الثالثاء

 17سبتمبر 2019م
 18املحرم 1441هـ
العدد  - 4221السنة الثالثة عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

انطالق الموسم
الثالث في مركز
جابر الثقافي 24
الجاري بمزيد من
التنوع واالبتكار
٢١-٢٠

اقتصاديون يتفاعلون مع ربط
«االستبدال» بالمصارف

أكدوا أن فكرة ةديرجلا .تستحق الدراسة وتحمي أموال «التأمينات» وتخوفوا من التدخالت السياسية
الماجد :مقترح جيد لكن
بشروط البنك المركزي

السعدون :تشجيع المواطنين
على االقتراض ليس البديل اآلمن

ً ً
الناهض :نريد أوال قانونا
يوضح توجه الدولة بشأنه

البدر :ضمانة المؤسسة
تشجع على عدم السداد

الشطي :قد يحقق
انعكاسات إيجابية متبادلة

الموسى :المطلوب مشاركة
المصارف في بلورة التفاصيل

محمد اإلتربي

من المكاسب ،أهمها التعامل مع هذه
المسألة وفق أسس فنية بحتة.
ّ
ورأى الخبراء أن تلك الفكرة ستمكن
م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب أربـ ـ ـ ـ ــاح ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
الشرعية ،أو تحقيق فوائد للمؤسسات
التقليدية تحت سقف البنك المركزي،
ً
والـ ـت ــي ت ـق ــل ح ـت ـم ــا ع ــن ت ـل ــك ال ـف ــوائ ــد
ال ـب ــاه ـظ ــة الـ ـت ــي ي ـت ــم ت ــوج ـي ــه س ـهــام
االن ـت ـق ــاد ع ـلــى أث ــره ــا ن ـحــو مــؤسـســة

ق ــوبـ ـل ــت ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ـت ـه ــا
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» فـ ــي اف ـت ـت ــاح ـي ـت ـه ــا أم ــس
بـشــأن إسـنــاد عملية اسـتـبــدال رواتــب
المتقاعدين إلى القطاع المصرفي ،على
نحو يحفظ أ م ــوال المؤسسة العامة
لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة وي ـت ـيــح لها
تطوير أدواتها االستثمارية ،بتفاعل
عدد من خبراء االقتصاد والمصارف،
مبينين أن تلك الفكرة ستحقق جملة

التأمينات ،الفتين إلى أن هذا المقترح
م ــن شــأنــه رف ــع ال ـع ــبء ع ــن الـمــؤسـســة
وتقليل مخاطر استخدام أموالها ،في
حـيــن أبـ ــدى بـعـضـهــم م ـخــاوفــه م ــن أن
يفتح ه ــذا األم ــر ال ـبــاب أم ــام تــدخــات
سياسية تشجع بـعــض المقترضين
على عدم السداد.
وأعـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لبنك
ب ــوب ـي ــان عـ ـ ــادل ال ـم ــاج ــد ع ــن تــرحـيــب

البنوك بتلك الفكرة «من حيث المبدأ،
لكن بما ال يتعارض مع شروط البنك
المركزي وتعليماته بشأن القروض،
سواء الخاصة بالحد األقصى للمبالغ
ً
المقترضة أو نسب األقـســاط» ،مؤكدا
أن تنفيذ تعليمات «المركزي» سيجنب
أصـ ـح ــاب م ـلــف االسـ ـتـ ـب ــدال أي تعثر
إذا تــم تطبيق ه ــذا الـمـقـتــرح بضمان
«التأمينات».

ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
ش ــرك ــة الـ ـش ــال ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات جــاســم
السعدون« :ال أشجع على االقتراض في
ً
ً
ظل الـظــروف الصعبة حاليا» ،مشيرا
إلى أن تطبيق مقترح كهذا من شأنه أن
يشجع المواطنين على االقتراض ،وهو
ما ال يمثل «البديل اآلمن أو األنجع».
من جهته ،رأى الخبير االقتصادي
ع ـ ـل ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدر أن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع 02

مطالب بعقد جلسة لـ«اختراقات األجواء الكويتية»
• عبدالله الكندري :واجبة • العدساني :الحكومة غير جاهزة للطوارئ
• الدالل يسأل َ
وزيري الدفاع والداخلية عن الحادث
●

السيسي :عالقات أخوية
وتاريخية بين مصر والكويت

تواصلت التداعيات النيابية وردود
األفعال على االختراقات التي شهدتها
األج ــواء الكويتية فــي األي ــام األخـيــرة،
وســط انـتـقــادات لتعامل الحكومة مع
الـ ـح ــادث ،وم ـطــال ـبــات نـيــابـيــة بــدعــوة
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ل ـع ـق ــد ج ـل ـس ــة خ ــاص ــة
لمناقشة التطورات األمنية والوقوف
على االستعدادات الحكومية.

04

«البلدي» يقر المرحلة
الثالثة لتطوير
حديقة الشهيد
●

محمد الجاسم

في جلسته األولى من دور انعقاده الثاني
من الفصل التشريعي الـ  ،12وافق المجلس
البلدي ،أمس ،على مقترح تصميم وتطوير
مشروع حديقة الشهيد (المرحلة الثالثة)،
شريطة موافقة المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
ويتضمن ا لـمـشــروع تخصيص منطقة
ال ـ ـحـ ــزام األخـ ـض ــر ق ـط ـعــة  ،2ال ــواقـ ـع ــة بـيــن
طــريـقــي الــريــاض والـمـغــرب الـســريــع وبين
ش ــارع ال ـســور وطــريــق ال ــدائ ــري األول ،بما
فيها موقع ديسكفري مول وحديقة النافورة
وصالة التزلج ،وتحويلها لمصلحة الديوان
األم ـ ـيـ ــري ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ــول ــى بـ ـ ـ ــدوره تـنـفـيــذ
ُ
المشروع ،على أن تكلف شركة المشروعات
السياحية بإدارته.
٠٧

«الجنايات» تحاكم 8
متهمين بقضية عتيج
المسيان  25الجاري
●

حسين العبدالله

ق ـ ـ ــررت ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،أم ـ ـ ــس ،إح ــال ــة
قضية عتيج المسيان ،المتهم على ذمتها
ـام وآخ ــرون
ثـمــانـيــة أش ـخ ــاص ،بينهم م ـحـ ٍ
هــاربــون ،باالشتراك في واقعة الحسابات
الوهمية ،إلــى محكمة الـجـنــايــات ،مطالبة
بمعاقبتهم على تهم تتعلق باإلساء ة إلى
عدة شخصيات ودول.
وحددت «الجنايات» ،برئاسة المستشار
أحمد الياسين ،جلسة  25الجاري للنظر في
القضية وحبس المتهمين على ذمتها ،إلى
جانب نظر طلباتهم.
02

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

وذكـ ـ ــر ال ـن ــائ ــب ريـ ـ ــاض ال ـعــدســانــي
أن إع ــان ال ـح ـكــومــة ،ف ــي ب ـي ــان ،إج ــراء
تـحـقـيــق ب ـش ــأن رصـ ــد ط ــائ ــرة مـسـيــرة
تحلق بالجانب الساحلي مــن مدينة
ال ـكــويــت «يــؤكــد لــي ع ــدم جــاهــزيـتـهــا»،
ً
الفتا ،في تصريح ،إلى أنه كان األجدر
بها التصدي لهذا األمر في حينه ،وأن
تكون الجهات المختصة جــاهــزة ألي
ظرف أمني طــارئ ،من منطلق الوقاية
خير من العالج.
م ــن جــان ـبــه ،ش ــدد ال ـنــائــب عـبــدالـلــه

الـكـنــدري على أنــه أصـبــح مــن الــواجــب
دعـ ــوة ال ـبــرل ـمــان لـعـقــد جـلـســة خــاصــة
لمناقشة ال ـت ـطــورات األمـنـيــة األخـيــرة
والــوقــوف على اسـتـعــدادات الحكومة،
ً
مشيرا إلى ما حدث ويحدث من تصعيد
ب ــاس ـت ـه ــداف ال ـم ـن ـش ــآت ال ـح ـي ــوي ــة فــي
الـسـعــوديــة ،إضــافــة إلــى مــا نشر حول
االختراق األمني عبر الطائرة المسيرة.
بـ ــدوره ،أعـلــن الـنــائــب محمد ال ــدالل
َ
وزيري
توجيهه سؤالين برلمانيين إلى
ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة يتعلقان 02

«هجوم أرامكو» :أدلة أميركية ضد طهران
والرياض تستبعد انطالقه من اليمن

الثانية

عالقتنا
المحمدّ :
بواشنطن تمثل تحالفًا
راسخًا منذ 1990

محليات

٠٣
المبارك :ذوو اإلعاقة
جزء أساسي في عملية
التنمية

اقتصاد

14
«زين» :تحالف مع
« »GSMAلمواجهة
التأثيرات المناخية

اقتصاد

11
خسائر كبيرة لمؤشرات
البورصة ...والسيولة 43
مليون دينار

ترامب :ال نحتاج لنفط الخليج ...لكننا سنساعد حلفاءنا
غداة حديث مسؤول أميركي
كبير عن وجود أدلة تدين إيران
بـ ــال ـ ـتـ ــورط فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم الـ ــذي
ا سـتـهــدف منشأتين نفطيتين
ت ــاب ـع ـت ـي ــن لـ ـش ــرك ــة «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو»
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة شـ ـ ـ ــرق ال ـم ـم ـل ـك ــة
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،وتـسـبــب في
ت ــوق ــف ن ـحــو  %5م ــن إم ـ ــدادات
الـطــاقــة الـعــالـمـيــة ،تمسك وزيــر

كتاب

ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ــي ريـ ــك ب ـيــري،
أمـ ــس ،بــات ـهــام بـ ــاده ل ـط ـهــران،
رغم تجديد حركة «أنصار الله»
الحوثية تبنيها لالعتداء الذي
ق ــال ــت أم ـ ــس إن ـ ــه ت ــم ب ـط ــائ ــرات
مسيرة عــاديــة ونفاثة مــن دون
طيار (درون).
وقـ ــال ب ـي ــري ،ف ــي ف ـي ـي ـنــا« :ال
شــك أن الـهـجــوم مدبر 02

٠٩

صعود تاريخي للنفط

ً
ً
سجلت أسعار النفط صباح أمس صعودا قياسيا ،هو األكبر
من نوعه منذ حرب تحرير الكويت عام  ،1990إذ قفز سعر خام
برنت في التعامالت اآلسيوية  ،%20إثر مخاوف المتعاملين
من آثار الهجوم على منشأتين لمعالجة النفط تابعتين لشركة
أرامكو السعودية المنتجة للخام المملوكة للدولة ،في بقيق
وخريص ،والذي أدى إلى خفض إنتاجها بنحو 02 5.7

«الحلم بكويت حديثة»
قصة نشأة بلدية الكويت
قبل النفط (- 1930
1940م) ()٦-3
ُ
ّ
صورة من األقمار االصطناعية وزعتها واشنطن تظهر بعض األضرار الناتجة عن الهجوم على منشأتين لـ«أرامكو»

«رئاسية» تونس تصدم اإلسالميين والطبقة السياسية

دوليات

23

أكاديمي متقاعد محافظ بال تجربة حزبية يتصدر الدورة األولى
تلقت آمال حركة النهضة اإلسالمية التونسية
فــي الــوصــول إلــى قصر قــرطــاج الــرئــاســي ضربة
مـهـيـنــة ،مــع حـلــول الـمــرشــح األول فــي تاريخها
عبدالفتاح م ــورو فــي المرتبة الـثــالـثــة ،بــالــدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية ،خلف األكاديمي
ً
المتقاعد قـيــس سـعـيــد ،ال ــذي لــم يـكــن واردا في

الحسابات كمنافس جدي ،ورجل األعمال وقطب
اإلعالم الموقوف في السجن نبيل القروي.
وبــانـتـظــار الـنـتــائــج الــرسـمـ ّـيــة ،أفـضــت ال ــدورة
األولى من االنتخابات المبكرة إلى انتقال سعيد
والقروي إلى الدورة الثانية ،على حساب منافسي
تحالف النظام الحاكم منذ ثورة  ،٢٠١١مثل وزير

ّ
ً
الــدفــاع عبدالكريم الزبيدي ،الــذي حــل رابـعــا ،ثم
الخاسر األكبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد،
ً
فضال عن مرشح «النهضة» ،الشريكة الرئيسية
في جميع االئتالفات الحكومية منذ انهيار نظام
زين العابدين بن علي.
وف ــي ظ ــل تــدنــي نـسـبــة اإلقـ ـب ــال على 02

«محكمة لبنان» تتهم
عياش بـ  3هجمات بينها
اغتيال حاوي

ةديرجلا

•
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الثانية
األمير يهنئ المكسيك وبابوا
غينيا بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ببرقية تهنئة إلى
رئيس المكسيك أندريس أوبرادورّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى الحاكم العام لبابوا غينيا
الجديدة ،بوب داديّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نــواف األحمد،
ورئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيات
تهنئة مماثلة.

local@aljarida●com

ّ
ً
ً
المحمد :عالقتنا بواشنطن تمثل تحالفا راسخا منذ 1990
ً
أقام غداء وداعيا للسفير األميركي وأكد وفاء الكويت لمن ساندها فيً أوقاتها العصيبة
• انتصار أميركا لنا قرار شجاع منع شريعة الغاب واعتماد الغزو نهجا لحل المشاكل

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد عمق
ال ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة وال ـكــوي ـت ـيــة الـتــي
عام  1990منحى استراتيجيا
أخذت منذ ّ
واض ـحــا ،يـمــثــل تحالفا راس ـخــا ،عندما
قررت الواليات المتحدة إقناع المجتمع
الدولي بتشكيل تحالف عسكري لتحرير
الكويت من االحتالل الغاشم .وهو "القرار
الشجاع الذي لواله لسادت شريعة الغاب،
وع ـ ّـم ــت الـ ـف ــوض ــى ،وض ــاع ــت ال ـح ـق ــوق،
ً
وأصـبــح الـغــزو العسكري نهجا فــي حل
المشاكل السياسية بين الدول".
ج ــاء ذل ــك خ ــال م ــأدب ــة غ ـ ــداء أقــامـهــا
الـمـحـمــد عـلــى ش ــرف الـسـفـيــر األمـيــركــي
لورانس سيلفرمان ،بمناسبة انتهاء مهام
أعماله لدى البالد ،وذلك بحضور عدد من
المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية.
في مستهلها
وألقى المحمد كلمة أشاد ّ
بالسفير سيلفرمان الــذي يمثل "مزيجا
م ــن ال ـخ ـب ــرات ال ـم ـت ـم ـيــزة" ،وتـ ـط ــرق إلــى
جذور العالقات الكويتية  -األميركية التي
تعود إلــى أوائ ــل الـقــرن الـمــاضــي ،عندما
قــرر األميركيون أن يبنوا مستشفى في
ال ـكــويــت ،ف ـكــان كـمـعـلــم يـشـهــد عـلــى بــدء
الـحــداثــة وت ـطــور المجتمع ال ــذي عاصر
كثيرا من األطـبــاء وال ــرواد األوائ ــل الذين
عملوا في المستشفى األميركي ،واختار
بعضهم أن يدفن جثمانهم في الكويت.

المحمد والسفير األميركي وكبار المشاركين في الحفل
وقال :إذا كانت العالقة بين شعبينا
الـكــويـتــي واألم ـي ــرك ــي قــدي ـمــة ،وب ــدأت
م ــن مـنـطـلــق إن ـس ــان ــي ،فـ ــإن عــاقــاتـنــا
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة تـعـتـبــر
كذلك مــن أقــدم الـعــاقــات .فمنذ مطلع
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،كـ ــان لــدي ـنــا قنصلية
أمـيــركـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،وت ـحــولــت إلــى
سفارة بعد استقالل الكويت .وشهدت
عــاقــات ـنــا ت ـط ــورا مـلـحــوظــا م ـنــذ ذلــك
التاريخ ،حتى بلغت ذروتها عام ،1990
مضيفا أنه إذا كان العالم الحر قد ّ
قدم
تضحيات في حرب تحرير الكويت ،فإن

تضحياته هذه كانت من أجل الحفاظ
على السالم العالمي.
وتابع :أما تضحيات الواليات المتحدة،
فــأنـهــا تـتــولــى ق ـيــادة المجتمع الــدولــي
باعتبارها القوة العظمى ،وهو ما ّ
نقدره
ون ـث ـ ّـم ـن ــه ون ـح ـت ــرم ــه ،وجـ ـع ــل عــاقــات ـنــا
الوقت  -تأخذ منحى
المشتركة  -منذ
ذلك ّ
ً
ً
ً
ً
استراتيجيا واضحا ،يمثل تحالفا راسخا،
ويستند إلى أسس ثابتة من القيم والرؤى
المشتركة واالحترام المتبادل.
وأضاف أن التحالف بين بلدينا يعني
الشراكة االستراتيجية على كل الصعد،

وفي مختلف المجاالت ،كالدفاع واألمن
والتجارة واالستثمار والمالية والتعليم
وال ـث ـق ــاف ــة والـ ـف ــن وال ـ ـشـ ــؤون الـقـنـصـلـيــة
وال ـج ـمــارك وحـمــايــة ال ـحــدود والقضايا
الصحية ،إضافة إلى التعاون الوثيق في
المحافل الدولية لمعالجة المسائل التي
تؤثر على األمن والسلم العالميين.
وأك ـ ــد أن ه ـن ــاك ق ــاع ــدة أس ــاس ـي ــة في
الدبلوماسية الكويتية ،مفادها أن الكويت
ال ت ـن ـســى أصـ ــدقـ ــاء هـ ــا ،وال ت ـن ـســى مــن
ساندها ووقف معها في أوقاتها العصيبة
ّ
الحادة ،وستظل أسماؤهم باقية
وأزماتها

في ذاكرة األجيال القادمة ،فالصديق وقت
الـضـيــق ،ول ـهــذا سيظل مــوقــف الــواليــات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة مــن ال ـغــزو الـغــاشــم
للكويت محفورا في ذاكرة األجيال ،وفي
تاريخ الكويت.
وعـ ّـبــر المحمد عــن سعادته بترحيب
الكويت وأميركا بتخصيص موقع لنصب
تذكاري لعاصفة الصحراء في العاصمة
واشنطن ،يحيي ويخلد ذكرى أولئك الذين
شاركوا في تحرير الكويت ،والذي نتطلع
جميعا إلى افتتاحه في المستقبل.

الجارالله بحث العالقات الثنائية مع سفير مصر «الصليب والهالل األحمر» :تعزيز الشراكة
لمعالجة التحديات اإلنسانية

اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله أمس ،مع سفير
جمهورية مصر العربية لدى
ال ـك ــوي ــت طـ ـ ــارق الـ ـق ــون ــي ،وت ــم
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين
اضــافــة الــى ت ـطــورات االوض ــاع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن االق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
وحضر اللقاء نائب مساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب
نــائــب الــوزيــر المستشار طالل
الشطي.

الجارالله خالل اجتماعه مع السفير المصري أمس

المعتوق :رؤية عصرية لألحكام الفقهية
أ كـ ـ ــد ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـه ـي ـئــة
الخيرية اإلسالمية العالمية المستشار
بــالــديــوان األمـيــري د .عبدالله المعتوق
أه ـم ـيــة ت ـقــديــم رؤي ـ ــة ع ـصــريــة لــأحـكــام
ال ـف ـق ـه ـي ــة ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ــال ـم ـس ـت ـج ــدات
والتحديات الراهنة وتطور مفهوم الدولة
الحديثة.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة لـلـمـعـتــوق خــال
ترؤسه الجلسة العلمية األولى للمؤتمر
العام الثالثين للمجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،المقام في القاهرة أمس األول،

بعنوان (األحكام الفقهية المتعلقة ببناء
الدول ...رؤية عصرية).
ً
وأوضــح المعتوق الــذي يشغل أيضا
منصب المستشار الخاص لألمين العام
لــأمــم المتحدة ،أن الفقه اإلســامــي في
نظرته لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة
وق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـم ــواطـ ـن ــة وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
والتعددية والحرية والمرأة والتعايش
واخ ـت ـيــار ال ـحــاكــم م ــرت ب ـمــراحــل زمنية
اتـسـمــت بــالـجـمــود والـ ـت ــردد واالنـ ـع ــزال،
ً
ً
ً
وأخــرى شهدت ازدهــارا وتقدما وسعيا

نحو التجديد واإلصالح.
وأكــد أن مــن أهــم عــوامــل ازده ــار الفقه
اإلســامــي هــو م ــدى قــدرتــه عـلــى الجمع
ب ـيــن ف ـقــه ال ـنــص ال ـشــرعــي وف ـقــه الــواقــع
وكذلك قدرته على الموازنة بين الثوابت
والـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات والـ ـجـ ـم ــع ب ـي ــن األص ــال ــة
والمعاصرة.
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا" :ان ـن ــا نـعـيــش ف ــي عــالــم
متغير وال مكان فيه لالنغالق والجمود
والتوجيه النبوي واضح وجلي في هذا
الصدد أنتم أعلم بأمور دنياكم".

قرض كويتي بـ  7ماليين دينار لغانا

ّ
وقــع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
غانا ،اتفاقية قــرض بقيمة 7
العربية ،أمــس ،مع ّ
ماليين دينار ،حيث وقعها وزير مالية غانا كين
أفوري اتا ،ونائب المدير العام للصندوق نضال
العليان.
وأوض ـ ــح ال ـص ّـن ــدوق ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن
االتفاقية الـتــي وقـعــت فــي العاصمة أك ــرا تهدف
الى تمويل مشروع إعــادة تأهيل طريق (دومــي -
كيتاسي) ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
في غانا ،من خالل توفير طريق صالح لالستخدام
طوال العام.

ولفت الى أن هذا القرض هو الـ 11الذي يقدمه
الصندوق لغانا ،إذ سبق أن قـ ّـدم  10قــروض في
قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بلغت قيمتها
اإلجمالية نحو  45.216مليون دينار.
وأضاف أن إجمالي مبالغ القروض التي سحبت
بلغت حــوالــي  33.873مليون ديـنــار ،ســدد منها
قرابة  21.713مليونا .وأوضح الصندوق أنه ّقدم
 3معونات فنية سحبت بالكامل إلعداد دراسات
الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع مختلفة
مقدارها نحو  630ألف دينار ،موضحا أنه تم دمج
واحدة منها بقرض.

اقتصاديون يتفاعلون مع ربط...
الـمـصــرفــي قــد ال يــرغــب فــي دخ ــول مـثــل ه ــذه الـمـلـفــات الـشــائـكــة،
ً
خصوصا أن هذا الملف «شعبوي ويخضع لضغوط أعضاء مجلس
ً
ً
ً
األمة» ،مضيفا أن مبدأ ضمانة المؤسسة سيكون عامال مشجعا
لتوقف المقترضين عن السداد.
وبينما قــال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مــازن
ً
ال ـن ــاه ــض« :ن ـح ـتــاج أوال إل ــى إطـ ــار تـشــريـعــي وق ــان ــون ــي واض ــح،
حتى نفهم كبنوك ما هو توجه الدولة» ،اعتبر الخبير المصرفي
عبدالمجيد الشطي أن هــذا المقترح يعد «فكرة جيدة ومتميزة،
ً
غير أنه يحتاج إلى آلية وإطار» ،مبينا أنه إذا تم تطبيق هذه األمر
«فستكون له انعكاسات إيجابية متبادلة بين مؤسسة التأمينات
والقطاع المصرفي».
أما وزير التخطيط األسبق على الموسى فذهب إلى أن تلك الفكرة
ً
تبدو جيدة ،داعيا إلى مشاركة كل البنوك في ورشة عمل نقاشية
لتسهم في بلورة بعض التفاصيل الفنية.
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مطالب بعقد جلسة لـ«اختراقات...
باالختراق األمني الخطير ،المتمثل في دخول طائرة من دون طيار
ً
إلى مواقع حساسة ،مبينا أن السؤالين يتناوالن كذلك المراحل
التي وصل إليها موضوع إنشاء جهاز إلدارة الكوارث واألزمات.
وشدد الدالل ،في تصريح أمس ،على خطورة هذه القضية ،وأن
ً
ً
األزمات ستتكرر نظرا لطبيعة المنطقة ،مطالبا الحكومة ،ممثلة في
َ
وزارتي الداخلية والدفاع ،باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية
ً
ً
ً
الكويت برا وبحرا وجوا ،وتوفير األمن الداخلي.
وأعرب عن أسفه لعدم تشكيل جهاز إلدارة الكوارث واألزمــات،
ً
متسائال عن سبب عــدم وجــود مالجئ في المناطق السكنية ،أو
استعدادات لمثل هذه األحــداث« ،ال سيما أننا لسنا بعيدين عن
السعودية التي تصل إليها الصواريخ».
من جانبه ،قال النائب أسامة الشاهين« :نتفهم حساسية بعض

دع ــا ق ــادة جـمـعـيــات الصليب
االح ـ ـم ـ ــر والـ ـ ـه ـ ــال االح ـ ـم ـ ــر فــي
منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
افريقيا (مينا) أمس ،الى تنسيق
الـ ـجـ ـه ــود والـ ـتـ ـع ــاون ال ـج ـمــاعــي
لتعزيز الـخــدمــات اإلنسانية في
المجتمعات.
واكـ ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر د .هــال
ال ـس ــاي ــر ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" ع ـل ــى هــامــش
افتتاح اجتماع المائدة المستديرة
لـقــادة الـهــال والصليب االحـمــر،
أهـمـيــة االج ـت ـمــاعــات الـتـشــاوريــة
ف ــي تــوط ـيــد ال ـع ــاق ــات وتسهيل
التنسيق بين الجمعيات الوطنية
لمعالجة الـعــديــد مــن التحديات
التي تواجهها خاصة في مجال
االستجابة اإلنسانية الدولية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :س ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول فـ ــي
اج ـت ـم ــاع ــات ـن ــا ت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـم ـك ـت ـس ـبــة ل ـت ـعــزيــز
ال ـتــأهــب واالس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـكــوارث
ب ـم ــا ي ـض ـمــن االط ـ ـ ــاع الـمـسـتـمــر
على اخــر التحديثات فــي مجال
العمل اإلنساني وسبل تطويره
واإلش ـ ـ ــراف الـمـنـظــم وال ـم ـشــاركــة

الوفد الكويتي المشارك في االجتماع أمس
الفعالة مــن الجمعيات الوطنية
في التخطيط ورصد الدعم الذي
يقدمه االتـحــاد الــدولــي للصليب
االحمر والهالل األحمر.
وأوض ــح الساير ان االجتماع
ش ـ ـكـ ــل م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة الس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
اإلن ـجــازات واألنشطة التي يقوم
بها الـهــال االحـمــر الكويتي في
خ ــدم ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ع ـبــر حـمــات
اإلغاثة التي نفذها خــال الفترة

السابقة في العديد من دول العالم
مثل سورية والسودان والفلبين
وال ـ ـصـ ــومـ ــال والـ ـيـ ـم ــن ومـ ـ ــاوي
وموزمبيق وجــزر القمر وكينيا
والسودان.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ان م ـ ـشـ ــاركـ ــة وف ــد
جمعية الـهــال االحـمــر الكويتي
تهدف الى ترسيخ دور الجمعيات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــانـ ـح ــة م ـ ــن خ ــال
العمل على استدامة المساعدات

االن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـ ـلـ ــدول
المتضررة وبحث سبل التعاون
فيما بينهم.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك وفـ ـ ـ ــد ك ــويـ ـت ــي فــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ب ــرئ ــاس ــة ال ـســايــر
واألم ـي ـنــة الـعــامــة للجمعية مها
البرجس ومدير االدارة القانونية
وشؤون الشباب د .مساعد العنزي
ومدير العالقات العامة واإلعالم
خالد الزيد.

اتفاقية تعاون بين «التخطيط» و«الدراسات القضائية»
ّ
وقـ ـع ــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـلــى
للتخطيط والتنمية اتفاقية تعاون مع معهد
الكويت للدراسات القضائية ،أمس ،بحضور
األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس خــالــد م ـهــدي ومــديــر
المعهد المستشار عويد الثويمر.
وع ـقــب تــوق ـيــع االت ـفــاق ـيــة ،ق ــال م ـه ــدي ،في
تصريح ،إن هذه االتفاقية تتضمن عدة برامج
تدريبية تخصصية تهدف إلــى تدعيم خبرة
القضاة وأعـضــاء النيابة العامة واالستعانة
ب ــال ـت ـج ــارب ال ـم ـق ــارن ــة الك ـت ـس ــاب خـ ـب ــرات في
ً
معالجة الثغرات القانونية ،فضال عن تحقيق

المعلومات العسكرية واألمنية والدبلوماسية ،لكن نشر اإليضاحات
ً
ً
فــوريــا ودوري ــا أمــر ضــروري لتعزيز الشفافية والثقة بالمصادر
الرسمية والمؤسسات العامة».
٠٤

«الجنايات» تحاكم  8متهمين بقضية...

ً
وبينما استبعدت النيابة فــي قــرار االتـهــام بالواقعة مسؤوال
ب ــوزارة الداخلية ،بعدما أجــرت تحقيقات معهُ ،يتوقع أن تشهد
ً
القضية استدعاء دفاع المتهمين لعدد من الشهود فيها ،فضال عن
ً
مطالبتهم بإخالء سبيل موكليهم ،وخصوصا المحامي.

«هجوم أرامكو» :أدلة أميركية...

ً
ويستهدف االقتصاد وسوق الطاقة العالمي» ،مضيفا أن االعتداء
«سلوك غير مقبول تتحمل إيران المسؤولية عنه» ،قبل أن يدين ما
أسماه «هجوم إيران على السعودية».
جــاء ذلــك بعدما لـ ّـمــح الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أمس
األول ،إلى إمكانية «الرد العسكري» على إيران ،إذ قال في سلسلة
تغريدات بشأن الهجوم« :تعرضت إمــدادات النفط في السعودية
لالعتداء .وهناك سبب لالعتقاد بأننا نعرف الجاني .نحن على أهبة
ً
االستعداد اعتمادا على التحقق ،لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة
بشأن من يعتقدون أنه سبب الهجوم ،وبأي شروط سوف نتحرك!».
وصـبــاح أمــس ،عــاد تــرامــب ليؤكد اسـتـعــداده لمساعدة حلفاء
واش ـن ـطــن فــي ال ـشــرق األوسـ ــط رغ ــم ع ــدم احـتـيــاجـهــا لـمـحــروقــات
ً
المنطقة ،مشككا في نفي طهران أي تورط لها في االعتداء.
وكتب الرئيس األميركي في «تويتر»« :تذكروا عندما أسقطت
إيران طائرة مسيرة قائلة إنها كانت في مجالها الجوي بينما لم
ً
تكن في الحقيقة على مقربة منه أبدا .تمسكوا بشدة بتلك القصة
رغــم علمهم أنـهــا كــذبــة كـبـيــرة ،واآلن يـقــولــون إنـهــم ال عــاقــة لهم
بالهجوم على السعودية ...سنرى».

رؤية  2035في إعداد كوادر وطنية قادرة على
الـمـنــافـســة ،واالسـتـعــانــة بـخـبــراء دولـيـيــن في
ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة والـ ـ ــدورات العلمية التي
ينظمها المعهد بالتعاون مع "أمانة التخطيط".
وأك ــد مـهــدي حــرص "الـتـخـطـيــط" عـلــى دعــم
كــل مــا مــن شــأنــه تـعــزيــز رأس ال ـمــال الـبـشــري
كإحدى ركائز خطة التنمية الكويتية من خالل
التعاون مــع "الــدراســات القضائية" والتركيز
على التدريب التخصصي ،وتبادل الزيارات مع
الدول التي لديها تجارب وممارسات ناجحة
في هذا المجال.

مهدي والثويمر خالل توقيع االتفاقية أمس

في غضون ذلك ،أكد المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في
اليمن» العميد تركي المالكي أن التحقيقات األولية حول االعتداء
على أكبر مصنع لمعالجة النفط بالعالم في بقيق وثاني أكبر حقل
نفطي بالمملكة في هجرة خريص أثبتت أن األسلحة المستخدمة
«إيرانية الصنع».
وقال المالكي إن «التحقيقات تشير إلى أن الدرون من طراز أبابيل
ولم تنطلق من اليمن كما تدعي الميليشيات الحوثية التي تمثل
أداة في يد الحرس الثوري اإليراني».
ً
وردا على سؤال حول التقارير األميركية التي تحدثت عن احتمال
شن الهجوم بصواريخ كــروز و«درون» ،أكــد أن التحقيق مستمر
لتحديد جهة انـطــاق «ال ــدرون» ونوعية األسلحة التي يمكن أن
تكون شاركت في االعتداء.
(واشنطن ،الرياض ـ وكاالت) ٢٢

صعود تاريخي...

ً
ماليين برميل يوميا.
غـيــر أن األس ـع ــار هـبـطــت مــن ذروت ـه ــا بـعــدمــا سـمــح الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب باستخدام المخزون االستراتيجي لبالده
لضمان استقرار اإلمدادات.
وقفزت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 71.95
ً
ً
دوالرا للبرميل ،مسجال أكبر مكسب خالل التعامالت اليومية
منذ  14يناير  ،1991في وقت صعدت العقود اآلجلة لخام غرب
تكساس الــوسـيــط األمـيــركــي بما يصل إلــى  %15.5إلــى 63.34
ً
دوالرا للبرميل ،وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خالل يوم
منذ  22يونيو .1998
وفي السياق ،قال مصدر مطلع على عمليات «أرامكو» ،أمس،
إن عودة الشركة كاملة إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية «ربما
ً
ً
تستغرق شهورا» ،مضيفا ،لـ «رويـتــرز» ،أن صــادرات السعودية
من النفط ستستمر كالمعتاد هذا األسبوع ،إذ تستخدم المملكة
المخزونات من منشآتها الكبرى.
١٢

«رئاسية» تونس تصدم اإلسالميين...
التصويت ،الـتــي بلغت  ،%45مـقــارنــة ب ـ  %63عــام  ،2014تسلط
النتيجة الضوء على اإلحباط الواسع النطاق ّمن ضعف االقتصاد
ّ
وتردي الخدمات العامة وتجذر الفساد.
وارتفاع البطالة
وحـقــق سـعـيــد ،ال ــذي تـقــدم إل ــى الـسـبــاق الــرئــاســي بـعــد جمعه
تزكيات شعبية ورفض أي تمويل حزبي أو عمومي ،قفزات مذهلة
ّ
ووجه يوم االقتراع
في استطالعات رأي خالل الفترة االنتخابية،
الضربة القاضية لمنافسيه.
َ
وعلى عكس المرشحين الرئيسيين على الورق ،لم تحظ الحملة
االنتخابية لسعيد بأي بهرجة أو عالمات تعبئة في الشوارع ،بل
تميزت بالتقشف والحد األدنى والعمل التطوعي.
ً
وظ ـه ــر سـعـيــد أس ــاس ــا ف ــي ال ـم ـنــابــر اإلع ــام ـي ــة ك ــرج ــل قــانــون
متخصص بـعــد ث ــورة  2011ل ـشــرح مـعـضــات دس ـتــوريــة ،ولكن
ً
ذاع صيته بإتقانه المبهر في التواصل باللغة العربية مستعينا
بصوته الجهوري.
ً
ً
ّ
سعيد محافظا ،فقد أثار جدال في وقت سابق من العام،
ويعتبر
عندما قــال فــي مقابلة صحافية إن «المثليين يتلقون تمويالت
اإلسالمية» ،في وقت وصف نشطاء هذه
من الخارج إلفساد األمة
ّ
ً
التصريحات بأنها «رجعية» وتمثل «استهدافا لألقليات الجنسية».
كما رفض سعيد قانون المساواة في الميراث الذي كان يرعاه
ً
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ،معتبرا وقتئذ أن «تونس
دولة دينها اإلسالم حسب النص الدستوري».
ووصف نتائج استطالعات خروج الناخبين من مراكز االقتراع
التي أظهرت حصوله على معظم األصــوات ،بأنها «ثــورة ثانية»،
ً
مؤكدا أن «ما حصل ّ
يحملني مسؤولية كبرى لتحويل اإلحباط
إلى أمل».
ً
ويمثل فوز سعيد ،ونبيل القروي ،الذي اعتبر نجاحه انتصارا
ً
ً
ً
على تسييس القضاء ،تحوال كبيرا ودراميا في المشهد السياسي،
الذي برز في أعقاب االنتخابات األولى إبان الثورة عام  ،2011ولطمة
لألحزاب السياسية الكبرى.
٢٣

ةديرجلا
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محليات
مجلس الوزراء :تسريع التعاقد بالمشاريع الحكومية
ّ
شكل لجنة لدراسة القوانين وتالفي المالحظات الرقابية وأقر مشروع قانون اإلطفاء العام
عقد مجلس ال ــوزراء اجتماعه
األس ـب ــوع ــي بـعــد ظـهــر أمـ ــس ،في
قصر السيف برئاسة سمو الشيخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ،وب ـعــد االجـتـمــاع
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
الوزراء وزير الداخلية وزير المالية
باإلنابة أنس الصالح ،بما يلي:
"عبر مجلس الوزراء في مستهل
اجتماعه عــن بالغ مشاعر الفرح

استنكار كويتي لهجوم
بقيق وهجرة خريص
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم
ً
اإلرهابي الذي تم أخيرا على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في
محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية السبت الماضي.
وأكد المجلس تضامن الكويت مع األشقاء في المملكة ،ورفض
االعتداء على أي جزء من أراضيها وتأييدها كل ما تتخذه من
إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وإذ لفت المجلس إلى خطورة هذا التطور ونتائجه وتداعياته
على مختلف الصعد ،دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير
الالزمة في مواجهة مثل هذه األعمال اإلجرامية المتكررة بما
تمثله من مخاطر جسيمة باتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها
وسالمة دولها.

وال ـ ـس ـ ــرور إزاء خ ـ ـ ــروج صــاحــب
السمو األمير من المستشفى في
الواليات المتحدة األميركية بعد
تعافيه من العارض الصحي الذي
أل ــم ب ــه ،ومـبــاشــرة سـمــوه نشاطه
المعهود ،شاكرين وحامدين فضل
الباري عز وجل على نعمة الشفاء
والعافية ،ضارعين للمولى القدير
أن يديم على سموه موفور الصحة
ً
ً
والعافية ،وأن يحفظه سندا وذخرا
لوطنه وشعبه.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات سمو
رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء بتسريع
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـتـنـمــويــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وتبسيط
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ـ ــإج ـ ــراءات ال ـت ـع ــاق ــد ،ف ـقــد بحث
ال ـم ـج ـل ــس اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخــاصــة
بـطــرح وتــرسـيــة عـقــود المشاريع
الـحـكــومـيــة ومــاح ـظــات الجهات
الرقابية بشأنها ،وقــرر المجلس
ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة وزي ـ ــر
الدولة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل ،لدراسة القوانين واللوائح
ال ـم ـن ـظ ـم ــة إلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ــاق ــد
وسبل تالفي مالحظات الجهات
الرقابية وإيجاد الحلول واآلليات
المناسبة للتنسيق بين الجهات
بشأن دورة إج ــراءات التعاقد في

الطاقة الذرية
ثـ ـ ــم اطـ ـ ـل ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ع ـلــى ت ــوص ـي ــات ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
القانونية بشأن مـشــروع قانون
ق ـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــام ،ومـ ـش ــروع
ق ــان ــون ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ات ـف ــاق
بـيــن حـكــومــة ال ـكــويــت واالت ـح ــاد
األوروبـ ــي والـجـمــاعــة األوروب ـيــة
للطاقة الــذريــة بـشــأن حصانات
وامتيازات وإنشاء بعثة االتحاد
األوروب ــي في الكويت ،ومشروع
القانون بالموافقة على اتفاقية
ب ـيــن ح ـكــومــة ال ـكــويــت وحـكــومــة
العراق لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
ب ــال ـض ــرائ ــب ع ـلــى ال ــدخ ــل وعـلــى
رأس الـمــال .وقــرر الموافقة على
مشاريع القوانين ورفعها لسمو
ً
نائب األمير تمهيدا إلحالتها إلى
مجلس األمة.
ثم اطلع المجلس على التوصية
ال ـ ـ ــواردة ض ـمــن مـحـضــر اجـتـمــاع
لجنة الشؤون االقتصادية بشأن

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس
تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج
فحص ومراجعة أعمال وحسابات
المكتب الصحي فــي فرانكفورت
لعام  ،2018وباإلجراءات المتخذة
م ــن قـبــل وزارة الـصـحــة بشأنها
منذ عــام  ،2016وتضمن التقرير
أهم النتائج والتوصيات لمعالجة
العديد من المآخذ وأوجه القصور
في أعمال المكتب.

تنفيذ المطار ٢
ً
ثـ ـ ــم أحـ ـ ـي ـ ــط الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـل ـم ــا
بالتوصية الــواردة ضمن محضر
اجـتـمــاع لجنة ال ـخــدمــات العامة

بشأن مشروع مطار الكويت الدولي
( )T2وال ـم ـش ــروع ــات ذات الصلة
وب ـ ــاإلج ـ ــراءات الـتـنـسـيـقـيــة الـتــي
اتخذتها وزارة الدفاع مع الجهات
الحكومية ذات الصلة وفق الموعد
المحدد لــإخــاء الجزئي لموقع
قــاعــدة عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك الجوية
في فبراير  ،2020وإليجاد طريق
مؤد لموقع قاعدة عبدالله المبارك
ال ـجــوي ـ ــة حـتـ ــى تــاريـ ـ ـ ــخ اإلخـ ـ ـ ــاء
الكام ــل ف ــي أكتوبر  ،2020وبهذا
الصدد اطلع المجلس على التقرير
الدوري المقدم من وزارة األشغال
العامة بشأن مراحل تنفيذ األعمال
الخاصة بالمشروع حتى نهاية

اعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ان الحكومة تــولــي ذوي اإلعــاقــة اهتماما كبيرا على
اختالف مجاالتها تأكيدا للتوجيهات السامية لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد ،باعتبارهم
جزءا أساسيا في التنمية.
ج ــاء ذل ــك بـحـفــل تــدش ـيــن م ـش ــروع م ـن ـشــأة الـشـيــخ
صباح األحمد الرياضية للمكفوفين في مقر جمعية
المكفوفين الكويتية بمنطقة ميدان حولي بمشاركة
عدد من الــوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان
رئيس مجلس الوزراء.
واكـ ــد ال ـم ـب ــارك ف ــى ت ـصــريــح ع ـقــب ال ـح ـفــل اهـتـمــام
الحكومة بــذوي اإلعــاقــة وحرصها على توفير جميع
متطلباتهم واحتياجاتهم.
وأوضــح أن توفير هذه االحتياجات ودعم البرامج
الخاصة بذوي اإلعاقة سينعكس إيجابا في استثمار

جانب من مراسم تدشين منشأة الشيخ صباح األحمد الرياضية للمكفوفين

شهر يوليو  2019والعرض المرئي
المقدم مــن الـ ــوزارة بشأن مراحل
تنفيذ ال ـم ـشــروع وال ـم ــراف ــق ذات
الصلة ،وقرر مجلس الوزراء تكليف
وزارة األشغال العامة بالتنسيق
مع اإلدارة العامة للطيران المدني
وال ـج ـهــات ذات ال ـعــاقــة لـمــوافــاة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـج ــدول زمـنــي
ل ـل ـخ ـطــوات وال ـم ــراح ــل المتبقية
إلن ـجــاز وتـشـغـيــل م ـشــروع مطار
الكويت الــدولــي ( )T2والمشاريع
والـمــرافــق ذات الصلة ،والعوائق
التي قد تعترض اإلنـجــاز الكامل
للمشروع ،وذلــك خــال أسبوعين
من تاريخه".

الـطــاقــات الكامنة لديهم مما يـعــود بــالـفــائــدة والنفع
على المجتمع عبر مشاركتهم في مسيرة بناء وطنهم
وتنميته.
وأعرب سموه عن أمله في أن «يسهم هذا المشروع
الرياضي في تنمية مهارات المكفوفين وتطوير قدراتهم
مــن أج ــل مـشــاركــة إخــوان ـهــم الــريــاضـيـيــن فــي تحقيق
الهدف األسمى وهو رفع اسم الكويت عاليا في مختلف
المحافل والمناسبات الرياضية اإلقليمية والدولية».
وكــان الحفل قد بــدأ بالسالم الوطني وتــاوة آيات
من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية
المكفوفين الكويتية فايز العازمي كلمة بهذه المناسبة.
ثم عرض فيديو مصور عن سير العمل في مشروع
منشأة صباح األحـمــد الرياضية للمكفوفين والمدة
المتوقعة إلنجاز المشروع وأبرز مرافقه وخدماته التي
يقدمها لفئة المكفوفين.

«القوى العاملة» :زيادة توظيف المواطنين بقطاعات حيوية

ّ
األنصاري :بنك الكويت الدولي قدم أكثر من  30فرصة وظيفية

●

جورج عاطف

كـشـفــت نــائـبــة مــديــر الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة لـشــؤون قـطــاع العمالة
الوطنية إيمان األنـصــاري ،عن التوسع
في تنظيم األيــام الوظيفية للخريجين
الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع
ال ـخــاص خ ــال الـشـهــر ال ـج ــاري وحتى
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،ك ــاش ـف ــة أن الـهـيـئــة
تـسـتـهــدف زي ـ ــادة تــوظـيــف الـمــواطـنـيــن
بـبـعــض ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـي ــوي ــة ،ومـنـهــا
القطاع الطبي وقطاع السيارات ،ألنهما
جــاذبـيــن ول ـنــدرة الكويتيين العاملين
فيهما.
وأوض ـحــت األن ـص ــاري ،فــي تصريح
أمـ ــس ،ع ـلــى هــامــش ح ـضــورهــا "ال ـيــوم
الــوظـيـفــي" ال ــذي نظمته إدارة اإلرش ــاد
والتوظف في الهيئة بالتعاون مع بنك
الكويت الدولي ،أن أحد أهم أهداف الهيئة
فتح مسارات التوظف أمام الخريجين،

شخصية مباشرة مع الجهة التي يرغب
في التوظيف بها.
وأض ــاف ــت أن "ب ـعــض الـجـهــات تعلن
نتائج المقابالت في ذات يــوم التقديم،
ً
سـ ــواء بــالـقـبــول أو ال ــرف ــض ،اخ ـت ـصــارا

للوقت والجهد المبذولين من الباحثين
عن عمل ،غير أن جهات أخرى ،مثل بنك
ُ
ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،تـعـلــن الـنـتــائــج عقب
مرور أسبوع من المقابالت لعمل اختبار
شخصي داخل البنك ،ثم يتبع ذلك إعالن

ال ـن ـتــائــج" ،مـتــوقـعــة أن تـتـخـطــى فــرص
التوظف المتاحة من البنك الـ  30وظيفة.
وذكرت األنصاري أن الهيئة تحرص
عـلــى اس ـت ـهــداف قـطــاعــات مهمة أخــرى
لتوظيف الكويتيين سيتم إعالنها خالل

إعفاء المتعاقدين مع الجيش األميركي من الضمان البنكي
عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة للقوى
ً
العاملة تعكف حاليا على حل المعوقات التي
ت ــواج ــه ع ـمــل ش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات الـلــوجـيـسـتـيــة
المتعاقدة مع الجيش األميركي.
ً
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر "الـهـيـئــة" ف ــإن ثـمــة اجتماعا
ً
عقد أخيرا بين مسؤولي إدارة تقدير االحتياج،
وم ـم ـث ـلــي الـ ـش ــرك ــات ل ـم ـنــاق ـشــة ب ـع ــض مـطــالــب
األخيرة ،التي جاء على رأسها اإلعفاء من رسوم

ً
نقل العمالة إلى ملفاتها الرئيسية ،خصوصا أن
هذه العملية تكلفهم ماليين الدنانير مما يتسبب
في تعرضهم لخسائر مادية ،موضحة أن الهيئة
ً
تنظر حــالـيــا فــي هــذه الـمـطــالــب ،وت ــدرس إعفاء
الـشــركــات مــن الضمان البنكي الـخــاص بتقدير
االحتياج.
وذك ــرت الـمـصــادر ،أنــه فيما يخص مشكالت
الــوافــديــن األميركيين واستقبال طلبات تقدير

االحتياج للعمالة الــوافــدة مــن جنسيات أخــرى
فــي اإلدارات المختصة فـقــد تــم حـلـهــا ،مشيرة
إلى أن تحويل غير األميركيين المسجلين على
العقود المجددة والجديدة إلى الملف الرئيسي
ً
ً
يعد شرطا أساسيا وعليه يترتب دفع الرسوم
ً
الخاصة بذلك والمحددة بـ  350دينارا عن العامل
الواحد ،إضافة إلى ضرورة وجود ضمان بنكي
وغيرها من الشروط.

الفترة المقبلة ،مؤكدة تواصل واستمرار
الـتـعــاون مــع القطاع الـخــاص لتوظيف
الشباب الكويتيين حديثي التخرج أو
أصحاب الخبرات ،من خالل جمع الجهات
الراغبة في التوظف والباحثين عن العمل
وإدارة التوظيف في مكان واحد.
ولفتت إلــى أن الهيئة تقوم بتنظيم
ورش ل ـش ــرح نــوع ـيــة ال ـع ـمــل وطـبـيـعــة
ً
الوظيفة ،فضال عن مساعدة الشباب في
كيفية كتابة السير الذاتية ،وإطالعهم
على بعض مـهــارات اجتياز المقابالت
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال مـ ــرشـ ــديـ ــن
متخصصين لصقل مهاراتهم ،مؤكدة
ح ــرص الـهـيـئــة ع ـلــى إصـ ـ ــدار الـ ـق ــرارات
ُ
التي تسهم في زيــادة نسب الكويتيين
العاملين بالقطاع الخاص ،حيث تساهم
الحكومة في مصاريف تدريبهم ،مما يدل
على جديتها في انتقاء شباب جاد راغب
في العمل واإلنتاج ورفع مكانة القطاع
الخاص بالدولة.

«األشغال» تنسق مع محافظة حولي «السكنية» و«الصناعة» تنسقان إلخالء إطارات إرحية

لسرعة إنجاز مشاريعها اإلنشائية
●

استقبل وكيل وزارة األشغال
الـ ـع ــام ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس إس ـم ــاع ـي ــل
الـفـيـلـكــاوي ،ص ـبــاح أم ــس ،بمقر
ال ـ ـ ــوزارة ،مـحــافــظ حــولــي الشيخ
أحمد النواف ،وناقشا المشاريع
التي تنفذها الوزارة في محافظة
ح ــول ــي ،وم ـن ـهــا مـ ـش ــروع "ال ـم ـقــر
ا لــر ئـيـســي لمبنى مجمع محاكم
ح ــول ــي" و"م ـب ـنــى اإلدارة الـعــامــة
لألدلة الجنائية" و"مبنى اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـب ــاح ــث ال ـج ـن ــائ ـي ــة"
و"مبنى جهاز األمن الوطني".
كـمــا تـمــت مـنــاقـشــة الـمـشــاريــع
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـم ـحــاف ـظــة حــولــي
ومـشــروع "مبنى المقر الرئيسي
للهيئة العامة للمعلومات المدنية"

تأسيس شركة مع الكوريين لتنفيذ منتجات متعددة وفق المطور العقاري
●

سيد القصاص

ً
وكيل وزارة األشغال مستقبال محافظ حولي
و"مـ ـبـ ـن ــى اإلدارة الـ ـع ــام ــة لـنـظــم
المعلومات" و"مبنى الهيئة العامة
لـلـعـنــايــة بـطـبــاعــة ون ـش ــر ال ـق ــرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومها".
وأك ــدت الـ ــوزارة ،فــي بيان لها،
أنه تم بحث سبل التعاون ما بين
الوزارة والمحافظة ،واالتفاق على

أن تكون هناك اجتماعات دورية
ً
ت ـع ـقــد م ـس ـت ـق ـبــا ل ـل ـت ـعــرف عـلــى
مراحل إنجاز المشاريع ،ومناقشة
أي مــاح ـظــات أو مـقـتــرحــات من
المحافظة تساهم فــي توفير كل
ما من شأنه خدمة وراحــة أهالي
المحافظة.

الجبري يفتتح استديو
األخبار اليوم

ال ـم ـش ــاري ــع ال ـح ـكــوم ـيــة ،وتـقــديــم
المقترحات الكفيلة بتسريع المدة
الالزمة إلجراء التعاقد وإنجاز تلك
المشاريع بالسرعة الالزمة.

المبارك :ذوو اإلعاقة جزء أساسي في عملية التنمية

إذ تسعى إلى تحقيق ذلك عبر استخدام
أدواتـهــا كــافــة ،مشيرة إلــى أن أبــرز هذه
األدوات التوظيف الـمـبــاشــر ،مــن خالل
قــدوم الباحث عن عمل إلــى مقر الهيئة
ً
حامال معه سيرته الذاتية وعمل مقابلة

سلة أخبار

يوسف العبدالله

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن
مشروع المدينة الذكية بجنوب مدينة سعد
ً
ً
الـعـبــدالـلــه لـيــس م ـشــروعــا نـمـطـيــا حـتــى يتم
تنفيذه مباشرة من جانبها عن طريق طرح
مناقصات ،موضحة أنه سيتم تأسيس شركة
بـيــن "الـسـكـنـيــة" ومــؤسـســة كــوريــا لــأراضــي
واإلسكان لتنفيذ منتجات إسكانية متعددة
بالمشروع لمستحقي الرعاية السكنية تتم
وفق آلية المطورين العقاريين وذلك بعد إزالة
جميع العوائق.
وقالت المؤسسة ،في ردهــا على سؤال
بــرل ـمــانــي ل ـل ـنــائــب ع ـلــي ال ــدق ـب ــاس ــي حــول
ال ـم ـش ــروع ،إن ال ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي لــوحــدات
المشروع يبلغ نحو  30ألف وحدة سكنية،
ـار إعـ ــداد ال ـبــرنــامــج الــزمـنــي
مـبـيـنــة أن ــه ج ـ ٍ
لتنفيذ المشروع ،وسيتم إعالنه في حال

االنتهاء من إعداده واعتماده.
ً
وأضافت أنه يجري حاليا إعداد الدراسات
القانونية واالقتصادية الخاصة بالشراكة
بـيــن حـكــومــة ك ــل م ــن دولـ ــة ال ـكــويــت ممثلة
بـ ـ "ال ـس ـك ـن ـيــة" ،وح ـكــومــة جـمـهــوريــة كــوريــا
ممثلة بمؤسسة كوريا لألراضي واإلسكان
إلنشاء وتطوير المشروع كأول مدينة ذكية
بالكويت.
ً
جار العمل حاليا على استكمال
أنه
وتابعت
ٍ
أعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد
كــل الــدراســات الفنية والبيئية واالقتصادية
لـلـمـشــروع ،وت ــم الـتـعــاقــد مــع شــركــة الن ــد انــد
هاوسينغ (ذ .م .م) والتي تمثل فرع مؤسسة
كــوريــا لــأراضــي واإلس ـكــان بالكويت إلعــداد
ال ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة لتخطيط وتصميم
المشروع وذلك بتاريخ .2017/ 4/ 3
ً
وأفادت بأنه جار حاليا إخالء موقع اإلطارات
المستعملة بواسطة الهيئة العامة للصناعة،

وعن أسباب عدم إخالء الوقع من تلك اإلطارات
بـشـكــل نـهــائــي حـتــى تــاري ـخــه ،ذكـ ــرت أن ذلــك
ليس من اختصاص المؤسسة ،موضحة أنها
تقوم بالتنسيق مع الهيئة بشكل دائــم إلزالة
تلك اإلط ــارات ،مشيرة في الوقت ذاتــه إلــى أن
موقع المشروع يوجد به مزارع خاصة بتربية
الدواجن تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية وتقوم المؤسسة بالتنسيق
مع الهيئة بشكل دائم إلخالء تلك المزارع.
وأك ــدت "السكنية" أنها تقوم برفع تقارير
دوريــة ربــع سنوية إلــى مجلس ال ــوزراء ،الذي
ب ــدوره يحيلها إل ــى لجنة الـخــدمــات الـعــامــة،
وتتضمن آخر موقف للعوائق بموقع المشروع
مرفقا بها جميع الـمــراســات المتبادلة بين
المؤسسة والجهات المعنية بتلك العوائق،
حـيــث تـقــوم لجنة ال ـخــدمــات الـعــامــة بــدورهــا
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة وإص ـ ــدار
التوصيات الالزمة بهذا الشأن.

برعاية وحضور وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري ،تفتتح وزارة
اإلعالم صباح اليوم ،استديو
األخبار الجديد ،في الـ 11
صباحا في استديو ،300
بحضور وكيلة الوزارة منيرة
الهويدي والوكالء املساعدين،
والعاملني في قطاع األخبار
والبرامج السياسية.

محافظ العاصمة يستقبل
سفيري تونس واألردن

استقبل محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد في مكتبه
بديوان عام املحافظة ،سفير
الجمهورية التونسية أحمد
بن الصغير ،ثم سفير اململكة
األردنية الهاشمية لدى
الكويت صقر أبوشتال.
وبحث الخالد مع السفيرين
القضايا ذات االهتمام املشترك
وسبل تطوير التعاون املتبادل
مع دولتيهما آلفاق أرحب.
من جهتهما ،أكد سفيرا
تونس واالردن قوة العالقات
بني بلديهما والكويت ،آملني
تطوير التعاون خالل املرحلة
املقبلة.

«الرحمة» :إنارة مخيمات
السوريين بالطاقة الشمسية

أعلنت جمعية الرحمة العاملية
إنشاء مشروع إنارة املخيمات
بالطاقة الشمسية في مخيمات
النازحني بالشمال السوري،
الذي استفادت منه أكثر من
 250أسرة ويهدف إلى إنارة
املخيم بالطاقة الشمسية
والتخفيف عن األسر الفقيرة
تكاليف اشتراك الكهرباء
وتوفير الكهرباء لكل خيمة
تكفي لتشغيل غسالة ومروحة
وتلفزيون وإنارة.
ودعا رئيس مكتب سورية
وتركيا في الجمعية وليد
السويلم ،في تصريح صحافي
أمس ،أهل الخير في الكويت
إلى بذل املزيد من أجل دعم
الشعب السوري.
وأوضح السويلم أن هناك
العديد من األسباب التي دعت
الجمعية إلى تنفيذ املشروع
منها الظروف املعيشية
الصعبة لألسر باملخيمات،
إضافة إلى إمكانية تخزين
األغذية والسماح لألطفال
بالقيام بواجباتهم املنزلية.

«النجاة» تشيد بجهود
«الخارجية» في دعم
العمل اإلنساني
أعرب نائب رئيس مجلس
اإلدارة بجمعية النجاة
الخيرية د .رشيد الحمد ،عن
خالص تقديره لجهود وزارة
الخارجية ،لتيسيرها إيصال
املساعدات اإلنسانية واملواد
اإلغاثية إلى جميع املنكوبني
واملجتمعات الفقيرة في
مختلف أنحاء العالم ،مثمنا
جهود جميع املسؤولني
بالوزارة ،وكذلك "جهود
سفاراتنا في كل الدول ،على
سرعة تيسير اإلجراءات
إليصال املساعدات".
وأوضح الحمد ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أهل الكويت
إلى مواصلة مسيرتهم
الخيرية واإلنسانية،
مثمنا جهود أبناء الكويت
واستجابتهم السريعة
وقت الظروف الصعبة التي
تعيشها املجتمعات ،سواء
الفقيرة منها ،أو املهجرة،
أو املنكوبة نتيجة الكوارث
الطبيعية.
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السيسي :عالقات أخوية وتاريخية بين مصر والكويت
أكد خالل استقبال الغانم أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين
استقبل الرئيس المصري
عـبــدالـف ـتــاح الـسـيـســي بقصر
االتحادية رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
ون ـق ــل ال ـغ ــان ــم ف ــي مستهل
الـ ـلـ ـق ــاء تـ ـحـ ـي ــات سـ ـم ــو ام ـي ــر
الـبــاد الشيخ صـبــاح االحمد
وتـمـنـيــاتــه لــه ولـمـصــر ب ــدوام
ال ـت ـقــدم وال ـن ـجــاح فـيـمــا حمل

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ال ـغ ــان ــم
نقل تحياته و تـقــد يــره لسمو
أمير البالد وتمنياته القلبية
ل ـ ـس ـ ـمـ ــوه بـ ـ ـم ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية.
واس ـت ـعــرض ال ـل ـقــاء الـعــاقــات
الثنائية بين البلدين وعــددا من
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـه ـمــة اقـلـيـمـيــا
ودوليا.

الغانم :تأييد السعودية في إجراءاتها
أي ــد رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الغانم
اإلجـ ــراء ات الـتــي تتخذها المملكة العربية
الـسـعــوديــة فــي سـبـيــل الـحـفــاظ عـلــى أمنها
واستقرارها.
وقال الغانم في تصريح له« ،إن السعودية
ستبقى عصية على الــدوام على كل تهديد
يمس أمنها واستقرارها ونحن واثقون كل
الثقة بحكمة ونهج قيادتها» ،موضحا أن
«نـهــج ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة ك ــان عـلــى ال ــدوام

ي ـج ـمــع وال ي ـف ــرق وي ـض ــع م ـصــالــح ال ـعــرب
والمسلمين كأولوية له وسيستمر هذا الخط
واضحا وجليا وشفافا كما كــان منذ عهد
المؤسس الملك عبدالعزيز».
وأضاف الغانم «وما وقوفنا إلى صفها إال
واجب واستحقاق» ،داعيا المولى عز وجل
أن «يحفظ بالد الحرمين الشريفين وشعبها
الطيب األصيل من كل شر ومكروه».

وأكــد الرئيس السيسي خالل
ال ـل ـقــاء ع ـمــق ال ـع ــاق ــات االخــويــة
الـتــاريـخـيــة بـيــن مـصــر والـكــويــت
وأهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون
ال ـم ـس ـت ـم ــر ب ـي ـن ـه ـمــا وال ـ ـ ـ ــذي تــم
ت ـعــزيــزه والـتــأكـيــد عـلـيــه مــؤخــرا
خـ ــال زي ـ ـ ــارة ف ـخــام ـتــه لـلـكــويــت
أواخر الشهر الماضي.
بدوره ،اكد الغانم خالل اللقاء
خصوصية العالقات االستثنائية
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن والـ ـت ــي أصـبـحــت
مـ ـض ــرب مـ ـث ــل ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
الكويت وعلى رأسها سمو أمير
الـ ـب ــاد ت ـن ـظــر إلـ ــى م ـص ــر كـقـلــب
للعالم العربي وكدولة ذات بعد
مــر كــزي سياسيا واستراتيجيا
وفق منظور السياسة الخارجية
الكويتية.
وحضر اللقاء رئيس مجلس
النواب المصري د .علي عبدالعال
وسفير دولــة الكويت لــدى مصر
محمد الذويخ.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،عـقــد الـغــانــم
أمس مباحثات رسمية مع رئيس

ً
السيسي مستقبال الغانم
مجلس النواب المصري د .علي
عبدالعال.
وت ـن ــاول ــت ال ـم ـب ــاح ـثــات ال ـتــي
عـقــدت بمقر الـبــرلـمــان المصري
أوجـ ــه ال ـت ـعــاون الـبــرلـمــانــي بين
مجلسي األمــة الكويتي والنواب
المصري وتنسيق المواقف ازاء

مختلف القضايا اقليميا ودوليا.
كـمــا اسـتـعــرضــت الـمـبــاحـثــات
ا هـمـيــة التنسيق بـيــن الجانبين
ل ـل ـق ـض ــاي ــا والـ ـمـ ـلـ ـف ــات ال ـم ــزم ــع
ن ـق ــاش ـه ــا فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر االتـ ـح ــاد
البرلماني الــدولــي المقرر عقده
في صربيا أكتوبر المقبل.

