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إيميلي مورتيمير تفتتح في برلين فيلم
« »Head Full of Honeyص ١٧

ومقاومة رجال األمن
التظاهر
ّ
جريمتان مخلتان بالشرف واألمانة

«التمييز» :ال يمكن السماح للمدانين بهما بتقلد مناصب نيابية

الثانية

النائب األول يتبنى مبادرة
للحفاظ على البيئة

● أيدت حرمان ترشح جرمن لـ «التكميلية» ورأت أن تحديد الجريمة من اختصاصها
حسين العبدالله

رأت محكمة التمييز أمــس أن اإلدان ــة بـجــرائــم االش ـتــراك في
التظاهرات ومقاومة رجــال األمــن والــدعــوة إلــى التظاهر تمنع
صاحبها مــن الترشح لالنتخابات البرلمانية ،مبينة أن هذه
ُّ
ال ـجــرائــم مخلة بــالـشــرف واألم ــان ــة وال يمكن أن ُيـسـ َـمــح بتقلد
المدانين بها مناصب نيابية ،ما لم ُيرد إليهم اعتبارهم القانوني
والقضائي.
ومــن شــأن هــذا التصنيف الجديد للجرائم المخلة بالشرف
واألم ــان ــة أن يـلـقــي ب ـظــالــه ع ـلــى االن ـت ـخــابــات ال ـعــامــة ال ـم ـقــررة
ً
العام المقبل ،السيما أن عــددا من النواب الحاليين والنشطاء
السياسيين ،ممن لديهم طموح سياسي ،مدانون باالشتراك في
ً
مثل تلك األفعال ونالوا أحكاما بناء عليها.
وأي ــدت «التمييز» ،برئاسة المستشار ف ــؤاد الــزويــد ،حرمان
مــرشــح ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة الـثــالـثــة صــالــح جــرمــن مــن الترشح
ً
لالنتخابات التكميلية لمجلس األمــة التي تجرى غــدا ،مبينة،
في حيثيات حكمها ،أنه أدين بجناية االشتراك في تظاهرة دون
الحصول على ترخيص ،ومقاومة رجال األمن ،وإهانة 02

 145وظيفة للمهندسين الكويتيين
في «النفط» و«الكهرباء»
●

سيد القصاص

أصدر وزير الكهرباء والماء
وزي ــر النفط د .خــالــد الفاضل
تـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــاتـ ــه ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر 145
وظيفة لتعيين مهندسين من
تـخـصـصــي ه ـنــدســة ال ـب ـتــرول
والكيمياء في الوزارتين.
وص ــرح ال ـفــاضــل أم ــس بــأن

«شـ ـ ـغ ـ ــل ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف ال يـ ـك ــون
بجرة قلم ،بل يتم بعد دراسة
ً
وت ـم ـح ـي ــص وت ــدقـ ـي ــق ف ـض ــا
ع ـ ــن خـ ـض ــوع ــه لـ ـلـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة»،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى «أن ـن ــا حــريـصــون
على توفير أماكن للخريجين
الستيعابهم».
وأكد أن ما أثير عن تسريب
بعض أسئلة االختبارات التي

اجـ ـت ــازه ــا ب ـع ــض الـخــريـجـيــن
ف ــي وزارة ال ـن ـف ــط« ،أمـ ـ ــر غـيــر
صحيح».
وعن مجيء أسئلة االختبارات
تـعـجـيــزيــة ،أوضـ ــح أن الـحــاجــة
ً
كانت إلى  96موظفا ،في مقابل
ً
 130مـ ـتـ ـق ــدم ــا ،وفـ ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
ك ــان ع ــدد الـنــاجـحـيــن أك ـث ــر من
الوظائف الموجودة.
03

الكويت 300 :مليون دوالر إلغاثة سورية

٠٣
الحربي لـ ةديرجلا:.
تطبيق الئحة النظام
على الطالب المعتدي

اقتصاد

صباح الخالد ومـســؤولــة السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
فيديريكا موغيريني في حفل العشاء
أع ـل ـن ــت ال ـك ــوي ــت ال ـم ـســاه ـمــة ب ـ ـ 300
مـلـيــون دوالر عـلــى م ــدى ث ــاث سـنــوات
لدعم وإغاثة السوريين ،على المستويين
الـ ــرس ـ ـمـ ــي واأله ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـك ــون
المساهمة الرسمية وفق آليات الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

وأع ــرب نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الخارجية الشيخ صباح الخالد،
خـ ــال ت ــرؤس ــه وفـ ــد ال ـك ــوي ــت ال ـم ـشــارك
فــي مــؤتـمــر بــروكـســل الـثــالــث ح ــول دعــم
مستقبل ســوريــة والمنطقة ،ال ــذي عقد
خــال اليومين الماضيين ،عــن أمله أن

ت ـســاعــد هـ ــذه ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي «تـحـقـيــق
األهـ ــداف الـمــرجــوة ومـســاعــدة أشقائنا
وتضميد جراحهم».
وقال الخالد إن «المؤتمر يأتي في ظل
ظروف دقيقة تمر بها المنطقة والقضية
السورية بشكل خاص ،إذ تدخل 02

« :»MSCIبورصة الكويت مرشحة للترقية في مايو ...بوزن أكبر

● خطوات إصالحية للسوق منذ مايو  ● 2017مرحلة «فوتسي» الثالثة رفعت التعامالت إلى  195مليون دينار

●

عيسى عبدالسالم وعلي العنزي

ً
تزامنا مع إتمام المرحلة الثالثة لدخول
سيولة مؤشر فوتسي في بورصة الكويت،
التي رفعت قيمة التعامالت إلى  195مليون
دينار ،أمس ،كشف مؤشر مورغان ستانلي
كابيتال إنترناشيونال ( )MSCIعن ارتفاع

ف ــرص إعـ ــادة تصنيف ال ـبــورصــة مــن ســوق
مبتدئ إلى ناشئ ،مع رفع وزنها في المؤشر
من  0.3إلى .%0.5
وق ـ ــال ت ـق ــري ــر  MSCIإن هـ ــذا الـتـصـنـيــف
ال ـ ُـم ـح ـت ـم ــل يـ ـت ــزام ــن م ــع ال ـم ــراج ـع ــة نـصــف
السنوية للمؤشر في مايو المقبل على أن
ً
تطبق في مايو  ،2020الفتا إلى أنه منذ مايو

 ،2017تــم اعـتـمــاد ع ــدة خ ـطــوات إصــاحـيــة
للسوق تتعلق بالتسوية وا لـتـقــاص ونظم
المدفوعات ،وغيرها.
ً
ووفقا للتقرير ستكون  17شركة مؤهلة
الس ـت ـخ ــدام م ـت ـط ـل ـبــات األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة،
هــي بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،وبـيــت التمويل
الكويتي ،و«االت ـصــاالت المتنقلة» ،و«زيــن»،

وبنك بوبيان ،و«أجييلتي» ،وبنك الخليج،
وب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ،و«الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي» ،و«ب ــوبـ ـي ــان
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات» ،و«هـ ـي ــوم ــن س ــوف ــت»،
وبنك ورب ــة ،و«مـشــاريــع الكويت القابضة»،
وب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،و«الـ ـصـ ـن ــاع ــات
الوطنية» ،و«المتكاملة القابضة» ،و«االمتياز
لالستثمار» ،و«ميزان القابضة».

أزمة ثقة عالمية
بمستقبل صناعة النفط

رؤى عالمية

٠٩-٠٨

 ١٠و١٣

هل تلوح الحرب مع
إيران في األفق؟

دوليات
١١

٢٣

النفط يتراجع بعد تأجيل
قمة أميركا والصين
10

عبدالمهدي قريبًا إلى
السعودية ...و«اتفاقيات
روحاني» تحت الضوء

«تكويت»  %40من
«إشرافية» التعاونيات
●

١٦

وكانت السيولة تركزت أمس على البنك
الوطني بقيمة تجاوزت  100مليون دينار،
ً
وتوزعت بقيتها بشكل متباين ،وفقا لألوزان
ً
التي ُوضعت سابقا للشركات القيادية في
السوق األول.

خطة بوتفليقة االنتقالية أمام اختبار الشارع

وقف تداول «اإلثمار-
البحرينية» بعد خسارة
 %99.18من رأسمالها!

محليات

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بوزارة
الـشــؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب ،أن «ال ــوزارة
نجحت في تكويت الوظائف اإلشرافية في  30جمعية
تعاونية ،أي ما يعادل نحو  %40من إجمالي الجمعيات.
وقال شعيب ،في تصريح أمس ،على هامش رعايته
إلعـ ــادة افـتـتــاح ال ـســوق ال ـمــركــزي لجمعية الضاحية
والمنصورية ،إن «األسبوع المقبل سيشهد اإلفصاح
عــن عــدد الوظائف اإلشــرافـيــة التي تــم تكويتها خالل
الشهرين والنصف الماضيين ،إضافة إلــى اإلجمالي
المتوقع خالل .»2019
ً
ً
وأضــاف أن «ثمة تعاونا ملحوظا من التعاونيات
مــع الـ ــوزارة فــي ه ــذا الـمـلــف الـمـهــم ،مـمــا يــؤكــد إفـســاح
الجمعيات المجال أمام الكوادر الوطنية للعمل فيها»،
ً
الف ـتــا إل ــى أن ــه «يلتقي بصفة أسبوعية مــن أرب ــع إلى
خمس جمعيات ،حيث يتم تكويت ما ال يقل عن %50
من شواغرها».
٠٣

رياضة
متظاهرون جزائريون يرفضون التمديد للعهدة
الرابعة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
بذلت السلطات الجزائرية ،أمس،
ً
جهودا إضافية ،في محاولة إلقناع
الـمـعــارضـيــن بخطتها االنـتـقــالـيــة
إلى «الجمهورية الثانية» ،من خالل
تـمــديــد والي ــة الــرئـيــس عبدالعزيز
بــوتـفـلـيـقــة ،وت ــأج ـي ــل االن ـت ـخــابــات
الرئاسية التي كانت مقررة في 18
أبــريــل الـمـقـبــل ،إل ــى مــا بـعــد «ن ــدوة
وط ـن ـيــة» تـ ــدرس ت ـعــديــل الــدس ـتــور

وإصالح النظام السياسي.
وفيما بدا أن المعارضة منقسمة
وعــاجــزة عــن تقديم خطة انتقالية
ب ــدي ـل ــة م ــع إج ـم ــاع ـه ــا ع ـل ــى رف ــض
خطة بوتفليقة ،تتجه األنظار إلى
تظاهرات اليوم ،لرصد كيفية تفاعل
الشارع مع هذه المستجدات.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،خ ـ ــرج رئ ـيــس
الـ ــوزراء الـجــديــد نــورالــديــن ب ــدوي،

ونــائ ـبــه ال ــرج ــل ال ـق ــوي ف ــي محيط
الرئيس رمطان لعمامرة ،في مؤتمر
ص ـحــافــي ق ــدم ــا خ ــال ــه تـطـمـيـنــات
جديدة.
وقال بدوي إنه سيشكل حكومة
ك ـفــاءات وطـنـيــة بــوجــوه شــابــة في
غـضــون أي ــام ،وسيفتح م ـشــاورات
الختيار رئيس لـ «الندوة الوطنية
ً
لالنتقال الـسـيــاســي» ،مـشــددا على

أن المرحلة االنتقالية لن تتجاوز
العام الواحد.
وف ــي رد عـلــى ان ـت ـق ــادات تمديد
بوتفليقة للوالية الرابعة ،ذكر بدوي
أن الــرئـيــس هــو الـضــامــن لمطالب
الحراك الشعبي.
ّ
ورد رئيس ال ــوزراء على مسألة
ش ـغ ــور مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة ب ـعــد 28
ً
أبــريــل الـمـقـبــل ،م ــؤك ــدا أن 02

٢٦
الكويت تترقب اجتماع
مجلس «فيفا» اليوم

الثانية

•
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ةديرجلا

األمير يعزي خادم الحرمين
بوفاة فيصل بن بدر

النائب األول يتبنى مبادرة للحفاظ على البيئة

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحـمــد ،ببرقية تعزية إلى
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية ،عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة المغفور له ،بإذن الله تعالى ،صاحب السمو
األمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ،سائال
سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته،
وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

غرس شتالت في لواء «التحرير» بمشاركة الطلبة الضباط
قام النائب األول لرئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ ناصر
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،بـ ـغ ــرس عـ ــدد مــن
الشتالت في لواء التحرير اآللي،6 -
صباح أمس ،وذلك للمحافظة على
البيئة وحمايتها.
وكان في استقبال النائب األول،
لدى وصوله ،رئيس األركان العامة
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــرك ـ ــن م ـح ـمــد
الـ ـخـ ـض ــر ،ون ــائ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـي ــش الـ ـف ــري ــق ال ــرك ــن
عبدالله الـنــواف ،وعــدد من أعضاء
مجلس الدفاع العسكري ،وعدد من
القيادات في وزارة الدفاع.
وت ـ ــأت ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ض ـمــن
رؤية وزير الدفاع التي تهدف إلى
توعية منتسبي الوزارة من مدنيين
وعـسـكــريـيــن ب ـضــرورة الـعـمــل على
ت ـش ـج ـيــر م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــواق ــع ال ـتــي
يعملون بها ،للحفاظ على البيئة،
وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـت ـش ـج ـي ــر ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
التوازن البيئي ،وكذلك زيادة الرقعة
الخضراء ،وتنمية الغطاء النباتي.
وش ــارك الـطـلـبــة الـضـبــاط بكلية
ع ـل ــي صـ ـب ــاح ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ه ــذه
الـفـعــالـيــة م ــن خ ــال غ ــرس الـعــديــد
من الشتالت.

السفير الخالد :الرياض منارة
ثقافية عربية رائدة
أكـ ـ ــد س ـف ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــدى
الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة الـسـعــوديــة
الشيخ علي الخالد أن العاصمة
ال ـس ـعــوديــة "ال ــري ــاض" تعتبر
منارة ثقافية عربية رائدة.
وأش ــاد الخالد فــي تصريح
ل ــ"كــونــا" عـلــى هــامــش معرض
"الرياض الدولي للكتاب" بما
رآه فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض مـ ــن ت ـنــوع
كبير ومشاركة عربية واسعة
تـ ـ ــدل عـ ـل ــى مـ ـك ــان ــة ال ـم ـع ــرض
ً
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن
مـ ـ ــا شـ ـ ــاهـ ـ ــده مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
للتكنولوجيا في المعرض يدل
على العمل الكبير واالهتمام
بأن يكون المعرض على أكمل
وجه.
وأثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
ال ـط ـي ـب ــة الـ ـت ــي ي ـب ــذل ـه ــا وزيـ ــر
الثقافة الـسـعــودي األمـيــر بدر
ب ــن ع ـبــدال ـلــه ل ـمــا ل ـهــا م ــن أثــر

كـبـيــر ع ـلــى ال ـســاحــة الـثـقــافـيــة
السعودية الزاخرة.
ووصف المشاركة الكويتية
فــي مـعــرض "الــريــاض الــدولــي
ل ـل ـك ـت ــاب" ب ــأن ـه ــا م ـم ـي ــزة وق ــد
ش ــاه ــدن ــا الـ ـتـ ـن ــوع ف ـي ـم ــا يـتــم
تقديمه ســواء من المؤسسات
الحكومية المشاركة أو من دور
النشر أو المكتبات".
وا عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر أن ن ـ ـشـ ــر ا لـ ـفـ ـك ــر
وا ل ـمــواد المطبوعة الكويتية
التاريخية والتراثية والثقافية
والفكرية في جميع المجاالت
يبرز الــوجــه المشرق للكويت
وي ــوص ــل الـ ـص ــورة الــواض ـحــة
لـ ـلـ ـت ــاري ــخ والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراث والـ ـفـ ـك ــر
الكويتي.
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـف ــن
ب ـج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــالـ ــه ي ـع ـت ـب ــران
ً
ً
ج ـس ــرا مـتـيـنــا لـلـتــواصــل بين
الشعوب عامة وبين الشعبين
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الخالد مستقبلة سفير أذربيجان أمس

ال ـنــائــب األول خ ــال غ ــرس إح ــدى
الشتالت في «لواء التحرير» أمس

السعيدي يقدم أوراق
اعتماده لدى أندورا

علي الخالد

الشقيقين الكويتي والسعودي
خاصة بما يحمالنه من ثقافة
ً
مـشـتــركــة تعتبر أرضـ ــا جيدة
للوصول للجمهور السعودي
ً
متمنيا للمعرض دوام التوفيق
واالزدهار.

المبارك يتلقى دعوة لحضور
منتدى الثقافات في أذربيجان

قــدم سفير الكويت لــدى إسبانيا عياده السعيدي أوراق
اع ـت ـمــاده سـفـيــرا م ـحــاال وغ ـيــر مـقـيــم ف ــوق ال ـع ــادة ومـفــوضــا
للكويت لدى إمارة أنــدورا إلى األسقف جوان انريك فيفيس
اي سيثيليا ،اسقف ال سيو دي اورجـيــل ،واألمـيــر المشارك
إلمارة أندورا.
وأعلنت سـفــارة الكويت فــي مــدريــد ،فــي بيان لها ،أن
السفير السعيدي نقل ،خالل مراسم تقديم أوراق االعتماد،
تحيات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو
ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد إلــى أسقف السيو دي
اورجيل ،وتمنياتهما للشعب االندوري بمزيد من التقدم
واالزدهار.
من جانبه ،أكــد األمير المشارك عمق العالقات الثنائية،
ً
وتطلعه إلــى االرت ـقــاء بها فــي كــل الـمـجــاالت ،مثمنا جهود
سمو أمير البالد وحكمته وحنكته في تعزيز دعائم األمن
واالستقرار في المنطقة.
وأشاد كذلك ،خالل المراسم التي أقيمت في قصر األسقفية
بمحافظة "ييدا" اإلسبانية ،بدور الكويت وجهودها اإلنسانية
خــال عضويتها غير الدائمة فــي مجلس األم ــن ،وحرصها
الدائم على تعزيز األمــن والسالم على الصعيدين اإلقليمي
والدولي.

استقبلت رئيسة ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة
اعتماد الخالد في قصر السيف ،أمس ،سفير أذربيجان
لدى الكويت إيلخان قهرمان ،حيث سلمها دعوة لرئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر الـمـبــارك ،لحضور
المنتدى الدولي الخامس للحوار بين الثقافات ،والذي
سيعقد فــي العاصمة األذربـيـجــانـيــة بــاكــو فــي الثاني
والثالث من مايو المقبل.

سفير بريطانيا :تمارين عسكرية
مع الكويت نهاية العام
أشاد بمتانة العالقات التاريخية بين البلدين
أش ــاد سـفـيــر الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ل ــدى الـكــويــت
مايكل دافـنـبــورت ،أمــس األول ،بمتانة العالقات
التاريخية المشتركة بين البلدين اللذين يحتفالن
هذه األيام بمرور  120عاما على توقيع "معاهدة
الصداقة" ،التي أرست دعائم التعاون في العديد
من المجاالت.
وأش ــار داف ـن ـبــورت فــي تـصــريــح ل ــ"كــونــا" ،على
هامش الندوة التي أقامتها مكتبة الكويت الوطنية
الستعراض كتاب (الكويت في الصحف البريطانية
خالل قرنين من الزمن  )1965 -1846لمؤلفه أستاذ
التاريخ في كلية التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .عيسى دشتي ،إلى
أنه بمناسبة فعاليات االحتفال بمرور  120عاما
على المعاهدة التي وقعت فــي عهد المغفور له
بإذن الله تعالى الشيخ مبارك الصباح ،أقيم الشهر
الماضي التمرين العسكري الكويتي -البريطاني
المشترك (محارب الصحراء) ،بمشاركة من الكتيبة
االسكتلندية ،الفتا إلى تنظيم تمرين مماثل في

نهاية العام وثالث مطلع العام المقبل.
وأفاد بأن األسبوع الماضي شهد زيارة المدمرة
البحرية الملكية (إتش إم إس دراغون  ،)45 -وذلك
في إطار االحتفال بالعالقات المشتركة.
رسالة دكتوراه
بدوره ،استعرض د .عيسى دشتي خالل الندوة
فكرة كتابه "الكويت في الصحف البريطانية خالل
قرنين من الزمن  ،"1965-1846والتي انطلقت أثناء
إعداده رسالة الدكتوراه الخاصة به.
وأوض ــح دشـتــي أن ــه خ ــال مطالعته الصحف
البريطانية القديمة تبين له أنها تحوي أخبارا عن
الكويت ،لذا قرر التوسع في عملية البحث وإعداد
رسالة الدكتوراه حول هذا الموضوع.
وذكـ ــر أن ــه ب ــدأ قـبــل أربـ ــع س ـن ــوات الـعـمــل على
إع ــداد الـكـتــاب ال ــذي يـضــم ثــاثــة مـجـلــدات ،حيث
تمكن من جمع أكثر من ألفي صحيفة بريطانية
مختلفة تتناول أخبار الكويت في جميع المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية.

أشــاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي
في الكويت غسان خوجة بدور الكويت وجهودها
في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة السيما
ما يتعلق بسوق العمل والنشاطات االقتصادية.
وق ــال خــوجــة فــي لـقــاء مــع "كــونــا" إن الكويت
قطعت شــوطــا كبيرا فــي تحقيق الـمـســاواة بين
الجنسين مطالبا بالمزيد من العمل الجاد في
هذا السياق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
خ ـصــوصــا ال ـه ــدف ال ـخــامــس الـمـعـنــي بتحقيق
المساواة بين الجنسين.
وأضاف أن المكتب اإلقليمي لمجموعة البنك
الدولي استضاف وسيستضيف ندوات وحلقات
ن ـقــاش ـيــة حـ ــول الـ ـم ــرأة ودوره ـ ـ ــا ف ــي االق ـت ـصــاد
واألنشطة االقتصادية ودورها في تحقيق رؤية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بتحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـم ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي لـلـمـجـمــوعــة
اس ـت ـض ــاف ه ـي ـئــات الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي وع ــرض

معها مقتطفات مــن دراس ــة وتقرير دول ــي أعــده
البنك الــدولــي تـنــاول  187دولــة حــول العالم عن
دور القانون في تشجيع دخول المرأة إلى سوق
العمل والقطاع الخاص.
وذكر أن مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي
تظهر أن المرأة الكويتية تشارك بفاعلية وبشكل
أكبر مــن مشاركة الــرجــل فــي ســوق العمل ،إذ أن
عــدد النساء الكويتيات العامالت أكبر من عدد
العاملين الرجال.
وأعرب خوجة عن أمله في أن يشهد عدد النساء
الـكــويـتـيــات ال ــداخ ــات إل ــى س ــوق الـعـمــل زي ــادة
مطردة خصوصا مع التوجه الحكومي لتنويع
مـصــادر الــدخــل القومي واالعـتـمــاد على القطاع
الخاص محركا ودافعا رئيسيا لالقتصاد الوطني
م ــا يـتـطـلــب الـنـظــر ف ــي ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تـحــد من
مشاركة المرأة في سوق العمل عموما ومشاركتها
في القطاع الخاص على وجه الخصوص.

ً
مالي :دور كويتي مهم في إرساء السلم بإفريقيا «البنك الدولي» :الكويت قطعت شوطا
ميغا :ندعم ترشحها لعضوية مجالس ومنظمات دولية
في المساواة بين الجنسين
أشادت جمهورية مالي ،أمس ،بالدور الذي
تـقــوم بــه الـكــويــت مــن خــال عضويتها غير
الــدائـمــة بمجلس األم ــن ،وتبنيها للقضايا
ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا إرس ـ ــاء ال ـس ـلــم واألم ـ ــن في
القارة اإلفريقية.
جــاء ذلــك خــال لـقــاء األمـيــن الـعــام ل ــوزارة
الخارجية بجمهورية مالي محمد ميغا مع
مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي لـشــؤون
إفريقيا السفير حمد المشعان في العاصمة
(باماكو) ،بحضور مدير إدارة الشرق األوسط
بالخارجية المالية محمدون كيمينتا ،وسفير
الكويت لدى غانا والمحال الى مالي محمد
الفيلكاوي ،والوفد الكويتي المرافق.
وتطرق ميغا إلى الحرب التي تخوضها
بالده مع المجتمع الدولي ومجلس األمن ضد
ً
اإلرهاب ،مشيدا بالدور "المهم" الذي تضطلع
بــه الكويت إلرس ــاء األمــن والسلم فــي القارة
اإلفريقية ،في إطار عضويتها بمجلس األمن.
ووصف هذا الــدور بأنه ليس غريبا على

الـكــويــت ،مستذكرا مــا قامت بــه تجاه بــاده
بشكل خــاص ،ودول القارة اإلفريقية بشكل
عام.
وأك ــد مـيـغــا دع ــم وتــأيـيــد ب ــاده "الـكــامــل"
لترشح الكويت لعضوية عدد من المجالس
ً
والـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ،م ـش ــددا عـلــى أن هــذه
الترشيحات "ستكون محل تقدير واحترام"
حكومة مالي.

التعاون والتنسيق
من جانبه ،أكد السفير المشعان ضرورة
تعزيز سبل التعاون والتنسيق في المحافل
الدولية حول مختلف القضايا ذات االهتمام
المشترك ،والسعي الى ترسيخ األمن والسلم
في افريقيا.
ودع ـ ــا ح ـك ــوم ــة م ــال ــي إلـ ــى دعـ ــم ال ـكــويــت
لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي
(مايو  ،)2019وعضوية البرنامج اإلنمائي

مقاومة رجال األمن...
موظف عــام ،والــدعــوة إلــى التظاهر ،ونــال على
ً
ذلك حكما بالسجن سنتين مع كفالة  500دينار
لوقف التنفيذ.
وذكرت أن من يحدد الجرائم المخلة بالشرف
واألمانة هي المحكمة ذاتها ،ألن المشرع ترك لها
في قانون االنتخاب تقدير ذلك.
وكانت محكمتا التمييز واالستئناف نظرتا
ت ــرش ــح ث ــاث ــة مــواط ـن ـيــن م ــن أصـ ــل خ ـم ـســة تم
استبعادهم ،إذ أيدت «االستئناف» أمس حرمان
مرشح في الدائرة الثانية ،بينما أيدت «التمييز»
ترشح آخر في الثالثة ،وحرمان جرمن.

الكويت 300 :مليون دوالر...
ه ــذه الـمــأســاة (ال ـي ــوم) عــامـهــا الـتــاســع ،وعــانــى
ً
خاللها أبناء الشعب الـســوري الشقيق ظروفا
ً
صعبة» ،موضحا أن الـهــدف «هــو اإلسـهــام في
رفع هذه المعاناة في ظل انعدام أي حل سياسي
لهذه القضية اإلنسانية».
وأضــاف أن هــذه المأساة «تدعونا إلــى بذل
الـمــزيــد مــن الـجـهــود لـلــوصــول إل ــى حــل سلمي
ينهي ه ــذه األزم ــة فــي أق ــرب وق ــت مـمـكــن ،وفــق
المرجعيات الدولية ،وعلى رأسها قرار مجلس
ً
األم ـ ــن  ،»2254م ـ ـجـ ــددا ،ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،دعــم
الكويت التام لجهود المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة لسورية جيير بيدرسون،
وتقديرها لما بذله سلفه ستيفان ديميستورا
من جهود حثيثة.

لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،وع ـضــويــة ص ـن ــدوق األم ــم
المتحدة للسكان ،وعضوية اللجنة الدائمة
لـلـهــال والـصـلـيــب األح ـم ــر (جـنـيــف أكـتــوبــر
 ،)2019و ع ـضــو يــة مـجـلــس إدارة المنظمة
البحرية الدولية (لندن نوفمبر .)2019
وتطرق اللقاء إلى المشروعات التي نفذها
الصندوق الكويتي للتنمية في مالي ،حيث
أوض ـ ــح ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـش ـعــان أن ـه ــا ب ـل ـغــت 13
مشروعا بقيمة اجمالية قدرها  200مليون
دوالر ،فضال عن منحة مقدمة من الصندوق
لتأهيل مستشفى مدينة تمبوكتو.
وقال إن الصندوق الكويتي سيوقع عقدا
مــع الـحـكــومــة الـمــالـيــة فــي سبتمبر المقبل،
لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع ال ـج ـســر ال ــراب ــع ع ـلــى نهر
النيجر.
ووجه الدعوة إلى المسؤول المالي لزيارة
ً
الكويت ،مشددا على أهمية الزيارات المتبادلة
ودورهـ ــا فــي تـعــزيــز وتفعيل الـعــاقــات بين
البلدين.

خطة بوتفليقة االنتقالية...
ذلك مرهون بما تقرره «الندوة الوطنية».
وأوض ــح أن «المرحلة االنتقالية التي أرادهــا
الشعب الجزائري ورئيس الجمهورية هي مرحلة
تجعلنا فــي إطــار الـنــدوة الجامعة التي لها كل
الصالحيات بمكوناتها ،والـتــي تعمل فــي هذه
المرحلة االنتقالية على أن تكون قوة اقتراحات
وق ـ ـ ــرارات ،وس ــوف ت ـخــرج ال ـب ــاد م ــن الــوضـعـيــة
الحساسة التي تعيشها».
ودعا إلى ضرورة «التحلي بالرصانة ،والعمل
في هدوء ،وترسيخ الثقة بين الجزائريين ،وكسر
كل حواجز التشكيك التي قد تراود البعض».
وكان لعمامرة شدد أمس األول على أن األولوية
المطلقة بالنسبة إلى بوتفليقة «تتمثل في جمع
ً
الجزائريين ،وتمكينهم من المضي معا في اتجاه
مستقبل أفضل ( ،)...واألمر ال يتعلق بالبقاء في
الحكم بضعة أسابيع أو أشهر إضافية»٢٤ .

ةديرجلا
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محليات
الفاضل 145 :وظيفة للمهندسين بـ «النفط والكهرباء»
«ديوان الخدمة لم يرد على إعادة صرف مكافأة العيار»
سيد القصاص

أكد وزير النفط وزير الكهرباء
والماء الحرص على توفير
وظائف للخريجين بتخصص
البترول في الوزارتين،
ً
معلنا توفير  145وظيفة
للمهندسين والمهندسات.

ً
ردا عـلــى اع ـت ـصــام خريجي
كـلـيــة ه ـنــدســة ال ـب ـت ــرول ،أمــس
األول ،أم ــام مــؤسـســة الـبـتــرول،
على خلفية سياسة للتوظيف
واالخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ،وجـ ـ ـ ــه وزيـ ـ ــر
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء وزيـ ــر النفط
د .خــالــد الـفــاضــل بتوفير 145
وظـ ـيـ ـف ــة ل ـت ـع ـي ـي ــن م ـه ـنــدس ـيــن
ت ـخ ـص ـص ــي ه ـ ـنـ ــدسـ ــة ب ـ ـتـ ــرول
وك ـي ـم ـي ــاء ف ــي وزارتـ ـ ـ ــي الـنـفــط
والكهرباء والماء.
وق ــال ال ـفــاضــل ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،ص ـبــاح أم ــس ،خــال
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا وزارة
الكهرباء والـمــاء للتبرع بالدم
إننا حريصون على االستجابة
لطموحات الخريجين ،وتلبية
طموحاتهم.
وأضـ ـ ـ ــاف ،أن ـ ــه بــال ـن ـظــر إل ــى
وج ـ ـ ــود شـ ــواغـ ــر وت ــأخـ ـي ــر فــي
التعيين ،فقد وجــه بــأن ترشح
وزارة ا لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط  20و ظـ ـيـ ـف ــة
لـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــي ب ـ ـ ـتـ ـ ــرول ،وك ــذل ــك
وجهت وزارة الكهرباء والماء
بـ ـ ـت ـ ــر شـ ـ ـي ـ ــح  70و ظ ـ ـي ـ ـف ـ ــة م ــن
ت ـخ ـص ــص ه ـن ــدس ــة الـ ـبـ ـت ــرول،
مقسمة بين  20مهندسا و50
مهندسة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ت ــرش ـي ــح لـ ـ ـ 55
مـهـنــدســا ومـهـنــدســة كميائية

«األشغال» :مخاطبة المناقصات
وفق توجيهات المبارك
بوشهري تفقدت « »T2ودعت إلى تسريع العمل

•

ً
متبرعا بالدم
الوزير الفاضل
للعمل في "الكهرباء" ،مبينا أن
ع ــدد الـخــرجـيــن قــد ي ـفــوق عــدد
الدرجات الشاغرة المتوفرة في
القطاع النفطي أو الوزارات.
وقال ،إن شغل تلك الوظائف
ال يكون بجرة قلم ،بل يتم بعد
دراس ـ ـ ـ ــة وت ـم ـح ـي ــص وت ــدق ـي ــق
ً
ً
ويخضع للميزانية أيضا مشيرا
إلى أننا حريصون على توفير
أماكن الستيعابهم.

تسريب االسئلة
وبشأن ما أثير حول تسريب

ب ـعــض أس ـئ ـلــة االخ ـت ـب ــار الـتــي
اجتازها بعض الخريجين في
"الـنـفــط" ،أكــد أن هــذا األمــر غير
ً
صـحـيــح ق ــائ ــا :ل ــو كـ ــان هـنــاك
تسريب الرتفعت نسب النجاح،
ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـت ـغ ـيــر ،بــاس ـت ـث ـنــاء
وجود عدد من المتميزين الذين
تقدموا إلى االختبارات.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين
في األيام األخيرة لالختبارات
كان أقل من أعدادهم في األيام
األولــى ،بالتالي نجاح شخص
أو رســوب شخص آخــر يحدث

ً
ً
تغييرا كبيرا في تلك النسب.
وعن صعوبة األسئلة وأنها
ً
تعجيزية ،أوضح أن هناك طلبا
الحـ ـتـ ـي ــاج  96وظـ ـيـ ـف ــة ،وعـ ــدد
المتقدمين إل ــى االخـتـبــار فــاق
ً
الـ  130متقدما ،في النهاية كان
ع ــدد الـنــاجـحـيــن أكـثــر مــن عــدد
الوظائف الموجودة.
وفيما يخص مكافأة العيار،
أش ـ ــار إلـ ــى أن دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية إلــى اآلن لــم يقم بالرد
ع ـلــى الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي شـ ــأن إعـ ــادة
صرف تلك المكافأة.

سلة أخبار
المهنا استقبل الفضالة
وموظفي «العاصمة»

سيد القصاص

علمت "الجريدة" من مصادر
م ـط ـل ـع ــة أن وزيـ ـ ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال
وزي ــرة الــدولــة لشؤون اإلسكان
د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري أص ـ ــدرت
تــوجـيـهــات بـمـخــاطـبــة الـجـهــاز
المركزي للمناقصات بخصوص
الـشــركــات المتأخرة عــن تنفيذ
الـمـشــاريــع الـتــي تـشــرف عليها
"األشغال" ،وذلك وفق تعليمات
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك الـ ــذي
وجــه جميع الـ ــوزراء المعنيين
إلــى مخاطبة "المناقصات" في
ح ــال ب ـلــوغ نـسـبــة الـتــأخـيــر في
المشاريع التي تنفذها وزاراتهم
 20في المئة.
وقالت المصادر إن القانون 49
لسنة  2016في مادته رقم  85بند
 4نص على أن تحرم كل شركة
متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد
أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من
الدخول في مناقصة تالية حتى
تسوية المناقصة محل الخالف.
ولفتت إلى أن سمو رئيس
الوزراء وجه الوزراء المعنيين
إلى تشديد اإلجراءات الرقابية
عـلــى جـمـيــع ال ـم ـشــاريــع الـتــي

جنان بوشهري

ت ـن ـفــذهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،السـيـمــا
ال ـم ـت ـع ـث ــرة م ـن ـه ــا ،وت ـط ـب ـيــق
الجزاءات الواردة في القانون
على الشركات المتأخرة.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخـ ـ ـ ــر ،ت ـف ـقــدت
بـ ــوش ـ ـهـ ــري ،أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـش ــروع
إنـشــاء مبنى الــركــاب الجديد
( )T2بمطار الكويت.
وحـ ـ ـث ـ ــت ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر م ـ ـقـ ــاول
الـمـشــروع على ســرعــة إنجاز
األع ـم ــال بــال ـجــودة وال ـك ـفــاءة
ً
المطلوبة ،وفقا للمواصفات
الـفـنـيــة الـمـعـتـمــدة ،واالل ـت ــزام
بالبرنامج الزمني.

استقبل محافظ العاصمة
الفريق ثابت املهنا ،في
مكتبه ،رئيس الجهاز املركزي
للمقيمني بصفة غير قانونية
صالح الفضالة.
وأشاد املهنا بالجهود التي
يبذلها الجهاز في تذليل
العقبات امام البدون ،والعمل
على تسويه هذا امللف املزمن.
كما التقى املهنا موظفي
وموظفات محافظة العاصمة،
ومختاري املناطق التابعة
للعاصمة ،حيث أعرب املهنا
عن شكره وتقديره لهم على
جهودهم التي بذلوها خالل
توليه مهامه في املحافظة،
متمنيا لهم التوفيق والنجاح
في عملهم املستقبلي.

«بلدية األحمدي» :استخراج
 393رخصة خالل فبراير

«الشؤون»« :تكويت» الوظائف اإلشرافية في  30جمعية تعاونية

ّ
شعيب :اإلفصاح عن «اإلشرافية» التي تكوتت الفترة الماضية األسبوع المقبل
إنشاء شركة
حكومية
لتوريد
الخضراوات
والفاكهة
ً
يحتاج مزيدا
من الدراسة

نعتذر عن
الخلل الذي
أصاب النظام
اآللي خالل
انتخابات
«العارضية
التعاونية»

•

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون ،في
وزارة الشؤون االجتماعية ،عبدالعزيز شعيب ،أن
"الفريق المكلف من الوزارة لمتابعة ملف التكويت
بالجمعيات التعاونية ،نجح في تكويت الوظائف
اإلشرافية في  30جمعية تعاونية" ،كاشفا أنه "خالل
األسبوع المقبل سيتم اإلفصاح عن عدد الوظائف
اإلشرافية التي ّ
تكوتت خالل الشهرين ونصف الشهر
الماضيين ،واإلجمالي المتوقع خالل ."2019
وقــال شعيب ،فــي تصريح صحافي أمــس ،على
ه ــام ــش رع ــاي ـت ــه إع ـ ــادة اف ـت ـت ــاح ال ـس ــوق ال ـمــركــزي
لجمعية الضاحية والمنصورية التعاونية ،إن "ثمة
ً
ً
تعاونا ملحوظا من قبل التعاونيات مع الوزارة في
هذا الملف المهم ،ولم نلق أي عقبات في التعامل
مـعـهــا ،مـمــا يــؤكــد حــرصـهــا الـشــديــد عـلــى سياسة
اإلحـ ــال وت ـكــويــت الــوظــائــف اإلش ــراف ـي ــة داخ ـل ـهــا"،
مؤكدا أن "هذا التعاون الجاد يشف عن مدى حرص
الجمعيات على الصالح العام ،وإفساح المجال أمام
الكوادر الوطنية للعمل داخلها".
ولفت إلى أنه "يلتقي بصفة أسبوعية من أربع
إلى خمس جمعيات تعاونية ،حيث يتم تكويت بما
ال يقل عن  50في المئة من شواغرها" ،مشددا على
أن "فــريــق التكويت يعمل على قــدم وســاق إلنجاز
المهام الوكلة إليه".

شركة خضراوات حكومية
وفيما يخص مقترح إ نـشــاء شــر كــة حكومية

ذكرت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ،أن إدارة
التراخيص الهندسية بفرع
بلدية األحمدي ،أصدرت 202
رخصة خالل فبراير املاضي.
َّ
وصرح مدير إدارة التراخيص
الهندسية بفرع بلدية
األحمدي جاسم الخضر،
أمس ،بأنه تم إصدار 202
رخصة هندسية تنوعت
بني البناء والهدم والترميم
واإلضافة والتعديل ،كما
أصدرت مراقبة تراخيص
املحالت  191رخصة تنوعت
بني التجاري والصناعي
واالستثماري.

لـ ـت ــوري ــد ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات وال ـف ــاك ـه ــة لـلـجـمـعـيــات
التعاونيةّ ،
بين شعيب أن "هذا المقترح جيد ،غير
ً
أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة ،ونعكف حاليا
بالتنسيق مع وزارة التجارة على دراسته" ،مشيرا
إلى أنه "حال كان له جدوى أكثر مما هو معمول
ً
به حاليا ،ويعود بالنفع على التعاونيات وعموم
المستهلكين سيتم تبنيه ومحاولة تنفيذه".
وبشأن التصويت اإللكتروني خالل انتخابات
م ـج ــال ــس إدارة ال ـت ـع ــاون ـي ــات ،ذك ـ ــر ش ـع ـيــب أن
"التصويت اإللكتروني ّ
مطبق حاليا في عموميات
وانتخابات مجالس اإلدارة كافة" ،مقدما اعتذاره
على "الخل الــذي أصــاب النظام خالل انتخابات
مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية ،والذي
تمت معالجته ،وتالفي المثالب التي حدثت خالل
االنتخابات".

«شؤون الحج» نظمت
ورشة تغذية الحجاج

برنامج إلكتروني
وأكـ ــد شـعـيــب أن "إن ـش ــاء بــرنــامــج إلـكـتــرونــي
لمتابعة ومــراقـبــة أسـعــار ال ـخ ـضــراوات والسلع
مــن نـقــاط البيع وال ـش ــراء ،بــالـتـعــاون والتنسيق
مــع إدارة الـحــاســب اآلل ــي فــي الـ ـ ــوزارة ،يـحــد من
مخالفات الجمعيات" ،مشيرا إلى أن "هذا البرنامج
يحتاج إلى تضافر الجهود بين وزارتي الشؤون
والتجارة واتحاد الجمعيات والتعاونيات".
مــن جانبه ،قــال رئـيــس مجلس إدارة جمعية
ضاحية عبدالله السالم والمنصورية عبدالوهاب
ال ـ ـفـ ــارس ،إن "إع ـ ـ ــادة اف ـت ـت ــاح الـ ـس ــوق ال ـمــركــزي
الرئيسي جاء ت بعد إغالقه لمدة  10أيام ،حيث

شعيب والفارس خالل قص شريط افتتاح سوق الضاحية المركزي
تم إجــراء أعمال التوسعة وإعــادة التنظيم على
ً
مــدار  18ساعة يوميا ،وافتتاحه بوقت قياسي،
لضمان توفير افضل العروض والمنتجات أمام
المساهمين ومرتادي الجمعية".
وأوض ـ ــح الـ ـف ــارس أن "ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة شـهــدت
شـكــاوى عــدة مــن العمالء بشأن ضعف المنتجات
وقلة األرفف وضيق المساحة بالسوق المركزي الذي
تم تدشينه في ديسمبر  ،"2016مؤكدا أنه "تم أخذ
جميع المالحظات بعين االعتبار ،وإغــاق السوق

وتنفيذ ابــرز النقاط التي من شأنها ضمان زيادة
إقبال المساهمين على السوق".
ولفت الفارس إلى أنه "تمت إعادة تطوير السوق،
من خالل زيادة مساحات األرفف وعددها ،وتنويع
المنتجات واألصناف ،السيما في قسم الخضراوات
والفاكهة ،حيث تمت زيادة المساحات بنسبة  45في
المئة" ،الفتا إلى أنه "اذا كانت الفترة السابقة تشهد
توفير  100صنف باألرفف ،فالوقت الحالي باإلمكان
عرض  145منتجا خاللها".

ً
الحربي لـ ةديرجلا  :تطبيق الئحة النظام «التربية» :اختبار «تيمز» إلكترونيا في المدارس
•

على الطالب المعتدي
•

فهد الرمضان

أك ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة،
د .سعود الحربي ،تطبيق الوزارة
الئحة النظام على الطالب المعتدي
على زميله في إحدى مدارس مدينة
صباح األحمد السكنية ،الفتا إلى
أن "الـتــربـيــة" لــن تـتـهــاون مــع هذه
السلوكيات ،وسيتم تطبيق اللوائح
وال ـن ـظــم ع ـلــى الـطـلـبــة ف ــي جميع
المدارس دون تهاون.
وق ـ ــال ال ـح ــرب ــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ "الجريدة" ،إنه تم فتح تحقيق
م ــوس ــع ف ــي ال ـح ــادث ــة م ــع جميع
األط ــراف ،موضحا أنــه استدعى
مدير الشؤون التعليمية بمنطقة
األحـ ـ ـم ـ ــدي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى م ــدي ــر
ال ـم ــدرس ــة وم ـس ــاع ــده ف ــي نـهــايــة
دوام األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،بـعــد
انتشار الفيديو.

لتدريب الطلبة على االختبار الرسمي الذي سيجرى نهاية أبريل المقبل

وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـتــابــع
مثل هــذه ال ـحــاالت وفــق اللوائح
وال ـن ـظــم ،وي ـتــم تـطـبـيــق الـقــانــون
على الطالب ،إضافة إلى إدخاله
ف ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ع ـ ــاج ـ ــي ن ـف ـســي
وسلوكي إلصالحه ،الفتا إلى أن
الطالب في سن التعليم اإللزامي.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه سـيـتــم كــذلــك
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ال ـ ــذي
تـعـ ّـر ض للمضايقة ،حيث سيتم
اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات المناسبة من
خـ ــال م ـك ـتــب ال ـخ ــدم ــة الـنـفـسـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة لـمـعــالـجــة اآلثـ ــار
النفسية التي لحقت به وضمان
عدم تأثيرها بشكل سلبي عليه.
وذك ـ ــر أن ط ـلــب م ــدي ــري عـمــوم
المناطق التعليمية الجتماع يعقد
صباح األحد في مكتبه ،للتباحث
في كثير من القضايا التربوية التي
تهم المدارس والعملية التعليمية،

•

سعود الحربي

إضافة إلى التأكيد عليهم بمتابعة
المدارس للطلبة وإشغالهم فيما
يـعــود عليهم بالنفع ،مشيرا إلى
أن الــوزارة لديها مراقبات الخدمة
النفسية واالجتماعية ،إضافة إلى
إدارة الخدمة النفسية واالجتماعية
ب ــال ــوزارة ،حيث يتم وضــع خطط
وبرامج تربوية هادفة للطلبة.

«ملست آسيا» اختتم «الروبوت المدرسية»
اختتم المكتب اإلقليمي للمنظمة العالمية
الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
(مـلـســت آس ـي ــا) ،مـســابـقــة ال ـكــويــت الـمــدرسـيــة
السنوية للروبوت الـ ( 13روبــوت التنقيب عن
الـنـفــط) ،بــالـتـعــاون مــع وزارة التربية وشركة
ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ،وب ــدع ــم م ــن مــؤس ـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي.

وقال المدير اإلقليمي للمكتب ،داود األحمد،
إن م ـن ــاف ـس ــات ن ـه ــائ ـي ــات ال ـم ـســاب ـقــة ش ـه ــدت،
أمــس ،مشاركة فــرق مــدارس البنين ،مبينا أن
مدرسة البيروني بمنطقة العاصمة التعليمية
َّ
حصدت المركز األول ،فيما حلت مدرسة ابن
النفيس بمنطقة حولي ثانيا ،وجاءت مدرسة
عبدالرحمن بن أبي بكر بمنطقة األحمدي ثالثا.

فهد الرمضان

بـ ـ ـ ـ ــدأت وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
تــوجـيـهــي ال ـع ـلــوم وال ــري ــاض ـي ــات ،تطبيق
اخـ ـت ـ ـبـ ــارات إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـح ــاك ــي اخ ـت ـبــار
"ت ـي ـمــز" لـلــريــاضـيــات وال ـع ـل ــوم ،حـيــث يتم
إخضاع الطلبة في المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة في بعض المدارس الختبارات
إلكترونية مشابهة لـ "تيمز".
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت "ال ـجــريــدة" من
م ـص ــادره ــا أن ع ـ ــددا م ــن ال ـ ـمـ ــدارس ب ــدأت

«تعليمية العاصمة» احتفلت
بنهاية البطوالت الرياضية
احتفلت منطقة العاصمة التعليمية بفعالية
"العاصمة تجمعنا  ،"2بحضور الوكيل المساعد
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد،
ومجموعة من موجهات التربية البدنية.
وذكرت مديرة منطقة العاصمة التعليمية،
بــدريــة الـخــالــدي ،أن ملتقى الـيــوم هــو نهاية
لتدريبات البطوالت الرياضية المقامة على
مستوى مــدارس المنطقة ،بإشراف الموجهة
العامة للتربية البدنية بالمنطقة تهاني الهولي،
مــوضـحــة أن الـفـعــالـيــة ت ـهــدف إل ــى التنافس
بين المعلمات والطالبات ،لترسيخ العالقات
الوطيدة واكتشاف المواهب المبدعة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أوضـ ـح ــت م ــدي ــرة ال ـش ــؤون
التعليمية ،شكرية السعيدي ،أن الملتقى ِّ
يعبر
عــن الـبــرامــج الجميلة ،وي ـطــرح األف ـكــار التي
تبناها التوجيه الفني العام للتربية البدنية.

فعليا تطبيق االختبارات اإللكترونية التي
تحاكي اختبار "تيمز" فــي مــادتــي العلوم
والرياضيات ،مبينة أن مدرسة الصليبية
االب ـت ــدائ ـي ــة ب ـن ــات ط ـب ـقــت االخـ ـتـ ـب ــار عـلــى
طالباتها أمس.
وقــالــت الـمـصــادر إن الـ ــوزارة تـهــدف من
هذا اإلجراء إلى تدريب الطالب والطالبات
على اخـتـبــارات "تيمز" ،التي ستجرى في
نهاية أبريل المقبل ،مضيفة أن الوزارة تبذل
جهودا حثيثة منذ بداية العام لرفع كفاءة
المدارس وتدريب الطلبة على هذه النوعية

من االختبارات ،للوصول إلى نتائج أفضل
في االختبارات العالمية.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وزعـ ـ ـ ــت ف ـ ــي وق ــت
سابق كتيبات مساندة للمناهج ،تختص
باختبارات تيمز ،إضافة إلى توفير حصص
إض ــاف ـي ــة ل ـم ــادت ــي ال ـع ـل ــوم وال ــري ــاض ـي ــات،
والتركيز على الورش التدريبية للمعلمين
والمعلمات ،للنهوض باألداء ورفع التحصيل
العلمي للطلبة في هذا المجال ،متوقعة أن
تتحسن نتائج الطلبة في اختبارات تيمز
لهذا العام مقارنة باألعوام الماضية.

المقصيد :ضرورة مكافحة آفة المخدرات

فيصل المقصيد

شــدد و كـيــل وزارة ا لـتــر بـيــة ا لـمـســا عــد للتنمية
التربوية واألنشطة فيصل المقصيد على ضرورة
مكافحة آ فــة ا لـمـخــدرات فــي ا ل ـمــدارس إن و جــدت
وعالجها بالطرق السليمة للحفاظ على سالمة
ً
الطلبة وا لـسـيــر بالعملية التعليمية ،مــؤ كــدا أن
ال ـش ـب ــاب ه ــم ع ـم ــاد ال ـم ـج ـت ـمــع والـ ـمـ ـخ ــدرات هــي
السبب الرئيسي لدمار طاقتهم ودمار المجتمع.
جاء ذلك في اجتماع عقده مع مديري األنشطة
المدرسية بالمناطق التعليمية بحضور ممثل
وزارة ا لــدا خـلـيــة مــد يــر االدارة ا ل ـعــا مــة لمكافحة
ا لـمـخــدرات العميد بــدر ا لـغـضــوري ،والمستشار
فــي اإلدارة العامة لمكافحة ا لـمـخــدرات الدكتور
عايض الحميدان ،ومدير إدارة حماية األحداث
العقيد عبدالوهاب الوهيب.

نظمت إدارة شؤون الحج
والعمرة في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ورشة
عمل ألصحاب حمالت
الحج الكويتية بشأن
الوجبات الجاهزة باملشاعر
املقدسة والبوفيهات في
مقار سكن حمالت الحج
الكويتية ملوسم الحج املقبل.
وقالت اإلدارة ،في تصريح
صحافي ،إن "الورشة
أقيمت األربعاء املاضي ،في
القاعة الغربية باملسجد
الكبير ،إذ تمت استضافة
ممثلي عدد من شركات
التغذية وخدمات اإلعاشة
من السعودية" ،موضحة
أن "ممثلي الشركات قدموا
عرض عينات من طرق
تقديم الوجبات الجاهزة
ومدى صالحيتها وطريقة
حفظها".

«مسار» نظم دورة
«حوكمة العمل اإلنساني»

ذكر رئيس مركز الكويت
لتطوير العمل اإلنساني
(مسار) ،املنبثق عن جمعية
ملتقى الكويت الخيري،
د .نوري بشير ،أن املركز نظم
الدورة التدريبية (حوكمة
العمل اإلنساني) .وأوضح
بشير ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن هذه الدورة تسعى
إلى بيان مجموعة القواعد
واملمارسات التي تضمن
بناء مؤسسة راسخة
على درجة من املوثوقية
واملصداقية والشفافية
يتحقق من خاللها تطبيق
متوازن ألهداف املؤسسة
التي يتم التعامل معها.
وأشار إلى تقسيم الدورة
إلى ثالثة محاور أساسية.
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 111موثقا أدوا اليمين
القانونية أمام العفاسي

الكويت :نجاح السالم مرهون بمشاركة المرأة
العقيل أكدت أهمية التعاون الدولي لمنع العنف ضد النساء
اعتبرت العقيل أن مشاركة
المرأة في العمليات السياسية
لها ،ويجب أال
حق أصيل ً
يكون مشروطا بإحالل
السالم ،موضحة أن الدراسات
تشير الى أن دور المرأة محوري
في جميع مراحل الصراع ،حيث
تتصاعد نسب نجاح واستدامة
عمليات السالم بمدى انخراط
المرأة فيها.

أك ــدت ال ـكــويــت أن الـمـشــاركــة
السياسية للمرأة ليست قضية
خاصة بالمرأة ،بل قضية سلم
وأمـ ــن عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي
واإلقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي
ألـقـتـهــا وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االق ـت ـص ــادي ــة م ــري ــم الـعـقـيــل في
جلسة مجلس األمن بصيغة آريا
حــول الـمــرأة والسلم واألم ــن في
منطقة الساحل مساء امس األول.
وبينت أن مشاركة المرأة في
العمليات السياسية حق أصيل
لـهــا ،ويـجــب أال يـكــون مشروطا
بإحالل السالم ،فالدراسات تشير
الى أن دور المرأة محوري في كل
مراحل الصراع ،حيث تتصاعد
نسب نجاح واستدامة عمليات
ال ـس ــام ب ـم ــدى انـ ـخ ــراط ال ـم ــرأة
فيها ،والمنفعة مــن مشاركتها
ت ـ ـ ـعـ ـ ــود ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـل ــى
المجتمعات الخارجة من النزاع،
حيث تصبح أكثر استقرارا.

تكافؤ الجنسين
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــل" :عـ ـن ــدم ــا

العقيل تلقي كلمة الكويت في جلسة مجلس األمن
ن ـس ـت ـعــرض اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـتــي
تـفـيــد ب ــأن  2فــي الـمـئــة فـقــط من
الــوس ـطــاء ن ـس ــاء ،و 8ف ــي الـمـئــة
فقط من المفاوضين من النساء،
ندرك بال شك أن أمامنا ّ
تحد في
تحقيق التكافؤ بين الجنسين
فــي ال ـم ـشــاركــة الـسـيــاسـيــة ،وأن
ه ـنــاك طــاقــات وقـ ــدرات نسائية
تشكل ثروة لنا ال يتم استغاللها
في تحقيق السالم واستدامته".

وأشـ ـ ــارت ال ــى أن الـتـحــديــات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه مـنـطـقــة
الـ ـس ــاح ــل ألـ ـق ــت ب ـظ ــال ـه ــا عـلــى
المسارات السياسية والتنموية
واالقتصادية واالجتماعية لدول
الـمـنـطـقــة ،فـمــع اس ـت ـمــرار ت ــردي
األوضاع االقتصادية وتداعيات
تغيير المناخ على دول المنطقة
تتصاعد حدة ووتيرة الصراعات
وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف ال ـع ـن ـي ــف وال ـع ـن ــف

الجنسي في منطقة الساحل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـعـ ـقـ ـي ــل أن ت ـلــك
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات يـ ـ ــدفـ ـ ــع ثـ ـمـ ـنـ ـه ــا
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـعـ ــوب
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وبـ ــاألخـ ــص ال ـن ـســاء
مـنـهــم واألطـ ـف ــال ،فـيـمــا تتطلب
معالجتها و ضــع حلول شاملة
ذات اب ـ ـعـ ــاد ت ـن ـم ــوي ــة وع ــزي ـم ــة
إق ـل ـي ـمــة ودولـ ـي ــة ي ـك ــون ل ـل ـمــرأة
فيها دور أســاســي ،إضــافــة إلى
تـمـكـيـنـهــا ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـس ــارات
بما فيها ا لـقـطــا عــات العسكرية
والـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والسياسية.
وأكدت أهمية التعاون الدولي
واإلقليمي ودون اإلقليمي لبناء
قــدرات الــدول لمنع كافة أشكال
الـعـنــف ضــد ال ـم ــرأة ،خــاصــة في
منطقة الساحل التي باتت تشهد
ح ـ ــاالت مـ ــروعـ ــة مـ ــن اس ـت ـخ ــدام
العنف الجنسي كــأداة حرب من
جماعات متطرفة ،مثل جماعة
بوكو حرام ،تتضرر المرأة على
أثر تلك الجرائم غير اإلنسانية
بشكل كبير.

باحثة تؤدي اليمين القانونية أمام العفاسي
أدى اليمين القانونية أمام وزير العدل وزير الدولة لشؤون
ً
مجلس األمــة المستشار الدكتور فهد العفاسي 111 ،باحثا
ً
قــانــون ـيــا م ــن الـعــامـلـيــن بـ ـ ــإدارة ال ـتــوث ـيــق وإدارة الـتــوثـيـقــات
ً
الـشــرعـيــة ،تـمـهـيــدا لـتــولـيـهــم م ـهــام الـتــوثـيــق ،بـحـضــور وكيل
وزارة العدل عبداللطيف السريع ،والوكيل المساعد لشؤون
التسجيل العقاري والتوثيق محمد راشــد الحماد ،والوكيل
المساعد لـشــؤون الخبرة والتحكيم عمر الـشــرقــاوي ،ومدير
إدارة التوثيقات الشرعية الدكتور فهد الضاعن ،ومدير إدارة
التوثيق طارق العصفور.
وحــث العفاسي الموثقين الجدد على التفاني في عملهم،
وتــواصــل التأهيل واكـتـســاب الـمــزيــد مــن الـخـبــرات ،والتمسك
ً
باألمانة الملقاة على عاتقهم ،داعيا إياهم إلى المراقبة الذاتية
في حسن أدائهم لوظائفهم ،وحسن التعامل مع المراجعين.

«التمييز» تؤيد حرمان جرمن من الترشح لـ «تكميلية الثالثة»
اعتبرت إدانته بجريمة االشتراك في تظاهرة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة
●

حسين العبدالله

ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز أمـ ــس،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار فـ ــؤاد ال ــزوي ــد،
ب ــإل ـغ ــاء ح ـكــم مـحـكـمـتــي أول درج ــة
واالستئناف بالسماح للمرشح في
ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة الـثــالـثــة صالح
ج ـ ــرم ـ ــن بـ ــال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكميلية ،التي تجرى غــدا ،وأيــدت
قرار إدارة االنتخابات ،التابعة لوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ـحــرمــانــه م ــن ال ـتــرشــح،
لصدور حكم بحقه في جريمة مخلة
بالشرف واألمانة.
وق ــال ــت "ال ـت ـم ـي ـيــز" ،ف ــي حـيـثـيــات
حكمها ،إن الـمــرشــح ادي ــن بجريمة

التظاهر ومقاومة موظف أثناء تأدية
عمله بــالـقــوة ،وإهــانــة مــوظــف عــام،
والــدعــوة إلــى تنظيم مظاهرة عامة،
وهي جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
وأضافت أنه "يشترط فيمن يرشح
ن ـف ـســه ل ـع ـضــويــة م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أن
يكون اسمه مدرجا في أحــد جــداول
االنتخاب ،وأال يكون قد صدر عليه
حكم بعقوبة جناية أو فــي جريمة
مخلة بالشرف أو األمانة ،إلى أن يرد
إليه اعتباره".
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة" :وكـ ـ ـ ـ ــان
الـمـشــرع -وع ـلــى مــا ج ــرى بــه قضاء
هــذه المحكمة -لــم يــورد تحديدا أو
ح ـصــرا لـلـجــريـمــة الـمـخـلــة بــالـشــرف

واألمــانــة ،بما مـفــاده أنــه تــرك تقدير
ذل ــك لمحكمة ال ـمــوضــوع ،فــي ضــوء
معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم
مــن األف ـعــال الـتــي تــرجــع إلــى ضعف
في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد
مرتكبه الثقة أو االعتبار أو الكرامة،
و فـقــا للمتعارف عليه فــي مجتمعه
من قيم ،وبما ال يكون معه الشخص
أهال لتولي المناصب العامة بمراعاة
ظــروف كــل حالة على حــدة ،بحسب
ال ـظــروف والـمــابـســات الـتــي تحيط
ب ــارت ـك ــاب ال ـجــري ـمــة وال ـب ــاع ــث على
ارتكابها".
ولفتت إلى أن "الثابت من األوراق
أن الـمـطـعــون ض ــده قــد ص ــدر بحقه

الحكم باإلدانة في القضية عن تهمة
االش ـ ـتـ ــراك ف ــي م ـظ ــاه ــرة ع ــام ــة غير
م ــرخ ـص ــة ،وم ـق ــاوم ــة م ــوظ ــف أث ـنــاء
ت ــأدي ــة وظ ـي ـف ـت ــه ب ــال ـق ــوة وال ـع ـن ــف،
وإهانة موظف أثناء تأدية وظيفته
بــالـقــول أو ب ــاإلش ــارة ،وال ــدع ــوة إلــى
تنظم مظاهرة عامة دون الحصول
على تــرخـيــص ،واالمـتـنــاع عــن فض
مظاهرة عامة بعد صدور أمر بذلك،
وإتالف مرافق عامة أو موارد الثروة
العامة".

