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نائب األمير يستقبل الدعيج ومحمد الصباح والخراز

األمير يعزي ملك البحرين
في وفاة عبدالله بن سلمان

سموه التقى وكالء «الشؤون» وسفير الجزائر

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
ببرقية تعزية إلى ملك البحرين
حـ ـم ــد بـ ــن ع ـي ـس ــى آل خ ـل ـي ـفــة،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه بـ ــإذن ال ـلــه تـعــالــى
الشيخ عبدالله بــن سلمان بن
أحـمــد بــن محمد بــن عيسى آل
خـلـيـفــة ،ســائــا س ـمــوه الـمــولــى
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
الجميع جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ببرقيتي
تعزية مماثلتين.

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األم ـي ــر ولــي
العهد الشيخ ن ــواف األحـمــد ،بقصر
السي ـ ـ ـ ــف ،صـ ـبـ ــاح أ م ــس ،الشـ ـ ـ ـيـ ـ ــخ
د .إبراهيم الدعيج ،والشيخ د .محمد
الصباح.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،وزيـ ــر ال ـش ــؤون
االجتماعية سعد ال ـخــراز ،حيث قدم
لسموه وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز
شـ ـعـ ـي ــب وال ــوكـ ـيـ ـلـ ـي ــن ال ـم ـس ــاع ــدي ــن
بالوزارة عبدالعزيز المطيري وسالم
الرشيدي وذلك بمناسبة تعيينهم في
مناصبهم الجديدة.
كما استقبل سموه ،سفير الجزائر
ل ــدى ال ـكــويــت عـبــدالـحـمـيــد ع ـبــداوي
وذل ــك بمناسبة انـتـهــاء م ـهــام عمله
سفيرا لبالده.
حـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس الـمــراســم
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك الصباح.

الجراح بحث العالقات
الثنائية مع سفير
المملكة المتحدة
استقبل وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ
علي الجراح ،في مكتبه
بقصر السيف ،صباح
أمس ،وبحضور نائب
وزي ــر ش ــؤون الــديــوان
األميري الشيخ محمد
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،س ـف ـي ــر
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت مــاي ـكــل
دافنبورت.
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
اس ـت ـع ــراض ال ـعــاقــات
ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
بين البلدين والشعبين
الـشـقـيـقـيــن والـقـضــايــا
ذات االهتمام المشترك.

ً
نائب األمير مستقبال محمد الصباح أمس

المبارك يستقبل الخراز ووكالء «الشؤون» الجارالله يترأس اجتماع «دعم التعليم بالصومال»
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك ،في قصر السيف ،أمس،
وزير الشؤون االجتماعية سعد
الخراز ،حيث قدم لسموه وكيل
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ش ـع ـيــب ،والــوك ـيــل
المساعد للتطوير والتخطيط
اإلداري عـبــدالـعــزيــز المطيري،
وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـعــاون
سالم الرشيدي ،وذلك بمناسبة
تـ ـعـ ـيـ ـيـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ـ ــي مـ ـن ــاصـ ـبـ ـه ــم
الجديدة.

ع ـ ـق ـ ــدت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـم ـك ـل ـف ــة
بـ ــاإلعـ ــداد ل ـمــؤت ـمــر الـمــانـحـيــن
ل ــدع ــم الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـصــومــال،
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـق ــد ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
اجـتـمــاعــا أم ــس بــرئــاســة نائب
وزيــر الخارجية رئيس اللجنة
خالد الجارالله.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـحــديــد
م ــوع ــد ل ـع ـق ــد ال ـم ــؤت ـم ــر خ ــال
ال ـعــام الـمـقـبــل ،ووض ــع خريطة
طريق للتحرك لوضع اللمسات
األخيرة لعقده.
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع كـ ــل مــن
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـمـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـس ـف ـي ــر
ضـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــران ،وم ـس ــاع ــد
وزير الخارجية لشؤون الوطن
العربي السفير فهد العوضي،

ً
المبارك مستقبال وزير ووكالء الشؤون أمس

«األشغال» تدرس تخصيص بعض القطاعات
بوشهري :تشمل «المركز الحكومي» و«الهندسة الصحية»
●

سيد القصاص

أك ــدت وزي ــرة األش ـغــال العامة
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان
د .ج ـنــان بــوش ـهــري أن ــه ال مــانــع
ل ــدى وزارة األش ـغ ــال مــن دراس ــة
تخصيص قطاع المركز الحكومي
وض ـ ـبـ ــط الـ ـ ـج ـ ــودة واألبـ ـ ـح ـ ــاث،

وقطاع شؤون الهندسة الصحية.
وأشـ ـ ـ ــارت ب ــوشـ ـه ــري ،ف ــي ك ـتــاب
بعثته إلى وزيرة الدولة للشؤون
االق ـت ـص ــادي ــة ،رئ ـي ـســة الـمـجـلــس
األعلى للتخصيص مريم العقيل،
وحصلت «الجريدة» على نسخة
منه ،إلى أن هناك بعض المشاريع
التي تم التنسيق فيها بين وزارة

«الطرق» :تطوير الدائري األول يتجاوز %84
أن ـجــزت الهيئة الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل الـبــري
 84.76في المئة من مشروع تطوير طريق الدائري
األول الـســريــع ،دسـمــان وش ــارع عبدالله األحمد
«المرحلة الثانية».
وذك ــرت مـصــادر وزارة األشـغــال ،لـ«الجريدة»،
أن الهدف من المشروع تسهيل الحركة المرورية
وتحقيق انسيابية في الدائري األول ،موضحة أنه

يشمل إنشاء  3تقاطعات حرة ،و 5جسور سيارات،
و 3أنفاق ،وجسرين للمشاة .وبينت أن المشروع
يشمل أعمال البنية التحتية وتجديد شبكة الهاتف
والمياه والكهرباء ،والصرف الصحي ،وصرف مياه
األمـطــار ،وإنشاء وتجديد شبكة إنــارة الشوارع،
وإشارات المرور ،مع توسعة الطريق الحالي في
االتجاهين ،مع هدم وإعادة إنشاء مسجد المطبة.

ريم الخالد :ملف األميركتين
يحظى باهتمام «الخارجية»
●

ناصر الخمري

أشادت مساعدة وزير الخارجية لشؤون األميركتين ،ريم الخالد،
بالتقدم الكبير في العالقات الكويتية مع دول األميركتين ،مؤكدة
أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في السياسة الخارجية للبالد.
وقالت الخالد ،في تصريح للصحافيين على هامش مشاركتها
في حفل سفارة بيرو ،أمس األول ،حول زيارة مدير إدارة أمن النقل
األدميرال ديفيد بيكوسكي للكويت ،إن تلك الزيارة جاءت لتوقيع
اتفاقيات في مجال الطيران المدني والجمارك ،والتي تؤكد وتعزز
الجهود المتواصلة في أمن مطار الكويت الدولي.
وحــول ما تــردد عن إنشاء نقطة لــدائــرة الهجرة األميركية في
مطار الكويت ،نفت الخالد تطرق الطرفين لمثل هذه االتفاقيات
في الوقت الحالي.
وعن تعيينها سفيرة للكويت في كندا ،أكدت سعيها لتطوير
الـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،مــوضـحــة أن مـلــف التعليم وش ــؤون الطلبة
المغتربين سيكون ضمن الملفات المهمة والحيوية التي سيتم
التركيز عليها خــال فترة وجــودهــا ،خصوصا أن هناك عــددا ال
بأس به من الطلبة الكويتيين الدارسين في كندا.

«المواصالت» و«مايكروسوفت»:
بدء تحديث بيئة تطوير البرمجيات
●

يوسف العبدالله

عقدت وكيلة وزارة المواصالت م .خلود الشهاب ،اجتماعا مع
المدير اإلقليمي للتحول الرقمي في شركة مايكروسوفت الشرق
األوس ـ ــط أح ـمــد ف ـ ــراج ،بـحـضــور مـسـتـشــارة وك ـيــل ال ـ ــوزارة حـنــان
الشميمري ،وذلك في إطار توطيد الشراكة بين الوزارة والشركة بشأن
مبادرات التحول الرقمي ونقل الخبرات والتدريب.
واتفق الطرفان في االجتماع على البدء في تحديد احتياجات
الــوزارة لتحديث بيئة تطوير البرمجيات باستخدام تكنولوجيا
الحوسبة ،باالضافة الى وضع خطة تدريب لموظفي نظم المعلومات
ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال من منتسبي الوزارة لترجمة
خطة التحول الرقمي بما يتماشى مع أولويات الوزارة.
يذكر أن الشركة خصصت فريق عمل من جانبها تحت رعاية
المدير العام لمكتب مايكروسوفت الكويت م .عــاء الدين كريم،
للبدء في تنفيذ البنود التي تم االتفاق عليها بين «مايكروسوفت»
والوزارة.

األشغال العامة ،وهيئة مشروعات
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والخاص.
وأضافت ان من تلك المشاريع
مـ ـش ــروع ــي ت ـن ـق ـيــة أم ال ـه ـي ـمــان
وم ـ ـش ـ ــروع م ـح ـط ــة ت ـن ـق ـي ــة كـبــد
الشمالية وا لـشـبـكــات المرتبطة
بهما ،وفقا لنظام « ،»PPPومشروع
توسعة محطة تنقية الصليبية،
وهـ ـ ــو جـ ـ ــار وفـ ـ ــق ن ـ ـظـ ــام ،BOT
لذلك رأت ال ــوزارة أن تتم دراســة
تخصيص تلك القطاعات.
يذكر أن مشروع دراسة وتنفيذ
وت ـص ـم ـي ــم وت ـش ـغ ـي ــل وت ــوس ـي ــع
م ـح ـط ــة ت ـن ـق ـي ــة كـ ـب ــد واألع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـك ـم ـل ــة لـ ـه ــا ي ـش ـم ــل ت ــوس ـع ــة
المحطة لزيادة قدرتها اإلنتاجية
من  180ألف متر مكعب يوميا إلى
 270ألفا ،كما يتضمن المشروع
إن ـشــاء مـحـطــة تـغــذيــة كهربائية
جديدة واستخدام أنظمة الطاقة

ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة .وأف ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
بأنه تــم إع ــداد العقد النموذجي
للمناقصة ،واستيفاء مالحظات
«الفتوى والتشريع».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
مـ ـش ــروع تـنـقـيــة م ـي ــاه صـ ــرف أم
ال ـه ـي ـم ــان يـ ـه ــدف إل ـ ــى ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى كـ ـف ــاءة ال ـم ـح ـطــة وخ ـطــوط
الصرف التابعة لها ،وتدعيمها
وتـ ـط ــوي ــره ــا وعـ ـ ــاج ال ـم ـش ــاك ــل
الفنية التي تحدث بها على مدار
الساعة ،الستمرار خدمات البنية
التحتية األساسية والحفاظ على
ال ـب ـي ـئــة بــالـمـنـطـقــة ،وت ــم تــوقـيــع
ات ـفــاق ـيــة االس ـت ـث ـمــار ب ـيــن وزارة
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة وال ـم ـس ـت ـث ـمــر
الفائز بالمشروع ،وإعالن إنشاء
ش ــرك ــة ال ـت ـح ــال ــف ،وبـ ـ ــدء إعـ ـ ــداد
ٔ
ال ــوث ــائ ــق ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـتــاس ـيــس
شركة المشروع حسب اإلجراءات
المعمول بها.

ً
الجارالله مترئسا اجتماع لجنة دعم التعليم في الصومال أمس
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
ال ـس ـف ـيــر اي ـه ــم ال ـع ـم ــر ،ووك ـي ــل
وزارة التربية سعود الحربي،

الخضر استقبل
آمر الكلية
الجوية اإليطالية
استقبل رئيس األركان
ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش ال ـفــريــق
الـ ـ ــركـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ال ـخ ـض ــر
بمكتبه ،أمــس ،آمر الكلية
الجوية اإليطالية العميد
ط ـيــار ب ــاول ــو تــارانـتـيـنــو،
يرافقه الملحق العسكري
الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار فـ ـيـ ـت ــو
كــراكــاس ،والــوفــد المرافق
له بمناسبة زيارته للبالد.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء
م ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــال ـ ـجـ ــوانـ ــب
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،وس ـ ـب ـ ــل
تطويرها وتعزيزها بين
البلدين.
حضر اللقاء آمر القوة
الـجــويــة ال ـلــواء ركــن طيار
عدنان الفضلي.

ورئـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة الـتـنـظـيـمـيــة
لـ ـم ــؤتـ ـم ــر دعـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم فــي
الصومال الدكتور غانم النجار،
وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون

المالية في وزارة التربية يوسف
النجار.

محافظ العاصمة :خدمة الوطن
تاج على رؤوس المخلصين
َّكرم الموظفين المتميزين في األمن والبلدية

أكد محافظ العاصمة ،الشيخ طالل الخالد ،أن «اتقان العمل
قيمة دينية وإنسانية أصيلة تبعث على الفخر واالعتزاز بمن
ً
يتصف ب ـهــا» ،مـشـيــدا «بـجـهــود مــوظـفــي ف ــرع بـلــديــة محافظة
العاصمة ورجــال األمــن ،إلخالصهم في خدمة الوطن وأدائهم
لمهامهم المنوطة بهم».
ولـفــت الـخــالــد ،فــي تصريح صحافي ،على هــامــش تكريمه
الـمــوظـفـيــن الـمـتـمـيــزيــن ف ــي ف ــرع بـلــديــة ال ـعــاص ـمــة ،ومــديــريــة
أمــن محافظة الـعــاصـمــة ،بحضور عــدد مــن الـقـيــادات األمنية
ومـســؤولــي دي ــوان عــام المحافظة ،إلــى أن «المحافظة ستظل
ترعى الموظفين المخلصين في أعمالهم في شتى القطاعات،
باعتبارهم نموذجا مشرفا ُي ِّ
عول عليه الوطن في رفــع رايته
خفاقة في شتى الميادين».
ً
خدمة الوطن ُيعد تاجا على رؤوس
وقــال إن
«التفاني في ً ُ
ً
المخلصين وميراثا عظيما نخلفه ألبنائنا ،ليظلوا على عهد
ً
حب الوطن باقين» ،موضحا أن «المحافظة تأخذ بعين االعتبار
ً
ضرورة تكريم كل مبدع ومجتهد ،ليبقى قدوة ألقرانه ومبعثا
على العطاء».
َّ
وبين أن «المحافظة ستظل تتابع عن كثب جهود الموظفين
المخلصين في مختلف قطاعات العمل ،لتكريمهم وتحفيزهم
على بذل المزيد من الجهد والعطاء».

ندوة «الحقوق» :منع النواب واألساتذة من مزاولة المحاماة مخالف
برد القانون
• المال :نستغرب منعنا
ممارسة المهنة ونطالب ً
سي َ
• العبدالله :القانون ُ
عرض على المجلس مجددا للتصويت عليه
●

فيصل متعب

اس ـ ـت ـ ـغـ ــرب م ـ ـحـ ــاضـ ــرو ن ـ ــدوة
«قــانــون المحاماة الجديد» ،التي
أقـيـمــت ف ــي كـلـيــة ال ـح ـقــوق أم ــس،
منع نواب مجلس األمة وأساتذة
ال ـقــانــون مــن مـمــارســة الـمـحــامــاة
بسبب القانون الجديد ،الفتين إلى
أن هناك خلال في صياغة الئحته،
مطالبين بإعادته بمرسوم مسبب.

تزاحم التشريعات
فــي الـبــدايــة ،أب ــدى النائب بدر
ال ـمــا تـعـجـبــه م ــن عـمـلـيــة تــزاحــم
ً
التشريعات في مجلس األمة ،الفتا
إلى أن الجلسة الواحدة أصبحت
تشهد مناقشة  10قوانين وترسل
التقارير قبلها بـ 16ساعة ،رغم أن
الالئحة تنص على أن ترسل قبل
 24ساعة ،الفتا إلى أن هناك خلال
ً
في صياغة التشريعات ،مستغربا
في الوقت نفسه ما تضمنه قانون
المحاماة الجديد ،من منع نواب
مجلس االمة من مزاولة المحاماة.
وطـ ــالـ ــب الـ ـم ــا ب ـ ــرد ال ـق ــان ــون
بمرسوم مسبب ،وإن لم يحدث هذا
فسوف يتم اللجوء إلى المحكمة
ً
الدستورية ،مبينا «نجد البعض
من النواب في مجلس االمة نادما
عـلــى الـتـصــويــت ،ون ـجــد البعض
حينما وافق على تعديل على مادة
 ١٢من القانون قال رأيتهم رفعوا
أيديهم ورفعت يدي».
وأشار إلى ان قانون المحاماة
فيه مكاسب ،ولكن فيه انحرافات
تشريعية سيئة جــدا ،وأصبح به

ت ـغـ ّـول عـلــى االس ــات ــذة المحامين
من كلية الحقوق بجامعة الكويت،
مبينا ان اخطرها هي اقتراحات
المداوالت الثانية التي قد ال تكون
لـهــا عــاقــة بصياغة ال ـنــص ،كما
حـصــل فــي ال ـف ـصــول التشريعية
السابقة.
وأك ـ ــد ال ـم ــا أن ح ـظــر م ــزاول ــة
اعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس االم ـ ـ ـ ــة لـمـهـنــة
الـ ـمـ ـح ــام ــاة هـ ــو مـ ــن عـ ـي ــوب ه ــذا
القانون.

مثالب
من جهته ،قال المحامي حسين
العبدالله ،إن اللجنة التشريعية
وقعت في مثالب ،تتضمن خلال في
المداولة االولــى خــال التصويت
على بند «يجوز ألعضاء مجلس
االم ــة مـمــارســة مـهـنــة الـمـحــامــاة،
ول ـكــن ال ي ـجــوز لـهــم أن يترافعو
بقضايا ضد الحكومة أو يقدموا
استشارات ضد الحكومة» ،وهذا
ما ورد في المداولة االولى ،ولكن
مــا جــاء فــي الـمــداولــة الثانية هو
أنــه يحظر على ال ـنــواب ممارسة
مهنة الـمـحــامــاة ،وه ــذا التعديل
لم تتم صياغته ولم يعرض على
الـمـجـلــس ،وهـ ــذه الـمـشـكـلــة واق ــع
فيها المجلس إلــى اآلن ،وسيتم
ً
التصويت مجددا على القانون من
قبل المجلس.
وتــابــع العبدالله« :انـنــا نهيب
ب ــأس ــات ــذة ال ـح ـقــوق أن يـحـشــدوا
لتنبيه نواب مجلس األمة إلى عدم
الموافقة على هــذا التعديل ،النه
سيعرض للتصويت في الجلسة

متحدثو ندوة كلية الحقوق
االفتتاحية للمجلس» ،الفتا إلى أن
«صناعة التشريع اليوم داخل دولة
الكويت من سيئ إلــى أســوأ ،وقد
صــدرت العديد من األحكام بعدم
دستورية كثير من القوانين ،ونجد
أنـنــا نـقــع فــي سـقـطــات تشريعية
أك ـب ــر تـتـمـثــل بـ ــأن ه ـن ــاك أخ ـطــاء
ف ــي الـتـصــويــت وتـنـفـيــذ الــائـحــة
الداخلية ،وع ــدم وج ــود وعــي في
عجلة وصناعة التشريع».
وأكـ ــد أن ال ــوض ــع ال ـحــالــي في
ـزر
مـهـنــة ال ـم ـحــامــاة ه ــو وض ــع م ـ ٍ
وسيئ ،وجعل ممارسة المحاماة
مـهـنــة يـمــارسـهــا مــن ال مـهـنــة لــه،
وش ـ ـهـ ــادات ال ـح ـق ــوق ت ـع ـطــى من
ً
ك ـل ـيــات غ ـيــر م ــؤه ـل ــة ،ف ـض ــا عن
إدخال خريجي الشريعة وهم غير
مؤهلين مــن الـنــاحـيــة القانونية
والعملية واإلجــرائ ـيــة لممارسة
ً
المهنة ،وبالتالي أصبحوا عبئا،
والب ـ ـ ــد م ـ ــن إص ـ ـ ــاح االع ـ ــوج ـ ــاج
الحاصل.
وأوض ـ ــح ان ال ـت ـعــديــات الـتــي
حـ ــدثـ ــت ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ت ـل ـبــي
احـتـيــاجــات مـمــارســي المحاماة،

ً
واصـ ـف ــا إيـ ــاه ب ــأن ــه «م ـخ ـيــب جــدا
ل ــأم ــال ،وأن ـ ــه ال ي ـق ــدم أي شــيء
نحتاج إليه».
وأردف العبدالله أن «النقص
الـتـشــريـعــي ال ـم ــوج ــود ف ــي مهنة
ال ـم ـحــامــاة ج ـعــل ه ـن ــاك إمـكــانـيــة
لـتــأجـيــر الـمـكــاتــب لـلـغـيــر ،بحيث
نجد من يأتون من المهن النظيرة
ويــؤجــرون ،إضــافــة إلــى استفادة
أص ـ ـحـ ــاب ال ـج ـن ـس ـي ــات األخـ ـ ــرى
ً
والتعاقد مع اآلخرين» ،مؤكدا أن
هذه تعتبر ُسبة لمهنة المحاماة
التي يتعين عليها أن تكون لها
ال ـت ــزم ــات وم ـســؤول ـيــة ،بـحـيــث ال
يـقـبــل بــالـعـقــل وال ـم ـن ـطــق أن يتم
تــأجـيــر ه ــذه الـمــؤسـســة المهنية
والقانونية لشخص آخر من باب
تأجير الرخصة.

مادة 12
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح األس ـت ــاذ
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك لـ ـلـ ـق ــان ــون ال ـج ـن ــائ ــي
لألعمال التجارية بكلية الحقوق
ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .حسين

بوعركي أن القانون به مكاسب
كثيرة ،ولكن مادة  12التي تنص
على حظر مزاولة مهنة المحاماة
لـلـنــواب وألس ــات ــذة الـقــانــون هي
محل النزاع ،الفتا إلى ان المادة
لم تقرأ في المجلس.
وبـ ـ ـي ـ ــن بـ ــوعـ ــركـ ــي أن هـ ـن ــاك
حكما مــن المحكمة الدستورية
عــام  2006أكــد ان االث ــر الرجعي
للقانون ال يمكن ان يمس النطاق
الذي يعدل فيه المشرع من مراكز
قانونية اكتملت حلقاتها ،وهذا
الحكم يقطع بـعــدم جــواز المس
بمهنة المحاماة ،سواء العضاء
مجلس االمة او الساتذة القانون.

مخالفات دستورية
ب ـ ــدوره ،ذك ــر أس ـت ــاذ الـقــانــون
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك بـكـلـيــة
الـ ـحـ ـق ــوق ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت د.
فواز الجدعي أن هناك مخالفات
دس ـت ــوري ــة ف ــي طــري ـقــة صـيــاغــة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون تـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــف الـ ــائ ـ ـحـ ــة
الرئيسية ،الفـتــا إلــى أن االج ــراء

ال ـص ـح ـي ــح هـ ــو أن يـ ـت ــم ت ـقــديــم
التعديالت قبل جلسة المداولة
االولى إلبداء اللجنة المتخصصة
وال ـل ـج ـنــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة رأي ـه ـمــا،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــداولـ ـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـن ــاق ــش
التعديالت التي قدمت بالمداولة
االولى.
وأوض ـ ـ ــح ال ـج ــدع ــي أن ه ـنــاك
خـطــأ تشريعيا فــادحــا ب ــأن يتم
اجـ ــراء الـتـعــديــات فــي ال ـمــداولــة
الثانية ،فقد تمت مخالفة الالئحة
ف ــي ص ـي ــاغ ــة ق ــان ــون ال ـم ـحــامــاة
الجديد.

اختبار القبول
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ل ـف ــت أمـ ـي ــن ســر
ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـح ــام ـي ــن ال ـكــوي ـت ـيــة
عـ ــدنـ ــان أب ـ ــل إل ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
تقدمت باقتراح بأن يكون هناك
مـ ــادة خ ــاص ــة الخ ـت ـبــار ال ـق ـبــول،
وأن أي مـتـقــدم للجمعية يرغب
فــي االل ـت ـحــاق بمهنة الـمـحــامــاة
يجب أن يخضع الختبار ودورة
تدريبية ،ويـكــون اإلش ــراف على
االختبار من مؤسسات عدة ذات
ص ـل ــة ،وي ــأت ــي ذلـ ــك ح ــرص ــا مــن
جمعية المحامين على الحيادية.
وفي موضوع مزاولة خريجي
«الشريعة» لمهنة المحاماة ،قال
أب ــل« :اق ـتــرح ـنــا إعـ ــادة الكليتين
الحقوق والشريعة كما كانتا عليه
في السابق ،او إضافة تخصصات
مساندة لكلية الشريعة» ،مشيرا
ال ــى ان الـكـثـيــر مــن الـقــوانـيــن في
مجلس االمة ال تخضع للجوانب
الفنية والقانونية.

داخل العدد

الثالثاء

 15أكتوبر 2019م
 16صفر 1441هـ
العدد  - 4245السنة الثالثة عشرة

www.aljarida.com

كاثرين زيتا جونز تبدي إعجابها
بفرقة «مياس» اللبنانية ص ١٧

المبارك :دعم كامل للقطاع النفطي

اقتصاد

١٤

«لخلق بيئة قادرة على رفع المستوى اإلنتاجي ...ونثق بكوادرنا الوطنية»
ً
• الفاضل :مقبول أن يتراوح سعر برميل النفط بين  50و 70دوالرا
أشرف عجمي

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن هناك
ً
ً
ً
دعما حكوميا كامال لخلق بيئة عمل صحية متطورة قادرة على
ً
ر فــع المستوى اإلنتاجي للمؤسسات النفطية ،معربا عــن ثقته
بالعنصر البشري الكويتي العامل في هذا القطاع.
وصــرح المبارك ،على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الرابع
ً
ً
للنفط وال ـغ ــاز أم ــس األول ،ب ــأن ه ــذا الـمــؤتـمــر يـعــد حــدثــا مهما
للجهات الراغبة في التعرف على فرص االستثمار المتاحة ،وتبادل
الخبرات ،وعرض أحدث التقنيات وآخر اإلنجازات في هذا المجال،
ً
فضال عن االطــاع على أبرز حلول التحديات والعقبات التي قد
تواجه قطاع النفط والغاز.
وأشاد بالمشاركة الكبيرة للشركات الوطنية والعربية والعالمية
ً
واألجنبية والمنظمات الدولية في هذا المؤتمر ،معتبرا أن تلك
ً
المشاركة تأتي تأكيدا للسمعة الجيدة التي وصلت إليها الكويت،
ً
وتجسيدا لمكانتها الرائدة في مجال الطاقة والسلع النفطية.
بدوره ،قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء د .خالد الفاضل،
في كلمة له خالل افتتاح المؤتمر ،إن األسعار المرتفعة للنفط الخام
ً
لن تسمح بوجود استثمارات نفطية ،مضيفا أن «الكويت تسعى
إلى تحقيق سعر معين ،لكن حاجز المستويات يتراوح بين 50
ً
و 70دوالرا ،وهو سعر مقبول ،وإن كنا نطمح إلى استقرار أكبر».
وحول إمكانية اتفاق أعضاء منظمة أوبك على تمديد خفض
َّ
اإلنـتــاج ،قــال الفاضل إن قــرار دول المنظمة ُيتخذ باإلجماع من
خالل االجتماعات السنوية وقرارات لجنة متابعة خفض اإلنتاج،
التي تصدر بناء على إحصائيات ناجمة عن دراسة السوق النفطي
وأسعاره.
١٣

محليات

٠٦

«البلدي» يوافق على
تخصيص «الترفيهية»
للديوان األميري
ً
المبارك مكرما األمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركندو ...ويبدو الفاضل

هايف يستجوب الحجرف من محورين
مخالفة الوزير للشريعة وعدم تنفيذ األحكام القضائية
●

فهد التركي ومحيي عامر

كشف النائب محمد هايف أن استجوابه
ل ــوزي ــر الـمــالـيــة د .نــايــف ال ـح ـجــرف الـمـقــرر
ت ـقــدي ـمــه ال ـي ــوم ي ـت ـكــون م ــن م ـح ــوري ــن هما
مخالفة الوزير ألحكام الشريعة اإلسالمية،
وعدم تنفيذ األحكام القضائية.
وصرح هايف ،أمس ،بأن اجتماع اللجنة
ً
المالية البرلمانية أمس األول لم يثمر شيئا،
ً
مـبـيـنــا أن تـصــريــح رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
صـ ــاح خ ــورش ـي ــد ي ـج ـســد اس ـت ـم ــرار وزي ــر
المالية في عدم تنفيذ وعوده.
وأشار إلى أن الحجرف وعد بتغيير الربا

ال ـم ـحــرم فــي ن ـظــام االس ـت ـبــدال وتـسـبــب في
دخــول شركتين ربويتين ،وهو ما ال يمكن
فرضه على مجتمع مسلم  ١٠٠في المئة.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
باإلنابة د .عــودة الرويعي ،أمــس ،إنه تلقى
ً
اتصاال من سكرتيره بوجود النائب هايف
في المجلس ورغبته في تقديم االستجواب،
ً
مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الحضور إال بعد
انتهاء الدوام.
وأك ــد الــروي ـعــي ،فــي ت ـصــريــح ،أن هايف
ّ
وتفهم عدم
حريص على االلتزام بالالئحة،
إمكانية تسلم االستجواب بعد انتهاء الدوام،
ً
ً
وعلى ذلك سيقدمه غدا (اليوم) ،الفتا إلى أن

ذلــك ال يضعف االستجواب في شــيء ،وأنه
سيستقبله اليوم لتقديمه.
وك ـ ــان خ ــورش ـي ــد قـ ــال أمـ ــس األول عقب
اجتماع اللجنة المالية ،الذي حضره الوزير
ال ـح ـجــرف ووك ـي ــان مــن الـمــؤسـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية« :توصلنا إلى اتفاق
ً
ً
مع الجانب الحكومي ،يتضمن حال وسطا
بـيــن الــرأيـيــن المختلفين بـيــن اإلب ـقــاء على
االستبدال وتخفيض نسبة الفائدة ،وبين
االن ـت ـق ــال إلـ ــى األم ـ ـثـ ــال ،وهـ ــو اإلبـ ـق ــاء على
ً
النظامين معا».
٠٥

الحكومة تطالب بجلسات نيابية
لإلحاطة بإصالحات الطرق واإلسكان
بناء على طلب من وزيرة األشغال وزيرة الدولة
ّ
لشؤون اإلسـكــان د .جنان بوشهري ،كلف مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
التنسيق مع البرلمان لتخصيص جزأين من إحدى
الجلسات المقبلة ،أحدهما إلحاطة األعضاء بما تم
بشأن خطوات الحكومة إلصالح الطرق المتضررة
مــن األم ـطــار ،واآلخ ــر لــإحــاطــة بـتـطــورات مشاريع
اإلسكان والطلبات اإلسكانية واإلجراءات المتخذة
في إطار متابعتها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اج ـت ـمــاع مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أمــس
برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ،الذي استمع فيه
المجلس لشرح من الوزيرة بوشهري والمسؤولين

٠٨

في «األشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري
بشأن إصــاحــات الـطــرق ،مــع عــرض نسب اإلنجاز
التي تمت من بداية األعمال وتجاوزت  ،%61وكذلك
الخطة المستقبلية الموضوعة لصيانة الطرق.
ودعـ ــا الـمـجـلــس إل ــى مـعــالـجــة مـشـكـلــة ال ـصــرف
الصحي وتجمع المياه فــي مدينة صباح األحمد
السكنية ،وكلف الجهات المعنية بموافاة الهيئة
العامة للبيئة خالل أسبوع بجدول زمني يتضمن
مراحل تنفيذ األعمال الالزمة والكفيلة بإنهاء هذه
المشكلة ،على أن توافي «البيئة» مجلس الوزراء بما
ينتهي إليه األمر خالل شهر.
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«الشؤون» :قصر جمع
«الدية» داخل الكويت

قصر العدل

٠٩

واشنطن تنسحب من كل
سورية ...وتحتفظ بالتنف

ُ
تواصل التأييد النيابي لمطالب العاملين
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت نـ ـق ــاب ــة
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي اع ـت ـصــام ـهــا
لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي ،مع
إعالنها تعليقه حتى  28الجاري
كمهلة للعدول عن نظام النوبة
الجديد وإلغائه ،وإال فاإلضراب
عــن الـعـمــل ،اسـتـمــرت ردود فعل
الـنــواب المؤيدة لتلك المطالب،
م ــؤك ــدي ــن رف ـض ـه ــم أي م ـســاس
بــال ـح ـقــوق الــوظ ـي ـف ـيــة والـمــالـيــة
لهؤالء العاملين.
وأع ـلــن الـنــائــب د .عبدالكريم
ال ـك ـن ــدري دع ــم م ـطــالــب مــوظـفــي
النقابة ،في وقت أكد زميله محمد

محليات

شهر لمعالجة تجمع المياه في مدينة صباح األحمد

نقابة «الطيران المدني» تعلق
اعتصامها وتهدد باإلضراب
هايف أن العمل بالطيران المدني
مـ ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـ ـط ـ ــاردة وذات
الطبيعة الـشــاقــة ويـسـتـحــق من
يشغلها زيادة البدالت ال العكس.
أم ــا الـنــائــب نــاصــر الــدوســري
فأعلن دعمه المطالب المستحقة
ل ـهــؤالء الـمــوظـفـيــن ،بينما شــدد
الـ ـن ــائ ــب خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي عـلــى
ضرورة تجاوب اإلدارة معهم.

«الوطني» البنك الكويتي
الوحيد بقائمة أكثر 50
بنكًا أمانًا في العالم

باريس تدرس خطوة مماثلة واألسد الرابح األكبر

استقرار مؤشرات سعيد :ال مجال
البورصة ...والسيولة لإلقصاء بتونس
ترتفع إلى  20مليون مهما كانت درجة
 11االختالف
دينار
٢٢

أكد مسؤول أميركي ،أمس ،أن
جميع القوات األميركية الموجودة
في سورية بدأت االنسحاب ،ومن
ضمنها أ ل ــف عنصر فــي منطقة
ً
ً
العمليات التركية شماال ،موضحا
أن أوام ـ ـ ــر االنـ ـسـ ـح ــاب ال تـشـمــل
ً
 150عـسـكــريــا فــي قــاعــدة التنف
ال ـح ــدودي ــة م ــع ال ـع ــراق واألردن،
والتي يعتبرها مراقبون حيوية
لـنــاحـيــة مــراقـبــة وضـبــط المثلث
الـ ـح ــدودي وك ــذل ــك اإلش ـ ــراف من
ال ـخ ـلــف ع ـلــى أي ت ـحــرك بــاتـجــاه
إسرائيل .وعلى وقع التقدم التركي
ال ـس ــري ــع شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،ال تـجــد
فــرنـســا أمــام ـهــا م ــن خ ـيــار ســوى

سحب قواتها البالغ عددهم نحو
ألف جندي ،بينهم نحو  200من
العناصر الخاصة شمال سورية.
وف ــي انـتـصــار كبير ل ــه ،نشر
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد ق ــوات ــه
بمدينة الطبقة ومطارها وبلدة
عين عيسى و فــي محيط منبج
وبـلــدة تــل تمر وعــدد مــن القرى
والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدات ب ـ ــأري ـ ــاف ال ـح ـس ـكــة
والـ ــرقـ ــة ،واقـ ـت ــرب م ـســافــة  6كم
من الـحــدود ،وباتت قواته على
ً
تماس تقريبا مع القوات التركية
والفصائل الموالية لها اآلخذة
في التمدد بالمنطقة على حساب
الوحدات الكردية.
٢٣

تعاون سعودي ـ روسي...
من «النووي» إلى أزمات اإلقليم

ً
الملك سلمان مستقبال بوتين في قصر اليمامة بالرياض بحضور ولي عهده أمس (أ ف ب)

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ـعـ ــزز م ــوسـ ـك ــو حـ ـض ــوره ــا
ك ـ ــ«ح ـ ـل ـ ـيـ ــف وثـ ـ ـي ـ ــق» يـ ـمـ ـكـ ـن ــه ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مــع
المتنافسين والخصوم في المنطقةُ ،ع ِقدت
قمة بين الـعــاهــل الـسـعــودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن فــي ال ــري ــاض أم ــس ،ش ـهــدت توقيع
ع ــدة ات ـف ــاق ــات ت ـع ــاون ف ــي م ـج ــاالت الـنـفــط
والطاقة النووية والـفـضــاء ،وعــززت أجــواء
تقارب وتناغم سياسي حيال ملفات األزمات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط.
ـرص س ـعــودي عـلــى أال تقرأ
وف ــي ظــل ح ـ ٍ
واشنطن االنفتاح على موسكو مــن زاويــة
خاطئة رغم السياسات «المرتبكة» للرئيس
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،وصـ ــف خـ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الـشــريـفـيــن ،عـقــب مـبــاحـثــاتــه الــرسـمـيــة مع
بــوتـيــن ،فــي قـصــر الـحـكــم بــالـيـمــامــة ،زي ــارة
الــرئـيــس الــروســي بــأنـهــا «فــرصــة للوصول
إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية»،
ً
م ـعــربــا ع ــن تـطـلــع الـمـمـلـكــة إل ــى الـعـمــل مع

م ــوسـ ـك ــو ل ــ«ت ـح ـق ـي ــق األمـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ومحاربة اإلرهاب».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد بــوت ـيــن أن «الـتـنـسـيــق
الروسي السعودي مهم لتأمين االستقرار
في الشرق األوسط».
وبينما أعربت شركة «روساتوم» الروسية
الحكومية للطاقة ا لــذر يــة عــن استعدادها
لبناء محطة نووية سعودية ،بالتعاون مع
األوروب ـي ـيــن واألمـيــركـيـيــن الــذيــن ُيـظـهــرون
ً
ً
تــرددا في هذا الملف ،عقد بوتين اجتماعا
مع ولــي العهد السعودي األمير محمد بن
س ـل ـمــان ،ال ــذي أك ــد أن ت ـع ــاون الـبـلــديــن في
م ـجــال الـطــاقــة سيحقق اس ـت ـقــرار األس ــواق
واالقتصاد العالمي.
إلى ذلك ،يصل رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان اليوم إلى الرياض بعد محادثات
إيجابية في طهران هدفت إلى تهيئة أجواء
حوار سعودي -إيراني.
(الرياض ـ العربية ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

 1860قضية إلكترونية
في  ٩شهور!
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محليات

الحكومة :جدول زمني لمعالجة تجمع المياه بمدينة صباح األحمد
«تخصيص جزأين من إحدى الجلسات إلحاطة النواب بخطوات إصالح الطرق ومشاريع اإلسكان»
عقد مجلس الــوزراء اجتماعه
األسـبــوعــي ،بعد ظهر أم ــس ،في
قصر السيف برئاسة سمو الشيخ
ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء ،وبـعــد االج ـت ـمــاع صــرح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدولـ ــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح ،بما يلي:
أحـ ـ ــاط ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ال ـم ـج ـل ــس ،فــي

مستهل أعماله ،بنتائج مشاركته
في اجتماع مجلس جامعة الدول
العربية على المستوى الــوزاري
فــي دورت ــه غـيــر ال ـعــاديــة ،وال ــذي
عقد في القاهرة أمس األول ،بناء
عـلــى طـلــب م ــن جـمـهــوريــة مصر
العربية ،بهدف مناقشة العملية
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــرك ـي ــة ف ــي ش ـمــال
سورية ،وفحوى البيان الختامي
الصادر عن االجتماع.
ً
ك ـم ــا أحـ ـي ــط ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ـمــا

ب ـم ـق ـت ــرح ش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت
لمعالجة مشكلة الصرف الصحي
في مدينة صباح األحمد السكنية،
وت ـقــريــر الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة
بـ ـش ــأن ت ـق ـي ـيــم الـ ــوضـ ــع ال ـب ـي ـئــي
الراهن لمشكلة تجمع المياه في
مدينة صـبــاح األحـمــد السكنية،
وق ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس تـكـلـيــف ك ــل من
(وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة ،وزارة
الكهرباء وال ـمــاء ،الهيئة العامة
لـلـبـيـئــة ،الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة،
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل
البري ،المؤسسة العامة للرعاية
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الكويتية ،وشركة نفط الكويت)
بـمــوافــاة الهيئة الـعــامــة للبيئة،
خالل أسبوع من تاريخه ،بجدول
زمـ ـن ــي ي ـت ـض ـمــن م ــراح ــل تـنـفـيــذ
األعمال الالزمة والكفيلة بإنهاء
مـشـكـلــة ت ـج ـمــع ال ـم ـي ــاه بـمــديـنــة
صباح األحمد السكنية ،في ضوء
قــرار المجلس بهذا الـشــأن ،على
أن ت ـقــوم الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة
بموافاته بما ينتهي إليه األمــر،
وذلك خالل شهر من تاريخه.

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
كما استمع المجلس إلى شرح
قــدم ـتــه وزي ـ ــرة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د.
جـنــان بــوش ـهــري ،والـمـســؤولــون
فـ ــي وزارة األش ـ ـغ ـ ــال وال ـه ـي ـئ ــة
العامة للطرق والنقل البري بشأن
إصالحات الطرق المتضررة من
األمطار خالل الموسم الماضي،
وقد تضمن العرض نسب اإلنجاز
ال ـت ــي ت ـمــت م ــن ب ــداي ــة األعـ ـم ــال،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـخـ ـط ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
الموضوعة لصيانة الطرق.
وك ـلــف مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر

تهنئة رئيس وزراء إثيوبيا بـ«نوبل»
أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لرئيس
وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية د .آبي أحمد
علي ،بمناسبة منحه جائزة «نوبل» للسالم ،متمنيا له المزيد
مــن الـنـجــاح ،وللشعب اإلثـيــوبــي الصديق المزيد مــن التقدم
واالزدهار.

العدل وزير الدولة لشؤون مجلس
األمــة للتنسيق مع مجلس األمة
لـتـخـصـيــص ج ــزأي ــن م ــن إح ــدى
الجلسات القادمة يكون أحدهما
إلحاطة أعضاء مجلس األمة بما
تــم بـشــأن ال ـخ ـطــوات الـتــي قامت
ب ـهــا ال ـح ـكــومــة إلص ـ ــاح ال ـطــرق
المتضررة مــن األم ـطــار ،والـجــزء
اآلخر لتطورات مشاريع اإلسكان،
والطلبات اإلسكانية ،واإلجراءات
المتخذة في إطار متابعتها ،بناء
على طلب وزيرة األشغال وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان.

وب ـ ـحـ ــث الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ضـ ــوء ال ـت ـقــاريــر
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـج ـمــل الـ ـتـ ـط ــورات
الــراهـنــة فــي الـســاحــة السياسية
على الصعيدين العربي والدولي،
حيث أعرب عن عميق األسف إزاء
إعصار «هاجيبس» ،الذي ضرب
أج ــزاء مــن الـيــابــان ،وال ــذي أسفر
عن وقوع خسائر بشرية ومادية
جسيمة.
كما دان الهجومين اإلرهابيين
اللذين استهدفا مسجدا وبلدة
(سامبولجا) في شمال بوركينا

فاسو مؤخرا ،واللذين أسفرا عن
وقوع عدد من القتلى والجرحى،
ً
م ــؤك ــدا مــوقــف ال ـكــويــت الــرافــض
لمثل هذه األعمال اإلرهابية التي
تـسـتـهــدف دور ال ـع ـبــادة ،وسـفــك
دم ـ ــاء اآلمـ ـنـ ـي ــن ،والـ ـت ــي تـتـنــافــي
مــع كــل األدي ــان والقيم واألع ــراف
اإلن ـس ــان ـي ــة ،س ــائ ــا ال ـم ــول ــى عز
وجل أن يتغمد الضحايا بواسع
رحـمـتــه ،وي ـمــن عـلــى المصابين
بالشفاء العاجل.

 %61إنجاز إصالح الطرق
أظهر تقرير إصالحات الطرق ،الذي جرى
تقديمه أمام مجلس الوزراء ،أمس ،أن نسبة
إنجاز اإلصالحات مع ارتفاع عدد المصانع
المنتجة لالسفلت وصلت إلى  61في المئة
مطلع أكتوبر الجاري ،مقارنة بـ 41في المئة

خالل سبتمبر ،و 27في المئة خالل أغسطس،
و 16في المئة خالل يونيو.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود  32ع ـقــدا
للصيانة تتم أعمالها بمشاركة  315مهندسا
وفنيا بضبط الجودة.

النيابة تعيد إلى «الصحة» بالغ «مختبرات العدان»

ً
طالبتها باتخاذ اإلجراءات القانونية داخليا قبل إحالة البالغ إلى النائب العام
●

عادل سامي

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن الـنـيــابــة
العامة أعــادت إلى وزارة الصحة
البالغ الذي كان وكيل الوزارة قد
أرسـلــه إلــى النائب الـعــام ،بحجة
وجـ ـ ــود ش ـب ـهــة ت ـع ـ ّـد ع ـل ــى ال ـم ــال
الـ ـع ــام ب ــال ـت ـه ــاون واإله ـ ـمـ ــال فــي
الرقابة على عقد خدمات األشعة
والمختبرات في مستشفي العدان.
وقالت مصادر مطلعة إن وكيل
وزارة الصحة ّقدم البالغ للنائب
العام مرفقا به عشرات المستندات
وم ـ ـحـ ــاضـ ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ل ـج ــان
تحقيق وتقصي حقائق ونسخ
من تقارير ديــوان المحاسبة ،إال
أن النيابة العامة أعادت البالغ مع
مرفقاته إلى «الصحة» ،وطالبتها
ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة

ب ــال ــوزارة قـبــل إحــالــة ال ـبــاغ إلــى
النائب العام بشبهة التعدي على
المال العام.
ّ
ورجحت المصادر عودة الملف
بأكمله إلى المربع األول بتشكيل
لجنة جديدة برئاسة أحد الوكالء

المساعدين ،لتضاف إلى العديد
ّ
مــن الـلـجــان الـتــي شكلت مــن قبل
فـ ــي وزارة ال ـص ـح ــة بـمـسـمـيــات
تحقيق وتقصي حقائق ودراسة
مالحظات ديوان المحاسبة حول
هذا الملف المزمن.

وفي موضوع منفصل ،أطلقت
راب ـ ـطــة ط ــب الـعــائـلــة وال ـم ـمــارس
الـ ـع ــام ال ـم ـن ـب ـث ـقــة ع ــن الـجـمـعـيــة
ال ـط ـب ـي ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ـ ـ ــة ،ح ـم ـل ـت ـهــا
الوطنيـة الشاملة للوقاية من إيذاء
النفس بالتعاون مع مركز الكويت

رسوم الدينارين على تصديق «مرضيات» «الخاص»
أ كـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة أن ف ـ ـ ــرض ر س ـ ــوم
«دي ـنــاريــن» عـلــى الـمــواطـنـيــن مـقــابــل تصديق
الشهادات المرضية من جانب إدارة التراخيص
الطبية ينطبق على الـشـهــادات ال ـصــادرة من
القطاع الطبي الخاص فقط.
وأوضحت الوزارة ،في بيان أمس ،بشأن ما
تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي في

هــذا الـصــدد ،أن إج ــراء ات تصديق الشهادات
ال ـمــرض ـيــة تـشـمــل ال ـق ـيــام ب ـمــراج ـعــة وتــدقـيــق
الشهادة ،والتأكد من وجود تراخيص سارية
الصالحية لألطباء الموقعين عليها ،والمراكز
الطبية الصادرة منها ،بعد وضع طابع بقيمة
دينارين عليها حتى تأخذ صفة رسمية ،ويتم
اعتمادها من الجهات المختصة في الدولة.

ل ـل ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة وأك ــادي ـم ـي ــة
الـعـلــوم الـحـيــاتـيــة ،وبــدعــم وزارة
ال ـص ـح ـ ــة ت ـح ــت شـ ـع ــار «ه ـ ّـون ـه ــا
تـ ـه ــون» ،وذل ـ ــك ب ـمـنــاسـبــة ال ـيــوم
العالمي للصحة النفسية.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
استشارية طب العائلة ،د .أسيل
ال ـ ـصـ ــابـ ــري ،إن ال ـح ـم ـل ــة ت ـهــدف
ال ــى تــوعـيـ ــة الـعــامـلـيــن فــي وزارة
ال ـص ـح ـ ـ ــة وعـ ـ ـم ـ ــوم ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ومن يعيش على هذه
أرض الكويت بكيفيـة التعامل مع
ال ـح ــاالت ال ـتــي يـنـتــابـهــا هــاجــس
إي ـ ــذاء ال ـن ـفــس (االن ـ ـت ـ ـحـ ــار) ،وقــد
يـقــدم عليه فــي أي لـحـظــة ،ســواء
بعد اإلصابة بانهيار ّ عصبي ،أو
التعرض لمشاكل معقدة تفقدهم
األمل في الحياة أو نتيجة لمرض
نفسي.

الحربي لـ ةديرجلا :.نسعى
إلى حلحلة مشاكل الموجهين
«بصدد رفع مقترحات هيكلهم إلى ديوان الخدمة»
● فهد الرمضان
أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
د .س ـ ـع ـ ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،أهـ ـمـ ـي ــة
دور ال ـتــواج ـيــه الـفـنـيــة ف ــي دعــم
العملية التعليمية ،مشيرا إلى
أن ل ـل ـمــو ج ـه ـيــن دورا مـفـصـلـيــا
وأســاس ـيــا فــي تـطــويــر ومتابعة
أداء المعلمين ورؤس ــاء األقسام
في المدارس.
وق ـ ــال الـ ـح ــرب ــي فـ ــي ت ـصــريــح
لـ ـ «ال ـجــريــدة» إن ال ـ ــوزارة تسعى
ج ــاه ــدة بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ديـ ــوان
الخدمة المدنية اليجاد الحلول
المناسبة للمعوقات والمشاكل
التي تواجه الموجهين ،الفتا إلى
أن الوزارة بصدد رفع مقترحاتها
بشأن الهيكل التنظيمي والمهام
الــوظـيـفـيــة لـلـمــوجـهـيــن الفنيين
ودورهم في المدارس والمناطق
التعليمية ودي ــوان عــام ال ــوزارة
إلى الديوان للوصول إلى قرارات
لخدمة المصلحة العامة وتطوير
المسيرة التعليمية في البالد.

ملفات تربوية
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،تـ ــرأس
الوكيل الحربي اجتماع اللجنة
الـتـنـسـيـقـيــة بـيــن وزارة الـتــربـيــة
وجمعية المعلمين ،صباح أمس،
لبحث ومناقشة أهم الموضوعات
وال ـم ـل ـف ــات الـ ـت ــرب ــوي ــة ،وت ـعــزيــز
سبل التعاون الهادف الى خدمة
العملية التعليمية.
وش ـ ــدد ال ـح ــرب ــي ع ـلــى أهـمـيــة

سعود الحربي

اللجنة ودورها في تعزيز مجاالت
الـتـعــاون الـبـنــاء ،والتنسيق بين
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـج ـم ـع ـي ــة ،وتــوح ـيــد
الجهود المشتركة التي تساهم
في معالجة القضايا التربوية.
وذك ــر ال ـحــربــي ،أن االجـتـمــاع
ت ـ ـطـ ــرق ال ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة ع ـ ــدد مــن
ال ـم ــوض ــوع ــات م ـن ـهــا ال ــوظ ــائ ــف
اإلشــراف ـيــة ،والـتـقــويــم الــدراســي،
وال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي لـلـتــوجـيــه
ال ـف ـنــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األع ـم ــال
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ،والـ ـخـ ـص ــم ال ـخ ــاص
بمرافق المريض للمعلم.
وأشــار إلى استمرارية انعقاد
اجتماعات اللجنة بصفة دورية
لمتابعة ودراسة أبرز المستجدات
ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـم ـه ـن ـيــة وال ـف ـن ـيــة،
وت ـبــادل ال ــرأي بـشــأن ذل ــك ،وبما
يصب في صالح العمل والمعلم
والعملية التعليمية.

ةديرجلا
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الغانم :االحتالل اإلسرائيلي يستقوي بصمت العالم

برلمانيات
«الشباب والرياضة» تحقق
في التفرغ الرياضي

ً
«الصمت يضاعف اليأس ويقتل األمل بالنسبة لشعوب المنطقة وخصوصا الفلسطينيين»

قال الغانم إن الصمت الدولي
يمكن أن يؤدي إلى انفجار
بشري ال أحد في العالم
محصن من آثاره وتداعياته.

أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ،أن االحـ ـت ــال
اإلســرائـيـلــي يـسـتـقــوي بصمت
المجتمع الــدولــي ازاء جرائمه،
مشددا على أن هذا الصمت هنا
ليس حيادا أو توازنا.
وقال الغانم أمس ،في كلمته
أم ــام الجمعية الـعــامــة لمؤتمر
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ــدول ــي
الـ ـ ـ  141ال ـم ـن ـع ـقــد بــال ـعــاص ـمــة
الصربية بلغراد بعنوان "دور
البرلمانات في تعزيز القانون
الدولي والمساهمة في التعاون
اإلقليمي" ،إن "الصمت الدولي
يـضــاعــف ال ـي ــأس ويـقـتــل األم ــل
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـشـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـقــة
وخــاصــة الـشـعــب الفلسطيني،
وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار
بشري ال أحد في العالم محصن
من آثاره وتداعياته".
وتـ ـس ــاءل ال ـغ ــان ــم ف ــي بــدايــة
كلمته "إذا ســأ لـتـكــم أ ي ــن يكمن
الـمـثــال ال ـصــارخ وال ــواض ــح في
انتهاك القانون الدولي ،بحيث
ي ـ ـكـ ــون هـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـهـ ــاك قــدي ـمــا
ومــزم ـنــا ،مـسـتـمــرا ومـتــواصــا،
ممنهجا ومنظما؟".

واسـتـطــرد قــائــا" :أنــا متأكد
أن الـجـمـيــع هـنــا وم ــن مختلف
الـمـجـمــوعــات الـجـيــوسـيــاسـيــة،
ستبرق في ذهنه للوهلة األولى،
مـ ــأسـ ــاة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
واالحتالل اإلسرائيلي الغاشم،
ألن ــه األق ـ ــدم ،وألنـ ــه الـمـتــواصــل
بــا هـ ــوادة ،وألن ــه األك ـثــر خرقا
لكل قانون دولي ،ولكل اتفاقية
عالمية ،ولكل شرعة دينية أو
وضعية".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن "أك ـ ـث ـ ــر مــا
ي ـب ـع ــث عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــزن واألسـ ـ ــى
والـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــور بـ ــالـ ــذنـ ــب والـ ـ ـع ـ ــار
اإلن ـس ــان ــي ،ه ــو ان ه ــذا الـمـثــال
النتهاك القانون الــدولــي ،بــدء ا
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــوانـ ــه ال ـ ـعـ ــريـ ــض وه ــو
االحتالل ،مرورا بعناوين القتل
والتهجير واالستيطان ،انتهاء
بعناوين تدمير الشجر والحجر
واالف ـت ـئــات عـلــى ثـقــافــة األرض
ورائحتها التاريخية وحقيقتها
الجغرافية ،هو انتهاك مستمر
وم ـ ـتـ ــواصـ ــل ،ويـ ـق ــاب ــل بـصـمــت
دولي مريب".
وأضــاف "وإذا كــان هناك من
يدعي أنــه ال يقف مــع االحتالل

وال ي ـجــاريــه ف ــي خ ـطــواتــه ،وال
يـشـجـعــه ع ـلــى اس ـت ـم ــراء الـقـمــع
والغطرسة ،فأقول له :ان الكيان
الـغــاصــب ال يتحرك بــوحــي من
دول ق ـل ـي ـلــة ت ــدع ـم ــه وت ـس ــان ــده
فقط ،بل بدافع معرفته ويقينه
أن اآلخرين صامتون وعاجزون
وال يتحركون".
وخـ ــاطـ ــب الـ ـغ ــان ــم ال ـمــؤت ـمــر
ق ــائ ــا" :إن ال ـص ـمــت ه ـنــا ليس
حـيــادا أيها الـســادة ،والسكوت
ه ـ ـنـ ــا ل ـ ـيـ ــس تـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ــل هــو
ت ـفــويــض ع ـلــى بـ ـي ــاض ،لـكـيــان
يستقوي بهذا الصمت ،ويعمل
بمقتضاه".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" فـ ـق ــط ان ـ ـ ـظـ ـ ــروا فــي
عـ ـن ــاوي ــن م ـنــاق ـشــات ـنــا ال ـعــامــة
طوال السنوات الماضية ،ما هو
القاسم المشترك بينها؟ نتحدث
عن العنصرية ،فتبرز إسرائيل،
نتحدث عــن الــاجـئـيــن ،فيكون
مثالنا الحي إسرائيل ،نتحدث
عـ ــن انـ ـتـ ـه ــاك حـ ـق ــوق األط ـ ـفـ ــال،
فتكون إسرائيل شاهدنا األول،
نتناقش عن ظلم األقليات ،فاذا
بـ ـه ــذا الـ ـكـ ـي ــان الـ ـغ ــاص ــب مـ ــادة
دراسية لهذا الموضوع".

وت ـس ــاءل "ه ــل هــي مـصــادفــة
أن ي ـكــون ه ــذا ال ـك ـيــان المحتل
مثاال حيا وعمليا ،يناقض كل
ما ينادي به االتحاد البرلماني
الدولي؟".
وذكر أنه "قبل عامين ،جئنا
الــى هــذا المؤتمر وظــال القرار
األحادي باعتبار القدس عاصمة
للكيان الغاصب ،ماثلة أمامنا،
ولم نفعل شيئا ،وفي المؤتمر
الـمــاضــي ،أتينا على وقــع قــرار
هذا الكيان بضم هضبة الجوالن
ال ـم ـح ـت ـل ــة ،ولـ ـ ــم ن ـف ـع ــل ش ـي ـئــا،
وال ـيــوم ،نحضر هــذا المؤتمر،
ولـلـتــو رئ ـيــس وزراء االح ـتــال
يعلن نيته ضم غور األردن".
وت ـ ـس ـ ــاءل "م ـ ـ ـ ــاذا ب ـ ـعـ ــد؟ هــل
س ـي ـل ـت ــزم ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي،
وخاصة البرلماني منه ،الصمت
المطبق؟ وما الرسالة التي نريد
ايصالها الى الفلسطينيين بهذا
الصمت؟".
واختتم الغانم كلمته قائال:
"ب ـص ـم ـت ـكــم هـ ـ ــذا ،أنـ ـت ــم ت ــرب ــون
ال ـ ـ ـيـ ـ ــأس ،وتـ ـ ــرعـ ـ ــون اإلحـ ـ ـب ـ ــاط،
وتـســوقــون لـلـعــزلــة ،وتــراكـمــون
ال ـ ـغ ـ ـض ـ ــب ،وتـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــون األم ـ ـ ــل

تناقش لجنة الشباب
والرياضة البرلمانية في
اجتماعها اليوم مشروع قانون
في شأن الرياضة (في بعض
مواده الخاصة باالستثمار
واالحتراف) ،واالقتراح بقانون
بشأن التطوير الرياضي
والخصخصة واالحتراف.
وتواصل اللجنة في االجتماع
الذي يعقد بحضور وزير
االعالم محمد الجبري
التحقيق في المخالفات
المالية واإلدارية وما يشوب
عملية التفرغ الرياضي من
تجاوزات ً
بناء على التكليف
الصادر من مجلس األمة في
جلسته المنعقدة بتاريخ
.2019/4/16

الغانم خالل إلقاء كلمته
وت ـش ـج ـع ــون اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وهـ ــذه
كلها مشاعر وعــواطــف ،تدخل
ك ـ ـ ـمـ ـ ــواد أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،فـ ـ ــي ص ـن ــاع ــة
انفجار بشري ،له تأثير القنبلة
النووية".

ً
هايف يقدم اليوم استجوابا للحجرف من محورين

وأضاف "صدقوني ،سيسمع
الـعــالــم بــأســره دوي االنـفـجــار،
فالعالم يجني ما يزرع ،وال أحد
محصن هنا ،ال أحد".

الفضالة يسأل الحجرف عن
قضايا عسكريين ضد «التأمينات»

«خالف الشريعة اإلسالمية ولم ينفذ األحكام القضائية ويتعامل بطريقة فوضوية»
●

محيي عامر

مــن الـمـقــرر أن يـقــدم الـنــائــب محمد هايف
استجوابا من محورين الى وزير المالية نايف
الحجرف صباح اليوم ،بعد أن اتفق مع رئيس
مـجـلــس األم ــة بــاالنــابــة ع ــودة الــروي ـعــي على
إرجــاء تقديمه امس حتى ال يقع في اشكالية
دستورية نتيجة تسليمه بعد انتهاء الــدوام
الرسمي.
ويشتمل اسـتـجــواب هــايــف على محورين
هما مخالفة سياسات وقــرارات وأعمال وزير
المالية ألحكام الدستور المتعلقة بالشريعة
االسالمية ،ومخالفة احكام القانون المتعلقة
بـتـنـفـيــذ األحـ ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـت ـع ـســف في
استخدام السلطة.
وق ــال رئـيــس مجلس األم ــة بــاإلنــابــة عــودة
الــرويـعــي فــي تصريح للصحافيين بمجلس
ً
األمــة أمــس :تلقيت اتـصــاال هاتفيا في حدود
ً
الساعة الواحدة والنصف ظهرا من سكرتيري،
أبلغني بوجود النائب هايف بمكتبي.
وأض ــاف :تحدثت مع هايف ،الــذي أبلغني
برغبته في تقديم استجواب للحجرف ،وكنت
في ارتباط مسبق خــارج المجلس ،وحضرت
ولكن لألسف لم يكن في الوقت الــذي يسمح
لي بتسلم االستجواب ،وتعدت الساعة الثانية
وحضرت بعدها بعدة دقائق.
وتــابــع :اتـفـقــت واالخ هــايــف وه ــو حريص
ً
أيـ ـض ــا ع ـل ــى أن ي ـل ـت ــزم ب ــال ــائ ـح ــة الــداخ ـل ـيــة
لمجلس األمة على أن يتم التقديم صباح اليوم،
واالفصاح عما هو موجود في االستجواب ،اذ
ً
ً
كان أمس الوقت متأخرا ووفقا لالئحة والنظم
المعمول بها ال يمكن استقبال أي استجواب
ً
ً
ب ـعــد ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ظـ ـه ــرا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
"النائب تفهم هذا األمر مشكورا وسيتم تقديم
االستجواب اليوم".
وشدد الرويعي على حرص مكتب مجلس

األم ــة وأعـضــائــه والـعــامـلـيــن بــاألمــانــة العامة
على العمل بالالئحة وتطبيقها" ،لذلك نحيي
أخــانــا محمد هــايــف لتفهمه ه ــذا األم ــر ،ولــن
يثني ذلك عن نية االستجواب ولن يضعفه في
شــيء ،بل يأتي ضمن عمل األطــر الدستورية
والقانونية الخاصة بالعمل بالالئحة ،واليوم
سيتم استقبال النائب في مكتبي وسيعرض
االستجواب في أول جلسة وفق ما هو معمول
به بالالئحة والدستور".
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاي ـ ــف ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـلـصـحــافـيـيــن بـمـجـلــس األم ــة أم ــس :الجميع
اسـتـمــع ال ــى تـصــريــح رئ ـيــس الـلـجـنــة المالية
أم ــس ح ــول اج ـت ـمــاع ال ـل ـج ـنــة ،الـ ــذي ل ــم يثمر
عــن نتائج إيجابية ولـيــس كما صــرح بــه في
مباركته للمتقاعدين والشعب الكويتي ،حول
موضوع االستبدال وقــانــون الــربــا ،الــذي كان
أســاس االسـتـجــواب الـســابــق ،لذلك وجــدت ان
تصريح ر ئـيــس اللجنة المالية ا مــس يجسد
اسـتـمــرار وزيــر المالية فــي تنفيذ رأيــه وعــدم
االس ـت ـجــابــة ل ـلــوعــد الـ ــذي قـطـعــه ع ـلــى نفسه
بتعديل وتغيير االستبدال وإلغاء الربا وطلب
مــن ال ـنــواب الــذيــن وقـفــوا معه مــدة  5أسابيع
لتنفيذ وع ــوده ،وهناك من هــؤالء الـنــواب من
اكد انه سيستجوب الوزير ان لم يوف بوعده.
ً
وت ــاب ــع ه ــاي ــف :لــذلــك ل ــزام ــا ع ـلــي وتــأك ـيــدا
لتصريحي السابق بانه اذا لــم يعدل الوزير
م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ــرب ـ ــا وي ـ ــرف ـ ــع الـ ـظـ ـل ــم ع ـ ــن ك ــاه ــل
المتقاعدين سوف اقدم له استجوابا ،واليوم
حل موعد تقديم االستجواب وذهبت لمكتب
المجلس مــن اجــل تقديمه اال ان عــدم وجــود
ال ــرئ ـي ــس او نــائ ـبــه ألسـ ـب ــاب خ ــاص ــة بـنــائــب
الرئيس اجل التقديم الى الغد.
وزاد :كما علمت الصحافة توجهت الساعة
ً
الواحدة ظهرا لمكتب الرئيس ونائب الرئيس
وانــا أعــذرهــم لعدم تواجدهم قــد يكون هناك
ظروف خاصة ،وبعد ذلك حضر نائب الرئيس

السويط يسأل بوشهري عن
تأخير إنجاز مدينة المطالع
سأل النائب ثامر السويط
وزيرة األشغال العامة وزيرة
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـك ــان
جنان بوشهري عن التأخير
ف ــي إن ـج ــاز م ـش ــروع مــديـنــة
المطالع.
وقال السويط ،في سؤاله،
"ما نسبة التأخير في عقود
مدينة المطالع؟ وكم نسبة
اإلنـ ـج ــاز ح ـتــى ت ــاري ــخ هــذا
السؤال؟ وما أسباب التأخير
ف ــي ب ـعــض ال ـع ـقــود خــاصــة
التابعة للشركات الصينية؟
وما الجزاء ات المتخذة إزاء
كل شركة متأخرة؟".
وأضـ ـ ــاف" :ف ــي  23يناير
 2019أفاد وزير اإلسكان ،في
رده على سؤالي بعد مقدمة
طــوي ـلــة ش ــرح فـيـهــا أض ــرار
سـحــب الـعـقــود مــن الشركة
الصينية ،بأن الوزارة تقوم
حاليا بعمل دراســة لتقييم
وضع عقد مدينة المطالع،
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار الـمـنــاســب،
سواء بالسحب أو االستمرار
فـ ـي ــه ،ل ـ ــذا ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
بالدراسة المذكورة وقرارها
النهائي؟".
وتـســاء ل" :متى سيصدر
أول إذن أمر بناء للمواطنين
ف ــي مــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع؟ ومــا
ال ـت ــاري ــخ ال ـن ـهــائــي لتسليم
الــدف ـعــة األولـ ـ ــى ،خــاصــة أن
مـسـلـســل ال ـتــأج ـيــل مستمر
بعد عجز الهيئة عن الوفاء
بتعهداتها السابقة للتسليم

ثامر السويط

ف ــي ال ـتــاريــخ الـمـعـلــن سلفا
وهو أبريل ."2019
وت ــاب ــع" :حـســب اإلفـ ــادات
السابقة للوزارة فإن اإلنجاز
التعاقدي لضاحيتي N10
و N11ا نـ ـتـ ـه ــى ف ـ ــي أ ب ــر ي ــل
 ،2019و مـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــون
ال ـت ـس ـل ـي ــم االب ـ ـتـ ــدائـ ــي عـبــر
لـجـنــة االسـ ـت ــام االب ـتــدائــي
ال ـت ــي تـشـكـلـهــا ال ـمــؤس ـســة،
وت ـح ـتــاج ش ـهــريــن م ــن بعد
االس ـت ــام االب ـتــدائــي إلب ــداء
المالحظات ،وتعطي تاريخا
لتسليم اذونات البناء ،كما
أن ضــا ح ـيــة  N12سـيـكــون
ت ـس ـل ـي ـم ـهــا االب ـ ـتـ ــدائـ ــي فــي
أكتوبر الـجــاري ،لــذا يرجى
ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــدي بـ ـعـ ـم ــل ال ـل ـج ـن ــة
وت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـل ـي ــم أذون ـ ـ ــات
البناء بالتعاون مــع بلدية
الكويت".