وأكد الجانبان اهمية توحيد
المواقف البرلمانية العربية في
ك ــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة
المقبلة قــاريــا ودول ـي ــا وخــاصــة
ازاء الملفات المهمة عربيا وعلى
رأسها القضية الفلسطينية.

ً
هايف يحذر من التمادي باالختالط العدساني معلقا على خبر ةديرجلا :
في الحرم الجامعي بـ «الشدادية» سأقترح إلغاء جوازات النواب الخاصة
•

حذر النائب محمد هايف من تمادي االدارة الجامعية في عدم
تدارك االختالط في الحرم الجامعي «الشدادية» ،موضحا ان االمر
«يضاعف المسؤولية على وزير التربي ــة وزير التعليــم العالـ ــي
د .حامد العازمي ،الذي صرح سابقا بأنه لن يسمح باالختالط».
وقــال هايف في تصريح لــه ،ان «التمادي من إدارة الجامعة
في عدم تدارك االختالط الحاصل في جامعة الشدادية يضاعف
المسؤولية على وزير التربية ،الذي صرح سابقا بأنه لن يسمح
باالختالط في الجامعة التي صممت بمبان منفصلة» ،مضيفا
«ون ـحــن بــانـتـظــار تـعــديــل الــوضــع الـحــالــي بـعــد تخطي اإلرب ــاك
الحاصل بسبب الوضع الجديد في الجامعة».
ً
مــن جهة أخ ــرى ،قــدم هــايــف اقـتــراحــا برغبة الستثناء أبناء
الكويتية من أب غير كويتي من سياسة اإلحالل الوظيفي وإلغاء
أي قرار صدر نحوهم بناء على هذه السياسة.

محمد هايف

تعليقا على خبر «الجريدة» المتعلق بموافقة
الـلـجـنــة التشريعية عـلــى مـنــح جـ ــوازات خاصة
الس ــر ال ـن ـســاء م ــن ازواجـ ـه ــن واوالدهـ ـ ــن القصر
لالسرة الحاكمة وعضوات مجلس االمة ،اسوة
بالرجال من اعضاء الفئتين ،قال النائب رياض
العدساني :سأتقدم بمقترح إللغاء الـجــوازات
ً
الخاصة للنواب ،علما بأن هناك دوال ال تطلب
إصدار تأشيرة «ڤيزا» للجواز الخاص.
وأضـ ــاف ال ـعــدســانــي :ج ــواز س ـفــري «ع ــادي
ً
أزرق» ،وب ــإذن الـلــه سيظل كــذلــك دائ ـم ــا ،ومــن
وجهة نظري فإن المواطن «مسؤول» النائب،
فمن قام باختيار من يمثله يحق له محاسبته،
ول ـهــذا الـسـبــب يـفـتــرض أال يتميز الـنــائــب عن
مسؤوله.

الدالل يطالب الحكومة بتفعيل االجراءات األمنية لحماية أمن الكويت
طــالــب الـنــائــب محمد ال ــدالل الحكومة ممثلة
بوزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة لحماية الكويت برا وبحرا وجوا وتوفير
األمــن الداخلي ،مؤكدا أهمية التعجيل بتشكيل
جهاز إدارة األزمات والكوارث.
وقـ ــال ال ـ ــدالل ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،ف ــي مجلس
األمة إن الكل شاهد األحــداث والتوترات األمنية
والعسكرية التي تمت مؤخرا في منطقة الخليج
العربي واإلقليم والتي تعتبر مصدر قلق وإزعاج
للكويتيين والمقيمين على أرض الكويت.
وأضاف «الهجمات اإلجرامية واإلرهابية التي

تمت على ارض المملكة العربية السعودية ،ليست
بعيدة عن الكويت وال نقبلها على األشـقــاء في
دول الخليج ،واالختراق األمني األخير بوصول
طائرات مسيرة واقترابها من مواقع حساسة في
الكويت خطير جدا وخصوصا أن هذه الطائرات
تستطيع حمل أسلحة تسبب ضررا كبيرا لألنفس
أو الممتلكات».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــدالل أن ال ـق ـض ـي ــة خ ـط ـي ــرة عـلــى
مستويات األمن الداخلي والخارجي وعلى طبيعة
الـعــاقــة الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة بـيــن دول ال ـجــوار
ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية

العراق والجمهورية اإليرانية نتيجة األجواء التي
تحيط بالبلد.
وأع ــرب عــن أسـفــه لـعــدم تشكيل جـهــاز إلدارة
الكوارث واألزمات على الرغم من صدور توصية
فــي بـيــان ص ــدر مــن مجلس األم ــه بــاإلجـمــاع في
 21مايو الماضي يطالب الحكومة بتشكيل هذه
اإلدارة ،متسائال عــن سبب عــدم وج ــود مالجئ
في المناطق السكنية وال استعدادات لمثل هذه
األحداث وال سيما أننا لسنا بعيدين عن المملكة
العربية السعودية التي تصلها الصواريخ.
وأعلن الدالل عن توجيهه سؤالين برلمانيين

إلـ ــى وزي ـ ـ ــري الـ ــدفـ ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ب ــاالخ ـت ــراق األم ـن ــي الـخـطـيــر الـمـتـمـثــل بــدخــول
طائرة من دون طيار إلى مواقع حساسة ،مبينا
أن السؤالين يتناوالن أيضا المراحل التي وصل
إل ـي ـهــا م ــوض ــوع إنـ ـش ــاء ج ـه ــاز إلدارة الـ ـك ــوارث
واألزمات .وشدد على أن هذه القضية خطيرة وأن
األزمات ستكرر نظرا لطبيعة المنطقة مما يتطلب
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية الكويت ،سائال
الله عز وجل أن يحفظ الكويت واهلها واميرها
م ــن ك ــل م ـك ــروه وأن ي ـمــن ع ـلــى ص ــاح ــب الـسـمــو
بالصحة والشفاء والعودة المباركة الى الكويت.

الكندري يسأل عن إقالة رئيس «جهاز أمني»
وجه النائب عبدالله الكندري سؤاال إلى نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح
بشأن مــا نشر عــن إقــالــة رئيس جهاز أمني ب ــارز ،وقــال
في مقدمته :نشرت إحدى الصحف المحلية في عنوانها
الــرئـيـســي بـعــددهــا ال ـص ــادر الـخـمـيــس  2019/9/5خبرا
بعنوان «إقالة رئيس جهاز أمني بارز» بسبب تستره على

 4كويتيين تعاونوا مع عناصر تابعة لخلية خارجية،
ً
ً
ً
مما آثار جدال واسعا فى اآلونة األخيرة وتشكيكا بصحة
هذا الخبر.
وأضاف :ولما كان لهذا الخبر تأثير على أمن الكويت
الداخلي واثارة القلق في نفوس المواطنين والمقيمين،
ما مدى صحة هذه المعلومات التي تم نشرها وتصدرت

عنوان تلك الصحيفة في ظل عدم وجود أي تأكيدات لهذا
الخبر على أرض الواقع؟ وفي حال صحة الخبر يرجى
تزويدنا بكشف بأسماء هؤالء الذين تم توقيفهم ومواقع
عـمـلـهــم .وت ــاب ــع :هــل أصـ ــدرت وزارة الــداخـلـيــة أي بيان
لتوضيح تلك المعلومات إن صحت؟ كما يرجى اإلفادة
في حالة عدم صحة هذا الخبر المتداول بالصحيفة؟

عبدالله يستفسر عن
شواغر «نفط الكويت»
و ج ــه ا ل ـنــا ئــب د .خليل
عـبــدالـلــه س ــؤاال ال ــى وزيــر
الـ ـنـ ـف ــط وزيـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وال ـمــاء د .خــالــد الـفــاضــل،
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ع ـ ــن
المقابالت لشواغر منصب
رئ ـ ـيـ ــس فـ ــريـ ــق ال ـص ـي ــان ــة
والـ ـصـ ـي ــان ــة االعـ ـتـ ـم ــادي ــة
والشواغر األخــرى بــإدارة
الـصـيــانــة فــي شــركــة نفط
ال ـك ــوي ــت والـ ـت ــي ت ـمــت في
أواخر شهر أكتوبر .2018
وطـ ـل ــب ع ـب ــدال ـل ــه فــي
سؤاله اآللية المعتمدة
للتعيين وا لـتــر قـيــة في
م ـنــاصــب رئ ـي ــس فــريــق
والـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف األخـ ـ ـ ــرى
ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـصـ ـي ــان ــة فــي
شـ ــركـ ــة نـ ـف ــط الـ ـك ــوي ــت،
والـ ـمـ ـن ــاص ــب ال ـش ــاغ ــرة
ودرجاتها ومسمياتها
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات
الـ ـصـ ـي ــان ــة والـ ـصـ ـي ــان ــة
االعـتـمــاديــة والــوظــائــف
األ خ ــرى التابعة إلدارة
الصيانة في شركة نفط
الكويت.
واضاف :ما المناصب
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ــم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ال ـمــرش ـح ـيــن
لـهــا فــي إدارة الـصـيــانــة
وال ـص ـيــانــة االع ـت ـمــاديــة
في شركة نفط الكويت؟

محمد الدالل

سلة برلمانية
الكندري إلنصاف الموظفين
في «الدفاع» و«الداخلية»

طالب النائب د .عبدالكريم
الكندري وزيري الدفاع
والداخلية بإنصاف الموظفين
المدنيين في وزارتيهما
واالهتمام بشؤونهم ،وعدم
معاملتهم كأنهم أقل مستوى
من العسكريين في الوزارة،
فكلهم أعمدة للوزارة ،وكلهم
موظفون حتى إن اختلفت
طبيعة عملهم.
وقال الكندري ،في تصريح،
إن الموظفين المدنيين في
وزارتي الداخلية والدفاع
خارج حسابات المسؤولين
سواء في الترقيات أو الزيادات
والبدالت.
وشدد الكندري على أن
الحقوق الوظيفية والواجبات
يجب أن تمارس بعدالة بين
الموظفين في الوزارات وال
تعتمد على التمييز ،إال بما
يقدمه الموظف من مجهود.

الحويلة يستفسر عن خدمات
مدينة صباح األحمد

وجه النائب محمد الحويلة
ً
سؤاال لوزراء الشؤون
االجتماعية والعمل والتربية
والتعليم العالي واألشغال
العامة وبلدية الكويت عن
خدمات منطقة صباح األحمد
من مراكز التسوق وتوفير
االحتياجات ،وأماكن الترفيه
وكليات جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب التي
حددت مواقعها منذ عام
.2016
واستفسر الحويلة في سؤاله
عن األسباب المؤدية لهذا
التأخير في عدم البدء في
تشغيلها؟ وطاقم التدريس،
وهل تمت مراعاة ذوي
االحتياجات الخاصة في
خطة وزارة التربية لطلبة
منطقة صباح األحمد
حيث المسافة بعيدة عن
المدارس المتخصصة لذوي
االحتياجات الخاصة.

ةديرجلا
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«الصحة» :تبني برامج الجودة للحد من األخطاء الطبية
الخشتي :تطبيقها في المؤسسات الصحية أصبح ضرورة وطنية
عادل سامي

والدة  3أطفال
أصحاء
لعائالت تحمل
ً
أمراضا وراثية
المطيري

أكـ ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل وزارة ال ـص ـح ــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـ ـ ـجـ ـ ــودة د .م ـح ـمــد الـخـشـتــي
أن وزارة الـصـحــة تـبـنــت بــرامــج
ال ـجــودة والـســامــة الـتــي تطلقها
منظمة الصحة العالمية بهدف
خ ـل ــق ال ـب ـي ـئــة اآلم ـ ـنـ ــة ل ـل ـحــد مــن
األخطاء وتطبيق أحدث المعايير
وال ـم ـم ــارس ــات وال ـب ــروت ــوك ــوالت
ً
العالمية ،ما يضعنا جميعا أمام
مـســؤولـيــة كـبـيــرة تـتـطـلــب عمال
دؤوبا للتغيير نحو األفضل.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـش ـتــي ف ــي ك ـل ـمــة له
صباح أمــس بمناسبة االحتفال
باليوم العالمي لسالمة المرضى
وحصول مستشفى الــوالدة على
ج ــائ ــزت ــي نـجـمــة ال ـس ــام ــة وهــى
جائزة ممنوحة من إدارة الجودة
إن تطبيق برامج الجودة والسالمة
في المؤسسات الصحية أصبح
ضرورة وطنية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن أح ـ ـ ــد األه ـ ـ ـ ــداف
الرئيسية للمؤسسات الصحية
هو سالمة المرضى وهذا يأتى من
خــال تطبيق افضل الممارسات
اآلم ـن ــة وال ـت ــى اثـبـتــت ال ــدراس ــات
فــاعـلـيـتـهــا ف ــى تـقـلـيــل الـمـخــاطــر
الـنــاجـمــة ع ــن ال ــرع ــاي ــة الصحية
التى تؤدي الى تحسين السالمة
في المستشفيات ومراكز الرعاية
الصحية.
ب ــدوره ــا كـشـفــت م ــدي ــرة إدارة
ال ـ ـجـ ــودة واالعـ ـتـ ـم ــاد ف ــي وزارة

ال ـص ـح ــة د .ب ـث ـي ـنــة ال ـم ـض ــف أن
اإلدارة تبنت العديد من البرامج
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
المنظمات والهيئات الدولية في
مـجــال ســامــة الـمــرضــى وضمت
معايير السالمة ضمن البرنامج
الوطني لالعتماد وأصبح االلتزام
ال ـكــامــل بتطبيقها أح ــد ش ــروط
الحصول على االعتماد.
وأك ـ ــدت ال ـم ـضــف أن بــرنــامــج
سالمة المرضى يهدف إلى خلق
بـيـئــة آم ـن ــة وتـحـسـيــن مــأمــونـيــة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـح ــد م ــن األضـ ــرار
ال ـم ـم ـكــن تـجـنـبـهــا ون ـش ــر ثـقــافــة
ال ـ ـسـ ــامـ ــة داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـص ـح ـيــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـ ــذا ال
ي ـت ـح ـق ــق إال ب ــال ـع ـم ــل ال ـ ـ ـ ــدؤوب
ومـ ـش ــارك ــة ال ـج ـم ـي ــع كـ ــل حـســب
موقعه.
من جانبه ،أكد مدير مستشفى
الـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة د .ش ـغ ـي ــب الـ ـم ــره ــون
أن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى أص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ــن
المستشفيات الرائدة والنموذجية
لـيــس فـقــط فــي تطبيق إجـ ــراءات
ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ن ـشــر ث ـقــافــة ال ـســامــة ع ـلــى كــافــة
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ح ـس ــب الـمـعــايـيــر
العالمية ،مشيرا إلى أن مستشفى
ال ــوالدة حــرص منذ البداية على
إدخال الممارسات اآلمنة من خالل
تطبيق "حلول السالمة التسعة"
والتقيد بتطبيق "القائمة التفقدية
للجراحة المأمونة" وذلك لتقليل

الكويت تشارك بالملتقى العلمي
العالمي في أبوظبي  22الجاري

ورئيسة مركز األمراض الوراثية
د .لـيـلــي بـسـتـكــي ظ ـه ــور نـتــائــج
ايجابية لبرنامج فحص االجنة
قـ ـب ــل انـ ـغ ــراسـ ـه ــا فـ ــي رح ـ ــم االم
بــالـتـعــاون مــع وح ــدة الخصوبة
بمستشفى الوالدة.
وق ـ ــال ـ ــت ان م ـ ــن ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
الـمـعـتـمــدة لــاس ـت ـفــادة م ــن هــذه
ال ـخ ــدم ــة ان ي ـك ــون الـ ــزوجـ ــان أو
أحــدهـمــا كــويـتــي الجنسية ،وأن
يكون عقد الزواج مازال قائما ،وأال
يتعدى عمر الزوجة  42عاما ،وان
يكون لديهم بحد أقصى طفالن
طبيعيان ،وان تكون هذه الطفرة
او الخلل معروفا ويسبب المرض
الموجود في العائلة وتم تأكيده
في مركز االمراض الوراثية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ــى ان مـ ـ ــن ب ـيــن

يشارك وفد طالبي كويتي في النسخة الـ 17
من "الملتقى العلمي العالمي" المزمع عقده في
"أبوظبي" خــال الفترة من  22إلــى  28سبتمبر
ً
ً
ً
الجاري بـ  16مشروعا تقنيا وتطبيقيا.
ويــوفــر الملتقى الـمـقــام بــرعــايــة نــائــب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ش ــؤون الــرئــاســة الشيخ
منصور بــن زاي ــد آل نهيان فــرصــة أم ــام الطلبة
للتواصل ومناقشة مشروعات علمية ابتكرها
وصممها شباب في مجاالت عدة.
وق ــال نــائــب رئـيــس المنظمة العالمية لشغل
أوق ــات ال ـفــراغ بالعلوم والتكنولوجيا "ملست
آسيا" الرئيس اإلقليمي لمكتب المنظمة عدنان
ً
المير لـ "كــونــا" ،أمــس ،إن الوفد يضم  20طالبا
وطــالـبــة مــن مـ ــدارس وزارة الـتــربـيــة و"الـتـعـلـيــم
ً
الخاص" فضال عن جامعة الكويت.

كشف الوكيل المساعد لشؤون
الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة
ال ـص ـحــة د .ع ـبــدال ـلــه الـ ـب ــدر عن
اصدار وزير ا لـصـحــة ا لـشـيــخ
ً
د .باسل الصباح قرارا يسمح
للصيدليات األهلية بتوصيل
األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات
الـ ـصـ ـي ــدالنـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
المنتجات الخاضعة لقطاع
الــرقــابــة الــدوائـيــة والغذائية،
والتي ال تصرف بوصفه طبية
للمستفيدين في منازلهم أو
أماكن وجودهم ،وذلك بشروط
وض ــواب ــط لـضـمــان إيصالها
بصورة آمنة وفعالة.
وذكـ ـ ــر الـ ـب ــدر أن الـ ـش ــروط
ال ـخ ــاص ــة ب ـتــوص ـيــل األدوي ـ ــة
تـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ـ ـ ــأن تـ ـ ـك ـ ــون درجـ ـ ــة
الحرارة مناسبة في الحاويات
المعدة لنقل المواد ،وأن تكون
وسائل النقل مزودة بحاوية
ت ـبــريــد وف ـق ــا لـ ـش ــروط الـنـقــل
والتخزين الموصى بها من
الشركة المصنعة للمحافظة
على جودة المنتجات.
ً
وبين أن من الشروط أيضا
أنـ ــه ي ـجــب ان ت ـك ــون وســائــل
النقل أيا كان نوع المركبة او
حجمها سواء كانت مبردة أو
مجمدة أو عند حرارة الغرفة
العادية مزودة بجهاز لقياس
وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل درجـ ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرارة
داخلها.
وحذر الصيدليات األهلية

توجه لنقلهم إلى مدارس قريبة من سكنهم
فهد الرمضان

تـتـجــه وزارة الـتــربـيــة إلــى
نقل الطلبة من فئة المقيمين
بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة غ ـ ـ ـيـ ـ ــر قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
(ال ـبــدون) ممن تــم تسجيلهم
في المدارس الحكومية بناء
على قرار وزير التربية وزير

وأضـ ــاف الـمـيــر ،أن "الـمـكـتــب اإلقـلـيـمــي" عقد
ً
ً
اجـتـمــاعــا تـمـهـيــديــا لـلــوفــد ال ـم ـشــارك للتعريف
ً
بالملتقى والفعاليات المصاحبة ،مشيدا بحرص
وزارة التربية وأولياء أمــور الطلبة على إشراك
قادة المستقبل في هذه التظاهرة العلمية التي
ً
تشهد مشاركة  1650شابا من  58دولة.
من جانبه قال المدير اإلقليمي لـ "ملست آسيا"
داود األحمد ،إن الملتقى يوفر فرصة للتواصل
ومـنــاقـشــة الـمـشــروعــات العلمية الـتــي ابتكرها
وصممها شباب ضمن مجاالت األحياء والكيمياء
وعلوم الكمبيوتر وعلوم األرض والطاقة والنقل.
وأوض ــح األح ـمــد ،أن الـمـشــروعــات المشاركة
ً
ت ـش ـم ــل أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـهـ ـن ــدس ــة والـ ـعـ ـل ــوم
الرياضية والطب والصحة والفيزياء وعلم الفلك
والتكنولوجيا الحيوية.

الضوابط ان يتم فحص مرضين
أو خللين وراثيين كحد اقصى،
مشيرة الى انه بعد استيفاء هذه
الـضــوابــط تتم مقابلة الزوجين
معا بواسطة لجنة مؤلفة من مركز
االمـ ـ ــراض ال ــوراث ـي ــة تـضــم أطـبــاء
اسـتـشــاريـيــن وفـنـيـيــن مــن حملة
الدكتواره واستشاريين من وحدة
الخصوبة ويتم في هــذه اللجنة
شــرح الموضوع كامال واالجابة
عن اي تساؤل مكتوب في االقرار
المستنير ال ــذي يسلم للزوجين
من اللجنة.
وأض ـ ــاف ـ ــت ب ـس ـت ـكــي أن ـ ــه بـعــد
الـتــوقـيــع عـلــى اإلقـ ـ ــرار يـتــم طلب
المجسات الخاصة بالمرض أو
الجنين المطلوب فحص االجنة
لهم من المستودعات الطبية.

عادل سامي

م ـ ـ ــن م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
مـ ـم ــا يـ ـع ــرضـ ـه ــا ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة
القانونية ،وإغــاقـهــا لمدة 6
أش ـه ــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن إدارة
ت ـف ـت ـيــش األدويـ ـ ـ ـ ــة س ـت ـتــولــى
مـســؤولـيــة مـطــابـقــة ال ـشــروط
على الـمــركـبــات الـمـعــدة لنقل
األدوية والتابعة للصيدليات
األه ـل ـيــة وال ـش ــرك ــات الــدولـيــة
بـعــد أن ت ـتــوافــر فـيـهــا جميع
االش ـت ــراط ــات وال ـمــواص ـفــات،
فـ ـض ــا ع ـ ــن ت ـس ـل ـي ــم فـ ــاتـ ــورة
الشراء عند التوصيل.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـج ــب
وج ــود سـجــل خ ــاص لجميع
م ـن ـت ـج ــات ت ـس ـل ـيــم ال ـط ـل ـبــات
يذكر فيها اسم المنتج واسم
الشخص والـعـنــوان بالكامل
ورق ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـه ـ ــات ـ ــف ل ـل ـش ـخ ــص
ال ـطــالــب م ــع ض ـ ــرورة إضــافــة
ً
ال ــرق ــم ال ـم ــدن ــي ،مـ ـش ــددا على
أن ــه يـحـظــر تــوص ـيــل األدويـ ــة
والمستحضرات الصيدالنية
التي يجب أن تصرف بوصفة
طبية طبقا للقرارات الوزارية
واللوائح.

حصر الطلبة «البدون» في المدارس الحكومية
●

المشاركون في الملتقى العلمي العالمي

«الدوائية» لـ «الصيدليات» :إيصال
األدوية للمستفيدين بشروط
●

الـخـشـتــي وال ـم ـضــف يـتــوسـطــان
قيادات مستشفى الوالدة
األخ ـط ــار واألض ـ ـ ــرار المصاحبة
لتقديم الرعاية الصحية.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،كـشــف وكيل
وزارة الصحة المساعد للشؤون
الفنية د .عبدالرحمن المطيري
عـ ـ ــن والدة  3أط ـ ـ ـفـ ـ ــال اصـ ـح ــاء
لعائالت تحمل بعض األم ــراض
الوراثية عقب تفعيل خدمة فحص
االجنة من االمراض الوراثية قبل
انغراسها في الرحم.
وأش ــاد المطيري في المؤتمر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذى ع ـ ـقـ ــد أمـ ــس
اللـقــاء الـضــوء على آخــر تطورات
تفعيل الخدمة بالدعم المقدم من
مسؤولي الوزارة لتخفيف معاناة
بعض االســر وتوفير الضمانات
لوالدة أطفال أصحاء.
من جانبها ،أكــدت استشارية
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محليات

التعليم العالي السابق د .بدر
العيسى ،إلــى م ــدارس قريبة
من أماكن سكنهم المثبت في
البطاقات األمنية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت
"الجريدة" ،من مصادرها ،أن
ا لـمـنــا طــق التعليمية طالبت
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس بـ ـحـ ـص ــر أعـ ـ ـ ــداد

موجهو «التربوية المساندة» يطالبون بإنصافهم
طالب عــدد مــن الموجهين التربويين بتعديل
القرار الخاص بكادر الوظائف التربوية المساندة،
واعتبروه "ظالما ومجحفا وغير منصف لهم ،كونه
لم يشمل فئة عريضة من المستحقين ،كالتواجيه
ال ـف ـن ـيــة وش ـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي مـجــال
تكنولوجيا التعليم وغيرهم ،فيما اقتصر الكادر
المالي على زمالئهم من العاملين في المدارس فقط".
جاء ذلك خالل االجتماع الذي أقامته أمس األول
نـقــابــة الـعــامـلـيــن فــي م ـجــال تكنولوجيا التعليم
بالقطاعين الحكومي والخاص في فندق كراون بالزا،
والـخــاص بالمتضررين من الـقــرار رقــم 2019 / 16
المساندة للتعليم
بشأن كــادر الوظائف التربوية ُ
الذي أقره مجلس الخدمة المدنية ،ونشر في الجريدة
الرسمية يونيو الماضي.

وأعلن الموجهون نيتهم تقديم كتاب تظلم إلى
رئيس مجلس الخدمة المدنية ،وشكوى إلى مجلس
األمة ،من القرار المشار إليه ،لعدم شمولهم بالزيادات
المالية ،ولما له من أثر سلبي على العزوف عن المهن
التربوية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية والترقي
للوظائف اإلشــرافـيــة ،بعد جمع تواقيع أكبر عدد
ممكن من المتضررين.
وذك ــروا أن الـقــرار الـصــادر أخـيــرا خلق مــن هذه
المهن المساندة بيئة ط ــاردة ،رغــم شمول قانون
الـمـعـلــم وال ـ ـقـ ــرارات الـســابـقــة ال ـخــاصــة بــالــزيــادات
ً
والكوادر المالية لجميع المسميات الوظيفية ،علما
بأن هذه التخصصات الفنية واإلشرافية واحدة ،وما
يختلف فقط هو مقر العمل ،وهي عبارة عن سلسلة
مترابطة ال يمكن قطعها.

الطلبة "ال ـبــدون" المسجلين
لديها ،وتحديد أماكن سكنهم
ب ـح ـس ــب م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـ ــدون فــي
البطاقات األمنية التي سجلوا
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ،وإرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـلــك
الـبـيــانــات على وجــه السرعة
إلـ ـ ــى أق ـ ـسـ ــام ال ـت ـخ ـط ـي ــط فــي
ً
المناطق التعليمية تمهيدا
لعمل كشوفات تشمل جميع
الطلبة "ال ـبــدون" المسجلين
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
وعناوين سكنهم.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ــى
أن "ال ـتــرب ـيــة" ت ـهــدف مــن هــذا
اإلجـ ــراء إل ــى مـعــرفــة عناوين
ال ـ ـس ـ ـكـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـهـ ــؤالء
ال ـط ـل ـبــة وت ـح ــدي ــد الـ ـم ــدارس
ً
ا لـقــر يـبــة مــن سكنهم تمهيدا
إلص ـ ـ ـ ــدار ت ـع ـل ـي ـم ــات ب ـق ـبــول
ن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــدارس
بحسب الـعـنــوان المثبت في
البطاقات األمنية ،الفتة إلى
أن تـسـجـيـلـهــم ف ــي ال ـس ـنــوات
ً
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ك ـ ـ ــان مـ ـحـ ـص ــورا
ف ــي مـنـطـقـتــي م ـب ــارك الكبير
واألحمدي التعليميتين ،في
ح ـيــن يـقـطــن أغ ـلــب "الـ ـب ــدون"
فــي مناطق بعيدة ويعانون

صعوبات كبيرة فــي ايصال
أب ـنــائ ـهــم إلـ ــى مـ ـ ــدارس تتبع
"األحمدي" و"مبارك الكبير".
وأوضحت أنه من المتوقع
أن يـ ـت ــم إصـ ـ ـ ـ ــدار ت ـع ـل ـي ـمــات
ب ـ ـن ـ ـقـ ــل وت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
"ال ـ ـبـ ــدون" ف ــي مـ ـ ــدارس تتبع
مناطق الفروانية والعاصمة
وال ـج ـه ــراء ،وذل ــك فــي خطوة
للتسهيل على أولياء أمورهم،
ول ـ ــوج ـ ــود ض ـغ ــط وك ـث ــاف ــات
عــال ـيــة ف ــي مـنـطـقـتــي م ـبــارك
ال ـك ـب ـيــر واألحـ ـ ـم ـ ــدي ،نتيجة
حصر تسجيل الطلبة من هذه
الفئة فــي هاتين المنطقتين
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـثــاث
الماضية.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـس ــاب ــق
ً
الـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا
ً
وزاري ــا بقبول أبـنــاء وأحفاد
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري أو
المتقاعدين منه ،إضافة إلى
أبـ ـن ــاء وأح ـ ـفـ ــاد ال ـكــوي ـت ـيــات،
بالمدارس الحكومية.

مصرع  3أشخاص إثر حادث تصادم وحريق إنقاذ  7أشخاص في حريق منزل بالمسايل
ل ـق ــي ث ــاث ــة أشـ ـخ ــاص م ـس ــاء أمـ ــس األول
مصرعهم إثر حادث تصادم ثالثي على طريق
الملك عبدالعزيز الـســريــع نتج عنه احـتــراق
بعض السيارات.
وفي التفاصيل ،تلقت غرفة عمليات اإلطفاء
ً
بــاغــا عــن وق ــوع ح ــادث ت ـصــادم عـلــى طريق
ّ
الملك عبدالعزيز السريع ،وعلى الفور توجه
مــركــز إط ـفــاء الفحيحيل إل ــى مـكــان ال ـحــادث،
وتبين أن الـحــادث عـبــارة عــن تـصــادم بين 3
مركبات أدى إلــى احتراقها ،وعلى الفور بدأ
رجال اإلطفاء مكافحة الحريق وإخماده ،وبعد
االنتهاء من ذلك ،تبين أن هناك ثالثة أشخاص
متفحمين ،اثـنــان منهم فــي المركبة األول ــى،
والثالث في المركبة الثانية ،فقام رجال اإلطفاء
بإخراجهم وتسليمهم إلى األدلة الجنائية ،في
وجود رجال األمن والطوارئ الطبية.

أنـ ـ ـق ـ ــذت الـ ـعـ ـن ــاي ــة اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة س ـب ـعــة
أشخاص من عائلة وا حــدة من حريق
نشب في منزلهم بمنطقة المسايل.
وذ ك ـ ـ ـ ــرت إدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات ا ل ـع ــا م ــة
واإلع ــام ب ــاإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء أنه
ورد ب ــاغ ال ــى غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ظهر
امس باندالع حريق بمنزل في منطقة
ال ـم ـســايــل ،وت ــم تــوج ـيــه م ــراك ــز إط ـفــاء
ال ـقــريــن وم ـش ــرف إل ــى م ـكــان ال ـح ــادث،

السيارات بعد الحادث

«إحياء التراث»
تنظم دورتين في
الطهارة والفقه
تـ ـنـ ـظ ــم لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدع ـ ــوة
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الجهراء التابعة لجمعية
إحـ ـي ــاء الـ ـت ــراث اإلس ــام ــي
دورتـيــن علميتين :األولــى
في شرح "منظومة أصول
الفقه وقواعده" ،للشيخ ابن
عثيمين ،و يـحــا ضــر فيها
الشيخ د .فرحان الشمري،
ابتداء من اليوم.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـع ـل ـم ـيــة
الثانية فستكون في شرح
كـتــاب "الـطـهــارة مــن عمدة
األحـكــام" ،ويلقيها الشيخ
د .م ـ ـش ـ ـعـ ــان ا ل ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري،
وستكون الدراسة فيها يوم
ً
األحد أسبوعيا.

وساهمت سرعة وصــول فــرق اإلطفاء
فــي الـحــد مــن انـتـشــار الـحــريــق وإجــاء
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـم ـح ـت ـج ــزي ــن ،اذ نـشــب
الـحــريــق فــي غــرفــة بــالــدور االول فيما
تمكن رج ــال اإلط ـفــاء مــن إن ـقــاذ سبعة
أشخاص باستخدام سلم االمتداد من
ً
األدوار العلوية وإجالئهم جميعا وهم
بصحة جيدة.
وت ـم ــت م ـكــاف ـحــة ال ـح ــري ــق ف ــي وقــت

قياسي والحد من انتشاره دون وقوع
إصابات أخرى ،وأشرف على مكافحة
الـحــريــق مــديــر إطـفــاء محافظة مبارك
الكبير العميد محمد المحميد.
وباشرت مراقبة التحقيق بحوادث
الحريق عملها لمعرفة األسباب.

قصر العدل ٦
بنصف مليون دينار لورثة
«الداخلية»
إلزام
«التمييز»:
ً ً
الميموني يتضمن إسرافا وغلوا يتنافيان مع التعويض
ةديرجلا

•
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• بعد إدانة القضاء لبعض األفراد والضباط عن واقعة تعذيب وقتل الضحية
• ألغت حكم أول درجة واكتفت بـ  50ألف دينار كقيمة للتعويض
حسين العبدالله

أسدلت محكمة التمييز المدنية
الستار على قضية تعويض
ورثة المواطن محمد غزاي
الميموني المطيري ،الذي قتل
على يد عدد من رجال األمن،
وبينهم ضابطان بوزارة
الداخلية ،وقضت بإلزام الوزارة
بتعويض ورثة الميموني بمبلغ
 50ألف دينار ،لكل منهم 5
آالف ،وألغت حكم محكمة أول
درجة الذي صدر لمصلحتهم
بتعويضهم بنصف مليون
دينار.

أق ـ ـ ـ ـ ــام ورث ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد غ ـ ـ ــزاي
الميموني دعــوى قضائية ضد
وزارة الداخلية بطلب التعويض
بمبلغ مليون دينار عن االضرار
المادية واألدبية التي اصابتهم
مــن جــراء تعذيب وقتل عــدد من
األفــراد وضباط وزارة الداخلية
انتهت محكمة التمييز فيها إلى
حكم جزائي قبل سنوات بادانة
بعضهم بــاإلعــدام والـحـبــس ١٠
سـ ـن ــوات ،وق ـض ــت مـحـكـمــة أول
درجـ ــة ث ــم «االس ـت ـئ ـن ــاف» قضتا
بتعويضهم مبلغ نصف مليون
دينار ،إال أن الداخلية طعنت على
الحكم أمام محكمة التمييز التي
خفضته إلى مبلغ  ٥٠ألف دينار.
وأكدت «التمييز» ،في حيثيات
ح ـك ـم ـه ــا عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـط ـعــن
ال ـم ـقــام م ــن «ال ــداخ ـل ـي ــة» ،ممثلة
بـ ـ ــإدارة ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع ،أن
ال ـط ـع ــن ال ـم ـق ــدم مـ ـق ــام ع ـل ــى أن
المطعون ضدها الثامنة قريبة
المتوفى محمد غزاي الميموني
ً
ً
المطيري تطلب تعويضا ماديا
عن رعايتها ألبنائها وقيامها
بالصرف عليهم ،إال أنها لم تقم
الدليل على ذل ــك ،ومــا يثبت أن
المتوفى كان يعولها من عدمه،
وأوض ـحــت المحكمة أن هــذا
النعي في محله ،ذلك أن المستقر
ف ــي ق ـض ــاء هـ ــذه ال ـم ـح ـك ـمــة أن ــه
يشترط للقضاء بالتعويض عن
الضرر المادي اإلخالل بمصلحة
وآل ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـض ــرور ،وأن ي ـكــون
الضرر محققا ،بأن يكون قد وقع
بالفعل أو أن يـكــون وقــوعــه في
المستقبل حتميا ،فمناط تحقيق
الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة
وفاة آخر هو ثبوت أن المجني
عليه كان يعوله فعال وقت وفاته
عـلــى نـحــو مستمر ودائ ـ ــم ،وأن
فرصة االستمرار في ذلك كانت
محققة ،وعندئذ يقدر القاضي
مـ ــا ض ـ ــاع ع ـل ــى الـ ـمـ ـض ــرور مــن
فــرصــة لفقد عــائـلــه ،فيقضي له
بالتعويض على هذا األساس.

ال يكفي

المحكمة أكدت ان
المبلغ المطعون
يمثل إثراء بال سبب
على حساب الوزارة

أما مجرد احتمال وقوع ضرر
في المستقبل فال يكفي للحكم
بالتعويض والكسب االحتمالي،
سواء تمثل في تحقيق كسب أو
تجنب خ ـســارة ،يجب أن يكون
محتمال إن أمكن التحقق بوجود
طريقة أو طــرق ت ــؤدي إلـيــه ،أي
بـتــوافــر فــرصــة أو ف ــرص ترجح
ت ـح ـق ـي ـقــه ،إذ ي ـت ـع ـيــن أن ي ـكــون
ا لـكـســب محتمل التحقيق ،وأن
يكون هذا االحتمال بدرجة كافية
الــى حــد الـقــول بترجيح وقوعه

على عدم وقوعه ،واألمر بعد في
حالة ادعاء اآلباء بحرمانهم من
كسب مستقبلي نتيجة وفاة ابن
لهم في حادث إنما يتوقف على
ظ ــروف الــواقــع ،وبصفة خاصة
حالة المصاب المباشرة ومركزه
الـ ـم ــال ــي الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـيــه
مستقبال ،ومقابلته بحالة طلب
المساعدة والنفقة ،وما إذا كانت
تلك المساعدة تستند الى واجب
أو التزام قانوني ،وغير ذلك من
ظـ ــروف الـ ـح ــال ،وأنـ ــه ي ـقــع على
المضرور عبء إثبات الضرر.
لـ ـم ــا كـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك ،وقـ ـ ــد خ ــالــف
الحكم المطعون فيه هذا النظر،
وأقـ ـ ــام ق ـض ــاءه ب ــإل ــزام الـطــاعــن
بـصـفـتــه ب ــأن يـ ــودي لـلـمـطـعــون
ضدها الثامنة تعويضا ماديا
ع ـلــى إع ــال ــة ال ـم ـتــوفــى لــوالــدتــه،
وأن تفويت الفرصة أمــر محقق
يترتب عليه كسب فائت ،وقضى
لـهــا بـتـعــويــض م ـق ــداره ثــاثــون
أ لـ ـ ــف د ي ـ ـن ـ ــار ،ودون أن يـبـيــن
األس ـبــاب المقبولة لـهــذا األم ــل،
وتــرجـيــح مــا فــوتــه عليهما من
ك ـســب م ـ ــادي ،ورغـ ــم أن الـثــابــت
باألوراق أن نجلهما وقت وقوع
ال ـحــادث قــد ضـبــط عـلــى خلفية
ات ـ ـهـ ــامـ ــه بـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،ول ـ ـ ــم ي ـث ـبــت
وظيفته وراتبه ،ولم تقدم الدليل
على إخــال بالمصلحة المالية
ً
لها ،فإنه يكون معيبا بما يوجب
تمييزه.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـ ـ ــى أن
الحكم المطعون فيه قــد قضى
بالتعويض ألبناء المجني عليه
ب ـت ـعــويــض م ـ ــادي مـ ـق ــداره مـئــة
ال ــف دي ـنــار عـلــى مــا خـلــص الــى
أنهما يستظالن بظله ويطعمان
بطعامه ويعيشان في كنفه ،فهو
لهما األب والقائم على شؤونهم
ورعاية مصالحهم ،وأنه الملتزم
شرعا باإلنفاق عليهم ،ولم يثبت
وجـ ـ ــود ع ــائ ــل آخـ ــر ل ـه ــم أو ان ــه
لهم مصدر آخــر للدخل بالنظر
لصغر سنهم وعدم قدرتهم على
ال ـك ـســب ،وقـ ــدر ل ـهــم الـتـعــويــض
المناسب الجابر للضرر ،وهو
من الحكم استخالص سائغ له
أصـلــه الـثــابــت بـ ــاألوراق ويكفي
ل ـح ـم ــل قـ ـض ــائ ــه ،ويـ ـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
ال ـن ـت ـي ـجــة الـ ـت ــي ان ـت ـه ــى ال ـي ـهــا،
وإذ الـتــزم الحكم المطعون فيه
صحيح الــواقــع وال ـقــانــون ،فــإن
ال ـن ـع ــي ع ـل ـيــه ب ـه ــذا ال ــوج ــه مــن
الـسـبــب ي ـكــون قــائـمــا عـلــى غير
أساس.

تعويض ُمبالغ فيه
وب ـي ـن ــت أن ط ـع ــن ال ـح ـكــومــة

ي ـن ـعــي ع ـل ــى ال ـح ـك ــم ال ـم ـط ـعــون
فيه بالسبب الثاني بالمخالفة
لـلـقــانــون والـخـطــأ فــي تطبيقه،
وفــي بـيــان ذلــك يـقــول إن تقدير
ال ـت ـعــويــض ع ــن ال ـض ــرر األدب ــي
لـلـمـطـعــون ض ــده ــم م ـبــالــغ فيه
ب ـ ـشـ ــدة ،دون بـ ـي ــان ال ـع ـنــاصــر
الـمـكــونــة ل ــه ،وبــالـنـظــر لطبيعة
ال ــواق ـع ــة وظ ــروف ـه ــا ،الف ـت ــة الــى
أن ه ــذا ال ـن ـعــي ف ــي م ـح ـلــه ،ذلــك
انـ ـ ــه مـ ــن ال ـم ـس ـت ـق ــر فـ ــي ق ـض ــاء
هـ ـ ــذه ال ـم ـح ـك ـم ــة أنـ ـ ــه وإن ك ــان
تقدير الـضــرر األدب ــي وتحديد
ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر ل ـ ـ ــه م ــن
م ـســائــل الـ ــواقـ ــع ،ال ـت ــي يستقل
بـ ـه ــا قـ ــاضـ ــي ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،إال
أن تـعـيـيــن ال ـع ـنــاصــر الـمـكــونــة
لـلـضــرر ،والـتــي يجب أن تدخل
فــي ح ـســاب الـتـعــويــض هــو من
مـســائــل ال ـقــانــون ال ـتــي تخضع
لــرقــابــة مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،كما
أنــه يكفي في تقدير التعويض
عـ ــن ال ـ ـضـ ــرر األدبـ ـ ـ ــي أن ي ـكــون
بالقدر الذي يواسي المضرور،
ويكفل رد اعتباره بغير علو وال
إسراف في التقدير ،وأنه البد أن
يتناسب التعويض مع الضرر،
ألن الـغــرض مــن التعويض هو
ً
ج ـب ــر ال ـ ـضـ ــرر ج ـ ـبـ ــرا م ـت ـكــاف ـئــا
وغير زائد عليه ،إذ أن كل زيادة
تعتبر إثــراء على حساب الغير
دون سبب.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة أن
الحكم المطعون فيه قــد قضى
ب ـ ــإل ـ ــزام الـ ـط ــاع ــن ب ـص ـف ـتــه ب ــأن
يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ
المقضي به المؤيد استئنافيا،
وك ــان ه ــذا الـتـقــديــر فــي عمومه
يـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى إس ـ ـ ـ ــراف وغ ـل ــو
يـتـنــافــى م ــع ال ـغــايــة زم ــن إق ــرار
ال ـت ـعــويــض ،وه ــو جـبــر الـضــرر
ال ــذي لحق بـهــم ،المتمثل فيما
ألم بهم من حزن وأسى ومساس
بمركزه االجتماعي ،ومن ثم فإن
الـمـبـلــغ الـمـقـضــي ب ــه ل ـيــس من
شــأنــه فقط مــواســاة الـمـضــرور،
وإن ـم ــا يـعـتـبــر إث ـ ــراء ب ــا سبب
عـلــى ح ـســاب ال ـطــاعــن بصفته،
وهو ما يعيب الحكم المطعون
ف ـيــه وي ــوج ــب ت ـم ـي ـيــزه تـمـيـيــزا
ج ــزئـ ـي ــا فـ ــي خـ ـص ــوص مـ ـق ــدار
مبلغ التعويض المقضي به عن
الضرر األدبي.

 ٥آالف دينار
وقالت المحكمة إن موضوع
االستئناف وفيما ّ
ميز من الحكم
المطعون فيه صالح للفصل فيه.
ولما تقدم ،وإذ خلت األوراق
مـ ـم ــا يـ ـثـ ـب ــت ال ـ ـض ـ ــرر ال ـ ـمـ ــادي

تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض
تخضع لرقابة «التمييز»
المحكمة أكدت اشتراط القضاء للتعويض المادي
إثبات اإلخالل بمصلحة المضرور
مجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل ال يكفي للحكم
بالتعويض و«الكسب االحتمالي»
للمستأنف ضدها الثامنة ولم
تقدم الدليل على ذلك ،وإذ خالف
ال ـح ـكــم ال ـم ـس ـتــأنــف ه ــذا الـنـظــر
بما يتعين الغاؤه في هذا الشق
والقضاء برفضه.
أما عن التعويض عن الضرر

األدب ـ ــي وك ــان ــت ه ــذه الـمـحـكـمــة
ب ـمــا ل ـهــا م ــن سـلـطــة ف ــي تـقــديــر
التعويض ،وفــي ضــوء مــا لحق
بــالـمـسـتــأ ّنــف ضــدهــم م ــن ضــرر
أدب ــي تـمــثــل فــي الـشـعــور بــاأللــم
وال ـح ــزن وال ـم ـســاس بسمعتهم

وك ــرام ـت ـه ــم  -ت ـ ــرى م ــن ظ ــروف
وواقع الحال في الدعوى وتقدير
مـبـلــغ خـمـســة آالف دي ـن ــار لكل
واحد منهم على النحو المبين
ب ــال ـم ـن ـط ــوق ،وتـ ـع ــدي ــل ال ـح ـكــم
المستأنف على هذا النحو.

رأي

«التمييز» :ال يجوز للنيابة الطعن على األحكام
ُ
لمصلحة القانون ألنها «نظرية» وال يؤبه لها «االدعاء العام» ...وشبهة عدم الدستورية

أكدت أنها خصم عادل ذو مركز خاص يمثل المصلحة العامة
ر َّد ت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ا لـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
ال ـج ــزائ ـي ــة ع ـل ــى ط ـع ــن أقــام ـتــه
ال ـن ـيــابــة ع ـلــى ح ـكــم ص ــادر من
محكمة االستئناف الجزائية،
لتصديه لجريمة جنحة إساء ة
اس ـت ـع ـمــال ه ــات ــف ،ول ـي ــس مــن
اخ ـت ـص ــاص ـه ــا ،وكـ ـ ــان يـتـعـيــن
عـلـيـهــا إحــال ـت ـهــا إل ــى مـحـكـمــة
الجنح المستأنفة ،إال أن طعن
النيابة العامة غير قائم على
أساس ويتعين رفضه.
وقــالــت «الـتـمـيـيــز» ،بــرئــاســة
المستشار أحمد العجيل ،في
ح ـي ـث ـيــات ح ـك ـم ـهــا ،إن ا لـطـعــن
الـ ـمـ ـق ــام مـ ــن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
تعيب على الحكم الصادر من
محكمة اال سـتـئـنــاف الجزائية
بــا لـخـطــأ فــي تطبيق ا لـقــا نــون،
ل ـت ـعــرض مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى
وإصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،رغـ ــم
ع ــدم اخـتـصــاصـهــا بــذلــك ،دون
أن ت ـن ـعــى ع ـلــى ا ل ـح ـكــم ب ـشــيء
ف ـي ـمــا خ ـل ــص إلـ ـي ــه م ــن ق ـضــاء
ب ــرف ــض اس ـت ـئ ـن ــاف ـه ــا وت ــأي ـي ــد
ح ـكــم ال ـم ـس ـتــأنــف ون ـكــولــه عن
ت ـل ـب ـي ــة طـ ـلـ ـب ــاتـ ـه ــا ،ب ــوص ـف ـه ــا
ُسلطة اتهام ،وعليه فإن طعن
النيابة العامة يضحى قائما
على مصلحة نظرية بحتة غير
جديرة بالنظر إليها ويتعين
من ثم رفضه.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــز» ف ــي
ح ـي ـث ـيــات ح ـك ـم ـهــا ،إن األ ص ــل

أن النيابة العامة فــي مجالي
ا ل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة أو ا لـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــة ف ــي
ال ـط ـع ــن ه ــي خ ـص ــم عـ ـ ــادل ذو
مركز قانوني خاص ،إذ تمثل
المصالح العامة ،وتسعى إلى
ت ـح ـق ـيــق م ــوجـ ـب ــات الـ ـق ــان ــون،
إال أ ن ـهــا تـتـقـيــد فــي ذ ل ــك بقيد
المصلحة ،بحيث إذا لــم يكن
لها ُ
كسلطة اتهام وال للمحكوم
عليه مصلحة في الطعن ،فإن
طـعـنـهــا يـضـحــى غـيــر مـقـبــول،
عـمــا بــال ـم ـبــادئ ال ـعــامــة الـتــي
ت ـج ــرى ع ـلــى ج ـعــل الـمـصـلـحــة
سـ ـبـ ـب ــا ل ـ ـق ـ ـبـ ــول ال ـ ـط ـ ـعـ ــن ،فـ ــإن
ان ـعــدمــت ،ف ــا ق ـبــول لـلــدعــوى،
وال ي ـجــوز لـلـنـيــابــة الـعــامــة أن
تـطـعــن فــي األ ح ـك ــام لمصلحة

ال ـقــانــون ف ـقــط ،ألن الـمـصـلـحــة
حـيـنـئــذ ت ـك ــون م ـســألــة نـظــريــة
صرفة ال يؤبه لها.
وكــانــت الـنـيــابــة وجـهــت إلــى
متهمة تهما بالسب على نحو
يخدش كــرا مــة المجني عليها
عـ ــن طـ ــريـ ــق ش ـب ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت
(الواتساب) ،وإساء ة استعمال
الهاتف ،وقضت محكمة الجنح
ببراء تها من التهم المنسوبة
إل ـي ـه ــا ،فـطـعـنــت ال ـن ـيــابــة عـلــى
الحكم أمام محكمة االستئناف،
إال أن األ خ ـي ــرة ق ـضــت بــر فــض
ط ـع ــن ال ـن ـي ــاب ــة ،وت ــأي ـي ــد حـكــم
مـحـكـمــة أول درج ــة بــال ـبــراء ة،
فـطـعـنــت ال ـن ـيــابــة ع ـلــى الـحـكــم
أمام «التمييز».

الح ــظ كـثـيــر مــن الـقــانــونـيـيــن ،مــن خــال
استقراء بعض قوانين الجزاء المكملة ،أن
المشرع بدت عليه عالمات ظاهرة بسحب
ص ــاح ـي ــات االدع ـ ـ ــاء الـ ـع ــام وت ـج ــري ــده من
ً
ً
مـحـتــواه شيئا فشيئا بحصر اختصاص
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ف ــي الـتـحـقـيــق وال ـت ـصــرف
واالدعـ ــاء فــي جــرائــم الـجـنــح ،كـمــا هــو حــال
قانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم
تقنية المعلومات ،وقانون الشركاتُ ،
وجنح
أســواق المال والـشــؤون التجارية ،وقانون
ً
تنظيم الـتــأمـيــن ال ــذي ص ــدر م ــؤخ ــرا ...كــأن
ال ـم ـشــرع ُي ـش ـيــر أو رب ـمــا يـعـبــر ع ــن إرادتـ ــه
بـتـجــريــد ت ـلــك اإلدارة م ــن اخـتـصــاصــاتـهــا
ومـحـتــواهــا ،وهــو أمــر فــي غــايــة الـخـطــورة،
ألن هذا السلوك يحمل في طياته إضعاف
ه ــذا الـجـهــاز أو التقليل مــن ثـقـتــه ،السيما
وقــد أشــار إليه الدستور في الـمــادة 2/167
والمادة  9من قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية ،وإزاء مــا جنح إليه الـ ُـمـشــرع من
تـشــريـعــات مكملة لـقــانــون ال ـج ــزاء رب ـمــا ال
ً
ُتحقق هذه ُّ
السلطة مستقبال إال في جرائم
المرور.
م ــن ت ـلــك ال ـع ــام ــات م ــا ظ ـهــر ف ــي الـفـقــرة
األولـ ـ ــى م ــن الـ ـم ــادة  200م ـك ــرر م ــن قــانــون
ً
اإلج ـ ــراءات ،وال ـتــي نـصــت عـلــى أن» ك ــا من
النائب العام أو من يفوضه من المحامين
العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
االدعاء العام ...الطعن في األحكام الصادرة
م ــن مـحـكـمــة ال ـج ـنــح ال ـم ـس ـتــأن ـفــة بـعـقــوبــة
الـحـبــس أمـ ــام مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف العليا
بهيئة تمييز.»...
المالحظ من تلك الفقرة أن ُ
المشرع جعل
الـحــق بالطعن على األح ـكــام ال ـصــادرة من
دائــرة الجنح المستأنفة أمــام دائــرة تمييز
الجنح بمحكمة االستئناف للنيابة العامة
 -ولـ ــو ل ــم ت ـكــن غ ـيــر مـخـتـصــة بــالـتـحـقـيــق

والـتـصــرف واالدعـ ــاء فــي الجنحة  -وسلب
ً
حق االدع ــاء العام بالطعن عليها مباشرة
وقصرها بتقديم طلب إلى النيابة العامة،
وقد يخضع هذا الطلب لتقدير األخيرة من
حيث األسباب ومدى جديتها ،أال ُيعد ذلك
ً
ً
ً
ان ـحــرافــا تـشــريـعـيــا؟ أخ ــذا فــي االعـتـبــار ما
استقر عليه الفقه الجنائي بأن من له حق
االدعاء يشمل بالضرورة الحق في الطعن،
فكيف يكون لالدعاء العام حق تمثيل جهة
االدع ــاء أم ــام محكمة الجنح والطعن على
أحكامها أمــام الجنح المستأنفة واالدعــاء
ً
فـيـهــا ،ويـحــرم حـقــه بالطعن مـبــاشــرة أمــام
تمييز الجنح؟!
إن ال ـم ـمــايــزة ب ـم ـمــارســة ح ــق الـتـقــاضــي
بـيــن ال ـخ ـصــوم وال ـم ـســاس بـمـبــدأ الـتـكــافــؤ
ً
حتما سيؤديان إلــى المساس واالنتقاص
بمراكزهم القانونية ،سيما أن هذا التمييز
ً
ً
ً
ال يوجد ما يبرره موضوعا ومنطقا ،عالوة
على أنه مفتقد للفلسفة التشريعية ،يبدو
المشرع ّ
أن ُ
تعجل حينما سلب حق االدعاء
ً
العام من الطعن مباشرة أمام تمييز الجنح
على األحكام الصادرة من الجنح المستأنفة
واشـ ـت ــرط عـلـيــه أن ي ـت ـقــدم بـطـلـبــه للنيابة
ُ
ال ـعــامــة بــالـطـعــن ف ــي جـنـحــة ل ــم ت ـح ـقــق أو
تتصرف أو تدعي فيها األخيرة ،لذلك يرى
الكاتب ضرورة التدخل التشريعي لتصحيح
الخلل الوارد في المادة  200مكرر من قانون
اإلجراءات لمخالفتها حكم المادتين  29و34
مــن الــدس ـتــور ،أو أن لــادعــاء ال ـعــام التابع
ل ــإدارة الـعــامــة للتحقيقات كــونــه صاحب
ص ـفــة وم ـص ـل ـحــة ب ــرف ــع دع ـ ــوى دس ـتــوريــة
مـ ـب ــاش ــرة بـ ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة ت ـل ــك ال ـف ـق ــرة،
وبــالـتــالــي يتعين عـلــى الـ ُـم ـشــرع أن يعطي
األهمية لهذه اإلدارة ،بوصفها سلطة تحقيق
وتـصــرف وادع ــاء فــي جــرائــم الجنح كأصل
ً
عام ،ال أن يسلب حقوقها المقررة قانونا.

المحامي أحمد المطوع
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مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

إعالن الدعاوى
ومصداقية
المسؤولين
ال يـ ـمـ ـض ــي ع ـ ـ ــام ق ـض ــائ ــي
إال وتـ ـك ــون ف ـيــه ق ـض ـيــة فشل
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـح ـ ــف الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاوى
ال ـق ـ ّضــائ ـيــة أح ــد أه ــم أس ـبــاب
تعثر التقاضي في المحاكم،
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر
القضائية في المحكمة الكلية.
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ـ ــن أن يـ ـعـ ـك ــف
مـ ـس ــؤول ــون ــا عـ ـل ــى إزال ـ ـ ـ ــة كــل
ال ـم ـع ــوق ــات الـ ـت ــي ت ـس ـهــم فــي
ت ــراج ــع إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـقــاضــي
في المحاكم ،يشاركون عبثا،
وبأيديهم ،في تفاقمها من أجل
مصالح انتخابية تهدف الى
حماية مقاعدهم على حساب
مقتضيات العدالة ،مع األسف!
ال يعي مسؤولونا في وزارة
العدل ممن يقودون زمام األمر
بــأن قــراراتـهــم بنقل العشرات
م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــدوبـ ـي ــن م ـ ــن إدارة
اإلع ـ ــان الـ ــى م ـح ــاك ــم تـعــانــي
تكدسا بأعداد الموظفين فيها
هو تفريغ حقيقي للمحاكم من
الكوادر البشرية التي يتطلبها
التقاضي في تلك المحاكم!!
كـ ـ ـي ـ ــف لـ ـ ـن ـ ــا أن نـ ـ ـص ـ ــدق
تـصــريـحــات الـمـســؤولـيــن في
تلك الوزارة بأنهم جادون في
إصـ ـ ــاح خ ـل ــل إعـ ـ ــان صـحــف
الـ ــدعـ ــاوى ف ــي ك ــل ال ـم ـحــاكــم،
وتحديدا في محكمة الفروانية
بمنطقة الرقعي ،في حين يقوم
المسؤولون ذاتهم بنقل أكثر
م ــن  24م ـنــدوبــا ق ـبــل أس ـبــوع
من بداية العام القضائي ،ألن
م ــن ي ـق ـفــون خـلـفـهــم يــرغ ـبــون
فــي نقلهم ال ــى إدارات أخــرى
أو مـحــاكــم قــريـبــة مــن مناطق
سكنهم؟
و ك ـ ـ ـيـ ـ ــف لـ ـ ـن ـ ــا أن نـ ـص ــدق
مسؤولين أقسموا على احترام
الــدسـتــور وتطبيق القوانين،
وهم يصفعون بقراراتهم حق
التقاضي الذي كفله الدستور
بــال ـمــادة  166مـنـهــم ب ــأن حق
ال ـت ـقــاضــي م ـك ـف ــول ،ف ــي حين
يشعر اآلالف من المتقاضين
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـح ــاك ــم،
وم ـن ـهــا مـحـكـمــة الــرق ـعــي بــأن
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــق مـ ـعـ ـط ــل ب ـس ـبــب
قـ ـ ــرارات ال ـم ـســؤول ـيــن بــالـنـقــل
والـنــدب لمندوبي اإلعــانــات،
وعدم توفير العدد الكافي من
المندوبين في محكمة الرقعي،
وق ـصــر ال ـع ــدل إلت ـم ــام عملية
إعـ ــانـ ــات ص ـح ــف الـ ــدعـ ــاوى،
حتى تتمكن المحاكم من نظر
الــدعــاوى القضائية والفصل
ب ـه ــا ،بـ ــدال م ــن ح ــال ــة اإلغ ـم ــاء
الـتــي تعيشها أقـســام اإلعــان
في مختلف المحاكم التابعة
لـلـمـحـكـمــة ال ـك ـل ـيــة ،وت ـحــديــدا
محكمة الرقعي!
مـ ـ ـ ــن غ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ــول أو
ال ـم ـن ـط ـقــي أن ت ـن ـظــر م ـحــاكــم
الــرق ـعــي أك ـثــر م ــن مـئـتــي ألــف
قـضـيــة مـخـتـلـفــة ،ف ــي ح ـيــن ال
يــوفــر لـهــا إال ع ــدد بسيط من
المندوبين ال يتجاوز ال ـ ،50
وبين فترة وأخرى يتم تقليص
أع ــداده ــم لـ ــدواع ال تستهدف
المصلحة العامة ،فهي مصالح
خاصة ال تراعي حاجة العمل،
وال تسيير المرفق القضائي،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ف ـي ـه ــا تـ ـت ــوق ــف عـ ـل ــى وج ـ ــود
الكوادر البشرية المتخصصة
إلتمامها ،لكونها مسائل فنية
يترتب عليها سير ا لــد عــاوى
القضائية أو تعطيلها.
ب ـي ـن ـمــا ال ـم ـس ــأل ــة األخ ـ ــرى
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـق ـض ـي ــة إع ـ ــان
صـحــف ال ــدع ــاوى القضائية،
و هـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـنـ ـب ــه
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لـقـضــاة
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـل ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
السادة القضاة والمستشارين
ال ـت ــري ــث ف ــي إص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرارات
وقـ ـ ــف الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـق ـضــائ ـيــة
أو األحـ ـك ــام ،بــاعـتـبــارهــا كــأن
ل ــم تـكــن بـسـبــب اإلع ـ ــان ،ألنــه
ال ذن ـ ــب ل ـل ـم ـت ـقــاض ـيــن بـخـلــل
اإلعـ ـ ــان وال ح ـتــى وكــائ ـهــم،
ب ـ ــل ه ـ ــو خـ ـل ــو ي ـت ـس ـب ــب ف ـيــه
مـســؤولــو وزارة ال ـعــدل ،بعدم
تــوف ـيــر الـ ـع ــدد ال ـم ـنــاســب من
مندوبي اإلعالن في المحاكم،
أو بعدم اتخاذ إجراءات كافية
بالرقابة واإلشراف على اتخاذ
إج ـ ــراءات إن ـج ــاز الـمـنــدوبـيــن
ل ـص ـحــف الـ ــدعـ ــاوى ال ـمــودعــة
بقسم اإلعالن ،وكال المسألتين
ال عــاقــة لـلـمـتـقــاضـيــن بهما،
السـيـمــا أن أق ـس ــام اإلعـ ــان ال
يـتـسـلـمــون ص ـحــف ال ــدع ــاوى
إليداعها إال إذا كانت مستلزمة
لكافة إجراءات اإليداع ،ومنها
وض ـ ــوح م ـك ــان ال ـم ـقــر ال ـم ــراد
إتمام إعالنه.