شرط قانوني
وب ـي ـن ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة أن "م ـح ـك ـمــة

الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـكـ ـمـ ـه ــا ف ــي
 2017/2/16بحبس المطعون ضده
سـنـتـيــن م ــع وق ــف تـنـفـيــذ الـعـقــوبــة،
على أن يقدم المتهم تعهدا مصحوبا
بكفالة قدرها  500دينار ،وهو ما ال
يتنازع فيه المطعون ضده".
وقالت" :ولما كانت هذه الجريمة
تعد من الجرائم التي تمس الشرف
واألمــانــة ،بما يفقد المطعون ضده
شــر طــا قانونيا يمنعه مــن الترشح
لـعـضــو يــة مجلس األ م ــة التكميلية،
المقرر إجراؤها في  ،2019/3/16ومن
ثــم يـكــون ال ـقــرار الـ ــوزاري المطعون
عـلـيــه ،فيما تضمنه مــن عــدم إدراج
اس ـ ـمـ ــه ف ـ ــي ك ـ ـشـ ــوف ال ـم ـت ــرش ـح ـي ــن

الرفاعي بحث التعاون مع رئيس «األوقاف» تختتم «الوكز السلوكي»
أركان الجيش البنغالدشي

ً
ً
العمار :نسعى لجعل أفكار المشاركين واقعا يرى النور قريبا

●

ً
الرفاعي مستقبال الفريق أول عزيز أحمد
استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي
رئيس أركان الجيش في بنغالدش الفريق أول عزيز أحمد ،والوفد
المرافق له.
ورح ــب الــرفــاعــي بالوفد الـصــديــق ،ونقل إليه تحيات رئيس
الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس
الشيخ مشعل األحمد ،معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون العسكري
بين الـحــرس الوطني الكويتي والجيش البنغالدشي ،فــي ظل
العالقات المتميزة بين الكويت وبنغالدش ،من خالل تبادل الخبرات
والزيارات والمشاركة في التمارين والدورات العسكرية واألمنية،
وفقا ألهداف الوثيقة االستراتيجية للحرس " 2020األمن أوال".
وسلط الضوء على مسيرة الحرس الوطني ،وما يقوم به من
واجبات في خدمة المنظومة العسكرية واألمنية ،وتوليه حماية
المنشآت الهامة بالكويت ،مؤكدا السعي المتواصل للتطوير
ومواكبة أحدث المستجدات في كل المجاالت.
حضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح
شجاع ،ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال
الذياب ،وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد أحمد.

أك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر فــي
وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف وا لـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ولـ ـي ــد ال ـع ـم ــار أن
"الــوزارة ستأخذ بالتوصيات
ال ـتــي رفـعـهــا ال ـم ـشــاركــون في
ورش ــة الــوكــز الـسـلــوكــي ،التي
نظمها مشروع مركز الكويت
لــاقـتـصــاد اإلس ــام ــي الـتــابــع
إلدارة التخطيط االستراتيجي
في ال ــوزارة من  13 -11مارس
الجاري".
وق ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـمـ ــار ،فـ ــي الـ ـي ــوم
الختامي للورشة ،إنه "سيتم
رف ــع الـتــوصـيــات الـتــي قدمها
المشاركون إلــى الجهات ذات
الصلة ،مثل المجلس األعلى
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط وب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
ً
المركزي" ،موضحا أن "الوزارة
كـ ـ ــان لـ ـه ــا الـ ـسـ ـب ــق فـ ــي األخـ ــذ
ب ــأح ــدث األس ــال ـي ــب الـعـلـمـيــة،
واتباع المنهج العلمي السليم
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ،
فـكــانــت مــن أول ــى المؤسسات
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
واإلسالمي التي وضعت خطة
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ك ــان ــت ن ـبــراســا
ُيقتدي به في العالمين العربي
واإلسالمي".

«اإلطفاء» احتفلت بتخريج
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محمد راشد

العمار والشاهين في ورشة العمل
وأض ـ ــاف أن "هـ ــذه الــورشــة
جـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ــوج مــا
ت ـك ــون ف ـيــه أم ـت ـنــا إلـ ــى األخ ــذ
بأساليب التقدم والحضارة،
إذ يهدف االقتصاد السلوكي
لفهم أفضل لسلوك األفراد من
خالل االستعانة بعلم النفس
وعلم االجتماع ،ومن هنا تأتي
أه ـم ـيــة االق ـت ـص ــاد اإلس ــام ــي
ف ــي ت ـش ـغ ـيــل م ـن ـظــومــة الـقـيــم
اإلســامـيــة فــي توجيه سلوك
األفــراد والمؤسسات لتحقيق
أهـ ــداف الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة
الـ ـش ــامـ ـل ــة ودعـ ـ ـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد
الوطني للكويت".
وأكــد العمار السعي لجعل

ً
ً
أفكار المشاركين واقعا عمليا
ً
يرى النور قريبا.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـق ــدم م ــدي ــر
إدارة التخطيط االستراتيجي
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ،ال ـم ـش ــرف ال ـعــام
ع ـلــى مـ ـش ــروع م ــرك ــز ال ـكــويــت
لالقتصاد اإلســامــي عبدالله
الشاهين" ،بالشكر إلى جميع
الـمـشــاركـيــن فــي ورش ــة الــوكــز
السلوكي ومشاركتهم الثرية
والفعالة ،كما شكر العاملين
ف ــي اإلدارة ،ومـ ـش ــروع مــركــز
الكويت لالقتصاد اإلســامــي
على جهودهم القيمة وتفانيهم
ف ــي ال ـع ـمــل ح ـتــى خـ ــروج هــذه
الورشة بالصورة المشرفة".

لــان ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة ،ق ــد صــدر
صحيحا متفقا مع القانون".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :وإذ خ ــال ــف ال ـح ـكــم
الـمـطـعــون فـيــه ه ــذا ال ـن ـظــر ،وقـضــى
ب ـتــأي ـيــد ال ـح ـكــم ال ـم ـس ـتــأنــف بــإلـغــاء
ا ل ـقــرار المطعون فيه على سند من
استيفائه الشروط القانونية للترشح،
رغ ــم أن الـقـضـيــة ســال ـفــة ال ـب ـيــان قد
حكم فيها عليه بعقوبة جناية ،ولم
يــرد إليه فيها اعتباره قانونا ،بما
يفقده شرطا قانونيا للترشح ،ومن
ثم يكون معيبا بما يوجب تمييزه".

محمد الشرهان

تحت رعاية المدير العام
ل ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة لــإط ـفــاء
ال ـ ـفـ ــريـ ــق خـ ــالـ ــد ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد،
وب ـح ـض ــور ن ــائ ــب ال ـمــديــر
العام لقطاع تنمية الموارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء خ ــال ــد
التركيت وقيادات "اإلطفاء"،
احـتـفــل مــركــز إعـ ــداد رجــال
اإلط ـ ـفـ ــاء ،أمـ ـ ــس ،بـتـخــريــج
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مكافحة ومشغل آلية ،وذلك
ف ــي م ـســرح ق ـطــاع الــوقــايــة
بضاحية مبارك العبدالله.
بـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ــالـ ـس ــام
ال ــوطـ ـن ــي ،ثـ ــم ألـ ـق ــى مــديــر
الـ ـم ــرك ــز ال ـع ـق ـي ــد ع ـبــدال ـلــه
األنصاري كلمة رحب فيها
بالتركيت والضيوف وبارك
للخرجين الذين أصبحوا
زم ـ ـ ــاء فـ ــي خ ــدم ــة ال ــوط ــن
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـهـ ـن ــة ال ـص ـع ـب ــة
والشاقة.
ووجه األنصاري الشكر
ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب ،وكذلك
لـ "اإلطفاء" ،على ما قدمتاه
مـ ــن ج ـه ــد ووقـ ـ ــت ل ـتــزويــد
الطلبة بما لديهما من علم

خالد المكراد

مـ ــن خ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
التدريب.
ب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك تـ ـ ــا مـ ــراقـ ــب
شؤون الدراسات والمناهج
العقيد محمد الشطي قرار
التعيين والقسم .وفي ختام
ح ـفــل ال ـت ـخ ــرج وزع نــائــب
المدير العام لقطاع تنمية
الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة الـ ــدروع
التذكارية والشهادات على
المتفوقين.

«البيئة» :ملتزمون باالتفاقيات الدولية

ً ً
• األحمد :بناء مستقبل مستدام • الرفاعي 15 :مشروعا بيئيا في خطة التنمية
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد ،أمس،
الـتــزام الكويت بكل واجباتها تجاه القوانين
وال ـم ـعــاهــدات واالت ـفــاق ـيــات البيئية الــدولـيــة
المتعددة األطراف.
وقال األحمد في الكلمة االفتتاحية للورشة
الوطنية لتعزيز مشاركة الكويت في االتفاقيات
البيئية إن هــذه الورشة التي تنظمها الهيئة
بــالـتـعــاون مــع المكتب اإلقليمي لـغــرب اسيا
لبرنامج االمم المتحدة للبيئة تساهم بتعزيز
الـ ـق ــدرات الــذات ـيــة ف ــي م ـجــال تطبيق الخطط
الوطنية.
وأض ـ ــاف أن ال ــورش ــة تــؤكــد سـعــي الهيئة
المتواصل إلــى تطوير وتفعيل الـتـعــاون مع
مـنـظـمــات األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ودول ال ـعــالــم من
أجــل تحقيق مستقبل بيئي قائم على تنفيذ
االتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى ب ـنــاء

مـسـتـقـبــل م ـس ـتــدام لـلـجـمـيــع وت ـعــزيــز العمل
المشترك لتحقيق أهــداف التنمية المستدامة
بما فيها البعد البيئي.
من جانبه ،قال األمين العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية باالنابة بدر الرفاعي ،إن
الخطة اإلنمائية متوسطة األجل (2016/2015
  )2020/2019اولــت كفالة االستدامة البيئيةاهتماما خاصا وحددت مجموعة اهداف منها
وضع رؤية لمعالجة وتحسين األوضاع البيئية.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ال ـخ ـط ــة وضـ ـع ــت ح ــزم ــة مــن
ال ـس ـيــاســات لـتـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف مـنـهــا إعـ ــداد
وتنفيذ استراتيجية بيئية تتضمن إجــراءات
ومشروعات محددة لمعالجة كافة االختالالت
البيئية الحالية والمستقبلية.
وذكــر ان الخطط السنوية حــددت عــددا من
الركائز التنموية لتحقيق رؤية الكويت 2035
منها ركيزة "بيئة معيشية مستدامة" والتي
تعنى بترشيد اسـتـهــاك ال ـم ــوارد الطبيعية

وخفض نسب التلوث ألقــل حد ممكن ،مبينا
انه تم وضعها بدءا من الخطة السنوية (-2017
 )2018وان العمل ال يزال جاريا بها حتى اآلن.
وافاد بأنه تم تضمين هذه الركيزة في خطة
التنمية السنوية الحالية (15 )2019-2018
مشروعا منها اربعة مشروعات استراتيجية
وهي مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومعالجة
الـنـفــايــات البلدية الصلبة فــي (كـبــد) وتنفيذ
وتوسعة محطة أم الهيمان واألعمال المكملة
لها ومدينة المطالع السكنية.
بدوره ،قال نائب المدير االقليمي للبرنامج -
مكتب غرب اسيا د .عبدالحميد حداد ،ان الكويت
بذلت مزيدا من الجهود لتنفيذ التزاماتها نحو
تلك االتفاقيات وقدمت اكثر من  12تقريرا حول
االتفاقيات المشاركة بها ووضعت  49قانونا
والئحة تنفيذية على المستوى الوطني لتعزيز
تنفيذ تلك االتفاقيات.

سلة أخبار
الخراز يرعى ملتقى
«العمل االجتماعي» اليوم

يفتتح اليوم ملتقى العمل
االجتماعي السادس،
الذي ينظمه قطاع العمل
االجتماعي بجمعية
اإلصالح ،تحت رعاية وزير
الشؤون االجتماعية سعد
الخراز .وقال رئيس مجلس
إدارة جمعية اإلصالح
د .خالد المذكور ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن شعار
الملتقى لهذا العام "كويت
األمان" ،وسوف يناقش على
مدار يومين سبل تعزيز
األمن االجتماعي ،والتنشئة
اإليجابية لألبناء ،والقضايا
التي تهم المجتمع الكويتي
واألسرة الكويتية.

السفير السليمان« :كونا»
تدعم الجهود الدبلوماسية

بحث سفير الكويت في
باريس سامي السليمان،
مع نائب المدير العام لقطاع
الشؤون اإلدارية والمالية
واالتصاالت في وكالة
األنباء (كونا) عبدالحميد
ملك ،تأثير اإلعالم على
الدبلوماسية ،ودوره المهم
في تعزيز التقارب بين
الشعوب .وقال السليمان
خالل اللقاء ،أمس األول ،إن
اإلعالم النزيه ذا المصداقية
يسهم في تعزيز التبادل
الفكري والثقافي بين
المجتمعات .وأشار إلى
دور "كونا" في دعم الجهود
الدبلوماسية الكويتية،
وتعزيز العالقات الثنائية مع
مختلف دول العالم.

«التراث» :بدء التسجيل
في مسابقة «ورتل»
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بدء التسجيل في
مسابقة "ورتل" لحفظ القرآن
الكريم وتجويده في مركز
حامد المسباح لعلوم القرآن
والسنة.
وقالت الجمعية في بيان
أمس ،انه تم تقسيم المسابقة
التي سينتهي التسجيل
فيها  23الجاري إلى ثالث
شرائح :األولى للمعلمين
وسيتم فيها حفظ سورة
الكهف ،والثانية للشباب من
( )18 – 13سنة ،وستكون
في حفظ سور الملك والقلم
والحاقة ،أما الشريحة الثالثة
فمخصصة للنشء من سن
( )12 – 6فسيحفظون فيها
سور والنبأ والنازعات
وعبس والتكوير ،مشيرة
إلى تخصيص مكافآت مالية
للفائزين في المراكز
كبيرة ُ
الخمسة األول.
وتابعت :موعد التسميع
للمسابقة سيكون في 25
الجاري بعد صالة العصر
بمسجد عبداللطيف المزيني
بمنطقة أبوفطيرة.

«األرصاد» :تحسن في
األحوال الجوية اليوم
قالت إدارة األرصاد الجوية
إن الطقس ،أمس ،شهد
تقلبات جوية سريعة لتأثر
البالد بامتداد منخفض
جوي يؤدي إلى حالة من
عدم االستقرار ،ويسبب
نشاطا في الرياح الجنوبية
الشرقية مع فرص أمطار
متفرقة تكون رعدية أحيانا،
على أن يبدأ التحسن في
األحوال الجوية صباح اليوم.
وأضاف رئيس قسم
التنبؤات البحرية في اإلدارة
ياسر البلوشي لـ"كونا" ،أن
الطقس نهار اليوم يكون
دافئا والرياح شمالية غربية
إلى متقلبة االتجاه خفيفة
إلى معتدلة السرعة بين 6
و 26كيلومترا في الساعة،
وتظهر بعض السحب
المتفرقة ،أما درجات الحرارة
العظمى المتوقعة فتتراوح
بين  24و 26درجة مئوية.

ةديرجلا
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المويزري :الفساد انتشر بالوزارات ...وحالنا من سيئ إلى أسوأ
«ما دور النواب في هذه المهازل التي تحصل بسبب الحكومة؟»
الحكومة ومن
حذر المويزري ً
يدافع عنها ،مؤكدا أن الوقوف
مع الحكومة يجب أن يكون
للمصلحة العامة ،ال لمنافع
آنية وذاتية.

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري األداء ال ـح ـكــومــي
وانتشار الفساد في ال ــوزارات،
وع ـ ـ ــدم ت ـعــاط ـي ـهــا ال ـس ـل ـي ــم مــع
قضايا التوظيف ومديونيات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن والـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن،
والفساد الــواقــع ب ــوزارة الدفاع
وغيرها.
وقال المويزري ،في تصريح
صـحــافــي« ،ال ـكــل شــاهــد وقــوف
أب ـنــائ ـنــا وب ـنــات ـنــا أم ــس (أم ــس
األول) يـبـحـثــون ويـسـتـجــدون
الــوظ ـي ـفــة ،وال ـك ــل شـعــر ب ــاآلالم
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي قــال ـهــا
أبناؤنا وبناتنا ،والكل متحسر
وم ـ ـتـ ــألـ ــم عـ ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ــذي
ن ـع ـي ـشــه ف ــي ظ ــل ه ـ ــذا ال ـف ـســاد
اإلداري وا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي بـ ــا لـ ــدو لـ ــة
والتجاوزات ،لكن الجهة التي ال
تشعر باأللم وإحساسها معدوم
هي الحكومة».
واض ـ ـ ـ ـ ــاف« :أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـك ــوي ــت
يـبـحـثــون عــن وظـيـفــة فــي دولــة
مدخولها اليومي أكثر من ٣٠٠
مليون دوالر ،وإذا تقدموا الى
ال ــوظ ــائ ــف وضـ ـع ــت ال ـح ـكــومــة

الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـح ـج ــة ال ـ ـظـ ــروف
اإلقليمية».

شروطا تعجيزية أو اختبارات
حتى البروفيسور ال يستطيع
اإلجابة عليها».

شهادات مديونية

مسؤولية وغيرة
وتــابــع ال ـم ــوي ــزري« :ل ــو فيه
رجال دولة لما حصل ما حصل
أمـ ــس (أم ـ ــس األول) بــأبـنــائـنــا
وبناتنا الذين تغربوا سنوات
ع ـ ــن أه ــالـ ـيـ ـه ــم لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة فــي
مختلف دول الـعــالــم ،ويــأتــون
ال ي ـجــدون وظـيـفــة فــي بلدهم،
هناك آالف الكويتيين ينتظرون
ال ــوظ ــائ ــف ،أي ــن رجـ ــال ال ــدول ــة
ال ــذي ــن يـحـســون بــالـمـســؤولـيــة
وال ـ ـغ ـ ـيـ ــرة؟ هـ ــل ان ـ ــدث ـ ــرت ه ــذه
األمور؟».
وزاد« :ا ل ـح ـكــو مــة ال تحترم
الــدسـتــور وحـقــوق المواطنين
والـ ـق ــان ــون ،وإلـ ــى م ـتــى ونـحــن
ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع ،والـ ـح ــال من
سـ ـي ــئ إل ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــوأ ،ول ــأس ــف
ه ـنــاك الـكـثـيــر مـمــن ي ــداف ــع عن
السلوكيات السلبية للحكومة،
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ص ـ ـمـ ــت ره ـ ـ ـيـ ـ ــب م ــن

شعيب المويزري

ب ـع ــض أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ــة
والسياسيين ووسائل اإلعالم».
واستدرك« :هل يجوز تظاهر
اآلالف م ــن أب ـن ــائ ـن ــا وب ـنــات ـنــا
للحصول على الوظيفة التي
كفلها لهم الدستور ،رغم الهدر
والعبث بأموال الدولة داخليا
وخارجيا دون حسيب أو رقيب
أو إح ـس ــاس بــال ـم ـســؤول ـيــة؟»،
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مــا
زال ي ـط ــال ــب ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذه

وقال المويزري« :شاهدنا منع
بعض المواطنين مــن الحصول
عـ ـل ــى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات م ــدي ــونـ ـي ــة مــن
التأمينات ،لماذا ال يتم إعطاؤهم
إذا ك ــان ــت إج ـ ـ ـ ــراءات الـتــأمـيـنــات
ببيع جــزء مــن الــراتــب صحيحة؟
لكنهم يعلمون أن إجراءاتهم غير
قانونية ،وتحدثت مع وزير المالية
وأبـلـغـتــه أن ــه ال يـحــق للتأمينات
م ـنــع ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن ال ـح ـصــول
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـ ــدال ـ ــة عـلــى
مديونياتهم».

جهة حساسة
وأضـ ـ ــاف« :ق ـبــل ف ـتــرة بسيطة
اس ـت ـخ ــدم رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان م ــادة
تجيز إحالة بعض الضباط إلى
الــديــوان ومــن ثــم الـتـقــاعــد» ،الفتا
إلى أن «وزارة الدفاع ،وهي الجهة
الحساسة ،الظلم فيها مو طبيعي،

العدساني 24 :ألف مخالفة سجلتها األجهزة الرقابية
على الحكومة ...والمبارك مطالب بتصحيحها

«االستجوابات ال تعطل التنمية وضعف الرقابة يوفر الفرصة للتمادي في المخالفات»
طــالــب النائب ري ــاض العدساني سمو رئـيــس مجلس
الوزراء ،والوزراء ،بإعداد خطة متكاملة في اللجنة الحكومية
المصغرة ،التي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة الميزانيات،
والتنسيق مع اللجنة؛ لمعالجة كل المخالفات الواردة من
الجهات الرقابية ،ووضع المواطن في االعتبار.
وقــال العدساني ،في تصريح صحافي بمجلس األمة،
إن المخالفات الــواردة من الرقابة المالية  24ألف مخالفة،
وتم تصحيح  6آالف مخالفة العام الماضي ،من أصل 500
ألف معاملة ،واالمتناعات قدرت بـ  4700باإلضافة إلى 900
مخالفة ومالحظة من ديوان المحاسبة.
وأشاد بالجهد الذي تقوم به «الميزانيات» في رصد هذه
ً
المخالفات وبعض الجهات الحكومية المتعاونة ،مطالبا
رئـيــس الـ ــوزراء التنسيق وف ــق الــدسـتــور واإلشـ ــراف على
الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع األجهزة الرقابية
ومعالجة وتالفي المخالفات الواردة في تقاريرها.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن دور ع ـضــو م ـج ـلــس األم ـ ــة ،س ـ ــواء في
االستجوابات أو لجان التحقيق وتوجيه األسئلة ،جزء
أصيل من مهام النائب ،الفتا إلى أن االستجوابات ال تعطل
التنمية ،ولـكــن إضـعــاف الــرقــابــة تعطي الحكومة فرصة
للتمادي في المخالفات.
وطالب الجهات الحكومية بأخذ جميع التقارير الرقابية،
خاصة الحساب الختامي ،وااللتزام بها ومعالجة السلبيات
ً
وعدم التراخي ،مستدركا بقوله« :أي وزير يتراخى أو يخفق
فسيوجه له استجواب».
وقال« :طالبت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان
بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ،فال نقبل مس جيب
ً
المواطن لمعالجة الهدر والخلل بالميزانية» ،مشددا على

عدم خصخصة القطاع الصحي ويجب االلتزام بالدستور
فيما يتعلق بعدم خصخصة الصحة والتعليم».
ودع ــا إلــى ترشيد اإلن ـفــاق فــي الميزانية وع ــدم الـهــدر،
الفتا ًإلى كثرة التنقل بين أبوابها ،مشيرا إلى أن  %54هي
معدل التنقل بين البنود ،وهذا يؤدي إلى تضخم حساب
العهد ،حتى وصــل إلــى  8مليارات دينار بعد أن كانت 6
مليارات ،والملياران عبارة عن درجات وظيفية والتزامات
يتم تسويتها.
وقــال إن الحكومة أعلنت عن لجنة حكومية تنسق مع
لجنة الميزانيات ،لمعالجة الديون المستحقة التي بلغت
ً
قيمتها مليارا و 300مليون ،وهي أموال غير محصلة من
الجهات الحكومية ،التي يفترض توريدها إلى خزانة الدولة.
وأشـ ــار إل ــى أن األرب ـ ــاح الـمـحـتـجــزة قيمتها  20مليار
دينار ،واإليرادات النفطية ال تغطي المصاريف ،واالقتصاد
الكويتي يقف على أرض صلبة وممتازة ،ويفترض أن يتم
ً
تسوية حساب العهد محاسبيا وقانونيا ،والمتجاوز يتم
تحويله إلى النيابة.
ً
ً
وبين أنه كان مدرجا ضمن الخطة  39مشروعا إنشائيا،
ً
إال أن بيانات الحساب الختامي تكشف عن  14مشروعا لم
يتم الصرف عليها ،بالرغم من اعتمادها ضمن الميزانية.
وقال إن هذا دليل على أن الحكومة هي ذاتها من تعطل
التنمية ،مشيرا الى ان من حق الشعب الكويتي ان يعرف
الجهات الملتزمة بتنفيذ المشاريع والجهات غير الملتزمة
وأكثرها من جهة عدم االلتزام ،ومنها وزارة الصحة ،حيث
وصل عدد المخالفات الى  ٨٥٦٣مخالفة مالية مسجلة من
المراقبين الماليين ،والكهرباء  ٢٣٧٦مخالفة ،والدفاع ،٢٣٤٦
والخارجية  ١٣٠٧مخالفات.

وأضاف العدساني ان جامعة الكويت تأتي في المرتبة
االولــى في الجهات الملحقة ،حيث وصل عدد المخالفات
فيها الى  ١٣٠٦مخالفات ،ومعهد الكويت لالبحاث العلمية
 ١٥٤مخالفة مالية ،مشيرا الى ان هذا التقرير تم إعداده من
قبلي وتمت االستعانة بالمكتب الفني للجنة الميزانيات
والجهات الرقابية.
وطالب بوضع القضية اإلسكانية على رأس االولويات،
مطالبا الوزيرة بضرورة تجهيز البنية التحتية للمشاريع،
حتى ال يكون الوضع كمدينة شمال غرب الصليبيخات في
بيوتها المتهالكة وجودتها المتدنية ،مطالبا بالجودة
العالية وان تكون لدى الحكومة القدرة التنفيذية للمشاريع
االسكانية.
ودع ــا الـعــدســانــي سمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء بوقف
المحسوبيات والواسطات في التوظيف ،إذ إن المتضرر
الوحد هو المواطن الــذي يسير وفــق القانون والمعايير
وال ـشــروط ،ويـجــب أن تـكــون هـنــاك خطة للتوظيف قابلة
للتطبيق.
وتطرق إلى أزمة األمطار ،فقال إنه تم صرف جزء ضئيل
ومتواضع للمتضررين من األزمة ،إال أن الحكومة وعدت بأنه
في نهاية أبريل المقبل ستكون كل اإلجــراءات قد اكتملت
وسيتم الصرف.
وشدد العدساني على أن زيادة األعباء المالية في القطاع
الصحي أو قطاع الكهرباء والبنزين سوف تجعلنا نحاسب
المختص ،بمن فيهم رئيس الــوزراء ،مبينا أن دور النائب
الحرص على مصلحة المواطن.

وخالل الفترة الماضية الكل شاهد
قضايا الفساد المنتشرة بها ،من
تــدم ـيــر لـلـمـسـتـشـفــى ال ـع ـس ـكــري،
وغـ ــرف عـمـلـيــات مـغـلـقــة ،وطـلـبــة
ضباط يتوفون ،اليروفايتر».
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل« :إل ـ ـ ـ ــى مـ ـت ــى ن ـق ــدم
قروضا وهبات الى الدول ،وشعبنا
مديون وغير قادر على الحصول
على وظيفة وسـكــن ي ــأوي األســر
الكويتية ،بسبب عدم قيام الجهات
الحكومية بواجباتها؟ لقد تركوا
بعض البنوك تلعب على كيفها،
وات ـ ــوا ب ـقــانــون ص ـن ــدوق االس ــرة
وقانون المعسرين اللي قصوا على
الشعب فيهم ،هل بجوز استمرار
الوضع الذي نشهده؟».

محاربة الفساد
وأكد المويزري أن «سمو األمير
الله يحرص ويحث على محاربة
الفساد وتوظيف الكويتيين ،وفي
ال ـم ـقــابــل ت ـجــد ال ـف ـس ــاد مـنـتـشــرا
والـ ـم ــدن أت ـل ـفــت والـ ـط ــرق س ــاءت
ولـ ــم ت ـتــم م ـحــاس ـبــة أي شـخــص،
وال ـك ــوي ـت ـي ــون ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع مــو

محصلين و ظـيـفــة ،والتعيينات
بالبراشوت ،والحكومة ال تحترم
الدستور والشعب أبدا».
وســأل زم ــاءه أعـضــاء مجلس
األمة« :ما دوركم في هذه المهازل
ال ـتــي تـحـصــل بـسـبــب الـحـكــومــة،
والتي تضر الدولة والشعب؟».
واردف« :فـ ــي اج ـت ـم ــاع لجنة
الميزانيات سألت سمو الرئيس:
إلـ ــى م ـتــى ون ـح ــن ب ـه ــذه ال ـحــالــة؟
وبينت له أنه ال يمكن أن يتصلح
الحال طالما لديكم فكر عقيم بأن
السلطة التنفيذية هي سلطة على
الـشـعــب ،يـجــب تغيير ه ــذا الفكر
العقيم لــدى ال ــوزراء بــأن السلطة
التنفيدية هي لخدمة الشعب».
واستطرد« :أحذر الحكومة ومن
يــدافــع عنها ،ألن هــذا األمــر يضر
ال ـش ـعــب والـ ــدولـ ــة ،وال ــوق ــوف مع
الحكومة يجب أن يكون للمصلحة
العامة وليس لمنافع آنية أو ذاتية،
أنــا مــا أق ــول إال حسبي الـلــه على
اللي وصل الكويت وأهلها الى هذه
المرحلة ،وعلى كل شخص وقف
أو تسبب في الضرر على الدولة
أو الشعب».

عسكر لرفع الحد األدنى لراتب
المواطن إلى  1500دينار

●

محيي عامر

تقدم النائب عسكر العنزي
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة ل ــرف ــع الـحــد
األدنـ ــى مــن مــرتـبــات موظفي
الــدولــة الكويتيين إلــى 1500
دينار شهريا ،مع إقرار زيادة
س ـنــويــة ت ـت ـنــاســب م ــع مـعــدل
ال ـت ـض ـخــم ال ـس ـن ــوي ،وإع ـ ــداد
الــدراســات الالزمة لرفع قيمة
العالوة االجتماعية لألبناء،
ال ـم ـقــررة لـلـمــوظــف الـكــويـتــي،
ل ـت ـكــون  100ديـ ـن ــار ش ـهــريــا،
ودون حـ ـص ــر ه ــا عـ ـل ــى ع ــدد
معين من األبناء.
وعزا عسكر اقتراحه ،الذي
حصلت «الجريدة» على نسخة
مـنــه ،الــى مــا يــواجـهــه العديد
م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن م ــن صـعــوبــة
تـحـمــل تـكــالـيــف ال ـح ـيــاة ،إزاء
ال ــزي ــادة الـمـطــردة فــي ارتـفــاع
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،وغ ـ ـيـ ــر خ ـ ـ ــاف مــا
يمكن أن ي ــؤدي الـيــه ذلــك من
التأثير سلبا على مستواهم
المعيشي ،خاصة لمن يرعى
أسرة ،والتي حظيت باهتمام
بالغ من المشرع في المادة ،9
حيث يعد حفظ كيان االسرة
أح ـ ــد ال ـم ـق ــوم ــات االس ــاس ـي ــة
التي يتعين على التشريعات
كفالتها للمجتمع الكويتي،

عسكر العنزي

وذلك بالنص على أن األسرة
أس ـ ـ ــاس ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ق ــوام ـه ــا
الدين واالخالق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها ،ويقوي
أواص ــره ــا ويـحـمــي فــي ظلها
االمومة والطفولة.
وأشـ ــار إل ــى أن ذل ــك يــدعــو
ال ــى رف ــع قـيـمــة ال ـحــد األدن ــى
للمرتبات على نحو يتناسب
مـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع،
وهــو مــا يـســاهــم فــي تخفيف
ال ـض ـغ ــوط ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
الـمــوظـفـيــن ،ويـنـعـكــس أيضا
ب ــاإليـ ـج ــاب ع ـل ــى ت ـح ـف ـيــزهــم
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة
اإلنتاجية.

ً
استعدادات حكومية لالنتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة غدا

ً
ً
«اإلعالم» 200 :مندوب و 18مراسال و 15مذيعا يشاركون في التغطية
ً
 740عامال
و 57آلية
لتنظيف
المدارس

البلدية

تجهيز
 16عيادة و62
ً
فنيا للطوارئ
و 10سيارات
إسعاف

«الصحة»

●

م ــح ــم ــد راش ـ ـ ــد وفــهــد
الرمضان وعادل سامي
أع ـل ـنــت ع ــدة ج ـه ــات حكومية
إك ـم ــال اس ـت ـعــدادات ـهــا السـتـقـبــال
االنـتـخــابــات التكميلية لمجلس
األمة  2019في الدائرتين الثانية
والثالثة ،والتي ستشهدها البالد
ً
غدا.
وق ــال ــت ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت إن ـهــا
أكملت جميع استعداداتها عبر
ً
توفير  740عــامــا للنظافة ،و57
آلية في مواقف المدارس والشوارع
المحيطة بــاالمــاكــن المخصصة
لالقتراع.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
ام ــس ،أن إدارات النظافة العامة
وإش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق وإدارات
تراخيص خدمات البلدية قامت
ب ـ ــإص ـ ــدار  15ت ــرخ ـي ـص ــا ل ـم ـقــار
انـتـخــابـيــة بـمـحــافـظــة الـعــاصـمــة
و 4بمحافظة حولي ،ومقر واحد
بالفروانية ،إضافة إلــى إصــدار 7

تراخيص إعــانــات انتخابية في
العاصمة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن األج ـ ـهـ ــزة
ال ــرق ــاب ـي ــة فـ ــي إدارات ال ـتــدق ـيــق
ومتابعة خــدمــات البلدية وقسم
إزال ــة المخالفات وفــرق الـطــوارئ
ب ـم ـحــاف ـظــات ال ـعــاص ـمــة وحــولــي
وال ـ ـف ـ ــروان ـ ـي ـ ــة ق ـ ــام ـ ــت ب ـح ـم ــات
تفتيشية داخــل المناطق للتأكد
مــن مطابقة الـمـقــرات االنتخابية
الشـ ـت ــراط ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،وشـ ــددت
على عدم إقامة أي مقر انتخابي
أو وض ــع إعـ ــان دون تــرخـيــص،
ً
مبينة انه تم رفع وإزالة  145إعالنا
ً
ً
انتخابيا مخالفا اتخذت بحقها
ك ــل اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة حـيــال
المخالفين.

عيادات طبية
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال وك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة
المساعد لشؤون الخدمات الطبية
المساندة في وزارة الصحة د .فواز

«الجنسية» تدعو فاقدي شهادات
جنسياتهم إلى مراجعتها
دعت اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
المواطنين المسجلين فــي الـقــوائــم االنتخابية
بالدائرتين الثانية والثالثة ،والذين لم يتقدموا
الس ـت ـخ ــراج ب ــدل ف ــاق ــد ل ـش ـهــادة الـجـنـسـيــة منذ
االنتخابات البرلمانية الماضية إلى المسارعة
للتقدم بطلب للحصول عليها ،حتى يتمكنوا من
اإلدالء بأصواتهم في االنتخابات المزمع إجراؤها
غدا .وذكرت اإلدارة أنهم لن يتمكنوا من المشاركة
في التصويت إال بشهادة الجنسية األصلية ،الفتة
إلــى ضــرورة التأكد من وجــود شهادة الجنسية

األصلية ،أو استصدار بدل فاقد عنها ،وذلك من
خالل مراجعة اإلدارة لمباشرة إجراءات استخراج
الـشـهــادة خ ــال ه ــذه الـفـتــرة ،حتى يتمكنوا من
انتهاء اإلجراءات قبل بدء االقتراع.
وأكدت ضرورة حضور طالب الشهادة شخصيا
لمباشرة إج ــراء ات استخراجها ،حيث ال يعتد
بحضور موكل عنه ،مشددة على ضرورة إحضار
البطاقة المدنية األصـلـيــة الـحــديـثــة ،أو شهادة
حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية و4
صور شخصية قياس .6 X 4

حضور أمام أحد مراكز االقتراع
الرفاعي ،إن الــوزارة ممثلة بــإدارة
ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـط ـب ـيــة وفـ ـ ــرت جميع
ً
الخدمات الطبية الالزمة استعدادا
ليوم االنتخاب ســواء من عيادات
طـبـيــة أو فـنـيــي ط ـ ــوارئ طـبـيــة أو
سيارات إسعاف.
وأضاف الرفاعي أنه تم تجهيز
 16عيادة طبية بكل مستلزماتها
مـ ـ ــوزعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـ ـق ـ ــرات
التصويت البالغة  36مدرسة مع
مقر اللجنة الرئيسية ،إضافة إلى
 62فنيا للطوارئ الطبية لتقديم
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة م ــع تــوفـيــر 10
س ـ ـيـ ــارات إس ـ ـعـ ــاف ،مـ ـش ــددا عـلــى
ج ــاه ــزي ــة الـ ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة فــي
المناطق السكنية التي ستجرى
فيها االنتخابات لتكون على أهبة
االس ـت ـعــداد لتقديم الــدعــم الكامل
ألي طـ ــارئ ط ـبــي .وقـ ــال إن غــرفــة
عمليات الطوارئ الطبية ستكون
على اتصال مستمر لتلقي الحاالت
الطارئة وغير الطارئة ،إلى جانب
مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة
على ممارسة حقهم في التصويت.

التغطية اإلعالمية
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد وك ـي ــل وزارة

سلة برلمانية
عبدالصمد التقى
السفيرة الفرنسية

اجتمع رئيس لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي عدنان عبدالصمد
مع سفيرة الجمهورية
الفرنسية لدى الكويت
ماري ماسدوبوي ،والوفد
المرافق لها من الشركة
الفرنسية  CNIMوشركائها
الرئيسيين في البالد،
لمناقشة مشروع النفايات
الصلبة في كبد ،والذي
سينفذ بواسطة الشركة
الفرنسية عن طريق قانون
الشراكة ،وما ورد عليه
من مالحظات من الجهات
الرقابية حول تنفيذه.
وتم خالل االجتماع،
بحث كل اآلراء من خالل
استعراض الفائدة
االقتصادية والبيئية
للمشروع ،وأهميته
للتوصل إلى رؤية مشتركة
يجتمع عليها المختصون
بتنفيذه واللجنة على
ضوء مالحظات الجهات
الرقابية.

الفضل يقترح إلحاق
«القانونية» بمكاتب الوزراء

قدم النائب احمد الفضل
اقتراحا برغبة بأن يلحق
كل وزير مختص إدارة
الشؤون القانونية مباشرة
تحت إدارة مكتبة والسماح
لكل العاملين فيها من
المختصين بمراقبة عقود
الوزارة المبرمة مع القطاع
الخاص وغيره بالتواصل
مع الوزير مباشرة بشأن
اي مالحظة او تجاوز إداري
او مالي في العقود المبرمة
بين الوزارة والقطاع
الخاص.

المطيري إلنشاء بيوت
منخفضة التكاليف بالجنوب

قدم النائب ماجد المطيري
ً
اقتراحا إلنشاء مشروع
سكني في المنطقة
الجنوبية مشابه لمشروع
مدينة النعايم ،الذي
خصص للبيوت منخفضة
التكاليف في محافظة
الجهراء ،على أن يكون
متكامال من حيث المرافق
والخدمات ،واعتماد 10
آالف وحدة سكنية للسكن
الخاص لمستحقيه من
الكويتيات المتزوجات غير
الكويتيين ،والمطلقات،
واألرامل ،ومن باع بيته
ممن لم يشملهم القانون.

عبدالله يسأل عن صيانة
تحكم «الكهرباء»

(أرشيف)

اإلع ــام المساعد لقطاع األخبار
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـحـمــد
ب ــن ن ــاج ــي ،أن ال ـ ــوزارة أن ـهــت كل
االستعدادات الخاصة بالتغطية
اإلعــامـيــة المناسبة والمتميزة
لالنتخابات التكميلية لمجلس
األمة التي ستجرى غدا.
وقال بن ناجي في تصريح إن
«ال ـ ــوزارة وضـعــت خطة متكاملة
ليس فقط لتغطية االنـتـخــابــات،
ب ــل لـتـشـجـيــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن عـلــى
المشاركة في هذا الحدث المهم»،
مشيرا إلــى ان «الجهات المعنية
ب ــال ــوزارة ب ــدأت ب ــإج ــراء بــروفــات
فـعـلـيــة للتغطية اإلعــام ـيــة منذ
يومين في استديو  ،800وتسير
وفــق الخطة الموضوعة ،على أن
تبدأ التغطية الفعلية والمباشرة
غ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــدء س ـ ـيـ ــر ال ـع ـم ـل ـي ــة
االنتخابية والتصويت في مراكز
االقتراع».
وأضاف ان «التغطية المباشرة
سـتـنـطـلــق م ــن ال ـثــام ـنــة صـبــاحــا،
وتـسـتـمــر حـتــى إغ ــاق صـنــاديــق
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــدء ف ـ ــي ع ـم ـلـيــة
ال ـفــرز وإعـ ــان الـنـتــائــج النهائية
وال ــرس ـم ـي ــة» ،مــوض ـحــا ان «200
مندوب سيتم توزيعهم على مراكز

برلمانيات

االقتراع سيقومون بتغطية هذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ،بــاإلضــافــة إل ــى 18
مراسال ،و 15مذيعا ،سيساهمون
جميعا في هذه التغطية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ـ ــن ن ـ ــاج ـ ــي إل ـ ـ ــى أن
«الوزارة أعدت أيضا برامج خاصة
لالنتخابات التكميلية ،يتم خاللها
استضافة محللين متخصصين
لتناول سير العملية االنتخابية،
كما تم تخصيص برامج وفالشات
وتقارير أنتجت خصوصا لهذه
المناسبة».

 38مدرسة
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أع ـل ـن ــت وزارة
التربية تسليم  38مــدرســة إلى
وزارت ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة والـ ـع ــدل في
ً
ثالث مناطق تعليمية ،بــدءا من
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف من
بعد ظهر أمس الخميس ،ضمن
االستعدادات إلجراء االنتخابات
التكميلية لمجلس األمة.
وقال ممثل الوزارة لدى لجنة
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة وكـيــل
الــوزارة المساعد لقطاع المالية
يوسف النجار إنه تم االنتهاء من
تجهيز وإعداد المدارس التي تم

تحديدها لتكون مقرات للجان
االنتخابية وتــزويــدهــا باألثاث
المطلوب.
وأوضــح النجار أن المدارس
ال ــ 38مــوزعــة على ثــاث مناطق
ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،ب ـ ــواق ـ ــع  4م ـ ـ ــدارس
ف ــي مـنـطـقــة حــولــي التعليمية،
ومــدرسـتــان فــي الـفــروانـيــة ،و32
مدرسة تابعة لمنطقة العاصمة
التعليمية ،وجميعها على أتم
االستعداد إلنجاح االنتخابات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم فـ ـ ــي ت ـلــك
ال ـم ــدارس تــوفـيــر كــل متطلبات
«ال ــداخ ـل ـي ــة» و«الـ ـ ـع ـ ــدل» ،وشـهــد
األس ـب ــوع ــان ال ـمــاض ـيــان إجـ ــراء
م ـس ــح ك ــام ــل ل ـل ـص ـي ــان ــة ف ـي ـهــا،
والتأكد من سالمة المرافق ،كما
تــم تــوفـيــر عـمــالــة لتنظيف تلك
المدارس.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ـت ــاب ـع ــة
يومية ألي مالحظات بناء على
تــوجـيـهــات وزارة ال ـع ــدل ،الفتا
إلــى أن ال ـمــدارس الـتــي ستشهد
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـص ــوي ــت سـتـعـطــل
ف ـي ـهــا ال ـ ــدراس ـ ــة األحـ ـ ــد الـمـقـبــل
لجميع الطالب والطالبات ،بينما
سـيـكــون ه ـنــاك دوام للهيئتين
اإلدارية والتعليمية.

وجه النائب د .خليل
عبدالله سؤاال الى وزير
النفط وزير الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل
بشأن االستفسار عن
مدير إدارة صيانة اجهزة
التحكم بوزارة الكهرباء
ً
والماء ،متضمنا التعيين
بهذه الوظيفة وتسلسله
الوظيفي وما يحمله
من شهادات دراسية
وتخصصه الوظيفي.
وطلب في سؤاله نسخة
من القرار الصادر بتعيين
المدير ،مع كشف يوضح
التسلسل الوظيفي
للمذكور منذ تسلمه العمل
بالوزارة.
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ﺗﻮﺻﻴﺔ »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل« إﻟﻰ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«
اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻌﻤﺪاء« ﺑﺤﺚ اﻹﻋﺪاد واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮل
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

رﻓـ ـﻌ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺪاء ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧـﺼــﺎري
ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻬــﺎ ،ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ،
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أﺑﺮزﻫﺎ
ﻣـﻘـﺘــﺮح ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻘـﺒــﻮل ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ .2020/2019
وﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺪة« ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أن
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﺪاء ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل واﻻﻃﻼع
ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـ ــﺮح ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻋ ـﻤــﺎدة
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻻﺳـﺘـﻴـﻌــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻌﻤﺎدة
ﺑ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت أﻫـﻤـﻬــﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪة
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷ ــﺪدت ﻋـﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ
ﻟﻠﺸﺮوط.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر اﻟـ ــﻰ ان
»اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪاء« اﺳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻌ ــﺖ اﻳ ـﻀ ــﺎ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ
ً
ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ

واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ
ً
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ،و ﺷ ــﺪدت ﻋﻠﻰ أن
ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض
أن ﻳ ـﻜ ــﻮن أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻋﻠﻴﻪ

اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :ﺧﻄﺔ »اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ«
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ«
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺪء ا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول  2019/2018ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋ ــﺪد وﺣ ــﺪات
اﻟﺘﺨﺮج إﻟﻰ  76وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺠﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج،
وﺗﺤﺪ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ،وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب
أﻋﺪاد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺠﺪﻋﻲ ،أن ﻫﻨﺎك ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ ﻳﻀﻄﺮ
اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟــﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﻮاد واﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﻲ ﻟـﻠـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺟــﺪوى ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ
اﻷﺧ ــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﻤﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز
اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ  75وﺣ ــﺪة دراﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أن اﻟﺨﻄﺔ
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻄــﻮرة ﻟــﻢ ﻳـﺼــﺪر ﺑﻬﺎ ﻗ ــﺮار ﻋﺸﻮاﺋﻲ
ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿـﺤــﺎﻫــﺎ ،وإﻧـﻤــﺎ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻬﺎ
وإﻋﺪادﻫﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻗﻴﺎدات
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﺟـﻬــﻮدﻫــﻢ ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﻲ

اﻵن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـﻬــﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻻ ان ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
ﻟـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ
»ﻛﻴﻒ أﺣﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ«
ﺷﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم وﻋﻤﺎدة ﺷﺆون
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ وﻋـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
وإدارة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وا ﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس ،ﻓــﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ
»ﻛﻴﻒ أﺣــﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ« اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻳﻴﺘﻒ
ﻓ ـﻴ ـﺠــﻦ ،ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺣ ـﻀ ــﻮر ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻮراﻧﺲ
ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔــﺮﻣــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ــﺪرﻳ ــﺔ ﺑـﻔـﻨــﺪق
اﻟﺠﻤﻴﺮا اﻣﺲ اﻻول.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ ﻋ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت ،ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وا ﻟ ـﺘــﺪر ﻳــﺐ وﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻛﻠﻴﺔ
ﺑــﻮﻛ ـﺴ ـﻬــﻞ وﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
وﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان وﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت واﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗـﻀـﻤــﻦ اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ ﺣ ـﻀــﻮر ﻃــﺎﻟـﺒــﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺪارس
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻠ ـﻠ ـﺘ ــﻪ ورش ﻋ ـﻤــﻞ
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ان ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﺠــﺎري ،ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻣﻌﺮض »ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﻟﻨﺠﺎدة :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻟﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
● أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮل
واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻘﻲ وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ
د .رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮل واﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ اﻷول،
ﺑﺮ ﻋــﺎ ﻳـ ــﺔ اﻟﻤـ ــﺪﻳﺮ ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺒـﻨــﻰ  ،6ﻳــﻮﻣــﻲ 18
و 19اﻟﺠﺎري.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﺎدة ،ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
إن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻣـ ــﻊ وزارة
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻞ زﻳـ ــﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪارس ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷــﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻋــﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ
وﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ إﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺮاز اﻟـ ـ ــﺪور
اﻹرﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﺣ ــﻮل
اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﻃــﺮﻳـﻘــﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻓﻀﻼ

رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة

ﻋﻦ إﻇﻬﺎر ﻧﺴﺐ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻹرﺷﺎدات واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﺳﻮاء
ﻛــﺎﻧــﺖ دﺑـﻠــﻮﻣــﺎ أو ﺑـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس،
واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟــﺪورات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳ ــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ،داﻋـﻴــﺔ
اﻟـﺠـﻤــﻮع اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ــﺪارس إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎرة اﻟـﻤـﻌــﺮض،
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ وأﺧﺬ ﻓﻜﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«.

»ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﻨﻈﻢ دورة
»ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺪورة
أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻓــﻲ
راﺑ ـﻄ ــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺲ
ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـ ـ ـ ـ ــﻲ
واﻟﺘ ــﺪر ﻳ ـ ـ ــﺐ د .ﻓــﺎرس اﻟﻤﻄﻴﺮي
أن ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻧـﻈـﻤــﺖ دورة
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺸﻜﻼت
اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ،ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،واﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي أن اﻟ ـ ــﺪورة

ﺻ ــﺎ ﺣ ـﺒ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ورش ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﺣ ــﻮل
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن،
وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺤﺎور ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺑﺤﺎث
ودورﻫ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼت
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻗ ـﺒــﻞ ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
وﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑــﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪول وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻗﻴﻬﺎ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ورش ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎﺗ ـﻬــﺎ داﻓـ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣــﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ دوراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺴـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ إﻧـﻬــﺎ
ﺑﺼﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ دورﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ
ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـ ــﺎرس اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ،وﺗ ـﻘ ــﺎم
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـﻨ ــﻮان
»اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ« ،اﻟﺜﻼﺛﺎء
 26اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟـ ـ ــﺪورة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان »اﺣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاف
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ« ،وﺗ ـﻘــﺎم
اﻷرﺑﻌﺎء  27اﻟﺠﺎري.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
وﻓﺪ »ﺑﺎﻧﻘﻮر« ﻳﺰور
»ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ«
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ً
ﻛﻼ ﻣﻦ د .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺮوك
واﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺪي
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻧﻘﻮر )ﺷﻤﺎل
وﻳﻠﺰ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(،
واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻬﻮس
ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﺤﺚ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ.

»ﻳﻮم اﻷدﻳﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
ﻓﻲ »اﻵداب«  ١٨اﻟﺠﺎري
ﻳﻘﻴﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وآداﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎل
اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻴﻮم اﻻدﻳﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻋﻤﻴﺪة
اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﺳﻌﺎد اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
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ﻇﻬﺮا ﺑﻘﺎﻋﺔ  125ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ -ﻛﻴﻔﺎن.

»اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺮض
»اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪواء«
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ »ﻣﻌﺮض
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪواء اﻟﺴﺎدس«
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺪﻫﻮن« ،وذﻟﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺣﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﻮث
د .ﺟﺎﺳﻢ اﻷﻧﺼﺎري.
واﺷﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ّ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻛﻘﺴﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ،
وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وإدارة
ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷدوﻳﺔ ،وإدارة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺼﺤﺔ ،وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ،وﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺼﺤﺔ
ﻛﻌﻴﺎدة اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ.
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د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ

ﺷﻮﺷﺮة :ﻋﺮس ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﻫﻞ ﻋﺎد اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ؟!

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ً
ﻏﺪا اﻟﺴﺒﺖ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﻪ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،د .ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ود .وﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻋﺎدة ﺗﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ رص اﻟﺼﻔﻮف
وﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻌﻪ أو اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻜﺮه ،واﻟﻴﻮم
ً
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻟﻌﻮاﻃﻒ وﻣﻘﻮﻟﺔ "ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻴﻦ ﺗﻜﺮم ﻣﺪﻳﻨﺔ".
ﻓﺎﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻣﺆﺗﻤﻨﻮن أﻣﺎم رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺞ اﻟﺼﻮت ﻟﻸﺟﺪر
واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻤﻞ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻷﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻮخ ﻟﺮﻏﺒﺎت وأواﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ّ
ﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﺳﻮى
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وأﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺗﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ
أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى "اﻟﺘﺤﻠﻄﻢ" ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻓﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻬﺘﺰ ﻛﺮاﺳﻴﻬﻢ وﻳﺮﺗﻌﺪون ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ،ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺄﺗﻮا ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻘﺪر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ دور اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻜﺸﻮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ.
وﺑﻌﺾ "اﻟﻤﺘﺤﻠﻄﻤﻴﻦ" ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎدات
إﻻ ﻓﻲ دواوﻳﻨﻬﻢ ،ﺗﺠﺪﻫﻢ أول ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﻤﺘﺨﺎذﻟﻴﻦ
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﻟﺴﻴﺊ ﺑﺤﺠﺔ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺮﺿﺦ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻨﻮاب ،وﻷن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ ﻻ
ﺗﻨﺠﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻋﺮاف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻤﺮرﻫﺎ.
وﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﺤﻠﻄﻤﻮن ﻣﺪاﻧﻮن ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺣﺎﺳﺒﻮا اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻤﺎ ﺗﺠﺮأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم
ً
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺪا ﻟﻬﺎ وﻳﺤﺎﺳﺒﻬﺎ أوﻻ ﺑﺄول ﻋﻠﻰ ﺗﺮدي
أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﺎب أﻣﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻮاﺳﻄﺔ أو اﻟﺨﻨﻮع ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ.
وﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮدد ﺷﻌﺎر ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋــﺪم ﻣﻨﻊ
اﻟﻮاﺳﻄﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻳﺮوح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﻔﻌﻠﻴﻮن،
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ "ﻟﺮﺑﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻨﺎﻓﺬ".
إن ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﻄﺮة واﺣﺪة أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ أوﺟﺪ
اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ أو
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر ﻟﻪ أو ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ،وأﻋﻄﻴﺖ
ﻟﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻮاﺳﻄﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎدة وﻣﻨﺬ اﻷزل ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺧﺒﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﻮﺳﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺴﺤﺮه اﻟﻘﺎﻫﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻨﻪ وﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ.
إن أﺑﻨﺎء اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة
ﻣﻔﺎدﻫﺎ "ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻣﻦ وراء أﺻﻮاﺗﻬﻢ
ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺸﺨﺼﻲ".

ﻧﺜﺮ اﻟﻘﻠﻢ :وزارة ﺑﻼ
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﻗــﺮارات وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺗﺎرة ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻧﺼﻒ رﻣﻀﺎن أو آﺧﺮه ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ُ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﻤﺼﺪر ﻣﺴﺆول أو ﻣﺠﻬﻮل ،وإن ﻋﺪم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ،وأن اﻟﻘﺮار ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺎي اﻟﻀﺤﻰ ،أﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون
أو اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ دوﻟﺔ؟ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻜﻬﻨﺎت واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ
)ﻣﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻛﺔ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺸﻮرات أو ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ أو
ﺗﺮﻗﻴﺔ أو ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻠﻮن أو ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﺮ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أي
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﻷﻧﻈﺎر ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻺﺻﻼح!
* إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮزارة اﺗﺨﺬت ﻗﺮارا ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﺧﺘﺒﺎرت اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن ﻓﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ،ﻟﻮ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺷﺠﺎع ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ
ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻻﻧﺘﻬﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ واﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.
* ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أن أي ﺧﻄﺄ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻳﺤﺎﺳﺐ وﻣﺼﻴﺮه اﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،
أﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﺘﺐ ﻣﺮﻓﻮع واﻟﺨﻄﺄ ﻣﻐﻔﻮر واﻟﺬﻧﺐ
ﻣﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻪ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
* إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻠﺘﺘﺠﺔ اﻟﻮزارة
إﻟــﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب وأﺧــﺬ ﻣﺒﻠﻎ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ وﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻫــﺬه ﻻ
ﺗﺤﺘﺎج إﻻ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪة دروس وﺑﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻧﺎﺟﺤﺔ
أﺗﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
* ﻧﺒﺎرك ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ "اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ" ﻓﻮزﻫﻢ ﺑﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻓﻮز
ﻣﺴﺘﺤﻖ ،وﺗﻮاﻓﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ واﻛﺘﺴﺎﺣﻬﻢ
ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻗﻴﺔ وﻟﻬﺎ أﺛﺮ .ﻧﺘﻤﻨﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺟﻤﻮع اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ.

ُ
ﻛﻦ
داﻧﺔ اﻟﺮاﺷﺪ
ُ
ً
ً
ﻛﻦ ﻛﺎﻷرض اﻟﺨﺼﺒﺔ ...ﺗﺤﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ُﻳﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ أﺧﻀﺮا ُﻣﺰﻫﺮا.
ﻛﻦ ﻛﺰﻫﺮ "اﻟﻨﻮﻳﺮ" ...ﻳﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺠﺮ رﻏﻢ ﻋﻘﺒﺎت ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻤﺤﺎر اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ ّ
داﻧﺎت ﺛﻤﻴﻨﺔ.
ذرة اﻷﻟﻢ
ٍ
ً
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻔﺤﻢ اﻟﺬي ّ
ﺗﺤﻮل ﻣﺎﺳﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮ واﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻬﻮﻟﺔ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻞ اﻟﺤﺎد ﻓﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻴﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻧﻀﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮاﺷﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﺑﻌﺪ
أﻟﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﺳﻜﻮن اﻟﺸﺮﻧﻘﺔ.
ً
ﺷﻲء ﺻﻐﻴﺮا.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺎﻣﻴﻪ ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب ،ﻓﻴﻐﺪو ﻛﻞ
ٍ
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﺼﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻟﻠﻬﺪف وﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻬﻢ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﻔﻔﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻘﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺘﻪ وﺗﻤﺎﻳﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺮﻳﺎح ،ﻓﻼ ُﻳﻜﺴﺮ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺣﺘﻤﻴﺔ إﺷﺮاﻗﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل ﻇﻼم اﻟﻠﻴﻞ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻜﻮﻧﻪ وﻛﺘﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺮى وﺟﻬﻪ اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ إﻻ
أﻳﺎم ﻣﻌﺪودات.
ﻓﻲ ٍ
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻤﺎء ﺑﻼ "أﻧﺎ" ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﺪﻓﻘﻪ وﺟﺮﻳﺎﻧﻪ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻮﻋﺎء ﻓﻲ اﺣﺘﻮاﺋﻪ اﻵﺧﺮ دون إﻃﻼق أي أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻛﻦ ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎء ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ وﺳﺮﻋﺔ ﻏﻔﺮاﻧﻪ وﻧﺴﻴﺎﻧﻪ.
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻛﻦ ﻧﻔﺴﻚ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وارﻳﺘﻬﺎ وأﻟﺒﺴﺘﻬﺎ ً
رداء ﻟﻴﺲ
رداءﻫﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺎﻗﺖ ﻷن ﺗﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ؟

hasanjohar@hotmail.com

ﺗـ ـﻄ ــﻮر اﻷﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺑ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﻼل
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان ﻳ ـﻌ ـﻴــﺪ إﻟـ ــﻰ اﻷذﻫ ـ ـ ــﺎن ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ دوﻟ ـﻬــﺎ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأدت إﻟــﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ
ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟـﻐــﺮق ﻓــﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إﺟﻬﺎض ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺮﺑـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻛــﺎرﺛـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ،وأﻗـ ــﻞ اﻷﺿـ ـ ــﺮار ﺗـﻤـﺜـﻠــﺖ ﺑــﺎﻧـﻬـﻴــﺎر
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات اﻟ ـﻘــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ،وأﻛﺒﺮ أﺿــﺮارﻫــﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه
ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟـﻴـﻤــﻦ وﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟـﺤــﺮوب
اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،و ﻟـﻜــﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎن ﺗﻔﺸﻲ اﻹرﻫﺎب وﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻤﺪ اﻷﺻﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﺧﺮى ﺿﻴﺎع ﺣﻠﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎدوا اﻟﺤﺮاك،
واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎف إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن
أو اﻟـ ـﻌ ــﻮدة ﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺣ ـﻜــﻢ ﻻ ﺗ ـﻘــﻞ ﻓﻲ
ﺿﺮاوﺗﻬﺎ وﺑﻄﺸﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وإن ﺗﻐﻠﻒ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻌﺎرات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ً
اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ.
ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺪاﻧﻲ

واﻟﺘﺨﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻄﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ووﺳﺎم
اﻹﺧﻼص.
اﻟﺸﻌﻮب ﺑــﺪورﻫــﺎ ،ورﻏــﻢ إدراﻛـﻬــﺎ ﺧﻄﻮرة
اﻟﻘﺎدم واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﻬﻮل ،ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻳﻔﺮق
ﻋ ـﻨــﺪﻫــﺎ رﻣـ ــﻮز اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ أو ﻣـﺴـﻤــﻰ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ أو
ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ
ً
ً
ﺟﺤﻴﻢ وﺑﺎﺗﺖ ﺗﺰداد ﻓﻘﺮا وﺗﻤﻮت ﻗﻬﺮا ،وﺗﺠﺒﺮ
أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺬل واﻟﻤﻬﺎﻧﺔ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻐﻴﺮﻫﺎ ﺷﻜﻞ
اﻟﻨﻈﺎم أو ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻠﻄﺔ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﻰ ﻫﻮ
ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ .أﻣﺎم ﻫﺬا اﻹﺻﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ رﻏﻢ اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻳﺰداد ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻹﺻﺮار اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﻤﺮد واﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮك،
وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻧ ـﺠــﺪ أن اﻷﻣ ـ ــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓـﺠــﺄة ،واﻟﺴﺒﺐ أن اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻳﺘﻮاﺻﻞ وﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﺨﺮج
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻨﻮن.
ﻟـﻌــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴــﺮ ﻓــﻲ أﻓ ــﻮل ﺗـﺤــﺮك أﺻـﺤــﺎب
اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺮاء ﻓـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ ،واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان،
ً
ً
ﻓﻠﻮ ﻋﺎش اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋ ــﺮب ﻟ ـﻌــﺮﻓــﻮا ﻣـﻌـﻨــﻰ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎج واﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮ
وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ!

اﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
»اﻟﺒﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻚ«
ﺗﺘﺴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎج أن ﻧﻌﺸﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﺸﻖ
اﻵﺧﺮة ،إﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء واﻟﺤﺮوب واﻻﻗﺘﺘﺎل ﺑﻴﻦ "زﻧﺎدﻗﺔ"
ﻣﺰﻳﻔﻴﻦ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺪأ
رﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟــﻶﺧــﺮة ،ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ّ
ﻫﻴﺄه
ﻟﻨﺎ ﻛﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،وأن ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ
واﻟﺘﻌﺎون واﻹﺧــﺎء ،وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺤﺮب واﻟﺪﻣﺎر واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﺑﺎﻵﺧﺮ وإﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ دواﺋﺮ اﻟﺤﻴﺎة.
ﻟﻘﺪ ُوﻟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﺸﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﺰﻧﺎدﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ إﻟﻰ أﻃﺮاف ﻋﺪة ﺗﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺣﺒﻬﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻓﻬﺬا ﺳﻠﻔﻲ واﻵﺧﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻲ إﺧﻮاﻧﻲ واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ،
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮا ﻓﻲ ﺷﻲء ﺳﻮى أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎول أن ﺗﻜﻮن
ﻟﻨﺎ اﻷﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة دون ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ "اﻟﺰﻧﺎدﮔﻪ" اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وأدﻋﻮ اﻟﻠﻪ أن ﻧﻜﻮن "زﻧﺎدﮔﻪ" وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻻ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ّ
ﺣﻄﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ،وﺷﻮه ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وروﻧﻘﻬﺎ وأﻗﺼﻰ
أﻃﺮاﻓﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ دوﻟﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ "زﻧﺪه ﮔﻲ" أو ﻣﺤﺒﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻧﺤﺘﺎج أن ﻧﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺷﻌﺎرا ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وأن ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ
إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ آراﺋﻬﻢ.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
• ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" وﺟﺪت ﻧﻮاﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ رﻛﺎز اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﺎﺗﻢ
ً
ﱠ
اﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﺷﻌﺎرا ﻟﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻨﺎﺋﺤﻴﻦ "اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ"
اﻋﺘﺒﺮوا أن ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺮوج ﻟﻌﻮدة "داﻋــﺶ" ،ﻷن "داﻋــﺶ" اﺳﺘﺨﺪم
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ! وﻟﻮ اﺗﺨﺬﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
ً
ً
ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺼﻤﻢ ﺷﻌﺎرا واﺣﺪا.

