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كان للمــرأة فــي عهد زايــد، رحمه الله، 
خصوصيــة تجلــت فــي نظرتــه للمرأة، 
واعتبارها أماً وزوجة وأختاً وإنســانة لها 
تطلعاتها وحقوقها وواجباتها، وبذلك فإن 
مســيرة النهضة النســائية بالدولة تمثل 
فعًال اســتثنائياً ليس في دولــة اإلمارات 
فحسب بل في الوطن العربي، ألن المرأة 
اســتطاعت في عهد زايد أن ترتقي فكراً 

وعلماً وعمًال ومكانة.
وركز الشــيخ زايد، رحمــه الله، على 
تعلــم المــرأة معتبراً أن ذلــك من أهم 
المحاور التي تســهم في ارتفاع مستوى 
التنمية ورفع معدالت التعليم بين اإلناث 
في المــدارس والخريجات في الجامعات 
والكليــات ألنه كان يــرى أن التعليم من 
األساسيات الهامة للمرأة التي تطمح في 
مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية.

وبفضــل هذا التشــجيع واإلصرار من 
الشــيخ زايــد، رحمــه الله، علــى تعليم 
المــرأة حققــت ابنة اإلمــارات ما كانت 
تطمــح إليه من العلم الــذي فتح أمامها 
آفاق المســتقبل حيــث التحقت بالعمل 
الــذي يؤكد كيانها ووجودها، ويحفظ لها 
كرامتها عمًال بكتاب الله عز وجل وســنة 

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
واســتطاعت دولــة اإلمــارات بفضل 
السياســات التنموية التي انتهجتها والتي 
أرســى دعائمها الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، من تحقيــق قفزات وتحوالت 
هامة بشــأن التعليم والصحــة والحماية 
والمشــاركة للمرأة، عــالوة على تحقيق 
أعلــى معدالت نمو في االقتصاد بشــكل 
عــام والرفــاه االجتماعي بشــكل خاص، 
حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة 
العوائــد التي تحققت مــن نواتج النفط 
إلى االســتثمار في التنمية، واســتطاعت 
خــالل فتــرة وجيــزة أن تســابق الدول 
المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية. 

وظهــرت نتائج هــذه السياســة التي 
انتهجها زايد في تعليم المرأة في تحقيق 
العديــد من اإلنجــازات، حيــث صنفت 
اإلمــارات في العام الماضي 2016 األولى 
عالمياً في مؤشــر معــدل التحاق المرأة 

بالتعليم العالي.

وترجمــة اللتزام الدولــة بحقوق المرأة 
والطفــل فقد أنشــأت اآلليــات الوطنية 
العديــدة علــى المســتويين االتحــادي 
والمحلــي وانضمت الدولــة إلى اتفاقية 
القضاء علــى جميع أشــكال التمييز ضد 
العهود  المرأة «الســيداو» وغيرها مــن 
الدولية لترســي بذلك نهجــاً جديداً مبنياً 
على منظور الحقوق ووعياً أكبر بااللتزام 
نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور 
االحتياجــات،  علــى  مبنــي  كان  الــذي 
ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة 
فــي دولة اإلمارات واســتراتيجية وطنية 

لألمومة والطفولة.
كمــا حققــت ما كانــت تطمــح إليه 
مــن المعرفة من أجل مزيــد من الوعي 
بالماضــي التليــد والحاضــر ومشــكالته 

والمستقبل وآفاقه.
وحظي قطاع تنميــة المرأة في دولة 

اإلمــارات باهتمام كبيــر وبدعم ملحوظ 
وكبير مــن قبل زايد الذي قال: اإلســالم 
كــرم المــرأة وأعطاها مكانتهــا الالئقة، 
وعلــى المــرأة أن تتخــذ مــن أمهــات 
المؤمنين أســوة لها فــي كل ما تأتيه من 

أعمال وتصرفات.