ةديرجلا
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«البلدي» يقر تصميم المرحلة الـ  ٣لتطوير حديقة الشهيد
ثان بالجهراء إلى اللجنة المختصة في افتتاح دور االنعقاد الثاني
أعاد طلب إنشاء مسلخ ٍ
محمد الجاسم

امتعاض من هدم
البلدية لسكن
خاص ...والمنفوحي
يعد بتقرير حول
ِ
«بيت الشامية»

واف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،في
م ـس ـت ـهــل أع ـ ـمـ ــال دور ان ـع ـق ــاده
الثاني من الفصل التشريعي الـ
 ،12أم ــس ،عـلــى مـقـتــرح تصميم
وإنشاء وتطوير مشروع حديقة
الشهيد (المرحلة الثالثة) ،بشرط
موافقة المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
كما وافق «البلدي» ،في جلسته
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت بـ ــرئـ ــاسـ ــة أس ــام ــة
العتيبي ،على مقترح تخصيص
مـحـطــات لـلـنـقــل الـسـيــاحــي أم ــام
ً
ال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،ف ـ ـضـ ــا عــن
إنـ ـش ــاء م ـب ـنــى م ــواق ــف س ـي ــارات
متعددة األدوار في منطقة شرق،
وت ـخ ـص ـي ــص م ــوق ــع ب ـ ــرج يـتـبــع
مشروع المركز الوطني ألنظمة
م ــرور الـسـفــن والـبـحــث واإلن ـقــاذ
والــدالئــل المالحية على جزيرة
عوهة.
وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة م ــواف ـق ــة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـلـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ط ـل ــب
محافظ الجهراء ناصر الحجرف
ـواز
ب ـش ــأن إن ـش ــاء مـسـلــخ آ ًخ ــر م ـ ٍ
للمسلخ الموجود حاليا ألهالي
ال ـم ـحــاف ـظــة ،واالقـ ـت ــراح ال ـخــاص
بتطوير منطقة أسواق المباركية،
إل ــى الـلـجـنــة الـمـخـتـصــة لــوجــود
ً
ط ـل ــب آخ ـ ــر مـ ـش ــاب ــه ،فـ ـض ــا عــن
طلبات وزارة األوقــاف والشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ب ـت ـخ ـص ـيــص مــوقــع
مسجد بمنطقة المنقف قطعة .63
كـمــا واف ــق عـلــى زحــزحــة توسعة

جانب من جلسة المجلس البلدي أمس
مسجد عبدالعزيز بن باز بمنطقة
شرق األحمدي ،وتخصيص موقع
م ـس ـجــد ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـف ـح ـي ـح ـيــل -
الشريط الساحلي بجوار النادي
البحري ،إضافة إلى الموافقة على
كتاب وزير األوقاف وزير الدولة
لشؤون البلدية بشأن اعتراضه
على االقتراح المقدم بخصوص
ت ـش ـج ـي ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة.
كما وافق المجلس على اقتراح
رئيس «البلدي» أسامة العتيبي

ً
منتزهات خضراء للعائالت ،فضال عن إنشاء
ـاه وأنـ ــديـ ــة م ـخ ـص ـصــة ل ــألـ ـع ــاب ال ـمــائ ـيــة
مـــ ٍ
والرياضية والبحرية ،وتخصيص موقع مراس
لليخوت ومراكز للغوص».
مــن جــانـبــهّ ،
وج ــه العضو عبدالله العازمي
ً
سؤاال بشأن استغالل المدرسة البريطانية لعدد
من الساحات المجاورة لها في منطقة سلوى
قطعة  ،1قال فيه :هل يوجد ترخيص من البلدية
للساحات المستغلة من المدرسة البريطانية؟
وطلب العازمي تزويده بالتراخيص الخاصة
ً
بــذلــك ،مـتـســائــا :فــي ح ــال ال تــوجــد تراخيص
السـتـغــال ه ــذه الـســاحــات مــا اإلج ـ ــراءات التي
تتخذها البلدية تجاه هذه التجاوزات؟

تـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات ل ـل ـن ـق ــل
السياحي أمام المرافق المهمة،
ووافـ ـ ـ ـ ـ ــق ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ــادة
اقتراح طلب شركة إدارة المرافق
مبان
العمومية استغالل أسطح
ٍ
كمواقف سيارات متعددة األدوار
ألصـ ـح ــاب األف ـ ـكـ ــار وال ـم ـش ــاري ــع
الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
ل ــدراس ـت ـه ــا م ــن ج ــان ــب ال ـج ـهــاز
التنفيذي.

امتعاض من الهدم
وأحـ ـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس م ـع ــام ــات
لـجـنــة االع ـت ــراض ــات وال ـش ـكــاوى
ل ـلــدراســة ،حـيــث نــاقــش الشكوى
المقدمة من أحد المواطنين بشأن
محاولة البلدية هدم منزله الواقع
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــام ـي ــة ،ف ــي وقــت
رفض األعضاء عبدالله المحري،
وأح ـم ــد ه ــدي ــان ،وح ـمــد الـمــدلــج
الــدور الــذي قامت به البلدية في
مسألة إجراءات الهدم.
وت ـســاءل الـعـضــو الـمــدلــج عن
مدى سماح قانون السكن الخاص
للبلدية بأن تتخذ إجراءات الهدم
قبل أن تطلع وتتأكد من أنه سكن
خاص؟
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ه ـ ــدي ـ ــان إن ـ ــه ال
يجوز للبلدية أن تتخذ إجراءات
إزال ـ ـ ــة أو هـ ــدم أي ب ـي ــوت ت ـعــود

«بلوك» على معامالت المحكومين بأحكام نهائية
المنفوحي :التنسيق مع النيابة حتى تنفيذ الحكم وإزالة المخالفة
أعـلـنــت بـلــديــة الـكــويــت بــدء
الـعـمــل بتشغيل نـظــام الــربــط
اآللي مع النيابة العامة ،الذي
يتيح للبلدية و ض ــع « بـلــوك»
على أي معاملة ص ــادر بحق
صاحبها حكم قضائي نهائي
يتعلق بدفع غرامات مالية أو
إزا ل ــة مخالفة كــي يتسنى له
استكمال تخليص المعاملة

ف ــي اإلدارات ا ل ـم ـخ ـت ـصــة في
البلدية.
وق ــال ــت ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي ب ـيــان
إلدارة العالقات العامة أمس،
إن ـه ــا فـ ّـع ـلــت ال ــرب ــط اآللـ ــي مع
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـ ـك ـ ــام
القضائية النهائية الصادرة
سـ ـ ــواء ك ــان ــت ب ـح ــق أف ـ ـ ــراد أو
شركات ،مؤكدة أن أي معاملة

نقلة نوعية في تعامل البلدية
قال عضو لجنة مخالفات البناء في اإلدارة القانونية وممثل
البلدية لدى نيابة التنفيذ الجنائي المحامي نواف الركيبي،
إن تفعيل العمل بشأن إيقاف معامالت األفــراد أو الشركات
ّ
الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية يمكن النيابة العامة من
إلزام من صدرت بحقهم تلك األحكام تنفيذها ليتسنى للبلدية
رفع «البلوك» عن المعاملة الستكمال إنجازها.
وأضاف الركيبي أن نظام الربط اآللي هو باكورة تحقيق
ً
ً
رؤية مدير عام بلدية الكويت لتصبح واقعا ملموسا لتشمل
معامالت الكفاالت البنكية أو المشاريع التي تطرحها البلدية
سواء باسم فرد أو شركة.
وبين الركيبي أن نظام «الـبـلــوك» نقلة نوعية فــي طريقة
تعامل بلدية الكويت مع أصحاب المعامالت الصادر بحقهم
حكم قضائي نهائي مطالبين بتنفيذه س ــواء إزا ل ــة أعمال
مخالفة أو دفع غرامة مالية بعدم إنجاز معاملتهم لدى البلدية
ً
إال بعد تسديد الغرامة أو تنفيذ اإلزالة تنفيذا للحكم الصادر.

مـ ــوقـ ــوفـ ــة عـ ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـن ـظ ــام
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي لـ ـ ــن ت ـس ـت ـك ـمــل
إج ــراء ات ـه ــا إال بـعــد تحصيل
ً
الغرامات المالية تنفيذا للحكم
ً
الـ ـقـ ـض ــائ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،ف ـض ــا
عــن تنفيذ األح ـكــام الجزائية
النهائية بشأن إزالــة األعمال
المخالفة.

حفظ حقوق الدولة
وأكــد المدير العام للبلدية
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي حـ ــرص
الـ ـبـ ـل ــدي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
النيابة العامة في سبيل تنفيذ
األح ـكــام الـقـضــائـيــة النهائية
بـ ـه ــدف ت ـح ـص ـيــل الـ ـغ ــرام ــات
المالية وإزالة المخالفات عبر
ً
ن ـظ ــام ال ــرب ــط اآللـ ـ ــي تـحـقـيـقــا
ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وح ـف ــظ
حقوق الدولة .
وقـ ــال ال ـم ـن ـفــوحــي ،إن هــذا
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك يــأتــي في
إط ــار مـســاعــي بـلــديــة الكويت
ل ــوض ــع اآلل ـي ــة الـمـنــاسـبــة في
كيفية التعامل مــع معامالت
األف ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ال ـص ــادر
بـ ـحـ ـقـ ـه ــا ح ـ ـكـ ــم ن ـ ـهـ ــائـ ــي ع ـبــر
ً
إي ـق ــاف الـمـعــامـلــة مــؤق ـتــا إلــى
حين تنفيذ الحكم مما يسهم

أحمد المنفوحي

في تسديد الغرامات وتطبيق
الجزاءات بحق المخالفين.
وأوضح أن البلدية أول جهة
ح ـكــوم ـيــة ت ـق ــوم ب ـه ــذا الــربــط
اآلل ــي ليتحقق ه ــذا اإلن ـجــاز،
ال ـ ــذي جـ ــاء حـصـيـلــة تنسيق
م ـش ـتــرك م ــع ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
فــي سبيل تطوير آلية العمل
بـيـنـهـمــا وفـ ــق رؤي ـ ــة الـبـلــديــة
لالستفادة من تطبيق الربط
اإللكتروني بشأن المعامالت
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
اإلدارات المختصة.

إزالة  3تعديات بغرب أبوفطيرة الحرفية

أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة
بــالـبـلــديــة ،أن األج ـهــزة الــرقــابـيــة بفرع
بـلــديــة مـحــافـظــة م ـبــارك الـكـبـيــر نفذت
حملة مكثفة بمنطقة غــرب أبوفطيرة
الـ ـح ــرفـ ـي ــة؛ لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ع ـلــى
المخالفين.
وأوض ــح مــديــر فــرع بلدية محافظة
م ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر فـ ـه ــد الـ ـخ ــريـ ـن ــج ،فــي
تصريح ،أمس ،أن إدارة النظافة حررت
 5مخالفات تضمنت مخالفات إشغاالت
طريق ،وزيادة بالمساحة المرخصة.
وأضاف الخرينج أن فريق الطوارئ
س ـجــل  3م ـخــال ـفــات إع ـ ــان لـلـمـحــات
التجارية والمقاهي ،تضمنت إضافة
إعالن بدون ترخيص ،واستخدام الممر
دون تــرخـيــص ،إضــافــة ال ــى تــوجـيــه 4
ان ـ ــذارات داخ ــل الـعـقــار لــوجــود تغيير
بــالـمـخـطـطــات ال ـه ـنــدس ـيــة ،بــاالضــافــة
ال ــى تــوج ـيــه تـنـبـيـهــي ســامــة لــوجــود
تشوينات خارج الموقع .
وأشار إلى أن قسم ازالة المخالفات  
أزال  3ت ـع ــدي ــات ع ـلــى أم ـ ــاك ال ــدول ــة،
وفقا لألطر القانونية بعد انتهاء مدة
االنذا ر .

الكويت :اتفاقيتان مع «الذرية»
أعلن سفير الكويت لــدى جمهورية النمسا والـمـنــدوب الدائم
للكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير صادق معرفي،
أمــس ،أنــه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الكويت مع الوكالة
ً
الدولية للطاقة الذرية خالل المؤتمر العام للوكالة المنعقد حاليا
في فيينا.
وق ــال معرفي ل ـ «كــونــا» بمناسبة انـطــاق أعـمــال ال ــدورة الـ ـ 63
للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة ،إن إحدى االتفاقيات ستكون
في مجال السالمة واألمن النووي والغذاء والزراعة والموارد المائية
والطاقة والصناعة.
ويشارك من الكويت كل من المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم
العلمي د .عــدنــان شهاب الــديــن والـمــديــرة العامة لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية د .سميرة عمر ،ونائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله ،وضابط االرتباط
الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الدولية د .أسامة الصايغ.

«الشؤون» تستوضح من جمعية
البيئة مالبسات «صورة جنيف»

اقتراح بتطوير الواجهة البحرية
ق ــدم ع ـضــو الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ع ـبــدالــوهــاب
بورسلي اقتراحا بشأن تطوير الواجهة البحرية
وتحديثها.
ً
وقال بورسلي ،في اقتراحه« :نظرا لضرورة
تحديث وتطوير الواجهة البحرية باستغاللها
ب ــإن ـش ــاء م ــراك ــز تــرفـيـهـيــة وس ـيــاح ـيــة وأن ــدي ــة
ومساحات خضراء ومنتزهات للعائالت ودعم
شباب الكويت باالستفادة عن طريق المشاريع
الـصـغـيــرة وذل ــك لـمــواكـبــة الــواجـهــات البحرية
اإلقليمية والعالمية ،وبما يساهم في استقطاب
السياحة الخليجية واإلقليميةُ ،يقترح بتطوير
وتوسعة الواجهة البحرية ،وتخصيص مواقع
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتخصيص
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محليات

جانب من إزالة التعديات

الى
ودعا الخرينج أصحاب المحالت ً
البلدية؛ تجنبا
االلتزام بلوائح وأنظمة
ً
للمخالفة وال ـغ ــرام ــة ،م ـش ــددا عـلــى أن

االجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة
ستطبق القوانين على المخالفين بكل
حزم ودون تهاون وبمسطرة واحدة.

للمواطنين لمجرد أنها متهالكة
ً
أو خالية مــن السكان ،مــؤكــدا أن
ً
م ـنــازل الـمــواطـنـيــن تعتبر خطا
ً
ً
أحمر ،وملكا خاصا منحوا إياه
من الــدولــة وال يجوز للبلدية أو
غيرها اتخاذ أي إجراء بحقهم.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر الـ ـم ــدي ــر
ال ـعــام لـلـبـلــديــة الـمـهـنــدس أحمد
المنفوحي أن البلدية ال تزيل أي
مبنى يتعلق بالسكن الخاص إال
ً
إذا كــان المنزل يشكل خـطــرا ،أو
في حال وجود شكوى بالمحكمة
ً
تطالب باالإالة ،مؤكدا أنه سيقوم
بــإعــداد تقرير لمتابعة حيثيات
هـ ـ ــذه اإلزال ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـبـيــت
الشامية.

حفظ ورفض
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،طـ ــالـ ــب «الـ ـبـ ـل ــدي»
الـجـهــاز بــالـتــوضـيــح بخصوص
سـ ــؤال الـعـضــو مـهــا الـبـغـلــي عن
سرقة المناهيل وفرز النفايات من
جانب عمال النظافة ،إذ تساءلت
الـ ـبـ ـغـ ـل ــي ع ـ ــن ع ـ ـ ــدد ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الـ ـمـ ـح ــالـ ـي ــن ل ـل ـت ـق ــاع ــد والـ ــذيـ ــن
يتسلمون بدل نوبات.
وح ـ ـ ـفـ ـ ــظ ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس شـ ـك ــوى
أه ــال ــي ال ـش ــري ــط ال ـس ــاح ـل ــي فــي
«أبــوالـحـصــانـيــة» و»الفنيطيس»
حـ ـ ــول م ـخ ــال ـف ــات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة

ً
التجارية بهما ،محيال للجهاز
شـكــوى أصـحــاب قسائم سكراب
أمـغــرة بشأن قــرار النقل للموقع
الجديد في منطقة النعايم لسوء
الموقع وعدم مالءمته للنشاط.
ورف ـ ـ ــض «ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي» ال ـش ـك ــوى
المقدمة من أهالي شــارع غسان
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ــدوح ـ ــة ق  ،1حـيــث
يعترضون على إقامة منشأة أو
دور للعبادة في االرتداد المقابل
ل ـم ـنــازل ـهــم ،ف ــي وق ــت وافـ ــق على
ط ـل ــب وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف زح ــزح ــة
م ـ ـس ـ ـجـ ــد م ـ ـخ ـ ـصـ ــص ب ـم ـن ـط ـق ــة
الفحيحيل ق .119
وأجــل المجلس بــت الــرد على
س ــؤال الــرئـيــس أســامــة العتيبي
بـ ـش ــأن ت ـط ــوي ــر م ـن ـط ـقــة أس ـ ــواق
ً
ال ـم ـبــارك ـيــة ،مـكـتـفـيــا ب ــال ــرد على
مقترح العضو عبدالله المحري
بـ ـش ــأن الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى تـسـمـيــة
ال ـ ـشـ ــوارع والـ ـض ــواح ــي خـ ــال 3
ً
سـنــوات ،ومطالبا الجهاز بالرد
عـلــى س ــؤال الـعـضــو عـبــدالـســام
الرندي الخاص بتقارير النفايات،
وكـ ــذلـ ــك س ـ ـ ــؤال ال ـع ـض ــو مـشـعــل
ال ـح ـم ـضــان ب ـش ــأن االش ـت ــراط ــات
الخاصة لتراخيص صاغة الذهب
بمزيد من التوضيح.

●

جورج عاطف

ك ـش ـف ــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة
للتنمية االجـتـمــاعـيــة فــي وزارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة هـ ـن ــاء
ال ـه ــاج ــري ان ال ـ ـ ــوزارة اسـتــدعــت
رئيس الجمعية الكويتية لحماية
البيئة وجدان العقاب الستيضاح
بعض االمور المتعلقة بمشاركة
ال ـج ـم ـع ـي ــة فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر اطـ ـ ــراف
اتفاقية االت ـجــار الــدولــي بــانــواع
الـنـبــاتــات والـحـيــوانــات الفطرية
المهددة باالنقراض والــذي عقد
في جنيف بسويسرا خالل الفترة
من  17الى  28أغسطس الماضي.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري ف ــي

ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ان م ـشــاركــة
الجمعية في هذا المؤتمر الدولي
ك ــان ــت ب ـمــواف ـقــة وزارة ال ـش ــؤون
ضمن وفد دولة الكويت الرسمي.
واش ــارت الــى ان صــورة عضو
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـمــايــة
البيئة امام اعالم الدول المشاركة
ام ــر طـبـيـعــي ح ـيــث ان الـمــؤتـمــر
ي ـضــم  183دول ـ ــة م ـع ـت ـمــدة لــدى
منظمي ا لـمــؤ تـمــر وان الجمعية
ل ــم ت ـم ــارس اي ن ـش ــاط سـيــاســي
خالل مشاركتها في هذه الفعالية
وانحصرت مشاركتها في االمور
البيئية التي تهتم بها الجمعية
وفـقــا لــاهــداف الـتــي اشـهــرت من
اجلها.

ً
«اتحاد التعاونيات» 752 :موظفا
من «البدون» في الجمعيات
اعلن اتحاد الجمعيات التعاونية ،أمس ،ان عدد المقيمين بصورة
غير قانونية العاملين لديها  752موظفا حتى نهاية .2018
وقال رئيس اللجنة االعالمية والعالقات العامة باالتحاد صالح
العازمي لـ «كونا» ان جمعية مدينة سعد العبدالله حلت بالمرتبة
األولى في توظيف  112منهم ،تلتها جمعية مدينة جابر االحمد
بـ 47موظفا ثم جمعية النسيم بـ  42موظفا.
واضاف العازمي ان جمعية االندلس والرقعي جاءت بالمرتبة
الــرابـعــة ب ـ  37موظفا ثــم جمعية الـجـهــراء ب ـ  34موظفا وجمعية
الصليبية بـ  33موظفا وتــوزع الباقون على الجمعيات األخــرى،
مبينا ان عدد الجمعيات المشاركة في آلية التوظيف بلغ  46جمعية.
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«االئتالفية» تفوز باتحاد ًالجامعة رغم التراجع
و«المستقلة» تكسب مزيدا من األصوات

سلة أخبار
اتفاقية تعاون بين «نفط
الكويت» و«أبحاث الجامعة»

ّ
ً
الفارق يتقلص بين القائمتين إلى  2092صوتا
حمد العبدلي

حصدت القائمة االئتالفية
في انتخابات االتحاد الوطني
لطلبة جامعة الكويت
 %56.15من األصوات،
و«المستقلة»  ،%39.52في
حين حصلت «اإلسالمية»
على  %2.34و«الوسط
الديمقراطي» على .%2.00

ّ
ق ــلـ ـص ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة
الفارق بينها وبين تحالف القائمة
االئتالفية واالتحاد اإلسالمي من
ً
 4031صوتا ،العام الماضي ،إلى
ً
 2092ص ــوت ــا ،أم ــس األول ،بعد
فوز األخيرة في انتخابات الهيئة
اإلداريـ ــة لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت – فرع الجامعة ،وحصولها
ً
على  7063صوتا ،بنسبة ،%56.15
في حين حصلت «المستقلة» على
 4971ص ــوت ــا ،بـنـسـبــة ،%39.52
و«اإلس ــام ـي ــة» عـلــى  294صــوتــا،
ً
تـمـثــل  ،%2.34وأخـ ـي ــرا «الــوســط
الديمقراطي» بحصولها على 251
صوتا ،بنسبة .%2.00
وبقراءة النتائج نجد أن القائمة
اإلسالمية انخفضت  16صوتا عن
العام الماضي ،الــذي حصلت فيه
على  310أصــوات ،في حين زادت
أصوات قائمة الوسط الديمقراطي
ً
هذا العام بواقع  17صوتا.
وعند المقارنة مع نتائج األعوام
السابقة نلحظ انخفاض أصوات
الـقــوائــم الطالبية ،نتيجة عــزوف
كثير مــن الطلبة عــن التصويت،
وتفضيلهم المشاركة في انتخابات
الـجـمـعـيــات ،فـفــي ال ـعــام الماضي

حصل تحالف القائمة االئتالفية
واالتـ ـح ــاد اإلس ــام ــي عـلــى 8027
ً
صوتا ،بينما حصلت «المستقلة»
على  3996و«اإلسالمية» على 310
و«الوسط الديمقراطي» على .234
وفي  2015جمعت «االئتالفية»
 8359صـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ــا ،و ف ـ ـ ـ ـ ــي 2016
ً
حـ ـص ــدت  8628صـ ــوتـ ــا ،بـيـنـمــا
ً
نجد انخفاضا ملحوظا للقائمة
المستقلة خــال األعـ ــوام الثالثة
األخيرة ،ففي عام  2015حصلت
ع ـلــى  5961ص ــوت ــا ،وفـ ــي 2016
على  ،5360بينما انخفضت في
ً
االنتخابات األخيرة  158صوتا،
ولم تكن القائمة االسالمية أفضل
ً
حـ ــاال ،إذ حصلت فــي ع ــام 2015
ع ـل ــى  534صـ ــوتـ ــا ،وف ـ ــي 2016
على  ،480وانخفضت هــذا العام
الى .395
وأخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ت ـ ــأت ـ ــي «ال ـ ــوس ـ ــط
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ،الـ ـت ــي ت ـع ــد أك ـثــر
الـ ـق ــوائ ــم انـ ـهـ ـي ــارا خـ ــال األعـ ـ ــوام
السابقة ،إذ حصلت في عام 2015
ً
على  215صوتا وفي  2016ارتفعت
الــى  ،242في حين انخفضت هذا
ً
العام الى  225صوتا.
ون ـ ـ ـجـ ـ ــد كـ ـ ــذلـ ـ ــك أن ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق

جانب من عمليات الفرز أمس األول
ّ
ك ـ ــان ت ـق ــل ــص ب ـي ــن «االئـ ـت ــافـ ـي ــة»
و«المستقلة» في  2017إلى 3039
ً
ص ــوت ــا ،بـ ـ  8241ص ــوت ــا لــأولــى
م ـق ــاب ــل  5202ل ـل ـث ــان ـي ــة ،بـيـنـمــا
حصلت القائمة اإلسالمية التي
ً
ح ـل ــت ث ــال ـث ــة ع ـل ــى  395ص ــوت ــا،
وج ـ ــاءت «ال ــوس ــط الــديـمـقــراطــي»
ً
رابعة بـ  225صوتا.
وم ــن الـمــاحــظ فــي انتخابات
هذا العام مقاربة أعــداد من أدلوا
ب ــأص ــوات ـه ــم ف ـي ـهــا ألع ـ ــداد ال ـعــام

الماضي ،إذ بلغت  12ألفا و746
ص ــوت ــا ص ـح ـي ـح ــا مـ ــن م ـج ـمــوع
الطلبة المقيدين في الجامعة.

انقسام في «اآلداب» و«التربية»
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد مــراقـبــون
لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة أن «كـلـيــة
اآلداب ان ـق ـس ـمــت ال ـ ــى نـصـفـيــن،
لنجد استمرار سيطرة االئتالفية
عـلــى ص ـنــدوق الـطـلـبــة ،فــي حين

استمرت سيطرة المستقلة على
صندوق الطالبات ،بخالف العام
الماضي الذي سيطرت فيه األولى
على صندوق الطلبة والطالبات»،
الفتين إلى أن ذلك يرجع الى كثرة
االن ـش ـقــاقــات ف ــي ص ـفــوف قــائـمــة
التآلف التي تعود إلى «االئتالفية».
وق ـ ــال ال ـم ــراق ـب ــون إن تـحــالــف
االئ ـتــاف ـيــة واالتـ ـح ــاد االســامــي
حافظ على سيطرته على صندوق
كلية الـتــربـيــة (طـلـبــة) ه ــذا الـعــام،

ك ـم ــا اس ـت ـط ــاع ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
صندوق واحــد في الطالبات ،في
حـيــن حــافـظــت «الـمـسـتـقـلــة» على
الصندوق اآلخر لمصلحتها.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــوا« :ك ـ ــذل ـ ــك اس ـت ـط ــاع
التحالف انتزاع صندوق الطلبة
وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
اإلداري ـ ـ ــة ،ال ـتــي تـعــد أح ــد معاقل
القائمة المستقلة ،إذ تسيطر على
مـقــاعــد الهيئة اإلداري ـ ــة لجمعية
العلوم اإلدارية».

لقاء تنويري لمستجدي « »AOUالخميس طلبة « »GUSTيختارون ممثليهم
في انتخابات الرابطة اليوم

أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ش ــؤون
ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
المفتوحة بالكويت ( ،)AOUمها
األصـقــه ،تنظيم الـيــوم التنويري
المفتوح للطلبة المستجدين الذين
تــم قبولهم فــي الفصل الــدراســي
األول للعام الجامعي ،2020 /2019
ي ــوم الخميس ( 19ال ـج ــاري) ،من
الحادية عشرة ظهرا حتى الثالثة
عـ ـص ــرا ،ب ـمــدخــل فـ ــرع ال ـجــام ـعــة،
ب ـم ـش ــارك ــة م ـج ـل ــس ال ـج ــام ـع ــات
الخاصة ،وبرنامج إعــادة هيكلة
القوى العاملة ،والجهاز التنفيذي
للدولة ،والمنظمة الدولية للهجرة،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع األقـ ـ ـس ـ ــام
األكــاديـمـيــة واإلداريـ ــة والمجلس
واألندية الطالبية.
وأوضحت األصقه ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن اللقاء التنويري
س ـي ـكــون لـجـمـيــع الـمـسـتـجــديــن،
بمختلف تخصصاتهم ،مؤكدة
في الوقت ذاتــه أهمية هذا اليوم،
الذي يمثل نقطة االنطالق للطالب
المستجد ،لما يحتويه من إجابة
ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن االس ـت ـف ـس ــارات
واألسئلة.
وذك ـ ـ ــرت أنـ ــه يـ ـش ــارك ف ــي ه ــذا
اليوم العديد من األقسام اإلدارية،

مها األصقه

الـتــي تـتـعــاون مــع الـطــالــب بشكل
مباشر ،كقسم القبول والتسجيل،
وقسم االمتحانات ،ووحدة التعليم
وال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وي ـت ـخ ـل ـلــه ش ــرح
ألنظمة الطالب التي يستخدمها،
كـنـظــام مـعـلــومــات الـطــالــب (،)SIS
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـي ــح ت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـمـ ــواد
ال ــدراس ـي ــة ،ودفـ ــع ال ــرس ــوم ،ومــن
خ ــال ــه أي ـض ــا يـسـتـطـيــع الـطــالــب
معرفة خطته الدراسية.
ودع ـ ــت األص ـق ــه الـمـسـتـجــديــن
إلــى الحضور وااللـتــزام بمواعيد
محاضراتهم ،لما في ذلك من فائدة

لهم لمواصلة دراستهم دون تعثر،
مؤكدة أن قبولهم بفرع الجامعة
يـمـثــل نـقـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي حـيــاتـهــم
ال ـم ـه ـن ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة وال ـع ـم ـل ـيــة،
حيث إن دراستهم ال تتعارض مع
كونهم موظفين ومعيلين ألسر ،أو
كحديثي تخرج مقبلين على حياة
جامعية ومتفرغين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ال ـج ــا ُّم ـع ــة
تتيح مــرونــة فــي اختيار الشعب
الدراسية ،بما يتناسب مع أوقات
ال ـ ـف ـ ــراغ ل ـل ـط ــال ــب عـ ـب ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
المدمج ،هــذا النظام الفريد الذي
تقدمه الجامعة ،وتتميز به كأحدث
أنظمة التعليم العالمية ،متزامنة
في الوقت ذاتــه مع حصوله على
شهادة تحمل االعـتــراف المحلي
والعالمي عبر منح فرع الجامعة
لـخــريـجـيـهــا ش ـهــادت ـيــن؛ ش ـهــادة
يحصل عليها محليا من مجلس
الجامعات الخاصة بوزارة التعليم
العالي ،وشهادة معتمدة عالمية
ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن ال ـج ــام ـع ــة
البريطانية المفتوحة المرتبطة مع
الجامعة العربية المفتوحة كشريك
أكاديمي في التنمية والتطور.

القائمة المستقلة تبحث عن تجديد الفوز ...و«الوسط» تسعى للتغيير
●

حمد العبدلي

يـتـجــه ط ــاب وطــال ـبــات جــامـعــة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)GUSTصباح اليوم،
الخ ـت ـيــار ممثليهم فــي انـتـخــابــات الــرابـطــة
الطلبة ،التي تتنافس عليها القائمة المستقلة
وقائمة الوسط الديمقراطي ،وسيتم فتح باب
االقتراع من الساعة التاسعة صباحا وحتى
الرابعة عصرا.
وي ــرى مــراقـبــون أن انـتـخــابــات هــذا العام
قد ال تختلف عن انتخابات العام الماضي،
خ ــاص ــة م ــع غ ـي ــاب قــائ ـمــة  ،١٩٦٢ال ـت ــي من
الـمـتــوقــع أن تـتـجــه أصــوات ـهــا بـيــن الـقــوائــم
المتنافسة ،وتزيد فيها حدة التنافس بين
القائمتين المستقلة والوسط الديمقراطي،
فـ «المستقلة» تسعى لتحقيق فوزها ال ـ 17
على التوالي.
وفي هذا السياق ،أصدرت اإلدارة الجامعة
ق ــرارا بإيقاف الــدراســة بعد الساعة الرابعة
عصرا ،ومنع دخول جميع الطلبة داخل الحرم

الجامعي ،وهــو تــم تطبيقه الـعــام الماضي،
تجنبا لحدوث أي مشاكل أو مشاجرات ،كما
حصل قبل عامين ،وذلك حفاظا على األمن،
وأن تكون عملية الفرز أكثر سرية ،ويتم إعالن
النتائج عن طريق الموقع الرسمي للجامعة.
وفي انتخابات العام الماضي ،فازت بها
القائمة المستقلة بفارق بلغ  353صوتا ،إذ
حصلت على  1140صوتا ،مقابل  787صوتا
للوسط الديمقراطي.

الجمعية العمومية
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ع ـق ــدت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة
السابقة لرابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا جمعيتها الـعـمــومـيــة عند
الـســاعــة الثامنة مــن صـبــاح أم ــس ،لمناقشة
التقارير اإلدارية والمالية للرابطة خالل العام
النقابي السابق ،وسط حضور طالبي خفيف،
بسبب ا لــو قــت المبكر للجمعية العمومية،
على الرغم من إيقاف اإلدارة الجامعية جميع

المحاضرات الدراسية من الساعة التاسعة
صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا،
للسماح للطلبة بالحضور والـمـشــاركــة في
الجمعية.
وق ــال مـنـســق الـقــائـمــة الـمـسـتـقـلــة ،محمد
الـ ـكـ ـن ــدري ،إن ال ـق ــائ ـم ــة ح ـق ـقــت ال ـع ــدي ــد مــن
الــواجـبــات الـكـبـيــرة خــال قـيــادتـهــا لالتحاد
طوال  16عاما ،مؤكدا أن ثقة الجموع الطالبية
المتجددة كل عام بالقائمة دافع رئيسي في
تقديم خدمات جديدة للطلبة.
وذكر أن شعار القائمة هذا العام هو «قصة
لكل جيل» ،وذلك إلعطاء نبذة لألجيال بتاريخ
القائمة المستقلة بجامعة الخليج الممتد
لـ 17عاما متواصلة منذ إنشائها عام .2002
ووعــد الكندري الجموع الطالبية بمزيد
م ــن ال ــواج ـب ــات وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي ت ـصــب في
مصلحتهم فــي حــال تجديد الثقة بالقائمة
للعام الـ  17على التوالي ،داعيا جميع الطلبة
للمشاركة في العرس الديمقراطي واختيار
من يمثلهم في قيادة الرابطة.

بحث وفد من شركة نفط
الكويت ( )KOCمع مكتب
نائب مدير الجامعة لألبحاث
استكمال التنسيق بشأن
اتفاقية التعاون في مجال
البحث والتنمية االستراتيجية
ً
الموقعة مؤخرا بين الطرفين.
وناقش الطرفان خالل الزيارة
آلية بدء تنفيذ المشروع على
الصعيدين المالي واإلداري،
وعملية التعاون بين الطرفين
فيما يخدم البحث والتطوير
والتنمية الشاملة.
يذكر ان االتفاقية التي مدتها
خمس سنوات تهدف الى
التعاون في مجال المكامن
والنفط الثقيل والغاز
الطبيعي ،كما تهدف إلى
نقل التكنولوجيا والمعرفة
وتطوير القدرات في البحث
والتطوير.

لقاء تنويري لمعرض
التصميم الهندسي
نظم مركز التدريب الهندسي
والخريجين في كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكويت اللقاء التنويري
لمعرض التصميم الهندسي
الـ  37في قاعة المحاضرات
الكبرى بكلية الهندسة
والبترول في حرم جامعة
الكويت  -مدينة صباح السالم
الجامعية.

ورشة تفعيل البريد
اإللكتروني بـ «الطبية»

عقدت كلية العلوم الطبية
المساعدة بجامعة الكويت
الورشة التعريفية الخاصة
بتفعيل البريد اإللكتروني
للطلبة المستجدين الذين
يمكنهم استخدام أنظمة
الجامعة اإللكترونية وكل ما
يتعلق بالطالب سواء تسجيل
الجدول الدراسي أو طرق
البحث االلكترونية العلمية.
وحاضر في الدورة فريق عمل
مشروع أوفيس  365التابع
لمكتب نائب مدير الجامعة
لتقنية المعلومات.

البديوي :ابتكار األفكار البحثية أهم
أهداف «الدراسات العليا»
أكد عميد كلية الدراسات العليا في جامعة
ال ـكــويــت د .ب ــدر ال ـب ــدي ــوي ،أن ال ـح ـصــول على
شهادة الدراسات العليا له عدة أهداف قد يكون
أهـمـهــا ابـتـكــار األف ـكــار الـبـحـثـيــة ،الفـتــا إل ــى أن
األصل في الدراسات العليا ،خصوصا في دول
العالم األول والثاني أنها مراكز بحث وابتكار.
ً
جــاء ذلــك خــال تنظيم الكلية لقاء تنويريا
للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2020/2019
على مـســرح صـبــاح الـســالــم بــالـحــرم الجامعي
ال ـخ ــال ــدي ــة ،ب ـح ـضــور د .ال ـب ــدي ــوي ،والـعـمـيــدالمساعد للشؤون الطالبية د .فيصل الكندري،
والعميد المساعد للشؤون األكاديمية د .خالد
الفضالة ،والعميد المساعد لشؤون التخطيط
والتطوير دُ .سجى بوخمسين ،ورؤساء المجال،
ومديري البرامج ،وعدد من الطلبة المستجدين.

االنسحاب الجزئي
من مقررات
«التطبيقي»  2أكتوبر
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
أن آخ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــوم ل ــان ـس ـح ــاب
الـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات
الدراسية سيكون  2أكتوبر
المقبل.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ش ــدد
المعهد الصناعي بالشويخ
عـلــى الـمـتــدربـيــن ب ـضــرورة
تـفـعـيــل ال ـب ــري ــد االك ـتــرون ــي
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـه ــم
عـ ـل ــى أجـ ـه ــزتـ ـه ــم ال ــذكـ ـي ــة،
حـيــث سـيـتــم إرسـ ــال جميع
اإلعالنات واألخبار بهم عن
طريق البريد اإللكتروني.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة
التمريض تــوزيــع الـجــداول
الـثــابـتــة وتـفـعـيــل حـســابــات
الطلبة المستجدين.

وت ـط ــرق إل ــى رؤي ــة ال ـكــويــت  ،2035السيما
في المحور األول المعني بـ «تطوير االقتصاد
ال ـكــوي ـتــي ت ـجــاه االق ـت ـص ــاد ال ـم ـعــرفــي الــرقـمــي
وم ـت ـط ـل ـبــاتــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة» ،والـ ــرابـ ــع الـمـتـعـلــق
بـ»تطوير العنصر البشري في إطار االقتصاد
المعرفي الــرقـمــي ومــرتـكــزه الرئيسي التعليم
وم ـعــال ـجــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـتــركـيـبــة
السكانية واختالالت سوق العمل» ،مشيرا إلى
أن هذين المحورين انعكسا على رؤية جامعة
الكويت.
ك ـم ــا تـ ـط ــرق إل ـ ــى ق ـض ـيــة ت ـص ـن ـيــف جــامـعــة
الكويت ،مشيرا إلــى اهتمام اإلدارة الجامعية
بهذه القضية الستقطاب أعضاء هيئة تدريس
على قدر من التميز واستقطاب التمويل ألبحاث
الجامعة من جهات خاصة وحكومية.

ةديرجلا
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«الحلم بكويت حديثة»

كتاب
٦-٣

قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط (1940 - 1930م)

المجلس البلـدي الثاني يفتتح أعماله بإقرار قانون البلدية لطبعه ونشره
ّ
لنشأة ّ
بلدية الكويت في مرحلة ما ْقبل النفط مالبسات ودواع تطلبت
وجودها ،يرصدها هذا الكتاب الذي كتب مخطوطته الراحل
محمد صقر المعوشرجي ،المدير العام األسبق لبلدية الكويت طوال
فترة السبعينيات ،ونائب رئيس المجلس البلدي في النصف األول
ً
من الثمانينيات ،ووزير األوقاف من  1991إلى 1992م ،مسجال
مشاهدات رغب في تدوينها بحكم معاصرته لحقبتي الكويت
والبلدية ،قبل النفط وبعده.
في مكتبة المعوشرجي ،رحمه الله ،عثرت أسرته على مخطوطة هذا
روايته لقصة نشأة البلدية ،فسعت
الكتاب الذي أودع فيه صاحبه ً
إلى جمع مادته ونشرها ،إسهاما منها في زيادة الوعي بما شهدته
الكويت من ّ
تقدم وازدهار كانت البلدية النواة األولى لتنفيذهما.

الجلسة االفتتاحية
للمجلس الثاني
شهدت انتخاب
مدير البلدية وفاز
بهذا المنصب
سليمان العدساني
بحصوله على 10
أصوات

ْ
إعالن يحذر َمن
يشتغلون ببيع
وشراء الذهب من
الشراء إال ممن
يعرفونه

في بداية إيصال
الكهرباء للمباني
كانت أسالك
التمديدات مكشوفة
ُ ّ
ومعلقة في البيوت
أو على أعمدة
الخشب

في تمهيده لهذا الكتاب ،الذي تنشره «الجريدة» على عدة حلقات
بتصرف يسير ،والذي حرره ووثقه بدر ناصر الحتيتية المطيري ،يحدد
المعوشرجي منهجه ،فيذكر أنه يثبت اإلعالنات الصادرة عن البلدية
بتسلسلها الزمني بين عامي  1930و1940م ،مع التعقيب على
أغلبها بآرائه الشخصية.
يبدأ الكتاب الصادر عن دار مطابع الخط  -الكويت ،سنة  ً ٢٠١٩بإلقاء
نظرة على أوضاع الكويت قبل نشأة البلدية عام  ،1930متطرقا إلى
الطابع العمراني ،واألحوال المعيشية ،والمشهد الثقافي حينئذ ،ثم
يخلص إلى صلب كتابه باستعراض المجالس البلدية الخمسة األولى،
وما صدر عنها من إعالنات ،مؤرخة بالتاريخ الهجري ،الذي كان هو بدر ناصر الحتيتة المطيري
التاريخ الرسمي في الكويت حتى عام  .1960وإلى الحلقة الثالثة:

بعد إصدار الروبية
التي تحمل صورة
الملكة فكتوريا
وهي تلبس التاج
قررت البلدية
إلغاء القديمة
التي تحتوي على
صورتها بال تاج

المجلس البلـدي الثاني
1934-1932م
إ ع ـ ـ ـ ــان (  18 )23ا لـ ـمـ ـح ــرم
1351هـ
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ح ـ ـلـ ــول الـ ـ ـ ــدورة
ض ــاء مجلس
االن ـت ـخــاب ـيــة ألع ـ ُ
البلدية وجــب أن نشعر الذين
ّ
ُبلغوا لالنتخاب بصفته ،وهو
ّ
أن الناخب ي ــدون أسـمــاء ستة
أنفار ممن يقع عليهم اختياره
ومن هو حائز الصفات اآلتية،
ثــم ُيـمـضــي قائمته ويـ ّ
ـؤرخـهــا
وي ـض ـع ـهــا ف ــي ظ ـ ــرف مـخـتــوم
ويجلبها لدار البلدية ليودعها
ّ
المعد
فــي صـنــدوق االنـتـخــاب
لذلك.
شـ ـ ــروط ال ـع ـض ــو :أن ي ـكــون
ً
ً
ً
ً
وطـنـيــا صــادقــا أمـيـنــا متصفا
ً
ب ــالـ ـع ــدال ــة الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،م ــال ـك ــا
ل ـحــواســه ب ـت ـمــام ـهــا ،ف ــي نحو
الثالثين مــن العمر فــأكـثــر ،أال
ي ـكــون م ــن ال ــذي ــن أف ـل ـســوا ولــم
يـسـتــرجــع اع ـت ـب ــاره ،أال يـكــون
ً
مستخدما عند حكومة أجنبية
ولــو بـصــورة مؤقتة ،أال يكون
قد سبق عليه الحكم بالتشرد،
ً
أال يكون مدعيا تابعية حكومة
أ ج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وال م ـ ـ ــن م ــو ظـ ـف ــي
ال ـح ـك ــوم ــة ،وال م ــن مـتـعـهــدي
ً
(م ـق ـن ـطــري) ال ـب ـلــديــة أو كـفـيــا
لها وال المتعهدين ،أال يكون
ً
مـتـعـهــدا لـجـبــايــة أي رس ــم من
رسوم البلدية.
وعلى الناخبين أن يعلموا
أن األعـضــاء الــذيــن قـضــوا مدة
ً
ع ـضــوي ـت ـهــم ال ـس ــال ـف ــة ج ــائ ــزا
إعادة انتخابهم ومنهم المدير
وهـ ـ ــم :ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ب ــن ب ـحــر،
مـشـعــان الـخـضـيــر ،يــوســف بن
عـيـســى ،سـلـيـمــان الـعــدســانــي،
نـ ـص ــف الـ ـنـ ـص ــف ،خ ـل ـي ـف ــة بــن
ش ــاهـ ـي ــن ،سـ ـي ــد عـ ـل ــي ال ـس ـيــد
سليمان ،محمد األحمد الغانم،
أح ـمــد ال ـف ـهــد ال ـخ ــال ــد ،يــوســف
الـحـمـيـضــي ،أح ـمــد ب ــن محمد
حسين معرفي.
إن مـ ّـدة قبول وضــع األوراق
االنتخابية بالصندوق المذكور
هـ ــي مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه إل ـ ــى مـضــي
ً
 15ي ــوم ــا وه ــو م ــا ي ـص ــادف 3
ص ـف ــر 1351هـ ـ ـ ـ ــ ،وعـ ـن ــد نـهــايــة
هــذا الـتــاريــخ ُيفتح الصندوق
إلحصاء األصوات.
التعليق:
ُيخطر هذا اإلعالن الجمهور
بأن ّ
مدة المجلس البلدي األول
(وهـ ـ ـ ـ ّـي سـ ـنـ ـت ــان) ق ـ ــد ان ـت ـه ــت،
وي ــوض ــح ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي يتم
بـ ـه ــا ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـمــن
يـخـتــار هــم لعضوية المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي فـ ــي دورت ـ ـ ـ ــه ال ـث ــان ـي ــة
للعامين الهجريين .1352-1351
ويشرح الشروط ّالتي يجب أن
ّ
تـتــوفــر فــي ال ـمــرشــح ،ث ـ ّـم يذكر
أسـمــاء األعـضــاء الــذيــن انتهت
مـ ّـدة عضويتهم ،وجــواز إعادة
ّ
ويحدد مكان وضع
انتخابهم،
أوراق االنتخاب ،وتاريخ انتهاء
موعد االنتخاب .رعى الله تلك

محمد صقر المعوشرجي
التعليق :صــدر هــذا اإلعــان
ً
حفاظا على األخــاق واآلداب،
إنـهــا البلدية وأي ــام ازدهــارهــا
وش ـم ــول ن ـفــوذهــا وتـجــاوبـهــا
مع حاجات المجتمع في ذلك
ال ــوق ــت ،وب ــره ــان ع ـلــى م ـقــدرة
المسؤولين على التغلب على
ّ
وتكرر
المعوقات على كثرتها.
هذا اإلعالن في األعياد التالية.

إعالنات عام 1352هـ

مشعان الخضير الخالد

مشاري الحسن البدر

سيد علي سيد سليمان الرفاعي

األيــام التي كانت الرجال فيها
ً
ً
أهال للثقة وعنوانا لإلخالص.
استمرت انتخابات المجلس
ال ـب ـل ــدي ال ـث ــان ــي ق ــراب ــة نصف
ال ـش ـه ــر ،وتـ ــم إب ـ ــاغ ال ـفــائــزيــن
بعضوية المجلس في  5صفر
 1351ه ـ ـ ـ  9ي ــو نـ ـي ــو 1932م.
ويبدو أن التنافس االنتخابي
ً
ك ـ ــان م ـ ــوج ـ ــودا م ـم ــا ّأدى إل ــى
تـنـ ّـحــي الـلـجـنــة الـمـشــرفــة على
االنتخابات قبل فتح الصناديق
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات وإع ـ ـ ـ ـ ــان
الـفــائــزيــن .كــان عــدد الناخبين
ً
المشاركين  250ناخبا صوتوا
لتسعة عـشــر مــر ش ـحــا ،بينما
ك ــان ع ــدد األع ـض ــاء الـمـطـلــوب
انتخابهم  .12وكانت النتيجة
كاآلتي:
سـلـيـمــان خــالــد الـعــدســانــي
( 174صوتا) ،السيد علي السيد
سليمان ( 173صوتا) ،الشيخ
ي ــوس ــف بـ ــن ع ـي ـس ــى ( صــوتــا
 ،)163مـحـمــد األح ـم ــد الـغــانــم
( 113صوتا) ،نصف اليوسف
ال ـن ـصــف ( ،)111أح ـم ــد الـفـهــد
الخالد ( 102صــوتــا) ،مشعان
الـخـضـيــر ( 101ص ــوت ــا) ،عبد
الرحمن بــن بحر ( 87صــوتــا)،
خ ـل ـي ـف ــة ب ـ ــن ش ــاهـ ـي ــن ال ـغ ــان ــم
( 83ص ــوت ــا) ،يــوســف الصالح
الحميضي ( 53صوتا) ،مشاري
الروضان ( 41صوتا) ،مشاري
الحسن البدر ( 36صوتا)؛ وقد
فــاز هــؤالء بعضوية المجلس
البلدي في دورته الثانية.
جرى في الجلسة االفتتاحية
لـلــدورة الثانية انتخاب مدير
الـ ـبـ ـل ــدي ــة م ـ ــن بـ ـي ــن األع ـ ـضـ ــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن ،وف ـ ـ ــاز بــال ـم ـن ـصــب
باالنتخاب سليمان العدساني
وحصل على  10أصوات.
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ــورة أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
المجلسي الثاني في  16صفر
1351هـ ا(يونيو 1932م) أن ّ
أقر
طبع قانون البلدية لنشره.

عـنــد مـفـتــرق ال ـطــرق والسكيك
الـ ـض ـ ّـيـ ـق ــة ،وم ـ ــن ي ـخ ــال ــف ذل ــك
يـ ـع ــاق ــب وتـ ـ ــوقـ ـ ــف داب ـ ـ ـتـ ـ ــه مــع
الغرامة.
ال ـت ـع ـل ـيــق :كـ ــان ال ـس ـق ــاؤون
يـ ـنـ ـقـ ـل ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وال ـ ـحـ ـ ّـمـ ــارة
ينقلون الـعـلــف وال ـم ــواد التي
تجلبها الـسـفــن الـشــراعـيــة من
الفرضة إلى أماكن بيعها على
الجمهور.

ّ
يعرضون أنفسهم لعدم سماع
شكاياتهم بهذا الخصوص.
التعليق :ينبه اإل ع ــان إلى
عدم إعارة المصاغات وكان من
عادة األغنياء إعارة المصاغات
خاصة بمناسبة حفالت الزواج
ألن الغالبية العظمى من الفقراء
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون م ـصــاغــات
يزينون بها عروسهم ،ويتبين
م ـ ــن ن ـ ــص اإلعـ ـ ـ ـ ــان أن ه ـن ــاك
ض ـ ـعـ ــاف ن ـ ـفـ ــوس ت ـ ـسـ ـ ّـول لـهــم
أنفسهم الغش والتالعب فيما
يستعيرونه.

إعالن ( 1 )25ربيع أول
ال ي ـج ــوز ب ـع ــد ص ـ ــدور ه ــذا
اإلعـ ـ ـ ــان أله ـ ــل ال ـح ـم ـي ــر ال ـتــي
تحمل الجت والچوالن وكذلك
ّ
ل ـل ـس ــق ــائ ـي ــن أن يـ ـس ــرع ــوا فــي
س ـيــرهــم بــال ـطــرق وخـصــوصــا
فــي رجوعهم إلــى ِّ
السيف غير
ً
ّ
محملين ،نظرا لما يحدث ذلك
مــن مــزاحـمــة ال ـنــاس ودهسهم

إ ع ـ ـ ـ ــان (  21 )29جـ ـم ــادى
اآلخرة 1351هـ
ب ـم ــا أن ال ـم ـق ـب ــرة ال ـقــدي ـمــة
ً
ال ــواق ـع ــة ج ـنــوبــا ع ــن ب ـيــت بن
عـ ـب ــدالـ ـس ــام والـ ـ ـت ـ ــي ي ـش ـتــرك
فــي الــدفــن فيها الحساوية قد
ام ـت ــأت ول ــم ي ـبــق ب ـهــا متسع
للدفن فمن الواجب أن يتجنب
ال ـنــاس الــدفــن فـيـهــا بـعــد اآلن،
وكــل مــن نعلم أنــه يحفر فيها
ً
ق ـبــرا مــن جــديــد فــإنـنــا نعاقبه
على ذلك ،وقد أوصينا بمراقبة
هــذا األمــر وبمالحظته ،وهذا
إنذار للجميع بأن يتجنبوا
ذلك وأن يدفنوا موتاهم
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــن
ال ـجــديــدت ـيــن األول ــى
ال ـ ـتـ ــي بـ ــال ـ ـقـ ــرب مــن
ح ــوط ــة خ ـل ـي ـفــة بــن
ش ــاه ـي ــن وال ـثــان ـيــة
ً
التي شرقا عنها.
إ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ( 5 )32
شعبان
ي ـ ـ ـجـ ـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ــذيـ ـ ــن
يتعاطون البيع والشراء في
المصاغات الذهب أال يشتروا
ً
شـيـئــا م ــن ذل ــك م ــن أح ــد غير
م ـ ـعـ ــروف ،وهـ ـ ــذا ال ــواج ــب
ّ
ي ــت ــرت ــب ع ـل ــى الـجـمـيــع
وعلى الصاغة بوجهٍ
خاص كيال يخفى.
إع ـ ــان (23 )34
شعبان
ً
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا ل ـ ـت ـ ـكـ ــرر
ال ـ ـش ـ ـكـ ــايـ ــات ف ـي ـمــا
يـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــق بـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــارة
الـ ـمـ ـص ــاغ ــات ال ــذه ــب
وم ــا يـنـتــج ع ــن ذل ــك من
األضرار واالحتيال من رهن
وضياع ،رأينا أن نعلن للناس
أنه ال يجوز إعــارة المصاغات
بعد اآلن ،والذين يخالفون ذلك

إعالن ( 27 )37ذو القعدة
ً
ليكن معلوما لــدى سائقي
ال ـس ـيــارات أن ــه مـمـنــوع عليهم
الـسـيــر داخ ــل ش ــوارع المدينة
بسرعة تزيد عن العشرة أميال
في الساعة ،وإن الذين يخالفون
ذل ــك يـعــرضــون أنفسهم ألشــد
العقوبات مع سحب الرخصة.

روبية أم شوشة

ال ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـمــل
ص ــورة الـمـلـكــة فـكـتــوريــا
وهي تلبس التاج

إعالن ( )38ذو الحجة
ً
ل ـي ـك ــن م ـع ـل ــوم ــا ل ـ ــدى أه ــل
ال ـح ـم ـي ــر ب ــأن ــه غ ـي ــر جــائــز
لهم تأجير حميرهم على
األوالد ف ــي أي ـ ــام الـعـيــد
ل ـل ـم ـســاب ـقــة ك ـم ــا ج ــرت
عـ ـلـ ـي ــه ع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــم ومـ ــن
يخالف ذلك يعاقب.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــق :ص ـ ـ ــدر
اإلعالن بمناسبة اقتراب
عيد األضحى الذي اعتاد
األوالد الصغار فيه تأجير
الحمير مــن أصحابها الذين
يقومون بهذه المناسبة بتزيين
الحمير بالحناء والــوقــوف في
الصفاة أو في مواقع أخرى في
المدينة معروفة لدى الجميع،
ويكون التجمع فيها بمثابة
االحتفال بمناسبة العيد.
ويمنع اإلعــان أصحاب
ال ـح ـم ـيــر م ــن تــأجـيــرهــا
ً
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى س ــام ــة
األطفال (ولكن يبدو أنه
أمر لم ينفذ).
إ عـ ـ ـ ــان (  8 )39ذو
الحجة
ً
ل ـي ـك ــن مـ ـعـ ـل ــوم ــا ل ــدى
ال ـج ـم ـيــع أنـ ــه م ـم ـنــوع على
ّ
تجولهن في األســواق
النساء
أيام العيد ما عدا اللواتي يأتين
لقضاء الحاجيات البيتية ومن
يخالف ذلك يعاقب.

منع الهجرة اإليرانية للكويت
فــي عــام  ،1932كانت الهجرة إلــى الكويت مــن إيــران
وغيرها ظاهرة اجتماعية بادية للعيان وشغلت الناس،
لذا أصدر المجلس في  16أغسطس من هذا العام قرارا
يقضي بمنع كل قــادم من عموم اإليرانيين والمراقبة
ّ
لصدهم عن الدخول إلى البلد.
الشديدة
ً
وتضمن القرار أن يتعهد المدير ما جاء منهم حديثا
ّ
ودخلوا البالد بحكم التسلل إلرجاعهم إلى بالدهم ،مع
تعيين ثالثة أو أربعة مراقبين لمراقبة الساحل عند قدوم
السفن في نواحي البلد ،فضال عن منع صيادي السمك
ً
ً
األجانب من مزاولة الصيد منعا باتا.

البلدية تكافح «الجدري»
انـ ـتـ ـش ــر م ـ ـ ــرض ال ـ ـجـ ــدري
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
م ــن  15يــول ـيــو ح ـتــى نـهــايــة
ديسمبر 1932م .وقــد قــدرت
ال ــوفـ ـي ــات ب ـس ـب ـبــه ب ـحــوالــي
ّ
 3000ش ـخ ــص ،لـ ــذا نــظـمــت
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ح ـ ـم ـ ـلـ ــة ت ـط ـع ـي ــم

مجانية ضـ ّـد ال ـجــدري ،بعد
أن سعت لجلب الدواء الالزم
مــن ال ـع ــراق ،وأصـ ــدرت لذلك
إعالنا للجمهور تحضه على
التطعيم.

ّ
"والحمارة" يحملون الماء
الكنادرة

إعالن ( 20 )40محرم 1352هـ
ً
نحيط العموم علما بوجوب
أخ ـ ـ ّـذ ال ــروبـ ـي ــة إذا ك ــان ــت مــن
ّ
الفضة غير المقلدة ولو كانت
ّ
ترن .أما الروبيات التي ُت َردّ
ال
ّ
فهي (أم شوشة) والمسمى أو
التي فيها صدوع أو أثر عروة
ّ
والمقلدة كيفما كانت.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــق :ي ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ــن
الـمــواطـنـيــن ضـ ــرورة التعامل
بـ ــال ّـ ــروب ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـصـ ـن ــوع ــة مــن
ّ
الفضة ولو كانت ال ترن أي ال
ُ
ً
تعطي رنينا عند اختبارها إما
بطرقها على حجر أو باليد،
ً
وك ــان ه ــذا األس ـلــوب مـعــروفــا.
ُ
أما الروبية التي ال تقبل فهي
الروبية (أم شوشة) وهي التي
عليها صــورة الملكة فكتوريا
بال ّ تاج ،وكان التعامل بها قد
توقف على إثر إصــدار ُ
العملة
الـ ـت ــي ع ـل ـي ـهــا ص ـ ـ ــورة ال ـم ـل ـكــة
فكتوريا وهي تلبس التاج .أما
ّ
المسمى فألنها والمقلدة ُعملة
مزورة ،أو التي بها صدوع ،أو
ُ
التي استعملت كمصاغ وهو
يشير إليها بأن لها عروة.
إ ع ـ ـ ـ ــان (  15 )47جـ ـم ــادى
األولى
ّ
تقرر أن يكون رسم البلدية
الشهري على دكاكين أوقاف
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـ ّـج ـل ــت
ف ــي ال ـب ـلــديــة م ــوج ــب اإلع ــان
المؤرخ  22ربيع األول 1352هـ
واإلعـ ــان الـثــانــي ال ـمــؤرخ 12
ربيع الثاني 1352ه ــ 12 ،آنة،
ّ
تسجل
أمــا الدكاكين التي لم
لوقته حسب اإلعالنين وقبل
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ف ـي ـب ـقــى رس ـم ـهــا
ً
ك ـمــا كـ ــان س ــاب ـق ــا وال ُيـسـ َـمــع
ألصـحــابـهــا طـلــب أو ع ــذر في
طلب التخفيض.
التعليق :هذا اإلعالن ّ
متمم
لـ ــإعـ ــانـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ح ــول
تـخـفـيــض ال ــرس ــوم بــالـنـسـبــة
ل ـل ــدك ــاك ـي ــن الـ ـم ــوق ــوف ــة عـلــى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد ،ودعـ ـ ـ ـ ــوة وك ـ ــاء
ّ
(ن ـ ــظ ـ ــار) ال ــوق ــف لــاس ـت ـفــادة
من ذلك.
إعالن ( 30 )49شعبان
ً
ليكن معلوما لــدى العموم
خطر ّ
مس األسالك الكهربائية
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدودة ف ـ ـ ـ ــوق األع ـ ـ ـمـ ـ ــدة
والمحاذية إلى جدران البيوت
فواجب على العموم أن يعلموا
ً
ذل ــك ج ـي ــدا ،ويـ ـح ــذروا أوالده
ونـ ـ ـس ـ ــاء ه ـ ــم م ـ ــن أن يـ ـم ـ ّـس ــوا
ً
شيئا من ذلــك ســواء باليد أو
بالحديد.
ّ
ال ـت ـع ـل ـيــق :يـ ـح ــذر اإلعـ ــان
المواطنين من العبث بأسالك
الكهرباء أو لمسها ،وكانت
أسالك التمديدات الكهربائية
ُ ّ
ومعلقة بالبيوت أو
مكشوفة
على أعمدة من الخشب وذلك
ف ــي ب ــداي ــة إي ـص ــال الـكـهــربــاء
للمباني في الكويت.
إعالن ( 23 )52رمضان
ً
لـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــا عـ ـن ــد
عـ ـ ـم ـ ــوم م ـس ـت ـع ـم ـل ــي ركـ ـ ــوب
ّ
مؤجريها
(الـبــايـسـكــات) أو
ً
مــن اآلن فـصــاعــدا غير جائز
لهم ركوبها أو تأجيرها على
ً
أحد ما لم يكن الراكب حامال
رخ ـصــة مــن الـبـلــديــة وا َلــذيــن
يخالفون هذا األمر يعاقبون
ب ـم ـصــادرة بــايـسـكــاتـهــم مع
المسؤولية.
التعليق :يطلب اإلعالن من
مستعملي الدراجات الهوائية
والــذيــن يـقــومــون بتأجيرها
للغير أن يتأكدوا من حصول
مــن يستأجر منهم ا لــدرا جــة
على رخصة من البلدية.