ﺑﺪر ﺳﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪة

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺠﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻛـﻨـﻈــﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ً
ً
ً
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ أوﺣ ـ ــﺪ ﻓﻲ
ﻋ ـﺼــﺮﻧــﺎ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﺛ ـﻨ ــﺎن،
وﻳـﻨـﺘـﺴــﺐ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ ﻣ ــﻦ ﻻ ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟـﻴـﻬــﺎ
ﻣــﻦ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟــﺪﻛـﺘــﺎﺗــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗــﺆﻣــﻦ إﻻ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮد ،ﻛﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ واﻹﻗ ـﺼــﺎء اﻟـﺘــﺎم ﻛــﺎﻟــﺪول اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ
ﻣﺜﻼ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وأ ﻧ ـﻬــﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
وﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺆﻣـﻨـﻴــﻦ ﺑﻬﺎ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﺮﻳــﻦ ﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﻞ ﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ
اﻟﺸﻌﻮب ،وﻫﻲ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ،
وﻣﻨﺬ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎﻳﻜﻠﺰ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﻠﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺻ ــﻮل ﺻـﻔــﻮة أوﻟـﻴـﺠــﺎرﻛـﻴــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻊ
اﻟـﻘــﺮار ،وﺿــﺮب اﻟﺼﻔﻮة ﺳــﻮرا ﺣﺪﻳﺪﻳﺎ ﺣﻮل
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻮة
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،
ﻟــﻢ ﻳـﺒــﻖ اﻵن إﻻ اﻟ ـﺼــﻮت اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎدي ﺑـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ وﻧﺴﻔﻬﺎ
ﻓــﻲ زﻣــﺎﻧـﻨــﺎ ،وﻫــﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن
اﻹﺳــﻼم ﺑﻤﺼﺎدر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻜـﺘــﺎب واﻟـﺴـﻨــﺔ واﻹﺟ ـﻤ ــﺎع واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎس ...إﻟــﺦ،

ش

ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺤﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻫﺪف ﻣﻌﻠﻦ وواﺿﺢ ﻟﺪى ﻣﻔﻜﺮي
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ وﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
ﻓﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻳﻌﺪل ﻋﻴﻮب وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻫﻨﺎ أﻧــﺎﻗــﺶ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻫــﻲ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻒ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺠﺞ اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
ﺑﺬاﺗﻲ اﻟﺪﺣﺾ ،أي أﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻘﺾ ذاﺗﻪ
وﻓ ـﻨــﺎء ﻫــﺎ ﻣ ــﻦ داﺧ ـﻠ ـﻬــﺎ وﻓ ــﻲ أﺻــﻮﻟ ـﻬــﺎ ،وﻫ ــﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﺑﻼ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﻨﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ً
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﺧـﺘـﺼــﺎر ﻧــﻮﺿــﺢ ﻣﺼﺪر
ﺗﻘﻨﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻊ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ،
ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺘﺴﺎؤﻻت ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ:
ﻣ ــﺎذا ﻟــﻮ ﺗﺒﻨﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري
وإﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎء اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ؟ ﻫـ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﻨ ـﺠ ــﺪ أن
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻓﻨﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﻫـﻨــﺎك ﺗـﺴــﺎؤل ﻟﻤﻦ ﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ :ﻣ ـ ــﺎذا ﻟ ــﻮ ﺗـﺒـﻨــﺖ اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ إﻟ ـﻐــﺎء

وﺣﻈﺮ اﻟـﻘــﺮآن وﻣﻨﻊ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺜﺎل؟
ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﺒﻨﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ؟ وﻫﻞ
ّ
ﺳﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻤﺒﺎدئ وﻣﺴﻠﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﺬي
ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ وﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻷﺟﻠﻪ؟ ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺴﻮا
أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻹﺳﻼم ،وإن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺧﺎﻟﻔﻮا
ﻣـﺒــﺎدﺋـﻬــﻢ ووﻗ ـﻌــﻮا ﻓــﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﻨﺎدون ﺑﻪ.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣ ــﺎذا ﻟــﻮ أﻗ ــﺮت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؟ ﻓﺈن أﻗﺮوا ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﺣـﻜـﻤــﻮا ﺑـﻔـﻨــﺎء ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ
وأﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎدون.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﻓــﻲ ذاﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺬرة ﻓـﻨــﺎﺋـﻬــﺎ ﺗﻨﻈﻴﺮﻳﺎ وﺣﺠﺘﻬﺎ
اﻻﻧـﺘـﺤــﺎرﻳــﺔ ذاﺗـﻴــﺔ اﻟــﺪﺣــﺾ ،وﻣــﻦ اﻟﺒﺪﻫﻴﺎت
أن اﻟﺤﺠﺞ اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎن وﻻ
ﻳ ـﺼــﺪق ﻣـﻌـﻬــﺎ دﻋـ ــﻮى ،وﻳـﻈـﻬــﺮ ﻫـﻨــﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳـﻄــﺮﺣــﻮﻧــﻪ ،وأﻧ ــﻪ ﻧ ـﻈــﺎم ﻻ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻧــﺎﺟـﺤــﺎ أﻣ ــﺎم ﻫ ــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻷوﺣــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إﻟﻬﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ.

ﻣﺤﻤﺪ واﻧﻲ*

أﺧﻄﺎء ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ!
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺨﻄﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وأﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
أﺧ ـﻄ ــﺎء ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴــﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄــﺔ وﻫ ــﻢ ﻳـﺨــﻮﺿــﻮن
اﻟﻤﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺪﻳﺮون ﺷﺆون اﻟﺒﻼد،
ﻟﻜﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮﻧﻬﺎ وﻳـﻀـﻌــﻮن ﻟﻬﺎ
اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪون إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺬات إذا ﻣﺎ رأوا أن اﻟﺨﻄﺄ ﻳﻘﺘﻀﻲ
ذﻟﻚ ،وﻫﺬه ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﺮق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﺼﻐﻴﺮ،
ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺧﻄﺄ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ،ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﻘﺎم ﻟﻠﺨﻄﺄ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺮ ﺑﻠﺪا أي أﻫﻤﻴﺔ
ﺗــﺬﻛــﺮ ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺄ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮ ،ﻓــﺎﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﻻ ﻳ ـﺴ ــﺄل ﻋ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻔ ـﻌــﻞ وﻳ ـﺘ ـﺼــﺮف
ﺣﺴﺐ ﻫﻮاه ،وﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻧــﺰواﺗــﻪ اﻟـﻄــﺎﺋـﺸــﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻓــﻮق اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻓﻘﺪ
ارﺗـﻜــﺐ ﺻــﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻄﺄ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻏﺰا اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺤﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻣﺎزال
اﻟﻌﺮاق واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻌﺎﻧﻴﺎن ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ،
واﻟﺤﺰﺑﺎن اﻟﻜﺮدﻳﺎن ارﺗﻜﺒﺎ ﺧﻄﺄ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
إدارﻳــﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺬ  ،1992وﻟﻢ
ﻳﻌﻠﻨﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،

اﺳﺘﻮﻗﻔﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻞ وراﺋﻊ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﻓﻲ ،وأﺣﺒﺒﺖ أن أﻧﻘﻠﻪ ﻟﻜﻢ ،ﻟﺘﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وإﻟﻴﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ" :ﻋﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ وداﻋﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻋﺠﻮزا ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﺄﻣﺮ وﺗﻨﻬﻰ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ :ﻣﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ أﻣﺔ اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎﻟﺖ :أﻧﺎ أﻣﻬﺎ ،ﺗﻘﺼﺪ أم زوﺟﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ:
ﻳﺎ وﻟﺪي ﻫﻞ أﺣﺴﻨﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺴﺠﺪ ﻟﻠﻪ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ،أم أﺳﺄﻧﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻨﺄﺧﺬﻫﺎ ﻟﻨﻜﻤﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ؟!
اﻟﺰوج :ﺑﻞ أﺣﺴﻨﺖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .ﻗﺎﻟﺖ :إن رأﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﺌﻚ ﻓﺄﺑﻠﻐﻨﺎ،
ﻳﻘﻮل اﻟــﺰوج :ﻋﺸﺖ ﻣﻊ زوﺟﺘﻲ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻗﻄﺒﺖ ﻓﻲ
وﺟﻬﻲ ﻗﻂ ،وﻻ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ أﻓﻌﻠﻪ َ
ﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻪ ،وأﻧﺠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ً
 13وﻟﺪا وﺑﻨﺘﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ً
ﺳــﺆال ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻨﻲ :ﻳﺎ ﺗﺮى ﻛﻢ أﻣــﺎ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﺜﻞ أم زوﺟﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ وداﻋﺔ؟ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻬﺎت ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
 %40واﺣﺘﻠﺖ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق،
وﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋــﻦ إدارة اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات اﻷﺳــﺮﻳــﺔ ،وﻗﺴﻢ إﺻ ــﻼح ذات
اﻟﺒﻴﻦ ،وﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ازدادت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻼق وﺧﻠﻊ وﻫﺠﺮ وﻧﻔﻘﺔ وﺣﻀﺎﻧﺔ
ورؤﻳﺔ وﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪي وﻧﻔﺴﻲ ...إﻟﺦ ،ﻷن اﻟﺒﻴﺖ وﺧﺎﺻﺔ اﻷم ﻗﺪ أﻋﺪت
ﺑﻨﻬﺎﺗﻬﺎ إﻋﺪادا ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺰواج.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﻓﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
اﻷم ﻣ ـ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ إذا أﻋـ ـ ـ ــﺪدﺗـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻋ ـ ـ ــﺪدت ﺷـﻌـﺒــﺎ ﻃ ـﻴــﺐ اﻷﻋـ ـ ـ ــﺮاق
اﻷم روض إن ﺗ ـﻌ ـﻬـ ـ ـ ــﺪه اﻟ ـﺤ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـﺮي أورق أﻳ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاق
اﻷم أﺳـﺘـ ـ ــﺎذ اﻷﺳــﺎﺗـ ـ ـ ــﺬة اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺷـﻐـﻠــﺖ ﻣــﺂﺛــﺮﻫــﻢ ﻣ ــﺪى اﻵﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎق
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ﺳﺪاﻧﻴﺎت :زﻧﺪﻗﺔ ﻓﺎرﺳﻴﺔ!

ش

ﻫﻜﺬا اﻷﻣﻬﺎت
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ

ً
إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻘﻴﻤﺎ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﺮ ﺳﻮى
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻳﻼت واﻟﻤﺂﺳﻲ؟ وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ
اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻷﺣ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻤــﺪﻋــﻮم ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
ً
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﺠﺪدا
واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ رؤﺳــﺎء دوﻟﻬﺎ
واﻹﺻـ ــﺮار ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ رﻏــﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮر اﻟﻘﻤﻊ؟!
ﻟـﻌــﻞ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﺗـﻜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ أﻣــﺮﻳــﻦ،
اﻷﻣﺮ اﻷول أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﺮدع أو ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟــﺮﺑـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ورﻏ ــﻢ ﻣ ــﺮور ﻋﻘﺪ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺰﻟﺰل ﻟﻢ
ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أي ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺻﻼﺣﻴﺔ،
وﻟﻢ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺎﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد أو ﺗﻬﻴﺊ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو ﺗﻘﺒﻞ
ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻲ ﻟ ـﻠـﺴـﻠـﻄــﺔ ،ﺑ ـﻘــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻢ
اﻷﺑ ــﺪي اﻟـﻤــﺎرﻛــﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻠــﺪان،
وأن اﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟـﻌـﻘـﻠـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻔـﻬــﻢ وﺗـﺴـﺘـﺤــﻖ
اﻟﻘﻴﺎدة ،وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ ﻛﻞ اﻟﺨﺼﺎل
واﻟﺼﻔﺎت واﻟﻤﺆﻫﻼت ،أﻣﺎ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻼ ﺗﻌﺪو ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻨﻘﺎد وﺗﺴﻤﻊ اﻟﻜﻼم وﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻء واﻟﻄﺎﻋﺔ،
وﺗﺼﻔﻖ وﺗﻄﺒﻞ ﻟﻠﻔﺸﻞ واﻟﺘﺨﺒﻂ واﻟﻔﺴﺎد

ّ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ
ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ "زﻧﺪﻗﺔ" ،ﻓﺒﺪأت أﺳﺘﻌﻴﺪ ذاﻛﺮﺗﻲ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺒﺖ وﻫــﻲ ﺗﻔﺘﺶ ﻋــﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ وواﺿ ــﺢ وﺻــﺮﻳــﺢ ﻋــﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺴﻌﻔﻨﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﺑﺪأت أﺑﺤﺚ ﻓﻲ "اﻟﻌﻢ ﻏﻮﻏﻞ" ﻓﻮﺟﺪت
ﺗﻀﺎرﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻔﻬﻮم ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻬﺬه
ﱠ
اﻟﺪرﺟﺔ ،ﺑﻞ إن اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ّ
واﻟﻤﺮاد إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻻ ﻳﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺼﻠﺔ.
إن ﻛﻠﻤﺔ زﻧﺪﻗﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ "زﻧﺪه ﻛﻲ" أي ﻣﺤﺐ
َ
اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻚ أن ﺗﺼﺪم ﻛﻤﺎ ﺻﺪﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﺬري ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
إن اﻟـﺸــﺎﻫــﺪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ ﻟـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻌـﻤــﻖ ﻓــﻲ ﻣـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،ﺑﻞ إن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻨﻨﻌﺖ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻬﺎ،
ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ً
إﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻟﻮ ﻓﺘﺸﻨﺎ ﺟﻴﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس
"زﻧﺎدﻗﺔ" ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ ﻣﻨﺎ
ﻻ ﻳﺤﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﻌﺘﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ؛ ﻷﻧـﻨــﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﺐ اﻟـﺤـﻴــﺎة وﻷﻧـﻨــﺎ ﻧﻤﻠﻚ رؤﻳﺘﻨﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎة راح ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎُ ،
ﻛﻢ ﻣﻦ ُﻣﺤﺐ ُ
وﻧﻔﻲ ُ
وﺳﺠﻦ ﻷن ﺟﻼده ﻻ
ﻓﻬﻢ ﺧﻄﺄ! وﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻗﺘﻞ وﻋﺬب
ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﻣﻮاﻧﻌﻬﺎ وﻗﻴﻮدﻫﺎ وﻇﻼﻣﻬﺎ!
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج ﻫﺬه اﻷﻳﺎم أن ﻧﻜﻮن "زﻧﺪه ﮔﻲ" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻟﻘﺪ ﻋﺸﻨﺎ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺘﺼﺎرع وﻧﺘﻘﺎﺗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺎﻧﻴﺔ وأﺣﻼم ﻓﺮدﻳﺔ وﻟﻢ ﻧﻌﺸﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ

٧

إﺿﺎﻓﺎت

ﺑﻞ أﻋﺎدا ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟــﻮراء ،وﺷﺎرﻛﺎ
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎ وراء ﺳﺮاب
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮﻋ ــﻮد اﻟ ـﻜــﺎذﺑــﺔ
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة
 140وإﻋـ ــﺎدة اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ
إﻟــﻰ اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻴﻦ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ
ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ أﻧﺎس ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ،وأن اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻘﺎم واﻟﺜﺄر
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻨﻲ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﺮاﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ أﺣﺰاب دﻣﻮﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﻓﺨﺴﺮا اﻟﺮﻫﺎن ووﺿﻌﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ
أزﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ!
وإزاء اﻟ ـﺨــﺮق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟـﺒـﻨــﻮد اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻷﺣـ ــﺰاب اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻛﻤﻄﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ،
وﻗ ــﻒ اﻟ ـﻜــﺮد ﻋــﺎﺟــﺰﻳــﻦ أﻣ ــﺎم ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺠــﺎوزات
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮدﻫﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ رﺑﻊ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ) 50ﻣﻘﻌﺪا أو أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮع  325ﻣ ـﻘ ـﻌــﺪا( ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓـﻬــﻢ داﺋـﻤــﺎ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ أﺻ ــﻮات اﻟﻜﺘﻞ اﻷﺧ ــﺮى اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أو ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻲ

ﺣﻴﻦ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻤﻠﻜﻲ
واﻟﺠﻤﻬﻮري ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﻗــﻮﻣـﻴـﺘـﻴــﻦ رﺋـﻴـﺴـﺘـﻴــﻦ وﻣـﻜــﻮﻧـﻴــﻦ أﺳــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ:
ﻋﺮﺑﻲ وﻛﺮدي ،واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﻌﺜﻲ أﻳﻀﺎ ﻳﻘﺮر
أن اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﻣ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ ﻗــﻮﻣـﻴـﺘـﻴــﻦ رﺋـﻴـﺴـﺘـﻴــﻦ:
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﻟـﻨـﻈــﺎم "اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ" اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻳــﺆﻛــﺪ أن
اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﺔ ،وﻫﻲ
"اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺸﻴﻌﻲ واﻟﻤﻜﻮن اﻟﺴﻨﻲ واﻟﻤﻜﻮن
اﻟﻜﺮدي واﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﻮن اﻟﻴﺰﻳﺪي
واﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ...إﻟﺦ" ،وﻫﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ،
وﻛﻞ ﺣﺰب ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺣﺰب أو ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓــﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﺎ ﻟﻢ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻷﺣﺰاب
اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻜﺮﻳﺎ وﻃﺎﺋﻔﻴﺎ وﻋﺮﻗﻴﺎ ،وﻫﺬا ﺷﺒﻪ
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اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﻞ
واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻹﺛﻨﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺮاﻗﻲ

د .روﺿﺔ ﻛﺮﻳﺰ*
ﻇـﻬــﺮت ﺻﻴﺤﺎت اﻟـﺒــﺮوﺑــﺎﻳــﻮﺗــﻚ ﺑــﺄﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻟﻤﻜﻤﻼت
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺮت ﻋﻠﻰ أرﻓــﻒ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ً
ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ً
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺤﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻧﻤﻴﺰه ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎري ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻔﺎدى ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ!
ً
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪا اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳــﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣﻌﺎء ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ أو ﺗﻘﻮي اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ أو ﻓﻄﺮﻳﺔ وﺗﻌﺮف "ﺑﺎﻟﺨﻤﺎﺋﺮ" اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﺪﻣﺎغ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻠﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب وﺗﻘﻮي اﻟﻘﻠﺐ وﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة .وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ أذﻫﺎن ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،وﻫﻮ أﻧﻪ
ﻣﺎدام اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ أﻏﺬﻳﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺬ آﻻف
اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وﻣﺘﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻌﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﻤﺎ
ً
اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻠﻜﺘﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس،
وﺿﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر؟
ً
رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﻗﻨﺎﻋﺎ ﻫﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻤﻜﺮرة ،ﻛﺎﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﻬﺪرﺟﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ،ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ أﻣــﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ وﺗﺴﺮﻳﺐ اﻷﻣﻌﺎء واﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﻌﺼﺒﻲ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻗﻠﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،أو رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟـﺜــﻼﺟــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ،
واﻟﺨﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ،وﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
واﻟﺘﺠﺎرة! ﻣﻤﺎ أﺳﺎء إﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺳﺎءت ﺑﺪورﻫﺎ
إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﻮي اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻀﻢ اﻟﻐﺬاء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ب( اﻟﻼزم
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﺼﺒﻲ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻷﻣﻌﺎء واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ آﻻم واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻫﻀﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺴﻮس
اﻷﺳﻨﺎن ،وأﻣﺮاض اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﺑﻮ! وأﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺮاﺋﺐ )اﻟﺰﺑﺎدي(
أو اﻟﻤﺨﻠﻼت )ﻣﺎء وﻣﻠﺢ ﻓﻘﻂ( ﻷوراق اﻟﻜﺮﻧﺐ أو اﻟﻘﺮﻧﺒﻴﻂ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﻇﻬﺮ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻜﻔﻴﺮ )ﺣﻠﻴﺐ ﻣﺨﻤﺮ أو اﻟﻘﺮﻳﺶ( ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ.
وﺗﻌﻄﻲ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻤﺨﻠﻼت ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ب( و)ج(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة واﻟﻠﻮﺗﻴﻦ واﻟﻜﺴﺎﻧﺜﻴﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻚ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮن
ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس ،وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻣﺴﺎﻛﺎ واﻧﺘﻔﺎﺧﺎ وﺻﺪاﻋﺎ ،وﺗﺨﺘﻔﻲ اﻷﻋﺮاض ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ.
* ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻤﻮم وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻃﻼب
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺟﺮي ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮي
ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻟﻜﻢ أن أﻟـﻌــﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺬﻫﻦ ،ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ً
اﻟﺪراﺳﻲ أﻳﻀﺎ! ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮُ ،وﻛﻢ ﻛﺎن دﻣﻲ ﻳﺤﺘﺮق ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة "اﻟﻮﻃﻦ" اﻟﺘﻲ أﻏﻠﻘﺖ ،ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ إﻋﻼﻣﻴﻮن وﻣﺨﺘﺺ ﻧﻔﺴﻲ
ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﻓﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻘﻴﺘﺔ ،أﻻ وﻫﻲ "أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺷﺮ" ،ﺑﻞ ﺧﺼﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎة ﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاﺣﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺠﻬﻢ؟
ً
ّ
ﻳﺘﺤﺎﺟﻮن ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻧﺴﻮا أن
أوﻻ ﻛﺎﻧﻮا
ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﻴﺪﻳﻮ" ﺑﻤﺴﻤﻰ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻓﺄي ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻮ رﻫﻦ
اﻟﻤﺨﺮج واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،واﻟﺤﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺮ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻴﻮن أن ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺳﻮاء
ﻟﻌﺒﺔ أو ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ إﺑﺼﺎر اﻟﻌﻴﻮن ،ﻓﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﻻ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﺎﺷﺎت ،ﺑﻞ أﻛﺪت دراﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
أن اﻷداء اﻹدراﻛــﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﺰات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺦ ﻳﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻟﻮ
ً
ً
ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻠﻌﺐ أﻟﻌﺎب اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ واﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎ
ً
ﻣـﺘــﺪرﺑــﺎ ،وﺣﺠﺘﻬﻢ اﻷﺧـﻴــﺮة أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺸﺘﺎت اﻟﺬﻫﻨﻲ ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا
ﺻﺤﻴﺢ؟ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻐﻴﻈﻨﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﻠﻴﺔ
"ﻳﺎ أﺑﻴﺾ ﻳﺎ أﺳــﻮد" ،ﻣﻊ أن أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻫﻲ أﻟﻌﺎب وﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻓﺜﻤﺔ
أﻟﻌﺎب ﻣﺜﺒﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜﻞ أﻟﻌﺎب
اﻷﻟﻐﺎز أو ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت أو ﺣﺘﻰ أﻟﻌﺎب ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺪراﻣﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﺗﻤﺮ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ُ
وﻳﺨﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
ّ
ﺗﻄﻮر أو ﺗﺪﻧﻲ ﺳﻠﻤﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺰﻳﺪ ذﻛﺎءه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ.
وﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ رأﺳﻤﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻼﻋﺐ،
وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﺮﻛﻪ ﺑﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺪن أو ﻋﻘﺎرات ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ!
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺎ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻨﻮن ،ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﻛﺴﺘﺮا واﻷدﺑﺎء
ّ
واﻟـﻜــﺘــﺎب واﻟﻤﺼﻤﻤﻮن )اﻟـﺠــﺮاﻓـﻴـﻜــﺲ( واﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻮن
واﻟﻤﻤﺜﻠﻮن وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎدم ﻋﻦ
ﺿﺮورة إﻧﺘﺎج ﻟﻌﺒﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﺤﻠﻢ،
وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻓﻠﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ!
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هل تلوح الحرب مع إيران في األفق؟
بوب دريفوس-
تومديسباتش

هل تؤدي أعمال عسكرية
مصممة لتكون محدودة،
كتكثيف الضربات اإلسرائيلية
للقوات اإليرانية داخل
سورية أو ربما تنفيذ الواليات
المتحدة هجمات عبر الحدود
من العراق أو حدوث تصادم
بين السفن البحرية األميركية
واإليرانية في الخليج العربي،
إلى حرب أشمل؟

االحتفاالت األخيرة بالذكرى األربعين للثورة في إيران

أزمة استقالة روحاني
ساهمت في إبراز
التوترات العميقة
في عالم السياسة
اإليراني بوضوح

انسحاب الواليات
المتحدة من خطة
العمل الشاملة
ّ
المشتركة شكل
ضربة قوية للرئيس
روحاني ووزير
الخارجية جواد
ظريف

إليكم سؤال السياسة الخارجية األكثر أهمية
في عام  :2019هل يقوم ترامب ،ورئيس الوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نـتـنـيــاهــو ،وول ــي العهد
السعودي محمد بن سلمان ،الذين تراجع عدد
حلفائهم في الخارج ،بشن حرب ضد إيران؟ وهل
تؤدي أعمال عسكرية مصممة لتكون محدودة،
م ـثــل تـكـثـيــف ال ـض ــرب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـلـقــوات
اإليرانية داخل سورية أو ربما تنفيذ الواليات
الـمـتـحــدة هـجـمــات عـبــر ال ـحــدود مــن ال ـعــراق أو
حــدوث تصادم بين السفن البحرية األميركية
واإليرانية في الخليج العربي ،إلى حرب أشمل؟
ً
من المقلق حقا أن الجواب «نعم» مدوية ،علما
أن أوروبا الغربية تعارض أي صراع مستقبلي
مع إيران ،ومع أن روسيا والصين ستقفان ضد
عـمــل م ـمــاثــل ،وم ــع أن مـعـظــم خ ـبــراء السياسة
الخارجية في واشنطن سيتملكهم الرعب مع
اندالع حرب مماثلة ،قد تحدث.
قــد تنتشر هــذه الـحــرب بسرعة فــي مختلف
أنحاء الشرق األوسط ،ولن تقتصر على المملكة
العربية السعودية وإســرائـيــل ،اللتين تمثالن
قوتي المنطقة الكبريين األشد معارضة إليران،
ً
بــل قــد تشمل أيـضــا الـعــراق ،وســوريــة ،ولبنان،
واليمن ،ومختلف دول الخليج العربي.
فــي سياسة تــرامــب الخارجية التي ال تنفك
تتقلب وتتبدل ،من الصعب تمييز ما الحقيقي
ومـ ــا ال ــوه ـم ــي ،ومـ ــا ه ــو م ـج ــرد كـ ــام ومـ ــا هو
جدي ،ولكن في المسألة اإليرانية ،من المنطقي
أن ن ـف ـتــرض أن ت ــرام ــب ،وب ــول ـت ــون ،وبــومـبـيــو
ال يـخـطـطــون لنسخة مـحـ ّـدثــة مــن ع ــزو الـعــراق
األحــادي الطرف الذي أطلقه جورج بوش االبن
في ربيع عام .2003
ولكن بالمطالبة عالنية باإلطاحة بالحكومة
فــي ط ـهــران ،وبــاالنـسـحــاب مــن االت ـفــاق الـنــووي
اإلي ــران ــي وإع ـ ــادة ف ــرض ع ـقــوبــات كـبـيــرة تشل
اقتصاد البلدً ،وبتشجيع اإليرانيين على الثورة،
وبدعم صــراحــة مجموعات منفية عــدة (وربما
ً
مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة س ـ ــرا) ،وبــاالن ـض ـمــام إلــى
إسرائيل والمملكة العربية السعودية لتشكيل

ائتالف غير رسمي مناهض إلسرائيل ،يحاول
هؤالء الثالثة بكل وضوح دفع النظام اإليراني
ً
ً
قسرا نحو االنهيار ،علما أن هذا النظام احتفل
ً
أخـ ـي ــرا ب ــال ــذك ــرى األرب ـع ـي ــن ل ـث ــورة ع ــام 1979
اإلسالمية.
ثمة ثــاث نقاط ساخنة محتملة قد تتفاقم
فيها بسرعة المناوشات المحدودة ،إن حصلت،
ً
لتصبح حربا واسعة:
ً
األولى في سورية ولبنان .تؤدي إيران دورا
ً
كـبـيــرا فــي الــدفــاع عــن األس ــد وتجمعها روابــط
وثيقة مع حزب الله ،وقبل أسابيع تفاخر رئيس
الوزراء اإلسرائيلي عالنية بأن قوات بلده الجوية
ً
ضربت بنجاح أهدافا إيرانية في سورية ،لكن
المماثلة ،التي قلما نتنبه لها
عشرات الضربات
ُ َّ
في الواليات المتحدة ،تنفذ منذ أكثر من سنة
مع تنامي الخسائر اإليرانية.
تـفــادت الـقـيــادة اإليــرانـيــة حتى الـيــوم أي رد
ّ
يصعد المواجهة مع إسرائيل ،كذلك
مباشر قد
تجنبت إطالق يد حزب الله ،لكن هذا الوضع قد
ّ
يتبدل إذا قرر المتشددون في إيــران الــرد ،وإذا
انفجر هــذا الـصــراع الــذي يعتمل تحت الرماد،
هــل يشك أحــد فــي أن الــرئـيــس تــرامــب سينضم
ً
إلى هذه المعمعة بسرعة مساندا إسرائيل وأن
الديمقراطيين في الكونغرس سيرضخون في
الحال لدعوات اإلدارة إلى دعم الدولة اليهودية؟
لـنـتــأمــل بـعــد ذل ــك ال ـع ــراق بــاعـتـبــاره النقطة
الساخنة الثانية التي قد تشعل شرارة الصراع.
في شهر فبراير ،أخبر ترامب المتبجح برنامج
 Face Nationعلى شبكة  CBSأنــه ينوي إبقاء
ً
ال ـقــوات األميركية فــي ال ـعــراق ،مــوضـحــا« :أريــد
ً
ألنها المشكلة الفعلية»،
أن أراق ــب قليال إي ــران َ
لكن تعليقاته هذه لم تلق أصداء إيجابية بين
ً
أعضاء الطبقة السياسية العراقية ،بما أن عددا
ً
كبيرا مــن أح ــزاب هــذا البلد وميليشياته ينال
الدعم من إيران.
ت ــواج ــه إدارة ت ــرام ــب صـعــوبــة م ـتــزايــدة في
الـعـثــور على حلفاء قــد يــرغـبــون فــي االنضمام
إلــى ائـتــاف ال ــدول المستعدة لمواجهة إيــران،

لكن العضوين المنتسبين حتى اليوم ،إسرائيل
ً
ُوالمملكة العربية السعودية ،متحمسان جدا ،فقد
نقل عن رئيس الوزراء نتنياهو الشهر الماضي
قوله إن إسرائيل وحلفاءها من العرب يريدون
ً
حربا مع إيران.
فــي لقاء القمة األقــل مــن ناجح الــذي نظمته
واشنطن في منتصف شهر فبراير في وارسو
بـبــولـنــدا بـغـيــة تـجـنـيــد ق ــادة ال ـعــالــم ف ــي حملة
مستقبلية ضد إيرانُ ،سمع نتنياهو وهو يقول
بــالـعـبــريــة« :ه ــذا ل ـقــاء عـلـنــي مــع ممثلي ال ــدول
العربية األبرز الذين يجلسون إلى طاولة واحدة
مع إسرائيل بغية الترويج لمصلحتنا المشتركة:
الحرب ضد إيران».
ُص ـم ـمــت ق ـمــة وارسـ ـ ــو ت ـلــك ب ــوض ــوح لـبـنــاء
ائتالف مناهض إليران ،إال أن الكثير من حلفاء
الواليات المتحدة ،الذين يعارضون بشدة قرار
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني،
ل ــم ي ــري ــدوا أن ي ـك ــون ل ـهــم أي دخ ــل ب ـه ــا .وفــي
ً
م ـحــاولــة الس ـت ــرض ــاء األوروب ـي ـي ــن خ ـصــوصــا،
أع ــادت الــواليــات المتحدة وبولندا فــي مفارقة
واضحة تسمية هذه القمة« :االجتماع الوزاري
لـلـتــرويــج لمستقبل يـعـمــه ال ـس ــام واألمـ ــن في
الشرق األوسط».
ونتيجة لــذلــك ت ـعـ ّـرض نــائــب الــرئـيــس بنس
ووزيــر الخارجية بومبيو لــإحــراج مع تخلف
ك ـث ـي ــري ــن ع ــن الـ ـحـ ـض ــور :رف ـ ــض ال ـف ــرن ـس ـي ــون،
واأللـمـ ًـان ،واالتـحــاد األوروب ــي ،من بين آخرين،
صراحة إرسال ممثلين على المستوى الوزاري،
تاركين لسفرائهم فــي وارس ــو مهمة تمثليهم،
وعلى نحو مماثل لم تبعث دول عربية كثيرة
غير خاضعة لنفوذ المملكة العربية السعودية
إال بوفود متدنية المستوى ،في حين قاطعت
روس ـيــا وتــركـيــا الـقـمــة بــرمـتـهــا ،عــاقــدتـيــن قمة
خاصة بهما التقى فيها الرئيسان بوتين ورجب
طيب أردوغان الرئيس اإليراني روحاني.
لكن بنس محق بقوله إن األوروبيين اتخذوا
خ ـط ــوات إلن ـق ــاذ ال ـص ـف ـقــة ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة،
ُ
ال ـتــي تــدعــى خـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة الـمـشـتــركــة،

ً
ف ـطــوروا «كـيــانــا ألغ ــراض خــاصــة» ُيــدعــى «أداة
دعم المبادالت التجارية» ( )INSTEXهدفه «دعم
التجارة المشروعة مع إيــران» ،وفق بيان صدر
عن وزراء خارجية ألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا
العظمى ،ويعتبر بنس أن هذه قد تكون خطوة
مهمة ُصممت بوضوح لتجاوز العقوبات التي
فــرضـتـهــا واش ـن ـطــن عـلــى إيـ ــران بـعــد انـسـحــاب
ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
لــدعــم ال ـم ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة ه ــدف سـيــاســي
ً
ّ
أي ـضــا ،فقد شــكــل انـسـحــاب الــواليــات المتحدة
من خطة العمل الشاملة المشتركة ضربة قوية
للرئيس روحاني ،ووزير الخارجية جواد ظريف،
وغيرهما من الوسطيين في طهران الذين كان
لهم الفضل والفخر في عقد هــذه الصفقة بين
إي ــران وقــوى العالم الست (الــواليــات المتحدة،
وف ــرنـ ـس ــا ،وأل ـم ــان ـي ــا ،وب ــري ـط ــان ـي ــا ،وروسـ ـي ــا،
والصين) التي وقعت هذا االتفاق ،وتعود أسباب
ترحيب إيــران بهذه الصفقة في جزء منها إلى
أنها ضمنت ،كما بدا آنذاك ،قدرة هذا البلد على
توسيع تجارته مع سائر دول العالم ،بما فيها
صادراته النفطية ،من دون أن يواجه أي عقوبات.
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ش ـه ــر فـ ـب ــراي ــر ،ب ـ ــدا ك ـم ــا لـ ــو أن
ً
تــرامــب ،وبــول ـتــون ،وبــومـبـيــو حـقـقــوا انـتـصــارا
ً
خ ـط ـي ــرا ع ـنــدمــا أع ـل ــن ظ ــري ــف ،وزيـ ــر خــارجـيــة
إي ــران الـمـعــروف الميال إلــى الـغــرب ،استقالته.
يتعرض المعتدلون الذين يدعمون خطة العمل
الـشــامـلــة الـمـشـتــركــة ،أم ـثــال روحــانــي وظــريــف،
لهجوم من المتشددين في إيران منذ انسحاب
ُ
ً
ترامب ،ونتيجة لذلك اعتبر قرار ظريف عموما
إشارة مقلقة إلى أن أولئك المتشددين نالوا من
ضحيتهم األولى.
وسـ ــاد افـ ـت ــراض ال أسـ ــاس ل ــه ع ــن أن إي ــران
بـحــد ذات ـه ــا ،مــن دون ظــريــف ال ــذي عـمــل بــدأب
مع األوروبيين من أجــل الحفاظ على ما تبقى
من االتـفــاق ،قد تتخلى عن الصفقة وتستأنف
بــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي ،وال ش ــك أن تـصــريـحــات
بــول ـتــون ،وبــوم ـب ـيــو ،وف ــري ــق عـمـلـهـمــا زعــزعــت
الـمـعـتــدلـيــن فــي إيـ ــران وقـ ـ ّـوت فــي الــوقــت عينه

يد المتشددين ،الذين يقدمون للقائد اإليراني
ً
األعلى آية الله علي جامنئي حججا تثبت صواب
رأيهم بشأن الصفقة.
ول ـكــن رغ ــم ال ـض ـغــط الــداخ ـلــي الـ ــذي واج ـهــه
ً
ظريف ،تبين أن استقالته لم تــدم طويال حيث
رفضها روحاني وازداد عدد مؤيديه في مجلس
الشورى اإليراني ،حتى الجنرال قاسم سليماني،
وهو شخصية بارزة في حرس الثورة اإلسالمية
في البلد وقائد فيلق الـقــدس ،أيــده ،وال بد من
اإلش ــارة إلــى أن فيلق الـقــدس ،أحــد أذرع حرس
ال ـثــورة اإلي ــران ــي ،م ـســؤول عــن الـعـمـلـيــات شبه
العسكرية واالستخباراتية الخارجية في مختلف
ً
أرجاء المنطقة ،وخصوصا في العراق وسورية،
وقد سمح هذا الدور لسليماني بتحمل مسؤولية
الـجــزء األكـبــر مــن سياسة إي ــران الخارجية في
ً
ً
الـمـنـطـقــة ،مـمــا جـعـلــه بــالـتــالــي مـنــافـســا كـبـيــرا
لظريف .ال شك أن هذا التوتر ساهم في استقالة
ظــريــف الــوج ـيــزة ،ول ــن يـتـبــدد عـلــى األرج ــح في
المستقبل القريب.
لكن المحللين والمعلقين يعتقدون أن هذه
ً
كانت مناورة من ظريف (وربما روحاني أيضا)
لنيل الثقة السياسية ،وقد نجحت هذه الخطوة
عـلــى مــا يـبــدو فــي تـعــزيــز موقفهما فــي الــوقــت
الراهن.
رغ ــم ذل ــك ،ســاهـمــت أزم ــة اسـتـقــالــة روحــانــي
في إبــراز التوترات العميقة في عالم السياسة
اإليراني بوضوح وأثارت السؤال :في حين ّ
تسرع
إدارة ترامب جهودها ساعية وراء المواجهة،
هل تلقى هــذه الجهود صــدى بين المتشددين
اإليــران ـي ـيــن ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ب ـشــدة ف ــي خــوض
مواجهة مع الواليات المتحدة؟
ربـمــا ه ــذا مــا يــرمــي إلـيــه بومبيو وبــولـتــون
بالتحديد ،وإذا صح ذلك فاستعدوا :تلوح في
األف ــق ح ــرب أمـيــركـيــة أخ ــرى مــن غـيــر الـمــرجــح
أن تسير بالطريقة التي يحلم بها كــل َمــن في
واشنطن.

أوروبا ما عادت متفقة بشأن األسد نفسه
الدول
على الرغم من أن ً
األوروبية تتحد رسميا وراء
سياسة تفرض العقوبات
على نظام األسد ،فإن كل
دولة منها بدأت تتساءل
عن مدى ضرورة التمسك
بالموقف المتشدد الحالي،
فترغب فرنسا ،وألمانيا،
والمملكة المتحدة في
الحفاظ على موقف حازم
مناهض لألسد ،وفي
المقابل يود آخرون في
األمم األوروبية الجنوبية
والشرقية ،تبني موقف أكثر
ً
اعتداال.

●

أنشال فوهرا  -فورين بوليسي

ي ـ ـحـ ــاول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
تقديم واجهة موحدة للعالم ،إال
أن مجموعة واسعة ً من المسائل
تزيد القارة انقساما على ذاتها،
وم ـ ــن ال ـم ـس ــائ ــل األخ ـ ـيـ ــرة ال ـتــي
ّ
قسمت االتحاد األوروبي السؤال:
هــل نساعد ســوريــة لتعيد بناء
نفسها؟ أو باألحرى :هل نساعد
األسد في إعادة بناء سورية؟
صحيح أن الـ ـ ًـدول األوروب ـي ــة
ت ـت ـح ــد ر سـ ـمـ ـي ــا وراء س ـيــا ســة
تـ ـف ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ن ـظــام
األسـ ـ ـ ــد ،إال أن كـ ــل دول ـ ـ ــة مـنـهــا
بدأت تتساء ل عن مدى ضرورة
ال ـت ـم ـس ــك ب ــال ـم ــوق ــف ال ـم ـت ـشــدد
الحالي .ترغب فرنسا ،وألمانيا،
والمملكة المتحدة في الحفاظ
عـ ـل ــى م ـ ــوق ـ ــف ح ـ ـ ـ ــازم م ـن ــاه ــض
لألسد ،وفي المقابل يود آخرون
فــي األم ــم األوروبـ ـي ــة ً الجنوبية
والشرقية ،وخصوصا تلك التي
ت ــدي ــره ــا حـ ـك ــوم ــات ش ـع ـبــويــة،
ً
تبني مــوقــف أكـثــر اع ـت ــداال ،فقد
أخبر دبلوماسيون من مختلف
أنـحــاء أوروب ــا "ف ــورن بوليسي"
أن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة
مــن الـ ــدول تـنـظــر إل ــى الـعــاقــات
م ـ ــع س ـ ــوري ـ ــة م ـ ــن مـ ـنـ ـ ًظ ــار أزم ـ ــة
الــاج ـئ ـيــن خ ـص ــوص ــا ،فتعتقد
هذه الــدول أنها ،بإقرارها بفوز
األسد في الحرب ومساعدته في
عملية إعادة إعمار بلده ،تنجح
ف ـ ــي تـ ـس ــري ــع ع ـ ـ ــودة ال ــاج ـئ ـي ــن
السوريين.
ُ
تعتبر إيطاليا من أبرز الدول
ّ
ال ـت ــي ت ـعــبــر ع ــن دع ـم ـهــا األس ــد

وم ـع ــارض ـت ـه ــا ال ـع ـق ــوب ــات ضــد
ك ـيــانــات س ــوري ــة ،وراء األبـ ــواب
الـ ـ ـم ـ ــوص ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،ذكـ ــر
دبلوماسي من أوروبا الجنوبية
طلب عدم ذكر اسمه أن إيطاليا
"تعيد تقييم موقفها" ،وأضاف:
َ
أردت أن يــرحــل ا لــا جـئــون
"إذا
وأن تـ ــوقـ ــف ال ـ ـمـ ــوجـ ــة ال ـت ــال ـي ــة
مـ ــن ا ل ــا جـ ـئـ ـي ــن ،وإذا أردت أن
تنهي معاناة المهجرين دا خــل
س ــور ي ــة ،وإذا أردت أن تـعــا لــج
مشكلة داعش في أوروبــا ،وهذا
التنظيم موجود فيها بالتأكيد،
الحكومة
فعليك أن تتعامل مع ً
السورية" .ويتابع مؤكدا" :الحل
على الطاولة ،الحل هو األسد".
ص ـح ـي ــح أن إيـ ـط ــالـ ـي ــا ت ـ ّـدع ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـف ــض ــل
تخفيف الـعـقــوبــات الـمـفــروضــة
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،وفــق
دب ـل ــوم ــاس ــي إيـ ـط ــال ــي .رب ـم ــا لم
تعارض إيطاليا فرض االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـً ـ ــي ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى 11
ش ـخ ـص ــا إض ــاف ـي ـي ــن م ــن رج ــال
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـس ــوريـ ـي ــن وداعـ ـم ــي
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،م ـ ـمـ ــا رفـ ــع
عـ ـ ــدد ال ـخ ــاض ـع ـي ــن ل ـل ـع ـقــوبــات
إل ــى ً ،270غـيــر أن ـهــا ق ــد تسعى
قــري ُـبــا إل ــى رف ــض بعضها ،ومــا
إن تــرفــع العقوبات الـتــي تعوق
التعامالت المالية وغيرها من
ال ـت ـع ــام ــات م ــع سـ ــوريـ ــة ،حـتــى
تتمكن الـشــركــات األوروب ـيــة من
ت ـقــديــم ع ــروض ـه ــا ف ــي م ـشــاريــع
إعادة اإلعمار.
تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع إيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا وف ـ ــق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة رفـ ــض
تـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـسـ ـن ــوي،

بشار األسد

فيصل المقداد

ولـ ـ ـك ـ ــن إذا أق ـ ــدم ـ ــت ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
الخطوة بمفردها ،فإنها تخاطر
بمواجهة العزلة داخل االتحاد،
ويؤكد الخبراء استمرار فرضية
أن ال ــدول األع ـضــاء فــي االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ت ـت ـع ــرض ل ـض ـغــوط،
ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــائـ ــل ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية ،كي تعمل بالتوافق،
إال أن إيطاليا ستحظى بمرور
الوقت على األرجح بعدد أكبر من
الداعمين الذين يؤيدون التغيير،
بولندا،
ويسود االعتقاد اليوم أن
ً
والنمسا ،وهنغاريا تميل راهنا
إلى فكرة استئناف التعامل مع
السلطات السورية.
يــذكــر جــولـيــان بــارنــز-داســي،
مــديــر بــرنــامــج ال ـش ــرق األوس ــط
وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ف ــي الـمـجـلــس
الخارجية،
األوروب ــيّ للعالقات
ٌ
أن مــا يحفز هــذه ال ــدول عــوامــل
تشمل سياساتها الداخلية بشأن
موسكو،
وروابطها مع
الالجئين
ً
ً
ويتابع موضحا" :ال شك أيضا

أن بـعــض الـ ــدول ي ــدرك الــوقــائــع
الجديدة على األرض في سورية
ويعتقد أن أي مكاسب إيجابية
قـ ــد ي ـج ـن ـي ـهــا ًمـ ــن هـ ـ ــذا ال ــوض ــع
تـتـطـلــب ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـعــامــل مع
الحكومة في دمشق .ال يمثل هذا
مفارقة كبيرة فحسب ،بل
التبدل
ً
تحليلية
تقييمات
أيضا
يعكس
ً
م ـت ـنــاف ـســة ل ـم ــا ُي ـع ـت ـب ــر مـمـكـنــا
اليوم".
فــي شـهــر أغـسـطــس الـمــاضــي
أوف ـ ـ ـ ـ ــدت بـ ــول ـ ـنـ ــدا ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
خارجيتها أ نــدر يــز يــج بابييرز
إل ـ ـ ــى دم ـ ـشـ ــق لـ ـلـ ـق ــاء ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــوري ــة ،وق ـ ــد أثـ ـن ــت ال ــوك ــال ــة
العربية السورية لألنباء "سانا"،
التي تديرها الحكومة السورية،
ع ـلــى هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ،وذكـ ـ ــرت أن
ب ــولـ ـن ــدا ع ــرض ــت ت ـم ــوي ــل ب ـنــاء
م ـنــازل لمئة عــائـلــة مــن عــائــات
الالجئين السوريين التي تقيم
ً
راهـ ـن ــا ف ــي ل ـب ـنــان بـغـيــة تــوفـيــر
ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ــائ ـم ــة ل ـعــودت ـهــا،

أمـ ـ ــا ن ـظ ـي ــر ب ــابـ ـيـ ـي ــرز ال ـ ـسـ ــوري
فيصل المقداد ،فوصف الموقف
البولندي بـ"الواقعي والمنطقي"
وندد بربط المساعدة بـ"شروط
أخرى".
نفت بولندا أن تكون قد خرقت
إجماع االتحاد األوروبــي بشأن
عملية إع ــادة اإلعـمــار السورية،
حكومة
تجاه
لكن
ً
مبادرتها هذه ً
ّ
األسـ ــد ت ـشــكــل م ــؤش ــرا واض ـحــا
إلى أنها تعتقد أن إعــادة إعمار
العودة
سورية سيتيح لالجئين
ً
إلــى منازلهم بــدل التوجه غربا
إلى أوروبا.
ي ـنــدلــع الـ ـي ــوم ج ـ ــدال مـحـتــدم
بـيــن أع ـضــاء االت ـحــاد األوروب ـ ًـي
ً
ّ
بـشــأن مــا يـشــكــل ت ـنــازال مقنعا.
بـمــوجــب م ـحــادثــات ال ـســام في
ج ـن ـي ــف ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــدده ـ ــا ال ـ ـقـ ــرار
 ،2254م ــن ا لـمـفـتــرض أن يتفق
لجنة
على
ً
النظام والـمـعــارضــة ً
مشتركة تضع دسـتــورا جديدا،
وتؤكد ألمانيا أنها ستعتبر هذه
ّ
اللجنة ،إن تشكلت ،خطوة نحو
ولكن حتى تلك الخطوة
األمــام،
ُ
األولــى لم تتخذ بعد ،فقد فشل
ك ــا ال ـط ــرف ـي ــن ح ـت ــى الـ ـي ــوم فــي
االتفاق على تركيبة اللجنة.
ي ــؤك ــد م ـ ـسـ ــؤول دب ـل ــوم ــاس ــي
االتحاد األوروبي
رفيع الشأن في
ً
ي ــزور ســوريــة غــالـبــا أن التنازل
ال ـس ـي ــاس ــي ال ــوحـ ـي ــد ،الـ ـ ــذي قــد
يـ ــرضـ ــى األسـ ـ ـ ــد ال ـت ـف ـك ـي ــر ف ـي ــه،
هــو منح مـقــدار أكـبــر بقليل من
االسـ ـتـ ـق ــال الـ ــذاتـ ــي لـلـمـجــالــس
ال ـم ـح ـل ـيــة ،وي ـض ـيــف" :لـ ــن يقبل
األس ــد بمنح حقائب الــدفــاع أو
ال ـت ـع ـل ـيــم أو األمـ ـ ــن لـلـمـعــارضــة

فــي أي حكومة مستقبلية ،لكن
أح ــد الـ ـ ــوزراء أخ ـبــرنــي أن ـهــم قد
يـ ـعـ ـط ــون الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
ّ
ص ــاح ـي ــات إض ــافـ ـي ــة ،وي ـشــكــل
هذا ذروة ما يمكننا توقعه" ،إال
أن ألـمــانـيــا وفــرنـســا لــن تعتبرا
هذه الخطوة إشارة إلى تشاطر
حقيقي للسلطة ألنهما تعتقدان
أن مؤيدي حزب البعث ما زالوا
يسيطرون على الدوائر المحلية،
لكن إيطاليا في المقابل قد تقبل
ب ــإرس ــال م ـســاعــدة تـنـمــويــة إلــى
المجالس المحلية التي تتمتع
باستقالل ذاتي أكبر.
ً
ت ــواج ــه أوروب ـ ـ ــا راه ـ ـنـ ــا ،وفــق
بارنز-داسي ،السؤال :هل يمكنها
ً
التوحد حول موقف أكثر تعقال
ي ـقــر بــاسـتـحــالــة خ ــوض عملية
انتقالية في سورية؟ إن عجزت
ع ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد يـ ـك ــون االن ـه ـي ــار
ال ـتــدري ـجــي لـلـمــوقـًـف األوروب ـ ــي
ال ــداخـ ـل ــي م ـح ـت ـم ــا ،ول ـ ــم تـظـهــر
ه ــذه ال ـش ـقــاقــات إل ــى ال ـع ـلــن في
 12مـ ـ ــارس ح ـي ــن ع ـق ــدت الـ ــدول
األعـضــاء فــي االتـحــاد األوروب ــي
مـ ــؤت ـ ـمـ ــرهـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي الـ ـث ــال ــث
ح ـ ـ ــول دع ـ ـ ــم م ـس ـت ـق ـب ــل س ــوري ــة
والـمـنـطـقــة ًفــي بــروك ـســل ،ولكن
يتضح جليا اليوم أن الهمسات،
ال ـتــي تــدعــو فــي مختلف أنـحــاء
السياسة
أوروبــا إلى تغيير في
ً
بشأن ســوريــة ،سـتــزداد ارتفاعا
بالتأكيد خالل هذه السنة.
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رؤى عالمية

ً
لماذا تفادت الهند وباكستان حربا نووية؟
فيليب أوركارد وإكساندر
سنايدر– جيوبوليتيكال
فيوتشرز

الهند وباكستان دولتان
نوويتان وفي أي وقت تهاجم
فيه دولة نووية دولة أخرى
فإن ذلك يذكرنا بمدى
سهولة إحداث إبادة نووية،
وكل ما يتطلبه ذلك هو سوء
حسابات كي يتم القضاء علينا
بصورة تامة.

األسلحة النووية
التي تملكها
الدولتان ستستمر
في الحد من خطر
اندالع حرب تقليدية
واسعة

كما شارك بوتين
في الحرب في
سورية لتجنب
المتاعب
االقتصادية فقد
يجد مودي أن إثارة
النزعة القومية
الهندوسية تفيده
سياسيا

أقـ ــل م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـق ــال عــن
ال ــوض ــع ف ــي ج ـن ــوب آس ـي ــا هو
أن الـ ـت ــوت ــرات تـ ـص ــاع ــدت إل ــى
حــد كـبـيــر ،فــالـهـنــد وبــاكـسـتــان
دولتان نوويتان وفي أي وقت
تهاجم فيه دول ــة نــوويــة دولــة
أخ ــرى ف ــإن ذل ــك يــذكــرنــا بمدى
سـهــولــة إحـ ــداث إبـ ــادة نــوويــة،
وكــل مــا يتطلبه ذلــك هــو سوء
حسابات كي يتم القضاء علينا
بصورة تامة .وعلى الرغم من
صحة هذه المخاوف فإنها قد
تكون موضع مبالغة في بعض
األحيان ،وال تزال قوانين الردع
النووي سارية حتى يومنا هذا
وهــو ما منع الهند وباكستان
من شن حرب نووية ضد الدولة
ً
األخرى أيضا.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،فــإن
حقيقة أن الـبـلــديــن يـخــوضــان
اشتباكات بين الحين واآلخــر
يـ ـجـ ـع ــل الـ ـ ــوضـ ـ ــع فـ ـ ــي جـ ـن ــوب
ً
آسـيــا فــريــدا بين كــل الـنــزاعــات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وأل ـ ـ ـعـ ـ ــاب الـ ـح ــرب
ً
الـنــوويــة .ون ـظــرا ألن المخاطر
ً
عــال ـيــة جـ ــدا ف ــإن م ــن ال ـم ـهــم أن
نـ ـفـ ـه ــم ك ـ ـيـ ــف وصـ ـ ـل ـ ــت ال ـه ـن ــد
وبــاك ـس ـتــان إل ــى ه ــذه الـنـقـطــة،
و ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاذا يـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن ت ـم ـن ــع
األسلحة النووية انــدالع حرب
رئيسة تقليدية على الرغم من
عــدم استبعاد الحرب النووية
بصورة تامة؟
وي ـص ـع ــب ت ـح ـل ـيــل ال ـع ـق ـيــدة
الـ ـن ــووي ــة ألنـ ـه ــا غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة،
وق ـ ــد ي ـش ـعــر ال ـ ـقـ ــادة ب ــارت ـي ــاح
لخططهم األفضل لكنهم سوف
ي ـس ـت ـج ـي ـب ــون لـ ـل ــوض ــع ال ـ ــذي
يــواجـهـهــم مــن دون الـنـظــر الــى
اس ـت ـعــدادهــم ل ــه ،وع ـلــى الــرغــم
مــن ذل ــك يستمر الـتـشــابــه وكــل
العقائد ذات صلة جيوسياسية
في  3طرق رئيسة:
ويمثل الطريق األول عقيدة
تــوجــز أن ــواع األسـلـحــة الــازمــة
لــدع ـمــه ،وبــال ـتــالــي أي أسلحة
يتم إنتاجها في الدولة النووية.
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي هـ ـ ــو أن ال ـ ـحـ ــرب
ا لـنــوو يــة تقع بسرعة ويتعين
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــادة أن ي ـ ـقـ ــرروا عـلــى
عـجــل مــا إذا كــانــت الـصــواريــخ
القادمة مزودة بأسلحة نووية،
وبــال ـتــالــي م ــا إذا كـ ــان عليهم
توجيه ضربة نووية انتقامية.
والثالث هو كيفية تشكيل
ال ـق ـيــادة والـتـحـكــم ف ــي ال ــدول ــة،
وكـيـفـيــة ت ــوزي ــع م ــراك ــز ات ـخــاذ
القرار ضمن سلسلة من القيادة،
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ف ــي حــال
ت ـبــادل ال ـضــربــات ال ـنــوويــة هل
ً
يملك قائد غواصة نووية خطا
ً
مباشرا مع القيادة العليا في
ال ــدول ــة؟ وإذا لــم تـكــن الـفــرصــة
مـتــاحــة ل ــه فـقــد يــأمــر بتوجيه
ً
أسلحة نووية ردا على الضربة
األولى المفترضة.