النســائي في  العمــل  وبــدأت مســيرة 

اإلمارات في الثامن من فبراير عام 1973 
بمولد جمعيــة نهضة المــرأة الظبيانية، 
لتكــون أول تجمــع نســائي علــى أرض 
الدولــة، ونظــراً لوحدة األهــداف التي 
تنشــدها الحركة النســائية فــي الدولة، 
وحرصــاً على تحقيق التعاون والتنســيق 
الكامــل بيــن مراكزهــا تأســس االتحاد 
النســائي العــام كونه أول تنظيم شــامل 
للمــرأة فــي دولــة اإلمــارات فــي 28 

أغســطس عــام 1975، وانتخبت صاحبة 
السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

لالتحاد النسائي.
وتحددت أهداف االتحاد في النهوض 
وسياســياً  واجتماعيــاً  ثقافيــاً  بالمــرأة 
وإشــراكها في عمليات التنميــة وتوعية 
المرأة بأهمية دورها في المجتمع إضافة 
إلى إتاحة كل الفرص واإلمكانات لتأهيلها 
وتحمــل مســؤولياتها كونها أمــاً وعاملة 

وموظفة  وطبيبــة وممرضــة  ومدرســة 
وأختاً وزوجة ومثقفة.

لقــد أكــد الشــيخ زايد قيمــة المرأة 
من منطلــق تكريمها من قبل الشــريعة 
اإلســالمية فهي لبنة أساســية في جسم 
المجتمــع تعزز المســيرة الخيــرة التي 
يرســم مســتقبلها، كما أكد الدور المهم 
الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع 
ورفعته وتقدمه فدورها ال يقل عن دور 

الرجل.
لقــد حققت المــرأة اإلماراتية الكثير 
مــن الطموحــات واآلمال فــي مجاالت 
العمــل العام، ألن الدولــة فتحت أمامها 
كل األبواب ســواء في التعليم أم البعثات 
الدراســية الخارجية أم فــرص العمل أم 

المناصب العليا.
وللمــرأة دور مميــز فــي اإلمــارات 
للحفــاظ علــى التقاليد من خــالل إحياء 
الصناعــات البيئيــة والتقليديــة القديمة 
مــن خالل مركز الصناعات البيئية ودوره 
في حفظ التراث واســتمرار التواصل بين 

الماضي والحاضر.
لقد أحدث الشــيخ زايــد، رحمه الله، 
ثــورة علمية اجتماعيــة اقتصادية في ما 
يخص المرأة في اإلمــارات، فهو صاحب 
الــزواج وراعيها خالل  فكــرة صنــدوق 
ســنوات عمله وإنجازاته ودعا إلى عمل 
المــرأة، وإلى اعتبارها مشــاركة للرجل 
فــي كل مجاالت الحياة، ووقف ضد غالء 
المهور، ودعا إلى تعليمها، وتوفير العناية 
الصحيــة لهــا وصون حقوقهــا، والحرص 
على تأهيلها فكرياً وعلمياً وثقافياً وتربوياً 

واجتماعياً.
إن توجــه الشــيخ زايــد نحــو المرأة 
وتأكيده على نيــل حقوقها كاملة ينطلق 
من وعي إيماني إســالمي كبير، ذلك ألن 
اإلســالم كفل لها حقوقهــا وكرمها، لهذا 
عمل على تذليل كل العقبات التي تواجه 
المــرأة لتحتل مكانتهــا الالئقة، وقد دعا 
لكي تجســد الدولة متمثلة بمؤسســاتها 

هذا المفهوم اإلسالمي العميق.
وتشير إحصاءات التعليم إلى مستقبل 
دور المــرأة اإلماراتية فــي العمل حيث 
تحتــل فتاة اإلمارات أكثــر من %50 من 
مقاعد الدراســة بــكل مراحلها االبتدائية 
واإلعدادية والثانوية لترتفع إلى أكثر من 
%60 من مقاعد الدراسة الجامعية، ومن 
الطبيعــي أن يتم اســتثمار هذه الطاقات 

في كل مجاالت العمل.