مشروع البلدية إلعانة الفقراء
كانت البلدية فــي مجلسها
األول بدأت حملة لجمع ّ
تبرعات
في الداخل والخارج لمساعدة
الكويتيين الـفـقــراء .ويـبــدو أن
ال ـت ـبـ ّـرعــات ال ـتــي ت ــم الـحـصــول
عـلـيـهــا ل ــم تـكــن كــافـيــة لتقديم
م ـع ــون ــات ذات ق ـي ـمــة ل ـل ـف ـقــراء
الكثيرين ،لــذلــك ق ـ ّـرر المجلس
ع ــدم ال ـب ــدء بـتـنـفـيــذ الـمـشــروع
واالتـ ـج ــاه ن ـحــو تـنـمـيــة م ــا تم
الحصول عليه لتكوين رأسمال
لـمـشــروع خـيــري أج ــدى وأكثر
ً
نفعا.
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة
ً
م ـثــار ج ــدل حــولـهــا خـصــوصــا
مع قرب انتهاء والية المجلس
الثاني في ذي الحجة  1352هـ،
والتحضير النتخاب المجلس
ّ
المحرم 1353هـ.
الثالث في
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق الـ ـك ــاشـ ـف ــة
لـهــذا ال ـحــوار الــدائــر والسجال
االنتخابي الــرســالــة الجوابية
ال ـتــي وج ـه ـهــا رئ ـيــس الـبـلــديــة
الشيخ عبدالله الجابر الصباح
إلـ ــى ج ــاس ــم ب ــن مـحـمــد ب ــودي
فــي  20ش ــوال  1352ه ــ ،ومما
جاء فيها:
«حضرة المكرم المحترم:
ً
بـعــد الـتـحـيــة ،جــوابــا على
كـتــابـكــم ّ
األول غـيــر ال ـم ـ ّ
ـؤرخ،
ّ
وكتابكم الثاني ال ـمــؤرخ 16
شوال  1352هـ وما ذكرتموه
بصدد اإلعانة .فنقول أن هيئة
ال ـب ـلــديــة ه ــي أول م ــن افـتـكــر
ف ــي ج ـمــع هـ ــذه اإلعـ ــانـ ــة .وال
شــك أن الهيئة الـتــي افتكرت
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـســألــة وت ـكـ ّـبــدت
ً
ً
فــي سبيل ذ ل ــك شـيـئــا كثيرا
م ــن ال ـع ـنــاء لـهــي أحـ ــرص من
ّ
توجهها إلى
غيرها على أن
مـ ــا ف ـي ــه ال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـع ــام ــة
وخ ــاص ــة م ـص ـل ـحــة ال ـف ـق ــراء.
كما أنــه غير خــاف على أحد
نزاهة هذه الهيئة ومقصدها
الحسن فيما أرادتّ ،
يبرر هذه
الــدعــوى أن اإلعــانــة جميعها
ّ
فتبرعت
كانت ( )6000روبية
ال ـب ـلــديــة ب ــأل ــف روبـ ـي ــة فـكــان
بها المجموع ( )7000روبية
ثـ ــم إنـ ـه ــا ف ـ ــوق ذل ـ ــك ب ـع ــد أن
ّ
ّ
تبين لها قلة الدراهم وكثرة
ال ـف ـق ــراء وص ـع ــوب ــة ال ـتــوزيــع
ّ
ً
فضال عن قلته وعدم فائدته
ق ـ ـ ّـررت تـنـمـيــة ه ــذه ال ــدراه ــم،
ورص ــدت لها ألــف روبـيــة في
كل سنة من صندوق البلدية.
وه ـي ـئــة ه ــذا مـسـعــاهــا وه ــذا
عملها وهذه نواياها لجديرة
باالحترام من ّأهل اإلنصاف؛
فال يقال لها إن ّكم مخطئون،
ّ
إنكم ضالون ،إنكم مجرمون.
ّ
ـاف عـ ـل ــى كـ ـ ــل مــن
ولـ ـي ــس خ ـ ـ ـ ٍ
لــه مـعــرفــة بــالـشــرع أن ــه يأمر
باتباع األصلح...
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـضـ ــر الـ ـجـ ـلـ ـس ــة
التالية في  6ذو القعدة 1352
إرسال كتاب
هـ ،قرر المجلس
ّ
إلــى سمو األمـيــر يــوضــح فيه
ما يقصده المجلس من رأيه
ف ــي االن ـت ـظــار وم ــا وراء ه من
النتائج المفيدة.
واسـ ـتـ ـم ــر تـ ــوزيـ ــع األمـ ـ ــوال
م ــؤج ــا ح ـت ــى ان ـت ـه ــت دورة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ا ُلـ ـث ــان ــي
بنهاية عام  1352هـ ،وأجريت
ان ـت ـخــابــات الـمـجـلــس الـثــالــث
الـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاول ه ـ ــذه ال ـم ـســألــة
بالتفصيل وانتهى أوال إلى أن
يتم بواسطتها إنشاء صيدلية
ً
تعطي الفقير ا لـ ــدواء مجانا
وتأخذ من الغني قيمة الدواء
ف ـق ــط ،ث ــم ن ـظ ــر ف ــي م ــوض ــوع
اإلعانة مرة أخرى بعد مرور 6
أشهرّ ،
وقرر أن يسعى الرئيس
واألعضاء لتنمية دراهم إعانة
الفقر بــأن تضم البلدية لتلك
ً
اإلع ــان ــة س ـنــويــا أل ـفــي روبـيــة
بدال من ألف ،إليجاد صيدلية
وط ـ ـب ـ ـيـ ــب وصـ ـ ـي ـ ــدل ـ ــي ولـ ـك ــي
ً
يـكــون ذ لــك تمهيدا لتأسيس
مستشفى.

زوايا ورؤى
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ماذا بعد طائرات الدرون؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

أشغلتنا السلطتان خالل األسابيع الماضية بما يسمى
"الحسابات الوهمية" في وسائل التواصل االجتماعي وضاع
وقت الناس والجهات الحكومية في البحث والتنقيب واقتراح
أفكار كبيرة للتصدي لما أسموه فتنة الحسابات الوهمية ،لتأتي
واقعة "طائرة درون" لتوقظ الناس وتلفت األنظار إلى ضياع
األولويات الرسمية.
الضجة العظيمة التي أثارها الخبر الصحافي عن تجول
"طائرة درون" فوق قصر سلوى واختراقها األجواء المحلية
فجر السبت الماضي هي ضجة مستحقة ،وردة الفعل الشعبية
المحاطة بالقلق والتوجس من هذا الخبر هي ردة فعل طبيعية
لكل مواطن قلبه على وطنه وأمنه واستقراره.
تــزامــن ه ــذا الـخـبــر الـمـقـلــق مــع حــادثــة االع ـت ــداء اإلرهــابــي
على مصافي النفط في الشقيقة الغالية المملكة السعودية
واضطراب التقارير والروايات في الجهة التي انطلقت منها
ً
الطائرات المعتدية ،وهي من فئة "درون" نفسها ،وإن كانت حقا
قد ّ
مرت فوق األراضي الكويتية قادمة من الشمال أو غير ذلك.
ه ــذه الـنـقـلــة ال ـنــوع ـيــة ف ــي األعـ ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة ون ـشــاطــات
التجسس مــع بــطء ردة الفعل األمنية فــي الكويت س ــواء من
جهة رصد وإيقاف هذه الطائرات الموجهة أو حتى التعامل
اإلعالمي مع ما نشر عن الحادثة ،وغياب المعلومة الرصينة
الـتــي وج ــب أن تـصــدر مــن الـجـهــات المختصة ،كلها أسـبــاب
تــدعــونــا إل ــى الـقـلــق م ــن م ــدى جــاهــزيــة ال ـمــؤس ـســات األمـنـيــة
والعسكرية للتعامل مع هذه األعمال الخطيرة على أمن البلد
وسالمة المجتمع.
لقد أشغلتنا السلطتان خالل األسابيع الماضية بما يسمى
"الحسابات الوهمية" في وسائل التواصل االجتماعي وضاع
وقت الناس والجهات الحكومية في البحث والتنقيب واقتراح
أفكار كبيرة للتصدي لما أسموه فتنة الحسابات الوهمية،
لتأتي واقعة "طائرة درون" لتوقظ الناس وتلفت األنظار إلى
ضياع األولويات الرسمية ،وانحراف بوصلة العمل الحقيقي
تجاه قضايا وهمية فيما يتعرض البلد إلى أخطار حقيقية
محدقة به من كل جانب.
لسنا في صدد لوم أحد أو مهاجمة أي جهة إنما نطالبكم
ً
ً
اآلن كما طالبناكم مرارا وتكرارا ببذل الجهد الحقيقي ،وفرض
التعاون بين الجهات األمنية والعسكرية ،وتوحيد أعمالها
وتطهيرها من الصراعات المتبادلة التي أصبحت واضحة
ومـكـشــوفــة ،وه ــي حــديــث ال ـنــاس فــي ال ــدواوي ــن والملتقيات
االجتماعية اليومية ،فأمن البلد وحمايته فــوق كل اعتبار،
وإن أول واجباتكم هو إعادة تقييم كل إمكانات البلد األمنية
والعسكرية ومدى جهوزيتنا لمواجهة أي تطورات إقليمية
والكشف عن مواطن القصور في األنظمة والمعدات والتدريب
واالتصال الفعال والربط بين مؤسسات الدولة المختلفة.
قد يكون خبر طائرة الــدرون مفبركا أو إشاعة أو التباسا
على من رواه ،لكنه بكل حال ّ
وجه األنظار إلى الواقع الحقيقي
ً
الذي يجب علينا جميعا العمل فيه ،وهو واقع حماية ورعاية
الوطن ،وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

ةديرجلا
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الحسابات الوهمية...
ً
مجددا!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

متى نصحو؟
كم هو مؤلم ما نراه من أعداد
المخيمات والالجئين وتزايد أعداد
المشردين في كل اتجاهات الدنيا،
بل أصبح أعداء األمس هم اليوم
من يحتضن أبناءنا وعائالتنا من
المشردين ،وغدونا محل ابتزاز
لثرواتنا الوطنية وبكل الوسائل،
ونشبت الحروب بيننا وألسباب
اخترعناها ،فمتى نصحو؟
الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤل ه ـ ـنـ ــا م ـ ــوج ـ ــه إل ـ ـ ــى قـ ـ ــادة
و شـعــوب ا لــدول العربية ،متى نصحو
لمواجهة هذا الكم الهائل من األخطار
التي تحيط بنا كأمة عربية؟ فاألخطار
ليست موجهة ضد دولة دون أخرى أو
ضــد شعب دون آ خــر ،و لـيــس على حق
من يعتقد أنه في مأمن منها ،فالهدف
إضـ ـع ــافـ ـن ــا وتـ ـفـ ـتـ ـي ــت دولـ ـ ـن ـ ــا وغ ـ ــرس
الكراهية واألحقاد بيننا.
كـ ــم هـ ــو م ــؤل ــم مـ ــا ن ـ ـ ــراه مـ ــن أع ـ ــداد
الـمـخـيـمــات والــاج ـئـيــن وت ــزاي ــد أع ــداد
ال ـم ـشــرديــن ف ــي ك ــل ات ـج ــاه ــات الــدن ـيــا،
ب ـ ــل أص ـ ـبـ ــح أع ـ ـ ـ ــداء األم ـ ـ ــس ه ـ ــم الـ ـي ــوم
م ــن يـحـتـضــن أب ـن ــاء ن ــا وع ــائ ــات ـن ــا مــن

د .حسن عبدالله جوهر
ال ـ ـم ـ ـشـ ــرديـ ــن ،وغـ ـ ــدونـ ـ ــا مـ ـح ــل اب ـ ـتـ ــزاز
ل ـث ــروات ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة وب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل،
ونـ ـشـ ـب ــت الـ ـ ـح ـ ــروب ب ـي ـن ـن ــا وألس ـ ـبـ ــاب
اخ ـت ــرع ـن ــاه ــا ،م ـن ـهــا أسـ ـب ــاب مــذه ـب ـيــة
وأسباب قبلية و نــزا عــات على الحدود
وطائفية ،وغيرها من أسباب ،والخاسر
األول واألكبر فيها هي دولنا وشعوبنا.
وأعدنا نسخ حروب العرب في تلك
األزمـ ـن ــة م ـث ــل حـ ــرب داح ـ ــس وال ـغ ـب ــراء
وحـ ـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ـسـ ــوس وح ـ ـ ـ ــروب الـ ـفـ ـج ــار
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ح ـ ـ ــروب اسـ ـتـ ـم ــرت ع ـلــى
ف ـتــرات ،ت ـجــاوزت ا لـعـقــود مــن السنين،
واستبدلنا بالسيف والرمح والخنجر
كما هائال من األسلحة الحديثة ،منها
ل ـلــذكــر ال ال ـح ـصــر ال ــرش ــاش وال ـق ـنــابــل
وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ وال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـس ـي ــرة،
واألخـطــر ســاح اإلع ــام ،فـغــدا الفضاء
ســاحــة ح ــرب ال هـ ــوادة فـيـهــا ،وبــرامــج
حوارية تشعرنا بالغثيان.
وب ــدأ ال ـمــواطــن ال ـعــربــي ي ـصــرخ من
األعماق ،ال نريد وحدة أو قومية عربية،
وال و ح ـ ــدة ال ي ـغ ـل ـب ـهــا غ ـ ــاب ،ال نــر يــد
ً
ً
ً
رسالة خالدة أو غدا مشرقا عزيزا  ،بل
كل ما نريده أن يكف بعضنا شره عن
ً
بـعــض ،نــر يــد أن يــأ مــن بعضنا بعضا ،
فـنـحــن م ــن ي ــدم ــر األوطـ ـ ــان ،ون ـح ــن مــن
يقتل النساء واألطفال ،ونحن من يشرد
العائالت ،ففي سورية السوري هو من
يقتل أخاه السوري ،وفي اليمن اليمني

هو من يقتل أخاه اليمني ،وكذلك الحال
في العراق وليبيا وعلى امتداد عالمنا
الـ ـع ــرب ــي ،ولـ ــأسـ ــف الـ ـش ــدي ــد ه ـ ــذا هــو
ا لــوا قــع ،وليس كما يتحدت المنظرون
والخبراء االستراتيجيون والمحللون.
نعم إنها ليست اإلمبريالية وليست
الدول االستعمارية ،وليست "الموساد"
والفرس ،فهل اجتمع العالم كله بهدف
تدميرنا؟ وهل أصبحنا محط اهتمام
ومـ ـح ــور ال ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره ،ف ـل ــم ي ـع ــد لــه
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات غ ـ ـيـ ــرنـ ــا؟ فـ ـمـ ـت ــى ن ـص ـحــو
لنستعيد مكانتنا بين أمم العالم؟
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها
من كل سوء ومكروه.

إلى جنات الخلد
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة فـقــدت
الكويت أحد رجالها ممن كان له دوره
في الحياة السياسية ،وخصوصا في
المجال النيابي ،فقد انتقل إلى رحمة
ال ـل ــه ت ـعــالــى ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق م ـشــاري
مـحـمــد العصيمي بـعــد أن أدى وا جـبــه
تـجــاه و طـنــه وأ هـلــه ،فتعزية مــن القلب
لــأخ الكريم سعود محمد العصيمي،
مــع ا ل ــد ع ــاء لـلـمــو لــى ا ل ـقــد يــر أن يتغمد
ويلهم
الفقيد بواسع رحمته ورضوانه،
َّ
و"إنا
جميل الصبر
أهله
وحسن العزاءِ ،
َ
ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون".
ر
ِ ِ
ِ

حدود الحرية في مرمى
المجتمع
أ .د .فيصل الشريفي

hasanjohar@hotmail.com

إدارة الجرائم اإللكترونية هي المعنية برقابة وسائل التواصل
االجتماعي ،ورغم عمرها القصير فقد أحالت مئات الحاالت
من األنشطة اإللكترونية والتعبير من خاللها عن الرأي إلى
التحقيق والقضاء ،وأسفر ذلك عن صدور أحكام نهائية قاسية
بحق العشرات من المواطنين ،كما تسببت في ظهور حاالت
الهجرة واللجوء السياسي للخارج لمجرد تغريدة.
يثير خبر إحالة مدير إدارة الجرائم اإللكترونية للتحقيق
وتوقيته الزمني العديد من التساؤالت الخطيرة بصرف
الـنـظــر عــن ات ـجــاه التحقيق ال ــذي ينحصر فــي إم ــا بطالن
التهم الموجهة إليه وإما المضي في اإلجراء ات القانونية
والقضائية ،والتي تقع بــدورهــا إمــا في احتمالي البراء ة
أو اإلدانة ،وكل هذه االستنتاجات تضعنا أمام واقع إدارة
شؤون البالد والعباد بشكل عبثي في ظل الرقابة المعدومة
من السلطات الرقابية وخاصة مجلس األمة األبكم واألخرس.
إدارة الجرائم اإللكترونية هي المعنية برقابة وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ورغ ــم عمرها القصير فقد أحالت
مئات الحاالت من األنشطة اإللكترونية والتعبير من خاللها
عــن ال ــرأي إلــى التحقيق والـقـضــاء ،وأسـفــر ذلــك عــن صــدور
أحكام نهائية قاسية بحق العشرات من المواطنين تجاوز
بعضها العمر االفتراضي لإلنسان ،كما تسببت في ظهور
حاالت الهجرة واللجوء السياسي للخارج لمجرد تغريدة
كبلتها يد القوانين الجائرة بحق الحريات العامة ،واألمر
المهم أنه إذا كانت هذه اإلدارة التي وضعتها الحكومة في
دائرة االتهام هي المسؤولة عن نتائج ما لحق بالناس ممن
ضــاع مستقبلهم وأودع ــوا خلف القضبان ،فهذا أمــر يثير
الريبة والشك ويلزم المحاسبة الشديدة عليه ،فحياة الناس
يفترض أن تكون محصنة وتتمتع بالكرامة واالحترام.
وأم ــا أن تـكــون اإلدارة نفسها هــي ضحية أخ ــرى سوف
تتجرع السم من الكأس نفسها التي أشربتها عباد الله ،بل
إن تبعات التهم الخطيرة لهذه اإلدارة سوف تكون وخيمة
وتهدد أمن الدولة ومؤسساتها ،خاصة ما يتم الترويج له
ّ
تجسد حالة نشر
بأن الكثير من الحسابات الوهمية التي
الغسيل بين جبهات أو شخصيات مسؤولة في البالد بمن
في ذلك أطراف في السلطة قد أنشئت برعاية أو دراية من
جانب إدارة الجرائم اإللكترونية ،ولم تنفجر قنبلة إحالة
المسؤول المباشر عن هذا الجهاز إلى التحقيق إال بعد أن
بــدأت سلسلة الفضائح تنال بعض المتنفذين وأصحاب
المال والمصلحة ،ومن يتحكم في وسائل اإلعالم التقليدية،
وإن صحت هذه التكهنات نكون أمام كارثة سياسية أخرى
تتمثل باختراق أهم مؤسسات الدولة وأجهزتها الحساسة
من قبل أطــراف ال تملك أيــة سلطات رسمية ســوى النفوذ
والمصالح الخاصة.
وثمة احتمال ثالث بــأن مــا يجري هــو مجرد مسرحية
جــديــدة غايتها تمرير حزمة أخــرى مــن القوانين المقيدة
للحريات وإغالق آخر متنفس للتعبير عن الرأي للمواطن
العادي من خالل تكميم أفواه التواصل االجتماعي ،وإن كان
ذلك على حساب بث الرعب في قلوب الناس ،األمر استمرأته
الحكومة والمجلس القابع في جيبها.
بالتأكيد يجب انتظار القرار النهائي للمحاكم للفصل
في االتهامات الجديدة ليكون الموقف عند ذلك يتناسب
مع األحكام ،ولكن ما تم سرده وتحليله يتماشى مع الحالة
البائسة في انعدام الثقة بالكثير من أجهزة الدولة ،وتحويل
حتى المسؤولين إلى مجرد أدوات ألصحاب النفوذ ومن ثم
التخلص منهم بكل أشكال اإلهانة!

faisal.alsharifi@hotmail.com

الضرر الحقيقي على المجتمع لن يقف مادام هناك برلمان غير
فاعل ونائب تتضخم أرصدته ،وناخب ينوح بالليل ويهرول
وراء مصالحه الشخصية في النهار ،وحكومة تكرس مفهوم
الواسطة والترضيات وتلعب على سياسة فرق تسد.
من الطبيعي أن يرفض المجتمع سياسة تكميم األفواه
التي يحاول البعض فرضها عليه ،ومــن هنا تأتي أهمية
إدراك المجتمع مواكبة التطور الهائل والسريع في إيصال
وتبادل المعلومات بعد أن أصبح الحصول عليها بمتناول
اليد بواسطة انتشار محركات البحث ووســائــل التواصل
ً
االجتماعي والقنوات الفضائية ،ومن هنا أيضا تأتي أهمية
توجيه أف ــراده بتوعيتهم من خــال اتباع الطرق الصحية
للوصول إلى الحقيقة والتمييز بينها وبين اإلشاعة ،فما
بين الحق والباطل إال أربعة أصابع.
قــد تتفاوت وتختلف مساحة الحرية مــن مجتمع آلخر
بحسب الثقافة واألع ــراف االجتماعية والدينية والـعــادات
والتقاليد التي تربى عليها ،حيث في الغالب تنصهر هذه
القيم لتشكل وتحدد مسار الحريات ،ومن هنا يظل المجتمع
مسؤوال باعتباره الضامن وله السلطة المطلقة في وضع
الـقــوانـيــن الـتــي تحميه وتـحـمــي أفـ ــراده مــن الـخـطــر بسبب
سوء تصرفهم.
لألسف الحكومة تريد إصــدار قانون يجرم الحسابات
الــوهـمـيــة ،وهــي وفــي المقابل تتعامل معها وتتفاعل مع
أخبارها ،فكم من موضوع طرح من خالل هذه الحسابات
تجد أعضاء الحكومة من وزراء وقياديين أول من يتفاعل
ويـ ــرد عـلـيـهــا وكــأن ـهــا ف ــرض عـيــن عـلـيـهــم ،ف ــي حـيــن يـصـ ّـد
هؤالء المسؤولون الباب عن المواطن العادي ويفتحه على
مصراعيه لتلك الحسابات.
كــل هــذا غير مهم متى مــا أدرك المجتمع أن أغـلــب هذه
الحسابات ستموت ،وينتهي مفعولها مع الوقت ،والمجتمع
قادر على تجاوزها ،وستصبح من الماضي ،لكن الخطورة
الحقيقية تكمن في الحسابات الطائفية التي يقوم عليها
أشخاص معروفون وباالسم ،ولهم مكانة اجتماعية ومريدون
ممن أعمت قلوبهم الطائفية حتى تخيل للبعض وصايتهم
على الدين وأنهم الطائفة الناجية من النار وغيرهم فيها.
ً
شخصيا لم أعد أكترث بتلك الحسابات ومع مكافحتها
س ــواء بــالـقــانــون أو مــن خ ــال الـتــرفــع عــن متابعتها ،فكما
ذكرت بالمقال السابق بأن هذه الحسابات ال يمكن أن تكون
عفوية أو أنها حريصة على كشف الفساد ،فالفساد ال يحارب
بهذه الطريقة ،ومكافحته يجب أن تنطلق برفع سقف حرية
التعبير ،ومن خالل إصالح المسار اإلداري والمالي وقانون
نافذ يخضع له الغني قبل الفقير.
الضرر الحقيقي على المجتمع لن يقف مادام هناك برلمان
غير فاعل ونــائــب تتضخم أرصــدتــه ،ونــاخــب ينوح بالليل
ويهرول وراء مصالحه الشخصية في النهار ،وحكومة تكرس
مفهوم الواسطة والترضيات وتلعب على سياسة فرق تسد.
باختصار وكما ذكــر األخ الفاضل يوسف المال الخبير
األمـ ـن ــي ،إن الـتـخـلــص م ــن ال ـح ـســابــات الــوه ـم ـيــة ل ــن يـكــون
بواسطة تشريع بقانون بعيد عن الواقع ،ومن المستحيل
السيطرة على تلك الحسابات ،فمن يتم إيقافه هم األغبياء
فقط ،أما األذكـيــاء ،وأضيف إلى كلمة أذكياء وبتصرف من
عندي الخبثاء ،فسيضحكون على هــذا القانون ،ومحاولة
متابعتهم صعبة وتحتاج إلى تقنيات فنية عالية ومكلفة
في الوقت نفسه.
ودمتم سالمين.

كارلوس لوبيز*

ً
الحفاظ على البيئة في إفريقيا ليس ترفا
تعمل العديد من البلدان
اإلفريقية ،بدعم من
لجنة األمم المتحدة
االقتصادية إلفريقيا
واالقتصاد المناخي
الجديد ،على تسهيل
العمل الهادف والمنسق
الذي يضع القارة بأكملها
على طريق نمو أكثر
ً
شموال واستدامة ،كما
ستعزز الشراكات مع
وزراء المالية والتخطيط
الوطنيين ومؤسسات
تمويل التنمية ذات
الصلة والقطاع الخاص
هذه العملية.

أجندة االتحاد
اإلفريقي لعام
 2063وضعت
خطة طموحة
لتحقيق
نمو مستدام
وشامل خالل
نصف القرن
التالي

ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا ال ـع ــام،
تسبب اإلعصار االستوائي "ا يــداي"
بـ ـك ــارث ــة كـ ـب ــرى فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـق ــارة
اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،مـ ـم ــا أس ـ ـفـ ــر عـ ــن م ـق ـتــل
المئات مــن السكان وإ صــا بــة اآلالف
ون ـ ـ ــزوح ال ـك ـث ـي ــري ــن .ف ــي مــوزم ـب ـيــق
تـ ـ ــم تـ ــدم ـ ـيـ ــر مـ ـ ــا ي ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ــى ن ـصــف
الـ ـمـ ـح ــاصـ ـي ــل ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة والـ ـبـ ـنـ ـي ــة
الـتـحـتـيــة الـحـيــويــة ،وف ــي الـمـجـمــوع
تأثر أكثر من ثالثة ماليين شخص
فــي ا لـمـنـطـقــة ،لـقــد ك ــان ذ ل ــك بمثابة
دليل واضح على ضعف إفريقيا أمام
العواقب المتزايدة لتغير المناخ.
ع ـل ـمــا أن األ ع ــا ص ـي ــر ل ـي ـســت أ م ــرا
ج ــدي ــدا ،إال أن ـه ــا أص ـب ـحــت شــائـعــة
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـتـ ــزايـ ــد ج ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
المناخية المتطرفة :يجتاح المحيط
الـ ـهـ ـن ــدي م ـت ــوس ــط ث ــاث ــة أع ــاص ـي ــر
ف ــي ك ــل م ــوس ــم إع ـ ـصـ ــار؛ ولـ ـك ــن فــي
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم وحـ ـ ــده ،واج ـ ــه سـبـعــة
أعــاص ـيــر ،األم ــر نـفـســه يـنـطـبــق على
أنـ ــواع أخ ــرى مــن األحـ ــداث الـجــويــة،
فــي زي ـم ـبــابــوي ،يـعــانــي ال ـيــوم أكـثــر
من مليوني شخص نقصا حادا في
ا لـمـيــاه نتيجة ا لـجـفــاف ا لـنــا جــم عن
تغير المناخ.
ول ـكــن عـلــى الــرغــم مــن الـتـحــديــات
ا لـمـنــا خـيــة ا لـجــد يــدة ا لـتــي تواجهها
إفــري ـق ـيــا ،ف ــإن لــدي ـهــا ف ــرص ــا كـبـيــرة
لتوسيع اقتصادها والحد من الفقر
ا ل ــذي ال ي ــزال متفشيا بـشـكــل كبير،
فقد يعرف إجمالي الناتج المحلي
للبلدان اإلفريقية المعرضة لتغير
الـمـنــاخ ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا مــن 2.45
مليار دوالر في عام  2019إلى 3.46
مليارات دوالر في عام .2024
هل تستطيع إفريقيا تحقيق هذا
التقدم اال قـتـصــادي دون المساهمة
ف ــي تـغـيــر ال ـم ـنــاخ؟ يـكـمــن ال ـحــل في
ال ـق ـيــام ب ــ"ص ـف ـقــة خ ـض ــراء ج ــدي ــدة"،
و هــي استراتيجية شاملة لتحقيق
نـ ـ ـم ـ ــو م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدام ،مـ ـ ـث ـ ــل تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـت ــي
تـحـظــى بـتــأ يـيــد بـعــض السياسيين
الديمقراطيين في الواليات المتحدة.
وتشمل أساسيات هذه الخطة القيام
باستثمارات واسعة النطاق في نشر
الطاقة المتجددة.
في حين تركز الصفقة األميركية
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى وقـ ــف
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ــوقـ ــود األحـ ـ ـف ـ ــوري ،مــع
توافر البنية التحتية الالزمة ،تهدف
االستراتيجية اإلفريقية إلى توفير
الطاقة (والبنية التحتية للطاقة) من

نقطة الصفر .ويعيش نحو  60٪من
الناس في العالم الذين يفتقرون إلى
الكهرباء في إفريقيا.
و م ـ ـ ـ ـ ــع ذ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام ،2018
ت ـل ـق ــت إ ف ــر يـ ـقـ ـي ــا أ قـ ـ ــل مـ ــن  15٪مــن
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي مـجــال
ال ـط ــاق ــة ،وال ت ـ ــزال ال ـك ـث ـيــر م ــن هــذه
ُ
األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــدودة ت ـ ــوج ـ ــه ن ـحــو
تقنيات تقليدية ،فبين عامي 2014
و ،2016تم توجيه ما يقرب من 60٪
مــن ا سـتـثـمــارات إفريقيا ا لـعــا مــة في
الطاقة إلى الوقود األحفوري11.7 ،
مليار دوالر ،في المتوسط ،كل عام.
من الناحية البيئية واالقتصادية،
ُيعد هــذا النهج غير فعال ،وتتفوق
م ـصــادر ا ل ـطــا قــة ا لـمـتـجــددة بالفعل
على الوقود األحفوري على مستوى
العالم ،كما يعد العمل الجريء بشأن
المناخ اليوم بجلب فوائد اقتصادية
كبيرة ،تصل قيمتها إ لــى  26مليار
دوالر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ا ل ـع ــا ل ــم حـتــى
عــام  .2030و ب ـنــاء عـلــى ذ لــك ينبغي
على بنك االستثمار األوروبي -وهو
مـصــدر دا ئــم لالستثمار فــي الطاقة
في إفريقيا -الموافقة على االقتراح
الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ـ ــوق ـ ــف جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـق ـ ــروض
المقدمة لمشاريع الطاقة المعتمدة
على الوقود األحفوري بحلول نهاية
عام .2020
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى األفـ ــارقـ ــة فـهــم
يعملون على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وضعت أجندة االتحاد
اإل فــر ي ـقــي ل ـعــام  ،2063ا ل ـتــي أطلقت
ع ــام  ،2013خـطــة طـمــو حــة لتحقيق
نـمــو م ـس ـتــدام وشــامــل خ ــال نصف
ُ
ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،وت ـ ــرك ـ ــز الـ ـمـ ـب ــادرة
اإلفريقية للطاقة المتجددة (،)AREI
ا ل ـتــي تــأ سـســت فــي ع ــام  ،2015على
زي ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
المتجددة بشكل كبير ،مــع توسيع
نطاق الوصول الشامل للطاقة.
ُ
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر الـ ـشـ ـبـ ـك ــات
الشمسية الصغيرة طــا قــة متجددة
رخ ـي ـص ــة ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات ف ــي جـمـيــع
أ نـحــاء إفريقيا ،و بــأ سـعــار تنافسية
(م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـش ـب ـك ــات الـ ـت ــي ت ـع ـمــل
بـ ــا لـ ــد يـ ــزل ذات ا لـ ـحـ ـج ــم ا لـ ـمـ ـم ــا ث ــل).
تـ ــوفـ ــر أنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة
ا ل ـم ـنــز ل ـيــة وأدوات ا ل ـط ـبــخ ا لـنـظـيــف
(ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم م ـ ـعـ ــدات وأن ـظ ـم ــة
وقود نظيفة وأكثر حداثة) إمكانية
الــوصــول إل ــى الـطــاقــة الـنـظـيـفــة ذات
التكلفة التنافسية .في شرق إفريقيا،

وف ـ ــرت ال ـم ـن ــازل ال ـم ـج ـهــزة بــأنـظـمــة
الطاقة الشمسية ما يقدر بنحو 750
دوالرا لـكــل مـنـهــا عـلــى ا لـكـيــرو سـيــن
و ت ـخ ـل ـص ــت مـ ــن  1.3طـ ــن مـ ــن ثــا نــي
أكسيد الكربون على مدى السنوات
األربع األولى من االستخدام.
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف "ال ـ ـ ـص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة
ال ـخ ـضــراء" إل ــى تــوسـيــع ن ـطــاق هــذه
االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ،م ــن خـ ــال االس ـت ـث ـمــار
ال ـ ُـمـ ـنـ ـس ــق بـ ـي ــن الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـع ــام
والـ ـخ ــاص ف ــي تــول ـيــد ط ــاق ــة ال ــري ــاح
وال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة -داخ ــل الـشـبـكــة
وخارجها -ودعم نشر أدوات الطبخ
النظيف وبذل جهود أكبر لتشجيع
التصنيع األخضر واألعمال الحرة.
لقد تم منح تمويل كبير بالفعل،
ففي وقت سابق من هذا العام ،أعلن
ً
ا لـبـنــك ا لــدو لــي خـطـطــا لتوفير 22.5
م ـل ـي ــار دوالر ل ـل ـت ـك ـيــف م ــع ا ل ـم ـنــاخ
وال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن حــدتــه ف ــي إفــريـقـيــا
للفترة بين عــام  2021و ،2025ومن
جانبه استثمر بنك التنمية اإلفريقي
 25مليون دوالر في صندوق أسهم
في مجال الطاقة المتجددة إلضافة
 533م ـي ـغــاوات مــن الـطــاقــة الـمــولــدة
لـتــولـيــد الـطــاقــة فــي إفــريـقـيــا جـنــوب
الصحراء الكبرى ،و مــن المتوقع أن
ي ـقــوم ه ــذا االسـتـثـمــار ال ـعــام األول ــي
ب ـج ـم ــع  60إ لـ ـ ــى  75مـ ـلـ ـي ــون دوالر
إض ــافـ ـي ــة م ـ ــن م ـس ـت ـث ـم ــري ال ـق ـط ــاع
الخاص.
و لـكــن إذا قــررت ا لــدول االستفادة
من هذا االستثمار الخاص ،فيجب أن
يكون لديها تخطيط قوي لتحسين
الطاقة ونظام تنظيمي فعال ،وهو
أ مــر حــا ســم لتشغيل أ س ــواق الطاقة
ال ـن ـظ ـي ـفــة وت ـن ـف ـيــذ م ـش ــروع خـطــوط
األنابيب ،ولذلك يجب على البلدان
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة دم ـ ــج ال ـع ـم ــل ال ـم ـن ــاخ ــي
فـ ــي ج ـم ـي ــع خ ـط ـط ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واإلنمائية.
وت ـح ـق ـي ـق ــا لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،تـعـمــل
العديد من البلدان اإلفريقية ،بدعم
لـجـنــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة االق ـت ـصــاديــة
إلف ــريـ ـقـ ـي ــا واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـم ـن ــاخ ــي
الجديد ،على تسهيل العمل الهادف
والمنسق الذي يضع القارة بأكملها
ً
ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ــريـ ـ ــق ن ـ ـمـ ــو أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ش ـ ـمـ ــوال
واستدامة ،كما ستعزز الشراكات مع
وزراء المالية والتخطيط الوطنيين
وم ــؤسـ ـس ــات ت ـم ــوي ــل ال ـت ـن ـم ـيــة ذات
ال ـ ـص ـ ـلـ ــة والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص هـ ــذه
العملية.

ي ـع ـت ـم ــد ال ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـت ـح ــدي
الـهــائــل ال ــذي يـفــرضــه تـغـيــر الـمـنــاخ
على إفريقيا على التركيز الجماعي،
فـيـجــب أن تـعـمــل ق ـمــة ال ـم ـنــاخ الـتــي
سـ ـيـ ـعـ ـق ــده ــا األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ال ـش ـه ــر ال ـم ـق ـبــل عـلــى
ت ـح ـق ـيــق ذلـ ـ ــك ،ح ـي ــث ت ـل ـت ــزم ال ـ ــدول
بتحقيق أ هــدا فـهــا الخاصة بخفض
االنبعاثات بموجب اتفاقية باريس
المناخية لعام  ،2015وذلك لتحقيق
ص ــاف ــي ص ـف ــر االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ب ـح ـلــول
منتصف القرن.
نظرا إ لــى ضعفها الشديد ،يجب
على البلدان اإلفريقية رفع مستوى
تــوقـعــاتـهــا ،وبــالـتــالــي الـضـغــط على
ا لــدول األ خــرى لــز يــادة مساهماتها،
وبفضل العمل العالمي المتضافر
ف ـقــط س ـي ـكــون لــدي ـنــا أم ــل ك ـب ـيــر فــي
تجنب كارثة المناخ.
* عضو اللجنة العالمية
لالقتصاد والمناخ ،والممثل
السامي لالتحاد اإلفريقي
للشراكات مع أوروبا بعد عام
.2020
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

بينما تركز الصفقة
األميركية الخضراء
الجديدة على وقف
استخدام الوقود
األحفوري تهدف
االستراتيجية
اإلفريقية إلى توفير
الطاقة من نقطة
الصفر

دلبلا
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اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
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ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٤٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ »ﺑﻴﺘﻚ« و»أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ« اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺒﺮ وﻓﻘﺪ  2.15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرة ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ
اﻟﻌﺎم.

ﻋـ ـ ــﺎدت ﻣ ــﻮﺟ ــﺔ اﻟـ ـﻠ ــﻮن اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ
ً
ﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ
وﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ أﻣ ـ ــﺲ ﺧ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
وﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻷول ،وﺳ ــﻂ
ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وﺗـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ــﻊ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 92.5ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 5632.79ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻠﺼﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ دون  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺪت  20ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
وارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ 43
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ً
ﻟ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻧـﻔــﺬت
ﺣﻮاﻟﻲ  160ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
 7285ﺻﻔﻘﺔ.
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول
ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺒﺮ وﻓﻘﺪ  2.15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم وﻧـﺼــﻒ اﻟـﻌــﺎم،
وﻓ ـ ـﻘـ ــﺪ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻧـ ـﺤ ــﻮ  134ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻟﻴﺘﻘﻬﻘﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 6100.57
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺪاوﻻت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎرﺑﺖ
 38ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ 92.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل  4928ﺻﻔﻘﺔ.

وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ أي  6.71ﻧﻘﺎط
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 4726.82
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﺑـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزت 5
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺑـﻘـﻠـﻴــﻞ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ
 67.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 2357
ﺻﻔﻘﺔ.

ﺗﺪاوﻻت ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ وﻗ ــﻊ اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ
وأﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺈن
ﺳﻬﻤﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« و» أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ«
ﻛ ــﺎﻧ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﺪاوﻻن ﻋ ـﻠــﻰ وﻗ ــﻊ ﺧﺒﺮ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮاذ وﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻢ أﺳـ ـﻌ ــﺎر
اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻬﻤﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮ
ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﻤﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
إذ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮا اﻻﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺎض ﻫ ــﺬه
ً
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺒﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ
»أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ« اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗ ـﺠــﺎوزت  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻟـﺤــﻖ ﺑﻪ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ  3.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺳﺘﺤﻮذ اﻟﺴﻬﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول أﻣﺲ.

ﻛﻤﺎ ﺧﺴﺮت أﺳﻬﻢ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ
وﻗﻊ أﺧﺒﺎر ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ
ﻟﻤﺎ ﺣــﺪث ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺸــﺄﺗــﻲ أراﻣـ ـﻜ ــﻮ ،وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
أﺟـﻴـﻠـﻴـﺘــﻲ وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ
وﺑﻨﺴﺐ واﺿﺤﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻲ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑﺎﻹﻣﺎرات
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺣﺼﻮل
إﺣ ـ ـ ــﺪى ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻹﻣـ ـ ــﺎرات ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ
اﻷول ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
ﺑـ 260.8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ،
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  21.63ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ« ،إن
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷول ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ » -ﻣﺴﺎﻧﺪة«
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،دون أن ﻳﺼﻞ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أي ﻛـﺘــﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ
ﺑﻌﺪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺼ ــﺔ
ﺗـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺧـ ــﻂ ﺻ ــﺮف
ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.

»ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ً
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ـﻜ ــﺎب« ،إﻧ ـﻬــﺎ ﺳـﺘـﻔـﺼــﺢ ﻻﺣ ـﻘ ــﺎ ﻋ ــﻦ أي
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

»ﻧﻮر« ﺗﺘﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑـ  1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﺑﺮﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻠﻚ ﻋــﺪد ﻣــﻦ أﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »ﻧـ ـ ــﻮر« ،إن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣﺤﻞ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

وﻏﻴﺮ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ .وأوﺿـﺤــﺖ أن ﻗﻴﻤﺔ
ُ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗـﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ  1.79ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وأﻧــﻪ
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ ﺟــﻮﻫــﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻧﻮر«.

»اﻟﻤﺪار« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺬﻛﻴﺮ
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪار ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،إن رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺬﻛﻴﺮ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ ،وﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.

»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺣﻘﻘﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺧــﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻟـﺘـﺼــﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ إﻟــﻰ  3أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺖ
اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻣﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار.
وﻛﺎن ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻤﺎ
ّ
ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ
ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ّ
اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟ ــﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ إﻋﺎدة إﻃﻼﻗﻪ ،وﻫﻤﺎ ﻋﺎﻣﻼن
ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻛﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﺘﻐﺮﻳﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﻓﺮض رﺳﻮم وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 250
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻛﻤﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﺗﺠﺎه ﺑﻜﻴﻦ.
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض دﺧــﻮل ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ّ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ
اﻟــﺮد اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﻨﺎك ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ وﻟﺤﻢ
اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺪاوﻻت
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻘﺪار  37.07ﻧﻘﻄﺔ،
أو  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  27219.52ﻧﻘﻄﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ  S&P 500ﺑﻮاﻗﻊ  2.18ﻧﻘﻄﺔ أو  0.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  3007.39ﻧﻘﺎط ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
ّ
 Nasdaqاﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻘﺪار  17.75ﻧﻘﻄﺔ أو  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  8176.71ﻧﻘﻄﺔ .أﻣﺎ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺷﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
 S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮ
 Nasdaqﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.48ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة .وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬه
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣــﺪة اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
ً
وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻓﻌﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ً
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ.

اﻟﺴﻮق اﻷول ﺳﻮى ﺳﻬﻢ وﺣﻴﺪ
ﻛﺎن ﺟﻲ إف إﺗﺶ ﻟﻴﺘﻜﺒﺪ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻷول ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع ﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ ﺟـ ــﺰء ﻣـﻨـﻬــﺎ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ
ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﻄ ــﺮف اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣـﺤــﺪودة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮه ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻷﻣ ــﺮ أن اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ً
واﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ ،وﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ واﺿﺤﺔ

واﺗﺠﻬﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ ﺗــﺄﺛــﺮ ﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪوران
ﻟـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ
واﺿﺤﺔ وﻗﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﺗﺘﺠﻪ

»ﺗﺠﻬﻴﻞ« اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ...أزﻣﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻗﻒ أﺳﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول ...دون ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ً
ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل دورﻳﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ دون أن ﺗﺬﻛﺮ ﺳﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف
ً
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺗﺠﻬﻴﻞ« ﻫ ــﺆﻻء ﺑــﺄﺳـﺒــﺎب اﻹﻳـﻘــﺎف
ﻣﺒﺪأ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻻ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف،
ﻣﻊ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗــﺰود ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ً
ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣـﺠـﻬــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﻘﺮار إﻳﻘﺎف ﻣﻦ
دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ؟ أو إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ
وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻗﺮاره اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري؟
واﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
ً
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑـﻌـﺸــﺮات آﻻف اﻟــﺪﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ

اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح ﻋــﻦ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻣ ــﺆﺛ ــﺮة ،ﻓﻲ
ﻗﺮار
ﺣﻴﻦ ﻗــﺮار إﻳﻘﺎف ﺳﻬﻢ ﻋﻦ اﻟـﺘــﺪاول وﻫــﻮ ً
ﻣﺆﺛﺮ وﺟﻮﻫﺮي ﻳﻨﺴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺟﻤﻠﺔ
ً
وﺗـﻔـﺼـﻴــﻼ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣ ــﺪ ﺳـﺒـﺒــﻪ ،ﺑــﻞ ﻳـﺘــﻢ ﺗــﺮك
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻼ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﻣﺒﺮر أو ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺼﻴﺮ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﻠﻚ.
ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ أﺷ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻠﻒ
ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ إﻳـﻀــﺎﺣــﺎت ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ وواﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﻣـﺘـﺴــﺎﺋـﻠــﺔ ﻣ ــﺎﻟ ــﺬي ﺗ ـﺨ ـﺸــﺎه اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻨﺸﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﺣـﻔــﻆ ﻗ ــﻮق اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ،وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻨﺸﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮارات واﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت؟!
ً
وﺿـﻤــﻦ ﻫ ــﺬا اﻹﻃ ــﺎر أﻳ ـﻀــﺎ ،ﺑـﻌــﺾ اﻷﺳـﻬــﻢ
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺠﺮد إﻋﻼن ﺟﻬﺔ
رﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻳـﻘــﺎف اﻟـﺴـﻬــﻢ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت وﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺿـﻤــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﻢ وزﻳــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻗ ــﻒ اﻟـﺴـﻬــﻢ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻹﻳﻘﺎف ،اﻟﺬي
ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺪة اﻹﻳﻘﺎف ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة،
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺒﻨﻮك

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ً
ً
ﻳﻤﺜﻞ إرﺑﺎﻛﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻷﺻـﺤــﺎب اﻟﺴﻬﻢ اﻟـﻤــﻮﻗــﻮف ﺑــﻼ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮم
وواﺿﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﺒﻮرﺻﺔ
وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻧﺘﺸﺎر
ً
اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت وﻫــﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج
ﻋــﺪم اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إﻳﻘﺎف
ﻫﺬا اﻟﺴﻬﻢ أو ذاك.
وﺗــﺆﻛــﺪ ﻣ ـﺼــﺎدر ،أن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺒﺪأ
ً
أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل وﻛــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮق.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أدﻧﻰ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟــﻰ أن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟـﻘــﺮارات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ أو
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،إذ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ً
ً
ﻟﺘﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎ أو إﻳﺠﺎﺑﺎ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺴﺘﻘﺮة

ً ً
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه ﺻﻌﻮدي وﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮ »اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ«
ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ً
ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﺰ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ً
إن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺷﻬﺪ ﻧﻤﻮا
ً
ﻗﻮﻳﺎ ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ
اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣﻊ
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻧـﻤــﻮ اﻟ ـﻘ ــﺮوض واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
ﻣـﻨــﺎخ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﺗﺤﺴﻦ
ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع
ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻟ ـﻨ ـﺤــﻮ 60
ً
دوﻻرا.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﻌﻒ وﺗـﻴــﺮة ﻧﻤﻮ
اﻷﺟﻮر وﻳﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ
ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ُ
ً
ﺗﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أي أﻓﺮاد
أﺳﺮ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﺳـﺠــﻞ ﻣﺆﺷﺮ
ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟــﻺﻧـﻔــﺎق
ً
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ(
ً
ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ  1.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ و 1.4ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻷول ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،إذ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻊ
اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗـﻈـﻬــﺮ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﺑـﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻧـﻤــﻮ ﻣـﻌــﺎﻣــﻼت أﺟـﻬــﺰة
ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ واﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪي
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺎس
ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2019ﻣﻤﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ

ً
إﻟ ــﻰ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﺒـﻜــﺮا
وﺗ ـﺘــﺮﻗــﺐ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح أﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ً
ً
واﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﺑﻌﺪ
ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ
واﺣ ــﺪة ﺗــﺮاﺟــﻊ وﻗـﻠــﺺ اﻻرﺗـﻔــﺎع
إﻟﻰ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـ ـ ــﺪاول ﺑــﺮﻧــﺖ ﺑ ـﻴــﻦ  66و67
ً
دوﻻرا ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ ﻓـ ـﺘ ــﺮات اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻣــﺲ ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 60دوﻻرا  ،وﺳـﺠـﻠــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
ً
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ
ً
ً
ً
ﻛـﺒـﻴــﺮا وﺗــﺬﺑــﺬﺑــﺎ ﻣــﺮاﻓـﻘــﺎ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ وﻗ ـ ــﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﺑﻌﺪ أن ارﺗﻔﻊ اﻟﺴﻮق
اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻋﺎد
ً
ودﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﺮاﻓﻘﺎ
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ وﻣ ـﺴ ـﻘ ــﻂ
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،ﺛ ـ ــﻢ ﻋ ـ ـ ــﺎد وﺳ ـﺠ ــﻞ
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ إﻗـ ـﻔ ــﺎل اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻟﺜﻼﺛﺔ وراﻓــﻖ ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳــﻮاق
دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ وﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ
ً
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﺎن اﻷﺧﻴﺮان ﻧﻤﻮا
ً
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺗ ـﺠــﺎوز اﻟـﻨـﻘـﻄــﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
وأ ﻗـﻔــﻼ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻗﺪ
ﺗـﻜــﻮن ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2018
أوﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.

اﻹﻗﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻧﻔﺎق
ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ،وﻣﻨﻬﺎ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻹﻗﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﻓ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،وﺗ ـﺴــﺎرﻋــﺖ
وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋــﻮام ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 24.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ  18.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﻘ ــﻮي
ﻟـ ـ ــﻺﻗـ ـ ــﺮاض اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼﻛـ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ
ﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪار ﻋـ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣﻦ
ﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﻪ إﻟﻰ  25أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 15أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ(،
وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،ﻓﺈن ﻧﻤﻮ

ً
اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ -اﻟﺬي
ً
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮوﺿﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ – واﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﻪ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ إﻟﻰ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 5.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻄﻲ
إﺷﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
وﻳ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﺗـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت
ً
اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻢ آﻓ ــﺎق
اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،إذ اﺳﺘﻘﺮت
ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺎم )  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي( واﻟﺨﺎص ) 3.6 +ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي( ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻈﻬﺮ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﻤﻮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم  ،2018ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻳﺰال
ً
ﻧﻤﻮ اﻷﺟــﻮر ﺿﻌﻴﻔﺎ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻮر اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻓﻰ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ
 1.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وأدى ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ
ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻂ أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ
ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2018إﻟــﻰ  1.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم  .2019ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ أﺟﻮر اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  2.4ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪو ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻮاﺗﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ُ
ً
ﻟﻠﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،أي
أﻓﺮاد أﺳﺮ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ أﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت
)دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ  (2018إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻋ ــﺪد أﺳ ــﺮ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1.3
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ زﻳ ــﺎدة اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﺧﻔﺾ
اﻟﺪﻋﻮم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.
وﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺄن ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻓﻲ
أﻋـ ــﺪاد أﺳ ــﺮ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓ ــﻲ وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻀـﻐــﻮط
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺪﻓ ـﻌ ــﻪ
ً
إﻟـ ــﻰ اﻻﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﺳﻨﺪات
وﺗﻮرق ﺑـ ٢٩٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺨﺼﻴﺺ إﺻﺪار
ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق ﺑﻘﻴﻤﺔ 290
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 957ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر(.
وﻗ ـ ــﺎل »اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي« ،ﻓﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﻟـ ـ ـ »ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ« ،إن أﺟ ــﻞ
اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ﺛـ ــﻼﺛـ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ،
ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪل ﻋ ــﺎﺋ ــﺪ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن آﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮ إﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪار
ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪات وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرق
ﻟـ»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ  5أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  240ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 792ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺟﻞ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
واﻟﻴﻮرو وﺗﺮاﺟﻊ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺻـ ــﺮف
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر،
أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ـﻨــﺪ  0.303ﻓـﻠــﺲ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﻴ ــﻮرو
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاه ،اﻟﺒﺎﻟﻎ 0.336
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻌــﺎر
ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰي ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ
اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﻲ ،إن ﺳ ـﻌــﺮ
ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ  0.378دﻳﻨﺎر،
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻧــﻚ
اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ـﺴ ــﺮي إﻟ ـ ــﻰ 0.307
دﻳﻨﺎر ،وﻇﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دون
ﺗﻐﻴﺮ.
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إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ
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ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

اﺳﺘﻬﺪاف »أراﻣﻜﻮ« ﻳﺪﻋﻢ ﺻﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﺧﺒﺮاء ﻟـ دلبلا :.اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﻴﺎر ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج وارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

ﻋﻮاد اﻟﻨﺼﺎﻓﻲ

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﻣﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ

أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﻨﻔﻂ أن اﻟﻬﺠﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﺑﻘﻴﻖ وﺧﺮﻳﺺ اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ
»أراﻣﻜﻮ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  ٪٣٠ﻣﻦ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ« ،إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
اﻟﻨﺼﻒ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﻦ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
ورأى اﻟﺨﺒﺮاء أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻹﻳﺮان ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺟﻞ ﻟـ»أوﺑﻚ« ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺒﺪء اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة .ودﻋﻮا إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎم ﺗﺤﺎﻟﻒ دوﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وإﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼــﺺ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺮ وﺗـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
م .ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ أن
ﻣﺼﻨﻊ »ﺑﻘﻴﻖ« اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻌﻤﻞ
ارﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ اﻳ ــﺎم ﻗــﻼﺋــﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺼ ـﻨــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘــﻮم
ﺑـﻔـﺼــﻞ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻋ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم،
وﻫ ــﻮ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﺗـﺒـﻠــﻎ
ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻧـﻔــﻂ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ً
واﻟﺨﻔﻴﻒ ﺟﺪا ؛ ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ذﻟﻚ
ﻳﻌﺪ ﻣــﺆﺛــﺮا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺘــﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻋـﻠــﻰ  %30ﻣــﻦ اﻧ ـﺘــﺎج اوﺑ ــﻚ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل %10ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮﺿـ ــﻲ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ ﺳــﻮف
ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﻳﻀﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا
اﻟﺤﺎدث اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 400
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﺑﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ورأى أﻧــﻪ اذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗ ــﺪارك اﻻﻣــﺮ
وا ﺻ ــﻼح اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
ﻓ ــﺈن اﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺳ ــﻮف ﺗﺸﻬﺪ
ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت ﻳــﻮﻣــﺎ ﺗـﻠــﻮ اﻵﺧـ ــﺮ؛ ﻣﻊ
اﻟـﻌـﻠــﻢ ﺑ ــﺎن اﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﻳ ـﻘ ــﺪر ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ
 10ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ،

وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻣـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ ﺑ ـﻘ ـﻴــﻖ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،وﻣﺎ
ﺣﺪث ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻃﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ،
ﻟﻠﻐﻴﺎب اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﺘـﺠـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ
ﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﻲ ﻧـﻘـﺼــﺎ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﻨــﻮع
ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ؛ اﻻﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳـﻴــﺆدي
اﻟ ــﻰ ﺻ ـﻌ ــﻮد أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺪﻳﺰل،
وزﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮوﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎوﻳـ ــﺔ ،ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ ان
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـﺨــﺰون ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻐﻄﻲ اﻷزﻣــﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻮﺿﻲ أن ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻟ ــﻪ ﺗــﺪاﻋ ـﻴــﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺣﻴﺚ
ﺳ ـﺘ ـﻀ ـﻄ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ

ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،اﻟ ــﻰ ﻧﺴﺒﺔ
 75ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﻧـﺴـﺒــﺔ % 90
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ
واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﻴﻦ وأﻣﻴﺮﻛﺎ وﻫﺬه
اﻟـ ـ ـ ــﺪول ﺳ ـﺘ ـﻀ ـﻄــﺮ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ
ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎﺗـﻬــﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎر ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺗــﻮﻗــﻒ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ارﺳﺎل ﻧﻔﻄﻬﺎ اﻟﻰ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺎن اﻏـﻠــﺐ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺬﻫﺐ
اﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%75

أو ﺗﺠﻤﻴﺪه؛ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ
ً
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﺣﺪث
ﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ،أو إﻃﺎﻟﺔ
أﻣﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﺳﻮف
ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد
اﻵﺟﻠﺔ ﺻﻌﻮدا ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ً
اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ
ﻳـﺘــﻮﺟــﺐ ان ﻳ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﻌــﺎون
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﺒــﺪء
اﻻﻧ ـﺘــﺎج ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟــﺰء ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ،
إذ ﻳﺒﻠﻎ اﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 550
اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

وﺑﻔﻘﺪان  %50ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة
اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ وﻣـﺼــﺎﻧــﻊ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﻜﺎل.

إﻧﺘﺎج إﻳﺮان

وﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎق

وﻗ ــﺎل اﻧ ــﻪ »ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮارد ان ﻳﺘﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﻹﻳـ ـ ــﺮان ﺑ ــﺈﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟـﺨــﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«،
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺮض أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺟﻞ ﻷوﺑﻚ ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺊ ﻓــﻲ
اﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  29ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ﻳ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺐ ﻣـﻌــﻪ
اﻟ ـﻐــﺎء اﺗ ـﻔــﺎق ﺧـﻔــﺾ اﻧ ـﺘــﺎج أوﺑــﻚ
وأوﺑ ــﻚ ﺑﻠﺲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑــﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﺤ ــﺮﻣ ــﻲ ﺿـ ـ ــﺮورة اﻳ ـﻘــﺎف
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻻﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ
اﻻﻧـﺘــﺎج اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ
اوﺑـ ــﻚ وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ دول اوﺑ ــﻚ
ﺑﻠﺲ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺎدث اﻻرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ
أ ﺧـﻴــﺮا ﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﺳـ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻔـﻘــﺪان
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺤﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﻧﺘﺎج

ﺻﻌﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ
 20ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺟـﻠـﺴــﺔ
أ ﻣـ ـ ــﺲ ،إذ ﺳ ـﺠ ــﻞ ﺧ ـ ــﺎم ﺑــﺮ ﻧــﺖ
أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺴــﺐ ﺧـ ــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم
 ،1991ﺑﻌﺪﻣﺎ أدى ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﻧﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ إﻟ ــﻰ
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻨﺼﻒ.
وﻧـ ـ ـ ـ ــﺰﻟـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣ ــﻦ
ذرو ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ أن ﺳـ ـﻤ ــﺢ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻤـﺨــﺰون
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺒﻼده ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻘﺮار اﻹﻣﺪادات.
وﻗﻔﺰت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎس اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﻣــﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  19.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
ً
ً
 71.95دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﺴﺠﻼ

أﻛﺒﺮ ﻣﻜﺴﺐ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ .1991
ً
و ﺑـﻠــﻎ ا ﻟـﻌـﻘــﺪ  65.77دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎدة  5.55دوﻻرات
أو  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺰت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻵﺟ ـ ـﻠـ ــﺔ
ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 15.5
ً
ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ إ ﻟ ــﻰ  63.34دوﻻرا
ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ وﻫـ ــﻮ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣـﻜـﺴــﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ا ﻟـﻤـﺌــﻮ ﻳــﺔ ﺧــﻼل ﻳــﻮم
ﻣﻨﺬ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ .1998
ً
وﻻ ﺣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ  ،زاد ا ﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ إ ﻟ ــﻰ
ً
 59.54دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎدة
 4.69دوﻻرات أو  7.88ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ أﻛ ـﺒ ــﺮ ُﻣ ـﺼــﺪر
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ وﺗ ـﺴ ـﺒــﺐ
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄﺗـ ـﻴ ــﻦ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺗــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻴــﻦ

ﻷرا ﻣـﻜــﻮ ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟـﻠـﺨــﺎم اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﻖ وﺧـ ــﺮﻳـ ــﺺ ﻓـ ــﻲ ﺧـﻔــﺾ
إ ﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج ا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ﺑـ ـﻨـ ـﺤ ــﻮ 5.7
ً
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ .وﻟــﻢ
ً
ً
ﺗ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ إﻃ ـ ـ ــﺎرا زﻣ ـﻨ ـﻴــﺎ
ً
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻣﻼ .
و ﺻ ــﺮح ﻣ ـﺼــﺪران ﻣﻄﻠﻌﺎن
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت »أراﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮ«
ا ﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮد ﻳ ــﺔ أ ﻣـ ـ ــﺲ ،أن ﻋ ــﻮدة
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ إﻟ ــﻰ إﻧـﺘــﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ »رﺑﻤﺎ
ً
ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺷﻬﻮرا «.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺪر ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺘـﻄــﻮرات
ﻟ ـ ـ ـ ـ »رو ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮز« ،إن ﺻـ ـ ـ ــﺎدرات
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﻛــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺎد ﻫـ ــﺬا اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع إذ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى.

ﻏﻴﺎب ﻣﻔﺎﺟﺊ

اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﺗ ـﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤــﻮ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن
ﻛـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻘــﻮدة ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـﺤـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ ﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻪ
ان ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺑــﺎﻟـﺴـﺤــﺐ ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎﺗـﻬــﺎ ﻟﺴﺪ
اﻟﻌﺠﺰ؛ ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺪة ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.

اﻛﺘﺘﺎب »أراﻣﻜﻮ«
وﺷ ــﺪد اﻟـﺤــﺮﻣــﻲ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة
إﻳﻘﺎف اﻛﺘﺘﺎب أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ
أﻫ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﻮﺻ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
إﻟ ــﻰ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋ ـﻬــﺪﻫــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺘــﺎج
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ؛ ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـﺨ ـ ــﺰون ﻧـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ
ﻧـﺤــﻮ  180ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳﻜﻔﻲ
ً
ً
ﺷـﻬــﺮا واﺣـ ــﺪا ،وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﺳﺘﺘﺠﺎوز اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻮى
 70دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ اﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮوري
اﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﺿ ـﻤ ــﺎن

ﻋــﺪم ﺗﻜﺮار ذﻟــﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻻرﻫﺎﺑﻲ،
ﻣـﺘـﺴــﺎﺋــﻼ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ :ﻣﻦ
ﻳـﻀـﻤــﻦ ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻜ ــﺮاره ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ.

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ د .ﻋ ـ ــﻮاد
اﻟـﻨـﺼــﺎﻓــﻲ إن اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻳـﻌــﺪ ﺳﻠﻌﺔ
إﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑ ــﺎﻷﺣ ــﺪاث
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣﻤﺎ
ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻟ ـﺘــﺄرﺟــﺢ ﺑـﻴــﻦ اﻻﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎت ﻓﻲ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻳ ـﺠ ـﻌــﻞ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺗ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ ،وﻫ ــﺎﻫ ــﻮ ﺣ ــﺎدث
ﺑﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺜﺎل ﺣﻲ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺴﻠﻌﺔ وﺗﺄﺛﺮ
اﺳﻌﺎره ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ ان ذﻟ ــﻚ
اﻟﺤﺎدث اﻻرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻗــﺪ
أﺛـ ــﺮ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻣـ ـ ــﺪادات
اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﺎﺻــﺔ ان اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﻨـﺘـﺠــﻲ وﻣ ـﺼ ــﺪري اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ان اﻟـﺤــﺎدث ادى
اﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺻ ــﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ً
اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻘﻔﺰ  ٪٢٠و»ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« :ﺑﺮﻧﺖ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪى  ٧٥دوﻻرا
وﻗ ــﺎل »ﻏــﻮﻟــﺪﻣــﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ«،
ً
إن ﺗ ــﻮ ﻗـ ـﻔ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻹ ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣ ــﺪة
ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﺳـ ـﺘ ــﺔ أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻗــﺪ
ﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻌـ ــﻞ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺖ
ً
ﻳﺘﺠﺎوز  75دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
رﻏ ــﻢ أن ﻣ ــﺪى ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟـﻬـﺠــﻮم
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ.
وأ ﺿــﺎف اﻟﺒﻨﻚ ا ﻟـﻤــﺪرج ﻓﻲ
ﺑ ــﻮر ﺻ ــﺔ »وول ﺳ ـﺘ ــﺮ ﻳ ــﺖ« ﻓــﻲ
ﻣﺬﻛﺮة ﺻﺪرت اﻷﺣﺪ أن ﺗﻌﻄﻞ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺆدي
إﻟــﻰ زﻳــﺎدة أﺳـﻌــﺎر ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ
ً
ﻓ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ،ﺑ ــﻞ ﺳـ ـﻴ ــﺆدي أﻳ ـﻀ ــﺎ
إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
»ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﻜـﻔــﻲ
ﻟ ـﺴــﺪ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﺠــﺰ ﻟ ـﻌــﺪة
أﺷ ـﻬ ــﺮ وﺟ ـﻌ ــﻞ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺪول ﺧﻄﻮة ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﺎت؟
ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻀ ـﻄــﺮ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت ﺣ ــﻮل
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎء أﺛ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﺴﺤﺐ ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻄــﻮارئ
اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﺑﺴﺒﺐ
اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨـﺸــﺄﺗــﻲ ﻧـﻔــﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأدت اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻟﺘﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج
 5.7ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎم
ً
ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ،أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺼ ــﻒ إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أو ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ إﻣـ ـ ــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﻧــﻪ
ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

اﻟﻨﻔﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ ،وﻓـ ــﻖ ﻣ ــﺎ ورد ﻓﻲ
»روﻳﺘﺮز«.
واﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة أﻛـ ـﺒ ــﺮ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠ ــﻚ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﺎم ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ
وأﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻟـ ــﻪ .واﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺗﺤﺖ
اﻷرض ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﺎﺣ ـﻠ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس
ً
وﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ  645ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 416.1
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون

اﻟـﺘـﺠــﺎري ﺑﺤﺴﺐ أﺣ ــﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ.