محمد هايف
ولكن بعد مرور الساعة الثانية وتعدى الوقت
المسموح به لتسلم صحيفة االستجواب ،وعلى
اثــر ذلــك ولـعــدم الــدخــول بإشكالية دستورية
ً
ً
اتفقنا ان يكون تقديم االستجواب غدا صباحا.
وق ـ ــال ه ــاي ــف ان االسـ ـتـ ـج ــواب ي ـت ـكــون من
م ـح ــوري ــن ه ـمــا م ـخــال ـفــة س ـيــاســات وق ـ ــرارات
وأعمال وزير المالية ألحكام الدستور المتعلقة
بالشريعة االسالمية ،ومخالفة احكام القانون
المتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية والتعسف
في استخدام السلطة ،والمحوران اتيا كما هو
شاهد على سياسات وزير المالية المسؤول
عن قانون االستبدال الذي ضج به أهل الكويت
جميعهم بمن فيهم النواب حتى مؤيدو وزير
المالية أنفسهم.
واكد ان "هذا التعنت واالستمرار في اإلصرار
على اخذ الربا من المتقاعدين وجلب شركات
تحت ادارتــه وادخــال الربا فيها وعــدم ادخــال

عـضــويــة الشرعيين فــي هــذه الـمــؤسـســات ما
تسبب في هذا التخبط أمر ال يمكن السكوت
عنه وسوف يحاسب وزير المالية".
وب ـي ــن ان ال ـت ـع ـســف الـ ـ ــذي اس ـت ـخ ــدم ــه مــع
موظفيه كالدكتور محمد عيد الذي اوقفه خارج
المؤسسة تعد سابقة خطيرة لــم تحدث في
تاريخ الكويت بأكمله في ان يأمر وزير بإيقاف
وعدم ادخاله لمؤسسة حكومية ،مشيرا الى ان
هذا استهتار غير مسبوق.
وأوضح هايف ان الوزير ال يستطيع اتخاذ
إج ــراءات ــه الـقــانــونـيــة ،ولـيــس لــديــه اي مسوغ
قانوني مع الدكتور محمد عيد مما دعاه الى
ُ
اللجوء الى اسلوب التعسف والبلطجة ،وأمر
الحرس بأن يقفوا ويمنعوا الدكتور بالقوة،
مشيرا الــى ان وزارتــه ال وزارة الداخلية التي
قدمت وأثبتت الحالة.
وأسـ ــف ه ــاي ــف ل ــوج ــود وزيـ ــر ف ــي حـكــومــة
الـكــويــت يـتـعــامــل بـطــريـقــة فــوضــويــة ال يمكن
السكوت عنها وهي امر غير مسبوق ،مشيرا
الى ان هذا االمر لم يفعله اي وزير سابق ولن
يفعله وزير قادم ،متسائال :لماذا هذا التعسف
وإثارة الرأي العام وإغالق األبواب؟
واكد ان هذا الوزير ال يستحق البقاء ،وعليه
ان يستقيل لحفظ م ــاء وج ــوه ال ـنــواب الــذيــن
وق ـفــوا مـعــه ولـيــس حـفــظ م ــاء وج ـهــه ،مشيرا
الــى ان مــن سيتأثر هــم الـنــواب الــذيــن خدعوا
بوعوده ودافـعــوا عنه ثم رمــى بهم وســار في
طريق مسدود ،وأضر بالمواطنين والموظفين
وأصبح يفرض رأيه حتى على اللجنة المالية
لالسف التي وافــق أعضاؤها باالغلبية على
موضوع االستبدال والربا ،ولم يحركوا ساكنا
اال في أشياء شكلية ال تقدم وال تؤخر وال تنفع
الـمـتـقــاعــديــن وال تــرفــع ال ـضــرر عـنـهــم بــل اقــر
الفائدة الـ  ٪٦كما قال رئيس اللجنة المالية.

يوسف الفضالة
قدم النائب يوسف الفضالة سؤاال إلى وزير
المالية د .نايف الحجرف بشأن القضايا المرفوعة
من عسكريين ضد المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
وقال الفضالة في سؤاله" :نمى الى علمنا أنه
في اآلونة األخيرة تزايد عدد القضايا المرفوعة
من منتسبي القطاعات العسكرية ضد مؤسسة
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ،ل ـعــدم اح ـت ـســاب مــدة
الدراسة من ضمن فترة العمل للمتقاعد".
وت ـ ـسـ ــاءل ال ـف ـض ــال ــة" :هـ ــل يـحـتـســب قــانــون
التأمينات االجتماعية للعسكريين مدة الدراسة
ف ــي الـكـلـيــات الـعـسـكــريــة ضـمــن ال ـم ــدة الفعلية
للمؤمن عليه في التأمينات؟ اذا كانت اإلجابة
بالنفي يرجى تزويدي باألسباب؟" ،مضيفا "هل
يعتبر قانون التأمينات موحدا بالنسبة للجهات
العسكرية؛ وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس
الوطني أم هناك اختالفات؟".
وتابع" :لماذا يتم احتساب مدة الدراسة في
الكليات العسكرية مــدة اعتبارية وليست مدة
فعلية للمؤمن عليه؟ ،وهل صدرت احكام قضائية
نهائية بــإلــزام مؤسسة التأمينات باحتساب
مدة الدراسة في الكليات العسكرية ضمن المدة
الفعلية للمؤمن عليه؟ إذا كانت االجابة بنعم ،فكم
عدد تلك االحكام ،وهل تم تنفيذها؟".
وذكر الفضالة" :كم عدد األحكام التي ال تزال
في المحاكم للسبب نفسه ولم تصدر بها احكام
نهائية؟ ،ولـمــاذا ال يتم احتساب مــدة الــدراســة
في الكليات العسكرية لجميع منتسبي الجهات
العسكرية؟".

الكندري يسأل الروضان
عن إيجارات «كي جي إل»

وجه النائب عبدالله الكندري
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير
التجارة والصناعة وزير
الدولة لشؤون الخدمات
خالد الروضان حول قانونية
وضع شركة كي جي ال
للمناولة وشركاتها التابعة
على األراضي المملوكة
لمؤسسة الموانئ الكويتية
في ميناء عبدالله .وأضاف:
إذا كانت الشركة قامت
بتأجير األرض من الباطن
فمن هم المسؤولون عن هذه
المخالفة الجسيمة؟ وما هو
وجه االستغالل الحقيقي لها؟
وما هي اإلجراءات التي تم
اتخاذها حيال هذه المخالفة؟
وهل حصلت "الموانئ" على
القيمة اإليجارية لهذه األرض
المغتصبة؟

عاشور يسأل الخراز عن
الصيدليات في «التعاونيات»

وجه النائب صالح عاشور
سؤاال الى وزير الشؤون
االجتماعية سعد الخراز عن
الصيدليات في الجمعيات
التعاونية .وقال :ما هي
الجمعيات التعاونية التي
انتهت تراخيص الصيدليات
فيها؟ وما هي الجمعيات
التي تم طرح نشاط الصيدلية
فيها لالستثمار من الصيادلة
الكويتيين من تاريخ نشر
القانون في الجريدة الرسمية
وحتى تاريخ السؤال؟

محليات
6
«البلدي» يوافق على تخصيص «الترفيهية» للديوان األميري
ةديرجلا
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محمد الجاسم

تغليظ العقوبة
وتكثيف الحمالت
الميدانية على
العقارات المخالفة
التي تقوم بتأجير
السرداب ضمن
المناطق السكنية
االستثمارية
والخاصة

وافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
على مـشــروع تطوير المدينة
الترفيهية و نـقــل تخصيصها
م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
السياحية الى الديوان االميري
بمساحة مليونين و 650ألف
متر مربع.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أيـ ـض ــا
خــال اجتماعه أمــس برئاسة
أســامــة العتيبي عـلــى اقـتــراح
نائب رئيس المجلس عبدالله
المحري بـشــأن اص ــدار رخص
ال ـق ـســائــم ال ـص ـنــاع ـيــة ،وب ـشــأن
زي ــادة نسبة الـبـنــاء بالقسائم
بـمـنـطـقــة أبــوف ـط ـيــرة الـحــرفـيــة
فــي الـســرداب مــن  80فــي المئة
الــى  100فــي الـمـئــة ،كما وافــق
المجلس على السماح بوضع
سـ ـ ـ ـ ــور حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــاب
ال ـض ــال ــة غ ـيــر ح ــاج ــب ل ـلــرؤيــة
في المناطق الحدودية ،وعلى
مقترح العضو محمد الرقيب
بشأن تعديل الئحة نظام زراعة
الـ ـح ــدائ ــق ف ــي ق ـس ــائ ــم الـسـكــن
الخاص والنموذجي.

جانب من جلسة البلدي أمس
وأ عـطــى المجلس الموافقة
عـلــى ك ـتــاب مــؤسـســة الـمــوانــئ
الكويتية بشأن إضافة أنشطة
تجارية لمبنى المجمع االداري
ضـمــن مـيـنــاء ال ـشــويــخ ،وعلى
طـلــب وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
استقطاع مساحة  3آالف متر
مربع من حــدود محطة الضخ

التابعة لوزارة االشغال العامة
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــدعـ ـي ــة ،ف ـض ــا عــن
موافقته على االقـتــراح المقدم
مــن عـبــدالـســام الــرنــدي بشأن
اضافة نشاط ترخيص مكتب
ض ـم ــن ال ـس ـك ــن االس ـت ـث ـم ــاري،
واالق ـت ــراح الـمـقــدم مــن العضو
عبدالله الرومي بشأن تغليظ

ال ـع ـق ــوب ــة وت ـك ـث ـيــف ال ـح ـمــات
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
المخالفة ا لـتــي تـقــوم بتأجير
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرداب ض ـ ـمـ ــن ال ـم ـن ــاط ــق
الـ ـ ـسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة
المخصصة و ف ــق التراخيص
الممنوحة.

ً
ووافــق المجلس ايضا على
االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــو
حمد المدلج بشأن عمل حاجز
حــديــدي لحماية رواد ممشى
العديلية المطل على الدائري
الــرابــع ،وعلى االقـتــراح المقدم
من العضو عبدالعزيز المعجل
ب ـشــأن طـلــب اس ـت ـحــداث مبنى
مـ ـ ــواقـ ـ ــف سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات وف ـ ـصـ ــول
دراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ارضـ ـ ــي
وسـ ـت ــة ادوار وسـ ـط ــح سـفـلــي
وعلوي ضمن حدود الجامعة
بمنطقة الخالدية ،وأحال الرد
على السؤال المقدم من رئيس
المجلس اسامه العتيبي بشأن
تطوير منطقة اسواق المباركية
الى محافظة العاصمة.
وأج ـ ــل ال ـم ـج ـلــس ال ـ ــرد على
ال ـ ـسـ ــؤال ال ـم ـق ــدم م ــن الـع ـضــو
أحمد الهديان بشأن الالفتات
االعالنية المنتشرة على الطرق
السريعة وداخل المدن.

سوق المباركية خارج حملة «خلها نظيفة»

مخططات «المدينة» المرتقبة
قــال ر ئـيــس لجنة محافظة العاصمة فــي المجلس البلدي
د .حـســن كـمــال إن "ال ـب ـلــدي" واف ــق عـلــى طـلــب مجلس ال ــوزراء
نقل تخصيص مشروع المدينة الترفيهية الجديد من شركة
المشروعات السياحية إلــى الــديــوان األمـيــري لــإشــراف عليه،
ً
مضيفا أن مـشــروع المدينة الترفيهية الجديد سيكون على
مساحة إجمالية تبلغ  2.65مليون متر مربع .وأضــاف كمال
ً
في تصريح لـ"كونا" أن المجلس البلدي كــان قد أصــدر قــرارا
عــام  2016بضم ــرض منتزه "الشيخ زاي ــد" المالصقة ألرض
ً
المدينة الترفيهية الحالية ،موضحا أن "البلدي" اشترط في
موافقته على نقل الترفيهية إلــى "الــديــوان األمـيــري" أن تقوم
بلدية الكويت بمراجعة المخططات النهائية للمشروع إذ من
ً
المفترض أن يكون المشروع متكامال لتصبح مدينة سياحية
عالمية ،إضافة إلى موافقة الهيئة العامة للبيئة ألن المشروع
ً
سيكون مطال على البحر.
وبين أنــه ال يوجد حتى اآلن تصميم للمشروع الجديد إذ
ً
سيقوم الديوان االميري بطرحه الحقا بعد عرضه على جهات
ً
استشارية وشركات عالمية لتصميمه وتنفيذه آمال أن يكون
ً
التنفيذ سريعا لحاجة البالد إلى مثل هذه المشاريع الترفيهية.
وتقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة وافتتحت عام
 1984وتبلغ مساحتها الحالية مليون متر مربع وتعتبر من
أكبر وأهم المرافق الترفيهية والسياحية في الكويت.

النفايات تسد الطرقات قبالة برج التحرير (تصوير خليل حجاج)

مسؤولية إزالة القمامة ضائعة بين البلدية والمحالت والشركة المسؤولة عنها
●

محمد الجاسم

رغم دخول عقود النظافة الجديدة
حيز التنفيذ ،و تــد شـيــن حملة "خلها
ن ـ ـظ ـ ـي ـ ـفـ ــة" خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة،
ف ـ ــإن "سـ ـ ــوق ال ـم ـب ــارك ـي ــة" ك ـ ــان خـ ــارج
الـحـســابــات ،إذ شـهــد تــراكــم النفايات
ع ـلــى م ــدى األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،األم ــر
الذي يجسد عدم االهتمام بأهم معلم
تراثي في قلب الكويت.
وبينما تقاذف المعنيون مسؤولية
رفـ ــع ال ـن ـف ــاي ــات م ــن سـ ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة
ال ـ ـتـ ــراثـ ــي بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــة والـ ـمـ ـح ــات
والشركة المسؤولة عنها ،بات مشهد
النفايات المتراكمة والروائح الناجمة

عنها خالل الفترة الماضية يهدد رواد
ال ـس ــوق م ــن الـســائـحـيــن والـمــواطـنـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـخــاطــر
التي ترتبت على تكدس النفايات بين
المباني وبالقرب من بعض محوالت
الـكـهــربــاء ،مما يـنــذر بـعــواقــب صحية
ً
ك ـب ـي ــرة ،فـ ـض ــا ع ــن م ـخ ــاط ــر احـ ـت ــراق
النفايات المتكدسة ،والتي قد تتسبب
ف ــي ك ــارث ــة ت ـع ــم ال ـم ـن ـط ـقــة الـمـحـيـطــة
بأسواقها ومرافقها.
وفي السياق ،نفى مدير إدارة النظافة
ف ــي ب ـلــديــة مـحــافـظــة ال ـعــاص ـمــة مشعل
العازمي ،في تصريح ،لـ "الـجــريــدة" ،أي
مـســؤولـيــة لـلـبـلــديــة عــن نـظــافــة مـكــان
ت ـ ـكـ ــدس الـ ـنـ ـف ــاي ــات ف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة،

ً
م ــو ضـ ـح ــا أن ا ل ـب ـل ــد ي ــة مـ ـس ــؤو ل ــة عــن
ج ــزء م ــن ن ـظــافــة ال ـس ــوق ،وجـ ــزء آخــر
ت ـت ـح ـم ـل ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
ا لـمـحــات ،و هـنــاك جــزء ثــا لــث متعلق
ب ــالـ ـمـ ـح ــات نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،بـ ـحـ ـي ــث ت ـق ــوم
بـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـ ـح ـ ــاوي ـ ــات ال ـم ـخ ـص ـص ــة،
وتقوم البلدية بمراقبتها واإل شــراف
عليها فيما يتعلق بإمكانية التزامها
بالئحة النظافة.

انتهاء العقود

ال ـت ـجــاريــة م ــع ال ـم ـحــات ال ـتــي لـجــأت
إلى إلقاء نفاياتها على األرض ،بعدما
قــا مــت ا لـشــر كــات بسحب مستوعبات
النظافة ،األ مــر ا لــذي أدى إ لــى تكدس
ً
النفايات في تلك المنطقة ،مبينا أن
البلدية تلزم المحالت بإبرام عقود أو
توفير حاويات لرفع النفايات بشكل
يــومــي وع ــدم تـكــدسـهــا ب ـهــذا الـشـكــل،
في وقت أكد أنه تم التعامل مع هذه
الحالة ،ومخالفة المحالت المتسببة
في هذه النفايات.

وعزا العازمي أزمة تكدس النفايات
إلــى أنــه مــع انـتـهــاء الـعـقــود الـقــديـمــة،
ألـ ـ ـغ ـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات عـ ـق ــوده ــا

ً
ً
ً
غلق  54محال إداريا مخالفا بالحساوي
واصلت الجهات الرقابية بفرع بلدية
ال ـفــروان ـيــة حـمــاتـهــا لــرصــد الـمـخــالـفــات
والـتـعــديــات عـلــى أم ــاك ال ــدول ــة ،واتـخــاذ
اإلجــراء ات حيالها وفق األطر القانونية،
وق ــد أس ـف ــرت ع ــن غـلــق  54مـحــا إداريـ ــا،
وإزالة 4800م 2من التعديات.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أوض ــح مــديــر فــرع

«المزارعين»
يستنكر إيقاف
النظام اآللي

عبدالله الدماك

اس ـت ـن ـكــر رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الكويتي للمزارعين عبدالله
ال ــدم ــاك م ــا ي ـقــوم ب ــه الـضـمــان
ال ـص ـحــي ف ــي وزارة الـصـحــة
مــن إي ـقــاف الـنـظــام اآلل ــي أمــام
المزارعين الستكمال إجراءات
عـ ـم ــالـ ـه ــم م ـ ــن يـ ـ ـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي مـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ــزيـ ــادة
الضمان الصحي إلى خمسين
دينارا بدال من خمسة دنانير،
وه ـ ـ ــذا مـ ـن ــاف ل ـ ـقـ ــرار مـجـلــس
ال ــوزراء ال ــذي منح المزارعين
دع ـ ـمـ ــا ب ـت ـخ ـف ـيــض ال ـض ـم ــان
الصحي إلى خمسة دنانير بدال
مــن خمسين دي ـنــارا واستمر
العمل سنوات .وقال الدماك ان
مــا يقوم بــه الضمان الصحي
يسعى من خالله إلى الربحية
من وراء المزارع الكويتي الذي
يعمل مــن أجــل المساهمة في
توفير األمن الغذائي فهل هذا
جزاؤه ورد المعروف له خاصة
أن الـ ـم ــزارع الـكــويـتــي يحظى
ب ــدع ــم واض ـ ــح م ــن ال ـح ـكــومــة
وعـلــى رأس ـهــا رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
المبارك الذي أكد لمجلس إدارة
االتحاد الكويتي للمزارعين أن
تعليماته واضـحــة وصريحة
لـجـمـيــع ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ـتــح أبـ ــواب
مكاتبهم لـجـمــوع الـمــزارعـيــن
وتخليص معامالتهم وهذا أقل
دعم يقدم لهم.

بلدية الفروانية محمد صــرخــوه ،أنــه تم
وض ــع خـطــة عـمــل شــامـلــة لــرصــد جميع
المخالفين للوائح وأنظمة البلدية ،مؤكدا
أن الجوالت الميدانية التي نفذتها إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وقسم
إزالة المخالفات أثبتت أن المخالفين تحت
رقابة مشددة.

وأضـ ــاف أن ال ـج ــوالت شـمـلــت مناطق
جليب الـشـيــوخ والـفــروانـيــة والـحـســاوي
وإشـبـيـلـيــة ،حـيــث قــامــت إدارة الـتــدقـيــق
ومتابعة خدمات البلدية بغلق  54محال
إداريا ،بعد انتهاء المدة القانونية بمنطقة
الحساوي.
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جانب من عملية التصويت

حمد العبدلي

طالب يبحث عن قيده االنتخابي
شهدت انتخابات االتحاد العام
لطلبة و مـتــدر بــي الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
ً
ً
إقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاال م ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــا مـ ـ ــن ج ــان ــب
المقترعين في  13لجنة تصويت
انـتـخــابـيــة مــوزعــة عـلــى مختلف
الـ ـكـ ـلـ ـي ــات وال ـ ـم ـ ـعـ ــاهـ ــد ،ف ـ ــي ظــل
تنافس كبير بين القوائم الطالبية
المشاركة في االنتخابات ،وهي
«المستقبل الـطــابــي» ،والقائمة
المستقلة ،و«الوحدة اإلسالمية».
وزيـ ــن الـمـتـنــافـســون الـكـلـيــات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد ب ــأوشـ ـح ــة الـ ـق ــوائ ــم
المذيلة بأسماء المرشحين ،وفي
ظل سخونة األجواء زادت وتيرة
اإلقبال على التصويت مع إطالق
األهازيج االنتخابية والصيحات
التي تشجع على عملية االقتراع.

وقـ ــال عـمـيــد كـلـيــة ال ــدراس ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي «الـتـطـبـيـقــي»
د .عبدالله الـمــزروعــي ،إن «هناك
ً
ً
تفاعال كبيرا من الطلبة ،وجميع
ال ـ ـق ـ ــوائ ـ ــم ت ـ ـ ـمـ ـ ــارس دع ــاي ــاتـ ـه ــا
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة س ـل ـســة
وم ــرتـ ـب ــة» ،مـبـيـنــا أن «ف ـعــال ـيــات
االنتخابات تسير بطريقة جميلة
وسـهـلــة ،وه ــذا دلـيــل عـلــى حسن
التنظيم من عمادة شؤون الطلبة،
وعـ ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل اإليـ ـج ــاب ــي مــن
الطلبة الذين نشكرهم على ذلك،
وعلى التزامهم بالضوابط التي
وضعتها العمادة».

«التربية األساسية»
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى ال ـع ـم ـل ـي ــة

االنتخابية ،شهدت كلية التربية
األســاسـيــة «بـنـيــن» ح ـضــورا منذ
فـ ـت ــح ب ـ ــاب صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع
فــي ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر ،مــع ارت ـفــاع
األهازيج والشيالت بين القوائم
الطالبية المتنافسة.
وقالت رئيسة لجنة الكلية د.
مريم الشيرازي إن الحضور حتى
الساعة الـ  2ظهرا تجاوز الـ 600
طالب من أصل .٣٩٨٠
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ش ـ ـهـ ــدت كـلـيــة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ح ـ ـض ـ ــورا ك ـث ـي ـف ــا مــن
جانب الطالبات ،وحــدوث بعض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات بـ ـيـ ـنـ ـه ــن ب ـس ـبــب
االزدحام والدور ،غير أن التنظيم
الجيد من جانب اللجنة المشرفة
ساعد في حل هذه المشاكل.
وقــالــت رئيسة لجنة االقـتــراع

طلبة « »AUKينضمون إلى برنامج رواد في بنك وربة
أعـلـنــت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة بالكويت
( )AUKاخـ ـتـ ـي ــار  5ط ـل ـبــة مـ ــن ال ـجــام ـعــة
لالنضمام الــى برنامج بنك وربــة (رواد)
لــاب ـت ـكــار ،الف ـت ــة إل ــى ان ــه يـعـتـبــر تـحــديــا
تدريبيا يتم من خالله تدريب فرق شبابية
من قبل كبار مرشدي القطاع المصرفي،
لتطوير حـلــول مبتكرة لقضايا األ عـمــال
ال ــواق ـع ـي ــة ،وي ـت ـنــافــس ف ــي هـ ــذا ال ـت ـحــدي
االفـ ـتـ ـت ــاح ــي ط ـ ـ ــاب م ـ ــن ح ـم ـل ــة شـ ـه ــادة
البكالوريوس والماجستير من مختلف
الجامعات في الكويت.
من جانبها ،أكدت نائبة رئيس الجامعة
ل ـش ــؤون الـطـلـبــة د .ح ـنــان مـظـفــر أن هــذه

ال ـم ـشــاركــة تـعـكــس فـلـسـفــة اآلداب الـحــرة
ال ـتــي تنتهجها الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
الكويت ،مضيفة ان «طالبنا المشاركين
في هذا البرنامج يأتون من  3تخصصات
مختلفة».
من جانبه ،أعرب الرئيس التنفيذي لبنك
وربة شاهين الغانم عن دعمه وتشجيعه
لـلـطـلـبــة ،مـتــأمــا مــن بـنــك ورب ــة عـبــر هــذا
ال ـبــرنــامــج تــوفـيــر بـيـئــة مـنــاسـبــة للطلبة
لتوسيع آفاقهم ،مبينا أن المشاركة في
هذا البرنامج ستهيئ الفرصة لالنضمام
الــى فريق بنك وربــة وتحقيق المزيد من
التقدم على الصعيد المهني.

حملة توعية لسرطان الثدي
في «بوكسهل»

جانب من فعاليات الحملة
نظم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل للبنات حملة توعية
لسرطان الثدي مؤخرا ،تزامنا مع الشهر الوردي الذي يرمز لهذه
الحمـلة العالمية ،و حــر صــا منها على المشاركة ور ف ــع مستوى
الوعي عن هذا المرض.
وتضمنت الحملة معرضا توعويا بمشاركة مميزة من جهات
متعددة ،منها فريق الخطوة األولى للكشف عن األمراض ومستشفى
األحمدي  KOCومستشفى المواساة الجديد ومجموعة من المراكز
والعيادات الطبية ومراكز التغذية والعناية بجمال المرأة.
وتخللت الحملة ندوة توعوية نسق لها فريق الخطوة االولى
للوقاية من األمــراض برئاسة بدر الفضلي ،وتضمنت محاضرة
توعية لمي العلي وحنان الخالدي المتعافيتين من مرض السرطان،
حـيــث تـحــدثـتــا عــن تجربتهما الـشـخـصـيــة مــع ال ـم ــرض ،وكيفية
شفائهما منه وإعطائهما بعض التوصيات للطالبات للحفاظ
على حياتهن.

عدد من الطلبة المشاركين في البرنامج

البيلي :جامعة اإلمارات تشارك
في «إكسبو  2020دبي»
أعلن مدير جامعة اإلمــارات ،د .محمد البيلي ،مشاركة
الـجــامـعــة فــي إكـسـبــو  2020دب ــي بـجـنــاح مستقل مــن 20
أك ـتــوبــر  2020إل ــى  10أبــريــل  2021الـمـقـبـلـيــن ،فــي إطــار
االسـتـعــدادات إلطــاق جامعة المستقبل ،التي ستؤسس
لمفهوم جديد ومبتكر للتعليم الجامعي في العالم العربي
والمنطقة.
وذكــر البيلي ،فــي تصريح صحافي ،أمــس ،أن اختيار
«إكسبو  2020دبــي» كمنصة ،جــاء الختبار هــذا المفهوم
المبتكر ،انطالقا من أهمية هــذا الحدث الــدولــي الضخم
وطبيعته ،كأحد أ بــرز المنابر الدولية التي تركز بشكل
أس ــاس ــي ع ـلــى م ـنــاق ـشــة ال ـق ـضــايــا الـ ُـم ـل ـحــة وال ـت ـحــديــات
المعاصرة ،ووضع حلول لها.
وتــابــع« :مــن بين تلك الـتـحــديــات مــا يرتبط بمستقبل
التعليم ،ولمشاركة جامعة اإلمارات في إكسبو  2020أهمية
خــاصــة ،لرؤيتها واستراتيجيتها فــي إث ــراء التعاون مع
المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة ،وحرصها على
تقديم الخدمات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة ،وخلق
ً
إثراء للجانب
حلقة وصل بين الطلبة والجهات التنفيذية،
التطبيقي ،وتعريف زوار جناح الجامعة بالخدمات التي
تقدمها ،والدور الذي تقوم به نحو الريادة والتميز العلمي،
بما يحقق رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة».
وأض ــاف البيلي أن رؤي ــة جامعة اإلمـ ــارات تتجلى في
ال ــري ــادة واالب ـت ـكــار فــي التعليم الـعــالــي والـبـحــث العلمي
وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي ،بما
يسهم في بناء االقتصاد المعرفي وتوظيفه في تحقيق
التقدم والرفاه للمجتمع.
جدير بالذكر ،أن «إكسبو  2020دبي» يشهد مشاركة 192
دولة ،وعدد من المنظمات الدولية والهيئات والشركات.

« »AOUتطلق حملة «بسواعدنا نشجر جامعتنا»
ن ـظ ـم ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة
المفتوحة ( ،)AOUبالتعاون مع
نــادي التوستماسترز الطالبي
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة ،حـ ـمـ ـل ــة ت ـط ــوع ـي ــة
لتشجير الجامعة على فـتــرات،
تحت شعار «بسواعدنا نشجر
جامعتنا» ،برعاية مدير الجامعة
بــال ـكــويــت د .ن ــاي ــف ال ـم ـط ـيــري،
ومـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـط ـل ـب ــة
واالس ـ ــات ـ ــذة ،وس ـت ـس ـت ـمــر خــال
العام الجامعي .2020-2019
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت مـمـثـلــة
ق ـس ــم ال ـت ـس ــوي ــق ف ــي ال ـجــامـعــة
نــدى المزيني إن الــزراعــة تأتي
أهميتها انطالقا مع توجيهات
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة تــأه ـي ـل ـهــا
وحمايتها ،وفــي الــوقــت نفسه
احـتــواء الشباب وفتح المجال
لهم للتميز بالعمل التطوعي
خدمة للكويت وبيئتها.
وأك ــدت د .المزيني أن «على
ا لـ ـج ــا مـ ـع ــة دورا و م ـس ــؤو ل ـي ــة
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة ي ـج ــب
تنميتها في شبابنا ،لذا سعت

طلبة يشاركون في حملة التشجير
الـجــامـعــة وم ــن خ ــال أنــديـتـهــا
الـ ـط ــابـ ـي ــة إلـ ـ ــى ت ـن ـم ـي ــة ودعـ ــم
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـطــوع ـيــة ف ــي إط ــار
انشطة هادفة».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ذك ـ ـ ــرت رئ ـي ـســة

ن ــادي الـتــوسـتـمــاسـتــرز فاطمة
فــايــز أن «الـ ـن ــادي مـنـظـمــة غير
ربحية تهدف لخدمة المجاميع
وت ـ ـطـ ــويـ ــر م ـ ـ ـهـ ـ ــارات االع ـ ـضـ ــاء
الـمـنـضـمـيــن ل ـهــا ف ــي الـخـطــابــة

وال ـق ـيــادة ،وإيـمــانــا مــن الـنــادي
بأن خدمة المجتمع ال تقتصر
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـ ـفـ ــرد ،ب ــل عـلــى
تـطــو يــر المجتمع والمحافظة
على البيئة».

جانب من طوابير الطلبة في مواقع التصويت
في كلية التربية األساسية «بنات»
خالدة الفضالة إن إقبال الطالبات
ً
ً
على التصويت كــان كـبـيــرا جــدا،
ً
إذ وصل حتى الواحدة ظهرا إلى
أكـثــر مــن  1200طالبة يحق لهن
التصويت.

«الدراسات التجارية»
وفي كلية الدراسات التجارية
«ب ـنــات» كــان المشهد االنتخابي
ً
أكثر حـضــورا عــن بقية الكليات،
إذ لـ ــوحـ ــظ ح ـ ـضـ ــور ك ـث ـي ــف مــن
الطالبات.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة لـجـنــة الـبـنــات
ف ــي ال ـك ـل ـيــة إيـ ـم ــان ال ـج ـس ــاس إن
عــدد الطالبات الــاتــي يحق لهن
التصويت بلغ  ٤٩٠٠طالبة ،مشيرة

إلـ ــى أن عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع تـجــري
بشكل جـيــد ،واألم ــور تسير على
النحو المطلوب دون أي مشكالت».
وبـيـنــت الـجـســاس أن الـعـمــادة
اس ـت ـعــدت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أس ـبــوع
لـ ـه ــذا الـ ـح ــدث ال ـك ـب ـيــر م ــن خ ــال
لـ ـج ــان ع ـ ــدة تـ ـش ــارك ف ــي تـنـظـيــم
ال ـعــرس الــديـمـقــراطــي ال ــذي يعبر
عن الهيئة ومكانتها الكبيرة بين
جميع الكليات ،موضحة أن عدد
األص ـ ــوات حـتــى قـبــل ص ــاة ظهر
أمس تجاوز  ٦٠٠طالبة.
وفي كلية الدراسات التجارية
ً
«بـنـيــن» ،كــان الـحـضــور متوسطا
أم ــام اللجنة وفــي داخـلـهــا ،حيث
غابت مظاهر الالفتات القبلية أو
الطائفية التي كانت حاضرة في
انتخابات السنوات الماضية.

وق ــال رئـيــس لجنة الـبـنـيــن إن
عـ ــدد األصـ ـ ـ ــوات وصـ ــل إلـ ــى 550
ً
طالبا في الساعة الواحدة ظهرا،
من إجمالي .٢٦٤١
و فــي الصباحية ،شهد معهد
ً
التدريب اإلنشائي بنين حضورا
ً
ض ـع ـي ـف ــا م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،غـ ـي ــر أن
القائمة المستقلة دون غيرها من
القوائم ،كانت حاضرة ،واكتظت
ال ـ ـطـ ــاوالت ب ــال ــدف ــات ــر وال ـه ــوي ــات
واإلعالنات التابعة لها ،كما حرص
أعضاؤها على استقبال زمالئهم
م ــن الـمـقـتــرعـيــن بــرحــابــة وم ــودة
كبيرتين.

«الدراسات التكنولوجية»
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

التكنولوجية فـشـهــدت منافسة
ً
ً
شديدة وحضورا قويا عكس ما
شهدته كليات ومعاهد الشويخ،
إذ كانت حركة الطلبة مستمرة،
وحـ ـض ــر ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ك ـ ــوادر
ً
الـ ـق ــوائ ــم ،وكـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا سـعــي
ال ـقــائ ـم ـت ـيــن ال ـم ـت ـنــاف ـس ـت ـيــن إل ــى
اكتساح األصوات.

«العلوم الصحية» و«التمريض»
واخ ـت ـل ـفــت األجـ ـ ــواء ف ــي كلية
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـص ـح ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـضــم
لجنة االق ـتــراع للعلوم الصحية
والـتـمــريــض والـطــاقــة «بـنـيــن» ،إذ
كــان عــدد الـمــوجــوديــن فــي أروقــة
ً
الكلية ضـئـيــا ،فقبل الـســاعــة ال ـ
 11ظهرا لم يكن هناك اي ازدحام.

الظفيري« :التشريعات القانونية» يسلط
الضوء على «الطفل» و«األحداث»
أكـ ــد ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
الرئيس األعلى لمؤتمر «التشريعات القانونية
واآلف ـ ـ ــاق االج ـت ـمــاع ـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ـ ــدور األسـ ــرة
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ( 2035ال ـ ـمـ ــرأة وال ـط ـفــل
والحدث)» د .فايز الظفيري ،أن المؤتمر يهدف إلى
تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي
شرعت بالكويت في السنوات القليلة الماضية،
ومـنـهــا قــانــون حـقــوق الـطـفــل ،وقــانــون األح ــداث
الجديد ،وأثرهما اإليجابي على األسرة.
جــاء ذل ــك ،خــال المؤتمر الصحافي لالعالن

عن المؤتمر ،برعاية النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد،
وتنظيم كلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع
المنظمة الدولية ،لتمكين المرأة وبناء القدرات،
خالل الفترة من  26إلى  29نوفمبر المقبل.
ً
وأوض ــح الظفيري أن المؤتمر سيضم عــددا
من األكاديميين والمختصين من داخل الكويت
وخــارج ـهــا ،لـبـيــان أهـمـيــة الـتـجــربــة التشريعية
وأثــرهــا فــي ســن قــوانـيــن الطفل وال ـمــرأة وأثــرهــا
اإليجابي على المجتمع.

٨
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«الشؤون» :قصر جمع «الدية» داخل الكويت شعيب :مبادرة لتوحيد العمل التطوعي

سلة أخبار

السبيعي ل ـ ةديرجلا• :رفع تقرير بشأنها إلى الوزير الخراز لعرضه على مجلس الوزراء انطالق الدورة الـ 73للمكتب التنفيذي لمجلس «الشؤون العرب» اليوم

الشعلة يستقبل الفائزين
في مسابقات القرآن

جورج عاطف

بتوصيات من جهات عدة
ارتأت اللجنة المشكلة لوضع
ضوابط سداد «الدية» قصر
الجمع على الداخل فقط.

ك ـ ـشـ ــف الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد بـ ــاإلنـ ــابـ ــة لـ ـش ــؤون
قـ ـط ــاع الـ ــرعـ ــايـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
بـ ـ ــوزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
م ـس ـل ــم ال ـس ـب ـي ـع ــي أن ال ـل ـج ـنــة
ال ـم ـش ـك ـل ــة إلع ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر فــي
اإلجراءات والضوابط المتعلقة
بجمع الـتـبــرعــات ل ـســداد الــديــة
وال ـت ـعــوي ـضــات الـمــرتـبـطــة بها
انـتـهــت إل ــى عـمــل تـقــريــر شامل
بـشــأن ضــوابــط الجمع سيرفع
إلى وزير الشؤون سعد الخراز،
ومـ ــن ث ــم ع ــرض ــه ع ـلــى مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ،م ــوض ـح ــا
أنـ ــه س ـي ـتــم راهـ ـن ــا ق ـص ــر جـمــع
هــذه الـتـبــرعــات داخ ــل الكويت،
بتوصيات من جهات عدة.
وقال السبيعي ،لـ"الجريدة"،
إن الـتـقــريــر تـضـمــن مـقـتــرحــات
وآراء الـجـهــات الحكومية ذات
الـعــاقــة الـمـشــاركــة فــي اللجنة
لتنظيم عملية ا لـجـمــع ،لتكون
متوافقة مع القوانين المنظمة
للعمل الخيري في البالد.
وأض ـ ـ ــاف أن ج ـم ــع ت ـبــرعــات

مسلم السبيعي

الدية يندرج ضمن المشروعات
الخيرية ا لـتــي تتجلى خاللها
أعلى صور التضامن والتكافل
بين المواطنين ،لكنها تحتاج
إلى ضبط وإحكام ورقابة حتى
ال ت ـخــرج عــن األط ــر الـقــانــونـيــة
والشرعية السليمة.

أبرز الضوابط

وضعتها اللجنة ،ذكر السبيعي
أن ج ـمــع ا ل ـت ـبــر عــات لمصلحة
ال ــدي ــة ي ـعــامــل وفـ ــق ال ـضــوابــط
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ألي
مـ ـ ـش ـ ــروع خ ـ ـيـ ــري ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
شــريـطــة أن ت ـقــدم الـطـلـبــات من
ج ـه ــات خ ـي ــري ــة م ـع ـت ـمــدة ل ــدى
الـ ـ ـ ــوزارة ول ـي ــس أفـ ـ ـ ــرادا ،فضال
ع ــن فـتــح ح ـســاب بـنـكــي خــاص
بالجمع ،مع وضع سقف محدد
للمبلغ المراد جمعه.
وب ـ ـي ـ ــن أن م ـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
أي ـ ـضـ ــا مـ ـن ــع الـ ـجـ ـم ــع ال ـن ـق ــدي
ب ــأش ـك ــال ــه ك ــاف ــة ،ع ـل ــى أن يـتــم
الجمع داخــل المقار الرئيسية
لـلـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ،ووض ــع
آلـيــة م ـحــددة لـتـحــويــل المبالغ
ضمن المنظومة األمنية لوزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ه ــذه
ال ـض ــواب ــط ت ـه ــدف إل ــى تنظيم
ال ـم ـســألــة ،لـضـمــان سـيــرهــا في
إط ـ ـ ـ ــار أهـ ــداف ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـش ــروع ــة،
وت ـج ـنــب ان ـح ــراف ـه ــا إلـ ــى ســوء
االستخدام.

وح ــول أب ــرز الـضــوابــط التي

•

جورج عاطف

تستضيف الكويت اليوم الدورة الـ 73للمكتب التنفيذي لمجلس
ً
وزراء الـشــؤون االجتماعية الـعــرب ،تنفيذا ل ـقــرارات ال ــدورة ال ــ38
لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
وق ــال وكـيــل وزارة ال ـشــؤون عـبــدالـعــزيــز شـعـيــب ،خ ــال مؤتمر
صـحــافــي ،أم ــس ،إن "مـجـلــس وزراء ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة الـعــرب
سيناقش ا لـعــد يــد مــن القضايا االجتماعية المهمة ذات الطابع
المشترك بين البلدان العربية ،وعلى رأسها حقوق متحدي اإلعاقة،
ً
وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ،واأليتام ،فضال عن متابعة
تنفيذ األبعاد االجتماعية ألهداف التنمية المستدامة  ،2030ومنها
القضاء على الفقر ،والقانون االسترشادي لكبار السن ،وغيرهما
من القضايا المشتركة".
وأضاف أنه "ستتم مناقشة توصيات الدورة  72التي ُعقدت في
القاهرة ،للوقوف على مدى تنفيذها ،لكونها تصب في مصلحة
المواطنين العرب ،وعلى رأس هذه التوصيات مبادرة الكويت للعمل
ً
ً
التطوعي الموحد خليجيا وعربيا ،حيث تمت الموافقة على رفعها
إلى اجتماع القمة العربية في ."2020
وفيما يتعلق بالفعاليات المقامة على هامش أعمال االجتماع،
ّ
بين شعيب أن الكويت ستستضيف معرض األســر الفلسطينية
ً
المنتجة ،لتشجعيها على العمل واإلنتاج ،تحقيقا لألهداف األول
والثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء
ً
على الفقر" ،مؤكدا تضافر جهود أعضاء مجلس وزراء الشؤون
ً
ً
العرب عموما والكويت خصوصا ،إلنجاح هــذه المعارض التي
ً
تعكس صالبة وقوة الشعب الفلسطيني ،آمال أن يحقق االجتماع
األهداف األساسية المرجوة منه.

عبدالعزيز شعيب

الكويت
تستضيف
ُ
معرض األسر
الفلسطينية
المنتجة

«نقابة الطيران» :إلغاء تعديل النوبة قبل  28الجاري أو اإلضراب
اعتصمت لليوم الثاني وأمهلت اإلدارة العليا حتى نهاية الشهر
•

يوسف العبداهلل

نفذت نقابة العاملين في االدارة العامة للطيران
المدني اعتصاما امس لليوم الثاني على التوالي
قبل ان تعلن تعليق االعتصام حتى  28الجاري
كمهلة ل ـعــدول االدارة عــن تـعــديــل نـظــام النوبة
الجديد وإلغائه تحت طائلة االضراب عن العمل.
وأكد رئيس النقابة جابر العازمي ،ان استمرار
االعتصام لليوم الثاني هو رسالة لإلدارة العليا
إللـ ـغ ــاء ال ـت ـع ـم ـيــم  36ل ـس ـنــة  2019والـ ـ ــذي حــرم
الموظفين من البدالت.
وق ــال ال ـعــازمــي ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس،
انــه في حــال عــدم إلغاء التعميم ستلجأ النقابة
الى التصعيد واالضراب بعد تاريخ  28الجاري،
مشيرا الى ان "جميع البدالت تتوافق مع لوائح
الخدمة المدنية وغير مخالفة لألنظمة والقوانين
ومن يخالف هي اإلدارة العليا".
وبين ان تطبيق التعميم سيؤدي الى االضرار
بتقييم الموظفين السنوي ،موضحا ان ما يدعون

جانب من اعتصام النقابة أمس في يومها الثاني

انتصار العلي :تأهيل  110نساء عربيات وسنكمل المليون في 2035

ً
بمناسبة مرور عام على انطالق مؤسسة انتصار الخيرية ميدانيا
أك ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة م ــؤس ـس ــة ان ـت ـص ــار
الخيرية الشيخة انتصار سالم العلي
أنها تعتز بما تقوم به المؤسسة من
ج ـهــود إلعـ ــادة تــأهـيــل ال ـن ـســاء الــائــي
عانين ويالت الحروب.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـعـ ـل ــي أن ال ـص ـح ــة
النفسية للمرأة العربية تعد مــن أهم
األولويات التي تحرص عليها ،وأنها
ت ــزور مخيمات الــاجـئـيــن بــاسـتـمــرار،
ألن ذل ــك يــرفــع الـ ــروح الـمـعـنــويــة لــدى
ال ـم ـتــدربــات ،طـبـقــا لـلـتـقــاريــر الــدوريــة
ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا أص ـح ــاب ال ـخ ـبــرة في
هذا المجال.
وأضافت العلي في تصريح صحافي
بمناسبة مرور عام على انطالق العمل
ال ـم ـي ــدان ــي ف ــي مــؤس ـســة ان ـت ـص ــار في
مخيمات الالجئين أكتوبر  ،2018أن
"انتصار" هي أول مؤسسة خيرية في
العالم تعنى بالصحة النفسية للنساء
المتضررات من الحروب وتضع حلوال
مبتكرة إلعادة تأهيلهن.
وأشارت إلى أن المؤسسة تستهدف

انتصار العلي خالل إحدى الفعاليات
لـلـعــاج الـنـفـســي ال ــدرام ــي لـتــوزيـعـهــم
عـلــى مـخـيـمــات الــاج ـئ ـيــن ،ن ـظــرا لقلة
ال ـمــدرب ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي مـجــال
العالج بالدراما في العالم العربي.

الشرقاوي يشارك في منتدى
مكافحة االتجار باألشخاص
شارك وكيل وزارة العدل
نائب رئيس اللجنة الوطنية
الدائمة ،املعنية بتنفيذ
االستراتيجية الوطنية ملنع
االتجار باألشخاص وتهريب
املهاجرين عمر الشرقاوي
في منتدى مناقشة تحديات
مكافحة جريمة االتجار
باألشخاص في منطقة
الشرق األوسط ،والذي بدأ
في البحرين أمس ،ويستمر
 3أيام .ويرافق الشرقاوي
مدير إدارة مكتب الوكيل أيمن
محارب ،ومراقبة االتفاقيات
الدولية وتنفيذ طلبات
التعاون بإدارة العالقات
الدولية هنادي عبدالرحمن,
ومحمد إحسان من إدارة
اإلعالم والعالقات العامة.

ل ــه ف ــي االع ـت ـصــام ه ــو اسـتـحـقــاقــات للموظفين
وليست مطالبات.
وحــول االضــرار وشلل المطار في حال تنفيذ
االضـ ـ ــراب ،ق ــال ال ـع ــازم ــي :نـحــن ال نـشــل الـمـطــار
واعتصامنا يأتي حسب القوانين العالمية ولكننا
االن نمنحهم المهلة وإال فسنلجأ لالضراب.
وبين ان اإلدارة العليا تفاوضت معهم في وقت
سابق ووافقت على تعديل التعميم سالف الذكر
"ولكننا رفضنا التعديل وطالبنا بإلغائه كامال،
ولدينا محضر االجتماع الذي يثبت أنهم متفقون
على صرف البدل الموحد للموظفين".
وح ــول االسـتـعــانــة بالمتقاعدين حــال تنفيذ
ً
االضراب بدال منهم ،قال العازمي ان "النقابة وفي
حال استدعاء المتقاعدين لديها طرقها الخاصة
التي تسلكها في حينها ،ونحن يهمنا مصلحة
ال ـب ــاد ول ـكــن ف ــي ذات ال ــوق ــت عـلــى الـمـســؤولـيــن
استشعار هموم الموظفين فهم يمثلون واجهة
البلد".

إعادة تأهيل مليون امرأة عربية بحلول
ع ــام  ،2035وه ـ ــؤالء ال ـن ـســاء ت ـضــررن
بشدة من الحروب التي تعانيها لألسف
منطقتنا العربية ،موضحة أن العالج
بالمسرح والدراما والفنون بشكل عام
أث ـبــت ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا ،وأن ال ــدراس ــات
الحديثة أكــدت أن التعبير عن النفس
وإخ ــراج مكنوناتها هــو بــدايــة طريق
الشفاء.
وذك ــرت أن المؤسسة ب ــدأت عملها
ف ــي م ـخ ـي ـمــات الــاج ـئ ـيــن ف ــي شــاتـيــا
وطــرابـلــس بلبنان ثــم االردن ،وهـنــاك
خطة لالنتشار في دول عربية أخرى،
وت ـمــت م ـســاعــدة  110ن ـســاء بــالـعــاج
ال ـن ـف ـســي الـ ــدرامـ ــي ،م ــؤك ــدة أن ال ـعــدد
يـ ـت ــزاي ــد وأن هـ ـ ــذه ال ــوس ـي ـل ــة أث ـب ـتــت
نجاحها بنسبة وصـلــت إلــى  100في
المئة.
وأفــادت بــأن المؤسسة تسعى إلى
نشر الوعي للعالج بالدراما في منطقة
ال ـشــرق األوس ــط ،وأن ــه يـتــم اآلن إعــداد
فــريــق مــن الـمــدربـيــن يضم  680مدربا

استقبل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير
الدولة لشؤون البلدية فهد
الشعلة في مكتبه صباح
أمس ،الفائزين في املسابقات
الدولية للقرآن الكريم لعام
 2018وهم ،عمر الشمالن،
وبدر العلي ،وعبدالله الخياط،
وعبدالله أحمد ،وعثمان
الشعالن ،وعبدالرحمن
الشويع .حضر اللقاء مدير
إدارة الدراسات اإلسالمية
وعلوم القرآن الكريم في
محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير د .فهد الجنفاوي،
ومراقب شؤون القرآن الكريم
في اإلدارة ناصر الكندري،
ورئيس مركز أبوموسى
األشعري إلعداد وتأهيل طلبة
املسابقات الدولية التابع
لإلدارة صالح السليمان.

وعبرت الشيخة انتصار عن أملها أن
تستعيد المنطقة العربية استقرارها،
وتستعيد المرأة العربية المتضررة من
الحروب إشراقتها وتألقها ،مشيرة إلى

أن هناك بحثا عن تجربة المؤسسة في
العالج بالدراما سيتم نشره قريبا في
أكبر الصحف العالمية.

«إحياء التراث» تقيم ندوة
حول «األمن الفكري»

استمرار حجز ابن األسرة
المسيء للضابط
ق ـ ـ ــررت الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة أم ــس
اسـتـمــرار حجز أحــد أبـنــاء األســرة
الحاكمة على ذمة التحقيق ،على
خـلـفـيــة ات ـهــامــه ف ــي ق ـض ـيــة الـســب
والتهديد واإل س ــاء ة أل حــد ضباط
وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة ،إ ل ــى حـيــن ورود
تقرير األدلة الجنائية في القضية،
الذي يفصل فيما إذا كان الصوت
ال ـ ـ ـ ـ ــوارد ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل ي ـ ـعـ ــود إل ــى
المتهم أم ال ،بعدما أ نـكــر المتهم
ص ـل ـت ــه ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـمـ ـق ــدم مــن
ال ـضــابــط ال ـشــاكــي عـلــى أن ــه يـعــود
للمتهم.
وكــانــت الـنـيــابــة تـلـقــت بــاغــا من
الـضــابــط األس ـبــوع الـمــاضــي ،يتهم
فيه أحد أبناء األسرة باإلساءة إليه
ونشره للمكالمة التي دارت بينهما،
وتضمنت عبارات السب والتهديد له
وألسرته عن طريق الواتساب ،إال أن
المتهم أنكر صلته بالواقعة المقدمة
ض ــده ،األم ــر ال ــذي دفــع النيابة إلى
إحالة بصمة الصوت التي تخصه
إلى األدلة الجنائية.

أقامت إدارة الكلمة الطيبة
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ندوة بعنوان
"األمن الفكري" ،حاضر فيها
املتخصص في القضايا
التربوية وقضايا األمن
الفكري والخبير في املكتب
العربي ملكافحة التطرف
واإلرهاب د .صالح السعيد.
وأكد السعيد ،في كلمة له
خالل الندوة ،أن مفهوم األمن
الفكري أصبح الشغل الشاغل
للمؤسسات االجتماعية
والتربوية ،حتى على
مستوى الحكومات واملجالس
السياسية الكبيرة واملجالس
العلمية والجامعات .وتحدث
السعيد عن أنواع األمن ،قائال
إنها تتعدى الثالثني ،والنوع
األهم منها هو األمن الفكري.

«إحساس» :ساعدنا 1246
طالب علم داخل الكويت

جمعية مشرف تحتضن معرض األسر المنتجة جمعية العدان والقصور تسلم زكاتها لبيت الزكاة

جانب من المعرض
اح ـت ـض ـنــت ج ـم ـع ـيــة م ـش ــرف ال ـت ـع ــاون ـي ــة م ـعــرض
منتجات األســر المنتجة في السوق التابع لجمعية
مبارك العبدالله (غرب مشرف) ،مطلع األسبوع الجاري.
وافـتـتــح الـمـعــرض الـمــديــر ال ـعــام لجمعية مشرف
عادل السريع ،بحضور مراقب إدارة تنمية المجتمع
وسمية السبت ،ورئيس قسم أنشطة البرامج بإدارة
تنمية المجتمع نوير المطيري.
وض ــم الـمـعــرض ،ال ــذي يستمر  3أش ـهــر ،الـعــديــد من
المنتوجات والمشغوالت اليدوية المحلية ،مثل :المالبس
والعبايات والدراريع والهدايا والتذكارات واإلكسسوارات،

ك ـمــا ي ـضــم أي ـض ــا م ــأك ــوالت وب ـ ـهـ ــارات وقـ ـه ــوة وكــذلــك
بأياد كويتية.
عطورات ،ومستلزمات أخرى ،تم تجهيزها
ٍ
وتـطـمــح الـجـمـعـيــة ،مــن خ ــال ه ــذا ال ـم ـعــرض ،إلــى
منح األس ــر فــرصــة إلحـيــاء الـحــرف الـيــدويــة القديمة
وتسويقها ،سعيا لزيادة الوعي االجتماعي لجميع
أفـ ــراد األس ـ ــرة ،وحـثـهــم عـلــى االع ـت ـمــاد عـلــى الـنـفــس،
والـتــوجــه نـحــو الـعـمــل الـ ُـحــر ق ــدر اإلم ـك ــان ،والتأكيد
على ا هـتـمــام الجمعية بتطوير وتنفيذ مشروعات
دعــم وتنمية األســر المنتجة ،وتوفير أرض خصبة
لتسويق منتجاتهم.

استقبلت نائبة المدير العام للموارد
واإلع ــام فــي بيت الــزكــاة كــوثــر المسلم
وف ـ ـ ــدا مـ ــن ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـعـ ــدان وال ـق ـص ــور
التعاونية برئاسة رئيس مجلس اإلدارة
سعد العازمي.
ّ
وســلــم الــوفــد إلــى المسلم شيكا عن
زك ــاة الجمعية بمبلغ  153788ديـنــارا،
وحضر مراسم التسليم مراقبة خدمات
المتبرعين آمنة الزعابي ،ورئيس قسم
خدمة الشركات عماد الزايد.
وأش ـ ــاد ال ـع ــازم ــي بـ ــدور ب ـيــت الــزكــاة
الـخـيــري واإلن ـســانــي عـلــى المستويين
المحلي والدولي ،وما يقوم به من جهود
كـبـيــرة شـهــد الـجـمـيــع بـهــا س ــواء كانت
مشاريع خيرية أو مساعدات إنسانية
وإغاثية.
وق ــال" :مــا تطأ قــدمــاك دولــة مــن دول
الـعــالــم إال وت ـجــد فـيـهــا بـصـمــة كويتية
تدل على كرم وأخالق هذا الشعب ،وحبه
لـكــل عـمــل خـيــري وإنـســانــي يـســاعــد في
رفــع المعاناة وتــوفـيــر الـحـيــاة الكريمة
لكل الناس".
وأه ــاب الـعــازمــي بجميع الجمعيات
والشركات أن تقدم زكاتها وصدقاتها
إلى بيت الزكاة كجهة حكومية موثوق
بها ومعتمدة ،ولديها جهاز رقابي يؤكد
أن تلك المساهمات في أيد أمينة.
وذكــر أنه أكد لمسؤولي بيت الزكاة

وفد جمعية العدان والقصور خالل تسليمه شيك الزكاة
أنــه يجب أن تـكــون األولــويــة فــي تقديم
ال ـم ـس ــاع ــدات ألبـ ـن ــاء مـنـطـقـتــي ال ـع ــدان
والقصور ،إضافة إلى تنفيذ المشاريع
الخيرية التي تخدم أهالي المنطقتين.
مــن جــانـبـهــا ،ش ـكــرت الـمـسـلــم رئيس
وأع ـضــاء مجلس إدارة جمعية الـعــدان
والـقـصــور عـلــى دعـمـهــم الـسـنــوي لبيت
الزكاة ،مما يساهم في قيامه بواجباته
تجاه الفقراء والمحتاجين واإلفراج عن
الغارمين وتحقيق التكافل االجتماعي
بين أفراد المجتمع.
وأضـ ــافـ ــت أن "بـ ـي ــت الـ ــزكـ ــاة يـعـطــي

األولوية لتنفيذ المشاريع المحلية داخل
الـكــويــت ،ونــأمــل أن نــوفــق فــي الــوصــول
إل ــى جميع األس ــر الـفـقـيــرة والمتعففة،
وأال يـكــون هـنــاك محتاج أو غ ــارم على
ت ــراب ه ــذه األرض الطيبة حـتــى نسهم
ف ــي ش ـي ــوع ال ـم ـح ـبــة وال ـط ـمــأن ـي ـنــة بين
أفــراد المجتمع ،وتحقيق األمــن والسلم
المجتمعي".
وفي نهاية اللقاء ،كرمت المسلم وفد
الجمعية ب ــدرع وش ـهــادة شكر وتقدير
لثقته ومساهمته ودعمه المستمر لبيت
الزكاة ومشاريعه الخيرية.

قال املشرف العام ملشروع
"إحساس" بجمعية النجاة
الخيرية الشيخ طالل فاخر،
إننا ساعدنا منذ انطالق
املشروع عام  2014أكثر
من  1246طالب علم داخل
الكويت ،منهم يدرس الطب
والرياضيات والهندسة
وغيرها من العلوم واملعارف
في كبرى الجامعات.
وأوضح فاخر ،في تصريح
صحافي أمس ،أنه لدينا
العديد من طالب وطالبات
ممن تنطبق عليهم الشروط
ويستحقون املساعدة ،لذا
وجب علينا مساندتهم
الستكمال تعليمهم ،داعيا
أهل الخير إلى دعم املشروع.
وحول قيمة الكفالة وآلية
املساهمة ،بني أنه تتفاوت
قيمة املساهمة تبعًا للمرحلة
الدراسية فاالبتدائية تبلغ
 380دينارا للطالب الواحد
واملتوسطة  452دينارا
والثانوية  615دينارا.
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قصر العدل

«التمييز» :استيقاف المشتبه فيهم يكون وفق القانون...
وال يجوز تفتيش األشخاص إال بإذن المحقق
• المحكمة اعتبرت وجود سيجارة على مالبس المتهم ال يعني قيام حالة التلبس
• وجود األشخاص بسياراتهم وهم بحالة غير طبيعية لم يبينها رجل األمن ال يبرر استيقافهم
حسين العبدالله

إجراءات الضبط
والتفتيش الباطلة
تبطل كل اإلجراءات
التي تليها

سقوط السيجارة
ً
عرضا دون أن
يتبين ما بداخلها
ال يعد جريمة
مشهودة

أك ـ ـ ــدت م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـيــز
ا لـ ـ ـج ـ ــزا ئـ ـ ـي ـ ــة أن ا سـ ـتـ ـيـ ـق ــاف
الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـب ــه فـ ـيـ ـه ــم مـ ـ ــن ق ـب ــل
رجـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة هـ ــو إج ـ ــراء
ي ـق ــوم رج ــل ال ـش ــرط ــة ب ــه فــي
سبيل التحري عــن الجرائم
وكشف مرتكبيها ،ويسوغه
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاه تـ ـ ـب ـ ــرره الـ ـ ـظ ـ ــروف،
ً
وك ــان مــن الـمـقــرر أي ـضــا أنــه
ال ي ـجــوز تـفـتـيــش الـشـخــص
أو م ـت ـع ـل ـق ــا ت ــه ا ل ـش ـخ ـص ـيــة
ال ـت ــي ت ـس ـت ـمــد حــرم ـت ـهــا مــن
حرمته بغير إذن من السلطة
ا لـمـخـتـصــة بالتحقيق التي
أوردت ـ ـهـ ــا ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـتــي
تستمد حرمتها من حرمته
ب ـ ـغ ـ ـيـ ــر إذن م ـ ـ ــن ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ا لـمـخـتـصــة بالتحقيق التي
أورد تـهــا المادة  43والمواد
 53الى المادة  57من قانون
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـبـ ـي ــل
الحصر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــودة تـ ـسـ ـت ــوج ــب أن
يـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق رج ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
مـ ــن قـ ـي ــام الـ ـج ــريـ ـم ــة ،وذلـ ــك
بـمـشــا هــد تـهــا ،أو بـمـشــا هــدة
أ ثـ ـ ــر م ـ ــن أ ث ـ ــر ه ـ ــا أو ن ـت ـي ـجــة
مـ ـ ــن نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا ب ـ ـمـ ــا ي ـق ـطــع
ب ــوق ــوعـ ـه ــا ،وكـ ــانـ ــت صـ ــورة
ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـمــار
بـيــانــه ال ت ـتــوافــر ب ــه جــريـمــة
حـ ـي ــازة م ــؤث ــر ع ـق ـلــي بـقـصــد
التعاطي بحالة مشهودة.
وأض ــاف ــت «ال ـت ـم ـي ـيــز» ،فــي
ح ـي ـث ـي ــات ح ـك ـم ـهــا ب ــرئ ــاس ــة
ال ـم ـس ـت ـشــار ع ـبــدال ـلــه جــاســم
ا ل ـع ـبــدا ل ـلــه أن م ـج ــرد ق ـيــادة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم األول سـ ـ ـي ـ ــار ت ـ ــه
ب ـح ــا ل ــة أدت ل ــو ق ــوع ح ــادث
مـ ـ ـ ــروري ،وإن ك ــا ن ــت تـجـيــز
ل ــرج ــل الـ ـش ــرط ــة اس ـت ـي ـقــافــه
لتحري حقيقة أمره وتحرير
م ـخ ــا ل ـف ــة م ـ ـ ــرور لـ ـ ــه ،إال أ ن ــه

ال ي ـج ــوز ل ــه أن ي ـمــد ب ـصــره
داخ ــل ال ـس ـيــارة لـتـفـحــص ما
م ـع ــه وم ــرافـ ـقـ ـي ــه مـ ــن أم ـت ـعــة
وت ـف ـت ـي ـش ـهــا الس ـت ـك ـن ــاه كـنــه
ما تحتويه تلك األمتعة من
مـ ـ ــواد غ ـي ــر ظ ــاه ــرة ل ـ ــه ،ول ــم
يكن له معرفة كنهها إال بعد
تفحصه لـهــا كـحــا لــة الكيس
المضبوط و هــو تفتيش في
غـيــر ا ل ـحــاالت ا لـتــي يجيزها
القانون ،مما ال تقوم به حالة

ا ل ـجــر ي ـمــة ا ل ـم ـش ـهــودة ،بحق
الطاعن.

