سهل مهمة الفريق األردني.
يـ ـسـ ـت ــأن ــف ف ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــوي ــت
اع ـت ـب ــارا م ــن الـ ـي ــوم تــدري ـبــاتــه،

محمد دهيليس

يسابق الجهاز الطبي للفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل
لتجهيز الـمـحـتــرف األردنـ ــي مـنــذر أبــوع ـمــارة مــن أج ــل اللحاق
بالمباراة التي سيخوضها األحمر أمام القادسية مساء األحد
الـمـقـبــل ،والـمــؤجـلــة مــن الـجــولــة الـخــامـســة عـشــرة ل ــدوري فيفا
للدرجة الممتازة.
ويعد أبوعمارة من أفضل العبي الفحيحيل في الوقت الحالي،
إن لــم يكن األفـضــل بالفعل ،حيث يعول عليه الجهاز الفني
بقيادة المدرب محمد دهيليس كثيرا لقيادة زمالئه في
المباراة الصعبة ،التي يخوضها األحمر بحثا عن
الفوز ،أو حتى التعادل ،للتمسك بآماله في البقاء
بالدوري الممتاز وعدم الهبوط لدوري الدرجة
األولى .وأكد دهيليس أن مباراة القادسية في
غــايــة األهـمـيــة بالنسبة للفريق ،مضيفا أن
فرصة مشاركة أبوعمارة فيها تبدو كبيرة.
وبعيدا عن أبوعمارة فليس هناك إصابات
أو إيقافات ،لذلك فالصفوف تبدو مكتملة.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ــه ي ـ ــدرك ت ـمــامــا رغـبــة
ال ـقــادس ـيــة ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز ف ــي هــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى آمـ ــالـ ــه فــي
المنافسة على لقب بطولة الــدوري ،ال
سيما بعد نجاحه في الجولة الماضية
في تحقيق الفوز على األبيض بهدفين
مقابل هــدف ،وهــو األمــر الــذي يضعه
في اعتباره تماما.

اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـم ــواج ـه ــة كــاظ ـمــة
المقررة  18الـجــاري ،وكــان وفد
الفريق عاد أمس قادما من عمان
بعد أن واجــه الجزيرة األردنــي
وخسر بهدف من دن رد.

تحويل براعم برقان
إلى «االنضباط»
أع ـ ـلـ ــن عـ ـض ــو م ـج ـلــس
إدارة اتـ ـح ــاد كـ ــرة ال ـقــدم
رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
علي الديحاني ،أن اللجنة
ع ـ ـقـ ــدت اجـ ـتـ ـم ــاع ــا أم ــس
األول ،قررت خالله اعتبار
فريق برقان خاسرا أمام
القادسية بثالثة أهــداف
دون رد في دوري البراعم،
بعد انسحاب برقان ،مع
تحويل الواقعة إلى لجنة
االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط ،الت ـ ـخـ ــاذ مــا
تــراه مناسبا مــن قــرارات
ضد النادي المنسحب.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـنــة
اتـ ـ ـخ ـ ــذت قـ ـ ــرارهـ ـ ــا ب ـف ــوز
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة وت ـ ـحـ ــويـ ــل
برقان لـ"االنضباط" بناء
على اللوائح ،واالستناد
إلــى المادة  20من الئحة
دوري الـصـغــار ،والـمــادة
 32م ـ ـ ــن ال ئ ـ ـ ـحـ ـ ــة ل ـج ـن ــة
المسابقات.

ً ً
العربي انتزع فوزا صعبا من برقان في دوري اليد

●

محمد عبدالعزيز

حـ ــافـ ــظ فـ ــريـ ــق الـ ـع ــرب ــي عـلــى
وص ــاف ــة ال ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز لـكــرة
اليد بـ  6نقاط ،بعدما انتزع فوزا
صـعـبــا مــن نـظـيــره ب ــرق ــان ،الــذي
تــراجــع للمركز الــرابــع ب ــ 3نقاط،
بنتيجة  ،30-31في المباراة التي
جمعتهما أمس األول على صالة
مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية
في الجولة الخامسة واألخيرة من
القسم األول (الذهاب) للمسابقة.
وفي مباراة أخرى جرت أمس
األول ،ض ـم ــن ال ـم ــرح ـل ــة ذاتـ ـه ــا،
ف ــاز كــاظـمــة عـلــى الـســالـمـيــة -24
 ،20لـيــرفــع رص ـيــده إل ــى  5نقاط
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ،ف ـي ـمــا ظــل
"الـ ـسـ ـم ــاوي" بـنـقـطــة واحـ ـ ــدة في
المركز األخير.
وستتوقف منافسات البطولة
خالل الفترة المقبلة ،الستضافة
نادي الكويت البطولة اآلسيوية
الـ ـ ـ ــ 21ل ــأن ــدي ــة أبـ ـط ــال ال ـ ـ ــدوري،
اع ـت ـبــارا مــن  20ال ـجــاري حـتــى 2
أبــريــل الـمـقـبــل ،وسـيـشــارك فيها
بجانب الكويت فريق كاظمة.

العربي وبرقان
اتسمت مباراة العربي وبرقان

بـ ــاإلثـ ــارة والـ ـن ــدي ــة ،وبــأفـضـلـيــة
واضـحــة للعرباوية مــن البداية،
بفضل الدفاع الجيد عن المنطقة،
والـ ـهـ ـج ــوم ال ـس ــري ــع الـ ـ ــذي أرب ــك
برقان ،الذي ظهر بأداء غير مقنع،
وع ــان ــى كـثـيــرا وج ــود مـســاحــات
بين مدافعيه استغلها مهاجمو
العربي في االختراق والتسجيل،
إضــافــة إل ــى ع ــدم تــوفـيــق حــارس
م ــرم ــاه س ـل ـمــان م ــزع ــل ،م ــا منح
الـعــربــي الـفــرصــة لحسم الـشــوط
األول لمصلحته .13-18

انتفاضة برقان
ورغم البداية المتعثرة لبرقان
في الشوط الثاني ،بعد طرد العبه
محمد علي بالبطاقة الحمراء (،)5
فإن الفريق انتفض سريعا ،بعدما
غ ـ َّـي ــر م ــدرب ــه الـ ـج ــزائ ــري مـحـمــد
م ـس ـع ــودان دف ــاع ــه رج ــا لــرجــل،
ودف ــع بــالـحــارس فهد ك ــرم ،الــذي
تــألــق بشكل الف ــت فــي ال ــذود عن
مرماه ،وتنفيذ الهجوم المعاكس،
ما أعاد االتزان لفريقه.
الـ ـغ ــري ــب أن م ـ ــدرب ال ـع ــرب ــي،
السلوفيني ماجيك ،ساهم بشكل
فعال في عودة برقان عندما طلب
وقتا مستقطعا غير مبرر (،)12
وهــو متقدم  17-23اسـتـفــاد منه

خصمه مـسـعــودان بشكل كبير،
وتمكن من تقليص الفارق ،وأدرك
التعادل ( )26-26في الدقيقة ،20
بـعــد تــألــق ثـنــائــي الـهـجــوم سعد
سالم وعبدالعزيز نجيب ،وتفعيل
دور األجنحة.
و قـبــل دقيقتين عـلــى النهاية
خ ـ ـسـ ــر ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ن ـج ـم ــه
عبدالعزيز نجيب ،بطرد مؤقت،
ما منح الفرصة للعربي لتسجيل
هـ ــدف ال ـت ـق ــدم وإنـ ـه ــاء ال ـم ـب ــاراة
لمصلحته ،وأدار اللقاء الحكمان
جاسم السويلم وأحمد الجمياز.

الظهور األول للساحل
وت ـقــام ال ـيــوم م ـبــاراتــان ضمن
المرحلة الثانية مــن المجموعة
األولـ ـ ــى لـ ـ ــدوري ال ــدرج ــة األولـ ــى
للعبة ،حيث يلتقي في الخامسة
مـســاء الفحيحيل ب ــدون رصـيــد،
ب ـعــد خ ـســارتــه م ــن ال ـي ــرم ــوك في
الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــع الـ ـس ــاح ــل،
الذي أعفته القرعة من اللعب في
الجولة الماضية .وفي السادسة
وال ـن ـصــف م ـســاء يـلـعــب الـشـبــاب
مع اليرموك ،والفريقان برصيد
واحد ،ولكل منهما نقطتان ،على
صالة االتحاد بالدعية.

عبدالله مصطفى يحاول المرور من مدافعي برقان (تصوير جورج ريجي)

ةديرجلا
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 3مباريات في افتتاح القسم الثاني من «ممتاز السلة»

رياضة
الكويت بطل دوري ناشئي
الكرة الطائرة

القادسية في مواجهة قوية أمام كاظمة
جابر الشريفي

تقام اليوم ثالث مباريات في
افتتاح منافسات القسم الثاني
من الدوري الممتاز لكرة السلة،
حيث يلتقي القادسية مع
كاظمة ،والكويت مع الشباب،
والجهراء مع القرين.

ت ـف ـت ـتــح ال ـ ـيـ ــوم م ـنــاف ـســات
ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي مـ ــن الـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،حيث
يلتقي في الساعة  4:30مساء
ال ـكــويــت م ــع ال ـش ـب ــاب ،تليها
م ـب ــاراة ال ـقــريــن م ــع ال ـج ـهــراء،
ثم لقاء القادسية مع كاظمة،
وتقام المباريات الثالث على
صالة فجحان هالل المطيري
بنادي القادسية.
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ف ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــوي ــت
ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـفـ ــرق ب ــرصـ ـي ــد 10
نقاط بال هزيمة ،ويأتي بعده
القادسية بـ  9نقاط ،وكاظمة
ً
ثــال ـثــا ب ـ ـ  8ن ـق ــاط ،وال ـج ـهــراء
ً
راب ـ ـعـ ــا  7ن ـ ـقـ ــاط ،والـ ـق ــري ــن 6
نقاط ،وأخيرا الشباب  5نقاط.
وي ـ ـقـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
م ــن ق ـس ـم ـيــن ،ع ـلــى أن يـتــوج
باللقب مــن يجمع أ كـبــر عــدد
من النقاط.
وت ـبــرز مــواجـهــة الـقــادسـيــة
مع كاظمة في هذه الجولة ،إذ
يسعى "األصـفــر" إلــى تحقيق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،ل ـ ـم ـ ـطـ ــاردة م ـنــاف ـســه
الكويت ،باعتبار أنه سيواجهه
ف ــي األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل لحسم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
ي ـت ـش ـبــث ك ــاظ ـم ــة ب ــآم ــال ــه فــي
المنافسة على اللقب عبر الفوز
في مباراة اليوم على منافسه.