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻛﺒﺎر
ودول ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺿﺎﻓﺖ
أن اﻹﻣــﺪادات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺟﻴﺪة.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﺷﺎرت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﺷﺤﻨﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء .وﻟــﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺒﻠﻎ  188ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﺑـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ ﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
راﺑﻴﺪان إﻧﺮﺟﻲ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ

ﺳﺤﺐ ﺧﺎم ووﻗﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

وﺳﺒﻖ أن ﻧﺴﻘﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﺤﺐ
ﺧﺎم ووﻗــﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻋﻨﺪ
ﺗﻌﻄﻞ اﻹﻣﺪادات.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،إن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗــﻮ ﻗــﻒ ﺗــﺎم ﻟﻨﺤﻮ
ً
أر ﺑـﻌــﺔ ﻣــﻼ ﻳـﻴــﻦ ﺑــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ
رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ً
 75دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻚ ﺑ ـ ــﺎرﻛ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ
ا ﻟـﺒـ ّـﺮ ﻳـﻄــﺎ ﻧــﻲ ،إن اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻟﻦ
ﺗﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺻﺎدرات
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺨــﺰون ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
)روﻳﺘﺮز(

اﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب اﻟﻨﺼﻒ ،ﺑﻨﺤﻮ 6
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ ؛ وﻫﺬا
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل أدى ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﺷﺢ
ً
اﻹﻣﺪادات »وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ،وﻗﺪ
ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻻﺳ ـﻌــﺎر ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣــﻊ ﻣــﺮور
اﻷﻳﺎم ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﺸﻜﻞ اﺳــﺮع وإﻋــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻰ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
واﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﻮل ان »ﻫـ ـ ــﺬا
اﻟ ـﺤ ــﺎدث ﻳ ـﻌــﺰز ﺿ ـ ــﺮورة ﺗـﻀــﺎﻓــﺮ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
ً
اﻹرﻫﺎب ،ﻷﻧﻪ اﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا،
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،وإن ﺗﻜﺮرت ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﻮادث ﻓﺴﻮف ﺗﻬﺪد اﻹﻣﺪادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اذا ﻣﺎ اﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
ان اﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻹﻣﺪادات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وﻫﺬه
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻋ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
اﻣﻨﻲ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
وﺟ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ دوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻳـﻀـﻤــﻦ
اﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ.
ورأى أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻓ ــﻲ اﻷﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻗﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﻣﺒﺎﻻة

دوﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻖ اﻻزﻣﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ وﻳـﻄـﻴــﻞ
اﻣﺪﻫﺎ.

ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو وﺑﻴﺮول
ﻓﻲ ﻣــﻮازاة ذﻟــﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎرﻛﻴﻨﺪو ﺑﺤﺚ
ﺗـﻄــﻮرات ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻊ رﺋﻴﺲ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻴﺮول
ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻔﻂ
ﺳ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ أن اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ
أﺑ ــﺪﻳ ــﺎ رﺿ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﺣ ـﺘ ــﻮاء
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﺿــﻊ،
واﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ
اﻟﺴﻮق واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل دوري
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ
وﻓــﺮة ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻏﻴﺎب دﻻﺋــﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ
ﻷن ﺗـﺒـﺤــﺚ أوﺑـ ــﻚ ﺑـﺸـﻜــﻞ رﺳـﻤــﻲ
ﺗﺤﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ أن ﻧ ـﻄ ــﺎق أي ﺗ ـﺤ ــﺮك ﻷوﺑ ــﻚ
ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻣــﺪادات ﺑﺪون اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺪودا.

 ...واﻟﺬﻫﺐ ﻳﺼﻌﺪ ٪١
ﻗﻔﺰ اﻟﺬﻫﺐ واﺣﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣﺲ ،إذ أدت اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂﺗﻲ
ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ،وﻋــﺰزت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺪن اﻷﺻـﻔــﺮ ،اﻟــﺬي ُﻳﻌﺪ ﻣــﻼذا آﻣـﻨــﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون
دﻻﺋﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺒﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ رﺋﻴﺴﺔ
ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وارﺗﻔﻊ اﻟﺬﻫﺐ واﺣﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ 1503.60
دوﻻرات ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ( ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  6:01ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.
وﻧﺰﻟﺖ اﻷﺳﻌﺎر  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ آﻣﺎل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼف اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وزاد اﻟــﺬﻫــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ  0.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 1511.40دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﺟﻴﻔﺮي ﻫــﺎﻟــﻲ ،اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻓــﻲ »أواﻧ ـ ــﺪا« ،إن اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻔﻂ ﺳﻌﻮدﻳﺔ أدت إﻟــﻰ ﺗﺤﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣــﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ إﻟﻰ
اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﻣﺎل
ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﺈن
اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺳﻴﻜﻮن  1530دوﻻرا.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻗﻔﺰت اﻟﻔﻀﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  18دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،وزاد اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 953.31
دوﻻرا .ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ رﺑﺢ اﻟﺒﻼدﻳﻮم  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻲ  1614دوﻻرا.

اﻟﻬﺠﻮم ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻼوة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻗﺎﻟﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺑﻼﺗﺲ« ،إن اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺻـ ّـﻌــﺪت اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳﺜﻴﺮ
اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن أﻣﻦ اﻹﻣﺪادات.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ» ،أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻤــﺎدي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴــﻮق ﻓﻲ
اﻷ ﻣ ــﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺟ ــﺮاء اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﻧﻔﻂ ﺳﻌﻮدﻳﺘﻴﻦ رﺑﻤﺎ
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺪودا .اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﻧﻔﻂ ﺳﻌﻮدﻳﺘﻴﻦ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻋﻼوة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق« .وﺗﺎﺑﻌﺖ »أي دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟـ«أوﺑﻚ«،
وﻗﺪرة وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻮق.
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»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ »ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«

ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي  ٢٣اﻟﺠﺎري
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ــﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
) 23ا ﻟ ـﺠ ــﺎري( ،ﺗـﺤــﺖ ر ﻋــﺎ ﻳــﺔ ﺳـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﻓﻮرﺳﻴﺰوﻧﺰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻓﻲ إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ إﻟﻰ دور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻬﻢ
ﻛ ـﻤ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ـﻌ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻗــﺎل ﻣﺴﻌﻮد
ﺣـ ـﻴ ــﺎت ،ﻧ ــﺎ ﺋ ــﺐ ر ﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
ور ﺋ ـﻴــﺲ ا ﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻨﻚ ﺑــﺮ ﻗــﺎن » :ﻳــﻮا ﺟــﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻣـﺨــﺎ ﻃــﺮ ﻋــﺪة ﻧــﺎ ﺟـﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وﻋـ ـ ــﻦ اﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﺎرﻋــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪوث
ﻣـ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ
ﻋﺪﻳﺪة«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﺗﺨﺎذ
ﻗـ ـ ــﺮارات ﻣ ـﺼ ـﻴــﺮﻳــﺔ ،وﻋـ ــﺪم اﻟ ــﺮﻛ ــﻮن إﻟــﻰ
ﺗﻜﺮار ﻣﺎ دأﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ .ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ،وإﺣـ ـ ـ ــﺪاث
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ .ﻧﺤﻦ
ﱢ
ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إ ﻟــﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﻧــﺮى أﻧﻨﺎ
وز ﻳ ــﺎدة ا ﻟـﻤــﺮو ﻧــﺔ ،وا ﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹ ﻳــﺮادات وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ«.
وﻳـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرك »ﺑـ ـ ـ ــﺮﻗـ ـ ـ ــﺎن« ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
ً
ﺟ ـﻨ ـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻨــﺐ ﻣ ــﻊ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ،رؤﺳ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت رﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ
وإﺷ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ
ووﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺧﺒﺮاء ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ.
وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﻋـﻠــﻰ
رؤﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ودﻋﻢ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ .ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎول
ً
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﺿـﻤــﻦ ﺟ ــﺪول أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻪ ،ﻋــﺮﺿــﺎ
ﻟـﻠـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟـﻬـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻓﻲ
ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﺳ ـ ـ ـ ــﻮف ﺗ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺳـﺒــﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﺨــﺎ ﻃــﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋ ــﻦ اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرات اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﺒﻞ ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻠ ـﺒ ــﻲ اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻴﺎت
وﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺣ ـﻠــﻮل
وﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة وﻣـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮة،
ﺳﻴﺸﺎرك »ﺑﺮﻗﺎن« ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  40ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻣـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺮى ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻻﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

 ...و»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻳﺸﺎرك ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
"ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ﻓﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ
وﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ
وﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹدارة
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻗ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺴـ ــﺎم ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
"ﺑﻮﺑﻴﺎن" ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻪ
ﺗــﺄﺗــﻲ اﻧـﻄــﻼﻗـ ًـﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺮﺻــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛــﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
واﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،وﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳـﺠــﺎﺑـ ًـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﺴــﺎم ،أن ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎم ﺿﻤﻦ
ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ ﻹﻋ ــﻼن
"ﺑﻮﻳﺒﺎن" أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاﺋﺰ "ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ"

أﺧﻴﺮا.
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ً
وﻋﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺧﻼل
ـﺪدا
اﻟـﻤـﻌــﺮض ،أﻓ ــﺎد اﻟﺒﺴﺎم ﺑــﺄن ﻋـ ً
ﻣﻦ إدارات اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮف ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮض وﻫــﻲ اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ زوار اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻣــﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮف
ﺑ ـﺼ ــﻮرة أﻛ ـﺒــﺮ ﻋ ــﻦ "ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن" وﻣــﺎ
ﻳﻄﺮﺣﻪ وﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
وأﺿ ـ ــﺎف "اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ
اﻧﻌﻜﺲ
ﻣﻤﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،اﻟﺘﻲ
ـﺮا ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻼء
ـﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴ ـ ً
ﻻﻗـ ــﺖ إﻗـ ـﺒ ـ ً
ﺣﺘﻰ ﺑــﺎت اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ أﻓ ـﻀــﻞ أﻧ ــﻮاع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ".
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺒﻨﻚ
وذﻛﺮ أن
ً
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ﺳ ــﻮف ﻳــﻮﺟــﺪون
ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،أوﺿ ـ ــﺢ أن
اﻷﻋـ ــﻮام اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺷـﻬــﺪت ارﺗـﻔــﺎﻋـ ًـﺎ
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮق ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﻤــﻼء

ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺒﺴﺎم

ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻟـﺤـﻠــﻮل اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وأﺿــﺎف أن ذﻟــﻚ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓـ ــﺈن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻨــﻮات ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ــﺐ ﻧـ ـﻤ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﺘ ــﺪﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك
ﱟ
اﻷﺧﺮى وﻫﻮ ﺗﺤﺪ آﺧﺮ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﻨﻚ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎدرة »أﺣﻠﻢ أن أﻛﻮن«
ﺣﻘﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ إﻳﺎد ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼم اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ »أﺣﻠﻢ أن أﻛﻮن«،
وﻧ ـﻈــﻢ ﺳ ـﺒــﺎق ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﺎت ﻟـﻠـﻄـﻔــﻞ إﻳـ ــﺎد ﻋــﺪﻧــﺎن
اﻟﺸﺎﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟـﻤـﺤــﺮﻛــﺎت وﺷــﺮﻛــﺔ  ،Road Rushﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،وﻟﺸﻐﻔﻪ ﺑﺴﻴﺎرات اﻟﺴﺮﻋﺔ.
وﻗﺎﻣﺖ أﺳﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﺒﺎق اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻟﻘﻴﺎدة ﺳﻴﺎرة ﻣﺎﻛﻼرﻳﻦ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى إﻳﺎد
) 16ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،واﻟ ـﺘ ــﻲ وﻓــﺮﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻪ ﺧـﺼـﻴـﺼــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻲ
اﻟﻐﺎﻧﻢ وأوﻻده.
ﺑ ــﺪأت ﻣﻐﺎﻣﺮة إﻳ ــﺎد ﻓــﻲ ﺣﻠﺒﺔ ﻣﺠﻬﺰة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ

إدارة اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻤﻀﺎد
ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺮاﺋ ــﻖ واﻟ ـ ـﺤ ـ ــﻮادث .وﺗ ـﺨ ـﻠ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎق اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻻﺳـﺘـﻌــﺮاﺿــﺎت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﺒﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﺒﺎق ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ.
و ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺟﻮان اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ» :إن إﻳﺎد ﻣﺤﺎرب ﺣﻘﻴﻘﻲ،
اﻧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ،ﻟﻜﻦ ﻋﺎوده ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ وﺣﺒﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪي .ﻗﺪ ﻳﺒﺪو إﻳﺎد ﺣﺴﺎﺳﺎ
ً
وﺧ ـﺠــﻮﻻ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ روح اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ،واﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وإﻟﻤﺎﻣﻪ
ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ورﻏﻢ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻪ دﻗﻴﻘﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻘﻲ )اﻟﻮﻃﻨﻲ( وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
وﺷــﺮﻛــﺔ  Road Rushﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﺎق
ﻣﻤﺘﻌﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻨﺤﻮ ﺳﺘﺔ دورات ﺣﻮل اﻟﺤﻠﺒﺔ«.

وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ» :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻃـﻠــﺐ إﻳ ــﺎد ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﺒﺎق اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻗﺮرﻧﺎ ﻓﻲ )اﻟﻮﻃﻨﻲ( أن ﻧﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟــﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻌﺰﻳﻤﺘﻪ
وﻗﻮﺗﻪ وﺣﺒﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة .ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﻊ أن ﻧﺮى ﻫﺬه اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻳﻘﻮد ﻟﻨﺠﺎح أﻣﻨﻴﺎت
ً
ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﺮؤﻳﺔ إﻳﺎد ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﺑﻜﺎﻣﻞ ﺻﺤﺘﻪ«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ» :ﻧـﺤــﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎدرﺗـﻨــﺎ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺳـﻌــﺎد اﻷﻃـﻔــﺎل ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ ﻟـﻘــﺎءات ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﻣــﻊ أﻃ ـﻔــﺎل ﺟ ــﺪد ،ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻞ أن ﻧـﺴــﺎﻫــﻢ ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻫــﻮ إﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻟـﻬــﻢ ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟـﻤــﺮض،
ﻟﻴﺸﺮﻗﻮا ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ أﻃـﻔــﺎﻻ أﺻـﺤــﺎء وﺳ ـﻌــﺪاء .ﻧــﺄﻣــﻞ أن
ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
ﺗـﺠــﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﺒــﺎدرة »أﺣ ـﻠــﻢ أن أﻛ ــﻮن« ﺗﻢ

»ﺑﻴﺘﻚ« «KFHً Pass» :ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻷﻗﺴﺎط
وإدارﺗﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ»«KFH online
أﻃﻠﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ إﻣﻜﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪاد أﺣﺪ
ً
اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان ّ KFH-Pass
»أﺟ ــﻞ ﻗﺴﻄﻚ ﺣﺴﺐ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻚ«.
وﻗﺎل »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ذﻟﻚ
ً
ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻄﺮح اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء
وﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﺆﻛﺪ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﺿ ـﻤ ـﻤ ــﺖ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة
ﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ وﻧ ـﻤــﻂ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺧــﻼل
ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وأﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺳ ــﺪاده ،وذﻟــﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ )اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
أو إﺳﻜﺎﻧﻲ(.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺑﻄﺮﺣﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺿﺎف
ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻓﺒﻌﺪ

اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ
ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ »KFH-
 «Passﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ
ﻗﺎم ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﺒﺮ »«KFHonline
أو ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ » «KFHﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣــﺮوﻧــﺔ أﻛـﺒــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺸـﻬــﺮ ،اﻟــﺬي
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺴﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻷﻗﺴﺎط
ً
ﻻﺣ ـﻘــﺎ ﺑـﻜــﻞ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ دون اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎرة
اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ
أﻋـﺒــﺎء ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻛﺄﻗﺴﺎط
اﻟﻤﺪارس أو أﺣﺪ أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮ
ً
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻳﻀﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﺷﻬﺮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪة

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺪاد
واﻟـﻤـﺤــﺪدة ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
ً
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﺤﺪ أﻗـﺼــﻰ  60ﺷﻬﺮا
أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ
ً
اﻟﻰ  180ﺷﻬﺮا ،إذ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  5أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ و 15ﺷﻬﺮا ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﺧﺪﻣﺔ » «KFH Passوﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ
ﻓﺎﺋﺰي ﺳﺤﺐ
اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺳﺤﺐ
اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ  15اﻟﺠﺎري،
وأﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣــﻦ  8إﻟــﻰ  12اﻟـﺠــﺎري،
ﺑ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 1000دﻳﻨﺎر أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ .واﻟﻔﺎﺋﺰون
ﻫﻢ :ﻃﺎرق ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن ،راﺷﺪ
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﺎﺗﺮواﻻ،
أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺴﺎر ،وﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮﺷــﻲ .وﻳ ـﺠ ــﺮي »اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ«
ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ  25اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 500.000دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر .أﻣـ ــﺎ اﻟـﺴـﺤــﺐ
اﻷﺧﻴﺮ ،ﻓﺴﻮف ﻳﻘﺎم ﻓﻲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ
اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻋـﻤــﻼء اﻟــﺪاﻧــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻓـ ــﺮص ﻓ ــﻮزﻫ ــﻢ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ زﻳـ ــﺎدة اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ
إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﺟﻮان اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق وﻓﺮﻳﻖ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ إﻳﺎد
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼم اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮﺿﻰ
اﻟ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن .وﻛ ــﺎن اﻟـﺤـﻠــﻢ ﻫ ــﻮ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﺤـﻴــﺎة
اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ ،ودﻓـﻌـﻬــﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺮﺿﻬﻢ ،وﺷﺤﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬﻢ.

ً
وﻳﻬﺪف »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إﻟﻰ أن ﺗﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
ً
ﺟــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﺨـﻴــﺮي ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﺴـﺘــﺪام ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»زﻳﻦ« :ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ » «GSMAﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
دلبلا
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اﻟﺨﺮاﻓﻲ :ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻻﻧﺴﺠﺎم أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻣﻊ ﻃﻤﻮح اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻗﺎل اﻟﺨﺮاﻓﻲ إن »زﻳﻦ« ﻃﻮرت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺳﻌﺔ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ،
وﻗﺪ ﺣﺪدﻧﺎ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "زﻳﻦ" دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ""GSMA
وﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ،وذﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة
ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣــﻊ "اﺗـﻔــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ" ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻨﺎخ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺪﻳﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﺷﺒﻜﺎت اﺗـﺼــﺎﻻت ﻣﺘﻄﻮرة ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎ
ً
اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ً
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ – وﻫﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﺛـﻠـﺜــﻲ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋــﻦ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮاﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻌــﺪ اﻟـﻤـﻨــﺎخ واﺳـﺘـﻬــﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس
اﻟ ـﺤــﺮاري ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل "اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ﻟﻺﻓﺼﺎح" ) (CDPاﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ "زﻳ ـ ــﻦ" أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﺳﺘﺴﻬﻢ
ﺑـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺷـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ذوي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت،
وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺼﺢ
ﻷول ﻣﺮة ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﺗﺤﺎد "."GSMA
وذﻛﺮت أن ﻫﺬه اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻜﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺸﻬﺪ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻤﺮ ﺧــﺮوج ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻲ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة

"اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻌﻠﻢ" )،(SBTi
وﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2020
وأﻓــﺎدت ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺧﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت ﺻـﻔــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻐــﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟــﻼﺣـﺘـﺒــﺎس اﻟـ ـﺤ ــﺮاري ﺑـﺤـﻠــﻮل ﻋ ــﺎم  2050ﺑﻤﺎ
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ آﻣﺎل وﺗﻄﻠﻌﺎت "اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ".
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "زﻳ ــﻦ" اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑــﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ
ً
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ" :ﻧــﺪرك ﺟﻴﺪا أن
ً
ً
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ً
ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﺤﺴﺐ،
ً
ﺑــﻞ ﺳﻴﺆﺛﺮ أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ رﺧ ــﺎء وﺻـﺤــﺔ اﻷﺟـﻴــﺎل
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ".
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺨــﺮاﻓــﻲ " :ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﻓــﺈن دﺧــﻮﻟـﻨــﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺆﻛﺪ اﻧﺴﺠﺎم أﻫﺪاﻓﻨﺎ
ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت اﻻﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻄـﻤــﻮح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻻﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت اﻟـﻜــﺮﺑــﻮﻧـﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  50ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030ﻣﻊ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ."2050
ً
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ "اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،ﻃــﻮرﻧــﺎ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺳـﻌــﺔ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ
اﻟـﻜــﺮﺑــﻮﻧـﻴــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺣــﺪدﻧــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻻﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮﻧ ـﻴــﺔ ،وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻣﺎ
زﻟ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻠ ـﺘــﺰﻣ ـﻴــﻦ إزاء ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬه اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف،
ﻓﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ".
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺎﺗــﺲ ﻏــﺮاﻧــﺮﻳــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي ﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
" " :"GSMAﻣ ـ ــﺎ ﻧـﻌـﻠــﻦ
ﻋـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم ﻫـ ــﻮ
إﻳ ـ ــﺬان ﺑ ـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺗـﺤــﺮك
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت ﺑ ـﻬ ــﺪف
ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺧ ـﻴــﺔ اﻟـ ُـﻤ ـﻠـ ﱢـﺤــﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻇﻬﺎر
ﻛ ـﻴــﻒ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص أن ﻳ ـﺒ ــﺪي روح
ا ﻟـﻘـﻴــﺎدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ وأﺷﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ".
وأﺿ ـ ــﺎف ﻏ ــﺮاﻧ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
ﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮي ﻟ ــﻼﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻛ ــﻲ ﻳ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ودﻓـ ــﻊ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻦ
وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،رﺣﺐ ﺑﻮل ﺳﻴﻤﺒﺴﻮن اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻹﻓﺼﺎح
ﻋ ــﻦ اﻻﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮﻧ ـﻴــﺔ "ﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة
اﻟـﻤـﻔـﺼـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻛ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻗـﻄــﺎع
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓــﻲ اﺗ ـﺠــﺎه اﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻋﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻹﻓﺼﺎح
ً
ﻋﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎ أن
ً
ً
ﻫﻨﺎك ﺗﺰاﻳﺪا واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻘـﻄــﺎع وذﻟ ــﻚ ﻛ ـﺠــﺰء ﻣــﻦ ﻧـﻬــﺞ ﻳﺸﻤﻞ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻜﻞ".
وأﺿ ـ ــﺎف ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﺒ ـﺴــﻮن أﻧـ ــﻪ "ﻛ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﻟـﻬــﺬه

»أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ« :ﺣﻠﻮل ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻓﻲ إﻃﺎر
ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﻨﺬ
ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،ﱠ
ﻃﻮرت ﺷﺮﻛﺔ "أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
وﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ
اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟ ـﻌــﺐء ﻋــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ واﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧـﻈــﺎم ﺑـﻨــﺎء ﻣـﺜــﺎﻟــﻲ وﻣـﺘـﻄــﻮر ﻳﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷذواق.
وﺗ ـﻘــﻮم "أﺳـﻴـﻜــﻮ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ" ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻄــﺎﺑــﻮق اﻷﺑ ـﻴــﺾ اﻟ ـﻌــﺎزل ﻟـﻠـﺤــﺮارة
واﻻﺳ ـﻤ ـﻨ ــﺖ واﻟ ـﺨ ــﺮﺳ ــﺎﻧ ــﺔ ،ﺑ ـﻜــﻞ أﻧــﻮاﻋ ـﻬــﺎ،
واﻟﺒﻼط اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ.
وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﺎﻓﺬة واﺣﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ،وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﻮاد اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء

اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻻﺗـﺼــﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﺨﺎص ﺑـ"أﺳﻴﻜﻮ" ،أو ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ "إﻧﺴﺘﻐﺮام" وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﺗﻴﻠﻴﻐﺮام".
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ "أﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ" ،أن
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ إدارة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻮاﻓﺬ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟـﻜـﻔــﺎء ة ،إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ أﻧـﻬــﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ أرﻗ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
وأﻛﺪت أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺮﻳﺪه ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣــﻮاد ﺑﻨﺎء ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﻮاﻓﺬ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﺔ "أﺳﻴﻜﻮ" ﻋﻠﻰ
"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮام" @ ،acicogroupأو ﺣـﺴــﺎب
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ "ﺗﻴﻠﻴﻐﺮام" ﺑﻌﻨﻮان "أﺳﻴﻜﻮ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ )اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ(" ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ ).(1888811
ﻛﻤﺎ أن "أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ" ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮل
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
ﺑﻤﻘﺪار ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻧ ـﻈــﻢ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
ﻃ ــﺎﺑ ــﻮق "أﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮ" ،اﻟ ـ ــﺬي ُﻳ ـﻌ ــﺪ اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻷول ،ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات ،ﻣﺜﻞ :ﺧﻔﺔ
اﻟــﻮزن وﻋﺎزﻟﻴﺔ اﻟـﺤــﺮارة اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،واﻟــﺬي
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺎرة
ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ ،وﻳﻤﺘﺎز ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻌﻔﻦ ،ﻟﻌﺪم
اﺣـﺘــﻮاﺋــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاد ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ ،ﻣــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ"أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ" ،ﻏﺼﻮن
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻗﺎﻟﺖ" :ﺗﺘﺰاﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻣﻊ
ﺧـﻄــﻂ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻨـﺒـﺜـﻘــﺔ ﻋﻦ
اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻌــﺎم
 ،2035وﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻨـﻄـﻠــﻖ ،ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ ﻧﺴﻌﻰ

إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻠﻮل
ً
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وأﻓﺎدت اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺄن "أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘﺎج
ﻣ ــﻮاد اﻟـﺒـﻨــﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑ ـﻘــﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وآﻻت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات
ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﺳ ـﻄــﻮل ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء.

اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ،ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻗ ـﻴــﺎس وﻓ ـﻬــﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻳ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻨــﺎء
وﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ".
ً
و ﻫ ــﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـﻤـﺘـﻨـﻘـﻠــﺔ ﺑ ـﻬــﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ
إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،وﻫﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮ
ﻣﻌﺎﻟﻢ رﺻــﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻛ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻟـﻤـﻘــﺎﺻــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻓﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟــﺬي ﺗﺼﻞ ﻛﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺼــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻻ ﻧـﺒـﻌــﺎ ﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺣﻠﻮل ﻋﺎم .2050
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "زﻳﻦ" ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎرات
ً
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ّ
ﻛﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
) (big dataوإﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء ) ،(IoTوﻫــﻲ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺣ ـﻠ ــﻮل ﻣ ــﻮﻓ ــﺮة ﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة أﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﻄﺎﻗﺔ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ "زﻳــﻦ" وﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺧــﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﺗﺤﺎد ""GSMA
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺟــﺰء ا ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت ﻧﺤﻮ دﻋــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ) ،(SDGsوﺗـﺤــﺪﻳــﺪا اﻟـﻬــﺪف رﻗــﻢ 13
)اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
وآﺛـ ــﺎره ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة( ،وﻫﻮ
اﻟﻬﺪف اﻟﻄﺎﻣﺢ إﻟﻰ رﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد واﻷﺷﻴﺎء
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ).(BetterFuture#

»اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
»«gig’s Battle Fitness Festival
أ ﻋـﻠـﻨــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ
ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﻣ ــﺪ ﻣــﻊ أﻛـﺒــﺮ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﻠـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ gig’s Battle Fitness
.Festival
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن ﺷﺮﻛﺔ
 Circuit+ Fitnessﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺨﻀﺮاء ﻳﻮﻣﻲ  1و 2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500رﻳﺎﺿﻲ وﻣﺸﺎﻫﺪ
وﻣﺘﻄﻮع ﺳﺠﻠﻮا ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﺪث.
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب ﺗﺸﻤﻞ أﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى ،وﻛﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻟﻸﻓﺮﻗﺔ ،وﺳﺒﺎق اﻟﺴﺎرﺳﻦ
ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت ،وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ
اﻷﺛﻘﺎل ﻟﻸﻓﺮاد أﻳﻀﺎ.
وﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻷول ﻟﻼﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ "اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ" ،ﺑﻤﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
"ﺗ ـﻌــﺮب اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋــﻦ اﻣـﺘـﻨــﺎﻧـﻬــﺎ ،ﻹﺗــﺎﺣــﺔ ﻫــﺬه
اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ،
وﺗ ـﺤ ـ ّـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ،ﻷن ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻛﻤﺰودﻳﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻫــﻮ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺳـﺒــﻞ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب
وﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ،إذ اﻛﺘﺴﺒﺖ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮص،
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﺻـﻔــﻮف اﻟـﺸـﺒــﺎب واﻟـﺸــﺎﺑــﺎت

ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ أن
ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﺜﻤﺮا ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﺣﻈﺎ ﺳﻌﻴﺪا
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪون ﻟﻌﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮع
ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎس".
ﱠ
وﻋــﻠــﻖ ﺑــﺪر اﻟـﺒـﻨــﺎ ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺸــﺮﻳــﻚ ﻟ ـ Circuit+
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن
ﺟﺪا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻣﻊ )اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ(.
ﻧﻬﺪف ﻛﻞ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻛﻞ ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺎرة
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﺮﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻷول ﻣﺮة،
ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ رﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻘﻮا اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻜﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺄﻫﻼ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
."The gig Battle Fitness Festival
وﺗﻌﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ The gig Battle Fitness Festival
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﻮﺣﺪ إﺛﺎرة وﺣﻤﺎس اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺰدﻫﺮة
ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣ ــﺪ .وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وأﺛﺒﺘﺖ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟــﺬب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ً
»ﻳﻮﺑﻴﻤﻨﺘﺲ« ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﺑﻴﻤﻨﺘﺲ  - UPaymentsاﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﺳﻌﻮد ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮﺟﺎن.
وﻗﺎل ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﻳﻮﺑﻴﻤﻨﺘﺲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أ ﻣ ــﺲ ،إن
ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺻﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ

ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،أﻛـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺒ ـﺸــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻮﺑﻴﻤﻨﺘﺲ
ﺳـﺘـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ دﻓ ــﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻫــﺬا وﻟــﻢ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﺠــﺪد ﺳﻴﻮﻓﺮون
دﻓﻌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﻴﺪي

ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ »اﻟﻴﺎﻗﻮت« و»ﺑﻠﺴﺒﻴﺮي« ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
وﻗﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺷــﺮاﻛــﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ "ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮي"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﻛﺒﺮ  5ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ً
وذ ﻟ ــﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ دورﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـﻴـﺌــﺔ
اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل وﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ دورﻫ ـ ـ ــﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﻴﺎﻗﻮت ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬه
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﺣــﺪ اﻷﻫــﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻟــﻰ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ دورﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻔﺼﻞ

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ،اﻟﺘﻲ
ﺳ ـﺘ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ـﻌ ــﺎل ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺒﺮات ﻣﺘﻤﻴﺰة وراﺋﺪة
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺧﺒﺮات وﺗﺨﺼﺼﺎت

ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت

ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ داﺧ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﻴ ــﺎﻗ ــﻮت ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـﺸ ــﺄن إﻟـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ "ﺑـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺴـ ـﺒ ــﺮي" اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺪة واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﻨﻰ اﻟﺪﺟﺎﻧﻲ

داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ وﺧـ ــﺎرﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
وﻟ ـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ،وﻣ ـﻴــﺎﻣــﻲ،
وﻫـﻴــﻮﺳـﺘــﻦ ،وواﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ دي
ﺳـ ـ ــﻲ ،وﻓ ـﻴ ــﺮﺟ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ،وﺳـ ــﺎن
دﻳﻴﻐﻮ ،وﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ،
وﺑﻜﻴﻦ ،وﺷﺎﻧﻐﻬﺎي ،وﻫﻮﻧﻎ
ﻛﻮﻧﻎ وﻃــﻮﻛـﻴــﻮ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ً
ً
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  ١٦ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺎ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ "ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺮي"
ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة )ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻟﻨﺪن(
وﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﻰ اﻟ ــﺪﺟ ــﺎﻧ ــﻲ،
إن ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺗ ـﻌــﺪ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ أن
اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ "ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣﻦ
ﻧــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻣ ـﺤــﺎﻣــﺎة
ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺸــﺎﺋـﻜــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
داﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺧ ــﺎرﺟ ـﻬ ــﺎ،

ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺔ "ﺑﻠﻴﺴﺒﺮي" ﺳﺘﻔﺘﺢ
ً
ً
ﻣﺠﺎﻻ واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﻴــﺎﻗــﻮت اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﻟﺘﻜﻮن
ً
ﻣ ـﻤ ـﺜــﻼ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
ً
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻳﻀﺎ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
وﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
ﺷﺮﻛﺔ "ﺑﻴﻠﺴﺒﺮي" ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻟـ   :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﺑﻀﻤﺎن »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« وﻓﻖ ﺷﺮوط »اﻟﻤﺮﻛﺰي«
•

ﻗﺎﻟﻮا

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ً
ً
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺒﺪال أو ﻗﺮوض اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺷﺪا وﺟﺬﺑﺎ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻃﺮﺣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة وﻣﻘﺘﺮح ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال
وأﺻﻮل »اﻟـﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﺒﺮاء
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ
أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ً
ً
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ً
ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة وراﻓﺪا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻣﻬﻤﺎ ﻟﺸﺮاﺋﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻟﻘﻲ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أﻣﺲ ﻓﻲ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻧﻘﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪال إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺗﻔﺎﻋﻼ وأوﺟﺪ دﻋﻮة ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻮاﺋﺪ وﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ واﺣﺘﺴﺎب اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ او اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻫﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻬﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎﺟﺪ :ﻣﻘﺘﺮح ﺟﻴﺪ
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ إن اﻟﺒﻨﻮك
ﺗ ــﺮﺣ ــﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ،ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑ ـﻤــﺎ ﻻ ﻳـﺘـﻌــﺎرض
ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟـﻘــﺮوض،
ﺳــﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻼﻗﺘﺮاض او ﻧﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎط.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤــﺎﺟــﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ
ﻣــﻦ ﻛ ـﻔــﺎءة ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ،اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑﻬﺬا
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪور ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﺠ ــﺢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻠﻔﺎت،
ﺳ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ـ ــﺮى وﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻫ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮازن
واﺳﺘﻘﺮار.
وأﻛ ـ ــﺪ أن ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت
»اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي« ﻫ ــﻮ ﺿ ـﻤــﺎﻧــﺔ ﻟـﻌــﺪم
اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻟﺘﺠﻨﻴﺐ أﺻﺤﺎب ﻣﻠﻒ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال أي ﺗـﻌـﺜــﺮ ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﺮح أو ﻓﻜﺮة ﻧﻘﻞ
اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

اﻟﺒﺪر :اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﻔﺰة
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،رأى ا ﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪر أن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ رﺑ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓﻲ
اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻜــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣﻠﻒ
ﺷﻌﺒﻮي وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺪر :إذا ﺗﻢ ﺿﻤﺎن
اﻟﻘﺮض ﻣﻦ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻓﺴﺘﺄﺗﻲ
ً
ﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎ ﺷـ ــﺮاﺋـ ــﺢ وﺗـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋــﻦ
اﻟﺴﺪاد ،ووﻗﺘﻬﺎ ﺳﺘﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎ ﻟـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ أو ﺷـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ،
واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت وﻧﻘﺎﺷﺎت
ﻣﻌﻘﺪة.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أي ﺗﺤﻮل ﻧﺤﻮ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﺑﻌﺎﺋﺪ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن اﻟـﻨــﻮاب ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ
إﻟﻐﺎء أي ﻓﺎﺋﺪة أو ﻋﺎﺋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ،
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن ﻣ ـﺒــﺪأ
ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ
ﻣـﺸـﺠـﻌــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺿـﻴــﻦ
ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد.

ً ً
اﻟﻨﺎﻫﺾ :ﻧﺮﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أوﻻ

ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺒﻴﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣــﺎزن
اﻟﻨﺎﻫﺾ :ﻧﺤﺘﺎج أوﻻ اﻟﻰ اﻃﺎر
ﺗ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﻲ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ واﺿ ـ ــﺢ،
ﺣﺘﻰ ﻧﻔﻬﻢ ﻛﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ أن ﻫﻨﺎك
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء أي ﻋﺎﺋﺪ أو ﻓﻮاﺋﺪ
ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أن ﻧـﻘــﻞ ﻫــﺬا
اﻟـﻤـﻠــﻒ إﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﻮاﺋــﺪ وﻓــﻮاﺋــﺪ،
ً
وﻫﻮ أﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻣﺒﺪأ
اﺣﺘﺴﺎب »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻟﻔﻮاﺋﺪ؛
ً
»ﻫ ـ ـ ــﺬ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻒ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﺎ
وﺣـﺘــﻰ اﻵن ﻻ أﻋ ــﺮف ﻛـﻴــﻒ ﻳﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ«.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺗـ ـﺤ ــﺖ اﻟـ ـﺴـ ـﻘ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ــﻪ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟـ ــﻰ اﻧـ ــﻪ ﻻ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻦ
دون أرﺑــﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺿﺢ،
ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ أي ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت
أﺧﺮى.

اﻟﺴﻌﺪون :ﺿﺪ اﻻﻗﺘﺮاض
ﻗـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »اﻟـ ـﺸ ــﺎل« ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات
ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺪون :ﻻ أﺷ ـﺠــﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘــﺮاض وﺳــﻂ اﻟﻈﺮوف
ً
ً
اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﻨﺒﻬﺎ
إﻟـ ــﻰ أن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﻛ ـﻬــﺬا

ﻣﺒﺪؤه ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪون ،أن
ً
ﻫـﻨــﺎك ﻧﻬﻤﺎ ووﺗـﻴــﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاض،
ً
أﻣــﻼ ﻣــﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳـﻌــﺔ وﻣﻨﺬ
أزﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ ،ﻓــﻲ أن اﻟ ـﻘــﺮوض
ً
»ﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﺢ« ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ ،ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻫ ــﺎﺟ ــﺲ داﺋـ ــﻢ أن ﻣ ــﻦ ﻟﻢ
ﻳـﻘـﺘــﺮض ﺳـﻴــﺄﺗــﻲ ﻳ ــﻮم وﻳـﻔــﻮﺗــﻪ
إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض.
وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺠﻌﻞ
ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض
وﻫ ــﻮ ﻣ ـﺒــﺪأ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺠـ ٍـﺪ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
أن اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻟـﻴــﺲ
ً
ً
اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ـ ــﻮال ﻳـﺘــﻢ إﻧـﻔــﺎﻗـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺨــﺎرج أو ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـﺨــﺎرج ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﺑــﺄﻧــﻪ
»اﺳﺘﻬﻼك داﺧﻠﻲ«.
وذﻛ ــﺮ أﻧ ــﻪ ﻣـﻨــﺬ زﻳـ ــﺎدة ﺳﻘﻒ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاض ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰي ﻧ ـ ـﻤ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮوض
ً
اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﻛـﺜـﻴــﺮا ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻖ
ً
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺳﺎﻟﻔﺎ.
وﻋـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل ﻧـﺤــﻮ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﺮوب ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال
»اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت« ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﻘــﺎل إﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ّ
ﺑﻴﻦ أن
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ »ﻛﻼم
ً
ﻓﺎﺿﻲ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﻫــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣ ــﻮال» ،وﻟــﻮ
ﺗﻢ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻓﺮص
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﺴﺘﺤﻘﻖ
ﻋﻮاﺋﺪ أﻛﺒﺮ«.
وﻟﻔﺖ اﻟﺴﻌﺪون إﻟﻰ أن ﻗﺮض
ً
»اﻟـ ـ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت« ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة  15ﻋــﺎﻣــﺎ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻣ ــﺎ ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻫﻮ
ﻛﻠﻔﺔ ﻫ ــﺬه اﻷﻣـ ــﻮال ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤــﺪة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل إن اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن
ّ
ً
ﺟﻴﺪا ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻈﻢ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻫ ـ ـ ـ ــﻲ دﻋ ـ ـ ــﻮة
ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻟ ــﻼﻗ ـﺘ ــﺮاض ﺗﺤﺖ
ً
ﺿـﻐــﻂ ﻫــﺎﺟــﺲ ﻗــﺪ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻳــﻮﻣــﺎ
وﺗﺸﻄﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض.
ً
وأﻓﺎد ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 335
أﻟ ــﻒ ﻗ ــﺎدم ﻟـﻠـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ و 420أﻟــﻒ
ﻗﺎدم ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا
أﻋ ـﻄ ـﻴ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺤــﻖ ﻋـﻠــﻰ
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻣ ــﻦ ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ »ﻓ ـﻨ ـﻜــﻮن
ً
ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻜﺒﻨﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻣﺒﺪأ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاض ﻟـﻴــﺲ اﻟ ـﺒــﺪﻳــﻞ اﻵﻣ ــﻦ
واﻷﻧﺠﻊ.

اﻟﺸﻄﻲ :اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ورأى ا ﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ا ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮ ﻓ ــﻲ
واﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻴ ــﺪ
ا ﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻲ ،أن ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﺮح ﻧ ـﻘ ــﻞ
اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻟﺘﻘﺪم
ً
ً
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﻗ ــﺮﺿ ــﺎ ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓ ـﻜــﺮة ﺟﻴﺪة
وﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة  ،ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟـ ــﻰ إﻟ ـﻴــﺔ
وإﻃﺎر.
وأﺿــﺎف اﻟﺸﻄﻲ أن اﻟﻤﻘﺘﺮح
إذا ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻟﻪ
اﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣـﺘـﺒــﺎدﻟــﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت
ً
واﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﻘــﺎش
ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ وآﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮاد
واﻟﻬﺪف.

اﻟﻤﻮﺳﻰ :ﻣﻄﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﻂ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﻖ ،ﻋ ـﻠ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻰ ،أن ﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة إﺳ ـ ـﻨـ ــﺎد
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻟــﻰ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺷـﻜــﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺒﺪأ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺮاض
ﻟﻴﺲ
اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻵﻣﻦ
واﻷﻧﺠﻊ

ﻧﺮﻳﺪ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻳﻮﺿﺢ
ً
أوﻻ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺠﺎه
اﻻﺳﺘﺒﺪال

اﻟﻨﺎﻫﺾ

ﺗﺒﺪو ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪة ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب
أن ﺗﺸﺎرك اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل :اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺠﺮد إﻃﺎر ﻋﺎم،
ّ
ﻟـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻧﻘﺎﺷﺎت
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﺨ ــﺮوج اﻟــﻰ
ﺑﺪﻳﻞ ﻧﺎﺟﺢ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻰ :ﻣـ ـﻠ ــﻒ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
واﻟﻤﻌﻘﺪة ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :إذا أ ﻓ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺖ
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻛﺎرﺛﺔ،
ﻷﻧـﻬــﺎ ﺗﻀﻤﻦ رواﺗ ــﺐ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة وواﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻳﺘﺎم وأراﻣﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻷﻣــﺮ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮك ﺑـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ إن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أوﻻ وأﺧﻴﺮا ﻋﻦ
إﻓﻼس ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟـﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وأردف :ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ ﻧ ـﺤ ـﺘــﺎج أوﻻ أن ﻧـﻌــﺮف
ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض أوﻻ ﺑﺪﻗﺔ ،وﻫﻲ
أرﻗﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ.
وﻋﻦ إﺳﻨﺎد ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺒﺪال
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗ ــﺎل :أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك
ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا
ﻛﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻓ ـ ـﻬـ ــﻲ ﺿ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪ وﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﻲء،
وﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ
ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ اﻷ ﻣ ــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻤﻴﺰا.
وزاد :أ ﻳـﻀــﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻳــﺪ إﻟ ـﻐــﺎء أي ﻓــﺎﺋــﺪة أو
ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال ،وﻫﻮ أﻣﺮ
ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أي
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.
وﻗــﺎل إن ﻣﺒﺪأ اﻹﻋـﻔــﺎء اﻟﻜﻠﻲ
ﻣ ــﻦ أي ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ أو ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻮال ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ
أ ﺻ ــﻮل اﻟﺘـﺄﻣﻴﻨﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ أزﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗـﺠــﺎه
اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،إذ ﻳ ـﺼ ـﺒــﺢ ﻣ ــﺎﻻ
ﻣﺠﻬﻮﻻ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟـﻴــﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﺸﺠﻊ ﻣﻦ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪ أو ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض أو
اﻻﺳﺘﺒﺪال أن ﻳﺄﺧﺬ أﻣﻮاﻻ ﻟﻴﺲ
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ
ﺳﻴﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﺪأ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻤــﻮﺳــﻰ :وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻨــﻮك أﻳـﻀــﺎ ،اﻷﻣ ــﺮ ﻟﻴﺲ
ﻣ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺼ ــﺮاﻋ ـﻴ ــﻪ ،ﻓـﻜــﻞ
ﺑ ـﻨ ــﻚ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﻧ ـﺴ ــﺐ ﻣ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑ ـﻬــﺎ،
ﻧ ـ ـﻌـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎس وﺳـ ـ ـﻘ ـ ــﻒ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎت
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻟـﻜــﻦ ﻟـﻜــﻞ ﺑﻨﻚ
ﻇ ـ ــﺮوﻓ ـ ــﻪ وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎﺗـ ــﻪ ،ﻓ ـﻬ ـﻨ ــﺎك
ﻧ ـﺴــﺐ وﺳـ ـﻘ ــﻮف ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ،وﻛــﻞ
ﺑﻨﻚ ﻟــﻪ ﺳـﻘــﻒ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر.

اﻟﺴﻌﺪون

ﺿﻤﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻋﺎﻣﻼ
ً
ﻣﺸﺠﻌﺎ
ّ
ﻟﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد

اﻟﺒﺪر

ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺤﻘﻖ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

ﻓﻜﺮة
ﺟﻴﺪة...
ﻟﻜﻦ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻓﻲ وﺿﻊ
اﻹﻃﺎر
اﻟﻌﺎم

اﻟﺸﻄﻲ

اﻟﻤﻮﺳﻰ

ﻣﻘﺘﺮح ﺟﻴﺪ
ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺸﺄن ﺳﻘﻒ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وأﻗﺴﺎط
اﻟﺴﺪاد

اﻟﻤﺎﺟﺪ

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

٢٠١٦/٢٠١٥

٢٠١٧/٢٠١٦

٢٠١٨/٢٠١٧

 ٪٦٩.٥ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺧﻼل  ٨ﺳﻨﻮات

ً
ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  ٣٦٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل  ٢٠١٢ /٢٠١١إﻟﻰ  ٦١٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ٢٠١٩ /٢٠١٨

●
ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﻳﺪﻋﻤﻮن
اﻟﻤﻘﺘﺮح وﻳﺪﻋﻮن
إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ...
وﺗﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﺪﻳﺐ

أﻇـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗـﻄــﻮر ﺻــﺎﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2019 /2018ﻟﻴﺒﻠﻎ  617ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ــ 585ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
 2018 /2017ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم.
ً
وﺷ ـﻬــﺪ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال ﻧ ـﻤ ــﻮا ﺧ ــﻼل اﻷﻋ ـ ــﻮام اﻟ ــ8
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،إذ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ  364ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،2012 /2011ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻲ ﺗ ـﻄــﻮر ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ ﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻻﺳـﺘـﺒــﺎل ﻋـﻨــﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎم  18 /17ﺑﻨﺴﺒﺔ 69.5
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮاءة ﻟـﻠـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮرة أﻋ ــﻼه ﻓﻲ

اﻟـ»ﻏﺮاف« ،ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪال  398ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل
 ،2013 /2012وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ،2014 /2013
ﺑﻠﻎ  427ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﺛﻢ ﺻﻌﺪ اﻟــﻰ  444ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧــﻼل ﻋﺎم
 ،2015 /2014وﻓﻲ ﻋﺎم  2016 /2015ﺑﻠﻎ  484ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أﻣﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2017 /2016ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  524ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻋــﺪد ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال
ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ  2018 /2017وﺻ ــﻞ اﻟ ــﻰ 22.179
أﻟــﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ؛  15.820ﻟﻠﺬﻛﻮر و 6359ﻟﻺﻧﺎث ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻋﻦ ﻋﺎم  2017 /2016اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال
 20042ﺷﺨﺼﺎ.
وﻣﻦ أﺑﺮز ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ

رﺑﻊ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻘﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش
ﺑـﻌــﺪ ﺧـﺼــﻢ أﻗ ـﺴــﺎط اﻟــﺪﻳــﻮن ﻋــﻦ ﻧـﺼــﻒ اﻟـﻤــﺮﺗــﺐ اﻟــﺬي
ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎﺳــﻪ اﻟـﻤـﻌــﺎش ،وﻳـﻜــﻮن ﺳ ــﺪاده وﻓــﻖ 3
ً
اﺧﺘﻴﺎرات؛ ﺑﺪء ا ﻣﻦ » «15 ،10 ،5ﺳﻨﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺆﻗﺖ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺪة  5ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺴﻦ
ً
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ.
وﻳـ ـﺘ ــﻢ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪال ،وﻫـ ــﻮ ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻏ ـﺒــﺔ
ً
اﻟـﺸـﺨــﺺ ،ﺑ ــﺄن ﻳــﺄﺧــﺬ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺎ ،وﻫ ــﺬا اﻟ ـﺠــﺪول
ﻣــﻮﺟــﻮد وﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋــﺪة ،وﻫﻮ
ﻣــﻮﺿــﻮع ﺟ ـ ــﻮازي ،وﻫ ـﻨــﺎك ﺟـ ــﺪاول ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺒﺪال.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢١

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
أﻃﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ د .أﺣﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻣﻘﻮﻟﺔ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ »ﻛﺎب« ،ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ
ً
أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ رﺋﻴﺴﺔ ﻧﺎدي دﺑﻲ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ووداﻋﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ٢٤اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻨﻰ ّ
اﻟﻤﺮي ،ﺑﻤﻘﺮ ﻟﻠﻮرﻗﻴﺔ« ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﻌﺮض
واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺠﺮأة اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ .
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﺘﻠﻘﻲ« .
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة .

ﺑﻴﻮﻧﺴﻲ ﺗﺨﺮج ﺧﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎض ﻣﻦ ﺳﺒﺎق
ﺟﻮاﺋﺰ »إﻳﻤﻲ« اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻓﺎز ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﺒ ــﻮب اﻟـ ــﺮاﺣـ ــﻞ ﻣ ــﺎﻳ ـﻜ ــﻞ ﺟــﺎﻛ ـﺴــﻮن
ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰ إﻳﻤﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻆ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﺑﻴﻮﻧﺴﻲ
ﻓــﻲ اﻗـﺘـﻨــﺎص أي ﺟــﺎﺋــﺰة ،وﺧــﺮﺟــﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻓﺎض.
وﻳـﺤـﻜــﻲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟ ـﺨ ــﺮوج ﻣــﻦ ﻧـﻴـﻔــﺮﻻﻧــﺪ"
)ﻟﻴﻔﻴﻨﻎ ﻧﻴﻔﺮﻻﻧﺪ( ،ﻗﺼﺔ رﺟﻠﻴﻦ ﻳﻘﻮﻻن إن
ﺟﺎﻛﺴﻮن ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘﻬﻤﺎ ،واﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟـﻌــﺎﺷــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
وﺣﺼﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ
وﺛــﺎﺋـﻘــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ،
ﺣﻴﺚ أ ﻗـﻴــﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﻮاﺋﺰ
إﻳﻤﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﺳــﺮة ﺟﺎﻛﺴﻮن
"اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ" ،اﻟﺬي ُﻋﺮض ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ

ﻣﻦ وﻓــﺎﺗــﻪ ،ﺑﻐﻀﺐ ﻋــﺎرم ،ﻛﻤﺎ أﺛــﺎر اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺟﺪﻻ ﺟﺪﻳﺪا ﺣﻮل إرﺛﻪ.
وﻧﻔﺖ أﺳﺮة ﺟﺎﻛﺴﻮن وإدارة أﻣﻼﻛﻪ ﻣﺎ
ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ،ووﺻـﻔــﻮه ﺑﺄﻧﻪ
"إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻻدﻋﺎءات ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ".
وﻟـ ــﻢ ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻫــﻮﻣ ـﻜــﺎﻣ ـﻴ ـﻨــﻎ" ﻋﻦ
ـﻼل ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﻮﺗﺸﻴﻼ
ﺣﻔﻞ ﻟﺒﻴﻮﻧﺴﻲ ﺧــﻼ
ﻼ
ﻋﺎم  ،،2018ﻋﻠﻰ أي ﺟﻮاﺋﺰ ،رﻏﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ
ﻓﻲ  6ﻓﺌﺎت.
ﻛـﻤــﺎ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﻛﺎرﺑﻮل ﻛﺎرﻳﻮﻛﻲ" ﱠ
رﻫﺎ اﻟﻤﺬﻳﻊ ﺟﻴﻤﺲ
ﺻﻮرﻫﺎ
ﺻﻮ
ﻛﻮردن ﻣﻊ ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺘﻠﺰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮل
ﻣﻜﺎرﺗﻨﻲ ،ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻣﺴﻘﻂ رأﺳــﻪ ،ﻋﻠﻰ "ﻫﻮﻣﻜﺎﻣﻴﻨﻎ" ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﻨﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.
وﺣﺼﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ذا ﺳﻴﻤﺒﺴﻮﻧﺰ" ،اﻟﺬي
ُﻳﻌﺮض ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة إﻳﻤﻲ

رﻳﻚ أوﻛﺎﺳﻴﻚ

ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ رﺳــﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻛﻮﻳﺮ آي" ﺑﺄرﺑﻊ ﺟﻮاﺋﺰ.
وﻓـ ــﺎز ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻓـ ــﺮي ﺳ ــﻮﻟ ــﻮ" ﻋ ــﻦ اﻟﺘﺴﻠﻖ
ﺑﺴﺒﻊ ﺟــﻮاﺋــﺰ "إﻳ ـﻤــﻲ" ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺟﺎﺋﺰة
أوﺳﻜﺎر أﻓﻀﻞ وﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻘﺎم اﻟﺤﻔﻞ اﻟــﺬي ﺗﻌﻠﻦ
ﻓﻴﻪ ﺟﻮاﺋﺰ إﻳﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ  22اﻟﺠﺎري
ﺑﻠﻮس أﻧﺠﻠﺲ.
وﻳﻘﻮد ﻣﺴﻠﺴﻼ "ﺻﺮاع اﻟﻌﺮوش" )ﻏﻴﻢ
أوف ﺛﺮوﻧﺰ( و"اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺎﻳﺰل اﻟﺮاﺋﻌﺔ" )ذا
ﻣــﺎرﻓ ـﻠــﻮس ﻣـﺴــﺰ ﻣ ــﺎﻳ ــﺰل( اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰﺗــﻲ أﻓـﻀــﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣـ ــﻲ وأﻓـﻀــﻞ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي.
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﺎرك راﻓﺎﻟﻮ

ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﺮاﺋﺪ
ﻓﻀﺎء ﺣﻘﻴﻘﻲ

وﻓﺎة ﻣﻐﻨﻲ »ذي ﻛﺎرز«
رﻳﻚ أوﻛﺎﺳﻴﻚ

ﻣﺎرك راﻓﺎﻟﻮ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺟﻮﻧﺴﻮن

ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺎﺳﺎ( ،أن اﻟﻤﻤﺜﻞ
ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ راﺋﺪ ﻓﻀﺎء ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أدى دور ﻛﺮاﺋﺪ ﻓﻀﺎء
ﻓﻲ أﺣﺪث أﻓﻼﻣﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﺑﻴﺖ ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻛﻴﻒ
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء ،ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ راﺋﺪ اﻟﻔﻀﺎء
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﻴﻚ ﻫﻴﻎ .وﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "آد أﺳﺘﺮا" ،ﺗﺠﻮل ﺑﻴﺖ ﻋﺒﺮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻤﺮﻳﺦ.
)د ب أ(

ﺗﻮﻓﻲ رﻳﻚ أوﻛﺎﺳﻴﻚ ،ﻣﻐﻨﻲ ﻓﺮﻗﺔ "ذي ﻛــﺎرز" ،اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ "ﻧﻴﻮ واﻳ ــﻒ" ،ﻋﻦ  75ﻋﺎﻣﺎ ،وﻓــﻖ ﻣﺎ أﻓــﺎدت
ﺷﺮﻃﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﺗﻠﻘﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﺗﺼﺎﻻ ﻳﺒﻠﻎ "ﻋﻦ رﺟﻞ ﻓﺎﻗﺪ
ﻟﻠﻮﻋﻲ ،وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن" .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﺠﺜﺔ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻰ رﻳﻚ أوﻛﺎﺳﻴﻚ ،وإن اﻟﻮﻓﺎة ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ .وﺑﻘﻴﺎدة أوﻛﺎﺳﻴﻚ أﺻــﺪرت "ذي ﻛــﺎرز" أﻏﺎﻧﻲ
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﻳ ــﻮ ﻣــﺎﻳــﺖ ﺛﻴﻨﻚ"
)أ ف ب(
و"ﺷﺎﻳﻚ إت وﻳﻞ" و"دراﻳﻒ".

ﻟﺠﺄ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎرك راﻓﺎﻟﻮ،
اﻟ ـ ــﺬي ﻟ ـﻌــﺐ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ دﻛـ ـﺘ ــﻮر ﺑ ــﺮوس
ﺑﺎﻧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ
اﻷﺧ ـﻀــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرق ﻫــﺎﻟــﻚ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻐـﻀــﺐ ﻓﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻓﻼم "أﻓﻨﻐﺮز" ،إﻟﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ
ر ﺋـﻴــﺲ ا ﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑــﻮر ﻳــﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن
وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻟﻚ.
)د ب أ(

»ﺟﻮﺟﻮ راﺑﻴﺖ« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر

ﺑﺎﻟﺪورة اﻟـ  ٤٤ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻠﻢ »ﺟﻮﺟﻮ راﺑﻴﺖ« ،ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻨﺎزﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻮﻣﻴﺪي ،ﻣﻤﺎ ﻧﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ.
ﻧــﺎل ﻓﻴﻠﻢ "ﺟــﻮﺟــﻮ راﺑ ـﻴــﺖ" ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي  ،ﺣﻮل
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ّ
ﻣﺆد إﻟﻰ ﺟﻮاﺋﺰ أوﺳﻜﺎر
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
وﻳ ــﺮوي اﻟﻔﻴﻠﻢ وﻫــﻮ ﻣــﻦ إﺧ ــﺮاج ﺗﺎﻳﻜﺎ واﻳﺘﻴﺘﻲ
اﻟﺬي ﻳﻘﻒ وراء "ﺛﻮر :راﻏﻨﺎروك" ،ﻗﺼﺔ ﺻﺒﻲ أﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺻﻐﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺻﺪاﻗﺘﻪ ﻣﻊ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ﻷدوﻟﻒ ﻫﺘﻠﺮ.
وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻋـﻤــﺎل أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﻣﺎرﻳﺪج ﺳﺘﻮري" ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻜﺎرﻟﻴﺖ
ً
ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن أﻳﻀﺎ ،واﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺴﻌﻔﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن "ﺑﺎراﺳﺎﻳﺖ" ﻟﻠﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﻧﻎ
ﺟﻮن-ﻫﻮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن أﺻــﻮات رواد اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد
ً
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻴﺐ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﺠﻮاﺋﺰ أوﺳﻜﺎر.
وﻓ ــﻲ ﺳـﺒــﺎق اﻷﻓـ ــﻼم ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ،ﻓ ــﺈن اﻷﻓ ــﻼم
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺗﻮرﻧﺘﻮ رﺷﺤﺖ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ،ﻓﺎز اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ "ﻏﺮﻳﻦ ﺑﻮك" اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
وﻧﺎل ﺗﺎﻳﺎﻣﺎ واﻳﺘﻴﺘﻲ أﻳﻀﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺨﺮج
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺗﻲ

وﻗﺪم اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺮ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﺤﻘﺪ« وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
ﻃﻔﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ »ﺷﺒﺎب ﻫﺘﻠﺮ« ﻳﻌﺸﻖ اﻟﺒﺰات اﻟﻨﺎزﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺮاق
اﻟﻜﺘﺐ ،ﻳﻜﺘﺸﻒ أن واﻟﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي دورﻫﺎ ﺳﻜﺎرﻟﻴﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻦ ﺗﺨﻔﻲ
ﺷﺎﺑﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮ اﻟﻤﻨﺰل.
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر  300ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ً
ﻣﻦ  84ﺑﻠﺪا.
ً
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻟﻴﺲ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﺎم.
ً
وأﻗ ــﺎم اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن أﻣ ــﺲ ،ﻋــﻮﺿــﺎ ﻋﻦ
ذﻟ ــﻚ أول "ﺣـﻔـﻠــﺔ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ" ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻴﺮات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻮاﺋﺰ.
وﻧﺎﻟﺖ ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﻓـﻴـﻠـﻤـﻬــﺎ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ "ذي ﻟ ــﻮﻧ ــﺪروﻣ ــﺎت"
اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "أوراق ﺑﻨﻤﺎ"،
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ.
وﻧ ــﺎل ﺑـﻄــﻞ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﺟ ــﻮﻛ ــﺮ" واﻛـﻴــﻦ
ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ.
)أ ف ب(

ﻣﻠﺼﻖ ﻓﻴﻠﻢ »ﺟﻮﺟﻮ راﺑﻴﺖ«
دﻳ ــﻮب )أﺗــﻼﻧ ـﺘ ـﻴــﻚ( ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﻮﻫـﺒــﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺎﺷﺌﺔ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﺑﻴﻮﻧﺴﻲ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤٢٢١اﻟﺜﻼﺛﺎء  ١٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩م  ١٨ /اﳌﺤﺮم ١٤٤١ﻫـ

ً
أﺣﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ :ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﻼﻏﺔ »اﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ«
»اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺒﺪع وﻧﺎﻗﺪ اﻓﺘﺮاﺿﻴﻴﻦ«
ً
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ووداﻋﺎ ﻟﻠﻮرﻗﻴﺔً ...ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ وﺑﺎﺗﺮة ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
واﻟﺘﻠﻘﻲ"،
واﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ د .أﺣﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺼﺎدر ﺣﺪﻳﺜﺎ "اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ...اﻟﻨﺺ
ً
وﻓﻲ ﺣﻮاره ﻣﻊ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻳﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺸﻮاﻫﺪ ،وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر داﺋﻤﺎ
ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻷدب ،وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺬوﻗﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ...وإﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار:
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق

ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ
وﺟﻮد ﺑﺼﺮي
وﻧﺤﻦ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻮرﻗﻲ

ﻣﻦ إﺻﺪاراﺗﻪ

● ﺑ ـ ـ ـ ــﺪاﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذا ﺗ ـﻌ ـﻨ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻷدب
اﻟﺮﻗﻤﻲ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة
أوﺟﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ؟
 رﻗﻤﻨﺔ اﻷدب واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻲاﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
اﻟﻮرﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ
اﻟــﻮﻗــﻮف ﻓــﻲ وﺟـﻬـﻬــﺎ ،ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻫﺔ إﻟﻰ
ً
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺘﻤﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ً
إﻃــﻼﻗــﺎ ﻣــﻮت اﻷدب اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ،إذ
ﻟﻢ ﺗـ ﱢ
ـﺆد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻮت اﻷدب
ً
اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ اﻟ ــﺬي ﻣــﺎ زال ﺣــﺎﺿــﺮا
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺰﻟ ــﺔ اﻷدب اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﻲ
ﺳ ـﺘ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ــﻊ أﺣ ــﺪ
ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻳﺤﺎول ذﻟﻚ ﻳﻀﻴﻊ
وﻗ ـﺘ ــﻪ ،وﺟ ـﻬ ــﺪه ﺣ ـﺘــﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ
ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ذﻳﻞ
اﻟﺮﻛﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﺑ ــﺮأﻳ ــﻲ ﻓــﺈﻧ ـﻨــﺎ ﻧـﻌـﻴــﺶ اﻵن
ً
ً
ً
ﻋﺼﺮا اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﺼﺮ
ﺗﺤﻮل اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻫﺔ إﻟﻰ
اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ،وﻣ ــﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻟـﻴــﺲ ﻣــﺎدة
اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ ﺑ ــﻞ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ،وأﺳ ـﻠ ــﻮب
ً
ﻋ ـﻤ ـﻠــﻪ .وﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـ ــﻸدب اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ
ﺑﻼﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن ﻧ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﻬــﺎ
"اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ" أو
"ﺑــﻼﻏــﺔ اﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ" ،وﻫ ــﺬا ﻣﺎ
ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ أدت إﻟﻴﻪ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ
وﺟ ــﻮد ﺑـﺼــﺮي ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﺒﻊ
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ
واﻟﺮﻣﺰ واﻟﻌﻼﻣﺔ .وﻧﺤﻦ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ
ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل وﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻮرﻗﻲ ،وإن
أﻫــﻢ ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟ ــﻸدﻳ ــﺐ ،ﺑ ـﺨ ــﻼف اﻟـ ــﻮرﻗـ ــﻲ ،ﻫﻮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ أي ﻣﻜﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أي ﻧﻮع ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻹﺑ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﻼﻣ ـ ـﺤـ ــﺪودة اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة.