ً
ليس مبررا

ك ـمــا أن رج ــل ال ـشــرطــة قــام
باستيقاف الـطــاعــن ال ــذي لم
يـ ـض ــع ن ـف ـس ــه م ــوض ــع ال ـشــك
والريبة ،وكان مجرد وجوده
بسيارة المتهم األول وبحالة
غير طبيعية لم يبينها رجل

إصابة المتهم بالسحر ال تعفيه
من المساءلة القانونية
أك ــدت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة،
برئاسة المستشار عبدالله جاسم ،أن
ادعاء الجاني بارتكابه جريمة تحت
أث ــر ال ـس ـحــر ،أم ــر يـتـطـلــب إث ـبــاتــه من
ً
جــانــب الـمـتـهــم ،فـضــا عــن عــدم إعـفــاء
الـ ـق ــان ــون لـ ــه ،لـ ـع ــدم الـ ـن ــص ع ـل ـيــه فــي
قانون الجزاء.
وأ ضــا فــت «التمييز» ،فــي حكم لها،
أن مـنــاط اإلع ـفــاء مــن الـعـقــاب لـفـقــدان
ا لـجــا نــي اإلدراك واال خـتـيــار فــي عمله
وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب
ً
هذه الحالة راجعا إلى ما نصت عليه
المادة  23من قانون الجزاء من تناول
ً
مواد مسكرة أو مخدرة قهرا عنه ،أو
على غير علم منه ،وهي حاالت أوردها
المشرع على سبيل الحصر ،ولم يدع
ال ـط ــاع ــن ع ـل ــى ن ـف ـســه ب ــوق ــوع ــه تـحــت
تأثير أي من هذه الحاالت ،وأن ادعاء ه
أن ــه ك ــان ت ـحــت تــأث ـيــر أع ـم ــال الـسـحــر

عليه فـفــوق أ نــه اد ع ــاء لــم يثبته فإنه
ال ي ـنــدرج تـحــت ٍّ
أي مــن تـلــك ا ل ـحــاالت
يدع أن هذا
لم
أنه
كما
السالف بيانها،
ِ
السحر قد أ ثــر في إراد تــه ،فإنه يكون
ً
د ف ــا ع ــا مـنــه غـيــر مــؤ يــد بــد لـيــل محقق
للمحكمة أال تعتد به ،ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن فــي هــذا ا لـصــدد يكون
غير سديد.
ً
وردا عـلــى طـعــن ا لـنـيــا بــة بتخفيف
عقوبة المتهم من اإلعدام إلى السجن
ً
 15عــا مــا بــوا قـعــة ا لـقـتــل ا لـعـمــد ،قالت
المحكمة إن تقدير موجبات الرأفة أو
عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع
دون معقب عليه في ذلك ،وإنه إذا أراد
اسـتـعـمــال ال ــرأف ــة بــال ـنــزول عــن درجــة
ً
الـعـقــوبــة الـمـنـصــوص عـلـيـهــا قــانــونــا
ً
إ لــى در ج ــة أ خــف فـهــو ال يـكــون ملزما
ب ـب ـي ــان م ــوج ــب ت ـل ــك األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـتــي
أوقع من أجلها العقوبة بالقدر الذي

ارت ـ ــآه ،ذل ــك أن ال ــرأف ــة ش ـعــور بــاطـنــي
تثيره في نفس القاضي علل مختلفة
ً
ال يستطيع أحيانا أن يحددها حتى
يـصــورهــا بــالـقـلــم أو ال ـل ـســان ،لـهــذا ال
يكلفه القانون ،وما كان يمكن تكليفه
ببيانها ،بل ويقبل منه مجرد القول
ب ـق ـيــام ه ــذا ال ـش ـعــور ف ــي ن ـف ـســه ،دون
ً
أن يـســأل عـلـيــه دل ـيــا ،ولـمــا ك ــان ذلــك
وك ــان ــت م ـح ـك ـمــة الـ ـم ــوض ــوع ق ــد رأت
لما اقتنعت به في ظروف ومالبسات
ار ت ـكــاب ا لـمـطـعــون ضــده للجريمة أن
ت ــاخ ــذه بـقـســط م ــن ال ــرأف ــة ف ــي ح ــدود
م ــا ت ـس ـمــح ب ــه الـ ـم ــادة  83م ــن قــانــون
ال ـجــزاء ،وهــو مــا يـعــد مــن إطــاقــاتـهــا،
وال ت ـج ــوز م ـجــادل ـت ـهــا ف ــي ذلـ ــك أم ــام
محكمة التمييز.

ال ـش ــرط ــة ال ي ـب ــرر اسـتـيـقــافــه
الستكناه أمــره ،حتى لو كان
بحضنه سـيـجــارة وال يظهر
م ــا ب ـهــا م ــن ال ــداخ ــل ،وبــأمــره
بالنزول من السيارة سقطت
ً
مـ ـن ــه عـ ــرضـ ــا لـ ــم ي ــذك ــر رج ــل
الشرطة أنه ظهر منها أو من
ال ـط ــاع ــن أن ـه ــا ت ـح ـتــوي على
شيء ممنوع حيازته ،ولم يكن
لــه معرفة كنهها إال بفضها،
وبالتالي ال يجوز استيقاف
ال ـ ـطـ ــاعـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــداء ة ،وال ت ـق ــوم
الجريمة المشهودة بتفتيش
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـ ـت ـ ــي س ـق ـطــت
ً
عرضا منه قبل أن يتبين رجل
الشرطة كنهها.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة أن
م ــا ق ــام ب ــه رج ــل ال ـشــرطــة من
تفتيش الكيس الموجود في
السيارة واستيقاف الطاعن،
وت ـف ـت ـي ــش الـ ـسـ ـيـ ـج ــارة ال ـتــي
بحوزته والقبض عليه تكون
إجــراء ات غير مشروعة وتقع
باطلة.
ولـ ـم ــا ك ــان ــت الـ ـق ــاع ــدة فــي
القانون أن ما يبنى على باطل
فهو بــاطــل ،فــإن هــذا البطالن
يستطيل الى الدليل المستمد
من هذه اإلجــراء ات والمتمثل
فــي أقـ ــوال رج ــل ال ـشــرطــة ،فال
يعتد بشهادته عما أجراه من
إجـ ــراء ات باطلة ومــا أسفرت
عنه تلك اإلجــراء ات من قبض
وتفتيش باطلين.
وإذ خالف الحكم المطعون
فـيــه ه ــذا الـنـظــر ،ورف ــض دفــع
الـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــن ب ـ ـب ـ ـطـ ــان ال ـق ـب ــض
عـ ـلـ ـي ــه وتـ ـفـ ـتـ ـيـ ـش ــه وأط ـ ــرح ـ ــه
بـ ـ ّ
ـرد غ ـيــر س ــائ ــغ ،فــإنــه يـكــون
ً
معيبا بالفساد في االستدالل

والخطأ في تطبيق القانون،
بما يوجب تمييزه دون حاجة
إلــى بحث بقية أوجــه الطعن،
وامتداد أثر التمييز للمحكوم
ً
عـلـيــه األول لـكــونــه ط ــرف ــا في
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة
ولوحدة الواقعة وحسن السير
العدالة.

بطالن القبض والتفتيش
وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة :وحـيــث
إنه بتحقيقات النيابة العامة
وب ـج ـل ـســات ال ـم ـحــاك ـمــة أنـكــر
المتهمان المستأنفان التهمة
الـ ـمـ ـنـ ـس ــوب ــة الـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،وقـ ـ ــام
دفاعهما على بطالن إجراء ي
ال ـق ـب ــض وال ـت ـف ـت ـيــش ال ـلــذيــن
قــام بهما رجــل الـشــرطــة ،وما
أسـفــر عنهما مــن أدل ــة ،وذلــك
لحصولهما في غير الحاالت
التي يجيزها القانون.
ومن حيث إن هذه المحكمة
قـ ــد انـ ـتـ ـه ــت ف ـي ـم ــا تـ ـق ــدم ال ــى
بطالن التفتيش الــذي أجــراه
ضابط الواقعة وما ترتب عليه
م ــن إج ـ ـ ــراء ات وم ــا أس ـف ــر من
أدلة الفتقاده سنده القانوني،
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن بـطــان
القبض والتفتيش مقتضاه
ً
قانونا عدم التعويل في الحكم
بــاإلدانــة على أي دلـيــل يكون
ً
مستمدا منهما أو متصال أو
مـتـفــرعــا عـنـهـمــا ،ألن مــا بني
على باطل فهو باطل.
ولما كــان ذلــك ،وكــانــت أدلــة
اإلث ـ ـب ـ ــات ال ـ ـتـ ــي رك ـ ـنـ ــت ال ـي ـهــا
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي إسـ ـن ــاد
االتـهــام الــى المتهمين ،وعـ ّـول
عليهما الحكم المستأنف في

 1860قضية إلكترونية في  ٩شهور!
• بينها قضايا مشاهير ونواب وطالق • أكثر من  3آالف شكوى ضد حسابات وهمية
في وقت سجلت اإلحصاء ات العام
الماضي تراجع عدد القضايا المقيدة
ضـ ــد الـ ـمـ ـغ ــردي ــن ب ـش ـب ـك ــة الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،والتي لم يتجاوز عددها
 1400قضية ،سجلت أعداد القضايا
التي ّ
قيدت لدى نيابة اإلعالم وشؤون
المعلومات  1860شكوى إلكترونية
منذ بداية العام حتى أ مــس ،أغلبها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ل ـ ـ ــدى ش ـب ـك ــات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ف ــي «تــوي ـتــر»
و«إنستغرام».
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
الـمــرتـبــة األول ــى كــانــت لـلـشـكــاوى من
أ ش ـخــاص معلومين مــن جــرا ئــم سـ ّـب
إلكترونية ال تربطهم عالقات
وإساء ة
ّ
م ـب ــا ش ــرة ،و ي ـمــث ـلــون ن ـحــو  %55مــن
الـ ـشـ ـك ــاوى ،ف ــي ح ـيــن س ـج ـلــت نـسـبــة
الـ ـشـ ـك ــاوى ال ـم ـق ــام ــة م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
وال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـع ـم ــل

ومسؤولين
كالجمعيات التعاونية
ّ
فــي ا لـ ــوزارات ضــد بعضهم مــا يمثل
نسبة .%15
وبـلـغــت نـسـبــة ع ــدد الـقـضــايــا بين
األزواج أو المطلقين الذين تربطهم
ع ــا ق ــات ا ج ـت ـمــا ع ـيــة  ،%10ف ــي و قــت
بـلـغــت أع ـ ــداد ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي رفـعـهــا
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ــد عـ ــدد
م ــن ال ـم ـغ ــردي ــن ب ـش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي «تــوي ـتــر» و«إن ـس ـت ـغــرام»
نحو .%10
وبلغت نسبة القضايا التي أقامها
مـشــاهـيــر ال ـ ـ «ســوش ـيــال مـيــديــا» ضد
الـمـتــابـعـيــن الـمـسـيـئـيــن ل ـهــم حــوالــي
 ،%10ولــوحــظ انـخـفــاض مـعــدل رفــع
ال ـق ـضــايــا ال ـم ـقــامــة ع ـن ـهــم ع ــن ال ـعــام
الماضي.
و ل ـف ـت ــت ا لـ ـمـ ـص ــادر ا ل ـ ــى أن ن ـيــا بــة
اإل عــام والنشر والمعلومات تتلقى

ب ـم ـعــدل ش ـه ــري م ــا ب ـيــن  160و180
ش ـ ـ ـكـ ـ ــوى مـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة ض ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـغـ ــرديـ ــن
ب ـ ـ «ت ــوي ـت ــر» و«انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» ،وتـتـعـلــق
بــو قــا ئــع ا لـســب وا ل ـقــذف ،وأن النيابة
تـقــوم بــإ حــا لــة ا لـجــرا ئــم ا لــى المحكمة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـمـ ـغ ــردي ــن ال ـم ـخــال ـف ـيــن
ألحكام القانون.
وع ــن ال ـح ـســابــات الــوه ـم ـيــة ،أك ــدت
مـصــادر أن النيابة تتلقى البالغات
المقامة ضد المتهمين من الحسابات
المعلومة ،بينما المجهولة تتلقاها
إدارة المباحث اإللكترونية للتحقيق
فيها ،وأن عددها ضد المجهولة يزيد
على  3آالف شكوى إلكترونية.

إدان ـت ـه ـم ــا وأخ ـص ـه ــا ش ـه ــادة
ضابط الواقعة ،وكذا ما أسفر
عـنــه تحليل الـمـضـبــوطــات أو
ب ـت ـنــاول ـه ـمــا ال ـم ــؤث ــر الـعـقـلــي
المضبوط ،وهــي أدل ــة باطلة،
ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ــرت ـ ـبـ ــت ع ـ ـلـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
ال ـت ـف ـت ـيــش الـ ـب ــاط ــل وم ـ ــا ت ــاه
مـ ــن قـ ـب ــض ،واتـ ـصـ ـل ــت ب ـه ـمــا،
ول ــوالهـ ـم ــا ل ـمــا وجـ ـ ــدت ،ومــن
ثــم تلتفت عنها المحكمة وال
تـعـ ّـول عليها ،وكــانــت األوراق
م ــن بـعــد ال يــوجــد فـيـهــا دلـيــل
على صحة إسناد االتهام الى
الـمـتـهـمـيــن س ــوى ه ــذه األدل ــة
ال ـت ــي خ ـل ـصــت ال ـم ـح ـك ـمــة الــى
بطالنها و ع ــدم مشروعيتها،
وأقــوال ضابط الواقعة ،والتي
ليس فيها ما يصلح لالستدالل
به على ثبوت االتهام على حق
المتهمين المستأنفين.
وقالت المحكمة :ولما كان
ما تقدم ،به فإن الدفع ببطالن
التفتيش وما ترتب عليه من
قبض وما أسفر عنه من أدلة
ً
يكون دفعا في محله ،وتأخذ
به المحكمة وترتب أثره على
النحو المار بيانه ،وإذ خالف
الحكم المستأنف هــذا النظر
وج ـ ــرى قـ ـض ــاؤه ع ـلــى صحة
ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات وم ــا أسـفــرت
عنه من أدلة ّ
وعول عليها في
إدانــة المتهمين المستأنفين
عن التهمة المنسوبة إليهما،
ً
فإنه يكون معيبا بما يتعين
معه إل ـغــاؤه ،والـحـكــم بـبــراء ة
الـمـتـهـمـيــن ال ـم ــذك ــوري ــن مما
نسب اليهما.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

مصاعد
المحاكم تدار
بالالسلكي!
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي
ّ
تكبدت فيه الدولة مبلغ
 77مـلـيــون دي ـن ــار لـبـنــاء
مـبـنــى مـحـكـمــة الــرق ـعــي،
ا ل ــذي افتتح قبل عامين
ون ـصــف ال ـع ــام ،ووص ــف
بـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
ال ــذك ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،فــإن
مـصــاعــده ،لــأســف ،تــدار
الـ ـي ــوم ب ــال ــاس ـل ـك ــي ،فــي
مـ ـشـ ـه ــد مـ ـخـ ـج ــل ال ي ـنــم
إال عـ ــن حـ ــا لـ ــة ا ل ـت ـخ ـلــف
ً
التي تشهدها إدارة أحد
المرافق الحكومية!
ً
وبـ ـ ــدال م ــن أن يـنـتـظــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــى
ا ل ـم ـصــا عــد ،ب ـعــد طلبها
بـضـغــط ال ـ ــزر ،يـتـجـهــون
إل ـ ــى رج ـ ــل األمـ ـ ــن لـطـلــب
إيقافها نحوهم للصعود
إليها ،ليقوم رجل األمن
بعدها بـتـبــادل الحديث
عبر جهاز الالسلكي مع
زم ـي ـلــه ال ـم ــوج ــود داخ ــل
تـلــك ا لـمـصــا عــد للتوقف
في األدوار التي يطلبها
المرتادون!
وعلى الرغم من مهزلة
المصاعد ،التي يعيشها
م ــرت ــادو ال ـم ـب ـن ــى ،ال ــذي
صــرفــت عـلـيــه الـمــايـيــن،
ف ـ ـ ــإن ـ ـ ــه ي ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب
الصيانة ويفتقد اإلدارة،
رغ ــم حــداثـتــه ،فـضــا عن
أن اللوحات اإللكترونية
خــارج القاعات ال تعمل،
وبـعــض أب ــواب الـقــاعــات
مهشمة ،وهناك أرضيات
تظهر بها تشققات رغم
كلفتها العالية ،وممرات
الساللم مهملة ،وبعضها
ب ـ ــا إضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات ،واع ـ ـتـ ــاد
بعض و ك ــاء المحامين
أو بـ ـع ــض ا ل ـم ــرا ج ـع ـي ــن
استخدامها كمساحات
للتدخين ،ر غــم مجاهرة
الكثيرين من المحامين
والمتقاضين بالتدخين
دون حظر أو منع ،وهو
م ــا يـجـعــل الـمـبـنــى ،ذات
الطبيعة القضائية ،أشبه
ب ـم ـب ــان ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ...ال
تنظيم وال إدارة!
ال ق ـي ـمــة ل ـم ـبــان تــدفــع
لـهــا الـمــايـيــن ،فــي حين
ي ـه ـم ــل مـ ـس ــؤول ــوه ــا فــي
ت ـح ـق ـيــق أب ـس ــط درجـ ــات
االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام والـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة،
فمبنى محكمة ا لــر قـعــي
خ ـيــر ش ــاه ــد ع ـلــى حــالــة
اإلهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال وال ـ ــامـ ـ ـب ـ ــاالة
مـ ـ ــن إدارة ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات،
ً
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا عــن
قطاع الصيانة في وزارة
الـ ـع ــدل ،ف ــاس ـت ـم ــرار تـلــك
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــة يـ ـعـ ـن ــي إتـ ـ ــاف
المبنى وتعطيل االنتفاع
به.
ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر مـ ـ ــن ح ــال ــة
اإله ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــول
ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــي ف ـ ـ ــي إدارة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
ي ـج ـع ـل ـنــي غ ـي ــر م ـت ـفــائــل
بحال مبنى قصر العدل
ال ـح ــال ــي ،ع ـقــب االن ـت ـهــاء
م ــن ت ـش ـي ـيــده ب ـعــد ثــاث
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ول ـ ـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون
بحال أفضل مما تعيشه
الـمـبــانــي الـحــالـيــة ،الـتــي
يتعين على المسؤولين،
إن لم يكن لديهم القدرة
على إدارتها ،االستعانة
بالشركات المتخصصة
في هذا المجال.
أتمنى من وكيل وزارة
ا لـعــدل الجديد أن ينتبه
لحال المباني ،وأن يتفقد
بـنـفـســه ح ــال الـمـصــاعــد،
وم ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة
الــرئ ـي ـس ـيــة وال ـجــان ـب ـيــة،
وي ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــال
الـ ـل ــوح ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
المعطلة ر غــم حداثتها،
وعـ ـل ــى أب ـ ـ ــواب ال ـق ــاع ــات
التي تحتاج إلى صيانة
وإصالح ،فحال المباني
وس ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ض ـ ـمـ ــن
مسؤوليته.
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زوايا ورؤى

ّ
تنبأ بنظافة جيوبهم من
نظافة أعمالهم
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

إن الخرق العظيم في ميزانية الدولة واستباحة المال
العام يقع من يد بعض أبنائها الذين يتقلدون وظائف
مرموقة ومناصب قيادية ،لكنهم ليسوا بكفء لها ،بل هم
دون مستوى األمانة الكافية والنزاهة المطلوبة ،والسبب
بالطبع فوضى التعيينات القيادية التي أغرقت الكويت
بالمتسولين للمناصب وفقراء الذمم وجبناء اإلرادة.
ً
ينشر الناس في مواقع التواصل االجتماعي يوميا
ً
صورا متكررة ألكوام من القمامة والمخلفات واألنقاض
ً
مرمية في مناطقهم أياما وأسابيع دون أن تقوم الجهات
المعنية فــي البلدية أو باقي الجهات الحكومية ذات
الـعــاقــة بــإزال ـت ـهــا ،فيضطر ال ـنــاس لـتـصــويــر المشهد
ونشره لتبادر حينها البلدية أو غيرها باتخاذ الالزم.
ً
قضينا  11شهرا بالتمام والكمال نعاني من شمال
الكويت حتى جنوبها مــن الحصى المتطاير و ســوء
ال ـطــرق بــالــرغــم مــن الـمــايـيــن الـتــي صــرفـتـهــا الـجـهــات
الـحـكــومـيــة عـلــى ع ـقــود الـ ـش ــوارع واإلس ـف ـلــت وال ـطــرق
خــال سـنــوات مضت ،لكنها لــم تشفع لسالمة الطرق
وكفاء تها.
ً
ً
أنشأت وزارة الداخلية نظاما جديدا لتأمين الحدود
بالكاميرات الحرارية ،وصرفت على هذا النظام عدة
ماليين من خمس أو ست سنواتّ ،
ورو ج لمتانة هذا
النظام وفاعليته كبار المسؤولين ما غيرهمُ ،ليفاجأ
الشعب بأن هذا النظام وهمي ،وهو مركون ال يعمل،
وأن المنظومة ا لـحــرار يــة معطلة وأن ا ل ـحــدود " خـ ّـر ي
ً
م ـ ّـري" .أحــالــت نــزاهــة هــذا األس ـبــوع قـيــاديــا فــي وزارة
الصحة إلى النيابة العامة بتهمة تسهيل االعتداء على
المال العام باستخدامه صالحياته في التعاقد المباشر
مع إحدى الشركات ،مما ألحق الضرر بالمال العام دون
أي فائدة لمرافق الصحة وخدماتها.
ً
ً
ً
وأحالت نزاهة أيضا قياديا سابقا من ديوان الخدمة
المدنية إ لــى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباته
ال ـمــال ـيــة وإث ــرائ ــه غ ـيــر ال ـم ـش ــروع أث ـن ــاء ف ـتــرة خــدمـتــه
توضيح منابع ثــرو تــه؛
بالحكومة بــدون قــدر تــه على
ّ
م ـمــا كـ ـ ّـون ق ـنــاعــة ب ــوج ــود شـبـهــة ت ـنــفــع م ــن الـمـنـصــب
الحكومي الرغيد.
وهكذا يمكنك عزيزي القارئ أن تتابع هذه األخبار
اليومية في كثير من جهات الدولة ،وتطلع على تقارير
الجهات الرقابية وإحــاالت نزاهة ،وتحقيقات النيابة
ّ
العامة ،وبيانات لجنة الميزانيات البرلمانية ،وكتاب
الصحافة المحلية لتعلم أن الخرق العظيم في ميزانية
الدولة واستباحة المال العام يقع من يد بعض أبنائها
الــذيــن يـتـقـلــدون وظــائــف مــرمــوقــة ومـنــاصــب قـيــاديــة،
لكنهم ليسوا بكفء لها ،بل هم دون مستوى األمانة
الكافية والنزاهة المطلوبة ،والسبب بالطبع فوضى
التعيينات القيادية التي أغرقت الكويت بالمتسولين
لـلـمـنــاصــب وف ـق ــراء الــذمــم وجـبـنــاء اإلرادة مـمــن صــار
أغلب همهم التنفع واالستفادة من مواقعهم وخدمة
معازيبهم ،فزاغت أعينهم عن الحق وتلوثت أياديهم
بالظلم وا لـخـيـبــة ،و ضــا عــت مــن عيونهم حــر مــة المال
ا لـعــام ،والنتيجة ما نــراه ونشاهده ونسمعه كل يوم
وليلة عن قصص الفساد وكسب المال الحرام.
باختصار إذا أردت أن تعرف نزاهة مسؤول وأمانته،
فال تسأل عن نظافة يــده ،إنما ا ســأل عن نظافة عمله
ومتانة إنجازه وشاهد مشاريعه المنفذة في أي موقع
ثم تنبأ بما تتوقع .والله الموفق.
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سيبال هورتاس*

خطة إردوغان إلعادة توطين الالجئين السوريين ...مشروع قابل للتنفيذ
ُ
في  24سبتمبر طرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما اعت ِبر
ً
مشروعا غير مسبوق إلنشاء بلدات لالجئين في المناطق السورية التي
تشهد عملية «نبع السالم» التركية.
إردوغان تفاصيل مشروعه المثير للفضول،
بعد مرور أسبوع ،كشف
ّ
بدعم من المجتمع
الالزمة.
الخطط
رنا
«حض
البرلمان:
فقال في خطابه أمام
ٍ
الدولي ،سنعيد توطين مليون شخص في  140قرية فيها  5آالف نسمة
وفي  50مقاطعة فيها  30ألف نسمة .سبق أن بدأت التحضيرات لبناء
بلدات ومقاطعات جديدة ،ويجري العمل على تحديد المواقع واحتساب
التكاليف».
ً
أعلن إردوغان أيضا أن  370ألف الجئ عادوا إلى شمال غربي عفرين
وجرابلس في سورية ،لكن يبرز اختالف مهم في هذا المجال ،فقد عاد
هؤالء الالجئون إلى بلداتهم األم ،حيث تعيش عائالتهم وتكثر معارفهم،
أما خطط إردوغان ،فتقضي بإنشاء مستوطنات جديدة ألعداد هائلة من
الالجئين بعدما هربوا من بلداتهم في حلب وإدلب ومناطق سورية أخرى.
وعلى عكس منطقة شمال غربي سورية ،حيث انتهت معظم المعارك
ً
تقريبا ،بدأت المعركة في المناطق الشمالية الشرقية للتو بعد انطالق
العملية العسكرية التركية ضد الجماعات الكردية التي تعتبرها أنقرة
ً
تهديدا على األمن القومي التركي .لكن يلفت الخبراء وجماعات حقوق
ً
اإلنسان إلى أن المشروع التركي ينتهك عددا من القوانين الدولية المرتبطة
بحقوق الالجئين.
ي ـصـ ّـرح الـخـبـيــر فــي شـ ــؤون الــاجـئـيــن ،ميتين كــورابــات ـيــر ،لموقع
«المونيتور»« :حتى لو نجحت تركيا في السيطرة على المنطقة ،فال مفر
من نشوء تداعيات غير مباشرة ،منها عمليات انتحارية محتملة ،ولن
ً
تصبح هذه المنطقة آمنة ،وال شك أن معظم الناس لن يذهبوا إليها طوعا».
لكن ماذا لو حاولت الحكومة التركية ترحيل الالجئين بالقوة ،كما
فعلت في أواخر شهر يوليو ،بعد االنتخابات المحلية؟ أدى الالجئون
ً
ً
محوريا في االنتخابات البلدية حيث ّ
تكبد «حزب العدالة
السوريون دورا
والتنمية» الحاكم خسائر كبرى.
يقول كوراباتير ،وهو رئيس «مركز األبحاث حول اللجوء والهجرة»
والمتحدث السابق باسم تركيا في مفوضية األمــم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين ،إن عمليات الترحيل القسرية تخالف القوانين الدولية
وسياسة «الحدود المفتوحة» التي تتبناها تركيا« :قد يختار مئات آالف
الالجئين العودة ،لكن لن يصل عددهم إلى الماليين .ربما تنجح تركيا في
ّ
إنشاء منطقة آمنة لضمان سالمتها الخاصة ،لكن ذلك المكان ال يناسب
المدنيين والالجئين».

يتعلق مصدر قلق آخر بالمحاوالت التركية الرامية إلى تغيير «الهندسة
الديمغرافية» في المنطقة ،ففي  10أكتوبرّ ،
عبر نواب من «حزب الشعوب
الديمقراطي» الموالي لألكراد عن هذه المخاوف خالل التصويت على
اقتراح توسيع صالحية الحكومة إلطالق عمليات عسكرية عابرة للحدود
في العراق وسورية لسنة إضافية.
قال النائب ساروهان أولوك ،من «حزب الشعوب الديمقراطي» ،خالل
نقاش في البرلمان« :يعيش خمسة ماليين شخص في تلك المنطقة
ً
أصال ...عند تجاهل هذا الواقع لتسهيل التغيير الديمغرافي ،ال مفر من
نشوء عواقب وخيمة».
وأعلن هسيار أوزوي ،نائب آخر من الحزب نفسه«ُ :يفترض أن يعود
الناس القادمون من تل أبيض إلى تل أبيض ،ومن سرقانيا إلى سرقانيا،
وإذا كنتم تخططون لجلب أشخاص من حماة وحمص ودير الزور والرقة
وأي بلدات أخرى إلى هذه المنطقة لالستقرار فيها ،فسترتكبون بذلك
ً
جريمة حقيقية» .وردا على هذه االنتقادات ،يقول عصمت يلماز ،نائب عن
«حزب العدالة والتنمية» ووزير الدفاع التركي السابق ،إن المنطقة المرتقبة
ً ً
ستكون «مالذا آمنا» لالجئين.
من الواضح أن األكراد والالجئين السوريين ال يحبذون خطة التوطين
ً
الجديدة التي طرحها إردوغان ،لكنها انعكست إيجابا على سوق البناء
في تركيا .يقول الصحافي المالي المخضرم محمد فيليغلو إن قيمة أسهم
شركات اإلسمنت في جنوبي تركيا وجنوب شرقها ارتفعت بنسبة %30
ً
تقريبا بعد تصريح إردوغان« :زادت القيمة السوقية ألسهم شركة «ماردين
ً
ً
سيمنتو» مثال بنسبة  %41خالل يومين ( 7و 8أكتوبر) .من الواضح إذا
أن الخطة تهدف إلى تنشيط قطاع البناء».
لكن ما كلفة المشروع التركي الذي يقضي ببناء بلدات لالجئين ومن
سيدفع ثمنه؟ من المنتظر أن تتوقف مليارات الدوالرات التي كان يقدمها
االتحاد األوروبي لتركيا للتعامل مع الالجئين في السنة المقبلة.
طلب إردوغان من االتحاد األوروبي زيادة دعمه له ّ
وهدد بفتح الحدود
أمــام السوريين للذهاب إلــى أوروبــا في حــال ُر ِفــض طلبه .كذلك ،هاجم
الرئيس التركي ،في  10أكتوبر ،انتقادات االتحاد األوروبي لعملية «نبع
ً
السالم» قائال« :سنفتح البوابات ونرسل ّ 3.6ماليين الجئ نحوكم».
ُ
ّ
وأكد كوراباتير بــدوره ضــرورة أن تكثف أوروبــا دعمها لتركيا ،لكن
أسبابه تختلف بالكامل عن أسباب إردوغان«ُ :يفترض أن يتمكن  3.6ماليين
سوري من متابعة العيش في تركيا حتى ّ
تجدد السالم في سورية ...ويجب
ً
ً
أن تطلب تركيا دعما إضافيا من أوروبا لتحقيق هذا الهدف».
* «المونيتور»

إيان بوروما*

برنارد هايكل*

روح التعصب

كيف نرد على إيران

ذات ي ــوم ،أع ــرب لــي السياسي البريطاني
الراحل أالن كالرك ،من عصر مارغريت تاتشر،
والـمـعــروف أســاســا بمالحقته للنساء وآرائــه
اليمينية الـمـتـشــددة ،عــن امـتـعــاضــه الشديد
بسب انحدار الــروح القتالية البريطانية التي
بنت اإلمبراطوريات وانتصرت في الحروب.
اقترحت نصف مازح أن هذه النزعة العدوانية ال
تزال قائمة بين مثيري الشغب المتعصبين من
مشجعي كرة القدم البريطانيين الذين ينهبون
المالعب والـمــدن األجنبية ،فأجابني بنظرة
حالمة في عينيه قائال إن ذلك شيء "ربما يمكن
استغالله بشكل مفيد حقا".
الواقع أن ما بدا ذميما تافها في ذلك الحين
أص ـبــح اآلن حقيقيا إل ــى ح ــد م ــؤل ــم ،ذل ــك أن
روح التعصب تستغل اآلن حقا ،ففي المملكة
المتحدة يتزايد اإلره ــاب اليميني ،حتى مع
انحسار العنف اإلسالمي ،على األقل في الوقت
الحالي ،وقد تلقى الساسة البريطانيون الذين
يعارضون خروج المملكة المتحدة المتسرع
من االتحاد األوروبــي دون التوصل إلى اتفاق
تـهــديـ ُـدات بــالـقـتــل ،أو مــا هــو أسـ ــوأ ،فـفــي عــام
َ
 2016ق ِتلت جــو كــوكــس ،عضو البرلمان عن
حزب العمال والمناهضة الصريحة للخروج
مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،عـلــى ي ــد رج ــل صــرخ
ً
قائال" :بريطانيا أوال!" وهو يطلق عليها النار
ويطعنها عدة مرات.
وبــريـطــانـيــا لـيـســت ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا في
ه ــذا ال ـصــدد ،فـفــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،عاثت
الجماعات اليمينية المتطرفة فسادا في أماكن
مثل شارلوتسفيل وبيتسبيرغ ،وكانت ترافقها
صرخات قتال مثل "اليهود لن يحلوا محلنا"
(الضمير "نا" هنا يعود على المسيحيين من
ذوي الـبـشــرة الـبـيـضــاء) .كما يمجد الرئيس
البرازيلي المستبد جايير بولسونارو التعذيب
علنا ،وحتى في ألمانيا ،يسجل التطرف العنيف
تصاعدا مستمرا ،وخاصة في المناطق التي
كــانــت ج ــزءا مــن ألمانيا الشرقية الشيوعية
سابقا .وفي الهند ،أظهر رئيس الوزراء ناريندرا
م ــودي ع ــدم االك ـت ــراث ،فــي أفـضــل تـقــديــر ،إزاء
أعمال العنف السياسي التي يزاولها متطرفون
هندوس ،والموجهة غالبا ضد مسلمين.
الواقع أن الحكام المستبدين وزعماء الدهماء
كانوا يستغلون دوما مشاعر السخط واالستياء
التي تستحوذ على األشخاص الذين يشعرون
بأن الحياة أســاءت معاملتهم .ينجذب بعض
الـنــاس بطبيعتهم للعنف؛ وال يتطلب األمــر
سوى توافر الظروف المناسبة لكي يطلق هؤالء
العنان لمثل هذه األفعال الغريزية.
تحفز التكنولوجيا أيضا بعض هذا العنف،
ف ــاآلن ب ــات مــن الممكن التعبير صــراحــة عن
مشاعر الكراهية والعداء التي كانت مستترة
ذات يــوم أو محصورة فــي مالعب كــرة القدم،

ونـشــرهــا فــي الـتــو وال ـح ــال إل ــى الـمــايـيــن من
الفكر المتشابه عن طريق اإلنترنت ،وال
أصحاب ِ
يقتصر هذا النوع من السلوك الغوغائي على
اليمين المتطرف ،فمن الممكن أن تندلع أعمال
العدوان من ِق َبل مدعي الفضيلة على اليسار
أيضا .ويصدق األمر نفسه على معاداة السامية،
وهناك وفرة منها في حزب العمال في المملكة
المتحدة ،على سبيل المثال.
األمر المزعج بشكل خاص حول زيادة العنف
السياسي في دول مثل بريطانيا والــواليــات
المتحدة هو أن القادة المنتخبين ديمقراطيا
يشجعونه بنشاط ،فنجد الرئيس دونالد ترمب
يصف الصحافة بأنها "عدو الشعب"؛ ويحث
المؤيدين على التعامل بعنف مع المنتقدين
في أحد تجمعاته الحاشدة؛ ويقول ألربع من
نائبات الكونغرس من ذوي البشرة الملونة
بالعودة إلى حيث أتين (جميعهن عدا واحدة
ول ــدن فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة) .وأخ ـي ــرا ،هــدد
ترامب بشكل غير مباشر باالنتقام العنيف ضد
المبلغين المجهولين الذين كشفوا عن جهوده
إلقناع الزعيم األوكراني بالتنقيب عن معلومات
مــن شأنها أن تلحق الـضــرر بنائب الرئيس
ال ـســابــق ج ــو ب ــاي ــدن ،وه ــو أح ــد المرشحين
الرئيسيين الذين يتحدونه في انتخابات ،2020
ونجله هنتر بايدن .ليس من المستغرب بعد كل
هذا أن يستجيب لهذا التحريض قائد شرطة
نيوجيرسي ،الذي قال إن ترامب "األمل األخير
لذوي البشرة البيضاء" ،فيضرب رأس مراهق
أسود بعضادة أحد األبواب.
ُي َعد رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس
ج ــون ـس ــون ش ـخ ـصــا أكـ ـث ــر س ــاس ــة وأف ـض ــل
تعليما من ترامب ،لكنه أيضا يرفض التوقف
عن إطــاق وصــف الخونة أو المتعاونين مع
ق ــوى أجنبية على مـعــارضــي السياسة التي
ينتهجها فيما يتصل بالخروج من االتحاد
األوروبي .وعلى حد تعبير جونسونُ ،ي َعد أي
مشروع قانون يسمح للبرلمان بمنع خروج
بريطانيا مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي دون اتفاق
"وثيقة استسالم" .عندما انتقدت النائبة بوال
شريف لغة رئيس الوزراء في البرلمان ،موضحة
أن أعضاء البرلمان يتعرضون بشكل متكرر
لتهديدات بالقتل وسوء المعاملة من ِق َبل أناس
يستخدمون مثل هذه الكلمات ،أجابها بنبرة
عــدائـيــة قــائــا إن ــه "ل ــم يسمع مثل ه ــذا الـهــراء
طوال حياته".
الخطر الكامن في هــذا النوع من الخطابة
لـيــس أن ــه يسمح لمحبي الـعـنــف بالتصرف
ان ـطــاقــا م ــن دواف ـع ـه ــم الــوحـشـيــة ف ـقــط .ف ــإذا
قال الرئيس أو رئيس الــوزراء إن هناك خونة
بيننا ،فــإن هــذا ال يجيز مهاجمتهم فحسب؛
بــل يجعل مــن ذلــك واجـبــا وطنيا ،واستخدام
لغة نابية مسيئة ليس مجرد مسألة فظاظة

أو ع ــدم كـيــاســة ،فهو أم ــر شــائــع فــي الخطاب
الديمقراطي ،من ِق َبل كل األطــراف ،على الرغم
من القواعد غير الرسمية ("صديقي المحترم")
التي تقضي بتمويهه.
ي ـت ـم ـثــل أخـ ـط ــر ع ــواق ــب ح ـق ــن ال ـع ـن ــف في
السياسة ،حتى إن كان ذلك بالكلمات ،في أن ذلك
يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالديمقراطية
الليبرالية .فالديمقراطية التمثيلية مــن غير
الممكن أن تعمل على النحو الالئق إال إذا امتنع
الـمـعــارضــون السياسيون عــن الـتـصــرف كما
لو كانوا أعداء لدودين مهلكين .ويتعين على
الساسة أن يحاولوا الدفاع عن مصالح ناخبيهم
فقط عن طريق الحجة والحوار والحلول الوسط،
ولكن من غير الممكن أن تتوصل إلى حل وسط
مــع عــدو أو خــائــن ،تماما كما ال يستطيع أي
شخص متدين أن يتنازل بشأن شيء يعتبره
مقدسا.
هناك العديد من األسباب التي تجعل حتى
أق ــدم الديمقراطيات ،مثل الــواليــات المتحدة
والمملكة الـمـتـحــدة ،ممزقة ومتصدعة على
بفعل الكراهية القبلية ،فلم تعد
نحو متزايد ِ
ال ـس ـيــاســة اآلن مـعـنـيــة بــالـمـصــالــح أك ـثــر من
اهتمامها بالثقافة والهوية والمشاعر الغاضبة
التي تستثار في غرف الصدى التي ال تنتهي
على اإلنترنت ،وهــذا ليس كله خطأ الساسة،
ولكن عندما يستغل القادة السياسيون هذه
االنقسامات عمدا ويؤججون مشاعر العداء،
فإنهم يلحقون أضــرارا جسيمة بالمؤسسات
التي تضمن حرية الناس وسالمتهم.
مــن الـصـعــب أن ن ـعــرف مــا إذا ك ــان العنف
س ـي ـن ـح ـســر ب ـم ـج ــرد رحـ ـي ــل أم ـ ـثـ ــال ت ــرام ــب،
وجونسون ،ومودي ،وبولسونارو .إذ يتوقف
األمر بوضوح على من سيأتي من بعدهم ،ولكن
بمجرد أن يشعر الناس بأنهم يحملون رخصة
النتهاك كل قواعد السلوك الحضاري ،ألن أعلى
القادة السياسيين فعلوا ذلك بالفعلُ ،يصبح
مــن الصعب عكس االت ـج ــاه .تتمثل المفارقة
األشد ترويعا في عصرنا بأن األشخاص الذين
وعدوا بجعل بالدهم عظيمة مرة أخرى يبذلون
قصارى جهدهم لتدمير ما جعلها عظيمة في
المقام األول.
* مؤلف كتاب "قصة حب من طوكيو:
مذكرات".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

في وقت مبكر من صباح الرابع عشر من سبتمبر ضربت طائرات بدون
طيار منشأتين نفطيتين رئيستين في المملكة العربية السعودية ،مما أثر
على ما يقرب من نصف إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم%5 ،
من المعروض العالمي ،الواقع أن هذه الهجمات -التي أعلن المتمردون
الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنها ،لكنها تنسب إلى إيران على نطاق
واسع -ترقى إلى لحظة فاصلة فيما يتصل بسياسات الشرق األوسط
وأسواق الطاقة العالمية ،ألنها تتحدى بشكل مباشر هيمنة أميركا في
الخليج والدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية باعتبارها المورد
العالمي للنفط كمالذ أخير على مستوى العالم.
كانت العقوبات االقتصادية الخانقة التي فرضتها إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب منذ انسحابها في العام المنصرم من االتفاق
النووي لعام  ،2015والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ،الدافع
المباشر وراء الهجوم اإليراني .لكن التوترات الحالية تضرب بجذورها
في ديناميكيات القوة اإلقليمية التي ترجع إلى غزو العراق الذي قادته
الواليات المتحدة في عام  .2003وقد دفع ذلك الفشل الذريع ترامب وسلفه
باراك أوباما إلى اإلشارة إلى نهاية ما يقرب من ثمانية عقود من الهيمنة
األميركية َفي الخليج.
ُ
رهــقــت الــواليــات المتحدة بسبب حروبها في الشرق األوســط،
لقد أ ِ
خاصة أن ميزتها العسكرية الساحقة لم تترجم إلى نفوذ سياسي دائم،
لكن انسحاب أميركا خلف فراغا استراتيجيا تتنافس معظم القوى ذات
النفوذ في المنطقة لشغله.
أوال ،هناك تركيا ،التي تمد نفوذها العسكري واالقتصادي إلى منطقة
الخليج العربي ،حيث أنشأت قواعد عسكرية في قطر ،لكن القوة األكثر
عدوانية هي إيران ،التي ال تخفي رغبتها في طرد الواليات المتحدة من
المنطقة واإلطاحة بالنظام الملكي السعودي (القوة الثالثة التي تحاول
رفع مكانتها اإلقليمية).
خالل السنوات القليلة الماضية -وبسبب اإلخفاقات األميركية إلى حد
كبير -عملت إيران على تعزيز موقفها من خالل توسيع نفوذها في العراق،
وسورية ،ولبنان ،واليمن عن طريق توكيل قوى فاعلة غير تابعة لدولة
بعينها ،مثل الحوثيين ،ومن خالل تطوير ترسانة ضخمة ومتنوعة من
األسلحة .في اليمن ،تحاول إيران انتزاع السيطرة على مضيق باب المندب
المهم استراتيجيا .كما مكنها موطئ القدم الذي نجحت في تأمينه هناك
من تحدي المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بــدون طيار
وصواريخ باليستيكية وصواريخ كروز ،على النحو نفسه الذي يهدد به
حزب الله إسرائيل من جنوب لبنان.
في المقابل ،تظل المملكة العربية السعودية تمثل قوة الوضع الراهن،
وتهتم في المقام األول باالستقرار ،لتيسير مبيعات النفط بشكل خاص،
ولــم يكرس السعوديون ،الــذيــن يسعدهم البقاء تحت المظلة األمنية
األميركية ،قدرا كبيرا من الجهد لبناء مؤسسة عسكرية قوية ،ناهيك عن
امتالك القدرة على استعراض القوة ،في العقود األخيرة ،على الرغم من
مشترياتهم الهائلة من األسلحة (وخاصة من الواليات المتحدة) .واآلن
تندفع المملكة العربية السعودية لتحقيق الغايتين ،لكن هذه العملية
ستستغرق جيال قبل أن تكتمل.
في غضون ذلــك ،تتمتع المملكة العربية السعودية بقدرة محدودة
على كبح جماح طموحات إيران ،وهذا ال يعرض المملكة لخطر خسارة
مركزها المهيمن في المنطقة فحسب؛ بل إنه يزيد من احتماالت وقوع
المزيد من الهجمات على المنشآت النفطية والبتروكيماوية السعودية
المعرضة للخطر ،فضال عن المرافق العامة .فالهجمات على محطات
تحلية مياه البحر على سبيل المثال من شأنها أن تــؤدي إلى انقطاع
المياه عن الصنابير في غضون أيام.
من الممكن أن تساعد الواليات المتحدة المنشغلة بهذا األمر في درء
مثل هذه التطورات ،ولكن من غير الواضح على اإلطالق ما إذا كان بوسع
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في اآلونة األخيرة ظهر مصطلح "الباراشوت" كتعبير شعبي
عن االستياء من التعيينات الحكومية األخيرة ،وعليه أقترح تغيير
هذا المصطلح واستبداله بـ"الدرون" كإنجاز يضاف لحكومتنا
الرشيدة في مواكبة التطور التكنولوجي ،ولبيان مدى قدرة
المتنفذين على إيصال رعاياهم إلى المناصب القيادية بسرعة
تفوق اإلنزال المظلي.
نشرت مواقع التواصل االجتماعي وبعض الصحف عن
نية الحكومة إجراء تغيير وزاري محدود يشمل ثالث إلى
أربع وزراء كإجراء احترازي لمواجهة التصعيد النيابي،
حيث من المرجح أن يهدف هذا العمل إلى التهدئة وإلى
المحافظة عـلــى أج ــواء الـتـعــاون الـحـكــومــي الـنـيــابــي من
أجل استمرار المجلسين لحين االنتهاء من دور االنعقاد.
من المؤكد في دور االنعقاد القادم أن يشهد حالة من
التصعيد النيابي بعد أن عرف بعض أعضاء المجلس
اسـتـحــالــة عــودتـهــم إل ــى الـبــرلـمــان ال ـق ــادم بـسـبــب ضعف
أدائ ـهــم عـلــى الـمـسـتــوى الــرقــابــي وإخـفــاقـهــم فــي الجانب
ال ـت ـش ــري ـع ــي ،ن ــاه ـي ــك ع ـم ــا ت ـنــاق ـل ـتــه وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي م ــن ظ ـه ــور ح ـ ــاالت م ــن الـ ـث ــراء غ ـيــر م ـبــررة
لبعضهم.
اس ـت ـث ـم ــار ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد ق ــد يـ ـك ــون ف ــرص ــة لــرئ ـيــس
الحكومة الذي وعد وفي أكثر من مناسبة بمحاسبة أي
قـيــادي غير ق ــادر على مــوا كـبــة بــرا مــج العمل الحكومي،
وهنا علينا التوقف ألن من يستحق إعفاء ه من المنصب
أكثر بكثير مــن ثالثة وزراء ،بــل يجب أن يطول عشرات
المناصب القيادية األخرى ،وفي كل الوزارات بعد فشلهم
بأداء المهام المطلوبة منهم.
مشكلة األداء الحكومي ليست مقتصرة على الــوزراء،
ً
بل في منظومة التعيينات التي دائما تخضع لموازين
المحاصصة والترضيات وتكرار األسماء نفسها من خالل
إعادة تأهليهم وتعيينهم بمناصب أخرى ،وكأن الحكومة
ً
تكفر عن خطئها أو مدينة لهم بفضل ،أو أنها فعال غير
قادرة على النظر أبعد من أنفها.
في اآلونة األخيرة ظهر مصطلح "الباراشوت" كتعبير
شعبي عن استيائهم من التعيينات الحكومية األخيرة،
وعليه أقترح تغيير هذا المصطلح واستبداله بـ"الدرون"
كإنجاز يضاف لحكومتنا الرشيدة في مواكبة التطور
التكنولوجي ،ولبيان مدى قدرة المتنفذين على إيصال
ر عــا يــا هــم إ لــى المناصب القيادية بسرعة تـفــوق اإل نــزال
المظلي.
اإلصالح طريقه طويل مع هذا المجلس الذي لم يحرك
ً
ســاكـنــا أم ــام قـضــايــا قــد ت ـج ــاوزت بحجمها عـقــد ال ــداو،
وتضخم أرصدة النواب كالقضية التي تداولتها وسائل
التواصل االجتماعي للمزايدة الشهيرة لعمارات المدينة،
وم ــا ي ـحــدث لـمـصـفــاة ف ـي ـت ـنــام ،نــاه ـيــك ع ــن ع ــدم وفــائـهــا
باسترجاع ما أخذه مدير التأمينات السابق الذي يعيش
ً
ً
حرا طليقا في ربوع بريطانيا.
الحديث عن الفساد ورمــوزه لم يعد بمقدور المواطن
ال ـش ــري ــف ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه ب ـع ــد أن زرع ق ــان ــون ال ـمــرئــي
والمسموع الخوف في قلبه وفرضت السرية على إظهار
القرارات المرتبطة به.
ً
أخيرا  ،فيما يتعلق بحادثة الشيخ ا لــذي تطاول على
موظف يؤدي عمله فإنه هو تجاوز على القانون وليس
ألسرة الصباح الكريمة عالقة به ،ومن يطلب من األسرة
محاسبته يكرس ويشجع على دولة المشيخة ،ويهمش
دور دولة المؤسسات والقانون.
ودمتم سالمين.

السعوديين أن يعتمدوا على ذلك .صحيح أن ترامب أطلق تغريدة فور
وقوع الهجوم األخير مفادها أن الواليات المتحدة "على أتم االستعداد
للتدخل" ،في انتظار كلمة من السعوديين "حول من يعتقدون أنهم السبب
وراء هذا الهجوم وتحت أي شروط ينبغي لنا أن نشرع في التحرك".
لكن هناك من األسباب ما يدعو إلى الشك في استعداد ترامب لتنفيذ ما
جاء في تصريحه حتى النهاية :فإذا أدت ضربة انتقامية إلى حرب شاملة،
فسوف تنهار فرص إعادة انتخابه في عام  .2020وربما كان إدراك هذه
الحقيقة هو ما شجع إيران على شن الضربات في المقام األول.
الواقع أن الهجوم اإليراني خدم غرضا مهما آخر :تقويض موقع المملكة
المركزي في أسواق النفط العالمية .تمتلك المملكة العربية السعودية نحو
 %23من االحتياطيات النفطية المؤكدة على مستوى العالم ،وقد ساعدها
هذا في تطوير طاقة إنتاجية احتياطية كافية لتمكينها من العمل كمنتج
بديل قادر على تثبيت استقرار السوق .وتدعو هجمات إيران -التي أقصت
نحو  5.7ماليين برميل من إنتاج المملكة العربية السعودية اليومي -إلى
التشكيك في قدرة المملكة على االضطالع بهذا الدور.
سارعت المملكة العربية السعودة إلى طمأنة العالم إلى قدرتها على
استعادة اإلنتاج إلى مستواه المعتاد -وهو التعهد الذي أثبت مصداقيته
حتى اآلن -فساعد بالتالي في تجنب حدوث صدمة اقتصادية خطيرة،
لكن الضرر الذي أصاب سمعة المملكة وقع بالفعل؛ وبات من الواضح
اآلن أن إيران قادرة على تعطيل إمدادات النفط كما يحلو لها ،من خالل
مهاجمة السفن ،وخطوط األنابيب ،ومنشآت المعالجة والتخزين الرئيسة.
كما تلقي الهجمات اإليرانية بظالل من الشك على مزاعم الواليات
المتحدة باستقاللها في مجال الطاقة ،وتؤكد ضعف الواليات المتحدة
الدائم إزاء التأثيرات السعرية الناجمة عن تعطيل اإلنتاج في الخليج ،فبعد
الضربة ،اضطر ترامب إلى اإلفراج عن إمدادات من االحتياطي البترولي
االستراتيجي األميركي لتهدئة األسواق.
بطبيعة الحال ،لن تقف الواليات المتحدة موقف المتفرج :فقد أصدر
ترامب بالفعل أوامره لوزير الخزانة ستيفن منوشين لتشديد العقوبات
على إيــران ،لكن هذا من غير المرجح أن يخلف التأثير المقصود .على
النقيض من هذا ،مع تتسبب العقوبات في تعويق إيران بالفعل ،فإن هذا
من شأنه أن يجعل شن هجوم آخر على البنية األساسية للطاقة أمرا
حتميا من الناحية العملية.
المطلوب اآلن حقا هو توجيه ضربة انتقامية متناسبة ضد إيران.
وال تستطيع المملكة العربية السعودية تنفيذ هذه الضربة دون تصعيد
المواجهة اإلقليمية بشكل حاد ،لكن الواليات المتحدة قادرة على تنفيذها.
وما دام رد الواليات المتحدة محدودا ومتناسبا ،فمن غير المرجح أن
يؤدي إلى حرب شاملة ،فإيران ليست ميالة إلى االنتحار في نهاية المطاف،
وهي لم ترد على الهجمات اإلسرائيلية المتكررة على القوات اإليرانية.
ينبغي للواليات المتحدة أيضا أن تعرض على إيران بعض اإلغراءات،
بما في ذلك تخفيف العقوبات بشكل محدود .وعلى هذا فإن الخيار األفضل
المتاح ألميركا يتلخص في اتباع القواعد التي وضعتها إيران ذاتها،
بإرسال إشارات مختلطة إلى خصمها.
في نهاية المطاف ،سيكون لزاما على الواليات المتحدة أن تقرر مستوى
استعراض القوة الذي ترغب في الحفاظ عليه في الخليج ،ولكن في الوقت
الراهن ،البد أن تكون األولوية األولى الرد على التحدي اإليراني األخير،
قبل وقوع هجوم آخر.
* أستاذ دراسات الشرق األدنى ومدير معهد الدراسات عبر اإلقليمية
للشرق األوسط المعاصر ،وشمال إفريقيا ،وآسيا الوسطى في جامعة
برينستون.
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ﺧﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻒ »اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ«
أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﻀﺒﺎط

 ...واﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ »ﻳﺎﻛﻮ«
ﻹﻓﺼﺎﺣﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﻋﻠﻨﺖ ﺧﺴﺎرة  ٪٤٣.١٦ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ٪١٣٢

ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﺜـ ـﻴـ ـﺜ ــﺔ
ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﺑ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎرات ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋـﺴــﺔ
أو اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻹﻓ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺎت
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻓ ــﺈن ﻣـﻠـﻔــﺎت اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح وآﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ رادﻋﺔ ،وأﻣﺎم
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧــﺮوﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ »اﻷﺛ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ«
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر
أن ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل أﻣ ـ ــﺎم ﻣـﻠـﻔـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻣ ـﻠ ـﻔــﺎت اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح ﺗ ـﻌ ـﺘــﺰم ﺗــﻮﺟ ـﻴــﻪ أﺳـﺌـﻠــﺔ
واﺳـﺘـﻔـﺴــﺎرات ﻟـﻜــﻞ ﺟـﻬــﺔ ﻋــﻦ أﺳ ـﺒــﺎب ﻋــﺪم
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ إﻓ ـﺼ ــﺎح رﺳ ـﻤــﻲ ﻟـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ،رﻏــﻢ
اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﺛﻴﻦ.
اﻟﻤﻠﻒ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻚ ورﺑﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ إﺻـ ـ ــﺪار ﺻ ـﻜ ــﻮك ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 500
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ،ﻓﺈن
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم إﻓﺼﺎﺣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم إدراج ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺼـﻜــﻮك

ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ دﺑ ــﻲ ﻧ ــﺎﺳ ــﺪك ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
 9اﻟﺠﺎري ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻹدراج رﺳﻤﻴﺎ وﻗﺮع
ﺟﺮس اﻹدراج ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ رﺻﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎدة
 4اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ إدراج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺎت أﺧﺮى أو ﺳﻮق أﺟﻨﺒﻲ ،وﻃﺎﻟﻤﺎ
دﺧﻠﺖ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ
اﻹﻓﺼﺎح.
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق ﻫ ــﻮ ﻋـ ــﺪم إﻓـ ـﺼ ــﺎح ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ آﺳـﻴــﺎ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﺳﺘﺜﻤﺎر
أﺟﻨﺒﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻓﺼﺤﺖ ﻓﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أي ﻗﺒﻞ
 20ﻳﻮﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗــﺰال ﺗــﺪرس اﻷﺛــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ّ
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ
أي ﻧﺘﺎﺋﺞ أو إﻓﺼﺎح ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﺮ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻠﻔﻴﻦ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،ﻓﺈن ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ إﻓ ـﺼ ــﺎح ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﻴــﻦ ﻻ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻳﺘﻢ
ﺳﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﺗ ـﺤــﺖ ﻣـﺠـﻬــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ
واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻹﻓـﺼــﺎح
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﺮى.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻋ ــﺪم اﻧـﻀـﺒــﺎط ﻣـﻠــﻒ اﻹﻓـﺼــﺎح
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـﻴـ ــﺎﻏـ ــﺎت اﻹﻓـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺮب
ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ أﻣ ــﺮ ﻳﺆﺛﺮ
ّ
وﻳﻀﺮ ﺑﺠﻬﻮد ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳــﻮاق واﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺬي
اﺳﺘﻐﺮق ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت.
وﺗﻌﺞ ﺷﺎﺷﺔ إﻓﺼﺎح اﻟﺴﻮق ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﺎت
ﺗﺨﺺ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ واﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆول او
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ووﺿﻮح ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ.

●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺪدة ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺑـ ــﺎﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
ﻣ ـﻐ ـﻠ ــﻮﻃ ــﺔ أﻋ ـﻠ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم دﻗﺘﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« إﻧﻪ
ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻛﻮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وإﺧﻔﺎء
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
أﻓـ ـﺼـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ــﻦ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﻼف
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ ،ﺑ ــﺈرﺳ ــﺎل ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ــﻰ أن اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮاﻛ ـﻤــﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺗﺒﻠﻎ  43.16ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ

وﺻـﻠــﺖ اﻟــﻰ  132ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ أن إﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﻔﻮق اﻟـ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪا ،إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ
ﻣﺤﺪدة ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ أوﺿﺎع ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ،دون اﻻﻧـﺘـﻈــﺎر اﻟــﻰ إﻋﻼﻧﻬﺎ
ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
وﺗـ ـﺠ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ــﺎرة اﻟـ ــﻰ أن ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﺗﻌﻄﻲ
إﻧ ـ ــﺬارات ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻬﺎ وﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﻬــﺎ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ،ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﻳـﻘــﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮوﻫﺎ
ﻓــﻲ ﺷــﺮﺑــﺎﻛــﺔ اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ ،وﻛــﻲ ﻳـﻜــﻮﻧــﻮا ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ
اﻟ ــﻰ داﺋـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺸ ــﻚ واﻟ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﺑ ـﻘــﺪرﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
وﺗـﺴــﺎء ﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر :ﻛﻴﻒ ﺗــﻢ ﺗــﺮك ﻫﺬه
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺗ ـﺘــﺪاول ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ،رﻏ ــﻢ إﻋــﻼن
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
وﺗﺤﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ؟ ﻣﺆﻛﺪة
أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ّ
ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا
ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮاء وﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ،رﻏـ ــﻢ ﺗ ـﻜـ ّـﺒــﺪ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺰﻳ ــﺪ
ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻣـ ـﺠـ ـﺤـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤـ ــﻖ ﺻـ ـﻐ ــﺎر
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ،إذ ﺗـﻜـﺘـﻔــﻲ ﺑــﺈﻳ ـﻘــﺎف اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول ،وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
أوﺿــﺎﻋـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧ ــﻼل ﻓﺘﺮة
زﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ،وﻋ ـﻘ ــﺪ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـﺨـﻄــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺘﻄﻠﺐ
ً
ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ّ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ إﻓﺼﺎﺣﺎت
ّأوﻟﻴﺔ أو ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
إدارﻳــﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن
ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﺟــﺎء ت ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷوﺿﺎع.

اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﺳﻴﻄﺮت أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺸﺎط وﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳـﺠـﻠــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ
ً
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أداء ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺎوﺗ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻣ ـ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ
اﺳـﺘـﻘــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮا اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺎم
واﻻول وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻓﻘﺪ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣــﺎ ﻛﺴﺐ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ
أﻣﺲ اﻷول.
وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ
ﻣــﻦ ُﻋـﺸــﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل  5ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5716.79ﻧﻘﻄﺔ ،وﻟﻜﻦ
وﺳــﻂ ارﺗ ـﻔــﺎع ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ،
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺗ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎوزت اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق  20ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻛــﺎﻧــﺖ  20.48ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ﺗــﺪاوﻟــﺖ  107.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺮ  4504ﺻﻔﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻻول دون
ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻓﻘﺪ ُﻋﺸﺮ
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6225.92ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻣ ـ ـﺘـ ــﺪاوﻻ ﻣــﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  16.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻛــﺎﻧــﺖ أﺳـﻬـﻤــﻪ اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ
 43.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻫﻲ ﺿﻌﻒ
ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺮى ﺗ ــﺪاوﻟ ــﻪ اﻣ ــﺲ اﻻول،
وﻛـ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت 2485

ﺻﻔﻘﺔ ،و ﻛــﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ واﺿـ ـﺤ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺛـﻠــﺚ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ  15.49ﻧﻘﻄﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 4725.03
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﺑـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻣﺲ اﻻول،

ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﺗﺪاوﻟﺖ  63.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺮ
 2019ﺻﻔﻘﺔ.

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻄ ـ ــﺮت أﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻈــﻢ ﻧ ـﺸــﺎط وﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ اﻣ ــﺲ ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻤﺮ ﺳﻬﻢ »اﻟــﺪوﻟــﻲ« ﺑﺘﻘﺪم
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ ،وﺗﺒﻌﻪ
ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ا ﻣــﺲ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ
ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ،اﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ دﺧـ ــﻮل

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﺑـ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
واﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ »ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎب«
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  20ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر .وﻗﺎﻟﺖ »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻓﻖ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻋﺼﺮ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ُ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء.

ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وواﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻳﻮﻧﻴﻜﺎب« ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء
ً
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ا ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
وﻻﻳﺘﻪ.

»أﻋﻴﺎن« ٧١ :أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر

»اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« :ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـ  10.74ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

ً
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  71أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻊ ﻋ ـﻘــﺎر ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »أﻋﻴﺎن« ،إن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺨﺺ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،إذ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  950أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻮف
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

أﻓـ ـ ـ ــﺎدت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗـﻤــﺖ ﺗــﺮﺳـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮل
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺮع اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  10.74ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﻟ ـﻤ ــﺪة  4ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟــﻰ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺟ ـﻴ ــﺪة ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع.

»ﺑﻴﺘﻚ« :دﻋﻮة ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
أوﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺲ
إدارة ﺑﻴﺖ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ
»ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ« ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﻗ ــﺎل »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋــﺎ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ إﻟــﻰ
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ؛ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
 100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وأﻛ ــﺪ أن اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﺗـﺨـﻀــﻊ ﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﻦ ،و ﻣـﺼــﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰي،
ً
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮ ﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ُ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻻ ﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﺳـﻴـﻘــﻮم ﺑــﺎﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻨــﻪ ﻋــﻦ أﻳ ــﺔ ﺗ ـﻄ ــﻮرات ﺟــﺪﻳــﺪة أو
ﻣﺆﺛﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

»ﻣﻨﺸﺂت« :ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺼﻜﻮك«
أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ،ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل
ُ
اﻟ ـﻄ ـﻌــﻦ اﻟ ــﻤ ـﻘ ــﺪم ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﻨـﺸــﺂت
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮد
ﻧﺤﻮ  182أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻷﺣــﺪ اﻟﻌﻤﻼء،
إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت« ،إن اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
أﻟـ ــﺰﻣـ ــﺖ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻦ )ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺂت(
ً
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت و 20دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺼﺎدرة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ أن اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ
ﺳـﻴـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ رد »ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺂت« ﻧﺤﻮ
 182أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ً
ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘــﻪ ُﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮا ﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  -ﺑﺼﻔﺘﻪ )ﻣﻄﻌﻮن
ﺿﺪه( ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ُ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن
ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ  350أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ُﻣﺨﺼﺺ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ »ﻣﻨﺸﺂت«
ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  140أﻟـ ـ ــﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ

إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـ ُـﻤ ـﺨ ـﺼــﺺ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ُ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣــﻦ ذ ﻟــﻚ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺑﻨﺤﻮ  490أﻟــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ،وذﻟ ــﻚ ﻟﺤﻴﻦ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻣ ـﻘ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
ً
اﻟﻤﺒﻠﻎ واﺳ ـﺘــﺮداده ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟـﺼــﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﻧﻮﻫﺖ »ﻣﻨﺸﺂت« ﺑﺄن اﻷﺛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﻨ ـﻄــﻮق ﺣ ـﻜــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف

ﻫــﻮ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ُ
اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ
»ﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت« واﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ )ﺑ ـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن(،
ً
ﺷﻜﻼ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻓﺾ رد
ً
اﻟﻤﺒﻠﻎ ُ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ واﻟﻘﻀﺎء ُﻣﺠﺪدا
ﺑــﺈﻟــﺰام »ﻣـﻨـﺸــﺂت« ﺑــﺄن ﺗــﺮد ﻧﺤﻮ 182
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺘﺄﻳﻴﺪه ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺪا ذﻟﻚ.
وﺻــﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻗــﻢ ) 2017/ 520ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﺗﺠﺎري  ،(5/ﻓﻲ  8أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري.

ﻗ ـ ـ ــﻮي ﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬي
ﺷـﻬــﺪت ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﺎم ﺑﻌﺪ
ﻋ ــﺎم ،وﻳ ــﺮﺟ ــﺢ ان ﻳ ـﻜــﻮن رﻗـﻤــﺎ
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻرﺑﺎح ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﺑﻌﺪ
ان اﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺑﺪأ

ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر
وﺟـﻨــﻲ ﻗـﻄــﺎف ﻣــﺎ زرﻋ ــﻪ ﺧﻼل
اﻻﻋ ـ ـ ــﻮام اﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
وﺳـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﻬ ــﻢ »زﻳـ ـ ــﻦ«
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ وﺳـ ـ ــﻂ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪة رﻓ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻓـ ــﻮق
ﻣﺴﺘﻮى  550ﻓﻠﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﺪاوﻻت ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺘﻚ
واﻟــﻮﻃـﻨــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻬﻤﺎ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮت
ﻋﻠﻰ اﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻰ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎدل
ﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع  8أﺳ ـﻬــﻢ وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ 9
أﺳﻬﻢ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻬﻤﻴﻦ دون
ﺗﻐﻴﺮ.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
وﻓـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻣ ــﺲ
اﻻول اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑﺖ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﻣ ــﺎﻟ ــﺖ ﻛ ـﻔ ــﺔ اﻻﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﺨــﺎﺳــﺮة ﻓ ــﺎق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ
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ﺳـﻬـﻤــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ رﺑ ــﺢ ﺳﻬﻤﻲ
ورﺑــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وﻋﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﻧﺴﺒﺔ  16و 11ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،إﻻ ان ﻋـ ــﺪد اﻻﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز  31ﺳﻬﻤﺎ،
ﻟﻴﻔﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ،وﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.

اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ ﻓﻲ
أداء ﻣــﺆﺷــﺮات اﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﻓﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
وﻗـ ــﺎد اﻟ ــﺮاﺑ ـﺤ ــﻮن ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮي اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ــﻖ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻣـ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ رﺑ ــﺢ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ ﻧ ـﺤــﻮ ﻧﺼﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮا
ﻣـﺴـﻘــﻂ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻣــﺔ وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑﻨﺴﺐ
ﻣـﺤــﺪودة ﺟــﺪا ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻂ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ﺗـ ــﺎرة ﻣﻦ
ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت وﺗـ ــﺎرة
أﺧــﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﺧـﺒــﺎر ﻃــﺮح ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اراﻣﻜﻮ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب وﻫﻮ
اﻟ ـﻄــﺮح اﻻﻛ ـﺒــﺮ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ .وﺧﺴﺮ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻧﺼﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﻛﺬﻟﻚ،
وﺑــﺪأت اﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ  1.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة
ﺑﺸﺄن اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺰﺋﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
وﺗﺮك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ.

إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق
ﺑـ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺨﺼﻴﺺ إﺻﺪار
ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  240ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر »ﻧﺤﻮ  792ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«.
وﻗﺎل »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ،أﻣﺲ ،إن
أﺟ ــﻞ اﻹﺻـ ــﺪار ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷـﻬــﺮ ﺑـﻤـﻌــﺪل ﻋــﺎﺋــﺪ  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن آﺧﺮ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓــﻲ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 200
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر )ﻧـﺤــﻮ  660ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﻨﻔﺲ
اﻻﺟﻞ.

اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ أﻣ ــﺲ ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى 0.303
دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ اﻟـﻴــﻮرو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.335دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻧـﺸــﺮﺗــﻪ
اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،إن ﺳﻌﺮ
ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ 0.383
دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.304دﻳﻨﺎر وﻇﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دون ﺗﻐﻴﺮ.

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻔﺎؤل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ،أﻣﺲ،
ﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎﺿ ـﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟــﺬي ﺗﻌﺰزت اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة
ﺑ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎؤل اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻴ ــﻂ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،ﻓﻲ
وﻗــﺖ ﻳﻀﻐﻂ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وﺑ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ 0544
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺬﻫﺐ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮرﻳـ ــﺔ 0.2
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  1486.91دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ( ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺒﻂ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺬﻫﺐ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 1491.20
ً
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.

وﻗ ــﺎل ﺟﻴﻔﺮي ﻫــﺎﻟــﻲ ،اﻟﻤﺤﻠﻞ
ﻟﺪى أواﻧﺪا ،إن »اﻟﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﺘﺤﺮك
ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺬﻫﺐ ،إﻧﻪ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺠﺎري«.
وأﺿﺎف أن »اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري
ﻻ ﻳﺤﻮي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻪ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻈـ ــﻞ ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟ ـ ــﺢ ،وذﻟ ــﻚ
ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ«.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﻳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻹﻧﻬﺎء
اﻟـﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،وﻋﻠﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪا
ﺑﺰﻳﺎدة رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ
ﺧﻄﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ  15ﺷﻬﺮا.
واﺑ ـﺘ ـﻬ ـﺠ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ

اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺄ ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﻛﺒﺮ
ﻣﺆﺷﺮ ﻹم .إس .ﺳــﻲ .آي ﻷﺳﻬﻢ
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳـﻴــﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟـﻬــﺎدي
ﺧﺎرج اﻟﻴﺎﺑﺎن  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪم
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﻟﻠﺘﺤﻮط
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ،ارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺔ 0.1
ً
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  17.58دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ
وﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮا ﻳﺬﻛﺮ
ً
ﻋﻨﺪ  889.90دوﻻرا.
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـ ـﺒ ــﻼدﻳ ــﻮم  0.1ﻓﻲ
ً
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ إ ﻟ ـ ـ ــﻰ  1697.55دوﻻرا
ﻟــﻸوﻗ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺑـﻠــﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﺒﺎﻟﻎ 1705.84
دوﻻرات اﻟﺠﻤﻌﺔ.
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اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

ﻳﺼﻴﺐ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻮد اﻷﺳﻌﺎر
اﻹﺣﺒﺎط
ّ

»اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﺷﺎرة ﻣﻘﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،إذ ﻳﺸﻴﺮ أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد
ﻓﻲ ًﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار  ٢٧٦أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ّ
ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر
ﻓﻲ ً ّ
أﺧﻴﺮا ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻘﺒﻞ،
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
ﻟﻔﺘﺖ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻰ
أن ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻗـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻻﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻹﻋـﺼــﺎر اﻟ ــﺬي أﺟﺒﺮ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﻘﺪار
 332أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ،وﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺠﺮد ﻛﺒﻮة ّ
ﻟﻤﺮة واﺣﺪة.

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ
ّ
وﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ
ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﺎم ،2019
ﻣﻨﻬﻴﺎ ﻋــﺪة أﻋــﻮام ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻋ ــﺎم  ،2018ﺣﻴﺚ ارﺗ ـﻔــﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺑﻤﻘﺪار  44أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ،ﻓ ـ ــﺈن إﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ
ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬﻫﺐ
اﻷﺳﻮد

أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وإذا ﻛـ ـ ـ ــﺎن إﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎج اﻟـ ـﺤ ــﻮض
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ  Permianﻳـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻻﻧـﺘـﺒــﺎه ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮوري
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﺗـ ـﻜـ ـﺴ ــﺎس؛ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻈ ـﻬ ــﺮ أﺣـ ــﺪث
ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت إدارة ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ أن ﺗ ـﻜ ـﺴ ــﺎس ﻋـ ــﺰزت
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑـﻤـﻘــﺪار  40أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑــﺎﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳ ـﺒــﻖ ،وﻫ ــﻮ ﻟﻴﺲ
ﻗﻠﻴﻼ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻋﻦ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ ﻃﻮال ﻣﻌﻈﻢ
ﻋﺎﻣﻲ  2017و.2018
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺿﺎﻓﺖ وﻻﻳﺔ
ﺗﻜﺴﺎس  125أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم،
وﻫﻮ رﻗﻢ ﻣﺘﻮاﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓﺖ  474أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻷرﻗﺎم
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي،
ﺗـﺒــﺪو اﻷرﻗـ ــﺎم أﻛـﺜــﺮ ﺗـﻔــﺎؤﻻ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ،وﻳــﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء أﻧﻪ
ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﺗﺒﺎﻃﺄت أﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ،وارﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  915أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻟﻜﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻧﻈﺮا ﻷن ذﻟﻚ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻋــﺎﺻـﻴــﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎد أرﻗﺎم )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ،ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة 12.082
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة
 1.433ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺘﺎج وﻟﻢ ﻳﻨﻢ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ــﺎر ،ﻗ ــﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ،إن ﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺮة اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻵن.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )-2017
 (2018ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎب ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻄﻔﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ) ،(2014-2012ﺑـﻌــﺪ أن
ﺷﺠﻌﺘﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻧﻤﻮ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻌــﺾ ﺧ ـﺒ ــﺮاء اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﺣـﺘــﻰ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﺳـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮاﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻫـ ــﺬا
اﻟـﻌــﺎم ﻫــﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻔﺘﺮة ارﺗﻔﺎع

اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪﺗ ـﻬــﺎ أواﺧـ ــﺮ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﻴﻦ
ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر وﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧــﺮى،
ﻓﺈن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ.

ﺧﻔﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ
أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺳــﻂ ﺿﻐﻮط
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ﻟﻜﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ.

ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد«

وأﻣـ ـ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ،ﻓ ــﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﻘﻴﻘﺔ
أﻧ ـﻬــﻢ ﻳــﻮاﺟ ـﻬــﻮن ﺿـﻐــﻮﻃــﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
واﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي أدى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
واﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛـ ــﺎن ذﻟـ ــﻚ ﻻﻓـﺘــﺎ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺪء ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ

ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ،ذﻛـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻨــﻚ
»ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد ﺗ ـﺸــﺎرﺗــﺮد« ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أﺻﺪره ﺣﺪﻳﺜﺎ ،أن ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر
ﺧـ ــﺎم ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﺑ ـﻠ ــﻎ أدﻧـ ـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻌــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ ﻋـﻨــﺪ 62.03
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
ﻗ ـ ـ ــﺪره  6.44دوﻻرات ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ
واﻧﺨﻔﺎض  13.81دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮ
ﻳﺒﺪو ﻛﺒﻴﺮا إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻣــﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ أﻗﻞ
ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2.1
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ
أﻏـﺴـﻄــﺲ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2017وﻣﺜﻴﻠﻪ
ﻓــﻲ  ،2018وﻫــﻲ ذروة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج.

اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد

●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
إﻟــﻰ أن ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـﻐــﺪ ﺳــﻮف ﻳﻜﻮن
ﺑ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎدي
ّ
ﻳﺠﻨﺐ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻛﻮد
واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺪﻣﺮة.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻲ أن اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
ﺗـﺸـﻜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﻮر اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي ﻟـﻬــﺬا
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ،وأﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﺑـ ــﺎزدﻳـ ــﺎد
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى أﺑﺮز ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮوب ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ،
وﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷ ﺣ ــﺪاث
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺗــﺰال ،اﻟﺪول
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ ﻣ ـﺜــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺮاق
وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
ً
وﻳـﻘــﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ أﺧـﻴــﺮا
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎردﻳﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
إن أ ﻛـ ـﺒ ــﺮ  50ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ ﻧـ ـﻔ ــﻂ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﺳـﺒـﻌــﺔ ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ

ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻫـ ـ ــﺬه
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت أن ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»أوﺑ ـ ـ ــﻚ« وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻮﻗﺖ
ﻻﺣـ ــﻖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧـ ــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ،وﺑــﻮاﻗــﻊ 101.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺮاﺟﻊ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﺑﻮاﻗﻊ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 99.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﺘﻌﻄﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻔﺘﺮة.
وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺧـ ــﺎص ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ
اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻮاﻗﻊ 770,000
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 9.02
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻮ أﻗــﻞ
ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ  .2011ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺻـ ـ ـ ــﺎدرات اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻛـﺒــﺮ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﺑﻮاﻗﻊ
 20,000ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻟـﻴـﺼــﻞ
إﻟــﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ؛ وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳـﺸـﻴــﺮ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﺎم  2020إﻟﻰ
ﺿﻌﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
»ﻧ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ﻓــﻲ
 2019ﻫ ــﻮ اﻷﺿ ـﻌ ــﻒ ﻣـﻨــﺬ ،2016

وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي اﻷﻣـﻴــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،إن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻟـ ـﺒ ــﻼده ﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻎ  12ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي أن ﻳﺒﻠﻎ
إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻧ ـﻔــﻂ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ 9.86
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﻗﺎل »ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﺗـﻔــﺎق »أوﺑ ــﻚ« إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟـﻀــﺮورة ﻗﺒﻞ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻧ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﻧـﻴـﺠـﻴــﺮﻳــﺎ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق«.
وأﺿ ــﺎف أن دول »أوﺑ ــﻚ ﺗﻈﻬﺮ اﻣﺘﺜﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﺗﻔﺎق إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻬــﻢ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﺳــﻮق
اﻟﻨﻔﻂ »ﻻ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم« ،وأن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل
ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﺧـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ وزﻳـ ــﺮي
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺮوﺳﻲ ﻗﺒﻴﻞ وﺻﻮل
ﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎض ،أﺛـ ـﻨ ــﺎء اﻧ ـﻌ ـﻘ ــﺎد أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮوﺳﻲ -اﻟﺴﻌﻮدي.
وﻗﺎل» :اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻨﻔﻂ إﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪام
واﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺰز اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ ،وﻳـﺴـﻤــﺢ
ﺑــﺈﻋــﺪاد اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت ﺑــﻮﺿــﻮح وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ،
وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ«.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ أﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳـﻴــﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﻣـﻨـﺤــﻰ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﻣـ ــﺪ ،ﻗ ــﺎل» :ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻷي
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ أن ﺗـﻨـﻤــﻮ ﻣــﻦ دون اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر واﻹﻧﺘﺎج«.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﻛـ ــﺪ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك أﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ آﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،ﻗﺎل إﻧﻪ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ »أوﺑﻚ«
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺑ ـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ .2024

 ...وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ دوره اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر
ً
ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ  35ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2018و 2030ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻓﺘﺮة
ً
اﻻﺛـ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﺸ ــﺮ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ
وﻻﺣﻆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ
ﺗﺘﻌﺎرض ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺧـﻔــﺾ
اﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺛ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻮت اﻟ ــﺪﻓـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻔــﺎدي اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎﻻت
ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻣﻨﺎخ.
وﺳ ـﺒ ــﻖ أن ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺖ أوﺳـ ــﺎط
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣــﺪوث ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم  2035ﻋﻠﻰ أﻗــﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ وﺳﻌﻲ
اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﻨـﻔــﻂ – ﻣﻦ
داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺧﺎرﺟﻬﺎ –
إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﺎظ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻫـ ــﺎ
وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺼﺎدر

»أوﺑﻚ«

 2019ﻫﻮ اﻷﺿﻌﻒ

ﺑ ـ ـﻴـ ــﺪ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼوة ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ
ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﺾ ﻫ ـ ــﺬه اﻷرﻗـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻋـﻠــﻰ
أﺳـ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨ ــﻮي ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺣـ ــﺎد ﻓﻲ
اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳﺘﺸﻤﻞ

اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ
أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻔﺮي،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻓﺎدت أﻧﺒﺎء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄن
ﻋﺪد ﺣﻔﺎرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﺮة
ً
اﻷوﻟﻰ أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻗ ــﺎﺑ ــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر ﻫـﺒــﻮط
اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻨــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﺑ ــﺄﺳ ــﺮع وﺗ ـﻴ ــﺮة
ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪول
اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮت ﻓــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ّ
ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺗﺆﻛﺪ أوﺳﺎط
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪور
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮي ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ﻓــﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻬﺒﻮط ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ازدﻳ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ ﻧﺤﻮ

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻌﻮر ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻨﺘﻌﺶ
ﻣــﺮة أﺧ ــﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻀﺎف
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ
ﺑ ـﻈ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.

وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﻘﺪ ﺧﻔﻀﺖ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺻــﺪر أﺧﻴﺮا ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ
واﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻌﺎم  2019ﺑﻮاﻗﻊ 65.000
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  1ﻣﻠﻴﻮن
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ .وﻟ ـﻌ ــﺎم  2020ﺗﻢ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻮاﻗﻊ 105,000
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﺼﻞ  1.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺑﺮﻣﻴﻞ

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺸﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟ ــﺬي ﺗـﺴـﺒـﺒــﺖ ﻓـﻴــﻪ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺬي ﺳﺎد اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن
ذو ﺑ ــﺎن اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ
ﻓﻲ دﻓﻊ أﺳﻮاق اﻟﺨﺎم إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﺛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ  0436ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ
ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  25ﺳﻨﺘﺎ إﻟﻰ 60.62
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
ﻟـﺨــﺎم ﻏ ــﺮب ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
 54.45دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  25ﺳﻨﺘﺎ.
وزاد اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺎن ﺑــﺄﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ أول ﻣﻜﺴﺐ
أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻳﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺳــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺎن ،ﻳـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ ،ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺖ ﺑـﻌــﺪ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ .واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت

ﺿﻐﻮط ﻣﺘﺰاﻳﺪة

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ُ
ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ أﺻﻴﺒﺖ
ﺑﺼﺎروﺧﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ
ﻃﻬﺮان واﻟﺮﻳﺎض إذا ﺗﺄﻛﺪ اﻷﻣﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﻷ ﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻣﺲ ﺑﻔﻀﻞ إﻋﻼن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ وﺑــﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺬر ﻣــﺎزال ﻳﻨﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺿﻮء إﻋﻼن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺤﺪودة ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أﻣــﺲ ،إﻧــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ »أوﺑ ــﻚ« واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺪادات ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  200ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر أن ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﻤــﺮﺗـﻔــﻊ ﻳــﺮﺟــﻊ ﺑـﺸـﻜــﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄﺗــﻲ ﻧ ـﻔــﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

وﻗﺎل »ﺳﺘﺎﻧﺪرد« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه إن
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﺰاﺟﺎ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،إذ إن
آﻓــﺎق أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎع
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي؛ ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼع
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل«
ﻟـ 13ﻣﺼﺮﻓﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ أن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺳﻴﺒﻠﻎ
 58.24دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
رﻏﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ ﺑﻘﻴﻖ
وﺧﺮﻳﺺ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر دﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ
أوروﺑ ــﺎ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﺧﻔﻀﺖ
ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﻧـﻤــﻮ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ،وازدﻳﺎد
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ازدﻳ ــﺎد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻐ ــﺮض ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
ﺧﺒﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺳﻴﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ
إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ ﺳ ــﻮف ﺗـﻬـﺒــﻂ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى،
وﺳ ــﻮف ﺗـﻄــﺮح ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻄــﻮرات
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ارﺗـﻔــﺎع إﻧﺘﺎج
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
وإﻧﺘﺎج ﻛﻨﺪا ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺮﻣﻠﻲ.
وﺳ ــﻮف ﺗ ــﺆدي اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات
ً
ً
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ دورا ﺑ ــﺎرزا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎز ورﺑـ ـﻤ ــﺎ

ﻳﺴﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ
ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓـ ــﻲ إﺣ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺟ ــﻮﻫ ــﺮي
ﺑـﻤـﻌــﺎدﻟــﺔ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣﻊ
وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻷن
ﺗ ـﺤ ـﺴــﻦ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ
ﻣـ ـﺒ ــﺎدرﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
»اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰام واﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻳـ ــﻖ« ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ
ﻗـ ــﻮة ﻣ ــﺆﺛ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﻦ
اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدي واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜ ـ ــﺮي،
ً
ﺧ ـﺼــﻮ ﺻــﺎ ﺑـﻌــﺪ أن اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﺘــﻲ ﺳــﻮف
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

ﻟﻤﺎذا أﺻﺒﺤﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت؟
د .ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ*
إن اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴــﻞ ﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻵﻧ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ) (price forcastﻋﺎدة ﻳﺘﻢ ﺑـ 3ﻃﺮق:
 .1اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
 .2اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 .3اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه ﻫﺬه اﻷﻳﺎم
ﻣﻦ ﻫﺒﻮط ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺧﺎم )ﺑﺮﻧﺖ ،وﺗﻜﺴﺎس(،
إﻟﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ  6أﺷﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻼ إﻟﻰ
ّ
 54و 59دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ )ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺣــﻠـﻘــﺎ ﺑـﻴــﻦ 59
و 71دوﻻرا ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺠﺎري أراﻣﻜﻮ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ(.
ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻧــﺮى أن ذﻟﻚ
ً
أﺣﺪث اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ،رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ داﻓﻌﺔ
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ« إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺬ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ أوﺻﻠﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻦ ،إﻟﻰ
 28.9ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻲ )ﻫﺒﻮط ﺑﻤﻘﺪار  750أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ أﻏﺴﻄﺲ!(.
 .2اﻟﺘﺰام »أوﺑﻚ« ﺑﻘﺮار ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻠﻎ ،ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻌﻠﻦ 218 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
 .3اﺳﺘﻤﺮار ارﺗـﻔــﺎع اﻟ ــﺪوﻻر ،اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻂء ،أي ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻤﻮد
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
 .4اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ
ﺗﻮﺗﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮ!
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ داﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻻرﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ )ﺣﺴﺐ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ(،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧــﺮى ﻋـﻜــﺲ ذﻟ ــﻚ ،إذ ﻳـﺤــﺪث ﻫـﺒــﻮط ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻣﻊ ﻗﻔﺰات ﺗﺤﻮﻃﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﺎﻟﻴﻪ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ؟
 .1اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺸﺘﺮي ،أم
 .2اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،أم
 .3اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﻐﺎﻣﺾ!!
 .1اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻫﻮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺰون واﻹﻧـﺘــﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ! ﻫــﺬا ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  12.5ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺗﺴﺘﻮرد  6.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﻃﻴﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ )ﺑﻠﻐﺖ  419.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ *ﺑﻨﻘﺺ ﻗﺪره
 10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ* ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺨﺰون أﻏﺴﻄﺲ!(
ﻓ ـﻌــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺰون واﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺪﻟــﻪ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن

ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻷﺛﺮ .وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ
إﻟﻰ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ« ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻓﺈن إﻋﻼن
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  218ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﺈن
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﻘﺪر ﺑﻤـﻠﻴﻮﻧﻲ
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ .وﺑ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ اﻟﺴﻨﻮي ،وﻫﻮ 1.1
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻓﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻦ
ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻮﺣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ!
 .2ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
ﻣﻊ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻣــﻊ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت دا ﻓـﻌــﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣـﺤــﺮﻛــﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺷ ــﺮاء اﻟـﻤـﻨـﺨـﻔــﺾ وﺑـﻴــﻊ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻼﺳﻌﺎر ،وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻣﻨﺎﺻﺮا ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻞ وﻣﺒﺮﻣﺠﺎ ﻟﻬﺎ!
 .3ﻧﻌﻨﻲ ﺑــﺎ ﻟـﻌــﺎ ﻣــﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ أ ﻧــﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻨﻘﻞ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
إن اﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج »أوﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻚ« ،ﺣ ـﺴ ــﺐ اﻋ ـ ـ ــﻼن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ!( أﺻﺒﺢ ﺑﻤﻌﺪل 28
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،واﻟـﻤـﺨــﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗــﺎرب
اﻟﺘﻮازن )أي ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺎﺋﻀﻪ إﻟﻰ  350ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ 700
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ إﻟــﻰ ﻣﻌﺪل  5ﺳـﻨــﻮات( .وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻣــﻊ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻘﻞ ) (Tanker trackerوﻣــﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
) ،(Oilpriceوﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺑﻌﺾ ﻗـﻴــﺎدﻳــﻲ »أوﺑ ــﻚ«
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺼﻔﻴﺮ
أو ﺣﺘﻰ أرﻗــﺎم ﻧﻘﺺ إﻧـﺘــﺎج ،دول اﻟﺤﺼﺎر )إﻳــﺮان
وﻓﻨﺰوﻳﻼ( أو اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ أو ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣــﺎدث ﻫﺠﻤﺎت
اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ وﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓــﺎﻷرﻗــﺎم
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻧـﺘــﺎج ﻫــﺬه اﻟ ــﺪول ﺗـﺠــﺎوزت  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ »أوﺑﻚ«
اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻤﻠﻴﻮن.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻓﺈن أرﻗﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ
واﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣــﻊ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺘــﻲ ﻋــﺎدة
ﺗﻜﻮن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا وﺳﺮﻳﻌﺎ .ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك اﻧﺤﺮاف
ﻟ ـﻤــﺆﺷ ــﺮ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺮدﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎرﻓﺔ ﻓــﻲ ﺗ ــﻮازن اﻟـﺴــﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ أﻗــﺪر
أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوزت اﻟـ 35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .أرى أن »أوﺑﻚ« ﻣﺎزاﻟﺖ
أﺳـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪﻫﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ! واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ.
* ﺧﺒﻴﺮ واﺳﺘﺸﺎري ﻧﻔﻄﻲ
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺎﺿﻞ :ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ  ٥٠و ٧٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮل ...وﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﻛﺒﺮ
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ أن اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ًاﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻧﻔﻄﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺮ ّ
ﻣﻌﻴﻦ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ً
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50و 65و 70دوﻻرا،
ّ
وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ،وإن ﻛﻨﺎ
ﻧﻄﻤﺢ ﻻﺳﺘﻘﺮار أﻛﺒﺮ.
اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

اﻟـﻜﻮﻳـﺖ
اﻟـﺘﺰﻣـﺖ
ﺑـﺪورﻫﺎ ﻓـﻲ
اﻟـﻤﺤﺎﻓـﻈﺔ
ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘﻘﺮار
أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ
اﻟﻔﺎﺿﻞ

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك
ﺑــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ »ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ وﻣ ـﻌــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺻـ ـﻠ ــﺖ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ
ّ
وﺗﺠﺴﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ »ﻳﻌﺪ
ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻌـ ّـﺮف إﻟ ــﻰ ﻓ ــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،وﻓﺮص ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
وﻋــﺮض أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وآﺧــﺮ
اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وأﺑﺮز
اﻟـﺤـﻠــﻮل ﻟـﻠـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت واﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻨـﻔــﻂ
واﻟﻐﺎز.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ﻋـ ــﻦ ﺛـﻘـﺘــﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮي اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺆﻛﺪا
اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟﺨﻠﻖ
ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﺻـﺤـﻴــﺔ وﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة،
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ.

اﻟﺘﺰام اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
»اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﻣﺴﺘﻤﺮة...
وﺑﻌﺾ
ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻣﺤﻞ
ﻧﻘﺎش

اﻟﻔﺎﺿﻞ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 11ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر

ﺑﺎرﻛﻨﺪو

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻔﻂ
وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺿـ ــﻞ ،ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ ﻟـ ــﻪ ﺧ ــﻼل
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،إﻧﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺘ ـﻐ ـ ّـﻴ ــﺮات اﻟـ ـ ـﺘــﻲ ﺗـﻌﺼﻒ
ﺑـﺎ ﻟـﺼﻨﺎ ﻋـﺔ ا ﻟـﻨﻔﻄﻴﺔ ا ﻟـﻌﺎ ﻟـﻤﻴﺔ،
ﻓــﺈن ا ﻟـﻜﻮ ﻳـﺖ ا ﻟـﺘﺰ ﻣـﺖ ﺑـﺪور ﻫـﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟـﻤﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻋـ ـﻠــﻰ ا ﺳـ ـﺘـﻘــﺮار
أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ ،ﺑـﻤﺎ ﻻ ﻳـﺜﻘﻞ ﻛـﺎﻫـﻞ
اﻟـ ــﺪول اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﺔ ،وﻻ ﻳـﻌﺮﻗـﻞ
ﻣﺴـﻴﺮة ﻧـﻤﻮ اﻟـ ــﺪول اﻟـﻤﺼﺪرة،
ّ
ﻓـﺄ ﺳـﻮاق ا ﻟـﻨﻔﻂ ﺗـﺼﺪت ﻟـﺘﻘﻠﺐ
ً
اﻷﺳـﻌﺎر أﺧﻴـﺮا ،واﻟـﻔﻀﻞ ﻳـﻌﻮد
إﻟﻰ اﻻﻟـﺘﺰام ﻏـﻴﺮ اﻟﻤﺴـﺒﻮق ﻓـﻲ
ﺗـﻄﺒﻴﻖ ﻣـ ــﺎ ﻳـﺘﻢ اﻻ ﺗ ـ ـﻔــﺎق ﻋـﻠﻴﻪ
ﺑـﻴﻦ دول »أوﺑـﻚ« و«أوﺑـﻚ ،«+وﻗـﺪ
ﻛـ ــﺎن ﻟـﻠﻜﻮ ﻳـﺖ دور ﻓـﻲ ﺗـﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﺘﻌﺎون ﺑـﻴﻦ اﻟـ ــﺪول اﻷﻋـﻀﺎء،
إﺿـﺎﻓـﺔ اﻟـﻰ اﻻﻟـﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬـﺪاﺗـﻬﺎ
وإﻋ ـ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘـﻘــﺮار إﻟــﻰ أﺳــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻳﻬﺪف
إﻟـ ــﻰ ـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣ ـ ــﺎ ﻧـ ـﺴـﻌــﻰ اﻟـ ـﻴــﻪ
ً
ﺟـ ـ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ ،وﻫـ ــﻮ إﻳ ـ ـ ـﺠ ــﺎد ﺣـ ـﻠــﻮل
وﺗ ـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻤـﻴــﺔ وﻋـ ـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﻟـﻠﺘﻌﺎ ﻣـﻞ ﻣـﻊ ا ﻟـﺘﺤﻮل اﻟﺠـﺬري
اﻟـﺬي ﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟـﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﻨﻔﻄﻴﺔ،
ﻓـ ـﻨـﺤــﻦ أﻣ ـ ــﺎم ﺗـﺤـ ـ ّـﺪﻳـ ــﺎت ﺟـ ـﺒــﺎرة
ﺗ ـ ـ ـﺘ ــﺮاوح ﺑ ـ ـﻴــﻦ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ّـﻮر ﺗـ ـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﺳـ ـ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج اﻟـ ـ ـﻨ ـﻔــﻂ وﺗـ ـ ـﻜــﺮﻳ ـ ــﺮه،
ورﻗـ ـﻤـﻨــﺔ ﺗـ ـﺴــﻮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت،
إﻟـﻰ ﺗ ّ
ـﻐﻴﺮ اﻟـﻤﻨﺎخ ،إﻟـﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻹرﻫﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ إن اﻟـﻜﻮﻳـﺖ وﺑـﻘﻴﺔ
اﻟـﺪول اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌﺘﻤﺪ اﻗـﺘﺼﺎداﺗـﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ إ ﻧـ ـﺘــﺎج و ﺗـﺼﺪ ﻳـﺮ ا ﻟـﻄﺎ ﻗـﺔ
ﻛـ ـﻤـﺼــﺪر رﺋ ـﻴــﺲ ﻟـ ـﻠــﺪﺧـ ــﻞ ،ﺗـﻘﻊ
ﻋـ ــﺮﺿـ ــﺔ ﻟـ ـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـﺨــﺎﻃـ ــﺮ
إذا ﻟـﻢ ﺗـﻮاﻛـﺐ اﻟـﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺠﺎرف
ﺑـﺎﻟـﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓـﺎﻟـﻮﺿـﻊ
اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﺸـﻴﺮ إﻟـﻰ ﺗـﻮﻗـﻌﺎت
ﻣـﺘﻀﺎر ﺑـﺔ ﺣـ ــﻮل ﺣـﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ
ﺿﻤﻦ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
وذﻛﺮ أن ﻫـﺬه اﻟﺘﺤـﺪﻳـﺎت ﺗﺄﺗﻲ
وﻧ ـ ـﺤــﻦ أﻣ ـ ـ ــﺎم ﺗـ ـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـ ـﺸــﺎرﻳـ ــﻊ
ﺿـﺨـ ـﻤــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﻮض ﺑـ ـﺼـﻨــﺎﻋـ ــﺔ
اﻟـﻨﻔﻂ واﻟـ ـﻐــﺎز ،وﺗـﻌﺰﻳـﺰ دورﻧـﺎ
ﻓـﻲ اﻟـﻤﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ أﻣـﻦ اﻟـﻄﺎﻗـﺔ
ً
ً
ﻣ ـﺤـ ـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ودوﻟـ ـ ـ ـ ـﻴـ ــﺎ ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ
ﺧـﻼل ﺗـﻄﻮﻳـﺮ ﻣـﻨﺎ ﻃـﻖ ﺟـﺪﻳـﺪة،
ﻣـ ـﺜــﻞ اﻟ ـ ـﺤ ـﻔــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺤ ـ ــﺮي واﻟـ ـ ـﻐــﺎز
اﻟـ ـ ـﺠــﻮراﺳ ـ ــﻲ واﻟـ ـ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـ ـﺜـﻘـﻴــﻞ،
وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺤﺘﺎج إﻟـﻰ اﺳـﺘﻘﻄﺎب
ا ﻟـﺨﺒﺮات ا ﻟـﻌﺎ ﻟـﻤﻴﺔ ا ﻟـﻤﺘﻄﻮرة،
وﺗـﻌﺰﻳـﺰ ﻗـﺪراﺗـﻨﺎ اﻟـﻔﻨﻴﺔ.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺷـﻚ ﻓـﻲ أن ﻫـﻨﺎك
ﺑـﻴﺌﺔ ﺧـﺼﺒﺔ ﻟـﻠﺒﺤﺚ وﺗـﻮﻇـﻴﻒ
اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎ اﻟﺤـﺪﻳـﺜﺔ ﺗـﺪﻋـﻮﻧـﺎ
ً
ﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﺑ ـ ـ ـﻴ ــﺪ ﻟ ـ ـﻘ ـﻄــﻒ
ﺣـ ـ ـﺼ ــﺎدﻫ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻻﺑـ ـ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎرات،
وﻧـﺤﻦ ﻧـﺄﻣـﻞ أن ﻳـﻜﻮن ﻣـﺆﺗـﻤﺮﻧـﺎ
ﻫ ـ ــﺬا ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل
اﻟـﺨـﺒــﺮات واﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
واﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ـﻠﻠﻜﻮﻳـﺖ دورا
را ﺋـﺪا و ﻣـﻤﻴﺰا ﻣﺤـﻠﻴﺎ و ﻋـﺎ ﻟـﻤﻴﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ أوﺟ ـ ـ ــﻪ ﺻـ ـﻨــﺎﻋـ ــﺔ
اﻟـﻨﻔﻂ واﻟـﻐﺎز اﻟـﻤﺘﻨﻮﻋـﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ:
ﻧـﺤﻦ ﻧـﻌﻤﻞ داﺋـﻤﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ
وﺟـ ـﻠــﺐ أﺣ ـ ــﺪث اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻬــﺎت ﻓـﻲ
اﻟـ ـﺼـﻨــﺎﻋـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ،وﻧـﺴﻌﻰ
دا ﺋـﻤﺎ ﻟـﻼ ﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ و ﺳـﺎ ﺋـﻞ
اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟـﻴﺎ اﻟﺤـﺪﻳـﺜﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻰ أن اﻟـﻜﻮﻳـﺖ
ﺗ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗـ ـ ـﻀ ــﺎﻓ ـ ــﺮ ﻛــﻞ
اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺤـﻤﺎﻳـﺔ ﻛـﻮﻛـﺒﻨﺎ وﺑـﻴﺌﺘﻪ
ﻣـﻦ ﻣـﺨﺎﻃـﺮ ﺗ ّ
ـﻐﻴﺮ اﻟـﻤﻨﺎخ ،ﻗﺎﺋﻼ:

ـﻨﺤﻦ ﻛـﺪول ﻣـﻨﺘﺠﺔ ﻧـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ
ﺗـﻜﻴﻴﻒ ﺻـﻨﺎ ﻋـﺔ ا ﻟـ ـﻨـﻔــﻂ ﻟﻠﺤـﺪ
ﻣـﻦ اﻧـﺒﻌﺎﺛـﺎت اﻟـﻐﺎزات اﻟـﺪﻓـﻴﺌﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻐــﻼف اﻟ ـ ـﺠــﻮي ،وﺗـﺄﻫـﻴﻞ
ﻋـ ـﻤـﻠـﻴــﺎ ﺗـ ـﻨــﺎ ا ﻟـ ـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﻟـﺘﺼﺒﺢ
ﺻـﺪ ﻳـﻘﺔ ﻟـﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻓـﺎ ﻟـﻤﺤﺎ ﻓـﻈﺔ
ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻴﺌﺔ ﻫـﺪف اﺳـﺘﺮاﺗـﻴﺠﻲ
ﻟـ ـ ـﻠ ـﻜــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻳـ ـ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل
اﻟـﻌﻤﻞ اﻟـﺠﺎد ﻟـﺨﻔﺾ اﻧـﺒﻌﺎﺛـﺎت
اﻟـﻜﺮﺑـﻮن ،إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺘﻮاﻓـﻖ
ﺑـﻴﻦ اﻟـﺪول اﻟـﺼﻨﺎﻋـﻴﺔ واﻟـﻨﺎﻣـﻴﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـ ـﺴ ــﺆوﻟ ـ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـﺼ ــﺪي
ﻟـﺘﻐﻴﺮ اﻟـﻤﻨﺎخ ،ﻛـﻞ وﻓـﻖ ﻗـﺪراﺗـﻪ
واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻳـﻌﺘﺒﺮ اﻫـﺘﻤﺎم اﻟـﻘﻄﺎع
ا ﻟ ّـﻨﻔﻄﻲ ا ﻟـﻜﻮ ﻳـﺘﻲ ﺑـﺎ ﺗـﻔﺎ ﻗـﻴﺎت
ﺗـﻐﻴﺮ اﻟـ ـﻤـﻨــﺎخ واﻟـ ـﻤـﺸــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓـﻲ
اﻟـ ـﻤـﺤــﺎﻓـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـ ــﺪ ﻣـﻦ
ﻫ ــﺬه ا ﻟـ ـﻈــﺎ ﻫـ ــﺮة ﺗـﺮ ﺟـﻤﺔ ﻟـﺮؤ ﻳـﺔ
ﺳﻤﻮ أﻣـﻴﺮ اﻟـﺒﻼد اﻟﺸـﻴﺦ ﺻـﺒﺎح
اﻷﺣـ ـ ـﻤــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ــﻮﻓـ ـﻴــﺮ  %١٥ﻣـﻦ
اﺣـﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟـﻄﺎﻗـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺼﺎدر
اﻟـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﻓـﻲ ﻋـﺎم .٢٠٣٠
وﻗــﺎل اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض إن
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﻟــﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﻮﺟــﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻧ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺗـﺴـﻌــﻰ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺳ ـﻌــﺮ ﻣـﻌـ ّـﻴــﻦ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  50و 65و 70دوﻻرا ،وﻫﻮ
ﺳ ـﻌــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ،وإن ﻛ ـﻨــﺎ ﻧﻄﻤﺢ
ﻻﺳﺘﻘﺮار أﻛﺒﺮ.
وﺣ ــﻮل إﻣـﻜــﺎن اﺗـﻔــﺎق »أوﺑ ــﻚ«،
ﻗــﺎل إن ﻗــﺮار دول »أوﺑ ــﻚ« ﻳﺘﺨﺬ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻗﺎل إن ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧـﻔــﺾ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻹﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺎءات وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـﻘــﻮم
ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ دراﺳﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻷﺳﻌﺎر ،وﻣﺪى
اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮارات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ

اﻟﻔﺎﺿﻞ وﻫﺎﺷﻢ وﺑﺎرﻛﻨﺪو ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

ﻗــﺎل اﻟﻔﺎﺿﻞ إن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮة ،ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺑ ـ ـﺼـ ــﺪد
ﻣــﺮاﺟ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أن ﻫـﻨــﺎك
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮر ﻻ ﺗـ ـ ـ ــﺰال ﻣ ـﺤــﻞ
ﻧ ـﻘــﺎش ،وﺳـﻴـﺘــﻢ اﻹﻋـ ــﻼن ﻋﻨﻬﺎ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ.
وﻓـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرات
ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة ﻓ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎم ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ
إن ﻣـﺼـﻔــﺎة ﻓﻴﺘﻨﺎم أﻧـﺸـﺌــﺖ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،وأﺛ ـﻴــﺮ اﻟـﺠــﺪل
ﺣــﻮ ﻟـﻬــﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺴﺎرة
اﻟﻤﺼﻔﺎة ،واﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻓـﻨـﻴــﺔ ،وﻟـﺠـﻨــﺔ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑﺤﺜﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ،وأﺷ ـﺒ ـﻌ ـﺘ ــﻪ ﺑـﺤـﺜــﺎ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﺧــﺮ ﺟــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
وأوﻋــﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺪراﺳﺔ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه،
وﻫﻨﺎك ﻣﻠﻒ أﺣﻴﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ »ﻧﻌﻤﻞ
ً
ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ إﺣـ ـﻴ ــﺎء ﻫ ــﺬه
ً
اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018ﻗ ـﺒ ــﻞ أن
أﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟ ــﻮزارة« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ا ﻟـﺠــﺎ ﻧــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺮض
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﻔﺎة.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎم
ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﺼﻔﺎة
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎم ﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪة ،وأن ﻫـ ـﻨ ــﺎك
ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
دﻓ ــﻊ اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ،
وﺗﺒﻠﻎ  61ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎء ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺎوﺿـ ــﺎت ،وﻫـ ـ ــﻮ ﺷـ ـ ــﻲء ﻟــﻢ
ﻳـﺤــﺪث ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ،وﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻫﻨﺎك زﻳ ــﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
وزراء ﻓﻴﺘﻨﺎم إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻲ
ً
ﺗـﻌــﺪ ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﺎ ﻟـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض

أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﺳـﻴـﻀــﺮ اﻟ ــﺪول
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﺔ ،وﺳ ـﻴ ــﺆﺛ ــﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿــﺮورة وﺟﻮد
ﺣﺎﺟﺰ ﻣﺤﺪد ﻟﻸﺳﻌﺎر.

أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول،
ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ ،إن ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ دوﻟﺔ
ً
»ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺔ
ﻣﺘﻔﺮدة ﻟﺘﺒﺎدل وﺟـﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ
واﻵراء ﺑﻴﻦ ﻗــﺎدة ﺻﻨﺎع اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ ،ﻛــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
أﺣ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة
َ
واﻻﺑـﺘـﻜــﺎرات ،وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﻲ
اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳــﺆﻫـﻠـﻨــﺎ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻓ ــﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف ﻫــﺎﺷــﻢ» :ﻟ ـﻘــﺪ ﺣﻈﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﻟﻌﺎم  2017ﺑﻨﺠﺎح وﻗﺒﻮل
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،وﻧ ـﺤــﻦ ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ إﻟــﻰ
ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺠــﺎح ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
إذ ﻳـﻀــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻨــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺎم
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  200ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ،وﻫ ــﻢ
ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋــﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗ ـﻐ ـﻄ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎز واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم
واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻫﻮ »ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ...ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح واﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات«.

ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﻮاف
اﻟﺼﺒﺎح إن »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎول ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
واﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ً
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ« ،ﻣـ ــﻮﺿ ـ ـﺤـ ــﺎ أن
اﻟﺤﺪث »ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻀﻴﻮﻓﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﻀﺮوا اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﺎﻗﺶ
ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻷﻃﺮاف
ّ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ«.

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻜﺎروس ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻋﺮﻳﻒ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻧﺎدر اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣــﻮل ﺗﺤﻮﻻت
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،إن »ﻫ ـﻨ ــﺎك
ﺻ ـ ـ ــﻼت ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
واﻟـ ـﻐ ــﺎز واﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
»اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪة ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاءات
اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺎن أﻧ ـ ــﻪ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ إﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ً
ﻋـﻠــﻰ إﻳ ـ ــﺮان ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
»أوﺑ ــﻚ« ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﺎرﻛـﻨــﺪو» :اﻧﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻻت
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»اﻧ ـﻨــﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣـﺘــﺰاﻳــﺪة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺗ ـ ــﺮات اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻮﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻧ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ ﻋــﺪم
ﺗــﻮازن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﻳﺒﻘﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺎم ،أﻛ ــﺪ ﺑ ــﺎرﻛ ـﻨ ــﺪو أن
اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺘﺰاﻳﺪ إ ﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 23
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،2040وذﻟﻚ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻦ دول اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻬﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻔﻂ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  2020و ،2040إذ ﺳﻴﺸﻜﻞ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  50ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ،
وﺳـﻴـﺘــﺰاﻳــﺪ اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻄﻠﺐ
ﺑﺰﻳﺎدة  14ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
إذ وﺻــﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟــﻰ ﻋﺘﺒﺔ 100

ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ــﻰ 1.1
ﻣﻠﻴﺎر ﺳـﻴــﺎرة ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ،2040
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ  13ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻌــﺪد ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋــﻦ ا ﻋ ـﺘ ـﻘــﺎده ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم.
وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﻛﺪ ﺑﺎرﻛﻨﺪو ﺿﺮورة
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ »أو ﺑ ــﻚ« ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺳﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ً
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟـﻤـﻨــﺎخ ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺑـ ــﺮوﺗـ ــﻮﻛـ ــﻮل اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎخ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗــﻢ
اﺑﺮاﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻗــﺎل إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ،
ﻣ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻫ ــﺬا
ً
اﻷﻣ ــﺮ واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮاره ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮن ﻳـﻤـﻜــﻦ أن
ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ،
ً
ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ أن ﺗـﺼــﻞ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟــﻰ د
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﺿﻴﻒ اﻟﻨﺪوة
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻮﻓﺒﻴﻚ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻟﺼﺒﺎح ،إﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﺟ ـ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻣ ـﺴــﺎرﻧــﺎ وإدراﻛـ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺄن اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ً
ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة« ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻣﺰﻳﺞ
ً
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺗــﺰاﻳــﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ 3
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ وﻫ ــﻲ زﻳ ــﺎدة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ـ ــﻮاف أﻧ ــﻪ
»ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ان اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺑـﺤـﺼــﺔ
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪودة ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ«،
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ ان اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ
ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻰ ان اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻜﻮن
اﻷرﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺺ واﻷﻛ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺮ ﺛ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
ﻫ ـ ــﻞ ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ﻹﺣ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﺦ  100ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ان اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺟ ــﻮﻫ ــﺮﻳ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت
اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﻣــﺪﻟــﻼ ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺄن
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ واﺿﺢ.
واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺮد» :ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧﺠﺪ
ً
ﻃ ــﺮﻗ ــﺎ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻛ ـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮن
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ،وذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
»اﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻀ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﺧ ـﺒ ــﺮاﺗ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻷ ﺑ ـﺤــﺎث ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻄﺖ
ﻓـ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮات واﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ«،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ» :ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرات ﻓﻲ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ واﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟــﺮؤﻳــﺔ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 15
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«.
وﻗـ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ  80ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣﻦ
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣــﻦ اﻷرض ﺑــﺪأت
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺳـﺘـﻜـﺸــﺎف
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.

»زﻳﻦ« ﺗﺴﺘﻌﺮض أﺣﺪث ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز  KOGSﺑﺪورﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ Informa
 ،Marketsﺑــﺪ ﻋــﻢ ر ﺳ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ وزارة اﻟﻨﻔﻂ
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وأرض
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف ﻣــﻦ  13إﻟــﻰ 16
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أن ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﺷ ـﻬ ــﺪ ﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﻗـﻴــﺎدات اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ،
ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ووزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤــﺎء د .ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ،وﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ،
واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
إﻳﻤﺎن اﻟﺮوﺿﺎن ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻸﻋﻤﺎل
واﻟـﺤـﻠــﻮل ﻓــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﻤــﺮزوق،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﺨﺒﺮاء
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﺑﻴﻨﺖ »زﻳــﻦ« أن وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻧ ـﻬ ــﺎ إﺣ ــﺪى
ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺰت ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮض
ﺑــﺎﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﻋــﺎﻟــﻲ اﻟـﺴــﺮﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار ﻓﺘﺮة
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ،وﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6000زاﺋﺮ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180ﻣﺸﺎرﻛﺎ
ﻣــﻦ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  30دوﻟــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
 4أ ﻳ ــﺎم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن رواد اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ،
ً
وارﺗ ــﺄت »زﻳــﻦ« أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﻜﻔﺎء ة
ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﻛــﻮﻧـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـ ّ
ـﺰود اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺟﻨﺎح ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺣﻠﻮل »زﻳﻦ أﻋﻤﺎل«

اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻗـﻄــﺎﻋــﻲ اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐــﺎز،
واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت  NXNوﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ــﺬﻛ ــﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋــﻲ وﺗ ـﻌ ـﻠــﻢ اﻵﻟ ـ ــﺔ ،وﺣ ـﻠ ــﻮل NXN
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪن اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﺣـ ـﻠ ــﻮل ﻧــﻮﻛ ـﻴــﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ
واﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟــﻮاﻗــﻊ
اﻟﻤﻌﺰز واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮل اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻬ ــﺎ »زﻳ ـ ـ ـ ــﻦ« أﻳـ ـﻀ ــﺎ روﺑ ـ ـ ـ ــﻮت ﻫـ ـ ــﻮاوي
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان وﺗﺴﺮﺑﺎت اﻟﻐﺎز ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
 ،5Gوﺣﻠﻮل »زﻳــﻦ درون« ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟـ ـ ــﻸﺻـ ـ ــﻮل واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﺑ ـ ــﺪون ﻃـ ـﻴ ــﺎر ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ VSaaS
ﻟﺤﻠﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ ،وﺧﺪﻣﺔ »ﻻﺳﻠﻜﻲ«
ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟــﻼﺳ ـﻠ ـﻜــﻲ اﻵﻣـ ــﻦ  PTTﺑـﺴــﺮﻋــﺔ
ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ ا ﻟــﺮا ﺑــﻊ 4G
 LTEﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺧﺪﻣﺔ
ﺧﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻵﻣﻦ Express
 Routeﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وOracle
و.Amazon

اﻟﺮوﺿﺎن ووﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪر ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
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»ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ«:
»ﻏﻠﻮﺑﻞ
ً ً
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ  ٥٠ﺑﻨﻜﺎ أﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺷﻬﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻮط ﺿﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وﺻﻼﺑﺔ وﺿﻌﻪ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑ ـﻤ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺔ
»ﻏ ـﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﺎﻳ ـﻨــﺎﻧــﺲ« ﻷﻛ ـﺜــﺮ 50
ً
ً
ﺑﻨﻜﺎ أﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم 2019
وذﻟ ـ ــﻚ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋـﺸــﺮة
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
ً
وو ﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
اﺣ ـﺘ ــﻞ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ  46ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ
»ﻏ ـﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﺎﻳ ـﻨــﺎﻧــﺲ« ﻷﻛ ـﺜــﺮ 50
ً
ً
ﺑﻨﻜﺎ أﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺒﻨﻚ وﻧﺠﺎح
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻔﻈﺔ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ 50
ً
ً
ً
ﺑﻨﻜﺎ أﻣــﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺟﻌﺎ
ً
ً
ً
ﻣـﻌـﺘــﺮﻓــﺎ ﺑــﻪ وﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻟ ـﻨــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪة
واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺔ
»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ً
ﻣﻨﺬ  27ﻋــﺎﻣــﺎ ،إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟ ـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ أﻛـﺒــﺮ
وﻛ ـ ــﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
»ﻣﻮدﻳﺰ« ،و»ﻓﻴﺘﺶ« و»ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧﺪ ﺑﻮرز«.

وﻳ ـﺘ ــﻢ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺬي ﺗﻮﻓﺮه ﻣﺠﻠﺔ
»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ً
ﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎرا ﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣــﻮﺛــﻮﻗ ـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك ﻓ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ أﻧـ ـﺤ ــﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
وﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻟ ــﻼﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﺣ ــﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﺆﻛﺪ وﺟﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺿﻤﻦ ذ ﻟــﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ﻣ ـﻨــﺬ  14ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ
ﺿ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
وﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت رﺳـﻤـﻠــﺔ
وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﻮدة أﺻﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
وﺗـﺘـﺨـﻄــﻰ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
ً
داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إذ اﻟﺘﺰم اﻟﺒﻨﻚ
ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ﻣــﻦ
أﺟ ـ ــﻞ ﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ

إﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ kfh.com
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ »ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻋـﺒــﺮ
اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ« ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ،اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ اﻷﻓ ــﺮاد اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ،وﻳ ـﺘ ـﻀ ــﺢ ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣـﺠــﻢ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ وﺗــﺰاﻳــﺪ
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗ ـﺘ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻴــﻞ أن ﻳـﺘـﻘــﺪم
ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ«
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  ،kfh.Onlineﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة
ﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻻﺟ ـ ــﺮاءات ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗﺼﻠﻪ
رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات ،وﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ،
وﻳ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟ ـﻨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﺑ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
وﺗﻄﻮرﻫﺎ.
وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ
وﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ أﻓـ ـﻀ ــﻞ وأﺳ ـ ــﺮع
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﺴﺮﻋﺔ و ﻛ ـﻔــﺎء ة ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ وﺗﻄﻮر
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻗﺒﺎل اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺒﺬول ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ او
اﻟﺒﻴﺖ او اي ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻃـﻠــﺐ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ وﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذج اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣﻦ

ﺧﻼل  ،kfh.Onlineوﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬ ــﺎ ،ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺑﻴﺘﻚ«
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮرا ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﺳﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺒﻴﻊ ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ ،وإﺿــﺎﻓــﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼء ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي اﺻﺒﺢ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎ
وﻗ ـﺒ ــﻮل اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣـﻴــﻦ ،وﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻤﻮﻗﻊ »ﺑﻴﺘﻚ«  kfh.comوﻣﻦ
ﺛــﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ kfh.Online
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﻸﻓـ ــﺮاد ،وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﻃﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج
وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ واﻻرﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ واﻻﻧـﺘـﺸــﺎر
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ
وزﻳ ـ ـ ــﺎدة ﺣـﺼـﺘــﻪ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛــﻞ اﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ
واﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋــﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ً
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« داﺋﻤﺎ إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳـﺤـﺘـﻔــﻆ »اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ« ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑ ــﺈﺟـ ـﻤ ــﺎع ﻛـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺎت ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إذ ﺣﺼﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ  Aa3ﻣــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ
ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ ،و A +ﻣ ــﻦ »ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد
آﻧــﺪ ﺑ ــﻮرز« و AA -ﻣــﻦ »ﻓﻴﺘﺶ«
وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وﺗ ـﺠ ـﺴ ــﺪ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ـﻤــﺎت
ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣــﺆ ﺷــﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮدة أﺻـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺔ
ورﺳﻤﻠﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة
ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮة ،وﺧـ ـﺒ ــﺮاﺗ ــﻪ

اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ووﺿ ـ ـ ــﻮح
رؤﻳ ـﺘــﻪ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ.
وﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﺑـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
واﺳـ ـﻌ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ،وﺑــﺎرﻳــﺲ ،وﺟﻨﻴﻒ،
وﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﻮرك ،وﺳـ ـﻨـ ـﻐ ــﺎﻓ ــﻮرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ )ﺷـ ـﻨـ ـﻐـ ـﻬ ــﺎي( ،ﻫ ــﺬا
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟــﻮده ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ وﺷـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
إﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن،
واﻷردن ،واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق ،وﻣ ـﺼ ــﺮ،
واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ،واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ،
واﻹﻣﺎرات وﺗﺮﻛﻴﺎ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )اﻟ ــﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن( ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺪﺧﻮل
إﻟــﻰ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻻوروﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ وﺳـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ
ﻟ ـﺘــﻮﻓــﺮ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ أﺣ ــﺪث
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة اﻷﺻ ــﻮل
واﻟﺘﺪاول ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﺑﺪرﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ »إن إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻻﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺳﻮاء
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ او ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻟـﻠـﺘــﺪاول ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻤــﻮﺑــﺎﻳــﻞ،
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ
اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل أﺣ ــﺪث
أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮرة واﻟـﺘــﻲ
ﺗـﺘـﻴــﺢ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺗﺼﻔﺢ
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺳﻼﺳﺔ«.
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻀ ــﻲ ان
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء ﻫﺎ ﻣﻦ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪاول ﻟﻼﺳﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ

»ورﺑﺔ« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﺔ »ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ« ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺳﻌﻲ ﺑﻨﻚ ورﺑ ــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻢ اﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻪ ،ﻳﻄﻠﻖ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺧــﺪﻣــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
» «Warbabank IRﺑﻮاﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
»ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ« ،ﺑﻬﺪف ﺗﺰوﻳﺪ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وأداء ﺗﺪاول
ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ إﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺔ »ﻋـ ـ ــﻼﻗـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ« ﻛﺨﻄﻮة ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ »ورﺑﺔ«،
إذ إﻧ ــﻪ ﻳـﻌــﺪ اول ﺑـﻨــﻚ ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳ ـﻘــﺪم ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎص ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ووﻓﻖ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ »ورﺑﺔ«
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي وﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎل
واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣــﻮﺛــﻮﻗــﺔ وذات ﺻـﻠــﺔ ﻳﺴﻬﻞ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ،

ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻃﻼع داﺋﻢ ،ﻓﻲ أي وﻗﺖ وأي ﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ
آﺧ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أداء اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ
ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ،وآﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻫﻢ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﺷــﺎﺷــﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗـﻤـ ّـﻜــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ ﻣﺤﺪد،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻈﺮة أدق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة .وﻫﺬه
اﻟـﺨــﺎﺻـﻴــﺔ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣـﺘــﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﺑﻮاﺑﺘﻲ »اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« و«ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻌﺮ
أﻳﻀﺎ.
اﻟﺴﻬﻢ« اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ
ً

وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺑﻮاﺑﺔ »ﺣﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ﻣـﺤــﺪدة ﻣــﻦ اﻗـﺘـﻨــﺎء اﻟـﺴـﻬــﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻮري ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺴﻮق
اﻟ ـﺘ ــﺪاول ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ادﺧ ــﺎل اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻨﺎﻫﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ أﻫــﻢ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻷﻋـﻤــﺎل ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﺮﺑﻊ
ﺳ ـﻨــﻮي وإﺻ ـ ــﺪار اﻟـﺼـﻜــﻮك واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ،واﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ »اﻷﺧﺒﺎر واﻹﻋﻼﻧﺎت«.
وﻋـﻠــﻰ إﻃ ــﻼق ﻫ ــﺬه اﻟـﺒــﻮاﺑــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة،
ﻋـﻠــﻖ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ »ورﺑﺔ« ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ،
»ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﻗﺎﺋﻼ:
ً
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﻮرﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻨﺎ ،ﻳﻘﺪم ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺑﻮاﺑﺔ )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ( ﺑﺤﻴﺚ
ﺗ ـﻜــﻮن ﺑـﻤـﺜــﺎﺑــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺔ اﻵﻣ ـﻨ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـ ّ
ـﺰود
ّ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ واﻟـﻜـﻤــﻴــﺔ
ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻟﺒﻨﻚ ورﺑــﺔ،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣــﻦ اﻻﻃــﻼع
ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ،
وﻳﻌﺰز وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ«.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ
ﻓﺎﺋﺰي »اﻟﺪاﻧﺔ«
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

أﺟــﺮى ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﺤﺐ
اﻟـ ـ ــﺪاﻧـ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ 13
أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ
أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ 6
إﻟﻰ  10أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺑﺠﻮاﺋﺰ
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬــﺎ 1000
ً
دﻳﻨﺎر أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع:
● ﻃﻼل زﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮاري
● ﺟـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺮ أﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ﺟ ـﻌ ـﻔ ــﺮ
ﺳﻨﺎﺳﻴﺮي
● ﻋﻠﻲ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺘﺮوك
● ﻧﻴﻔﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
● ﺛﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ أﺣﻤﺪ
اﻟﺤﺸﺎش وﻳﺠﺮي ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺳـﺤــﺐ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ 16
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020وﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻟـﻌــﺎم ،2019
اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻼء
اﻟﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻓﻮزﻫﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﺘــﻢ إﻳ ــﺪاﻋ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب،
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﺤﺼﺮي« اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻳﺪاع
اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ.

ﺑﺪرﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻨﺰي

ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ واﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ اﻻﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣــﻮﻗــﻊ
 Boubyan Brokerageﻟـﻠـﺘــﺪاول
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ذﻛ ــﺮ ﻣـﺤـﻠــﻞ إدارة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي »اﻧ ــﻪ
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻋﻤﻼء ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول اﻵن
أن ﻳﺘﺪاوﻟﻮا ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺣ ـﺴ ــﺎب
ﺗﺪاول واﺣﺪ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ إﻟ ــﻰ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺣﻼ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺛﺮواﺗﻬﻢ أو إدارﺗـﻬــﺎ ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ«.

وأﻛﺪ اﻟﻌﻨﺰي ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺪاول اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣ ــﺮ اﻟـﺸــﺮاء
واﻟﺒﻴﻊ وأواﻣ ــﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء
واﻟﺤﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
وﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺴﺎب وإدارة ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓــﻲ اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة
ﻟـﻠـﺘـﺤـﻠـﻴــﻼت واﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـﺒـﻴــﺎﻧـﻴــﺔ
وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺑﺴﺮﻋﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ
آﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻮق،
ورﺳﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ وأدوات ﻣﺘﻄﻮرة
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻬﻢ.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺠﺮي اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ »اﻟﺤﺼﺎد«
أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري
أﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟــﺮاﺑ ـﺤ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﺤــﺐ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﻴﺪ
رﺳﻢ ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
ﻣ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪاء اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻆ ،إذ ﻳ ـﻘ ــﺪم
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ أﻛ ـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻓــﺮص
ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  850ﺟﺎﺋﺰة
ً
وأﺳـﻔــﺮ اﻟﺴﺤﺐ ﻋــﻦ ﺣﺼﻮل
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘــﻲ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  10000دﻳ ـﻨــﺎر،
ـﺰا
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣ ـﺼــﻮل  20ﻓــﺎﺋـ ً
ﻋ ـﻠ ــﻰ  1000دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻟ ـﻜ ــﻞ راﺑـ ــﺢ
وﻫ ـ ــﻢ :ﻣ ـﻴ ـﺴــﻢ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ،
وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ رﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ،
وﻓــﻼح ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻌﺐ ،وﻃﺎﻫﺮ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎوي ،وإﻳ ـ ـﻤـ ــﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻼﻣــﺔ ،وﺟـﻌـﻔــﺮ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑـ ــﻮﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي ،وزﻋـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻲ ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ  ،وﻳــﻮﺳــﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺮﻳﺨﻲ ،وﻓﻬﺪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺪﺑﻮس،
وﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﺣ ـﻤــﺪ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ــﻮرﻗ ــﺔ،
وﻏﺎزي ﻣﺴﻌﻮد ﺻﻌﻔﻚ ،واﻟﻬﻴﺜﻢ
ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻣـﺤـﻤــﺪ ،وﻓ ـﻬــﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ

ادرﻳﺲ ،وﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﺒﺎز،
وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ،وﻋﻠﻲ
ﺧـﻠـﻴــﻞ إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ،وﻣـ ــﺮوة ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺰﻣﺮاﻧﻲ ،وراﺿﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ
اﻟﻤﺤﺮوس ،وﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ،
ورﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻴﺮﻳﺮا.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ـﺪا أن
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ اﻟــﺮاﺑ ـﺤ ـﻴــﻦ ،ﻣ ــﺆﻛ ـ ً
ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻓ ــﺮص اﻟـﻔــﻮز
اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ.
وﻳـﺘــﻢ إﺟ ــﺮاء اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت ﻛﻞ
ﻳــﻮم أرﺑـﻌــﺎء ﻓﻲ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ اﻟﺴﺤﺐ ،وﻓﻲ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد
أو اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﺴﺤﺐ ﻟﻴﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮﻗﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن
اﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع وإﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،ﻟﻠﻌﺎم
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎدس ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ،
ﻛـﺸــﻒ ﺑـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن ،أﺣــﺪ أﺑــﺮز
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻋـ ــﻦ دﻋـ ـﻤ ــﻪ ورﻋ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻮﺳﻢ
 ،2020 -2019ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ا ﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻓــﻲ ر ﻓــﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪي
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻋﺮق
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮق اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،وﻳـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ
ً
اﻟـﺴ ـﻨــﻮي ﻟـﻠـﻔــﺮﻗــﺔ ﻣــﺰﻳـﺠــﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺠﺎز واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻼﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻷوﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا
واﻟـ ـﻤ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة،
و ﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ــﺮا ﺑـ ـ ــﺔ  100ﻓـ ـﻨ ــﺎن
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻓـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺮﻓ ـﻴــﻦ
ﻓ ـ ـ ــﻲ أداء ﻋـ ـ ــﺮو ﺿ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح .وﺗ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ أﻳ ـﻀ ــﺎ
ا ﻟـﻔــﺮ ﻗــﺔ ا ﻟـﻤــﻮ ﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ ﻣ ـ ـ ــﻮاﻫ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻗــﺪراﺗـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺰف
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ.
وﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي
ﻣــﻦ » ﺑــﺮ ﻗــﺎن« ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷ ﺣـﻤــﺪي
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻛــﻼﺳ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ واﺳـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻄــﺎق
وذات ﻣـ ـﻔ ــﺎ ﻫـ ـﻴ ــﻢ و ﻣـ ـﻌ ــﺎ ﻳـ ـﻴ ــﺮ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺸﻬﺪ ا ﻟـﺜـﻘــﺎ ﻓــﻲ ،واﻻر ﺗ ـﻘــﺎء
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪرا ﺗـﻬــﻢ وإ ﻛـﺘـﺴــﺎب
ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻟـﻬــﻢ
ً
ﻓﺮﺻﺎ أوﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،أﺣﻴﺖ ﻓﺮﻗﺔ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ  65ﻋــﺎ ﻣــﺎ  ،أﻛﺒﺮ
ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﻣ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻲ ﻛــﻼﺳ ـﻴ ـﻜــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻣﺘﻪ أورﻛﺴﺘﺮا
ً
ﺗ ـﺘ ــﺄ ﻟ ــﻒ ﻣـ ــﻦ  130ﻓـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،واﺣــﺪة
ﻣ ـ ـ ــﻦ أﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻔ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺎت
ﻣﻮزارت ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ

ﻋ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ.
وﻳﻨﺪرج دﻋﻢ »ﺑﺮﻗﺎن« ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ
ً
ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان »  » «ENGAGEﻣـ ـﻌ ــﺎ
ﻟﻨﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻂ اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ واﻟـﻤــﺆﺛــﺮة
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ا ﻟــﺮ ﻓــﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدرات اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺞ ﺣ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ
ً
»  «ENGAGEﺗـ ـﻤـ ــﺎ ﺷـ ـﻴـ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدئ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ،ﻛ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ راﺋـ ــﺪة ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﻨـﺴـﺠــﻢ أﺳ ـﻠ ــﻮب ﺳـﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻪ
ﻣ ـ ــﻊ اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت وﻣـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﺠﺬب
REITS
ً

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﺴﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮل ﻃﻴﺮان ﺧﻠﻴﺠﻲ
●

ﻋﺒﺮ إﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺟﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﱡ
ً
ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎرات ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﺘﺪﻣﺔ ﻧﺸﺄت ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﺧﻴﺮا ﻧﺤﻮ إﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ،واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ .REITS
وﻋــﺰت اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﻟﻰ إﻗﺮار ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
رﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮي إﻟــﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓﻲ
أﺳﻬﻤﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧـﻬــﻢ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﻷرﺑـ ــﺎح ﺑﺸﻜﻞ رﺑــﻊ أو ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
إذ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﺳﻤﺤﺖ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ

اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرة ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ ،وﻣـﻨـﺤــﺖ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت رﺧ ـ ـﺼـ ــﺎ ﻟ ـﺘ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ ،وﺗـﺴـﻠـﻤــﺖ ﺧ ــﻼل ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة
ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻹدراج ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت أن ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ أرﺑـ ـ ــﺎح رﺑـ ــﻊ أو ﻧﺼﻒ
ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ أﻣ ـ ــﺮ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ،ﻷﻧ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻣـﺴـﺘــﺪرﻛــﺔ ﺑ ــﺄن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ ﻳـﻌــﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻹﻏﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ REITS
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن إدراج وﺣ ـ ــﺪات
ا ﻟـﺼـﻨــﺎد ﻳــﻖ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ

ﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻮل دون ﺗ ـﻜ ـ ّـﺒ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار اﻵﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
ّ
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻤﻠﻚ وﺣﺪات
ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗـﺘـﻤـﻠــﻚ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق إﻟﻰ
آﺧــﺮ ،وﺧﻠﻖ ﻓــﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻗﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج
وﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻓــﻲ أداء ﻫﺬه
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻛــﺄداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎت
ﻟﻬﺎ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻜﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وأﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ ،وﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح.