وي ـعــانــي ال ـفــري ـقــان ضغط
ج ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ب ـش ـكــل
كبير ،بمعدل ثــاث مباريات
في األسبوع الــواحــد ،لــذا فإن
المدرب الذي سيوزع مجهود
العبيه على المباراة ،من خالل
التبديالت ،سيظفر بنقطتي
ال ـ ـفـ ــوز ،وه ـ ــو أم ـ ــر ي ـص ــب فــي
مصلحة "األص ـف ــر" ،المتالكه
ً
العـبـيــن بـ ــدالء أق ـ ــوى ،قـيــاســا
باحتياط العبي كاظمة ،الذين
غــالـبـيـتـهــم م ــن ف ـئــة ال ـش ـبــاب،
وتنقصهم الخبرة.
ولـعــل "الـبــرتـقــالــي" يتميز،
دون غ ـ ـيـ ــره ،بـ ــوجـ ــود أف ـضــل
ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ف ــي ال ـب ـطــولــة،
وه ــو أح ـمــد ال ـب ـلــوشــي ،ال ــذي
س ـي ـق ــع عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه ال ـح ـمــل
األك ـ ـ ـبـ ـ ــر فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم
ل ـق ـي ــادة ف ــري ـق ــه ن ـح ــو الـ ـف ــوز،
إض ــاف ــة إل ــى الـمـتـمـيــز محمد
أشـكـنــانــي ،وعـبــدالـلــه توفيق
صاحب السرعة الفائقة ،في
الوقت الــذي سيعول المدرب
ال ـم ـق ــدون ــي ل ـس ـلــة "األص ـ ـفـ ــر"
ج ـ ـ ــوردانـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـهـ ــود
صانعي ألعابه عبدالمحسن
مرتضى وبدر العتيبي وقوة
عبدالعزيز الحميدي وعبدالله
ســالـمـيــن ف ــي االخ ـ ـتـ ــراق ،إلــى
جانب تميز صالح اليوسف

أحرز فريق الكويت لقب
دوري الناشئين تحت 15
سنة للكرة الطائرة ،برصيد
 32نقطة ،إثر فوزه على
برقان بثالثة أشواط مقابل
ال شيء ،في المباراة التي
جمعتهما أمس األول.
وجاء القادسية في المركز
الثاني بـ 26نقطة ،بعد فوزه
على كاظمة ،الذي حل ثالثا
بـ 24نقطة ،في مباراتهما
التي جرت أمس األول أيضا
على صالة مركز سلطان
بنادي القادسية في الجولة
األخيرة للمسابقة.
وقام عضو اللجنة المؤقتة
التحاد الكرة الطائرة
عبدالله كايد ،وعضو
مجلس إدارة نادي الكويت
مدير اللعبة محمد النصف،
بتوزيع الجوائز على
الالعبين.

جانب من لقاء سابق بين القادسية وكاظمة
وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن الـ ـسـ ـه ــو فــي
المتابعة أسفل السلة.
وفي المباراة الثانية ،التي
تـجـمــع ال ـكــويــت م ــع الـشـبــاب،
يبدو بها األول على موعد مع

 110طالب يشاركون في بطولة التميز
لمدارس التربية الخاصة
قال أمين سر نادي المعاقين ناصر العجمي ،إن استضافة النادي
لـبـطــولــة الـتـمـيــز األولـ ــى ل ـم ــدارس الـتــربـيــة ال ـخــاصــة ألل ـعــاب الـقــوى
والبوشيا التي انطلقت امس تهدف إلى اكتشاف المواهب من ذوي
االعاقة في سن مبكرة ،واستقطابها لممارسة رياضتهم المفضلة
في النادي.
   وأضــاف العجمي على هامش البطولة التي تستمر يومين إن
البطولة تنظمها مدرسة الرجاء في قطاع التربية الخاصة للمرحلة
االبتدائية ،وتشهد مشاركة نحو  110طالب من ست مدارس في كل
المراحل الدراسية الثالث.
وذكــر أن البطولة تتضمن اقامة مسابقات في ألعاب دفــع الجلة
ورمــي القرص والصولجان والوثب الطويل والجري على الكراسي
المتحركة ،إضــافــة إلــى ريــاضــة البوشيا ل ــذوي االعــاقــات الـشــديــدة،

متوقعا ان تفرز البطولة عددا من الالعبين الجيدين الذين سيكون
لهم دور في النادي بالسنوات المقبلة.
   ولفت الى أن العبي منتخب الكويت في رياضات كرة السلة على
الكراسي المتحركة وألعاب القوى وكرة الطاولة سيشاركون الطالب
في بعض المسابقات بصورة غير تنافسية (استعراضية) ،لتشجيعهم
على ممارسة الرياضة واالنضمام إلــى الـنــادي ،ليكونوا أبطاال في
رياضة المعاقين الكويتية في المستقبل.
   وثمن العجمي تعاون مدير إدارة المدارس الخاصة في وزارة
التربية الدكتور سليمان الالفي وتعاونه مع النادي في تنظيم هذه
البطوالت التي لها فوائد كبيرة للشباب من ذوي اإلعاقة ،مؤكدا أن
النادي لن يدخر جهدا في دعم الشباب الرياضيين من هذه الفئة في
(كونا)
				
كل الرياضات.

«بخيت» إلسطبل الدعية يقتنص
كأس األمير في الفروسية
ُ
ت ـ ـ ـ ــوج ال ـ ـ ـجـ ـ ــواد "بـ ـخـ ـي ــت"
السطبل الدعية العائد إلى
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـل ـمــان
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـج ــوك ــي مــوس ـيــه
بكأس حضرة صاحب السمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد على مسافة  2400متر
لـلـجـيــاد ســن  4و  5سـنــوات
بزمن  2.30.8دقيقة ،الذي قيد
ً
فيه  16جوادا وتبلغ جائزته
 20أل ــف دي ـن ــار ،ف ــي الـشــوط
ال ـخ ــام ــس ض ـمــن مـنــافـســات
االجتماع الـ  16لسباق الخيل
الــذي أقيم في مضمار نادي
الصيد والفروسية.
وق ــام ممثل سـمــو األمـيــر،
م ـحــافــظ ال ـف ــروان ـي ــة الـشـيــخ
فيصل المالك بحضور مدير
عــام الهيئة العامة للرياضة
د.حـ ـم ــود فـلـيـطــح ون ــواب ــه د.
ص ـ ـقـ ــر الـ ـ ـم ـ ــا وعـ ـ ـل ـ ــي مـ ـ ــروي
وم ـش ـع ــل الـ ـه ــدب ــه وم ـح ـم ــود
اب ـ ــل ورئ ـ ـيـ ــس ن ـ ـ ــادي ال ـص ـيــد
وال ـف ــروس ـي ــة ال ـش ـيــخ ض ــاري
ال ـف ـه ــد وأمـ ـي ــن ال ـس ــر الـشـيــخ
صباح الفهد بتسليم الكأس
إلى اسطبل الدعية.
كما فــاز الـجــواد "تراحيب"

تسليم الكأس إلي اسطبل الدعية
ً
للدعية أيضا بالشوط األول
على مسافة  1000متر مختلط
أفــراس ،بقيادة الجوكي علي
الفرماوي بزمن  58.8دقيقة.
وفي الشوط الثاني لجياد
الــدرجــة الـثــالـثــة عـلــى مسافة
 1800متر ،فاز الجواد "باتل"
للفرماوي بكأس الفارس حمد
نــايــف الــدبــوس بــزمــن 1.50.3
دقيقة.
وف ـ ــاز الـ ـج ــواد "هـ ــا شـمــة"
السطبل دسمان بكأس الشيخ

د .إبراهيم الدعيج في الشوط
الثالث على مسافة  1200متر
لجياد اإلنتاج المحلي بزمن
 1.12.1دقيقة.
وف ــي ال ـش ــوط ال ــراب ــع على
مـ ـس ــا ف ــة  2000مـ ـت ــر لـلـخـيــل
العربية األصـيـلــة ،على كأس
عـمـيــد اس ـط ـبــل ب ـي ــان الـشـيــخ
فهد جابر األحمد ،فاز الجواد
"ديجوكيت" إلسطبل النشاما
بــالـمــركــز األول بــزمــن 2.20.1
دقيقة.

نقطتي الفوز والمحافظة على
الصدارة ،نظرا للفارق الفني
الكبير بين الفريقين.
أما المباراة األخيرة ،التي
تـجـمــع ال ـج ـه ــراء م ــع ال ـقــريــن،

العبو األولمبياد الخاص الكويتي
خاضوا المباريات التصنيفية
قالت المديرة الوطنية لألولمبياد الخاص،
رحاب بورسلي ،إن منتخب الكويت خاض أمس
المباريات التصنيفية في األلعاب التي يشارك
فيها بــدورة األلـعــاب العالمية ال ــ 15لألولمبياد
الخاص ( 2019إعاقات ذهنية) المقامة في دولة
اإلمارات.
وأض ــاف ــت بــورس ـلــي أن األول ـم ـب ـيــاد الـخــاص
الكويتي يشارك بألعاب كرة القدم (الموحد) ،وكرة
السلة للفتيات (موحد) ،وكرة اليد بنين (موحد)،
وكرة الريشة الطائرة فتيات (موحد) ،ورفع األثقال
فتيات وتنس الطاولة للفتيات وألـعــاب القوى
للفتيات والبولينج للفتيات والفتيان.

●

القاهرة  -ةديرجلا

تلوح فــي األفــق ب ــوادر أزمــة شــديــدة بين الـنــادي األهـلــي المصري
واتحاد الكرة ،بسبب موافقة مجلس األخير على تأجيل لقاء نادي
الزمالك بــالــدوري الممتاز ،أمــام المقاولون الـعــرب ،إلــى  20الـجــاري،
بدال من  14من نفس الشهر ،بحجة ارتباط األبيض بمواجهة مهمة
ومصيرية أمــام فريق نصر حسين داي الجزائري خــارج األرض في
بطولة الكونفدرالية اإلفريقية.
ويتمسك األهـلــي بــأن تـقــام م ـبــاراة المنافس أم ــام الـمـقــاولــون في
موعدها ( 20مارس) ،ويرفض أن يتم تأجيلها مرة أخرى ،خاصة أن
توقيت إقامتها سيشهد غياب العناصر الدولية بالفريق األبيض،
وتحديدا الثالثي األجنبي ،فرجاني ساسي وحمدي النقاز وخالد
بوطيب ،بسبب األجندة الدولية.
وعلمت "الجريدة" أن النادي األحمر هدد بعدم مواجهة الزمالك في
قمة الكرة المصرية  30الجاري بالدوري ،في حالة قيام اتحاد الكرة
بتأجيل لقاء األبيض مع المقاولون للمرة الثانية.
على جانب آخر ،حصل أحمد الشيخ على وعد من الجهاز الفني،
بقيادة مارتن السارتي ،بمنحه فرصة المشاركة في المباريات المحلية،
بعد أن تخلص تماما من اإلصابة وأصبح الئقا من الناحية الطبية
لالحتكاك القوي داخل المستطيل األخضر.
وتحدث سيد عبدالحفيظ ،مدير الكرة ،مؤخرا ،مع الالعب ،وطالبه

وأوضحت أن المباريات التصنيفية تهدف الى
تحديد المستويات والفئات وتقسيم المنتخبات
الــى مجموعات ،مبينة أن جميع األلـعــاب التي
تشارك فيها الكويت ستقام مبارياتها التصنيفية
في أبوظبي ،ماعدا مباريات تصنيف ألعاب القوى
ستقام في دبي.
يذكر أن دورة األلعاب العالمية الـ 15لألولمبياد
الخاص ( 2019إعاقات ذهنية) التي ستنتطلق
رسميا في العاصمة اإلماراتية أبوظبي في 14
الـجــاري تشهد مشاركة  7500العــب والعبة من
 192دولة ،وتستمر حتى  22الجاري.
(كونا)

ُ
تقام في البحرين بطولة
السفير العربي لسباعيات
الكرة في  12أبريل المقبل،
ولمدة يوم واحد.
ووجه راعي البطولة د.
عبدالمحسن الديري ،سفير
الشباب العربي ،الدعوة
إلى جميع الفرق الخليجية
للمشاركة في البطولة،
وستكون رسوم المشاركة
فيها بأسعار رمزية،
وذلك لتشجيع الفرق،
السيما أنها ستقام بنظام
المهرجانات مدة يوم فقط.
وسيكون آخر موعد
للتسجيل في البطولة 18
الجاري ،ومن المتوقع أن
يشارك فيها العديد من
ً
الفرق الخليجية ،نظرا
لما تحظى به من اهتمام
رسمي وإعالمي كبير في
البحرين.