وبســبب السياســات الصحيــة الوقائيــة 
اإليجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية 
ومتابعــة الحامــل أثناء الحمــل وبعده، 
وبسبب انتشــار المستشفيات والعيادات 
باإلمارات، لم تســجل أي حالة وفاة منذ 
عام 2004 في وفيات األمهات إضافة إلى 
أن %99.9 مــن الوالدات تمت بإشــراف 
عاملين صحيين مؤهلين، وتعتبر هذه من 
أعلى المعدالت في العالم. وبذلك تكون 
دولة اإلمارات قد حققت الهدف الخامس 
من األهــداف اإلنمائية لأللفية والمتعلق 
بتحســين صحة األم. وتعد اإلمارات من 
الدول التي تتجه نحو تحقيق المســاواة 
القائمة على النوع االجتماعي في التعليم 

األساسي والثانوي.
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مــن خلف جــدران قصر الحصن، يوم الســادس من 
أغســطس مــن العــام 1918، جاءت صرخــة ميالد 
فجــر جديد، مئة عام، قرن مــن الزمن، مئة عام من 
التحــوالت على هذه األرض المباركة، مئة عام مرت 
منذ أن قّيض الله لهذه األرض الطيبة من أبنائها الغر 
المياميــن، رجــًال ذا بصيرة، جعل مــن كثبان الرمال 
واحــات تفيــض خيراً وحبــاً وبركة وســالماً ووئاماً، 
مئــة عام شــهدت أحداثا تاريخيــة، جعلت من هذه 
األرض منبع إشــعاع حضاري وفكــري، مئة عام من 
مســيرة العطــاء والبنــاء على يدي رجــل حباه الله 
بسمات جعلت منه رجل عصره وزمانه.  رجل كتب 
سفرا من التاريخ، وحكايات تروى وتتناقلها األجيال، 
فكتبت تحت كل حبة رمل حرفا من حروف المجد، 
وســطرت كل نخلة فــي الواحات ســطرا في تاريخ 
مشــرق مضيء، تكتب في كل يــوم قصة رحلة زايد 

الخير، زايد العطاء والبناء، زايد اإلنسان.

في 6 أغســطس، بــزغ فجر جديد، بتولــي المغفور 
له، بإذن الله، الشــيخ زايد مقاليــد الحكم في إمارة 
أبوظبي، ومعه بدأت المسيرة المباركة تجاه الوحدة 
والتنمية وبناء اإلنسان، ومن مدينة العين التي أحبها 
ومن بين واحاتها التي زرعها، وأفالجها التي حفرها، 
اســتلهم رؤية المســتقبل الــذي يطمــح إليه، ومن 
قلعة الجاهلي ووســط أهله ورجاله، كانت ترتســم 
الخطــوات وتتخذ القــرارات، فبادلتــه مدينة العين 

الحب والوفاء والوالء.
 ال شــك فــي أن اختيــار عــام 2018 ليكون «عام 
د المكانة االستثنائية والفريدة التي يمثلها  زايد» يجسِّ
المغفــور له، بإذن الله، الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
س، رجل  نهيان لدى أبناء اإلمارات، فهو القائد المؤسِّ
التحــوالت التاريخية، واضع أســس النهضة العصرية 
ة، وهو  التي تشــهدها اإلمارات على المستويات كافَّ

رمز الحكمة والخير والعطاء.