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎح ﺑـﺘــﺄﺳـﻴــﺲ
ﺻ ـﻨــﺎدﻳــﻖ  RETITSﻳـﺘـﻴــﺢ ﺑـﺸـﻜــﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻟ ــﻸﺻ ــﻮل ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري
واﻟـﺘـﺠــﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺤﺮﻓﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ً
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن إدراج وﺣ ـ ــﺪات اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺰة وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وإﺗﺎﺣﺔ
ﺧ ـﻴ ــﺎر ﺟ ـﻴــﺪ ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎرج ﺑﺤﺴﺐ
ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق ،ﻣﺸﻴﺪة ﺑﺪور ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل وﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ وﺳﺎﻧﺪت
وﻻدة ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻋﻘﺪا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أﺳﻄﻮل ﻃﻴﺮان ﺳﻴﺎدي ﺧﻠﻴﺠﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻷﺳﻄﻮل اﻟﻄﻴﺮان ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﻮل ،وذﻟﻚ ﻣﺪة ﻋﺎم ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ  1دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2020ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  2.678ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  814أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺗﻢ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑــﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻷﺳﻄﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت رﻗﻢ
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وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ،
ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﻤﻮل ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﺳــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺴﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﺰﺧﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰال ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ
ّ
ﻣﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ّ
ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻘﻄﺎع دور ﻣﻬﻤﺔ
ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﺣﻮار ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ﻹﺑﺮاز
ﺿﺮورة أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ.

ﱡ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪ ﻫﺪوء أﺟﻮاء اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺳﻂ ﺗﺒﺎﻃﺆ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ«
ﻗــﺎل اﻟﻤﻮﺟﺰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﺼﺎدر
ﻋ ــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،إن أداء
اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋ ــﺎد إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ
ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﻌﺪ
اﻷداء اﻟﺒﺎﻫﺖ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ.
ووﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺰ ،ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﺪوء اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺴــﻮد أﺟ ــﻮاء
اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ  -ﺛ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻮل
ﻻﺗﻔﺎق ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟـﺠــﺎري ،وأدى
إﻟ ــﻰ ﺗـﺠـﻤـﻴــﺪ رﻓ ــﻊ اﻟـﺘـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ
ﺧ ــﻼل اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ.
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﺷ ـﻬــﺪت اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 2إﻟــﻰ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻋــﺎودت
ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﺴﻨﺪات اﻻرﺗـﻔــﺎع ﻣﻦ أدﻧﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ــﺪة
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن ﻋــﺎﺋــﺪ
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ﻷﺟ ـ ــﻞ ﻋ ـﺸ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣــﺎ
ً
ﻳﺰال ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ
واﻟﻴﺎﺑﺎن.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻬﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺮاء اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ دﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدي
وﻋﻮدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﻮاق اﻧﻈﺎرﻫﺎ ﻧﺤﻮ
ﺗﺪﻫﻮر آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ــﺪاﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟـﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟـﺘــﻮرﻳــﺪات
) (ISMأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ إﺛـ ــﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮه ووﺻﻮﻟﻪ
إﻟﻰ  47.1ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ

أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮة
أﻋﻮام ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺳﻴﻄﺮة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﺎؤم اﻟﺘﺠﺎري.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻴﺮة
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻠــﻖ ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ إﻟـ ــﻰ أدﻧ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  52.6ﻧﻘﻄﺔ.
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ،ﻣـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺰال ﺳـ ــﻮق
ً
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻗــﻮﻳــﺎ ﺑـﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤــﻮ ﻣـﻘـﺒــﻮﻟــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻹﻧ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼﻛـ ــﻲ ،وارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ
اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺰراﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺪار
 136.000وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وﻛﺎن
ﻫ ــﺬا أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻟـﻜــﻦ اﻧﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ً
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ  50ﻋــﺎﻣــﺎ إﻟ ــﻰ  3.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
و ﻣــﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮق
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺗ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ــﻪ أﺣ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ أﻋـ ـ ــﺮاض
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺆدي
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺼﺪﻋﺎت ﻓﻲ
ً
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑ ــﺪأت وﺗـﻴــﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ اﻟﻤﺴﺠﻞ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻮاﻗﻊ  223أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻣ ــﻦ ﻋ ــﻼﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
ً
إذا ﻛــﺎن ﻳﻌﻜﺲ اﻗـﺘـﺼــﺎدا ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ّ
وﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﺧﻔﺾ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار  25ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ –
وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1.75إﻟﻰ 2.00
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ »ﻣﺘﺸﺪدة« إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،إذ ّ
ﺻﻮت
اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﺿﺪ ﻫﺬا
اﻹﺟﺮاء )و أن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﺻﻮت
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﻔﺾ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﺑــﻮاﻗــﻊ 50
ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس( ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت »ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻧﻘﺎط ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة« ﻣﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺧﻔﻀﻬﺎ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ  2020-2019وﺳﻂ اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ دون ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 2.0
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺆﺷــﺮ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم وﺟـ ــﻮد ﺣــﺎﺟــﺔ
ﻗــﻮﻳــﺔ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ،
ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻮاق ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إذ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ
 84ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
وﻗــﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ أﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ارﺗـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وﻟﺠﺄ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض
ﻃﺎرﺋﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
وأدى ﺿـ ـ ــﺦ ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال إﻟـ ــﻰ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣﻨﺬ إﻳﻘﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ اﺳ ــﻢ »ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
اﻟﻜﻤﻲ اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ« ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺎم اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ
ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺒﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  60ﻣﻠﻴﺎر
ً
دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺸﺮاء أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎم .2020

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗـ ـﺤـ ـﻴ ــﻂ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ

ﺧﻔﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﺧـﻔـﻀــﺖ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻹﻟ ــﺰاﻣ ــﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻤﻘﺪار  50ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓــﻲ ﺧـﻄــﻮة ﺗﻌﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ً
ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟ ــﺬي ﺗــﺄﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒــﺎ ﺟــﺮاء
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺿﻌﻒ
وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻗﺪ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ .إذ ﺷﻬﺪت
ً
ً
اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ

ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟــﻮاردات ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ً
أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ،
وﻓ ــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ﺟ ــﺎءت ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.
ﻓ ـﻤــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ ،اﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ إﻟــﻰ
اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎرت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ً
أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻌــﺰى ﺟــﺰﺋ ـﻴــﺎ إﻟــﻰ
اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌــﺰزة ﻟـﻠـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻫﺪأت وﺗﻴﺮة ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
ً
وﺳﺠﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  7.07ﻳﻮان ﺻﻴﻨﻲ  /دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.

ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو وﺳ ــﻂ
ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ أرﺟ ــﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗــﺰاﻳــﺪ
اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﺬي ﻣﺎ زال ﻳﺘﺴﻢ ﺑــﺄداء
ﺟـ ـﻴ ــﺪ ،إذ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
إﻟ ـ ــﻰ أدﻧـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ
ً
ﻓــﻲ ﻋﺸﺮة أﻋ ــﻮام وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ 41.7
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ وﺳ ــﻂ ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ
وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺴﺎرع ﻓﻲ وﺗﻴﺮة ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرة
وﺳــﻂ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﻧ ـﻔ ـﺼــﺎل اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﺴﺘﻮى 48.5
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أوﻟــﻰ ﻗــﺮاء اﺗــﻪ دون
ﻣﺴﺘﻮى  50ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ،2013
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻌﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ
ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ أﺳ ــﻮاق اﻷﺳـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ أدﻟ ــﻰ

ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري

ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺧــﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ،
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ رﺳــﺎﻣ ـﻴــﻞ
ﻟـ ـ ــﻼﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎر ،ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺖ ﻫـ ـ ــﺬه
اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء دورا رﺋـﻴـﺴـﻴــﺎ ﻓــﻲ دﻓــﻊ
ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع
واﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق،
واﺿﻌﺔ ﺣﺪا ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ S&P
 500ﺧـ ــﻼل اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﺈن »اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ« ﻣـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋ ــﺪم ﻓ ــﺮض اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة أي رﺳــﻮم وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﻜﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺷ ــﺮاء ﺳـﻠــﻊ زراﻋـﻴــﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗ ـﺼــﻞ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ إﻟـ ــﻰ  50ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر.
وﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
دورا ﻓ ــﻲ دﻓـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮي Dow
 Jonesا ﻟ ـﺼ ـﻨــﺎ ﻋــﻲ وS&P 500

إﻟـ ــﻰ اﻻرﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺻـﺒـﺤــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق.

اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء ﻣﺆﺷﺮات
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗ ــﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ S&P
 500ﺑﻤﻘﺪار  32.14ﻧﻘﻄﺔ ،أو ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  2970.27ﻧﻘﻄﺔ ،وﺟﺎءت
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
 8ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .11
وﻓـ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع ﻳ ـﻜ ــﻮن
ﻣﺆﺷﺮا  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
و S&P 500ﺗﺠﻨﺒﺎ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺑ ــﺪوره ،ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ Nasdaq
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻘﺪار
 106.26ﻧﻘﺎط ،أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 1.3
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 8057.04ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،أ ﻣـ ـ ــﺎ »Dow
 «Jonesاﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ ﻓ ـﻘــﺪ أﻧـﻬــﻰ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﻋـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑﻤﻘﺪار
 319.92ﻧﻘﻄﺔ ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 1.2

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 26816.59ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ﺧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎدل ﻧ ـﺼ ــﻒ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎرت
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻜــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﻼف
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻻﺗﺰال ﻋﺎﻟﻘﺔ دون ﺣﻞ.
وﺗﺸﻤﻞ ﺳﻠﺔ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻣ ـﺜ ــﻼ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،وﺗ ــﺪﺧ ــﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻼق
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﺷﺮﻛﺔ
Huawei Technologies
 ،Coإﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ وﺿـ ـ ــﻊ آﻟ ـﻴ ــﺔ
إﻧـﻔــﺎذ ﻟﻀﻤﺎن اﻟـﺘــﺰام اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط.

ﻣﻜﺎﺳﺐ »«S&P 500
وﺟـ ـ ـ ـ ــﺎءت اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ  S&P 500ﺧﻼل
اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ
ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟــﺬي
ﻛــﺎن اﻷﻓـﻀــﻞ أداء ،ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،أﻣﺎ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟـ ـ ــﻸﺻـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ
ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎع
أﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ،ﻣﺜﻞ
ﺷﺮﻛﺔ  Caterpillar IncوApple
 Incﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و2.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵن أن ﺣﺪة ﺧﻄﺮ
اﻟ ــﺮﻛ ــﻮد اﻟ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﺳ ـ ــﻮاق
ً
ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮا رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ،وأﻇﻬﺮت
ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻧ ـﺸــﺮﻫــﺎ
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن ﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار وﺻﻤﻮد
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺟـ ـ ـ ــﺎءت اﻷرﻗـ ـ ـ ــﺎم
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺷــﺮ أﻓـﻀــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وﺳﺎﻋﺪت ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ
أن ﻋــﺪوى اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة
إﻟـ ــﻰ أن اﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 70
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮ
ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﻛﻜﻞ » 50.1ﻧﻘﻄﺔ« إﻟــﻰ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ إذا ﻣ ـ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ وﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ،واﺟﻬﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ،إذ
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ وﻗﺎم ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ إﻟــﻰ  -0.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء
ً
اﻷﺻﻮل ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺛـ ــﺎرت ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻧـﺘـﻘــﺎدات
ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻣـﻤــﻦ ﻳ ــﺮون أن
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ »ﺷــﺪﻳــﺪة اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ« ﺗﻬﺪد
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ واﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـﻤـﺜــﻞ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺘﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎﺷـ ــﻲ واﺿ ـ ـ ـ ــﺢ )ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ ﻣـ ـﻌ ــﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ(.
وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـ ـﺠ ــﺪل أن ﻳـﻤـﻬــﺪ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻨﺸﻮب ﺧﻼف ﺣﺎد ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺤﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﻏﺎرد ﻣﺤﻞ ﻣﺎرﻳﻮ
دراﻏ ـ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ،وﻳ ـﻌــﺪ ﻫــﺬا
اﻷﻣ ــﺮ ﻓــﺎﺋــﻖ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ ،إذ إن ﺗﺼﻮر
ا ﻟ ـﺘــﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ
اﻷﺳﻮاق.
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»إﻳﻜﻮﻳﺖ« :ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻤﺼﻨﻊ »إم إي ﻏﻠﻮﺑﺎل« ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ إﻳ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج اﻟـﺘـﺠــﺎري ﻟﻤﺼﻨﻊ »إم
اي ﻏـﻠــﻮﺑــﺎل« ،اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗـﻘـ ﱠـﺪر ﺑﻨﺤﻮ 750000
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
ﺟﻼﻳﻜﻮل.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن ﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺼـﻨــﻊ
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ »إم إي ﻏﻠﻮﺑﺎل«
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠ ــﻮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻣــﻮاد أﻟـﻴــﺎف اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
ﺟ ــﻼﻳ ـﻜ ــﻮل وﺛ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ اﻹﻳـﺜـﻴـﻠـﻴــﻦ
ﺟﻼﻳﻜﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت.
وﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﻋ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻳﻜﻮﻳﺖ«،
راﻣ ـﻴــﺶ راﻣ ــﺎﺟ ـﻨ ــﺪران ،ﻗــﻮﻟــﻪ إن
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أﻇﻬﺮ

ﻗﺪرة »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺪءا ﻣــﻦ
اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ اﻻﻟ ـﺘــﺰام
ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف راﻣـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪران أن

» :InterConﻛﻮﻓﻲ« ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
أﻓﻀﻞ  ٥٠ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ

ﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛــﻮﻓــﻲ ﺿـﻤــﻦ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أﻓﻀﻞ
 50ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓــﻲ آﺳـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ ﺧﺎص
ﻧﻈﻤﺘﻪ  InterConﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺟﺮاﻧﺪ ﺣﻴﺎة دﺑــﻲ ﻓﻲ
 14أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻗﺎل اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ
ﻋﻠﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ» :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻳـﻤـﺜــﻞ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻗ ـﺼــﻮى ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻛــﻮﻓــﻲ،
واﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ  50ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﻦ  InterConﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻻﺗﺠﺎه«.
وأﺿﺎف اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ» :ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
أي ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﻮﻻ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ،وﻧﺨﺺ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻋﻤﻼءﻧﺎ اﻟﻜﺮام ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﻟﺬﻳﻦ
أﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ«.
ﺑﺪوره ،ذﻛﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ » «InterConﻋﻤﺮان ﻋﻠﻲ:
»ﻟﻘﺪ أﺛﺎرت رﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ إﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻄﻮرون ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وﻋﺮوﺿﻬﻢ

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗــﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺧﻄﻄﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺸﺎق
اﻟﻘﻬﻮة«.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋــﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺮاﺋﻂ ﻛﻮﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ رؤﻳــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻷﻗــﺮب ﻣﺘﺎﺟﺮ
اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺳﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
زﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أﺳﻮاق ﻣﺘﻌﺪدة.
وﺑـﻌــﺪ إﻏ ــﻼق اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣــﻦ Series A
ﻣﺆﺧﺮا ،أﺻﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ ﺟﺎﻫﺰا اﻵن ﻟﻼﻧﻄﻼق
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻓﻲ أﻳﻀﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،وﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﺸﺎق اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﻨﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻء.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﻮ أول
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر رﺋـﻴـﺴــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﺑﺴﻌﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﱠ
ﺗﻘﺪر ﺑـ  750أﻟﻒ
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
ﺟﻼﻳﻜﻮل.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول

ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓــﻲ »إﻳ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪوﺳﺮي ،أن »اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺳﻴﻌﺰز
وﺟـ ـ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ،
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻛـ ـﺠ ــﺰء ﻣـ ــﻦ ﺧـﻄـﻄـﺘـﻬــﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮة ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
ﻣ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎ
وﻣﻮردا ﻟﻼﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺟﻼﻳﻜﻮل«.

ﻣﺼﻨﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب دﺷﻦ
ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »اﻟﻜﺎزي«
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺼ ـﻨ ـ ــﻊ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ـ ــﺎب
ﻷ ﻋـﻤـ ــﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴـﻒ اﻟﻤـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ،اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛـ ـ ــﺄﺣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع ﺻ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮ،
واﻟـﺤــﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺠــﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ »اﻷﻳﺰو« ،إﻃﻼق ﻋﻼﻣﺘﻪ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ اﺳ ــﻢ
»اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎزي« ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀــﻢ ﺗﺤﺘﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻻﻗــﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن
اﻟﻌﻤﻼء.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻدارة
ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺪﻳﻨﻲ
إن ﻣﺼﻨﻊ »ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب« ﻳﺴﻌﻰ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﺗـﻠـﺒــﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻼء ،ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج
ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ذات ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮدة ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﻣــﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟـﺘـﻐـﻠـﻴــﻒ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ـﻴ ــﻒ ،ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وأذواق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
واﺿــﺎف اﻟﺒﺪﻳﻨﻲ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻊ ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺪءا ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت
اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ ،واﻻﺳـ ــﻮاق اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻧ ـﺠــﺎﺣــﻪ ﻓﻲ
ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ أﺳﻮاق
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ واﻟﻌﺮاق.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻊ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﻓﻲ

»ﻣﻴﺰون  -ﺗﺎﺑﻲ«
ً ً
راﻋﻴﺎ ذﻫﺒﻴﺎ ﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻄﻮر

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺪﻳﻨﻲ

اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪة
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣــﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ دﺑ ــﻲ وﻣ ـﺼ ــﺮ ،ﺑ ـﻬــﺪف ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﻛﻤﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻟـ ـﺒ ــﺪء
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
وأﻛ ــﺪ أن ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ﻟﻴﺴﺖ
ﺳ ــﻮى اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ،ﻓـﻄـﻤــﻮح ﻣﺼﻨﻊ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪود ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت أﺧ ــﺮى ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﻟـﻤـﻜـﺴــﺮات ،اﻟـﻘـﻬــﻮة اﻟ ـﺒــﺎردة ﺑﻜﻞ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ«.
وأﻓ ــﺎد اﻟـﺒــﺪﻳـﻨــﻲ ﺑ ــﺄن اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﻳ ـﺨ ـﻄــﻂ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة ﻗ ـﻨــﻮاﺗــﻪ
اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺟ ـﺒ ــﺎن واﻟـﻘـﺸـﻄــﺔ،
اﻟ ــﺰﻳـ ـﺘ ــﻮن واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺒ ــﻮج ،اﻟ ـﻘ ـﻬ ــﻮة
ﺑــﺄﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟـﺒـﻬــﺎرات،
اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺸــﻮﻛــﻮﻻﺗــﺔ ،ﻟﻴﻐﻄﻲ
ﻛ ــﻞ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗــﻪ
ﻟﻠﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

 Ooredooﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻋﺘﻤﺎد
ISO ٩٠٠١:٢٠١٥
أﻋـﻠـﻨــﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪث ﺷﻬﺎدة
 ،ISO 9001:2015وا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد
وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪث ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأﺟﺮﻳﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻮرو
ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ــﻢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠــﺎز
ﻓــﻲ  18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﺣﻴﺚ
ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻗ ـﺴــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ .ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أول ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑــﺎ ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﺗـﻨـﺠــﺢ ﻓﻲ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺎل وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ أﺣـ ـ ــﺪث
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم
.2016
وﺣــﺮﺻــﺎ ﻣــﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـ ــﻮدة ﺳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ أﻗ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻨﺠﺎح
ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ إدارة وﻣﻮﻇﻔﻲ ،Ooredoo
وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫــﺬا اﻹﻧـﺠــﺎز اﻟﻤﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻼ ﺳــﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟ ــﻮدة اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ــﺪى ﺷــﺮﻛــﺔ
 Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﻴﻦ ﺗﺎزي
ﺑﺄن »ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﻀﺎف إﻟﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم إدارة
اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ .«Ooredoo
وأﺿﺎف ﺗﺎزي أن »ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
 ISO 9001:2015ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﺛﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺟﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣـﻀــﺎﻓــﺔ ﺑﺸﻜﻞ

أﻣﻴﻦ ﺗﺎزي

ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ،
واﻧـ ـﺘـ ـﻬـ ـﺠ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ،
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ أﻓـ ـﻀ ــﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،
إذ ﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻫـ ــﺬه
اﻹﺟ ـ ــﺮاء ات إﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓﻀﻞ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت«.

»اﻟﻮﺳﻴﻂ« :دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻟـ »اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ«
ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻂ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺪور
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ا ﻟـﻔــﺎ ﻋــﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء
رﺳ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻛـ ـﻤ ــﻞ وﺟ ــﻪ،
وﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﻨﺎء ة.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻂ،
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،إن دﻋــﻢ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣﻦ
ﺣﺮص »اﻟﻮﺳﻴﻂ« اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺮﺳـ ـﻴ ــﺦ ﻣ ـﺒ ــﺪأ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ،وﺑﻤﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت
وﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
ﺑــﺄ ﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ودور ا ﻟ ـﻤ ـﺴــﺆو ﻟ ـﻴــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ ﺗـﺠــﺎه
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وا ﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺰز روح
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،وﻳﺴﻬﻢ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء وﺗ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ودﻣـ ـ ــﺞ
ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﻜــﻮﻧــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
و ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟﻤﺒﺎدرات ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ وﻛ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء ة أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
وﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﺑﻨﺎء
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ،وﺑ ـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دور ا ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
واﺿ ـ ـﻄـ ــﻼﻋـ ــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﺸﻌﺎن ﻳﺴﻠﻢ ﺷﻴﻚ اﻟﺘﺒﺮع إﻟﻰ د .إﻟﻬﺎم اﻟﺤﻤﺪان
وﺳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ »اﻟـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﻂ«
ﻟـ ـﺘـ ــﺄﺻـ ـﻴـ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻢ
اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ة ﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮع ﺑـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ ﻣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ» ،ﻛﻤﺒﺎدرة
ﻟــﺪﻋــﻢ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﺣﺒﺎﺋﻨﺎ ﻣــﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﻬﻤﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ«.
وﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﺑ ـ ــ«اﻟـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﻂ« ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺎن وﻓـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ،
ﻣﻤﺜﻼ ﻓــﻲ د .إﻟـﻬــﺎم اﻟـﺤـﻤــﺪان

اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻤﺸﻌﺎن ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺷﻴﻚ اﻟﺘﺒﺮع.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،أﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺖ د.
اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪان ﻋ ــﻦ ﺟ ــﺰﻳ ــﻞ اﻟـﺸـﻜــﺮ
واﻻﻣ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎن ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺮﺳﺦ
ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻘــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ـ ــﺪورﻫ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﻲ اﻟـ ــﺬي
ﻳ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﻣ ـ ــﺪى ﻗ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

»إﻛﺴﺒﻮ -ﺗﺎج« ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺮض »اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺮﺷﺎﻗﺔ واﻟﺠﻤﺎل«  ١٧اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻷﻓﻨﻴﻮز

ﻣﺮوان رﺣﺎل

ﺳﺎرة أﺑﻮاﻟﻌﻴﻨﻴﻦ

ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺎﺻﻲ

ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي

أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗ ــﺎﺑ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ  -ﻣ ـﻴ ــﺰون
رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻌــﺮض
اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻠﻌﻄﻮر ،اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ
وﺗﻨﻈﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺻــﺎﻻﺗـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮف ،ﻣ ـ ــﻦ  24اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري
ﺣـ ـﺘ ــﻰ  6ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ،
وﺳ ــﻂ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﻄﻮر واﻟﻄﻴﺐ
واﻟﺒﺨﻮر وأدوات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣــﺮوان رﺣــﺎل ﺣﺮﺻﻪ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﻌ ـﻄــﻮر ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ وﻫﻲ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﺮور
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  10ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺧـﺒــﺮة ﻋﺮﻳﻘﺔ وﺑﻔﺮﻳﻖ
ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺤﺘﺮف ،ﻣﻤﺎ أﻫﻠﻬﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17ﻓﺮﻋﺎ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿ ــﺎف رﺣ ــﺎل ان اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻄﻮرات اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ذات اﻟ ـ ـ ــﺮوح اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟـﻌـﻄــﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ

أﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ »ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮ«  -ﻗ ـﺴــﻢ
»ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ« رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض »اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ــﺮﺷ ــﺎﻗ ــﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ« ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻲ » «ATCوﻋـ ـﻴ ــﺎدة
د .أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ،و»دﻧﺘﻞ
زون« ﻟ ـﻄ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﻨـ ــﺎن رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض ا ﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﺷﺮﻛﺔ »إﻛﺴﺒﻮ -ﺗــﺎج« ﻟﻠﻤﻌﺎرض
واﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات ،ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ
 17و 19أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻷﻓﻨﻴﻮز.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎرﺿــﺎت
ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ
اﻟـﺒـﺤــﺮ« ﻗـﺴــﻢ »ﻳــﻮﻧـﻴـﻠـﻴـﻔــﺮ« ﺳــﺎرة
أﺑــﻮاﻟـﻌـﻴـﻨـﻴــﻦ ،إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـﺒــﻼﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ
وﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ،إﻟــﻰ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
اﻟ ـﺸــﺎي اﻷﺧ ـﻀــﺮ اﻟـﻨـﻘــﻲ ﻣــﻦ دون
ﻣ ــﺮارة اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻪ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺞ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮارة
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎي اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺎدة.

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ » «ATCﻫﺎﻧﻲ
ﻋ ــﺎﺻ ــﻲ ،إن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﻬ ــﺪف ﻣﻦ
ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ أﻓ ـ ـﻀ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﻠ ــﻮل
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ
ً
ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي واﻟﻤﺮأة.
وأﺿ ـ ــﺎف ﻋ ــﺎﺻ ــﻲ ،أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﻋ ــﺪة
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺟـ ـﻬ ــﺎز ﻓـﺤــﺺ
اﻟـﺴـﻜــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﺴــﻢ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻏﻴﺮ
اﺧ ـ ـﺘـ ــﺮاﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺣ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻈ ـ ــﺎت اﻗ ـ ــﻼم
اﻻﻧ ـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﺟـ ـﻬ ــﺎز
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﻮاق
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻷدوﻳ ـ ـ ــﺔ
واﻷﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺰة اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

وﺑـ ــﺎﻷﺧـ ــﺺ ﻣ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺎت ﺳ ــﺮﻃ ــﺎن
اﻟﺜﺪي ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
وأﺷـ ـ ــﺎر د .ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺎل إﻟـ ــﻰ أن
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ إذ ﻧــﻼﺣــﻆ أن
ً
ﻫـﻨــﺎك ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪا ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد اﻟـﻌـﻴــﺎدات
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻳــﻮ ﻣــﻲ ﻷن اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﺑــﺎت اﻵن ﻣﻦ أﻫــﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻋ ــﻦ أﻫ ــﻢ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ذﻛﺮ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ،أن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات
ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻤــﺎل »ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻋــﻼج
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ« Adipose Stem
 Cell Injectionاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻋــﻼج ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻨــﺪﺑــﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
وﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮاﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮوق
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻌـﺼـﻴــﺔ وﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ اﻟـﺸـﻌــﺮ
اﻟ ـﻤــﺰﻣ ـﻨــﺔ وﺗ ــﺮﻫ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻠــﺪ وﻋ ــﻼج
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮح واﻷﻣ ـ ـ ــﺎﻛ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻠــﺮﺟــﺎل واﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ﻛـﻤــﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ً
أﻳـﻀــﺎ ﻣــﻊ ﺣﻘﻦ اﻟــﺪﻫــﻮن ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ.

ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎدة »د ﻧ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻞ زون«
ﻟـ ـﻄ ــﺐ اﻷﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎن ،د .ﻣـ ـﺸ ــﺎري
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي ،إن اﻟﻌﻴﺎدة ﺗﺘﻄﻠﻊ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ
وﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض،
إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺸ ــﺮ ﻓ ـﻜ ــﺮ ﻃ ــﺐ اﻷﺳـ ـﻨ ــﺎن
اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ ﺑ ـ ــﺂﺧ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺤــﻮر
ﻓ ـﻜــﺮﺗ ـﻬــﺎ ﺣـ ــﻮل ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ أو
إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ أﺳﻨﺎن
ﻣ ـﻤ ـﺘــﺎزة وﺟ ــﺬاﺑ ــﺔ .وأﺿ ـ ــﺎف د.
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻬــﺎدي ،أن »دﻧـﺘــﻞ زون«
ﺗـ ـﻬ ــﺪف ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،إﻟﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إزاﻟ ـ ــﺔ ﺣ ــﻮاﺟ ــﺰ وأﻓـ ـﻜ ــﺎر ﻗــﺪﻳـﻤــﺔ
وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﺗ ـﺼــﻮرات ﺧــﺎﻃـﺌــﺔ ﺣ ــﻮل ﻋــﻼج
اﻷﺳﻨﺎن.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أن »دﻧ ـ ـﺘـ ــﻞ زون«
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼ ﺋـ ـﻬ ــﺎ وزوار
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ــﻼﺟ ــﺎت
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎل ﻃ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﻨـ ــﺎن ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺑ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻪ
واﻟ ـﺸ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺣـﻘــﻦ
اﻟﺒﻮﺗﻜﺲ واﻟﻔﻴﻠﺮز.

اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت
– أﺟﻬﺰة وﺣﻠﻮل ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ

ﻋﻴﺎدة »ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل«
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎدة د .أﺣ ـﻤ ــﺪ
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺎل ،إن اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدة
ﺳﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ً
وﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻋــﺮوﺿــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر

»دﻧﺘﻞ زون«
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ
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ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  18ﻟﺮﺣﻴﻞ اﻷدﻳﺐ ﺧﺎﻟﺪ
ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪاد واﻟﺠﻌﻔﺮ
ً
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺪ راﺋﺪ
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺔ.
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أﺑﺪت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻧﻮر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻲ
أول ﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ.
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اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺪورة اﻟـ ، 7ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺸﺒﺎب.

ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ زﻳﺘﺎ ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺒﺪي إﻋﺠﺎﺑﻬﺎ
ﺑﻔﺮﻗﺔ »ﻣﻴﺎس« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺔ ﻣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ،أﻋـ ـ ــﺎدت
اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ زﻳﺘﺎ
ﺟﻮﻧﺰ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻔﺮﻗﺔ
ﻣﻴﺎس " "Mayyasاﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻋــﺮ ﺿـﻬــﺎ اﻷول ﻣــﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮ ﻧـ ــﺎ ﻣـ ــﺞArabs Got " ،
 ، "T a l e n tﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺻ ـﻔ ـﺤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأرﻓ ـ ـﻘ ـ ــﺖ ﺟـ ــﻮﻧـ ــﺰ اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ ":ﻟﻴﺲ ﻟﺪي
ﺳــﻮى زوج واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻳ ــﺪي،
ّ
ﻫـ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن ﻳـ ـﺤ ــﻞ
ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﻲ ،ﻳ ــﻮم أﺣ ــﺪ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ"،
ً
ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﻘﻬﺎ اﻟﺤﺎر.
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺔ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ

ﻛﺎردي ﺑﻲ

ً
أ ﺧـﻴــﺮا ﻓــﻲ ا ﻟـﺒــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ـﺤ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻘــﺐ
"  "Arabs Got Talentﻟ ـﻌــﺎم
، 2019إذ إن ﻛ ــﻞ ا ﻟـﻤـﺸـﺘــﺮ ﻛـﻴــﻦ
ً
ً
ﺣـ ـﻘـ ـﻘ ــﻮا ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎﺣـ ــﺎ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻓــﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ــﺪﻣ ــﺖ "ﻣـ ـﻴ ــﺎس" اﻟـﻤــﺆﻟـﻔــﺔ
ﻣــﻦ  31ﺷــﺎ ﺑــﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻮﺣﺔ
راﻗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ ﺷ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ،وأﺑ ـﻬ ــﺮت
ﺑـ ــﺄداﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺬي أﺛ ـ ـﻨـ ــﻰ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴــﻢ ﺑﻌﺪ
اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟ ـﻌــﺮض ،ووﻗ ـﻔــﻮا إﻟــﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر اﻟ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻧﺒﻬﺎرﻫﻢ ﺑﻬﺬا اﻷداء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ زﻳﺘﺎ ﺟﻮﻧﺰ
وﻗ ـﻌ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻴ ــﺪة ﻋ ــﺪﺳ ــﺎت
ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﺰي ،إذ
ً
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﻮا ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرا ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻷﺻـ ــﻞ ،اﻟـﺘــﻲ اﺷـﺘـﻬــﺮت ﺑﻔﻴﻠﻢ
" ،"the mask of zorroوﻫــﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ زوﺟﻬﺎ ،اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ دوﻏﻼس ،اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  74ﻋﺎﻣﺎ.
وﻇ ـ ـﻬـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺰوﺟ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
أﻧﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ،ﻣــﺮﺗــﺪان ﻗﺒﻌﺎت ﻣﻦ
ﻗـ ــﺶ ،ﻹﺧ ـﻔ ــﺎء ﻣــﻼﻣـﺤـﻬـﻤــﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدﻳ ــﻦ ،وﻣ ــﻦ ﺣــﻮﻟـﻬـﻤــﺎ،
رﺟﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﻦ.

ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا

ً
زوج ﻛﺎردي ﺑﻲ ﻳﻬﺪي ﻟﻬﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا :أﺳﺘﻴﻘﻆ ﻟﻴﻼ
ً
ﺧﺎﺗﻤﺎ ﺑـ  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻷﻃﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻧﺎس
ﺗـﻠـﻘــﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﻛ ــﺎردي ﺑــﻲ ﻫــﺪﻳــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة وﺛـﻤـﻴـﻨــﺔ ﻣﻦ
زوﺟ ـﻬــﺎ ﻣـﻐـﻨــﻲ اﻟـ ــﺮاب اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ أوﻓ ـﺴ ــﺖ ،اﺣـﺘـﻔــﺎﻻ ﺑﻌﻴﺪ
ﻣـﻴــﻼدﻫــﺎ اﻟـ ــ ،27ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺧــﺎﺗــﻢ ﻳﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ﻧﻄﺎﻗﻴﻦ ﻣﻊ
أﻟﻤﺎﺳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ ،ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻚ
داﻳﻤﻮﻧﺪ".
وأﺷﺎرت ﻟﻮرﻳﻦ ﻣﻜﺎوﻟﻲ ،ﺧﺒﻴﺮة اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات واﻷﻧﺎﻗﺔ،
إﻟﻰ أن ﺧﺎﺗﻢ ﻛﺎردي ﺑﺄﻟﻤﺎﺳﺘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة -ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻚ داﻳﻤﻮﻧﺪ-
ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻦ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ زوﺟﻬﺎ ،اﻟﻨﺠﻢ ﻧﻴﻚ ﺟﻮﻧﺎس ،ﺑﻤﺮض
ً
اﻟﺴﻜﺮي ،ﻓﻘﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺣﻔﻞ زﻓﺎﻓﻬﻤﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰوﺟﻨﺎ ،ﻟﻢ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﺘﻰ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺴﻜﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ً
ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺠﻨﻮن .إﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ".

وارﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺟ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺰ ﻣ ــﻼﺑ ــﺲ
ﺳﻮداء ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،أﻣﺎ دوﻏﻼس
ً
ﻓﺎرﺗﺪى ﻗﻤﻴﺼﺎ أﺳﻮد أرﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺠﺎﻛﻴﺖ زرﻗﺎء.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ دوﻏﻼس
وﺟ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺰ ،ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺰوﺟ ـ ــﺎ ﻣـﻨــﺬ
ً
ﺣــﻮاﻟــﻲ  20ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺑ ـﻔــﺎرق ﻋﻤﺮ
ً
ﻛﺒﻴﺮ ،وﻣﺎ زاﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺎ،
ﻟﻴﺼﺒﺤﺎ ﻣــﻦ ﻧ ــﻮادر اﻟﺰﻳﺠﺎت
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود.

ﺟﺎن ﻳﺎﻣﺎن

ﺟﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺰﺣﻤﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺟــﺎن ﻳــﺎﻣــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺧــﻂ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﺷ ــﻮارع روﻣ ــﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﺷﺎﻫﺪه
اﻟﻤﻌﺠﺒﻮن ،ﺛﻢ رﻛﻀﻮا ﻧﺤﻮه ﻓﻮرا ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﺣﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺸﺎرع،
ﺣﻴﺚ ﻧﺰل ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق ﻫﻨﺎك.
وﻛــﺎن ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻷﺧﻴﺮ )اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﻜﺮ( ،ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ" .اﻟﻄﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺒﻜﺮ" ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻳﺎﻣﺎن ،واﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ دﻳﻤﻴﺖ أوزدﻳﻤﻴﺮ.

ﺗﺼﺪره ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ
ﻳﻮاﺻﻞ
»ﺟﻮﻛﺮ«
ً
ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘﺎ  ٥٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺣﺼﺪ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺑﺘﺮﺑﻌﻪ
ً
ﻣﺎزال ﻓﻴﻠﻢ " ﺟﻮﻛﺮ" ،ﻳﻮاﺻﻞ ً
ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة اﻷﻓﻼم اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  ٥٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوض "ﺟﻮﻛﺮ" اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺮب ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻪ.
واﺻ ــﻞ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﺟ ــﻮﻛ ــﺮ" ،ﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج
"وورﻧ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ـ ــﺮاذرز" ،ﺗـ ـﺼ ــﺪره ﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك
اﻟ ـﺘــﺬاﻛــﺮ ﻓ ــﻲ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻣﻊ
ﺣﺼﺪه  55ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ أﺳﺒﻮﻋﻪ
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ،ﺣـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻤ ــﺎ ذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
"اﻛــﺰﺑـﻴـﺘــﺮ رﻳـﻠـﻴـﺸـﻨــﺰ" اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ،
وا ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺑـﻄــﻮ ﻟــﺔ ﺧــﻮا ﻛـﻴــﻦ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ،
وﻳﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ "ﺟﻮﻛﺮ" ﻋﺪو ﺑﺎﺗﻤﺎن
اﻟﻠﺪود.
وﻛ ــﺎن اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ،اﻟ ــﺬي أﺧ ــﺮﺟ ــﻪ ﺗــﻮد
ﻓـﻴـﻠـﻴـﺒــﺲ )ﺛــﻼﺛـﻴــﺔ ﻫــﺎﻧـﻐــﻮﻓــﺮ( ﺳﺠﻞ
ﻋــﺎ ﺋــﺪات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺒﺪأ ﻋﺮﺿﻪ
ﻓ ــﻲ أ ﻛـ ـﺘ ــﻮ ﺑ ــﺮ ،ﻣ ـﺤ ـﻘ ـﻘــﺎ  93.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر ﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻄ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـﻬ ــﺎ ﻳ ــﺔ اﻷ ﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻃـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻷ ﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧـﺸــﺮت ﺗﻌﺰﻳﺰات
ﺣﻮل دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺮض
ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ "ﺟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﺮ" ،ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﻮى اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
اﻟﻌﻨﻴﻒ.
وﺟ ـ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓـﻴـﻠــﻢ
"ذي آدا ﻣــﺰ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ" اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ
أﺟـ ــﻮاء ﻫــﺎﻟــﻮﻳــﻦ ،وإﻧ ـﺘ ــﺎج "ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ
أرﺗﻴﺴﺖ" ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  30.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻊ ﺑــﺪء ﻋﺮﺿﻪ ،و ﻫــﻮ ﻳﺘﻨﺎول ﻋﺎﺋﻠﺔ

وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ ﺟﻮاﻛﻴﻦ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ )ﺟﻮﻛﺮ( ،أن ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﺳﻜﺎر اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻷداء اﻟﻤﺬﻫﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺟﻮﻛﺮ" اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻮت.

»ﺟﻮﻛﺮ«
آدا ﻣــﺰ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وﺗﺴﺘﻌﺪ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل أﻗـ ـ ــﺎرب ﻏــﺮﻳ ـﺒــﻲ اﻷﻃ ـ ــﻮار
أﻳﻀﺎ.
و ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤــﺮ ﺗ ـﺒــﺔ ا ﻟ ـﺜــﺎ ﻟ ـﺜــﺔ ﻓﻴﻠﻢ
"ﺟﻤﻴﻨﺎي ﻣــﺎن" ،إﻧﺘﺎج "ﺑﺎراﻣﺎوﻧﺖ"
و ﺑـﻄــﻮ ﻟــﺔ و ﻳــﻞ ﺳـﻤـﻴــﺚ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ 20.5

ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ أول ﻋﻄﻠﺔ أﺳﺒﻮع
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت ،وﻳﺆدي ﺳﻴﻤﺚ دور
ﻗــﺎﺗــﻞ ﻣــﺄﺟــﻮر ﻣـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺷﺎﺑﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺎ ﻋﻨﻪ.
و ﺗــﺮا ﺟــﻊ ﻓﻴﻠﻢ ا ﻟــﺮ ﺳــﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
"أﺑــﻮﻣـﻴـﻨــﺎﺑــﻞ" إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ،

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ ،وﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﻦ إﻧـ ـﺘ ــﺎج
"ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺳ ــﺎل" إﻳ ـ ـ ــﺮادات ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 6.2
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،وﻳﺮوي ﻗﺼﺔ ﻣﺮاﻫﻘﺔ
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
"ﻳ ـﺘــﻲ" ﺷ ــﺎب )رﺟ ــﻞ اﻟـﺜـﻠــﺞ اﻟـﻤـﻘـﻴــﺖ(،
اﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻪ إﻳ ـ ـﻔـ ــﺮﺳـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎق
ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺠﺪدا واﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ
رﺟﻞ ﻏﻨﻲ ﻳﻨﻮي اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.
أ ﻣــﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ "داو ﻧ ـﺘــﺎون آ ﺑــﻲ" ا ﻟــﺬي ﺣﻘﻖ
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،وﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
اﻷوﺳﺎط اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﺣـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ
اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ،
وﻳﺘﻨﺎول ﺣﻴﺎة أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻘــﺔ اﻟــﺮاﻗ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺨ ــﺪم اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ دارﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ.
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻓــﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮة أﻓﻼم:
" - 6ﻫﺎﺳﻠﺮز" ) 3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(
" - 7ﺟﻮدي" ) 3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ(
" - 8إت ﺗﺸﺎﺑﺘﺮ  3.2) "2ﻣﻼﻳﻴﻦ(
" - 9ﺟﻴﻜﺴﻲ" ) 3.1ﻣﻼﻳﻴﻦ(
" - 10آد أﺳﺘﺮا" ) 1.9ﻣﻠﻴﻮن(
)أ ف ب(

ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺟﻮﻧﺰ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٨
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ راﺋﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤٢٤٥اﻟﺜﻼﺛﺎء  ١٥أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩م  ١٦ /ﺻﻔﺮ ١٤٤١ﻫـ

ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  ١٨ﻟﺮﺣﻴﻠﻪ ...اﻋﺘﺮاف ورد اﻋﺘﺒﺎر
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ﻟﺮﺣﻴﻞ اﻷدﻳﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد
اﻟﺰﻳﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎن
ﻋﺒﺎس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺪاد
وﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺠﻌﻔﺮ وزارة
اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ًواﻵداب
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺪ
راﺋﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ.

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ُ
ﻟﻢ ﺗﻌﺮ أﺑﺤﺎث
اﻟﺰﻳﺪ ﻋﻦ »اﻟﺼﺒﻴﺔ«
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺬا آﺛﺮ
اﻟﺼﻤﺖ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق أرﻧﺎدو
ﻓﻴﺮدﻳﻞ اﻋﺘﺒﺮ
»ﺟﺮة اﻟﺼﺒﻴﺔ«
أﺣﺪ ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﻗﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻸدﻳﺐ اﻟﺰﻳﺪ

ﻣـ ــﻮﺻـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
ً
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،وﻳﺼﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ .ﻛــﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ أن ﺗﺼﻐﻲ
ً
إﻟ ـﻴــﻪ ،وﺗـﻌـﻴــﺮه اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ،وﺗــﺄﺧــﺬ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﻣـ ــﺄﺧـ ــﺬ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪ ،ﻓـﻠــﻢ
ﻳ ـﻌــﻂ اﻟ ـﺤ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ،ﻓــﺂﺛــﺮ
ﺑﺪوره ﺻﻤﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﺮﺛﺮة
اﻟ ـﺠ ـﻬــﻼء ،ووﺿـ ــﻊ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑﺤﺜﻪ
ﻋــﻦ "اﻟـﺼـﺒـﻴــﺔ" ﻓــﻲ أدراج ﻣﻜﺘﺒﻪ،
وﻃ ــﻮى ﺻـﻔـﺤــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ،إﻟــﻰ
أن ﺟ ــﺎء ت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻋ ــﺎم ١٩٩٩م،
ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻣــﺎ ﻗــﺎﻟــﻪ )اﻟــﺰﻳــﺪ( ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ،
ُ
ﻛﻤﺎ أﻋـﻠــﻦ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
ﻧﻔﺴﻪ ،وﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ،ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ
أﺛــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺔ ،وأن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺑـﻌـﺜــﺔ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ وﻓــﺮﻳــﻖ
ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻳﻌﻤﻼن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأﻧﻪ
ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮر
اﻟﺮﻛﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ ،وﻓﻲ
ﻣــﻮﻗــﻊ "اﻟـﻄـﺒـﻴــﺞ" -وﻫ ــﻮ ﻣــﻦ أﻗــﺪم
اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل واﻟ ـﻐــﺮف
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮد إﻟــﻰ اﻷﻟ ــﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼد ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﺨــﺎرﻳــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،وذﻟﻚ ﻣﺎ
ً
دﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﺰﻳﺪ( ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﺄﺣﺪ
ﻛﺒﺎر ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻳﻮﻣﺌﺬ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻫ ـ ـ ـ ــﻮ ﻧ ـ ـ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺰﻳﺪ ﻳﻮم
اﻟﺴﺒﺖ ﺑﻤﻘﺮ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ٢٩ﻣﺎرس  ،١٩٨٠إذ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
ذﻟﻚ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء
إن ﺑ ـ ـ ـ ــﺪا ﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ﻛـﻠـﻤــﺎت أﺷـ ــﺎر إﻟـﻴـﻬــﺎ
اﻷﺳـﺘــﺎذ راﺷــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺮﺣﺎن
ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻪ )ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻴﺔ واﻟﺼﺎﺑﺌﺔ
أﺳـﻨــﺪﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ
وإﻟ ــﻰ ﻣــﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺳ ـﺘــﺎذ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﻬﺠﺖ ﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻜﻮﻳﺖ
زﻫﺮة اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ( وإن أﺧﻔﻰ
ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪره اﻟ ـ ــﺬي ﻧ ـﻘ ــﻞ ﻋ ـﻨ ــﻪ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺒﻴﺔ.
واﻟ ـﻤ ـﺼــﺪران اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮران ﻧﻘﻼ
ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ" :أن اﻟﺼﺒﻴﺔ
ً
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ آﻫـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن ﻗ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﺳﻮاق،
ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮاﺋﺒﻬﺎ ،واﺳﻤﻬﺎ
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
واﺣ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻣــﺪﻧ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑﻨﻴﺖ
ﺑﻌﺪ ﺧــﺮاب )ﺑــﺎﺑــﻞ( ،وﺑﻘﻴﺖ آﻫﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن واﻟـﺤـﻀــﺎرة ﺣﺘﻰ زﻣﻦ
اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ".
وراودﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﻚ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎﻟ ــﻪ
ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ؛ ﻫﻞ
ً
ﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻨ ـﺒ ـﻬــﺎﻧــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻴ ـﺒــﺎ أم أﻧــﻪ
ﻣﺆرخ ﺷﻄﺢ ﺑﻪ اﻟﺨﻴﺎل؟ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺛﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ
ﻣ ــﻦ اﻷرض؟ ﺛ ــﻢ إﻟ ــﻰ أي ﻣـﺼــﺪر
اﺳﺘﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤﻔﺔ؟ ﻫــﻞ ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ ﻳﺆﻛﺪ دﻋﻮاه وﻳﺪﻋﻢ ﻣﺰاﻋﻤﻪ؟
وﻟﻜﻦ اﻷﺳﺘﺎذ راﺷــﺪ اﻟﻔﺮﺣﺎن
ً
ً
أﺿــﺎف ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ

ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

اﻟﺠﺮة اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
آﺧ ـ ــﺮ ذﻛ ـ ــﺮه وﻫ ـ ــﻮ "اﻟ ـﺤ ـﺠ ـﻴ ـﺠ ــﺔ"،
واﻟ ـﺤ ـﺠ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻣـ ـﻜ ــﺎن ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺑـﻌـﻴــﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺼﺒﻴﺔ؛ ﺑــﻞ إن ﻗﺼﺮ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻳـﻘــﻊ ﻓ ـﻴــﻪ ،وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺎن"ُ :ﻳ ـﻘــﺎل
إن اﻟﺤﺠﻴﺠﺔ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺴ ـﻜ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻷرضُ ،
ﻓﺴﻤﻴﺖ ﺑــﺎﺳـﻤـﻬــﺎ ،وﻣــﻦ
ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ:
أﻧﺎ اﻟﺤﺠﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى ذوي ﺷﺮف
أوﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ وأﻫﻞ اﻟﻌﺰ واﻟﻜﺮم
اذن ،ﻋــﻮدة إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻌﻮد
إﻟﻴﻬﺎ أﺣﻤﺪ.
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺮأت ﻛ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎب اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎذ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﺣﺴﻴﻦ )ﻣـﺤــﺎﺿــﺮات
ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ( ،ﻓﻤﺎذا ﻗﺎل؟ ﻳﻨﻘﻞ اﻷﺳﺘﺎذ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻋـ ــﻦ ﻛ ـﺘــﺎب
"ﻟـﻤــﻊ اﻟـﺸـﻬــﺎب ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺮة ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب" ﻗ ــﻮﻻ ﻳـﻘــﻮل ﻓﻴﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻴﺔ وﻫﻮ:
ً
ً
"ﻳ ـﻘــﻊ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮة ﺷ ـﻤ ــﺎﻻ ﺷــﺮﻗــﺎ
ً
ﻣــﺎﺋــﻼ إﻟــﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻠﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﺎﻟﻒ ﻋـﻤــﺎرا ،ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ آﺛﺎرﻫﺎ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﺗ ـﺴ ـﻤ ــﻰ )اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺔ(
ﻧﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﺼﺎﺑﺌﻴﻦ ،ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺮت ﺑﻌﺪ
ﺧﺮاب )ﺑﺎﺑﻞ(" .وﻳﺘﺤﺪث ﺻﺎﺣﺐ
ﻟﻤﻊ اﻟﺸﻬﺎب ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺮة ،ﻓﻴﻘﻮل:
"ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺮة ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
وﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﻪ ﺻ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋـﻠـﻴــﻪ
وﺳﻠﻢ ﺑﺴﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺌﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻤﺮان ،وﻫــﺬه آﺛــﺎرﻫــﺎ ﺗــﺪل ﻋﻠﻰ
ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮاﺑﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎن ...إﻟﺦ(.
إذن ،ﻫ ــﺎﺗ ــﺎن ﻣــﺪﻳ ـﻨ ـﺘــﺎن ﻛــﺎﻧـﺘــﺎ
ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮوﻓـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ ﻏـ ـﻴ ــﺮ
ﻣﺠﻬﻮﻟﺘﻴﻦ ،ﻓـﻤــﺎ ﺑــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟــﻢ
ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮ إﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ وﻟـ ــﻢ
ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ وﻟ ــﻮ
ً
ﻗﻠﻴﻼ؟
وﻋ ـ ـ ــﺪت إﻟـ ـ ــﻰ ﻛـﺘــﺐ
ا ﻟ ـﺘــﺎر ﻳــﺦ أﺳﺘﻨﻄﻘﻬﺎ
وأﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ،
ﻓﻮﺟﺪت ذﻛﺮا ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
أﻃ ـﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ "اﻟـﺴــﻲ
ﻻﻧﺪ" ،ﻓﺘﺴﺎء ﻟﺖ :ﻫﻞ
ﻫــﻲ اﻟﺼﺒﻴﺔ أم أﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؟
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮأت ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎب
ﻫـ ــ .ر .ب .دﻳـﻜـﺴــﻮن
)اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﺎراﺗﻬﺎ(،
ﻓ ــﺮأﻳ ـﺘ ــﻪ ﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﻳﻘﻮل
إﻧـﻬــﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟ ــﺮا....
ً
ﺛﻢ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ،
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔﺘﺖ
ﻧ ـﻈــﺮي ،ﻓﺄدرﺟﺘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ أوراﻗﻲ.

ﺳﺠﺎل وﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ
أﺧﻴﺮا ،إن ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﺰﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ وﻋﺪم إﻋﻄﺎﺋﻪ
ﺣﻖ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎوﺋﻴﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ
ً
واﻟﻘﻬﺮ ،إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﺟﺮا ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺄوي إﻟﻰ
اﻟﺴﺠﺎل وﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻴﻮم وﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ أوراﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،أﺟﺰم ﺑﺄﻧﻪ
اﺳﺘﺨﺮج ﻣﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب دﻟﻴﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻮرﻳﻤﺮ

) ،(J. G. Lorimerﻟﻴﺜﺒﺖ ﺻﺪق ادﻋﺎﺋﻪ ،وﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺬي ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺆرخ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷول وﻻ ﻏﺮو!
ً
ً
ً
وإﺣﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺤﻖ ،ودﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﻃﻞ ،وإﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ،أرى
أن وزارة اﻹﻋﻼم ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ،واﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن واﻵداب ،ﺑ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟــﻮاﺟــﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻻﻋـﺘــﺮاف ﺑــﺮﻳــﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺰﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺳﻴﺮك
ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ

baraka009@gmai.com
Twitter: @7moud009

)(1
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة
ً
أﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﻨﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ً
وأﻏﺴﻠﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ
أﺧﺮى...
أﻛﻮن ﺧﺎرﺟﻬﺎ
أو ﺑﻴﻦ أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ
أﺑﺘﻜﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻟﻬﺎ
وﻻ أﺗﻌﺠﻞ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺎﻧﻲ.

ﺑﻘﻠﻢ :د .ﻋﺒﺎس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺪاد ود .ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺠﻌﻔﺮ
ﺷ ـ ﱠـﺐ اﻷدﻳ ـ ــﺐ واﻟـ ـﻤ ــﺆرخ ﺧــﺎﻟــﺪ
ﺳ ـ ـﻌـ ــﻮد ا ﻟـ ــﺰ ﻳـ ــﺪ )(٢٠٠١- ١٩٣٧
ﻋ ـﻠــﻰ روح اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ واﻟـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ
واﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﺸــﺔ ﻟـﻤــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺮأ ،ﻓ ـﻘــﺮأ ﻓﻲ
ﺻﺒﺎه اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ وﻫــﻮ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻟﻴﺸﻬﺪ أواﺋﻞ اﻟﺸﻌﺮاء
وﻣﺎ وﺻﻔﻮه ،وﺻﻮرﻫﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺎ أﻧﺘﺠﻮه.
و ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرس ١٩٨٠م ﺧـ ــﺮج
اﻟــﺰﻳــﺪ إﻟ ــﻰ اﻟـﺒــﺮ ﻫــﻮ وأﺳ ــﺮﺗ ــﻪ ﻓﻲ
ﻋـﻄـﻠــﺔ اﻟــﺮﺑ ـﻴــﻊ  -ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـ ــﺎدة أﻫــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﺮﺟﻮن إﻟﻰ
اﻟﺒﺮ -وﻣﺎ زاﻟﻮا -وﻳﻤﻜﺜﻮن ﻫﻨﺎك،
ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺧ ـ ﱠـﻴ ــﻢ اﻟ ــﺰﻳ ــﺪ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺔ ،وأﺧ ــﺬ ﻳﺠﻮب
ً
أرﺿﻬﺎ ،ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا ﻣﺎ ﻗﺮأه ﻋﻦ ﻫﺬه
ً
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وأدﺑـﻴــﺎ ،وﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺣﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ً
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاﺟ ــﻪ ﻟ ـﻤ ــﺎدة
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "دﻟﻴﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ" ﻟـﻤــﺆﻟـﻔــﻪ ﻟــﻮرﻳـﻤــﺮ )J. G.
 ،(Lorimerﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﺳﺘﻄﺎع
اﻟــﺰﻳــﺪ أن ﻳـﺼــﻞ ﺑـﺜــﺎﻗــﺐ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ
وﺣﺪﻳﺪ ﺑﺼﺮه إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ
أرض ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﻣﻦ
آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺑــﺪأت اﻟﺸﻮاﻫﺪ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻟﻪ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ
اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻋ ـﺜ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺮة
ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ أﻃﻔﺎل ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﻬﻢ
ﻓﻲ أﺧﺬﻫﺎ ،ﻓﻮﻫﺒﻮﻫﺎ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﻮا
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن
ً
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﻜﺴﻮرة
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻬﻮ ﺑﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﻦ
إﻟــﻰ ﺣـﻴــﻦ ،ﺛــﻢ ﺗـﻬــﻮي إﻟــﻰ اﻷرض
ﻣﻬﺸﻤﺔ دون أن ﻳﻌﻲ رﺟــﺎل ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأﻃـﻔــﺎﻟـﻬــﺎ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫــﺬه
اﻟﺠﺮار وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻛ ــﺎن اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺮق اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي
أرﻧـ ــﺎدو و .ﻓـﻴــﺮدﻳــﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ "ﺟــﺮة
اﻟـ ـﺼـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ" أﺣـ ـ ــﺪ ﻧ ـ ـﻤـ ــﺎذج اﻟ ــﺮﻗ ــﻲ
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻟ ــﺬي وﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ درﺟــﺔ
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻋﻨﺪﻫﺎ أدرك اﻟﺰﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓﻠﺠﺄ
إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻹﻋﻼم
ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤَــﻮاﻓــﻖ  ٢٧ﻣ ــﺎرس ١٩٨٠م ،ﻓﻠﻢ
ً
ﻳـﻠــﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﻮزارة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ،
وﺳﻌﺖ إﻟــﻰ ﻃﻤﺴﻪ وﻋــﺪم إﺛﺎرﺗﻪ
ﻳﻮﻣﻬﺎ ،ﻓﺘﻠﻘﻔﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﺒــﺄ اﻟـﻌـﻈـﻴــﻢ ،ﺳــﺎﻋـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺧــﺬت ﺑﺰﻣﺎم
اﻟﻤﺒﺎدرة ،وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﱠ
ﺗﺒﺪى
اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
اﻟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮﻳﺔ،
وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎرض ﻟﻪ ﺑﺸﺪة.
إﻧـ ــﻪ ﻗـ ــﺮأ وﺣـ ـﻘ ــﻖ ،وﺧـ ـ ــﺮج إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮاء ،ﻟـ ـﻴـ ـﺼ ــﻞ ﺑ ـﻔ ـﻄ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻓﻄﻨﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ
أن رأس اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺠﻮن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎن ﻣﺄﻫﻮﻻ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ
ﻋـﻬــﺪ ﻗــﺮﻳــﺐ ،ورﺑ ـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
ُﻣـ ــﺪن ﻏـﻄـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﻣ ــﺎل ،وأن ﻫــﺬه
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ُﻋــﺮﻓــﺖ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ ﺑﺎﺳﻢ
"ﺟﺮﻫﺎء" ،وﻫﻲ ﻣﻘﻠﻮب ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
اﻟﻴﻮم ﺑﺎﺳﻢ "ﺟﻬﺮاء" ،واﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ
أﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
إﻧﻪ أراد أن ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ
ً
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ اﻷﺛــﺮي ُﺑﻌﺪا
ً
ﺣ ـ ـﻀـ ــﺎرﻳـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬــﺎ
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ﻋﺪت أدراﺟﻲ أﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺧﻼﻳﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋــﻦ ﻣــﻮﺿــﻊ أﺿــﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﻲ ،وﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻛ ـﺘ ــﺎب
اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮاد ﻋﻠﻰ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب
ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم( ﻓﻲ أﺟﺰاﺋﻪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻔﻬﺎرس اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺮﺷﺪ ،وﻛﺎن
ً
ً
ﱠ
ﻋﻠﻲ أن أﻗﺮأه ﺳﻄﺮا ﺳﻄﺮا.

اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ
وﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﺿﺎﻟﺘﻲ ،ﻓﺜﻨﻴﺖ ﺳﺎﻗﻲ
ـﺄن
وﻋﻘﻠﺖ ﻗــﺪﻣــﻲ ،أﻗــﺮأ ﺑﺘﺄﻣﻞ وﺗـ ٍ
ﻣــﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻫــﺬا اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺮﻫﺎ – أو ﺟﺮا ،ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪث
ﻋـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺆرﺧ ــﻮن اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎﻧ ـﻴــﻮن،
ﻓـﻘــﺎﻟــﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻛﺘﺎب
د .ﺟ ــﻮاد ﻋـﻠــﻲ" :ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻴﻖ أﺳﺴﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮون
ﻛﻠﺪاﻧﻴﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﻓﻲ أرض
ﺳ ـﺒ ـﺨــﺔ ،ﻳ ـﺘــﺎﺟــﺮ أﻫ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻄـﻴــﺐ
واﻟﺘﻤﺮ واﻟﺒﺨﻮر ،ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗﻮاﻓﻠﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ .إﻧﻬﺎ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻃﺮق ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻓﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮاردة ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺎز واﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻦ أﺳــﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺠﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ،
وﺗـﻌـﻴــﺪ ﺗـﺼــﺪﻳــﺮﻫــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﺳـ ــﻮاق إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﻧــﺊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
وﻣ ـﺼــﺮ وإﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺮاق وﻣ ـﻨــﻪ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺸــﺎم ،وﻗ ــﺪ ﺗــﺮﺳــﻞ ﺑــﺎﻟـﺴـﻔــﻦ إﻟــﻰ
ﺳﻠﻮﻗﻴﺔ أو ﺑﺎﺑﻞ".
إذن ،ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺳــﺎﺣــﻞ ﺧـﻠـﻴــﺞ ﻋـﻤـﻴــﻖ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻣﻦ
اﻟﻐﻨﻰ واﻟ ـﺘــﺮف ﺣﺘﻰ إن ﺳﻘﻮف
ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ ﱠ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
وﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
واﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮا ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮاد
ﻋﻠﻲ :رأي )ﺳﺒﺮﻧﻜﺮ( أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺮ،
وﻳـﻈــﻦ ﻗﻠﺒﻲ أﻧـﻬــﺎ ﻛــﺬﻟــﻚ .وﻫـﻨــﺎك
ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﺮى
أﻧﻬﺎ اﻟﻘﻄﻴﻒ ،وﻇــﻦ آﺧــﺮون أﻧﻬﺎ
)ﺳـ ـﻠ ــﻮى( ،اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳــﺎﺣــﻞ
اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
َﱠ
وﻗﻠ ْﺒ ُﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﺟﺮﻫﺎ" ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﺎ
"ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺮا" ،واﻟ ـﻘ ـﻠ ــﺐ واﻹﺑـ ـ ـ ـ ــﺪال ﻓــﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰ وﺷﺎﺋﻊ ذاﺋﻊ .إذن،
ﻟ ــﻢ ﻻ ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮا؟ ﻓــﺎﻻﺳـﻤــﺎن
ﻣـﺘـﺠــﺎﻧـﺴــﺎن ،ﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻦ "اﻟـﻘـﻄـﻴــﻒ"
أو "ﺳ ـﻠــﻮى" أو "اﻟـﻌـﻘـﻴــﺮ" ،أﻟﻴﺴﺖ
"اﻟﺠﻬﺮا" أﺣﻖ؟
وأﻋﺠﺒﻨﻲ ﻗﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮاد
ﻋ ـﻠ ــﻲ" :إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺨـﻤـﻴـﻨــﺎت ﻻ ﺗﻔﻴﺪ
ﻳﻘﻴﻨﺎ ،وﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻴﻘﻴﻦ إﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ".
إذن ،ﻓـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ أ ﺳـ ـﺴـ ـﻬ ــﺎ
ً
ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺮون ،وﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ أن
ﻳ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮا ﻛ ـﻠــﺪاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ أو ﺻــﺎﺑ ـﺌــﺔ،

ً
اﻷﺛــﺮﻳــﺔ ،وإﻋــﻼﻧــﻪ راﺋ ــﺪا ﻟـﻬــﺬا اﻻﻛـﺘـﺸــﺎف ،إﺣـﻘــﺎﻗــﺎ ﻟﻠﺤﻖ
وﻟـﻠـﺘــﺎرﻳــﺦ .وإﻻ ﻓــﺈن اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ﻟــﻦ ﻳــﺮﺣــﻢ َﻣــﻦ ﻳـﺘـﺨــﺎذل ﻋﻦ
اﻟﺤﻖ وﻳﺪﻋﻴﻪ ﻟﺴﻮاه ،ﻓﺎﻟﺤﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘﺒﻊ ،واﻟﺬي ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﺼﺪق وﺻﺪق ﺑﻪ.

ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎن أن
ﺗﺘﻼﻗﻰ وﺗﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻌﺒﺎرﺗﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب
ﻗـﺒــﻞ اﻹﺳـ ــﻼم ﻟ ـﺠ ــﻮاد ﻋ ـﻠــﻲ ،وﻓــﻲ
ﻛـﺘــﺎ ﺑـ ّـﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ وﻟﻤﻊ
اﻟﺸﻬﺎب.
واﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺜﻴﺮ ،ﻟﻬﻮاﺋﻪ
اﻟـﻌـﻠـﻴــﻞ وﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ
اﻟﻀﺨﻢ ،إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻔ ـﺘــﺮق اﻟ ـﻄــﺮق
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ:
إن آل ﺻﺒﺎح وﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﺎﺟﺮوا
إﻟــﻰ اﻟﺼﺒﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ :ﻟﻮ ﺗــﺮك اﻟﻘﻄﺎ
ﻟـﻴــﻼ ﻟـﻨــﺎﻣــﺎ ﻟـﻘــﺪ ﻻﺣـﻘـﺘـﻬــﻢ ﻗﺒﻴﻠﺔ
اﻟﻈﻔﻴﺮ ،ﻓﺮﺣﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺮﻏﻤﻴﻦ ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ
رﻏﻢ ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎه .إن اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﻬﻮى
ً
أﻓﺌﺪة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ داﺋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
ﱠ
ورﺣ ـﻠـ ُـﺖ إﻟ ــﻰ اﻟﺼﺒﻴﺔ أﺗـﺠــﻮل
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮاﻗﻊ ﺣﻲ ،وﺣﻴﻦ وﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ
رأس اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
راﻋ ـﻨــﻲ رؤﻳ ــﺔ ﺟــﺰﻳــﺮﺗــﻲ "ﻣـﺴـﻜــﺎن"
و"ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎ" ،أﻧ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ـﺘ ــﺎن ﻣــﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ .ﻟﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻗﺪ اﻧﻔﺼﻠﺘﺎ
ﻋﻦ اﻷرض اﻷم ﻓﺸﻜﻠﺘﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ؟
ﻟﻘﺪ ﱠ
ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻲ أن رأس اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ﺑـ ـﺠ ــﻮن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻛ ــﺎن
ً
ﻣﺄﻫﻮﻻ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ.
ﻟ ـﻘــﺪ ﺷ ــﺎﻫ ــﺪت ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺠــﺪ ﻗﺪ
ﺗﻬﺪم ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻳﺐ ،وﻫﺠﺮ اﻷﻛــﻮاخ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﻫﺬه ﺣﻈﻮر اﻷﺳﻤﺎك،
وﻫﺬه ﺗﻼل ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل؛ إﻧﻬﺎ ﺗﻼل
رﻣﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺮﺗﻔﻌﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ،
ﻟ ـ ـ ـ ــﺬا ﻓ ـ ـﻬـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﻮﺣـ ــﺔ ﺗ ـﻐ ـﻄ ــﻲ
اﻷﻋـ ـﺸ ــﺎب ﺳ ـﻄ ـﺤ ـﻬــﺎ ،وﻟـ ــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻼل اﻟﻤﺠﺎورة ﻷﻛﻠﺖ
اﻷﻧﻮاء أﻃﺮاﻓﻬﺎ.
ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟـﺘــﻼل ﻣﺪﻧﺎ
ﻏـﻄـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﻣ ــﺎل ودﻓ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻟﺴﺖ
أدري ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻲ ،إﻧﻪ ﱠ
ﻣﺠﺮد
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻل ﻧـ ـﻈ ــﺮي ﻗ ــﺪ ﻳـ ـﻘ ــﻮد إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ .ﱠ
ُ
وﻋ ـ ـ ـ ــﺪت أﺗـ ـﺼ ــﻔ ــﺢ وﺟ ـ ـ ــﻮه ﻣــﻦ
أﻋ ــﺮف وﻣ ــﻦ ﻻ أﻋ ــﺮف ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎس
أﺳ ــﺄﻟـ ـﻬ ــﻢ إن ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻋ ــﻦ أي أﺛ ــﺮ
ً
ﻣ ــﺎدي ﻳـﻌـﻠـﻤــﻮن .ﻟﻌﻠﻲ أﺟ ــﺪ أﺛ ــﺮا
ﻳــﺮﺷــﺪﻧــﻲ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎ أﻗــﻮام ذوي ﺣﻀﺎرة
ﺳﺎدت ﺛﻢ ﺑﺎدتَ .
ِﻟﻢ ﻻ ﻧﻜﻮن ﺧﻠﻔﺎ
ﻃﻴﺒﺎ ﻳﻬﺪي إﻟﻰ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل
واﻟﻌﻤﻞ؟
وﻣﺎ زﻟـ ُـﺖ أﺑﺤﺚ وأﺳــﺄل ،ﺣﺘﻰ
ﺣـ ــﺮك ﺷ ـﺠــﻮﻧــﻲ ﻗـ ــﻮل ﻗـ ــﻮم إﻧـﻬــﻢ
رﺑﻤﺎ وﺟــﺪوا ﺟــﺮارا ﻣﻄﻤﻮرة ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺮاب أو أﺳـ ـ ــﺎور ،ﻓــﺄﻫـﻤـﻠــﻮﻫــﺎ،
ً
ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ وﺑﺨﻄﻮرة
أﻫ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ .وﻓ ـ ــﻲ ﻳ ـ ــﻮم اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٦ﻣﺎرس  ١٩٨٠أﻫﺪاﻧﻲ
ﻏــﻼم ﻳﺎﻓﻊ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺟﺮة
وﺟـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻣـ ـﻄـ ـﻤ ــﻮرة ﺻـ ــﺪﻓـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺮاب وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻻ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ )ﺑﻮرﻛﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ،ﺑﻮرﻛﺖ
ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ(.
وﺟﺌﺖ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎء
اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ،وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻹﺧـ ـ ــﻮة
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ،ﻟﻘﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎع ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮة ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ً
ﻣﻮﺟﻮدا.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻹﺧ ـ ـ ـ ــﻮة ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ
ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣــﺎ ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ،وﻣ ـ ــﺎ ﻛـ ـﻨ ـ ُـﺖ أﺟ ـﻤـ ُـﻌــﻪ
ﱢ
وأدوﻧ ــﻪ ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋــﻦ اﻟﺼﺒﻴﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم ﻣﻦ
اﻷﻳ ـ ـ ــﺎم اﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮا ،ﺛ ــﻢ اﻧـﺘـﻘــﻞ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺳ ـ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ ﻣــﻮﺿــﻊ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ.
واﻧـﺘـﻘــﺎل اﻷﺳ ـﻤــﺎء ﻣــﻦ ﻣﻮﺿﻊ
إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ،ﻓﺎﻟﺘﺒﺎدل
ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء واﻧﺘﻘﺎل اﻷﺳﻤﺎء أﻣﺮ
ﻣﻌﺮوف ﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻴﻪ.
أﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻹﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة ،ﻟ ـ ـﺴـ ــﺖ رﺟـ ــﻞ
آﺛـ ـ ـ ــﺎر ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻲ ﺑ ــﺎﺣ ــﺚ ﻳ ـﺸ ـﻘــﻰ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻳﺴﻌﺪ ،ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ
ﻣﻬﻤﺘﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺒﺤﺚ
ً
اﻟﻨﻈﺮي ودﻋﻤﺘﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺠــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗ ــﺪل ﻋﻠﻰ
ﺷ ــﻲء ﻳـﻨـﻔــﻊ ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺄس .وﻛﻤﺎ
ﻗﻴﻞ :أﻋﻂ اﻟﻘﻮس ﺑﺎرﻳﻬﺎ.
َ ﱠ
وﻗ ــﺪ ﺗ ـﺴــﻠ ـﻤـ ْـﺖ وزارة اﻹﻋ ــﻼم
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺮة ﺑ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳـ ــﺦ
 ،١٩٨٠/٣/٢٩ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء.

)(2
ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮك:
 أن اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻞﻻ ُﻳﺴﻘﻂ
 أن إدﺧﺎل رأﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﻲ اﻷﺳﺪﻻ ﻳﻘﻄﻌﻪ
 أن ﺗﻘﺎﻓﺰ اﻟﻤﻬﺮج ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺼﺎرﺧﺔﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻹﻟﻬﺎﺋﻲ.
)(3
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻘﺎع ﻫﻮ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ أﺗﻤﻨﺎه
ﻗﻠﺒﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ رﺗﺎﺑﺔ أي إﻳﻘﺎع
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن إﻳﻘﺎع ﻧﺒﻀﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻘﺎع ﻟﻢ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺬات
ﺑﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺮﺗﺎﺑﺔ
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﺪس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ،وﻳﻜﺮه ﻛﻞ اﺧﺘﻼف
ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺨﻴﻞ
أن  1 + 1ﻻ ﻳﺴﺎوي .2

ّ
ﻛﺘﺎب ﺑﺎرزون ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
»ﺑﻮﻛﺮ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺎر
ّ
اﻟ ـﻜ ــﺘ ــﺎب ،ﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻣــﺎرﻏــﺮﻳــﺖ
آﺗ ـ ــﻮود وﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن رﺷ ـ ــﺪي ،ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰة "ﺑــﻮﻛــﺮ" اﻷدﺑـﻴــﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻹﺛﻨﻴﻦ وﺗﻜﺎﻓﺊ ﻣﻨﺬ
 50ﺳﻨﺔ أﺻـﺤــﺎب أﻋـﻤــﺎل أدﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
وأﻃـﻠـﻘــﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة "ﺑــﻮﻛــﺮ" ﻋﺎم
ّ
 ،1969وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻨ ــﺢ ﻛ ـ ــﻞ ﺳـﻨــﺔ
ﻟﻜﺎﺗﺐ "أﻓﻀﻞ رواﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﻮرة ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ"،
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻗﻴﻤﺘﻪ
 50أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ وﺗﻔﺘﺢ
ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ أﺑﻮاب اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ
اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﻌــﺎم  2019ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﺋﺮة أرﺑﻊ ﻧﺴﺎء.
ﻫﺬه ّ
ورﺷﺤﺖ اﻟﺮواﺋﻴﺔ واﻟﺸﺎﻋﺮة
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎرﻏ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺖ آﺗـ ـ ـ ــﻮود
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـ ـﺒ ــﻖ أن ﻧ ــﺎﻟ ــﺖ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
"ﺑـ ــﻮﻛـ ــﺮ" ،ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﻋ ــﻦ "ذي
ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﺘــﺎﻣ ـﻨ ـﺘــﺲ" وﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺘ ـﻤــﺔ
ً
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺟﺪا ﻟـ "ذي ﻫﺎﻧﺪﻣﺎﻳﺪز
ﺗ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻞ" اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮوي ﺗـ ـﺤ ــﻮل
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺟﻠﻌﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻨﺴﺎء.
وﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺗﺸﻴﻐﻮزي
أوﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺸ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻊ "ان أورﻛﺴﺘﺮا أوف
ﻣــﺎﻳ ـﻨــﻮرﻳ ـﺘ ـﻴــﺰ" اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺤــﻮر

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـﺼ ــﺔ ﻣ ــﺮﺑ ــﻲ دﺟ ـ ـ ــﺎج ﻓــﻲ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺻـﻐـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻧـﻴـﺠـﻴــﺮﻳــﺎ.
وﻗﺪ وﺻﻒ أﻓﻮا ﻫﻴﺮش اﻟﻌﻀﻮ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻠﺤﻤﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻳﺨﻔﻖ
اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻬﺎ" ،ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ّ
أن رﺷــﺢ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2015
وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎردﻳﻦ
إﻳﻔﺎرﻳﺴﺘﻮ ﻣﻊ رواﻳﺘﻬﺎ "ﻏﻴﺮل،
وﻳ ـﻤــﺎن ،آذر" اﻟـﺘــﻲ ﺗ ــﺮوي ﺣﻴﺎة
ﻋﺎﺋﻼت ﺳﻮد ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﺗـ ـﺸ ــﺎرك اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻟــﻮﺳــﻲ
إﻟـ ـﻤ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎق ﻣ ــﻊ رواﻳـ ــﺔ
"داﻛﺴﻲ ،ﻧﻴﻮﺑﺮﻳﺒﻮرت" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ أﻟﻒ ﺻﻔﺤﺔ وﺗﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨــﺎﺟــﺎة ﻓــﺮدﻳــﺔ ﻟــﺮﺑــﺔ ﻣ ـﻨــﺰل ﻓﻲ
ّ
أوﻫﺎﻳﻮ .وﻳﺴﻠﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺤﻨﻖ".
ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻴﺮت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ً
أﻟـ ــﻒ ﺷ ـﻔ ــﻖ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎﺑــﺎ
ﻟﻠﻘﺮاء ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻊ ﻛ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻬ ــﺎ "10
ﻣﻴﻨﺘﺲ  38ﺳﻴﻜﻨﺪس إن ذﻳﺲ
ﺳﺘﺮﻳﻨﺞ وورﻟــﺪ" ﺣــﻮل ذﻛﺮﻳﺎت
ﻣﻮﻣﺲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
)أ ف ب(

ﻣﺴﻘﻂ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ دﻣﺸﻖ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎرة آﺛﺎر ﺳﻮرﻳﺔ
وﻗـﻌــﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤــﺎن وﺳــﻮرﻳــﺔ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺗﻘﻀﻲ ﺑــﺈﻋــﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻶﺛﺎر
واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.
وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮري ﻣﺤﻤﺪ
اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ رأس وﻓﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،وأﻛﺪ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻹﻋﺎرة
ﺗﺄﺗﻲ "ﺑﻐﺮض اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺼﻮن ،وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺟﻤﺎل
اﻟﻤﻮﺳﻮي ﺗﺄﻛﻴﺪه أن "ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻔﻆ وﺻﻮن اﻟﻠﻘﻰ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻷزﻣــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ ذات
اﻟﻤﺪﻟﻮل واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺴﺪ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺗﺠﺴﺪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻹرث اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻴﺲ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء".
وﺗﻀﻢ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﻨﻮزا ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺣﻘﺒﺎت اﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ
واﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻴﻦ ،ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻛﻨﺎﺋﺲ وﻗﻼع ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﺛﺎﻧﻲ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ً
ﻗﺒﻞ أن "ﺗﺠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ" ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻨﺰاع ،وﻓﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗﻀﺮرت ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎرك واﻟﻘﺼﻒ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻋـﻤــﺎل اﻟﺴﺮﻗﺔ
واﻟﻨﻬﺐ.
وأدرﺟ ــﺖ "اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ"  6ﻣــﻮاﻗــﻊ أﺛــﺮﻳــﺔ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺮاث اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ دﻣﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮب ،وﺑﺼﺮى اﻟﺸﺎم ،وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )وﺳــﻂ( اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺿﺮار ﻛﺒﻴﺮة ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت "داﻋﺶ"
اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
)أ ف ب(
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ل
ط
ر
ل
ي
ن
ه

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﱟ
ﻣﻦ  10أﺣــﺮف وﻫــﻲ اﺳــﻢ ﻣﻐﻦ ﺳــﻮري ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻧﺠﻢ ﺳﺘﺎر أﻛﺎدﻳﻤﻲ .7

ر
ت
ي
ل
ج
س
ل
ج
ب

ج
ا
ل
ا
ع
ل
ا
ن
ن

ن ف ي
ا
ر ي خ و
ا ض ي
ق
ق ف ن ي
ض م ي ر
خ ب ر ف
د ص ح ة
س ي ة ص
د م ش ق
ﺻﺤﺔ
زﻣﻦ
ذﻫﺐ
دﻟﻴﻞ
ﻗﺎﺿﻲ

ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻓﻲ
ﺿﻤﻴﺮ
ﻓﻦ
ﺧﺒﺮ

ًﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

أﻓﻘﻴﺎ:

 – 1ﻣﻐﻨﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 2رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ راﺣﻞ.
 – 3ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺑﺮي – ﻋﻤﻠﺔ أوروﺑﻴﺔ –
رﻳﺢ ﻃﻴﺒﺔ.
 – 4أﺣﻀﺮ – ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻴﺺ – ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻣﺾ واﻟﺤﻠﻮ.
 – 5أﺣﺮف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ – ﻃﻠﻖ اﻟﻮﺟﻪ.
 – 6ﻳﻠﺪﻏﻮن – ّ ﻳﺴﺪ اﻟﺤﻔﺮة.
 – 7ﺿﻌﻒ ورق – ورم ّ
ﺣﺎر ﻓﻲ ﻃﺮف
اﻹﺻﺒﻊ – ﻧﺠﺎ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ.
 – 8ﻣــﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ – ﻣﻘﺪار
– ﺟﺎع.
 – 9ﻳﻘﻨﻂ – اﻟﺤﻤﻞ.
ً
 – 10ﺳ ـﻨــﻮر – ﻣ ــﺎ ﻳــﻮﺿــﻊ ﺗــﺄﻣـﻴـﻨــﺎ
ﻟﻠﺪﻳﻦ – ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو أﺣﺪﺛﻪ.

ّ
ﻣﺼﻮرة ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ
 – 1ﻣﺨﺘﺮع ﺷﺮاﺋﻂ
راﺣﻞ وﺿﻊ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﺗﺎن ﺗﺎن وﻣﻴﻠﻮ.
 – 2ﺑـ ـﻠ ــﺪة ﻣـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻫ ــﺎ ﻫ ــﺰم
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻲ.
 – 3ﺷـﺤــﻢ – ﻣـﻀـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﻨﺪي – ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ.
 – 4ﻳﻌﺒﺮ – ّ
ﺟﻬﺰ ّ
وﻫﻴﺄ – ﻻ ﻳﺒﺎح ﺑﻪ.
 – 5أﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮر – ﺣﺎﻓﻆ وﺻﺎﺋﻦ.
 – 6ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﺮب.
 – 7ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم – ﺟﺮى اﻟﻤﺎء.
 – 8آﺧﺮ اﻟﺪواء – ﺻﻮت اﻻﻧﻔﺠﺎر – ﺟﺎد.
 – 9ﺷــﺮس ﺧﻠﻘﻪ – ﺣــﺮف ﻧﺎﺗﺊ ﻣﻦ
اﻟﺸﻲء – اﻫﺘﺰ وﺗﺤﺮك.
 – 10إﺳــﻢ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻣﻠﻮك
اﻧﻜﻠﺘﺮا – وﻻﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 – 11ﻣﺨﺮج ﻣﺼﺮي راﺣﻞ.

3
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اﻧﻄﻼق
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﻘﺮ

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

ﻓﻠﻚ

sudoku
6

2

اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﻄﻞ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ آ ﻓــﺎق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺒﺮع
ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻌﺪك اﻟﻔﻠﻚ ﺑﺄوﻗﺎت ﺳﻌﻴﺪة وﺑﺤﺐ ﺟﺪﻳﺪ
ً
إن ﻛﻨﺖ ﺧﺎﻟﻴﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻮﻋﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

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

tawabil@aljarida●com

10

11

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ وﺧﻔﻒ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ﻟﻚ اﻧﺰﻋﺎﺟﺎ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ.
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﻣـ ـﻨ ــﻚ اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﺑـﺼـﺤـﺘــﻚ
واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﺟﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ وﺳﻂ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺧﻼﻓﺎت
ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻘﺔ ﻃﻴﺒﺔ واﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻫﻮ أﻓﻀﻞ رﻓﻴﻖ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﺄدﻳﺔ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ
ﺧﻼف ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻗﺎﺋﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﺠﺪي

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء وﺗﺸﺮﻋﻮن
ﻓﻲ اﻻﻧﻄﻼق ﺑﻪ.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺸ ـﻌــﺮ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺎرب ودي ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻚ ﻳــﺮﻳــﺢ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ وﻳﻔﺮح ﻗﻠﺒﻚ.
ً
ّ
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻜﻒ اﻟﻘﻨﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺤﺪود ﻣﻌﻬﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻋﻤﻞ ﺑﺘﻜﺘﻢ وﻫــﺪوء ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺘﺎر ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي
ﻧﺰاع ﻣﻘﺒﻞ.
ً
ً
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﻘـﻀــﻲ ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻣ ــﻼ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺎ ﺑــﺎﻟــﺮوﻣــﺎﻧـﺴـﻴــﺔ
واﻟﺤﻈﻮظ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ وﺗﻌﺎﺗﺐ
أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ وإﻻ ﻋﻘﺪت
اﻷﻣﻮر.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺣــﺎذر اﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎدات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ
رﻓﻴﻖ ﻋﻤﺮك.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ّ
ﻳﺠﺮك أﺣﺪﻫﻢ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻻ
ً
ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻴﻤﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :

اﻟﺪﻟﻮ

6

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

7

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻚ وﻣﻮاﻗﻔﻚ وﺧﻴﺎراﺗﻚ
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮك.
ً
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗـﺨــﻂ ﺑﻌﺾ اﻷﺧ ـﻄــﺎء اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺳﺎﻣﺢ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻷن ﻗﻠﺒﻪ أﺑﻴﺾ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت ﻣﺤﻴﻄﻚ وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺪوات.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﺑﻜﻚ ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ
ﻣﻌﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻣﻮر واﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ ﻓﻜﺮك.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :اﺑـﺘـﻌــﺪ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻄــﺮف واﺧ ـﺘــﺮ اﻻﻋ ـﺘ ــﺪال ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

8
9
10

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺑـﻌــﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺨــﺪاع
ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺣﺬرك ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﻜــﻮن ﺟﺎذﺑﻴﺘﻚ اﻟـﻴــﻮم ﺑــﺎﻫــﺮة وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
إﻋﺠﺎب اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻔﺮح ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ً
وﻋﺪا أراح أﻓﺮادﻫﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﻨـﺴـﺠــﻢ ﻣ ــﻊ ذاﺗـ ــﻚ وﺗـﺸـﻌــﺮ أﻧ ــﻚ ﻗـ ــﺎدر ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺒﺪو ﺳﻌﻴﺪا ﻷن ﻋﻼﻗﺘﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺑﻌﺾ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ً
ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن وﻻ ﺗﻈﻬﺮ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻚ.
ً
ً
ّ
ﺗﺘﻌﺮ ض ﻻ ﺑـﺘــﺰاز ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﻜﻦ ﻣﺴﻴﻄﺮا
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﻗــﺪ
ﻣﺸﺎﻋﺮك.
ﻋﻠﻰ
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻐﻀﺐ واﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ﻛﻤﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺘﺎﺣﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ّ
ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺰﻣﻼء
وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺪع اﻟﻐﻴﺮة ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻋﺘﻤﺪ
اﻟﺘﻔﻬﻢ واﻟﺤﻮار.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻫ ـﻨــﺎك ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣ ــﻊ أﺣــﺪ
ً
ً
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻜﻦ ﻟﻄﻴﻔﺎ وﻣﺮﻧﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ً
 ١٣٢ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻓﻲ »اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب«

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن دﺷﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ – ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻓﻦ« ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
»أﻓﻼم ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ«.

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻨﻬﺎض
ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ

ﺗﺤﺖ ﺷـﻌــﺎر "أﻓ ــﻼم ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ" ،ﺑﺪأت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟـﺸـﺒــﺎب ،اﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
"ﻓ ــﻦ" اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ودﻋ ــﻢ اﻟﻔﻦ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  18 -13اﻟﺠﺎري ﺑﺤﻀﻮر
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺪراﻣﺎ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ً
ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم 132
ً
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻣﻦ  39دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮاء ﺗﻮﺣﻲ
ﺑــﺄﻧـﻨــﺎ داﺧ ــﻞ ﻋــﺎﻟــﻢ ﺳـﺤــﺮي ﺑــﺪﻳــﻊ،
ﻓﻤﻠﺼﻘﺎت اﻷﻓﻼم ﺑﺄﺣﺠﺎم ﺿﺨﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻒ
اﻟﻀﻴﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎدة اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟ ــﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ،وﺑﻤﺠﺮد
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ،
ﺣﻴﺚ أﻣﺎﻛﻦ اﻟــﻮرش اﻟﻤﻔﺘﺮض ان
ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ اﻷﻃـﻔــﺎل واﻟﺼﻐﺎر وﻗﺪ
ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺠﺴﻤﺎت ﻟﻘﻄﺎر وﻣـﻨــﺰل ﺧﺸﺒﻲ،
وأﺧ ـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎف ﻳﻘﺒﻊ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح
وﻗﺪ ازدان ﺑﺈﺿﺎءة ﻣﺒﻬﺠﺔ ﺷﻜﻠﺖ
ﻟ ــﻮﺣ ــﺎت ﺛــﻼﺛ ـﻴــﺔ اﻷﺑـ ـﻌ ــﺎد ﻟـﺸـﻌــﺎر
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
وﺷـﻬــﺪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎح ﺣﻀﻮر
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ،
وﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،أﺑﺮزﻫﻢ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻞ،
واﻟﺴﻮري ﺑﺎﺳﻞ ﺧﻴﺎط ،واﻟﺴﻌﻮدي
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻤــﺮ ،واﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺔ اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻧ ـﺠــﻮم
اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻳﺮاﻓﻘﻬﻢ اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻤﺨﺮج
اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ـﺒــﻲ،
واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻧﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﺪ،
واﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺴﺮي
ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﻨﺪي ﺟﻮﻟﻴﺎن

ﻛﺎرﻳﻨﻐﺘﻮن ،واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻮان ﺳﻠﻤﻮن ،واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺸﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ.
واﺳﺘﻀﺎف اﻟﺤﻔﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ دﻳﻤﺎ ﺑﻴﺎﻋﺔ ،واﻟﻤﻤﺜﻠﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺘﻴﻦ ﺷﻴﺮي ﻋﺎدل ،وﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻋــﻮض ،واﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎدل
ﻋﻮض.

اﻟﻔﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
وﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻟـﺤـﻔــﻞ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ،أﻛــﺪت ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ
"ﻓـ ــﻦ" ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟﺸﻴﺨﺔ
ﺟ ــﻮاﻫ ــﺮ اﻟـﻘــﺎﺳـﻤــﻲ أن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
ً
ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮره وﺗﻤﻴﺰه ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﺎم ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ،ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺸﺎرﻗﺔ،
ودﻋﻢ ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺟﻮاﻫﺮ
اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﺸــﺆون اﻷﺳ ـ ــﺮة ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن دورة
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ وﺷﻌﺎرﻫﺎ،
ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ،وﺑﺄﻋﺪاد اﻷﻓﻼم
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻀــﺎﻋـﻔــﺖ ﺛــﻼث
ﻣﺮات ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ" :ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه
ﻣ ــﻦ إﻗـ ـﺒ ــﺎل ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋـﻠــﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ دورة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم،
ّ
ﻳ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ أن ﺛـﻘـﺘـﻨــﺎ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺔ واﻟـ ــﻮاﻋـ ــﺪة ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻲ
ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻳﻮم أﻋﻠﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎت ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ً
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم 2019
ﺳﻠﻄﺎن أﻧﻪ
ً
ﺳ ـﻴ ـﺼ ـﺒ ــﺢ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﺟـ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻣــﻦ
ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟ ـﻬ ــﺎدف إﻟــﻰ
ﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻬﺎض
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".

اﻟﻌﻘﻞ :ﺑﺪأﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺮواد
أﻋــﺮب اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه إﻟﻰ
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ "ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻷن أﻛﻮن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ،
وﺗﻜﺮﻳﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺟﻮاﻫﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ".

اﻟﺸﺎﻋﺮة واﻟﻤﺨﺮﺟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻧﺠﻮم اﻟﻐﺎﻧﻢ

ﻋﺮوض وﻓﺌﺎت وﺟﻮاﺋﺰ
ً
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟـ  1454ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻣﻦ  86دوﻟﺔ،
ً
ً
اﺧﺘﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ  132ﻓﻴﻠﻤﺎ  ،إذ ﺳﻴﻌﺮض  12ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟــﻰ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،و 75ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،و 7ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ دول
ّ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﺒﻊ،
وﻫﻲ :أﻓﻼم ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وأﻓﻼم ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة،
وأﻓﻼم دوﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،وأﻓﻼم اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ،وأﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ،
وأﻓﻼم رواﺋﻴﺔ ،وأﻓﻼم ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﻳـﻨـﻈــﻢ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺎت اﻟ ـﺤــﻮارﻳــﺔ وورش
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺗﺘﻨﺎول ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،واﻟﺮﺳﻢ،
وأﺿــﺎﻓــﺖ" :ﻧﺤﺘﻔﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ ،إﻣـ ــﺎرة اﻟـﻌـﻠــﻢ واﻟ ـﻨــﻮر
واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺖ ﻟـﻘــﺐ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،2019
وﻻ ﺷﻚ أن ﻧﻴﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻳﻤﻨﺢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ ﻟﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
وﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧ ــﺎص اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣﻨﻬﺎ"،

ﻣﻨﺼﺔ واﻋﺪة
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺎﻋــﺮة

ُ
وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﺑ ـﻌــﺪد ﻣــﻦ ورش اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض.
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أن ﻋﺪد اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺑﻮاﻗﻊ  3ﻣــﺮات ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ ،ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺻﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ً
ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاﺋﺰ ّ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎرة ﻣﻴﻨﻲ ﻛﻮﺑﺮ.
واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺔ اﻹﻣـ ــﺎراﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻧ ـﺠــﻮم
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ إن "اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ
ّ
ﻛﻞ ﻋﺎم أﻧﻪ ﻣﻨﺼﺔ واﻋﺪة وﻣﻬﻤﺔ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻷﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة إﻟ ــﻰ
آﻓ ــﺎق اﻹﺑـ ــﺪاع واﻛـﺘـﺸــﺎف اﻟﺠﻤﺎل
ﻓــﻲ أﺑـﺴــﻂ اﻷﺷ ـﻴــﺎء واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة" ،ﻓﻲ وﻗﺖ ذﻛﺮ

»ﺳﺠﻼت اﻟﻘﻂ اﻟﺮﺣﺎل« ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن

وأﺿﺎف اﻟﻌﻘﻞ" :ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻷن ﻳﻜﻮن
ً
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺮاك ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ  25ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﻴﻮم وﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ً
ﻋﺎم  ،2019أﺷﻌﺮ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻧﺎﺳﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ
ﻧﺸﺎﻫﺪه اﻟﻴﻮم ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ
اﻟﻀﺨﻢ ،ﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺮواد".

اﻓﺘﺘﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
اﻟـ ــﺮواﺋـ ــﻲ "ﺳـ ـﺠ ــﻼت اﻟ ـﻘ ــﻂ اﻟـ ــﺮﺣـ ــﺎل" ﻟـﻠـﻤـﺨــﺮج
ﻛﻮﻳﺸﻴﺮو ﻣﻴﻜﻲ ،وﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻨﻮان
اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫﻴﺮو ارﻳﻜﺎوا،
وﻳﺮوي ﻗﺼﺔ اﻟﺒﻄﻞ "ﺳﺎﺗﻮرو" ،اﻟﺬي ﻳﻌﺜﺮ ﻓﻲ
رﺣـﻠــﺔ ﺑﺤﺜﻪ ﻋــﻦ ﻣ ــﺄوى ﻟﻘﻄﺘﻪ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮدة ﻋﻠﻰ

ﻧﻮال وﺻﻘﺮ واﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض  5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻧﻮال

ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ "ﻗ ــﺮرﻧ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
ً
ً
اﻟ ـ ــﺪورة أن ﻧـﻨـﻈــﻢ ﻛ ــﺮﻧ ـﻔ ــﺎﻻ ﻓـﻨـﻴــﺎ
ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل اﻷﻳ ـﺘ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ".

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﺗ ـﺸــﺎرك اﻟـﻤـﻄــﺮﺑــﺔ ﻧ ــﻮال ﻓــﻲ إﺣ ـﻴــﺎء ﺣـﻔــﻞ ﻏـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎض ،ﻣــﻊ اﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ راﺑــﺢ ﺻﻘﺮ وﻣــﺎﺟــﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس
وإﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎرك ،وأﻣ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ،ﻳ ــﻮم اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء 5
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ً
وﺳﻴﻘﺪم ﺻﻘﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻴﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﺧﻼص ،وﻗﺎﻟﻮا اﻟﺤﺐ ،وﺑﻐﻴﺮ أﺳﻠﻮﺑﻲ"،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺤﺮص ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻔﻼﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻐـﻨــﺎء ﺑــﺎﻟـﻌــﻮد ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳ ـﺸــﺎرك اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻨﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
و"وش ﺗـﻘــﻮل" ،و"ﺧــﻮش
"ﻧﺎﻗﺼﻚ ﺷــﻲ" ،و"ﻟـﺒــﻰ ﺟﺒﻴﻨﻚ"ِ ،
واﺣﺪ" ،و"اﻟﺤﺎﺟﺔ" ،و"ﻣﺴﻴﺮ" ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎرك اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻣﻴﻤﺔ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ
أﻏﺎﻧﻴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ "إذا ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻲ" ،و"ﺧﺎﻃﺮك" ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﻨﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺒﺎرك ﻓﻘﺪ ﻃﺮح ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻟﺒﻮﻣﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮان "ﻋﻨﺪي أﺣـﻠــﻰ" ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﻟﺤﺎن ﺳﻬﻢ ،ﻣﻨﻬﺎ "ﻓﺎرﻗﺘﻚ اﻟﺴﺒﺖ" ،و"أﻗﺮو ﻋﻠﻴﻪ" ،و"ﻳﺎ
ﻣﺘﺴﻴﺪ" ،و"ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ" ،و"ﻻ ﺗﻤﺎدى اﻟﺸﻮق".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﻔﻼت اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﻧﻮال ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ "ﻣﻮﺳﻢ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض" ،ﺑﻠﻴﻠﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻨـﻔــﺮدة ﺑــﺎﻟـﺤــﻲ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ،ﻓــﻲ 30
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﺗﺄﻟﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي أﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻼت "ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺴﻮدة" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻃﻼل ﻣﺪاح ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻔﻼت ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ
"ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻮﻋﻠﻲ".

ﺧﻄﻮط ﺗﻘﻮده إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻴﻪ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻚ.
وﻋﺮض ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
"ﺗﺤﻠﻮا ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ" ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ ﺟــﻮان ﺳﻠﻤﻮن،
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪة
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻳﻮﻣﻴﺎت اﻷﺷـﺨــﺎص ﻣــﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺸﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻋـﻠــﻲ ،ﺿﻴﻒ ﺣﻔﻞ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎح" :أﻧــﺎ
ﻣـﻤـﺘــﻦ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﺑ ــﺄن أﻛ ــﻮن
أﺣــﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮان ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﻮن
ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺎدﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ،ﻗ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ" :ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﺮون
أﻋـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗﺮﻳﺘﺸﺮ ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ،
ً
وﻫ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻴ ــﺐ واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻣـ ــﻦ ﺑـﻴــﻦ
 50.000ﻃ ـﻔــﻞ ،وﻟـﻜـﻨــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻔ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺎوزت اﻷﻟ ـ ــﻢ واﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﺠــﺰ وﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺠــﺎﻋــﺔ
ً
ﻷﻛ ـ ـ ــﻮن ﺟ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮح اﻟ ـﻨ ــﺎس
وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ".

ﻧﻮر ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
•

ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ،
ﻓــﻲ ﺑ ــﺎﻛ ــﻮرة ﺗـﺠــﺮﺑـﺘــﻪ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣ ـﺸــﺮوع دراﻣ ــﻲ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮﺿﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻧــﻮر ،ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء آﺧــﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺗﺸﺎرك ﺑﻪ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧ ــﻪ رﺑـﻤــﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻔﻬﺎ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟــﺪﺧــﻮل ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ
دراﻣﻴﻴﻦ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن ،واﻵﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟــﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺤﻴﻦ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وآﺛﺮت ﻧﻮر ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺧﺎﺻﺔ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
أﻛــﺪت ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ،ﻣﻊ
ﺗﺄﺟﻴﻞ أي ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪال.

ﻧﻮر

اﻟﻬﻨﺪال واﻟﺤﺴﺎوي ﻗﺪﻣﺎ ورﺷﺔ »أدوات اﻟﺴﺮد«
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻧﺎدي ﻫﻴﺒﺎﺗﻴﺎ
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ورﺷﺔ
"أدوات اﻟﺴﺮد واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي" ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﺮدﻳ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ وﻧـ ــﺎدي
ﻫـﻴـﺒــﺎﺗـﻴــﺎ ،وﻗ ــﺪم اﻟــﻮرﺷــﺔ ﻣــﺆﺳـﺴــﺎ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪال ،واﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻫﺪﻳﻞ
اﻟﺤﺴﺎوي.
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ،ﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪال إن "ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮ
ﺳ ــﺮدﻳ ــﺎت ﺗ ــﺄﺳ ــﺲ ﻋ ــﺎم  ،2015ﺑ ـﺠ ـﻬــﻮد ﻣــﻦ
اﻟ ــﺮواﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻫ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎوي واﻟـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺪ ﻓـﻬــﺪ
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪال ،وﻳ ـﻬــﺪف اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮ إﻟ ــﻰ ﺧـﻠــﻖ ﻧــﻮع
ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻤـﺜـﻠــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺼــﺔ واﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ
وﺷﺘﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ
ﻫﺬا اﻻﺳﻢ".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﺸﺎط ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ إ ﻧـﺠــﺎز ﻧﻘﺪي ﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﺮﺑﻲ،
وﻣﻦ ﺧﻼل دورات وورش ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﺎﺑﻊ" :ورﺷﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ،وﻧﺎدي

ﻫ ـﻴ ـﺒــﺎﺗ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺮاء ة ،ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻋـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻻﺧﻮة اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ أول أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري،
وﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ".
وأردف" :ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺳـﻨـﻜـﺘـﻔــﻲ ﺑــﺎﻟـﻠـﻘــﺎء ات
اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻼﻃـ ـ ــﻼع ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺎ أﻧ ـ ـﺠـ ــﺰه
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ ،واﻟﻬﺪف ﺧﻠﻖ
وﻋ ــﻲ ﺑـ ــﺄدوات اﻟـﻨـﻘــﺪ وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟـﺴــﺮدي
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗ ـﻨــﺎول اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺴــﺮدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـﻘــﺮاء ة ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻠ ــﻖ وﻋ ــﻲ
واﻫﺘﻤﺎم ﻟﻬﺬه اﻷﻓﻜﺎر ،واﻟــﻮرش ،واﻟﻠﻘﺎء ات
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﻮﻋﻴﺔ أﻛﺒﺮ
ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ".

اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
وﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻫﻞ ﻳﺼﻌﺐ
اﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ،أﺟﺎب اﻟﻬﻨﺪال" :اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ وإدراﻛﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﺤﺘﻮي
أو ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻨﻘﺪ وﺑﺄدواﺗﻪ

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم،
وﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ،ﻷن ﻫﺬا
اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ،
وﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وﻫﻨﺎك ﻧﺼﻮص
ﻛﺜﻴﺮة إﻟــﻰ اﻵن ﺗﺘﻨﺎول ﻧﻘﺪﻳﺎ ،وذﻟــﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ إدراك ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ".

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﺮدي

ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪال
وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وﻣﺪارﺳﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ أي ﺗﺠﺎذﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ".

ﻫﺪﻳﻞ اﻟﺤﺴﺎوي
وﺑﻴﻦ أن "اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ
اﻟﻨﺺ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ،دون أي أﺣﻜﺎم ،واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﺟـﺘـﻬــﺎدات ،وأﻳـﻀــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪه اﻟﻜﺎﺗﺐ،

ﺧﺒﺮﻳﺎت
»ﻓﻴﺪﻳﻮ« اﻟﻘﺼﺒﻲ
واﻟﺴﺪﺣﺎن ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت

ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺪﺣﺎن ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن
اﻟﺴﻌﻮدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺒﻲ،
ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ ﺻﻨﺎع
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
"ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎض" ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺠﻤﲔ
اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ،ووﺻﻠﺖ ﺑﻬﻤﺎ
إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﻀﺎء.
وأﺛﺎر اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻮل ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﻨﺠﻤﲔ ،إذ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﺪﺣﺎن
وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﻔﻞ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﻘﻒ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﺒﻲ وﻳﻨﺎدﻳﻪ
ً
ﻗﺎﺋﻼ" :أﺑﻮ راﻛﺎن "اﻟﻘﺼﺒﻲ"..
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ" ،ﻟﻴﻠﺒﻲ
اﻟﻘﺼﺒﻲ اﻟﻨﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر،
ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ أدﺧﻞ اﻟﺴﺮور
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب ﻣﺤﺒﻲ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ.

ﺑﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن رﻏﻢ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ

ﻓﻲ أول رد رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﻮر اﳌﻄﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﻮﺳﻲ ،ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻟﻨﺪن رﻏﻢ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ،أﺻﺪر
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻗﺮار ﺿﺪ
اﳌﻄﺮﺑﺔ »ﺑﻮﺳﻲ« ،ﳌﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ وﻋﺪم ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد،
ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة
ﺿﺪﻫﺎ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ
ﺑﻮﺳﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻹﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺟﻨﻴﻪ ،دون رﺻﻴﺪ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ
ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
و ١٠٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻴﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ ١٥
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﺿﺪ ﺑﻮﺳﻲ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﺧﻴﺮﴽ
ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ  ٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻧﻈﺮﴽ
إﻟﻰ إﺻﺪارﻫﺎ ﺷﻴﻜﴼ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ١٠ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻟﻴﺼﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة
ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻴﻜﺎت
ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٧ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ،إﻟﻰ
ﺣﺒﺲ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.

وﻓﺎة اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻧﺠﻮى ﻋﻠﻮان

ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﺎ ﺑﻌﺪه«
وأﻛﺪت ﻧﻮر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻲ
أول ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻪ ،رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻔﻴﻠﻢ "ﻳﺎ ﺑﻌﺪه" ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،واﻟــﺬي ﻓﺘﺢ "ﺷﻬﻴﺘﻬﺎ"
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ -ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ -ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2013
اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ
ﺑﻌﻨﻮان "ﺷﺮﻳﻔﺔ".
وﺗﻌﺪ أوﻟﻰ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل "ﻳﺎ ﺑﻌﺪه"
ﻣﻊ أﺳﻤﻬﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻏﺪﻳﺮ اﻟﺴﺒﺘﻲ وﻧﻮر اﻟﻐﻨﺪور وﺑﺸﺎر
اﻟـﺸـﻄــﻲ واﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟ ـﺸ ــﺮاح ﻓــﻲ ﻧــﺺ ﻣــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﻋﻠﻴﺎء
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وإﺧــﺮاج ﻟﻮﻟﻮة ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،وﺟــﺮى ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻓﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ.

٢١

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ذﻛ ــﺮت اﻟــﺮواﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺤـﺴــﺎوي
أن اﻟــﻮرﺷــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺗــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ أدوات
اﻟﻨﻘﺪ اﻟ ـﺴــﺮدي ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﻟ ـﻘ ــﺎءات أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ،
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻷرﺑــﻊ أو ﺧﻤﺲ رواﻳ ــﺎت ،وﻣــﻦ اﻷﺷـﻴــﺎء اﻟﺘﻲ
أﻋ ـﻄ ـﻴــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ أدوات اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ اﻷدﺑـ ــﻲ،
وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎل ﻧﻘﺪي
ﻋﻦ رواﻳﺎت.

ّ
ﻏﻴﺐ اﳌﻮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻧﺠﻮى ﻋﻠﻮان ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع
ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﳌﺮض ،وأﻋﻠﻦ
ﻧﺒﺄ اﻟﻮﻓﺎة زﻣﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻳﺎرا ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﻗﺎﺋﻠﺔ» :اﳌﻤﺜﻠﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻧﺠﻮى ﻋﻠﻮان
ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻠﻪ ،أﻗﺪم ﻋﺰاﺋﻲ
اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻟﻜﻞ أﻫﻠﻬﺎ
واﻷﺻﺪﻗﺎء« .وﻣﻦ أﺷﻬﺮ
أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻧﺠﻮى ﻋﻠﻮان اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻧﻬﺎرات اﻟﺪﻓﻠﻲ«
ﻋﺎم  ،١٩٩٥اﻟﺬي ﺟﺴﺪت
ﻓﻴﻪ دور »ﻋﺎﻳﺪة« ،ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻌﺖ
ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻌﺪة أﻋﻤﺎل،
ﺑﻴﻨﻬﺎ» :ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن
اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ« ،وﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ
ﺑﻌﻨﻮان »زاﺋﺮة اﳌﺴﺎء«،
إﻟﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟﺘﻐﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ﻋﺎم ٢٠٠٤
ﺑﺪور »ﻟﻄﻴﻔﺔ« .وﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠٠٤ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﻋﺬراء اﻟﺠﺒﻞ« ،ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻋﺼﻲ
اﻟﺪﻣﻊ« ،و»أﻫﻞ اﻟﻐﺮام  ١و،«٢
و»ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻷﻳﺎم« ،و»ﻋﻨﺘﺮة
ﺑﻦ ﺷﺪاد« ،و»اﻻﺟﺘﻴﺎح«،
و»اﻟﻌﻘﺎب« ،واﺷﺘﻬﺮت ﻓﻲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪة أدوار،
آﺧﺮﻫﺎ »ﻣﻄﻠﻮب رﺟﺎل«،
و»اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻷوﻟﻲ«.
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دوليات

قمة سعودية ـ روسية ...واتفاقيات اقتصادية ونووية
• الملك سلمان :فرصة للوصول لتطابق سياسي • بوتين :تنسيقنا مهم الستقرار الشرق األوسط
عقدت بالرياض أمس قمة
سعودية -روسية بين الملك
سلمان بن عبدالعزيز والرئيس
فالديمير بوتين تناولت تعزيز
الصداقة وبحث توحيد الرؤى
للوصول إلى تطابق في
المواقف السياسية ،وأعلن
على هامشها إبرام عدة
اتفاقيات للتعاون بين البلدين
شملت عدة مجاالت من
بينها الطاقة النووية والنفط
والفضاء.

الرئيس
الفلسطيني يبدأ
زيارة للمملكة
اليوم

ً
في أول زيارة له منذ  12عاما
ووس ـ ــط ح ــدي ــث ع ــن تـمـكـنــه من
توسيع نفوذ بــاده بالمنطقة،
عقد الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ـي ــن لـ ـق ــاء ق ـم ــة مـ ــع ال ـعــاهــل
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عبدالعزيز وول ــي عـهــده األمير
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان تـ ـن ــاول ــت
م ـخ ـت ـل ــف أوجـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فــي
الرياض أمس.
ووصــف الملك سلمان ،عقب
جلسة المباحثات الرسمية مع
بــوتـيــن ،الـتــي تـنــاولــت الـتـعــاون
ال ـث ـنــائــي وال ـم ـل ـفــات اإلقـلـيـمـيــة،
بقصر الـيـمــامــة ،زي ــارة الرئيس
الــروســي بأنها «فــرصــة لتمتين
الصداقة والــوصــول إلــى تطابق
في الرؤى والمواقف السياسية».
وق ـ ـ ــال إن «االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بـيــن
ً
روس ـيــا والـسـعــوديــة خصوصا
في مجال الطاقة سيكون لها آثار
ً
إيجابية» ،مضيفا« :نتطلع للعمل
مع روسيا دومــا لتحقيق األمن
واالستقرار ومحاربة اإلرهاب».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ب ــوت ـي ــن إن
ً
ً
«روسـيــا تولي اهتماما خاصا،
لتطوير الـعــاقــات الثنائية مع
السعودية الممتدة ألكثر من 90
ً
ً
عاما» ،مؤكدا أن التبادل التجاري
بين البلدين ارتفع بمعدل %15
العام الماضي.
وأضاف أن «السعودية تلعب
ً
ً
دورا مـ ـح ــوري ــا فـ ــي مـجـمــوعــة
ً
العشرين» ،مؤكدا أن «التنسيق
الروسي والسعودي مهم لتأمين
االستقرار في الشرق األوسط».
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ،أق ـي ـم ــت
مراسم استقبال رسمية للرئيس
ال ــروس ــي ال ـ ــذي ي ـ ــزور الـمـمـلـكــة
بصحبة وفد كبير لتوقيع عدة
اتفاقيات تعاون تشمل مجاالت
الطاقة والصناعة والفضاء.
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـل ـم ــت
«الجريدة» ،من مصدر دبلوماسي
إيـ ــرانـ ــي ،أن ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
سيعرض على الرياض استضافة
موسكو أو سوتشي مباحثات
مباشرة بين مندوبين سعوديين
وإيــرانـيـيــن لحل الـخــافــات بين
البلدين.
وبـ ـع ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ي ـتــوجــه
بوتين اليوم إلى اإلمارات العربية

هادي يدعو متمردي
الجنوب إلى العودة للصواب

الملك سلمان مستقبال بوتين في قصر اليمامة بالرياض أمس
المتحدة حيث سيلتقي ولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد.

تطابق
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال وزيـ ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
السعودية عادل الجبير ،إن روسيا
دولة شريكة للمملكة« ،ونكن لها
ً
كــل االح ـت ــرام وال ـت ـقــديــر» ،مشيدا
بـعـمــق وث ـ ــراء ال ـتــاريــخ ال ــروس ــي،
على صعيد الثقافة والفن واإلبداع.
وأكد الجبير ،في بيان ،حرص
المملكة على بناء أفضل العالقات
مــع الشعب الــروســي ولـيــس فقط
ً
على مستوى القيادات ،موضحا
أن العالقات بين الرياض وموسكو
ش ـ ـهـ ــدت ن ـ ـمـ ــوا مـ ـلـ ـم ــوس ــا خ ــال

الـسـنــوات األرب ــع الماضية .وأكــد
ال ــوزي ــر أن «الـ ــريـ ــاض ومــوس ـكــو
يتطلعان إل ــى تكثيف الـعــاقــات
الثنائية ،ولديهما رؤية مشتركة
فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـن ـظــام ال ــدول ــي،
كما يهتمان بمبدأ سيادة الدول،
واحترام القوانين الدولية ،وعدم
التدخل في شؤون الدول االخرى،
إضافة إلى تطابق وجهتي النظر
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،
وك ــذل ــك اإلرادة ال ـم ـش ـتــركــة لحل
ً
األزمــة السورية سلميا بناء على
قرارات مجلس االمن الدولي».
كما كشف الجبير أنه تم االتفاق
مع روسيا على تعزيز العالقات
ف ــي مـ ـج ــاالت ع ــدي ــدة م ـثــل األم ــن
ً
والفضاء والتعليم والطاقة ،مشددا
على أن البلدين يعمالن على توفير

سـ ــؤال ع ــن مــوعــد خـ ــروج م ـش ــروع الـطــائــرة
الروسية العربية لرجال األعمال إلى النور:
ً
«ف ــي ع ــام  2027ت ـقــري ـبــا» .وأضـ ـ ــاف« :ت ـقــدر
االسـتـثـمــارات حـتــى تنفيذ الـنـمــوذج ب ــ100
مليون دوالر .وإذا استطاع النموذج التحليق

في عام  2023فسينبغي علينا استثمار نحو
 93مليون دوالر منفردين أو مجتمعين».
وتــابــع ال ــوزي ــر ،قــائــا إن الـمـشــروع القــى
اهتماما من الرياض وأبوظبي ،وتعتبر دولة
اإلمارات سوق محتمال للطائرة.

سعيد :ال مجال لإلقصاء بتونس
مهما كانت درجة االختالف
بـعــد أن أظ ـه ــرت الـنـتــائــج
األولـيــة تحقيقه فــوزا كبيرا
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاسـيــة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،بـ ـ ـف ـ ــارق ك ـب ـيــر
عــن مـنــافـســه نـبـيــل ال ـقــروي،
قـ ـ ــال قـ ـي ــس سـ ـعـ ـي ــد ،أسـ ـت ــاذ
القانون الدستوري المتقاعد
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد
لالنتقال إلــى قصر قــرطــاج،
أمس ،إنه «ال مجال لإلقصاء
فــي تــونــس أي ــا كــانــت درجــة
االختالف».
وفــي أول رد فعل له عقب
إع ـ ــان ال ـن ـتــائــج ال ـت ـقــديــريــة
ليل األحــد  -االثنين ،وصف
سـ ـعـ ـي ــد فـ ـ ـ ـ ــوزه الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
بــ»الـثــورة في إطــار الشرعية
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة» ،وقـ ـ ـ ـ ــال فــي
مــؤتـمــر صـحــافــي« :ليطمئن
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع أن ـ ـ ـ ـ ــي سـ ــأح ـ ـمـ ــل
الرسالة واألمانة بكل صدق
واخالص».
كما بعث برسالة طمأنة
لـ ـلـ ـخ ــارج ف ــي ك ـل ـم ـت ــه ،فـيـمــا
يــرت ـبــط ب ــال ـت ــزام ــات تــونــس
الدولية مع شركائها ،مبينا
أن «ال ـ ــدول ـ ــة س ـت ـس ـت ـمــر فــي
قوانينها وتعهداتها الدولية.
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـي ـس ــت أش ـخ ــاص ــا،
ول ـي ـط ـم ـئــن ال ـك ـث ـي ــرون أن ـنــا
نعي ما نقول؛ ألننا نعرف ما
حجم المسؤولية وما معنى
الدولة».
واعـ ـ ـت ـ ــرف الـ ـ ـق ـ ــروي أم ــس
بهزيمته في جولة اإلعــادة،
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأ خـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــه وت ـ ـع ـ ـهـ ــد
بــدعـمــه .والـنـظــام السياسي

سعيد ّ
يقبل علم تونس وإلى جانبه زوجته إشراف شبل،
(رويترز)
عقب إعالن تقدمه مساء أمس األول
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال،
ال ي ـت ـعــدى ع ــدد األصـ ــوات
ال ـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا حــزب
حركة النهضة االسالمية
في االنتخابات التشريعية
 500ألف صوت ،ما منحها
أغلبية غير مريحة بواقع
 52مقعدا ،مقابل  38مقعدا
لمنافسه الحزب الليبرالي
«قلب تونس».
وتتمثل المخاوف ،التي
س ـب ـق ــت فـ ـ ــوز سـ ـعـ ـي ــد ،فــي
افتقاره إلى غطاء سياسي
واضح ،مما قد يجعله في
ع ــزل ــة بــالـقـصــر الــرئــاســي.
لـكــن الـنـتــائــج الـحــالـيــة قد
تعني الكثير في مستقبل
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
والبرلمان من جهة ،وبين
الرئيس ورئيس الحكومة
من جهة ثانية.

(رويترز)

االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي أسـ ـع ــار ال ـب ـتــرول
لخدمة المنتجين والمستهلكين.
وقام تعاون وثيق في السنوات
الـمــاضـيــة بـيــن ال ـس ـعــوديــة ،أكـبــر
مـنـتــج لـلـنـفــط ف ــي مـنـظـمــة أوب ــك
ّ
مصدر في العالم ،وروسيا
وأكبر
رغم أنها ليست من أعضاء منظمة
ال ـ ــدول ال ـم ـصــدرة لـلـنـفــط ،بـهــدف
خفض العرض على النفط سعيا
لرفع األسعار.
ومع انتهاء مدة التمديد األخير
لخفض اإلنتاج الذي قررته الدول
المنتجة الـ ــ 24فــي نـهــايــة مــارس
 ،2020يتوقع المحلل السياسي
ال ــروس ــي ف ـي ــودور لــوكـيــانــوف أن
ّ
تشكل هــذه المسألة «الـمــوضــوع
الــرئـيـســي ف ــي ال ـم ـح ــادث ــات» بين
بوتين والعاهل السعودي وولي
العهد.
ي ـ ــذك ـ ــر أن بـ ــوت ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـ ــان زار
ال ـس ـعــوديــة آخ ــر م ــرة ف ــي فـبــرايــر
 ،2007أم ـ ــا الـ ـع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي
فقد زار روسـيــا عــام  ،2017حيث
وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.

نووي وفضائي
وشـ ـه ــدت ال ـق ـمــة تــوق ـيــع عــدة
اتفاقيات بين الرياض وموسكو.

وأعـ ـل ــن رئ ـي ــس «روس أتـ ــوم»
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـط ــاق ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
اس ـت ـع ــداد شــرك ـتــه ل ـل ـت ـعــاون مع
شركاء من أميركا وأوروبا وآسيا
ل ـب ـنــاء مـحـطــة ل ـل ـطــاقــة ال ـنــوويــة
بالسعودية.
كما أعلن الصندوق الروسي
لالستثمارات المباشرة ،والشركة
السعودية للتنمية واالستثمار
ا لـ ـتـ ـقـ ـن ــي « ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة» TAQNIA
السعودية ،عن التعاون في مجال
الفضاء.

اتفاقيات ضخمة
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للصندوق الــروســي لالستثمار
المباشر ،كيريل ديميتريف ،أن
الصندوق وقع  14اتفاقية جديدة
مع عدد من الشركات السعودية،
بقيمة صفقات تتجاوز  3مليارات
دوالر.
وقـ ـ ــال دي ـم ـي ـتــريــف إن «قـيـمــة
االت ـ ـف ـ ــاق ـ ــات تـ ـبـ ـل ــغ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 3
ً
م ـل ـي ــارات دوالر حــال ـيــا وإح ــدى
ال ـشــركــات سـتـكــون مختصة في
صـنــاعــة الـنـفــط وستستثمر في
شــراكــة مــع أرام ـكــو إلن ـتــاج مــواد
هامة للشركات الروسية وأرامكو

وشـ ــركـ ــات ع ــدي ــدة أخ ـ ــرى ح ــول
العالم».

عباس وخان
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـص ــل
إلـ ـ ــى ال ـ ــري ـ ــاض ال ـ ـيـ ــوم ال ــرئ ـي ــس
الفلسطيني محمود عباس في
زيارة إلى المملكة يلتقي خاللها
العاهل السعودي وولي عهده.
وأك ـ ــد سـفـيــر دول ـ ــة فلسطين
لـ ــدى الـ ــريـ ــاض ب ـس ــام األغ ـ ـ ــا ،أن
«الزيارة رسالة واضحة ضد من
يحاول أن يشوه صورة العالقات
الفلسطينية السعودية المبنية
على االحترام المتبادل ،وتأكيد
على موقف المملكة الواضح من
الشعب الفلسطيني وقضيته».
وت ـت ــزام ــن الـ ــزيـ ــارة م ــع إقــامــة
مـ ـب ــاراة ال ـس ـعــوديــة وفـلـسـطـيــن،
ضـ ـم ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
ال ـمــؤه ـلــة ل ـم ــون ــدي ــال  2022في
قـطــر .ووص ـلــت بعثة المنتخب
السعودي األول لكرة القدم أمس
األول إل ــى الـضـفــة الـغــربـيــة ألول
مــرة فــي تــاريــخ المملكة تمهيدا
للمباراة.
(الرياض ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ً
ً
«الحرس» يستدرج إعالميا معارضا من فرنسا

ً
طهران تنشر صورا تظهر ثقبين في هيكل الناقلة «سابيتي»
●

فـ ــي ت ــون ــس ب ــرل ـم ــان ــي م ـع ــدل،
إذ ي ـفــوض ال ــدس ـت ــور سـلـطــات
واسعة لرئيس الحكومة التي
تشكلها األغـلـبـيــة ال ـفــائــزة في
ال ـب ــرل ـم ــان ،م ـقــابــل صــاحـيــات
مـحــدودة لرئيس الجمهورية،
لكنها مهمة.
وت ـش ـم ــل ت ـل ــك ال ـصــاح ـيــات
حصرا مجاالت الــدفــاع واألمــن
القومي والسياسة الخارجية،
بـ ـج ــان ــب مـ ـش ــاري ــع ال ـق ــوان ـي ــن
الـتــي يمكن أن يـتـقــدم بـهــا الــى
البرلمان.
لكن مع ذلك ،فإن الفوز الكبير
لـسـعـيــد بـنـسـبــة ت ـف ــوق  70في
ال ـم ـئــة م ــن م ـج ـمــوع األص ـ ــوات،
أي نحو  3ماليين صوت ،يلقي
بالضغط على البرلمان ،بسبب
حصوله على مشروعية شعبية
أوسـ ـ ــع ،م ـق ــارن ــة ب ـكــل األح ـ ــزاب
الفائزة بمقاعد.

وكالء الداخلية الخليجيون
يقرون «مكافحة اإلرهاب»

أفاد رئيس وفد الكويت وكيل
وزارة الداخلية الفريق عصام
النهام بأن وكالء وزراء الداخلية
بمجلس التعاون الخليجي
أقروا ،خالل اجتماع بمسقط،
ً
عددا من التوصيات ،أبرزها
تعزيز التعاون األمني الخليجي
لمكافحة اإلرهاب .وقال النهام
إن التوصيات تضمنت تعزيز
تعاون األمن السيبراني،
والتمرين المشترك لألجهزة
األمنية ،ومشروع الشبكة
األمنية .جاء ذلك في تصريح
أدلى النهام في ختام اللقاء
ً
التحضيري للوكالء ،تمهيدا
لالجتماع الـ 36لوزراء الداخلية
ً
الخليجيين غدا.

طائرة روسية  -إماراتية  -سعودية أسرع من الصوت في 2027
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسية،
دينيس مانتوروف ،أن عــام  2027سيشهد
ظهور طائرة نقل أسرع من الصوت بصناعة
روسية إماراتية سعودية مشتركة.
وق ــال م ــان ـت ــوروف ،أم ــس ،فــي إجــابــة عن

سلة أخبار

طهران  -ةديرجلا

•

ً
أصدر«الحرس الثوري» اإليراني ،أمس ،بيانا
أعلن فيه اعتقال المعارض روح الله زم ،مدير
قناة «آمد نيوز» على التلغرام بعد استدراجه
إلى داخل البالد.
واتـ ـه ــم «ال ـ ـح ـ ــرس» ،الـ ـمـ ـع ــارض ال ـم ـع ــروف
بنشاطه اإلعالمي وكشفه وثائق عن مسؤولي
النظام ،بالعمل «تحت إش ــراف االستخبارات
الفرنسية».
وأف ــاد بيان «الـحــرس» بــأن زام الــذي يعتقد
أنه كان يقيم في فرنسا ،اعتقل داخل البالد في
إطــار «عملية معقدة واحترافية» نفذها جهاز
استخباراته.
يأتي ذلك في وقت توقفت بشكل شبه نهائي
مـبــادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،
الهادفة لتهدئة التوتر االيراني ـ ـ األميركي عبر
انـقــاذ االت ـفــاق ال ـنــووي والـبـحــث فــي توسيعه
ليشمل هواجس واشنطن.
وك ــان مــاكــرون بــذل جـهــودا حثيثة ،انتهت
ً
أخيرا بالفشل ،لجمع الرئيسين االميركي دونالد
ترامب واإليــرانــي حسن روحاني خالل اعمال
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك
الشهر الماضي.

ولم يتضح إذا كان اعتقال روح الله زم ،رسالة
من «الحرس الثوري» لـ»انعاش ذاكــرة» باريس
على حد قول أحد المراقبين بضرورة استئناف
مبادرتها أو إذا كان محاولة من «الحرس» الذي
يسيطر عليه التيار المتشدد إلحراج روحاني
والتشويش على اتصاالت قد تكون متواصلة
بين فريق الحكومة الوسطية وباريس.
ً
على صعيد آخــر ،نشرت إيــران أمس صورا
تظهر ثقبين في هيكل ناقلة النفط «سابيتي»،
التي كانت ترفع العلم اإليراني عندما تعرضت
ل ـح ــادث غــامــض قـبــالــة ال ـســواحــل الـسـعــوديــة
الجمعة الماضية.
وتشير الصور إلى أن انفجارين منفصلين
وقعا على متن الناقلة قبالة سواحل مدينة جدة.
ويعود تاريخ الصور التي نشرتها شركة
ناقالت النفط الوطنية اإليرانية إلى أمس األول،
وتظهر ثقبين في الجانب األيمن من السفينة
ف ــوق سـطــح ال ـم ــاء .لـكــن شــركــة نــاقــات النفط
اإليرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت
إلى أن الهجوم تم من األراضي السعودية.
ّ
وقال مسؤول إيراني إن ناقلة النفط وصلت
إلى مضيق باب المندب أمس متوقعا وصولها
غضون
إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران في
ّ
ً
ّ
 9أيام ،ومشيرا إلى أن حمولتها كانت  140طنا

من النفط الـخــام .وتسبب الهجوم الــذي قالت
طـهــران إنــه ناجم عــن استهداف بصاروخين،
بتسرب النفط من الناقلة إلــى البحر األحمر،
قبل أن تتم السيطرة على الوضع.
وأمـ ــس األول ،أك ــد وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الخارجية السعودي عــادل الجبير أن الرواية
االي ــران ـي ــة ح ــول الـنــاقـلــة «غ ـيــر كــام ـلــة» ،داعـيــا
إلــى «الـتــريــث لمعرفة مــا حــدث قبل القفز إلى
استنتاجات».
وج ـ ــدد ال ـج ـب ـيــر ،أمـ ــس األول ،ال ـتــأك ـيــد أن
ً
«المملكة ال تنتهج مثل هذا السلوك أبــدا ،كما
أنها ليست الطريقة التي تعمل بها ،ولم يكن
هذا أسلوبها في السابق».
وك ــان ــت الـ ــريـ ــاض ن ـف ــت ال ـس ـب ــت ال ـمــاضــي
أي مــزاعــم بـشــأن ضـلــوعـهــا فــي الـهـجــوم على
«سابيتي» ،وقــالــت إنها تلقت استغاثة منها
لكنها أبحرت قبل اغاثتها وأغلقت أنظمة التتبع
اآللي ولم ترد على محاوالت االتصال بها.
يتم استهدافها
وهــذه أول سفينة إيرانية
ًً
منذ سلسلة هجمات طالت سفنا في الخليج
واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
كما اتهمت واشنطن طـهــران بــالـتــورط في
الهجوم على منشآت «شركة أرامكو» في المنطقة
الشرقية بالسعودية ،وهو أمر تنفيه إيران.

الحافالت العراقية ترفض نقل الزوار اإليرانيين
●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف أحــد مـســؤولــي مــواكــب ال ــزوار اإليــرانـيـيــن ألربـعـيــن اإلمــام
الحسين ،لـ «الجريدة» ،أن الزوار بدأوا يواجهون مشاكل متعددة بعد
دخولهم العراق ،أبرزها رفض سائقي الحافالت العراقية نقلهم بعد
عبورهم الحدود ،األمر الذي بدأ يؤدي الى تكدس عدد كبير منهم
على المعابر.
وأوضح المصدر أن اإليرانيين كانوا قد حجزوا عددا من الحافالت

ودفعوا مسبقا لنقلهم من الحدود الى كربالء والنجف كي ال يضطروا
إلــى دفــع عملة صعبة ،لكنهم فوجئوا بإبالغ بعض الشركات لهم
أن سائقيها أضربوا عن العمل أو يرفضون نقل اإليرانيين بحجج
مختلفة.
وقال إن المصرف المركزي اإليراني اتفق مع سبعة مصارف عراقية
لقبول بطاقات االئتمان المصرفية االيرانية وتبديل العملة االيرانية،
لكن خمسة من هذه المصارف انسحبت من االتفاقية في آخر لحظة
بسبب «مشاكل فنية» يعتقد اإليرانيون أن سببها الضغط األميركي.

دعا الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي ،كل من غرر به
للتمرد على مؤسسات الدولة
جنوبي البالد ،وفي العاصمة
المؤقتة عدن ،إلى «مراجعة
أعمالهم الطائشة ،والعودة
إلى جادة الصواب» .جاء ذلك
في كلمة وجهها هادي إلى
اليمنيين ،بمناسبة الذكرى
الـ 56لثورة  14أكتوبر ،1963
التي أنهت االحتالل البريطاني
لجنوب اليمن .في غضون ذلك،
قالت  4مصادر مطلعة ،إن
القوات السعودية تولت السيطرة
على عدن في إطار جهود إلنهاء
الصراع بين حكومة هادي
واالنفصاليين الجنوبيين.

المغرب :أزمة تضرب
االئتالف الحكومي

تعيش األغلبية الحكومية في
المغرب ،على وقع أزمة جديدة
بسبب حرب التصريحات
بين حزبي «العدالة والتنمية»
و«التجمع الوطني لألحرار»
المشارك في الحكومة .وتعود
أسباب األزمة إلى الجدل الذي
أثاره قائد االئتالف سعد الدين
العثماني ،في لقاء حزبي،
السبت الماضي ،والتي تباهى
ً
فيها بكون حزبه «أدخل عنصرا
ّ
شابا إلى الحكومة كوزير
للشغل واإلدماج المهني»،
ً
منتقدا حزب «األحرار» الذي
«وعد بأن يقترح عناصر
شابة لالستوزار ولم يفعل».
وأثارت التصريحات الكثير من
االنتقادات من طرف قيادات
«األحرار» التي اعتبرت أن ما
قاله زعيم األغلبية «فيه الكثير
من المزايدات السياسية التي ال
تليق برئيس الحكومة».