فوز تاريخي للوحدة وخماسية للزوراء بمرمى الوصل
خالل الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا في كرة القدم
حـقــق ال ــوح ــدة اإلم ــارات ــي أول
ف ــوز ف ــي ت ــاري ـخ ــه ع ـلــى االت ـح ــاد
ال ـس ـع ــودي ،ح ـيــن اك ـت ـس ـحــه 1-4
أم ــس األول فــي ال ـجــولــة الثانية
ل ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال آسـ ـي ــا فـ ــي ك ــرة
الـقــدم ،فيما دك ال ــزوراء العراقي
شـبــاك ضيفه الــوصــل اإلمــاراتــي
بخماسية بيضاء.
في المباراة األولى بأبوظبي،
وضمن المجموعة الثانية ،سجل
محمد المنهالي ( )16والبرازيلي
لـيــونــاردو داسيلفا ( 52و)90+1
وإس ـم ــاع ـي ــل م ـط ــر ( )80أهـ ــداف
الوحدة ،وناصر الشمراني ()56
هدف االتحاد.
وعـ َّـوض الــوحــدة خسارته في
الجولة األولى أمام لوكوموتيف
األوزبكستاني صفر ،-2في حين
فـشــل االت ـح ــاد فــي تحقيق فــوزه
الثاني تواليا ،بعدما كان اكتسح
الريان القطري .5-1
والفوز هو األول للوحدة على
االتـ ـح ــاد ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـق ــاري ــة،
بعدما كان خسر أمامه ثالث مرات
وتعادال مرة واحدة في المباريات
األربـ ــع الـســابـقــة ،وف ـشــل خاللها
الفريق اإلمــاراتــي فــي التسجيل،
قبل أن يزور شباك منافسه بلقاء
اليوم في أربع مناسبات.

وب ــدت رغـبــة الــوحــدة واضحة
لـلـفــوز وإي ـق ــاف سلسلة هــزائـمــه
في البطولة ،بعدما خسر أيضا
في آخر مباراتين بنسخة .2018
وك ــان صــاحــب األرض الطرف
األفـ ـض ــل ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،وت ــرج ــم
سـيـطــرتــه بــأربـعــة أهـ ــداف لهدف
تلقته شباكه.
وضـ ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذاتـ ـه ــا،
ع ـ َّـوض الــريــان الـقـطــري خسارته
الثقيلة أمام اتحاد جدة السعودي
( )1-5فــي الـجــولــة األولـ ــى ،بفوز
صعب على ضيفه لوكوموتيف
األوزبكستاني .2-1
وتـ ـق ــدم لــوكــومــوت ـيــف بـهــدف
دايــورجــون تورابوف ( ،)4وأدرك
البرازيلي لوكا بورغيس التعادل
( ،)38قبل أن يسجل الفنزويلي
ج ـي ـل ـم ـيــن ريـ ـف ــاس ه ـ ــدف ال ـف ــوز
للريان (.)58
واختلطت أوراق المجموعة،
ب ـع ــد أن صـ ــار ل ـك ــل ف ــري ــق ث ــاث
نقاط.
وشهدت المباراة بين الزوراء
وضيفه الوصل مهرجان أهداف
وصل إلى خمسة بيضاء سجلها
سامال سعيد ( )22وعلي عباس
( 35و )51ومهند عبدالرحيم ()74
والسوري حسين جويد ( 83من

األهلي يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك
•

فـسـيـحــاول األول الـمـحــافـظــة
على آماله في المنافسة على
صعود منصات التتويج ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـعــانــي الـقــريــن
خ ــال م ـبــاريــات الـقـســم األول

عدم ثبات المستوى والبحث
عـ ـ ــن هـ ــوي ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات
ً
القسم الثاني ،بدء ا من بوابة
الجهراء.

بطولة السفير
تنطلق  ١٢أبريل

باستعادة مستواه الفني خالل التدريبات ،وانتظار فرصة المشاركة،
كما طلب منه عدم اليأس واالستسالم لألمر الواقع ،خاصة مع تطبيق
السارتي سياسة التدوير بالفريق األحمر.
في سياق مختلف ،اقترب محمد الشناوي ،حارس مرمى الفريق،
من اللحاق بمواجهة شبيبة الساورة ،المقررة السبت المقبل ،في
الجولة السادسة األخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا،
بعدما أثبتت الفحوصات الطبية ،التي خضع لها ،عدم وجود
ش ــرخ فــي ال ـكــاحــل ،لـيـقــرر الـطــاقــم الـطـبــي باألهلي
تجهيزه للتواجد على دكة البدالء ،خالل لقاء
الشبيبة ،على أن يقوم علي لطفي بحماية
عرين األحمر بشكل أساسي.
ويـحـتــاج األه ـلــي لـلـفــوز على
ش ـب ـي ـبــة الـ ـ ـس ـ ــاورة ل ـض ـمــان
التأهل وتصدر المجموعة
اإلفريقية ،ورفض السارتي
إجـ ـ ـ ــراء أي تـ ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي ف ــي م ـب ــاراة
الشبيبة ،وبات من المنتظر
أن يستمر الرباعي الدفاعي
سعد سمير ومحمد هاني
وعلي معلول وأيمن أشرف .محمود الخطيب

جانب من مباراة الوحدة واالتحاد
ركلة جزاء) األهداف.
وفـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــزوراء ،أمـ ـ ــام أك ـثــر
مــن  30أل ــف مـتـفــرج مــن أنـصــاره
اح ـت ـش ــدوا ف ــي م ــدرج ــات اس ـتــاد
كربالء الدولي ،هيمنته المطلقة
على مجريات المباراة.
وهي أول مباراة ضمن مسابقة
دوري أبـ ـط ــال آسـ ـي ــا تـ ـق ــام عـلــى
المالعب العراقية منذ عام ،2003
بعد أن سمح االتحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) بإقامة المباريات

الرسمية على ثــاثــة مــاعــب في
كربالء والبصرة وأربيل.
وعلى استاد آل مكتومَّ ،
تعرض
النصر السعودي لهزيمة ثانية
تواليا ضمن المجموعة الثانية
على يد ضيفه ذوب آهن اإليراني
.2-3
وسجل البرازيلي جوليانو دي
ب ــاوال ( )5والـمـغــربــي عـبــدالــرزاق
ح ـم ــدال ـل ــه ( )57ه ــدف ــي ال ـن ـصــر،
ومحمد نجاد ( )29ووحيد زاده

( )39وأمير مطهري ( )90أهداف
ذوب آهن.
وأقـ ـيـ ـم ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي دب ــي
الـمـحــايــدة ،لـعــدم وج ــود عالقات
دبلوماسية بين البلدين.
ورف ــع ذوب آه ــن رص ـيــده إلــى
أرب ـ ــع ن ـق ــاط ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
لترتيب المجموعة بفارق األهداف
ع ــن ال ـ ـ ــزوراء م ـقــابــل ث ــاث نـقــاط
للوصل ،وبقي النصر دون نقاط.
(أ ف ب)
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ً
الصحافة اإلسبانية ترى في «عودة البطل» زيدان إنقاذا لريال مدريد

أشادت الصحافة اإلسبانية
بقرار إعادة الفرنسي زيدان
لتدريب نادي ريال مدريد،
بينما وجه بيريز رئيس النادي
الملكي شكره إلى المدرب
المقال األرجنتيني سوالري.

لقد جاء
أفضل مدرب
في العالم
إلى ريال
مدريد من
جديد

بيريز

رأت الصحافة اإلسبانية،
الـ ـص ــادرة أمـ ــس ،ف ــي ال ـمــدرب
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زي ــدان،
الـ ـ ــذي ق ـ ــام ال ـل ـي ـل ــة ال ـمــاض ـيــة
بعودة مدوية الى ريال مدريد،
ثالث الــدوري اإلسباني لكرة
الـقــدم ،بعد  9أشهر مــن تركه
بشكل مفاجئ" ،منقذا" للنادي
الــذي أطلق مع الفرنسي آخر
خرطوشة للخروج من األزمة.
ف ـع ـلــى ص ـف ـح ـت ـهــا األولـ ـ ــى،
عـ ـن ــون ــت ص ـح ـي ـفــة "م ـ ــارك ـ ــا"،
الـمـقــربــة مــن ال ـنــادي الملكي،
"زيـ ـ ـ ـ ــدان ،عـ ـ ــودة ب ـ ـطـ ــل" ،وه ــو
"الــدرع" والمدرب الــذي اعطى
"المجد للنادي ويعود اليه من
أجل إخراجه من األزمة".
واع ـت ـبــرت أن ه ــذه ال ـعــودة
ب ـعــد  9أش ـه ــر م ــن االسـتـقــالــة
المفاجئة عقب الفوز باللقب
الثالث تواليا في دوري أبطال
أوروبا ،لها "دليل واضح على
أنه يعود حامال معه مشروعا
ط ــوي ــل األم ـ ــد م ــع ال ــرغ ـب ــة في
إكـمــال مــا تــركــه غير مكتمل"،

ٍّ
زيزو :إنه تحد أكبر
أكــد الفرنسي زيــن الدين زيــدان ،أن عودته
أم ــس األول إل ــى ت ــدري ــب ري ــال م ــدري ــد ،ثــالــث
ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،بعد  9أشهر
من استقالته ،تعتبر "تحديا أكبر" من واليته
األولى (.)2016-2018
وقال زيدان" :إنه تحد أكبر ،بالتأكيد ،إنها
المرة الثانية .لقد ُسئلت للتو :أال تخاطر؟ لكن
إذا نظرنا إلى هذا ،لن أعود ،ليس هناك فقط
العودة ،أنا متحمس لشيء آخر ،إنه مشروع

ثــان بالنسبة لــي ،بالنسبة لـلـنــادي ،سأقبل
التحدي ،ألنني أرغب في ذلك بشدة ،أريد أن
أعود إلى التدريب مرة أخرى ،أعتقد أن قلبي
قال لي :لقد استرحت جيدا".
وكتب النادي الملكي ،في بيان ،أن "اللجنة
اإلدارية قررت تعيين زين الدين زيدان مدربا
لريال مدريد بأثر فوري ،حتى نهاية الموسم
واألعوام الثالثة التالية ،حتى يونيو ."2022

إينتراخت يستعيد المركز الخامس
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاد إي ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــراخـ ـ ــت
فرانكفورت المركز الخامس
من باير ليفركوزن ،بفوزه على
مضيفه فورتونا دوسلدورف،
الـ ـص ــاع ــد ح ــديـ ـث ــا-3 ،صـ ـف ــر،
أمس األول ،في ختام المرحلة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن مــن
الدوري األلماني لكرة القدم.
وسـجـلــت األهـ ــداف الثالثة
فــي الـشــوط الـثــانــي استهلها
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ـ ـ ــي ك ـ ــونـ ـ ـس ـ ــال ـ ــو
بانسينسيا من متابعة رأسية
لكرة عرضية رفعها الهولندي
جـ ــونـ ــاي ـ ـثـ ــن دي غ ـ ـ ــوزم ـ ـ ــان،
وأكملها األول في أعلى الزاوية
اليمنى (.)48

م ـض ـي ـفــة" :رح ـ ــل زيـ ـ ــدان وهــو
في القمة ،لكن مع فصول كان
يجب أن تكتب ،وهــا هــو اآلن
يملك فرصة القيام بذلك".
أم ـ ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة "سـ ـ ـب ـ ــورت"
الكتالونية فاعتبرت أن "زيزو"
هو "المنقذ" الذي أصبح "آخر
خــرطــوشــة لـلـنــادي ،مــن أجــل
التخلص من األزمــة والبقاء
على قيد الحياة".
وعنونت صحيفة "موندو
ديـبــورتـيـفــو" ،ال ـصــادرة في
برشلونة ،صفحتها األولى
بكلمة "البعث" ،مشيرة إلى
أن رئـيــس ال ـنــادي الملكي
فلورنتينو بيريز "أ خــرج
مـ ــن ق ـب ـع ـتــه أرن ـ ـبـ ــا اس ـمــه
زين الدين زيدان" .ونقلت
صحيفة "آس" ،الـصــادرة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،تـصــريـحــا
لــزيــدان عـلــى شـكــل ع ـنــوان "ال
أستطيع أن أقول ال".
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات
األولــى للصحف األخــرى غير
المتخصصة بــا لــر يــا ضــة نبأ

وف ــي الــوقــت ب ــدل الـضــائــع،
أضاف الفرنسي سيباستيان
هــال ـيــه ال ـث ــان ــي ب ـت ـمــريــرة من
بانسينسيا ( ،)90+1ثم الثالث
ب ـم ـس ــان ــدة ال ـص ــرب ــي فـيـلـيــب
كوشتيتش (.)90+3
ورفـ ــع إي ـن ـتــراخــت رص ـيــده
إل ــى  43نـقـطــة ،وت ـقــدم بـفــارق
نـ ـقـ ـط ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى ب ــاي ــر
ل ـي ـف ــرك ــوزن ،الـ ــذي ف ــاز األح ــد
ع ـلــى ن ــورم ـب ــرغ األخ ـي ــر ،2-3
فـيـمــا وق ــف رص ـيــد فــورتــونــا
الحادي عشر عند  31نقطة.