الغواصة النووية الهندية «آي إن إس أريهانت»
وت ـع ـت ـب ــر واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أك ـثــر
األفـ ـك ــار أه ـم ـيــة بــال ـن ـس ـبــة الــى
نـ ـظ ــري ــة الـ ـ ـ ـ ــردع ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي هــي
ً
تــوج ـيــه ال ـض ــرب ــة األولـ ـ ــى ب ــدال
م ــن ال ـق ـيــام بـضــربــة انـتـقــامـيــة،
وخــال الـحــرب ال ـبــاردة أفضت
ف ـك ــرة ال ـتــدم ـيــر ال ـم ـت ـب ــادل الــى
تحقيق ن ــوع مــن ال ـت ــوازن بين
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة واالت ـح ــاد
الـســوفـيــاتــي ،وتــراجـعــت فرص
ً
تــوجـيــه ال ـضــربــة األولـ ــى نـظــرا
لعدم قدرة الجانبين على توقع
ال ـب ـقــاء ب ـعــد ت ـب ــادل لـلـضــربــات
الـ ـن ــووي ــة ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـمــن
يوجه الضربة األولى.
وبعد وقت قصير من إجراء
الهند لتجربتها النووية الثانية
في عام  1998عمدت الى تطوير
عقيدة نووية تستبعد توجيه
ض ــرب ــة أول ـ ــى (ع ـل ــى ال ــرغ ــم من
أن ـهــا سـمـحــت بــاس ـت ـخــدام أول
ً
لــأس ـل ـحــة الـ ـن ــووي ــة ردا عـلــى
هـجــوم بــاألسـلـحــة الكيميائية
أو البيولوجية) ،وكانت الهند
تـ ـح ــاول ال ـح ــد م ــن خ ـطــر قـيــام
ب ــاك ـس ـت ــان ب ـت ــوج ـي ــه ال ـض ــرب ــة
األولــى ضد المنشآت النووية
ال ـه ـنــديــة ،وه ــي ع ـق ـيــدة تــدعــى
«ال ــردع األدن ــى الـمــوثــوق» .وقد
ن ـج ـحــت بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى الـهـنــد
وأب ـ ـقـ ــت الـ ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة لـهــا
كي تستخدم قوتها التقليدية

األك ـ ـث ـ ــر ق ـ ـ ــوة ض ـ ــد ب ــاك ـس ـت ــان
ً
ف ــي ح ـيــن قـلـصــت أي ـض ــا خطر
التصعيد النووي.
وكـ ــانـ ــت عـ ـقـ ـي ــدة ب ــاك ـس ـت ــان
اشتملت في الماضي على شيء
يـشـبــه الـ ــردع األدنـ ــى الـمــوثــوق
ول ـك ــن ال ـه ـنــد طـ ــورت ب ـعــد ذلــك
ف ـكــرة «ال ـب ــداي ــة ال ـ ـبـ ــاردة» الـتــي
ت ـع ـنــي أن ـه ــا تـسـتـطـيــع ال ـق ـيــام
بهجوم بري تقليدي غير نووي
ال يــرقــى الــى عتبة االسـتـخــدام
ال ـن ــووي مــن جــانــب بــاكـسـتــان.
وعـلــى ال ـفــور ط ــورت باكستان
عقيدتها الى «ردع تام» يتضمن
ح ــق االسـ ـتـ ـخ ــدام األول ،وف ــي
البداية الباردة قد ال تستطيع
قـ ـ ـ ــوة بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
األضعف صد الغزو الهندي كما
تستطيع بــاكـسـتــان اسـتـخــدام
أس ـل ـحــة ن ــووي ــة تـكـتـيـكـيــة أقــل
ً
تأثيرا من أجل دحر الهجوم.
وبـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر قـ ـ ـ ـ ــدرات
ض ــرب ــة ثــان ـيــة أك ـث ــر مــوثــوقـيــة
اس ـت ـث ـمــرت ال ـه ـنــد وبــاك ـس ـتــان
ف ــي ال ـغ ــواص ــات ،ويـعـتـقــد اآلن
أن الهند تملك غواصة مجهزة
بأسلحة نــوويــة تــدعــى «آي إن
إس أري ـهــانــت» ،ولـكــن مــن غير
ال ـ ــواض ـ ــح مـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ه ــذه
ال ـغ ــواص ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى الـعـمــل
بصورة تامة .وتقوم باكستان
ً
بتطوير غــواصــة نــوويــة أيضا

ولكن ليس مثل الهند .وتضمن
غواصة نووية هندية تحقيق
ضـ ــربـ ــة ث ــانـ ـي ــة م ــوث ــوق ــة ضــد
بــاكـسـتــان تـضـمــن لـهــا توجيه
ضربة مدمرة الى باكستان إذا
كانت البادئة بالضربة األولى،
ويقول المنطق إن هــذا يقلص
رغ ـبــة بــاكـسـتــان فــي اسـتـخــدام
ً
أي أسلحة نووية أوال ألن ذلك
ً
يعني انتحارا.
وم ــع قـ ــدرات تــوجـيــه ضــربــة
ثانية من غواصة يأتي تراجع
الـ ـقـ ـي ــادة ،وفـ ــي الـ ـح ــرب تــوجــد
ً
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ــرصـ ــة ف ـ ــي أن ت ـك ــون
الـ ـغ ــواص ــات غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
التواصل مع القيادة ولذلك فهي
تميل الى الحصول على سلطة
التخاذ قرارات من تلقاء نفسها.
وتـ ـ ــوجـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــادة خ ـ ـطـ ــوات
تهدف إلــى منع شخص واحــد
من التمتع بسلطة اتخاذ قرار،
ولكن عدم اليقين إزاء ما يجري
على السطح ســوف يجعل من
ال ـصـعــب بــالـنـسـبــة ال ــى ال ـقــادة
الـمـنـعــزلـيــن ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ،كما
توجد أخطار إضافية تنبع من
وضع باكستان أسلحة نووية
على الغواصات ،وذلك في ضوء
تغلغل اإلرهابيين الى جيشها
في الماضي.
وقــد أدت قــدرة الهند األكثر
مــوثــوقـيــة عـلــى تــوجـيــه ضربة

ً
ثانية دورا في الغارات الجوية
الـتــي اسـتـهــدفــت بــاكـسـتــان في
اآلونة األخيرة ،كما أن الحكومة
فــي نيودلهي تختبر افـتــراض
باكستان بأن الهند التي تخشى
عـقـيــدة بــاكـسـتــان ال ـتــي تسمح
لها باالستخدام األول للسالح
النووي لن ترد على الهجمات
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــر اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
األراضـ ـ ــي الـبــاكـسـتــانـيــة ،وهــو
اف ـ ـتـ ــراض ع ـب ــر ع ـن ــه ف ــي ال ـع ــام
الماضي الجنرال الهندي بيبين
راوات الذي قال «نحن سنحبط
خــديـعـتـهــم ولـ ــن ن ـق ــول إن ـن ــا ال
نستطيع اجـتـيــاز ال ـحــدود ألن
لديهم أسلحة نووية».
ويـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا درجـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــن
الـ ـمـ ـنـ ـط ــق ،واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب طــري ـقــة
رخيصة التكلفة بالنسبة الى
بــاكـسـتــان لـتــوجـيــه ضــربــة الــى
ً
الهند ،وخصوصا إذا عرفت أن
الــرد االنتقامي سيقتصر على
أه ــداف إرهــابـيــة فــي كشمير ال
أهــداف عسكرية في باكستان،
ً
ولـكــن ذلــك يثير أيـضــا الـســؤال
حول عتبة باكستان المتعلقة
بتوجيه الضربة األولى.
ً
ونـ ـظ ــرا ألن ال ـه ـنــد تـعـلــم أن
ً
ب ــاك ـس ـت ــان ت ــرغ ــب نـ ـظ ــري ــا فــي
اس ـت ـخ ــدام األس ـل ـح ــة ال ـنــوويــة
التكتيكية لصد غــزو بــري فإن
ض ــرب ــة ج ــوي ــة م ـ ـحـ ــدودة ضــد

م ـع ـس ـك ــر ت ـ ــدري ـ ــب ل ـل ـع ـن ــاص ــر
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة– ح ـت ــى فـ ــي داخـ ــل
بــاكـسـتــان– لــن يـكــون على ذلك
القدر من األهمية ،وعلى الرغم
مــن ذلــك فــإن الهند تظهر أنها
ً
أكـثــر تــأكـيــدا على تشكيل قوة
ردع ت ـق ـل ـي ــدي ــة ضـ ــد ه ـج ـمــات
باكستان اإلرهابية ،كما أظهرت
ً
أيـ ـض ــا أن الـ ـتـ ـط ــورات الـتـقـنـيــة
يمكن أن تؤثر في طريقة الدولة
في حماية مصالحها األمنية.
ثم إن الضربات الجوية تظهر
أن الهند قد ال تشعر بقلق إزاء
عقيدة باكستان ا لـنــوو يــة كما
ك ــان ــت ف ــي الـ ـم ــاض ــي ،ويـسـهــم
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـهـ ـن ــد ف ـ ــي أريـ ـه ــان ــت
فــي تـقــويــة ق ــراره ــا ،وف ــي حين
ال تـ ــوجـ ــد نـ ـي ــة لـ ـتـ ـج ــاوز ه ــذه
الخطوط فإن معرفة نيودلهي
بها بشكل أفضل يساعدها في
تخطيطها االستراتيجي.
ويـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ــدر أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر م ــن
التداعيات لهذا الهجوم يتجاوز
المسألة الـنــوويــة ،فهناك قوى
ً
سياسية محلية تنشط أيضا،
و 2019ه ــو عـ ــام االن ـت ـخــابــات
ف ــي ال ـه ـن ــد ،ح ـيــث أظ ـه ــر حــزب
ب ـهــارات ـيــا جــانــاتــا وه ــو حــزب
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي درجة من األداء الضعيف
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
المحلية في اآلونة األخيرة مما

ألـقــى بـظــال الـشــك على قدرته
ع ـل ــى ال ـت ـم ـس ــك ب ــال ـس ـل ـط ــة فــي
االنتخابات الوطنية في شهر
مايو المقبل.
وكـ ـم ــا ش ــارك ــت روسـ ـي ــا فــي
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي سـ ــوريـ ــة لـتـجـنــب
المتاعب االقتصادية الداخلية
فقد يجد مــودي أن مــن المفيد
مــن الـنــاحـيــة الـسـيــاسـيــة إث ــارة
ال ـنــزعــة ال ـقــوم ـيــة الـهـنــدوسـيــة
ق ـبــل ن ـحــو ش ـهــريــن م ــن مــوعــد
االنتخابات.
ولكن في هذه الحالة تعتبر
التقنية ذات صلة جيوسياسية
بقرارات مودي ،كما أن التقنية
تستطيع ا لـتــأ ثـيــر فــي العقائد
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـت ــأثـ ـي ــر فــي
أن ـ ـ ـ ــواع األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ت ــرغ ــب
الدول في استخدامها في قواها
التقليدية.
وفي حالة جنوب آسيا سوف
تستمر األسلحة النووية التي
تملكها الـهـنــد وبــاكـسـتــان في
ال ـح ــد م ــن خ ـط ــر ان ـ ـ ــدالع ح ــرب
تـقـلـيــديــة واسـ ـع ــة ،ك ـمــا تسمح
لباكستان باستفزاز الهند من
دون خوف من ضربة انتقامية
برية واسعة النطاق.

نهاية سالم القوى العظمى ...ماذا بعد؟
●

هال براندس وتشارلز إيدل –
ناشيونال إنترست

فــي عــام  2010قــال الرئيس األميركي
السابق بــاراك أوبــامــا في مالحظة حول
معلم استراتيجي مهم إن «القوى العظمى
تنعم بسالم واضح» ،ولكن على الرغم من
ذلك وإذا لم ترجع حرب القوى العظمى
فإن عصر سالم القوى العظمى الراسخ قد
انتهى ،والعالقات بين أقوى دول العالم
تتحدد بصورة متزايدة بالتنافس العلني
وحتى النزاع ،ويوجد اصطدام أكثر حدة
لتحقيق السلطة ودرجة أعلى من الخالف
حول القوانين والمبادئ.
ومــن شــرق آسـيــا إلــى الـشــرق األوســط
وأوروب ـ ــا الـشــرقـيــة تختبر طبقة الحكم
المطلق حــدود ضعف الـقــوة األميركية،
وت ـح ــاول اس ـت ـعــادة الـهـيـمـنــة اإلقـلـيـمـيــة
السابقة لتلك الطبقة ،ومــن خــال القيام
ب ـه ــذا ال ـع ـمــل ف ـهــي ت ـع ــرض ال ـن ـظ ــام إلــى
ضغط على كل الجبهات الجيوسياسية
الرئيسة في وقت واحد .وتتزعم الصين
ه ــذه ال ـمــوجــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن بكين
كانت المستفيدة من النظام االقتصادي
الليبرالي الذي سمح لها بتحقيق ازدهار
ً
كبير ،واعتبر قادة بكين دائما أن هيمنة
الواليات المتحدة مسألة يتعين تحملها
لفترة من الزمن وليس إلى األبد.
وات ـ ـب ـ ـعـ ــت الـ ـسـ ـي ــاس ــة ه ـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ــق
ً
أيـ ـض ــا ،وب ـغ ـيــة خ ـفــض م ــرك ــز ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة عـ ـم ــدت ب ـك ـيــن إل ـ ــى مـضــايـقــة
السفن والطائرات األميركية العاملة في
المياه الدولية والمجال الجوي ،كما أن
وســائــل اإلعـ ــام الصينية تـحــذر حلفاء
الواليات المتحدة من أنهم قد يتعرضون
إلطالق نار إذا لم يبتعدوا عن واشنطن،
وق ــد هــاجـمــت الـصـيــن ف ــي ال ــوق ــت نفسه
مصداقية ضمانات التحالف األميركي

مــن خــال استخدام استراتيجيات بناء
ال ـجــزر فــي بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي على
س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،وال ـم ـص ـم ـم ــة ل ـت ـحــويــل
الوضع القائم اإلقليمي بطرق حتى السفن
األميركية تجد صعوبة في مواجهتها،
وع ـبــر خـلـيــط مــن م ـســاعــدات اقـتـصــاديــة
وضـغــوط دبلوماسية تمكنت بكين من
تقسيم األجهزة الدولية مثل جمعية أمم
جـنــوب شــرق آسـيــا (آس ـيــان) الـتــي سعت
واشنطن من خاللها إلى حشد معارضة
سياسة الصين.
وكــانــت الصين تعمل باستمرار على
بناء قوة عسكرية مرعبة مصممة إلبقاء
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة خ ـ ــارج ذلـ ــك ال ـجــزء
مــن العالم ،وإعـطــاء بكين حرية الحركة
والتصرف ،ومع غروب شمس أميركا في
منطقة آسيا ،المحيط الـهــادئ– بحسب
تـ ـق ــدي ــرات قـ ـ ــادة ب ـك ـي ــن– س ـ ـيـ ــزداد ن ـفــوذ
الصين.

نظام صيني إقليمي
ومن خالل مزيج من الترهيب واإلغراء
تـسـعــى بـكـيــن إل ــى إق ــام ــة ن ـظ ــام مــركــزي
ص ـي ـن ــي إقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـحـ ــادي
وال ـع ـشــريــن ،وه ــي ت ـح ــاول إعـ ــادة وضــع
نـظــام بيئتها الـخــارجـيــة بالشكل الــذي
يالئم رغبتها كقوة صاعدة في فترة ما
بعد الـحــرب ال ـبــاردة .وتستخدم الصين
ال ـث ــروة وال ـق ــوة الـلـتـيــن ســاعــدتــا الـنـظــام
الــدولــي ال ــذي تـقــوده الــواليــات المتحدة
ً
على تطوير التحدي األكـثــر رعـبــا طــوال
عقود من الزمن ،وبطريقة أكثر حدة من
المنافسة مع واشنطن.
وقـ ـ ــد ح ـق ـق ــت هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود نـتـيـجــة
ملموسة ،كما أن اإلكراه الصيني الذي يقل
عن الحرب قد نقل مفهوم القوة والزخم
في تلك المنطقة ،في حين جعلت احتمال

باراك أوباما

الحرب بين الصين والــواليــات المتحدة
نـتـيـجــة ال ـب ـنــاء الـصـيـنــي الـعـسـكــري أقــل
ً
احتماال من وجهة النظر األميركية.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو
ودوي ـت ــرت ــي ف ــي ع ــام « 2016إن أمـيــركــا
خسرت» في آسيا ويتعين على مانيال اآلن
إعــادة تمركز نفسها على هــذا األســاس،
وبــال ـم ـثــل قـ ــام مـحـلـلــو مــؤس ـســة «ران ـ ــد»
بتقييم فــي سـنــة  2015يـقــول إن «آسـيــا
ً
ستشهد خالل  5إلى  15سنة تراجعا في
ح ــدود هيمنة الــواليــات الـمـتـحــدة» ،وقد
يصل الوضع إلى تحول في الميزان يجعل
التزام واشنطن إزاء شركائها مثل تايوان
أو حتى الفلبين واليابان أقل موثوقية.

تغير ميزان القوى
ومع تغير ميزان القوى يمكن أن تجد
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ن ـف ـس ـهــا ف ــي وض ــع
ت ـخ ـســر الـ ـح ــرب ف ـيــه ف ــي غـ ــرب الـمـحـيــط
الهادئ ،أو حتى تخسر ببساطة الحرب
من دون إطالق رصاصة واحدة ألن الدول
تـجــري حـســابــاتـهــا وتـعـمــل عـلــى إرض ــاء

فالديمير بوتين

ً
ً
بكين ،وإذا شكلت الصين تحديا كبيرا
فــي األج ــل الـطــويــل لـلـنـظــام ال ــذي تـقــوده
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــإن ظ ـهــور منافسة
بين القوى العظمى ستكون أكثر حدة في
أوروبا ،وبالنسبة إلى الكثير من الروس
ً
لم تكن فترة ما بعد الحرب الباردة وقتا
لالنتصار والهدوء بل للضعف والمهانة
والفترة التي فقدت روسيا فيها وضعها
مـثــل ق ــوة عـظـمــى وع ـجــزت عــن مــواجـهــة
تجاوزات نفوذ الواليات المتحدة والدول
الغربية ،ومع استعادة لدرجة من قوتها
س ـعــت ال ــى تــأك ـيــد س ـيــادت ـهــا ع ـلــى طــول
محيطها واسـتـعــادة نفوذها بقدر أكبر
في الخارج– وفي أغلب األحيان من خالل
ً
اجراءات أكثر اندفاعا من الصين.
وقــد عمدت موسكو مرتين إلــى إذالل
وت ـف ـت ـي ــت الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات ال ـســوف ـيــات ـيــة
السابقة إلى ارتكبت خطيئة الميل نحو
الـغــرب أو ط ــردت ق ــادة مــوالـيــن لروسيا،
وكانت األولى في جورجيا والثانية في
أوكرانيا .وفي نزاع أوكرانيا أثار الرئيس
الــروســي فالديمير بوتين فكرة «العالم
الــروســي» التي تقضي بهيمنة موسكو

على الدول المحيطة بروسيا ،ومن أجل
ً
تعزيز هذا المشروع عملت موسكو أيضا
على إضـعــاف المؤسسات التي تحافظ
ع ـلــى األم ـ ــن األوروب ـ ـ ـ ــي ،وقـ ــد س ـعــت الــى
تقويض حلف شمال األطلسي واالتحاد
األوروبي عن طريق الهجمات السيبرانية
وال ـتــره ـيــب الـعـسـكــري وال ـت ـخــريــب شبه
ال ـحــربــي وت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـمــالــي لــرجــال
السياسة المناوئين لالتحاد األوروبــي
وحلف شمال األطلسي ،ونشر أخبار زائفة
وأشكال أخرى من التدخل في العمليات
السياسية األوروبية واألميركية.
و فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  2016يـ ـ ـق ـ ــال إن عـ ـم ــاء
استخبارات مــن ال ــروس حــاولــوا إطاحة
حكومة مونتنيغرو من أجــل منعها من
االنضمام إلى حلف شمال األطلسي ،وذلك
في جهد فاشل بدم بارد يشكل منافسة
مع الغرب ،وفي عام  2013وصف رئيس
األركان الروسي فاليري غيراسيموف ذلك
التكتيك بـ»حرب الجيل الجديد».
ً
ويـ ـ ـص ـ ــف ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــول خـ ـلـ ـيـ ـط ــا مــن
ال ـم ـبــادرات العسكرية وشـبــه العسكرية
واالقتصادية واإلعالمية وغيرها ،وتهدف
إلى نشر النزاعات واالضطرابات ضمن
حدود دولة العدو أو االئتالف ،كما تعكس
الـطـبـيـعــة الـقــاتـلــة لـلـصــراع ال ــذي يعتقد
القادة الروس أنهم سينخرطون فيه.
أن ـه ــت روسـ ـي ــا بـشـكــل أس ــاس ــي نـظــام
أوروبــا السلمي الذي تشكل بعد الحرب
الباردة وجعلت العدوان أداة لسياستها
ً
اإلقليمية ،كما أظهرت قيادتها ميال نحو
خ ــوض ال ـم ـغــامــرة أثـ ــار ق ـلــق الـمــراقـبـيــن
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة وت ـب ـن ــت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات جــري ـئــة وبـ ـن ــاءة تـهــدف
إلــى إح ــداث تفرقة بين الغربيين ،ودعــا
القادة الــروس صراحة إلى «ظهور نظام
ما بعد الغرب دولي» ،مما ترك القليل من
الشك في قناعتهم بقبول أي نظام دولي

لـيـبــرالــي يـعـتـمــد عـلــى س ـي ــادة ال ــوالي ــات
المتحدة.
ً
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـ ــادت مـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـمـ ـس ــار
الجيوسياسي الى الحياة وبشكل جيد
في الشرق األوس ــط .وإي ــران التي شكلت
تلك المراجعة ليست ضمن المجموعة
السياسية نفسها مثل الصين أو حتى
روس ـ ـيـ ــا ،ول ـك ــن ت ـل ــك حـ ـض ــارة ف ـخ ــار لــم
ً
تقبل قــط نـظــامــا ش ــرق أوس ـطــي بقيادة
واشنطن ،كما أنها دولة ثورية سعت منذ
زمن بعيد الى تصدير العقيدة والنفوذ،
وفي خضم فراغ السلطة اإلقليمية التي
ً
تكونت أوال عبر الغزو األميركي للعراق
ثم الربيع العربي حققت إيران خطوتها
نحو السيادة.
وتشمل منافسة إحياء القوة العظمى
تــوتــرات دولية أشــد عرفها العالم طوال
سنوات مع إحياء سباق التسلح ومشاكل
األمن ،كما تشمل نزاعات أكثر حدة تتعلق
بــال ـقــوان ـيــن ال ــدول ـي ــة ح ــول ط ــرق ت ــراوح
بين حرية المالحة وعدم شرعية تغيير
الحدود بالقوة ،وتعزيز المنافسة حول
ً
دول تـشـمــل دوال مـتـنــافـســة فــي مناطق
ال ـم ـص ـل ـح ــة .وي ـت ـط ـل ــب األم ـ ـ ــر م ــواج ـه ــة
اح ـت ـم ــاالت يـمـكــن أن ت ـح ــول ال ـت ــوازن ــات
اإلقليمية المالئمة الـتــي أب ــرزت النظام
الذي تقوده الواليات المتحدة طوال عقود
من الزمن حول خلق مناطق نفوذ منافسة
تستثني أميركا واألفكار الليبرالية التي
دعت اليها.
وف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف يـسـتــدعــي ذلــك
االعـ ـت ــراف ب ــأن مـنــافـســة ال ـق ــوة العظمى
ستفضي إلى حرب القوة العظمى ،وهو
احتمال بدا أنه يتبع نهاية اإلمبراطورية
السوفياتية.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4066اﻟﺠﻤﻌﺔ  15ﻣﺎرس 2019م  8 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

١٠

economy@aljarida●com

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٣٤٦

٥.٦٦٧

٤.٧٤٤

٢.٤٧٩ ٢.٩١٢ ٣.٢٩٢

ﺗﻌﺎﻣﻼت »ﻓﻮﺗﺴﻲ« ﺗﻘﻔﺰ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  ١٩٥.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺳﻬﻢ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ً
اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي دﻋﻢ
ﻣﺆﺷﺮ ًاﻟﺴﻮق اﻷول ﻟﻴﺤﻘﻖ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣ ــﺲ ،إذ
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.84ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 44.31ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5346.81ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  195.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 482.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  8599ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ رﺑ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻷول ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  1.2ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
ﺗ ـﺴــﺎوي  67ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5667ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  191.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 415.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ
 6444ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.05ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  2.53ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 4744.59
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـﻨــﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  67.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  2155ﺻﻔﻘﺔ.

»ﻓﻮﺗﺴﻲ«
وﺳﻂ ﺗﺮﻗﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﺧﻮل
ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،ﻫ ــﻲ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ

»ﻓـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ راﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ« ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أن
دﺧ ـﻠ ــﺖ ﺧـ ــﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮات ﻣــﺎﺿـﻴــﺔ
ﻓـ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ وﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻣــﻦ
ﻋــﺎم  2018ﺟــﺎء اﻟـﻤــﻮﻋــﺪ أﻣــﺲ،
ً
وﺗﺮﻛﺰت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ إذ
ً
ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﻮاذا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗـﺠــﺎوزت 100
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر» ،أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ 300
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ،وﺗﻮزﻋﺖ اﻟﺒﻘﻴﺔ
ً
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ــﻸوزان
ً
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ارﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎع ﻓــﻲ
ً
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاء ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ
ﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي دﻋـ ــﻢ
ﻣ ــﺆ ﺷ ــﺮ ا ﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول ﻟﻴﺤﻘﻖ
ً
ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺗـ ـﺠ ــﺎوز
ارﺗﻔﺎﻋﻪ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﺧ ـﻀــﺮاء ﻋـﻠــﻰ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول واﻟ ـﻌــﺎم وﺗــﺮاﺟــﻊ
ﻣﺤﺪود وﻃﻔﻴﻒ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﺳﺠﻠﺖ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻛﺒﻴﺮة
وﻗ ـﻤ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻌ ــﺎم  2019إذ
ﺗﺠﺎوز ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮى  68دوﻻر
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻧــﺎﻳ ـﻤ ـﻜــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ،
وﺟ ــﺎء أداء ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳ ــﻮاق
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ إذ ارﺗﻔﻌﺖ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات ﻋ ــﺪا ﻣﺆﺷﺮ
دﺑﻲ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻳـ ــﻦ أداء ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎ ﻋـ ــﺎت،
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،إذ ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫـ ــﻲ ﺑ ـﻨ ــﻮك
ﺑـ ـ ـ ـ  15.3ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ وا ﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت
ﺑ ـ ـ  7.6ﻧ ـﻘ ــﺎط وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ـ ـ 3.3

ﻧ ـﻘ ــﺎط وﻣ ـ ــﻮاد أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ 2.4
ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑـﻨـﺼــﻒ ﻧﻘﻄﺔ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻫ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠــﻊ
ا ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ـ  3.2ﻧـ ـﻘ ــﺎط
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ـ  2.2ﻧﻘﻄﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز ﺑ ـ ـ  2.1ﻧﻘﻄﺔ
وﻋﻘﺎر ﺑـ  0.94ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت
ا ﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼ ﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  0.73ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ،
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮت ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﻬﺒﻂ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺪوﻻر واﻧﺤﺴﺎر
ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ أﻣـ ــﺲ ،ﻣﻊ
اﺳﺘﺮداد اﻟﺪوﻻر ﺑﻌﺾ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ،واﻧﺤﺴﺎر
اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻌﺪن ﻇﻞ ﻗﺮب أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓــﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـ ــﺰزت ﻓـﻴــﻪ
ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨــﻢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺗ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺎت إﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وﺑـ ـﺤـ ـﻠ ــﻮل اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  0555ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ
ﻏــﺮﻳ ـﻨ ـﺘــﺶ ،ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻔ ــﻮري ﻟـﻠــﺬﻫــﺐ
ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺎ  0.4ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 1303.87
دوﻻرات ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ( ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﻣﺲ
أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻟ ــﻪ ﻣـﻨــﺬ أول ﻣ ــﺎرس ﻋﻨﺪ
 1311.07دوﻻرا أﻣﺲ اﻷول.

وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻵﺟﻠﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1304.20دوﻻرات
ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺎرﻏــﺮﻳــﺖ ﻳ ــﺎن ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻟـﺴــﻮق
ﻟﺪى ﺳﻲ.ام.ﺳﻲ ﻣﺎرﻛﺘﺲ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
»ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻻر دور رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ دﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪاول
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻧﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﺎ
ﻃﻔﻴﻔﺎ اﻟﻴﻮم«.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪن،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ،وأداة ﺗﺤﻮط
ﻣﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن أن
ﻳـﻜــﻮن اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
دون اﺗﻔﺎق.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ اﻵن أن

ﻳﺼﻮت اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣﻖ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﺧـ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ،
اﻟﻤﻘﺮر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس.
وارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر ،اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺲ أداء اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
أﻣــﺎم ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻷﺧﺮى 0.1 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪ
أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﻓﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ا ﻟـﺴــﺎ ﺑـﻘــﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
وزاد اﻟﺬﻫﺐ ﻧﺤﻮ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﺒــﺮ ﻓ ــﻲ رﻓـ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى،

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﻤﺔ
أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﻴﻦ

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١٤ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٧.١٠دوﻻرا

ﻫﺒﻂ اﻟﺒﻼدﻳﻮم  0.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ  1542.62دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰل اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  832.79دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻓﻲ
ﺧﻤﺲ ﺟﻠﺴﺎت ،ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  15.37دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﺳ ـﻌــﺮ ﺻـ ــﺮف اﻟ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر،
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮرو إﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  0.343دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻓــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ،إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ــﺮف
اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ ارﺗ ـﻔــﻊ إﻟــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.402دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وارﺗ ـﻔــﻊ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.302دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ
اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻨــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 0.002
دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت

أﻣﺲ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ّ
ﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄن
»ﺑﺮﻳﺴﻜﺖ«.
وﺻـﻌــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـ ــﺪوﻻر ،اﻟــﺬي
ﻳ ـﻘ ـﻴــﺲ أداء اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ّ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺳــﻠــﺔ ﻣــﻦ  6ﻋ ـﻤــﻼت0.23 ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  ،96.738ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 1:35ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو  0.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إ ﻟ ــﻰ  1.1310دوﻻر ،واﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ  0.40ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 111.62ﻳﻨﺎ.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻋــﻦ 3
أﺷـﺨــﺎص ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ،أن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ

ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻹﻧﻬﺎء
ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻗﻔﺰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ
أواﺧﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻣﺴﺠﻼ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺑﻌﺪ
أن رﻓــﺾ ﻣـﺸــﺮﻋــﻮن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن
ﻣﻐﺎدرة ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﻦ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺄي
ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال.
وﺳـ ـﺠ ــﻞ »اﻹﺳـ ـﺘ ــﺮﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ« ﻓــﻲ
أﺣﺪث ﻗﺮاءة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ  1.39ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1.326دوﻻر ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط
وﺻ ـﻌــﻮد ﺧ ــﻼل اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ،ﺣﻴﺚ

ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻌﺮ ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق ﺑﻠﻎ 3.5
ﺳﻨﺘﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
وﻣــﺎ زاﻟــﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
دون أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻘﻠﻴﻞ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ  1.328دوﻻر ،اﻟﺬي
ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻣ ــﺎ زاﻟ ـ ــﺖ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺿـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎر اﻟﻘﺎدم.
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـ ــﺪوﻻر اﻹﺳ ـﺘــﺮاﻟــﻲ،
أﻣــﺲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑــﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻹﻧ ـﻬــﺎء ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗﻘﺮر
ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ.
وﻛ ــﺎن اﻟـ ــﺪوﻻر اﻷﺳ ـﺘــﺮاﻟــﻲ ﻫﻮ
اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮا ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ

ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻫـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗــﺪاوﻻﺗــﻪ  104.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول
ً
 44.8ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر وﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ

ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑـﺘــﺪاول  25.1ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1.3
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  4.9ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.16ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ زﻳــﻦ ﺑـﺘــﺪاول 2.1
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟـ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ

أﻫ ـﻠــﻲ ﻣـﺘـﺤــﺪ إذ ﺗـ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ  175.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول
 112.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ وﺑــﺄرﺑــﺎح
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺳ ـﻬــﻢ ﺧـﻠـﻴــﺞ ب ﺑـ ـﺘ ــﺪاول 85.9
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﺑﺘﺪاول  10.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 0.92
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟ ــﺎء ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ ﺳﻬﻢ
زﻳﻤﺎ ﺑﺘﺪاول  9.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑ ــﺎﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﺑ ـﻨ ـﺼ ــﻒ ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺪﻳﻦ أ إذ ارﺗﻔﻊ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  14.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺗ ــﻼه
ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ ﻛﺒﻴﺘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 13.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ع
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌــﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.1ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺮاي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺛ ــﻢ ﺳﻬﻢ
ﺗ ـﺠ ــﺎرة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻀﺔ م ك ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 4.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وأﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ
أﺟﻴﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻳ ـ ــﺎم ﻋ ـﻨــﺪ  0.7049دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ  0.6ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
واﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣــﻦ أن أي
ﺗ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاع اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻀــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺪة ﺑ ــﺎﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮ ﻣﺜﻞ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻴﻦ أﻛﺒﺮ
ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﻬﺎ.
واﺳﺘﻘﺮ اﻟـﻴــﻮان ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ .وﻓ ــﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  10:30ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺼﻔﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  ،6.7353ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺷﻬﺮ .6.7372

ً
ار ﺗـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  14ﺳﻨﺘﺎ
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ،أﻣﺲ اﻷول ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 67.10
ً
ً
دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  66.96دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ً
ﻳــﻮم اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ً
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻋـ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻵﺟـ ـﻠ ــﺔ أﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ
ً
ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻻﺣـﻘــﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋــﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع
اﻟﺘﺠﺎري.
ً
وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا ﻟ ــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻧﻘﻼ
ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺒﺢ ﺻﻌﻮد اﻷﺳﻌﺎر
ً
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت »أوﺑﻚ« وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
ﻟ ــﻺﻧـ ـﺘ ــﺎج واﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻳ ـ ــﺮان
وﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻣﻤﺎ ﻗﻠﺺ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ﺑﺮﻧﺖ ذروة  2019ﻋﻨﺪ  68.14دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻗﺒﻞ
ً
ً
أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  67.47دوﻻرا ﻟﺘﺴﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﻗﺪره ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺘﺎت أو  0.12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ إﻏﻼق
اﻷرﺑﻌﺎء.
وﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﺨــﺎم ﻏ ــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
ً
ا ﻟ ــﻮ ﺳ ـﻴ ــﻂ اﻷ ﻣ ــﺮ ﻳـ ـﻜ ــﻲ  58.11دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻴــﻞ،
ً
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  15ﺳﻨﺘﺎ أو  0.26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛﺮت ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷــﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ﻗــﺪ ﻻ
ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ذﻛﺮت
وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ أن ﺷﻲ وﺗﺮاﻣﺐ
رﺑﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻗﺮب  27ﻣﺎرس.
وﻟﻢ ﻳﺼﺪر إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ أي
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وإذا اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮت ﺣ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻛ ـﺒ ــﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻀﻌﻒ اﻷﺳﻌﺎر.
وﺗﻜﺒﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ روﺳﻴﺎ
إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ،ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺟــﺮاء

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد
ﻣﻦ اﻟﺨﺎم.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪران ﻟـ»روﻳﺘﺮز« ،إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺗﺴﻌﻰ أﻳـﻀــﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﺻ ــﺎدرات اﻟـﺨــﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
ﺑﻨﺤﻮ  20ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ،إذ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻘﻠﺺ
اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﻃﻬﺮان.
وﻗــﺎﻟــﺖ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إن
ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ زﻳﺎدة
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮىّ ،اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﺑ ـﻌــﺪ أﺳ ـﺒ ــﻮع ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻮﻗ ـﻔ ــﻪ ﺟـ ـ ـ ّـﺮاء اﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺘـ ّـﻴــﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻦ /ﻣﺎرس ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﺧﻮرﺧﻲ
رودرﻳﻐﻴﺰ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ً
ّ
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة» :ﻗـ ـ ّـﺮر اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮﻻس ﻣ ـ ــﺎدورو أن
ُ
ُ
ّ
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﻤــﺪرﺳــﻴــﺔ واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﺎ
ً
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ّ
اﻟﺘﻴﺎر
ﻏﺪا )أﻣﺲ( اﻟﺨﻤﻴﺲ«،
ّ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ »ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎد
ً
اﻟﺒﻼد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ّ
ّ
ّ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻘﺖ ﻛﻞ أﻧﺶ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟـﻤــﺪارس ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻘﻄﺎع ّ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ّ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ان
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  500ﻣﺘﺠﺮ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﻬﺐ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺎراﻛﺎﻳﺒﻮ »ﻏﺮب« ﺧﻼل اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ودﻋﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ »ﻛﻮﻧﺴﻴﻜﻮﻣﻴﺮﺳﻴﻮ« ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﺎراﻛﺎﻳﺒﻮ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.
وأﺳـﻔــﺖ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن »ﻹﻓ ــﻼت ﻣﺜﻴﺮي اﻟﺸﻐﺐ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎب واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ أزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ...واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺪﻣﺮة« ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﺎراﻛﺎﻳﺒﻮ وﻓﻲ
» 500ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى«.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﺟﻴﺎد« :ﺟﺎر إﻧﻬﺎء إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ »ﻣﺠﺎن«
ﻗﺎﻟﺖ »ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ،ﺑﺨﺼﻮص إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺳﻬﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،إﻧﻪ ﺟﺎر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪى ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑــﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺘﺴﺪد ﺧــﻼل  6أﺷـﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻔﺼﺢ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.

»ﺗﻤﻜﻴﻦ« ﺗﺨﺴﺮ  ٦٢.٧٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮت ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ  62.72أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر،
ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  0.94ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  ،،2018/12/31ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧـﺴــﺎ ﺋــﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 89.05أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ،ﺑــﻮاﻗــﻊ  1.33ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ .2017

»اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ« ﺗﻘﺪم أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻨــﺎء اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻞ
واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻻت أﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﺄﻗــﻞ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺼ ــﺔ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  784.15أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﺑﻤﺪة إﻧﺠﺎز ﺗﺒﻠﻎ  3ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع

»أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ«:
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺣ ـﺠــﺰ دﻋ ـ ــﻮى اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ
ر ﻗ ـ ــﻢ  2018-3347ا ﻟ ـ ــﻰ ﺟـﻠـﺴــﺔ
 2019/4/16ﻟﻠﺤﻜﻢ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺻــﻼح اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ.
وأوﺿﺤﺖ »اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ« أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن
ً
ً
ﻛﺘﺎﺑﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺑﻮدي ﻳﺒﻴﻊ  ٣١.٢ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
أﻋﻠﻦ »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻗﻴﺎم ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﺪد
 31.24ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،إن ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﻮدي ﺑﺎع اﻷﺳﻬﻢ
ً
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ  291ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  9.09ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

»ﻧﻮر« ﺗﺮﺑﺢ  ١.٥٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ  ٪٢.٩٣ﻓﻲ »ﻣﻴﺰان«
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ــﻮر
ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻋ ــﺪد
 34.3ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻴﺰان ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  2.93ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  20.92ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  6.35ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ ﻣـﻴــﺰان ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة  35.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1.59ﻣﻠﻴﻮن ،ﺳﺘﺪرج ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم  ،2019وارﺗـﻔــﺎع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.18ﻣﻼﻳﻴﻦ.

ً
»اﻟﺴﻮر« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑ ــﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮر
ﻟﻠﻮﻗﻮد  3.41ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﺑ ــﻮا ﻗ ــﻊ  8.52ﻓ ـﻠ ــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
 ،2018/12/ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،2018/12/31
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.45ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 8.63
ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ،2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺑﺎﻗﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ .2018

 ٢١.١٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »اﻟﺮاي«
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟ ــﺮاي اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ إﻧـﻬــﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  21.18ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ  91.49ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ا ﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.84ﻣﻠﻴﻮن ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 7.96
ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ .2017
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اﻗﺘﺼﺎد

وﻗﻒ ﺗﺪاول »اﻹﺛﻤﺎر  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ« ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة  ٪٩٩.١٨ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ!
أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ وﻇﻠﺖ ﺗﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق دون إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ،
ﺗـﻘــﻒ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺣــﺎﺋــﺮة أﻣــﺎم
إﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻷزﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺔ،
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺧـﺴــﺎرة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻹﺛـﻤــﺎر
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ »اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨـﻴــﺔ« ﻧـﺤــﻮ  99ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2018
ﻣـﺒـﻌــﺚ اﻷزﻣ ـ ــﺔ أن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أﻋـﻠـﻨــﺖ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻦ دون أن
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺴﺎرة رأس اﻟﻤﺎل،
ﻣﻤﺎ أﺛ ــﺎر درﺟ ــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﻤﻮض
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
وﺗ ـﺴــﺎء ﻟــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر :ﻛـﻴــﻒ ﺗــﻢ ﺗــﺮك
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺛﻤﺎر ﺗﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،رﻏﻢ
إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ وﻫﻲ
ﺧﺎﺳﺮة ﻟـ  99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ

رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ ،ﻓﻜﺎن
اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أن ﻳـﻜــﻮن وﻗــﻒ
اﻟـﺘــﺪاول ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ وﻟﻴﺲ أﻣﺲ؟
ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺳﻊ وﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ أزﻣــﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺛﻤﺎر
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮك أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺪاول،
رﻏ ــﻢ اﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ أﻧـﻬــﺎ
ﺧـﺴــﺮت وﺗﺨﻄﺖ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
وﻣﻦ ﺑﺎع أﺳﻬﻤﻪ وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﺻ ـﻐ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ،وﻣــﺎ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺷ ـﺘ ــﺮوا
أﺳـﻬـﻤــﺎ ﺧ ــﻼل اﻷﻳـ ــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳ ـﺒ ـﻘــﺖ إﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ

ﺗﺘﺨﻄﻰ  99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ،
وﻣﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ّ
وﺳﻴﻞ أﺳﻬﻤﻪ ﻃﻮال
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
وأﻓﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄن
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ أﺧــﻼﻗـﻴــﺔ
وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ إﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻳ ـﺠــﺐ أن
ﺗﺒﺎدر ﺑﻄﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺴﻬﻢ ،وﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻻ ﻳـﻌـﻔــﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ واﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻬﻢ ،رﻏﻢ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺪاول أﺳـﻬــﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻏﻢ ﺗﻌﺪي ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ  75ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺼﺎدر

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻋﻤﺎ إذا
ﻛــﺎﻧــﺖ أي ﺟـﻬــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﻌﻮض
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮون
ﺗـﺤــﺖ ﻏ ـﻄــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟـﺜـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر إﻟ ــﻰ أن أﺧـﻄــﺎء
اﺳـﺘـﻤــﺮار ﺗ ــﺪاول أﺳـﻬــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ أي إﺛﻢ ﻓﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﻗﺮار وﻗﻒ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺛـﻤــﺎر أول ﺷﺮﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺧـ ـﺴ ــﺎرة  99.18ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ رأس
اﻟ ـﻤــﺎل ،وﺗـﺒـﻘــﻰ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﺪاول
ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﺗــﻢ أﻣــﺲ ﻓﻘﻂ اﻹﻋ ــﻼن رﺳﻤﻴﺎ
ﻋ ـ ــﻦ وﻗـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاول ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـﻬ ــﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺛﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )اﻹﺛﻤﺎر(،
ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ إﻓ ـﺼــﺎح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺬي
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺒﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮاﻛ ـﻤــﺔ  99ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة  8ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة
 2-8-9ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎم

ً
اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ أﻋﺪاد ﻓﺎﺋﻘﻲ اﻟﺜﺮاء
ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻬ ــﺮ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺪرﺟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ
ً
اﻟ ـﻔــﺎﺧــﺮ ﺟـ ــﻮا اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀــﻢ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣ ـﺘ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﺰا
ً
وأﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻧﺸﺮﺗﻪ
»اﻹﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮﻣ ـﻴ ـﺴــﺖ« ﺗ ـﺴــﺎءل ﻋﻦ
ﻣـ ـ ــﺪى اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ.
وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮاغ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
داﺧ ــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات إﻟ ــﻰ أن
ً
ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ ﻣ ــﺎ ﻟ ـﻴــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺮام،
وﻇـ ـﻬ ــﺮ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﺑـﻌــﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻋﻦ ﻣﻌﺮض
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻔــﺮ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻟـﻴــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﺸﻬﺮ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻔﺎﺟﺊ
رﺑ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺬﻫـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮون
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺘ ــﻦ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺎت
اﻷوﻟـ ــﻰ رﻏ ــﻢ ﺗـﻤـﻴــﺰﻫــﺎ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ أﻋﺪاد ﻓﺎﺋﻘﻲ
اﻟﺜﺮاء.
ﻗ ـ ــﺪرت ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ »ﻓـ ــﻮرﺑـ ــﺲ« أن
أﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗ ـﻀــﺎﻋــﻒ إﻟـ ــﻰ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 2100
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﻌـﻘــﺪﻳــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،و ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،
اﻧـ ـﺘـ ـﻌ ــﺶ اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ
اﻟﻔﺎﺧﺮ.
ورﻏﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﻋﺪاد
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺧـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  168ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
ً
اﻟ ـﻘــﺎدم ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﺗــﺰاﻳــﺪ أﻋــﺪاد
اﻷﺛﺮﻳﺎء ،ﻓﺈن ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن

ﻋ ــﺪم وﺟـ ــﻮد اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﺧﺮ ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ
ً
اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،ﻓﻤﻨﺬ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺮض ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ،واﻵن أﺻﺒﺤﺖ
ً
ﺗﻌﺮض ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻘﻌﺪا ﺑﺎﻟﻜﺎد.
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ واﻧـﺨـﻔــﺾ
ﻋــﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺎد ﻟﺪى
ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻃﻴﺮان
اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات« واﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرﻳﺔ.
 ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮب اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﺑ ـﻬ ــﺎ درﺟ ـ ـ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة
ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻫ ــﻲ اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ،ﺛــﻢ
ﻇـ ـﻬ ــﺮت اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ درﺟﺔ رﺟﺎل
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﺒـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ،ﺛﻢ
درﺟــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﺘﺴﺪ
اﻟﻔﺮاغ ﺑﻴﻦ درﺟﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
واﻷدﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻗﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 أ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان
ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ إزاء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ
ﻳ ـ ــﺮى أن ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
ً
ﻫــﻲ اﻟـﺴـﺒــﺐ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻧـﻈــﺮا
ﻹﻃﻼﻗﻬﺎ رﺣــﻼت ﻗﺼﻴﺮة ﻳﻘﺒﻞ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟــﺮﻛــﺎب ﻋﻠﻰ اﻟــﺪرﺟــﺎت
اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.
 -ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮة،

ﺗ ـﺒ ــﺪو اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﺧــﺎوﻳــﺔ
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﺣــﻼت
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ ذات إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﻣﻤﻴﺰة وﻣﺮﻳﺤﺔ.
 رأى ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن أﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻮ ﻧــﺎماﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺑــﺎرﺗـﻴــﺎح ورﻓــﺎﻫـﻴــﺔ ،رﺑـﻤــﺎ ﻳﻠﺠﺄ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﻨﺪق ﺑﻌﺪ ﻳﻮم
ﻋ ـﻤــﻞ وﺳ ـﻔ ــﺮ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ،وﻋــﺮﺿــﺖ
»ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم« ﻋﺎم 2000
ﻣﻘﺎﻋﺪ ذات اﻟﻔﺮاش اﻟﻤﺴﺘﻮي ﻓﻲ
درﺟ ــﺔ رﺟ ــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ذﻟﻚ.
 ﺗـﺴـﺒــﺐ ﺗـﻐـﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠــﻮﻛـﻴــﺎتً
ﻟـ ــﺪى ﻓــﺎﺋ ـﻘــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺮاء أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓﻲ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻔــﺮ
ﻋﺒﺮ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻴﺎردﻳﺮات ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪار اﻟﻌﺸﺮ ﺳـﻨــﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وأﻣﺮﻳﻜﺎ.
 -رﻏــﻢ ذﻟــﻚ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ

رﺟ ــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ
ﻋﺒﺮ درﺟﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺘﺼﺪة
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﻌﺮض ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ
اﻷول ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻟـﻤــﻮاﻟـﻴــﻦ ﻟـﻬــﺎ واﻟـﺴـﺒــﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺘﺮوﻳﺞ.
 ﻳـ ــﺮى أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪﻣــﻦ ﻛﺜﺮة اﻹﻋــﻼﻧــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃ ـﻴــﺮان ﻋــﻦ أﺧ ــﺮى ،ﻳﻈﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون أن درﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ »ﻃـ ـﻴ ــﺮان اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات« ﻣـﺜــﻼ
ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ،وﻫﺬا
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﺑﺪاﻋﻲ.

ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ
 رﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﺒﻌﺾﻣﻦ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ درﺟــﺔ

رﺟ ــﺎل اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻟـﺴـﺒــﺐ رﺋﻴﺴﻲ
ﻫﻮ »اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ« ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ
ً
ً
ﻣ ـﺜ ــﻼ ،ﻻ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪون إزﻋ ــﺎﺟ ــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮﻛﺎب.
 ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔاﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ وﻫ ـ ــﻮ اﻟـ ـﻤ ــﺮوﻧ ــﺔ ،إذ إن
اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟــﺪرﺟــﺔ
ﻳــﺮﻳــﺪون اﻟـﻨــﻮم وﺗـﻨــﺎول اﻟﻄﻌﺎم
اﻟ ــﺬي ﻳـﺨـﺘــﺎروﻧــﻪ وﻟـﻴــﺲ ﻣﺠﺮد
ﺟﺪول ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
 رﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﻔـﻀــﻞ ﺑـﻌــﺾ رﺟــﺎلاﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻄﺎﺋﺮة ﺧﺎﺻﺔ
– ﻣـﻨـﺨـﻔـﺼــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ً
ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ – ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر
رﺣﻠﺔ ﻣﺠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ،
ً
وﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪا ﻟـﻠــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻠ ــﻮح ﻓ ــﻲ اﻷﻓ ــﻖ
ً
أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ رﻛ ــﻮب
ﻃﺎﺋﺮة ﺧﺎﺻﺔ – ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺧﺪﻣﺔ
»أوﺑﺮ«.
 ﻳ ـ ــﺮى ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﻮن أن زﻳ ـ ــﺎدةاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻧﺮوﻳﺠﻴﺔ
ﺗﻄﺎﻟﺐ »ﺑﻮﻳﻨﻎ«
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ
ذﻛ ـ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان
اﻟـﻨــﺮوﻳـﺠـﻴــﺔ )إﻳ ــﺮ ﺷــﺎﺗـﻴــﻞ(
أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺗـﻌــﻮﻳـﻀــﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣــﻦ »ﺑــﻮﻳـﻨــﻎ« ﺑﺴﺒﺐ
وﻗــﻒ اﺳﺘﺨﺪام  18ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻃﺮاز
» 737ﻣﺎﻛﺲ  ،«8ﻣﻊ اﻧﺘﻈﺎر
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻄﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ.
وأﻟ ـﻐ ــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻄـﻴــﺮان
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ  -اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض
ﻣ ــﻮاردﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺣــﺎﻟـ ًـﻴــﺎ
ﻟﻀﻐﻮط –  19رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ
اﻷرﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎء ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮم ﻣــﻦ
اﺗ ـﺨــﺎذﻫــﺎ ﻗ ــﺮار وﻗ ــﻒ ﻛﺎﻓﺔ
رﺣ ـ ـ ـ ــﻼت اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮة »737
ﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــﺲ  ،«8و ﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻧ ـﻔــﺲ
ّ
اﻟـﻤــﻮدﻳــﻞ اﻟ ــﺬي ﺗـﺤــﻄــﻢ ﻓﻲ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻷﺣﺪ ،وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
وﻓﺎة ً 157
ﻓﺮدا.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ إﻧ ـﻬ ــﺎ
أ ﻋ ــﺎدت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ،
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺮﻛﺎب إﻟﻰ رﺣﻼت
أﺧﺮى ﻟﻌﻼج اﻟﻮﺿﻊ.
ّ
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺤــﻄــﻢ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﺤﺎدث اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮدﻳﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ 5
ّ
أﺷﻬﺮ ،ﻋﻠﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﺳﺘﺨﺪام
» 737ﻣﺎﻛﺲ .«8
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ »ﺑ ــﻮﻳـ ـﻨ ــﻎ« ﻋــﻦ
أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪث ﻃ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺮات ﻋ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ
» 777إﻛـ ـ ــﺲ« ،وﻫـ ــﻲ -777
 «9ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓـﻘــﻂ أ ﻣــﺲ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ
ﻗﺒﻞ أ ﻳ ــﺎم ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺿﻄﺮت
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـ ــﻦ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـﻘــﺐ
ﺣ ــﺎدث ﺳ ـﻘــﻮط ﻃــﺎﺋــﺮة ﻣﻦ
ﺻـﻨـﻌـﻬــﺎ » 737ﻣ ــﺎﻛ ــﺲ «8
ﻓــﻲ رﺣـﻠــﺔ ﻃـﻴــﺮان إﺛﻴﻮﺑﻴﺔ
اﻷﺣﺪ.

ﺑ ـﻤ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺔ أﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ــﺎرة ﻟ ــﺮﺟ ــﺎل
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣـ ـﺜ ــﻼ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﺧـﺒــﺮ
ﺳـ ـﻴ ــﺊ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ زﻳـ ـ ــﺎدة
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﻫــﺬه اﻟﺮﺣﻼت ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
رﺣــﻼت ﺑــﺪرﺟــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو
درﺟﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل.
 ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎتاﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ » «Boomﺑــﺪﻋــﻢ
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻛـﺒــﺮى ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان ﻧـﺤــﻮ إﻧ ـﺘ ــﺎج ﻃــﺎﺋــﺮات
أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﻟﺠﺬب ﻓﺎﺋﻘﻲ
اﻟﺜﺮاء ﻧﺤﻮ ﺳﻔﺮ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻓﺎﺋﻖ
اﻟﺴﺮﻋﺔ.
 ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻟـ ــﺪىﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﻫــﻮ اﻟﺘﺤﻮل
ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪام اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات
ً
اﻷﺻ ـﻐــﺮ ،وﻇـﻬــﺮ ذﻟ ــﻚ ﺟـﻠـﻴــﺎ ﻓﻲ
إﻋﻼن »إﻳﺮﺑﺎص« ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻦ
ﻃﺎﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
وﻗــﻒ إﻧﺘﺎج ً
»إﻳﻪ  «380ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2021

ﺑﻮﻗﻒ اﻟـﺘــﺪاول ﻓــﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺛﻤﺎر
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻛ ـﺴ ــﻮق أﺳــﺎﺳــﻲ
ّ
وأوﻟﻲ ،وﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻳ ـﺒ ـﻠ ــﻎ رأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮع
 757.688ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر وﻣ ـﻤ ـﻠــﻮﻛــﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  26ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ دار
اﻟ ـﻤــﺎل اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ واﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  19.60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ »ﺟﻮﻧﺴﻮن آﻧﺪ
ﺟﻮﻧﺴﻮن« ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﺳ ـﻬ ــﻢ »ﺟ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻮن آﻧـ ــﺪ ﺟ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻮن« ﻓــﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺑﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻓﻊ 29
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻻﻣﺮأة ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺘﺞ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﻢ
أن اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ ﻣﺎدة اﻻﺳﺒﺴﺘﻮس ﻓﻲ ﺑﻮدرة
اﻟﺘﻠﻚ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،أوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
ﻣﺬﻛﺮات اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ،
ووزارة اﻟﻌﺪل ،وﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺒﻮرﺻﺎت
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺑﻮدرة اﻷﻃﻔﺎل.
وﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
اﻣ ــﺲ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳـﻬــﻢ »ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن آﻧ ــﺪ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن« 1.8
ً
ﻣﺴﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  136.8دوﻻرا ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 02:17
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.

 ...وﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ »ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ«
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸرﺑﺎح
ﺗﻮﻗﻌﺖ »ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ« أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻌﺎم  2019أﻗﻞ ﻣﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻻﺗــﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 50
ً
ً
ً
ﺳﻨﺘﺎ و 60ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،أي أﻗﻞ ﻣﻦ  70ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻻري
ﻛﻮﻟﺐ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن:
»ﺳﻴﻜﻮن  2019ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن أداء
ﻋﺎﻣﻲ  2020و 2021أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ«.
وﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ »ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ«  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2:40ﻣﺴﺎء
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

١٢

اﻗﺘﺼﺎد
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ً
»ﻳﻼ وﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ﺟﺪدا ﻟﻌﺎم » ٢٠١٩ﺑﻴﺘﻚ« :إﻗﺒﺎل ﻻﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ »اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ«

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :إن »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﻤﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج واﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺔ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ
ً
ﺟﺪدا ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻳﻼ وﻃﻨﻲ" ﻟﻌﺎم 2019
اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل وﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ً
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺤﻮ  33ﻣﺘﺪرﺑﺎ
وﻣﺘﺪرﺑﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل وﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻀــﻢ :اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن ،اﻟـﻘــﺮوض
واﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﻏ ـﺴ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال،
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮوع وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ً
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ــﺬاﺗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﻔــﺲ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ ،ﺑـﻨــﺎء
اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻻ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر ،ﻋﻠﻢ
اﻹدارة واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ،أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻠﻮك ،اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ.

وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ ﻗـﻴــﺎدﻳــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎد
اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﻼﻧ ــﻲ ،واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن ،وﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ـﻔــﺮوع ،وﻣــﺪﻳــﺮو
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ :إن "اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣﺼﻤﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﺣـ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﻲ ﻟ ـﺘــﺄﻫ ـﻴــﻞ وﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮادر اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج
ً
واﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻨﻈﺮي ،وﺻﻘﻞ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ،
وﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪﻫــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـ ــﺬات ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن
ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺆﻻء

اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن "اﻟ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ" ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠــﺔ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻢ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ إﻋ ــﺪاد ﻗ ــﺎدة ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ وﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ،
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎرات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ "ﻳـ ــﻼ وﻃـ ـﻨ ــﻲ" ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
ً
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ،
ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ،
ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ إﻋ ــﺪاد اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺣــﺎﺟــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ
ً
ﻓ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺎ ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺪد
اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،واﻟــﺬﻳــﻦ اﺟ ـﺘــﺎزوا اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ً
أﻛﺪ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" أن ﻫﻨﺎك إﻗﺒﺎﻻ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣــﺆﺧــﺮا ،وﻫــﻲ 7
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻬﺰﺗﻪ
ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي واﻹﻳﺪاع ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ارﺗﻴﺎح اﻟﻌﻤﻼء
وﺗﺮﺣﻴﺒﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ ﺗـﻤـﺜــﻞ ﺟﻴﻼ
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﺪم ﻷول
ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻼء "ﺑﻴﺘﻚ"
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
وزﻳ ـ ــﺎرة اﻟـ ـﻔ ــﺮوع ،وﺗ ـﻀ ـﻔــﻲ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ وﺗـﺤـﻘــﻖ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ،QR code
واﻳﻀﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺠﺪدة،
وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ ﺗـﻔــﺎﻋــﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
وﺗــﻮاﺻـﻠــﻪ ﻣــﻊ "ﺑـﻴـﺘــﻚ" وﺣـﺴــﺎﺑــﻪ ﻋـﺒــﺮ اﻻﻧـﺘــﺮﻧــﺖ وﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ
واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﺑﻴﺴﺮ وﺳــﻼﺳــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم
"ﺑﻴﺘﻚ" ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣــﺎن ،ﻣﻌﺰزا ﺗﻮﺟﻬﻪ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻓﻀﻞ وأﺳﺮع اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ أن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻄﻮرا ﺧﺪﻣﺔ
اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻟـﻨـﻘــﺪي ﻣــﻦ دون اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﺴﺤﺐ
اﻵﻟــﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ  QR codeاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ
 ،kfhonlineوﻳﺨﺘﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ،QR code
ﺛﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻗﺮب ﺟﻬﺎز ﺳﺤﺐ آﻟﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،وﻓﻮر
اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺑﻌﺪ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺴﻠﻢ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺤﺪود  10اﻟﻰ  500دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
وﻳﻜﺮر اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮات ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ  kfhonlineﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ او ﻣﻮﻗﻊ "ﺑﻴﺘﻚ" اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺛــﻢ ﻳﺘﺒﻊ
اﻟﺨﻄﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻪ رﻣﺰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل ﺛﻢ
ﻳﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺴﺤﺐ اﻻﻟﻲ ،ﻟﻴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺒـﻨــﻚ أﻧ ــﻪ ﺗـﺘــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة او اﻟﻤﺠﺪدة ،ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﺣﺪ
اﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ وﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ،ﻟﻴﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ رﻣﺰ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺮﻣﺰ
ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺴﺤﺐ اﻻﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮوع "ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﺗﺘﻜﺮر اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﻳــﺪاع ﻧﻘﺪي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  280ورﻗﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة ،وﻳﺘﺎح اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻼﻓﺮاد وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺪوب ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻻﻳﺪاع ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻳﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ.
وأﻛ ــﺪ "ﺑﻴﺘﻚ" أﻧــﻪ ﻳــﻮاﺻــﻞ ﺟـﻬــﻮده ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻳ ــﺪاع اﻟﻨﻘﺪي
ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ أﻓﻀﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام آﻣﻦ وﺳﺮﻳﻊ،
وأوﺳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺮﻋﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »رﺑﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ«  ...وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
ﺧﻼل اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺟـﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة ﻋ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺎﻣ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

اﻻﺳﻢ
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺣﻤﻠﺔ
"ﻳــﺎ زﻳــﻦ ﺗــﺮاﺛـﻨــﺎ" ،ﻋﺒﺮ أﺛﻴﺮ إذاﻋ ــﺔ ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ )،(88.8FM
ﺑﻬﺪف إﻃــﻼع اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وأﻫــﺪاف ﺣﻤﻠﺔ إﺣﻴﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎرس ،2019
واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﻞ اﻟﻴﻮم واﻟﻐﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "رﺑﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ".
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،اﺳﺘﻀﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "رﺑﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ" ﻧﺎﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺎم ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻳﻊ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﺑﻄﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ ﻹﺣﻴﺎء
اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ.
وﻋــﺮﻓــﺖ اﻟ ــﻮرع اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑــﺄﻫــﺪاف اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺠﻬﻮد "اﻟﺘﺠﺎري" اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ،واﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺘﺮاث
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ،وإن ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣـﻈــﺎﻫــﺮه ،ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة ﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﺟﻴﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻤﻮﻣﻬﺎ
وآﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺪى ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺸﻔﺖ أن اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ارﺗﺒﻂ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ،
وﺑﺎﺗﺖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ــﺮزﻧ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺼــﺪرﻫــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،وﻣـﻄـﺒــﻮﻋــﺎﺗــﻪ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرا ﺣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﺗﻘﺪﻣﺖ أﺳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "رﺑﻊ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ" ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻛﺬﻟﻚ
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻤﻠﺔ "ﻳﺎ زﻳﻦ
ﺗﺮاﺛﻨﺎ" ،وﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،وﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

»زﻳﻦ« اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻨﺘﺪى
»ﺗﺎﻳﺒﻜﺎل« ٢٠١٩

ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »ﺗﺎﻳﺒﻜﺎل«
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ ﺷــﺮاﻛـﺘـﻬــﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺪى "ﺗــﺎﻳـﺒـﻜــﺎل" ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل ﻓﻦ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﺮوف واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،واﻟﺬي أﻗﻴﻢ
أﺧﻴﺮا ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪار اﻵﺛﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى "ﺗــﺎﻳ ـﺒ ـﻜــﺎل" ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟـﻔـﺌــﺔ اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺣـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿﺤﺖ "زﻳﻦ" أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت "ﺗﺎﻳﺒﻜﺎل" اﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ واﻟ ــﻮرش
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة "اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ" ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
واﻟﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﻮي ،واﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل ﻓ ـ ــﻦ ﺻـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮوف
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،واﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ورﺷﺔ
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺪى " ﺗــﺎ ﻳـﺒـﻜــﺎل" ﻣﻦ

اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ زﻳﻦ ﻟﻺﺑﺪاع )(ZINC
ﺑـﻤـﻘــﺮﻫــﺎ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺣــﺎﺿــﺮ
ﺑﺎﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻤﺼﻤﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻃﺎرق ﻋﺘﺮﻳﺴﻲ ،اﻟﺬي
ﺷﺎرك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
وﻓﻦ ﺧﻂ اﻟﺮﻗﻌﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ أﻟﻬﻤﺖ
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻹﺑــﺪاع ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
وأﻛﺪت "زﻳﻦ" أﻧﻬﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﺘــﺪى "ﺗــﺎﻳ ـﺒ ـﻜــﺎل" ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ
وﺟــﻪ ،ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟــﺪور ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ
اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻜــﺮس اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﻮد
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰز ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﺣﻴﺚ
ﻟ ــﻦ ﺗــﺪﺧــﺮ ﺟ ـﻬــﺪا ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟــﺮواﺑــﻂ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

اﻟﺠﺎﺋﺰة

وأﺳـ ـﻔ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻣﻤﺜﻼ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻋﻦ ﻓﻮز
ﻛﻞ ﻣﻦ:

اﻟﺠﺎﺋﺰة

اﻻﺳﻢ

ﻓﻮاز ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺴﺎوي

ً
ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1650دﻳﻨﺎرا

ﻓﺎرس ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻓﺮج

ﺑﺮﺟﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺮﺟﺲ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  500دﻳﻨﺎر

ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻴﻦ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻣﺠﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻓﻮاز زاﻳﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﻳﻘﺎت

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻄﺤﺎن

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﺣﺴﻴﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻀﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

اﻟﺸﻴﺨﺔ أﻣﻞ ﺻﺒﺎح اﻟﺼﺒﺎح

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﺳﻨﺎء ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻤﻨﻴﺮ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺴﺎوي

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻫﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﺮﻳﻒ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻫﻨﻮف ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺎر

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻼف

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺗﻤﺴﻤﺎﻧﻲ

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

 Ooredooﺗﻌﻠﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض  IDCﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻋﻠﻨﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض  IDCﻷ ﻣـ ـ ــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق  JW Marriottﻓﻲ 18
اﻟﺠﺎري ،وﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﺷﺮﻛﺔ
اﻷﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎث واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرات
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
) ،(IDCوﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ،ﻟـﻴــﺆﻛــﺪ اﻟـﺘــﺰام
 Ooredooﺑــﺮﻳــﺎدة اﻟﺘﺤﻮل
اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻦ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،واﻟـ ــﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟ ــﻰ إﺛ ـ ــﺮاء ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء.
وﺳـ ـﻴـ ـﺸ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ،
ﻣ ـﻤ ـﺜــﻼ  ،Ooredooر ﺋ ـﻴــﺲ
ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،وﻣﺪﻳﺮ أول إدارة
أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺎدو ﻧﺪاي.
وﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﺮق ﻷﺑـ ـ ــﺮز اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ــﻮاﺟـ ــﻪ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ،
ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻃـ ـ ــﺮ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل واﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻـ ـﻄـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ
اﻵ ﻟ ــﻲ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ،إﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗـﺠــﺎرب اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100دﻳﻨﺎر

»ﻫﻮاوي اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ HCIE

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻄ ـﻴ ــﻦ" :ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺪاء
ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا
اﻟـﻤـﻌــﺮض ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻤﻨﺤﻨﺎ
ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻧـﺨـﺒــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺪة ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻷﻣﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ
ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟـﻤـﻬــﻢ ،واﻟ ــﺬي
ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﻴﺮا ،وﻳﻮﻓﻴﺮ
اﻹرﺷــﺎدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﺎدة
اﻷﻣ ــﻦ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ودﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ".

ﻧـﻈـﻤــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻫـ ــﻮاوي ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
اﻟـ ـﺤ ــﺪث اﻷول ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات
ﻫــﻮاوي .ﺟﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎرزة
ﻣــﻦ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗـﺼــﺎﻻت
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن،
وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﻌﻤﻼء،
وذﻟﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﺒﺮاء ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣــﻦ "ﻫـ ــﻮاوي" HCIE -
ﻟﻌﺎم .2019
وذﻛﺮت "ﻫﻮاوي" أن  HCIEﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﺘﺪى
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗـﺒــﺎدﻟــﻮا ﻓﻴﻪ وﺟـﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ
وﺗـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﻮا ﻣـ ــﻊ ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮاء ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت .وﺗﻢ إﻃﻼع اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ
رؤﻳﺔ "ﻫﻮاوي" ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﻋﺮض أﺣﺪث دوراﺗﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ
وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة .HCIE
وأﻛـ ـ ــﺪت "ﻫـ ـ ـ ــﻮاوي" اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺒ ـﻨــﺎء ﺟ ـﻴــﻞ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت واﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎﻻت وﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪﻋ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل .وﻛـﺸـﻔــﺖ ﻫ ــﻮاوي
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـ ــﻦ  400ﻣ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﻣ ــﺆﻫ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
وﺣﺪه .وﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

ً
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗـﺼــﺎﻻت ،وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣ ــﻊ أﺟ ـﻨ ــﺪة اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ ،ﺷـ ّـﺠــﻊ

ﻣﺘﺤﺪﺛﻮ ﻫﻮاوي ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع
ﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت واﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﻮاوي.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻗﺎل أﻣﺠﺪ إﻗﺒﺎل )أول ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ(" :أود أن أﺷ ـﻜــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻫــﻮاوي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻟـﺘـﻘــﺪ ﻳــﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣــﻦ  HCIEﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .وأﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ أن ﻫــﺬا ﺳــﻮف ﻳﻠﻬﻢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وأن ﻳﺼﺒﺤﻮا أﻛـﺜــﺮ ﺧـﺒــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،وأن ﻳﺴﻌﻮا ﻟﻠﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﻮب" :ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ً
دورا
ً
ﻣﻜﻤﻼ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ .وﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺪور ﻣــﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ
اﻟـﻤـﺘـﺒــﺎدﻟــﺔ اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗ ــﺪرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإﻧﺸﺎء راﺑﻄﺔ
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻋﺎﻟﻴﺎ.
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ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻛـﺸــﻒ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺎﺷ ـﻴــﻮﻧــﺎل »«MSCI
ﻋ ــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻓ ــﺮص إﻋـ ــﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـ ــﻮق ﻣـ ـﺒـ ـﺘ ــﺪئ إﻟ ــﻰ
ﻧﺎﺷﺊ ،وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻫــﺬه ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ رﺳ ـﻤ ــﻲ ﺻـ ــﺎدر ﻋﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ،إن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ
اﻟ ـ ُـﻤـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤ ــﻞ ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﺗ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ
ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ ﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ
ُ
ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،2020
وﺳـ ـﺘـ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ »ﻣ ـ ـ ــﻮرﻏ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻲ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل« اﻟﺘﺸﺎور
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﺣــﻮل
اﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ ﺿـﻤــﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻌﺎم .2019
ووﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم
 ،2017ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪة ﺧﻄﻮات إﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻮق ،إذ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات:
 رﻓــﻊ اﻟﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻟـﺤـﺼــﺺ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻣــﻦ 49
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
 اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔاﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻵﻟﻴﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
ً
 ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔاﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات إﻟ ــﻰ اﻟـﻠـﻐــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎذج أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ أﺑ ـﺴ ــﻂ وﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟــﺔ

 ١٧ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ
ً
وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮن ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك  17ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ »زﻳﻦ«،
وﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،وأﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن،

واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ ،وﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت ،وﻫـﻴــﻮﻣــﻦ
ﺳﻮﻓﺖ ،وﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ،وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،وﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ,واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،واﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﻴﺰان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ .2017
 ﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻏ ـﻴ ــﺎب ﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢاﻟ ـﻤ ــﺪﻓ ــﻮﻋ ــﺎت ،وﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت ،ﺑ ـﻴــﺪ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻧـﻈــﺎم
وىﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون
ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ .2018
ﻛﺎن ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ دﺧﻮل ﻏﻴﺮﻣﺤﺪود ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول ،وﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻷﻣــﺎﻧــﺔ
ﻋـﻨــﺪ إﺟـ ــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ ،ﺑـﻴــﺪ أﻧــﻪ
ﺗــﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺪاول ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل اﻟﻮﺳﻴﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.
 ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﺧ ــﺎرج ﺳــﺎﻋــﺎت ﻋﻤﻞاﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺿﻤﻦ ﺣــﺪود  ،وﺑﺎت
ً
اﻵن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ.
ً
 ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﺤﻈﻮرا،ً
أﺻﺒﺢ اﻵن ﻣﺘﺎﺣﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻮق.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ،إن ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﻮرﻏــﺎن
ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻲ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل إﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺎﺷ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎل
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳــﻮف ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻮزن
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ »إم.
إس.ﺳﻲ.أي« ﻟﻼﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﺸﻜﻞ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮﻫﻦ ﻧﺤﻮ  23.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻣــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳﺘﻨﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ أو
دون اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن رﺳـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  27.5ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وﺳ ـﻴ ـﻀــﻢ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ 4
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى رأس
اﻟﻤﺎل ،و 5ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ،و9
ﺷﺮﻛﺎت ذات ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻄﻲ ،و 8ﺷﺮﻛﺎت
أﺧﺮى ﺻﻐﻴﺮة.
وﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ أن ﻳـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
ً
ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع ﻋـﻠــﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
واﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ـﻘــﺎت اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴ ــﺎ ،إذ
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ
إﻗـ ــﺮاض واﻗـ ـﺘ ــﺮاض اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ،وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻـﻔـﻘــﺎت ﺧـ ــﺎرج اﻟ ـﺴ ــﻮق »Off-
.«Market Trades
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول
ﺑـﻌــﺪ اﻹﻏـ ــﻼق ،ﻳـﺘــﻢ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ اﻹﻏ ــﻼق ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ً
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪاث ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﺗـ ــﺪاول
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ

اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرة ﻟ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻞ  ،REITSﻋـ ـ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﻣﺒﺪأ » DvP-2ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻘﺪي – إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﺳ ـﻬــﻢ« واﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث ﻣـﻔـﻬــﻮم وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي  ،CCPوﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ
اﻟﻮﺳﻄﺎء ،واﻟـﺘــﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ
ً
ﺧ ــﻼل اﻟ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠ ـﻴــﻦ ،وأﻳ ـﻀ ــﺎ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء  ،REPOوﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ
ﻣ ــﻊ ﺗــﺮﻗـﻴـﻤـﻬــﺎ ورﺑ ـﻄ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ،ﻣﻤﺎ
ً
ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜــﺲ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب
رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﻠﻐﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ »اﻟﻔﻮز«...
وﺗﻐﺮم »اﻟﻮﺳﻴﻂ«  ٣آﻻف دﻳﻨﺎر
أﻟ ـﻐــﺖ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮز ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺷﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺧ ـ ــﺺ ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻟـ ـ ـ ــﺪى ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗـﻠـﺘــﺰم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ أﻣــﻮال اﻟﻌﻤﻼء
وأﺻﻮﻟﻬﻢ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ
ﺑﻤﺴﻜﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو ﺣﻔﻈﻬﺎ،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﺧ ـ ــﻼل ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ

ﺻــﺪور ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺷـﻬــﺮي ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻ ــﺪور ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻋﻦ إﻧﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﺄﻣ ـ ـ ــﻮال اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء
وأﺻــﻮﻟـﻬــﻢ ﺣـﺘــﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ

 2019 /3 /14ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎ ﻟـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ ) 2018/18ﻣﺠﻠﺲ
ﺗ ـ ـ ــﺄد ﻳ ـ ـ ــﺐ( )  2018 /27ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ(
ﺿــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ ﻟــﻸﻋـﻤــﺎل
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف
دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼء ﻣﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﺬة ﻣـ ــﻦ أﺣ ــﺪ
اﻟﻌﻤﻼء".
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) (5ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة

) (6-3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
)ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫ ــﺎب( ،وﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )(40 3-
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺎب اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎدس ﻋ ـﺸــﺮ
)ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫ ــﺎب( ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم
ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻼء ﻣ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻــﺎﺣـﺒــﺔ ﺣـﺴــﺎب ﺗـ ــﺪاول ،وذﻟــﻚ

»ﻓﻼي دﺑﻲ« ﺗﺪﺷﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
دﺷـﻨــﺖ "ﻓ ــﻼي دﺑ ــﻲ" رﺣﻼﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻴﻦ د ﺑــﻲ واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷوزﺑﻜﻴﺔ ﻃﺸﻘﻨﺪ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ
أول ﻧ ــﺎﻗ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات ﺗــﻮﻓــﺮ
رﺣﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن،
وﻏ ــﺎدرت اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ 11
ﻣﺎرس ،ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ  3ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ) ،(DXBﻟﺘﻬﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﻃﺸﻘﻨﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ).(TAS
وﻏ ــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ وﻓﺪ
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻣ ــﺎرات،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻠﻄﺎن
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮري ،ووﻓـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎري
رﻓ ـﻴ ــﻊ ﻳ ـﻀــﻢ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻏــﺮﻓــﺔ
ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ دﺑــﻲ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧــﺮى،
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ.
وﻋـ ـﻨ ــﺪ وﺻـ ـ ــﻮل اﻟ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﻣﻄﺎر ﻃﺸﻘﻨﺪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ وﻓ ـ ــﺪ أوزﺑـ ـﻜ ــﻲ
رﻓ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺷـﻬــﺮت ﻓــﺎﻓـﻴـﻴــﻒ ،واﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﻓــﻮق
اﻟ ـﻌ ــﺎدة وﻣ ـﻔــﻮض اﻹﻣ ـ ــﺎرات ﻟــﺪى
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻴﺮﺑﻲ.
وأﻛــﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻣﺎرات
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺠ ــﻮي اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻫــﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﺣﻼت اﻟﺮﺑﻂ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺪ ﻳﺪﺷﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻃﺸﻘﻨﺪ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮي ،ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـﻄ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﺴـﻤـﻌــﺔ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ واﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻮﺟﻬﺎت.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻗ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻻ ﻳـ ـ ــﺰال ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ رﻛ ـﻴ ــﺰة
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
اﻹﻣ ــﺎرات ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ،
ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
وإﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﺷـ ــﺮاﻛـ ــﺎت ﻣـ ــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ ،وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع أﻳ ـﻀ ــﺎ إﺣ ـ ــﺪى اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺠﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

واﺿــﺎف ان اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﻓﻼي
دﺑﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ دﺑﻲ وﻃﺸﻘﻨﺪ
ﻳـﻤـﺜــﻞ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎرات ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ
آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻠــﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮص ،ﻣ ـﺜــﻞ إﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎرات
وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺪور "ﻓﻼي
دﺑﻲ" اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺠﻮي
ﻟـ ــﻺﻣـ ــﺎرات ﻣ ــﻊ وﺟـ ـﻬ ــﺎت ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺑﺪوره

ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻼي دﺑ ــﻲ
ﻏﻴﺚ اﻟﻐﻴﺚ" :أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﺷﺮﻳﻚ
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻫ ـ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺﻣـ ـ ــﺎرات ،وﺑـ ــﺪء
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻰ ﻃﺸﻘﻨﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ".
وأﺿﺎف اﻟﻐﻴﺚ" :ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون
ﺑﺄن ﻧﻜﻮن أول ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات
ﺗﻄﻠﻖ رﺣــﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ دﺑﻲ
وﻃﺸﻘﻨﺪ ،ﻟﻨﻔﺘﺘﺢ ﺳﻮﻗﺎ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﺪوم ﻓﻲ وﺳﻂ آﺳﻴﺎ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣ ــﻦ رؤﻳ ـ ــﺔ دﺑـ ــﻲ ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻞ ﺗــﺪﻓــﻖ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ".

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﻘﺪم اﻟﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻄﻮاﻗﻤﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﻋﺮض اﻷزﻳﺎء ﻓﻲ »«ITB
ﻋـ ــﺮﺿـ ــﺖ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـ ــﺰي اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻟﻄﻮاﻗﻤﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻋــﺮض اﻷزﻳ ــﺎء
اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺮض ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ) (ITBﻓــﻲ
ﺑ ــﺮﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ  6ﻣ ـ ـ ــﺎرس ،ﺑـﺤـﻀــﻮر
وزﻳــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻣﺤﻤﺪ أرﺳﻮي.
وﻗ ـ ــﺪم  11ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ وﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ
ﻃﻴﺮان اﻷزﻳــﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻀﻴﻮف
ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﺑ ـ ـ ــﻮرﺻ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ أرض
اﻟـﻤـﻌــﺎرض ﺑﺒﺮﻟﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺸﻰ
ﺑﻄﻮل  6أﻣﺘﺎر ،وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه
اﻷزﻳ ــﺎء ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ إﻳـﺘــﻮري ﺑﻴﻠﻮﺗﺎ،
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻤ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻣـﻴــﻼﻧــﻮ ،اﻟ ــﺬي ﻋﻤﻞ ﻣــﻊ ﻣﻀﻴﻔﻲ
وﻣﻀﻴﻔﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻋﻦ ﻗﺮب أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﺗ ـﻨ ــﺎﻏ ـﻤ ــﺎ
ﺑـﻴــﻦ اﻷﺳ ـﻠــﻮب واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ وراﺣ ــﺔ
اﻟﻠﺒﺎس ،ﻣﻊ إﻟﻬﺎم ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ

اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣــﻦ ا ﻟـﺜـﻘــﺎ ﻓــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
وﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـ ــﺰي اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻟـﻠـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷﻧ ـ ـﻤ ـ ــﺎط اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟ ــﻸﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻴ ــﺪوﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰﺟ ــﺎج واﻟ ـﺨ ــﺰف
وﻓﻨﻮن اﻟﺨﻂ ﻣﻊ ﻧﻘﻮش وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻗﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة.
وﺗــﺪﻣــﺞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑﻴﻦ
أﺷـ ـﻜ ــﺎل وأﻟـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺒ ــﻮﺳ ـﻔ ــﻮر ﻣــﻊ

"ﺗـﻔـﺼـﻴــﻞ ﻣ ـﺘــﺪﻓــﻖ" ﻳـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟــﻼﻣـﺘـﻨــﺎﻫـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘــﺪﻓــﻖ ﻋﺒﺮ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺪن
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟـﻐــﺮب .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟـ ـﺜـ ـﻴ ــﺎب ،ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟـﻘـﺒـﻌــﺎت واﻟ ـﻘ ـﻔ ــﺎزات واﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﺐ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻛﺴﺴﻮارات.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﻟﺸﺆون اﻻﺗـﺼــﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺪا
ُ
ﻛ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ـﺠ ــﻮ" :ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮف اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑـﺨــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ وﺗـﺠــﺎرﺑـﻬــﺎ
اﻟﻔﺮﻳﺪة ،وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟـﻨــﺎ أن ﻳـﺤـﻈــﻰ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻻ ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﻞ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺘــﻦ
ﻃﺎﺋﺮاﺗﻨﺎ".

ﻟ ـﻌــﺪم ﻣــﻼء ﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪاول ﺑـﻬــﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻧﺤﻮ  1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺠﻠﺴﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاول اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
 2017/12/12ﻣ ــﻊ ا ﻟـﻤـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت
اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ واﻟ ـﻤــﺪوﻧــﺔ
"ﺑﻨﻤﻮذج ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ".

وﺳ ـﻴ ـﺴــﺎﻋــﺪ رﻓـ ــﻊ ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ ﺳــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ » «MSCIﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﺬاب ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺤﺎﻓﻆ أﺳﻬﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻷﺳــﻮاق ﺷﺒﻪ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
و ﻳـ ـﻌـ ـﻨ ــﻲ اﻹدراج ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣ ــﺆ ﺷ ــﺮ
اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ دﺧ ــﻮل اﻟ ـﺒــﻼد ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري،
ً
ﺧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮ ﺻـ ـ ــﺎ أن أ ﻏـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺐ ا ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻻﺗـﻀــﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

اﻟﺠﺎﺳﻢ» :اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻛﺎب
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺠﺎﺳﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻼت ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻛﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻳﺮادات.
وﻗﺎل اﻟﺠﺎﺳﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـ84
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟ ـﺠــﻮي ﻓــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺮوت ،إن
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺮور  65ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻛﺎب.
وﺣﻮل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ،أوﺿﺢ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  10ﻣﻦ
رؤﺳــﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺸﺄن
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻴﺮان ،وﻫﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد«.
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃـﻴــﺮان اﻟـﺸــﺮق اﻻوﺳــﻂ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮت ،ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ،إن »اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻃﺎر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮرات اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
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أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﺑﺮادﻟﻲ أوﻟﺴﻮن

»ﺳﻴﺮاوﻳﻚ« ،وﻫﻮ ﺗﺠﻤﻊ
ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﺗﻜﺴﺎس ﺣﻴﺚ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري.

»إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ«
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ
ﻹﻧﻔﺎق ﺣﻮاﻟﻲ
 220ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ً
اﻟﻰ  225ﻣﻠﻴﺎرا
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻳـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ﻣ ـ ــﻦ ﻛ ـﺒ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻧـ ـﻔ ــﻂ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺒ ــﺮى
ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺟــﺮاء ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻣ ـﺨ ـﺘــﺺ ﺑ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻫ ــﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﺠﺎدﻟﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺼﻮرة
ﻧ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ
وﻣـ ـﺨ ــﺎوف اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻘﻠﻖ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ
ﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺧ ــﻲ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة وﻗـ ـﻠ ــﻖ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﺿــﺮار
ﺑـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
وﺗـﻘـﺴـﻴـﻤـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮر ﻳـﻨــﺎﻗـﺸــﻪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺳـﻴــﺮاوﻳــﻚ" ،وﻫــﻮ ﺗﺠﻤﻊ
ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻓـ ــﻲ ﻫ ـﻴ ــﻮﺳ ـﺘ ــﻦ ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ
ﺗﻜﺴﺎس ﺣﻴﺚ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎدة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري.
وﻗﺎل اﻟﺪر ﺳﺎﺋﺘﺮ وﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻳ ـﻜ ــﻮﻳ ـﻨ ــﻮر
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،إن "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ
أزﻣ ــﺔ ﺛـﻘــﺔ " ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻌـﺘــﺰم اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ــﻲ ﺑ ــﻲ ﺑــﻮب
دادﻟ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة إﻟ ـ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻨﺎخ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺿـ ــﺎف ﺳــﺎﺋ ـﺘــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻳ ــﻮم اﻷﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،أن "ﻋﻠﻴﻨﺎ
ً
دﻓ ــﻊ أن ﻧ ـﻜ ــﻮن ﺟ ـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﻞ،
وﻓ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﺪ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮد ﺟ ـﻴ ــﺪة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
رﻓﺾ ﻓﻲ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻹدارات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻞ وﻋﺪم
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ".
وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﻳـﻄــﺮح دادﻟــﻲ
ً
ﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺬﻳ ـ ــﺮا ﺣـ ـ ـ ــﻮل ﺗـ ـ ـ ـ ــﺮدي اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ

ً
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أﺳﻠﻮب
"ﻣﺘﻘﺪم وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﺧ ـﻔــﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻰ
اﻃ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎﺗ ــﻪ .وﻳ ــﺮى
ﺳــﺎﺋـﺘــﺮ ودادﻟ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻘــﺎد واﻟـﺸـﺒــﺎب
ً
ﺳﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻀﺐ
واﻹﺣـﺒــﺎط ﻣﻦ ﻋــﺪم اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاء
ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺎرﺗ ــﻦ وﺗ ـﺴ ـﻴــﻼر وﻫــﻮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ روﻳــﺎل داﺗﺶ ﺷﻞ ﻓﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻳ ــﻮم اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
إن "اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻛ ـﻜ ــﻞ ﺗ ـﻘ ــﻒ ﻋـﻨــﺪ
ﻣﻨﻌﻄﻒ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟ ــﻼﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل إﻟ ـ ــﻰ ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﻣ ـﺘــﺪﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ".
وﺷ ــﻞ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﺘــﻲ واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻟﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺷﺎد ﺑﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻮﺿ ــﻊ ﺗﺸﻜﻴﻚ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ
إﻟﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وﻳ ـﻘــﺮ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﻮ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺷ ــﻞ ﺑــﺄن
ً
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﻮف ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻳ ـﻘــﻮﻟــﻮن إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻗﺎل وﺗﺴﻴﻼر" :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
أن ﻧﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
ً
ﻋ ــﺎم  2040إذا ﻟــﻢ ﻧـﺒــﺮع ﺣـﻘــﺎ ﻓﻲ
ﺗــﺰوﻳــﺪ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮن ؟ وإذا أردت أن ﺗـﻜــﻮن
ً
راﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ 20
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺈن ﻫﺬه ﻫﻲ أﺻﻮل
اﻟﻠﻌﺒﺔ".
وﺗ ـﻀ ــﺮر اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺑ ـﺸــﺪة ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة

ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر .وﺷﻜﻠﺖ
أﺳﻬﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑــﻮرز
 "500ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وأﻓﻀﺖ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻷداء اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻣ ــﻦ وﺣ ـ ـ ــﺪات اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل،
ً
وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟـﺼـﺨــﺮي اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ إﻟــﻰ ﺧــﺮوج
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀ ـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗـ ـﻬ ــﺪد
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ،
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺗـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ،
ﻣـﺜــﻞ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ،
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻄ ــﺮﺣ ــﻪ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﻮن
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺮاﻟ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﺗ ـﻬــﺪد ﺑــﺎﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣـ ــﻊ ﻋ ــﺪم
ﺣـﺼــﻮل اﻷﻓ ـﻜــﺎر ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺒــﺪو ﻋﻠﻰ
أرﺿﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ ﺗ ـ ــﺄﺛـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻀـ ـﻐ ــﻂ
اﻟـﻤـﺘـﻨــﺎﻣــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ أﻛـﺜــﺮ
ً
وﺿﻮﺣﺎ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﻼن
اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺗ ــﺮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم
ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ.
وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق ﻓ ــﻲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ ﺑـﻤـﻠـﻴــﺎرات اﻟـ ــﺪوﻻرات
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻛــﻮرب.
وﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
ﺳﻮف ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﺧــﺎرج
ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗﻮﺟﺪ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻧـﻤــﻮ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑﺴﺒﺐ

اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎخ واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧــﺮى.
وﻳـ ـ ــﺮى اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ أن اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮف ﻳﺒﻠﻎ
ذروﺗﻪ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـ ــﺮى اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ اﻵﺧ ـ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟـﻤـﺘــﻮاﺿـﻌــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻋــﺎم
 2040ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺑــﺄن اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻘﺪ
أ ﺣـﺠــﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـﺸ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ،
ﺑﺤﺴﺐ آﻣــﻲ ﻣــﺎﻳــﺮز ﺟﺎﻓﻴﻪ وﻫﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻋﺎدة
اﻟ ـﺘ ــﺪوﻳ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ وﺣـﺘــﻰ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺑﻌﺎد ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﻚ ﺑﺼﻮرة
رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺟ ــﺎﻓ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮت
ً
أﺧﻴﺮا ورﻗﺔ ﺣﻮل أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻨﺎخ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري،
إن اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ "ﺗ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟﻀﻐﻂ
ﻫ ــﺎﺋ ــﻞ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻈـﻬــﺮ
ﻣــﺮوﻧــﺔ أﻛ ـﺒــﺮ وزﻳـ ــﺎدة ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎر
ﺗﻘﺪم ً
أداء أﻓﻀﻞ".
وﻗــﺪ واﻓـﻘــﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﻓﻲ
اﻵوﻧـ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺎﻃــﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ
ﻟــﺮ ﺑــﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ
أﻫ ــﺪاف ﺧﻔﺾ اﻻﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ  200دوﻟ ــﺔ ﻓﻲ
اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎخ واﻟـﺘــﻲ
اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى أﻫــﺪاف
ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﻋﺒﺮت ﻋﻦ
دﻋﻤﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﺴﺘﻤﺮ

ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋ ــﻦ زﻳ ـ ـ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات ﻓــﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .وﺗﻘﻮل إن اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺗ ــﺪﻋ ــﻮ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣــﻦ ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ
إﻟــﻰ روﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺧ ـﺘــﻼف ﺣﻮل
اﻷﺳـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮب اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ

ﺑﻲ ﺑﻲ واﻛﺴﻮن وﺷﻴﻔﺮون وﺷﻞ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ ﻟﻠﺰﻳﺖ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
•

ﻧﻚ ﻛﻨﻨﻐﻬﺎم

اﺳﺘﻘﺮ ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﻮض
ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎج
ﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﻤﻮ .وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎج
ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎزدﻳﺎد إﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﺒﺮى ﻻ إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ.
وﻋﻘﺪت ﺷﻴﻔﺮون واﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﻳﻮم
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻃـ ــﺮﺣـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ـ ـﺘـ ــﺎن ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺼ ـﻴــﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن.
وﺗﺘﻮﻗﻊ ﺷﻴﻔﺮون أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺠﻢ
اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻮض ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  900أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أي ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ
اﻛـﺴــﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑـﻠــﻮغ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ اﺗﺠﺎه
ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ
ً
اﻟﻮﺣﻴﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮر ﺣﻘﺎ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺗﺄﺧﺮت ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص.
وﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ﻓـﻬـﻤــﺎ ﺗ ـﻌ ــﻮﺿ ــﺎن ﻋﻦ
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺎﺋـ ــﻊ .وﻗـ ـ ــﺪ أﺑـ ـﻠ ــﻎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون ﻣﺎﻳﻚ و ﻳــﺮث
ﺻﺤﻴﻔﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ،أن "ﻟﻌﺒﺔ

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى.
وأن اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺐ إﻟــﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي
ﻳ ـﺨــﺮج ﻣ ــﻦ ﻛـﺘــﻞ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓ ــﻲ أﻗ ــﺮب وﻗــﺖ
وأن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻟــﺬي ﻳﺼﻨﻊ
اﻵﻟﺔ اﻷﻗﻮى".
وﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻛﺴﻮن وﺑﻲ ﺑﻲ
وروﻳــﺎل داﺗــﺶ ﺷﻞ وﻛﺬﻟﻚ أوﻛﺴﻴﺪﻧﺘﺎل
ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﺼﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻗﺒﻞ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ً
واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺷﻜﻠﺖ 16
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ
دﺧ ـ ــﻮل اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻧﻤﻮ
ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺳﻮف ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﺗﻤﺜﻞ
ً
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻵن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮض.
وﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻛﺴﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺎس  48ﻣﻨﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺮﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  466ﻣﻨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض ﻛﻠﻪ.
وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳــﺎدة ﻋــﺪد ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﺎ
ﻫﻨﺎك إﻟﻰ  55ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗﻘﻮل ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون ،إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2015وإﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺨﻔﻀﻬﺎ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺤﻠﻮل  2020وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺎد .وﺗﻘﻮل اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ إﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺴﺐ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط
ً
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ  35دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ذاﺗ ـ ـ ــﻪ أرﻏ ـ ـﻤـ ــﺖ ﺿ ـﻐــﻮط
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺣـ ــﻮل اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح واﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق ،وﻣﻊ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻔــﺮ واﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻗ ــﺪ ﻳـﻨـﺴـﺤــﺐ ذﻟـ ــﻚ ﻋﻠﻰ
آﺑ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤــﻮروﺛــﺔ ،واﻷﺳـ ــﻮأ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ أن
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﺑ ــﺪأت ﺗــﻮاﺟــﻪ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻵﺑﺎر
اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻰ أرﻗﺎم اﻧﺘﺎج ﻣﺤﺒﻄﺔ وﻗﺪ
أدى وﺿﻊ اﻵﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وﻣ ـ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﻮاﺿـ ــﺢ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﻪ ذﻟ ــﻚ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻷن ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻹﻧـﺘــﺎج ﻟــﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻗ ــﺪ ﻻ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻣ ـﻬــﺪدة
ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺒﺮﻳﺎت ﺷﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺑـ ــﺎزدﻳـ ــﺎد ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت
ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎورة ﺗ ـﺴ ـﻤــﺢ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎدة ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ً
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ــﻞ إن ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ
اﻟﻤﻮارد واﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﻴﺮﻣﻴﺎن ﻣﻨﺬ
ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷرض
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﺎرع اﻻﻧﺪﻓﺎع
ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻮض .وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
أرض رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺮﻣﻴﺎن .وﻳـﻘــﻮل ﺟﺎي
ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن وﻫ ــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن ﻣﺮﻛﺰ أرض اﻟﺸﺮﻛﺔ
"ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﻟﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ".
وﻫﻜﺬا ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺌﺘﺎن ﺗﺘﺴﺎﺑﻘﺎن آن واﺣﺪ،
ﻓﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق،
وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻧ ـﻜ ـﻤ ــﺎش ﻧ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌــﻮﺿــﻪ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﺪى ﻛﺒﺮﻳﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت .وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﻛـﺴــﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ
ﻋ ــﻦ ﺧ ـﻄــﻂ ﻹﻧ ـﻔ ــﺎق ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ 220
ً
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻰ  225ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗــﺮﻓــﻊ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز إﻟــﻰ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم أي ﺑﺰﻳﺎدة  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻴﻮم.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ دارﻳــﻦ وودز ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ

» «AT&Tﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻠﻔﺎز
•

ﺟﺎرﻳﺪ ﻧﻴﻮﻣﺎن

ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻳﻪ ﺗﻲ آﻧﺪ ﺗﻲ
ﺑــﺰﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر "داﻳﺮﻛﺖ
ﺗ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ" ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
ﻟﺠﻌﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﺤﻲ ﻣﺮﺑﺤﺔ .وﺑﺤﺴﺐ
ً
ﻣــﺎ ورد أوﻻ ﻓــﻲ ﻛــﻮرد
ﻛ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮز ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮز ﺛ ـ ـ ــﻢ ﺗ ــﻚ
ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـ ـ ــﺶ ﺳـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ
ﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ داﻳــﺮﻛــﺖ ﺗﻲ ﻓﻲ )أو دﻳــﺮك ﺗﻲ ﻓﻲ
ﻧﺎو( اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺨﻄﻮﻃﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓــﻊ  10دوﻻرات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺸﻬﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  12أﺑﺮﻳﻞ ﻓﺼﺎﻋﺪا.
وﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮات ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 12
ً
ﻣﺎرس ﻓﺼﺎﻋﺪا ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺷﺮﻛﺔ اﻳﻪ ﺗﻲ
آﻧﺪ ﺗﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺑﺨﻄﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ
ﺗﺪﻋﻴﺎن دﻳــﺮك ﺗﻲ ﻓﻲ ﻧــﺎو ﺑــﻼس ودﻳــﺮك ﺗﻲ
ﻓﻲ ﻧﺎو ﻣﺎﻛﺲ.
ً
وﺳﺘﻜﻠﻒ دﻳﺮك ﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻼس  50دوﻻرا ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ ،وﻫــﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻗﻨﺎة ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺤﻄﺎت إذاﻋ ــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷﺒﻜﺎت
أﺧﺒﺎر ﻛﻴﺒﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋــﺪة ﻗﻨﻮات رﻳﺎﺿﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ )اي اس ﺑــﻲ ان و اف اس  1و ان ﺑﻲ
ﺳﻲ اس ان(.
ً
وﺗﻜﻠﻒ دﻳﺮك ﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﺎو ﻣﺎﻛﺲ  70دوﻻرا
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ،وﺗ ـﻀ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات
اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻷﺧ ـﺒــﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺳﺘﺸﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺶ
ﺑــﻲ او وﺑــﻮﻣــﺮاﻧــﻎ اﻟﻠﺘﻴﻦ اﺳـﺘـﺤــﻮذت ﺷﺮﻛﺔ
اﻳﻪ ﺗﻲ آﻧﺪ ﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻳﻢ وارﻧﺮ،
ً
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻛﺲ ﺳﻴﻨﻴﻤﺎﻛﺲ أﻳﻀﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺘﺎن

اﻟﺠﺪﻳﺪﺗﺎن أي ﻗﻨﻮات ﻣﻦ اﻳﻪ ام ﺳﻲ واﻳﻪ آﻧﺪ
ً
اي ودﻳﺴﻜﻔﺮي أو ﻓﻴﺎﻛﻮم .وﺗﻢ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻗﻨﻮات ﻟﻴﻎ -ﺳﺒﻴﺴﻴﻔﻴﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ
ان اف ال وان ﺑﻲ اﻳﻪ ﺗﻲ ﻓﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻳﻪ ﺗﻴﺂﻧﺪ ﺗﻲ ،إن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ.
ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻟ ــﺪى دﻳـ ــﺮك ﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻧــﺎو
ً
ﻟــﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻣـﻔــﺎﺟــﺄة ﻛـﺒــﺮى ،ﻧـﻈــﺮا ﻷن اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻳـ ــﻪ ﺗ ــﻲ آﻧـ ــﺪ ﺗ ــﻲ راﻧ ـ ــﺪال
ﺳﺘﻴﻔﻨﺴﻮن ﻗــﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ان اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ورﻓــﻊ اﻷﺳﻌﺎر
ً
ً
اﻟﻰ  50دوﻻرا أو  60دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ وﺳﻂ
ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن دﻳــﺮك ﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻧــﺎو ﺧﺴﺮت
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑــﺄﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر
ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ وإﻟـ ـﻐـ ــﺎء اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻮﻣ ــﺎت ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘــﺮﻛـﻴــﻦ
اﻟﺠﺪد .وﺑﻴﻦ ﺳﻠﻨﻎ ﺗﻲ ﻓﻲ و ﻳﻮ ﺗﻴﻮب ﺗﻲ ﻓﻲ
وﻫﻴﻮﻟﻮ ﻣﻊ ﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ وﺑﻼي ﺳﺘﻴﺸﻦ ﻓﻴﻮ
وﻓﻴﻠﻮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻵن أرﺧﺺ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻮرد ﻛﺎﺗﺮز اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻬﺎ.
)ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ(

اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﻠﻴﺪي ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺪر
ازدﻫﺎر ﻧﻔﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮوﺳﻴﺎ
•

ﻓﺎﻧﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻜﺴﻴﺘﻴﺎن

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ دون ﺷﻚ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ً
اﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻳﺸﻜﻞ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺗﻬﺪﻳﺪا
ً
ً
ﺧﻄﻴﺮا .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ،ﺣﺪدت روﺳﻴﺎ ﻓﺮﺻﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺠﻠﻴﺪي ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .وﺗﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺪﻓﺎع ،ﻓﻲ
وﻗ ــﺖ ﺗـﺤـﺴـﻨــﺖ ﻓ ــﺮص اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ.
وﻟ ــﺪى روﺳـﻴــﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  90ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ و 47ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،
وﺗﻤﻠﻚ روﺳﻴﺎ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 48ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ و 43ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻳﻌﺎدل ﻫﺬا  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ و 40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻐﺎز .ورﻏﻢ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈن ﻇﺮوف
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺮاج
وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ روﺳﻴﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺪة
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺿـﻤــﺎن اﻟـﺤـﺼــﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ واﻷﻛ ـﺜ ــﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ .وﺗﺪﻋﻢ روﺳﻴﺎ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻘﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻣﻮﻧﻮﺳﻮف ﺗﻤﺎﺛﻞ
اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻔﺮﻳﺪ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ،وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﺗﻢ ارﺳﺎل زورق ﺑﺤﻮث أرﻛﺘﻴﻜﺎ ﻓﻲ .2007
وﺗﻘﻮم روﺳﻴﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ
ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .واذا أرادت اﻟﺪول
اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻄﺎرات وﻛﺎﺳﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ

ﺳﻮف ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .ورﻏﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﺈن
ً
ً
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻧﺬﻛﺮ ﻋﺪة ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﺜﻞ "ﻳﺎﻣﺎل ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل" ﻣﻦ ﻧﻮﻓﺎﺗﻚ وﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺖ
ﻏﺎزﺑﺮوم ،ﻓﺈن أﺧﺮى ﻣﺜﻞ روزﻧﻔﺖ واﻛﺴﻮن ﺣﻘﻘﺖ
أداء أﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ.
ً
وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ اﺗـﻤــﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ
دون ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ واﺳـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺎﻣﺎل ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﺠﻠﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓــﻮق آﻻف
اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ أول ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻄﻠﺐ ﺷﺤﻦ اﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
اﻟﻤﺴﺎل أﻳﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺰوارق :ﻧﺎﻗﻼت
ﻛــﺎﺳــﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎل اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺑﺤﺎر ﻓﻲ ﺟﻠﻴﺪ ﻳﺼﻞ ﺳﻤﻜﻪ اﻟﻰ 2.1
ﻣﺘﺮ وﻳﺘﺨﻄﻰ أﺳﻮأ ﻃﻘﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ.
وﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻏﺎزﺑﺮوم

اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺒﺪو أن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻮا.
وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل

ﻧـﻔــﺖ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓــﺮﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻬﺒﻂ درﺟــﺔ اﻟـﺤــﺮارة اﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣﻦ
 50درﺟــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .وﻳﺘﻢ ارﺳــﺎل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﻧﻮﻓﻮﺑﻮرﺗﻮﻓﺴﻜﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺎﻣﺎل
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻄﻮل  100ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ إﻟﻰ
ﻣﺤﻄﺔ آرﻛﺘﻴﻚ ﻏﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻲ ﺑﻮرت .وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻀﺤﻠﺔ ﻳﺘﻢ ارﺳــﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺎﻓﺔ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ً
أوﻓﺸﻮر ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ أوب اﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ  80ﻣﺘﺮا
ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ داﻓﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﺤـﻤـﻴــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ زوارق
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻰ
ﻣﻴﺮﻣﺎﻧﺴﻚ ﻋﺒﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺰن أﻣﺒﺎ اﻟﻌﺎﺋﻢ وزورق اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻻ.
وﻓﻲ وﺳﻊ أﻣﺒﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،وﻫــﻲ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ
ﺳﻔﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﺳﺮة ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ .وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻋﺎدة ﻛﺎﺳﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻰ ﺧﻠﻴﺞ
أوب ﻟﺤﻤﻞ ﺷﺤﻨﺔ اﺧﺮى وزﻳﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.

وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻏ ـ ــﺎزﺑ ـ ــﺮوم ﻧ ـﻔ ــﺖ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻨــﺪر
داﻳﻮﻛﻮف ﻓﺈن "اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪور
اﻟﺤﻴﻮي ﻫﻨﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ ﺷﺤﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺮ ﻛﺎرا ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﻄﻘﺲ .وﺑﻨﺎء ﻛﺎﺳﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ
ً
ً
ً
ﺗﻠﻚ ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻌﺎل
ﻟﻤﻴﻨﺎء ﻧﻮﻓﻲ".
وﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،أﻣﺮت ﻋﻤﻼﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﺼﻨﻊ زوج آﺧ ــﺮ ﻣــﻦ زوارق
ﻛﺎﺳﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﻘﻮﻳﺔ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺳﺎﻧﻴﻜﻮف وأﻧﺪري
ً
ﻓﻴﻠﻜﻴﺘﺴﻜﻲ .ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ روﺳﻨﻔﺖ أﻳـﻀــﺎ ﺻﻨﻊ
أرﺑﻌﺔ زوارق ﻛﺎﺳﺮة ﻟﻠﺠﻠﻴﺪ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض ﺗﺴﻠﻢ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم
 .2020وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺒﺪو أن ﺷﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﻮل ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ زوارق ﻛﺎﺳﺮات اﻟﺠﻠﻴﺪ
ً
ً
ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ.
)أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ(

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻮﻫﻢ اﻟﻨﻘﺪي
ﻳﺤﺪث ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ
إﻏﻔﺎل أﺛﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث
اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺑﺴﺒﺐ
ﱠً
اﻟﻨﻘﺪي ،ﻇﻨﺎ ﺑﺄن
ً
اﻗﺘﺼﺎدا أو ﺳﻠﻌﺔ
أو ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوي
أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ ،وأن اﻷﺳﻌﺎر
ﻻﺑﺪ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻛﺜﺮ
وأﻛﺜﺮ ،دون أﺧﺬ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻫﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت أزﻣﺎت
اﻟﻜﺴﺎد ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ
اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺄﺻﻞ
ﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎم .2008
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ً
تشهد القاهرة حاليا مجموعة يخطو الفنان عبدالله
الطليحي بثبات في الوسط
من المعارض التشكيلية ،إال
أن هناك معرضين ّ
الفني ،لديه مجموعة من
تصدرا
القناعات التي يسير وفقها،
المشهد ،هما «حكايات
وطموحه ال حدود له.
الخريف» و«ترانزيت».
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حصد مسرح الشباب 8
جوائز من أصل  ،31بينها
الجائزة الكبرى ،في "أيام
المسرح للشباب".

22

نظمت رابطة األدباء ،ضمن
موسمها الثقافي ،ندوة عنوانها
"إضاءات إبداعية حول وليد
الرجيب" ،شارك فيها د .فاتن
النوري والكاتب منير العتيبي.

ويليام ميسي يساند هوفمان خالل
جلسة استماعها في قضية الغش

ليندا كارديليني

نادين لبكي

نيك جوناس وبريانكا تشوبرا

ليندا كارديليني تنتظر « Theنادين لبكي تحتفل بعرض نيك جوناس أهدى لبريانكا
« »Curse of La Lloronaكفر ناحوم» في األردن تشوبرا «مايباخ»
روجت شركة " "Warner Brosأحدث إنتاجاتها السينمائية
هذا العام ،وهو فيلم الرعب والغموض "The Curse of La
 ،"Lloronaبطولة النجمة ليندا كارديليني ،بنشر فيديو
مجمع لردود أفعال الجمهور عبر حساباتهم المختلفة في
"انستغرام" ،وعلقت" :انتظروا عرض الفيلم  19أبريل".وتدور
أحداث الفيلم حول استقطاب أخصائي اجتماعي وأطفاله
للبحث وراء إحدى الظواهر غير الطبيعية ،ليكتشفوا وجود
قوى غامضة تحاول السيطرة عليهم ،ويشارك في بطولة
الفيلم ليندا كارديليني ،باتريشيا فيالسكيز ،ريموند كروز،
جون مارشال جونز.

احتفت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بالعرض األول
لفيلمها "كـفــر ن ــاح ــوم" فــي األردن ،بـنـشــرهــا ص ــورا عبر
حسابها الرسمي على "انستغرام" للعرض الخاص الذي
شهد حضورا كبيرا ،وعلقت نادين على الصور" :العرض
الخاص لكفر ناحوم في األردن" .وتدور أحداث الفيلم في
إحــدى المناطق التابعة للعالم العربي ،والتي تقع تحت
أزمات سياسية واجتماعية طاحنة ،ويتتبع الفيلم حياة
طـفــل يـعـيــش ف ــي قــريــة ف ـق ـيــرة ،وي ـق ــرر ال ـت ـمــرد عـلــى نمط
الحياة الذي يخضع له ،حيث يقوم برفع دعوى قضائية
ضد والديه.

نشرت الفنانة العالمية بريانكا تشوبرا ،عبر حسابها
في "تويتر" ،صورة لسيارة أهداها لها زوجها نيك جوناس.
وعلقت بريانكا على الصورة" :عندما تتزوجي الرجل
المناسب ستحصلين على مايباخ ...أحبك يا حبيبي...
أنت أفضل زوج على اإلطالق" .وتزوجت النجمة الهندية
بريانكا تشوبرا من المغني األميركي الشهير نيك جوناس
ديسمبر الماضي ،فــي حفل اقتصر على العائلة ،وأقــام
النجمان حفلين للزفاف ،األول على الطريقة المسيحية
والـتـقــالـيــد األمـيــركـيــة ،واآلخـ ــر هـنــدوســي عـلــى الطريقة
الهندية التقليدية.

إيميلي مورتيمير تفتتح في برلين فيلم
«»Head Full of Honey

ويليام ميسي وفيليسيتي هوفمان
حضر الممثل األمـيــركــي ويليام ميسي،
جـلـســة اسـتـمــاع فــي الـقـضـيــة المتهمة بها
زوج ـت ــه الـمـمـثـلــة الـتـلـفــزيــونـيــة فيليسيتي
هوفمان ،باالحتيال والغش بإحدى القاعات
الفيدرالية بمدينة لوس أنجلس األميركية،
أمس األول.
وقد ألقت ُّ
السلطات األمنية القبض على
الممثلة األمـيــركـيــة ،االثنين الـمــاضــي ،بعد
تورطها بالتآمر وارتكاب عمليات احتيال
عبر البريد اإللكتروني.
كما ألقي القبض على هوفمان ضمن عدد

مــن األف ــراد المتورطين فــي مــؤامــرة سهلت
الغش بامتحانات االلتحاق بالكلية وقبول
الطالب كمجندين رياضيين مزعومين من
عمالء اتحاديين في عدة واليــات ،من خالل
عــدد من الوثائق التي تم كشفها ،الثالثاء،
بأحد المحاكم الفيدرالية في بوسطن.
ووج ـهــت الـمـبــاحــث الـفـيــدرالـيــة اتـهــامــات
لعدد من األشخاص البارزين ،منهم الممثلة
ل ــوري لــوجـلـيــن ،بــالـغــش واالح ـت ـي ــال .وهــي
متهمة أيضا برشوة تقدر بــ 15ألف دوالر،
إلنابة ابنتها الكبرى بامتحانات الجامعة.

«مسار إجباري» تحتفي بألبومها
الجديد مع جمهور حديقة الشهيد

ً ً
اصطحبت ابنتها البالغة  9أعوام والشبه بينهما أثار جدال كبيرا
حرصت النجمة العالمية إيميلي مورتيمير على مواكبة العرض األول لفيلمها الجديد «Head Full
 »of Honeyفي برلين ،وسط حضور كبير من صناع العمل ووسائل اإلعالم ،وكان لوجود ابنتها
الكبرى ماي روز ( 9سنوات) األثر األكبر في مطاردة عدسات المصورين لهما ،خصوصا مع الشبه
الكبير الذي جمع بينهما.
وكانت النجمة البريطانية احتفلت قبل فترة بنجاح فيلمها األخيرة «Mary Poppins
 ،»Returnsالذي شاركت فيه إلى جانب نخبة من النجوم العالميين ،مثل إيميلي بالنت ،وكولين
فيرث ،وميريل ستريب.
حضرت أمس األول النجمة العالمية إيميلي
مورتيمير العرض الخاص لفيلمها الجديد
" "Head Full of Honeyفي برلين ،واصطحبت
معها ابنتها ماي روز ( 9سنوات) التي أثارت
الجدل لشبهها الكبير بوالدتها ،مما جعلهما
محط اهتمام المصورين الذين حرصوا على
محاصرتهما اللتقاط الصور التذكارية لهما.
واستطاعت مورتيمير ( 47عاما) أن تخطف
األض ــواء نحوها بمجرد وصولها للسجادة
الحمراء ،حيث كانت ترتدي فستانا متداخل
األلوان من تصميم دار أزياء ""Peter Pilotto
بلغ سعره  9996جنيها استرلينيا.
يذكر أن فيلم " "Head Full of Honeyشارك
في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين،
أب ــرزه ــم إيـمـيـلــي مــورتـيـمـيــر وكـلـيــر فــورالنــي
ومات ديلون وفاليري هوبر وإيريك روبرتس،
وغيرهم.
وع ـ ــرض ل ـمــورت ـي ـم ـيــر أخـ ـي ــرا ف ـي ـلــم "Mary
 ،"Poppins Returnsوتــدور قصته في عصر
الـكـســاد بـلـنــدن ،حـيــث تــوظــف م ــاري بوبينز
م ـهــارات ـهــا ال ـس ـحــريــة ال ـف ــري ــدة ،ف ــي مـســاعــدة
صديقها جاك ،على إعادة اكتشاف الفرح.
والفيلم بطولة إيميلي بالنت ،وكولين فيرث،
وميريل ستريب ،وإميلي مورتيمر ،وديك فان
دايك ،وبن ويتشاو ،وأنجيال النسبري ،وجولي

فرقة مسار إجباري
ت ـس ـت ـعــد ف ــرق ــة مـ ـس ــار إج ـ ـبـ ــاري إلح ـي ــاء
أحدث حفالتها الغنائية في الكويت ،ضمن
م ـشــارك ـت ـهــا ب ـف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان ال ـش ـبــاب
العربي ،وذلك في الثامنة من مساء الثالثاء
المقبل.
وتمثل "م ـســار" بـهــذه الـمـشــاركــة الوسط
الـمــوسـيـقــي ال ـم ـص ــري ،بــاع ـت ـبــارهــا الـفــرقــة
المصرية الوحيدة ضمن حفالت المهرجان،
الذي يحتضن توليفة غنائية عربية ،منهم:
الـ ـج ــزائ ــري ــة سـ ـع ــاد م ــاس ــي ،وم ـ ــن ال ـكــويــت
عـبــدالـعــزيــز لــويــس وح ـســن ال ـع ـطــار ،ضمن
سلسلة حفالت جماهيرية تستمر حتى 9
أبريل المقبل ،على مسرح حديقة الشهيد.
وتحتفل "مسار إجـبــاري" مع جمهورها

والترز ،ولين مانويل ميراندا ،وإخراج روب
م ــارش ــال ،وتــأل ـيــف ديـفـيــد م ــاج ــي ،وج ــون
ديلوكا ،ومستوحى من رواية الكاتبة بي
إل ترافرز التي تحمل نفس االسم.
وب ـع ــد أك ـث ــر م ــن  50ع ــام ــا ع ـلــى أداء
الممثلة جــولــي أنـ ــدروز دور المربية،
الـتــي تجمع بـيــن الـصــرامــة والـحـنــان،
ونــالــت بــه حــب األط ـف ــال وال ـك ـبــار في
جميع أنحاء العالم ،تجسد الممثلة
البريطانية إيميلي بالنت الشخصية
ف ــي الـفـيـلــم الـ ــذي يـ ــدور ح ــول ع ــودة
المربية لتزور مايكل وجين بانكس،
ال ـل ــذي ــن أص ـب ـحــا بــال ـغ ـيــن ،ف ــي وقــت
يحتاجان بشدة إلى يد العون.
ومورتيمير ممثلة بريطانية بــدأت
مسيرتها منذ منتصف التسعينيات في
عدد من األعمال التلفزيونية ،ونالت بطولتها
األولى في الفيلم البريطاني "فرانكي العزيز"
ع ــام  ،2004مـمــا أعـطــاهــا فــرصــة الــذهــاب إلــى
هــول ـيــوود وم ـشــاركــة الـنـجــم ري ــان جوزلينج
ب ـطــو لــة فـيـلـمــه "،"Lars and the real girls
وشاركت عــام  2010في فيلم المخرج مارتن
سكورسيزي "."shutter island

مشهد من فيلم «»Head Full of Honey

ال ـخ ـل ـي ـجــي ب ــإط ــاق أل ـب ــوم ـه ــا الـ ـث ــال ــث فــي
م ـس ـي ــرت ـه ــا الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم 10
أغـنـيــات مختلفة ،ظـهــرت كــل منها بفيديو
كـ ـلـ ـي ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــور ،ك ـ ـمـ ــا تـ ـحـ ـم ــل كـ ـ ــل أغ ـن ـي ــة
شخصية موسيقية مـغــايــرة عــن "سـتــايــل"
م ـس ــار إجـ ـب ــاري ال ـم ـع ـتــاد خ ــال ألـبــومـيـهــا
الماضيين؛ "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر" ،منها:
"نضرني زين" بطريقتها البدوية ،و"فاكرة"
بلمستها الرومانسية ،بجانب د يــو "كائن
فضائي" ،بمشاركة فرقة  ،MTMإضافة إلى
أغنيتين تــم إصــدارهـمــا مــن قبل على شكل
"أغانيات منفردة" ،وهما" :مطلوب حبيب"
و"مساومات".

بيبي أريل أطلقت أغنية
«»I Heart You

إيميلي مورتيمير

أط ـل ـقــت ال ـم ـطــربــة الـشــابــة
بـيـبــي أري ـ ــل" ،ف ـيــديــو كليب"
جـ ــديـ ــدا ل ـه ــا ي ـح ـم ــل ع ـن ــوان
"  ."I Heart Youو ت ـس ـلــط
الـمـطــربــة األمـيــركـيــة الـضــوء
ف ــي أغـنـيـتـهــا ع ـلــى مختلف
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ــرومـ ــان ـ ـس ـ ـيـ ــة،
وألـ ــوان الـعــواطــف الـتــي يمر
ب ـه ــا ك ــل ط ــرف ـي ــن ف ــي عــاقــة
حـ ـ ـ ـ ــب .وحـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــت األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
ب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ك ـ ـب ـ ـي ـ ــر خ ـ ـ ــال
الساعات األولى لطرحها عبر
مختلف مـنـصــات الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،السـيـمــا مــوقــع
يوتيوب.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــاريــر إعــامـيــة
عالمية ،فــإن أغنية "I Heart
 "Youكـ ــا نـ ــت م ـن ـت ـظ ــرة مــن
قـبــل ع ــدد كبير مــن متابعي
الـ ـمـ ـغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
حصلت على شعبية كبيرة
بعد أغنيتها "Gucci On My
 ،"Bodyوال ـت ــي ظ ـهــرت ألول
مرة في الصيف الماضي.

بيبي أريل
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«حكايات الخريف» و«ترانزيت» يتصدران المعارض
التشكيلية في القاهرة

األول يستلهم قيم الماضي والحاضر ...والثاني يرصد عالقة اإلنسان بالمكان والزمان
ً
حاليا مجموعة كبيرة من المعارض التشكيلية ،إال أن هناك معرضين ّ
تصدرا المشهد ،وحصدا نسبة إقبال
تشهد القاهرة
كبيرة من جانب الجمهور والنقاد ،األول بعنوان «حكايات الخريف» للفنانة جيهان سليمان ،وتستلهم فيه قيم الماضي
والحاضر ،والثاني بعنوان «ترانزيت» ،ويرصد فيه الفنان محمد خضر عالقة اإلنسان بالمكان والزمان.
َّ
القاهرة :أحمد الجمال
يستضيف غاليري "ضي"
ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن
بــالـقــاهــرة ،المعرض الجديد
لـلـفـنــا نــة التشكيلية جيهان
سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ،تـ ـ ـح ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان
"حـ ـك ــاي ــات ال ـ ـخـ ــريـ ــف" ،الـ ــذي
ح ـ ـظـ ــي اف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــه ب ـح ـض ــور
لفيف مــن الـفـنــانـيــن والـنـقــاد
والجمهور ،ويستمر العرض
حتى  30الجاري.

صورة للذكرى
وحــول مــوضــوع المعرض
ت ـ ـقـ ــول ج ـ ـي ـ ـهـ ــان" :الـ ـمـ ـع ــرض
يستلهم قيم الماضي العريق،
وق ـ ـيـ ــم الـ ـح ــاض ــر ال ـم ـت ـط ــور،
وإدراك كــل مــا يـمـكــن إدراك ــه
م ــن ح ــول ــي ف ــي ال ـح ـي ــاة ،فقد
ح ــاول ــت أن أقـ ــدم رؤي ـت ــي عن
شـخــوص وعـنــاصــر بعضها
كأنه في وضع تسجيل صورة
فــوتــوغــرافـيــة لـلــذكــرى ،وهــذه
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات والـ ـعـ ـن ــاص ــر
أراه ـ ـ ـ ــا ي ــومـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـط ــري ــق
أو ف ــي الـ ـمـ ـن ــزلُ ،مـ ـع ـ ّـب ــرة مــن
خــال ـهــا ع ــن ال ـض ـغــوط الـتــي
أحبطت السمات اإليجابية في
الشخصية،

من اعمال

وعلى رأسها التسامح والرفق
والـ ـصـ ـب ــر ،أو ت ـح ــول ـه ــا إل ــى
شخصيات انطوائية ،وهناك
شخصيات حالمة رومانسية
تسترجع الماضي وذكرياته".
ُ
وتتابع" :لم تخل التجربة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم الـ ـهـ ـن ــدس ــي
الـ ـ ـ ـ ــذي ظ ـ ـهـ ــر بـ ـ ــوضـ ـ ــوح مــن
خـ ــال ال ـخ ـط ــوط الـهـنــدسـيــة
الـتــي أخ ــذت تـحــاصــر الشكل
اإلن ـســانــي ،س ــواء فــي خلفية
العمل أو مقدمته ،واللون هو
األساس في بناء العمل الفني،
وشغلي الشاغل هو محاولة
إيجاد عالقات لونية جديدة
تناسب العصر الذي نعيشه،
وهـ ــو أي ـض ــا األكـ ـث ــر قـ ــوة في
إظهار اللوحة ،والخامة ،حيث
أستخدم ألوان أكريليك".
يذكر أن سليمان ،أستاذة
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون الـجـمـيـلــة
بـجــامـعــة اإلس ـك ـنــدريــة (قسم
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر) ،وشـ ـ ــاركـ ـ ــت فــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـص ــر
وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــاُ ،
ورش ـ ـ ـحـ ـ ــت فــي

العديد من المحافل الدولية،
وح ـ ـصـ ــدت جـ ــوائـ ــز ِعـ ـ ــدة فــي
م ـج ــال ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة،
وأقــامــت مـعــارض خاصة في
مصر ،وفي الخارج منذ عام
 1989وحـتــى اآلن ،وحصلت
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ــوائ ــز
الدولية والمحلية.

ً ً
عمال فنيا
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ال ـم ـعــرض ال ـث ــان ــي ،افـتـتــح
أخيرا ويستمر حتى الثاني
م ــن أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،ويـحـمــل
ع ـ ـنـ ــوان "ت ـ ــران ـ ــزي ـ ــت" ،وي ـق ــدم
فيه الفنان التشكيلى محمد
خ ـضــر م ـج ـمــوعــة م ــن أح ــدث
أع ـم ــال ــه ال ـف ـن ـيــة ف ــي غــال ـيــري
"أوبونتو" بضاحية الزمالك،
ً
ً
وي ـضــم ن ـحــو  ٥٠ع ـمــا فـنـيــا
م ـت ـن ــوع األحـ ـ ـج ـ ــام ،وي ـعــالــج
الـفـنــان مــن خاللها موضوع
الـتــرانــزيــت ودالالت ــه الفعلية
والرمزية ،حيث عالقة اإلنسان
بالمكان والزمان.
يقدم خضر أعماله متخليا
عن األلوان ومكتفيا باألبيض

محمد خضر

جيهان سليمان
تحاول إيجاد
عالقات لونية
جديدة تناسب
العصر الذي نعيشه

واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود والـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــات
ولمسات خفيفة من درجــات
ل ــون ـي ــة ت ـظ ـهــر م ــن آن آلخ ــر،
فيترك لعين المتلقي محاورة
الـعـمــل مــن مـنـظــور مختلف،
معتمدا على عناصر التشكيل
األخ ــرى ،مثل الكتلة والفراغ
والظالل والحوار بينهما في
مقابل التلوين.