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﻧﺠﺪ رواﺟﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ
وﻣ ــﺎزال اﻟﺒﻌﺾ ﻳ ــﺮدد أﻧـﻨــﺎ ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ رأﻳﻚ؟

 ﻗـﺒــﻞ أن ﻧﻄﻠﻖ ذﻟ ــﻚ اﻟﺤﻜﻢأؤ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ ان اﻷدب ا ﻟ ـ ــﺮ ﻗـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ أو
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻫﻮ أدب
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وذﻟــﻚ ﻷن ﻫﺬا اﻷدب
ﻳﻌﺒﺮ ﻋــﻦ روح اﻟـﻌـﺼــﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﺬي أﺧﺬﻧﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز،
وﻫﻮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ أن ﻣــﺮت
ﺑﻪ .ﻟﻨﻘﻞ إﻧﻪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو ﻗﻔﺰة
ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻌـﺼــﺮ وﻟ ــﺪ إﻧ ـﺴــﺎن ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ .وﻫ ــﺬا
اﻹﻧـﺴــﺎن اﻻﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،وﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ـﻠ ــﻪ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺤﺘﺎج ﻷدب ﺧﺎص
وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻌﺒﺮ ﻋـﻨــﻪ وﻫ ــﺬا ﻫﻮ
اﻷدب اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ ،ﻓ ــﺎﻷدب اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺔ وﻻ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء
وﻓ ــﻲ رأﻳ ــﻲ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﻟ ـﺘ ــﺬوق ،ﺑﻞ
ﻫ ــﻮ ﺷ ــﻲء أﺻ ـﻴــﻞ وﻟ ــﺪ ﻣ ــﻦ رﺣــﻢ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ ،وﺳـﻴـﺴــﻮد
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﺳﺘﺘﻼﺷﻰ روﻳـ ــﺪا روﻳـ ــﺪا ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮرات اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬه
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

 ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﻗ ــﺎلاﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ
»اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ«
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ
ا ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎد »إن  50ﺻـ ـﻔـ ـﺤ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ ﻻ ﺗـﻌـﻄـﻴــﻚ اﻟـﻤـﺤـﺼــﻮل
اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻜﻪ ﺑﻴﺖ ﻛﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ:
وﺗﻠﻔﺘﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻤﺬ ﺧﻔﻴﺖ= ﻋﻨﻰ
َ
ﺗﻠﻔﺖ اﻟﻘﻠﺐ« ،وﻓﻲ رأﻳﻲ
اﻟﻄﻠﻮل
ﻫـﻨــﺎك ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓــﻲ أﻋــﺪاد
اﻟ ــﺮواﻳ ــﺎت ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻧﻌﻴﺶ اﻵن ﻋﺼﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ رواﻳﺎت زﻣﻦ ﻧﺠﻴﺐ
ﻣـ ـﺤـ ـﻔ ــﻮظ ،ﻷﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ذات ﺳ ـﻤ ــﺎت
ﺧــﺎﺻــﺔ ،ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟـﺠــﺪد،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻟـﻔـﺘـﻴــﺎت ،ﻳـﻤـﻴـﻠــﻮن اﻟــﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ او ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣــﺮوا ﺑﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧـ ــﺖ واﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﻮﺟ ــﺮز،
واﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻠﻚ
اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻧﺘﺸﺎر
ﺛـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺮواﻳـ ـ ــﺔ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪد
ﻗ ــﺎرﺋ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،وﻣـ ــﺎ ﺳ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﻮ ﺟﻨﻮح اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻫﻮ اﻻﻣﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓــﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟ ـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮاء ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﻮن
اﻟ ــﻰ رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﻗـﺼـﻴــﺮة ﺗـﻌـﺒــﺮ ﻋﻦ
أﺣ ــﻮاﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻜ ــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،
وأﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﺷ ــﺮح اﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
واﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺸــﺎﺑ ـﻜــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ
اﻟ ــﺬي ﺟـﻌــﻞ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﻫــﻲ اﻷﻗ ــﺪر
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.

● ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟﺸﻌﺮ ازدﻫﺎره ﻓﻲ

● ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة

● ﻫــﻞ ﻗـﻀــﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬوﻗﻨﺎ ﻟﻸدب؟

آرﺛﺮ راﻣﺒﻮ
وﺣﺴﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪن
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baraka009@gmai.com
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أﺣﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ
ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﻗــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻪ ﻣ ــﻊ اﻟـﻨــﺺ
اﻟﺮﻗﻤﻲ؟
 ﻻﺑ ــﺪ أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻨــﺎﻗــﺪ ﻣﻠﻤﺎﺑ ـﻤ ـﻔــﺎﻫ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺮ اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ ﻣــﻦ
وﺟﻮد إﻧﺴﺎن اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔ
ﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷرض ﻳ ـﻘ ــﺮأ اﻟـﻨـﺼــﻮص
وﻳ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻳـﺠــﺮﻧــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ
اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟ ــﻺﺑ ــﺪاع ورﻏ ــﻢ
أن اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ
وﻣــﺰدﻫــﺮ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت ﻋــﺪة إﻻ أن
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺘﻜﺮر
وﺣ ــﺪث ﻣـﻨــﺬ ﺧـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟـﻘــﺮن
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ أﺛـ ـ ـﻴ ـ ــﺮت ﻋ ـﻠــﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪ ،وﻗـ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ــﻦ ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ،وﺗﺮددت ﻛﻠﻤﺎت
ﻋﻦ "اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﺴﻬﺎل ،ﻓﻘﺮ
اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ،وﻋ ــﺪم اﻟـﺠــﺪﻳــﺔ،
وإﺧﻀﺎع اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﺑ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻷدﺑﻴﺔ" ،وﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮل
وﺿ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ ،ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز داﺋ ــﺮة
اﻟـﻨـﻘــﺎد اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ ﻋﻜﺲ
اﻵن ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ً
ﺟﺰء ا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دواﺋﺮ واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻘﺮاء واﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ً
● ﻣﺎ رؤﻳﺘﻚ ﻟﻠﻮاﻗﻊ راﻫﻨﺎ؟
 اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎسﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻦ اﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎن ،وﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ وﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء
اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ــﺔ .وﺑـ ـ ـ ــﻼ ﺷـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻬ ــﺎ
وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﺧـ ــﻼص اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻄﻤﺢ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم .وﻟـﻜــﻦ ﻣﻦ
ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑـ ـ ـ ــﺪور »ﻧ ـﻘ ــﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ
ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﺑـﺴـﻴــﺎﺳــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺰة وﻣـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت،
وﻣـﺼــﺮ ﺗــﺰﺧــﺮ ﺑــﺄﺳـﻤــﺎء ﻻﻣﻌﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﻔـ ـﻜ ــﺮ واﻷدب
واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ وﻳﻄﺎﻟﻬﺎ
ﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺎن ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
واﻟـ ـﻐ ــﺮب ،وﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﻪ ﺑﻬﺎ
وﺑ ـ ــﺄﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ
اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﺮﻫﺎ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺤﺼﺪون
ﺟـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺰ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺪارة
واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎق؛ ﻷن ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪول
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ،وﺗﻮﻟﻲ
أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ.

ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑـ ـ ــﺪأت ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة د .أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ اﻷدﺑـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه وﻧﺸﺄﺗﻪ ﺑﺈﺣﺪى ﻗﺮى
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﻴﻮم ﺟﻨﻮب اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،وﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳ ـﻘــﻮل" :ﻛـﻨــﺖ ﻣــﻮﻟـﻌــﺎ ﺑــﺎﻟـﺤـﻜــﻲ ﻣـﻨــﺬ اﻟﺼﻐﺮ،
ً
أﺣﻜﻲ ﻗﺼﺼﺎ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،وﻷﻓــﺮاد أﺳﺮﺗﻲ،
ﺑـ ــﺪأت اﻟـ ـﻘ ــﺮاءة وﻋ ـﻤ ــﺮي  7ﺳ ـﻨ ــﻮات ،وﻛــﺎﻧــﺖ
أول رواﻳــﺔ ﻗﺮأﺗﻬﺎ اﻟﺒﺆﺳﺎء ﻟﻔﻴﻜﺘﻮر ﻫﻮﻏﻮ،
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮت رﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﺗﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ...ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وأﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪأت ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺠﻼت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ" .ﺣﺼﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻋﻦ "اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ رواﻳــﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ

اﻟﺤﻜﻴﻢ" ،واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋ ـﻴ ــﻦ ﺷ ـﻤ ــﺲ ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة"،
ً
وﺻــﺪر ﻟﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻛﺘﺎب "اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ً
اﻟـﻨــﺺ واﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ" ،وﻳـﻌـﻤــﻞ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮا
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟـﻠـﻐــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي.

"ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻓﺘﺮ" ،اﺑﺘﺴﻢ راﻣﺒﻮ وﻫﻮ
ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺣﺴﻴﻨﺔ وﺑﺸﺮﺗﻬﺎ؛ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ً
ﻟﻤﻌﺎﻧﺎ َﺑـ َـﻬـ َـﺮ ُه ،ﺳﺄﻟﻬﺎ ﱠ
ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺘﺮ" ،ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳــﺮار اﻟﺴﺮ،
ﱠ
ﺧﻄﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻚ" ،أﻣﺎل راﺑﻤﻮ رأﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر،
أﻃـﻠــﻖ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎر اﻟـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻘــﺮت ﺑﻴﻨﻪ وﺑـﻴــﻦ ﺣﺴﻴﻨﺔ،
"واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ؟"" ،ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺳــﻮق ﻋــﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﻦ أﺷﻴﺮ ﻟﻚ
إﻟﻴﻪ" ،ﱠﻗﻠﺐ راﻣﺒﻮ ّ
رد ﺣﺴﻴﻨﺔ ﻓﻲ رأﺳﻪ" :وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ ﺷﺎرﻳﻚ؟"" ،ﻟﻢ أﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ" ،اﻟﺮﻳﺒﺔ
ﱠ
ﺗﺴﻠﻠﺖ إﻟﻰ رأس راﻣﺒﻮ" ،ﻛﻴﻒ؟" ،ﻣﻦ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ وﻛﺄن ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ
آﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻗﺒﻞ ﻗﻠﺒﻬﺎ" ،ﺳﺄﻋﺮﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أراه".
ً
ً
أﺧ ــﺬ راﻣ ـﺒــﻮ ﻏـﺼـﻨــﺎ ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﺎر اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﻴﻨﻪ
ً
ّ
وﺑﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﺔ ،أﺷﻌﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺠﺎرﺗﻪ اﻟﻠﻒ ،أﺧﺬ ﻧﻔﺴﺎ وﻗﺪﻣﻬﺎ
إﻟــﻰ ﺣﺴﻴﻨﺔ اﻟـﺘــﻲ ردﺗ ــﻪ ،ﻻﻧـﺘـﻈــﺎرﻫــﺎ رده ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أرادت ،ﻻ
ﱠ
أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺳﻴﺠﺎرﺗﻪ ،ﻫﺰ ت رأﺳﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟــﺮﻓــﺾ ،راﻣـﺒــﻮ وﻫــﻮ ﻳﺨﺮج دﺧــﺎن ﺳﻴﺠﺎرﺗﻪ
ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺨــﺎرﻳــﻪ" ،ﺷ ــﺮط ﺑ ـﺸــﺮط" ،اﻟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﺔ" ،وﻣــﺎ
ُ ﱢ
ﻫﻮ ﺷﺮﻃﻚ؟" ،ﻏﺮس ﺳﻴﺠﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ" ،ﺗ َﻌﻠﻤﻴﻨﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻚ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ا ﻟ ـﺴــﺮ" ،ﻣــﻦ دون أي ﺗ ــﺮدد ردت ﺣﺴﻴﻨﺔ" ،أ ﻧ ــﺎ ﻣﻠﻜﻚ
ﻟﻴﺎل".
ﻟﺜﻼث
ٍ
رﻣﺖ ﺣﺴﻴﻨﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺰ راﻣﺒﻮ
اﻟﺬي ﻗﻔﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ﻳﺤﺎول اﻧﺘﺸﺎل اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺬي أﻛﻠﺖ اﻟﻨﺎر
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ" ،اﻟﺴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ دﻓﺘﺮ" ،ﱠ
ﻣﺪدت ﺟﺴﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺑﻜﻞ
ﺑﺮود ،ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺘﺄﻣﻞ اﻟﻨﺠﻮم وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ،
اﺳﺘﺴﻠﻢ راﻣﺒﻮ وﺟﻠﺲ وﻫﻮ ﻳﺴﺄل" :ﻣﺎ اﻟﺴﺮ؟" ،ﻣﻦ دون أن
ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮأ ﺟﻮاب ﺳﺆاﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺮى" ،اﻟﺴﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﺮاه ﺑﻘﻠﺒﻚ وﻻ ﺗﺮاه ﺑﻌﻴﻨﻚ".

)(2
ﻟﻴﺎل ﻣﺮت ،وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ راﻣﺒﻮ ﺑﺄﻳﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺮت اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
ﺛﻼث
ٍ
اﻟ ـﺜــﻼث اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺪﺛــﻮا ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺷ ــﻲء إﻻ اﻟ ـﺴــﺮ ،ﺗﺤﺪث
ﻫ ــﻮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ وﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺪ ،وﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ ﺣ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻋــﻦ
ّ
أﻧ ــﻮاع اﻟـﻌـﺒــﻮدﻳــﺔ ،ﻟــﻢ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ رﻏــﻢ أﻧــﻪ ﺟــﺎﻫــﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣــﺎ ُﻳـﻘــﺎل ﻟــﻪ ﻣﺜﻞ" :إن أﻗﺴﻰ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
ّ
اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻋﻴﻨﻪ"؛ و"أﻗﺴﻰ ﺗﺨﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟــﺬات ،واﻟــﺬات ﻟﻴﺴﺖ ذات اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺑﻞ
ذاﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﺸﻘﻪ".
ﻛﻠﻤﺎت ﺣﺴﻴﻨﺔ أﻃﺮﺑﺖ راﻣﺒﻮ ،ﻟﻢ َ
ﻳﻘﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ وﻟﻮ
ﻟﻤﺮة واﺣــﺪة ،ﻟﻌﻠﻤﻪ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،رﻏﻢ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ
إﻳﺎﻫﺎ أول اﻷﻣﺮ ،ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻔﺘﺎة ﺑﻬﺬا
اﻟﻌﻤﺮ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن؟ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ُ
ﺟﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻄﺮة ﻓﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ"،
ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ ُﻳ ِﺴﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺑﻬﺮﺗﻪ ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺑﻘﻮل أو
ﻓﻌﻞ ،أو ﺣﺘﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ،
وﻋﻠﻴﻪ اﻵن أن ﻳﻔﻲ ﺑﻮﻋﺪه ﻟﻬﺎ ﺑــﺄن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺨﺘﺎر ﻓﻲ
ّ
اﻟﺴﺮ ﺑﻌﺪ،
ﻟﻜﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻨﻲ
"ﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ،
ِ
ﺳﻮق ﻋﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﱠ ِ
رﻏﻢ ﻣﺮور اﻟﻤﺪة" ،ﻫﺰت ﺣﺴﻴﻨﺔ رأﺳﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻟﺮاﻣﺒﻮ،
ّ
"أﻋﻄﻴﺘﻚ إﻳﺎه ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺮ ﻻ ﺗﺮاه وﻻ ﺗﺤﺴﻪ ،إﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﻠﻚ ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ؛ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻪ"*.
*ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ.

ﺣﺼﺎد

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ »دﺑﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ «٢٠٢٠

ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻌﻤﺎري

ﻓﻲ إﻃﺎر زﻳﺎرة وﻓﺪ إﻋﻼﻣﻲ إﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة
أﻛﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ
أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ،أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
ً
ذاﺗﻪ ﺑﺪور
اﻟﻮﻗﺖ
ﻓﻲ
ﻣﺸﻴﺪا
ً
اﻹﻣﺎرات ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ودﺑﻲ
دوﻟﺔ ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎﺳﺪوﺑﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺸﺮح ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ

●

أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ّ
ﻧﺜﻤﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت
اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ
أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ

اﺳﺘﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ،
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ا ﻟــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻰ ّ
اﻟﻤﺮي ،اﻟﻤﺪﻳﺮة
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ
ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ دﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ
ﻧــﺎدي د ﺑــﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺑﻤﻘﺮ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟـﺘــﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ "ﻧــﺎدي
دﺑﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ" ﻟﻮﻓﺪ إﻋﻼﻣﻲ
إﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ات
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻹﻋﺪاد ﻟﺨﻄﺔ
"دﺑﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ،"2020وا ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮاض ﻋ ــﺪد
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ّ
ورﺣﺐ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﺑﺄﻋﻀﺎء
ّ ً
اﻟﻮﻓﺪ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑـ ـ ــﻪ اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة ﺳ ـﻤــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ ،رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺪﻋﻢ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺣــﺎﻛــﻢ دﺑ ــﻲ ،واﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـ ُﺘ ــﺮك،
ً
وﺣــﺮﺻ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ دﻓ ـﻌــﻪ ﻗــﺪﻣــﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺪم اﻟـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺪ
اﻹﻣـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ــﻲ ﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر "دﺑـ ــﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم
 ،"2020ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ اﻹ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ ﻣــﻦ
ً
ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ،
ً
وإﻣ ـ ــﺎرة دﺑ ــﻲ ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﻦ
إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻟـﻬــﺎ
ﻛ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ إﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ رﻓ ـ ـﻴـ ــﻊ ،ﻣــﻦ
ﺧ ـ ــﻼل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات
أوﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ "ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪى اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ" ،ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل واﻗـ ـ ـ ـ ــﻊ
وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم،
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻋــﻼم
وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻣـ ــﻦ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
ً
اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﺤﺮﻛﺎ
ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗـ ـ ـﻄ ـ ـ ّـﺮق أﺑ ــﻮاﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﻂ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻋ ــﻼم ،اﻟــﺬي ﺷﺪد

ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺗﺒﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺳ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ ﻟـ ـﻤـ ـﻴـ ـﺜ ــﺎق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وأﺷــﺎد ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ــﻲ
ً
اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ وﻓـ ــﻲ
ً
ً
اﻹﻣ ــﺎرات ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ــﻰ أن اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
ا ﻟ ـﻴــﻮم أ ﺻ ـﺒــﺢ ﻟــﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة وﺣﻀﻮره اﻟﻮاﺿﺢ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
أﺟﻴﺎل ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣــﻮﺿــﻮﻋ ـﻴــﺔ
ً
ّ
ّ
اﻟﺘﻄﺮف
اﻟﺘﺤﻴﺰ أو
ﻋﻦ
ﺑﻌﻴﺪا ّ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺒـ ــﻨـ ــﻲ وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت ﻧ ـﻈ ــﺮ
ﺑـﻌـﻴـﻨـﻬــﺎ دون اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاب ﻣــﻦ
ﺑﺎﻗﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.

ﺗﻌﺎون ﻣﺜﻤﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،أﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺖ
اﻟـ ـﻤ ـ ّـﺮي ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺷـﻜــﺮﻫــﺎ

ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وأﻣــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،واﻟـﻠـﺠــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ،ﻣ ـﺜـ ّـﻤ ـﻨــﺔ دور
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ وإﺳ ـﻬــﺎﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ،ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺿـﻤــﻦ
ﻣﺴﺎره اﻹﻋﻼﻣﻲ.
وأﻛــﺪت ّ
اﻟﻤﺮي أن "اﺧﺘﻴﺎر
دﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎﺻـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻺﻋ ـ ـ ــﻼم
ا ﻟ ـﻌ ــﺮ ﺑ ــﻲ ﻣ ــﻦ وزراء اﻹ ﻋـ ــﻼم
اﻟ ـﻌــﺮب ﺑـﻤـﺜــﺎﺑــﺔ ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ ﻧﻌﺘﺰ
ﺑــﻪ ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ ،وﺗـﺘــﻮﻳــﺞ ﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻣـ ـﺤـ ـﻔ ــﻮﻓ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎد
وا ﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎت ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ را ﺷ ــﺪ ،ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم".
وﺗ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻼﻣ ــﺢ اﻟ ـ ًﻌ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ ﻟـﺨـﻄــﺔ
"دﺑﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟ ـﻌــﺎم  ،"2020و ﻣ ــﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ـ ــﺞ وﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت
وأﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ إﻋـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ودﻋ ـ ــﻢ

اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـ ُـﻤـﻠـﺤــﺔ،
وﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ رأﺳـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ "اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ" ،وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﻟـ ــﻼﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎء
ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺪس ﻛـ ـ "ﻋــﺎﺻ ـﻤــﺔ أﺑــﺪﻳـ ًـﺔ
ﻟــﻺﻋــﻼم اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ" ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣ ــﻦ "ﻧـ ــﺎدي دﺑ ــﻲ ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ"
ﻟـ ـ ـ ــﺪﻋـ ـ ـ ــﻮة اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ا ﻟ ـﻌــﺮب ﻹ ﺑـﻘــﺎء
ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﺪس وﻣـﻘــﺪﺳــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ّ
ﺣﻴﺔ.

ّ
"ﻧﻘﺪر دور
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك
ّ
اﻟﻤﺮي

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻨﺼﺔ اﻟـﻔــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮ" ﻛ ــﺎب" ،ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ
ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ،"CEFASﺑﻤﻌﺮض اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ ﺑﻌﻨﻮان " ﺑـﺸــﺮة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ" ﺣﻀﺮت
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎري ﻣﺎﺳﺪوﺑﻲ.
وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن .وﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ "ﻫﺬه
زﻳــﺎرﺗــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻷوﻟ ــﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟـﺼــﻮر ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ
ً
ّ
وﻟﺪي
وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرة وأﻳﻀﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ،
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎن راﺋﻊ ،وﺗﻌﻜﺲ
ﺻﻮرة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ" .وﻋﺎش ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻹﻟﻬﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻵن ،ﻓﻬﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ وﻳﻌﻴﺶ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،وﻋﻤﻞ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮض " "Fotolimoﻋﺎم  ،2018وﻣﻌﺮض
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﺎم .2013
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض ،ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗﺎل ﺑﻴﻨﺸﺘﺮﻳﺖ" :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ً
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ذاﺗﻪ" ،وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ً
أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﻨﻈﺮه أن اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﻮرا
ً
ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ "ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" وﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺮأ ﻣﻨﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
وذﻛﺮ أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻂ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺪن
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻹﻣﺎرات ،واﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،وأﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ أو ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻹﻋﻼن
ً
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻋﻼن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ.
وﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ،ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﻴﻦ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺒﺮان ﻋﻦ اﻟﺤﺰن ،ﻟﻴﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ أن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃﻪ
اﻟﺼﻮر ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻠﻮﻧﻲ ﻋﺎﺋﺪ إﻟــﻰ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻓــﻲ أن ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻟــﻮﺿـﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺪة اﺣﺘﻤﺎﻻت
وﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮرة ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺨﻤﻦ أﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﺔ،
أو ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة داﺧﻞ ﺻﻮرة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻜﺲ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 - 8دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ أوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ  - 11 -ﻳ ـﺒ ـﺘ ــﺮون  -أ ﺛ ـﺒــﺖ
 - 3ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن  -ﻗﺼﺪ  -ﺣﺮف ﺟﺰم.
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ.
 - 6أداة ﻧـﺼــﺐ  -ﺗــﺮﻛــﻮا ﺧﺼﺐ.
ﻟﻠﻨﻔﻲ.
 - 1ﻓﻨﺎن ﻋﺮﺑﻲ.
 - 9ﻧﻘﻴﺾ ﻳﺴﺎر  -ﺧﻠﺺ
وأﻟﻘﻮا وأﻧﺰﻟﻮا.
 - 4أﻧﺒﻮب  -دﻋﺎﻣﺔ.
 - 2ﻗ ـ ـﻄـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﻢ
 - 5آ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف ﻣ ــﻦ  - 7اﻗﺘﺮاب  -ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ.
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻮخ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎرد -
اﻷﺑ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎﻧ ـﻴــﺔ  -اﻟﺤﺮوب.
 - 10رﻳﺢ ﻃﻴﺒﺔ  -ﺗﻮاﺑﻞ.
ﻋﺠﻼت.

ع

10

و

9

ا

8

ﻫـ ل

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

1

اﻟﺤﻠﻮل

1

 - 1رﺋﻴﺲ وزراء ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ
راﺣﻞ.
 - 2ﻓ ـﻴــﺰﻳــﺎﺋــﻲ وﻣـﺨـﺘــﺮع
أﻣﻴﺮﻛﻲ راﺣﻞ  -ﻣﺤﺒﻮب.
ً
 - 3ﺗﻘﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎء ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ
ً
 ردم ﺑﺌﺮا. - 4دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ.
 - 5أﺑﻮ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي
 ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ  -ﺣﺮف ﻋﻄﻒ. - 6ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻨ ــﻲ  -ﺳ ـ ــﺎل
وﺟ ــﺮى  -ﻳـ ــﻮاري اﻟﻤﻴﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب.
 - 7رﻗﺼﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ  -أﺷﺎر
ﺑﻴﺪه.
 - 8ﻣـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ أ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛـ ــﻲ -
ﺻﻨﻒ وﺿﺮب.
 - 9ﺳ ـﻘ ــﻲ  -ﻳ ـﺠ ــﺮي ﻓــﻲ
اﻟﻌﺮوق  -ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﺤﻤﻲ
روﻣﺎﻧﻲ .
 - 10ﻋ ــﺎم واﻧ ـﺒ ـﺴــﻂ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎء  -اﻟﻤﻠﻮك.

4

2

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

9

4

وﺣﺪة
ﻟﻤﺤﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ
ﺳﻬﻢ

رﻣﺰ
ﻋﻨﻮان
ﻛﻠﻤﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻮﻇﻒ
ﺣﺎﺟﺔ
ﺧﺪﻣﺎت

ﻃﻴﺮان
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﺎم
ﻣﻨﻈﻤﺔ

sudoku

2

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﻣﻦ  6أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ

١٩

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ:ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻌﺒﻚ وﺳﻬﺮك ﻻ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﻨﺰل ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻚ ﻋﺐء ﻛﺒﻴﺮ وﺗﺘﺤﺮر
ّ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط.
ﺗﺘﺨﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ً
ً
ً
ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ ﻗﻴﻮدك وﺗﺘﻔﻖ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻨﻄﻠﻖ
واﻟﺤﻮار ﻣﻌﻚ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ.
ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﻮل أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻜﻤﺎ.
ً
ً
ً
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ ذاﺗــﻚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ أﺣﺒﺎء وأﺻﺪﻗﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗـﻜــﻮن أﻛـﺜــﺮ
وﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل.
وﺗﺒﺪو اﺗﺼﺎﻻﺗﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﺋﻌﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺣ ـ ـ ــﺎول أن ﺗ ـﻄ ـﻠ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﻌــﺾ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺪوﺋﻚ ورﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄﺷﻚ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﻬﻨﺘﻚ.
ً
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺤﻴﺎة ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺣ ــﺎذر ﻣــﻦ ﻧ ــﺰاﻋ ــﺎت ﻣــﻊ اﻣـ ــﺮأة ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﻂ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆوﻧﻜﻤﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮح.
ً
ً ّ
ً
ً
ً
وﻣﺴﺎﻳﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗﺎﺗﻚ
وﻣﺤﺒﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛﻦ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎﻻت.
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
وﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻌﻚ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎً :
داﺋﻤﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮر ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺜﺎر أﻣﺮ إرث ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء
وﺗﻜﻮن ﻟﻚ ﺣﺼﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ
ﻓﺘﻀﻄﺮ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻈﺮوف.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺒﻮح ﻟﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓﺘﺘﻔﻬﻢ وﺿﻌﻪ.
ً
ً
أﺣﻴﺎﻧﺎ ً
دورا ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻠﻌﺐ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺨﺪﻣﻚ اﻟـﻈــﺮوف واﻷﺣ ــﺪاث وﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ.
وﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :رﺑـﻤــﺎ ﺗــﺄﺗـﻴــﻚ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ﻣــﺎدﻳــﺔ ﻋﻦ ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛ ـﺴــﺎت ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ.
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺗﻨﻘﺬك ﻣﻦ وﺿﻌﻚ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺟﻮاء ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘــﻮﺿــﺢ أﻣ ــﺎﻣ ــﻚ أﻣ ـ ــﻮر ﻛــﺎﻧــﺖ
وﻻ ﺗﺸﺎرك ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻻ أﺧﻼﻗﻲ.
ﻏــﺎﻣ ـﻀــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﺋ ـﻠــﻲ ﻓـﺘــﺮﺗــﺎح
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﺷﻴﺌﺎ وﺣﺎول اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺣ ــﺪﺳ ــﻚ ﺻ ــﺎﺋ ـ ًـﺒ ــﺎ ﻓـﻴـﻨـﺠــﺢ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻰ ان ﺗﺤﻴﻦ اﻟﻔﺮص.
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﻫﺮ.
ً
ً
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :رﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ اﻵ ﺧــﺮ
وﺗﺤﻠﻮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ أﺣﺪﻫﻢ.
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﻰ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ:ﻗــﺪ ﺗ ـﻄــﻮي ﺻـﻔـﺤــﺔ ﻗــﺎﺳـﻴــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﻴﻮم وﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻦ أﺳﺎء إﻟﻴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﻌﻚ
ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺣﺎذر ﻣﻦ إﻇﻬﺎر ﻏﻴﺮﺗﻚ وﺗﻤﻠﻜﻚ
ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﻓﺘﺆذي ﻣﺸﺎﻋﺮه.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺛﻤﺔ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺣﻼ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس
ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﺴﻠﻂ ﺑــﺮﺟــﻚ أﻧـﻈــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻚ وﻳﻜﺴﺒﻚ ﻫﺎﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳﺄﺗﻴﻚ رﺑــﺢ ﻣ ــﺎدي ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ّ
ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻚ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٠

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﺧﺎﺟﺔ اﻧﻄﻼق ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ  .١٠٠وﻗﺎل
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٢٠/١٩ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ً
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ً
ﺧﺎﺟﺔ إن اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرا وﺗﻨﻮﻋﺎ وﺟﺮأة ﻓﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،إذ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ًﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر أﻧﺸﻄﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻣﻤﺘﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
أﻫﻢ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎرح وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺴﺎرح اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
واﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ،
واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻤﻮﺳﻢ ،واﻟﺬي

»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺎدي«
ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻻ
ﻳﺸﺒﻪ أي ﻋﺮض
آﺧﺮ!

ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻴﺼﻞ
ﺧ ــﺎﺟ ــﺔ إن اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
ً
ً
ﺳﻴﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرا وﺗﻨﻮﻋﺎ
وﺟـ ــﺮأة ﻓـﻨـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،إذ ﺗﻤﺖ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎدة ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﻟـ ـﻘ ــﺪرة
ﻋـﻠــﻰ اﺑـﺘـﻜــﺎر أﻧـﺸـﻄــﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
ً
ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑـﻘــﺎ ﻟــﺐ ﻣﻤﺘﻊ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻫﻢ
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ

ﻻﺳﻜﺎﻻ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

ً
ﻳﻤﺘﺪ  ٧أﺷﻬﺮ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ  ٢٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺣﺘﻰ  ١٩اﺑﺮﻳﻞ .٢٠٢٠
وأﻛﺪ ﺧﺎﺟﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ ،إذ ﻳﺤﺘﻮي
ﻳﺘﻢ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ  ٤ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﺳﺘﺘﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺑﺤﻴﺚ ً
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎرح ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺮﺣﻲ اﻟﺪراﻣﺎ واﻻﺳﺘﺪﻳﻮ ،ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٨ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
وﻛﺸﻒ ان اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺳﻮف ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻋﺮوﺿﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻴﺎ ﺑﺄﺳﻄﻮرة اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرح وﻗﺎﻋﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﺘــﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺴﺎرح
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﺧﺎﺟﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ أﻧ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎط ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ،
إذ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ 4
ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺎت ﺳ ـﺘ ـﺘــﻢ إﻗــﺎﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎرح ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ،ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺴﺎرح ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗ ـﺒ ــﻞ ،ﻣ ـﺜــﻞ ﻣ ـﺴــﺮﺣــﻲ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ
ً
واﻻﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻮ ،ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﻓ ــﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ إﻟ ــﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ
أﺳﻌﺎر ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﻲ ﻋﺮف ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﺘﺮب ﻋﺮض »ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ« ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺮاﺣﻞ ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺬه اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ اﻟﻔﺬة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ إﺿﺎءة أوﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،واﻟﻤﺆﺛﺮات واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬه اﻷﻳﻘﻮﻧﺔ.

اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  %28ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻊ أﻣﻠﻪ أن
ﻳﺸﻬﺪ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻر ﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻫﻮ ﺗﺤﺪي
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـ ــﺪوام ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻜﻴﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻢ.

ً
ً
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮاﺿ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﺬﻫ ــﻼ ﺑـﻌـﻨــﻮن
" ﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺮك  "1903ﻓ ـ ــﻲ ا ﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﻊ
اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺗﻢ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺳﻴﺮك
ً
دي ﺳﻮﻟﻴﻪ" اﻷﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ً
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺒﻬﺮة ﺗﻘﻨﻴﺎ.

أﻋﻤﺎل ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

إﻧﺘﺎج اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،إذ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻧﻴﻮ
ﺟﺒﻠﺔ" ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﺮج،
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﻌـﻘــﻞ ،وﻫــﺪى
اﻟﺨﻄﻴﺐ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻀﺮ
وآﺧ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻦ ،ﺑ ـ ــﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺟﻤﻌﺔ وزﻳﻨﺐ
أﺣﻤﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﺘﻠﻮن ﺧﺸﺒﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻻﺳ ـﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2019ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ،
وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮﺿ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ ﻓـﻨــﺎء ﻛﻮﻛﺐ
اﻷرض واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻌﻴﺶ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷﺣﻤﺮ "اﻟﻤﺮﻳﺦ"
ﺑ ـ ـ ــﺈﻃ ـ ـ ــﺎر ﻋ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮي ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺪة،
وﺑ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻳـ ـﺤـ ـﻴ ــﻰ اﻟـ ـﻔـ ـﺨ ــﺮاﻧ ــﻲ
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻧﺠﻮم
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺼﺮي ،ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻟـﻴــﺮ" ،وﻫــﻲ ﻣــﻦ رواﺋــﻊ
اﻷدﻳـ ـ ـ ــﺐ اﻻﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي وﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺎم
ﺷـﻜـﺴـﺒـﻴــﺮ ،إذ ﻗ ــﺎم ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﺳﻨﺔ ،وﻓﻲ
ﻳ ـﻨ ــﺎ ﻳ ــﺮ  2020ﻳـ ـﻘ ــﻮم ا ﻟ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺮح اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ
ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان "اﻟـ ـﺜـ ـﻤ ــﻦ" ،وﻫ ـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺮواﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ آرﺛﺮ
ﻣـﻴـﻠــﺮ وﺑـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻣــﻦ اﻷدﻳ ــﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ ،إذ ﻗ ــﺎم ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻫــﺬا
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،1987
وﻟ ـ ــﻸﺳ ـ ــﻒ ﻟ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ آﻧـ ـ ـ ـ ــﺬاك ،وﻳ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ،
وﻟ ـﻜــﻦ ﻋـﺒــﺮ ﻣ ـﺴــﺮح اﻻﺳـﺘــﺪﻳــﻮ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋـﻤــﻞ ﻓـﻨــﻲ ﺑــﻪ ﺑــﺈﺧــﺮاج
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﺑﺮ ،وﻓﻲ ﻣﺎرس
 2020ﻳـﻘــﻮم ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟـﺒـﺴــﺎم
ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "ﻣـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ"،
وﻫـ ــﻮ ﻋ ـﻤــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺣــﻰ ﻣــﻦ
اﻻﺳ ـﻄــﻮرة "ﻣـﻴــﺪﻳــﺎ" ﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺟ ـ ـﻴـ ــﺪﻳـ ــﺎ اﻻﻏـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻲ

ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺎرس
ً
 2020ﻋـ ــﺮﺿـ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـ ًـﻴ ــﺎ ﻻ
ﻳـﺸـﺒــﻪ أي ﻋ ــﺮض آﺧ ــﺮ ﺑـﻌـﻨــﻮان
"اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗ ـﻨ ــﺎدي" ،وﻫ ــﻮ ﻋــﺮض
ﺧـ ــﺎرﺟـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺘ ــﻢ إﻗ ــﺎﻣـ ـﺘ ــﻪ ﺑـﻴــﻦ
ﻣ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ،ﻳ ــﺄﺧ ــﺬﻧ ــﺎ ﻓــﻲ
ً
ﺟــﻮ ﻟــﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺠﺎ
ً
ﻣﺒﺘﻜﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ
اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮ واﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪي ،واﻷداء
اﻟـﺤــﺮﻛــﻲ ،واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ً
ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻗﺼﺼﺎ
ﻗﺼﻴﺮة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ وأﺧﺮى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺸﻮق،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﻣﺒﻴﺮ
اﻟ ــﺮاﻗ ـﺼ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺳ ـﻴ ـﻘــﻮم اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣﻔﻞ
ﻷﻋﻤﺎل أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،إذ
ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ  3أﻏﻨﻴﺎت
ﻛـ ـﻤ ــﺎ درﺟـ ـ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ أم ﻛ ـﻠ ـﺜــﻮم
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔــﻼﺗ ـﻬــﺎ ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
أﻏﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋـﻠــﻰ
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﺷــﺪﻳــﺪة اﻻرﺗ ـﺒ ــﺎط ﺑــﺄم
ﻛ ـ ـﻠ ـ ـﺜـ ــﻮم ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﻮﺗﺎت

ﻓﻴﺼﻞ ﺧﺎﺟﺔ
ﻳﻮرﺑﻴﺪﻳﺲ ،إذ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻓﻨﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود.

ﻋﺮوض ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺮوض
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻳ ـﻘ ــﻮم اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻼﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ،إذ
ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ أﻫــﻢ دور
اﻷوﺑ ــﺮا ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻫــﻲ أوﺑــﺮا
ﻻﺳ ـﻜ ــﺎﻻ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 2020اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻪ
"ﺟ ـﻴ ــﺰﻳ ــﻞ" ،اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺮوي ﺣﻜﺎﻳﺔ

ﺑﻮﺳﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺣ ـ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﺎر ﺣـ ــﺎﻟـ ــﻢ راﻗ ـ ــﺺ
ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﻗﻮاﻣﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 130
ﻓﻨﺎن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟﻈﻬﻮر اﻷﻛﺒﺮ
ﻷوﺑ ـ ـ ــﺮا ﻻﺳـ ـﻜ ــﺎﻻ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ً
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ رواﺟﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إذ
ﺳﺘﺘﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أورﻛﺴﺘﺮا ﺑﺮاغ
ﻓـﻴـﻠـﻬــﺎرﻣــﻮﻧـﻴــﻚ ﻣ ــﻦ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ً
اﻟﺘﺸﻴﻚ ا ﻟــﺮا ﺋــﺪة ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2019
وﺑﺨﻼف اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ً
ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﻋ ـﻤ ــﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺤ
ﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح
وﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻤﺴﺮح ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻤﺤﺘﻮى
ﻣﻐﺎﻳﺮ

أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %28ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻻﺛﻨﻴﻦ«

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺎدي

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻧﻴﻮ ﺟﺒﻠﺔ

أﻏﻨﻴﺎت أم ﻛﻠﺜﻮم

اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﺮ

tawabil@aljarida●com
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ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ــﺮض
،"اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت" ذاﺋـ ــﻊ اﻟـﺼـﻴــﺖ
واﻟـ ــﺬي ﺷـﻜــﻞ ﻋــﻼﻣــﺔ ﻓ ــﺎرﻗ ــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎء ﺑـ ـ ــﺬاﻛـ ـ ــﺮة ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن
،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
وﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﻃـﻠـﺒــﻪ
وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﻪ ﻓـ ــﻲ دول ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺑﺎﻟﻴﻪ ﺟﻴﺰﻳﻞ ﻣﻦ
أوﺑﺮا ﻻﺳﻜﺎﻻ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻷﻫﻢ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

 ﻓﻴﻘﺘﺮب ﻋﺮض،ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ
""ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺿ ــﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎن
 ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮاﻧــﺐ،اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﻣ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮاﻣ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ
،ﺻـﻨـﻌــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮﻫ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺬة
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌﻤﻞ إﻟــﻰ إﺿــﺎء ة
أوﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
،ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺿـ ــﺎ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺛـ ــﺮات واﻷﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﺘــﻲ
 ﻣــﻊ،ﺷـ ـﻜـ ـﻠ ــﺖ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻷﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺔ
اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﻘﺮات ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ
،ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻏ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪي
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺮج اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪع
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻣﺲ ﺑــﺈﺧــﺮاج اﻟﻌﻤﻞ
،ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ

 واﻟﺮواﺋﻲ،"رواﻳﺔ "اﻟﻔﻴﻞ اﻷزرق
اﻷﺳـ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮس ﺳـ ــﻮزاك
،"ﺻﺎﺣﺐ رواﻳــﺔ "ﺳــﺎرﻗــﺔ اﻟﻜﺘﺐ
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ادراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ً
اﻟﻜﺘﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة
4 اﻟـﻨـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ
.ﺳﻨﻮات وﻏﻴﺮﻫﻢ

ﻣﺴﻚ اﻟﺨﺘﺎم
ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﻋ ــﺮوﺿ ــﻪ
ً
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻴﺎ ﺑﺄﺳﻄﻮرة اﻣﺘﺪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺎ ﻓﻲ
 وﻛــﺬﻟــﻚ،اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح واﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮن
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ــﺮف

ϮϬϭϵᣂᑿ፭ᛒጕ
ᢔ

ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
.اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺎﺻ ــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
أﻏﻨﻴﺔ اﻷﻃــﻼل ﺑﺮؤﻳﺔ اﺧﺮاﺟﻴﺔ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ
 وﺗﺤﻴﻲ،ﻛﺘﺒﻬﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ
اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة
.ﻣﻲ ﻓﺎروق

ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ــﺎﺟ ـﺤ ـﻴ ــﻦ
ﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت ﺣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
 واﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺑــﻪ،اﻻﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ
ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟـ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﻮاﻧــﺐ
،ﺛ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة ﻣ ـﺜــﻞ "اﻷدب
، اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺸﻌﺮ، اﻟﺮواﻳﺔ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ
"اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح وﻣـ ــﻮاﺿ ـ ـﻴـ ــﻊ أﺧـ ـ ــﺮى
ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻮد ﺣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ اﻻﺛ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻫـ ــﺬا
 ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ26 اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
 واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺘــﻮي،ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ "ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ
اﻻﺛﻨﻴﻦ" واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
أﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺎت ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ
 إذ،ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮي
،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
، وﻋــﺮاﻗـﻴــﺔ، وﻣـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ،وﺣـﻠـﺒـﻴــﺔ
، وﻛــﻼﺳـﻴـﻜـﻴــﺔ ﻏــﺮﺑـﻴــﺔ،وﻫ ـﻨــﺪﻳــﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷدﻳﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﻴﺎن
ﺑﺄﻣﺴﻴﺔ ﺗـﻤــﺰج ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ
ً
 ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ،اﻟﺬاﺗﻴﺔ وأﺷﻌﺎره
ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﻴﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺜﻞ آذار
ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ رواﻳﺔ "أن ﺗﻘﺮأ
،ﻟــﻮﻟـﻴـﺘــﺎ ﻓ ــﻲ ﻃ ـﻬ ــﺮان" اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة
واﻟ ــﺮواﺋ ــﻲ أﺣـﻤــﺪ ﻣ ــﺮاد ﺻﺎﺣﺐ
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።ᓗᑻ
ᓗᑻ

ᓀᘭᐯ
ᓀᘭ
ᘭᐯᘭ
ᐯᘭ።
ᘭ።ᕙ
ᕙ ᓀᘭ
ᓀᘭᏽ
ᘭᏽᘭ
ᏽᘭ።
ᘭ።ᓗ
።ᓗᑻ
ᓗᑻ ᓀᘭ
ᓀᘭ፭
ᘭ፭ᑻ
፭ᑻቦ
ᓀᘭᐯᘭ።ᕙᓀᘭᏽᘭ።ᓗᑻᓀᘭ፭ᑻቦ

ϲ

ᓀᓀᑻቲᎳᒻᓗᎳጤᑢቨ
ᓀᑻ
ቲ ᒻᓗ
ቲᎳ
ᒻᓗᎳ
ᓗᎳጤᑢ
ጤቨ

ᒻᒻፅᓾጤኤ፭ᑿᑢቨᓀᎳቲᏽᑢቨ
ᒻፅ
ፅᓾጤኤ
ፅᓾ
ጤኤ፭
ኤ፭ᑿ
፭ᑿᑢ
ᑿᑢቨ ᓀᎳ
ᓀ ቲᏽ
ቲᏽᑢ
ᏽᑢቨ

ᡧ ᢕ ᒙነ
ᣌᒙነᕕቨኺᘌጤዠ
ᣌᒙ
ᣌ
ᒙነᕕቨ ኺᘌ
ኺ ጤዠ
ጤ

ᡧ ᢕ ፭ዲ
ቲቲᎊፅᑢቨጤᘘᎳ
ቲᎊ
ᎊፅᑢ
ᎊፅ
ፅᑢቨጤᘘ
ጤᘘᎳ
ጤᘘ
ᘘᎳ ᣌ፭
ᣌ
፭ዲᑢ
ዲᑢቨጤᘘ
ጤᘘᎳ
ጤᘘ
ᘘᎳ ᒢᎳ
ᒢ ኺᘌ
ኺ ጤዠ
ጤ
ᣌ፭ዲᑢቨጤᘘᎳᒢᎳኺᘌጤዠ

ϭϯ

Ϯϱ

ᣎᓗᑢቨዎᣄᑿᑢቨ
ᣎᢝ ᡧ ᓗ
ᣎ
ᓗᑢ
ᓗᑢቨ ዎᣄ
ዎᣄᑿ
ᣄᑿᑢ
ᑿᑢቨ

ᡨ ᘭ።ᓗ
ᣛᘭ።ᓗᑻᎄቨ
ᣛ
ᣛᘭ
።ᓗᑻ
ᓗᑻ ᎄቨቨፅᎻ
ፅᎻኤ።ቨ
Ꮋኤ።
Ꮋኤ
ኤ።ቨ
ᢝ ᘭ።

ᡧ ᢕ ፭ዲ
ᣌ፭ዲᑢቨጤᘘᎳᏃᑻᓀᑩᘭᑢ
ᣌ፭
ᣌ
፭ዲᑢ
ዲᑢቨጤᘘ
ጤᘘᎳ
ጤᘘ
ᘘᎳ Ꮓᑻ
Ꮓ ᓀᑩ
ᓀᑩᘭ
ᑩᘭᑢ
ᘭᑢ

ϭϵᣠቧ
ᣠቧ ϭϱᒢᑻ
ᒢ
ᒢᑻ

ᓀᓀᑻቲᎳᒻᓗᎳጤᑢቨ
ᓀᑻ
ቲ ᒻᓗ
ቲᎳ
ᒻᓗᎳ
ᓗᎳጤᑢ
ጤቨ

ᒻᒻፅᓾጤኤ፭ᑿᑢቨᓀᎳቲᏽᑢቨ
ᒻፅ
ፅᓾጤኤ
ፅᓾ
ጤኤ፭
ኤ፭ᑿ
፭ᑿᑢ
ᑿᑢቨ ᓀᎳ
ᓀ ቲᏽ
ቲᏽᑢ
ᏽᑢቨ

ᡧ ᢕ ᒙነ
ᣌᒙነᕕቨኺᘌጤዠ
ᣌᒙ
ᣌ
ᒙነᕕቨ ኺᘌ
ኺ ጤዠ
ጤ

ᣐᓀዱᐛᑷቲᎻᒐቦ
ᣐᢔᢝ ᢔ ᓀዱ
ᓀዱᐛ
ዱᐛ ᑷቲᎻ
ቲᎻᒐ
ቲᎻ
Ꮋᒐቦ͗͗ᓀᘭᓹቨᓆፅᑢቨᏃᑻ
ᓀᘭᓹ
ᓀᘭ
ᘭᓹቨᓆ
ቨᓆፅ
ᓆፅᑢ
ፅᑢቨ Ꮓᑻ
Ꮓ

ϮϬ

أورﻛﺴﺘﺮا ﺑﺮاغ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺎ

١٩٠٣ ﺳﻴﺮك

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﺗـﻘــﻮم ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﺑــﺈﺣـﻴــﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣـﺴـﻴــﺎت
 إذ ﺳﺘﻘﻮم ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻣﺴﻴﺔ،اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
 اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﻋﺒﺮ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻬﻨﺎ
 وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ، أﻏﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ400 ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت ﻟﺘﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات،اﻟﻨﻘﻴﺔ
 وﺳﺘﺼﺎﺣﺐ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟـﻌـﻠــﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ
ً
 ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻮد،2020  ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ30 ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻣﺴﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ" ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
، ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺟﺎﻫﺪة وﻫﺒﺔ2020 ﻓﺒﺮاﻳﺮ
وﺑﻬﺎ ﺳﺘﺄﺧﺬﻧﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﺮ أﻏﻮار اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 و ﺗـﻌــﻮد اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﺘﻘﻮم،ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻌﻤﻼق اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ

ةديرجلا
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دوليات

ّ
واشنطن تتمسك باتهام طهران في «هجوم أرامكو»
• «أصدقاء إيران» يدعون للتريث ...وأوروبا إلى ضبط النفس • ترامب :ننتظر تقييم الرياض للتحرك
أصرت الواليات المتحدة على
اتهام إيران بالتورط في
هجوم استهدف منشأتين
تابعتين لشركة "أرامكو"
السعودية وتسبب في تعطيل
نحو  %5من إمدادات الطاقة
العالمية ،في حين دعت
روسيا والصين إلى التريث
وعدم االستعجال في توجيه
االتهامات من دون أدلة.

رغ ـ ـ ــم نـ ـف ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ات ـ ـ ـهـ ـ ــام وزيـ ـ ــر
الخارجية األمـيــركــي مايك بومبيو
ل ـهــا ب ــال ــوق ــوف وراء ه ـج ــوم تبنته
جماعة "أنـصــار الله" الحوثية على
منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة
"أرام ـكــو" السعودية شــرق المملكة،
تمسك وزي ــر الـطــاقــة األمـيــركــي ريك
بيري أمس ،باتهام بالده لطهران.
وقــال الــوزيــر األمـيــركــي ،فــي كلمة
أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية في فيينا أمس" :ما من
شك في أن الهجوم مدبر يستهدف
االقتصاد وسوق الطاقة العالمي".
وأض ــاف أن االعـتــداء "سـلــوك غير
م ـق ـبــول تـتـحـمــل إي ـ ــران الـمـســؤولـيــة
عنه".
ودان بيري ما أسماه "هجوم إيران
على السعودية".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه "ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
المساعي اإليــرانـيــة الخبيثة ،فإننا
عـ ـل ــى ثـ ـق ــة فـ ــي ق ـ ـ ــدرة سـ ـ ــوق ال ـن ـفــط
العالمي على التعافي".
ورغم إعالن الحوثيين المسؤولية
عن االعتداء ،اتهم كبار المسؤولين
فــي اإلدارة األمـيــركـيــة إيـ ــران بأنها
وراء الهجوم.

تأهب ترامب
من جانبه ،لمح الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أمـ ــس األول ،إل ــى
إمكانية "الرد العسكري" على إيران
بعد الهجمات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــب ،فـ ـ ـ ــي س ـل ـس ـل ــة
تغريدات بشأن الهجوم" :تعرضت
إمــدادات النفط في المملكة العربية
الـسـعــوديــة لــاعـتــداء .وهـنــاك سبب
لالعتقاد بأننا نعرف الجاني .نحن
ً
على أهبة االستعداد اعتمادا على
ال ـت ـح ـقــق ،لـكـنـنــا نـنـتـظــر أن نسمع
من المملكة بشأن من يعتقدون أنه
سبب الهجوم ،وبــأي شــروط سوف
نتحرك!"
صـبــاح أم ــس ،عــاد تــرامــب ليؤكد
استعداده لمساعدة حلفاء واشنطن
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط رغـ ـ ـ ــم عـ ــدم
احتياجها لمحروقات المنطقة.
وج ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي عبر

بوتين وروحاني خالل لقائهما في أنقرة أمس
"تويتر" التأكيد على" :ألننا حققنا
ً
ً
أداء جيدا جدا في الطاقة على مدار
ً
األع ـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة ال ـم ــاض ـي ــة ،ش ـكــرا
ل ـل ـس ـيــد ال ــرئـ ـي ــس! ف ــإن ـن ــا أصـبـحـنــا
ً
ّ ً
مصدرا صافيا للطاقة والمنتج األول
للطاقة في العالم".
وأضاف" :ال نحتاج إلى نفط وغاز
الـشــرق األوس ــط ،وفــي الــواقــع لدينا
ً
عــدد قليل جــدا مــن الناقالت هناك،
لكننا سنساعد حلفاءنا".

بن زايد
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،دان ول ــي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة بدولة اإلمارات محمد بن
زايد آل نهيان الهجوم على "أرامكو"،
ً
مشددا على وقوف اإلمارات بجانب
السعودية.
وأك ـ ــد ولـ ــي ع ـهــد أب ــوظ ـب ــي خــال
ات ـ ـ ـصـ ـ ــال أج ـ ـ ـ ـ ــراه مـ ـ ــع ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
السعودي األمير محمد بن سلمان،
وقـ ــوف اإلم ـ ـ ــارات م ــع الـمـمـلـكــة ومــا
ّ
يمس أمنها.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ولـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد

(أ ف ب)

ال ـس ـعــودي لــولــي عـهــد أبــوظ ـبــي أن
الـمـمـلـكــة قـ ــادرة عـلــى مــواج ـهــة هــذا
العدوان اإلرهابي والتعامل معه.

ضبط النفس
ّ
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،حـ ـ ـ ـ ــض "االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبــي" على "أكبر قدر ممكن من
ضبط النفس".
وق ــال ــت ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزي ــرة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـيــديــري ـكــا
مــوغـيــريـنــي إن "ال ـه ـج ــوم بــواسـطــة
طائرات بــدون طيار على منشأتين
ً
ً
نفطيتين ألرامكو يشكل خطرا فعليا
على األمن اإلقليمي".
وأض ــاف ــت مــوغـيــريـنــي" ،ف ــي وقــت
يتصاعد ا لـتــو تــر فــي المنطقة ،فإن
الهجوم يقوض جهود خفض التوتر
والحوار الجارية".
وأكـ ـ ـ ــدت أن "م ـ ــن ال ـم ـه ــم ال ـت ـث ـبــت
ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ــن الـ ــوقـ ــائـ ــع وت ـح ــدي ــد
الـمـســؤولـيــة فــي الـهـجــوم الـمــؤســف.
وفي الوقت ذاته ،يكرر االتحاد دعوته
مــن أجــل أكـبــر قــدر ممكن مــن ضبط
النفس وخفض حدة التوتر".

عبدالمهدي :بومبيو أكد أن االعتداء لم يخرج من العراق
أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ع ـ ــادل
ع ـبــدال ـم ـهــدي ،ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي م ــع وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك بــومـبـيــو أمــس
األول ،أن "مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه
واس ـت ـقــراره وتـجـنــب أي خ ـطــوة للتصعيد،
ومنع استخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة
أو شقيقة أو صديقة".
وقال مكتب رئيس الوزراء ،في بيان أمس،
إن الرجلين بحثا "الـضــربــات األخـيــرة التي
تعرضت لها السعودية وقيما موقفهما من
األزمة الراهنة ،واتفقا على التعاون في تبادل
المعلومات".
وبحسب البيان ،فقد أوضح عبدالمهدي أن

"العراق بسياسته يسعى للعب دور إيجابي
لتفكيك األزم ــات والـصــراعــات التي تعيشها
المنطقة ،وإب ـعــاد شـبــح ال ـحــرب عــن الـعــراق
والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور".
ونقل البيان عــن بومبيو أن المعلومات
التي بحوزة واشنطن "تؤكد بيان الحكومة
العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ
هذا الهجوم".
ون ـفــت ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،أم ــس األول،
اس ـت ـخــدام أراض ــي ال ـع ــراق فــي هـجــوم بقيق
وخريص .وعلمت "الجريدة" أن بغداد اعتمدت
على تقرير روسي عن حركة األجواء إلصدار
نفيها.

وب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن
عبدالمهدي طالب مسؤولي االستخبارات
بـتـكـثـيــف ن ـش ــاط ال ـم ــراق ـب ــة ف ـ ُـي الـمـنــاطــق
ال ـج ـنــوب ـيــة م ــن الـ ـب ــاد ،ال ـت ــي أش ـي ــع أنـهــا
ُ
استخدمت لمهاجمة السعودية.
ّ
وذك ــرت الـتـقــاريــر أن عـبــدالـمـهــدي كلف
مسؤولين أمنيين بالتواصل مع نظرائهم
السعوديين ،للحصول على أي معلومات
تدعم التحقيقات العراقية في هذا اإلطار،
في حين ّ
تعهد رئيس هيئة الحشد الشعبي
فالح الفياض بمتابعة هذا الملف.

وفي حين تتصاعد مخاطر حدوث
صدام عسكري بالمنطقة بعد حديث
مسؤول أميركي كبير عن وجود أدلة
تدين طـهــران ،حــث المتحدث باسم

أب ـلــغ م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون "رويـ ـت ــرز" أن
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـ ـ ــدرس زيـ ـ ـ ــادة تـ ـب ــادل
م ـع ـلــومــات ال ـم ـخــابــرات م ــع ال ـس ـعــوديــة عقب
الهجوم على منشأتي "أرامكو".
ول ــم يـكـشــف ال ـم ـســؤولــون ،الــذيــن تـحــدثــوا
شريطة عدم الكشف عن هويتهم ،عن نطاق
الزيادة لكن الواليات المتحدة ،الحذرة منذ
فترة طويلة من التورط بشدة في حرب اليمن،
لم تطلع السعودية إال على بعض المعلومات
بشأن تهديدات من جماعة الحوثي المتحالفة
مع إيران.

زاوية القصف تدل على وقوعه من الشمال الغربي
واصل اإلعالم األميركي نشر معلومات ترجح أن
الهجوم على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين،
شــرق الـسـعــوديــة ،السبت الـمــاضــي ،لــم ينطلق من
اليمن.
ً
وقالت شبكة  ABCاإلخبارية ،نقال عن مسؤول
رفيع ،إن الهجوم انطلق من األراضي اإليرانية ،وتم
بأكثر مــن  10صــواريــخ ك ــروز و 20طــائــرة مسيرة
(درون) .ونـقـلــت صـحـيـفــة "واش ـن ـطــن ب ــوس ــت" عن
مسؤول أميركي ،رفض ذكر اسمه ،قوله إن واشنطن
يأت من
تعمل فعليا بناء ًعلى "فرضية" أن الهجوم لم ِ
اليمن ،مستشهدا بطبيعة تلك الهجمات المتقدمة.
وف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،ع ـ ـ ــرض مـ ـس ــؤول ــون
ً
أميركيون ،مساء أمس األول ،صورا التقطتها أقمار
صناعية تجارية تظهر حجم األضرار الناجمة عن
الهجوم على المنشأتين التابعتين لشركة أرامكو.
ً
وأظهرت الصور أن الهجوم أصاب بدقة  19موقعا
داخل المنشأتين .وأشار المسؤولون إلى أن جميع
النقاط التي طالها الضرر كانت في الجانب الشمالي
الغربي للمنشآت ،وهــو ما ُيضعف احتمالية شن
الهجوم من اليمن ،التي تقع جنوب المملكة.
في الوقت نفسه ،لم يستطع المسؤولون تحديد
ما إذا كــان من ُ
المحتمل أن تحلق طائرات ٌمسيرة
لمسافة طويلة من اليمن لتهاجم هذه المنشآت.
وق ــال العقيد المتقاعد سـيــدريــك الي ـتــون ،وهــو
خـبـيــر اس ـت ـخ ـبــارات لــديــه خ ـبــرة فــي ص ــور األق ـمــار
الصناعية ،لـ  CNNإن اللقطات تساعد في دعم ادعاء
اإلدارة األميركية بأنها تعتقد أن طائرات دون طيار
جاءت من العراق أو إيران ،لكن الصور ليست نهائية.