غالف

صحيفة سبورت

االنقالب المفاجئ مع صورة
لزيدان على غرار "إل موندو"،
ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن ال ـ ـمـ ــدرب
الفرنسي يعود مع "إطالق يده
فــي تجديد تشكيلة الفريق"،
بـيـنـمــا رأت "إل بــاي ـيــس" من
جــانـبـهــا أن مـهـمــة الـفــرنـســي
تـ ـكـ ـم ــن "ف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــال ف ــري ــق
يعيش الساعات األكثر ظلمة
في تاريخه".
وسيحل زي ــدان ( 46عاما)
محل األرجنتيني سانتياغو
س ــوالري بموجب عقد يمتد
حتى  ،2022مــع تحد يتمثل
في إعادة بناء "البيت األبيض"
الذي كان متهاوي البنيان في
االسابيع األخيرة ،حيث خسر
فــي م ـبــاراتــي كــاسـيـكــو على
أرض ــه أم ــام غريمه برشلونة
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــه م ـ ـ ــن ن ـص ــف

نهائي الكأس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وابتعد عنه بفارق  12نقطة
في صدارة الدوري.
وجـ ـ ــاء ب ـع ــد ذل ـ ــك س ـقــوطــه
المدوي على ملعبه سانتياغو
برنابيو أمام أياكس أمستردام
الهولندي  4-1فــي إيــاب ثمن
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا،
بعد أن تقدم ذهابا  ،1-2ليفقد
الـلـقــب ويــرت ـفــع ع ــدد هــزائـمــه
البيتية المتتالية الى أربعة،
بعد سقوطه في المرحلة 24
من الدوري أمام جيرونا .2-1

بيريز :ندرك حزن الجمهور
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
نادي ريال مدريد فلورنتينو

غال

ف صحيفة (اس)

بـ ـ ـي ـ ــري ـ ــز إنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ح ـ ــزن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بـ ـسـ ـب ــب الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـم ـ ــر بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــق
حــا لـيــا ،مبديا فـخــره بعودة
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زي ــدان
لـ ـقـ ـي ــادة "ال ـم ـي ــري ـن ـغ ــي" ،مــع
توجيه الشكر لألرجنتيني
س ــان ـت ـي ــاغ ــو س ـ ـ ــوالري عـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــول ـ ــى ف ـي ـه ــا
المسؤولية.
وأض ـ ــاف ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ،في
مــؤتـمــر تـقــديــم زيـ ــدان مــدربــا
ج ــدي ــدا ل ــري ــال م ــدري ــد لـلـمــرة
الثانية" ،لقد جاء أفضل مدرب
ف ــي ال ـعــالــم إل ــى ريـ ــال مــدريــد
م ــن ج ــدي ــد ،إذ كـنــت ق ــد عــدت

إلـيـنــا ،فـهــذا ألن ــك تحب
هــذا الشعار ومــا يمثله
لجماهير بالماليين".
وأردف" :زي ــن الــديــن زيــدان
يمثل الــروح والقيم المقدسة
لريال مدريد وعالقته بالنادي
أب ــدي ــة م ـنــذ  ،"2001مـتــابـعــا:
"نحن فـخــورون بعودتك مرة
أخ ــرى مـعـنــا ،ألن ــه بـعـيــدا عن
األلقاب أنت تمثل عظمة هذا
الـ ـ ـن ـ ــادي .شـ ـك ــرا ع ـل ــى والئـ ــك
وألنـ ــك ج ــزء م ــن ه ــذا ال ـن ــادي
التاريخي".
واسـ ـ ـت ـ ــدرك" :أوجـ ـ ــه الـشـكــر
لسوالري على التزامه ووالئه
لهذا النادي الــذي هو منزله،
إذ إنــه قــد الـتــزم بواجبه معه

منذ اليوم األول رغم الظروف
المعاكسة .نود أن تظل معنا
إن كانت هذه هي رغبتك".
واع ـت ــرف" :نـ ــدرك أن ـنــا نمر
بلحظات صعبة ونعرف األلم
الذي يعاني منه الجمهورز..
بعد عــدة سنوات من المجد،
ل ــم ن ـح ـقــق ف ــي هـ ــذا ال ـمــوســم
النجاحات التي كنا نتمناها
وع ـل ـي ـن ــا أن نـ ـع ــود ل ـل ـم ـســار
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح فـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ــرب وقـ ــت
ممكن".

وفاة كوتينيو أسطورة سانتوس

بنفيكا يتعثر أمام بيلينينسيش

تـ ــوفـ ــي ،أم ـ ــس األول ،الـ ــاعـ ــب ال ـس ــاب ــق
أنطونيو ويلسون فييرا الـمـعــروف باسم
كــوتـيـنـيــو ،ال ــذي ص ــار أس ـط ــورة فــي فريق
بيليه ،وتــوج ببطولة العالم مع المنتخب
البرازيلي في عام .1962
وقـ ــال نـ ــادي س ــان ـت ــوس ،ف ــي ب ـي ــان" ،مــن
ً
المحزن جدا أن نعلن وفاة أنطونيو فييرا
هونوريو ،الرمز الخالد كوتينيو ،عن عمر
ً
 75عاما".
ويـعــد كوتينيو ال ــذي تــوفــي فــي منزله،
ثالث الهدافين التاريخيين لنادي سانتوس
ً
البرازيلي برصيد  368هدفا في  457مباراة.
ونـ ـ ـع ـ ــى بـ ـيـ ـلـ ـي ــه صـ ــدي ـ ـقـ ــه الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم فــي
ً
تصريحات لموقع ( )G1قائال" ،إنها خسارة
كـبـيــرة .ت ـمــر يــرات بيليه-كوتينيو جعلت
البرازيل أكثر شهرة في العالم".
وح ـ ـصـ ــد ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــو بـ ـط ــول ــة ال ـ ـ ـ ــدوري

سـقــط بـنـفـيـكــا ،مـتـصــدر ال ـ ــدوري الـبــرتـغــالــي ،ف ــي ف ــخ الـتـعــادل
اإليجابي  2-2وسط جمهوره مع بيلينينسيش ،في ختام منافسات
الجولة الـ  25من البطولة.
وخــال المباراة ،التي جمعت الفريقين أمس بملعب النور في
ً
العاصمة لشبونة ،تقدم أصحاب األرض أوال عبر الالعب جوناس
(ق ،)55قبل أن يهدي نونو كويليو العب الضيوف الهدف الثاني
لبنفيكا بعد أن وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (ق.)65
ل ـك ــن ب ـع ــده ــا بـ ـث ــاث دقـ ــائـ ــق وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فـ ــي "ق "68ان ـت ـفــض
بيلينينسيش وسجل ديوجو فيانا هدف تقليص الفارق ،قبل أن
يزور زميله كيكاس بعدها بدقيقتين (ق )70شباك أصحاب األرض
محرزا هدف التعادل للضيوف.
بهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل
منهما ،بحيث يــرفــع بنفيكا رصـيــده إلــى  60نقطة فــي الـصــدارة
وبفارق األهداف عن وصيفه بورتو ،كما حصل بيلينينسيش على
نقطة ليصبح في جعبته  37نقطة في المركز السابع من جدول
الدوري البرتغالي.
(إفي)

كوتينيو وبيليه
البرازيلي خمس مرات مع سانتوس وكأس
ليبرتادورس مرتين وكأس إنتركونتنينتال
مرتين وبطولة ساو باولو ست مرات.
وبحسب أقاربه ،فقد كان كوتينيو يعاني

مرض السكري الذي تسبب بقطع ثالثة من
أصابع قدمه اليسرى .ودخل مستشفى في
يناير في مدينة سانتوس.
(إفي)

بداية جيدة لرانييري مع روما
دشن المدرب كالوديو رانييري عودته
على رأس اإلدارة الفنية لروما بفوز ثمين
على ضيفه إمبولي  1-2أمس األول ،على
الملعب األولمبي في العاصمة ،في ختام
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وقاد رانييري روما للمرة األولى منذ
تعيينه الجمعة خلفا لمواطنه أوزيبيو
دي فرانشيسكو المقال من منصبه عقب
الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ع ـلــى ي ــد بــورتــو
البرتغالي األربعاء الماضي.
وسبق لرانييري ،الذي فاجأ الجميع
بقيادة ليستر سيتي الى لقبه الوحيد في
الدوري اإلنكليزي الممتاز عام  ،2016في
أبرز إنجازاته خالل مسيرته التدريبية
الطويلة ،أن أشرف على روما بين 2009
و.2011
ورحبت الجماهير برانييري بالفتة
كتب عليها "حظ سعيد سيد رانييري".
لـكــن الع ـبــي ال ـم ــدرب ران ـي ـيــري ،الــذي
أقـيــل قـبــل  11يــومــا مــن تــدريــب فولهام
اإلنكليزي ،عانوا كثيرا لتحقيق الفوز
خصوصا فــي الــدقــائــق العشر األخـيــرة

غالف

صحيفة (ماركا)

باتريك شيك نجم روما يحتفل بهدفه في مرمى امبولي
التي أكملوها بعشرة العبين ،حيث طرد
الـقــائــد أل ـي ـســانــدرو فـلــورنـتـســي لتلقيه
اإلنذار الثاني (.)80
وسجل إمبولي هدفا عبر البوسني
رادي كــرونـيـتــش بـتـســديــدة زاح ـف ــة من

ح ــاف ــة ال ـم ـن ـط ـقــة ( ،)89ب ـي ــد أن الـحـكــم
ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة
ب ــال ـف ـي ــدي ــو "ف ـ ــي أي ـ ــه آر" بـ ــداعـ ــي لـمــس
المهاجم الكاميروني ديميتري اوبرالن
الكرة بيده قبل أن تصل إلى زميله.