الجزائر تعتزم فرض
ضريبة على الثروة

تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب
على الثروة والعقارات العام
المقبل ألول مرة ،حسب ما قالت
الرئاسة بعد اجتماع لمجلس
الوزراء وافق فيه على مسودة
ميزانية  .2020وتواجه الجزائر
عضو منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) صعوبة في
توفير مصادر تمويل جديدة
القتصادها ،بعد تراجع عائدات
الطاقة التي تمثل المصدر
األساسي للمالية العامة .وقالت
الرئاسة في بيان إن مجلس
الوزراء وافق ،خالل اجتماع
برئاسة الرئيس المؤقت ُعبدالقادر
بن صالح ،على إجراءات أقرت
خالل اجتماع سابق رأسه رئيس
الوزراء نور الدين بدوي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4245الثالثاء  15أكتوبر 2019م  16 /صفر 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢٣

ً
ّ
القوات السورية تنتشر شماال ...وواشنطن تسرع انسحابها
• إردوغان يستبعد مواجهة األسد • ترامب يواصل «الطعن» باألكراد ويتوعد أنقرة بعقوبات صارمة

ّ
وسط ترقب النسحاب القوات
األميركية الكامل ،اقترب
من
الجيش السوري أمس ً
الحدود الشمالية ،تطبيقا
التفاق مع اإلدارة الكردية
ّ
لصد هجوم واسع بدأته
تركيا والفصائل الموالية لها
قبل نحو أسبوع ضد مناطق
سيطرتها.

فــي انتصار كبير للرئيس
بشار األسد وحليفتيه روسيا
وإيـ ـ ـ ــران ف ــي الـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة
م ـن ــذ ث ـم ــان ــي سـ ـ ـن ـ ــوات ،دخ ــل
الجيش السوري مدينة الطبقة
ومـ ـ ـط ـ ــار ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ـس ـك ــري
ً
وبلدة عين عيسى وعــددا من
الـقــرى والـبـلــدات بريف الرقة،
إضافة إلى بلدة تل تمر بريف
الـحـسـكــة ،واق ـت ــرب لـ ــ 6كــم من
الحدود مع تركيا.
ووســط ترحيب المدنيين،
انتشرت قــوات النظام مــزودة
بدبابات وآليات ثقيلة بمرافقة
ا لـشــر طــة العسكرية الروسية
ع ـل ــى مـ ـش ــارف بـ ـل ــدة ت ــل تـمــر
الــواق ـعــة ج ـنــوب مــديـنــة رأس
ال ـع ـي ــن ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـح ـس ـكــة،
وفي محيط منبج وكذلك قرب
مدينتي الطبقة وعين عيسى.
ووفق المرصد السوري ،فإن
ال ـقــوات الحكومية اقـتــربــت 6
كيلومترات من الحدود ،وباتت
ً
عـلــى ت ـمــاس تـقــريـبــا فــي عين
عـيـســى م ــع الـ ـق ــوات الـتــركـيــة،
والفصائل الموالية لها ،التي
ّ
ت ـمــك ـنــت م ـن ــذ ب ـ ــدء هـجــومـهــا
األربـ ـع ــاء ،م ــن الـسـيـطــرة على
ش ــري ــط حـ ـ ــدودي ب ـط ــول 120
ّ
يمتد من مدينة تل أبيض
كلم،
وحتى غرب مدينة رأس العين.
ومـ ــع ان ـت ـش ــار ال ـج ـيــش في
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات وال ـ ـمـ ــدن،
رفــع العلم الـســوري على عدد
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
فــي الحسكة والــرقــة .وأعلنت
مديرية التربية ،أنـهــا أعــادت
اف ـت ـتــاح ال ـم ــدارس الحكومية
المغلقة مــن قـبــل ق ــوات األمــن
الداخلي "األسايش" ومباشرة
الـ ـك ــادر اإلداري والـتـعـلـيـمــي
التدريس وفق مناهجها ،ورفع
العلم عليها ،تطبيقا لالتفاق
بين دمشق والوحدات الكردية،
وأولها مدارس في حي غويران
بمدينة الحسكة.

االتفاق الروسي

األوروبيون يدينون
الهجوم التركي
وال يتفقون على
حظر السالح
إلى أنقرة

وعـلــى وق ــع الـتـقــدم التركي
السريع ،أعلنت اإلدارة الكردية،
فــي بيان ليل األح ــد -االثنين،
"االتفاق مع الحكومة السورية
ك ــي يــدخــل ال ـج ـيــش وينتشر
على طول الحدود" ،موضحة
أن االتفاق يهدف إلى "مؤازرة
قواتها ومنع وصد االعتداء".
والحـ ـ ـق ـ ــا ،أص ـ ـ ـ ــدرت اإلدارة
ً
الذاتية تعميما لموظفيها أفاد
ب ــأن االتـ ـف ــاق ع ـس ـكــري وهــدفــه
ف ـق ــط ح ـم ــاي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود" ،ول ــن
يــؤثــر على عمل كــافــة اإلدارات
التابعة لها.
وي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ّـص االت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق ،وف ـ ــق
صـحـيـفــة ال ــوط ــن ال ـم ـقــربــة من
دمـشــق ،على "دخ ــول" الجيش
إلى منبج وكوباني ،المدينتين
ال ـل ـت ـي ــن ل ـط ــال ـم ــا أبـ ـ ــدت أن ـق ــرة
عزمها السيطرة عليهما.
ووف ـ ـ ــق ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـك ــردي
البارز ،ألدار خليل ،فإن "اإلجراء

•

«البنتاغون» ستتعاون
في «تحقيق العزل»

إسبانيا :أحكام بالسجن
على قادة كتالونيين

استقبال أهالي عين عيسى لطالئع قوات النظام أمس (أ ف ب)
ال ـط ــارئ" ي ـهــدف إل ــى الـتـصــدي
ً
للهجمات التركية ،معتبرا أن
"األولـ ــويـ ــة اآلن ه ــي ح ـفــظ أمــن
ً
الـ ـح ــدود ومـسـتـقـبــا ال ــوص ــول
إلى صيغة مشتركة مع دمشق".
وأوض ــح نظيره ،ب ــدران جيا
ّ
كــرد ،أنــه "بعد تخلي التحالف
الدولي واألميركيون عن حماية
ال ـح ــدود أو الـمـنـطـقــة ،وأع ـطــوا
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ل ـل ـه ـج ــوم
الـ ـت ــرك ــي ،اضـ ـط ــررن ــا لـلـنـقــاش
م ــع دم ـش ــق وم ــوس ـك ــو إلي ـجــاد
مخرج والتصدي لحرب اإلبادة
الشاملة" ،مؤكدا أن "هذا اتفاق
عسكري مبدئي ولم يتم مناقشة
الجوانب السياسية ،وهذا األمر
سـتـتــم مـنــاقـشـتــه ف ــي ال ـمــراحــل
الالحقة".
ّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق تـ ـح ــوال
جديدا في مسار النزاع ،بعدما
اص ـطــدمــت م ـف ــاوض ــات ســابـقــة
بين الطرفين بحائط مسدود.
ول ـطــال ـمــا أص ـ ـ ّـرت دم ـش ــق على
إعادة الوضع إلى ما قبل ،2011
بينما ّ
تمسك األك ــراد بإدارتهم
الــذاتـيــة والـمــؤسـســات المدنية
والـعـسـكــريــة ال ـتــي بـنــوهــا بعد
ع ـق ــود م ــن الـتـهـمـيــش ع ـلــى يد
الحكومات المتعاقبة.
وفـ ــي م ـق ــال بـمـجـلــة "ف ــوري ــن
بــول ـي ـســي" ،ك ـتــب ال ـقــائــد ال ـعــام
لـ ـق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(قسد) مظلوم عبدي" :نعرف أنه
سيكون علينا تقديم تـنــازالت
م ــؤلـ ـم ــة م ـ ــع م ــوسـ ـك ــو وبـ ـش ــار
األســد إذا اخترنا طريق العمل
معهم .لكن علينا االختيار بين

التنازالت أو اإلبادة ،وبالتأكيد
سنختار الحياة لشعبنا".

اشتباك واقتتال
ولليوم السادس على التوالي،
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت رأس ا ل ـ ـع ـ ـي ـ ــن أ م ـ ــس
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة ،ب ـعــد قصف
"هستيري" بالمدفعية والطائرات
ليال ،وفق المرصد ،الذي أحصى
مـقـتــل  60مــدن ـيــا و 121مـقــاتــا
م ــن ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة و 86من
الـفـصــائــل الـمــوالـيــة ألن ـقــرة منذ
األربعاء.
وك ـ ـش ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
"الكرملين" ،ديمتري بيسكوف،
ً
عن توجيه موسكو تحذيرا لكل
أطــراف الصراع السوري بالفعل
من أجل تفادي أي عمل من شأنه
ت ـص ـع ـيــد الـ ــوضـ ــع أو اإلض ـ ـ ــرار
بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـه ـشــة،
مــؤكــدا أنها ال تريد التفكير في
احتمال وقوع اشتباك بين القوات
الــروسـيــة والـتــركـيــة فــي ســوريــة،
لكونهما على تواصل منتظم بما
في ذلك على المستوى العسكري.
ووف ـ ـ ـ ــق الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي الـ ـن ــاف ــذ
قنسطنطين كــو ســا تـشـيــف ،فــإن
أ ن ـقــرة ال تخطط للسيطرة على
أراض سورية بالقوة ،ولذلك فإن
اح ـت ـمــال ان ـ ــدالع صـ ــراع ت ــرك ــي -
سوري مفتوح ضعيف.

ترامب واألكراد
وفي ظل تمسكه بعدم التدخل،
نـ ّـبــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد

ترامب أمس إلى ّ
تعمد الوحدات
ال ـكــرديــة إط ــاق س ــراح معتقلي
"داع ــش" لحمله على الـعــودة في
أي مـيــدان يريد االنسحاب منه،
ً
مـعـتـبــرا أن ــه سـيـكــون مــن السهل
للغاية أسرهم مرة أخرى.
وكـ ـت ــب تـ ــرامـ ــب فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
على "تــويـتــر"" ،قــد يكون األكــراد
ف ــي ط ــور إط ــاق س ــراح البعض
إلجبارنا على التدخل" ،مضيفا
أن ــه "ف ــي إم ـكــان تــركـيــا أو ال ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي ي ـت ـحــدر مـنـهــا
هؤالء الجهاديون أن يعتقلوهم
م ـج ــددا بـسـهــولــة ،لـكــن يـجــب أن
يتحركوا بسرعة".
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة الحـ ـ ـق ـ ــة قـ ــال
ت ــرام ــب" :ع ـقــوب ــات ص ــارم ــة ضد
تركيا قادمة!" ،من دون مزيد من
التفاصيل.
مــن جهته ،أكــد وزيــر الخزانة
األميركي ستيفن منوتشين من
الـبـيــت األب ـيــض الح ـقــا أن فريق
األمن القومي الرئاسي سيجتمع
االثنين (أمس) لتقييم هذا الملف.
وأضاف" :من الواضح أن األوان
ُ
ل ــم ي ــف ــت ب ـعــد ل ـف ــرض ال ــوالي ــات
تركيا".
المتحدة عقوبات على
ّ
ولفت إلى أن "الوضع معقد"،
ً
مذكرا بأن تركيا عضو في حلف
شمال األطلسي.
وأعـلــن منوتشين الجمعة أن
الرئيس األميركي أمر بعقوبات
صــارمــة ضــد أن ـقــرة ،لـكــن لــم يتم
تفعيلها حتى اآلن.
ومـ ـ ـ ــع إع ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األمـ ـي ــرك ــي مـ ـ ــارك إسـ ـب ــر ،أم ــس،
العمل على تنفيذ أوام ــر ترامب

بسحب  1000جندي من المنطقة،
أف ـ ــاد مـ ـس ــؤوالن بــواش ـن ـطــن عن
خطط لسحب معظم القوات من
شمال سورية خــال أيــام وليس
أســابـيــع ،وذلــك فــي جــدول زمني
ً
أســرع مما كــان متوقعا ،في ظل
تصعيد الهجوم التركي.
وأكدت وكالة "سانا" السورية
ً
"مـ ـ ـغ ـ ــادرة ق ـ ــراب ـ ــة  150ج ـن ــدي ــا
ً
أم ـيــرك ـيــا إل ــى ال ـع ــراق م ــن مـطــار
رحيبة غير الشرعي في المالكية
بريف الحسكة".
ووص ـ ـ ـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــرك ــي
رجب طيب إردوغــان ،أمس ،قرار
ترامب سحب ألف جندي أميركي
بأنه "خـطــوة إيجابية" ،متوقعا
انـسـحــاب الــوحــدات الـكــرديــة من
م ــدن أخ ــرى رئـيـسـيــة عـلــى غ ــرار
منبج.
وق ــال إردوغ ـ ـ ــان" :ع ـنــدمــا يتم
إخالء منبج ،لن ندخل إليها ،بل
سـيـعــود إلـيـهــا أش ـقــاؤنــا الـعــرب
ً
أصحابها الحقيقيون" ،معتبرا
أنه لن تكون أي عقبات أو مشاكل
في طريق هجومه على كوباني،
ً
نظرا لموقف روسيا اإليجابي".

إردوغان وماكرون
وجـ ـ ـ ــدد إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان انـ ـتـ ـق ــاده
ل ـل ـق ــوى ال ـغ ــرب ـي ــة ،ال ـت ــي ن ــددت
بالعملية ،مثل فرنسا وألمانيا
ّ
وإيـطــالـيــا ،الـتــي عــلـقــت تسليم
األسلحة له ،وقال" :هل ستقفون
إل ــى جــانــب حـلـيـفـكــم ف ــي حلف
شمال األطلسي أم اإلرهابيين؟
ال ي ـم ـك ـن ـهــم اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذا

الـ ـس ــؤال .ال يـمـكــن ف ـهــم ال ـهــدف
م ـم ــا يـ ـق ــوم ــون بـ ــه وأسـ ـب ــاب ــه".
وأض ــاف" :خطر لــي هــل السبب
هو أن تركيا الدولة الوحيدة في
الحلف ذات الشعب المسلم؟".
وإثـ ـ ـ ـ ـ ــر اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ل ـم ـج ـل ــس
الدفاع واألمــن القومي برئاسة
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ،أعـ ـ ـل ـ ــن "اإلل ـ ـي ـ ــزي ـ ــه"
تكثيف الجهود بالتنسيق مع
شركائها في التحالف الدولي،
وف ــي إطـ ــار االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
والـ ـحـ ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي وم ـج ـلــس
األمن للتوصل إلى وقف فوري
ً
للهجوم التركي الجاري ،محذرا
من "تتأتى عنه عواقب إنسانية
خطيرة وعودة داعش وزعزعة
االستقرار بشكل دائم بسورية".
ورغم إدانة االتحاد األوروبي
عملية تركيا دون إعــان حظر
ع ـلــى تـسـلـيــم األس ـل ـح ــة إل ـي ـهــا،
قــال األمين العام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ إنه
يجب أال يخسر "الناتو" وحدته
في محاربة "داعش".
و ب ـ ـ ـحـ ـ ــث وزراء خـ ــار ج ـ ـيـ ــة
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ ع ـم ـل ـيــة تــرك ـيــا،
كـمــا اسـتـضــافــوا مـبـعــوث األمــم
المتحدة ،غير بيدرسن ،لبحث
كـيـفـيــة ال ـم ـســاع ــدة ف ــي حـمــايــة
العملية السياسية من التصعيد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ب ـح ـس ــب الـمـمـثـلــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
واألمنية فيديريكا موغيريني.
(عواصم -وكاالت)
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ت ـعــامــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
سـعــد ا لـحــر يــري ز عـيــم تـيــار المستقبل،
ببرود شديد مع إعالن وزير الخارجية
ف ــي ح ـكــوم ـتــه جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،رئ ـيــس
"التيار الوطني الحر" ،مساء أمس األول،
نيته ز ي ــارة العاصمة ا لـســور يــة دمشق
ً
قريبا بعد أيام من لقاء "بنكهة إقليمية"
جمعه باألمين العام لـ"حزب الله" حسن
نصرالله.
ً
بيان رئاسة الحكومة ردا على الوزير
ّ
يصو ب البوصلة على إعالن
باسيل لم
ع ــزم ــه ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة سـ ــوريـ ــة ،بـ ـق ــدر مــا
ّ
صوبها على من أخرج الجيش السوري
ً
م ــن ل ـب ـنــان ،م ــذك ــرا ب ــأن "دمـ ــاء الــرئـيــس
ال ــرفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري" هـ ــي الـ ـت ــي دف ـع ــت
الجيش السوري للخروج بعد وصاية
استمرت عشرات السنوات.
و ب ــدا للمراقبين أن ا لـحــر يــري أعطى
ً
ضـ ـ ـ ــوء ا أخ ـ ـضـ ــر ل ـب ــاس ـي ــل ش ــريـ ـك ــه فــي
"ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة" الـ ـص ــام ــدة رغ ــم
ال ـ ــري ـ ــاح ،لـ ــزيـ ــارة دمـ ـش ــق ت ـح ــت ش ـعــار
"إ عــادة النازحين إلى ديارهم" وذريعة
أن "البلد ال تنقصه سجاالت جديدة".
وقال الحريري" :إذا اراد رئيس التيار
ا لــو طـنــي ا لـحــر ز ي ــارة ســور يــة لمناقشة
إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه...
ال ـمـ ـه ــم ال ـن ـت ـي ـج ــة ،فـ ــا ي ـج ـع ــل ال ـن ـظ ــام
ً
السوري من الزيارة سببا لعودته إلى
لـبـنــان ،أل نـنــا ال نثق بـنـ ّـيــات ا لـنـظــام من
عودة النازحين".
ووص ـ ـفـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة م ــوق ــف
الحريري من كالم باسيل بأنه ّ
"قبة باط
لزيارة دمشق" .واستبعدت المصادر أن
"تتم الزيارة بقرار رسمي من الحكومة،
بــا عـتـبــار أن ا ل ـعــا قــة مــع ســور يــة محط
خالف داخلي".
عـلــى مـسـتــوى آخ ــر ،لــم يـمــر "اإلع ــان
الباسيلي" مرور الكرام بل أثار عاصفة
ً
ردود ف ـع ــل م ــن ا ل ـع ـي ــار ا ل ـث ـق ـي ــل ،بـ ــدء ا
بــرئـيــس ال ـحــزب "الـتـقــدمــي اإلشـتــراكــي"
الزعيم الدرزي وليد جنبالط الذي غرد

سلة أخبار

ّ
تعهد وزير الدفاع األميركي
مارك إسبر ،أن تتعاون
وزارة الدفاع (البنتاغون) مع
التحقيق ،رغم وصف البيت
األبيض للتحقيق الذي يجريه
ديمقراطيو الكونغرس لعزله
بأنه غير دستوري ،وإصداره
أوامر بعدم التعاون معه.
وأوضح إسبر أن وزارته
ستحاول االمتثال لمذكرة
استدعاء من لجان في مجلس
النواب تسعى للحصول
على سجالت تتعلق بحجب
المساعدات العسكرية
األميركية عن أوكرانيا.
وقال إسبر في مقابلة على
قناة " :CBSسنفعل كل شيء
للتعاون مع الكونغرس".

ً
الحريري يمنح باسيل ضوءا أخضر لزيارة دمشق مصر مستاءة من استمرار العمل بـ «النهضة»
بيروت  -ةديرجلا

دوليات

•

ً
احتجاجا على األوضاع
تظاهرة ألنصار الحزب الشيوعي في بيروت أمس األول
االقتصادية (اي بي ايه)
عبر "تويتر" ،أمس ،قائال" :تذكروا أنهم
دخلوا على دم كمال جنبالط وخرجوا
على دم رفيق الحريري .تزورون التاريخ
وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا.
ت ـن ـه ـب ــون ال ـ ـبـ ــاد وت ـ ــدم ـ ــرون ال ـط ــائ ــف.
تريدون تطويع األمن كل األمن لصالح
أحقادكم إلى جانب الجيش .تستبيحون
اإلدارة على طريقة البعث لكن تذكروا
أت ــى بـكــم األجـنـبــي وسـيــذهــب بـكــم نهر
الشعب".
من ناحيته ،انتقد رئيس حزب "القوات
ا لـلـبـنــا نـيــة" سمير جعجع كلمة باسيل
خالل االجتماع الطارئ للوزاري العربي
فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة ودعـ ــوتـ ــه إلع ـ ـ ــادة س ــوري ــة
ً
الــى الجامعة العربية ،معتبرا أن "وزيــر
الخارجية ال يملك الحق باتخاذ موقف
بهذا الحجم من دون العودة إلى مجلس
ّ
ً
ً
الوزراء ،واألخير لم يتخذ يوما قرارا في
ً
هــذا ا ل ـشــأن" ،متمنيا على الحكومة في
أول اجتماع لها "إصــدار موقف يؤكد أن
ما قاله باسيل ينم عن موقفه الشخصي
وليس موقفها كحكومة لبنانية".

و س ــأل " :مــن يحتاج إ لــى اآل خ ــر ،نحن
أم النظام؟ هل يرسل إلينا المساعدات
بــاأل طـنــان؟ ال أ فـهــم سبب هــذه الطريقة
بالتعاطي مــع بـشــار األ س ــد لكنها ّ
نية
البعض الذين يصطادون الحجج لفتح
ط ــري ــق م ــع األسـ ـ ــد ل ـت ـق ــوي ــة أوض ــاع ـه ــم
ً
السياسية الداخلية انطالقا من ضعفهم
الشعبي في الوقت الحاضر".
في سياق منفصل ،وبعد غياب أرغفة
الـخـبــز عــن مــوائــد الـلـبـنــانـيـيــن ســاعــات
قليلة بـسـبــب إ ض ــراب أ ص ـحــاب األ ف ــران
الذين يطالبون بشراء الطحين بالليرة
اللبنانية ،تجاوب أصحاب األ فــران مع
طـلــب رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
إمهاله  48ساعة لتلبية مطلبهم بعد أن
استقبلهم في السراي الحكومي.
و قــال رئيس اتحاد نقابات المخابز
واألفران النقيب المنتهية واليته كاظم
إبراهيم الذي ترأس االجتماع" :كلنا ثقة
بــالــرئـيــس ال ـحــريــري ،وق ــد أجـبـنــاه أنــت
تأمر يا دولة الرئيس الثالثاء يوم عمل
عادي في األفران".

القاهرة  -حسن حافظ

ف ــي خ ـطــوة تـكـشــف ن ـيــة م ـصــر ال ـم ـضــي قــدمــا
فــي التصعيد دولـيــا ضــد إثيوبيا فــي ملف سد
النهضة ،الذي يهدد حقوق القاهرة التاريخية في
مياه النيل ،أبلغت الخارجية المصرية سفراء دول
ألمانيا وإيطاليا والصين ،استياء مصر الرسمي
من مواصلة الشركات التي تحمل جنسية هذه
الدول العمل في سد النهضة.
وعقد نائب وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية
حمدي لــوزا ،اجتماعا مع سفراء الــدول الثالث،
أمــس األول ،وأخـبــرهــم باستياء ب ــاده مــن عمل
شـ ــركـ ــات هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدول فـ ــي سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة "رغـ ــم
ع ــدم وجـ ــود دراس ـ ــات ح ــول اآلث ـ ــار االقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة والبيئية لـهــذا الـســد عـلــى مصر،
وك ـ ــذل ـ ــك رغـ ـ ــم ع ـل ـم ـه ــا (أي الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات) بـتـعـثــر
المفاوضات بسبب تشدد الجانب اإلثيوبي".
وأوضـ ــح ال ـم ـســؤول ال ـم ـصــري أن ع ــدم إج ــراء
ال ــدراس ــات وع ــدم الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق عـلــى مــلء
وتشغيل سد النهضة يمثالن مخالفة اللتزامات
إثيوبيا بموجب اتـفــاق إعــان الـمـبــادئ الموقع
ف ــي  ،2015وب ـمــوجــب ق ــواع ــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي،
مشددا على ضــرورة اضطالع المجتمع الدولي
بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ
ع ــدم إح ــداث ض ــرر جسيم لـمـصــر ،والـعـمــل على
التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.
وهذه الخطوة هي الثانية لمصر ،إذ سبق أن
أبـلـغــت الـقــاهــرة وزراء خــارجـيــة ال ــدول األعـضــاء
فــي الجامعة العربية ،الشهر الـمــاضــي ،بوجود
صعوبات في مفاوضات سد النهضة بسبب تشدد
الموقف اإلثيوبي ،وهو ما تكرس مع فشل الجولة
األخيرة من مفاوضات السد مع السودان وإثيوبيا
والتي عقدت في الخرطوم مطلع الشهر الجاري.
ويـ ـب ــدو أن األيـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة سـتـشـهــد ال ـمــزيــد
م ــن الـ ـح ــراك ف ــي أزمـ ــة ال ـس ــد ال ـت ــي تـشـغــل عـقــول
ال ـم ـصــري ـيــن ،إذ بـ ــدا أن ه ـن ــاك وس ــاط ــة روس ـيــة
ل ـحــل أزمـ ــة س ــد الـنـهـضــة ب ـيــن م ـصــر وإث ـيــوب ـيــا،
خــال لقاء يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي
ورئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد ،على هامش
اجتماعات القمة الروسية اإلفريقية في منتجع
سوتشي الروسي يومي  23و 24أكتوبر الجاري،

وعبر الرئيس السيسي في تصريحات له أمس
األول ،عن ثقته بتجاوز األزمة.

استنفار السيول
ف ــي اخ ـت ـبــار حــاســم لـلـمـحــافـظـيــن ق ـبــل حــركــة
المحافظين المرتقبة مع التعديل الوزاري المتوقع
خالل األسابيع المقبلة ،أعلنت المحافظات حالة
االسـتـنـفــار الـقـصــوى أم ــس ،اس ـت ـعــدادا للسيول
المتوقعة عـلــى مـحــافـظــات سـيـنــاء وإقـلـيــم قناة
السويس والصعيد اليوم ،بحسب ما أعلنت هيئة
األرصاد الجوية ،ويخشى المحافظون من الفشل
في مواجهة السيول مما قد يؤدي باإلطاحة بهم
في الحركة المقبلة.
في سياق قريب ،علمت "الجريدة" من مصادر
صحافية أن الصحف القومية (األه ــرام وأخبار
اليوم ومؤسسة التحرير وروز اليوسف) مقبلة
ع ـل ــى ح ــرك ــة ت ـغ ـي ـي ــرات ش ــام ـل ــة ،ت ـش ـمــل تـعـيـيــن
رؤساء مجلس إدارة ورؤســاء تحرير جدد لهذه
المؤسسات ،مع التركيز على اختيار العناصر
الشابة ،وأن الهدف من تغيير القيادات الحالية،
هو حالة االستياء الرسمي من فشل هذه القيادات
في تكوين صحف ذات تأثير في الشارع المصري.

أصدرت المحكمة العليا
في إسبانيا ،أمس ،أحكاما
بالسجن لفترات تصل إلى
 13سنة بحق  9من إجمالي
 12زعيما انفصاليا كتالونيا
ً
متهما ،بسبب أدوارهم في
محاولة لالنفصال عن البالد
عام  .2017ويأتي الحكم بعد
مرور أكثر من عامين على
إجراء استفتاء في أكتوبر
 2017إلعالن استقالل إقليم
كتالونيا ،الواقع شمال شرقي
إسبانيا ،والذي يشمل مدينة
برشلونة .وكانت محكمة
إسبانية أعلنت عدم قانونية
االستفتاء قبل إجرائه ،ومع
ذلك تم تنظيمه ،ووافقت
غالبية المشاركين على
االنفصال عن إسبانيا.

المجر :نكسة
انتخابية ألوربان

في أول نكسة انتخابية
يواجهها رئيس الوزراء
المجري القومي فيكتور
توليه الحكم
أوربان منذ
ّ
قت
حق
،2010
في عام
ّ
ً
المعارضة فوزا غير متوقع
في االنتخابات البلدية التي
أجريت أمس األول.
وبعد فرز نحو  89بالمئة
ّ
تصدر مرشح
من البطاقات،
المعارضة الموحدة غيريغلي
كارتشوني بنيله نحو 50
بالمئة من األصواتّ ،
متقدما
على رئيس البلدية المنتهية
واليته استفان تارلوش الذي
نال  45بالمئة من األصوات.
وأجرى تارلوش الذي تولى
رئاسة البلدية منذ عام 2010
والمدعوم من حزب "فيديس"
اليميني ،اتصاال هاتفيا ّ
بكارتشوني ( 44عاما) وهنأه
ّ
وصرح ناطق باسم
بالفوز.
الحكومة بأن "الحكومة تحترم
قرار سكان بودابست".
ّ
واتحدت المعارضة للسيطرة
على بودابست وحرمان حزب
أوربان من تحقيق فوز كاسح.

اإلكوادور تعيد الدعم
على الوقود

ذكريات مبارك
في مفاجأة من العيار الثقيل ،أعلن عالء مبارك
أن والــده الرئيس األسبق حسني مبارك سيطل
ع ـلــى ال ـم ـصــري ـيــن قــري ـبــا لـلـحــديــث ع ــن ذكــريــاتــه
ومشاركته في حرب أكتوبر  1973واالنتصار على
العدو اإلسرائيلي ،مبارك االبن قال في تغريدة عبر
حسابه على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"
مساء أمس األول" :قريبا ...الرئيس مبارك يتحدث
عن بعض ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ ."46
ولم يوضح عالء مبارك الوسيلة التي سيطل
عبرها والده على المصريين ،وال موعد ظهوره،
لـكــن األمـ ــر أثـ ــار مــوجــة م ــن ال ـج ــدل عـبــر وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ح ــول ظ ـهــور م ـب ــارك (91
عاما) ،الذي أطاحت بنظامه ثورة  25يناير 2011
الـمـجـيــدة ،وب ــدا أن م ـبــارك يسعى ل ــرد االعـتـبــار
بعدما تجاهل اإلعالم المصري اإلشارة إليه ضمن
أبـطــال حــرب أكـتــوبــر خــال االحـتـفــاالت المكثفة
بذكرى الحرب في األيام الماضية.

تنوي حكومة اإلكوادور
إلغاء زيادة أسعار الوقود
التي تسببت في  11يوما
من االضطرابات العنيفة.
وقال ممثل األمم المتحدة
في اإلكوادور ،أرنود بيرال،
إن حكومة الرئيس لينين
مورينو ستتراجع عن قرارها
إلغاء الدعم على الديزل
والبنزين .وجاء القرار بعد
محادثات بوساطة األمم
المتحدة بين الحكومة
وقادة السكان األصليين
في البالد الذين يتصدرون
االحتجاجات.

ةديرجلا
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األزرق يستضيف تركمانستان الليلة على استاد جابر
ضمن استعداداته للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا
أحمد حامد

يستضيف «األزرق» نظيره
التركمانستاني الليلة عند
السابعة مساء على استاد جابر
الدولي ،في مباراة ودية دولية
ضمن استعدادات المنتخبين
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة
لكأس العالم  ،2022وكأس
آسيا .2023

ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول لـكــرة ال ـقــدم فــي السابعة
ً
من مساء اليوم وديا مع منتخب
تركمانستان على استاد جابر
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ضـ ـم ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم
 ،2022وكأس آسيا .2023
ويحتل األزرق المركز الثاني
في المجموعة الثانية برصيد
 4نقاط ،حصدها من  3مباريات
أمام نيبال ،وأستراليا ،واألردن،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن يـ ـحـ ـت ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب
التركمانستاني المركز الثالث
في المجموعة الثامنة برصيد
 3ن ـقــاط مــن  3م ـبــاريــات أيضا
خــاض ـهــا ف ــي الـتـصـفـيــات أم ــام
ســريــان ـكــا ،ح ـيــث ح ـقــق ال ـفــوز
ب ـه ــدف ـي ــن ،ف ــي ح ـي ــن خ ـس ــر مــن
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة بــالـنـتـيـجــة
نفسها ،وبهدفين مقابل هدف
واحد ضد لبنان.
وتنتظر األزرق  5مـبــار يــات
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ض ـ ـمـ ــن الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم
 ،2022وكأس آسيا  ،2023أمام
تايبيه  14مــن ا لـشـهــر المقبل،
الذي يشهد ايضا مباراة أخرى
أمام نيبال في  19منه ،في جين
ستكون مواجهة أستراليا 26
م ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،وب ـع ــده ــا ب ـ ـ 5
أيام ستكون مواجهة المنتخب
األردني ،ثم مواجهة تايبيه في
التاسع من يونيو المقبل.
في المقابل ،تنتظر المنتخب
التركمانستاني  5مباريات في
التصفيات اآلسيوية في نفس
التواريخ التي سيخوض فيها
األزرق م ـبــاريــاتــه ،أم ــام كــوريــا
الشمالية ،وسريالنكا ،وكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ولـ ـبـ ـن ــان ،وك ــوري ــا
الشمالية.
ويتطلع األزرق ومعه مدربه

جانب من التدريب االخير لألزرق قبل المباراة (تصوير نوفل إبراهيم)
ثامر عناد إلى تأكيد الصحوة
التي بدأها في مواجهة األردن
األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي ح ـص ــد فـيـهــا
المنتخب نقطة ا ل ـت ـعــادل ،إ لــى
جانب إتاحة الفرصة لالعبين
الذين غابوا في الفترة الماضية،
وللمنضمين الجدد كذلك.
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ً
ل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت عـ ـ ـ ــددا مــن
الــاعـبـيــن أم ـثــال ب ــدر الـمـطــوع،
وفيصل زايد ،وعامر المعتوق،
وس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،وفـ ـه ــد
الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،وي ـ ــوس ـ ــف ن ــاص ــر
وغيرهم من الالعبين لمنحهم
ال ـ ــراح ـ ــة ،ول ـي ـت ـع ــاف ــى بـعـضـهــم
من اإلصــابــات التي لحقت بهم
أخ ـ ـيـ ــرا ،أمـ ـث ــال ح ـم ـيــد ال ـق ــاف
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي "رش ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا ف ــي
الركبة" ،ويوسف ناصر ،وعامر

الـ ـمـ ـعـ ـت ــوق ،وك ــاهـ ـم ــا ي ـعــانــي
كدمات قوية.
واخ ـت ـت ــم األزرق تــدري ـبــاتــه
لمواجهة تركمانستان ،والتي
اقتصرت على تدريب يوم واحد
أمس على استاد جابر ،بحضور
ً
 21ال ع ـبــا مــن بينهم العناصر
الجديدة التي تم االستعانة بها
ً
أخيرا :راشد المطيري ،ومحمد
ه ــادي ،وخــالــد شــامــان ،وأحمد
إبراهيم.

فرصة للظهور
وس ـت ـكــون ال ـفــرصــة ســانـحــة
لــاعـبــي األزرق ال ــذي ــن ل ــم تتح
لهم الفرصة في الفترة الماضية،
ول ـل ـم ـن ـض ـم ـيــن ال ـ ـجـ ــدد ك ــذل ــك،
إلثبات جدارتهم أمام المنتخب

العربي يواصل عروضه القوية في «السلة»
●

جابر الشريفي

واصل الفريق األول لكرة السلة بالنادي
العربي تقديم عروضه القوية بفوزه على
نـظـيــره ا لـنـصــر بنتيجة  ،57-90ف ــي حين
نجح الكويت في مواصلة فوزه الكبير ،هو
اآلخر ،على حساب اليرموك  ،64-100ضمن
الجولة الحادية عشرة من الدور التمهيدي
لدوري كرة السلة ،والتي شهدت أيضا فوز
الشباب على التضامن  ،54-64والقرين على
الساحل .51-75
وبهذه النتائج استمر العربي في صدارة
الـتــرتـيــب بــرصـيــد  11نـقـطــة ،يليه الكويت
والشباب ولكل منهما  10نقاط ،ثم اليرموك
بـ  9نقاط ،والقادسية والقرين بـ  8نقاط ،ثم
كاظمة والجهراء وبرقان والنصر والساحل
ولكل منها  7نـقــاط ،ثــم الصليبيخات ب ـ 6
ً
نقاط ،وأخيرا التضامن بـ  5نقاط.
جدير بالذكر أن نظام البطولة ينص على
تأهل أول ستة فرق في الــدوري التمهيدي
للدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من
قسمين ،على ان يتأهل أول أربعة فرق منها
للمربع الــذهـبــي ال ــذي سيلتقي فـيــه األول
مــع الــرابــع ،والـثــانــي مــع الـثــالــث ،ثــم يتأهل
الـفــريـقــان ال ـفــائــزان للنهائي ال ــذي سيقام
بنظام البالي اوف من ثالث مباريات.

المتألق فيصل التميمي يسجل في سلة النصر

واتسمت مباراة العربي والنصر باألداء
الـعـشــوائــي وال ـف ــردي مــن جــانــب الـعـنــابــي،
االمر الذي اعطى االخضر االفضلية ومنحه
الفرصة في التفوق منذ البداية ،فأنهى الربع
االول  ،16-24والـثــانــي  ،30-45فــي حين لم
يتغير الوضع في الربعين الثالث والرابع
بعد أن استمرت السيطرة فيهما لألخضر

المضف يحرز ذهبية «التراب
المختلط» بكأس العالم للرماية
توج الثنائي الكويتي خالد المضف
واألسترالية كاترين سكينر بالميدالية
الذهبية في مسابقة "التراب المختلط"
ضمن مشاركتهما فــي بطولة نهائي
كأس العالم لنخبة الرماة التي اختتمت
أمس األول في مدينة العين اإلماراتية.
وج ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز بـ ـع ــد ت ـف ــوق
المضف وسكينر بـفــارق ثالثة أطباق
عـ ـل ــى ن ـظ ـي ــري ـه ـم ــا الي ـ ـ ـنـ ـ ــدون س ــوس ــا
"لــوك ـس ـم ـبــورغ" واألس ـتــرال ـيــة ليتيشا
ّ
ً
س ـك ــان ــان ،ف ـي ـمــا حـ ــل ث ــال ـث ــا ال ــزوج ــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي جـ ـ ــوزيـ ـ ــف غ ــاسـ ـن ــوفـ ـي ــك
واألمـيــركـيــة إيــريــل أليسا بـفــارق طبق
عن البريطاني ماثيو جون واألميركية
آشلي كارول.
ومــن جهته ،قــال الــرامــي المضف إن
فرحته مضاعفة بهذا الفوز باعتباره
ال ـم ـم ـث ــل ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـك ــوي ــت فـ ــي ه ــذه
المسابقة ،إضافة إلى انتزاعه الميدالية
الذهبية من بين نخبة من أبطال العالم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـض ــف أن ال ـم ـس ــاب ـق ــة
المختلطة إحدى المسابقات الحديثة
للعبة وتجمع المصنفين والمصنفات

المضف وسكينر على منصة التتويج
العالميين لكل فئة في ثنائي واحد من
بلدين مختلفين ويتم اختيارهم بنظام
القرعة على أن تكون الميدالية نصيب
كل فائز على حدة.
(كونا)

ال ــذي أن ـهــى الــربــع الـثــالــث  ،42-68والـلـقــاء
لمصلحته بسهولة .57-90
وف ــي ل ـقــاء الـكــويــت مــع ال ـيــرمــوك واصــل
األب ـيــض تـغــريــده خ ــارج ال ـســرب بتقديمه
ّ
عرضا قويا مكنه من الفوز بسهولة بعد
أن أنـهــى اربـ ــاع ال ـم ـبــاراة  ،15-22و،32-47
و ،44-73و.64-100

األردن يلتقي نيبال النتزاع الوصافة

التركمانستاني ،ليكونوا ضمن
حـســابــات ال ـم ــدرب ع ـنــاد خــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،ورب ـم ــا تـكــون
المباراة األولــى للمنتخب منذ
ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي يــدخ ـل ـهــا
ب ــأريـ ـحـ ـي ــة شـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وب ــرغ ـب ــة
واض ـحــة فــي تـجــربــة أكـبــر عــدد
من الالعبين.
على الجانب اآلخر ،ال يعاني
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان ــي
ً
ض ـغ ــوط ــا ه ــو اآلخ ـ ـ ــر ،السـيـمــا
أن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ي ـع ــول على
المباراة لتوفير االحتكاك القوي
لالعبي فريقه.
وكـ ــان الـمـنـتـخــب وص ــل إلــى
ال ـك ــوي ــت أمـ ــس األول ،وخ ــاض
ً
ً
تـ ــدري ـ ـبـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ــدا عـ ـل ــى مـلـعــب
المباراة ،استاد جابر الدولي.

يستضيف منتخب األردن نظيره النيبالي
الـيــوم على اسـتــاد عمان الــدولــي فــي الجولة
الــرابـعــة لمنافسات المجموعة الـثــانـيــة ،في
الـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة ال ـم ــزدوج ــة الـمــؤهـلــة
لكأس العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا في
الصين .2023
ويــأمــل المنتخب األردن ـ ــي اسـتـغــال عــدم
خ ــوض المنتخب الـكــويـتــي م ـبــاراة فــي هــذه
الجولة ،النتزاع المركز الثاني خلف أستراليا
المتصدرة.
وت ـت ـصــدر أس ـتــرال ـيــا بــرصـيــد  6ن ـقــاط من
مباراتين ،أمام الكويت (أربــع نقاط من ثالث
مباريات) واألردن (أربع نقاط من مباراتين)،
ون ـي ـب ــال (ثـ ـ ــاث نـ ـق ــاط م ــن ثـ ــاث م ـب ــاري ــات)

طائرة االتحاد تحلق اليوم بإقامة  5مباريات
●

محمد عبدالعزيز

تنطلق اليوم بطولة االتحاد
الكويتي للكرة الـطــائــرة ،أولــى
ال ـب ـط ــوالت ال ـم ـح ـل ـيــة لـلـمــوســم
 ،2020-2019بإقامة  5مباريات
ض ـم ــن ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ث ــاث
منها ضمن المجموعة األولى،
إذ يـلـعــب ف ــي ال ـخــام ـســة مـســاء
ال ـق ــادس ـي ــة مـ ــع الـ ـس ــاح ــل عـلــى
صـ ــالـ ــة كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى ن ـفــس
ال ـص ــال ــة ي ـل ـت ـقــي ف ــي ال ـســاب ـعــة
م ـس ــاء ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـي ــرم ــوك،
وفي السادسة مساء العربي مع
الشباب على صالة القادسية،
و فــي المجموعة الثانية يلعب
في السادسة مساء الجهراء مع
ب ــرق ــان ع ـلــى ص ــال ــة الـتـضــامــن،
وفي السادسة والنصف يلتقي
كاظمة مــع الصليبيخات على
صالة الساحل.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
قسمت األندية الـ  11المشاركة
فـ ـ ــي نـ ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل إلـ ــى مـجـمــوعـتـيــن

ب ـح ـي ــث ضـ ـم ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة 6
أن ــدي ــة ه ــي ال ـك ــوي ــت وال ـع ــرب ــي
والقادسية واليرموك والشباب
والـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ض ـمــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة كــاظ ـمــة
وال ـ ـج ـ ـه ـ ــراء وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات
وب ــرق ــان وال ـت ـضــامــن ،إذ تلعب
الـمـبــاريــات بـنـظــام الـ ــدوري من
دور واحــد ويتأهل أول وثاني
كــل مجموعة إلــى ال ــدور نصف
الـنـهــائــي ،ويـتـنــافــس الـفــريـقــان
الفائزان على لقب البطولة.

سيطرة تونسية
يـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـج ــدي ــد
وجود  6مدربين جدد ،أبرزهم
ال ـتــون ـســي ص ــاب ــر ع ـبــدالــواحــد
ً
م ــدرب ــا ل ـل ـقــادس ـيــة وم ــواط ـن ــاه
ً
علي الرئيسي مدربا للتضامن
وص ـب ــري ب ــن األزرق لـلـجـهــراء،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي جـ ــواد
ً
شـ ـ ـم ـ ــام ـ ــي مـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـع ــرب ــي،
وال ــوط ـن ـي ــان خ ــال ــد س ـع ـيــد في
ال ـس ــاح ــل وس ـل ـم ــان ال ـه ــاج ــري
يقود برقان.

وج ـ ــددت  5أن ــدي ــة ال ـث ـقــة في
مدربيها وهم التونسيون خالد
بلعيد مــع الـكــويــت ،وفــريــد بن
ع ـيــاشــي م ــع ال ـش ـب ــاب ورش ـيــد
بكوش في الصليبيخات ،وكذلك
الـصــربــي ألكسندر مــع كاظمة،
والــوط ـنــي خــالــد الـمـطـيــري مع
اليرموك.

 7محترفين
وس ـت ـش ـه ــد ال ـب ـط ــول ــة ع ــودة
المحترفين األجانب مرة أخرة
للمنافسات المحلية ،إذ تعاقد
ال ـك ــوي ــت م ــع ال ـك ــوب ــي روالن ـ ــد،
وك ــاظـ ـم ــة م ــع الــدوم ـي ـن ـي ـكــانــي
سـ ــان ـ ـتـ ــوس ،وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة مــع
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ب ـ ـيـ ــدرو وال ـع ــرب ــي
م ــع اإليـ ــرانـ ــي ارش ك ـمــالــونــد،
والـشـبــاب مــع الـتــونـســي حمزة
الرزقي ،والجهراء مع التونسي
محمد بن العلي ،والساحل مع
البستواني سيكوكو.
ك ـمــا اس ـت ـف ــادت  6أن ــدي ــة من
الئحة التعاقد مع الالعب الحر
ف ــوق  30عـ ــام ،إذ ض ـ ّـم الـكــويــت

قمتان تاريخيتان في الضفة الغربية وبيونغ يانغ
تـشـهــد الـجــولــة الــراب ـعــة مــن التصفيات
ال ـم ــزدوج ــة الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات مــونــديــال
قطر  2022وكــأس آسيا  2023فــي الصين،
قمتين تاريخيتين بطابع سياسي ،األولى
في الضفة الغربية بين فلسطين وضيفتها
السعودية ،والثانية فــي بيونغ يانغ بين
الكوريتين الشمالية والجنوبية.
س ـت ـك ــون الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـخــوض
فيها السعودية مباراة في الضفة الغربية
ً
ً
المحتلة ،بعدما رفضت ذلك سابقا وتحديدا
عـ ــام  2015ع ـنــدمــا أوق ـع ـت ـهــا ال ـق ــرع ــة إلــى
جانب فلسطين في التصفيات المزدوجة
لمونديال  2018وكأس آسيا  2019حيث تم
نقل المباراة إلى األردن وانتهت بالتعادل
السلبي.
وتدخل السعودية المباراة بعد تجاوزها
عثرة البداية بالتعادل أمام اليمن  ،2-2وذلك
بفوزها على سنغافورة -3صفر الخميس،
لـتـتــربــع عـلــى صـ ــدارة الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
برصيد أربع نقاط.
وتـ ـتـ ـق ــاس ــم الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة مــع
س ـن ـغ ــاف ــورة م ــع أف ـض ـل ـيــة ف ـ ــارق األه ـ ــداف
لألولى ،التي لعبت مباراتين مقابل ثالث
ل ــأخـ ـي ــرة ،ف ــي ح ـي ــن ت ـح ـتــل أوزب ـك ـس ـت ــان
وفلسطين المركزين الثالث والرابع بفارق
نقطة خلف ثنائي الصدارة.
وفي المجموعة الثامنة ،تلتقي الكوريتان
الشمالية والجنوبية في مباراة هي األولى

والصين تايبيه (دون نقاط من مباراتين).
وي ـس ـع ــى "الـ ـنـ ـش ــام ــى" ل ـل ـع ــودة ال ـ ــى سـكــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ب ـع ــد ت ـع ــادل ـه ــم ال ـس ـل ـب ــي فــي
الجولة الماضية امام منتخبنا الوطني ،قبل
استضافة المنتخب األسـتــرالــي فــي الجولة
المقبلة في نوفمبر ،متسلحين بعاملي األرض
والجمهور.
وأتـ ــى ال ـت ـعــادل م ــع ال ـكــويــت بـعــد ف ــوز في
الجولة األولى على الصين تايبيه .2-1
وسيكون المنتخب ومديره الفني البلجيكي
ف ـي ـتــال بــورك ـل ـمــانــز ت ـحــت ض ـغــط الـمـطــالـبــة
بتحقيق نتيجة إيجابية ،لتعويض التعادل
المخيب مع الكويت ،السيما بعد االنتقادات
التي أصابته إثر المباراة األخيرة.

مــن نوعها فــي بيونغ يــانــغ بين منتخبي
رجــال البلدين اللذين ال ي ــزاالن عمليا في
ح ــال ــة ح ـ ــرب ،ف ــي وقـ ــت ب ـلــغ ف ـيــه ال ـت ـقــارب
ً
ً
الدبلوماسي بينهما طريقا مسدودا.
وال تــزال هناك الكثير من الشكوك التي
تحوم حول المباراة التي اعتبرها االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم "أحــد أكثر المباريات
المنتظرة".
وتلتقي البحرين مع ضيفتها إيران في
مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة
ال ـثــال ـثــة ،ف ــي ح ـيــن ي ـتــربــص الـ ـع ــراق بهما
عندما يحل ضيفا على كمبوديا.
وتتصدر إيران المجموعة برصيد ست
نقاط من مباراتين ،مقابل أربع نقاط لكل من

العراق والبحرين ،ونقطة لكل من كمبوديا
وهونغ كونغ.
ويخوض المنتخبان القطري والعماني
أول اختبار حقيقي في التصفيات ،عندما
يـلـتـقـيــان عـلــى مـلـعــب ال ـج ـنــوب ف ــي اسـتــاد
الـ ــوكـ ــرة ف ــي ق ـم ــة خ ـل ـي ـج ـيــة ع ـل ــى ص ـ ــدارة
المجموعة الخامسة.
وت ـت ـص ــدر ق ـط ــر ،بـطـلــة آس ـي ــا ومـضـيـفــة
مونديال  ،2022ترتيب المجموعة برصيد
سبع نقاط من ثالث مباريات حققت خاللها
الفوز على أفغانستان  -6صفر وبنغالدش
 -2صفر وتعادلت مع الهند سلبا ،بفارق
نقطة أمام عمان التي فازت على الهند 1 -2
وأفغانستان  -3صفر.

جدول مباريات التصفيات المشتركة
3:00

الفلبين × الصين

التوقيت

المباراة

3:15

طاجيكستان × اليابان

2:30

كمبوديا × العراق

4:00

فلسطين × السعودية

2:30

إندونيسيا × فيتنام

5:00

الهند × بنغالدش

2:40

تايبيه × أستراليا

7:00

األردن × النيبال

2:45

سنغافورة × أوزبكستان

7:30

البحرين × إيران

3:00

تايالند × اإلمارات

7:30

قطر × عمان

 11:30كوريا الشمالية × كوريا الجنوبية

ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ب ــوفـ ـتـ ـي ــن
وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة تـ ـع ــاق ــد م ـ ــع م ـح ـمــد
قاسم والعربي مع عبدالناصر
العنزي والقادسية مع سلطان
أحمد والشباب مع أحمد المال،
وبرقان مع صالح الصالح.

المعتوق :منافسة قوية
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال أمـ ـي ــن ســر
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ف ــوزي
المعتوق" :أعتقد أن قرار عودة
ال ـم ـح ـت ــرف األج ـن ـب ــي لـ ـل ــدوري
ً
المحلي سينعكس إيجابا على
المستوى الفني العام للموسم
ً
ال ـحــالــي ،وظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا في
مباراة كأس السوبر التي أقيمت
ً
أخيرا ،وحصل على لقبها نادي
الـكــويــت والح ــظ الـجـمـيــع مــدى
تأثير وجود المحترف األجنبي
في الفريقين إذ ساهم في ارتفاع
المستوى الفني".

 7ميداليات للدراجات
المائية في أريزونا
اخ ـت ـتــم م ـت ـســاب ـقــو مـنـتـخــب ال ـكــويــت
لـلــدرا جــات المائية مشاركتهم ببطولة
العالم للدراجات المائية أمس ،بإضافة
ثالث ميداليات إلى رصيدهم ،هي ذهبية
واحدة وبرونزيتان ضمن الجولة األخيرة
م ــن ال ـب ـطــولــة ال ـتــي أق ـي ـمــت ف ــي بـحـيــرة
هافاسوب بوالية أريزونا األميركية.
وحـ ـق ــق ال ـم ـت ـس ــاب ــق م ـح ـمــد بــورب ـيــع
ذهبيه فئة (برو ام سوبر ستوك) ضمن
منافسات اليوم األخير للبطولة في حين
حصل كل من المتسابق سالم المطوع
على بــرونــزيــة فــي فئة (اكـسـبــرت سوبر
سـتــوك) والمتسابق راشــد الــراشــد على
برونزية في فئة (ناتريل اسبريتد).
وح ـقــق الـمـتـســابــق عـبــدالـلــه الـفــاضــل
لقب وصيف بطل العالم فــي فئة (كبار
المحترفين ستوك).
يذكر أن البطولة انطلقت في الخامس
من الشهر الجاري واختتمت منافساتها
أمس ،وبلغت حصيلة المنتخب الكويتي
فيها سبع ميداليات هي ذهبيتان وثالث
فضيات وبرونزيتان وشهدت البطولة
الـتــي تـقــام تحت مظلة اتـحــاد ( )IJSBA
للدراجات المائية مشاركة  27دولة.
(كونا)

ةديرجلا
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ألمانيا تقسو على إستونيا ...وبولندا تحتفل
أحرز النجم األلماني إيلكاي
غوندوغان هدفين وصنع آخر،
ليقود منتخب بالده للتغلب
 -3صفر على مضيفه منتخب
إستونيا أمس األول في الجولة
السابعة لمباريات المجموعة
الثالثة في التصفيات المؤهلة
لبطولة كأس األمم األوروبية
لكرة القدم (يورو .)2020

ب ـق ــي الـ ــوضـ ــع ع ـل ــى ح ــال ــه فــي
المجموعة الثالثة مــن تصفيات
ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2020حـيــث بقيت
هولندا في الصدارة أمام غريمتها
ألـ ـم ــانـ ـي ــا بـ ـع ــد فـ ــوزه ـ ـمـ ــا خ ـ ــارج
قــواعــدهـمــا عـلــى بـيــاروسـيــا 1-2
وإستونيا -3صفر تواليا.
وع ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـه ــول ـن ــدي،
الطامح إلى لعب دوره بين الكبار
ب ـعــد غ ـي ــاب ع ــن ن ـهــائ ـيــات 2016
ومونديال  ،2018من مينسك بفوزه
الــرابــع تــوالـيــا ،ليبقى فــي صــدارة
المجموعة بـ 15نقطة من  6مباريات
بفضل ثنائية أولــى لجورجينيو
فينالدوم بقميص ب ــاده ،بفارق
ال ـمــواج ـه ـت ـيــن ال ـم ـبــاشــرت ـيــن عن
غريمه األلماني الذي تجاوز النقص
العددي في صفوفه منذ ربع الساعة
األول ــى وتخطى إستونيا بفضل
ثنائية إليلكاي غوندوغان.
وتعتبر المجموعة الثالثة األكثر
ندية فــي هــذه التصفيات ،بما أن
إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة تحتل المركز
الثالث بــ 12نقطة من  6مباريات،
وذلك قبل أن تتواجه في  16نوفمبر
مع هولندا على أرضها في مباراة
مصيرية للمنتخبين قبل الجولة
األخ ـيــرة الـتــي تحل فيها إيرلندا
الشمالية ضيفة على ألمانيا في
فرانكفورت ،في حين يلعب رجال
كومان مع إستونيا في أمستردام.
ولــم تكن بــدايــة هولندا سلسة
إذ عــانــت أم ــام مضيفتها قـبــل أن
يأتي الفرج في الدقيقة  32برأسية
فينالدوم بعد عرضية من كوينسي
بروميس عجز الحارس ألكسندر
غوتور ّعن صدها.
وعـ ــقـ ــد فـ ـيـ ـن ــال ــدوم مـ ــن مـهـمــة
بـ ـي ــاروسـ ـي ــا ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ه ــدف ــه

ال ـخ ــام ــس ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات الـســت
لهولندا في هذه التصفيات ،وذلك
بـتـســديــدة صــاروخ ـيــة رائ ـع ــة من
خارج المنطقة قبيل انتهاء الشوط
األول (.)41
ل ـك ــن بـ ـي ــاروسـ ـي ــا ع ـ ـ ــادت ال ــى
أجواء اللقاء بتقليصها الفارق في
بــدايــة الـشــوط الثاني بفضل كرة
رأسـيــة مــن ستانيسالف دراغ ــون
إثر عرضية من دينيس بولياكوف
(.)54

اكتساح ألماني
وفــي تالين ،كانت مباراة أمس
األول بالنسبة أللمانيا مختلفة
عن االنتصار الكاسح الذي حققته
في يونيو على إستونيا بثمانية
نظيفة ،إذ تأثر فريق المدرب يواكيم
ل ــوف بالنقص ال ـع ــددي مـنــذ ربــع
الساعة األول.
وخسر "ناسيونال مانشافت"
جـ ـه ــود الع ـ ــب وس ـ ــط يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي إيمري جان الــذي أخفق
في السيطرة على الكرة أمام منطقة
فريقه بعد تمريرة من أحد زمالئه،
وعندما حــاول تصحيح الموقف
ارت ـك ــب خـطــأ عـلــى ف ــران ــك لييفاك
حين كان األخير في طريقه لالنفراد
بــالـحــارس العائد بين الخشبات
الثالث مانويل نوير ليحصل على
البطاقة الحمراء.
وفي بداية الشوط الثاني ،نجح
الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ف ــي افـتـتــاح
التسجيل بفضل إيلكاي غوندوغان
ال ــذي سقطت ال ـكــرة أمــامــه خــارج
المنطقة بعد أن فشل زميله كاي
هــارفـيـتــس فــي الـسـيـطــرة عليها،
فأطلقها قوية الى يمين الحارس
سيرغي ليبميتس (.)52

ً
ً
فيرنر :حققنا انتصارا مستحقا
أبـ ــدى تـيـمــو ف ـيــرنــر م ـهــاجــم الـمـنـتـخــب
األلماني لكرة القدم سعادة بالغة بالفوز
ا لــذي حققه الفريق على مضيفه منتخب
إس ـ ـتـ ــون ـ ـيـ ــا -3ص ـ ـ ـفـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ــد ض ـمــن
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة
ب ــالـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات الـ ـم ــؤهـ ـل ــة إل ــى
نهائيات كأس األمم األوروبية
(يورو .)2020
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ـي ــرن ــر مـ ــن مـقـعــد
البدالء ،وأضاف الهدف
ا لـثــا لــث للمنتخب
األلماني بعد أن
س ـجــل إل ـكــاي
غ ــون ــدوغ ــان
ال ـهــدف ـيــن
ا أل و ل
والثاني
للفريق.

وقال فيرنر عقب المباراة :كانت مباراة
صعبة ،لكننا توقعنا ذ لــك ألن المنتخب
الهولندي واجــه صعوبة في مباراته هنا
أيضا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ك ـ ـ ـ ــان
انـتـصــارا مستحقا،
ف ـق ــد أديـ ـن ــا بـشـكــل
ج ـي ــد ف ــي ال ـش ــوط
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،صـنـعـنــا
الـفــرص ولــم نسمح
ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
الـ ـف ــرص .وال يـ ــزال علينا
مواصلة التطور.
(د ب أ)

فيرنر

فاتي يخوض مرانه الثاني
مع شباب إسبانيا
أجرى موهبة برشلونة اإلسباني الواعد ومنتخب إسبانيا،
أنسو فاتي ،امس االول مرانه الثاني مع منتخب الشباب دون
 21عاما استعدادا لمواجهة مونتينغرو يوم الثالثاء المقبل
ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة األمم األوروبية (يورو )2021
في المجر وسلوفينيا.
وتــم اسـتــدعــاء صــاحــب ال ــ 16عــامــا لصفوف "ال روخ ــا" بدال
من زميله في الفريق الكتالوني كارليس بيريز الذي خرج من
المعسكر بسبب إصابة عضلية.
وفي حالة مشاركة الالعب األسمر مع إسبانيا في مواجهة
الثالثاء ،سيكون هــذا هو الظهور الرسمي األول له بقميص
منتخبات إسبانيا ،وفي هذه الحالة سيكون له فقط حق تمثيل
"الماتادور" ،السيما أن الالعب يحمل جنسية غينيا بيساو.
وبــزغــت موهبة فاتي مــع الـبــاوغــرانــا هــذا الموسم ،ودخــل
تاريخ البرشا بعد أن أصبح أصغر العب في تاريخه يسجل
في الليغا ،حيث إنه خالل  5مباريات زار الشباك في مناسبتين.
وتحتل إسبانيا ص ــدارة المجموعة السادسة بست نقاط
وبفارق األهداف أمام مقدونيا الشمالية.

العبو المنتخب البولندي يحتفلون بالتأهل الى نهائيات يورو 2020
وأعـ ـ ـط ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــدف ال ــدف ــع
المعنوي لالعبي لــوف ،فضغطوا
بحثا عــن هــدف ثــان وكــان لهم ما
أرادوا عبر العب مانشستر سيتي
االنـكـلـيــزي أيـضــا بـعــدمــا وصلته
الكرة عند مشارف المنطقة بتمريرة
بالكعب من ماركو رويس ،فسددها
قوية لتتحول من المدافع كــارول
متس وتخدع حارسه (.)57
وبـ ـع ــد دقـ ــائـ ــق م ـ ـعـ ــدودة عـلــى
دخـ ـ ــولـ ـ ــه كـ ـب ــدي ــل لـ ـجـ ـي ــان-ل ــوك ــا
فالدشميدت ،سجل تيمو فيرنر
ه ــدف االط ـم ـئ ـنــان أللـمــانـيــا حين
وصلته الكرة على الجهة اليسرى
ب ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــرة مـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
غوندوغان ،فتالعب بالدفاع قبل
أن يسددها في الشباك (.)71
وفي المجموعة الخامسة فرطت

كرواتيا ،وصيفة مونديال روسيا
 ،2018بفرصة ضمان بطاقتها الى
النهائيات بتعادلها مع مضيفتها
ويلز بهدف لنيكوال فالشيتش ()9
مقابل هدف لغاريث بايل (،)3+45
رافـعــة رصيدها فــي ال ـصــدارة الى
 13نقطة بفارق نقطتين عن المجر
الثانية و 4عن سلوفاكيا الثالثة،
في حين رفعت ويلز رصيدها الى
 8في المركز الرابع.
ومن جهتها ،أبقت المجر على
آمــال ـهــا بـبـلــوغ الـنـهــائـيــات للمرة
الثانية تواليا والــرابـعــة فقط في
ت ــاري ـخ ـه ــا ،وذل ـ ـ ــك بـ ـف ــوزه ــا عـلــى
ضيفتها أذربيجان -1صفر.

روسيا تلحق بالمتأهلين
وفي نيقوسيا ،حسمت روسيا

برزنتشيك يبدي
فخره بالعبيه
أثـنــى ي ــرزي برزنتشيك المدير
الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم
على العبيه مؤكدا فخره بما قدموه،
وذل ــك بعدما حسم الـفــريــق تأهله
لـنـهــائـيــات ك ــأس األمـ ــم األوروب ـي ــة
(يــورو  )2020إثر فوزه على ضيفه
منتخب مقدونيا الشمالية -2صفر
م ـ ـسـ ــاء األح ـ ـ ـ ــد ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة السابعة بالتصفيات.
وقال برزنتشيك عقب المباراة
"أشـعــر بالسعادة واالح ـتــرام إزاء
هؤالء الالعبين ،أنا فخور بالفريق
لما قدمه في مباراة صعبة".
وأض ـ ــاف" :كــانــت أف ـضــل م ـبــاراة
لنا من الناحية التكتيكية ،وقد جاء
الهدفان عن طريق العبين بديلين،
وهو ما يلقي الضوء على األجــواء
الـجـيــدة فــي المنتخب وحقيقة أن
االحتياطيين يشكلون جزءا مهما
في الفريق".

الـبـطــاقــة الـثــانـيــة ف ــي المجموعة
ال ـتــاس ـعــة ،بـعــد أن ذه ـبــت األول ــى
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ــي ال ـجــولــة
السابقة لمصلحة بلجيكا.
واك ـت ـس ــح الـمـنـتـخــب ال ــروس ــي
مضيفه القبرصي  5-صفر ،رافعا
رصيده الى  21نقطة بفارق ثالث
خلف بلجيكا المتصدرة صاحبة
العالمة الكاملة.
وهـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة ال ـخ ــام ـس ــة عـلــى
التوالي التي تتأهل فيها روسيا
لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة
والسادسة كدولة مستقلة (غابت
عــن نسخة  ،)2000مستفيدة في
نيقوسيا بأفضل طريقة من التفوق
ال ـ ـعـ ــددي ب ـع ــدم ــا أك ـم ـل ــت قـبــرص
اللقاء بعشرة العبين منذ الدقيقة
 28إثـ ــر طـ ــرد كــونـسـتــانـتـيـنــوس

بولندا تتأهل بصعوبة
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـس ــاب ـع ــة،
ُحبست أنفاس الجمهور البولندي
ح ـتــى ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األخـ ـي ــر أم ــام
ضيفه المقدوني الشمالي ،قبل أن
يأتي الفرج بهدفين ضمنا لروبرت
ليفاندوفسكي ورفاقه بطاقة العبور
الى النهائيات.

فينالدوم :قطعنا خطوة هائلة
قــال العــب الوسط جورجينيو فينالدوم ،إن منتخب هولندا
قطع خطوة هائلة صوب التأهل لبطولة أوروبا  2020لكرة القدم،
بالفوز على روسيا البيضاء ،أمس األول.
وأكد فينالدوم أن غياب هولندا عن كأس
العالم في روسيا  2018وعن بطولة أوروبا
في فرنسا  2016كان مؤلما جدا.
وتابع" :حتى خالل عطالت الصيف التي
حصلنا عليها في األعوام األخيرة كنت أفكر
طيلة الوقت في أنه كان يجب علينا التأهل
والـمـشــاركــة فــي البطولتين .ه ــذا االنـتـصــار
يـحـمــل م ــذاق ــا خ ــاص ــا .ل ــم نـحـســم مقعدنا
في النهائيات حتى اآلن ،لكننا قطعنا
خطوة هائلة".
وأضــاف" :في الشوط الثاني كنا
نعتقد أن األم ــور سـتـكــون سهلة
جدا .ظهر الكسل على الالعبين.
انتقدنا األداء بأنفسنا .لو لعبنا
ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة أم ـ ــام أفـضــل
الفرق في أوروبا بالنهائيات،
فــإن ـنــا س ـن ــواج ــه م ــأزق ــا .لو
نظرنا إلــى الـصــورة الكاملة

سنرى أننا حققنا االنتصار الخامس في  6مباريات بالتصفيات،
وهو أمر جيد مقارنة بالوضع الذي كان عليه الفريق سابقا .هذه
المجموعة من الالعبين لديها المزيد لتقدمه".
وكــان فينالدوم في ال ـ  23من عمره حين شاركت هولندا في
كأس العالم بالبرازيل ،وقال إنه من المهم لهذه التشكيلة خوض
تجربة اللعب في أكبر المحافل.
وأكد أن "المشاركة في بطولة كبيرة أمر مهم جدا في مسيرة
تـطــور أي الع ــب .أع ــرف مــدى المتعة الـتــي يشعر
بها أي العب بالمشاركة في بطولة كبرى،
وخ ــاص ــة م ــع ت ـقــدم ـنــا ف ــي ال ـب ـطــولــة.
نحتاج إلى خوض هذه التجربة
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة .ل ـ ـكـ ــن ي ـ ـجـ ــب أن
نتأهل أوال .كرة القدم
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ـفـ ــاجـ ــآت
غريبة .لــو حافظنا
عـلــى تــركـيــزنــا أمــام
أيرلندا الشمالية ،فإن
األمـ ـ ـ ـ ــور س ـت ـس ـي ــر فــي
مصلحتنا".