من أعم

ال محمد خضر

جيهان سليمان

ً ً
«يارماركا» الروسية تحيي حفال تراثيا في شمال لبنان

جيهان سليمان
ً
ت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى ال ـم ـع ــرض
تـ ـق ــول الـ ـن ــاق ــدة الـتـشـكـيـلـيــة
مـنــى عـبــدالـكــريــم" :تــرانــزيــت"
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع جـ ـ ــديـ ـ ــد يـ ـط ــرح ــه
الـ ـفـ ـن ــان م ـح ـمــد خ ـض ــر ألول
مرة من خالل أعماله ،مختبرا
حــاالت مختلفة لالنتظار أو
باألحرى للتوقف المؤقت قبل
استئناف الرحلة ،ليس فقط
في المطارات ،حيث المشاعر
ال ـم ـت ــداخ ـل ــة
وحـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات
المسافرين،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى
األ كـ ـث ــر عمقا
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط
بتلك الفترات
الـ ـف ــاصـ ـل ــة ّفــي
حـيــاة كــل مــنــا،
إن ـ ـهـ ــا ل ـح ـظــات
الـ ـت ــوق ــف ال ـت ــي
ق ـ ـ ـ ــد نـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا
ً
يوميا في زحام
الطريق ،كما أنها
ل ـح ـظ ــة ال ـت ــوق ــف
أمـ ـ ـ ـ ــام ص ــورتـ ـن ــا
ال ـم ـن ـع ـك ـســة عـلــى
زجـ ـ ـ ـ ــاج سـ ــاحـ ــات
االن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــار ،أو
ع ـ ـلـ ــى األرض ـ ـ ـيـ ـ ــات
ا ل ــا م ـع ــة ،أو حتى
على أسطح النوافذ

التي تحمل إلينا النور القادم
من الخارج.
وت ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ه ـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض إضـ ـ ــافـ ـ ــة ح ـق ـي ـقــة
لـمـشــوار الـفـنــان ،ويــأتــي بعد
عدد من المعارض المتميزة
مثل (اسبرسو ،سكون ،آفاق
وسـ ــط ال ـب ـل ــد) ،ال ـت ــي عكست
براعته الفنية في التعامل مع
مختلف الخامات والوسائط
ببراعة متناهية ،كالباستيل
والسوفت باستيل واألكواريل
واإلكريلك وألوان الزيت".
مـحـمــد خ ـض ــر ،ح ـصــل على
بكالوريوس فنون جميلة قسم
ديـكــور  ،١٩٩٣مــن شعبة فنون
ّ
معنية بدراسة
تعبيرية ،وهي
ال ـم ـســرح والـسـيـنـمــا وال ـف ـنــون
ال ـ ـب ـ ـصـ ــريـ ــة ،وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـلــك
الشعبة تعرض الفنان لدراسة
كــل أشـكــال الـفـنــون التعبيرية،
كما درس التصوير ،واألزي ــاء،
ومسرح العرائس والموسيقى،
وع ـقــب ت ـخـ ّـرجــه عـمــل مصمما
ف ــي ق ـط ــاع ال ـف ـن ــون الـشـعـبـيــة،
مـمــا دفـعــه السـتـكـمــال دراسـتــه
ف ــي ال ـف ـن ــون ال ـش ـع ـب ـيــة ،واآلن
هـ ــو م ـت ـف ــرغ ب ــال ـك ــام ــل لـلـعـمــل
التشكيلي وورش العمل الفنية
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـع ــارض
الجماعية والملتقيات المحلية
والدولية.
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ضمن الشهر الثقافي «ألوان» الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجامعة اللبنانية
الشعبي الروسي «يارماركا»
أحيت فرقة الفلكلور
والتراث ً ً
ً
من منطقة األورال حفال تراثيا شائقا ضمن الشهر الثقافي
«ألوان» الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجامعة اللبنانية.
بيروت  -ةديرجلا

من افتتاح المهرجان العربي

•

الفرقة الروسية
قدمت على مدار
ساعة ونصف
الساعة لوحات
استعراضية من
التراث الشعبي

ا س ـت ـك ـم ـلــت ك ـل ـي ــة اآلداب
وال ـع ـل ــوم اإلن ـســان ـيــة ال ـفــرع
الثالث في الشمال اللبناني
ب ــاك ــورة ن ـشــاطــات ـهــا ضـمــن
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــي "أل ـ ـ ـ ــوان"
ال ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ــم تـ ـح ــت رع ــاي ــة
ر ئ ـيــس ا لـجــا مـعــة اللبنانية
ال ـب ــروف ـي ـس ــور ف ـ ــؤاد أيـ ــوب،
إذ أ حـ ـي ــت ف ــر ق ــة ا ل ـف ـل ـك ـلــور
وال ـت ــراث الـشـعـبــي الــروســي
"ي ـ ـ ــارم ـ ـ ــارك ـ ـ ــا" مـ ـ ــن م ـن ـط ـق ــة
ً
ً
ً
األورال حفال تراثيا شائقا
في مسرح بيت الفن  -مركز
ُا لـعــزم الثقافي فــي الميناء،
قــد مــت خــا لــه لــو حــات فنية
وغـ ـن ــائـ ـي ــة تـ ـ ـج ـ ــاوب م ـع ـهــا
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور بـ ــال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــق
والتفاعل الحار.
حـضــر ا لـحـفــل مـقـبــل ملك
ً
مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــا الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ن ـج ـي ــب
مـ ـيـ ـق ــات ــي ،وم ـ ــدي ـ ــر ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــافـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ف ــي
لـبـنــان فــاديــم زايـتـشـيـكــوف،
ومديرة كلية اآلداب والعلوم
اإلن ـس ــان ـي ــة -الـ ـف ــرع ال ـثــالــث
د .جــا ك ـل ـيــن أ يـ ـ ــوب ،و م ــد ي ــر
ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرع األول فـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة
الـهـنــدســة د .ع ــادل الـحــاق،
وسـ ـح ــر ع ـل ــم ال ــدي ــن أم ـي ـنــة
ا لـ ـ ـس ـ ــر ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي اإلدارة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة

•

فرقة يارماركا الروسية
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــاركـ ـ ــة
طـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوس أمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة س ــر
مـجـلــس ال ـجــام ـعــة ومـمـثـلــو
أ ح ــزاب سياسية ،وأ ســا تــذة
ج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ــن
ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ــن
جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــات االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـس ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق،
وف ــاع ـل ـي ــات أدبـ ـي ــة وف ـكــريــة
وممثلو جمعيات.
بـعــد الـنـشـيــديــن الــوطـنــي
الـلـبـنــانــي وال ــروس ــي ،ألـقــى
د .ج ــان تــومــا كـلـمــة تـحـ ّـدث
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ــذه
ال ـت ـظــاهــرة ال ـث ـقــاف ـيــة ،الـتــي
ت ـن ـظ ـم ـهــا ك ـل ـي ــة اآلداب فــي
طــراب ـلــس ،الـتــي تـثـبــت أنـهــا

تحولت مـنــارة فــي التفاعل
ً
واإلبداع ،ومكانا يلوذ إليه
كل مفكر ومبدع ،فهي على
ّ
عـ ـه ــده ــا ف ـ ـضـ ــاء ل ـ ـكـ ــل ع ـمــل
ّ
المشرعة أمام
يفتح األبواب
مسيرة التنوير التي نصبو
ً
إليها جميعا .
وعاهدت د .أيوب الجميع
عـ ـل ــى "اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـص ــورة
ا ل ـح ـض ــار ي ــة ل ـك ـل ـيــة اآلداب،
ً
ّ
يخر ج
التي تعتبر مصنعا
كبار المفكرين والمؤرخين
وال ـ ـفـ ــاس ـ ـفـ ــة والـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن
الــذيــن يــرف ـعــون اس ــم لـبـنــان
ً
عاليا ".
وحـ ـي ــا م ـل ــك ك ـل ـيــة اآلداب
ع ـلــى م ــا ت ـقــوم ب ــه إذ حــولــت

ً
الشمال وطرابلس فعال إلى
ً
ن ــاف ــذة ن ــور وإبـ ـ ــداع ،مـنــوهــا
بالعالقات اللبنانية الروسية
فـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
ً
وتحديدا في المجال الثقافي،
ً
داعيا إلى المزيد من التعاون
في المستقبل.
وأع ـ ــرب زايـتـشـيـكــوف عن
سـعــادتــه باالستقبال الحار
ال ــذي القـتــه الـفــرقــة الروسية
ً
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ش ــارح ــا أفــق
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــع
ً ّ
ك ـل ـي ــة اآلداب ،م ـع ـت ـب ــرا "أن
الدبلوماسية الشعبية تبقى
األفـ ـ ـع ـ ــل واأله ـ ـ ـ ــم وتـ ـتـ ـج ــاوز
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــدود إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــوب
والنفوس".

وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــرض اسـ ـتـ ـم ــر
ســاعــة ون ـصــف ال ـســاعــة من
خالل أغنيات ولوحات فنية
اسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة مـ ــن ال ـ ـتـ ــراث
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ــروس ـ ــي ح ــاك ــت
الحياة الروسية .تم تقديم
درع تـقــد يــر و مـحـبــة لـمــد يــر
ف ــرق ــة "يـ ــارمـ ــاركـ ــا" فـيـكـتــور
كــوزم ـي ـنــوف ال ـحــائــز وس ــام
اإلبـ ـ ــداع والـ ـف ــن ف ــي روس ـيــا
االتحادية.

الجمال
القاهرة  -أحمد َّ

أط ـل ـقــت وزي ـ ــرة ال ـث ـقــافــة ال ـم ـصــريــة إي ـن ــاس ع ـبــدالــدايــم
فعاليات الدورة ا لـ 36من مهرجان المسرح العربي "زكي
طـلـيـمــات" ،أ مــس األول ،وا ل ــذي تنظمه أ كــاد يـمـيــة ا لـفـنــون
بــر ئــا ســة د .أ ش ــرف ز ك ــي ،لـطــاب ا لـمـعـهــد ا لـعــا لــي للفنون
المسرحية ،ويحمل شعار "صدق حلمك ...تتصدق" ،على
مسرح علي فهمي بالمعهد ،ويستمر حتى  25الجاري.
وأكدت عبدالدايم أن المهرجان يعد أحد مسارات الحراك
الـفـنــي فــي م ـجــال ال ـم ـســرح ،وال ـتــي تـتـيــح ل ـطــاب المعهد
ال ـعــالــي لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ال ـفــرصــة لـلـتـعـبـيــر ع ــن جيل
الشباب وأفكارهم ،وإلقاء الضوء على آمالهم وأحالمهم
وطموحاتهم ،إلى جانب اكتساب المهارات العملية الالزمة
والمكملة للدراسة األكاديمية.
و خــال حفل اال فـتـتــاح ،كــر مــت وز ي ــرة الثقافة عــددا من
عمداء المعهد العالي للفنون المسرحية السابقين ،وهم
د .عبدالمنعم م ـبــارك ،د .عـبــدا لـنــا صــر ا لـجـمـيــل ،د .حسن
عطية ،د .مصطفى سلطان ،د .أحمد سخسوخ ،د .جالل
حــا فــظ ،د .سناء شــا فــع ،د .سمير أ حـمــد ،د .فــوزي فهمي،
د .جــال ا لـشــر قــاوي ،إ لــى جــا نــب د .عبير ف ــوزى ود .ر شــا
خيري من أعضاء هيئة التدريس ،كما كرمت النجم ماجد
ال ـك ــدوان ــي ،أح ــد أب ـن ــاء ال ـم ـع ـهــد ،م ــع خــري ـجــي ع ــام 2002
وبعض الدارسين المتميزين.
وتضمن االفتتاح فقرة موسيقية لفريق براس ساوند
باند ،ومعرضا إلبداعات طالب قسم الديكور ،إلى جانب
لوحة استعراضية بعنوان الحلم يبدأ برحلة موسيقى
كــريــم يــاســر ،دي ـكــور مـحـمــود هــاشــم ،وم ــن إخـ ــراج أحـمــد
عبدالصبور ،وجسدت نخبة من رموز فن المسرح أداها
طــاب معهد ا لـفـنــون المسرحية بـمـشــار كــة مجموعة من
طالب معهد الباليه.
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مزاج

أخبار النجوم

عرض فيلم «مسافر:
حلب – إسطنبول» في الكويت

يشارك هيا عبدالسالم ونخبة من الفنانين بطولة مسلسل «أجندة» ويراهن على دوره
يخطو الفنان واإلعالمي عبدالله الطليحي بثبات في الوسط الفني ،لديه مجموعة من القناعات التي يسير وفقها ،وطموحه ال
حدود له ،استطاع الطليحي خالل السنوات األخيرة أن يجد لنفسه موضع قدم بين النجوم ،بفضل موهبته ومثابرته وحرصه
على تقديم األفضل وتطوير نفسه ،عن جـديده على مستوى التمثيل وتجربته في التقـديم تحـدث عبدالله في تصريحـات خاصـة
لـ «الجريدة».
محمد جمعة

ينتقي األدوار
ويرفع شعار
ً
التنوع تجنبا
للتكرار وعينه
على السينما

انتهى الطليحي من تصوير
دوره في مسلسل «العذراء» مع
الفنانة شجون الهاجري ،حيث
يطل النجم الشاب بشخصية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ي ـت ـط ـلــع ألن ت ـتــرك
أثـ ــرا ج ـيــدا ل ــدى الـمـشــاهــديــن
عند عرض العمل خالل شهر
رمضان المقبل.
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل
الطليحي حاليا تصوير دوره
فــي «أج ـن ــدة» مــع الـفـنــانــة هيا
عبدالسالم ،وفــي تصريحات
خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أكـ ــد
عـبــدالـلــه أن تـجــربــة «أج ـن ــدة»
تحاكي مسلسل «كالم أصفر»،
الذي حقق نجاحا كبيرا ،لكن
مع اختالف الفكرة والمضمون
وطبيعة الشخصيات.
ب ــدأ الـطـلـيـحــي حــدي ـثــه من
نـشــاطــه ال ــدرام ــي خ ــال الـعــام
ال ـح ــال ــي ق ــائ ــا« :صـ ـ ــورت في
الـبـحــريــن مسلسل «الـ ـع ــذراء»
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــدار  65يـ ـ ــومـ ـ ــا م ــن
بطولتي ،الــى جــانــب النجمة
الجميلة شجون ،ويشارك في
العمل أيضا مجموعة مميزة

مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن؛ م ـن ـهــم أح ـمــد
إيراج ،ومرام البلوشي ،وسعاد
علي ،والفنان البحريني محمد
يـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وم ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـبـ ــام،
وع ـب ـيــر أح ـم ــد ،وإلـ ـه ــام عـلــي،
إلـ ــى ج ــان ــب آخ ــري ــن ،وال ـع ـمــل
تصدى لتأليفه محمد وعلي
ش ـ ـ ـمـ ـ ــس ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج
مـحـمــد ال ـق ـفــاص ،وم ــن إنـتــاج
المجموعة الفنية للفنان باسم
عبداألمير.

أكشن ورومانسية
وح ـ ـ ــول أج ـ ـ ـ ــواء ال ـت ـص ــوي ــر
وم ــا اس ـت ـفــزه ف ــي ال ـع ـمــل قــال
ال ـط ـل ـي ـحــي« :الـ ـفـ ـك ــرة ف ــي حــد
ذات ـهــا جــديــدة وتـنـطــوي على
خ ـطــوط درام ـي ــة ع ــدة م ــا بين
األكشن والرومانسية ،إذ يطرح
ق ـض ــاي ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــة تــامــس
اهتمامات الجمهور على تنوع
خلفياتهم الـثـقــافـيــة ،وأيـضــا
الفئات العمرية ،وتدور أحداثه
حول مجموعة من السجينات،
تواجه إحداهن حكما باإلعدام،

صبا مبارك

كما أن ما ّ
يميز المسلسل أن
كل أربع حلقات تم تصويرها
في «لوكيشن» مختلف.
وح ـ ـ ــول ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـت ــي
يـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــده ـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه
«أت ـ ـ ـصـ ـ ــدى لـ ـ ـ ــدور ش ـ ـ ــاب ي ـقــع
فـ ــي حـ ــب ش ـ ـجـ ــون ،وي ـت ـحــدى
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف لـ ـيـ ـظـ ـف ــر ب ـق ـل ـب ـه ــا،
وتـ ـت ــوال ــى األح ـ ـ ـ ــداث بــوت ـيــرة
متسارعة ،وأتطلع ألن يحقق
العمل أصداء طيبة عند عرضه
خالل موسم رمضان المقبل».

كالم أصفر
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـشــف
الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــي أن ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـش ـ ـغـ ــول
حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل
«أجـنــدة» بطولة وإخ ــراج هيا
عبدالسالم ،ويشارك في العمل
نخبة من النجوم الذين أعتز
بـهــم مـثــل سـلـيـمــان الـيــاسـيــن،
وفــؤاد علي ،ونــوف السلطان،
وريــم أرحمة ،وليلى عبدالله،
ومحمد الدوسري ،أما التأليف
ف ـ ـهـ ــو ل ـ ـمـ ــريـ ــم ن ـ ـص ـ ـيـ ــر ،ومـ ــن
المتوقع عرضه خــال موسم
رمضان المقبل.
واس ـت ـطــرد« :أزعـ ــم أن ـنــا في
«أج ـن ــدة» س ــوف نـكــرر تجربة
«كالم أصفر» وما تمخض عنه
من نجاح منقطع النظير ،لكن
مع اختالف الفكرة والمضمون

عبد الله الطليحي
وط ـب ـي ـعــة ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،أم ــا
عــن دوري فسيكون مفاجأة،
وعـ ـ ـك ـ ــس شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـط ـي ــب
الرومانسي التي جسدتها في
«كالم أصفر».
من جهة أخرى ،أكد عبدالله
أنـ ــه ي ـن ـت ـقــي أدواره ب ـع ـنــايــة،
ويــرفــع شـعــار الـتـنــوع تجنبا
للتكرار ،الفتا إلى أن عينه على
الـسـيـنـمــا ويـعـتـبــرهــا شـغـفــه،
ومثمنا تجربته األخـيــرة في
فـيـلــم «ال ـج ــول ــة األخ ـ ـيـ ــرة» من
إخراج عمــار هاشم الموسـوي
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـح ـم ـ ـ ــد
الموسـوي ،ومن تأليف خليفة
الفيلكاوي.

وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ي ـض ــع
الجمهور فــي اعـتـبــاره دائـمــا،
ويـعـتـبــرهــم س ـبــب اس ـت ـمــراره
في الوسط الفني واإلعالمي،
ويسعى إلرضائهم من خالل
االجتهاد والمثابرة والبحث
عـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدد فـ ـ ــي كـ ـ ــل ع ـمــل
يشارك به.
وكـشــف عبدالله ،فــي ختام
حديثه ،أنه يستعد لمجموعة
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـف ـن ـيــة ال ـتــي
سـ ــوف ي ـك ـشــف ع ـن ـهــا ت ـبــاعــا،
السيما أن بعضها مازال رهن
االتفاق ،وأخرى بصدد وضع
الرتوش األخيرة عليها.

التقديم التلفزيوني بمحطات مختلفة

الطليحي مع هدى حسين وعبد الرحمن العقل في «عطر الروح»

رغم النجاح الكبير الذي حققه كممثل ،يدين
الطليحي بالفضل إلــى التقديم التلفزيوني،
السيما تجربته التي فتحت له أبواب الشهرة
من خالل برنامج  Arab Idolفي موسمه األول
عبر شاشة قناة  ،mbcومن ثم المراحل األخرى،
سواء في تلفزوين الكويت عبر برنامج «ليالي

أبرزها «فالنتينو» و«اللعبة» و«فكرة بمليون جنيه» و«هوجان» و«آدم فاميلي»
القاهرة  -محمد قدري

ّ
تكرس المسلسالت
الكوميدية المصرية ظاهرة
جديدة من حيث سرعة
إيقاع التصوير.

بعض
المسلسالت
استغرق
تصويرها
ً
شهرا ونصف
الشهر فقط
و«الزعيم»
أنجز  6حلقات

حسام داغر شخصية انتقامية
في «زلزال» محمد رمضان

ال ـك ــوي ــت» أو ت ـجــرب ـتــه األخـ ـي ــرة ف ــي بــرنــامــج
«عالسيف» ،وشدد الطليحي على أن البرامج
الـمـنــوعــة هــي قبلته األول ــى وتـسـتـهــويــه ،وال
يتصور نفسه بعيدا عنها ،الفتا إلى أنه كفنان
يجد نفسه في هذه الدائرة.

المسلسالت الكوميدية سريعة التحضير لرمضان القادم
يواصل عدد كبير من نجوم
الوسط الفني في مصر تصوير
أعمالهم الدرامية ،خالل شهرين
م ــن اآلن ،ل ـعــرض ـهــا ف ــي شـهــر
رمضان القادم.
ورغ ـ ـ ــم أن ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
الـمـسـلـســات ب ــدأ مـتــأخــرا هــذا
العام ،فإن هناك ظاهرة جديدة
ارتبطت باألعمال الكوميدية،
وهــي أنـهــا سريعة فــي «ريـتــم»
الـتـصــويــر ه ــذا ال ـع ــام ،إضــافــة
إلى وجود أعمال شارفت على
االنـتـهــاء ،رغــم أنـهــا فــي مواقع
ال ـت ـص ــوي ــر م ـن ــذ م ــا ي ـق ــرب مــن
شهر ونصف الشهر فقط.
البداية مع مسلسل «اللعبة»،
ب ـط ــول ــة ال ـف ـن ــان هـ ـش ــام مــاجــد
وشيكو ،فــي عملهما الــدرامــي
الـ ـج ــدي ــد ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم بـشـكــل
كـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــدي س ـ ـ ــاخ ـ ـ ــر ،وت ـ ـ ـ ــدور
األحداث حول صديقين يقعان
في ورطة ،نتيجة إحدى األلعاب
اإللكترونية التي تحاكي لعبة
الحوت األزرق العالمية ،ويطلب
مــن البطلين عــدة أوام ــر خالل
اللعبة ،و هــو مــا يوقعهما في
م ـش ـك ــات ك ـب ـي ــرة ومـ ـف ــارق ــات
كوميدية كثيرة ،حتى يتخلصا
في النهاية منها .وتــم تطوير
المسلسل أكثر من مرة ،حتى ال
يتعارض مع إحدى المعالجات
الــدرام ـيــة الـمـكـتــوبــة لمسلسل
آخر لم يبدأ تنفيذه بعد.
والــافــت لــأمــر ،أن ــه رغ ــم أن
التصوير بدأ قبل شهر ونصف
الشهر فقط ،فإن المخرج معتز
التوني انتهى من تصوير 18
حـلـقــة كــام ـلــة ،وه ــو م ــا يـقــارب
ثـلـثــي ح ـل ـقــات ال ـم ـس ـل ـســل ،في
مفاجأة كبيرة.
ومن المتوقع أن يتم االنتهاء
مــن تصوير العمل تماما قبل
رمـضــان بأسبوعين ،وينتهي
المخرج من عمليات المونتاج
والمكساج للحلقات مع األيام
األولى لشهر رمضان ،ويشارك
في البطولة :مي كساب ،محمد
ث ـ ــروت ،أح ـم ــد فـتـحــي وع ــارف ــة
عبدالرسول.

ب ـع ــد ان ـط ــاق ـت ــه ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي عـ ــدة م ـه ــرج ــان ــات دول ـي ــة
وتجاريا في دور العرض األردنية ،وجد فيلم «مسافر :حلب -
إسطنبول» ،للمخرجة التركية أنداش هازيندار أوغلو ،والنجمة
صبا مبارك ،طريقه للعرض في سينما سينسكيب بالكويت.
ومؤخرا شارك الفيلم في مهرجان دكا السينمائي الدولي،
ومهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ،حيث حصلت بطلته
الطفلة روان سكاف على تنويه خاص عن دورها ،كما اختتم
فعاليات الــدورة الثامنة من مهرجان الفيلم العربي بعمان،
ودوليا شارك في مهرجان الفيلم العربي بكوريا ،وفاز بجائزة
الجمهور في مهرجان أنطاليا السينمائي بتركيا عند عرضه
األول عالميا.
وكان الفيلم حصل أيضا على جائزتي أفضل فيلم وأفضل
ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا ،كما
فاز بـجائزة أفضل فيلم روائي طويل ،وجائزة أفضل مونتاج
في المسابقة القومية لألفالم الروائية الطويلة بـمهرجان
البوسفور السينمائي.
وعرض الفيلم في سوق الفيلم األوروبي بـمهرجان برلين
السينمائي ،كما شــارك في مهرجان سينما المرأة العربية
بــال ـســويــد ،وم ـهــرجــان  LET›S CEEالـسـيـنـمــائــي ف ــي فيينا،
ومهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس.
ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهما من الحرب
في سورية .لينا فتاة في العاشرة من العمر ،فقدت عائلتها في
الحرب ،واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها
الرضيعة وجارتهم مريم ،بصحبة الجئين آخرين .لينا ترغب
في العودة إلى الوطن ،بينما تأمل مريم الوصول إلى أوروبا.
«مسافر :حلب -اسطنبول» ،تأليف وإخراج التركية أنداش
هازيندار أوغلو ،وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة
روان سكاف ،وباستثناء صبا ،فكل فريق التمثيل في الفيلم
الجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة األولى.

حسام داغر
يقدم الفنان الشاب حسام داغر في مسلسل «زلــزال» دور
«رب ـيــع» ،وهــو شخصية انتقامية يفقد وال ــده منذ الصغر،
وتتولى أمه رعايته ،ويستولي خاله على الميراث ،وكثيرا ما
يعايره الناس بجملة «يا ابن أماثل» في إشارة ألمه.
ويجسد الفنان ماجد المصري شخصية «خــال» حسام
داغر ،ضمن أحداث المسلسل ،ويحاول األخير االنتقام منه
واستعادة ما أخذه بعدة طرق.
جدير بالذكر أن مسلسل «زلزال» يضم نخبة من النجوم،
هم الفنان محمد رمضان ،ماجد المصري ،نسرين أمين ،حال
شيحا ،حسام داغر ،هنادي مهني ،سلوى عثمان ،مصطفى
منصور ،وغيرهم ،وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج
تــامــر مــرســي ،سيناريو وح ــوار عبدالرحيم كـمــال ،وإخــراج
إبراهيم فخر .كما يشارك داغر أيضا في مسلسل «البرنسيسة
بيسة» ،ويقدم شخصية مــدرس يمر بمواقف كوميدية مع
األطفال ،بطولة الفنانة مي عز الدين ،بوسي ،محمد أنور،
حجاج عبدالعظيم ،سامي مـغــاوري ،أمير المصري ،إيمان
السيد ،مــي حسن ،وغيرهم مــن النجوم ،وهــو إنـتــاج شركة
سينرچي ،سيناريو وحــوار مصطفى عمر وفــاروق هشام،
ومن إخراج أكرم فريد.

«أحزان ّ
ومرت» ...جديد حسين
الجسمي والموسيقار طالل
عادل إمام ودالل عبدالعزيز في مشهد من «فالنتينو»
وعلى صعيد آخــر ،يواصل
ال ـف ـنــان أح ـمــد فـهـمــي تصوير
مسلسله الجديد (آدم فاميلي)،
ال ـ ــذي كـ ــان اس ـم ــه ف ــي ال ـبــدايــة
«الواد سيد الشحات» ،ويكثف
ساعات التصوير التي وصلت
حاليا إلى  15ساعة.
وان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي مـ ــن
ت ـصــويــر م ــا ي ـق ــارب  12حلقة
م ــن ال ـع ـمــل ال ـك ــوم ـي ــدي ،ال ــذي
يـقــدمــه بــأسـلــوب االسـكـتـشــات
ال ـكــوم ـيــديــة ال ـم ـت ـتــال ـيــة ،ومــن
الـمـتــوقــع أن يـتــم االن ـت ـهــاء من
ال ـت ـصــويــر ت ـمــامــا م ــع بــدايــات
شهر رمضان ،ما يبعد فهمي
عن توتر ضغط األيام األخيرة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ،وت ـ ـشـ ــاركـ ــه
البطولة خطيبته الفنانة هنا
الــزاهــد ،ومحمد عبدالرحمن،
وعدد كبير من النجوم ضيوف
الـ ـش ــرف ،ع ـلــى رأس ـه ــم الـفـنــان
أكرم حسني.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان
الكوميدي علي ربيع على خط
الـ ـس ــرع ــة ب ـم ـس ـل ـس ـلــه ال ـجــديــد

(ف ـك ــرة بـمـلـيــون ج ـن ـيــه) ،حيث
انـتـهــى مــن تـصــويــر  5حلقات
كاملة من العمل ،ويمكن إجراء
عمليات المونتاج عليها ،فيما
صـ ـ ــور م ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
المشاهد غير المتتالية ،والتي
يمكن أن توصله إلــى تصوير
كلي للحلقات يصل إ لــى أكثر
من  12حلقة.
وي ـت ـن ـقــل رب ـي ــع حــال ـيــا بين
موقعي التصوير الرئيسيين
ب ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة وس ـ ـ ـ ــط الـ ـبـ ـل ــد
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ح ـي ــث ي ـص ــور فــي
أحد الشوارع الرئيسة وإحدى
الشقق وستديو العزبة بمنطقة
شـبــرامـنــت ،ويكثف التصوير
رغـ ـ ــم ش ــائـ ـع ــات ال ـم ـش ــاج ــرات
المستمرة بينه وبين المخرج
وائل إحسان ،التي نفاها أحد
أف ــراد المسلسل ل ــ»ال ـجــريــدة»،
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـن ـت ـهــي
التصوير تماما مــع األسبوع
األول من شهر رمضان.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج رام ـ ــي
إمام مسايرة الركب واالنتهاء

سريعا من المسلسل الجديد
لـ ـلـ ـفـ ـن ــان عـ ـ ـ ـ ــادل إمـ ـ ـ ـ ــام ب ــاس ــم
«فالنتينو» ،إال أنــه حتى اآلن
ل ــم ي ـن ـتــه ط ــاق ــم ال ـع ـمــل إال من
 6ح ـل ـق ــات ،ل ـك ـنــه ُي ـع ــد م ـعــدال
طـبـيـعـيــا ،ويـ ـح ــاول «ال ــزع ـي ــم»
االن ـت ـهــاء م ــن الـتـصــويــر خــال
األ س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األول م ـ ـ ــن ش ـه ــر
رمـضــان ،وهــو مــا جعله يمنع
اإلج ــازات في اللوكيشن خالل
هذه األيام.
ويسير المخرج الشاب وليد
الحلفاوي بخطى سريعة هو
اآلخــر ،حيث انتهى مما يقرب
مـ ــن  8ح ـل ـق ــات مـ ــن مـسـلـسـلــه
الجديد (ســوبــر مـيــرو) بطولة
الفنانة إيمي سمير غانم.
ووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوي
استراتيجية سريعة للتصوير،
ح ـي ــث ي ــري ــد االنـ ـتـ ـه ــاء ت ـمــامــا
مــع األي ــام األول ــى مــن رمـضــان
ال ـق ــادم ،وي ـشــارك فــي البطولة
حمدي الميرغني.
وانتهى الفنان الشاب محمد
عادل إمام من تصوير  7حلقات

م ـ ــن م ـس ـل ـس ـل ــه ال ـك ــوم ـي ــدي
األك ـشــن الـجــديــد (هــوجــان)،
خــال شهر ونـصــف الشهر
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،وي ـس ـع ــى
نجل «الزعيم» لالنتهاء من
العمل خالل األسبوع األول
مــن شهر رم ـضــان ،وهــو ما
وضعته المخرجة شيرين
عادل في جدول تصويرها،
وت ـ ــري ـ ــد أن ت ـس ـي ــر األم ـ ـ ــور
بسالسة ،وال تتواجد تحت
تــأثـيــر ال ـض ـغــوط ،وي ـشــارك
في المسلسل عبير صبري
وكريم محمود عبدالعزيز.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،لم
ت ـت ـض ــح ال ـ ــرؤي ـ ــة بــال ـن ـس ـبــة
للفنانة د نـيــا سمير غــا نــم،
التي تسير بخطى متوسطة،
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر 5
حلقات فقط مــن مسلسلها
الـ ـج ــدي ــد (م ـ ــن أول نـ ـظ ــرة)،
ويـ ـش ــارك ف ـيــه ع ـم ــرو وهـبــة
وشيماء سيف.

حسين الجسمي
مــن جــديــد ،يثبت الفنان حسين الجسمي أنــه حالة فنية
مميزة في الوسط الفني ،قادر باختياراته الذكية على تقديم
األفضل دائما ،وأخيرا أصدر الجسمي أغنيته الجديدة «أحزان
ومرت» ،من كلمات بدر بن عبدالمحسن ،وألحان الموسيقار د.
طالل ،توزيع موسيقي وليد فايد ،واإلشراف العام لخالد أبو
منذر المشرف على كل أعمال الموسيقار طالل.
يذكر أن أغنية «أحزان ومرت» تالقي استحسان الجمهور
منذ انطالقها ،حاصدة الكثير من النجاحات ونسب االستماع
المرتفعة .وكشف الجسمي عن سعادته بهذا النجاح ،مؤكدا
حرصه الدائم على تقديم فن متميز لجمهوره من خالل ألحان
رشيقة وكلمات معبرة .
يذكر أن الجسمي طــرح أغنية «ال ـغــزال» مــن أشـعــار مانع
الـعـتـيـبــة ،رؤي ــة وأل ـح ــان وغ ـنــاء حـسـيــن الـجـسـمــى ،وتــوزيــع
ومكساج وماستر حسام كامل.
إلــى جــانــب أغنية بـعـنــوان «غ ـيــر» ،قـ ّـدمـهــا بشكل مختلف
بالدمج بين اللحن والتوزيع المصرى بالكلمات الخليجية،
وهى من أشعار د .العتيبة ،وألحان الجسمى ،وتوزيع ومكساج
وماستر حسام كامل.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺎﻳﺖ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

أﺑﺠﺪي.
 -4وﻋﻞ )م( – اﺷﺘﺎق.
 -5ﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺔ – ﻓ ــﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء )م(.
 -6ﺟﻮﻫﺮ – ﻋﺘﻴﻘﺔ )م(.

 -7ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﺿ ـ ــﻪ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ــﺺ – أﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ
)م(.
 -8ﺑ ـ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـ ــﺔ – ﺑـ ـ ـ ــﺮوج
)ﻣﺒﻌﺜﺮة(.

 - 9أ د ك – ﺿـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ )م(.
 -١٠ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺐ اﻟﻨﻬﺮ
)م( – ﺷﻘﻴﻖ ﻫﺎﺑﻴﻞ.

4

 -1اﺑـ ـﺘ ــﻼء ات  -ﺻﺒﻲ
– واﻟﺪ.
 -2ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻤــﺎد – 2
ﻃﺮﻳﻖ.
 -3ﻣـﺘـﺸــﺎﺑـﻬــﺎن – ﻧﻬﺮ 3
ﺳﻮﻳﺴﺮي )م( – واﺷﻰ.
 -4أداة ﺣــﺮب ﻗﺪﻳﻤﺔ4 -
ﻣـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎن – ﺛ ـﻠ ـﺜــﺎ
5
)ﻋﻬﺪ(.
 -5ﺷــﺮﻳـﻌــﺔ – ﻗــﻮاﻣـﻬــﺎ
6
)م(.
 -6ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ »ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ«
7
– ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 -7ﻫﻮان –
اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ8 – .
 -8أﺷ ــﺎر ﺑــﺮأﺳــﻪ )م(
ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺎن.
9
 -9ﻛـﻴـﻤـﻴــﺎﺋــﻲ ﻣـﺼــﺮي
ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻋﺎم 10
.9991
 -١٠ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻟ ـﻌــﻼ ﻏــﺎﻧــﻢ اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺮات – ﺟ ـﻤ ــﻊ
»ﻣﺬﻫﺐ«.
وأﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ.
 -2ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر – وﺟﻊ.
ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
 -3ﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻧ ـ ـ ــﺎ ﺿ ـ ـ ــﺞ –
 -1ﻣﻜﺎن إﻗﻼع وﻫﺒﻮط ﺻﻐﻴﺮ ﺿــﺄن – ﺣﺮف
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

٢١

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ّ
وﺗﻬﺘﻢ
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ
ً
ﺑﺸﺆون اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﻣ ـﻔ ــﺎﺟ ـﺌ ــﺔ ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮح إﻟﻰ
ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻐﻴﺐ ﺷﺨﺺ أو ﻳﺴﺎﻓﺮ
ّ
وﻳ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻟـ ــﻚ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺗ ـﺤ ــﻤ ــﻞ اﻷﻋـ ـﺒ ــﺎء
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ1. :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑــﺎﻻ ﻧـﻔـﺘــﺎح واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ً
ً
ّ
وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻼ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺪﻋ ـ ــﺎ ﻳ ـﻠ ـﻘــﻰ
اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن.
ً
ﻋﻼﻗﺘﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻳﺪﻋﻢ
ﺑﺮﺟﻚ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ:
ً
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن رﻗﻴﻘﺎ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛــﻦ ﻫــﺎدﺋــﺎ وﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ
ّ
ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻷﺛﻨﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ5. :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ
ُ
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻗــﺪ ﺗـﻘـﺒــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗًـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻜﻦ ﻓﻄﻨﺎ وﺣﺬرا.
ً ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻓﻜﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﻓﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﻳ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪك ﺣ ــﺪﺳ ــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻘــﺎط ﺑـﻌــﺾ اﻹﺷ ـ ــﺎرات ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ3. :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ّ
ﺗﻌﻜﺮ
ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ اﻟﺤﺬر وﻻ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻦ
ﻣﺰاﺟﻚ أو ﺗﻔﻀﺢ أﺳﺮارك.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـﻤـﻴـﻤـﻴـﺘــﻚ
ً
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﺣﺎذر ﻛﻲ ﻻ ﺗﺠﺮح أﺣﺪا.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :إﻳ ـ ــﺎك واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻵﺧ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ وإﻻ ﻓ ــﺈﻧ ــﻚ ﺳـﺘـﺨـﺴــﺮﻫــﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ16. :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻮﻇﻒ أﻓﻜﺎرك ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺜﻤﺮ
وﻗﺪ ﻳﺤﺎﻟﻔﻚ اﻟﺤﻆ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗ ـﺼــﺎدف ﻋــﻼﻣــﺎت اﻟﻤﺤﺒﺔ
واﻟﺤﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك ﺣﺘﻰ ﺗﺪﻣﻊ
ﻋﻴﻨﺎك ً
ﻓﺮﺣﺎ.
ً
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت
ّ
ً
أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ9. :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺛﻤﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة أو
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ.
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴـ ًـﺎ :ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗ ـﺴـ ّـﺠــﻞ ﻟ ـﻘ ـ ً
ـﺎء ﻣﻊ
ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺪﻳﻢ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻛ ــﻦ ﺣـ ـ ــﺬرا ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤـ ّـﺪﻳــﺎت
وأﺣﻘﺎد دﻓﻴﻨﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻚ ًّ
ﺷﺮا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ14. :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻳـﺘـﻨــﺎﻏــﻢ ﺑــﺮﺟــﻚ ﻣ ــﻊ اﻷﺑـ ــﺮاج
اﻷﺧﺮى وﻳﻔﺴﺢ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﺴﺮﻳﻊ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻠــﻚ إﻟ ــﻰ ﻟ ـﻘ ــﺎءات
روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻚ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗـ ـﻌ ــﺎود اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل ﺑـﻤــﻦ
ﻏﺎب ﻋﻨﻚ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﺘﻌﻮدوا إﻟﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ18. :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗـﻘــﺮأ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻃـﻠــﺐ ﻣﻨﻚ
ً
ﺣﺎﺋﺮا.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺒﺪو
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻤﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻵن إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ أو اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻘﺴﺎوة.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗـﻠـﺒــﻲ دﻋ ــﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ّ
ّ
ﻣﻤﻴﺰة وﻳﺮﺣﺐ ﺑﻚ اﻟﺤﺎﺿﺮون أﺟﻤﻞ
ﺗﺮﺣﻴﺐ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ2. :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎ :ﻳـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ ﻟـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺣﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻄﻮر ﻗﺼﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ
أو ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻠﻘﺎءات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﻀﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺪوات.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ17. :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ
ﺑﺎﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﻬﻤﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺮم اﻟﻜﻼم اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ
اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻠﻘﻰ أﺧـﺒـ ً
ـﺎرا ﻣﻔﺮﺣﺔ ﻋﻦ
أﺻﺪﻗﺎء اﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻨﻚ وﻳﺮﻳﺪون ﻟﻘﺎءك.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ12. :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﻴﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻚ وﻋﻠﻴﻚ
أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮأة ﻻﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﺤ ـ ّـﺮك ﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮك ﺗ ـﺠــﺎه
ً
ﻻﻣﺒﺎﻟﻴﺎ إزاءه.
ﺷﺨﺺ ﻛﻨﺖ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺻﺤﺘﻚ أﻣﺮ
ً
ﺿﺮورﻳﺎ وﺣﺎذر ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻫﺔ
أﺻﺒﺢ
ﻓﻲ اﻷﻛﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ10. :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺣـ ــﺎذر ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﻣﺎ أو ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﻻ ﺗ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺔ ﻻ ﺗـﺨـ ّـﺼــﻚ ﻓـﻘــﺪ ﺗـﻨــﺪم ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺳﺎﻳﺮ اﻷﺟ ــﻮاء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ
ﺗﻔﻬﻤﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ19. :
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«أيام المسرح للشباب»
جوائز
تكتسح
الحلم»
قيد
«على
ً
ً

لجنة التحكيم توصي باالهتمام باللغة العربية ضبطا ونطقا

الفرج والجبري والمطيري والبدر وبالل والنبهان مع الفائزين

فادي عبدالله

حصد مسرح الشباب  8جوائز
من أصل  ،13بينها الجائزة
الكبرى ،في «أيام المسرح
للشباب».

اكتسحت فرقة مسرح الشباب جوائز الــدورة
ال ـ  12لمهرجان أيــام المسرح للشباب ،بفوزها
بالجائزة الكبرى ألفضل عرض مسرحي متكامل
التي تحمل اســم الفنان القدير سعد الـفــرج ،و7
جوائز فردية شملت التأليف واإلخراج واإلضاءة
وال ـم ـم ـثــل ف ــي دور أول والـمـمـثـلــة ف ــي دور ثــان
والديكور والمؤثرات الصوتية.
جاء ذلك في حفل الختام ،الذي أقيم أمس األول،
في مسرح الدسمة ،برعاية وحضور وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ،الذي
أعـلــن فــي كلمته تقديم الــدعــم اإلنـتــاجــي الـمــادي
للفرق المسرحية التي ستشارك فــي المسابقة
الرسمية" ،وتخصيص الجائزة الكبرى ألفضل
عـ ــرض م ـســرحــي م ـت ـكــامــل ف ــي ال ـ ـ ــدورة الـمـقـبـلــة
للمهرجان ،لتكون باسم الفنان القدير الراحل
خالد النفيسي ،رحمه الله.
بــدوره ،قرأ رئيس لجنة التحكيم للمهرجان،
د .محمد مبارك بالل ،توصيات اللجنة التحكيم،
ح ـي ــث أوصـ ـ ــت ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى بـعــض

الجوانب الفنية في بعض العروض المسرحية
والمفردات مثل الماكياج ،الذي لوحظ عدم اهتمام
بعض العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان
بتلك المفردة ،إضافة إلى االهتمام باللغة العربية
ضـبـطــا ونـطـقــا م ــن خ ــال ال ـع ــروض الـمـشــاركــة،
مشيرا إلــى إش ــادة اللجنة بالشباب المسرحي
الـمـشــارك بـهــذه الـ ــدورة ،وإصـ ــراره على الــوجــود
في الحركة المسرحية الشبابية الكويتية ،مما
ينعكس إيجابا على تطور المسرح بشكل عام.
وخالل الحفل تم اإلعالن عن الفائزين بالجوائز
الممنوحة من جهات وأفراد من خارج المهرجان،
إذ فــاز الفنان عبدالعزيز النصار بجائزة "بــاك
ستيج لإلبداع" ،في حين حازت المؤلفة د .نادية
القناعي جائزة الكاتب القدير عبدالعزيز السريع،
التي تقدمها فرقة مسرح الخليج العربي ألفضل
تأليف عــن نــص مسرحية "صــالــح يـعــود" لفرقة
المسرح العربي ،وحصد الفنان أمير مطر جائزة
لجنة التحكيم الخاصة عــن دوره فــي مسرحية
"ص ــال ــح ي ـع ــود" لـفــرقــة ال ـم ـســرح ال ـعــربــي وكـفــاح

محمد جمعة

•

كشفت الفنانة صمود عن أحدث أعمالها الفنية لشهر
رمـضــان المقبل ،والمقرر أن تتصدى أيضا إلنتاجه في
ثاني تجاربها.
وقــالــت صـمــود إنـهــا بـصــدد بــدء تصوير مسلسل
"م ـنــي وف ـي ـنــي" ،تــألـيــف ال ـه ـنــوف ،ومـعــالـجــة درام ـيــة
محمد الـكـنــدري ،وإخ ــراج عبدالرحمن السلمان،
وي ـش ــارك فــي بـطــولــة الـعـمــل نـخـبــة مــن نجوم
الــدرامــا الخليجية ،في مقدمتهم الفنان
ال ـقــديــر مـحـمــد الـعـجـيـمــي ،وال ـف ـنــان
حسين المنصور ،والنجوم الشباب
م ـح ـم ــود وع ـب ــدال ـل ــه بــوش ـهــري
ومـ ـش ــاري الـ ـب ــام ،إلـ ــى جــانــب
س ـع ــود ب ــوش ـه ــري ،وال ـف ـنــانــة
القديرة باسمة حمادة وأحالم
حسن والعديد من النجوم.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ص ـ ـمـ ــود أن ال ـع ـم ــل
س ـ ـي ـ ـعـ ــرض خ ـ ـ ـ ــال رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
وثمنت تصديها لتجربة اإلنتاج عبر شركتها "صمود
برودكشن" ،مؤكدة ان العمل جديد في فكرته ويحمل بين
طياته العديد من الخطوط الدرامية ،مشيدة بالنجوم
المشاركين معها من مختلف األجيال.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ـهــا تـنـتـظــر ع ــرض مـسـلـســل "عطيتك
عيوني" ،عبر شاشة تلفزيون الكويت ،والذي انتهت من
تصويره قبل فترة ،تحت إدارة المخرج سائد الهواري،
مضيفة ان المسلسل "تجربة درامية كويتية متجددة
شـكــا ومـضـمــونــا ،تـنــاقــش جـمـلــة مــن الـمــوضــوعــات
االجتماعية في إطار نفسي عميق".
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت" :ي ـ ـت ـ ـع ـ ــاون م ـ ـعـ ــي فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـع ـم ــل
ال ـس ـي ـنــاري ـســت عـ ــادل ال ـج ــاب ــري ،وال ـم ـخ ــرج ســائــد
ال ـه ــواري ،إضــافــة إل ــى الـنـجــوم حسين الـمـنـصــور،
وه ـ ــدى ال ـخ ـط ـيــب ،وم ـح ـم ــود ب ــوش ـه ــري ،وط ـيــف،
وسعود بوشهري ،وميثم بدر ،ومن الوجوه الواعدة
شيماء وصمود المؤمن".

صمود

نظمت رابطة األدب ــاء ،ضمن
موسمها الثقافي ،ندوة عنوانها
"إض ـ ــاءات إبــداع ـيــة ح ــول وليد
الــرجـيــب" ،ش ــارك فيها د .فاتن
النوري والكاتب منير العتيبي،
وأدارها الكاتب عدنان فرزات.
وت ـ ـحـ ــدث الـ ـمـ ـح ــاض ــران فــي
طرحهما البحثي عــن الرجيب
بوصفه قامة أدبـيــة ،ساهم في
إرساء دعائم الثقافة العربية في
ً
الكويت ،وخصوصا في الفترة
ً
ال ـت ــي ك ــان فـيـهــا م ــدي ــرا إلدارة
الـثـقــافــة فــي الـمـجـلــس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،إضافة
إلى ما أنجزه من كتابات أدبية
فــي الــروايــة والقصة القصيرة،
ومــن خــال مـقــاالتــه السياسية
والفكرية.
في بداية المحاضرة ،تحدث
العتيبي عن الشق الذي يخص
العمل المهني واإلداري للرجيب
فــي المجلس الوطني للثقافة،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ــي عـ ـ ــام ،2001
حينما اختيرت الكويت عاصمة
ل ـل ـث ـقــافــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن
مــع انـطــاق فعاليات مهرجان
ال ـقــريــن ،وق ـي ــام الــرج ـيــب خــال
تلك السنة بتنظيم  843فعالية
ثقافية وفنية متنوعة ،وتشكيل
ثالث لجان قامت بأدوار حيوية
في إنجاح تلك التظاهرة التي
أقيمت على أرض الكويت.
وأكــد العتيبي أن العمل مع

الدويش والمشعل خالل افتتاح المعرض
وأضاف أن المعرض أخذ منه سنتين من
العمل ،واللوحات جاءت بأحجام مختلفة
أكبرها متر  Xمـتــر ،وأيـضــا ج ــاء ت بعض
القياسات  ،120X 100وغيرها ،مشيرا إلى
أن ــه م ـع ــروف كـفـنــان تـشـكـيـلــي ف ــي تركيب
ودمج أكثر من لون في لوحاته.
وأل ـمــح المشعل إلــى أن بـعــض لوحاته
تـضـمـنــت ال ـب ـي ـئــة ال ـكــوي ـت ـيــة األص ـي ـلــة في
األعمال التجريدية والسريالية ،موضحا
أن كــل لوحة رسمها أعطته انطباعا بأي

األلوان تصلح لها سواء الزيتي أو اإلكريلك.
وع ـ ــن تـ ـط ــور الـ ـح ــرك ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة فــي
الكويت ،ذكر" :تحتوي الحركة التشكيلية
في الكويت على مدارس مختلفة ،والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لــه دور
مهم في رعاية الفن التشكيلي واالهتمام
به بشكل كبير ،وبالتالي الحركة التشكيلية
في الكويت نشطة" ،الفتا الى أن المعرض
سيستمر إلى  21الجاري.

تكريم العتيبي والنوري عن مشاركتهما في الندوة
الــرج ـيــب ق ـمــة إب ــداع ـي ــة كــامـلــة،
ث ــم ت ـحــدث ع ــن روايـ ــة "ب ــدري ــة"،
ً
ً
ً
التي تعد عمال أدبيا مهما في
ساحة اإلبداع الروائي العربي،
ً
الفتا إلى أن الرجيب توقف عن
ً
الكتابة تقريبا  20سنة منذ عام
 1989حتى عام  ،2008وأنه يريد
أن يعرف من الكاتب نفسه سبب
هذا البعد الطويل.
وأكد أن الرجيب بعد تقاعده
من العمل في المجلس الوطني
للثقافة ت ـفـ ّـرغ ل ــإب ــداع ،فــأثــرى
الساحة الثقافية بكتبه وأفكاره.
من جانبها ،اعتمدت النوري
فـ ــي دراس ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـنـ ـق ــدي ــة عـلــى
تصنيف ثالثي يدرس الحكاية
والمنظور واألسلوب ،موضحة
أن الرجيب استطاع أن يختار

شخصياته من الواقع ،وبالتالي
تجاوز الواقع إلى الفنتازيا ،وأن
مــامــح ال ـت ـجــديــد لــديــه تتمثل
في توظيف الواقعية السحرية
ب ـج ــوار الــواق ـع ـيــة االجـتـمــاعـيــة
التي تسجل الحياة.
وقالت النوري إن شخصيات
الــرج ـيــب تـمـتـلــك طــاقــة عاشقة
ل ـل ـح ـي ــاة ،ت ـه ـت ــم بــال ـت ـفــاص ـيــل،
وت ـح ـم ــل أش ــواقـ ـه ــا ف ــي صـمــت
الذي يعذبه االغتراب ،مضيفة:
"مــن دراستنا للشخصيات في
روايات الرجيب ،وجدنا أن هناك
سمتين غالبتين عليها ،هما
سمة المتعلم ذي الثقافة العالية
واألخ ـ ـ ــاق الــرف ـي ـعــة ،وال ـثــان ـيــة
تتصف بها معظم الشخصيات
وهي األخالق الذميمة والطباع

الغليظة ،والسلوكيات المشينة،
فـ ـه ــي تـ ـمـ ـث ــل ثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـش ــيء
وضده".
وفــي كلمته تـحــدث الرجيب
عن النقد في الكويت ،وأهميته
في الساحة اإلبداعية المحلية،
وأوض ــح أن النقاد فــي الكويت
ً
قليلون ،مذكرا بما يقوم به نقاد
كويتيون كبار من أدوار مهمة
في الساحة ،ومنهم د .سليمان
ال ـش ـط ــي ود .م ــرس ــل الـعـجـمــي
وفهد الهندال.
وأشار الرجيب إلى االحتياج
إلــى الـسـجــال الـفـكــري والنقدي
والمحاكمات العقلية ،وتسليط
الضوء على اإلبداع الكويتي.

كارنر وسكاربيك عزفا روائع موتسارت
وشومان وشوبان
•

فضة المعيلي

أطـلــق الفنان التشكيلي عــادل المشعل
رؤيته التشكيلية المتجددة ،عبر معرضه
الـشـخـصــي ب ـع ـنــوان "آف ـ ــاق ل ــون ـي ــة" ،ال ــذي
افتتحه األمين العام المساعد لقطاع الفنون
ف ــي الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب د .بدر الدويش مساء أمس األول،
بـحـضــور مــرايــم الـخـيــر ،ح ــرم الـمـغـفــور له
الـشـيــخ عـلــي ص ـبــاح ال ـنــاصــر ،وج ـمــع من
ال ـف ـنــان ـيــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ،ف ــي ق ــاع ــة أح ـمــد
العدواني بضاحية عبدالله السالم.
وب ـعــد جــولـتــه ق ــال د .ال ــدوي ــش" :اتـخــذ
المشعل مسار المدرسة التجريدية ،وعنوان
المعرض (آفاق لونية) يؤكد ذلك ،من خالل
 32لــوحــة لــونـيــة ،وم ــدى تـمــازج الـلــون مع
البيئة ،والطبيعة ،وبالتالي نجد العبق
الكويتي في ذاكرة الفنان المشعل من خالل
هذه المدرسة".
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمـشـعــل" :يـعـتـبــر هــذا
معرضي ال ـســادس ،ويـتـكــون مــن  32عمال
تشكيليا ،استخدمت فيها مختلف األلوان
اإلكريليك والزيتي ،وتتفاوت كل لوحة عن
األخرى في المدارس التشكيلية ،فبعضها
يـمـيــل إل ــى الــواق ـع ـيــة ،وفـيـهــا الـسـيــريــالـيــة
والتجريدية أيضا".

وبعد ذلك ،تم إعالن نتائج جوائز المهرجان
الرسمية ،وعددها  13جائزة ،وهي كالتالي:
• أف ـضــل م ــوث ــرات صــوت ـيــة :آالء ال ـه ـنــدي عن
م ـســرح ـيــة "جـ ـ ــزء م ــن ال ـف ــان ـي ــة" ل ـف ــرق ــة ال ـم ـســرح
الكويتي.
• أف ـض ــل م ــاك ـي ــاج :ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـج ــري ــب عن
مسرحية "على قيد الحلم" لفرقة مسرح الشباب.
• أف ـضــل أزي ـ ــاء :حـصــة الـعـبــاد عــن "ع ـلــى قيد
الحلم".
• أفضل إضاءة :عبدالله النصار عن مسرحية
"جزء من الفانية" لفرقة المسرح الكويتي.

فضة المعيلي:

عادل المشعل أطلق  32لوحة فنية
في معرض «آفاق لونية»
•

الجوائز الرسمية

ندوة «إضاءات إبداعية حول وليد الرجيب»
تستعرض إنجازاته األدبية

«مني وفيني» جديد صمود
خالل رمضان المقبل
•

الرجيب عن دورها في مسرحية "جزء من الفانية"
لفرقة المسرح الكويتي .في حين ذهبت جائزة
فرسان اإلبداع المسرحي المقدمة من رجل األعمال
عبدالرحمن الفارسي إلى تغريد الداود ويوسف
البغلي وحصة النبهان وحمد أشكناني.

• أفـضــل دي ـكــور :كــاتــريــن عــن مسرحية "على
قيد الحلم".
• أفضل ممثل دور ثان :خالد الثويني عن دوره
في "صالح يعود" لفرقة المسرح العربي.
• أفضل ممثلة دور ثان :آية الغمري عن دورها
في مسرحية "علي قيد الحلم".
• أفـضــل ممثل دور أول :حـمــد أشـكـنــانــي عن
دوره في مسرحية "علي قيد الحلم".
• أ فـضــل ممثلة دور أول :حصة النبهان عن
دورها في مسرحية "جزء من الفانية".
• أفضل تأليف :تغريد الداود عن نص مسرحية
"على قيد الحلم".
• أفضل إخــراج مسرحي :يوسف البغلي عن
مسرحية "على قيد الحلم".
• أفـضــل ع ــرض مـتـنــاغــم :مسرحية "ج ــزء من
الفانية".
• أفضل عرض متكامل (الجائزة الكبرى باسم
الفنان سعد الفرج) :مسرحية "على قيد الحلم".

فادي عبداهلل

ضمن فعاليات الموسم الثقافي
الـ  24لدار اآلثار اإلسالمية ،أقيمت
أمـ ـسـ ـي ــة "م ـ ـنـ ــوعـ ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة"،
لـلـعــازفـيــن ف ـي ــرا ك ــارن ــر ومــاتـسـيــا
سـكــاربـيــك ،أم ــس األول ،فــي مركز
اليرموك الثقافي ،بحضور سفير
ال ـن ـم ـس ــا ل ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ــدي ــر
إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والعالقات العامة في الــدار أسامة
البلهان ،وعضو ديوانية الموسيقى
صـبــاح ال ـ ّ
ـري ــس ،وجـمـهــور مـتــذوق
للموسيقى الكالسيكية.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،اس ـت ـه ــل ال ـ ّ
ـري ــس
األمسية ،قائال" :نحن على مشارف
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن مــوس ـم ـنــا ال ـث ـقــافــي
الـ  ،24وبصدد التحضير للموسم
المقبل ،لــذا نرحب بــأي مقترح أو
مــاحـظــة ،أم ــا أمسيتنا (مـنــوعــات
موسيقية) ،فهي من تنظيم سفارة
النمسا لدى الكويت ،ونشكر السفير
على حضوره .األمسية تضم عازفة
الكالرينيت النمساوية فيرا كارنر،
أما عازف البيانو ماتسيا سكاربيك،

العازفان كارنر وسكاربيك أثناء األمسية
فهو بولندي الجنسية ،لكنه مقيم
بالنمسا".
وذكرت كارنر أنها نمساوية من
مــوالـيــد فيينا ،والـتـقــت سكاربيك
أثناء دراستها للموسيقى في فيينا.
ولفتت إلى أن األمسية تحتوي على
إبــداعــات مؤلفين موسيقيين من
النمسا أو من أوروبا ،وخاصة من
ألمانيا وفرنسا.
وأوضحت أن الكالرينيت التي
بحوزتها مختلفة عن بقية اآلالت،
ح ـي ــث ت ـص ـن ــع ف ـق ــط فـ ــي أل ـمــان ـيــا
والنمسا ،ويستغرق تصنيعها وقتا
طويال ،وهــي من الخشب ،وتمتاز
بمفاتيحها.

وأهدى عازف البيانو سكاربيك
الجمهور مقطوعة "المازوركا" ،وهي
رق ـصــة بــولـنــديــة شعبية للمؤلف
ال ـمــوس ـي ـقــي ف ــري ــدي ــري ــك ش ــوب ــان،
مدتها  3دقائق .كما عزف سوناتا
البيانو رقــم  22للمؤلف األلماني
روبــرت شــومــان ،إذ تمثل مؤلفاته
الحالتين النفسيتين المتناقضتين
للموسيقى الرومانسية؛ إحداهما
عاطفية نــابـضــة ،واألخ ــرى هادئة
وتأملية.
أم ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــد عـ ــزفـ ــت
الـحــركــة الثانية مــن كونشيرتو
الكالرينيت للمؤلف الموسيقي
فولفغانغ موتسارت.

خبريات
محامية سموليت تنتقد
التضليل في قضيته

قالت وكيلة الدفاع عن
املمثل التلفزيوني األميركي
جوسي سموليت ،املتهم
بتلفيق هجوم كاذب عليه،
إن القضية مليئة بأدلة
"مضللة وكاذبة بشكل
واضح".
وكانت الشرطة أعلنت أن
سموليت ،الذي اشتهر من
خالل مسلسل "إمباير" ،لفق
هجوما ،في محاولة لكسب
الشهرة وزيادة الدخل.
وذكرت املحامية تينا
غالنديان" :كانت هناك
الكثير من املعلومات
املضللة في هذه القضية،
التي قدمت على أنها أدلة
ضد سموليت ،وهي كاذبة.
نرحب بالكاميرات في قاعة
املحكمة ،لكي يرى الجمهور
واإلعالم األدلة الفعلية،
وما نعتقد أنه سيكون
فعليا عدم وجود أدلة ضد
سموليت" .ويتهم سموليت
( 36عاما) بـ 16تهمة جنائية،
لتلفيقه اعتداء واالستعانة
بخدمات شابني أوكل إليهما
مهمة االعتداء عليه في
وسط شيكاغو.
(أ ف ب)

ستيف هارفي َّثمن
تكريمه عربيًا من «»MBC

كرمت مجموعة َّ MBC
َّ
عراب
قطاع الترفيه ورجل األعمال
ستيف هارفي ،الحاصل على
جائزة ،EMMY AWARD
واملحاور امللهم ،وأحد أكثر
الشخصيات االجتماعية
تأثيرا حول العالم،
ملساهماته الرائدة وبصمته
املميزة في عالم الترفيه
العاملي.
وفي ختام فعاليات
"مهرجان دبي لينكس"
 ،2019 DUBAI LYNXسلم
سام بارنيت ،الرئيس
التنفيذي ملجموعة ،MBC
جائزة تقدير لهارفي ،واصفا
إياه بـ"القامة اإلعالمية
الرائدة ،وأحد أعالم صناعة
الترفيه في العالم".
وأضاف بارنيت" :التجارب
التي َّ
مر بها هارفي في
حياته الشخصية صقلته،
وجعلت منه الكوميدي
املميز ،وأحد أبرز املؤثرين
االجتماعيني في الواليات
املتحدة وحول العالم".
من جانبه ،شكر هارفي
مجموعة  ،MBCعلى الدعوة
والتكريم والجائزة ،وقال:
"تكريمي خارج الواليات
املتحدة ،وتحديدًا في
العالم العربي ،أمر يشرفني
ويعنيني ويسعدني بحق".

رامي مالك يستأنف تصوير
فيلم «»Mr Robot

بعد النجاح الكبير وسلسلة
الجوائز التي حصل عليها
النجم العاملي املصري
األصل رامي مالك ،وحصوله
على "أوسكار" أفضل ممثل،
عاد مرة أخرى لتصوير
الجزء األخير من املسلسل
الشهير .MR ROBOT
ورصدت عدسات املصورين
رامي مالك ،وكريستيان
سالتر مع إيمي روسوم
واملخرج سام إسماعيل في
كواليس تصوير املوسم
األخير من املسلسل.
وكان مالك حصل على
جائزة األوسكار عن أفضل
ممثل لدوره في فيلم
"،"BOHEMIAN RHAPSODY
ويعتبر هذا املسلسل هو
السبب الرئيسي في شهرة
رامي قبل حصوله على
األوسكار ،عن دوره في
الفيلم .وحصل رامي على
جائزة أفضل ممثل بدور
درامي من جوائز اإليمي
التلفزيونية عن دوره في
هذا املسلسل عام .2016
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دوﻟﻴﺎت

ً
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و»اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت روﺣﺎﻧﻲ« ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻮء
● وﻓﺪ وزاري ﺳﻌﻮدي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻨﻔﻄﻲ ...وﻣﻨﻔﺬ ﻋﺮﻋﺮ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
● اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ :اﻟﻌﺮاق ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺼﺎدراﺗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ● ﻣﺤﺎﻓﻆ »ﻣﺮﻛﺰي« ﻃﻬﺮان :ﻫﺰﻣﻨﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺖ
وﻃﺄة زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ
أﻣﺲ اﻷول ،واﻋﺘﺒﺮت ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﺐ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻐﺪاد،
زار وﻓﺪ ﺳﻌﻮدي وزاري
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؛ ﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون.

ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻌﻮدي:
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋ ـ ــﺎدل ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋــﻦ
زﻳــﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻪ اﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻟ ـ ــﺪى اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻪ ،أﻣ ـ ــﺲ،
وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﻘﺼﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ رأس وﻓﺪ ﺳﻌﻮدي،
اﻟـ ـﻌ ــﺰم ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻀ ــﻲ ﺑـﺘــﻮﺳـﻴــﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي،
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،إن رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻗﺎل
ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء» :إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻹﻗﺎﻣﺔ
أﻓـﻀــﻞ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ،وﻧ ـﻌ ـﺘــﺰ
ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻹرﺳـ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺎت واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
أﺳـ ـ ـ ـ ــﺲ ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
ً
اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ« ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ »اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳــﻮﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
وﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻻﻧـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎح ﻋ ـﻠ ــﻰ دول
اﻟﺠﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.
وأﺑ ـ ـ ـ ــﺪى ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي ﻋ ــﺰﻣ ــﻪ
»ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﻮج اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت
ﻣﻬﻤﺔ ﺧــﻼل زﻳــﺎرﺗــﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ«.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻧ ـ ـﻘـ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي »ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮص اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻦ واﺳـﺘـﻘــﺮار
وازدﻫﺎر اﻟﻌﺮاق وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت ﻛـﻠـﻬــﺎ،
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓــﻲ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ
واﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ اﻟ ــﻰ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت ﺗﺨﺪم
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«.
وﺟـ ـ ـ ــﺮى ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﺑـﺤــﺚ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادات ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي
»اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ واﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد إﻋ ـ ـﻤـ ــﺎر
اﻟﻌﺮاق«.