واحتسب الحكم  6دقــائــق وقـتــا بدل
ضــائــع ،نـجــح فـيـهــا روم ــا فــي الـصـمــود
أمام ضغط الضيوف ،كما عانى رانييري
بسبب إصابة نجميه نيكولو تسانيولو
( )55والتشيكي باتريك شيك (.)86
وبكر رومــا بالتسجيل عبر مهاجمه
الدولي السابق المصري األصل ستيفان
ال ـش ـعــراوي ،بـتـســديــدة قــويــة مــن خــارج
المنطقة ( ،)9بيد أن فرحته لــم تــدم اال
 3دقــائــق ،حيث استقبلت شباكه هدفا
بالنيران الصديقة ،عندما سجل المدافع
البرازيلي جوان جيسوس كرة بالخطأ
فـ ــي م ــرم ــى حـ ــارسـ ــه الـ ـس ــوي ــدي روبـ ــن
أولسن (.)12
وأعاد المهاجم الدولي التشيكي شيك
التقدم ألصحاب األرض بضربة رأسية
من مسافة قريبة ،إثر ركلة حرة جانبية
انبرى لها فلورنتسي.
وان ـفــرد روم ــا بــالـمــركــز الـخــامــس في
ال ـ ـ ـ ــدوري ب ــرص ـي ــد  47ن ـق ـطــة ب ـ ـفـ ــارق 3
نقاط خلف إنتر ميالن الرابع ،و 4نقاط
خلف ميالن الثالث ،علما أن األخيرين
سيلتقيان في قمة المرحلة المقبل على
ملعب سان سيرو.

نقطة إضافية لصاحب أسرع لفة
في سباقات 2019
أكدت الهيئات اإلدارية لبطولة العالم لسباقات
الفورموال واحد ،أمس األول ،أنه سيتم منح نقطة
إضــافـيــة فــي الترتيب لصاحب أس ــرع لفة خالل
سباقات .2019
وأوضحت مصادر ،أنه لن يتم منح هذه النقطة
إال إذا أنهى السائق صاحب أسرع لفة السباق بين
العشرة األوائل.
وينال السائقون العشرة األوائ ــل فقط نقاطا
في الجائزة الكبرى ،تتراوح بين  25نقطة لألول،
ونقطة لصاحب المركز العاشر .وستتم إضافة
نقطة أسرع لفة لذلك.
وصادقت المجموعة االستراتيجية للفورموال
واح ـ ـ ــد ،ال ـم ـك ــون ــة م ــن "فـ ـي ــا" والـ ـش ــرك ــة ال ـمــال ـكــة
والمروجة للبطولة والفرق الكبرى ،إضافة إلى
لجنة الفورموال واحد في "فيا" ،على هذا االقتراح،
بعد تصويت إلكتروني.
وكان مجلس "فيا" العالمي لرياضة السيارات
واف ــق الـخـمـيــس عـلــى ه ــذا الـتـغـيـيــر فــي الـلــوائــح
الرياضية لبطولة الفورموال واحد.
وأوضـ ــح ب ـيــان لـلـمـجـمــوعــة ،أن ــه لــن يـتــم منح
هذه النقطة اإلضافية للسائق فحسب ،بل أيضا
لفريقه ،مضيفا أنــه يجب أال يـكــون الـســائــق قد

تعرض لعقوبة خالل السباق.
وت ــاب ــع" :هـ ــذا يـعـنــي أن ــه سـيـتــم م ـنــح  21نقطة
إضافية خالل الموسم" ،أي بعدد سباقات الروزنامة.
وف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ح ـقــق س ــائ ــق مــرسـيــدس
الفنلندي فــالـتـيــري بــوتــاس أكـبــر ع ــدد مــن اللفات
القياسية ( ،)7وهذا كان سيسمح له بإضافة العدد
ذاته من النقاط إلى مجموع نقاطه .وأنهى بوتاس
الموسم في المركز الخامس برصيد  247نقطة خلف
الهولندي ماكس فيرشتابن ( )249والفنلندي كيمي
رايكونن (.)251
وأك ــد ال ـب ـيــان" :سـيـضـيــف ه ــذا التغيير عنصرا
إضافيا من استراتيجية السباق ،ويمكن للسائقين
ال ـع ـشــرة األوائ ـ ــل أن يـتـنــافـســوا عـلــى ه ــذه النقطة
اإلضافية".

روكتس يتابع سلسلته الناجحة
تــا بــع هيوستن رو كـتــس سلسلته
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة ،وح ـ ـقـ ــق فـ ـ ـ ــوزه الـ ـت ــاس ــع
تواليا على حساب ضيفه تشارلوت
ه ــور نـ ـت ــس  ،106 -118أ م ـ ــس األول،
ف ـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ا لـ ـسـ ـل ــة األ مـ ـي ــر ك ــي
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أثـ ـ ـ ـ ــار ن ـج ــم
أو كــا هــو مــا سيتي ثــا نــدر جــدال بعد
ت ـهــديــدات ألن ـصــار يــوتــا ج ــاز الــذيــن
يتهمهم بالعنصرية.
وعـ ــزز روك ـت ــس مــوقـعــه ف ــي الـمــركــز
الثالث لترتيب المنطقة الغربية ،بعدما
حـقــق ف ــوزه الـ ــ 13فــي آخ ــر  16م ـبــاراة،
والــ 42مقابل  25خسارة في البطولة،
ف ــي ح ـيــن م ـنــي ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس
عاشر الشرقية بالخسارة الرابع تواليا
والـ 37مقابل  30انتصارا.
وعاد نجم هيوستن جيمس هاردن
أفضل مسجل فــي الفريق ب ــ 28نقطة،
ب ـع ــد أن ت ـخ ـط ــاه إريـ ـ ــك غـ ـ ـ ــودرون فــي
المباراة السابقة أمام داالس مافريكس
ألول مرة في  44مباراة.

من جهته ،حقق أوكالهوما سيتي
ثاندر الفوز الرابع على مضيفه يوتا
ج ــاز  89-98فــي  4مــواج ـهــات جمعت
بينهما هذا الموسم ،وثأر لنفسه بعد
أن أخــرجــه األخـيــر الـعــام الماضي من
الــدور األول في "البالي أوف" (األدوار
اإلقصائية) بأربعة انتصارات مقابل
خسارتين.
لكن أهمية هذه النتيجة تدحرجت
الــى الـمـقــام الـثــانــي ،بعد أن أث ــار نجم
سيتي ثاندر راســل وستبروك الجدل
مما قد يعرضه للغرامة او حتى عقوبة
اإليقاف بعد مشادة كالمية مع جمهور
يــوتــا ج ــاز ،حـيــث أظـهــر مقطع فيديو
نشر على مواقع التواصل االجتماعي
توجيهه الشتائم والتهديد للجمهور
المنافس.
وانـتـهــت جــولــة بوسطن سلتيكس
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا بـشـكــل س ـي ــئ ،حيث
تعرض لخسارة قاسية أمــام مضيفه
ل ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس ك ـل ـي ـب ــرز ،140-115

كينيث فاريد نجم هيوستن
وت ـغ ـل ــب ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز عـلــى
ضيفه تورونتو رابتورز ثاني المنطقة
الشرقية  ،101-126وفاز بروكلين نتس

ع ـلــى دي ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز ،75-103
وواشنطن وي ــزاردز على ساكرامنتو
كينغز .115-121

٣٥
بايرن يتسلح بجماهيره لمواجهة ترسانة ليفربول الهجومية
ةديرجلا
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تتجه األنظار في ختام
منافسات جولة اإلياب
بدور الستة عشر من دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
إلى مباراة يتوقع أن تحمل
الكثير من اإلثارة حيث
يلتقي بايرن ميونيخ األلماني
ليفربول اإلنكليزي ،بعد
أن انتهت جولة الذهاب
بالتعادل السلبي.

سـيـكــون ب ــاب الـتــأهــل ال ــى ال ــدور
ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال
أوروبا مفتوحا على مصراعيه بين
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي وضيفه
لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي وص ـيــف بطل
الموسم الماضي.
ويدخل بايرن وليفربول ،الفائزان
بــال ـل ـقــب ال ـ ـقـ ــاري الـ ـم ــرم ــوق خـمــس
مـ ــرات ،ه ــذه الـمــواجـهــة فــي "الـيــانــز
أرينا" وهما على المسافة ذاتها
ب ـعــد مــا فشلت
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــق
اإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي،
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
م ـح ـمــد صــاح
والـبــرازيـلــي
روبـ ــرتـ ــو

فيرمينيو والسنغالي ساديو مانيه،
في الوصول الى الشباك البافارية.
وستكون األفضلية الليلة لصالح
بايرن بعد التعادل السلبي الذي عاد
به من "أنفيلد" قبل ثالثة أسابيع،
ل ـك ــن ال ـم ـه ـم ــة ل ـي ـس ــت س ـه ـل ــة عـلــى
اإلطالق السيما أنه مطالب بالهجوم
بين جماهيره ،مما سيجعله يترك
المساحات أمام مهاجمي "الحمر".
وي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول الـ ـلـ ـق ــاء
ب ـم ـع ـنــويــات مــرت ـف ـعــة ب ـع ــد أن
أعـ ـ ـ ــاد ال ـ ـف ـ ــارق الـ ـ ـ ــذي يـفـصـلــه
عــن مانشستر سيتي متصدر
وحــامــل لقب ال ــدوري الممتاز الى
نقطة بفوزه األحد على بيرنلي 4-2
بفضل ثنائية لـكــل مــن فيرمينو
ومانيه.
ورأى ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــدرب األ لـ ـم ــا ن ــي
لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول ي ـ ــورغ ـ ــن كـ ـل ــوب،
ال ــذي اع ـت ــاد مــواج ـهــة بــايــرن
ح ـيــن ك ــان م ــدرب ــا لـمــايـنـتــس
وبوروسيا دورتموند ،أن هذه
"األهداف األربعة (ضد بيرنلي)
جيدة ،لكن ما عالقتها بميونيخ،
لن يكون من السهل على اإلطالق
أن ن ـس ـجــل ه ـن ــاك أربـ ـع ــة أهـ ــداف
أيضا".

وي ـعــرف كـلــوب عـمــا يـتـحــدث ألن
ال ـمــدرب الـبــالــغ مــن العمر  51عاما
ح ـق ــق  9انـ ـتـ ـص ــارات و 5تـ ـع ــادالت
م ـقــابــل  16هــزي ـمــة ف ــي ال ـم ـبــاريــات
الـ ــ 30الـتــي جمعته بـبــايــرن كمدرب
لفريقه الحالي ليفربول أو ماينتس
ودورتـمــونــد منذ المواجهة األولــى
مع العمالق البافاري عام .2004
وكــانــت أفـضــل أيــامــه ضــد بايرن
ح ـ ـيـ ــن كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــدربـ ـ ــا لـ ــدورت ـ ـمـ ــونـ ــد
ب ـي ــن  2008و 2015ح ـي ــث ح ـق ــق 4
انتصارات مقابل تعادل و 4هزائم
ف ــي  9زي ـ ـ ــارات الـ ــى م ـل ـعــب ال ـن ــادي
البافاري.
وخرج كلوب منتصرا من زيارته
األخيرة الى "أليانز أرينا" في أبريل
 2015حين فــاز دورتموند بركالت
الترجيح في نصف نهائي مسابقة
الكأس األلمانية.
ويدرك كلوب أن على الفريق الذي
يزور معقل النادي البافاري مع أمل
الفوز أن يتمتع بثقة عالية و"نحن
لـيـســت لــد يـنــا أي مشكلة مــع الثقة
بالنفس ،نحن في مزاج جيد".
ويأمل جمهور ليفربول أن يجد
نجمهم صــاح غــر يــز تــه التهديفية
الـقــاتـلــة مــن أج ــل مـســاعــدة "الـحـمــر"

على العودة من ميونيخ ببطاقة ربع
النهائي ،بعدما ما اكتفى المصري
بهدف واحد في مبارياته الثمانية
األخيرة.