تحذير روسي

زيادة تبادل المعلومات
بين الرياض وواشنطن

لماذا تقدمت فرضية عدم انطالق
«هجوم أرامكو» من اليمن؟
ولفت إلى أنه يعرف الكثير عن تصميم المنشآت
النفطية فــي بقيق وخــريــص ،إال أن المباني التي
تــأخــذ الشكل البصلي ،هــي على األرج ــح جــزء من
محطة فصل الـغــازات عن النفط قبل إرسالها إلى
المصافي في كل من شرق وغرب السعودية ،وكذلك
البحرين.
وتابع" :يبدو أن زاوية الهجوم كانت من الشمال
الغربي ،ما يعني أن طائرات دون طيار جاء ت من
هذا االتجاه ،أي قادمة من جنوب العراق".
إال أن الخبير االسـتـخـبــاراتــي الـســابــق رجــح أن
تكون الطائرات لجأت إلى المراوغة لتجنب كشفها،
قائال" :سيقودني ذلك إلى االعتقاد بأنهم ربما جاءوا
من إيران ،وربما حلقوا فوق العراق .شيء واحد من
المؤكد أن اإليرانيين يعرفونه ،هو رادارات الدفاع
الجوي السعودية".
وقــال إنــه في حين أن معظم الطائرات المسيرة
أصغر بكثير ،فهي ذات مقطع عرضي أصغر للرادار،
إال أن من المحتمل أن يتم اكتشافها بواسطة رادارات
الدفاع الجوي السعودية.
وهو يعتقد أن من يقفون وراء الهجوم بحثوا عن
ثغرات لإلفالت من الرادارات السعودية واستغلوها
من أجل الطيران دون اكتشاف.
ً
ويرى كذلك أن الثقوب الدقيقة جدا تشير إلى أن
السالح يمكنه اختراق خزانات النفط دون استخدام
ً
رأس حربي شديد االنفجار ،موضحا" :إذا كان هناك
رؤوس حربية فربما ألحقت مزيدا من األضرار داخل
الهياكل التي أصابتها".
من جانبه ،قال المحلل العسكري الجنرال السابق

وت ـس ـب ـب ــت الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ب ــواس ـط ــة
ط ــائ ــرات م ـسـ ّـيــرة ال ـس ـبــت الـمــاضــي
بانفجارات أدت إلــى انــدالع النيران
ف ــي م ـن ـشــأتــي ب ـق ـي ــق ،أكـ ـب ــر مـنـشــأة
في العالم لمعالجة النفط ،وهجرة
ً
خريص المجاورة التي تضم حقال
ً
ً
نفطيا شاسعا شرق السعودية ،ما
أدى إلــى توقف نصف إنتاج النفط
السعودي.
وب ـي ـن ـمــا شـ ــدد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األلماني هايكو ماس ،على أن بالده
ت ـع ـمــل م ــع ش ــرك ــائ ـه ــا ع ـل ــى تـحـلـيــل
الموقف ومعرفة منفذ الهجمات التي
"تثير خطر تصاعد األوضاع" وكيف
حدث ،أعرب رئيس وزراء بريطانيا
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ع ــن م ـســانــدتــه
لحلفائه السعوديين ووصف الهجوم
بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".

مارك هيرتلينغ" :هذه الصور في الحقيقة ال تظهر
أي شيء ،عدا الدقة الجيدة في ضرب خزانات النفط.
ال يمكنك رؤية الكثير سوى آثار الحريق في هياكل
ً
المنشآت ،لكن هــذا متوقع .لست خبيرا ،لكن هذا
ً
يشير أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بصواريخ كروز،
األمر الذي كان سيؤدي إلى انفجار ال مجرد ثقب في
هذه المستودعات".
أما ُمحلل  CNNاألدميرال المتقاعد جون كيربي،
في الجزء الشمالي الغربي
فــرأى ن وقــوع األضــرار ُ
من المنشآت ال يعني أنها أطلقت من نفس االتجاه،
ُمـشـيــرا إلــى أن صــواريــخ ك ــروز اإليــران ـيــة ُمـتـطــورة
إلى حد ما ،ولديها أنظمة توجيه ،وبالطبع يمكن
للطائرات دون طيار ضرب هدف من أي اتجاه كذلك.
وأضاف كيربي" :لقد ُصدمت من دقة الضربات،
كـشـكــة دب ـ ــوس ،م ــن الـ ُـمـمـكــن بــالـتــأكـيــد أن تفعلها
الطائرات بدون طيار ،لكن مرة أخرى ،هذا ال يؤكد
أي شــيء .على الرغم من أنــك قد تتوقع المزيد من
األض ــرار مــن ص ــاروخ ك ــروز ،إال أنــه مــن ُ
الممكن أال
يحمل كل واحد منها نفس الحمولة".
ورغ ـ ــم الـتـشـكـيــك ب ـقــدرت ـهــا ع ـلــى ش ــن ال ـه ـجــوم،
زعمت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنها
استخدمت "طائرات مسيرة تعمل بمحركات مختلفة
وجديدة ما بين عادي ونفاث" في العملية.
ّ
وحــذر متحدث باسم الـقــوات المسلحة التابعة
للحوثيين "ال ـشــركــات واألج ــان ــب مــن ال ــوج ــود في
المعامل التي نالتها ضرباتنا ،ألنها ال تزال تحت
ُ
مرمانا ،وقد تستهدف في أي لحظة".

الكرملين ديمتري بيسكوف الــدول
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وخ ــارج ــه على
عدم استقاء "استنتاجات متسرعة"
بشأن من نفذ الهجمات على منشآت
النفط السعودية.
ّ
وعبر بيسكوف عن أمــل موسكو
ً
ف ــي أن تـتـغـلــب ال ـس ـعــوديــة ســريـعــا
على أضــرار الهجوم على منشآتها
ً
النفطية ،مؤكدا أن الرياض لم تطلب
مساعدة من روسيا في هذا الشأن.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــادث ال ـمــؤســف
لــم يــؤثــر على االس ـت ـعــدادات لــزيــارة
الــرئـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن المقبلة
أكتوبر المقبل.
للمملكة ّ
كـ ـم ــا ح ــض ــت الـ ـصـ ـي ــن الـ ــواليـ ــات
المتحدة وإيران على "ضبط النفس".
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم وزارة
الخارجية الصينية هــوا شونيينغ
إنه "في غياب تحقيق نهائي يسمح
ب ــاس ـت ـخ ــاص اس ـت ـن ـت ــاج ــات ،ق ــد ال
يكون من المسؤولية تصور الجهة
ا ل ـتــي ينبغي تحميلها مـســؤو لـيــة"
الهجمات.
وأضــافــت" :ندعو جميع األطــراف
الـمـعـنـيــة إلـ ــى االم ـت ـن ــاع ع ــن ات ـخــاذ
تدابير تقود إلى تصعيد التوتر في
المنطقة".
وتابعت "نأمل أن يتمكن الطرفان
من التحلي بضبط النفس والحفاظ
ً
م ـع ــا ع ـلــى الـ ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار في
الشرق األوسط".

نفي جديد
وفي إيــران ،جدد المتحدث باسم
وزارة الخارجية عباس موسوي نفي
بالده لالتهامات األميركية.
وذك ـ ــر م ــوس ــوي ف ــي تـصــريـحــات
نقلها التلفزيون اإليــرانــي الرسمي
أمس" :نستنكر االتهامات ونعتبرها
غـ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول ــة وب ـ ـ ــا أس ـ ـ ـ ــاس ع ـلــى
اإلطالق".
(واشنطن ـ وكاالت)

سلة أخبار
ال قمة بين روحاني وترامب

ذكرت إيران ،أمس،
أنه لن يكون هناك
اجتماع بين الرئيس
حسن روحاني ونظيره
األميركي دونالد ترامب
في األمم المتحدة،
وذلك بعدما أبقى
"البيت األبيض" ،أمس
األول ،على احتمال عقد
قمة من هذا القبيل.
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية عباس
موسوي" :ال يوجد
شيء من هذا القبيل
على جدول أعمالنا،
ولن يحدث".
ومساء أمس األول
نفى ترامب التقارير
حول استعداده للقاء
روحاني دون شروط،
ً
مؤكدا أنها "أخبار
زائفة".

طهران توقف ناقلة
وتطلق «إمبيرو»

أعلن مسؤول بـ "الحرس
الثوري" اإليراني ضبط
ناقلة نفط كانت متجهة
إلى اإلمارات في مضيق
هرمز بزعم تهريب مواد
نفطية قبالة محافظة
هرمزكان جنوب إيران.
من جانب آخر ،أفادت
وزارة الخارجية
اإليرانية بأن ناقلة
النفط البريطانية
التي جرى توقيفها
بمضيق هرمز ،بذريعة
انتهاك قوانين المالحة
البحرية ،ستغادر
المياه اإليرانية في
غضون يوم أو يومين.
وأضافت أن "ناقلة
ستينا إمبيرو
البريطانية التي تم
توقيفها في  19يوليو
الماضي ستغادر ألنه
بحسب معلومات،
شارفت اإلجراء ات
اإلدارية والقانونية
على االنتهاء".

ةديرجلا
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الحاكمة في تونس
والنخبة
اإلسالميين
يضرب
انتخابي
زلزال
ً

ّ
ّ
• سعيد ...خبير دستوري «محافظ» يتصدر السباق الرئاسي • القروي يحل ثانيا من داخل سجنه
في مفاجأة مدوية لألحزاب
التونسية الكبرى ،تصدر
األكاديمي المحافظ أستاذ
القانون المتقاعد قيس سعيد
المركز األول في االنتخابات
الرئاسية ،وخلفه رجل األعمال
وقطب اإلعالم الموقوف في
السجن نبيل القروي ،ثم مرشح
حزب «النهضة» اإلسالمي
عبدالفتاح مورو.

استيقظت تونس ،مهد الربيع
الـعــربــي ،صـبــاح أمــس ،على وقع
"زلـ ـ ــزال ان ـت ـخ ــاب ــي" ب ـعــد ال ـ ــدورة
األول ـ ــى م ــن ان ـت ـخــابــات رئــاسـيــة
ً
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة أف ـض ــت م ـبــدئـ ّـيــا،
ّ
الرسمية ،إلى
وبانتظار ّ النتائج
انتقال مرش َحين من خارج النظام
إلى الدورة الثانية.
ووســط ترقب إلعالنها اليوم
ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـ ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق
األخير إلى قصر قرطاج ،نشرت
الهيئة العليا لالنتخابات على
موقعها الرسمي ج ــدول ترتيب
ي ـظ ـه ــر حـ ـل ــول أس ـ ـتـ ــاذ ال ـق ــان ــون
الـ ــدس ـ ـت ـ ــوري قـ ـي ــس سـ ـع ـ ّـي ــد فــي
ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى بـنـسـبــة  19في
المئة ،يليه قطب اإلعالم الموقوف
نبيل القروي مع  14.9في المئة،
ً
وثــال ـثــا مــرشــح ح ــزب "الـنـهـضــة"
اإلســامــي عـبــدالـفـتــاح م ــورو مع
 13.1فــي الـمـئــة ،ثــم وزي ــر الــدفــاع
عبدالكريم الزبيدي وبعده رئيس
الحكومة يوسف الشاهد.
وف ــي سـيـنــاريــو سـيـكــون  -في
ح ـ ـ ــال ت ـ ــأك ـ ــده  -بـ ـمـ ـن ــزل ــة زل ـ ـ ــزال
للطبقة الحاكمة منذ ثورة 2011
وض ــرب ــة مــوج ـعــة لــإســامـيـيــن،
ً
ً
ال ــذي ــن ب ــات ــوا ط ــرف ــا رئـيـسـيــا في
الحكومات االئتالفية المتعاقبة،
انتقل نبيل القروي وقيس ّ
سعيد
اللذان نشرت الصحف التونسية
صورتيهما ،إلى الــدورة الثانية،
وذل ــك اسـتـنــادا إلــى استطالعات
الرأي في غياب نتائج رسمية.
وفــي ظــل تــدنــي نسبة اإلقـبــال
على التصويت ،التي بلغت  45في
المئة ،مقارنة مع  63في المئة عام
 ،2014تسلط النتيجة الضوء على
اإلحباط واسع النطاق من ضعف
االقتصاد وارتفاع البطالة ّ
وتردي
ّ
الخدمات العامة وتجذر الفساد.
وق ــال ــت صـحـيـفــة "ال ب ــري ــس"،
"نتيجة غير متوقعة" ،فــي حين
عنونت "لو تان" مقاال "الصفعة".
وتحدثت صحيفة "الشروق" عن
"زل ــزال انتخابي" و"الـمـغــرب" عن
"تسونامي".

الشاهد ومورو

مرشح «النهضة»
يتريث في االعتراف
بالخسارة

وف ــي أول رد فـعــل لـيــل األح ــد
 االثنين ،دعــا الشاهد ،الخاسراألكبر في االنتخابات ،المعسكر
الليبرالي والوسطي إلى االتحاد
لـ ـقـ ـط ــع ال ـ ـطـ ــريـ ــق ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية المقررة في السادس
من أكتوبر ،معربا عن قلقه لنسبة

أنصار القروي يحتفلون أمس األول (رويترز)
المشاركة الضعيفة ا لـتــي عدها
"سيئة" لالنتقال الديمقراطي.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد "ال ـ ـصـ ــف
الديمقراطي" إلى التقاط الرسالة
مــن النتائج ،مـحــذرا مــن خطورة
عدم وجود مرشح لمعسكره في
الدور الثاني لالنتخابات ،بسبب
تشتت أصوات الناخبين.
ودع ـ ــا ح ـ ــزب "الـ ـنـ ـهـ ـض ــة" ،ذو
المرجعية اإلســامـ ّـيــة ،الــذي ّ
ّ
قدم
ّ ً
ّ
للمرة األولى في تاريخه مرشحا
ّ
لالنتخابات الرئاسية ،إلى الحذر،
ً
ملمحا إلى أن أرقامه مختلفة عن
االستطالعات المنشورة.
وقـ ـ ــال س ـم ـيــر ديـ ـل ــو ،ال ـنــاطــق
ّ
الرسمي باسم حملة عبدالفتاح
ّ
مـ ــورو ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،إن
"ال ـج ـهــة ال ــوح ـي ــدة ال ـم ـخ ـ ّـول لها
تقديم النتائج هي الهيئة العليا
ّ
المستقلة لــانـتـخــابــات ،وس ــواء
مــن حـيــث الـتــرتـيــب أو مــن حيث
نسب األصوات ،نتائجنا مختلفة.
ً
وال نقبل من أحد أن يفرض أمرا
ً
واقعا".
وأق ـ ــر ال ـم ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
عــن حــزب "ح ــراك تــونــس اإلرادة"
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـم ـن ـص ــف

المرزوقي بأن النتائج التقديرية
لــان ـت ـخــابــات "م ـخ ـي ـبــة ل ــآم ــال"،
مــؤكــدا ّ
تحمله كامل المسؤولية
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـشـ ــل ب ـ ــإقـ ـ ـن ـ ــاع غ ــال ـب ـي ــة
الناخبين بشخصه وببرنامجه
لـ ـقـ ـي ــادة تـ ــونـ ــس فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
المقبلة.
ومن شأن هذا الواقع الجديد،
ّ
إذا مـ ــا أك ـ ــدت ـ ــه ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـيــا
ّ
المستقلة لالنتخابات ،أن يزيح
ّ
طبقة سياسية موجودة منذ ثورة
 ،2011وأن يدخل تونس في حالة
من عدم اليقين.

ثورة ثانية
وخــال مقابلة إذاعية ،وصف
ّ
سعيد نتائج استطالعات خروج
ال ـنــاخ ـب ـيــن م ــن م ــراك ــز االقـ ـت ــراع
التي أظهرت حصوله على معظم
األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ،ب ــأنـ ـه ــا مـ ـث ــل "ثـ ـ ــورة
ً
قائال" :ما حصل ّ
يحملني
ثانية"،
مسؤولية كبرى لتحويل اإلحباط
إلى أمل".
وح ـت ــى وقـ ــت ق ــري ــب ،ل ــم يـكــن
ً
ه ــذا الــرجــل الـمـحــافــظ واردا في
ح ـ ـسـ ــابـ ــات االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف الـ ـح ــاك ــم
كـمـنــافــس ج ـ ّـدي أم ــام مرشحين

ضبابية وتوقعات بتعادل يقود إلى حكومة وحدة

ّ
ّ
بتجمع انتخابي في القدس أمس األول (أ ف ب)
متشددون يهود يشاركون

●

القدس  -ةديرجلا

تجري اليوم االنتخابات البرلمانية في
ً
إســرائ ـيــل الخـتـيــار  120ع ـضــوا للكنيست
وسط مشاركة  30قائمة.
وتفتح صناديق االقتراع الموزعة على
كــل ال ـمــدن وال ـقــرى وال ـب ـلــدات والتجمعات
ال ـس ـكــان ـيــة وال ـم ـس ـتــوط ـنــات أب ــوابـ ـه ــا فــي
ً
الـســابـعــة ص ـبــاحــا ،ويـسـتـمــر اق ـت ــراع نحو
ً
 6.4ماليين إسرائيلي حتى العاشرة ليال،
وهي أيضا ساعة نشر نتائج االستطالعات
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــوات ووس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــرئـ ـي ــة
والمقروءة.
وحـتــى ســاعــة مـتـقـ ّ
ـدمــة مــن مـســاء أمــس،
كانت االستطالعات تشير إلى تعادل بين
َ
معسكري اليمين بقيادة حزب "ليكود" ،الذي
ّ
يتزعمه رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو،
ومعسكر الــوســط /الـيـســاري بقيادة حزب
ّ
يتزعمه بيني غانتس.
"أزرق أبيض" ،الذي
وحسب المراقبين واالستطالعات ،يبقى
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ،زعـيــم ح ــزب "إســرائـيــل
بيتنا" القومي العلماني "بيضة القبان" في
ً
هذه االنتخابات ،إذ إن أحدا من المعسكرين
لن يحصل من دونه على األغلبية البرلمانية
لتشكيل حكومة.
وي ـس ـعــى ل ـي ـبــرمــان إلـ ــى فـ ــرض تشكيل
حكومة من "ليكود" و"أزرق أبيض" بعدما
أع ـل ــن أنـ ــه ل ــن ي ـس ـمــي ن ـت ـن ـيــاهــو لـتـشـكـيــل
ً
الحكومة ،مجددا تأييده لحكومة علمانية

سلة أخبار
إسبانيا :مشاورات جديدة
القتراح مرشح لرئاسة الوزراء

بدأ ملك إسبانيا فيليبي
السادس ،أمس ،جولة جديدة
من المشاورات مع زعماء
األحزاب السياسية لمناقشة
إمكان ترشيح الزعيم
االشتراكي بيدرو سانشيز
لتشكيل حكومة جديدة بعد
فوزه باالنتخابات في 28
أبريل الماضي .وعلى مدار
يومين ،سيجتمع الملك
االسباني مع ممثلي  15حزبا
من األصغر إلى األكبر على أن
يختتم الجولة مساء اليوم،
باالجتماع مع رئيس الوزراء
المنتهية واليته سانشيز
للوقوف على إمكان ترشيحه
لمهمة تشكيل حكومة
جديدة بعدما كان أخفق في
الحصول على ثقة البرلمان
مرتين في يونيو الماضي.

م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ،م ـثــل م ــورو
والـشــاهــد والــزبـيــدي ،لكنه ّ
تقدم
إلــى السباق بعد جمعه تزكيات
شعبية ،وحقق قفزات مذهلة في
استطالعات ال ــرأي خــال الفترة
االنتخابيةّ ،
ووجــه يــوم االقتراع
الضربة القاضية لمنافسيه.
وأس ـت ــاذ ال ـقــانــون الــدسـتــوري
ّ
يتحدث
الملقب ب ـ "الــروبــوكــوب"
ً
ب ــاس ـت ــرس ــال ،ح ــرص ــا م ـنــه عـلــى
ً
أن ت ـكــون حـمـلـتــه م ـع ـت ـمــدة على
التواصل المباشر مع الناخبين.
العربية ال ُتفارق ّ
ّ
سعيد.
اللغة
ّ
ويستضيفه اإلعالم التونسي كل
مــا ك ــان هـنــاك سـجــال دس ـتــوري،
ُلي ّ
قدم الـقــراء ات ويوضح َمواطن
الغموض من الجانب القانوني.
ً
ّ
سعيد ( 61عــامــا) األب
وظـهــر
ّ
لـثــاثــة أب ـن ــاء ف ــي عـمـلــيــات سبر
اآلراء في الربيع الفائت ،وحصل
عـلــى تــرتـيــب مـتـقـ ّـدم فـيـهــا ،وبــدأ
ً
يلفت االنتباه إليه تدريجيا.
ً
ّ
سعيد محافظا  ،فقد
ويعتبر
ً
أث ـ ــار ج ـ ــدال ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق من
ال ـ ـعـ ــام ،ع ـن ــدم ــا قـ ــال ف ــي مـقــابـلــة
صحافية إن "المثليين يتلقون
ت ـم ــوي ــات م ــن ال ـ ـخـ ــارج إلف ـس ــاد

األمة اإلسالمية" .ووصف نشطاء
تصريحاته هذه بأنها "رجعية"
ّ
وتـ ـم ــث ــل "اسـ ـتـ ـه ــداف ــا لــأق ـل ـيــات
الجنسية".
كما رفض قانون المساواة في
الميراث الذي كان يرعاه الرئيس
الــراحــل الـبــاجــي قــايــد السبسي.
ّ
سعيد وقتها أن "تونس
واعتبر
دولة دينها اإلسالم حسب النص
ّ
الدستوري" ،مذكرا بأن "المساواة
في اإلرث مسألة طرحت في مطلع
الثمانينيات حين تـ ّ
ـوجــه بعض
مــن األس ــات ــذة لـلــرئـيــس الحبيب
ب ــورق ـي ـب ــة وط ـل ـب ــوا م ـن ــه إدخـ ــال
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى م ـج ـلــة األح ـ ــوال
الشخصية ،فكان جوابه واضحا
ب ــوج ــود ن ــص ق ــرآن ــي غ ـيــر قــابــل
لالجتهاد والتأويل".

رسالة القروي
وف ـ ــي رسـ ــالـ ــة ت ـل ـت ـهــا زوج ـت ــه
س ـلــوى س ـم ــاوي ،اعـتـبــر ال ـقــروي
أن النتيجة بمنزلة رسالة لنخبة
س ـيــاس ـيــة ي ـت ـه ـم ـهــا بــاس ـت ـخــدام
القضاء لمحاولة إسكاته ،مؤكدا
أن "الشعب التونسي قال ال للظلم،
ال للتهميش ،ال للفقر ،نعم لألمل".

وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي رسـ ــالـ ــة ال ـ ـقـ ــروي:
"الـ ـشـ ـع ــب ال ـت ــون ـس ــي ع ــاق ــب مــن
ح ــاول ســرقــة أص ــوات الناخبين
ع ـب ــر وضـ ـع ــي ف ــي ال ـس ـج ــن دون
محاكمة وحرماني من التواصل
مع التونسيين".
ً
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروي ( 56ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا) ّهــو
ّ
مؤسس قناة "نسمة" ،وقد ترشح
ّ
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ــرئـ ــاسـ ــيـ ــة بـعــد
تأسيسه حزب "قلب تونس" .ومن
خــال َسعيه إلــى تــوزيــع إعانات
ّ
الداخلية ،بنى
وزيارته المناطق
ّ
ال ـم ــرش ــح ورجـ ــل اإلع ـ ــام مـكــانــة
ّ
ّ
سرعان ما تدعمت وأصبح يتمتع
ّ
انتخابية الفتة.
بقاعدة
وق ـ ـ ـ ّـرر ال ـق ـض ــاء تــوق ـي ـفــه قـبــل
ّ 10أي ـ ـ ـ ــام مـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ال ـح ـم ـلــة
ُ
االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة ع ـل ــى خ ـل ـفـ ّـيــة ت ـهــم
ّ
ّ
تتعلق بتبييض أم ــوال وتـهــرب
ّ
ضريبي ،إثر شكوى رفعتها ضده
ّ
ّ
الحكومية
منظمة "أنا يقظ" غير
في عام .2017
عـنــدهــا ،ق ـ ّـرر ال ـقــروي الـ ّـدخــول
في إضراب عن الطعام من سجنه،
ّ
بـيـنـمــا ت ــول ــت زوج ـت ــه وعـ ــدد من
قيادات حزبه مواصلة حمالته.
(عواصم -وكاالت)

انتخابات حاسمة لمستقبل نتنياهو اليوم السيسي يدعم استقالل القضاء

•

دوليات

خالية من "المتزمتين واليمين الديني".
مــرة أخ ــرى تـكــون نسبة التصويت هي
الـ ـق ــول ال ـف ـص ــل ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،فـنـسـبــة
ت ـصــويــت مــرتـفـعــة ل ــدى ال ـع ــرب و"ال ـي ـســار
الالمبالي" ،هي التي قد ترسل نتنياهو إلى
منزله وبالتالي إلى "سجن معسياهو" ،أو
ّ
اذا ظلت منخفضة ،فتبقيه في مقر رئاسة
الحكومة في شارع بلفور بالقدس.
ويركز نتنياهو على صبغ حزب "أزرق
أب ـيــض" بــأنــه ي ـســاري مـتــآمــر مــع "الـقــائـمــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـش ـتــركــة" ،وه ــو يـظـهــر ف ــي كل
وسيلة إعالم أو وسيلة تواصل للتحريض
ع ـل ــى ال ـي ـس ــار وال ـ ـعـ ــرب ال ــذي ــن ي ـص ـف ـهــم ب ـ
"الـضـعـفــاء" وب ـ "أع ــداء إســرائـيــل" مــن جهة،
دون أن يــوفــر فــي هجماته أح ــزاب اليمين
ً
الصغيرة خصوصا حــزب ايليت شاكيد،
في محاولة الحتواء تصويتهم وزيادة عدد
مقاعد "ليكود" في الكنيست المقبل.
على الجانب اآلخر ،تحاول قيادة "أزرق
ً
أب ـيــض" الــربــاعـيــة" ،ح ــرث" إســرائ ـيــل طــوال
ً
وعــرضــا إلقناع المصوتين بالخروج إلى
ال ـص ـن ــادي ــق وإسـ ـق ــاط نـتـنـيــاهــو "الـ ـك ــاذب
والمتهم في ثالث قضايا بالرشوة وخيانة
األمانة".
ً
وال يخلو هذا المعسكر أيضا من المعارك
ً
الداخلية ،وخصوصا بين حزبي "العمل"
و"جـ ـيـ ـش ــر" م ــن جـ ـه ــة ،وحـ ـ ــزب "ال ـم ـع ـس ـكــر
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" الـ ــذي ي ــرع ــاه اي ـه ــود ب ــاراك
و"أزرق أبيض" من الجهة األخرى.

وه ـنــاك حــديــث عــن صـعــوبــة عـبــور أحــد
حــز بــي ا لـيـســار الصغيرين نسبة الحسم،
األمر الذي حدا بباراك الى دعوة مصوتي
اليسار والوسط الخروج للتصويت.
أما "القائمة المشتركة" التي تمثل عرب
إسرائيل الــذيــن يشكلون  16فــي المئة من
الناخبين ،فتسعى إلى اقناع الناخب العربي
ب ــأن يـخــرج ويــؤثــر إلس ـقــاط الـيـمـيــن حيث
تدعم "القائمة" بزعامة ايمن عودة مبدئيا
تكليف غانتس تشكيل الحكومة.
يذكر أن نسبة الحسم لدخول الكنيست
ه ــي  3.25ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ون ـس ـب ــة ال ـخ ـط ــأ فــي
اسـتـطــاعــات ال ــرأي هــي  4فــي الـمـئــة ،أي ان
النتائج الحقيقية قد تكون مغايرة تماما
لنتائج االسـتـطــاعــات ،مــع العلم أن العرب
ومصوتي اليمين ال يفصحون عن حقيقة
تصويتهم بشكل عام ،األمر الذي ال تأخذه
االستطالعات في الحسبان.
ً
وعـمــومــا ،فــإن االنـتـخــابــات حــامـيــة ،وكل
ّ
صـ ــوت ف ـي ـهــا س ـي ـقــر م ــا إذا كـ ــان نـتـنـيــاهــو
سيستمر فــي إدارة دفــة الــدولــة أم سيغادر
كرسي الرئاسة إلى سرير سجن معسياهو
في تل أبيب.
ً
وفي سياق متصل ،فرض الجيش طوقا
على الضفة وغ ــزة خــال يــوم االنـتـخــابــات،
كما أغلقت سلطات الطيران ،أمس ،المجال
الجوي قرب الحدود اإلسرائيلية اللبنانية
أمام حركة المرور المدنية حتى صباح اليوم،
من دون أن تعطي أي تبرير لهذه الخطوة.

بالغان يتهمان محمد علي وأبوفخر بالتحريض والخيانة
•

القاهرة -حسن حافظ

أدى النائب العام الجديد حمادة الصاوي ،ورئيس
مجلس الدولة محمد محمود حسام الدين ،اليمين
الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
أمس ،في القاهرة.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة الـمـصــريــة بسام
َ
بالمستشارين ،اللذين تم
راضــي ،إن الرئيس اجتمع
إعالن اختيارهما السبت الماضي ،عقب حلف اليمين،
وأكد لهما الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة
على العدل والمساواة ،ثم منح وسام الجمهورية من
الطبقة األولى إلى رئيس مجلس الدولة والنائب العام
السابقين.
رئ ـيــس مجلس ال ــدول ــة الـجــديــد ص ــرح عـقــب أداء
اليمين الــدسـتــوريــة ،بــأن السيسي أع ــرب عــن "دعمه
الكامل الستقالل القضاء اإلداري في سبيل أداء رسالته
السامية ،ومــا يــؤديــه مــن دور فاعل ومــؤثــر لحماية
الحقوق والحريات العامة لينعم المواطنون بسياج
من الطمأنينة والضمان".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وفـ ــي أح ـ ــدث حـلـقــة م ــن مـسـلـســل جــدل
فيديوهات رجل األعمال والممثل المغمور محمد علي،
ً
الهارب إلــى إسبانيا ،قــدم أحــد المحامين بالغا إلى
المحامي العام األول لنيابات استئناف اإلسكندرية،
أمس االثنين ،يتهم فيه علي بالتحريض على االنقالب
ع ـلــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة الــدس ـتــوريــة والـتـشــريـعـيــة
والعسكرية ،من خالل دعوته عبر صفحته الرسمية
على موقع فيسبوك إلى ثورة مسلحة إلسقاط أركان
الدولة ومؤسساتها ،في إشارة إلى فيديو علي األخير.
واتهم المحامي رجل األعمال المصري ،الذي أثار

موجة هائلة من الجدل والتفاعل عبر فيديوهات يتهم
فيها رجال الدولة المصرية بالفساد ،بأنه يعقد لقاءات
مشبوهة مع جهات مخابراتية قطرية وتركية وقيادات
التنظيم الــدولــي لــإخــوان من أجــل تنفيذ مخططهم
إلسقاط الدولة المصرية ،وطالب المحامي بإحالة علي
إلى محاكمة جنائية عاجلة.
وبينما انتشرت فيديوهات وصور لمحمد علي إلى
جانب فتيات في إسبانيا حيث يقيم ،قدم المحامي
ً
محمد حامد سالم بالغا إلى النائب العام المصري،
ً
أمس ،ضد الناشط السيناوي مسعد أبوفجر ،متهما
إيــاه بالخيانة العظمى بعد خروجه في فيديو على
وسائل التواصل االجتماعي يتهم فيه أجهزة الدولة
بالفشل في مواجهة اإلرهــاب بسيناء ،وطالب سالم
بضبط وإحضار أبوفجر وإدراجه على قوائم الترقب
والوصول .واعتبر سالم أن تصريحات أبوفجر "في
إط ــار الـمــؤامــرات الـتــي تدبرها أجـهــزة دول ــة معادية
إلسقاط الدولة المصرية ،إذ بــدأت مرحلة مكثفة من
حرب الشائعات على قيادات الدولة المصرية بظهور
ً
الفنان المغمور محمد علي" ،متهما الناشط السيناوي
بالخيانة والتخابر مع أجهزة معادية لإلضرار بسيناء،
وتشويه جهود المصريين في الحرب على اإلرهاب،
وإثارة القالقل بين أبناء شبه الجزيرة المصرية.
وخرج أبوفجر في فيديو على "فيسبوك" أمس األول،
وهاجم إدارة الدولة المصرية لملف مكافحة اإلرهاب
فــي سيناء ،وذك ــر أن االستراتيجية التي ينتهجها
الـجـيــش ال ـم ـصــري لـمـحــاربــة ال ــدواع ــش ف ــي سيناء
"خاطئة" ،ألنها استبعدت أهالي سيناء من المواجهة،
ً
رغم أنهم األقدر عليها ،متهما بعض القيادات الميدانية
بالفساد وارتكاب أخطاء فادحة ،على حد زعمه.

«محكمة لبنان» تتهم عياش
بـ  3هجمات بينها اغتيال حاوي
التوتر يعود بين «القوات» و«المستقبل» بعد «لطشة» الحريري
•
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•

أعـلـنــت المحكمة الــدول ـيــة الـخــاصــة بـلـبـنــان في
الهاي أمس ،أنها وجهت إلى سليم ّ
عياش المشتبه
ف ـيــه م ــن ح ــزب ال ـل ــه الـمـتـهــم بـقـتــل رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اللبناني األسبق رفيق الحريري ،االتهام بالمشاركة
في ثالث هجمات أخرى.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة أن ق ــاض ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
التمهيدية قرر توجيه تهمتي "اإلرهاب والقتل" إلى
عياش لمشاركته في جريمة اغتيال األمين العام
السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ،ومحاولتي
اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق الياس
المر بين عامي  2004و .2005
إلى ذلــك ،يبدو أن العالقة بين تيار "المستقبل"
وح ــزب "ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة" تتجه إل ــى الـمــزيــد من
التطور بعد تصريح رئيس الوزراء سعد الحريري

مساء أمس األول بقوله" :أنــا أفي بكل وعــودي ،وال
أريد الدخول في جدال مع القوات ،وهني بيعرفوا
شو عملوا معي وأنا مشهاممني" ،ذلك من داخل
دارة رئ ـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي الـنــائــب
السابق وليد جنبالط.
وقالت مصادر متابعة ،إن "العالقة بين المستقبل
وال ـقــوات ال تــزال على مــا هــي عليه ،وأصبحت في
مكان معروف من الجميع ،إذ إن القوات تعترض على
كل ما يتم من تسويات في الحكومة ،ومحاصصات،
وتمرير لملفات خالية من اإلصالح".
وأضافت" :هذا النهج يزعج ربما الحريري الذي
يفضل اإلسراع في البت بها .نصائح القوات ارتكزت
ً
دائما على فكرة أن التسريع ال يعني التسرع ُالذي
قــد تنتج عنه مشاكل إضافية ،وتبين أنــه لــو أخــذ
بمواقفنا ونصائحنا في الحكومة لما وصلنا إلى
الوضع االقتصادي الراهن".

إيطاليا :سالفيني متفائل
بالعودة إلى الحكم

أعلن ماتيو سالفيني ،وزير
الداخلية اإليطالي السابق
وزعيم "حزب الرابطة"،
الحرب على حكومة يسار
الوسط الجديدة في بالده،
ّ ً
متوقعا قرب عودة حزبه
اليميني المتطرف إلى الحكم.
وقال سالفيني أمام مسيرة
كبيرة ضمت آالف األنصار
في مدينة بونتيدا الصغيرة
بإقليم بيرغاو" :بإمكاني أن
أترك سبع وزارات للخونة
ألننا سنستعيدها بالفوائد
في غضون أشهر قليلة".
وكان سالفيني تسبب في
انهيار االئتالف الذي يجمع
حزبه مع حزب "حركة 5
ً
نجوم" الشهر الماضي ،أمال
في إجراء انتخابات جديدة،
وكان "الرابطة" احتل المركز
األول في انتخابات برلمان
أوروبا في مايو الماضي،
على عكس ما حدث في
االنتخابات البرلمانية
اإليطالية في .2018

روسيا تدرس إنتاج
منظومات  S400بالهند

ذكرت شركة "روستيخ"
الحكومية الروسية ،أن
موسكو تجري مباحثات
مع نيودلهي حول إمكان
جعل الهند موقعا إلنتاج
منظومات  S400الدفاعية.
وقال المدير التنفيذي
للشركة ،سيرغي تشيميزوف:
"نناقش مع الهند مسألة
إنتاج  S400هناك" .وكان
نائب رئيس الوزراء الروسي،
يوري بوريسوف ،قال في
وقت سابق من الشهر
الجاري إن بالده "سترسل
منظومة  S400للدفاع الجوي
إلى الهند في غضون  18أو
 19شهرا".
(د ب أ)

هونغ كونغ تعود إلى
طبيعتها بعد احتجاجات

فتحت الشركات ومحطات
المترو أبوابها كالمعتاد
في هونغ كونغ ،أمس ،بعد
الفوضى التي عمت المدينة
أمس األول ،عندما أطلقت
الشرطة مدافع المياه والغاز
المسيل للدموع والرصاص
المطاطي على المحتجين
الذين عطلوا الطرق وألقوا
قنابل حارقة خارج مقار
ّ
وتحولت تظاهرة
الحكومة.
بدأت سلمية أمس األول إلى
العنف في بعض من أشد
مناطق التسوق والسياحة
ً
زحاما في هونغ كونغ
الخاضعة لحكم الصين.
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قمة خامسة لـ«محور أستانة» ال تغلق ملف إدلب
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،عـ ـق ــد زعـ ـم ــاء
روس ـي ــا فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،وتــركـيــا
رجــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،وإي ــران حسن
روحاني ،قمة جديدة في أنقرة أمس،
لـبـحــث أه ــم مـلـفــات األزمـ ــة الـســوريــة
وس ـب ــل ت ـســوي ـت ـهــا ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا مـلــف
إدل ـ ــب ال ـم ـف ـت ــوح وتـ ـح ـ ّـرك ــات دم ـشــق
الستعادتها وموجات النزوح منها،
إل ـ ــى ج ــان ــب االنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي
م ــن شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات وإط ـ ـ ــاق الـلـجـنــة
الدستورية.
واس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ب ــوتـ ـي ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان

وروحاني للمرة األولى بسوتشي في
نوفمبر  ،2017تلت ذلك لقاءات ثالثية
بأنقرة في أبريل  ،2018وطهران في
ً
سبتمبر  2018وسوتشي مجددا في
فبراير .2019
ً
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـلــى ال ـق ـمــة الـخــام ـســة،
أكــد مساعد الرئيس الــروســي يــوري
أوشـ ـ ــاكـ ـ ــوف ،أن الـ ــزع ـ ـمـ ــاء ال ـث ــاث ــة
ً
سيبحثون أيضا الوضع اإلنساني في
سورية ،وقضايا مساعدة الالجئين،
وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة إعـ ـ ـم ـ ــار ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
األساسية ،إضافة إلى استمرار إزالة

األلغام لألغراض اإلنسانية.
وقبل انطالق القمة ،عقد الرؤساء
الـثــاثــة ل ـقــاء ات ثنائية منفصلة مع
بعضهم ،تناولت العالقات الثنائية
وال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
جــوانــب مــن الملف الـســوري ،بحسب
أوشاكوف.
وفي حين تحدث إردوغان عن قمة
رباعية جديدة تضم بوتين ورئيس
فرنسا والمستشارة األلمانية آنجيال
م ـيــركــل بــإس ـط ـن ـبــول ،أط ـل ــع مـبـعــوث
الكرملين ألكسندر الفرينتييف الرئيس

السوري بشار األسد ،على أجندة قمة
أنقرة في إطار منصة أستانة وجهود
روسيا إلزالة العقبات أمام التسوية.
وأف ـ ـ ــادت ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة بــأن
الفرنتييف وضــع األســد «فــي صورة
جــدول أعـمــال اجتماع رؤس ــاء الــدول
الضامنة لمسار أسـتــانــة ،والجهود
الروسية المتواصلة من أجــل تذليل
العقبات التي تضعها بعض الــدول،
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،لـتــأخـيــر
الـتــوصــل إل ــى حــل يـنـهــي ال ـحــرب في
سورية».

foreigndesk@aljarida●com

ً
ال تقدم ملموسا بعد اجتماع يونكر ـ ـ جونسون
انتهى اجتماع بين رئيس المفوضية األوروبية جان كلود
يونكر ورئـيــس الـ ــوزراء البريطاني بــوريــس جــونـســون ،أمــس،
من دون إحراز تقدم ملموس ،حسب بيان صادر عن المفوضية
األوروبية ،الذراع التنفيذية لالتحاد األوروبي.
وقال يونكر لجونسون ،إن من مسؤوليات بريطانيا «تقديم
ح ـلــول عملية م ــن الـنــاحـيــة ال ـقــانــون ـيــة ،مـتــوافـقــة م ــع اتفاقية
االنسحاب» .وأضــاف البيان أن «يونكر أكــد استمرار استعداد
المفوضية وانفتاحها ،لبحث ما إذا كانت مثل هذه المقترحات
تحقق أهداف شبكة األمان الخاصة بأيرلندا .ولم يتم تقديم مثل
هذه المقترحات بعد».
ووصـفــت المفوضية مـحــادثــات اللقاء ال ــذي تــم بين يونكر

وجونسون أمس ،على غداء عمل ،بأنها فرصة «لتقييم» المحادثات
الجارية على مستوى الخبراء» ،و»بحث الخطوات المقبلة» ،مشيرة
إلى أن قمة االتحاد األوروبي المقررة في أكتوبر المقبل ،ستكون
ً
«حجر زاوية مهما».
وجاء في البيان أن باقي دول االتحاد األوروبي ،والبالغ عددها
« ،27ستظل متحدة» .يشار إلى أن االجتماع ،الــذي تم في أحد
مطاعم في لوكسمبورغ التي ينحدر منها يونكر ،هو األول منذ
تولي جونسون منصبه في يوليو الماضي .ويأتي قبيل انعقاد
قمة قادة االتحاد األوروبي الشهر المقبل ،والتي يأمل فيها رئيس
الوزراء البريطاني إبرام اتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من
(لوكسمبورغ ـ ـ د ب أ)
االتحاد األوروبي.
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رياضة
المصابون أزمة
في القادسية قبل
مواجهة العربي
أحمد حامد

التصدي لركلة
الجزاء ودخول
المطوع رفعا
معنويات
الالعبين

بنيان

م ـنــح ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لـكــرة
الـقــدم فــي الـقــادسـيــة ،بقيادة
الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي فــران ـكــو،
الالعبين في "األصـفــر" راحة
مــن تــدري ـبــات أم ــس ،عـلــى أن
يـبــاشــر الـفــريــق اسـتـعــداداتــه
لمواجهة الجولة الثانية من
"دوري ڤيڤا" ،والمقررة أمام
العربي ،ابتداء من اليوم.
وكـ ـ ــان ال ـق ــادس ـي ــة اس ـت ـهــل
مـشــواره في "الممتاز" ،أمس
األول ،بـ ـف ــوز م ـط ـم ـئ ــن عـلــى
ال ـت ـضــامــن ب ـثــاث ـيــة نـظـيـفــة،
ل ـي ـح ـص ــد أول  3ن ـ ـقـ ــاط فــي
مـشــواره نحو اسـتـعــادة لقب
"الممتاز".
ووفــق الجهاز اإلداري في
القادسية ،فإن الجهاز الطبي

باختصار
مؤتمر صحافي التحاد
السلة اليوم

جانب من مباراة القادسية والتضامن
يـ ـس ــاب ــق ال ـ ــزم ـ ــن ف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـج ـه ـيــز
بـعــض ا لـمـصــا بـيــن لمواجهة
الـ ـع ــرب ــي ال ـم ـق ـب ـل ــة ،الس ـي ـمــا
أن قــا ئـمــة ا لـمـصــا بـيــن تشهد
وجـ ـ ــود  8الع ـب ـي ــن ،أب ــرزه ــم:
محمد الفهد ،سيف الحشان،
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،ومـ ـ ـن ـ ــور
المطيري ،إلى جانب حسين

غ ـم ـل ــوش ،م ـح ـمــد ال ـق ـب ـنــدي،
وعبدالعزيز مروي.
وقـ ــال م ــدي ــر ج ـه ــاز ال ـك ــرة،
ناصر بنيان ،لـ"الجريدة" ،إن
القادسية مطالب بالمزيد في
ال ـم ـبــاريــات الـمـقـبـلــة ،مشيرا
إ لــى أن ا لـفــوز على التضامن
بنتيجة كبيرة بداية مقبولة،
عطفا على الغيابات الكثيرة

ال ـت ــي يـعــانـيـهــا ال ـفــريــق منذ
بداية الموسم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـقـ ــاد س ـ ـيـ ــة
نجح فــي تحقيق األ ه ــم أ مــام
"أب ـ ـنـ ــاء الـ ـف ــروانـ ـي ــة" ،وال ـف ــوز
بــالـنـقــاط ال ـثــاث ،مـعــربــا عن
سعادته بالمستوى المميز
ل ـف ــري ــق ال ـت ـض ــام ــن ،وق ــدرت ــه
على منافسة "األصفر" طوال

شوطي المباراة.
واع ـت ــرف بـنـيــان ب ــأن ركـلــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدى ل ـهــا
الحارس الرشيدي ،إلى جانب
دخــول عناصر الـخـبــرة ،مثل
ب ــدر ال ـم ـط ــوع ،س ــاه ــم كـثـيــرا
في ر فــع معنويات "األصفر"،
ليزيد مــن غلة األه ــداف ،كما
اع ـتــرف بصحة ركـلــة الـجــزاء

األخضر يستأنف تدريباته ويعيد ترتيب أوراقه
●

عبدالرحمن فوزان

يجتمع الجهازان الفني واإلداري اليوم لتقييم
اداء الـفــريــق ام ــام الـســالـمـيــة وإع ـ ــادة ترتيب
االوراق بتصحيح األخ ـطــاء الـتــي وقــع فيها
الفريق امــام الـسـمــاوي ،وخصوصا فــي خط
الدفاع ،والتي كلفت الفريق استقبال  3اهداف.
وقد يشهد تشكيل الفريق بعض التعديالت
فــي خــط الــدفــاع وكــذلــك فــي خــط الــوســط من
خ ــال تــواجــد عـبــدالـلــه الـشـمــالــي مـنــذ بــدايــة
الـمـبــاراة والــدفــع بالبرازيلي مــاريــون سيلفا
في خط الهجوم.
ويستمر غياب نجم الفريق بدر طارق عن
ً
مواجهة القمة يوم السبت ،حيث يخضع حاليا

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي
الـعــربــي تــدريـبــاتــه م ـســاء ال ـيــوم عـلــى ملعبه
باستاد صباح السالم وتحت قـيــادة مدربه
االسباني خوان مارتينيز استعدادا لمواجهته
مع غريمه التقليدي القادسية السبت المقبل
في قمة مباريات االسبوع الثاني من دوري
ڤيڤا.
ومنح مارتينيز العبيه راحة من التدريبات
اللتقاط االنفاس ،على ان يبدأ بعدها االعداد
والتجهيز لمواجهة الديربي ،ومن المقرر ان

لبرنامج إعداد خاص بعد تعافيه من إصابة
على مستوى أوتار الركبة.
وعلى الصعيد ذاته ،اطمأن الجهاز الفني
على إصابة المدافع عيسى وليد الذي تعرض
لها في الدقائق األولى أمام السالمية ،بعد ان
اثبتت الفحوصات معاناته مــن كدمة قوية
فقط على مستوى الحوض دون اي معاناة
اخرى.

اللجنة الفنية
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أع ـل ــن أم ـي ــن ال ـس ــر ال ـعــام

إرجاء ملف مدرب األزرق إلى اجتماع الخميس

●

محمد الفضلي

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
بــرئــاســة عـضــو مجلس إدارة
اتـحــاد ال ـكــرة ،خــالــد الشمري،
إرجــاء ملف مــدرب األزرق إلى
االجتماع الــذي سيعقد مساء
بـ ـع ــد غ ـ ــد الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ل ـل ـن ـظــر
فــي الـسـيــر الــذاتـيــة للمدربين
المرشحين لـقـيــادة منتخبنا
الوطني األول فــي التصفيات
المشتركة المؤهلة لنهائيات
مونديال  2022بقطر ،وكأس
آس ـي ــا  2023بــال ـص ـيــن ،خلف
للمدرب الكرواتي جوزاك.
وت ــم االت ـف ــاق داخ ــل اللجنة
على االستقرار على مــدرب أو
أك ـثــر قـلـيــا ،عـلــى أن يـتــم رفــع
ت ــوصـ ـي ــة ب ـه ـم ــا إلـ ـ ــى مـجـلــس
إدارة االتحاد ،ومن ثم اعتماد
الـ ـت ــوصـ ـي ــة ب ــالـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
الذاتية،
المدرب وفقا لسيرته
ّ
ع ـلــى أن ي ـت ـف ــاوض م ــن يـمــثــل
مـجـلــس اإلدارة فـيـمــا يخص
األمــور المالية ومــا سيحصل

ومنها التأهل إلى كأس آسيا،
والمنافسة بقوة على التأهل
ل ـ ـلـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي ل ـت ـص ـف ـيــات
المونديال.

ً
إقالة جوزاك رسميا

روميو جوزاك
عليه المدرب من راتب شهري.
والــافــت للنظر ،أن العديد
من المتعهدين رشحوا حتى
مساء أمس  50مدربا أجنبيا،
من خالل إمداد اللجنة الفنية
بـسـيــرهــم الــذات ـيــة ،فــي الــوقــت
الـ ـ ــذي ت ــم ف ـي ــه االت ـ ـفـ ــاق داخ ــل
اللجنة على البحث عن مدرب
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر ،وم ـ ـ ــن دون
ت ــدخ ــل وس ـ ـطـ ــاء ،مـ ــع ال ـتــأنــي

ق ـب ــل ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه ل ـلــوقــوف
عـ ـل ــى كـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــرة وصـ ـغـ ـي ــرة
فـ ــي س ـي ــرت ــه الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وأب ـ ــرز
س ـل ـب ـي ــات ــه وإيـ ـج ــابـ ـي ــات ــه مــن
خـ ــال األن ــدي ــة والـمـنـتـخـبــات
التي عمل معها سابقا ،وذلك
قبل بـ ّـت مصيره ،مــع ضــرورة
الوضع في االعتبار انه يمتلك
الطموح لتحقيق إنجازات مع
المنتخب خالل توليه المهمة،

إلــى ذل ــك ،علمت "الـجــريــدة"
أن ات ـح ــاد ال ـك ــرة أرس ــل كتابا
رسميا عبر البريد االلكتروني
لـ ـلـ ـم ــدرب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي رومـ ـي ــو
جــوزاك والجهاز المساعد له،
باتخاذ قرار رسمي بإقالتهم،
مـ ـ ــع مـ ـنـ ـحـ ـه ــم م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم
الـمــالـيــة ،وفـقــا لــم تـنــص عليه
عقودهم.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
بــال ـت ـك ـل ـيــف ل ــاتـ ـح ــاد ،ص ــاح
ال ـق ـن ــاع ــي ،ع ـقــد اج ـت ـمــاعــا مع
ج ـ ــوزاك لـبـحــث ت ـســويــة عـقــده
وف ـس ـخ ــه ب ــالـ ـت ــراض ــي ،وذلـ ــك
ن ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
إدارة االت ـح ــاد ،الـشـيــخ أحمد
الـ ـ ـي ـ ــوس ـ ــف ،غـ ـي ــر أن ج ـ ـ ــوزاك
ومساعديه رفضوا التسوية.

بــالـنــادي فــؤاد الـمــزيــدي انتهاء عمل اللجنة
الفنية المختصة باختيار المدرب والالعبين
المحترفين والمحليين مــع بــدا يــة الموسم
ً
الحالي ،مؤكدا ان النادي سيعمل على تشكيل
لجنة جديدة مع نهاية كل موسم.
ي ــذك ــر ان الـلـجـنــة الـمـنـتـهــي عـمـلـهــا كــانــت
برئاسة نائب رئيس الـنــادي اســامــة حسين
ً
وتضم كال من احمد موسى مقررا ،وعضوية
خالد عبدالقدوس وسمير عبدالرؤوف ،وشهد
ً
عملها لغطا كبيرا بعد اال نـتـقــادات الكبيرة
التي وا جـهــت ملف المحترفين والتغييرات
السريعة التي شهدها هذا الملف.

مــوضــع ال ـج ــدل ،ب ــدخ ــول من
ضـ ـ ـ ــاري سـ ـعـ ـي ــد عـ ـل ــى الع ــب
التضامن مشعل الشمري.
وع ــن س ـبــب غ ـيــاب الـكـثـيــر
م ــن الــاع ـب ـيــن الــدول ـي ـيــن في
الفريق األ صـفــر عــن مواجهة
الـ ـتـ ـض ــام ــن ،قـ ـ ــال بـ ـنـ ـي ــان إن
القادسية عانى خالل فترات
ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
الــدولـيـيــن ،األم ــر ال ــذي فرض
عـلــى الـجـهــاز الـفـنــي ،بـقـيــادة
فرانكو ،اللجوء إلى العناصر
التي تواجدت في التدريبات
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ،وال ـتــي
تكيفت مع فكر المدرب ،وما
يريد أن يقدمه في المباريات،
م ـعــربــا ع ــن ث ـق ـتــه ف ــي جـمـيــع
الـ ـ ــاع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــن،
وقدرتهم على خدمة الفريق
بالصورة الالئقة.
وعن استعدادات "األصفر"
لمواجهة العربي ،شدد بنيان
ع ـلــى أن ال ـقــادس ـيــة يـخــوض
كــل م ـبــاراة عـلــى أنـهــا بطولة
م ـس ـت ـق ـل ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـف ــوز
وحـ ـص ــد ال ـن ـق ــاط ه ــو ش ـعــار
الفريق في جميع المباريات.

الصقر يطالب العبي اليرموك
بتجاوز خسارة الشباب
ط ــال ــب الـ ـم ــدي ــر الـ ـفـ ـن ــي ل ـفــريــق
اليرموك لكرة الـقــدم هاني الصقر
العبي فريقه بتجاوز الخسارة أمام
الشباب  ،1-2والتركيز على تقديم
مستويات أفضل اعتبارا من الجولة
المقبلة ومواجهة كاظمة في الجولة
الثانية من الدوري الممتاز.
وك ـ ــان الـ ـي ــرم ــوك قـ ــد خ ـس ــر فــي
الوقت المحتسب بدال من الضائع
أمام الشباب ،بعد أن استغل مهاجم
الشباب السنغالي إبراهيما خطأ
دفاعيا من العبي اليرموك مسجال
هدف الفوز.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـق ــر إن ف ــريـ ـق ــه ك ــان
األف ـض ــل ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي أم ــام
ال ـش ـب ــاب ،إال أن األخ ـي ــر ن ـجــح في
تــرجـمــة تـفــوقــه ف ــي ال ـش ــوط األول،
كـمــا اسـتـغــل الـهـفــوة الــدفــاعـيــة في
نهاية المباراة ليحقق الفوز ويظفر
بالنقاط الثالث.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـخ ـس ــارة بـمـثــابــة

درس مبكر للفريق للحفاظ
على تركيزه طوال المباراة،
والعمل بجد أفضل خالل
الفترة المقبلة.
ولفت مدرب اليرموك إلى
أن غ ـي ــاب تـقـنـيــة الـفـيــديــو
"ال ـ ـفـ ــار" ق ــد ت ـك ــون حــرمــت
فــريـقــه مــن نقطة عـلــى اقــل
تقدير ،مشيرا إلى أن هدف
الشباب األول مشكوك في
صحته.
مــن جانبه ،عبر مــدرب
الشباب خالد الزنكي بالعودة
من استاد عبدالله الخليفة بثالث
نقاط ثمينة أمام اليرموك ،معربا
عن أمله أن يتطور أداء فريقه في
قادم المباريات.
وأشاد الزنكي بالجهد المبذول
مــن العـبــي الـشـبــاب ،ورغبتهم في
حسم المباراة حتى الوصول إلى
الوقت المحتسب بدال من الضائع.

«مسابقات اليد» تستحدث كأس السوبر عاشور يهاجم «الهيئة» :العربي أكبر
●
من أن يخضع للتهديدات
محمد عبدالعزيز

استحدثت لجنة المسابقات في اتحاد كرة
ً
الـيــد بـطــولــة ك ــأس الـســوبــر اع ـت ـبــارا مــن موسم
 ،2021-2020بين بطلي الدوري والكأس للموسم
ً
ال ـح ــال ــي ،وإذا تـ ـص ــادف وك ـ ــان ال ـف ــائ ــز واح ـ ــدا
بالبطولتين "ال ــدوري وال ـكــأس" ،يـكــون الطرف
الثاني هو وصيف بطولة الدوري.
ً
وأقرت اللجنة أيضا مشاركة منتخب الشباب
ضمن بطولة الــدوري ،وكذلك إقامة مهرجانات
ال ـص ـغــار ت ـحــت  11س ـنــة ف ــي الــائ ـحــة الـجــديــد
لالتحاد للموسم الرياضي .2020-2019
وت ـم ــت م ـنــاق ـشــة أه ــم ال ـم ـس ـت ـجــدات ال ـ ــواردة
بالالئحة وإبراز التعديالت الجديدة على قانون
اللعبة مع األجهزة الفنية واإلدارية لألندية الـ 16
المشاركة في نشاط االتحاد خالل االجتماع الذي
عقد ،أمس األول ،في صالة الشهيد
فهد األحمد بالدعية بحضور
أمين السر المساعد ونائب
رئيس لجنة المسابقات
بـ ــاالت ـ ـحـ ــاد ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــاب ونـ ـ ــائـ ـ ــب
رئيس لجنة الحكام
أحمد المطوع.
وأكـ ـ ــدت الـلـجـنــة
خ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
م ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـن ـت ـخــب
ال ـش ـبــاب ف ــي الـ ــدوري
ال ـ ـعـ ــام "ال ـ ــدم ـ ــج" بـحـيــث

يلعب مباراة واحدة مع كل فريق بإجمالي عدد
 16مباراة في الموسم.

بطولة الدوري
وعــن مسابقة ال ــدوري الـعــام "الــدمــج" أعلنت
اللجنة أنه سيقام بنظام الــدوري من دور واحد
بين األندية الـ  ،16بحيث تتأهل الفرق الـ  6األوائل
للدوري الممتاز بنقاط األفضلية (األول  3نقاط
والـثــانــي نقطتان والـثــالــث نقطة واح ــدة) وتقام
ً
ً
البطولة بنظام الدوري ذهابا وإيابا.
وتلعب باقي األندية من  16-7في دوري الدرجة
األول ـ ــى ب ـن ـظــام دوري م ــن دور واح ـ ــد ،ويـتــأهــل
بطل دوري الدرجة األولى ووصيفه إلى الدوري
ً
الممتاز مباشرة اعتبارا من الموسم القادم -2020
 ،2021وتشارك بالدوري الممتاز  8أندية هم فرق
الـ 6للدوري الممتاز موسم  2020-2019إضافة
إلى بطل ووصيف الدرجة األولى لنفس
الموسم.
ومع نهاية الموسم المقبل
 2021-2020يـهـبــط الـفــريــق
األخير في الدوري الممتاز
الثامن مباشرة إلى دوري
ً
األولــى ،ويصعد بــدال منه
بطل الدرجة األولى بينما
يـ ـلـ ـع ــب ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـم ــرك ــز
الـســابــع م ـبــاراة فــاصـلــة مع
ثاني الدرجة األولى لتحديد
المتأهل للممتاز.

أعـ ـ ــرب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة الـ ـن ــادي
العربي ،عبدالعزيز عاشور ،عن استيائه
مــن لغة التخاطب ا لـتــي اتبعتها الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة م ــع الـ ـن ــادي ال ـعــربــي،
والسيما بأسلوب التهديد المبطن الذي
ان ـطــوى عليه كـتــاب الهيئة الـمــرســل الــى
الـ ـن ــادي ب ـشــأن ت ـحــديــد م ـه ـلــة  48ســاعــة
إلعــادة اللوحة الخاصة التي تحمل اسم
اسـتــاد صـبــاح الـســالــم ،س ــواء على بوابة
االستاد أو على المقصورة.
وقــال عــاشــور ،في تصريح ،إن النادي
ا لـعــر بــي ال يقبل أن تتم مخاطبته بمثل
هــذه الـلـغــة ،كما أنــه أكـبــر مــن أن يخضع
لتهديدات ال تنسجم مع طبيعة العالقة
الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم الـ ـ ـن ـ ــادي وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة أو أي مؤسسة أخرى ،متمنيا أن
تعيد الهيئة مراجعة نفسها لتتعلم كيفية
مخاطبة المؤسسات الرياضية بشكل عام
والنادي العربي تحديدا ،لما يتمتع به من
تاريخ وقاعدة جماهيرية تضعه في مكانة
تفرض االحترام على اآلخرين.
وشــدد عاشور على أن النادي العربي
س ـب ــق أن أعـ ـل ــن م ــوق ـف ــه مـ ــن ال ـش ــائ ـع ــات
المغرضة التي أطلقها أشخاص معروفون
ّادع ــوا فيها أن الـنــادي ّ
غير اســم االستاد
الذي يحمل اسما عزيزا على قلوبنا ،وهو
اســم المغفور لــه الشيخ صـبــاح السالم،

ط ـيــب ال ـل ــه ثـ ـ ــراه ،وذل ــك
بهدف اإلساءة لمجلس
إدارة ال ـ ـنـ ــادي وإثـ ـ ــارة
مشاعر الكراهية تجاه
أعضائه.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي
س ـ ـي ـ ـس ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات
الـقــانــونـيــة الت ـخــاذ ما
يـ ـ ـل ـ ــزم تـ ـ ـج ـ ــاه كـ ـ ــل مــن
أط ـ ـلـ ــق إش ـ ــاع ـ ــة إزال ـ ـ ــة
مسمى استاد صباح
السالم من النادي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه
ع ـلــى ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لـلــريــاضــة أن تتحلى
ب ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة وهـ ـ ــي
تـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي،
لـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــر عـ ـم ــا
ت ـنــاول ـتــه اإلش ــاع ــات
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ـ ــن إطـ ـ ـ ـ ــاق
تـ ـه ــدي ــدات ج ــوف ــاء،
ص
ورة
ضو
ئية
إذ إنـ ــه ل ـي ــس ه ـنــاك
لكت
اب
اله
يئة
المرسل إلى النادي
شيء اسمه مهلة 48
ساعة إلعادة اللوحة
التي أزالتها شركة الصيانة مؤقتا ،علما ال ـمــوجــودة حــالـيــا ال تحمل اس ــم اسـتــاد
بــأن الشركة حضرت اليوم (أمــس) لعمل النادي العربي ،كما زعمت الشائعات ،بل
التصميم الجديد ،مشيرا الى أن اللوحة اسم النادي العربي الرياضي.

يعقد اتحاد كرة السلة
ً
ً
مؤتمرا صحافيا في الـ 7:00
من مساء اليوم الثالثاء
بمسرح اللجنة األولمبية،
وذلك لتقديم المدير الفني
للمنتخبات الوطنية،
التونسي عادل التالتلي الذي
ً
تم التعاقد معه أخيرا.
ويلقي مسؤولو االتحاد
الضوء خالل المؤتمر على
مسابقات الموسم المقبل
 ،2020 /2019والذي سينطلق
ً
غدا األربعاء ،في حين سيتم
التطرق إلى الحديث عن
قرار االتحاد بشأن السماح
ناد بمشاركة ثالثة
لكل ٍ
العبين غير كويتيين داخل
ً
الملعب ،فضال عن الحديث
عن االستعدادات الستضافة
البطولة الخليجية.