لقد بات الســادس من أغسطس مناسبة وطنية عظيمة 
نســتحضر خاللهــا بكل فخــر واعتزاز وعرفان ســيرَة 
مؤســِس الدولة، وما تركه من ميراث عميق من القيم 
والمبادئ والتقاليد الراســخة، التي ميزت الشــخصية 
دت قوتها الناعمة في المنطقة والعالم،  اإلماراتية، وجسَّ

وخاصة أن دولة االتحاد التي أسســها مع إخوانه حكام 
اإلمارات، قامت على التكاتف والتضامن، وعملت من 
أجل بناء تجربة تنموية حقيقية ينعم الجميع بثمارها، 
يعيشــون في ظاللها في أمن واســتقرار، وترســخت 
أركان هذه التجربة الوحدوية الفريدة، وباتت نموذجاً 

ملهماً للكثير من دول المنطقة والعالم. 
وتمثــل مدرســة زايد، الفريــدة في القيــادة والحكم 

الرشــيد، مصــدر اإللهام في كل خطوة وهي األســاس 
الصلب لترسيخ البنيان االتحادي لدولتنا الفتية، ونقطة 
ز من مكانــة إماراتنا  االنطــالق نحو المســتقبل نعــزِّ
ونواصل مســيرة التمكين في مختلف مجريات الحياة 
االجتماعيــة والسياســية واإلنتاجيــة والمعرفية، ألنها 
الثــروة الحقيقية، لقد كان رحمه الله، يؤكد «ليســت 
الثــروة فــي اإلمكانيات المادية؛ وإنمــا الرجال الذين 

يصنعون مســتقبل أمتهم»، فــكان، رحمه الله، مواظباً 
على حضور مجلس والده الذي كان يستقبل المواطنين، 
ويســتمع إلى همومهم، ويشاركهم معاناتهم في زمن 
كانت فيه تجارة اللؤلؤ ورحالت الصيد المصدر الوحيد 
للدخــل، فحكم الشــيخ زايــد مدينة العيــن وأعطاها 
جــل اهتمــاه وتفكيــره، حيث اكتســب فــي ربوعها 
وبين واحات نخيلها المعــارف والخبرات والمهارات، 
التــي جعلت منه قائداً ملهماً، ينتظره مســتقبل واعد، 
سيدخل التاريخ من اوســع ابوابة، قائد صانع للتاريخ، 
فكل شــجرة نخيل، وكل واحــات وفلج، مر زايد عليها 
تســتذكره بــكل خير ووفــاء. لقد تولــى زايد، رحمه 
اللــه، حكم مدينــة العين في العــام 1946، ولم تكن 
نــدرة المياه وقلة المــوارد واإلمكانــات، تقف حجر 
عثــرة أمام طموحاته، فبنى أول مدرســة أطلق عليها 
المدرســة النهيانية في العــام 1959، وإلى جانبه كان 
مشــفى الواحة، أول مشفى شــهد والدة أعداد كبيرة 
من شــيوخ آل نهيــان وأبناء مدينة العيــن ورجاالتها، 
وتم إنشاء أول سوق تجاري، ما زال قائماً يتحدث عن 
ذاك الزمان، وأقام شــبكة طرق، وباتــت أفالج المياه 
التي ســاهم، رحمه الله، بحفرها تروي سكان المدينة 
وواحاتها ومزارعها، حيث كانت الزراعة، حبه وشــغفه 
رغــم تحديات العوامل الطبيعية ونصيحة الخبراء، بأن 

األرض غير قابلة لالستصالح والزراعة.

 لقــد جعل من مدينة العين وقلعــة الجاهلي مرتكزا 
النطالقته وتعزيز خبراته القيادية وتوجه في مايو من 
العام 1962 إلى أبوظبي، ليســاهم من هناك في إدارة 
شــؤون إدارتها جنباً إلى جنب مع الشــيخ شــخبوط، 
رحمه الله، وسعى الشيخ زايد خالل الفترة من 1962 - 
1966، لتحسين األوضاع واستقرارها والمضي قدماً في 
تنفيذ برنامج طموحاته في تطوير القطاعات التنموية.