رياضة

فــي رب ــع الـنـهــائــي لـلـمــوســم الثامن
تواليا.
وشدد المدير الرياضي للنادي،
العـ ـب ــه الـ ـس ــاب ــق ال ـب ــوس ـن ــي حـســن
صالح حميدزيتش على "األهمية
الـكـبــرى لـهــذه الـمـبــاراة .كل
ش ــيء (ن ـجــاح الـمــوســم)
مــرتـبــط ب ـه ــا" ،مشيرا
الى أن "الشبان عززوا
ث ـق ـت ـه ــم ب ــأن ـف ـس ـه ــم"
بـعــد ال ـفــوز الـكــاســح
على فولفسبورغ.
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض بـ ــايـ ــرن
الـلـقــاء بـغـيــاب تــومــاس
مولر ،لكن بإمكان
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الوسط

بايرن يعول على جماهيره
وف ــي معسكر ال ـنــادي ال ـبــافــاري،
الذي يعود لقبه األخير في المسابقة
الى عام  2013في حين ان التتويج
األخـ ـي ــر ل ـل ـي ـفــربــول ي ـع ــود الـ ــى عــام
 ،2005ستكون المعنويات مرتفعة
ج ــدا أي ـض ــا ب ـعــدمــا ت ـص ــدر تــرتـيــب
الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ــي لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ــى
مـنــذ سبتمبر ب ـفــارق األه ـ ــداف عن
غــريـمــه دورت ـمــونــد ب ـفــوزه الكاسح
السبت على فولفسبورغ 6-صـفــر،
بـيـنـهــا ث ـنــائ ـيــة ل ـل ـبــول ـنــدي روب ــرت
ليفاندوفسكي الذي أصبح بأهدافه
الـ 197أفضل هداف أجنبي في تاريخ
ال ـ ــدوري األل ـم ــان ــي ،مـتـفــوقــا بـفــارق
هــدفـيــن عـلــى الـبـيــروفــي كــاوديــو
ب ـي ـتــزارو مـهــاجــم ف ـيــردر بريمن
الحالي وبايرن سابقا.
وي ـ ــأم ـ ــل الـ ـعـ ـم ــاق الـ ـب ــاف ــاري
اإلفادة من الدفع المعنوي ومؤازرة
جمهوره الغفير لكي يحجز مقعده

الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي خــام ـيــس
رودريغيز سد هذا الفراغ في مباراة
ت ــوق ــع أن ت ـك ــون حــام ـيــة الــوط ـيــس
السـيـمــا ف ــي ال ـم ــدرج ــات ،موضحا
ل ـم ــوق ــع الـ ـ ـن ـ ــادي أن "ال ـم ـش ـج ـع ـيــن
س ـي ـق ـفــون خ ـل ـف ـنــا وسـيـمـنـحــونـنــا
االندفاع ...نحتاج الى تقديم
مباراة مثالية لكي نتمكن
من التأهل".
ورأى أن " ل ـي ـفــر بــول
يملك العبين سريعين
ي ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــون ب ــأريـ ـحـ ـي ــة
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
م ـســاحــات ،لـكـنـنــي أعتقد
أن ـن ــا نـمـلــك ك ــل ال ـفــرص
الممكنة للتأهل".
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ليفاندوفسكي نجم بايرن
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فان ديك :نحتاج إلى تحسين مستوانا

خاميس يحذر من سرعة
العبي «الريدز»
حذر خاميس رودريغيز ،نجم بايرن ميونيخ ،زمالء ه
م ــن ســرعــة الع ـبــي خ ــط ال ـه ـجــوم ب ـن ــادي ل ـي ـفــربــول ،قبل
مواجهة الفريقين اليوم ،في إياب دور ا لـ 16من مسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وقال الدولي الكولومبي" :ينبغي أن نقدم مباراة خالية
من األخطاء على ملعبنا ،من أجل العبور لدور الثمانية".
وت ــاب ــع" :الـمـنــافــس اإلنـكـلـيــزي لــديــه الع ـبــون يملكون
س ــرع ــة ه ــائـ ـل ــة ،وعـ ـن ــدم ــا ي ـح ـص ـل ــون ع ـل ــى ال ـم ـس ــاح ــات
يستغلونها على أكمل وجه ،لهذا السبب يجب أن نلعب
بـتــركـيــز عـ ــال ،ودخـ ــول ال ـم ـب ــاراة ب ـحــافــز كـبـيــر لـلـظـهــور
بشكل جيد".
وكانت مباراة الذهاب ،التي أقيمت على ملعب آنفيلد،
انتهت بالتعادل السلبي ،لذلك سيشكل أي هدف يحرزه
ليفربول نقطة سلبية كبيرة للفريق االلماني.
وعن هذا األمر قال خاميس" :يجب أن نتحلى بالحذر،
نظرا لسرعتهم الفائقة في الهجمات المرتدة ،لكني أؤمن
بامتالكنا كــل ا لـفــرص للعبور لـلــدور المقبل" ،مضيفا:
"أ تــو قــع أن نحظى بــد عــم هــا ئــل مــن الجماهير فــي ملعب
آليانز آرينا ،والتي ستواصل تحفيزنا ودفعنا لألمام،
لبذل أقصى ما لدينا في المباراة".

قال فيرجيل فان ديــك ،مدافع ليفربول ،إن
ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض "قتال
كبير" ،عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونيخ
في إياب دور الـ 16بدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم اليوم ،مؤكدا أن فريقه سيكون متحمسا
لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة.
وعانى ليفربول ،الذي خسر نهائي دوري
األبطال أمام ريال مدريد العام الماضي ،خارج
أرضه خالل الموسم الجاري في أوروبا ،حيث
خسر أمام نابولي ورد ستار بلجراد وباريس
سان جيرمان في دور المجموعات.
وقــال فــان ديــك ،لوسائل إعــام بريطانية،
"نتائج دور المجموعات لم تكن جيدة بالشكل
ال ــذي كـنــا نــريــده ،لكننا وصـلـنــا إلــى األدوار
اإلقصائية .ستصبح األمور صعبة ونحن في
حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات
السابقة خارج أرضنا في دوري األبطال .نريد
أن نفعل كل شيء ممكن من أجل التأهل".
وكـ ـ ــان بـ ــايـ ــرن س ـع ـي ــدا ب ــال ــدف ــاع فـ ــي ل ـقــاء
الذهاب ،لكن فان ديك يترقب مباراة هجومية
أكـبــر فــي مـيــونـيــخ ،ويـثــق ب ـقــدرة فــريـقــه على
الـتـسـجـيــل واس ـت ـغ ــال ق ــاع ــدة ال ـه ــدف خ ــارج
األرض.

وأضاف المدافع الهولندي" :في بعض
األوقات سنتعرض للضغط ألن المنافس
يملك إمكانات عالية ،لكن بكل تأكيد
سنحصل عـلــى بـعــض ا ل ـفــرص بسبب
اإلمكانات الموجودة لدينا أيضا".
وتــابــع" :نـحــن نـحـتــاج إل ــى أن نكون
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـتـ ــال الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،ألن
الـمـنــافــس سيلعب بـكــل قــوة خــاصــة في
البداية .الحفاظ على نظافة الشباك
يـ ـك ــون جـ ـي ــدا دائ ـ ـمـ ــا لـلـفــريـقـيــن
ذهابا ،لكننا ندرك
أ ن ـ ـ ــه إذا س ـج ـل ـنــا
هدفا فسيحتاج
ال ـم ـن ــاف ــس إل ــى
ه ــدف ـي ــن .هـكــذا
تـسـيــر األمـ ــور.
ن ـ ـ ــري ـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز
والتأهل".

فان ديك

كلوب :ستكون مباراة صعبة
شــدد يــورغــن كلوب المدير
ال ـف ـن ــي ل ـل ـي ـف ــرب ــول أن فــري ـقــه
سيدخل مواجهة بايرن ميونيخ
في دوري أبطال أوروب ــا أكثر
هـ ـ ـ ـ ــدوءا م ـ ــن م ـن ــاف ـس ــه رغ ــم
النتيجة السلبية التي حققها
الريدز بملعب أنفيلد.
وقال كلوب" :يجب أن نقيم
حــالــة الالعبين البدنية أوال،
ستكون مباراة صعبة".
وفيما يخص الحالة البدنية
لالعبيه أوض ــح كـلــوب" :ركبة
تشامبرلين سليمة ،ولكن علينا
االنتظار بعض الوقت".
وأضـ ـ ــاف" :ع ـن ــدم ــا انـتـهــت
مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ــذه ـ ــاب ب ــال ـت ـع ــادل
السلبي ،قلت إن هذه النتيجة
أف ـض ــل بــالـنـسـبــة ل ـنــا مـقــارنــة
بـبــايــرن ،ألنـهــم سيرغبون في
تـغـيـيــر ال ـن ـت ـي ـجــة ف ــي م ـب ــاراة
اإليـ ـ ــاب ،بينما نـحــن سنكون
أكثر هــدوءا وسنحاول اللعب
بطريقتنا المعتادة".

وواصـ ــل" :الـفــريــق األلماني
يمر بفترة من التألق في الوقت
الحالي ،لقد حققوا الفوز بستة
أه ـ ــداف ف ــي ال ـم ـب ــاراة األخ ـيــرة
ووصلوا إلــى صــدارة الترتيب
في الدوري".
وأتم المدرب األلماني" :أعد
الجماهير بأننا سنبذل أقصى
مــا فــي وسـعـنــا لـلــوصــول إلــى
الدور ربع النهائي".

ً
البرشا مطالب بالحذر تجنبا لغدر ليون

بيكيه نجم برشلونة

يبدو برشلونة مرشحا لبلوغ الدور ربع النهائي
من دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشرة تواليا،
عندما يستضيف لـيــون ال ــذي وصــل الــى ثمن
النهائي للمرة األولى منذ موسم ،2012-2011
اليوم ،على ملعب "كامب نو" ،في اياب ثمن
النهائي.
لكن على النادي الكتالوني ،الــذي عاد
بتعادل سلبي من ملعب منافسه الفرنسي،
الحذر لكي يتجنب مصير غريمه المحلي
ريال مدريد الذي فاز ذهابا خارج ملعبه
ع ـل ــى أي ــاك ــس ال ـه ــول ـن ــدي  ،1-2ث ــم مـنــي
بهزيمة مذلة على أرضه  ،4-1وتنازل عن
اللقب الــذي توج به في المواسم الثالثة
الماضية.
وه ـ ــذا مـ ــا ش ـ ــدد ع ـل ـيــه ظ ـه ـيــر الـ ـن ــادي
الـكـتــالــونــي جـ ــوردي أل ـبــا بــال ـقــول" :جـعـلــوا
أيـضــا مــن ري ــال مــدريــد مــرشـحــا (لـبـلــوغ ربــع
النهائي بعد الفوز ذهــابــا) ،لكن أياكس هو من
استحق التأهل للدور التالي ...يجب أن نتعامل
مع المباراة باندفاع وتركيز كاملين بمؤازرة
ج ـمــاه ـيــرنــا .وي ـج ــب عـلـيـنــا ال ـم ـحــاف ـظــة على
المستوى الذي أظهرناه هذا الموسم".
وي ــأم ــل ب ــرش ـل ــون ــة الـ ــذهـ ــاب ب ـع ـي ــدا ه ــذا
الموسم ،بعد أن انتهى مشواره في 2018
ع ـنــد ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى ي ــد روم ــا
اإليطالي بالخسارة أمامه إيابا صفر،3-
بعد أن فاز ذهابا في ملعبه .1-4
وتطرق ألبا إلى خيبة الموسم الماضي

بــالـقــول إن فريقه "ك ــان مرشحا أيـضــا ضــد رومــا،
ونـعــرف جميعا مــا حـصــل ،مــن الـمــؤكــد أن فريقنا
سيقاتل وسيحاول المرور ،لكن ال يمكنني التنبؤ".
وينافس فريق المدرب أرنستو فالفيردي على
 3ج ـب ـه ــات ،إذ ي ـم ـضــي ب ـث ـبــات لــاح ـت ـفــاظ بلقب
الدوري اإلسباني ،كما بلغ نهائي مسابقة الكأس
بفوزه الكاسح في إياب نصف النهائي على غريمه
ريال مدريد -3صفر في معقل األخير ،وهو يلتقي
فالنسيا في  25مايو.
ويمني النادي الكتالوني النفس بتكرار سيناريو
 2009و 2015حين أحرز الثالثية ،لكن الطريق ما زال
طويال ،حسبما حــذر ألبا في المؤتمر الصحافي
الذي عقده االثنين بمناسبة تمديد عقده مع الفريق
حتى .2024
وق ــال أل ـبــا" :نـعـلــم أن كــل األل ـق ــاب صـعـبــة .األمــر
ليس سهال على اإلط ــاق .مــن الــواضــح أننا نملك
فــريـقــا يـعــرف فـيــه الــاع ـبــون بعضهم بعضا منذ
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فترة طويلة ...لقد دمجنا دماء جديدة وسنحاول
مواصلة القتال بنفس الطريقة ،على أمل الفوز
بجميع األلقاب".