«يد» الساحل
يضم باقر الوزان

تعاقد نادي الساحل مع
العب العربي السابق لكرة
اليد باقر الوزان ،في صفقة
انتقال ُحر لمدة موسم
واحد ،وذلك ضمن خطة
دعم صفوف الفريق األول،
استعدادا لمنافسات الموسم
الجديد ،المقرر أن يبدأ في
نوفمبر المقبلُ .
ويعد الوزان
من الالعبين المميزين
على مستوى الدائرة وفي
الدفاع ،وسبق له اللعب مع
نادي القرين ،بجانب ناديه
األصلي العربي .وبذلك،
يكون الساحل ،الذي يشرف
على تدريبه المصري حسام
توفيق ،نجح في عقد خمس
صفقات مهمة لدعم صفوف
الفريق.

الهالل واالتحاد في
دوري أبطال آسيا اليوم

تتجه األنظار صوب
ملعب جامعة الملك سعود
بالرياض ،الذي سيكون
ً
مسرحا لمباراة الكالسيكو
بين الهالل السعودي وضيفه
مواطنه اتحاد جدة في إياب
الدور ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطال آسيا في كرة
القدم.
وكانت مباراة الذهاب
التي جرت في جدة انتهت
بالتعادل السلبي ،وبالتالي
سيدخل الهالل مباراة اليوم
بضرورة الفوز لضمان
التأهل ،في حين سيدخل
االتحاد بفرصتي الفوز أو
التعادل اإليجابي.
وهي المرة الثالثة التي
يلتقي فيها الفريقان في
المسابقة القارية بمسماها
الجديد ،وكانت األولى
في مايو  2011عندما فاز
االتحاد  1-3في دور الـ 16
بنظام خروج المغلوب من
مباراة واحدة.

خالص العزاء
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي
بخالص الـعــزاء إلــى رئيس
ات ـحــاد االس ـك ــواش السابق
ح ـس ـيــن م ـق ـص ـيــد ،وم ـ ــدرب
وعضو مجلس إدارة النادي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق جـ ـ ــواد
مقصيد ،والوكيل المساعد
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ف ـي ـصــل
مقصيد ،لوفاة المغفور له
ب ــإذن ال ـلــه تـعــالــى شقيقهم
عـ ـل ــي ،ت ـغ ـم ــد الـ ـل ــه ال ـف ـق ـيــد
ب ــواس ــع رح ـم ـت ــه ،وأس ـك ـنــه
فسيح جناته ...وألهم أهله
وذويه الصبر والسلوان.
"إن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ــه وإن ـ ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـيـ ــه
راجعون".

26
رياضة
برشلونة يفتتح مشواره في «األبطال» على أرض دورتموند
ةديرجلا
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ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب "س ـ ـي ـ ـغ ـ ـنـ ــال
إيـ ـ ــدونـ ـ ــا" ،ي ـف ـت ـتــح بــرش ـلــونــة
مـ ـش ــواره ف ــي م ـســاب ـقــة دوري
أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي ت ــوج
ب ـل ـق ـب ـه ــا خـ ـم ــس مـ ـ ـ ــرات ،ل ـكــن
آخــرهــا ي ـعــود إل ــى ع ــام ،2015
ً
ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة صـ ـعـ ـب ــة جـ ـ ــدا
ضـ ـ ـ ـ ــد دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد
ض ـمــن الـمـجـمــوعــة
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ال ـت ــي
تعتبر "مجموعة
الموت" ،بما أنها
ً
تضم أيضا إنتر
ميالن اإليطالي
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـق ــي
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم عـ ـل ــى
م ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــه مـ ــع
س ــافـ ـي ــا بـ ــراغ
التشيكي.

رويس

هوميلز

وأق ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـس ــويـ ـس ــري
لــدورت ـمــونــد لــوس ـيــان فــافــر بعد
ال ـق ــرع ــة ب ـص ـعــوبــة ال ـم ـه ـمــة ضــد
ب ــرشـ ـل ــون ــة وإن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان الـ ــذي
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوده ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم م ـ ـ ــدرب
يــوفـنـتــوس وإي ـطــال ـيــا وتـشـلـســي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ال ـ ـسـ ــابـ ــق أن ـت ــون ـي ــو
كونتي مع مجموعة من الالعبين
ً
ً
الجدد ،قائال "إنها حقا مجموعة
ً
صـعـبــة ج ــدا ،مــا يـجـعــل الـتـحــدي
أكبر بكثير بالنسبة لنا".
وتابع "ماذا بإمكاني القول عن
بــرشـلــونــة و(ن ـجـمــه األرجـنـتـيـنــي
ل ـي ــون ـي ــل) م ـي ـســي ورفـ ــاقـ ــه؟ إن ـتــر
يـ ــريـ ــد الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى قـ ـم ــة الـ ـك ــرة
ً
اإلي ـطــال ـيــة واسـتـثـمــر ك ـث ـيــرا هــذا
الصيف من أجل محاولة تحقيق
ذلـ ـ ــك ...م ــن ال ـج ـم ـيــل أن تـحـظــى
بـ ـف ــرص ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة ف ـ ـ ــرق مــن
ه ــذا ال ـن ــوع ،واألم ــاك ــن ،الـتــي
س ـن ـخــوض فـيـهــا مـبــاريــاتـنــا
خــارج ملعبنا ليست سيئة
على اإلطالق (نوكامب وسان
سـ ـي ــرو ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد) ،لـكــن
علينا أن نـقــدم أفضل
م ـ ــا ل ــديـ ـن ــا ف ـ ــي كــل
م ـ ـبـ ــاراة مـ ــن أج ــل
مـ ـح ــاول ــة تـخـطــي
دور المجموعات".
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــد
دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد م ــارك ــو
روي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال "مـ ـ ــن
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ـ ــذه
ً
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ص ـع ـب ــة جـ ـ ــدا.
نــوا جــه مـنــا فـسـيــن لــم نختبر
أن ـف ـس ـن ــا ض ــده ــم فـ ــي األعـ ـ ــوام
األخيرة".
وس ـت ـكــون مــواج ـهــة "سـيـغـنــال
إيـ ـ ـ ــدونـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك" األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـي ــن
دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد وبـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة ف ــي
المسابقة القارية ،لكنهما التقيا
ً
سـ ــاب ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر

الفرصة األخيرة لفالفيردي
ي ـب ــدأ بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي الـ ـي ــوم م ــن ملعب
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األل ـمــانــي ت ـحــدي الـفــرصــة
األخيرة لمدربه إرنستو فالفيرديُ ،
المطالب هذا
ال ـم ــوس ــم ب ــإح ــراز ل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروبــا لكرة القدم ،وإال فسيكون
م ـه ــددا ب ــال ـخ ــروج م ــن ال ـبــاب
الصغير لملعب "كامب نو".
ويـ ـ ــدرك ف ــال ـف ـي ــردي أن
ج ـم ـه ــور ب ــرش ـل ــون ــة لــم
َ
ينس ولن يسامحه على
ال ـهــزي ـم ـت ـيــن الـمــذلـتـيــن
ال ـ ـل ـ ـت ـ ـيـ ــن مـ ـ ـن ـ ــي ب ـه ـم ــا
ال ـفــريــق الـكـتــالــونــي في
الـمــوسـمـيــن الـمــاضـيـيــن
ح ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ـ ــدا أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـه ـم ــة
سهلة ضــد روم ــا اإليـطــالــي
ول ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي فــي
الـ ــدوريـ ــن ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ون ـصــف
النهائي تواليا ،بفوزه ذهابا على أرضه
 1-4و-3صفر.
لكن المفاجأة المدوية تحققت ،وودع المسابقة
ف ــي الـمـنــاسـبـتـيــن ب ـخ ـســارتــه إي ــاب ــا صـ ـف ــر 3-في
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"ل ـيــو مـيـســي ي ـت ـمــرن م ــع الـفــريــق
و(الـ ـف ــرنـ ـس ــي) ع ـث ـم ــان ديـمـبـيـلــي
ً
شـ ـ ـ ـ ـ ــارك جـ ـ ــزئ ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــة
ً
ال ـتــدري ـب ـيــة م ــع الـ ـف ــري ــق" ،مــرف ـقــا
بصورة لألرجنتيني والفرنسي
إلى جانب مواطن األخير أنطوان
غريزمان.
وتعرض األرجنتيني إلصابة
ف ــي ربـ ـل ــة الـ ـس ــاق ال ـي ـم ـنــى خ ــال
ال ـح ـصــة ال ـتــدري ـب ـيــة األول ـ ــى بعد
اإل جــازة الصيفية منتصف شهر
أغسطس الماضي ،مما أبعده عن
الـمـبــاريــات األر ب ــع الـتــي خاضها
فريقه حتى اآلن في الليغا.
ويــدخــل ال ـفــري ـقــان إل ــى م ـبــاراة
الـ ـث ــاث ــاء ب ـم ـع ـن ــوي ــات مــرت ـف ـعــة
بـعــد ا ل ـفــوز يــن الكاسحين
الـ ـل ــذي ــن ح ـق ـق ــاه ـم ــا فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي،
دورتموند على باير
لـيـفــركــوزن -4صـفــر
بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل ث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــو رويـ ـ ـ ـ ـ ــس،
وبـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ع ـلــى
فالنسيا  2 -5بفضل
ثـ ـن ــائـ ـي ــة ل ـل ـع ــائ ــد
م ـ ـ ـ ــن اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
األوروغــويــانــي
لويس سواريز.

ا لـ ـق ــار ي ــة ع ـ ــام  1998حـ ـي ــن ت ــوج
النادي الكاتالوني باللقب بفوزه
ً
ذه ــاب ــا ع ـلــى أرضـ ــه -2ص ـف ــر قبل
ً
ال ـت ـعــادل إي ــاب ــا ( 1-1ك ــان ــت تـقــام
ً
ً
بنظام مباراتين ،ذهابا وإيابا ).

عودة ميسي للتدريبات
ً
وتلقى جمهور برشلونة خبرا
ً
سارا قبيل المواجهة المهمة ضد
دور تـمــو نــد بـعــودة نجمه ميسي
األح ــد إل ــى ال ـت ـمــاريــن الـجـمــاعـيــة
بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي
اإلصابة.
ونشر النادي الكاتالوني على
حسابه على تويتر

تشلسي أمام فالنسيا
و فــي المجموعة الثامنة،
ت ـ ـبـ ــدو الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة م ـف ـت ــوح ــة
ً
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود تـ ـشـ ـلـ ـس ــي
اإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي ،بـ ـ ـط ـ ــل مـ ـس ــابـ ـق ــة
"ي ـ ـ ـ ـ ــوروب ـ ـ ـ ـ ــا" ل ـ ـ ـيـ ـ ــغ ،وفـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــا
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــال م ــدرب ــه
مــارس ـي ـل ـي ـنــو غ ــارس ـي ــا األربـ ـع ــاء
ً
ال ـمــاضــي وع ـيــن ب ــدال م ـنــه ألـبـيــر
س ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـق ـ ــط ف ــي
ا خ ـت ـب ــاره األول أ مـ ــام بــر شـلــو نــة

بيكيه

سواريز

ألكاسير من بديل إلى «هداف قاتل»

مباريات اليوم

العاصمة اإليطالية ثم صفر 4-على ملعب "أنفيلد"
الخاص بليفربول الذي واصل طريقه حتى الفوز
باللقب على حساب مواطنه توتنهام.
وب ـمــا أن ع ـقــده يـنـتـهــي ف ــي 2020
ً
ً
مع خيار تمديده عاما إضافيا،
ً
يـعـلــم فــال ـف ـيــردي ( 55عــامــا)
أن مـسـتـقـبـلــه م ــع ال ـنــادي
الـكـتــالــونــي مــرتـبــط هــذا
ال ـم ــوس ــم ب ــإح ــراز لقب
دوري األ بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،وال
شــيء ســواه ،ألن حتى
الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب ال ـ ــدوري
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي لـ ـلـ ـم ــوس ــم
الثالث تواليا أو حتى
التتويج بالكأس وكأس
السوبر المحليين لن يكون
كافيا لمواصلة المشوار مع
ف ــري ــق طـ ـم ــوح غ ـ ــاب ع ــن مـنـصــة
التتويج القاري منذ  2015رغم جهود
العـبـيــن مـثــل الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
واألوروغوياني لويس سواريز.

 ،5-2وأياكس أمستردام الهولندي
صاحب اإلنجاز الموسم الماضي
إذ جرد ريال مدريد اإلسباني من
اللقب ووصل إلى نصف النهائي
بعد إقصائه يوفنتوس اإليطالي،
إضافة إلى ليل الفرنسي.
يبدأ تشلسي المشوار على
أرضـ ـ ــه ضـ ــد ف ــال ـن ـس ـي ــا ،فــي
ح ـي ــن ي ـل ـع ــب أيـ ــاكـ ــس عـلــى
ً
أرضه أيضا ضد ليل.
ً
وي ـ ـل ـ ـعـ ــب ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أي ـ ـضـ ــا
لـيــون الفرنسي مــع زينيت
ســان بطرسبورغ الروسي،
وب ـن ـف ـي ـك ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي مــع
الي ـ ـبـ ــزيـ ــغ األل ـ ـمـ ــانـ ــي ض ـمــن
م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
السابعة.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

انتر ميالن – سالفيا براغ

beINSPORTS HD1

7:55

ليون – زينيت

beINSPORTS HD6

10:00

دورتموند  -برشلونة

beINSPORTS HD3

10:00

نابولي  -ليفربول

beINSPORTS HD1

10:00

ريد بول – جينك

beINSPORTS HD7

10:00

أياكس  -ليل

beINSPORTS HD6

10:00

تشلسي  -فالنسيا

beINSPORTS HD4

10:00

بنفيكا  -اليبزيج

beINSPORTS HD5

ت ـح ــول ال ـم ـهــاجــم ال ــدول ــي اإلس ـب ــان ــي بــاكــو
ألـكــاسـيــر مــن بــديــل عـلــى مـقــاعــد االحـتـيــاط مع
فريقه السابق برشلونة اإلسباني إلى "هداف
قاتل" مع فريقه الحالي بوروسيا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،وه ــو
يضع نصب عينيه الثأر من
بطل إسبانيا الذي يحل
اليوم ضيفا على ملعب
"سيغنال إيدونا بارك"
في مستهل منافسات
المجموعة السادسة
لمسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وي ـ ـقـ ــول أل ـك ــاس ـي ــر،
الـ ـب ــال ــغ  26عـ ــامـ ــا ،عــن
ال ـل ـق ــاء ال ـم ــرت ـق ــب" :إن ـه ــا
مـ ـ ـب ـ ــاراة خ ـ ــاص ـ ــة" ،مـضـيـفــا
"أن ــا سـعـيــد لـلـعــب أم ــام فريقي
الـســابــق ،وه ــذا يمنحني الــرغـبــة في
اللعب بشكل أفضل".
وب ـع ــد وص ــول ــه إلـ ــى دورتـ ـم ــون ــد ق ــادم ــا من
برشلونة عام  ،2018تحول المهاجم اإلسباني

إلــى أحــد أفضل الالعبين فــي ال ـ "بوندسليغا"
خ ــال بــدايــاتــه ،فسجل فــي الـمــوســم المنصرم
 11هــدفــا خ ــال ال ـم ـبــاريــات الـسـبــع األولـ ــى في
مـخـتـلــف ال ـم ـســاب ـقــات ،وأع ـ ــاد ال ـكـ ّـرة
هذا الموسم ،إذ سجل على األقل
مرة واحدة خالل المباريات
التي خاضها مع "األصفر
واألس ــود" ( 5أه ــداف في
 4مباريات) والمنتخب
اإلسباني.
لـ ـ ــم يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ت ــأل ــق
أل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر داخـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـم ــاع ــب األلـ ـم ــانـ ـي ــة،
فـ ـسـ ـج ــل بـ ـقـ ـمـ ـي ــص "ال
روخا" االسبوع الماضي
ثالثة أهــداف توزعت أمام
رومــانـيــا ( 1-2ه ــدف) ،وجــزر
فـ ــارو  -4ص ـف ــر( ،ه ــدف ــان) ضمن
تصفيات كأس أوروبا .2020
وأث ـن ــى م ــدرب الـمـنـتـخــب االس ـبــانــي روب ــرت
مــوريـنــو عـلــى مهاجمه بــالـقــول" :ش ــرف لـنــا أن
يكون موجودا معنا".

ليفربول «حامل اللقب» في ضيافة نابولي
يبدأ ليفربول اإلنكليزي حملة الدفاع
عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي
على حساب مواطنه توتنهام ،بمواجهة
م ـت ـج ــددة الـ ـي ــوم م ــع م ـض ـي ـفــه نــابــولــي

اإليطالي ،في الجولة األولى من مسابقة
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب "سـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاول ـ ـ ــو" ،ي ـحــل
ً
ليفربول ضيفا على نابولي وهو مدرك

العبو ليفربول خالل مباراة سابقة

بأن األمور لن تكون سهلة على اإلطالق
ً
استنادا غلى مواجهة الفريقين الموسم
الماضي حين تأهل فريق "الحمر" إلى
ثمن النهائي كثاني المجموعة الثانية
خـلــف ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي
وب ـ ـفـ ــارق األه ـ ـ ـ ــداف ف ـق ــط عـ ــن مـنــافـســه
اإليطالي ،بعد أن تبادال الفوز كل على
ملعبه بنتيجة واحدة -1صفر.
ً
وخالفا للموسم الماضي حين كانت
الـمـجـمــوعــة تـضــم س ــان ج ــرم ــان ،يبدو
ل ـي ـف ــرب ــول ون ــاب ــول ــي مــرش ـح ـيــن ب ـقــوة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاق ـتــي الـمـجـمــوعــة
الخامسة إلــى ال ــدور ثمن النهائي بما
أنـهــا تجمعهما بــريــد ب ــول ســالــزبــورغ
النمسوي وغنك البلجيكي.
وت ـح ـضــر ال ـفــري ـقــان بــأف ـضــل طــريـقــة
ل ـم ـب ــاراة ال ـي ــوم ال ـتــي س ـت ـكــون الـثــانـيــة
بـيـنـهـمــا ه ــذا الـصـيــف بـعــدمــا تــواجـهــا
ً
ودي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو وخ ـ ـ ــرج
ً
نابولي منتصرا بثالثية لورنتسو
إينسينيي والـبــولـنــدي أركــاديــوس
ميليك واألل ـمــانــي أمـيــن يــونــس ،إذ
ح ـق ــق ل ـي ـف ــرب ــول ال ـس ـب ــت ال ـمــاضــي
على حساب نيوكاسل ( )1-3فــوزه

ال ـخــامــس م ــن أص ــل خـمــس م ــراح ــل في
الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،فيما حـقــق منافسه
اإليطالي فوزه الثاني في ثالث مباريات
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،عـ ـل ــى ح ـس ــاب
سمبدوريا بثنائية البلجيكي درايــس
مرتنز.
وكانت مباراة السبت األولى لنابولي
هــذا الموسم على ملعبه "ســان باولو"
الذي خضع لعملية إعادة تأهيل أثارت
ً
ً
ج ــدال كبيرا السيما مــن م ــدرب الفريق
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي الـ ــذي ان ـت ـقــد بـشــدة
األعمال التي نفذت في غرف المالبس.
وبغض النظر عما إذا كان أنشيلوتي
ً
مـ ـحـ ـق ــا ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــاده ل ـع ـم ـل ـي ــة إع ـ ـ ــادة
الـتــأهـيــل والـفــوضــى الـعــارمــة فــي غــرف
ً
المالبس ،كــان مرتنز سعيدا بالعودة
إلى ملعب "سان باولو"
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت الـ ـم ــاض ــي
ض ــد سـمـبــدوريــا،
ً
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
"أردنـ ـ ـ ــا أن ن ـقــدم
ً
أداء جـ ـ ـي ـ ــدا فــي
م ـبــارات ـنــا األول ــى
أمـ ـ ـ ــام ج ـم ــاه ـي ــرن ــا

كلوب يتوقع رحلة شاقة

َّ
ح ــذر الـمــدرب األلـمــانــي يــورغــن كـلــوب فريقه ليفربول
اإلنكليزي من أن رحلة االحتفاظ بلقب بطل دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم والوصول إلى المباراة النهائية المقررة
في إسطنبول ،ستكون أصعب من المشوار المذهل الذي
قاد "الريدز" إلى اللقب العام الماضي في مدريد.
وبلغ ليفربول المباراة النهائية للمسابقة القارية في
العامين األخـيــريــن ،وتــوج باللقب الـســادس فــي تاريخه
واألول منذ  2005في يونيو الماضي على حساب مواطنه
توتنهام اإلنكليزي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في
ً
العاصمة اإلسبانية مدريد ،بعد  12شهرا على خسارته
أمام ريال مدريد اإلسباني على الملعب األولمبي في كييف.
لـكــن كـلــوب يعتقد أن لـيـفــربــول سـيــواجــه مهمة شاقة
لـلــوصــول إل ــى ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ال ـم ـقــررة عـلــى الملعب
األولمبي "أتاتورك" في إسطنبول ،مسرح أكبر انتصاراته
القارية عندما تخلف صفر -3في الشوط األول من المباراة
النهائية لنسخة  2005أمام ميالن اإليطالي ،قبل أن يقلب
ّ
ويتوج
الـطــاولــة فــي الـشــوط الثاني وي ــدرك الـتـعــادل 3-3

بركالت الترجيح على ضفاف البوسفور.
وقال كلوب عقب سحب القرعة أواخر الشهر
الماضي "لن تكون ّ
لدي أي مشكلة (الوصول إلى
النهائي) إذا حدث ذلك مرة أخرى ،لكنني لست
ً
متأكدا في الوقت الحالي".
وأضاف "لدينا نفس الحظوظ مثل أي فريق
آخــر ،لكن هــذا كل شــيء ،وأنــا ال أرى أن األندية
ً
اإلنـكـلـيــزيــة سـتـكــون المهيمنة .أعـتـقــد حـقــا أن
الكثير من الفرق لديها حظوظ جيدة".
ً
وتابع ردا على سؤال ألحد الصحافيين" :انظر
إلــى تشكيلة بــوروسـيــا دورتـمــونــد (األلـمــانــي)
وأخـبــرنــي أنـنــا أق ــوى مـنـهــم .هـنــاك الكثير من
الفرق الجيدة .يوفنتوس ،باريس سان جرمان،
ً
ريــال مدريد بايرن ميونيخ الــذي ضم أخيرا
(ال ـكــرواتــي إي ـفــان) بيريسيتش و(الـبــرازيـلــي
فـيـلـيـبــي) كــوتـيـنـيــو م ــا يـشـكــل دف ـع ــة كـبـيــرة
بالنسبة للفريق".

وكــان مــن المهم لنا أن نعود إلــى سكة
االنتصارات في الــدوري" بعد الخسارة
الــدرامــات ـي ـك ـيــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمــاضـيــة
أمام يوفنتوس حامل اللقب  4-3بهدف

سجله مدافع الفريق الجنوبي السنغالي
كاليدو كوليبالي في مرماه عن طريق
الخطأ في الوقت بدل الضائع.

أنشيلوتي مدرب نابولي يوجه العبيه في مباراة سابقة

هوساي :ستكون مباراة صعبة

كلوب

حذر الظهير األيمن لنادي نابولي اإليطالي
الدولي األلباني السيد هوساي ،في مقابلة مع
وكالة فرانس برس ،ليفربول اإلنكليزي
حامل اللقب بــأال يتوقع "القدوم
إلى نابولي للعب بهدوء" ،إذ
سيواجه "صعوبات" ،وذلك
عشية لقاء الفريقين اليوم
ف ــي مـسـتـهــل مـشــوارهـمــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات
ل ـم ـس ــا ب ـق ــة دوري أ ب ـط ــال
أوروبا.
وعند سؤاله حول كيفية
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ه ـ ــذه ال ـم ـب ــاراة
ضد حامل اللقب ،قــال هوساي:
"أعتقد أن األمر مشابه للعام الماضي
عـنــدمــا تــوقــع الـجـمـيــع أن ي ـفــوز لـيـفــربــول ،ما
حصل مؤسف ،ألني حقا أعتقد بأننا أظهرنا

استحقاقنا التأهل عن هــذه المجموعة (خرج
نابولي بفارق األهداف عن ليفربول)".
وأضاف :لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا
أننا كنا أقــوى منهم ،من الواضح
أن ـه ــا س ـت ـكــون مـ ـب ــاراة صـعـبــة،
جميع المباريات تكون صعبة.
ي ـتــوجــب عـلـيــك بـبـســاطــة أن
تعطي  100في المئة .عندما
ت ـق ــدم ك ــل م ــا ل ــدي ــك ،تـعــرف
أنـهــا ستكون م ـبــاراة جيدة
بالنسبة إليك ومباراة صعبة
على خصمك".
وتابع :من أجل التغلب على
الفوارق الفنية بين العبي الفريقين
علينا أن نتحلى بالهدوء ،وكما الحال
في كل المباريات ،أن نلعب بأسلوبنا ،بعدها
سنرى (ما سيحصل).

ةديرجلا
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رياضة

هاتريك إبراهيموفيتش يقود
غاالكسي الستعادة االنتصارات
استعاد لوس أنجلس
غاالكسي ّ نغمة االنتصارات
بعدما تغلب على سبورتنغ
كانساس سيتي بنتيجة ساحقة
أمس األول في الدوري
األميركي لكرة القدم.

واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــم
ال ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـضــرم زالتـ ــان
إب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش مـ ـم ــارس ــة
هوايته في هز الشباك ،وسجل
ثــاثــة أه ــداف (هــاتــريــك) ليقود
فريقه لــوس أنجلس غاالكسي
إلى استعادة نغمة االنتصارات
بفوز كاسح  2-7على سبورتنغ
كــان ـســاس سـيـتــي م ـس ــاء أمــس
األول ف ـ ــي دورة ك ـ ـ ــرة ا لـ ـق ــدم
األميركي للمحترفين.
كـ ـم ــا ت ـغ ـل ــب تـ ــورن ـ ـتـ ــو ع ـلــى
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورادو رابـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــدز 2-3
وم ـي ـن ـي ـس ــوت ــا ي ــون ــاي ـت ــد عـلــى
ريـ ــال س ــول لـيــك  1-3وسـيــاتــل
س ــاون ــدرز عـلــى ن ـيــويــورك ريــد
بــولــز  2 -4ودي ســي يونايتد
على مضيفه بورتالند تيمبرز
-1صفر.
وس ـ ـجـ ــل إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش
أهدافه الثالثة (هاتريك) ليقود

غاالكسي إلى قلب تأخره بهدف
ن ـظ ـيــف إلـ ــى فـ ــوز ك ــاس ــح ،2-7
ل ـيــرفــع رص ـي ــده إل ــى  45نقطة
في المركز الخامس بمجموعة
ال ـغــرب ،حيث شـهــدت الـمـبــاراة
ال ـ ـفـ ــوز األول لـ ـغ ــاالكـ ـس ــي فــي
آخ ــر خـمــس مـبــاريــات خاضها
بالمسابقة.
وت ـج ـم ــد رصـ ـي ــد ك ــان ـس ــاس
سيتي عند  37نقطة في المركز
الـ ـت ــاس ــع ب ـن ـف ــس ال ـم ـج ـم ــوع ــة،
بعدما نال الهزيمة الثانية على
التوالي في البطولة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ك ـ ـ ــانـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس بـ ـه ــز
ال ـش ـب ــاك ع ــن ط ــري ــق الـتـشـيـلــي
فيليبي غوتيريز فــي الدقيقة
 24ورد جــاالك ـســي ب ـقــوة عبر
األهــداف السبعة التي سجلها
إبــراهـيـمــوقـيـتــش ف ــي الــدقــائــق
 32و 51و 85وجــو كورونا في
الــدق ـي ـقــة  48وأوريـ ـي ــل أنـتــونــا

فــي الدقيقة  69وسيباستيان
ليتجيت في الدقيقتين  77و،79
قبل أن يحرز غوتيريز الهدف
الثاني له ولفريق كانساس في
الدقيقة .86
ورف ـ ـ ـ ـ ــع إب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش
رصيده إلى  26هدفا في المركز
الثاني بقائمة هدافي المسابقة
هذا الموسم بفارق هدف واحد
خلف المكسيكي كارلوس فيال
مهاجم لوس أنجليس إف سي.

إبراهيموفيتش نجم غاالكسي يحتفل بعد إحراز أحد أهدافه

سياتل في المركز الثاني
وان ـ ـتـ ــزع س ـي ــات ــل س ــاون ــدرز
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ف ــي مـجـمــوعــة
ال ـغ ــرب بــرصـيــد  49نـقـطــة ،إثــر
فـ ــوزه  2-4عـلــى ن ـيــويــورك ريــد
بولز الــذي تجمد رصـيــده عند
 41نقطة فــي الـمــركــز الـســادس
بمجموعة ا لـشــرق بعدما مني

بالهزيمة الثالثة على التوالي
في المسابقة.
ومهد جوردن موريس للفوز
ال ـك ـب ـي ــر ،إذ اف ـت ـت ــح الـتـسـجـيــل
لـســاونــدرز فــي الدقيقة الثانية
م ــن الـ ـمـ ـب ــاراة ،ف ــي ح ـيــن سجل
زم ـ ـي ـ ـلـ ــه نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس لـ ـ ــوديـ ـ ــرو

روما يسحق ساسولو وميالن يتخطى فيرونا بصعوبة
ً
ً
ح ـقــق روم ـ ــا انـ ـتـ ـص ــارا س ــاح ـق ــا على
ساسولو بنتيجة  2-4ضمن منافسات
المرحلة الــرابـعــة مــن ال ــدوري اإليطالي
لكرة القدم.
وان ـ ـتـ ــزع رومـ ـ ــا انـ ـتـ ـص ــاره األول فــي

البطولة هذا الموسم ،بعد أن تعادل في
أول مرحلتين أم ــام كــل مــن جـنــوى 3-3
والتسيو .1-1
وارتفع رصيد روما ،إلى خمس نقاط
في المركز الثامن ،في حين توقف رصيد

ســاســولــو عـنــد ث ــاث ن ـقــاط فــي الـمــركــز
الخامس عشر.
وان ـت ـهــى ال ـش ــوط األول بـتـقــدم روم ــا
4ص ـف ــر ،إذ افـتـتــح بــريــان كريستانتيً
التسجيل مبكرا في الدقيقة  ،12قبل أن
يـضـيــف زمـيـلــه الـبــوسـنــي إدي ــن دزيـكــو
الهدف الثاني في الدقيقة .19
وعـ ــزز األرمـ ـن ــي ه ـنــريــك مـخـيـتــاريــان
النتيجة ،بتسجيله الهدف الثالث لفريق
العاصمة اإليطالية في الدقيقة  ،22ثم
أح ــرز جاستن كلويفرت الـهــدف الــرابــع
في الدقيقة .33
واستغل ساسولو حالة الهدوء التي
انتابت العبي روما بعد اطمئنانهم على
الفوز في الشوط الثاني ،ليسجل العبه
دومينيكو بيراردي هدفين في الدقيقتين
 53و.72

ميالن يهزم فيرونا

وارتفع رصيد ميالن ،الذي حقق فوزه
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،إل ــى س ــت نـقــاط
ليتقاسم المركز الـســادس مــع أتاالنتا،
في حين تجمد رصيد فيرونا عند أربع
نقاط في المركز العاشر.
وارتـ ـ ــدى كــريـسـتــوف بـيــونـتـيــك ثــوب
اإلجادة في المباراة ،بعدما أحرز هدف
ميالن الوحيد في الدقيقة  68من ركلة
ً
ج ـ ـ ــزاء ،م ـس ـت ـغــا ال ـن ـق ــص ال ـ ـعـ ــددي فــي
صفوف فيرونا ،الذي لعب بعشرة العبين
عقب طرد العبه ماريوز ستيبنسكي في
الدقيقة .21
وتـ ـس ــاوت ال ـك ـفــة ب ـيــن ال ـفــري ـق ـيــن في
الـلـحـظــات األخـ ـي ــرة ،عـقــب تـلـقــي ديفيد
كاالبريا العــب ميالن بطاقة حمراء في
الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب
بدل الضائع للشوط الثاني.
(د ب أ)

ً
واقـتـنــص مـيــان ف ــوزا بـشــق األنـفــس
من ملعب مضيفه فيرونا بعدما تغلب
عليه 1-صفر.

كلويفرت ودزيكو نجما روما

موناكو يتابع نزيف النقاط
على يد مرسيليا
تابع موناكو نزيف النقاط بخسارته على ملعبه "لويس الثاني"
 4-3أمام مرسيليا ،الذي حقق فوزه الثالث تواليا ،في المرحلة
الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ّ
وفرط موناكو على ملعبه بفوز كان في متناوله أمام ضيفه
مرسيليا ،وذلك بعدما تقدم بهدفين سجلهما وسام بن يدر (16
من ركلة جزاء و.)27
ورفع بن يدر رصيده إلى ثالثة أهداف في الدوري هذا الموسم،
قبل أن يخرج مصابا في الشوط الثاني.
ّ
وقلص الفريق الضيف النتيجة بفضل المهاجم األرجنتيني
داريــو بينيديتو ( ،)39قبل أن يــدرك التعادل عبر رأسـيــة فالير
جيرمان ( ،)41ويضيف ثالثا بتسديدة من  18مترا لديميتري
باييت ( ،)61ليعود هذا األخير ويمرر كرة حاسمة داخل المنطقة
ً
تلقفها بينيديتو ،مسجال هدفه الثاني الشخصي لــه وا لــرا بــع
لفريقه (.)66
وأعاد البديل السنغالي كيا بالي األمل لفريق اإلمارة بتسجيله
هدف تقليص الفارق ( ،)75ولكن من دون أن تتبدل النتيجة في
الدقائق المتبقية.
وحافظ الفريق المتوسطي على سجله خاليا من الخسارة
ً
خالل مبارياته الست األخيرة بعيدا عن جمهوره ،إذ فاز في أربع
مباريات مقابل تعادلين .وتعود آخر خسارة له خارج معقله إلى
 5أبريل  2019أمام بوردو بهدفين نظيفين.
وتابع مرسيليا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي أندريه فياش-
بــواش صحوته محققا انتصاره الثالث تواليا بعد فــوزه على
نيس ( )1-2وسانت إتيان بهدف نظيف في المرحلتين السابقتين.

هدفين في الدقيقتين  23و،90
وجاء الهدف اآلخر للفريق عبر
ال ـن ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة ،إذ سجله
سين ديفيز نجم ريد بولز عن
طريق الخطأ فــي مرمى فريقه
في الدقيقة .83
و سـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــل آ ر و ن ل ـ ـ ــو ن ـ ـ ــج

ماتيتش سيقاتل لدخول تشكيلة يونايتد
يشعر نيمانيا ماتيتش ،العب
وسط مانشستر يونايتد ،بخيبة
أمــل ،لقلة مشاركاته مع الفريق
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد
للدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،لكنه سيواصل القتال على
مكان في التشكيلة.
وخسر الــاعــب الصربي (31
عــامــا) مـكــانــه لمصلحة سكوت
مـكـتــومـيـنــاي ،خــريــج أكــاديـمـيــة
يونايتد ،في خط وسط الفريق،
لكنه ش ــارك أســاسـيــا ألول مــرة
في خمس مباريات بدال من بول
بوغبا ،المصاب ،في االنتصار
1صـ ـف ــر ،ال ـس ـبــت ،ع ـلــى ليسترسيتي.
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال؛ ه ــل شعر
ب ـ ــإحـ ـ ـب ـ ــاط ب ـ ـعـ ــد خ ـ ـ ــروج ـ ـ ــه م ــن
حـســابــات ال ـمــدرب أول ــي غــونــار
سولشار في بداية الموسم؟ قال
ماتيتش للصحافيين" :بالطبع،
أرغ ـ ــب ف ــي ال ـل ـع ــب ،أق ـ ــدم دائ ـمــا
أفضل ما عندي للفريق".

فالمنغو بطل الدور األول للدوري البرازيلي
أنـ ـه ــى فــام ـن ـغــو ال ـ ـ ــدور األول لـبـطــولــة
ال ــدوري الـبــرازيـلــي لـكــرة الـقــدم فــي صــدارة
الـ ـج ــدول ،ب ـعــد فـ ــوزه الـثـمـيــن ع ـلــى ضيفه
س ــان ـت ــوس ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف ض ـمــن ال ـجــولــة
التاسعة عشرة.
جـ ــاء هـ ــدف ال ـل ـق ــاء ال ــوح ـي ــد لـفــامـنـغــو
صاحب األرض ( )44بواسطة هدافه غابرييل
باربوسا "جابي جول".
ويتفوق فالمنغو ،صاحب ال ــ 42نقطة،
عن أقرب مالحقيه ،بالميراس حامل اللقب،
بثالث نقاط ،فيما يأتي سانتوس ثالثا ،بعد
الهزيمة برصيد  37نقطة ،ثم إنترناسيونال
رابعا بـ 33نقطة.
ويتصدر غابي ،المعار من إنتر ميالن
اإليـ ـط ــال ــي وص ــاح ــب الـ ـ ـ ــ 23ع ــام ــا ،ج ــدول
هدافي المسابقة برصيد  16هدفا ،بمعدل
أقل بهدفين من رصيده في العام الماضي
عندما كان العبا في سانتوس.
وحقق فريق المدرب البرتغالي جورجي
ج ـي ـســوس  13ان ـت ـص ــارا ف ــي الـ ـ ــدور األول
مقابل  3تعادالت ،ومثلها من الهزائم ،كما
نجح في بلوغ الدور نصف النهائي لكأس
ل ـي ـبــرتــادوريــس ،حـيــث س ـيــواجــه غريميو
البرازيلي.
أما بالميراس ،فأنهى الدور األول بانتصار
أيـضــا على حـســاب ضيفه كــروزيــرو بهدف
نظيف سجله الالعب برونو هنريكي (.)45

مدرب فالمنغو جيسوس والعبا الفريق ويليان وغابرييل
وأه ـ ـ ـ ــدر ك ــوريـ ـنـ ـثـ ـي ــان ــز ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
الـمــربــع الــذهـبــي ،بخسارته أم ــام مضيفه
فلومينينزي بهدف نظيف سجله جانسو
( ،)40ليتراجع للمركز الخامس بـ 32نقطة.
وف ـ ـ ــاز إنـ ـت ــرن ــاسـ ـي ــون ــال ع ـل ــى مـضـيـفــه
أتـلـتـيـكــو مـيـنـيــرو  ،1-3لـيـصـعــد لـلـمــركــز
الرابع ،بفضل العبه ويليام بوتكير الذي

وأليخاندرو جامارا هدفي ريد
بولز في الدقيقتين  27و.67
وق ـ ـ ــادت الـ ـنـ ـي ــران ال ـصــدي ـقــة
ف ــري ــق دي س ــي ي ــون ــاي ـت ــد إل ــى
الـ ـف ــوز ال ـص ـع ــب ع ـل ــى مـضـيـفــه
بـ ـ ــورتـ ـ ــانـ ـ ــد ت ـ ـي ـ ـم ـ ـبـ ــرز بـ ـه ــدف
نظيف سجله بيل تلوما نجم

تـيـمـبــرز ع ــن طــريــق الـخـطــأ في
م ــرم ــى ف ــري ـق ــه ،ل ـيــرفــع رص ـيــده
إلى  47نقطة في المركز الرابع
ب ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ـش ـ ــرق ،وت ـج ـمــد
رصيد تيمبرز عند  43نقطة في
المركز الثامن بمجموعة الغرب.
(د ب أ)

سجل ثنائية ( 29و ،)64بعدما رفع رصيده
 33نقطة.
في حين سقط ســاو باولو ،الــذي يلعب
بصفوفه المدافع المخضرم دانــي ألفيش،
فــي فــخ الـتـعــادل مـجــددا أمــام بهدف لمثله
أمام أالجوانو.
(إفي)

ماتيتش

وتابع" :المدرب هو الشخص
الذي يختار التشكيلة ،وعندما
يـجـلــس أي الع ــب ع ـلــى مـقــاعــد
البدالء يشعر بال ريب بالحزن،
ل ـك ـن ــي أعـ ـم ــل جـ ــاهـ ــدا إلق ـن ــاع ــه
بتغيير رأيــه واخـتـيــاري ضمن
التشكيلة .الموسم طويل .كما
شــاهــدتــم (لـعـبــت أم ــام ليستر)

وفزنا ،أنا سعيد بهذه النتيجة،
وس ـ ـن ـ ــرى م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـق ــرره
المدرب مستقبال".
وقـ ــال مــاتـيـتــش ،وه ــو العــب
مهم بخط وســط يونايتد منذ
انتقاله من تشلسي في ،2017
إن الالعبين الشبان استحقوا
الحصول على فرص تحت قيادة
سولشار.
وإضافة إلى مكتوميناي منح
يونايتد فرصة اللعب بانتظام
لماركوس راشفورد وآرون وان-
بيساكا ودانييل جيمس ،وكلهم
في الـ  21من عمرهم.
وأضاف ماتيتش" :ال أعترف
بالسن .ال يهمني إن كان عمرك
 18أو  .35أعتقد أن من يختاره
المدرب للمشاركة ،يستحق ذلك.
أن ــا سـعـيــد م ــن أج ــل الــاعـبـيــن
ال ـش ـب ــان .ح ـص ـلــوا ع ـلــى فــرص
للعب .ال يـحــدث هــذا دائـمــا في
األندية الكبيرة".

بوكا جونيورز ينفرد بالصدارة
انفرد بوكا جونيورز بصدارة الدوري األرجنتيني لكرة القدم،
بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه استوديانتيس ،ضمن الجولة
السادسة من البطولة ،والتي شهدت خسارة خيمناسيا ،في أول
مباراة تحت قيادة األسطورة دييغو مارادونا أمام راسينغ كلوب.
وبعد التعادل كزائر أمــام ريفر بليت في السوبر كالسيكو،
نجح بوكا في الفوز على استوديانتيس ،واستغل سقوط سان
لورنزو أمام كولون ( )2-1للصعود إلى قمة الجدول.
سـجــل ه ــدف ال ـفــوز لـبــوكــا الــاعــب إيـمــانــويــل ريـنــوســو (،)4
وحافظ بعدها أصحاب األرض على التقدم ،ليحصدوا ثالث
نقاط غالية ،ويرتقوا للصدارة برصيد  14نقطة ،بفارق نقطة
عن سان لورنزو وتاييريس.
وتجمد رصيد استوديانتيس عند  6نقاط في المركز السادس
عشر.
كـمــا حـقــق ريـفــر بليت ف ــوزا ســاحـقــا فــي نـفــس الـجــولــة على
مضيفه أوراكــان برباعية نظيفة ،ليحيي آماله في الفوز للمرة
األولى بلقب الدوري تحت قيادة مارسيلو غاياردو.
وجاءت الرباعية من خالل ميلتون كاسكو ( ،)19وإجناسيو
فيرنانديز من ركلة جزاء ( ،)34وازيكييل باالسيوس ( ،)45قبل
أن يختتم نيكوالس دي الكروز الرباعية (.)50
أما مارادونا ،فخاض أول مواجهة له مع خيمناسيا على أرضه
أمام راسينغ كلوب ،لكنه خسر بهدفين لواحد.
ويواصل خيمناسيا تذيل قاع جدول الدوري برصيد نقطة
وحـيــدة ،فيما استفاد راسينغ مــن االنـتـصــار ،ليصعد للمركز
الحادي عشر بـ 9نقاط.
بدوره ،فشل سان لورنزو في انتزاع الصدارة ،بعد سقوطه في فخ
الهزيمة األولى له هذا الموسم على يد مضيفه كولون بهدفين لواحد.

ديوكوفيتش في بريزبين ونادال في بيرث وفيدرر بسيدني
في النسخة األولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب
يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،المصنف
األول عالميا ،مشواره في النسخة األولى من كأس
العالم لمنتخبات كــرة المضرب  2020فــي مدينة
بريزبين األسترالية ،فيما يلعب اإلسباني رافايل
ن ــادل فــي ب ـيــرث ،والـســويـســري روج ـيــه ف ـيــدرر في
سيدني ،حيث أقيم أمس حفل سحب القرعة.
وتحل البطولة الجديدة بدال من كأس هوبمان
لفرق كرة المضرب المختلطة التي أقيمت على مدى
 31عاما ،علما أن رابطة محترفي كرة المضرب التي
تدير مسابقات الرجال ،أعلنت مطلع العام الحالي
منح أستراليا حق استضافة البطولة.
و ت ـ ـقـ ــام ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة بـ ـي ــن  3و 12يـ ـن ــا ي ــر ،2020
ق ـبــل ان ـط ــاق ب ـطــولــة أس ـتــرال ـيــا ال ـم ـف ـتــوحــة ،أول ــى
البطوالت األربــع الكبرى ،وتضم  24دولــة موزعة
على  6مجموعات ،وتبلغ ثمانية منتخبات الدور
اإلقصائي ،على أن تستضيف سيدني وبريزبين
وبيرث مباريات المجموعات.
وي ـت ـكــون ك ــل فــريــق م ــن خـمـســة الع ـب ـيــن ،وتـقــام
المواجهات من مباراتي فــردي وواح ــدة للزوجي،
ف ـي ـم ــا يـ ـح ــدد أه ـل ـي ــة ال ــاع ـب ـي ــن ت ـص ـن ـيــف راب ـط ــة
المحترفين ،علما أن  27العبا مصنفا ضمن األوائل

نادال
عالميا من أصل  30وافقوا على المشاركة.
وأوقـ ـ ـع ـ ــت الـ ـق ــرع ــة م ـن ـت ـخــب ص ــربـ ـي ــا ،ب ـق ـي ــادة
ديــوكــوفـيـتــش ،فــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،الـتــي تقام

فيدرر
مـبــاريــاتـهــا فــي بــريــزبـيــن ،وتـضــم فــرنـســا وجـنــوب
إفريقيا وفريقا يعلن عنه الحقا.
ويـلـعــب مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ،ب ـق ـيــادة ن ـ ــادال ،في

المجموعة الثانية ،التي تقام مبارياتها
فــي بـيــرث ،وتضم الـيــابــان وجورجيا
وف ــريـ ـق ــا ي ـع ـل ــن ع ـن ــه الح ـ ـقـ ــا ،فـيـمــا
تلعب سويسرا مــع نجمها فيدرر
بالمجموعة الثالثة فــي سيدني،
إل ــى جــانــب بـلـجـيـكــا وبــريـطــانـيــا،
بقيادة أنــدي م ــوراي وفــريــق يعلن
عنه الحقا.
وسـيـتــم تـحــديــد هــويــة المنتخبات
الخمسة المتبقية بناء على تصنيف أفضل
العبيها في ترتيب رابطة المحترفين بحلول الموعد
النهائي للمشاركة في  13نوفمبر المقبل.
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أصحاب المراكز
األول ــى فــي المجموعات الـســت ،إلــى جــانــب أفضل
منتخبين حال في المركز الثاني.
وتـبـلــغ ج ــوائ ــز الـبـطــولــة ال ـجــديــدة  15مليون
دوالر ،وتوفر  750نقطة في التصنيف العالمي
لالعبين في الفردي ،و 250نقطة بالتصنيف
العالمي للزوجي.
وف ـي ـمــا ي ـلــي ال ـم ـج ـمــوعــات وأم ــاك ــن إقــامــة
المباريات:

ديوكوفيتش

دلبلا
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اﻟﻌﻴﺐ اﻷ ﺑ ــﺮز ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
"ﻟﻘﺎﻓﺘﻪ" ،وﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻀﻮﻟﻪ .ﺗﺠﺪه
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺣ ــﺪث ﻳ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ،ﺑ ــﻞ وﻳ ــﺰﻋ ــﺞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
وﻳـ ـﻘـ ـﻠ ــﻖ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ و"ﻳـ ـ ـ ـ ــﺰن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ"
ﻟﺘﻔﺼﺢ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
آﺧ ــﺮ إﺻ ـ ــﺪار ﻣ ــﻦ ﻟـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻫـ ــﻮ ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ
ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋـﺒــﻮر ﻃــﺎﺋــﺮات
ً
درون أﺟـ ـ ـ ــﻮاء اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ .ﻫـ ــﻞ ﻓ ـﻌــﻼ
ﻋﺒﺮت ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮات أﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻗﺼﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻞ "ﺑﻘﻴﻖ" و"ﺧﺮﻳﺺ"
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻬ ــﺪ أﺣـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ،
ﻋـﻨــﺪ ﺗــﻮاﺟــﺪه ﻣـﺼــﺎدﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ؟ أم أن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ؟
ﺻﺮاخ ﺷﻌﺒﻲ وزﻋﻴﻖ ﻳﺮﺑﻚ أﻋﺘﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت" :أﻋﻄﻮﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث.
ﻻ ﺗ ـﺘــﺮﻛــﻮﻧــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺎﺋ ـﻌــﺎت واﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر
اﻟـﻤـﻀـﻠـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗ ــﺪ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﻋـ ــﺪاء اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ" .وأﺳـﺌـﻠــﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ:
أﻳﻦ رادارات اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ أﻳﻦ ﺻﻮارﻳﺦ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﻫﺬه
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻧﻘﺎﻃﻨﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻛﺤﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻨﺎ
ﺣﻴﻨﺬاك؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ؟ أﻳﻦ؟ ﻣﺘﻰ؟ ﻛﻴﻒ؟
وﻋـ ـﺸ ــﺮات ﻣ ــﻦ ﻋ ــﻼﻣ ــﺎت اﻻﺳـﺘـﻔـﻬــﺎم
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺦ "أﺟﺪﻋﻬﺎ
راس" ﺑﺎﻟﺼﺪاع اﻷوﻟﻤﺒﻲ.
وﻣـ ـ ــﻊ ﻛـ ــﻞ ﻫـ ـ ــﺬا ﻧـ ـﺠ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ،
ﺑ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻮر ،ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ
اﻟﺼﻤﺖ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﺠﻢ
ﻛ ـ ُـﻞ اﻷﺳـ ـﺌـ ـﻠ ــﺔ ،وﺗ ـﻘ ـﻤ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻓ ـﻀ ــﻮل،
وﺗﺴﻘﻂ ﻛﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻮ ردت
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑ ـﺴــﺆال واﺣـ ــﺪ" :اﻧ ــﺖ ﺷ ـﻜــﻮ؟"،
ّ
وﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻴﻖ ﻣــﻦ ﺻﺪﻣﺘﻪ ،ﺗﺬﻛﺮه
وﻫـ ــﻲ ﺗ ــﺮﻓ ــﻊ ﺳ ـﺒــﺎﺑ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ وﺟ ـﻬــﻪ:
"اﺣﺘﺮم ﻧﻔﺴﻚ واﺳﻜﺖ ،اﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
دﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ" ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺎل أﺣــﺪ اﻟ ــﻮزراء
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.

ﻓﻴﺘﻨﺎم ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻟﺤﻢ اﻟﻜﻼب
ﺣﺚ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ
ﺗﺸﻲ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻔﻴﺘﻨﺎم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول ﻟﺤﻮم اﻟﻜﻼب ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻓﺎن ﺗﻲ ﻫﻮي ﺗﺮان ،رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ
ﺗﺸﻲ ﻣﻴﻨﻪ ،أﻣﺲ" :ﻫﺬه ﻧﺼﻴﺤﺔ ،إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ً
أﻣﺮا ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻦ أي ﻏﺮاﻣﺎت".
وذﻛ ــﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ،أن ﺗـﻨــﺎول ﻟﺤﻢ
ً
ً
اﻟﻜﻼب ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ
ً
أن أﻛﻞ اﻟﻜﻼب ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﻣﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻮم
ً
ً
ﻟﻢ ﺗــﺪرج أﺑــﺪا رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻐﺬاء ﻟﻠﺒﺸﺮ.
وﺻ ـ ـ ـ ـ ﱠـﺮح رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺳــﻼﻣــﺔ
اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓ ــﺎم ﺧ ــﺎن ﻓﻮﻧﻎ
ﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﺎول ﻟﺤﻮم
اﻟﻜﻼب اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟــﻺﻧ ـﺴــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أن
اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺴﻤﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻜﻼب ﺗﻬﺪد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ً
أﻳﻀﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ً
ﻃﻴﺮ اﻟﻌﻘﻌﻖ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻨﺎ

ذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ،
ً
ً
أﻣ ــﺲ ،أن رﺟ ــﻼ ﻣـﺴـﻨــﺎ ﺗــﻮﻓــﻲ ﻓﻲ
ﺣـ ـ ــﺎدث دراﺟ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﺤــﺎوﻟ ـﺘــﻪ
اﻟ ـﻬــﺮوب ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ ﻃـﻴــﻮر اﻟﻌﻘﻌﻖ
ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺪﻧﻲ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،ﻧﻘﻼ
ً
ﻋــﻦ ﺷـﻬــﻮد ،إن اﻟــﺮﺟــﻞ ) 76ﻋﺎﻣﺎ(
ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﻞ دراﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪﻣﻪ
اﻟﻄﺎﺋﺮ أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻧﺤﺮاﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ" :أﻛ ــﻞ ﻟـﺤــﻢ اﻟ ـﻜــﻼب ﻟﻴﺲ
ﻋﺎدة ﺟﻴﺪة ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﻲ".
وأﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﺤﻮم اﻟﻜﻼب
ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺣﻤﻼت اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻜﻼب ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﺘﻞ وأﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻛﻠﺐ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓــﺈن ﺗـﻨــﺎول ﻟـﺤــﻮم اﻟـﻜــﻼب أﻛﺜﺮ
ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﻮي ،اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﺤﻮم اﻟﻜﻼب ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ  500أﻟﻒ ﻛﻠﺐ وﻗﻄﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﻮ أﻟﻒ ﻣﻄﻌﻢ وﻣﺘﺠﺮ ﺗﺒﻴﻊ ﻟﺤﻮم
ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.
)د ب أ(

ﱠ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ أﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم
ُ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺰواﻳﺎ ﻓﻲ ُ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ،ﻓﻮﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ أدﻟﻲ ﺑﺪﻟﻮي ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ اﻷﻛﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك
ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎس ،وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻓﻼ ﺗﻠﻘﻰ أدﻧﻰ ﺻﺪى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ...ﻓﻠﻌﻞ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬه ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﻨﺪ
وزارة اﻟﺸﺆون ،وﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
***
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ
ً
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻓــﺈن ذﻟــﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﺻ ــﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ إﻗ ــﺮاره ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ دون ﻣﻌﻮﻗﺎت
ﺗﺮﻫﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
***
ـﺮار ﻟــﺪى وزارة اﻟـﺸــﺆون ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﱠ
• وﻫﻨﺎك ﻗـ ٌ
رﺑــﺎت اﻟﺒﻴﻮت
ُ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺎوزن ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ،ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﻦ
ً
ً
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٥٩٥دﻳﻨﺎرا ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 -٢ﺷﻬﺎدة ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
 -٣ﺳﺠﻞ ﻋﻘﺎري ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل.
 -٤إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰواج ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل )إﻋﻼم رﺳﻤﻲ(.
 -٥ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
 -٦ﺷﻬﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻞ راﺗﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ.
 -٧اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ.
 -٨اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ.
 -٩ﻋﺪد  ٣ﺻﻮر.
وﻫﻨﺎك ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ.
***
ُ
• وﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻮﻏﻪ ،وإن ﻛﺎن
ﺑﻤﻘﺪور وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد
ُ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،دون أن ﺗﺮﻫﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة.
ً
• ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ،أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟـﺸــﺮوط ﺷﺮﻃﺎ أرﺟــﻮ ﻟﻮ أن
وزارة اﻟﺸﺆون أﻋﺎدت ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ُﻳـﻄـﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻘـ ﱠـﺪم ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ــﺬي ﺿﻤﻨﺘﻪ ﻟﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ أن ﺗـﻘـ ﱢـﺪم ﻟ ــﻮزارة اﻟـﺸــﺆون
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﺪد ﺳﻔﺮاﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد،
ُ
ﻓﺴﻴﺨﺼﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ،
وإذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوزت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،
ً
ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻔﺮﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳــﺎم ،ﻓﺈن اﻟــﻮزارة ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم ...وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت أﻳﺎم اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.
***
ﱢ
اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﺤﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ،واﻟﺬي
• ﻓﻤﺎ اﻟﻤﺒﺮر ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺮط
ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻗﺮرﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ؟!
ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أﻧﻬﺎ أﻣﻀﺖ ﻓﺘﺮة ﻣﻊ أﺣﻔﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺛﻢ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ وزارة
اﻟﺸﺆون ...ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ُﺗﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﱠ
أﻗﺮه ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ؟!
أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال.

ً
ﻧﺴﻲ ﻃﻔﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن ،أن "اﻟــﺮﺟــﻞ
اﺻ ـﻄ ــﺪم ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﺴ ـﻴــﺎج ،ﻣﻤﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض،
وإﺻ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﺑ ـﺠ ــﺮوح ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮة ﻓﻲ
ً
اﻟــﺮأس" .وﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﻮا إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ ،وﺗﻮﻓﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ وﻟﻮﻧﻐﻮﻧﻎ،
ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮ ﺳﺎوث
)د ب أ(
وﻳﻠﺰ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث.

ذﻛ ــﺮت اﻟـ ﱡـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ،
ً
أﻣـ ــﺲ ،أن اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ ﺗ ـﻘــﻮم ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺒ ــﻼد ،ﻋـﻘــﺐ اﻟـﻌـﺜــﻮر
ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻔــﻞ ) 3ﺳ ـﻨــﻮات( ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ُ
ﺣــﺮﺟــﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗــﺮك ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ذﻛﺮت أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ
أﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺧﺬ

ﺳــﺎ ﺋــﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ،
اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ .وأﺳ ــﺮﻋ ــﻮا إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻜــﺎن،
واﻛﺘﺸﻔﻮا أن اﺑﻨﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻤﻰ
واﻟ ـﻨ ـﻌ ــﺎس واﻟ ـﺼ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺮارﻳــﺔ
واﻟ ــﺬﻋ ــﺮ .وﻧـﻘـﻠــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺴــﺎﺋــﻖ أﻧــﻪ اﻋﺘﻘﺪ
أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﺎدروا اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
وأوﺿــﺢ أﻧــﻪ ُ
"ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ أن
ً
اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ"
)د ب أ(

ً
ً
ﺣﻀﺎرة اﻹﻧﻜﺎ ﺗﻬﺪم ﻓﻨﺪﻗﺎ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

أﻣــﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﻴﺮوﻓﻲ ﺑـﻬــﺪم ﻓﻨﺪق
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺷﻴﺮاﺗﻮن ﻓﻲ ﻛﻮزﻛﻮ أدى
ﺗﺸﻴﻴﺪه إﻟــﻰ ﺗــﺪاﻋــﻲ ﺟ ــﺪران ﻟﺤﻀﺎرة
اﻹﻧﻜﺎ ﻋﺎﺋﺪة إﻟــﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد
ﻓﻲ ّ
ﺣﻲ ﻣﺪرج ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.
ً
وﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﺪا ﻟﺸﺪ اﻟﺤﺒﺎل
ً
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺎﺋـﻤــﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث

ﺳ ـﻨــﻮات ﺑـﻴــﻦ ُﺳـﻠـﻄــﺎت ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻛــﻮزﻛــﻮ،
اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرة اﻹﻧ ـﻜــﺎ،
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻴﺮو ،وﺷﺮﻛﺔ "آر
آﻧــﺪ ﺟﻲ ﺳــﺎك" اﻟﺒﻴﺮوﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ
ﻛﻠﻔﺖ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻔﻨﺪق.
وأﻣـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﺘــﺮﻣ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺪران
اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻋﺖ ﺧﻼل إﻋﻤﺎر اﻟﺒﻨﺎء ،ﺣﺘﻰ
ﻟ ــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ "اﻷﺿ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـﺘــﻲ ﻟـﺤـﻘــﺖ ﺑﻬﺎ

ﻻ ﺗـﻘـ ﱠـﺪر ﺑﺜﻤﻦ" ،وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻗــﺎل ﻛــﺎرﻟــﻮس
ﺳﻮﻣﻮﻛﻮرﺳﻴﻮ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﻮزﻛﻮ ،اﻟــﺬي
ادﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺪق ،اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ
ﻃ ــﻮاﺑ ــﻖ ،ﺷـﻴــﺪ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ
ﻋﺎدة ﻋﻠﻮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ .وﻛﺎﻧﺖ
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.2

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ،أوﻗﻔﺖ ﺳﻨﺔ
 2016أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﺣﻲ ﻛﻮزﻛﻮ اﻟﺸﺎﺳﻊ اﻟﻤﺪرج ﺳﻨﺔ 1983
ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.
ووﻓـ ــﻖ اﻟ ـ ﱡـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت ،ﻫ ــﺪﻣ ــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء ات اﻟﺠﺪران اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻣﻦ دون إذن ﺑﻴﻦ  2012و .2014وﻋﻼﻣﺔ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

"ﺷ ـﻴ ــﺮاﺗ ــﻮن" ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟـﻔـﻨــﺎدق
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﻣﺎرﻳﻮت إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل" ،اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ.
وﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒﻮر ﻓــﻲ ﻛــﻮزﻛــﻮ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺮو ﻟـﻠـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ ﻗـﻠـﻌــﺔ ﻣــﺎﺗـﺸــﻮ
ﺑﻴﺘﺸﻮ.
)أ ف ب(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

د .ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

وﻓﻴﺎت
ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎرك

إﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ

أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺴﺪرة

أرﻣﻠﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻃﺮاد اﻟﻄﺮاد

 88ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
اﻟ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ــﺔ ،ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ دﺳ ـ ـﻤـ ــﺎن،
اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :اﻟـ ـﻈـ ـﻬ ــﺮ ،ق ،3ش،4
ج  ،2م  ،13ت،99734950 :
23838358
 80ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ق  ،1 0ش  ،1 1 2م  ،3 7ت :
99646445
 75ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
دﻳـ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣ ــﻮم ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن
اﻟـ ـﻄ ــﺮاد ،ﺳ ـﻠ ــﻮى ،ق ،3ﺷ ــﺎرع
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ــﺪ اﻷﻗـ ـ ـﺼ ـ ــﻰ ،م،198
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،5ﺷﺎرع
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ج ،49م ،21ت:
55009999 ،60000105

ﻫﺸﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻠﻮم

 56ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ،اﻟــﺮﻣـﻴـﺜـﻴــﺔ،
ق ،3ﺷـ ـ ــﺎرع ﻃ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻐ ـﻠــﻲ،
اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ،
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،9ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ
زﻳﺪ ،ج ،93م ،38ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاﺋﺮي
اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ت99003002 :

ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ

 74ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﻳ ـﺸ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺑﻨﻴﺪ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎر ،اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺰﻳﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﻨﻴﺪ ا ﻟ ـﻘــﺎر) ،ﻓﺘﺮة
اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ( ،ت،99078929 :
99070588

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:14

اﻟﻌﻈﻤﻰ 42

اﻟﺸﺮوق

05:33

اﻟﺼﻐﺮى 25

اﻟﻈﻬﺮ

11:43

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:12

ً
 01:42ﻇ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻤﻐﺮب

05:51

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  07:44ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:09

 08:10ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