 وبدأت مســيرة البنــاء والنماء، التي تكللت في األول 
مــن ديســمبر باإلعالن عن قيــام دولة االتحــاد، التي 
كانــت حلما وباتــت واقعا، وتجربــة وحدوية رائدة، 
أســس لها مع المغفور له الشــيخ راشــد بن سعيد آل 
مكتــوم، رحمه الله، وإخوانــه أعضاء المجلس األعلى، 
لتبدأ رحلة جديدة من صناعة تاريخ مجيد، وبناء دولة 
حضاريــة فيها كل المقومات العصرية، تســابق الزمن 
وتنافــس األمم، شــعارها التقدم والتطــور واالزدهار 

واألمن واألمان.

أكــد الدكتور علي راشــد النعيمي 
المديــر العــام لمجلــس أبوظبــي 
للتعليــم الرئيــس األعلــى لجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة أن إعالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه 
الله، عام 2018 «عام زايد» مناسبة 
وطنيــة لالحتفاء بذكرى مرور 100 
القائد المؤســس،  عام علــى ميالد 
الشــخصية االســتثنائية  داللة على 
القيادية لزايد وتجسيد لنهج أرساه 
األب والقائد المؤســس زايد الخير، 
الذي أصبــح رمزاً للنمــاء والعطاء 
والقيادة  الحكمــة  فــي  ومدرســة 
العين - وام واإلنسانية. 

أشاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي 
عضــو المجلــس التنفيــذي رئيس 
رئيس  للتعليــم،  الشــارقة  مجلس 
جمعية المعلمين في الدولة بإعالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، 2018 «عــام زايد» مناســبة 
وطنيــة لالحتفاء بالقائد ومؤســس 
دولــة االتحــاد، طيــب اللــه ثراه، 
مؤكــداً أن االعتمــاد يعكس حرص 
القيادة الرشيدة على تخليد اإلرث 
العظيــم الــذي تركه بانــي صرح 

االتحاد األغر.
وقــال إن المبــادرة فرصة لتســليط 
الضوء على منجزات القائد الذي حفر 
الشارقة - البيان  بصمته في التاريخ. 

قال المهندس عتيــق خميس حمد 
المزروعــي مدير عام بلدية منطقة 
الظفــرة باإلنابة إن 2018 عام زايد 
مناسبة وطنية عظيمة على نفوسنا 
لمــا قدمــه المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
الله ثراه للوطن واإلنســانية  طيب 
على مســتوى العالم، وهو مؤسس 
االمارات  دولــة  نهضــة وحضــارة 
العربيــة المتحــدة وبفضل جهوده 
وسياســته الحكيمة ورأيه الســديد 
أصبحت االمارات في مصاف الدول 

المتقدمة في كافة المجاالت.
وتابــع: عمــل الشــيخ زايــد على 
توحيد دولة االمارات وتنميتها في 
زمن قياســي وأشــاد بذلك خبراء 
الظفرة - البيان العالم. 

ســتظل ســيرة المغفور له - بإذن الله - الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، حية في وجدان أبناء 
دولة اإلمارات والشــعوب العربية واإلســالمية، والعالم أجمع، ألن أياديه البيضاء امتدت لتغيث 
د جراح المنكوبين في مشــارق األرض  الملهوفين، وإعانة الضعفاء، وإســعاف المحتاجين، وتضمِّ
ومغاربهــا مــن دون تمييز، لقد كرس، رحمه الله، حياته خدمــة لوطنه ورفعته وتقدمه، ولم تنل 
التحديــات والصعوبــات من عزيمته وإرادتــه الحية، بل كانت المحرك األســاس له للمضي قدماً 
مدفوعــاً بإرادة صلبة وثوابت راســخة، ليشــق بهــا طريقاً واضح المعالم، مهد من خالله إرســاء 
أطر ودعائم التقدم عبر مواصلة حصد المكتســبات والمنجزات الفكرية والحضارية واالقتصادية 

والثقافية مع االلتزام بنهج أصيل لعاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا اإلماراتية الراسخة.