البرشا يفتقد ديمبلي
ويـفـتـقــد إرن ـس ـتــو فــال ـف ـيــردي،
المدير الفني لبرشلونة ،جهود
ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـلــي ف ــي مــواج ـهــة
لـيــون الـفــرنـســي ،حـيــث تعرض
ال ــاع ــب ال ـفــرن ـســي إلص ــاب ــة في
الـســاق خــال الـمـبــاراة أمــام رايــو
فايكانو بالدوري اإلسباني مطلع هذا األسبوع.
ويتوقع مشاركة فيليب كوتينيو ،رغم أن العب
ليفربول السابق واجه صافرات استهجان من قبل
الـجـمــاهـيــر مطلع ه ــذا األس ـب ــوع ،بـعــد ع ــرض آخــر
مخيب لآلمال.
وقــال فالفيردي ،في حديثه عن الصعوبة التي
يواجهها كوتينيو في التأقلم ببرشلونة" ،في أي
ناد بالعالم ،تعلق الجماهير آماال كبيرة على الفريق
في تحقيق الفوز ،وهنا يبدو الطموح لذلك أكبر.
وكلمة السر هنا هي المثابرة".
وكـ ــان ل ـيــون وص ــل إل ــى دور الـثـمــانـيــة ب ــدوري
األبطال  3مــرات متتالية بين عامي  2004و،2006
وسيكون بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز
في مباراة الغد ليتأهل للدور نفسه للمرة األولى
خالل  13عاما.

نبيل فقير نجم ليون

دلبلا
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

 ١.٤٥ﻃﻦ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺿ ـﺒ ـﻄــﺖ ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ﻣــﺮﻓــﺄ
ّ
ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ﻧ ـﺤــﻮ  1.45ﻃــﻦ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت
ُ
ﻟ ــﻢ ﻳــﺸ ـﻬــﺪ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺜ ـﻴــﻞ ﻣـﻨــﺬ
ً
ً
 25ﻋـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ و ﺗ ـ ـﻌـ ـ ّـﺪ ﻣ ــﺆ ﺷ ــﺮا
إﻟــﻰ اﻟــﺮواج اﻟﻤﺘﺠﺪد ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺨﺪرات.
ُ
وﺿﺒﻂ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ اﻟﺬي
ﺗ ـ ـﻘـ ـ ّـﺪر ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ  77ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر
ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ
ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ داﺧ ـ ــﻞ
ً
 60ﻃ ــﺮدا ﻓــﻲ ﺣــﺎوﻳــﺔ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟ ـﻤــﺮﻓــﺄ ،وﻫ ــﻮ أﻛ ـﺒــﺮ ﻣــﻮاﻧــﺊ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻌﺪ
ﺑـ ـﻀـ ـﻌ ــﺔ ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﻣـ ـﺘ ــﺮات ﻣــﻦ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﺑ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺐ ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺿ ــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎر اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرات ّﻋـﻨــﻮة
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ـ ُـﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺧ ــﺺ
ﻟﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺷﺤﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻮﻳﻨﺎﻓﻨﺘﻮرا ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ.
وأﺗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬه
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ إدارة
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺪرات )دي
اي اﻳﻪ( وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك
و ﺧ ـﻔ ــﺮ ا ﻟـ ـﺴ ــﻮا ﺣ ــﻞ ووزارة
ً
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺮﻃﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻫـ ـ ـ ــﻲ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ

دراﻳﺶ

اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪرات ﺗـ ـﻀـ ـﺒ ــﻂ ﻓ ــﻲ
ﻣﺮﻓﺄ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻨﺬ ﺿﺒﻂ
 2.7ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ا ﻟ ـﻤ ــﻮ ﻗ ــﻊ ﻋـ ــﺎم  ،1994و ﻓ ــﻖ
إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات.
و ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل راي دو ﻧـ ـ ــﻮ ﻓـ ـ ــﺎن
اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ )دي
اي ا ﻳ ـ ـ ــﻪ( ،إن "ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻛ ــﺎ ﻳ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـﻌ ـ ّ
ـﺪو اﻟـ ـﻠ ــﺪود ﻟـﻨـﻴــﻮﻳــﻮرك
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻳ ـﻌ ــﻮد
ً
إﻟــﻰ اﻟــﻮاﺟـﻬــﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻫـ ـ ــﺬه ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ " ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ
ً
دﻟ ـ ـﻴـ ــﻼ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـ ّـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎر
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎوﻟ ـ ــﻮن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻛ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ".
ّ
واﻟﻔﻨﺘﺎﻧﻴﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﻌﻄﻰ
ﺑ ــﻮﺻ ـﻔ ــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻴــﺔ أﻗـ ـ ــﻮى ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﻮرﻓ ـﻴ ــﻦ ﺑـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ إﻟــﻰ
ﻣﺌﺔ ّ
ﻣﺮة.
ّ
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2017ﺗــﻮﻓــﻲ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  28أﻟ ــﻒ أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺮﻋـ ـ ــﺎت زاﺋـ ـ ـ ــﺪة
ﻣـ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪرات أو
أ ﺧــﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ّﻣــﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
)أ ف ب(

ﺷﺮوى اﻟﺬﻫﺐ
واﻟﻨﻴﺮ

ﻣ ــﺎ ﻳـﻄـﻤـﻌــﻮن ﺑــﺬﻫــﺐ ﻣ ــﺎ ﻳـﺤـﻠـﻤــﻮن ﺑﻨﻴﺮ
أﻗ ـﺼــﻰ اﻟـ ُـﻤ ـﻨــﻰ ﻋـﻨــﺪﻫــﻢ إن اﻟ ـﺒــﻼد ﺗﻨﻴﺮ
ﺗﺼﺒﺢ وﺗﻤﺴﻲ ﻋﻠﻰ آ ﻳ ــﺎت ﻋﺸﻖ اﻟﺒﻠﺪ
ﺣ ـﺘ ــﻰ وﻟ ـ ــﻮ ﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﻢ أﻧـ ـﻜ ــﺮ وﻋ ـﻘ ـﻠ ــﻪ ﺑـﻠــﺪ
ﻓ ـ ّـﺮق اﺿـﺒــﺎع ﺑﺒﻠﺪ ﻋــﻦ ﻧــﺎس ﺗـﺴــﻮى ﺑﻠﺪ
وﺗﺸﻮف ﺷﺮوى اﻟﺬﻫﺐ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻧﻴﺮ

ً
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺗﻘﺘﻞ  ١٢ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ

»اﻟﺴﻴﻠﻔﻲ« ﻣﻊ اﻟﻔﻬﺪ ﻛﺎد ﻳﻘﺘﻠﻬﺎ
ﻛﺎدت اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة "ﺳﻴﻠﻔﻲ"
ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﺗ ـ ـ ــﻮدي ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻣـ ـ ـ ــﺮأة ﻓـ ــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وﻻﻳ ـ ـ ــﺔ أرﻳـ ــﺰوﻧـ ــﺎ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ ﺣﺎﺟﺰا
ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺤﻈﻴﺮة اﻟﻔﻬﻮد.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ "ﺑ ـ ــﻲ ﺑـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﻲ" ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول ،إن اﻟـﻤــﺮأة ﺗﺨﻄﺖ
اﻟﻔﻬﺪ ،ﻟﺘﻠﺘﻘﻂ
اﻟﺤﺎﺟﺰ ،واﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻗﻔﺺ
ﱠ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺻــﻮرة ﻣﻌﻪ ،إﻻ أﻧــﻪ اﻧـﻘــﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ً
ﻋﺒﺮ ﺳـﻴــﺎج اﻟﻘﻔﺺ ،ﺗــﺎرﻛــﺎ ﺟــﺮوﺣــﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻓﻲ ذراﻋﻴﻬﺎ.
ورﻏ ــﻢ ﺷ ــﺪة إﺻــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ،ﻓـﻬــﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺧﻄﻴﺮة وﻻ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
وأوﺿ ــﺢ ﻣﻴﻜﻲ أوﻟـﻴـﺴــﻮن ،ﻣــﺪﻳــﺮ ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧــﺎت اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ أرﻳ ــﺰوﻧ ــﺎ" :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪم ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ،
إﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ".
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﻔ ـﻬــﺪ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺳ ـﺒــﻖ أن ﻫــﺎﺟــﻢ
ً
ً
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻗﺎم أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز اﻟﺤﺎﺟﺰ ،إﻻ
أن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﺪة إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮأة،
وأﻛﺪ أن ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ
"ﺧﻄﺄ ﺑﺸﺮي" ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل آدم وﻳـ ـﻠـ ـﻜ ــﺮﺳ ــﻮن ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺷ ــﺎﻫ ــﺪ

اﻟ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،وﺻ ـ ﱠـﻮرﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ،ﻟ ــ"ﻓــﻮﻛــﺲ
ﻧ ـﻴــﻮز" ،إﻧ ــﻪ ﺳـﻤــﻊ ﺻ ــﺮاخ اﺳـﺘـﻐــﺎﺛــﺔ ،وﺟــﺮى
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺼﻮت ،وأﺿﺎف أﻧﻪ رأى اﻟﻔﻬﺪ ،وﻗﺪ
"أﻧﺸﺐ ﻣﺨﺎﻟﺒﻪ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺤﺎت اﻟﻘﻔﺺ ﺑﻴﺪﻳﻬﺎ
وذراﻋﻴﻬﺎ".
وأﺿﺎف" :ﻓﻜﺮت أﻣﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻹﻟﻬﺎء اﻟﻔﻬﺪ،

ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﻞ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ ﻟ ـﻨ ـﺤ ــﻮ رﺑ ــﻊ
اﻟﺴﻜﺎن.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﻋﻠﻦ أﻣﺲ
اﻷول رﺻ ــﺪ  25ﺣــﺎﻟــﺔ إﺻــﺎﺑــﺔ
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ﺑــﺎﻟـﺤـﺼـﺒــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﺮﺷﺢ
ﻟﻠﺰﻳﺎدة.
وأﻓــﺎد وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ،دﻳﻔﻴﺪ
ﻛـ ـ ــﻼرك ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺄن اﻟـﺘـﻄـﻌـﻴــﻢ

وأﻣﺴﻜﺖ ﺑﺰﺟﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻬﺎ،
ً
وﻗﺬﻓﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻔﺺ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻔﻬﺪ.
وأﻓﻠﺖ اﻟﻔﻬﺪ اﻟﻔﺘﺎة ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ،ﻷن ﻣﺨﺎﻟﺒﻪ
اﻧـﻐــﺮزت ﻓــﻲ ﻛﻨﺰﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ .ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ
ً
أﻣﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة ﻣﻦ ﺟﺬﻋﻬﺎ وﺟﺬﺑﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﻘﻔﺺ ،ﻓﺘﺤﺮرت ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﺐ اﻟﻔﻬﺪ".