فينالدوم

إنفانتينو يطلق برنامج «كرة قدم المدارس» في لبنان
أطـلــق رئـيــس االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو أمس األول مشروع
"ك ـ ـ ــرة ق ـ ــدم ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس" ب ـص ـح ـبــة الــاع ـب ـيــن
السابقين صامويل إيـتــو ،وكــاكــا ،ومارسيل
دي ـس ــاي ــي ،وت ـي ــم ك ــاه ـي ــل ،والـ ـم ــدرب جــوزيــه
مورينيو.
وزار الوفد ،الذي ضم أيضا رئيس مؤسسة
(ف ـي ـفــا) ي ــوري دي ــورك ــاي ــف ،ع ــدة مـ ــدارس في
لـبـنــان ،وم ــن الـمـقــرر أن يشهد ع ــدة حصص
تفاعلية مع  300طالب تتراوح أعمارهم بين
 4و 14عاما ،تهدف إلى تعليم المهارات والقيم
اإليجابية.
ووفقا لـ "فيفا" تسعى المسألة إلى تأهيل
األطفال لمواجهة التحديات االجتماعية في
العصر الحاضر ،بما فيها التنمر ،وتعريفهم
بأساليب حياة صحية.
وق ــال إنفانتينو فــي بـيــان إن "ك ــرة الـقــدم
والتعليم يلعبان دورا حيويا لتغذية الشباب
ً
والموهبة في مجتمع العصر الحاضر" ،مبينا
أن إطالق المشروع الثاني الرائد للبرنامج في

الي ـف ـي ــس ،ل ـت ــدك ش ـب ــاك ال ـح ــارس
كوستانتينوس باناغي بخماسية
نـظـيـفــة تـ ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
ديـنـيــس شيريشيف ( 9و)2+90
ومـ ــاغـ ــوم ـ ـيـ ــد أوزدوي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف ()22
وأرتيم دزيوبا الــذي رفــع رصيده
ال ــى  9أهـ ــداف فــي  8مـبــاريــات في
التصفيات ،وألكسندر غولوفين
(.)89

ورف ـعــت بــولـنــدا رصـيــدهــا الــى
 19نقطة من ثماني مباريات في
صــدارة المجموعة متقدمة بفارق
ث ــاث نـقــاط على النمسا الثانية
الـتــي ف ــازت خ ــارج قــواعــدهــا على
سلوفينيا الرابعة المتساوية مع
مقدونيا الشمالية في النقاط (،)11
اال ان االخيرة تحتل المركز الثالث
بـفــارق المواجهتين المباشرتين
(تعادال في الجولة الثانية وفازت
مقدونيا الشمالية  2-1في الجولة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة) .وان ـ ـت ـ ـظـ ــرت ب ــول ـن ــدا
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  74ل ـلــوصــول الــى
الشباك عبر البديل بريميسالف
فرانكوفسكي بعد ثوان من دخوله،
ق ـبــل أن ي ــري ــح أرك ـ ــادي ـ ــوز ميليك
أعصاب الجمهور بتسديدة رائعة
من خارج المنطقة (.)80

انفانتينو
لبنان خطوة مهمة من المبادرة التي ننتظر
من خاللها الجمع بين كرة القدم والتعليم.
ورأى أن "ال ـب ــرن ــام ــج ال يـسـعــى ف ـقــط إلــى
تعليم األوالد والـبـنــات مــن كــل أنـحــاء العالم

القيم والمهارات عبر كرة القدم ،بل أن يكون
مصدرا لإللهام نحو تغيير إيجابي وحقيقي
داخل المجتمع".
(إفى)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

فنلندا  -أرمينيا

beINSPORTS HD1

9:45

سويسرا  -ايرلندا

beINSPORTS HD11

9:45

جبل طارق  -جورجيا

beINSPORTS HD6

9:45

اليونان  -البوسنة

beINSPORTS HD3

9:45

ليشتنشتاين  -ايطاليا

beINSPORTS HD4

9:45

رومانيا  -النرويج

beINSPORTS HD5

9:45

السويد  -اسبانيا

beINSPORTS HD1

9:45

جزر فارو  -مالطا

beINSPORTS HD7

«الفوريا روخا» أمام فرصة أخرى لحسم التأهل

جانب من تدريبات حراس مرمى المنتخب اإلسباني

سيكون المنتخب اإلسباني أمام فرصة
أخ ــرى لـحـســم تــأهـلــه إل ــى نـهــائـيــات كــأس
أوروبـ ــا  2020ال ـم ـقــررة فــي  12دول ــة و12
مدينة ،احتفاال بالذكرى الستين النطالق
ً
البطولة القارية ،عندما يحل اليوم ضيفا
عـلــى نـظـيــره ال ـســويــدي ضـمــن مـنــافـســات
المجموعة السادسة.
ويتصدر "ال روخــا" ترتيب المجموعة
ً
ب ـ ــ 19ن ـق ـطــة ،ب ـعــد س ـبــع ج ـ ــوالت ،مـتـقــدمــا
بفارق  5نقاط عن مضيفه السويدي الثاني
و 6عن رومانيا الثالثة التي يلتقيها في
الجولة التاسعة األخيرة على ملعب "واندا
مـتــروبــولـيـتــانــو" فــي  18نــوفـمـبــر ،بـعــد أن
يستضيف مــالـطــا قبلها بـثــاثــة أي ــام في
قادش.
وب ـم ــا أن ال ـس ــوي ــد سـتـلـتـقــي رومــان ـيــا
ف ــي ال ـجــولــة الـمـقـبـلــة ،ف ـه ــذا األمـ ــر يجعل
إسبانيا التي أهدرت أمام النرويج نقاطها
األولى في التصفيات الحالية بعد فوزها
بـمـبــاريــاتـهــا ال ـســت األولـ ـ ــى ،ب ـحــاجــة الــى
العودة من سولنا بنقطة لضمان بطاقتها

الى النهائيات ،حتى لو خسرت مباراتيها
األخيرتين.
وكــان التعادل ،السبت ،األول إلسبانيا
فــي الـتـصـفـيــات األوروبـ ـي ــة مـنــذ سبتمبر
 ،2007حـيــن حـقـقــت النتيجة ذات ـهــا أمــام
ايسلندا ،لكنه لــم يكن كارثيا على فريق
ال ـم ــدرب روبـ ــرت مــوري ـنــو ،السـيـمــا أن "ال
روخ ــا" يـخــوض م ـبــاراة الـيــوم فــي سولنا
متحليا بثقة المواجهات الثالث األخيرة
ال ـتــي ف ــاز بـهــا عـلــى الـســويــد (2-ص ـف ــر في
تصفيات كأس أوروبا  ،2008و 2-1في دور
المجموعات للبطولة ذاتها ،و3-صفر في
ذهاب التصفيات الحالية).
وستكون رومانيا المستفيد األكبر في
حــال نجحت إسبانيا فــي تحقيق فوزها
الرسمي األول على األراضي السويدية ،ألن
ذلك سيمكنها من التقدم الى المركز الثاني
ب ـفــارق نقطتين عــن فــريــق ال ـمــدرب يانيه
أنــدرســون بـحــال استغلت عاملي األرض
والجمهور لتحقيق فوزها الثالث تواليا
على حساب النرويج.

وستكون المباراة الثالثة في المجموعة
هــام ـش ـيــة ب ـي ــن ج ـ ــزر فـ ـ ــارو (دون ن ـق ــاط)
ومالطا (.)3

أيرلندا تواجه سويسرا
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،س ـت ـكــون
أيرلندا أيضا أمام فرصة حسم تأهلها الى
النهائيات ،لكن يجب عليها الفوز خارج
ملعبها على منافستها سويسرا.
و ل ــن تـكــون المهمة سهلة للمنتخب
األي ــرلـ ـن ــدي اس ـت ـن ــادا الـ ــى مـ ـش ــواره في
هذه التصفيات ،حيث عجز عن تحقيق
الفوز خارج ملعبه سوى مرة واحدة في
الجولة االفتتاحية على حساب منتخب
جبل طارق المتواضع (1-صفر) ،كما أنه
قادم من تعادل على أرضه أمام سويسرا
( )1-1وبعيدا عن جمهوره أمام جورجيا
(صفر-صفر).
ويتصدر المنتخب األيرلندي المجموعة
ب ــ 12نقطة وب ـفــارق الـمــواجـهــة المباشرة
عــن الــدنـمــارك الثانية ،فــي حين تراجعت

سويسرا الى المركز الثالث بثماني نقاط،
بعدما تلقت السبت هزيمتها األولى على
يد الدنمارك (صفر.)-1
وتقام اليوم مباراة ثانية هامشية في
هــذه المجموعة بين جبل ط ــارق (دون
نقاط) وجورجيا (.)5

إيطاليا أمام ليشتنشتاين
وبـعــدمــا ضمنت البطاقة األول ــى في
المجموعة العاشرة ،بفوزها السبت على
ضيفتها اليونان 2-صفر ،تحل إيطاليا
ضيفة على ليشتنشتاين بمباركة البابا
فــرنـسـيــس الـ ــذي اسـتـقـبــل األحـ ــد رج ــال
المدرب روبرتو مانشيني.
وتتواجه فنلندا الثانية ( 12نقطة) مع
أرمينيا ( )10الـتــي خـســرت ذهــابــا على
أرضها صفر ،-2في حين تحل البوسنة
( 10نـقــاط أي ـضــا) ضيفة عـلــى الـيــونــان
بـطــل  2004ال ـتــي ف ـقــدت األم ــل منطقيا
فــي الـتــأهــل ،كونها جمعت  5نـقــاط من
 7مباريات.
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أكد الصانع األلماني
«مرسيدس» استحقاقه
لموقعه بين أبرز فرق
الفورموال  1عبر التاريخ،
بعد تحقيقه لقب الصانعين
للموسم السادس تواليا بفوزه
بجائزة اليابان الكبرى أمس
األول.

حسم مرسيدس لقب الـفــرق فــي بطولة
العالم للفورموال واحد ،أمس األول ،وبات
الصانع األلماني قاب قوسين أو أدنى من
أن يحسم ر سـمـيــا ثنائية ســاد ســة تواليا
لـ ــدى ال ـســائ ـق ـيــن وال ـص ــان ـع ـي ــن ،ي ـث ـبــت من
خاللها موقعه كواحد من األبرز في تاريخ
الفئة األولى.
وبفوز سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس
بـلـقــب جــائــزة ال ـيــابــان الـكـبــرى عـلــى حلبة
س ــوزوك ــا ،الـمــرحـلــة الـ ــ 17مــن أص ــل  21في
بطولة العالم ،ضمن الفريق لقب الصانعين
للموسم ال ـســادس تــوالـيــا ،كما انحصرت
المنافسة على لقب السائقين بين سائقيه
البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم
ومـتـصــدر الـتــرتـيــب ال ـعــام ،وبــوتــاس الــذي
يحتل المركز الثاني بفارق كبير عن زميله.
ويتربع هاميلتون ،بطل العالم  5مرات،
في الصدارة مع  338نقطة ،مقابل  274نقطة
لبوتاس ،في حين أن أقرب المنافسين هو
ســائــق ف ـيــراري ش ــارل لوكلير مــن موناكو
ا ل ــذي يملك  221نقطة ،مــا يجعله رسميا
خارج أي إمكانية للمنافسة على اللقب.
وأصبح مرسيدس أول فريق ينجح في
حصد ثنائية الصانعين والسائقين لست
ً
ً
مرات تواليا ،متفوقا على فيراري اإليطالي
الــذي فــاز بلقب الصانعين ست مــرات بين
عــامــي  1999و ،2004لـكــن بخمسة ألـقــاب
للسائقين مع شوماخر ( ،)2000-2004بعدما
كــان لقب  1999مــن حصة الفنلندي ميكا
هاكينن سائق ماكالرين مرسيدس.
وحـســابـيــا ،يستطيع هاميلتون إحــراز
لقبه العالمي السادس واالقتراب من الرقم
القياسي المسجل باسم األلماني ميكايل
ش ــوم ــاخ ــر ( 7أل ـ ـقـ ــاب) ،ف ــي س ـب ــاق جــائــزة
المكسيك الكبرى ،في حال فوزه وحصوله
على النقطة اإلضافية ألسرع لفة ،من دون
احـتــال بــوتــاس أحــد المركزين الـثــانــي أو
الثالث.
ون ـج ــح ال ـص ــان ــع األلـ ـم ــان ــي م ــع ان ـت ـهــاء

الـجــولــة الـ ــ 17فــي جـمــع  612نـقـطــة ،بـفــارق
 179نقطة عن أقرب منافس له فيراري ،قبل
 4جوالت من النهاية.

ً
ال يزال بعيدا عن فيراري

ورغ ــم هيمنة األعـ ــوام األخ ـي ــرة ،ال يــزال
الفريق األلماني بعيدا عن فيراري من حيث
عدد األلقاب ،إذ تفصل بينهما  10في فئة
الصانعين ( 16لقبا ل ـف ـيــراري) ،و 8ألقاب
لدى السائقين ( 15للفريق اإليطالي مقابل
 7لأللماني).
وبينما لم يغب فيراري عن البطولة منذ
انطالقها عــام  ،1950شــارك فريق "األسهم
الفضية" فيها  12موسما فقط ،في عامي
 1954و ،1955ومنذ عام  2010حتى اآلن.
وتوجت سيارة مرسيدس باللقب مرتين
باللقب في خمسينيات القرن الماضي ،مع
السائق األرجنتيني الراحل خوان مانويل
فانجيو ،علما أن لقب الصانعين لــم يكن
معتمدا في حينه.

هيمنة مطلقة لمرسيدس
ل ـك ــن األعـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة ش ـه ــدت هـيـمـنــة
مطلقة لمرسيدس منذ عام  2014الذي شهد
اعـتـمــاد الـمـحــركــات الهجينة فــي سـيــارات
الفئة األولى ،بعد هيمنة فريق ريد بول عبر
سائق فيراري الحالي األلماني سيباستيان
فيتل ،على بطولة العالم بين عامي 2010
و.2013
وبــاسـتـثـنــاء بـطــولــة  2016مــع األلـمــانــي
نيكو روزبــرغ ،كان هاميلتون بطل العالم
مع مرسيدس منذ عام .2014
االح ـص ــائ ـي ــات األخـ ـ ــرى تـثـيــر اإلع ـج ــاب
أيضا :في  206سباقات صعد أحد سائقي
مرسيدس الى منصة التتويج  206مرات،
وك ــان الـفــوز مــن نصيب أحــدهـمــا  99مــرة،
وح ـقــق ال ـفــريــق  52ثـنــائـيــة (ال ـمــركــز األول

فريق مرسيدس بعد الفوز بجائزة اليابان الكبرى أمس األول
والـثــانــي) .االنـطــاق مــن المركز األول 109
م ــرات 73 ،مــرة أســرع لفة فــي السباق .هذا
ال ـ ـعـ ــام أي ـ ـضـ ــا ،ح ـط ـمــت م ــرسـ ـي ــدس ال ــرق ــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ع ــدد ال ـث ـنــائ ـيــات الـمـتـتــالـيــة
فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـم ــوس ــم ،اذ حـ ــل هــام ـي ـل ـتــون
وبــوتــاس فــي المركزين األول والثاني في
أول خمسة سباقات ،متفوقين على ثنائي
فريق وليامس البريطاني نايجل مانسل
وااليطالي ريكاردو باتريسي ( 3سباقات
في بطولة عام .)1992
في البدء هو خيار هاميلتون وفانجيو

مدفيديف النجم الصاعد في سماء الكرة الصفراء
يـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــه ن ـ ـ ـجـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــرب
المصنف أوال عالميا الصربي نوفاك
ديوكوفيتش بالعب "كامل" ،ويقول عنه
األلماني ألكسندر زفيريف إنه يتمتع
بأسلوب فريد يجعله األفضل حاليا...
هو العب كرة المضرب الروسي دانييل
مدفيديف النجم الـصــاعــد فــي سماء
الكرة الصفراء.
أح ــرز مــدفـيــديــف أم ــس األول لقب
دورة شنغهاي ثامنة دورات الماسترز
لأللف نقطة بفوزه على زفيريف 4-6
و 1-6فــي ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة ،محققا
رابع ألقابه هذا العام بعد سينسيناتي
األم ـيــرك ـيــة (أول ل ـقــب ل ــه ف ــي دورات
الماسترز) ،وسان بطرسبورغ الروسية
وصوفيا البلغارية.
وعــزز مدفيديف ( 23عاما) موقعه

مدفيديف

ميلنر :مازلت أتعلم كل يوم
قـ ــال ج ـي ـمــس مـيـلـنــر العـ ــب خط
وس ــط فــريــق ل ـي ـفــربــول اإلنـكـلـيــزي
لكرة القدم إنه يرى كل يوم يقضيه
في مالعب كرة القدم ،بمنزلة فرصة
لـتـعـلــم ش ــيء ج ــدي ــد ،رغ ــم الـخـبــرة
الكبيرة التي يتمتع بها كالعب.
وبدأ ميلنر مشواره في الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز وه ــو ف ــي سن
مبكرة
ّ
وتوج مع مانشستر سيتي بلقب
الــدوري اإلنكليزي الممتاز مرتين
وش ــارك فــي  523مـبــاراة حتى اآلن
ك ـمــا خ ــاض  61مـ ـب ــاراة دول ـي ــة مع
ال ـمـنـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وت ـ ــوج مع
ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا
في الموسم الماضي.
ً
وقـ ـ ـ ــال م ـي ـل ـن ــر ( 33عـ ـ ــامـ ـ ــا) فــي
تصريحات نشرها الموقع الرسمي
لنادي ليفربول أمس" ،أعتقد أنني
ً
كنت محظوظا بالشكل الكافي ألني
ألعب منذ فترة طويلة مع عدد من
الالعبين الرائعين وكذلك المدربين

ميلنر

ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي

رودي غارسيا

أكد العب ليفربول السابق ،روبــي فاولر ،أن
المدرب األلماني يورغن كلوب ،رفض عروضا
من مانشستر يونايتد وريال مدريد قبل التوقيع
لـ"الريدز" في صيف .2015
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول ف ـ ـ ــي ح ـق ـب ــة
التسعينيات في مقاله بصحيفة "ديلي ميرور"
البريطانية بأنه التقى كلوب قبل عامين وأن
األلـمــانــي أكــد لــه أنــه رفــض عرضين مــن "أنــديــة
غنية جدا" بعد رحيله عن بروسيا دورتموند،
موضحا أن "أحدهما مانشستر يونايتد واآلخر
على األرجح ريال مدريد .والسبب أنه كان يكره
التركيز فقط على األرباح التجارية".
وأضاف "قال إنه رحب بعرض ليفربول ،ألنه
كــان يمتلك الـتــوازن بين المال الــازم للوصول
للقمة والتاريخ وهوية النادي وجماهيره".
وتــوج كلوب الموسم الماضي بلقب دوري
أبـطــال أوروب ــا مــع ليفربول وحــل وصيفا بعد
صــراع مرير على اللقب مــع مانشستر سيتي،

يورغن كلوب
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة وحـ ـي ــدة ،وي ـن ـف ــرد هـ ــذا ال ـمــوســم
بـقـمــة الـبــريـمـيـيــر لـيــغ ب ـفــارق ثـمــانــي نـقــاط عن
"السيتيزنس".
(إفي)

بيل ومودريتش يثيران القلق في مدريد
ت ـم ـل ــك ال ـ ـخـ ــوف ج ـم ــاه ـي ــر ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـب ــان ــي وهـ ــي ت ـشــاهــد ث ـنــائــي فــريـقـهــا؛
ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث ب ـي ــل ،والـ ـك ــروات ــي لــوكــا
م ــودريـ ـت ــش ،ي ـت ـع ــرض ــان ل ــإص ــاب ــة خ ــال
ً
مـبــاراة منتخبيهما مـعــا  ،أ مــس األول ،في
التصفيات المؤهلة لبطولة األمم األوروبية
(يورو .)2020
وعـ ـل ــى م ـل ـعــب كـ ــارديـ ــف سـيـتــي
س ـت ــادي ــوم ،وض ـم ــن الـمـجـمــوعــة
الخامسة بالتصفيات ،انتهى
اللقاء الذي جمع المنتخبين
بهدف لمثله ،حيث سجل
بـ ـي ــل هـ ـ ــدف تـ ـع ــادل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــب
ال ـ ــويـ ـ ـل ـ ــزي

ف ــي ن ـه ــا ي ــة ا لـ ـش ــوط األول ،ب ـع ــد أن تـقــد مــت
كرواتيا عن طريق نيكوال فالسيتش (.)9
وفي كرة مشتركة قوية مع جناح المنتخب
الويلزي الشاب هــاري ويلسون ،سقط قائد
المنتخب البلقاني ،مــودر يـتــش ،على أرض
ال ـم ـل ـعــب واأللـ ـ ــم ي ـب ــدو ع ـلــى وجـ ـه ــه ،ق ـبــل أن
يضطر للمغادرة في الدقيقة األخيرة من ُعمر
اللقاء ،حيث ظهر وهو غير قادر على االتكاء
على قدمه اليمنى أثناء خروجه.
أما بيل ،فظهر وهو غير قادر على الركض
ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة م ــع نـهــايــة ال ـل ـقــاء ،بسبب
إصابة قي ساقه اليسرى ،لكنه لم يتمكن من
مغادرة الملعب بعد أن استنفذ المدرب ريان
غيغز التغييرات الثالثة لويلز.
ويستعد الفريق الملكي الستئناف مشوار
"الليغا" عندما يحل ضيفا السبت المقبل على
ريال مايوركا ضمن الجولة التاسعة ،قبل أن
يصطدم في األسبوع التالي مباشرة بغريمه
التقليدي برشلونة على ملعب الكامب نو
في "كالسيكو األرض".
(إفي)

مودريتش

ً
ليون يعين رودي غارسيا مدربا
أعلن نــادي ليون الفرنسي
لكرة القدم ،أمس ،تعيين رودي
ً
غــارس ـيــا م ــدرب ــا ل ــه بـعــد نحو
أسـ ـب ــوع م ــن ع ـ ــزل ال ـب ــرازي ـل ــي
سيلفينيو على خلفية النتائج
الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة ل ـل ـف ــري ــق
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
المحلي.
وج ـ ـ ــاء
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـيـ ــان

في المركز الرابع على الئحة التصنيف
ال ـعــال ـمــي ،وبـ ــات ي ـه ــدف إل ــى تخطي
السويسري روجيه فيدرر الثالث قبيل
انتهاء العام ،وسيكون هدفه في العام
المقبل احراز أول لقب غراند سالم.
وف ــي طــري ـقــه إل ــى ال ـن ـهــائــي ،أط ــاح
مــدفـيــديــف بموهبة شــابــة أخ ــرى في
دور األربعة ،هو اليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس المصنف الــذي وصف
طــري ـقــة فـ ــوز مــدف ـيــديــف عـلـيــه بــأنـهــا
"مملة".
وقبل الخسارة األولى التي تعرض
لها زفيريف أمس األول أمام مدفيديف
في خمسة لقاءات جمعت بينهما ،كان
األلماني يقول إن الروسي هو األفضل
عالميا في الوقت الحالي.
وص ـن ــع مــدف ـيــديــف اس ـم ــا لنفسه

اللذين أحرز كل منهما لقب البطولة  5مرات،
قدما لمرسيدس ستة من ألقابها السبعة
لــدى الصانعين .البريطاني روس بــراون
أع ــاد إط ــاق الـفــريــق ووض ــع هيكلته بين
عامي  2010و ،2013وتسلم الــدفــة المدير
الحالي النمساوي توتو وولف.
بـعــد ذل ــك يــأتــي ال ـم ـحــرك ،كـشــركــة تــزود
بالمحرك في بادئ األمر ،ثم كفريق مصنع
بالكامل ،استثمرت العالمة التجارية بوفرة
لـتـطــويــر ن ـظــام الـكـبــح الـحــركــي السـتـعــادة
الطاقة الــذي تــم طرحه فــي فــورمــوال واحــد

عام  .2009وأتاح لها أن تكون أفضل بكثير
من منافسيها في االنتقال إلى محرك هجين
فــي عــام  ،2014وهــو الـعــام الــذي بــدأت فيه
هيمنتها.
لكن المنافسين عادوا وفيراري اآلن لديه
محرك أفضل .لكن تظهر "سكوديريا" منذ
أعوام غير قادرة على التفوق على مرسيدس
فــي البطولة ،ألن الفريق األلـمــانــي يتفوق
على كل المستويات ،بسيارة يمكن االعتماد
ً
عليها للغاية واستراتيجية غالبا ما تكون
صحيحة.

فاولر :كلوب رفض الريال ومان يونايتد

بشكل تدريجي ،وبــدأ بالبروز العام
الماضي بعد فوزه بثالثة ألقاب ،لكنه
قـفــز ال ــى مـسـتــوى جــديــد انـطــاقــا من
هذا الصيف.
وأع ـ ـلـ ــن ن ـف ـ َـس ــه بـ ـق ــوة لـلـجـمــاهـيــر
العريضة ،بعد خسارته أمام اإلسباني
رافاييل نادال المصنف ثانيا عالميا،
في نهائي بطولة الــواليــات المتحدة
المفتوحة فــي سبتمبر الماضي في
مباراة من خمس مجموعات.
ويقر الروسي بأن بنيته الجسدية
الـنـحـيـلــة نـسـبـيــا (ط ــول ــه  1.98سنتم
ووزن ــه  83كلغ) ال تعطيه الـقــوة التي
يتحلى بها الكثير من منافسيه ،لذلك
ه ــو ي ـح ــاول ال ـل ـعــب ب ـمــا يـطـلــق عليه
لعب "ذكي".

البارزين ،لكن في كل يوم تدخل في
إلى أرضية الملعب ،يمكن أن تتعلم
ً
شيئا ما".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أصـ ـبـ ـح ــت
ً
اآلن م ـ ـطـ ــا ل ـ ـبـ ــا بـ ـشـ ـك ــل أ كـ ـب ــر
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
ال ـش ـب ــان .ول ـك ــن يمكنني
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم مـ ـ ـ ــن زمـ ـ ــائـ ـ ــي
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي...
فيفترض عليك مواصلة
الـتـطــور بــاسـتـمــرار وبقدر
الـمـسـتـطــاع ،لــذلــك يفترض
خ ــوض ك ــل مـ ــران ف ــي ك ــل يــوم
بـهــذه العقلية ،وكــأنــك ال تعرف
ً
شيئا على اإلطالق".
(د ب أ)

على موقعه اإللكتروني" :يعلن
نـ ـ ـ ــادي ل ـ ـيـ ــون ت ـع ـي ـي ــن رودي
ً
ً
غارسيا مدربا بدءا من اليوم"،
مشيرا الى أنه ارتبط بعقد مع
النادي حتى يونيو .2021
وبعدما بدأ ليون الموسم
ً
ب ـ ـق ـ ــوة مـ ـحـ ـقـ ـق ــا ال ـ ـفـ ــوز
فـ ــي أول مــر ح ـل ـت ـيــن
بـنـتـيـجــة  3-صفر
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج أرضـ ـ ـ ـ ــه
أم ـ ـ ـ ـ ــام م ــون ــاك ــو
و6-ص ـ ـ ـفـ ـ ــر أم ـ ــام
مـضـيـفــه أنـجـيــه،
ُمني بأربع هزائم
وثالثة تعادالت أدت
إلـ ــى ت ــراج ـع ــه لـلـمــركــز
الـ .14
وس ـب ــق ل ـغــارس ـيــا (55
ً
عاما) أن أشــرف على نادي
لـيــل ( )2008-2013الــذي
تـ ــوج م ـعــه بــالـثـنــائـيــة
المحلية (الــدوري
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والكأس) عام  .2011كما أشرف
على مرسيليا في الفترة بين
اك ـتــوبــر  2016وم ــاي ــو ،2019
و ق ــاده للحلول وصيفا لبطل
م ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي
"يوروبا ليغ" عام ( 2018خسر
النهائي صفر -3أمــام أتلتيكو
مدريد االسباني).
ويبدأ المدرب السابق لروما
اإليـ ـط ــال ــي م ـه ــام ــه مـ ــع نـ ــادي
شرق فرنسا عندما يستضيف
السبت ضمن المرحلة العاشرة
م ــن الـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ،فــريــق
دي ـغ ــون ،ال ــذي تــولــى غــارسـيــا
ت ــدري ـب ــه ب ـيــن ال ـعــام ـيــن 2002
و.2007
ويحتل ليون المركز  14في
ال ـ ـ ــدوري بــرص ـيــد ت ـســع نـقــاط
فقط من تسع مباريات ،بفارق
نقطة يتيمة عن ديغون صاحب
المركز ما قبل األخير.

سكالوني :نشعر بسعادة
وثقة من األداء
أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لألرجنتين عقب االنتصار
الودي الكاسح على منتخب اإلكوادور ( )1-6أمس األول ،أنه يشعر
بالثقة والرضا من أداء الالعبين خالل فترة التوقف الدولي الحالية.
وق ــال س ـكــالــونــي ،ف ــي تـصــريـحــات عـقــب ال ـم ـب ــاراة عـلــى ملعب
(خوسيه مارتينيز فاليرو) بمدينة إلتشي اإلسبانية" ،نشعر بالثقة
في جميع المباريات السابقة ،هذا باإلضافة إلى قوة المنافسين
الذين واجهناهم ،فهناك رضا عن األداء ،كما أننا منحنا الفرصة
ألكبر عدد من الالعبين للمشاركة".
وتابع "هناك رغبة وإمكانيات فنية ،لكننا نحتاج فقط لبعض
الوقت ،وألن يؤدي الالعبون كما فعلوا اليوم".
وأكــد المدرب الشاب أن النتائج في هذه المباريات تأتي "في
المقام الثاني" ،في الوقت الذي أثنى فيه على نظيره في منتخب
اإلك ــوادور ،خــورخــي سيليكو ،لرهانه على العناصر الشابة في
صفوف "التري".
ً
وأبدى صاحب الـ  41عاما سعادته الكبيرة بأداء العبيه خالل
مباراتي ألمانيا واإلكــوادور ،وتأقلمهم على الجوانب التكتيكية
لـلـطــريـقــة ال ـت ــي ل ـعــب ب ـه ــا" :ال ــاع ـب ــون يـتــأقـلـمــون ويـسـتــوعـبــون
التغييرات ،وهذا أمر يجب اإلشادة به".
وأتم" :أعتقد أن هؤالء الشباب لديهم المزيد ليقدموه لألرجنتين،
(إفي)
لكن هناك جوانب يجب تحسينها".

فابيان على رادار «الملكي»
انضم العب الوسط اإلسباني فابيان رويز
لقائمة العـبــي خــط الــوســط الــذيــن يستهدف
نادي ريال مدريد التعاقد معهم خالل الفترة
ً
القادمة ،نظرا إلى تألقه مع ناديه نابولي.
ً
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الرياضية
االثـنـيــن ،ف ــإن ري ــال مــدريــد يخطط للتفاوض
بشأن فابيان في الصيف المقبل ،بعدما حجز
ً
مكانه أساسيا في النادي اإليطالي وكذلك في
منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.
وأوضحت أن الفريق الملكي يرغب في تعزيز
خــط وس ـطــه ال ــذي يمتلك فـيــه أرب ـعــة العبين
فـقــط ه ــذا الـمــوســم هــم كــاسـيـمـيــرو ،وك ــروس،
ومودريتش وفالفيردي ،ويبرز فابيان من بين
األسماء المستهدف التعاقد معها نظرا لصغر
ً
سنه ( 23عاما) إضافة إلى شخصيته وجودته
في الملعب.
لكن الصحيفة أكــدت صعوبة المفاوضات
ً
ن ـظــرا إل ــى ع ــدم وج ــود ش ــرط جــزائــي فــي عقد
الالعب ،كما أن التفاوض مع رئيس نابولي،
ً
ً
أوريليو دي الورينتيس يعتبر أم ــرا صعبا،
ال ــذي قــد ال يـتـنــازل عــن بيعه بمقابل أقــل من
 100مليون يورو.
ويعي نابولي برغبة أ نــد يــة بحجم الريال

فابيان رويز
وبرشلونة في التعاقد مع فابيان ،الــذي وقع
للفريق اإليطالي عام  2018بعقد يستمر حتى
عام  2023مقابل  30مليون يورو دفعها لناديه
السابق ريال بيتيس.
(إفي)
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»وﻳﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ«؟

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

أﻏ ـﺒ ــﻰ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـﻘــﺮأﻫــﺎ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،أو ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ وﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم" :اﻧﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك .ﻻ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻛﻲ ﻻ
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك" ،وﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ
ﻟــﻮ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ أو أي
ً
ﺷ ـﻌــﺐ ﺣـ ــﺮ ،ﻟـﺒـﻜــﻲ ﺷـﻔـﻘــﺔ وﺣـ ــﺰﻧـ ــﺎ .وﻟــﻮ
ً
أن أﺣ ــﺪا ﺗـﺠــﺮأ وﻗ ــﺎل ﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ أوروﺑ ــﻲ،
ً
ﻳ ـﻌ ــﺮف ﺟ ـﻴ ــﺪا ﻗـﻴـﻤــﺔ ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺮأي ،ذات
اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻟــﺮزﻋــﻪ ﻋﻠﻰ ﻗـﻔــﺎه ،وﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ
أذﻧــﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ إﻟــﻰ أﻗــﺮب ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺠﺔ
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي.
وأﺟـ ـ ـ ــﺰم أن ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺼــﻮﻏــﺔ
ً
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺎ  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﺣ ــﻮار اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﻌﺾ
اﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ـﻌ ـﻨــﺎﻫــﺎ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ" :ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺆون اﻟــﺪول
اﻷﺧﺮى ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻨﺎ
وﻳ ـﻔ ـﻀ ـﺤــﻮا ﻓ ـﺴ ــﺎدﻧ ــﺎ وﻃ ـﻐ ـﻴــﺎﻧ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷـﻌـﺒـﻨــﺎ .دع ﻛــﻞ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﻃــﺎﻏـﻴــﺔ ﺗﺒﻄﺶ
ﺑﺸﻌﺒﻬﺎ ،وﻧﺒﻄﺶ ﻧﺤﻦ ﺑﺸﻌﺒﻨﺎ ،ﺗﺤﺖ
ً
اﻟﻈﻼم ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺿﻮاء اﻹﻋﻼم".
وﺑــﺎﻟـﻄـﺒــﻊ ،ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ أواﻣــﺮﻫــﻢ ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺷﺆون اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﺑﻞ
اﻷﻫ ــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ أن ﺗﺴﻜﺖ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻓﺴﺎد
ُ
ً
ﺗﺸﺎﻫﺪه ﻓــﻲ ﺑﻠﺪك أﻳـﻀــﺎ ،وإﻻ اﻋﺘﺒﺮت
ً
ً
ً
ﺧﺎﺋﻨﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻋﻤﻴﻼ! وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺄﻟﻬﻢ
ً
ﺑﺤﺰن واﻧﻜﺴﺎر" :إذا ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺼﻤﺖ
وﻋ ــﺪم اﻧـﺘـﻘــﺎد أﺣـ ــﺪ؟" ،ﻳﺠﻴﺒﻮﻧﻚ ﺑــﺄﺑــﻮة
ً
اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎرات" :ﻻ أﺑـ ــﺪا ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻧﺘﻘﺎد
ً
أﻓــﺮاد اﻟﺸﻌﺐ وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻧﺘﻘﺎدك.
ﻓﻘﻂ اﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت".
ﻟﻬﺬا ،وﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا ،ﺗﺒﺎﺷﺮ أﺣﺮار اﻟﻌﺮب
وﺣ ــﺮاﺋ ــﺮﻫ ــﻢ ﺑ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻗ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـﻌ ـ ّـﻴ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ً
ﻧ ـﺠــﺎﺣــﻪ ،ﻫ ــﻮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬات ،ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺘﻤﺪد ﻣﻔﻌﻮل
ﻫــﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ .اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻓ ـﻘــﻂ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟــﻰ
وﻗﺖ .وﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻔﺮﺣﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺞ ﺑﻬﺎ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"
اﻟـ ـﻌ ــﺮب ﺑ ـﻌــﺪ إﻋ ـ ــﻼن ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺣﺘﻨﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺮ ،اﻟﺬي
ً
دﻓﻊ أﺛﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫﺮ .أﻟﻒ ﻣﺒﺮوك ﻟﻜﻞ ﺣﺮ ﻳﺆﻣﻦ
ﺑــﺄﺣـﻘـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮب ﻓ ــﻲ إدارة ﺷــﺆوﻧـﻬــﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.

ً
روح ﺷﻮﻗﻲ ﺗﻐﺮد ﺷﻌﺮا!
ﻛﺘﺎب "اﻹﻧﺴﺎن روح ﻻ ﺟﺴﺪ" ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر رؤوف ﻋﺒﻴﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
ً
ً
ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷرواح ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ،ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻳﺘﺠﺎوز  2000ﺻﻔﺤﺔ،
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟــﺰاء ،ﺗﺘﺼﺪره ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء أﺣﻤﺪ
ُ
ﺷﻮﻗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ روﺣﻪ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪة ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ،
وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ أي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ أو اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ...وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﻘﺎد ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ،أﻛــﺪوا أن ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ روح ﺷﻮﻗﻲ ﻣﻦ
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻋﺼﻤﺎء ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ.
***
ُ
وﻟﺴﺖ أرﻳﺪ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻷرواح ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
آﻻف اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﻮف أﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ أﻣﻠﺘﻬﺎ روح ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻘﺐ
ٍ
ً
وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زواج ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ ﺑﻮﻻ ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﻧﺠﻞ
ُ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،أﻣﻠﺖ روح ﺷﻮﻗﻲ ﺗﻬﻨﻴﻬﻤﺎ:
ُ
ﱟ
ﱠ
َ
ـﺲ
وآﻟـ ـ ــﻪِ
ـﻮل ِ
ﻋـ ـ ـ ــﻮذت ﻋـ ــﺮﺳـ ـ ِـﻚ ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺳ ـ ِ
ﻳـ ــﺎ ذات ُﻗ ـ ــﺪ ُﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﻼوة ﻣ ــﺎﺋ ـ ًِ
ﻣ ــﻦ "ﻃ ــﻪ" ﻧـﻌــﻢ اﻹﻟ ــﻒ ﻓ ــﻲ أﻓـﻀــﺎﻟــﻪ
ـﺆﻧ ــﺴ ـ ِـﻚ" اﻟــﻮﻓــﻲ ﺳــﻼﻟــﺔ
إن ﻛ ــﺎن "ﻣ ـ ِ
ﺧﺼﺎﻟﻪ
ﺣــﻖ اﻟﻔﻄﺎﺣﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـ ًـﺢ
"ﻃ ــﻪ" اﻟــﺮﻓـﻴــﻊ اﻟـﻔــﺬ ﻛﻌﺒﺔ ﻣــﻦ ﻳﻔﻲ
ِ
ـﺆاﻟ ــﻪ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ ﻃـ ـ ـ ـ ّـﻮق واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرف ﺑ ــﺎﺑ ــﻪ
واﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﻪ ﻳ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺣ ـ ـﺠـ ــﺔ ﺑـ ـﺴ ـ ِ
ﻛ ـ ــﻢ راﻗـ ـ ـ ـ ــﻚ اﻟـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻘ ـ ُ
ـﻮد ﻳـ ـ ـ ـ َ
ـﻮم ﻗ ـﻄ ـﻔـ ِـﺘــﻪ
ﻫﺬي اﻟﻘﻄﻮف ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﻣﺘﻲ
ِ
ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﺟـ ــﺪان إن أرﻫ ـﻔ ـ ِـﺘ ــﻪ
ﻟـ ـﻠ ــﺮوح ﻣـ ـﻘ ــﺪرة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪوم ﺑ ـﺨ ـﻠــﻮ ٍة
• وأملى قصيدة طويلة يرد فيها على المشككين في وجود األرواح:
ﺗﺴﻜﺎﺑﻪ
ﻳﺠﻠﻮ اﻟﻈﻤﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ
واﻟﺮوح ﻣﻦ روض اﻟﺨﻠﻮد ُﺳﻼﻓﻪ
ِ
ً
ً
ُ
وﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻳـ ـﻬ ــﺰ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﻘ ـﻴ ـﻨــﻪ
ـﺎﺑ ــﻪِ
ﺟـ ـﻬ ــﺮا ﻟ ـﺼ ــﺪ ﻣـ ـﻌ ــﺎرض وﻣـ ـﺠ ـ ِ

د .ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ُ ُ
َ
ـﻮى
إن ﻳـ ُـﻘـ ـﺒ ـ ُ ِـﻊ اﻟـ ــﺠ ـ ـﻬـ ــﺎل ﻓ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـ ً
واﻟ ــﻴـ ـﻤ ــﻦ واﺗ ـ ــﻰ اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ ﻫ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﻜﻢ
أﻗـﻄــﺎب ﻋﻠﻢ اﻟ ــﺮوح ﻓﻴﺾ
ِ
ﺑﺤﻮﺛ ٌ
ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﻓـ ــﻖ واﻷﺛـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ وﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ

ﻳ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺰو اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎء ﺑ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎزه ُ
وﻋـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ِـﺎﺑـ ـ ـ ـ ِﻪ
ـﺮاﺑ ـ ـ ـ ِﻪ
ـ
ـ
ـ
ﻏ
إ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺎءت ﺑ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ِـﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺄي ﻓ ـ ــﻲ
ِ
ـﻮل ُﻋـ ـﺒ ـ ِـﺎﺑ ــﻪ
ﻳ ـ ـﻄـ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـ
ﻀ ـﻠ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـﻠ ـ ـ ِ
ﻳـ ـﺤـ ـﻜ ــﻲ ﺳ ـ ـﻤـ ـ ﱠ
ـﺮوح ﻓ ـ ــﻲ إﻧـ ـﺠ ـ ِـﺎﺑ ــﻪ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﻟ
ا
ـﻮ
ِ

• وتملي روح أمير الشعراء َهذه القصيدة ،وهي عبارة عن نصائح:
ـﺪم
أﺧـﻠـﻔــﺖ ﻇـﻨــﻚ ﻓــﻲ إﺷــﺮاﻗــﺔ اﻟﻈﻔﺮ
ورﻣـ ـﻴ ـ ُـﺖ ذرﻋ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ أﺣ ـﺒ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـ ِ
وﻣﻌﺘﺼﻢ
ـﻮار
ﺣﺘﻰ ﺧﺸﻴﺖ ﻋﺪاء اﻟﺪﻫﺮ ﻳﺎ ﻟﻬﻔﻲ
ﻣــﺎ ا َﻟــﺠـﺒــﻦ ﺻﺒﻐﺔ ﻣ ـﻐـ ٍ
ِ
ـﺮم؟
ﻣﻠﻞ
ﻣــﺎذا
ﻳﻀﻴﺮك أن ﺗﻨﺴﻰ ﺑــﻼ ًٍ
ﻓـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻮﻏ ــﻞ ﻓ ــﻲ آﻫـ ـ ــﺎت ﻣ ـﻀ ـﻄ ـ ِ
َ
أﻳـ ــﻦ اﻟ ــﺮﺟ ــﻮﻟ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺸـ ِـﻢ؟
ﺷﺌﺖ ﻣﻼل اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺮﺗﻀﻴﺎ
إن أﻧﺖ
• كما شاركت روح شوقي في االحتفال بعيد األم:
ﻣ ـ ـ ــﺎ اﻷم إﻻ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ـﻬ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻳ ـ ُـﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻌ ـ ُـﺪ
ْ
ٌ
وﻫﺐ ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ وﻫ ُﺠﻬﺎ
ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ
ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ ﺗ ـ ـ ــﺮوم ﻟـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء وﺗ ـﻨ ـﺸ ـ ُـﺪ
ً
ﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﻼﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ذﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـﺮ ﻳـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎء وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردُ
ﺗ ـﺤ ـﻴ ــﺎ ﺑ ــﺮوﻋـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻮس ﻗـ ــﺮﻳـ ــﺮة
ُ
ـﻮده
ﻓﺘﺴﻌﺪ
وا ﻟ ـﻨــﺎس ﻳﻨﻌﺸﻬﺎ اﻟﺸﻤﻴﻢ
ﻣــﺎ اﻷم إﻻ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺤﺮق ﻋـ ٌ
ُﻧ ـ ـ ـ ُـﺼ ـ ـ ـ ٌـﺐ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻹﻟ ـ ـ ـ ــﻪ وﻣـ ـﻌـ ـﺒ ــﺪُ
ﻟ ــﻸم ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻀـﻠــﻮع ﻣــﺮاﺑــﺾ
***
• قارئي الكريم:
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر
ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺟﺌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأﺗﺮك ﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وأﻧﺎ
ﻛﺎﺗﺐ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب ،ووﻗﻒ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ.
ﻫﻨﺎ ﻟﺴﺖ ﺳﻮى
ٍ

ً
"وﻳﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ"؟ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،أم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎ،
وﻣﻌﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺘﺠﻮا ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﻜﺘﻮا ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﺧﻴﺎرات اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻣﻨﻊ اﻷﺣﺰاب ...إﻟﺦ؟
ّ
ﻫﻮ ﺗﺴﺎؤل ﻣﻜﺮر وﻣﻤﻞ ،وﻳﺜﺎر ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺮف ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻘﻔﺼﻲ )ﻧﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻘﻔﺺ وﺳﺠﻮن اﻟﺘﺪﺟﻴﻦ( ﺣﻴﻦ ﻳﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎدث اﻵن ﻣﻊ ﺗﻴﻪ و"ﺷﺮﺑﺎﻛﺔ" ﻗﺮوض اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت،
ً
وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺎﺿﺮ.
ّ
ً
ّ
وﻣﻜﺮر آﺧﺮ :ﻟﻤﺎذا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر
ﺳﺆال ﻣﻤﻞ
دﺧــﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ،وﻟــﻮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ؟ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب أن ﻧﻜﻮن
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ
ً
اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا دﺑــﻲ ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ "ﺳﺎﺑﻚ"
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻻ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ ﻣﺜﻞ دﺑﻲ ،وﻻ ﺳﻴﺎﺣﺔ ّ
ﺗﺪر دﺧﻼ
ً
ﻣﺜﻤﺮا ﻛﺎﻹﻣﺎرات!...
ُ
ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﺎرب )ﻫﻜﺬا أﺗﺼﻮر اﺳﻤﻪ ﻳﻠﻔﻆ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "أﺟﻮر اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣــﺎرات "...ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻔﻦ
ﻫﺮﺗﺰوغ ،أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻔﻮﻳﺖ ﻓﺮص اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻬﻲ "ﻓﻮﺑﻴﺎ" اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺘﻲ ﺧﻨﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪاو
ﻋﺎم  ،2008أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﺸﻤﺎل ،واﻧﺘﻬﻴﻨﺎ اﻵن دون ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ
زﻳﺎدة اﻟﻔﺴﺎد ..وﺗﻴﺘﻲ ﺗﻴﺘﻲ ،...واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻨﺪي.
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺟﺮﺑﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻼ
ﻟﻴﺲ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ،أو ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻷﺧﻴﺮة ،واﻟﺤﺎل ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻛﺬﻟﻚ "ﺗﻴﺘﻲ ﺗﻴﺘﻲ" ،زاد اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﻐﻴﺎب اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ وﻟــﻢ ﻳﺤﺪث ّ
أي ﺟــﺪﻳــﺪ ،ﻓــﻼ ﻧﻨﺴﻰ ﺳــﺮﻗــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ّ
واﻟﻨﺎﻗﻼت ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ  86وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ...،ﻟﻜﻦ
ً
أﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ  92وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوزات
ّ
ً
ً
اﻟﺪﻓﺎع ،وأﺧﻴﺮا ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي ﻇﻞ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ ّﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﻌﺪدة ...ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻆ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻟﻢ ﺗﺘﺒﺪل.
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫــﺎرب ﻳــﺮى أن اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﺮف
اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﺤﺪ دون ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ
رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺪﺧﻮل ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻟﻬﺎث اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺮح
اﻟﺸﻌﺒﻮي ،ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻘﻤﻊ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ٌأﺧﺮى،
ّ
ً
ً
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أﻧﺘﺞ ﺗﺨﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺳﺎﻫﻢ ﺧﻮف ﻣﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺎت رﻫﻴﺒﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ.
ً
ً
ً
أﻳ ـﻀــﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻳــﺮى أن ﻫـﻨــﺎك ﺗﻘﺎﻃﻌﺎ ﻃﺒﻘﻴﺎ ﻣــﻊ واﻗــﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﺒﺪو" ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "اﻟﺤﻀﺮ" )رﻏﻢ أن اﻟﺒﺪاوة
ّ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار( ،ﻓﺎﻷوﻟﻮن ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮا ﺣﻈﻬﻢ اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ ﺛﺮوات اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ،
ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺒﻬﻢ " ﺑــﺮ ﻛــﺔ" ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،وﻇﻠﻤﻮا ﺑﺪرﺟﺔ
ً
ً
ﺷﺪﻳﺪة ،وﻟﻌﻞ ﺻﻮت اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ  75ﻛﺎن ﻗﻮﻳﺎ ﻫﺎدرا،
ُ
ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،اﻵن وﻫﻢ
ﻓﻲ ﻧﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰات ُ
اﻟﺬﻳﻦ "ﻓﺎﺗﺘﻬﻢ" ﻓﺮص زﻣﺎن ،أو ﻓ ّﻮﺗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻤﺪ ،ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﻢ
ّ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻓــﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ ،أﻟﻴﺲ ﻫــﺬا ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "اﻟﺤﻀﺮ" اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺨﺐ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﺒﺎر ﺗﺤﺪﻳﺪا.
ً
ً
اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أﻳﻀﺎ ،ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻬﻨﺎك أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮ،
ّ
ً
ً
أﻳﻀﺎ ،ﺗﻢ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا
ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﺎن أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدة.
ً
ً
وﻳﺒﻘﻰ أﺧﻴﺮا ﺳﺆال "وﻳﻦ راﻳﺤﻴﻦ؟" ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺗﺮاوح ﻓﻲ
ّ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،وﺗﺮﻓﺾ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻬﺞ ،وﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟

ُ
ِﻗﺼﺮ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺪﻧﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺘﺎم ﻧﻮﺑﻞ ...اﻗﺘﺼﺎد وﻓﻘﺮ
ﻛﺸﻔﺖ دراﺳ ــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،أن اﻟﻔﻘﺮ
واﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺔ وﺗـ ــﺪﻧـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ
ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ُﻋﻤﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
وذﻛﺮ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﻛﺲ
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ
ﺑﻼﻧﻚ
َ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣـﻔــﺮدة ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت ،أن
اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻓــﺎة اﻟــﺮﺟــﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ً
ُ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  30إﻟﻰ  59ﻋﺎﻣﺎ ُﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  150ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻤﺲ

ُ
ً
اﻷﻗﻞ دﺧﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻤﺲ
ً
اﻷﻋﻠﻰ دﺧﻼ.
ووﻓ ـ ــﻖ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧـﺸــﺮﻫــﺎ
اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺪد اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ
دورﻳـ ـ ـ ــﺔ "ﺑـ ـ ــﻲ إم ﺟـ ــﻲ أوﺑـ ـ ـ ـ ــﻦ" ،ﻓ ــﺈن
اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ ﻓــﻲ ﻧـﻔــﺲ اﻟﻔﺌﺔ
ُ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻓﺎة ،أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﻤـﺘــﺪﻧــﻲ ﻓـﻴــﺰﻳــﺪﻫــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣﻠﻞ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت

اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻟـ 27ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﺎم  2013ﺑﻴﻦ 30
ً
و 59ﻋﺎﻣﺎ.
وذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﺑــﺎﻓــﻞ ﻏــﺮﻳـﻐــﻮرﻳــﻒ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻧﺸﺮه
اﻟﻤﻌﻬﺪ أﻣﺲ ،أﻧﻪ "ﻷول ﻣﺮة ﻧﺴﺘﻨﺪ
إﻟــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ".
)د ب أ(

ﻗﺎﻟﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻣﺲ إن
ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺑﻬﻴﺠﻴﺖ ﺑﺎﻧﻴﺮﺟﻲ ،وإﺳﺘﺮ دوﻓﻠﻮ،
وﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﺮﻳﻤﺮ ،ﻓﺎزوا ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻟﻌﺎم
ً
2019؛ ﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﻧﻬﺠﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن "اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰون ﻟﻬﺬا
ً
ً
اﻟﻌﺎم وﺿﻌﻮا ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﻮﺑﺔ
ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ".
)روﻳﺘﺮز(

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن »ﻳﻘﺼﻮن« ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮرت ﻓـ ـﻴ ــﺮوﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻞ
اﻟـﺨـﻀــﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻦ،
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟ ـ ــﻮزن ،ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎر اﻟـﻤـﺘــﺎح
أﻣ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ؛ إﻣ ـ ــﺎ دﻓ ـ ــﻊ  12أﻟ ـ ــﻒ دوﻻر ﻓــﻲ
ﺑـﻠــﺪﻫــﺎ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،أو اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ اﻟﻤﺠﺎورة ودﻓــﻊ ﺛﻠﺚ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ .وﻗـ ــﺪ ﺣ ـﺴ ـﻤــﺖ أﻣ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ،
وﺳ ــﺎﻓ ــﺮت ﻓــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ ﻃـﺒـﻴــﺔ ﻗـﺼـﻴــﺮة إﻟــﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود.
ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ أﻣــﺎم ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺧﻴﺎر
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻓﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﺒﺪاﻧﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ" ﻣﻊ
ﺳﻜﺮي وارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،وﻫﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ً
ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ) 50ﻋﺎﻣﺎ(.
ً
وﻫﻲ ﺗﺰن اﻟﻴﻮم  95ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،وﺗﺄﻣﻞ
ً
ﺗﺨﻔﻴﺾ وزﻧﻬﺎ إﻟﻰ  72ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أن "اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﻼج".
وﺗـ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ
ﺳﺎﺋﻘﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ
أرﻳﺰوﻧﺎ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة" :ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳــﻒ أن اﺿـﻄــﺮ إﻟﻰ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ" .وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻔﺔ.
وﺗــﺆﻛــﺪ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:
"ﻻ ﻳ ـﻔ ـﺘ ــﺮض ﺑ ـﻨ ــﺎ أن ﻧ ـﻀ ـﻄــﺮ إﻟـ ــﻰ ذﻟ ــﻚ.
اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺼﺪق .ﻧﺤﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪون ﻓﻲ ﻫﺬا
ً
اﻟﻮﺿﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺤﺒﻂ ﻓﻌﻼ".
وﻗـ ــﺪ درﺳ ـ ــﺖ ﻓ ـﻴــﺮوﻧ ـﻴ ـﻜــﺎ ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺮوض
"اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ" ،واﺧ ـﺘــﺎرت اﻻﺗـﺼــﺎل
ﺑ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ رﺣـﻠـﺘـﻬــﺎ

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ً
أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻏﺎز ﺗﻘﺘﻞ  ١٢ﻫﻨﺪﻳﺎ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ،
أﻣ ــﺲ ،ﻣـﻘـﺘــﻞ ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ 12
ً
ﺷـﺨـﺼــﺎ وإﺻ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ،إﺛــﺮ
اﻧـﻔـﺠــﺎر أﺳـﻄــﻮاﻧــﺔ ﻏــﺎز ﻟﻠﻄﺒﺦ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻲ
وﻻﻳـ ــﺔ أوﺗ ـ ــﺎر ﺑ ــﺮادﻳ ــﺶ ﺑـﺸـﻤــﺎل
اﻟﻬﻨﺪ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻃﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إن اﻻﻧـﻔـﺠــﺎر وﻗ ــﻊ ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺔ واﻟﻴﺪﺑﻮر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎو.
وأﺿ ــﺎف" :ﻫــﺮع اﻟﺠﻴﺮان إﻟﻰ
ﱠ
اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺆﻟ ــﻒ ﻣ ــﻦ ﻃــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ
ﻋ ـﻘــﺐ ﺳ ـﻤــﺎع ﺻ ــﻮت اﻻﻧ ـﻔ ـﺠــﺎر،
ً
ُ
وﺣ ــﻮﺻ ــﺮ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣـﻨـﻬــﻢ أﻳـﻀــﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻬﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ".
وﻳـﺒــﺬل رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻓــﺮق
اﻹﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء ﺟـ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ
ً
اﻟ ـﺤــﺎدث ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋــﻦ اﻷﺷﺨﺎص

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻧﻬﻢ ﻣﺤﺎﺻﺮون
وﺳﻂ اﻟﺤﻄﺎم.
وأﺻﺪر رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻮﻻﻳﺔ،
ﻳﻮﺟﻲ إدﻳﺘﻴﺎﻧﺎث ،أواﻣﺮه ﺑﺈﺟﺮاء
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث.
ُﻳ ـﺸ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ ﻏﻴﺮ
اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﻮاد
ﺑﻨﺎء دون اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﻮادث اﻧﻬﻴﺎر
ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
)د ب أ(

ﻣﻮﻣﻴﺎء ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن ﺗﺜﻴﺮ
اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺨﻮاﻧﺎ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ــﻮاﻗ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺪود ﻣــﻊ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
وﺗﺤﻈﻰ ﺗﻴﺨﻮاﻧﺎ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ

ﺻـﻔــﻮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑــﺎﻷﺳ ـﻨــﺎن أو إﻧ ـﻘ ــﺎص اﻟ ـ ــﻮزن .ﻟـﻜــﻦ ﺛﻤﺔ
ً
ﻣﺮﺿﻰ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن إﻟﻴﻬﺎ أ ﻳـﻀــﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
أﻣــﺮاض ﻗﻠﺒﻴﺔ -وﻋﺎﺋﻴﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﺼــﻮﺑــﺔ ،أو ﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ أﻃ ـﺒ ــﺎء ﻋـﻈــﻢ،
ً
ً
وﺳﺮﻃﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻳﺰورﻫﺎ آﺧﺮون أﻳﻀﺎ
ﻟﺸﺮاء اﻷدوﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
)أ ف ب(

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻗ ــﺎل اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟــﻶﺛــﺎر اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
وزﻳ ــﺮي ،إن ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﺗــﻮت ﻋﻨﺦ آﻣــﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ
اﻟ ـﻐــﺮﺑــﻲ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻷﻗـ ـﺼ ــﺮ ،ﻟ ــﻢ ُﻳ ـﺤ ـﺴــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ،وإن ﻣـﺼـﻴــﺮ اﻟـﻤــﻮﻣـﻴــﺎء
واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺘﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺰة ،ﺳﻴﺤﺪده ﻗــﺮاﺑــﺔ  600ﻣــﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت ﻣﻦ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻮن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻤﻮﻣﻴﺎء ُ
وﺳﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ،
ﺧــﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﺎت ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﻣﻦ
 3إﻟﻰ  8ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿﺎف ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أن ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻮﺻﻞ
ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻮﻣﻴﺎء اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﺘﺨﺬ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وﻛﺸﻒ وزﻳﺮي ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻨﻮز اﻟﻤﻠﻚ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﻛﺮﺳﻲ اﻟﻌﺮش
واﻟﻤﻘﺎﺻﻴﺮ ،وأﻧــﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻣﻴﺎء إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺮض ﻓﻲ ذات اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن وﺑﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺼﺮﻳﺎت ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﻗﺼﺮ ﺑﺠﻨﻮب ﻣﺼﺮ ،أﻛﺪوا رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻘﺮار
ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻣﻴﺎء اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻘﺒﺮﺗﻪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﻤﻠﻮك.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ وﻛﺎﻻت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺼﺮ
ﺛﺮوت ﻋﺠﻤﻲ ﻟـ"د ب أ" ،إن "أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ رﻓﻀﻮا ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ُﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أي ﻗﺮار ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻮﻣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ
آﻣﻮن ﻣﻦ اﻷﻗﺼﺮ".
)د ب أ(

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 :

دلبلا

•
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آﺧﺮ ﻛﻼم
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ!
ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﻳـ ــﺪي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﻣ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻲ ﻋ ـ ــﺮض ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻳـﻈـﻬــﺮ
ﻓﻴﻪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣــﺰﻳــﻒ وﻫــﻮ ﻳﻄﻠﻖ
اﻟ ـﻨ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ اﻹﻋــﻼﻣـﻴـﻴــﻦ
وﻳﻄﻌﻨﻬﻢ وﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺘﺤﺪث
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت ﺑ ـ ـ ـ ــﺎرزة ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ
ﺑﺘﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ

ﺳـ ـ ـ ــﺎرة ﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪرز اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺮة
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴــﺖ
ً
اﻷﺑﻴﺾ ،وأﻳﻀﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ً
اﻻﺑـ ـ ــﻦ ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺷﺎﻫﺪت ﺗﺼﻮﻳﺮا ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ.
وأﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ،ﺑــﺄن ﺳــﺎﻧــﺪرز
وﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ اﻻﺑ ـ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪا
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
وﺗ ـ ــﺮدد أن اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ﻳـﻌــﺮض

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳــﺎﺧــﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﺷ ـﻌــﺎر ﺣـﻤـﻠــﺔ إﻋـ ــﺎدة اﻧـﺘـﺨــﺎب
ﺗﺮاﻣﺐ .وﻗﺎﻟﺖ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ"
إن أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻃــﻊ أﻇ ـﻬ ــﺮ رأس
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وﻗـ ــﺪ ﺗ ــﻢ ﺗــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﺴﻢ ر ﺟــﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "ﻛﻨﻴﺴﺔ
اﻷﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳـ ـﻔ ــﺔ" .وﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ
ً
اﻷﻫ ــﺪاف وﺟــﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺷـﻌــﺎرات
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.

وﻓﻴﺎت

وأﺻﺪرت ﺷﺒﻜﺔ "ﺳﻲ إن إن"،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﺧﻄﺐ ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﺪ ﻣﺎ
ً
ﻳﺴﻤﻴﻪ "أﺧ ـﺒ ــﺎرا ﻣــﺰﻳـﻔــﺔ" وورد
أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ،
ً
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻹداﻧﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
)د ب أ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء

ﺟﺮاح ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺴﺎف

ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

 34ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟ ـﻌ ــﺰاء ﺑــﺎﻟـﻤـﻘـﺒــﺮة،
ا ﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :ﺟ ــﺎ ﺑ ــﺮ ا ﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ ،ق ،6ش ،35م ،6ت:
50722288 ،55555819

زوﺟﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪر
 51ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ق ،3ش،4
م ،60اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،11ش ،1ج ،5م،9
ت66166165 ،67087049 :

 69ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش ،اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ت90068222 ،97766900 :

ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻤﺪ أﺑﻮﻗﺮﻳﺺ

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺮاد ﻋﺒﺎس اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

زاﻳﺪ ﻫﺠﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮﻳﺤﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي

 73ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﻴــﻮم،
اﻟﺮﺟﺎل :ﻛﻴﻔﺎن ،ق ،1ش ،11م ،2دﻳﻮان ﺑﻮﻗﺮﻳﺺ،
ا ﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء :ﻗ ــﺮ ﻃـ ـﺒ ــﺔ ،ق ،1ش ،1ج ،8م ،17ت:
99783060 ،25323048 ،94979060

 58ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق،1
ش ،19م ،12اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟ ـﻘ ـﻴــﺮوان ،ق ،1ش،138
م ،556ت66760667 ،97310300 ،98099915 :

ﺣﻴﺎت ﻏﻨﻲ ﻣﺤﻴﻞ اﻟﺸﻤﺮي

 50ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـ ـﻴ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل :اﻟـ ـﻨ ــﺰﻫ ــﺔ ،دﻳ ـ ــﻮان
اﻟ ـﺒــﺎﺑ ـﻄ ـﻴــﻦ ،اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ﻗــﺮﻃ ـﺒــﺔ ،ق ،4ش ،1ج،5
م ،15ت،99628287 ،99644407 ،97777779 :
22550650

ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي

 82ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،1ﺷﺎرع
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ج ،10م ،10اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق ،4ش،15
م ،27ت55448623 ،65140002 :

زوﺟﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻃﻌﻤﺔ ﺣﻤﻮد اﻟﺸﻤﺮي
 59ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﺷﺎرة ،ت،69099609 :
99421153
زوﺟﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﺐ
 78ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺗـﺸـﻴــﻊ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑـﻌــﺪ ﺻ ــﻼة اﻟـﻌـﺼــﺮ،
اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ،دﻳـ ــﻮان اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺎدرة ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
ﻏــﺮﻧــﺎﻃــﺔ ،ق ،1ش ،3ج ،1م6أ ،ت،99736023 :
97111823 ،24878762 ،99658966

ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺒﻴﺐ أﺑﻞ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪﺳﻤﺔ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻘﻲ،
اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف ،ق ،1ش ،9م ،21ت99062179 :

ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠﻰ ص ٢٧

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

أ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻛـﺘــﺎب
"اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ  400ﻋﺎم".
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً.
ﻣـﻜـﺘـﺒــﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﻟﻮﻗﺖ:
اﻟﻤﻜﺎن:

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
اﻟﻔﺠﺮ

04:30

اﻟﺸﺮوق

05:49

اﻟﻈﻬﺮ

11:34

اﻟﻌﺼﺮ

02:51

اﻟﻤﻐﺮب

05:18

اﻟﻌﺸﺎء

06:35

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻰ 36
اﻟﺼﻐﺮى 19

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  12:25ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:03ﻇ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  06:55ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 07:08ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