ﻓﺘﺢ »ﻋﺮﻋﺮ«
َ
ُﻳــﺬﻛــﺮ أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ،
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌــﺰز اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﺑﻴﻦ

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺰور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﻮﻓﺔ أﻣﺲ اﻷول ﻗﺒﻞ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان )ارﻧﺎ(
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮاق ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻓـﺘــﺢ ﻣـﻨـﻔــﺬ ﻋــﺮﻋــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺘــﻢ  85ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟـﺼــﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن ،و 15ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي.
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،اﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ ،أن »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟـ ـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺢ ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ ﻋ ــﺮﻋ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪودي ﺑ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻌـﻘــﺎﺑــﻲ »رﻏ ـﺒــﺔ اﻟـﻌــﺮاق
ﻓــﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺬ ﻋﺮﻋﺮ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻓــﺮص

ﻋـﻤــﻞ ﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻛــﺮﺑــﻼء
واﻷﻧﺒﺎر«.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،أﺑـ ـ ــﺪى اﻟـﻘـﺼـﺒــﻲ
»اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدي وﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮاﺣﺪة،
ﺷﺮط أن ﻳﺘﻢ اﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﺴﺎﺣﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وأﻋـ ـﻴ ــﺪ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻋــﺮﻋــﺮ
أﻣﺎم اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ وﺑﻌﺾ
ﺣﺠﺎج اﻟﺪول اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق،
ﻋﻘﺐ إﻏﻼﻗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ
ﻣـﻨـﻔــﺬ »ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋــﺮﻋــﺮ« ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺪة
ﺳـﻨــﻮات ورود ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
ﺑ ــﺪوره ،أﻛــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑ ــﺮﻫ ــﻢ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﺼ ـﺒــﻲ ،أﻣ ــﺲ،
أن ﺑـ ـ ــﻼده ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺐ

ﺑﻌﺪ  2003ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم
وﺟﻮد إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات".
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻛ ـ ــﺪت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻦ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،اﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﺮع أي ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ
ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻤﻦ أﻗــﺎم 5
ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿﺎف أن »اﻟﻌﺮاق ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺎري ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﺔ
وﺧ ـﻠ ــﻖ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣــﻊ
ً
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ودول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ«.
وأﻛﺪ ﺻﺎﻟﺢ أن »ﺑﻐﺪاد ﺗﺘﻄﻠﻊ
إﻟـ ـ ــﻰ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ ﻟ ـﺘــﻼﻗــﻲ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﺷﻘﺎء واﻻﺻﺪﻗﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﺸﻌﻮب
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ« .وأﺷـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ـ »ﺣـ ــﺮص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق
وﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاوﺑﻂ
اﻷﺧﻮﻳﺔ«.

روﺣﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،وﺻ ــﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻻﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺮاق ،اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت  3أﻳ ــﺎم
واﺧ ـﺘ ـﺘ ـﻤ ــﺖ أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ
ً
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أدﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ
اﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﻣﻬﺮاﺑﺎد ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أن
»اﻟ ـﻌــﺮاق ﻫــﻮ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺎدرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وذﻛ ـ ــﺮ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ أن »اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ــﻢ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻟـﺸــﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ أو اﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻊ وﺗ ــﺄﺳـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ــﺪن
ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات
ً
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ« ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ »اﻷواﺻ ــﺮ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ« ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ
»ﻻ ﻗــﻮة ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺧﻠﻖ
ﻫﻮة وﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ«.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
واﻧﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﻗـ ـﻌ ــﺖ ﻣــﻊ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻻﻳـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮﻳــﻦ
اﻟ ــﻰ أن ﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﻳـﺨـﻨــﻖ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،إذ ﻣـﻨـﺤــﺖ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮرد
أﻓـﻀـﻠـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ً
ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗــﺪﻋـﻤــﻪ ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أن
ﻫـ ــﺬه اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺎت ﺳ ـﺘ ـﺠ ـﻌــﻞ ﻣــﻦ
ً
ً
اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﺪا ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻳﺪﻓﻊ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ ﻹﻳ ـ ــﺮان ،اﻟـﺘــﻲ
ﺳـﺘـﻨـﻌــﺶ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗ ـﺴــﻮﻳــﻖ ﺑـﻀــﺎﻋـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﻠـ ــﻒ اﻟـ ـﻐـ ـﻤ ــﻮض ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان .ﻟﻜﻦ
ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺎن رأوا أن
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﻤﻮﺿﻬﺎ ،أﻋـ ّـﺪت
ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﺎ
ّ
ﺣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن أن
»اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻌ ـﻄــﻮا ﻟـﻠـﻌــﺮاق
ً
وﻋ ـ ــﺪا ﺑ ـﺸ ــﺄن إﻋ ـ ــﺎدة ﻓ ـﺘــﺢ رواﻓ ــﺪ
ً
دﺟ ـﻠ ــﺔ )وﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ  11راﻓ ـ ـ ـ ــﺪا( ،أو
ّ
إﻳ ـﻘــﺎف ﻓـﺘــﺢ ﻣـﻴــﺎه اﻟ ـﺒــﺰل ،أو ﺣــﻞ

ﻣ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻞ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﺼــﻞ ﺗـﻠــﻮﺛـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮاق،
ً
وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺼـ ــﺮة وﺑ ـ ـ ــﺪرة
وﺟﺼﺎن ودﻳﺎﻟﻰ«.
وﺗﺎﺑﻊ أن »اﻟﻌﺮاق ﺧﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 140و 200ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻛﺮﺳﻮم
ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ
ً
ﻟﻠﻌﺮاق) ،رﺳﻢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة  40دوﻻرا
ً
إﻋﻔﺎء
ﻋﻦ ﻛﻞ زاﺋــﺮ( ،وﻣﻨﺢ إﻳــﺮان
ﻣﻨﻬﺎ«.

»اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ«
وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت،
ﻗــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻫـﻤـﺘــﻲ،
أﻣﺲ ،إﻧﻪ »ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق وﻣﺎ
ﻫﻮ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺠﻮار
ﻛﺘﺮﻛﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ أن ﻧ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﻋـ ــﻦ ﺣـ ــﺪوث
ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎدرات
وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻹﻳﺮان« .وأﺿﺎف ﻫﻤﺘﻲ أن »ﻫﺰﻳﻤﺔ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠــﻲ وﺗـﻈـﻬــﺮ
ً
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ذﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ً
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن »إﻟ ـﻐــﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻳﺮان اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ﺑﻐﺪاد -وﻛﺎﻻت

ً
دﻣﺸﻖ :رﺣﻼت ﺟﻮﻳﺔ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ ...وﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﺑـ»ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ« ﻳﺮﺑﻄﻮن إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮر ﻻﻓــﺖ ﺗــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
دﺧـ ــﻮل اﻟـ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ــﺪاﻣ ــﻲ ﻋــﺎﻣــﻪ
ا ﻟـﺘــﺎ ﺳــﻊ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻋﻮدة اﻟﺮﺣﻼت ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ،
اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣ ــﻦ ﻳ ــﻮم اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء 26
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ  3ﻣﺤﻄﺎت
ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑـﻴـﻨــﺖ اﻟ ـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ،أن » ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟـ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﻼت
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻛـ ـ ــﻞ ﻳـ ـ ـ ــﻮم ﺛ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺎء،
ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﻹ ﻣــﺎرات إﻟﻰ
ﺳـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ ،وﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
و ﺟــﻮد ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮر ﻳــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ،وﻣﻊ ﺑﺪء
ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻗﺘﺮاب اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ«.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أن » ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬه
اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺗ ـﻀــﺎف إﻟ ــﻰ اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﺑﺘﺴﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﻼذﻗ ـﻴ ــﺔ
وﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻛ ــﻞ ﻳ ــﻮم ﺟـﻤـﻌــﺔ«،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻣﻄﺎر اﻟﺒﺎﺳﻞ
)ﺑ ــﺎﻟ ــﻼذﻗ ـﻴ ــﺔ( ،ﻳ ـﺨ ــﺪم ﺷــﺮاﺋــﺢ
ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮاﻏ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪوم إﻟ ـ ــﻰ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﻧ ـﻈــﺮا

دﻓﺎﻋﺎت »داﻋﺶ«
وﻣ ـ ــﻊ ﺗــﻮﻏ ـﻠ ـﻬــﺎ أﻛـ ـﺜ ــﺮ داﺧ ــﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻀﻔﺎف اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات،
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﻣ ــﻊ ﻗـ ـ ــﻮات ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ
آﺧــﺮ دﻓــﺎﻋــﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋ ــﺶ«
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ـﺼــﻦ ﻓ ــﻲ أﻧـ ـﻔ ــﺎق ﻳ ـﺸــﻦ
ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎت اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻠﺪة

»اﻟﺸﻴﻮخ« ﻳﺼﻮت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
وﻗﻒ دﻋﻢ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ«

ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺨﻢ ﺑﻤﺤﻄﺔ
ﻗﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﺳﻨﺔ ﻣــﻦ وﺟــﻮده
ﺑﺎﻟﻌﺮاق.وأوﺿﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﺣﻮال واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮازات واﻹﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ أﻧ ـ ــﻪ ﺣ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ
أﻧ ـﻬــﻰ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن أﻣ ــﺲ ﻗ ــﺮاء ﺗ ــﻪ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،ﻓــﺈن
ﺷــﺮط اﻻﻗــﺎﻣــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣـﻨــﺢ ﻓـﻘــﻂ "ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ
)اﻟﻤﺴﻔﺮﻳﻦ( ﻗﺴﺮا اﺑﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ وﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣ ـﻌــﺎﻣــﻼت ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗﻨﺠﺰ
ﺣـﻴـﻨـﻬــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗـﺴـﻔـﻴــﺮﻫــﻢ ،أو ﻟ ــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا

ﻟ ـﻘ ــﺮﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎت ﺣـﻠــﺐ
وﺣﻤﺎة وﻃﺮﻃﻮس وﺣﻤﺺ«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ــﻰ أن »إﻋ ـ ـ ــﺎدة
ّ
ﺳﺘﺆﻣﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻂ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
إﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ،
وﺗﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺎدﻣـﻴــﻦ ﻋﻨﺎء
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻫـ ــﻮ ﻣـﻄــﺎر
ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮوت ،ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﻮﻓـ ــﺮ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ«.
ﻛـﻤــﺎ أوﺿ ـﺤ ــﺖ أن »اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻐﻴﻞ  3ﻣﺤﻄﺎت أﺧ ــﺮى ﻣﻦ
اﻟﻼذﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺪوﺣﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،وﺗــﺪرس
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ﺗﺸﻐﻴﻞ رﺣﻠﺔ
أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ ﻣــﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺻﻮت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض.
وواﻓﻖ أﻋﻀﺎء "اﻟﺸﻴﻮخ" ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ "ﺳﺤﺐ
اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻴﻤﻦ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﺧﻼل
 ٣٠ﻳﻮﻣﺎ .وﺗﻌﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﻳﺮه ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

ﺟﺪل ﺣﻮل اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
أﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺠﻮازات واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻛــﺪت ﻓﻴﻪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﻏﻴﺮ
اﻟـﻤـﺘــﺰوج إﻗــﺎﻣـﺘــﻪ ﻟـﻤــﺪة  10ﺳـﻨــﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ "ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺤﻮر
اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﺣﺬر ،ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل

٢٣

اﻟﺒﺎﻏﻮز ﻓــﻲ دﻳــﺮ اﻟ ــﺰور .ورﻏــﻢ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
ّ
ﻓﻲ ﺗﺪك ﻣﻮاﻗﻌﻪ ،ﺗﻤﻜﻦ »داﻋﺶ«
ﻣ ــﻦ ﺷ ــﻦ  8ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻣ ـﻀــﺎدة
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل  24ﺳـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﻠ ـﻠ ـﻬ ــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻻﻧ ـﺘ ـﺤــﺎرﻳ ـﻴــﻦ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ رﻓﻀﻪ اﻻﺳﺘﺴﻼم وﺗﺸﺒﺜﻪ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺟﻴﺒﻪ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ،
اﻟ ــﺬي ﺧ ــﺮج ﻣـﻨــﻪ اﻵﻻف ﺧــﻼل
اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.
ووﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺐ »ﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺪ«
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ »ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﻓﻲ
ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﺛﺒﺘﺖ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إﺛﺮ
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ّ
ﺗﻜﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ«.
وﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺴﻜﺮي،
اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻋ ـﺸــﺮات اﻷﺷـﺨــﺎص
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺗ ـ ـﻠـ ــﻮن وﻧ ـ ـﺴـ ــﺎء
وأﻃـﻔــﺎل أﻣ ــﺲ ،ﻟﻴﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  60أﻟــﻒ ﻏ ــﺎدروا ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰوﻋــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻼح ﺑ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﺐ اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق
اﻟـ ــﺮوﺳـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ
إدﻟــﺐ ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟ ـﻤــﺎ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ 12
ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ ﺟ ــﻮﻳ ــﺔ ﺷ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺳ ــﻼح

اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺳ ـ ـ ـ ــﻲ ،وﺷـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ
ً
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺳﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف
اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻓــﺮار
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺮات وﻣـ ـﻘـ ـﺘ ــﻞ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 13
ً
ﻣﺪﻧﻴﺎ وإﺻﺎﺑﺔ .60
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت وزارة ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﺎع
اﻟ ـ ـ ــﺮوﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ أﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ وﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺖ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺿﺮﺑﺎت
ﻹدﻟــﺐ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
ّ
اﻟﻤﺴﻴﺮة واﻷﺳﻠﺤﺔ
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ً
ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺸﻦ
ﻫ ـ ـﺠـ ــﻮم ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ﺟ ــﻮﻳ ــﺔ
روﺳ ـﻴ ــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗ ــﺮب ﺳــﺎﺣــﻞ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪت »اﻟ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮة«
ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﻗــﺎﺋ ـﻠــﺔ إﻧ ـﻬ ــﺎ أﻟ ـﻘــﺖ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﺠﻨﺎء
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻓ ــﺮوا ،وﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
زﻋ ـﻤ ــﺖ أﻧ ـﻬ ــﻢ وراء ﺗـﻔـﺠـﻴــﺮات
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ إد ﻟ ــﺐ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وأﺳ ـﻔ ــﺮت ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ
 17ﻣﺪﻧﻴﺎ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮات.

ﺗﻨﺴﻴﻖ أﻓﻀﻞ
وﻏ ـ ـ ــﺪاة اﻟـ ـﻀ ــﺮﺑ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻟــﻢ
ّ
ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع

اﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﻨﻴﺮان ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺘﺮو اﻟﺮﻳﺎض ،ﻓﻲ اﳌﺨﺮج رﻗﻢ
 ،١٥وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻋﺒﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺗﺪاول ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻦ
ﺻﻮر وﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻈﻬﺮ اﺷﺘﻌﺎل
اﻟﻨﻴﺮان ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ "ﻣﺤﻄﺔ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮاﺟﺤﻲ" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض ،ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺳﺤﺐ اﻟﺪﺧﺎن
اﻷﺳﻮد اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮب
ﺳﻮق اﻟﺨﻀﺎر .وﻫﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎرات
اﻹﺳﻌﺎف واﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎن،
ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﻤﻌﺖ أﺻﻮات أﺑﻮاق
ﺳﻴﺎرات اﻟﻄﻮارئ ﺗﺪوي ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﻤﻐﺮب ﻳﻔﻜﻚ ﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟـ»داﻋﺶ«

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺲ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻓﺮاد ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻬﺠﻤﺎت
ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ" ،إﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺟﺮى
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺪن ﺳﻴﺪي ﺑﻨﻮر
واﻟﺠﺪﻳﺪة واﳌﺤﻤﺪﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺶ،
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻔﺮع
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

اﻷردن :اﻧﺘﻬﺎء اﻋﺘﺼﺎم
اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺰرﻋﺔ دواﺟﻦ دﻣﺮﺗﻬﺎ اﻟﻐﺎرات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدﻟﺐ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ آﻛــﺎر ،أﻣﺲ،
أﻧــﻪ ﻳ ــﺪرس ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟ ـ ــﺮوﺳ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺮﻏ ــﻲ ﺷــﻮﻳ ـﻐــﻮ
إﻣ ـﻜــﺎن إﻧ ـﺸــﺎء »ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك« ﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ إدﻟـ ـ ــﺐ،
ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ دورﻳﺎت
ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻻﺗـﻔــﺎق
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺳـﻴـﺠـﻌــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أوﺿﺢ .وﻣﻊ اﻧﻄﻼق
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـ ـ ــﻮزاري ﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ــﻲ
ﻓﺮﻳﺪرﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ ،أ ﻣــﺲ،
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻷﻣ ـ ــﻮال
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺔ،
وﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺒــﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻴﺎري ﻳﻮرو
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـ  1.44ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ،رﻓﻀﺖ

ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ ودﻣ ـ ـﺸـ ــﻖ ﺗـﺴـﻴـﻴــﺲ
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮﻋـ ــﺎت،
وﻃﺎﻟﺒﺘﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال
ﻹرﺳــﺎء ّ
اﻟﺴﻠﻢ وﻋــﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ .واﻧﺘﻘﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻋ ــﺪم دﻋ ــﻮة
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺎﺟﺔ دﻣﺸﻖ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

اﻧﺘﻬﻰ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ
ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮب اﻟﺪﻳﻮان
اﳌﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
أﺳﺒﻮﻋﲔ ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ.
وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟﻐﺪ" اﻷردﻧﻴﺔ
ّ
ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي أﺑﺮﻣﻪ
اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن اﳌﻨﺘﻤﻮن ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻌﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ اﳌﺤﺘﺠﲔ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  ٧٥٠ﺷﺎﺑﴼ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٠٠دﻳﻨﺎر
أردﻧﻲ ﺷﻬﺮﻳﴼ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ١٣
أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي
ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ أو رﻓﻀﻪ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﺎول ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺸﺎرع ﻋﺸﻴﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﻤﻌﺔ

• ﺑﺪوي :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ...وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪوء • ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة :اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ
ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻮﺗﺮ ّ
ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮد
اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
وﺑﺪا أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻟﻬﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر
إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻴﻮم ﻟﺮﺻﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺎرع ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات.

ً
 15ﻣﺮﺷﺤﺎ
ً
رﺋﺎﺳﻴﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮن
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ
ﻷرﺷﻴﻒ »اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري«

اﺳﺘﺒﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻴﻮم ،وﺳﻌﺖ
إﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﺗ ـﺨــﺎذ ﺧ ـﻄــﻮات ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
»ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة« اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟـﺒــﻼد ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ـ ــﺎر ،أﻛ ــﺪ رﺋـﻴــﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي
أﻧﻪ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮه ﺷﺎﺑﺔ أواﺋﻞ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﻔﺘﺢ ﻣﺸﺎورات
ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻟـ »اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوي أول ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺒﻪ ،وزﻳﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ،رﻣـ ـﻄ ــﺎن ﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻣــﺮة،
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ
وﻗــﺖ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺖ إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  18أﺑﺮﻳﻞ،
وﺗـﺨـﻠـﻴــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ ﻋـﻬــﺪة
ﺧﺎﻣﺴﺔ ،وﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻧﺪوة وﻃﻨﻴﺔ«
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ،ﻓ ــﻲ ﺗـﻬــﺪﺋــﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ّ
وﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺄن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟـ ـ ـ »ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاءات اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮاك اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ،
ّ
اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ« ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوي إن »اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوة«،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﻮل وﺿـ ـ ـ ــﻊ ﺟـ ـ ــﺪول
زﻣـﻨــﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر وإﺟ ــﺮاء
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت رﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﺳﺘﻀﻢ ﻛﻞ
أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻋﻤﻮم اﻟﻄﺒﻘﺔ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﺻﻮت
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺴ ـﻤــﻮﻋــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﺪوة«.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :أﻧـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن أن
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺣﺴﺎﺳﺔ«،
ﻣ ـ ــﺮدﻓ ـ ــﺎ »ﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ أﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻓ ـ ـﺘ ـ ــﺮاءات
وﺗـ ـﺠ ــﺎذﺑ ــﺎت وأﻗـ ــﺎوﻳـ ــﻞ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر«.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ» :ﻳ ـ ـﺠ ـ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ــﻲ
ﺑــﺎﻟــﺮزاﻧــﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑ ـﻬــﺪوء« ،ﻣﺒﺮرا
ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻛﺜﻴﺮون ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻻ ﺑﻞ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري ،ﺑﺄﻧﻬﺎ »إرادة
اﻟﺸﻌﺐ«.
وأﺿـ ــﺎف» :ﻻ ﺷــﻲء ﻓــﻮق إرادة
اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ« ،ﻣ ــﺪاﻓـ ـﻌ ــﺎ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﻮار
ﻛ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ــﻞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﻣ ـ ــﻦ اﻷزﻣـ ـ ــﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل» :ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺎت ّ
ﻋﺒﺮ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،أﺑﻮاﺑﻨﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻨﺎ أي ﻋﻘﺪة«.
وذﻛﺮ» :ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ
اﻷدﻧـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻧـﺤــﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة

●

ﻳﺘﻮﺟﻪ آﻻف اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ إﻟﻰ
ﻣﻘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻴﻮم ،ﻻﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻘﻴﺒﻬﻢ و 6ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﻴﺎء
رﺷـ ـ ــﻮان ﺑ ـﺴ ـﻬــﻮﻟــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺐ ،ﻓﻲ
ﻇــﻞ ﺣـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋـﻠــﻰ دﻋــﻢ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ) 11ﻣﺮﺷﺤﺎ( ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﻘﻴﺐ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ رﻓﻌﺖ رﺷﺎد ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ
ّ
أن ﻳﺤﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﻟﻬﺪوء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺻﺮاع ﺷﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ
ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﻔﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﻳﺘﻨﺎﻓﺲ
 52ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة ،وﻣﻦ
أﺑﺮز اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻠﺸﻲ وﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ
وﺗﺎﻣﺮ ﻫـﻨــﺪاوي وﺧﺎﻟﺪ ﻣﻴﺮي وﺣﺎﺗﻢ زﻛﺮﻳﺎ
وﺣ ـﻨــﺎن ﻓ ـﻜــﺮي ،وﺗــﺄﺧــﺬ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻃﺎﺑﻌﺎ

ﺑﺪوي وﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺲ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﻣـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎور
واﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ«.

ﺷﻐﻮر اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ّ
ورد ﺑــﺪوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﻐﻮر
ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻳ ـ ــﻮم 28
أﺑ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ أﻛ ـ ـ ــﺪ أن
ذﻟ ــﻚ ﻣــﺮﻫــﻮن ﺑـﻤــﺎ ﺗ ـﻘــﺮره »اﻟ ـﻨــﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« .وأوﺿﺢ ﺑﺪوي» :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أرادﻫ ـ ــﺎ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﻨــﺪوة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﻗﻮة اﻗﺘﺮاح وﻗﺮارات ،وﺳﻮف ﺗﺨﺮج
اﻟ ـﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟــﻮﺿـﻌـﻴــﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ«.
وﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص اﻟـﺘـﻀـﻴـﻴــﻖ اﻟ ــﺬي
ﺷ ـﻬــﺪﺗــﻪ ﺑ ـﻌــﺾ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم،
ﺷﺪد ﺑﺪوي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟـ »اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ« ،ووﻋﺪ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت »اﻟﻨﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن و»اﻟﻨﺪوة«
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إن ﻛﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ

ﺣﺪﻳﺎ ﺑﻴﻦ أﻧﺼﺎر اﻻﺳﺘﻘﺮار ودﻋــﺎة اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻛــﺮاﻣــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎ.
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق آﺧ ــﺮ ،ووﺳ ــﻂ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ أزﻣــﺔ
ﻣـﻜـﺘــﻮﻣــﺔ داﺧـ ــﻞ أرﻛـ ــﺎن اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ،
ﺷﺪدت ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺑﺮاﺷﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪس
ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ اﻷر ﺛــﻮذ ﻛ ـﺴ ـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﻧ ــﺎدر ﺻــﺪر أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ اﻋـﺘــﺰازﻫــﺎ وﻣﺤﺒﺘﻬﺎ
ﻟﺒﺎﺑﺎ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻜﺮازة اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ
ﺗﻮاﺿﺮوس اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﺰل
اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻻ أﺳﺎس
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،وﺗﺴﻲء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪس
واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
وﺳﺒﻖ أن أﺻﺪر ﻣﻄﺮان اﻟﻔﻴﻮم ،اﻷﻧﺒﺎ إﺑﺮام،
ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻣﺲ اﻷول ،ﻧﺪد ﻓﻴﻪ ﺑـ »ﺣﻤﻼت اﻹﺳﺎءة
واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺣﻮل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ«.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان ﺑﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻏـ ـ ــﺪا ،ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم.

ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣـﺘــﻰ إﺟـ ــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻧــﺎﻓـﻴــﺎ ﺑــﺬﻟــﻚ
أﻧ ـﺒــﺎء ﺗـﺤــﺪﺛــﺖ ﻋــﻦ ﺣــﻞ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟ ــﺬي ﺗﻄﻌﻦ ﻓــﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ أﻃــﺮاف
ﻣـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ .وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳﺘﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ،اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼده ،أن »اﻟﻨﺪوة ،ﺳﺘﻘﺎم
ﺑـﻘـﺼــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﻢ ،ﻏ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ،
وﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ أﺑـﻨــﺎء وﺑﻨﺎت
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﻃﻦ«.
وﻋــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ
ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮاك ،ﻗــﺎل
وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ» :ﻧـﺴـﻌــﻰ ﻟﻤﻨﺢ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ﻳـﺴـﻤــﺢ ﺑــﺎﺳـﺘـﻴـﻌــﺎب اﻟـ ـﻨ ــﺪوة ﻟﻜﻞ
اﻷﻃﻴﺎف«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ» :اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻟ ــﻦ ﺗـﻜــﻮن
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺪوة ،ﺑﻞ ﺳﺘﻠﻌﺐ دور
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـ ّـﻬ ــﻞ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧﻼل »ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻗﺼﻴﺮة« ّ
ﺗﻤﻬﺪ ﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و«اﻟـﻨــﺪوة«،
ذﻛﺮ أﻧﻬﺎ »دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وأﺧﺮى ﻟﻴﺴﺖ
ذات ﻃﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮري«.
وﻋﻦ رﻓﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺠﻠﻮس
ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﻮار ﻣ ــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ،
أوﺿ ــﺢ ﻟـﻌـﻤــﺎﻣــﺮة أن »اﻟـﺘـﺤـ ّـﺪﻳــﺎت

 ٧دول ﺑـ »اﻟﻨﺎﺗﻮ« زادت
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي

)أي ﺑﻲ أﻳﻪ(

اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟـﺒــﻼد ،أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن
ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ« ،وﻗــﺎل:
»ﻧ ـﺤــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺬل ﻣﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ واﻟـﻤـﺜــﺎﺑــﺮة ﻓــﻲ إﻗـﻨــﺎع
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺗـﻨــﺎدﻳـﻨــﺎ
ّ
ﻟﺮص اﻟﺼﻔﻮف ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺐ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
أﻓﻀﻞ«.
وﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻗ ـﻨــﺎع اﻟ ـﺸــﺎرع
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﻟﺮﻓﺾ ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑـ »ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻬﺪة
اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـﺒ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ« ،ﺧ ــﺎﻃ ــﺐ
ً
ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺘﻬﺪﺋﺔ ،وﺟﺒﺮ اﻟﺨﻮاﻃﺮ،
واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ أﻓﻖ ﻣﻐﺎﻳﺮ«.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻣ ــﻊ
اﻹذاﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻗــﺎل
ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
»اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻲ
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ )،(..
واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﺒﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ
إﺿﺎﻓﻴﺔ«.
وأﻛﺪ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ،وﻫﻮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻣﺤﻨﻚ ،أن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »ﻛــﺎن ﻳﻔﻀﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :وﻫﻮ إزاء اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻠﺢ
ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم دﻓﻌﻪ
اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ) (..ان ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻳـﺠــﺐ أﻻ ﺗـﺘــﻢ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳﺘﻜﻮن
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﻤﺰق« ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ.

ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺠﺒﺎل
وﻧ ــﺄى رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء وﻧﺎﺋﺒﻪ،
ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﻮض ﻓ ــﻲ ﺟـ ـ ــﺪول زﻣ ـﻨــﻲ
ﻣﺤﺪد ﻟﻠﺨﻄﻮات ،ووﺿـﻌــﺎ اﻷﻣــﺮ
ﻓــﻲ ﺧﺎﻧﺔ »اﻹرادة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺠﺒﺎل .اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺳﻢ ﻟﻨﺎ
ﻣﺨﻄﻂ ﻋ ـﻤــﻞ ،واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
واﺟﺐ اﻟﺤﻮار«.
وأﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
»ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
وﺷـ ـﺒ ــﺎب اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ــﻲ« ،ﻣﻊ
أوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﺿ ـﺒ ــﻂ آﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت »اﻟ ـ ـﻨـ ــﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت و»اﻧﻘﻼب«
وﺗـﺘـﻜـﺜــﻒ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮات ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ
ﻟ ـﻨ ـﻬــﺎر ﺟـﻤـﻌــﺔ راﺑ ـ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻫﺎﺷﺘﺎغ »ﺣﺮﻛﺔ  15ﻣﺎرس« ،اﻟﺬي
ﻳـﻨـﺘـﺸــﺮ ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺣـﺼــﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﻣـ ـ ــﺲ ﺧ ــﺮﺟ ــﺖ اﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
ﻓــﻲ ﻋ ــﺪة ﻣ ــﺪن ووﺳ ــﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
وﺗﻮاﺻﻞ إﺿﺮاب ﻫﻴﺌﺎت وﺷﺮﻛﺎت

وﻳـﻌــﺪ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣــﻦ ﺑـﻨــﺎت أﻓ ـﻜــﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻓﻜﺮة ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم  ،2016ﺛــﻢ وﺳﻌﻬﺎ
ﻟـﺘـﺸـﻤــﻞ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات ﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ واﻟ ـﻘ ــﺎرة
اﻟﺴﻤﺮاء.
وأﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺖ أﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﻨـﻔــﺎر ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳــﻮان
ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .وﺷﺪدت إدارة اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ أن
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﻔـﻘــﺪ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺷﺮﻛﺔ »إﻳﻨﻲ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣﺲ،
إﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻞ ﻏﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 50
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻮر ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

أﺟﺮى اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺎورة ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة )درون( أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ
»ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس  «1ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 50
ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ.
وﺣ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎورة ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺜ ــﻮري
ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ ،وﻗﺎﺋﺪ ﻗــﻮات اﻟﺠﻮﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس
أﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ زاده ،وﻗﺎﺋﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮ »ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء«
ﻏ ــﻼم ﻋـﻠــﻲ رﺷ ـﻴــﺪ .وﻗ ــﺎل ﺳــﻼﻣــﻲ ،إن »ﻗ ــﻮات اﻟـﺤــﺮس
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻃــﺎﺋــﺮات ﻣـﺴـﻴــﺮة ﻣـﺘـﻄــﻮرة ﻣــﻦ ﻃــﺮاز
ً
 RQ 170رﻏــﻢ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أن
ُ
»اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎورة إﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ
وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ«.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل أﻣ ـﻴــﺮ ﺣــﺎﺟــﻲ زاده ،إن »اﻟ ـﺤــﺮس
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎورة ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮاز
ً
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟـﻄــﺮاز  MQ1اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻣﺤﻠﻴﺔ ُ
اﻟﺼﻨﻊ«.
ﺑــﺪوره ﻗﺎل رﺷﻴﺪ» :ﻫﺬه ﻫﻲ أﻗﻮى ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻘﻮة
اﻟﺠﻮﻓﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ وﻋﺪوا
ﺑﺄﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 40ﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،أن
ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺨﺰي واﻟﻌﺎر«.
وزﻋـﻤــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓ ــﺎرس« اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ »اﻟ ـﺤــﺮس« أن

دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ آﺧﺮ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺷﺤﻲ »رﺋﺎﺳﻴﺔ «٢٠٢٠
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻮ
أورورك ،أ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺗـ ــﺮ ﺷ ـ ـﺤـ ــﻪ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟﻴﻨﻀﻢ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴـﻴــﻦ
اﻟ ـﺴــﺎﻋ ـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ إزاﺣ ـ ــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ .2020
و ﻗ ـ ـ ــﺎل أورورك ) 46ﻋ ــﺎ ﻣ ــﺎ(
ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣ ـﺼــﻮر» :اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ﻟ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ــﻮﻋ ــﺪ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻫ ــﻮ أن ﻧ ـﺒــﺬل ﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ،وأن ﻧ ـﺒــﺬﻟــﻪ ﻣ ــﻦ أﺟـﻠـﻨــﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ«.
وﺑ ــﺮز اﺳ ــﻢ أورورك ﻛﻤﺮﺷﺢ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺧــﺎﺿـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻛ ـ ــﺎد ﻳﻄﻴﺢ
اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺗﻴﺪ ﻛﺮوز،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻔﺘﺖ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻳـ ـﻴ ــﻦ إﻟ ــﻰ

اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،اﻷﻧﻈﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺑ ـ ـ ـ ــﺈﻋ ـ ـ ـ ــﻼن أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻳ ـﻨ ـﻀ ــﻢ
أورورك إ ﻟ ـ ـ ــﻰ ﻻ ﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻃ ــﻮ ﻳ ـﻠ ــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺎﻋـﻴــﻦ
ﻟ ــﻺﻃ ــﺎﺣ ــﺔ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ
إﻟ ـ ـﻴـ ــﺰاﺑ ـ ـﻴـ ــﺚ وارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ،وﻛـ ــﺎﻣـ ــﺎﻻ
ﻫﺎرﻳﺲ ،وﻛﻴﺮﺳﺘﻦ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ،
وإﻳ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻛ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﻮﺷـ ــﺎر ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ اﻷﺑـ ــﺮز ﺑﻴﺮﻧﻲ
ﺳﺎﻧﺪرز.
وﺑــﺎﺗــﺖ اﻷﻧ ـﻈ ــﺎر ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟــﻮ
ﺑﺎﻳﺪن اﻟﺬي أﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺧﻄﻄﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﻛـﺸـﻔــﺖ
ﻣ ـ ـ ــﺬ ﻛ ـ ـ ــﺮة ﻟ ـ ـ ـ ـ »وزارة ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﺎع
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ« )اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن( ،أن
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ وﺟ ــﻮد

ﻗﺘﻴﻞ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺣﺪودﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺟﻴﻚ
ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﻴﺐ ﻋﺪة
أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
وﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ
إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن.
واﻧﺪﻟﻌﺖ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺮﻏﻴﺰﻳﺔ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻓﻮروخ وﻫﻮ
ﺟﻴﺐ ﻳﻘﻄﻨﻪ ﻧﺤﻮ  30أﻟﻔﺎ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺟﻴﻚ ﻓﻲ وادي ﻓﺮﻏﺎﻧﺔ.
وﺗﺤﺎول ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
وأوزﺑﻜﺴﺘﺎن وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن،
وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻨﺬ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود
ﻓﻲ اﻟﻮادي اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺗﻘﻄﻨﻪ ﻋﺪة
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ.

ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﺣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ
»اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ« ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
اﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،وﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ
ﺑﻮﺣﻴﺮد ﺧﻄﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻺﺻﻼح
واﻻﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ
»اﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻼب« .واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮت ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎل
ﻧـﺸــﺮ أﻣ ــﺲ أن ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت ﻣ ــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وأن دﻋ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ
إﻳ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﺮون ﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ّ
»ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺑﺠﻼء«.

ﻃﻌﻦ وأرﺷﻴﻒ
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ،ﻃـ ـﻌ ــﻦ 15
ً
ﻣــﺮﺷـﺤــﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
ﻓــﻲ ﻗ ــﺮار »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري«،
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إﻳــﺪاع
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
اﻷرﺷ ـ ـﻴـ ــﻒ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻗ ـ ــﺮار ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﺗـ ــﺄﺟ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﺎق
اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﻼد إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ
ّ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺤـ ـ ّـﺪد .وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻮازي ،ﻧــﻈــﻢ
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺎً
ّ
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ّ
ﺗﺤﺮﻛﺎ
أﻣ ــﺎم ﻣـﻘــﺮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮري،
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻳﺨﺘﺎرون ﻧﻘﻴﺒﻬﻢ اﻟﻴﻮم »اﻟﺤﺮس اﻹﻳﺮاﻧﻲ« ﻳﺠﺮي أول ﻣﻨﺎورة
ﱠ
و»اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻘﺪس« ﻳﻨﻔﻲ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﺰل اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳﻴﺠﺒﺮ أ ﻓ ــﺮاده ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮﻋﻬﻢ اﻟﺬي وﻟﺪوا ﻋﻠﻴﻪ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺣـﻴــﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ 12
أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ورﻏ ـ ــﻢ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻻ
ﺗـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﺗـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺣ ـﻈ ــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ
ً
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ
ـﺶ ،إﻻ أن اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻴ ـ ّ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ »ﻏ ـ ـ ــﻼد«
ﻟ ـﻠــﺪﻓــﺎع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ» :ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣ ـﺠــﺪدا وﺑـﻘـﺴــﻮة
وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟــﺎﺋــﺮ ،اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ
ً
ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮن ﻫــﺬا
اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات«.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ أ ف ب ،د ب أ(

ﺑﻴﺘﻮ أورورك ﻓﻲ ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﻜﺴﺎس

)أ ف ب(

اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻘﻮم ﺑﻀﺮب أﻫــﺪاف ﺗﺒﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
 1000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ،
أﻣﺲ ،إن ﻃﻬﺮان إذا ﻣﺎ ّ
ﻋﺒﺄت ﻗﺪراﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺒﺮ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة،
ﻗﺎل ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ إن »اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪو ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻧﺘﻮﻟﻰ
ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة وﻧﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﺪو ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ« .وأﺿﺎف» :إذا ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻨﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟـﻌــﺪو ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺴﻨﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ إذا ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ«.
ً
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ» :ﺗ ـﺠــﺎرﺑ ـﻨــﺎ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﺟ ـ ــﺪا ﻋ ــﻦ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻋﻤﻞ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ واﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻨ ــﻮوي واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪات اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎن
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻷﺧﺮى«.
وﺧﺘﻢ» :اﻟﻌﺪو اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻟــﻦ ﻧﺨﻄﺊ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪوﻧﺎ«.

اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪان
ﺗﻮاﺻﻠﻬﻤﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻓ ــﻲ أول ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ دﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟــﺪوﻟ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻨــﺬ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
اﻻﻧﺘﺤﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﻟــﺬي أدى اﻟــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣــﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺘﻴﻦ،
اﻟﺘﻘﻰ اﻣﺲ ،ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺪودي ﺑﺒﻠﺪة اﺗﺎري
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ .وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ راﻓﻴﺶ ﻛﻮﻣﺎر،
ّ
إن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻤﺮ وﻣﻌﺒﺮ ﺣﺪودي ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﻷﻓﺮاد اﻟﺴﻴﺦ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺰار دﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
وﻳﻌﺪ »ﻣﺰار ﻛﺎرﺗﺎرﺑﻮر« ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺠﺎب ﻓﻲ ﺷﺮق ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،أﺣﺪ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺦ.
ً
وﻳﻌﻴﺶ أﻓﺮاد اﻟﺴﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ واﺷﻨﻄﻦ وﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أﻧﻬﻤﺎ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻷﻣﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﺳﺖ ﻣﺤﻄﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ .وﺟﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
)إﺳﻼم آﺑﺎد ،واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

أﻇﻬﺮت أرﻗﺎم ﺻﺪرت ،أﻣﺲ،
أن  7دول ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃﻠﺴﻲ زادت إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻬﺪف
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻌﺎم  ،2018ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻻ ﻳﻜﻮن
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﺗﺮاﻣﺐ دول
اﻟﺤﻠﻒ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،ﻟﻌﺪم
إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎﻫﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺪرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎم  2018ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻓﻲ دول اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ وﻫﻮﻟﻨﺪا،
ﻟﻜﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻻﺗﺰال
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.
وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺴﺖ دول ﻓﻲ
اﻟﺤﻠﻒ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
واﻟﻴﻮﻧﺎن وﻻﺗﻔﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
وﺑﻮﻟﻨﺪا 2 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﺎم
.2018

واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺨﺘﺒﺮ
ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺤﻈﻮرة

ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﻮﺳﺖ« ،أن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﻮارﻳﺦ
ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح ﻣﻊ
روﺳﻴﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﺮب
اﻟﺒﺎردة ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻧﻬﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع
)اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( أن اﻟﺠﻴﺶ
ﻳﺨﻄﻂ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﻮراﻳﺦ
»ﻛﺮوز« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎت
أرﺿﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻣﺪاﻫﺎ إﻟﻰ
أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
وﺻﺎروخ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺪى ﻳﺘﺮاوح ﻣﺪاه ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ
آﻻف وأرﺑﻌﺔ آﻻف ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

اﻹﻛﻮادور ﺗﻐﺎدر اﺗﺤﺎد
دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹﻛﻮادور ﻗﺮارﻫﺎ
ﻣﻐﺎدرة اﺗﺤﺎد دول أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ )ﻳﻮﻧﺎﺳﻮر( ،وﻫﻲ
ّ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ّ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ اﻟﺮاﺣﻞ
ﻫﻮﻏﻮ ﺷﺎﻓﻴﺰ وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻛﻴﺘﻮ
ً
ﻣﻘﺮا .وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻹﻛﻮادور
ّ
ﻟﻴﻨﻴﻦ ﻣﻮرﻳﻨﻮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ
ً
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎم  2017ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ُاﻟﻴﺴﺎري راﻓﺎﻳﻞ
ﻛﻮرﻳﻴﺎ» ،أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﺎﺳﻮر«.

ةديرجلا
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رياضة

ً
«مؤجلة» القادسية والفحيحيل غدا

حازم ماهر

تقام في الساعة  5:10من
مساء غد المباراة المؤجلة
من الجولة الخامسة عشرة
لدوري ڤيڤا لكرة القدم للدرجة
الممتازة ،التي تجمع القادسية
مع الفحيحيل على استاد
محمد الحمد.

يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ــع
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ف ــي ال ـس ــاع ــة 5:10
م ــن مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ع ـل ــى اس ـت ــاد
محمد الحمد ،وذلك في المباراة
المؤجلة مــن الجولة الخامسة
عـ ـش ــرة لـ ـ ـ ــدوري ڤ ـي ـڤ ــا ل ـل ــدرج ــة
الممتازة لكرة القدم.
وجاء تأجيل المباراة بطلب
مــن مـســؤولــي ن ــادي القادسية،
نظرا لمشاركة الفريق في بطولة
ك ــأس االت ـحــاد اآلس ـيــوي ،حيث
كــان الفارق الزمني بين مباراة
األصـ ـف ــر م ــع ال ـع ـه ــد ال ـل ـب ـنــانــي
وال ـمــوعــد الـســابــق لـلـقــاء الـيــوم
 72ساعة.
ي ــدخ ــل الـ ـق ــادسـ ـي ــة ص ــاح ــب
المركز الثالث برصيد  30نقطة
م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم ب ـ ــروح مـعـنــويــة
مــرتـفـعــة ،بـعــد االن ـت ـصــار ال ــذي
ح ـق ـق ــه فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة
ع ـش ــرة ع ـلــى م ـنــاف ـســه ال ـكــويــت
بـ ـه ــدفـ ـي ــن مـ ـق ــاب ــل ه ـ ـ ـ ــدف ،إل ــى
ً
جانب تألقه آسـيــويــا وتصدره
ل ـم ـج ـمــوع ـتــه ف ــي ب ـط ــول ــة ك ــأس
االتحاد.
ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـ ـي ـ ــوم بــال ـن ـس ـبــة
لــأصـفــر ال تـقـبــل الـقـسـمــة على
اثنين ،فال بديل فيها عن تحقيق
الفوز من أجل استمرار المنافسة
على اللقب مع الكويت المتصدر،

فالفوز اليوم سيعيد األصفر إلى
اقتسام مع السالمية.
ويدرك الجهاز الفني لألصفر
بقيادة المدرب الروماني ايوان
مارين الــذي نجح في استعادة
ال ـث ـقــة ب ــه وب ــال ـف ــري ــق ع ـلــى حــد
سـ ـ ــواء م ــن ق ـب ــل م ـج ـلــس إدارة
الـنــادي والجماهير ،وذلــك بعد
الـنـتــائــج الـجـيــدة الـتــي تحققت
في الفترة الماضية ،أن مواجهة
اليوم لن تكون سهلة ،فالمنافس
ً
عنيد ج ــدا ،ويـسـعــى بـقــوة إلــى
تالفي الخسارة من خالل تحقيق
الفوز أو حتى التعادل.
ويغيب عــن الـفــريــق فــي لقاء
الـ ـي ــوم س ـيــف ال ـح ـش ــان بــداعــي
اإلص ــاب ــة ،وب ــدر ال ـم ـطــوع ال ــذي
يوجد خــارج الـبــاد ،والــذي من
ال ـم ـقــرر ان يـصــل قـبــل ال ـم ـبــاراة
بساعات قليلة ،في حين استعاد
الفريق الكاميروني رونالد بعد
تعافيه.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،تـعــد
ا ل ـم ـبــاراة بالنسبة للفحيحيل
بمنزلة حجر الزاوية للبقاء في
الدوري الممتاز وتالفي الهبوط
لدوري الدرجة األولى ،فالفريق
ي ـح ـت ــل الـ ـم ــرك ــز الـ ـت ــاس ــع (ق ـبــل
األخـيــر) برصيد  10نقاط ،بعد
أن رجـحــت األهـ ــداف كفته على

تقرر دخــول المنتخب األولمبي لكرة
القدم معسكرا في فندق جميرا المسيلة،
عقب انتهاء تدريب اليوم ،الذي سيجرى
في السادسة مساء ،على الملعب الفرعي
الستاد جابر األحمد الــدولــي ،استعدادا
لخوض منافسات المجموعة الخامسة،
ال ـتــي تـسـتـضـيـفـهــا ال ـكــويــت م ــن  22إلــى
 26ا ل ـجــاري ،ضمن التصفيات المؤهلة
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس آس ـي ــا ت ـحــت  23سـنــة،
وتضم منتخبات قيرغيزستان وسورية
واألردن ،إلى األزرق.

«يد البرتقالي» يضم 3
صربيين لـ «اآلسيوية»
●

محمد عبدالعزيز

نجح نــادي كاظمة في الحصول على خدمات 3
العبين صربيين لدعم صفوف الفريق األول لكرة
اليد بالنادي خالل مشاركته في البطولة اآلسيوية
الـ 21لألندية أبطال الدوري ،المقرر أن يستضيفها
ً
نادي الكويت اعتبارا من  20الجاري وحتى  2أبريل
المقبل ،بمشاركة  13ناديا.
وال ــاع ـب ــون ه ــم م ـي ـلــوس راج ـس ـي ــك ،ومـيـهــايـلــو
ستوسجيفيك ،وداليبور دورديجيفتيش ،وتعمل
ً
إدارة البرتقالي حاليا على إنهاء إجراءات التعاقد
كافة ،وتسجيل الالعبين الثالثة لدى االتحاد الدولي
لكرة اليد.
من جانبه ،أكد أمين صندوق نادي كاظمة مدير
اللعبة عمر الـمــا ،أن إدارة الـنــادي تسعى جاهدة
لدعم الفريق بكل اإلمكانات المتاحة من أجل الظهور
المميز في البطولة اآلسيوية والمنافسة على المراكز
األول ــى ،مشيرا إلــى أن التعاقد مــع  3العبين دفعة
واحــدة سيمنح الفريق دفعة معنوية وفنية قوية
قبل البطولة ،متمنيا أن يقدم الالعبون المستوى
المنتظر خالل البطولة.
وأشار المال إلى أن الالعب ميهايلو ستوسجيفيك
وصل إلى الكويت أمس األول ،وانتظم في تدريبات
الفريق ،وسيصل بقية الالعبين تباعا ،وذلك طمعا
في الدخول بأجواء الفريق قبل انطالق المباريات
الرسمية للبطولة.

مستشارة «فيفا» تشيد بتقدم
الكرة النسائية الكويتية

صالح الشيخ يحاول تجاوز دفاع الفحيحيل في لقاء سابق
كفة الشباب الذي يتذيل الترتيب
بنفس الرصيد من النقاط.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ت ـح ـق ـيــق
الفحيحيل للفوز يعني اقترابه
بقوة من البقاء ،بينما التعادل

ً
 23العبا في معسكر األولمبي اليوم
وكان الجهاز الفني للمنتخب ،بقيادة
المدرب الكرواتي دينكو ،وبالتنسيق مع
المدير الفني للمنتخبات الوطنية مدرب
المنتخب الوطني األول روميو جــوزاك،
وق ــع اخ ـت ـيــاره عـلــى  23الع ـبــا فــي ساعة
م ـت ــأخ ــرة م ــن م ـس ــاء أمـ ــس ،ل ـل ــدخ ــول في
المعسكر مع قيدهم في قائمة التصفيات.
واس ـت ـب ـع ــد الـ ـجـ ـه ــاز  7العـ ـبـ ـي ــن ،وت ــم
الـتـنـبـيــه عـلـيـهــم أن ي ـك ــون ــوا ع ـلــى أهـبــة
االستعداد ،لالنضمام إلى المنتخب في
األ ي ــام القليلة المقبلة فــي ح ــال تعرض

باختصار

أي من الالعبين الذين شملتهم القائمة
لإلصابة ،أو ظروف طارئة أخرى تجبرهم
على االبتعاد عن الفريق.
يــذكــر أن المنتخب األولـمـبــي عــاد من
معسكره البحريني ظهر أمس ،حيث لعب
خــالــه  3م ـبــاريــات ،ف ــاز فــي األول ــى على
نادي سترة ،بهدف دون رد ،ثم تعادل في
الثانية مــع المنتخب البحريني بهدف
لمثله ،واختتم مبارياته بمواجهة المنامة
أمس األول بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ف ــرصـ ـت ــه ،حـيــث
سيتعادل مع التضامن صاحب
المركز الثامن ويقلص الفارق
مــع الـجـهــراء الـســابــع إلــى نقطة
واحدة.

فليطح :استاد جابر من أفضل المنشآت
أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة د .حمود
فـلـيـطــح أن الـحـكــم الـقـضــائــي ال ـص ــادر ع ــن محكمة
الجنايات والـخــاص بـبــراء ة المسؤولين وموظفي
الهيئة من تهمة تسهيل االستيالء على المال العام
في قضية مناقصة استاد جابر الدولي ،جاء تأكيدا
للثقة الكبيرة بموظفي الهيئة في جميع القطاعات
واالدارات.
وقال فليطح" :نتقدم باالحترام والتقدير للقضاء
الكويتي الشامخ لما يتمتع به من ثقة ونزاهة وعدل".
وأشار إلى أن اعتماد استاد جابر من جميع لجان
التفتيش الدولية خالل الفترة الماضية عقب افتتاحه

رسميا في عام  ،2015واستضافة منافسات البطولة
الخليجية الـ 23في الكويت وإقامة المباريات عليه
بجانب االستحقاقات المحلية ،تؤكد أن االستاد
فــي حــالــة مـمـتــازة ،وأن ــه تــم تنفيذ جميع المعايير
والشروط الدولية ،وتتوفر فيه أفضل التجهيزات،
ويعتبر حسب التقارير االخيرة من أفضل المنشآت
الرياضية المتكاملة في المنطقة.
وجــدد فليطح ثقته بموظفي الهيئة بشكل عام،
ومهندسي قـطــاع االن ـشــاءات والـصـيــانــة والـمــرافــق
بشكل خاص.

األصفر يواصل الضغط على األبيض في «ممتاز السلة»
●

جابر الشريفي

واصـ ـ ــل ف ــري ــق نـ ـ ــادي ال ـقــادس ـيــة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـك ــوي ــت ال ـم ـت ـصــدر
بعد تغلبه على كاظمة  80 -82في
المباراة التي جمعتهما أمس االول،
على صالة فجحان هالل المطيري
ب ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة
االفتتاحية لمنافسات القسم الثاني
م ــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ل ـكــرة الـسـلــة،
ً
والـتــي شـهــدت أيـضــا فــوز الـجـهــراء
على القرين  ،75-82في حين اكتسح
الكويت الشباب بنتيجة .61-102
وبـ ــذلـ ــك يـ ـك ــون الـ ـك ــوي ــت واصـ ــل
صدارته للبطولة برصيد  12نقطة،
كما واصل القادسية الضغط عليه،
وم ـط ــاردت ــه ب ــرف ــع رص ـي ــده إل ــى 11
نقطة ،بينما ارتـفــع رصـيــد كاظمة
إلى  10نقاط ،والجهراء  ،9والقرين
 ،7والشباب .6
جدير بالذكر ،أن نظام البطولة
ينص على إقامة الدوري من قسمين،
أي  10جوالت على أن يتوج الفريق
ً
األكثر جمعا للنقاط بلقب البطولة.
وج ـ ــاءت مـ ـب ــاراة ال ـق ــادس ـي ــة مــع
كاظمة قوية منذ البداية ،تبادل فيها
الفريقان التقدم خالل مجريات الربع
األول ،حيث تألق أحمد البلوشي من
كاظمة في االختراق والتسجيل ،في

على تقدمه بالرغم من خروج العبيه
ال ـم ـم ـي ــزي ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـس ـهــو
وعـبــدالـعــزيــز الـحـمـيــدي بــاألخـطــاء
الخمسة الشخصية فــي آخ ــر أربــع
دقائق ،إال أن كاظمة لم يستغل هذا
ً
االم ــر بـعــد أن خ ــرج مـنــافـســه فــائــزا
بنتيجة .80-82

تشابك باأليدي

محاولة تسجيل قدساوية في سلة الكويت
حين كانت خـطــورة القادسية عبر
تحركات ومتابعة صالح اليوسف
وعبدالرحمن السهو أسفل السلة،
لينتهي الربع األول بتقدم األصفر
.24-26
ونجح كاظمة في فرض سيطرته
على المباراة في الربع الثاني ،حيث
تـمـيــز أح ـمــد ال ـب ـلــوشــي ف ــي تــوزيــع
الهجمات ،الــى جــانــب تميز محمد

اشـكـنــانــي وعـبــدالـلــه تــوفـيــق اسفل
ال ـس ـل ــة ،االم ـ ــر ال ـ ــذي م ـن ـحــه ال ـت ـقــدم
ً
بفارق  6نقاط ،مستفيدا من تسرع
العبي القادسية في انهاء الهجمات،
لينتهي الربع الثاني بتقدم كاظمة
.46-51
وفي الربع الثالث واصل كاظمة
تــألـقــه ،بعد أن سجال  10نـقــاط في
خـمــس دقــائــق وس ــط صـيــام العبي

القادسية ،ليتقدم كاظمة بفارق 15
نقطة ( ،)46-61اال أن النصف الثاني
من هذا الربع كان لمصلحة االصفر
ليقلب القادسية الـطــاولــة ،ويخرج
ً
فائزا مع نهاية الربع الثالث بنتيجة
.61-63
وت ـبــادل الـفــريـقــان التسجيل في
الــربــع الــرابــع ،ووصـلــت اإلث ــارة إلى
ً
ذروتها ،إال أن القادسية ظل محافظا

طائرة كاظمة لالبتعاد بالصدارة والكويت لالقتراب

الكويت وكاظمة في لقاء سابق

وبالطبع فإن هدف الفحيحيل
ً
لن يكون سهال ،في ظل استعادة
الـمـنــافــس للكثير مــن مـسـتــواه
المعروف عنه ،وهو األمر الذي
ي ـع ـل ـمــه جـ ـي ــدا ال ـ ـمـ ــدرب ال ـك ــفء

محمد دهيليس ،والــذي اطمأن
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة أح ـ ـ ـ ــد أفـ ـض ــل
ً
العـ ـبـ ـي ــه وأك ـ ـثـ ــرهـ ــم ت ــألـ ـق ــا فــي
الفترة الماضية األردن ــي منذر
أبوعمارة.

تتجه األنظار في السادسة والنصف
مــن مساء غــد الــى صالة فجحان هالل
الـمـطـيــري ب ـنــادي الـقــادسـيــة ،لمتابعة
اللقاء المرتقب شبين كاظمة والكويت
ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا ال ـمــؤج ـلــة م ــن الـجــولــة
الـخــامـســة مــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز للكرة
الطائرة.
وتحمل المباراة أهمية خاصة لمسار
المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم،
ً
نظرا لطموح البرتقالي متصدر الترتيب
بـ 14نقطة في االبتعاد بالقمة ،والتقدم
خطوة كبيرة في سبيل االحتفاظ بلقبه
للموسم الـثــانــي على الـتــوالــي ،وكذلك
يأمل الكويت الثالث بـ 12نقطة تعويض
خ ـســارتــه لـلـقــب ف ــي ال ـمــوســم الـمــاضــي
واالقتراب من حسمه هذا الموسم.
ويـ ــدرك مـ ــدرب الـبــرتـقــالــي الـصــربــي
ألكسندر أهمية حصد نقطتي اللقاء
وكــذلــك النتائج العكسية ،لــذا سيعمل
ع ـل ــى ت ـه ـي ـئــة الع ـب ـيــه بــال ـش ـكــل الــائــق

وت ــاف ــي أخ ـط ــاء ال ـم ـبــاريــات الـســابـقــة،
ً
ً
خصوصا الدفاعية ،معتمدا على توليفة
م ــن الع ـب ــي ال ـخ ـب ــرة والـ ـشـ ـب ــاب ،وعـلــى
رأسهم ناصر الرفاعي وعبدالله بوفتين
ومشعل العمر وعبدالرحمن المطوع
وعبدالعزيز دشتي.
وف ــي الـمـقــابــل يـعـلــم م ــدرب األبـيــض
ً
التونسي خالد بلعيد جيدا أهمية اللقاء
والنقطتين بالنسبة لمشوار الفريق،
ل ــذل ــك س ـي ـح ــاول اس ـت ـغ ــال مـعـنــويــات
الع ـب ـيــه الـمــرتـفـعــة ل ـمــواص ـلــة ال ـصــراع
على اللقب وتقديم أفضل ما لديه خالل
ً
المباراة ،وسيخوض المباراة مرتكزا
على خبرة قائد الفريق فيصل العجمي
وعامر السليم وسلطان خلف.
وربـ ـم ــا ت ـش ـكــل ع ـ ــودة ن ـج ــم ال ـفــريــق
ً
ع ـب ــدال ـل ــه ج ــاس ــم م ــن اإلصـ ــابـ ــة داف ـع ــا
ً
ً
مـعـنــويــا مـهـمــة لــاعـبــي ال ـفــريــق نـظــرا
لخبرته وتألقه.

اش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــك الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا ال ـ ـق ـ ــادس ـ ـي ـ ــة
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن م ــرتـ ـض ــى ون ــاص ــر
ال ـظ ـف ـيــري بـ ــاأليـ ــدي ،خـ ــال الــوقــت
المستقطع الذي طلبه مدرب األصفر
المقدوني جوردانكو دافيدكوف في
الربع األول.
وبدأت المشكلة بنقاش حاد بين
الالعبين خــال ذلــك الــوقــت ،قبل أن
يتطور األمر إلى االشتباك باأليدي،
مما أدى إلى تدخل الجهاز االداري
وزمالئهما لتفريقهما والحيلولة
دون أن ي ـت ـطــور أ ك ـث ــر .إال أن حكم
اللقاء كان قريبا واحتسب خطأ فنيا
على القادسية جراء هذا االشتباك.
ً
وات ـخــذ م ـســؤولــو األص ـفــر ق ــرارا
بــاسـتـبـعــاد الــاعـبـيــن مــن ال ـم ـبــاراة
ً
ً
ع ـقــابــا لـهـمــا ،وت ـم ـه ـيــدا لـلـنـظــر في
ال ــواق ـع ــة ،واتـ ـخ ــاذ م ــا تـ ــراه االدارة
ً
مناسبا لعدم تكرار مثل هذه األمور.

عقد وفد الكرة النسائية
باالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) اجتماعا ،أمس ،مع
لجنة كرة القدم النسائية
في االتحاد الكويتي،
بحضور األمين العام
لالتحاد د .محمد العلي.
ورحب العلي ،خالل
االجتماع ،بوفد "فيفا"،
مشيدا بالجهود التي
تبذلها لجنة كرة القدم
النسائية ،برئاسة عضو
مجلس إدارة االتحاد
فاطمة حيات.
وشهد االجتماع
استعراض عضو مجلس
إدارة االتحاد األردني
لكرة القدم مستشارة
االتحاد الدولي سمر
نصار تجربة كرة القدم
النسائية باألردن ،وتطرقت
بالتفصيل إلى أسباب
نجاح اللعبة في بالدها.
وأشادت نصار بالدعم
الذي يقدمه االتحاد
الكويتي للعبة كرة القدم
النسائية ،األمر الذي
انعكس باإليجاب على
اللعبة التي تشهد تطورا
ملحوظا في الفترة
األخيرة.

ً
أشبال األبيض بطال
لكأس السلة
توج فريق األشبال لكرة
ً
السلة بنادي الكويت بطال
لمسابقة الكأس بعد تغلبه
على كاظمة بنتيجة 52-56
خالل المباراة النهائية
التي جمعتهما أمس األول
على صالة ثانوية حمد
الرجيب بكيفان،
وجاء القرين في المركز
الثالث ،بعد أن تغلب على
اليرموك خالل مباراة
تحديد المركزين الثالث
والرابع.
وبذلك يكون الكويت
قد حصد أول القابه في
منافسات المراحل السنية،
ً
وسيخوض ايضا نهائي
الكأس لفئة الشباب أمام
كاظمة غدا.

ً
الكويت يتوج بطال
لدوري  15سنة
توج فريق الكويت بطال
لدوري الناشئين تحت 15
سنة ،وذلك بعد فوزه على
نظيره القادسية  1-3في
الجولة الـ 15والختامية
من الدوري ،التي اقيمت
منافساتها مساء أمس
األول.
وحصد األبيض لقب
البطولة منفردا بالمركز
األول برصيد  37نقطة
جمعها من  11فوزا
وتعادال وخسارة.
وأسفر الترتيب النهائي
عن احتالل السالمية
للمركز الثاني برصيد
 ،34وتساوى التضامن
والعربي بنفس الرصيد،
ولكل منهما .29

٢٦
رياضة
الكويت تترقب اجتماع مجلس «فيفا» اليوم
ةديرجلا
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عبدالعزيز التميمي

تتجه األنظار اليوم إلى
مدينة ميامي األميركية ،حيث
الدولي
يعقد مجلس االتحاد ً
لكرة القدم (فيفا) اجتماعا،
سيتم خالله مناقشة رفع
عدد المنتخبات المشاركة في
مونديال  ،2022واحتمال
مشاركة دول أخرى في
استضافة الحدث ،ومن بينها
دولة الكويت.