ً
ً
أردﻧﻴﺎ ّ
أﻗﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ
أوﻗﻔﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ رﺟﻼ
ً
ً
ﻃﻔﻠﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎﻣﺎ واﺣﺪا ،ﻋﺒﺮ دﻓﻊ ﻋﺮﺑﺘﻪ
إﻟﻰ ﻣﻴﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.
ووﻗ ـﻌ ــﺖ ﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺘــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺮﺿــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺑــﺎﺗــﺎﻳــﺎ اﻟـﺴــﺎﺣـﻠـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛ ــﺎن اﻷردﻧـ ــﻲ واﺋ ــﻞ ﻧﺒﻴﻞ
ً
ﺳﻠﻤﺎن زرﻳﻘﺎت ) 52ﻋﺎﻣﺎ( ﻳﻘﻀﻲ إﺟﺎزة ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ
وﻃﻔﻠﻬﻤﺎ اﻟﺮﺿﻴﻊ.
وأوﻗ ــﻒ اﻟــﺮﺟــﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﺻ ـﻴــﺎدون ﻓــﻲ ﻣﻴﻨﺎء
ﺑــﺎﺗــﺎﻳــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﺜــﺔ اﻟـﻄـﻔــﻞ
اﻟﺮﺿﻴﻊ.

ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ "أﻓـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺿ ــﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوس اﻟﺨﻄﻴﺮ واﻟـ ُـﻤـﻌــﺪي
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺸ ــﺮ ﺑ ـﺴ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ .اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﻠﻘﻮا اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﺧﻄﻮرة أﻛﺒﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻫﻢ وأﺳﺮﻫﻢ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ".
)د ب أ(

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻓــﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أ ﻣ ــﺲ" :اﻟﻤﺘﻬﻢ أ ﻗــﺮ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ
رﺑﻂ اﺑﻨﻪ داﺧﻞ ﻋﺮﺑﺔ اﻷﻃﻔﺎل ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ".
ووﺻﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ﻓﻲ  6ﻣﺎرس
اﻟﺠﺎري ،ﺛﻢ ﻋﻤﺪ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ إﻟﻰ أﺧﺬ اﻟﻄﻔﻞ،
وﻗ ــﺎل ﻟ ـﻠــﺰوﺟــﺔ ،إﻧ ــﻪ ﻋـﻬــﺪ ﺑــﻪ إﻟ ــﻰ آﺧــﺮﻳــﻦ .واﺷﺘﻜﺖ
اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ زرﻳﻘﺎت.
وأﺿ ـ ــﺎف رﺋ ـﻴــﺲ "اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﺮة"" :اﻷب ﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻏﻴﺮ
ً
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أﻃﻔﺎﻻ .ﻫﺬه ﻗﺼﺔ
ﻣﻔﺠﻌﺔ".

وﻓﻴﺎت
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رﺷﺪان ﺑﻨﻴﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي

 94ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ،ت66666188 :

ﻧﺸﻴﻤﺔ ﺳﺎﻛﺖ ﻫﻨﺪي

أرﻣﻠﺔ ﻏﺎﻟﻲ ﺷﺮﻳﺪة اﻟﻌﻨﺰي
 77ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،3ش ،6م ،7ت،66666753 :
99394011

ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻬﺎب

 61ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،2ش ،7م ،4اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،7ﺷﺎرع اﻟﻔﺮزدق ،م ،4ت99772718 ،99494570 :

ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺧ ـ ــﺎص ،أن ﻫ ـ ــﺆﻻء اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ
ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻬﻢ ﻓﺮص ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮض.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﻮن إن ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إﺟﺮاءات إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻘﻠﺐ ،ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب
ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪود.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ واﺣـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـ ــﻞ ﺳـﺘــﺔ
ﻣــﺪﺧـﻨـﻴــﻦ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،أﻧ ــﻪ ﻟﻢ
ً
ً
ﻳـﺘـﻠــﻖ أﺑ ـ ــﺪا ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ ﺑـﻤـﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻗ ــﻼع ﻋــﻦ اﻟـﺘــﺪﺧـﻴــﻦ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ذﻛــﺮ
ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ
ً
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻠﻖ أﺑ ــﺪا ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﺗـﺴــﺎﻋــﺪه ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤــﺮك أﺛ ـﻨــﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ .ﺑ ــﻞ إن أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـﻤــﺪﺧـﻨـﻴــﻦ
ازدادت ﻋ ـﻨ ــﺪ ﻣ ـﻘــﺎرﻧ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺪراﺳ ــﺎت
ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ أﺟ ــﺮﻳ ــﺖ ﻗ ـﺒــﻞ أرﺑ ـ ــﻊ ﺳ ـﻨ ــﻮات،
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
)د ب أ(

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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ً
ﻟﻘﻲ  12ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ،
وأﺻ ـﻴ ــﺐ ﺳ ـﺘــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﺟ ـ ـ ــﺮاء ﻓ ـﻴ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺎت ﺳـﺒـﺒـﺘـﻬــﺎ
أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎو
ﺑﺎوﻟﻮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑـﻬــﺎ .وﻗـﺘــﻞ أرﺑـﻌــﺔ
أﺷ ـﺨــﺎص ﻣــﻦ أﺳ ــﺮة واﺣ ــﺪة،
وأﺻ ـﻴ ــﺐ اﺛ ـﻨ ــﺎن ،إﺛ ــﺮ اﻧـﻬـﻴــﺎر
ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺰل ،اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪة
رﻳﺒﻴﺮاو ﺑﻴﺮس ،ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف
ﺳـ ــﺎو ﺑـ ــﺎوﻟـ ــﻮ ،أﻛـ ـﺜ ــﺮ وﻻﻳـ ــﺎت
ً
اﻟﺒﻼد ازدﺣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن.
وأﺳـﻔــﺮ اﻧ ــﺰﻻق أرﺿــﻲ ﻋﻦ
ﻣﺼﺮع ﺷﺨﺺ ﻓﻲ إﻣﺒﻮ داس
آرﺗﻴﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻏﺮق ﺛﻼﺛﺔ
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺮان ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ــﺎو ﻛــﺎﻳ ـﺘــﺎﻧــﻮ
دو ﺳــﻮل ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أرﺑﻌﺔ
آﺧــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺣـ ــﻮادث ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ أﻓـ ـ ــﺎدت
ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺗـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺢ ﻗ ـ ـ ــﻮات اﻹﻃـ ـﻔ ــﺎء
ﻹﻧـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎذ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة أﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص

ﻣ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﺎو
ﺑــﺎوﻟــﻮ ،أﻛـﺒــﺮ وﻻﻳ ــﺔ ﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ
واﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒــﻼد،
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻳ ـﻘ ـﻄ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 20
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
وﻏ ـ ـﻤ ـ ــﺮت أﻣ ـ ـﻄ ـ ــﺎر ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء،
وﺳ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮق اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ اﻷﻃــﺮاف،
وﻗـﻄـﻌــﺖ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎرات
واﻟـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﻼت ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻜﺎن
ﺑــﺎﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﻢ ،ﺑﻘﺪر
اﻹﻣـ ـﻜ ــﺎن ،ﻣ ــﻊ ﻫ ـﻄ ــﻮل أﻣ ـﻄــﺎر
ﻏﺰﻳﺮة أﻣﺲ.
)أ ف ب(

رﻣﻰ اﺑﻨﻪ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺪﺧﻨﻮن ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮن
وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ
ﻗ ــﺎل ﺑــﺎﺣ ـﺜــﻮن ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ دوﻟ ــﺔ،
إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮون
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺪﺧ ـﻴــﻦ أو ﻳ ـﺘ ـﺼــﺮﻓــﻮن ﺑﺸﻜﻞ
ﻏـﻴــﺮ ﺻـﺤــﻲ ،رﻏ ــﻢ إﺻــﺎﺑـﺘـﻬــﻢ ﺑﻤﺮض
ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ.
وﻓﺤﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ،
ُ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮت ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺪد اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣــﻦ
دورﻳـ ـ ـ ــﺔ "ﻳـ ــﻮروﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺟـ ــﻮرﻧـ ــﺎل أوف
ﺑﺮﻳﻔﻴﻨﺘﻒ ﻛﺎردﻳﻮﻟﻮﺟﻲ" اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 8200
ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ  27دوﻟــﺔ،
واﺳﺘﻄﻠﻌﻮا آراء ﻫ ــﻢ ﺑـﺸــﺄن ﻋﺎداﺗﻬﻢ
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ،وﻣ ــﺎ ﻳـﻔـﻌـﻠــﻮﻧــﻪ ﻓ ــﻲ أوﻗ ــﺎت
ﻓﺮاﻏﻬﻢ.
وذﻛ ــﺮ  19ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ،
أﻧـﻬــﻢ اﺳـﺘـﻤــﺮوا ﻓــﻲ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن
ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﻮا أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺼ ــﺎﺑ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ،
وﺗ ـﺒ ـ ﱠـﻴ ــﻦ أن  82ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻟ ـﺒــﺪﻧــﺎء ،وأن  34ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻻ
ً
ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن إﻻ ﻗﻠﻴﻼ .وﻟﻢ ﻳﺤﺎول أﻏﻠﺐ
اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
ووﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ ،ﺗ ـﺤــﺖ إﺷـ ــﺮاف
ﻛﻮرﻧﻴﻠﻴﺎ ﻛﻮﺗﺴﻴﻔﺎ ،ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ "إﻣﺒﺮﻳﺎل
ﻛــﻮﻟـﻴــﺪج" ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن ،ﻓــﺈن ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ
ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺄوروﺑﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺄﺣﺪ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
ﻟـﻜــﻦ ﻣــﺎ أﺛ ــﺎر اﺳـﺘـﻐــﺮاب اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
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ﻓ ـﻴــﻪ ﻧـ ــﺎس ﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻬــﻢ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﻮن اﻟـﻨـﻴــﺮ

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ﱡـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻄﻌﻴﻢ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،ﻋ ـﻘ ــﺐ ﺗ ــﺄﻛ ــﺪ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل
ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض اﻟﺤﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺘﺮﺑﺮي ﻓﻲ ﺳﺎوث إﻳﻼﻧﺪ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮودﻳ ـ ـ ـ ــﺮ،
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ "ﻛﺎﻧﺘﺮﺑﺮي
ﺑﺮاﻳﻤﺮي رﻳﺴﺒﻮﻧﺲ" ،ﻟﺮادﻳﻮ
ﻧـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪا ،أﻣ ــﺲ ،إﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ  100أﻟ ـ ــﻒ ﺟ ــﺮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ

ّ
وﺿﺎح

ﻫﻠﻪ ﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ

زوﺟﺔ راﺷﺪ ﻫﻤﻴﺠﺎن ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
 65ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟ ـﻌــﺰاء :ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،6ش ،22م ،34ت:
96669238 ،60604500

ودﻳﺪة ﺣﺎﻣﺪ ﺷﻌﺒﺎن

أرﻣﻠﺔ ﻓﻬﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻗﻴﺐ
 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ،
ق ،1ش ،101م ،71اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺷﺎرع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ق ،4ج،5
م ،1ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ،ت97322737 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:41

اﻟﻌﻈﻤﻰ 26

اﻟﺸﺮوق

06:01

اﻟﺼﻐﺮى 13

اﻟﻈﻬﺮ

11:58

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  03:57ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:22

 03:31ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:55

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:55ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:11

 10:33ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