يترقب الشارع الرياضي الكويتي ،اليوم ،اجتماع مجلس
االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) ،ال ــذي سـيـقــام عـلــى مــدار
يومين ابتداء من التاسعة من صباح اليوم بتوقيت مدينة
ميامي األميركية (الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت) ،والذي
سيناقش خالله رفع عدد المشاركين في مونديال  2022من
 32إلى  48منتخبا.
وبــذات المسألة يمكن أن يتم اتخاذ الـقــرار خــال اجتماع
الجمعية العامة لالتحاد الــدولــي (كــونـغــرس) ،ال ــذي سيقام
بالعاصمة الفرنسية باريس في الخامس من يونيو المقبل،
بمشاركة الـ 211دولة األعضاء في "فيفا".
ويـسـعــى الـســويـســري جـيــانــي إنفانتينو ال ــى زي ــادة عــدد
المشاركين في نهائيات مونديال قطر  2022الى  ،48األمر الذي
سيشكل صعوبة كبيرة على دولة قطر الستضافة  80مباراة،
وكذلك وفود  48دولة من أجهزة إدارية وفنية وإعالمية وكذلك
الجماهير ،األمر الذي فتح باب دخول دولتي الكويت وعمان من
أجل المشاركة في االستضافة ،نظرا الى المشاكل السياسية
بين قطر وبقية دول مجلس التعاون المستمرة منذ .2017
وكان االتحاد الدولي أقر رفع عدد المشاركين بدءا مونديال
 2026المقرر في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك ،بيد أن
إنفانتينو يسعى للقيام بذلك في المونديال القطري ،حيث
أدرج هــذا البند رسميا ضمن جــدول أعمال اجتماع مجلس
"فيفا" الذي سيقام اليوم.
ُ
ولــم تبد الــدوحــة حتى اآلن موقفا سلبيا أو إيجابيا من
زي ــادة الـعــدد ،إال أن وســائــل اإلع ــام القطرية أبــدت ترحيبها
بمشاركة الكويت وعمان اللذين لم يكن لهما أي دور في األزمة
الخليجية ،بل إن مواقف الكويت في محاولة حل األزمة كان
لها أثر إيجابي كبير في نفوس القيادة القطرية ،مما يفتح
مـجــاال كـبـيــرا إلم ـكــان مساهمة الـكــويــت باستضافة الـحــدث
الرياضي الكبير.
ومنذ إعــان رغبة إنفانتينو في زيــادة عــدد المنتخبات،
واحتمال مشاركة الكويت ،التزمت الحكومة الكويتية الصمت
بهذا الـشــأن ،إال أن بعض المصادر أكــدت أن الكويت أعطت
تطمينات للفيفا بقدرتها على المشاركة في االستضافة من
حيث االستعدادات اللوجستية ،والمالعب الالزم توافرها.
وعـلــى الـمـسـتــوى الـبــرلـمــانــي ،ص ــرح رئـيــس مجلس األمــة
م ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق،"أش ـك ــر ال ـصــديــق الـعــزيــز
رئيس الفيفا ،واألشقاء في قطر على طرح اسم دولة الكويت
الستضافة بعض مباريات كأس العالم  ،"2022وأضــاف ،في
تغريدة" ،على مسؤولي الحكومة االسـتـعــداد الـتــام وتهيئة
الظروف لمثل هذا الحدث التاريخي".

sports@aljarida●com

استاد جابر الدولي
بدوره ،بارك النائب أحمد الفضل للكويت وعمان دعوة "فيفا"
لهما "للمشاركة في شرف تنظيم كأس العالم مع قطر الحبيبة
الكريمة" ،معتبرا أن ذلك الترشيح "إن دل فإنه يدل على توطد
العالقات مع المنظمات الدولية ،وثقتها بمؤسسات الدولة،
فضال عن توهج العالقات الخليجية مؤخرا".
وأك ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ــرورة "ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي ال ـ ـطـ ــرق ووس ـ ــائ ـ ــل ال ـت ـن ـقــل
واالستراحات والفنادق والترفيه واألمن والتسهيل والترويج
والـتـســويــق ،وبـنــاء مــا ال يقل عــن  4اس ـتــادات جــديــدة ،ال تقل
سعتها عن  40ألف متفرج".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الحكومة ال تملك القدرة على إنجاز
ذلك ،من دون إنشاء هيئة عليا لتنظيم كأس العالم ،تتعاقد مع
كبرى الشركات العالمية لمساعدتها على إدارة هــذا الحدث
االستثنائي".
ّ
ولفتت "آس" اإلسبانية في وقت سابق ،إلى أن "فيفا" يرى أن
مشروع  48منتخبا بحاجة إلى ملعبين إضافيين على األقل،
بمعنى أن البطولة يجب أن تقام على  10مالعب ،وتعاون دول
أخــرى ،فاالتحاد الدولي يريد أن تقام مباريات ربع النهائي
على مالعب تحتضن  40ألف متفرج على األقل ،وال يوجد في
المنطقة سوى  4مالعب تستوفي هذا الشرط.
وي ـثــار فــي الـكــويــت الـعــديــد مــن الـمـســائــل المتعلقة بـقــدرة
الكويت على المشاركة في استضافة المونديال ،ولعل أكثر
مــا يثير الـجــدل فــي هــذا الـشــأن هــو عــدم تــوافــر مــاعــب مهيأة
ومتوافقة مع معايير االتـحــاد الــدولــي في الكويت ،فيما عدا

(استاد جابر الدولي) ،إال أن الوقت حتى موعد نهائيات
 2022سيسمح بتشييد ملعب أو اثنين وفق المعايير
الدولية المطلوبة.
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم
لكرة القدم (قطر  )2022ناصر الخاطر إن كل األخبار
المتداولة حاليا بشأن إمكان مشاركة سلطنة عمان
والكويت ،لقطر في تنظيم بطولة كأس العالم التزال
في حيز المشاورات.
وك ــان إنفانتينو ق ــال فــي قـمــة "فـيـفــا" خ ــال يناير
ال ـم ــاض ــي ف ــي مـ ــراكـ ــش :نـ ـ ــدرس إمـ ـك ــان زيـ ـ ــادة ع ــدد
المنتخبات المشاركة في المونديال اعتبارا من ،2022
وقد أظهر القطريون انفتاحا لدراسة هذه المسألة".
وت ــاب ــع" :أغـلـبـيــة االتـ ـح ــادات تــأمــل فــي أن يحصل
هذا األمر .لكن يجب معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا من
الناحية التنظيمية .بالتأكيد ،سيكون من الصعب
تنظيم مونديال بـ 48منتخبا في قطر وحدها .الفكرة
هي إقامة بعض المباريات في دول مجاورة".
وإنفانتينو هو الرئيس التاسع في تاريخ "فيفا"
الممتد  112عاما ،وانتخب في  26فبراير  2016خلفا
للسويسري جوزيف بالتر ،بعد فضيحة فساد مدوية
في المنظمة الدولية ،متفوقا على رئيس االتحاد أجندة ال
فيفا الجتماع المجلس اليوم في ميامي
اآلسيوي الشيخ البحريني سلمان آل خليفة (115
صوتا مقابل .)88

مارسيلو :شارة القيادة مسؤولية كبيرة الملكي يعلن تعاقده مع ميليتاو

مارسيلو

قــال البرازيلي مارسيلو ،الظهير األيسر
لريال مدريد ،إن "ارتــداء شــارة القيادة يعد
شــرفــا وم ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة ج ـ ــدا" ،م ـب ــرزا أن
الفريق عليه أن "يحمل دائما اسم النادي في
األعالي".
وفي فعالية دعائية شارك بها امس في مدريد،
تحدث الالعب البرازيلي عن مسيرته مع النادي الملكي
الذي توج معه بلقب الدوري اإلسباني أربع مرات ،وكأس
ملك إسبانيا مرتين ،وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات،
بين بطوالت أخرى.
وقــال مارسيلو ،الــذي يعد القائد الثاني بعد سرخيو
راموس ،إن "الالعب الذي يأتي للفريق يتم استقباله بشكل
جيد جــدا .هناك وحــدة قوية وخلقنا أســرة بالفريق .لقد
علمونني أن احترم اآلخرين دائما".
وتابع قائال "أنا وسرخيو هنا منذ وقت طويل ،ومر علينا

الكثير من الالعبين .حين يأتي العبون جدد يبدو أحيانا
أنهم ال يصدقون أنهم في هــذا الفريق ،لكن كل شــيء يبدأ
حين يصلون إلى هنا".
كما تحدث مارسيلو ،الــذي يلعب مع الفريق األول منذ
أكثر من  13موسما ،عن مواطنه وزميله الشاب فينيسيوس،
مؤكدا "إنني أساعده قدر استطاعتي ،إنه مدهش ألنه يستمع
لكل النصائح ولديه رغبة في التعلم".
كما تذكر الظهير األيسر بداياته مع الفريق الملكي حين
وجد نفسه بين مجموعة من النجوم الكبار.
وقال "حين وصلت إلى هنا كان األمر غريبا بالنسبة إلي،
ألن مركزي كان يلعب به روبرتو كارلوس الذي طالما كان
مثال أعلى لي .أتذكر أنه ساعدني كثيرا ،لذلك أكن له قدرا
كبيرا من الحب واالحترام .بالنسبة لي اليزال أفضل ظهير
في التاريخ".
(إفي)

سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا

برناردو سيلفا

كـ ــافـ ــأ م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي،
بطل ومتصدر ترتيب الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،العــب
وس ـط ــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ــرن ــاردو
سـيـلـفــا ،عـلــى الـمـسـتــوى ال ــذي
يـقــدمــه ه ــذا ال ـمــوســم ،بتمديد
عـ ـق ــده إل ـ ــى  6أع ـ ـ ــوام إضــاف ـيــة
حتى .2025
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر صـ ــانـ ــع األل ـ ـعـ ــاب
ال ـبــرت ـغــالــي م ــن أف ـض ــل العـبــي
فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
جـ ــوس ـ ـيـ ــب غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال هـ ــذا

الموسم ،وسجل  9أهــداف في
 40مباراة حتى اآلن.
وكان ابن الـ 24عاما سعيدا
بتجديد ارتباطه ببطل الدوري
الـمـمـتــاز ،بحسب مــا نـقــل عنه
بـ ـي ــان لـ ـلـ ـن ــادي ،قـ ــال ف ـي ــه "إن ــه
ش ــرف ل ــي أن أمـ ــدد ع ـقــدي مع
مانشستر سيتي .هــذا النادي
يقدم لالعب كل ما يحتاج إليه
مــن أج ــل تحقيق الـطـمــوحــات،
وليس هناك أي مكان آخر أريد
الوجود فيه".

وفاة مدير سباقات الفورموال1
تــوفــي مــديــر سـبــاقــات س ـي ــارات الـفـئــة األول ــى
"فورموال "1البريطاني تشارلي وايتينغ ،أمس ،في
ً
مدينة ملبورن األسترالية عن عمر  66عاما ،إثر
تعرضه النسداد رئوي ،وذلك قبل ثالثة أيام على
انطالق الموسم بسباق جائزة أستراليا الكبرى.
وي ـتــولــى وايـتـيـنــغ مـنـصــب مــديــر الـسـبــاقــات
منذ عــام  ،1997وهــو المنصب الــذي وصــل إليه
بعدما عمل في فريقي "هيسكيث" و"برابهام" في
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،قبل أن
ينضم لالتحاد الدولي للسيارات (فيا) عام .1988

وع ـلــق رمـ ــوز ال ـف ــورم ــوال 1عـلــى وف ــات ــه ،فــأكــد
البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس
وب ـط ــل ال ـع ــال ــم أنـ ــه "ش ـخ ـص ـيــة بـ ـ ــارزة ف ــي عــالــم
السباقات ،وساعدنا كثيرا" ،مشيرا إلى أنه شعر
"بالصدمة" بعد معرفته بالنبأ.
كما أب ــدى األلـمــانــي سباستيان فيتل سائق
"فيراري" حزنه ،بعد معرفته بالنبأ ،وقال "أعرفه
منذ فترة طويلة .كان شخصا يمكن أن تسأله عن
اي شيء في أي لحظة ،بابه كان دائما مفتوحا".

أعلن نادي ريال مدريد امس ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو
قادما من بورتو البرتغالي ،للمواسم الستة المقبلة.
ويعد ميليتاو ،الذي كان قد انتقل الصيف الماضي لبورتو ،واحدا
من أكثر المدافعين الصاعدين في أوروبا ،وفي عامه الـ 21أصبح عنصرا
أساسيا بين صفوف حامل لقب الدوري البرتغالي.
وخــاض الالعب الشاب ،الــذي احتكر لقب أفضل مدافع في الــدوري
البرتغالي على مدار خمسة أشهر متتالية 34 ،مباراة بقميص بورتو
منذ بداية الموسم ،سجل خاللها ثالثة أهــداف ،وتألق في مركز قلب
الدفاع وكذلك الظهير األيمن.
ويتميز ميليتاو الذي سينتقل إلى صفوف الفريق األول للريال اعتبارا
من الموسم المقبل بالسرعة والتمركز والقدرة على االستباق.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع البرازيلي مع بورتو،
 50مليون يورو حتى  15يوليو ،بينما ترتفع إلى  75مليون يورو عقب
هذا التاريخ ،األمر الذي دفع الريال للتعجيل بإبرام الصفقة اآلن لتجنب
(إفي)
ارتفاع سعر الالعب ،وفقا لما ذكرته صحيفة (ماركا) امس.

إيدير ميليتاو

األرجنتين وكولومبيا تستضيفان «كوبا أميركا»
وأوض ــح "اتـخــذت ق ــراري ما
ان عـلـمــت أن سـيـتــي يــريــدنــي
أن أب ـ ـقـ ــى ف ـ ـتـ ــرة أط ـ ـ ـ ــول ،أح ــب
الـ ـن ــادي ،الـ ـم ــدرب ،والــاعـبـيــن
والمشجعين .واألسلوب الذي
نلعب به يثير حماستي ،وأنا
ع ــازم عـلــى ال ـفــوز بــالـمــزيــد من
األلقاب .سيتي يمنحني أفضل
فرصة لتحقيق هذا األمر".

واف ـ ــق مـجـلــس إدارة ات ـحــاد
ك ــرة ال ـق ــدم بــأمـيــركــا الجنوبية
(ك ــونـ ـمـ ـيـ ـب ــول) ،فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــه
م ـس ــاء أمـ ــس األول ف ــي مـيــامــي
بوالية فلوريدا األميركية ،على
إقــامــة بطولة كــأس أمــم أميركا
الجنوبية (كوبا أميركا )2020
باألرجنتين وكولومبيا ،وذلك
بعد التصديق على قــرار رفض
إقامة هذه النسخة في الواليات
المتحدة.

وكان االتحاد األميركي للعبة
قــدم اقتراحا باستضافة بــاده
نسخة  2020من "كوبا أميركا"،
ولكن الكونميبول رفض إقامتها
خارج أميركا الجنوبية .وأوضح
كونميبول ،في بيان صحافي له
مـســاء أم ــس األول" :ف ــي أكتوبر
 ،2018وافق االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) على طلب كونميبول
بإقامة كوبا أميركا بنظام دوري
جديد كل أربع سنوات يبدأ من

 ."2020وأض ـ ــاف :ف ــي ديسمبر
 ،2018أرس ـ ــل كــون ـم ـي ـبــول إلــى
كــون ـكــاكــاف (اتـ ـح ــاد ك ــرة الـقــدم
بــأمـيــركــا الـشـمــالـيــة والــوسـطــى
والكاريبي) دعوة لمشاركة ستة
منتخبات مــن الكونكاكاف في
النسخ الثالث التالية من كوبا
أميركا لكن الدعوة رفضت.
وأكد البيان" :العرض المقدم
م ــؤخ ــرا م ــن االت ـح ــاد األمـيــركــي
للعبة ،والذي يقترح إقامة بطولة

جديدة في نفس المواعيد (بين
يــونـيــو ويــول ـيــو) ،وأن تـقــام في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ي ـع ـنــي أن
كونميبول سيتخلى عن البطولة
األص ـل ـيــة ،ويـتـجــاهــل تاريخها
الممتد على مدار  103أعوام".
وكذلك ،وافق كونميبول على
اختيار األرجنتين وكولومبيا
الستضافة كــوبــا أميركا 2020
بالتنظيم المشترك.
(د ب أ)

غولدن ستايت يوقف سلسلة انتصارات هيوستن
أوقف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر
سنتين سلسلة من  9انتصارات لهيوستن روكتس،
وأسـقـطــه  104-106أم ــس األول فــي دوري ك ــرة السلة
األمـيــركــي للمحترفين ،بــرغــم غـيــاب هــدافــه المصاب
كيفن دورانت.
وفـ ــي ظ ــل غ ـي ــاب ال ـع ـم ــاق دوران ـ ـ ـ ــت ،س ـج ــل ك ــاي
تومسون  30نقطة للفائز ،في حين حقق العب االرتكاز
ديماركوس كازنز أعلى رصيد له هذا الموسم مع 27
نقطة و 8متابعات و 7تمريرات حاسمة .وساهم الموزع
المميز ستيفن كوري بـ 24نقطة.
وغ ـ ــاب دورانـ ـ ـ ــت ،أف ـض ــل العـ ــب مــرت ـيــن ف ــي نـهــائــي
الدوري ،بسبب التواء في كاحله عانى منه األحد ضد
فينيكس .لكن غولدن ستايت نجح بحسم المباراة،
خصوصا بفضل تسديدات تومسون البعيدة ،إذ زرع
 5ثالثيات من  10محاوالت.
وكان هيوستن فاز في أول  3مباريات على غولدن
ستايت هذا الموسم ،علما أنه تقدمه  2-3في نهائي
الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة ال ـمــوســم ال ـمــاضــي قـبــل أن يخسر
بسبع مباريات.
وعجز هيوستن أن يصبح أول فريق يهزم غولدن
ستايت في كل المواجهات الثنائية منذ تعيين ستيف
كير مدربا لووريرز وبلوغه النهائي أربع مرات متتالية.
وأسقط بول رميتين حرتين قبل  47ثانية على نهاية
الوقت ،مقلصا الفارق إلى  ،100-104ثم زرع ثالثية بعد
خطأ من اندريه ايغووداال ،ليصبح الفارق نقطة واحدة
 103-104قبل  10ثوان على نهاية الوقت.
لكن كوري سجل رميتين حرتين قبل  8ثوان معززا
ال ـفــارق ،ثــم ارتـكــب غــولــدن ستايت خطأ على هــاردن،
ليرسله إلى خط الرميات الحرة .سجل هاردن رميته
األولى قبل أن يهدر الثانية ويسمح اليغووداال بالتقاط
المرتدة وحسم حامل اللقب المباراة.

وستبروك يتابع هوايته
وحقق الموزع راسل وستبروك التريبل دابل الـ 26في
هذا الموسم ،عندما قاد أوكالهوما سيتي ثاندر إلى
الفوز على ضيفه بروكلين نتس .96-108

جانب من مباراة غولدن ستايت وهيوستن
وسجل وستبروك  31نقطة و 12متابعة و 11تمريرة
حــاسـمــة و 3س ــرق ــات .وأضـ ــاف الـمـهــاجــم ب ــول جــورج
 25نقطة و 9متابعات ،في حين كــان البديل سبنسر
دينويدي أفضل مسجل للخاسر مع  25نقطة.
وتقدم نتس  42-52بين الشوطين ،لكنه عجز عن
ايقاف اوكالهوما في الشوط الثاني.
وك ــان جاستيس وينسلو ( 16نـقـطــة) أح ــد سبعة
العبين سجلوا  10نقاط أو أكثر وقــادوا ميامي هيت
الى الفوز على ضيفهم ديترويت بيسوتنز .74-108
ورض ــخ بـيـسـتــونــز ،ال ــذي سـجــل لــه بــايــك غريفين
 13نقطة ،في الربع الثالث الذي حسمه ميامي ،8-33
وافتتح الشوط الثاني بسلسلة من  21نقطة متتالية.

ورفع ميامي رصيده إلى  32فوزا و 35خسارة في
المركز الثامن ضمن المنطقة الشرقية ،وهو األخير
المؤهل الى االدوار االقصائية "بالي اوف" ،متقدما
على أورالندو ماجيك وتشارلوت هورنتس.
وس ـجــل ب ــرادل ــي بـيــل  23نـقـطــة وال ـبــديــل تــومــاس
بــرايـنــت  21نـقـطــة و 10مـتــابـعــات لـيـقــودا واشـنـطــن
ويزاردز إلى الفوز على أورالندو ماجيك .90-100
وتــألــق األس ـتــرالــي ج ــون كــولـيـنــز ( 27نـقـطــة و12
متابعة) فقاد أتالنتا هوكس الى الفوز على ممفيس
غريزليز  ،111-132على غــرار دونــوفــان ميتشل (26
عــامــا) ال ــذي ســاهــم بـفــوز يــوتــا ج ــاز عـلــى فينيكس
صنز .97-114
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أكمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
حقق ليفربول اإلنكليزي وصيف
البطل اإلنجاز بعودته من ملعب
«اليانز ارينا» ببطاقة التأهل لربع
نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا ،بفوزه على مضيفه بايرن
ميونيخ األلماني  ،1-3في حين
ضمن برشلونة اإلسباني رحلته
الروتينية القياسية إلى هذا الدور
باكتساحه ضيفه ليون الفرنسي
 1-5أمس
األول في إياب
ثمن النهائي.

سواريز

واصلت الفرق اإلنكليزية تفوقها في بطولة
دوري أبطال أوروب ــا لكرة الـقــدم ،بعدما أصبح
ل ـي ـفــربــول راب ـ ــع ف ــري ــق إن ـك ـل ـيــزي ي ـتــأهــل ل ــدور
الثمانية ،عقب فوزه الثمين والمستحق  1-3على
مضيفه بايرن ميونيخ األلماني أمس األول في
إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.
وأكمل ليفربول ،الذي تعادل سلبا على أرضه
في الذهاب ،التفوق اإلنكليزي على األلمان هذا
الموسم ،إذ ســار على خطى مانشستر سيتي
وتــوتـنـهــام ال ـلــذيــن تــأهــا عـلــى ح ـســاب شالكه
(بنتيجة إجمالية  )10-2ودورتموند ( -4صفر)،
ليرتفع عدد األندية اإلنكليزية في ربع النهائي
إلى أربعة للمرة األولى منذ  2009-2008مع تأهل
مانشستر يونايتد أيضا.
واكتمل عقد ربــع النهائي الــذي تقام قرعته
اليوم ،حيث لحق ليفربول وبرشلونة باألندية
اإلنكليزية الثالثة وأياكس الهولندي وبورتو
البرتغالي ويوفنتوس اإليطالي.
وقال فان دايك ،الذي غاب عن مباراة الذهاب
بسبب اإليـقــاف" :تأهل مستحق لكنه صعب.
كنا نعرف أننا سنواجه صعوبة هنا
(ميونيخ) ،ألننا نواجه
ف ـ ــري ـ ـق ـ ــا قـ ـ ــويـ ـ ــا ي ـض ــم
العبين رائعين ويلعب
عـلــى أرضـ ــه ،لكننا كنا
على ثقة كبيرة في قدرتنا
ع ـلــى الـتـسـجـيــل والـ ـع ــودة
ببطاقة التأهل".
واسـتـحــق لـيـفــربــول الـفــوز،
ألن ــه ك ــان ال ـط ــرف األفـ ـض ــل ،خ ـصــوصــا في
الشوط الثاني ،ونجح في كسب مباراته
األولى خارج القواعد بعد  4هزائم متتالية
في األدوار اإلقصائية ،أولها أمام روما
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي إي ـ ــاب ن ـص ــف نـهــائــي
الـمــوســم ال ـمــاضــي ،وث ــاث فــي دور
المجموعات هذا الموسم.
وكانت "أمسية كبيرة" بالنسبة
لـ ـلـ ـم ــدرب األلـ ـم ــان ــي ل ـل ـي ـفــربــول
يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،ال ـ ـ ــذي اع ـت ــاد
مواجهة بايرن حين كان مدربا
لماينتس والغريم التقليدي
دورت ـمــونــد ،وق ــال" :ال يوجد
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـف ـ ــرق ال ـت ــي
يـمـكـنـهــا ال ـت ـفــاخــر بــإقـصــاء
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ...أن نبعث
برسالة مماثلة (الى الخصوم)،
فـهــذا أمــر جيد حـقــا .فــي الشوط
الثاني ،سيطرنا على المباراة بشكل
أفضل بكثير ،كشرنا لهم عن أنيابنا.
لعبنا كــرة ال ـقــدم ،كنا أقــويــاء ،دافعنا

بشكل جـيــد ج ــدا .بــايــرن فــريــق يتمتع بـقــدرات
هائلة ،وقد أثرنا إعجابهم".
وم ـنــي بــايــرن بـخـســارتــه األولـ ــى عـلــى أرضــه
فــي ثمن النهائي منذ  2011عندما سقط أمــام
إنتر ميالن  ،3-2وودع أيضا للمرة األخيرة من
دور الـ .16
وف ـشــل ال ـفــريــق ال ـب ــاف ــاري ف ــي ال ـح ـفــاظ على
تواجد فريق ألماني في ربع النهائي منذ موسم
.2006 -2005

إصابة القائد جوردان هندرسون
وكــانــت النقطة ال ـســوداء الــوحـيــدة فــي اللقاء
لليفربول اصابة القائد جــوردان هندرسون في
كاحل قدمه اليسرى بعد  13دقيقة فقط ،وقد أمل
مدربه كلوب أن "ال تكون إصابة خطيرة".
ونـجــح السنغالي ســاديــو مانيه فــي افتتاح
التسجيل عندما تلقى كرة طويلة من فان دايك
هيأها لنفسه عند حافة المنطقة وراوغ الحارس
مــانــويــل نــويــر بـبــراعــة وتــوغــل قـبــل ان يلعبها
ساقطة داخل المرمى الخالي (.)26
ونجح بايرن في إدراك التعادل عندما لعب
نـيـكــاس شــولــه ك ــرة خـلــف ال ــدف ــاع إل ــى سـيــرج
غنابري الذي انطلق من الجهة اليمنى ،وتوغل
داخ ــل المنطقة قـبــل أن يـســددهــا قــويــة بيمناه
تابعها المدافع الكاميروني جويل ماتيب بالخطأ
في مرمى فريقه (.)39
ثم فرض ليفربول سيطرته على الشوط الثاني،
ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدف ثان عبر فان
داي ــك بـضــربــة رأس ـيــة إث ــر ركـلــة ركـنـيــة ( ،)69ثم
وجه مانيه الضربة القاضية بتسجيله الهدف

كلوب :عدنا إلى الواجهة
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه أظهر أنه
عاد كواحد من أبرز القوى في كرة القدم األوروبية بعد
الفوز  1-3على بايرن ميونيخ في ألمانيا في إياب دور
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمس األول.
ً
ً
وأضاف كلوب في تصريح " :كان فوزا مهما ألسباب
ً
ً
مختلفة ،كان مهما على الجانب المالي ،وأيضا من أجل
ً
الثقة" ،مبينا أن "على ليفربول معرفة اننا عدنا إلى
الواجهة ،عدنا إلى قمة كرة القدم'".
وت ــاب ــع" :ك ــان ذل ــك ج ــزءا مــن الـخـطــة عـنــدمــا بــدأنــا
مشروعنا ،ما زال علينا التطور ،لكن الفوز على بايرن
ً
في ألمانيا أمر كبير" ،معتبرا أن "هدفنا في الشوط
ً
األول كان مذهال ،ثم اهتزت شباكنا لكن الجميع شاهد
أنه كان يمكننا الفوز ،أنا سعيد بــاألداء الناضج في
الشوط الثاني وإظهار قوتنا ودفاعنا القوي أيضا".
ولفت إلى أن "هذه خطوة كبيرة لنا ،أظهرنا أن هذا
النادي الرائع عــاد إلــى واجهة كــرة القدم األوروبـيــة"،
معربا عن فخره "ألنه إنجاز كبير ،نحن على الطريق
الصحيح وأحببت ما قدمه الالعبون".

كلوب

الثالث برأسية إثر تمريرة من المصري محمد
صالح (.)84

البرشايكتسح ليون
وعلى ملعب "كامب نو" ،حجز برشلونة مقعده
في ربع النهائي للموسم الثاني عشر على التوالي
باكتساحه ليون  1-5بفضل نجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية مع تمريرتين
حاسمتين.
وبعد أن اكتفى بالتعادل السلبي في مباراة

الــذهــاب ،لم يعط برشلونة لضيفه الفرنسي أي
فرصة حتى للتفكير بإمكانية تحقيق المفاجأة
وب ـلــوغ رب ــع الـنـهــائــي لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ موسم
( 2010 -2009وصل الى نصف النهائي وخرج على
يد بايرن ميونيخ األلماني) ،وذلك بحسمه الشوط
األول بهدفين سجلهما النجم ميسي ( 18من ركلة
جزاء) انتزعها األوروغوياني لويس سواريز الذي
كــان خلف الهدف الثاني الــذي سجله البرازيلي
فيليبي كوتينيو (.)31
وفي الثاني ،أكد النادي الكتالوني بطاقة تأهله
لربع النهائي للموسم الثاني عشر على التوالي

اليوم سحب قرعة ربع ونصف النهائي
معلومات مهمة
• إلى جانب سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون
ال ـح ـفــل مــرف ـقـ ًـا بـسـحــب ق ــرع ــة ن ـصــف نـهــائــي
المسابقة.
• ت ـق ــام ق ــرع ــة دور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي بشكل
ع ـشــوائــي دون أي م ـحــاذيــر ،إذ يـمـكــن وقــوع
فريقين من البلد ذاته في هذا الدور ،أو فريقين
سابقا في دور المجموعات.
تقابال
ً
القناة
• بـعــد االن ـت ـهــاء مــن قــرعــة رب ــع الـنـهــائــي،
الناقلة
سيتم عـمــل قــرعــة م ـبــاراتــي نـصــف الـنـهــائــي،
وت ـح ــدي ــد ك ــل م ـب ــارات ـي ــن م ــن ربـ ــع ال ـن ـهــائــي،

ويتقابل الفائزان في قبل النهائي ،ثم يتم تحديد الطرف الفائز من
إحدى مباراتي نصف النهائي ،ليتعامل كأنه صاحب الملعب في
المباراة النهائية.
• ستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري
األبطال يومي  9و 10أبريل ،في حين ستدور
مباريات اإلياب يومي  16و 17من الشهر ذاته.
• تلعب مـبــاريــات ذه ــاب نـصــف النهائي
يومي  30أبريل و 1مايو ،وفي المقابل ستدور
مواجهات العودة يومي  7و 8مايو.
• مواجهة النهائي ستكون السبت  1يونيو
فــي ملعب وان ــدا ميتروبوليتانو بالعاصمة
اإلسبانية مدريد.
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(ع ــزز رق ـمــه ال ـق ـيــاســي) ،وذل ــك بــالــرد عـلــى هــدف
الضيف الفرنسي ال ــذي سجله لــوكــاس توسار
بعد معمعة داخل منطقة النادي الكتالوني ()58
بثالثة أهداف من ميسي ايضا بعد مجهود فردي
رائع وتالعب بمدافعين ( ،)78وجيرار بيكيه (،)81
والبديل الفرنسي عثمان دمبيلي ( )86بتمريرتين
من النجم األرجنتيني.
وأق ــر تــوســار لــراديــو "أر ام ســي س ـبــورت" أنه
"ال أعتقد أننا كنا بالمستوى المطلوب في هذه
األمسية ضد فريق رائــع .في الشوط الثاني كان
لدينا إمكانية ال ـعــودة ،لكن األم ــر محبط ألنهم
ضربونا في الهجمات المرتدة في نهاية اليوم
هزمنا .يجب علينا أن نعترف بأنهم كانوا أفضل
منا".
أما عن مواجهة ميسي ،فقال "لم تكن هناك خطة
ضد ميسي .من الصعب للغاية الدفاع على العب
من جودته .لديه موهبة فطرية".
وأكـ ــد بــرشـلــونــة أن ــه ال يـقـهــر عـلــى أرضـ ــه في
المسابقة القارية ،إذ حافظ على سجله دون هزائم
للمباراة الـ  30على التوالي ،لينفرد بذلك بالرقم
القياسي الذي تشاركه مع بايرن ميونيخ األلماني
( 29بين مارس  1998وأبريل  ،)2002آخر من يهزم
"بالوغرانا" في ملعبهم ،وذلك خالل اياب نصف
نهائي موسم  2013-2012بثالثية نظيفة.
ويأمل "بالوغرانا" ،أن يتخلص هذا الموسم من
عقدة ربع النهائي التي الزمته في المواسم الثالثة
الماضية ،أي منذ تتويجه بلقبه الخامس األخير
عام  2015على حساب يوفنتوس اإليطالي ،حيث
انتهى مشواره على أيدي مواطنه أتلتيكو مدريد
ويوفنتوس وروما اإليطاليين على التوالي.

سواريز يعترف :ركلة الجزاء فالفيردي يشيد بالعبيه
لم تكن صحيحة

أقر األوروغواياني لويس سواريز ،مهاجم برشلونة اإلسباني،
عقب انتصار فريقه الكبير ُعلى ضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي
( ،)1-5أمس األول ،في إياب ثمن نهائي دوري األبطال ،بأنه من
قام بالدهس على قدم مدافع الفريق الفرنسي ،البلجيكي جيسون
ديناير ،فــي لقطة ركلة الـجــزاء التي احتسبها الحكم للبرسا،
وافتتح بها النجم ليونيل ميسي باب التسجيل.
وقال سواريز في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب
الكامب نو" :أعتقد أنني من قمت بالدهس على قدمه دون قصد،
وعندما دهست عليه ،تسبب هو في عدم اتزاني قليال ،ثم اتخذ
الحكم القرار ،كان بإمكانه احتساب الخطأ من عدمه".
ورغم استمرار مسلسل العقم التهديفي لسواريز في البطولة
هذا الموسم ،فإنه قدم مباراة كبيرة ،وصنع الهدف الثاني الذي
سجله البرازيلي فيليبي كوتينيو.
وقلل المهاجم الدولي من أهمية هذه النقطة ،حيث قال" :في
حالتي ،التقدم في البطولة يمنحني مزيدا من الطموح والدافع،
الفريق قــدم مباراة كبيرة بشكل عــام ،وهــذا يمنحنا مزيدا من
الثقة ،األهداف ستأتي ،وأي العب يمر بهذه اللحظات".
(إفي)

أبرز إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة ،قدرة العبيه على تجاوز الصعوبات،
بعدما استطاع البرشا أن يهزم ليون  1-5ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فالفيردي إن "برشلونة قدم "أداء رائعا في الشوط األول ،وكان يمكن أن نحقق
نتيجة أكبر .تفوقنا رغم الصعوبات".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الهدف الذي أحرزه لوكاس توزارت لليون خلق حالة
من "عدم اليقين" لدى فريقه إال انه تجاوزها.
وأبدى فالفيردي سعادته بالتأهل لربع نهائي دوري األبطال بعد الفوز باإلياب 1-5
عقب التعادل السلبي ذهابا ،مشيرا إلى أن "مواجهة أي فريق سيكون لها مذاق خاص.
يوفنتوس قدم مباراة كبيرة ،وسنرى ما الذي ستسفر عنه القرعة".
وأبرز فالفيردي أداء البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي سجل الهدف الثاني للبرشا
مبرزا أن المباراة "كانت مهمة بالنسبة له" ،كما امتدح األوروغوائي لويس سواريز
ووصفه بأنه "بالعب عظيم قدم مباراة كبيرة" .كما أشــاد بــأداء النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي الذي اعتبره "العبا أساسيا لما يبثه في نفس برشلونة والخصم".
وسيكون برشلونة الفريق اإلسباني الوحيد الذي يخوض ربع نهائي
دوري األبطال ،بينما تحظى إنكلترا بأربعة فرق.
وفي هذا الصدد ،قال فالفيردي "ليس من الغريب أن يكون
هـنــاك أرب ـعــة ف ــرق مــن البريميير لـيــغ .نحن فقط مــن الليغا
اإلسبانية ،وهو األمر غير المعتاد ،في مرات أخرى سقطت
الفرق اإلنكليزية أوال".

ً
وص ـع ـبــوا األمـ ــور ج ــدا علينا.
واجهنا فريقا قويا جدا ،يجب
تهنئة ليفربول وكلوب ،لم نكن
فــي يومنا ،ليفربول فريق من
المستوى العالي في أوروبا ،وقد
أظهروا محدوديتنا".
واس ـ ـتـ ــدرك" :ال ت ـ ــزال لــدي ـنــا فــرصــة
ال ـت ـتــويــج بـلـقـبـيــن وس ـنــركــز عـلـيـهـمــا،
هدفنا اآلن هو الفوز بهما معا ،علينا
الخروج من دوري أبطال أوروبــا اآلن
والعودة مرة أخرى العام المقبل".

كوفاتش

حــذر مــدافــع برشلونة جـيــرارد بيكيه ،عقب
تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبــا،
على حساب أوليمبيك ليون الفرنسي ،من أنه
رغــم إقـصــاء العديد مــن الـفــرق الكبرى فــي دور
الـ 16ما زالت هناك فرق كثيرة مرشحة للقب.
وقال بيكيه" :إن الفرق الموجودة حاليا تأهلت
ألنها كانت أفضل من تلك التي تعرضت لإلقصاء،
واآلن أسـتـطـيــع أن أقـ ــول إن ه ـنــاك فــرقــا كثيرة
مرشحة للقب".
وأض ــاف" :إنـنــي سعيد جــدا مــن أجلنا .في
النهاية ،بـصــرف النظر عما يفعله اآلخ ــرون،
نحن هنا في ربع النهائي مرة أخرى ،ولدينا
فرص في المسابقات الثالث (الدوري اإلسباني
والتشامبيونز ليغ وكــأس ملك إسبانيا) ،وها

ّ
ميسي :كريستيانو قدم ليلة رائعة
على الرغم من عدم تفضيل النجم األرجنتيني ليونيل
مـيـســي مــواج ـهــة م ـنــافــس بـعـيـنــه ف ــي رب ــع ن ـهــائــي دوري
األب ـطــال ،فــإن قــائــد برشلونة اإلسـبــانــي أثـنــى كثيرا على
أداء يوفنتوس اإليطالي ،السيما البرتغالي كريستيانو
رونالدو الــذي ّ
سجل ثالثية "هاتريك" في شباك أتلتيكو
مدريد اإلسباني.
وقــال ميسي ،فــي تصريحات عقب مواجهة أوليمبيك
لـيــون الفرنسي على ملعب "الـكــامــب ن ــو" ،وانـتـهــت بفوز
البالوغرانا ( )1-5في إياب ثمن نهائي النهائي" :أعتقد أن
كريستيانو ويوفنتوس قدما ليلة رائعة ،لقد كانت مفاجأة
مذهلة ،ألنني اعتقدت أن أتلتيكو سيظهر بشكل أقوى ،لكن
يوفنتوس كان أفضل بكثير ،ولديه إمكانات كبيرة ،كما أن
كريستيانو ّ
قدم ليلة ساحرة بأهدافه الثالثة".
وشــدد ميسي ،الــذي سجل هدفين وصنع مثلهما في
انتصار البرسا على ليون ،على قوة الفرق الـ 8التي تأهلت
لدور الثمانية.
وقــال في هــذا الـصــدد" :جميع الفرق التي تأهلت قوية
للغاية ،ال يمكننا اختيار منافس بعينه في القرعة ،ألن

فالفيردي

بيكيه :ما زالت هناك فرق كثيرة مرشحة للقب

كوفاتش يقر بأفضلية «الريدز»
أكد الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ــي أن فــريـقــه
سيركز على التتويج بلقبي ا لــدوري
والكأس المحليين ،عقب خروجه من
ال ــدور ثـمــن الـنـهــا ئــي لمسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال كوفاتش ،عقب الخروج المؤلم:
"أريد أن أهنئ ليفربول" ،مضيفا" :لقد
ك ــان ال ـفــريــق األف ـضــل فــي الـمـبــاراتـيــن
(الذهاب واإلياب) ،نستحق الخسارة".
وأضـ ــاف" :ل ـقــد ضـغـطــوا عـلـيـنــا في
منتصف ملعبنا ،وكانوا متضامنين

فان دايك نجم ليفربول يحتفل بهدفه في مرمى بايرن ميونيخ

هناك فرقا قوية للغاية ،مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس
وأياكس الذي ّ
قدم مباراة كيرة بالعبين صغار في السن،
ولــم يلعب بــأي خــوف أم ــام الــريــال .ليفربول أيـضــا قــوي،
وأظهر هذا األمر مرة أخرى في ميونخ ،ولهذا أعتقد أن أي
مواجهة ستكون صعبة".
وتابع" :تأهلنا للدور التالي ،حقيقة األمر بعد صعوبة
قليلة عندما أصبحت النتيجة ( .)2-1األمر لم يكن ضروريا،
ألن األمــور تعقدت من كــرة ثابتة ،ألن ليون لم تكن له أي
فرصة خطيرة حتى ذاك الوقت ،وكانت هناك بضع دقائق
عصيبة ،لكن لحن الحظ سجلنا الهدف الثالث سريعا".
واختتم هــداف البطولة هــذا الموسم ،بــ 8أه ــداف ،بعد
خــروج البولندي روبــرت ليفاندوفسكي مع فريقه بايرن
ميونخ ،تصريحاته قائال" :بحثنا منذ البداية عن االنتصار،
وبقليل مــن التسرع حتى جــاء الـهــدف األول ،لكن عندما
سجلنا الهدف ،بدأن نتحكم في النسق ولعبنا بهدوء أكبر،
وبعد الهدف الثالث ،وجدنا المساحات ،وهددنا مرماهم
بالهجمات المرتدة وهذا أسفر عن أهداف أخرى".
(إفي)

نحن فــي منتصف مــارس ،هــذا هــو الـهــدف الــذي
نضعه ألنفسنا مع بداية كل موسم".
وأشاد بيكيه بأدء زميله األرجنتيني ليونيل
ميسي ،الذي سجل ثنائية من األهداف الخمسة
التي اكتسح بها برشلونة الفريق الفرنسي.
وت ــاب ــع" :ان ال ـن ـجــوم يـصـنـعــون ف ــارق ــا كـبـيــرا،
وخ ـل ـف ـهــم ي ـج ــب أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ف ـ ــرق عـظـيـمــة
تساعدهم ،ومن المعروف تاريخيا أن العبا واحدا
ال يمكنه ا لـفــوز ببطوالت كبيرة ،لكن بالتأكيد
عندما يكون لديك العبون مثل ميسي في الفريق
فهذا يجعلك في مستوى آخر".
وأردف" :حين يكون لديك شكوك كما كان الحال
اليوم ،يظهرون هؤالء الالعبون ويمنحونك الثقة
التي تحتاجها من أجل التأهل".

بيكيه

ً
ديمبيلي يغيب شهرا
بـ ـع ــد مـ ـش ــاركـ ـت ــه ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل مــع
برشلونة اإلسباني ضد ليون الفرنسي
( ،)1-5والتأهل لربع نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ت ــزاي ــدت إصــابــة
الفرنسي عثمان ديمبيلي ،بحسب ما
ذكر فريقه امس ،متحدثا عن غيابه "بين
 3و 4أسابيع".
غياب سيبعد ديمبيلي عن تشكيلة
بـ ـ ــاده ال ـم ـت ــوج ــة ب ـم ــون ــدي ــال روس ـي ــا
ال ـص ـي ــف الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـت ــي س ـتــواجــه
مولدافيا وايسلندا فــي نهاية مــارس
ضمن تصفيات كأس أوروبا .2020
وج ــاء ف ــي ب ـيــان بــرشـلــونــة "يـعــانــي
عثمان ديمبيلي تمزقا في العضلة ذات
الرأسين لفخذه األيسر ،تقدر مدة غيابه
بين  3و 4أسابيع".
وخاض ديمبيلي ( 21عاما) أقل من
 20دقيقة خالل فوز برشلونة على ليون
في ملعب كامب نو االربعاء ضمن اياب

ثمن النهائي ،إذ دخــل فــي الدقيقة 69
قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه
في الدقيقة .86
وكـ ــان الع ــب بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق يـ ـع ــان ــي تـ ـم ــددا
عضليا بسيطا فــي ا لـعـضـلــة عينها،
لكنه خاطر بالنزول ضــد لـيــون ،علما
بأنه غــاب فترات طويلة عن برشلونة
بسبب إصــابــات عضلية ،وقــد تعرض
النـتـقــادات عنيفة بسبب نظام حياته
غـيــر المنضبط .ويـغـيــب "دم ـب ــوز" عن
برشلونة في عدة مباريات أبرزها قمة
أتلتيكو مدريد في  6أبريل ،باإلضافة
الى ذهاب ربع نهائي دوري االبطال.
ويتصدر برشلونة ترتيب الــدوري
بفارق  7نقاط عن أتلتيكو مدريد ،كما
يخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا في
 25مايو ،في سعيه لثالثية الفتة على
غرار موسمي  2009و.2015
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

طريق العودة

يبوقون التراب!

فهد البسام

أثناء العودة من رحلة برية سريعة ،كان البد
أن نـسـتـهــل طــريــق ال ــرج ــوع لـلـمـنــزل ،بـعــد منفذ
النويصيب البري ،من شارع الملك فهد السريع،
ً
ثم نتقدم قليال فنمر من خالل محافظة األحمدي،
المسماة نسبة للشيخ أحمد الجابر ،رحمه الله.
وبعد أن بدأ رالي العودة للمنزل ،لمحت اليافطة
الــدالــة عـلــى مــوقــع قــاعــدة الـشـيــخ محمد األحـمــد
الـبـحــريــة ،ثــم تــوالــت بـعــد ذل ــك الـحـفــر والمطبات
الـيـتـيـمــة واالن ـع ـطــافــات ال ـح ــادة ،نتيجة ألعـمــال
المقاوالت الضخمة المكلفة بها شركة المرحوم
عثمان أحـمــد عـثـمــان ،والـلــه الـسـتــار الــرحـيــم ِمن
ُ
ومـ ــن ب ـع ـ ُـد ،ح ـتــى وص ـل ـنــا ب ـعــدهــا أن ــا ومــن
ق ـبــل ِ
معي إلى مفترق طرق صعب كان علينا االختيار
فيه؛ فإما أن نكمل طريقنا الذي بدأناه مع الملك
فهد أو نختار شارع الملك اإلمــام عبدالعزيز بن
عبدالرحمن ،فاخترنا االستكمال مع االبــن هذه
ً
المرة ،درء ا للزحام واإلطــالــة .وبعد قطع مسافة
بسيطة من اختيارنا ،برزت لنا منطقة الشيخ علي
ً
صباح السالم ،أم الهيمان سابقا ،تزهو باسمها
الجديد ،وبعدها مــررنــا بجانب ميناء عبدالله،
ً
نسبة للشيخ عبدالله السالم ،وصوال إلى منطقة
األحـمــدي المذكور سبب تسميتها أع ــاه ،وبعد
تجاوزها وصلنا للصباحية المجاورة لمنطقة
الشيخ فهد األ ح ـمــد ،ا لـتــي تفصلها كيلومترات
معدودة عن منطقة الشيخ جابر العلي ،ثم مررنا
ب ـعــدهــا ب ـج ــوار مـنـطـقــة م ـب ــارك الـكـبـيــر الـتــابـعــة
ً
للمحافظة ذات االسم نفسه ،وبعد العبور سريعا
ببعض المناطق ،صرنا بجانب ضاحية صباح
السالم الصباح ،رحمه الله .وبعد أن صرنا نرى
كشافات استاد عبدالله الخليفة الصباح بمنطقة
م ـشــرف فــذلــك يـعـنــي أن ـنــا اقـتــربـنــا م ــن منطقتي
السالمية والجابرية ،المعلوم أصــل تسميتهما
لديكم بالتأكيد ،وبعد أن تجاوزنا منطقة الدعية
ال ـم ـن ـســوبــة ل ـل ـش ـيــخ دع ـي ــج ال ـس ـل ـم ــان ن ـك ــون قــد
اقتربنا أكثر من العاصمة والكويت القديمة ،حيث
تتناقص أسامي المناطق المنسوبة ألبناء األسرة
الـحــاكـمــة ،حفظهم ال ـلــه ،وذل ــك قــد يـكــون مرجعه
لتقصير المسؤولين والمختصين القدامى بهذا
الشأن .المهم ،وبعد إنــزال أحدهم بمنزله هناك،
ً
عدت من ذات الطريق ،مبتعدا عن البدايات مرة
أخرى ،حتى اقتربت من مستشفى مبارك الكبير،
ً
وبعد كم مطبة وحفرة لقيطة ال تحمل اسما وال
ً
نسبا أكــون قد اقتربت من المنزل ،وشكرت ربي
ً
ً
حينها على سالمة الوصول ،وحمدته حمدا كبيرا
لوجود دستور لدينا ،يحفظ حقوقنا ويساوي
بيننا في دولة الكويت الحبيبة.

وينباع في سوقهم چيس الهوا بفلوس!
ْ
م ــن ويـ ــن م ــا تــل ـت ـفــت ل ــرم ــاح مـسـنــونــه
مــن ويــن مــا تلتجي تلقى رداي ــا نفوس
ال ــروس تنهش بـلــد مــا ت ــاوي لطعونه
وأذنــاب صــارت تنافس بالغدر للروس
م ـط ـع ــون...م ـت ــروك ...ي ـنــزف م ــا يـمـ ّـرونــه
ّ
راح ــوا وسكينهم بالخاصره مغروس

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

هـ ـ ــذا ب ـل ــد م ـب ـت ـلــي مـ ــن ي ـس ـن ــد ام ـت ــون ــه
وأصحابه :الذيب والضبعات والطاووس
ّ
وإللي الرمل يسرقه ومو تارس اعيونه
هذا َّ
مكرم بـ َـدل ما هو بسجن محبوس!

 1000دينار!
تكلفك
قد
«...»OK
ً

نواب «حدس» والحجرف وأبل قدموا اقتراحا بقانون يمنع استخدام غير «العربية»
●

محيي عامر

ُ
قــد تكلفك " ، "okأو" ،"good morningأو
" "welcomeغرامة مالية تصل إلى ألف دينار،
وذلــك بموجب االق ـتــراح بـقــانــون ،الــذي قدمه
نــواب الحركة الدستورية اإلســامـيــة محمد
الدالل وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ،إلى
جــانــب النائبين خليل عبدالله أبــل ومـبــارك
الحجرف.
االقتراح الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية
ب ـص ـفــة االس ـت ـع ـج ــال ،وح ـص ـل ــت "الـ ـج ــري ــدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،ت ـكــون م ــن  14مـ ــادة ،تـلــزم
الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية
الـلـغــة الـعــربـيــة ودعـمـهــا فــي جميع األنشطة
والفعاليات والتعامالت التي تقوم بها.
وت ـل ـت ــزم ال ـ ـ ـ ــوزارات واألج ـ ـهـ ــزة الـحـكــومـيــة

األخ ـ ـ ــرى وال ـه ـي ـئ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـعــامــة
بــاسـتـعـمــال الـلـغــة الـعــربـيــة فــي اجتماعاتها
ومـنــاقـشــاتـهــا ،وف ــي جـمـيــع مــا ي ـصــدر عنها
م ــن ق ـ ـ ــرارات ول ــوائ ــح تـنـظـيـمـيــة وتـعـلـيـمــات
ووثائق وعقود ومراسالت وتسميات وبرامج
ومنشورات وإعالنات.
ويـ ـح ــاف ــظ االقـ ـ ـت ـ ــراح ع ـل ــى مـ ــا هـ ــو مـطـبــق
ُ
ً
حــال ـيــا ب ــأن تـسـمــى ال ـشــركــات والـمــؤسـســات
ذات األغراض التجارية والمالية والصناعية
والعلمية والترفيهية بــأ سـمــاء عــر بـيــة ،غير
أن ــه ألـ ــزم "الـ ـم ــارك ــات" الـعــالـمـيــة بــاالحـتـفــاظ
باالسم األجنبي ،على أن يتم كتابته باللغة
مساو أو أكبر إلى جانب اللغة
العربية ،بحجم
ٍ
اإلنكليزية.
لـكــن الــافــت ج ــاء فــي ال ـمــادة الـتــاسـعــة من
االقـتــراح ،التي تنص على أنــه "تكتب باللغة

ال ـعــرب ـيــة ال ـب ـيــانــات وال ـم ـع ـلــومــات المتعلقة
بالمصنوعات والمنتجات الوطنية ،ويجوز
ّ
أن يرفق بها ترجمة بلغة أخــرى" ،فهل ُحلت
الكويت ،وطبقت الدولة
مشاكل الصناعة في
َّ
رؤيتها الصناعية ،ولم يتبق سوى تسجيلها
باللغة العربية؟
وبموجب االقتراح ،فإن الفنادق واألماكن
السياحية والترفيهية والمستشفيات الخاصة
وحــافــات النقل العمومي ومــركـبــات األجــرة
وأج ــرة المطار والمطاعم ،وأي جهة أخــرى،
م ـلــزمــة ب ـتــوف ـيــر مــوظ ـفــي اس ـت ـق ـبــال وق ــوائ ــم
خدمات وأسعار باللغة العربية وخدمة عمالء
كذلك ،أي انه إذا استقبلك الموظف بـ "good
ً
 "morningتطلب منه ألف دينار ،وألفا أخرى
من "كفيله" ،إذا كان على علم بها ...هكذا ينص
االقتراح.

وقعا في الفخ وسرقا لوحة مزيفة

وعـثــر عـلــى جـثــة الثعلب الصغير فــي الـيــوم
التالي في إحــدى زوايــا المزرعة ،وعنقه مثخن
من أثر مهاجمته بالمناقير ،كما أكد دانييل.
وت ـح ــوي ال ـم ــزرع ــة ال ـت ــي تـبـلــغ مـســاحـتـهــا 5
هكتارات  6آالف دجاجة طليقة.
وت ـس ـعــى ال ــدج ــاج ــات ب ـحــريــة خ ــال ال ـن ـهــار،
وتـقـضــي معظم وقـتـهــا فــي ال ـخ ــارج ،حـســب ما
أفادت وكالة أنباء فرانس برس.

أحـبـطــت الـشــرطــة اإليـطــالـيــة
سرقة لوحة ثمينة للرسام بيتر
بروغل األصغر ،من خالل خداع
لصين سرقا نسخة مقلدة من
العمل الذي استهدفاه.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
اإلي ـط ــال ـي ــة (أنـ ـ ـس ـ ــا) ،أمـ ـ ــس ،أن
ش ــرط ــة ك ــاراب ـي ـن ـي ــري تحفظت
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـلـ ــوحـ ــة األص ـ ـل ـ ـيـ ــة مــن
كنيسة في كاستلنوفو ماجرا

بـمـقــا طـعــة ال سبيتسيا شمال
غــرب إيطاليا ،بعدما نمى إلى
ع ـل ـم ـهــا أنـ ـه ــا م ـع ــرض ــة لـخـطــر
ً
ال ـســرقــة ،ووض ـع ـتــا بـ ــدال منها
نسخة مقلدة.
ودخل ،أمس األول ،شخصان
إلى الكنيسة وسرقا اللوحة دون
أن يعرفا أنها نسخة مقلدة.
(د ب أ)

ً
أسرة السهلي أوقفت بيوتا ودكاكين بالكويت
وآبار مياه في الشامية عام 1870م

وثيقة لها تاريخ

عـنــدمــا كـنـ ُـت أعـمــل فــي تــألـيــف كـتــاب عــن منطقة
الـشــامـيــة وتــاري ـخ ـهــا قـبــل أك ـثــر م ــن عـشــر س ـنــوات،
تعرفت على تاريخ القلبان ،أو اآلبار القديمة فيها،
ً
والتي كانت ملكا لعائالت معينة تقوم بحفر البئر
وصيانتها ،واستخدام المياه المتوافرة فيها .والماء
ضروري للحياة ،وبدونه ال حياة ،وصدق الله العظيم
حين قال" :وجعلنا من الماء كل شيء حي".
م ــا أريـ ــد قــولــه ال ـي ــوم ف ــي م ـقــالــي ،إن الكويتيين
كانوا يحفرون القلبان في داخل مدينة الكويت قبل
توجههم إلى خارج السور ،وكانت لهم وثائق تثبت
ملكيتهم لها ،كما أن التاريخ حفظ لنا أسماء قلبان
شهيرة دا خــل مدينة الكويت القديمة ،مثل :قلبان
"بودوارة" و"كوت المزيد" و"كوت الغيث" وغيرها.
ومــن الوثائق الدالة على وجــود وملكية القلبان
ً
قديما في الشامية وثيقة يعود تاريخها إلــى عام
1287هـ1870/م ،ورد فيها ما يشير إلى ذلك ويؤكده.
هــذه الوثيقة ،وهــي إه ــداء مــن األس ـتــاذ عبدالعزيز
عبدالمحسن السهلي ،تتحدث عن وقف كبير ألسرة
َّ
يتكون من عدة بيوت
السهلي الكريمة في ذلك العام،
وعدد من الدكاكين ،وآبار المياه في الشامية.
وتعتبر هذه اإلشارة إلى آبار المياه في الشامية
قديمة ،وتؤكد أن قلبان الشامية تعود بدايتها إلى
ما قبل ذلك العام بدون شك.
وإليكم نص الوثيقة" :الموجب لما ذكر هو أنه قد
حضر لــدي علي بن محمد السهلي ،وأقــر واعترف
وهو في حال صحة من بدنه وعقله بأن بيت أخوه
فهد بن محمد السهلي المحدود قبلتا بيت سعود
ً
ً
الـقـصــاب وش ـمــاال سكة ســد وشــرقــا الـســوق النافذ

ً
وجنوبا بيت ابن بدروه الثالثة بيدي أظهرة منه
ً
تبعا له وقفا له في عشياة وضحايا ،وبيت جاسم
السهلي وبيت مرشد السهلي المحدودين قبلتا
ً
بـيــت اب ــن مـقـعــوس وش ـم ــاال بـيــت محمد السهلي
ً
ً
ّ
الغريب وجنوبا السوق وقفا
وشــرقــا بيت سعد
لهما على عشياة وضحايا ،والدكاكين المحدودين
ً
ً
الثالثة جنوبا دكــان ابــن حنيان وشــرقــا السوق
ً
وقبلتا بيت سالم األحمد الوقف وشماال سكة سد،
ً
والدكاكين الثالثة المحدودين شماال دكــان ابن
ً
حنيان وقبلتا بيت الموقف وجنوبا دكان سالم
األحمد الوقف على مسجد السوق ،وبيتين يحدهم
ً
شـمــاال حــو طــة علي الكليب وقبلة بيت سلطان
ً
الكليب وشرقا الدكاكين المذكورة ،وجميع األبيار
الذي في الشامية وقف على الذرية والوكيل على
العقار المذكور الصالح من الذرية ،لئال يخفى جرا
وحرر في  28ربيع الثاني سنة 1287هـ".
إذن ،أمامنا هنا في هذه الوثيقة الجميلة وقف
كـبـيــر وقــديــم ألس ــرة الـسـهـلــي يتضمن ع ـقــارات
ودكــاك ـيــن ع ــدي ــدة ،إضــافــة إل ــى قـلـبــان م ـيــاه في
ً
الشامية ،وذلك كله قبل أكثر من  130عاما.
ولنا وقفات قادمة مع وثائق مشابهة تتحدث
عن تاريخ أهل الكويت الجميل.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ف ــي هــالـبـلــد ي ــا عـلــي ك ــل ش ــي يـبــوقــونــه
حتى الرمل والصخر إن كان مو محروس
ح ـت ــى الـ ـه ــوا ال ع ـ َـب ــر ي ـم ـكــن ي ـ َـع ـ ّـب ــون ــه

دجاجات تعاونت على ثعلب وقتلته
تكاتف اآلالف من الدجاجات في منطقة تقع
شمال غرب فرنسا من أجل قتل ثعلب صغير.
ووق ــع ال ـحــادث الـغــريــب فــي منطقة بريتاني
حين دخل ثعلب صغير إلى مزرعة دجــاج عبر
بوابة أوتوماتيكية.
ونقلت "بي بي سي" على موقعها اإللكتروني
أم ـ ــس ع ــن ب ــاسـ ـك ــال دانـ ـيـ ـي ــل ،م ــدي ــر ال ـم ــدرس ــة
الزراعية "غروشين" ،قوله" :وتجلت في الحادث
روح القطيع ،حيث هاجمت الدجاجات الثعلب
بمناقيرها".

ّ
وضاح

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

والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادق ال ـ ـعـ ــف ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ي ــدان ــون ــه
ّ
صحيح إن الزمن يا صاحبي معكوس

نقاله أنقذه من «سهم» الموت
قالت الشرطة األسترالية أمس إن رجال نجا بأعجوبة في
مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله ،إذ اخترق سهم أطلقه
المسلح هاتفه المحمول ،الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.
ويعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق الهاتف وارتطم
بذقن الرجل ،مما سبب جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجال عمره  39عاما في الموقع،
ووجهت إليه اتهامات.
(رويترز)

وفيات
محمد عبداللطيف محمد
الجسار
حصة محمد باقر

زوجة عبدالرحمن عبدالله
محمود

نورية مطلق حمد العنزي

زوجة علي نواف العنزي

لولوه صالح عبدالله
الشويع

أرم ـ ـلـ ــة دغ ـ ــش بـ ــن ص ـيــاح
المطيري

دالل عبدالعزيز الحساوي

أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة ي ـ ــوس ـ ــف ح ـس ـيــن
الوتار

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

 32ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ــرج ــال:
الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ف ـ ـقـ ــط ،الـ ـنـ ـس ــاء:
الشامية ،ق ،9ش ،94م ،2ت:
97211199
 79عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
ال ـش ـعــب ،ديـ ــوان ال ـك ـنــادرة،
النساء :صباح السالم ،ق،4
ش ،12م ،4ت،97227522 :
25515028
 76عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
األنــدلــس ،ق ،8ش ،7م ،3ت:
99999945 ،51111152
 79عاما ،تشيع اليوم بعد
صـ ـ ــاة الـ ـعـ ـص ــر ،ال ـ ــرج ـ ــال:
الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ف ـ ـقـ ــط ،الـ ـنـ ـس ــاء:
صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،ق،6
ش ،42م ،59ت،51293330 :
99703068
 97عاما ،تشيع اليوم بعد
صـ ـ ــاة الـ ـعـ ـص ــر ،ال ـ ــرج ـ ــال:
ا لـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ،ق  ،1شـ ـ ـ ــارع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـج ــان ــب ف ـن ــدق
الـ ـجـ ـمـ ـي ــرة ،ديـ ـ ـ ــوان م ـب ــارك
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي،
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء :س ـ ـ ـلـ ـ ــوى ،ق،10
ش  ،8شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ع م ـ ـح ـ ـمـ ــد
وسـمــي الــوسـمــي ،م ،40ت:
66669093 ،99660496

الطقس والبحر

الفجر

04:40

العظمى 27

الشروق

05:59

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  06:46صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 04:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:56

ً
أدنى جزر  11:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:13

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