■ الشيخ زايد حكم العين واكتسب في ربوعها المعارف والخبرات | أرشيفية  

■ الشيخ زايد طيب الله ثراه وضع تنمية المرأة في سلم األولويات  | أرشيفية 

أشــادت عقيــالت الســلك الدبلوماســي بإعالن 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، عــام 2018 «عام 
زايد» بمناســبة الذكرى المئوية لوالدة مؤسس 
دولــة اإلمــارات المغفور له، بإذن الله، الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه الله، وباركت 
الدكتورة أمينة جاد حرم ســفير جمهورية مصر 
العربية ورئيسة المجموعة الدبلوماسية الدولية 
لعقيالت السفراء المعتمدين لدى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، باألصالة عن نفسها ونيابة عن 
عقيالت السفراء لدى الدولة هذه المناسبة، التي 
تســتذكر ارتباط دولة اإلمارات مع كل شــعوب 
العالــم بعالقات وثيقة نابعــة يقيناً من مخزون 

القناعة بالمصير المشترك للعالم أجمع.
وأضافــت أن هذه المناســبة تجعلنا نتوقف 
طويــًال ونتأمــل فــي المعانــي العميقــة لهذه 
المبادرة المتعلق بشــخصية المغفــور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان 
لســماته الشــخصية النبيلة المستمدة من إيمان 
وتدين عميق وإرث ثقافي وحضاري أصيل أبرز 
األثــر في ظهور أجيــال من الشــباب اإلماراتي 

بشكل خاص والشــباب العربي بشكل عام الذي 
غرست في وجدانه هذه القيم.قيم 

وقالت إن هذه المبادرة السامية هي مناسبة 
للتذكيــر بقيــم الراحل الكبير ومشــاركة العالم 
أجمع بــاإلرث الحضــاري لهذا القائــد العظيم 
ومشــاركتهم تجربته القيادية االســتثنائية التي 
تحفل باإلنجازات المشرفة على الصعيد المحلي 

والعالمي.
وقالت أمينة جاد إن مواقف ســموه واضحة 
فــي إدارة العالقــات العربية العربيــة ومواقفه 
الواضحــة والحازمة تجاه كل ما يتعلق بالحقوق 
العربية، مشــيرة إلى أن الحديــث عن المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيــب اللــه ثراه، حديــث ال ينقطــع، ففي كل 
موقف لســموه نســتلهم حكمة ومعنى وقيمة 
صالحــة لعصرنا ولشــعوبنا، ولعــل نهجه وإرثه 
الطيب الذي يحمله أبناؤه بقيادة صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة، وإخوانهم هو خير 
ما ترك الشــيخ زايد لهــذه األرض الطيبة، ولهذا 

الشعب الكريم.
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2699
طالباً وطالبة تم تخريجهم 
من الكلية منذ إنشائها قبل 

أكرث من 11 عاما

937
من  وخريجـــة  خريجـــا 

دبلوم إدارة األعامل

464
دبلوم املحاسبة

200
خريج دبلوم مهني

 يف القانون

48
دبلوم مكاتب وسكرتاريا

 882
دبلوم تقنية املعلومات

5
أفرع تضمها الكلية 
وهي فرع الشارقة 

ومليحة وكلباء 
وخورفكان ودبا 

الحصن

542
طالبا وطالبة يدرسون 
عىل مســـتوى األفرع 

الخمسة
2017 – 2016 

% 65 – 60
معدالت القبول لكلية املجتمع

26748
درهامً األقساط الدراسية السنوية 

تعد كلية املجتمـــع بجامعة الشـــارقة فرصة حقيقية 
الســـتكامل املســـار الدرايس مرة أخرى للعديد من 
الطلبة والطالبـــات، فهي فرصة حقيقية لالنطالق 
نحو تحقيق كافة اآلمـــال والطموحات، وهناك 
منـــاذج مرشقة كثـــرية لخريجني مـــن الكلية 
انطلقـــوا حتى حصلوا عـــىل أعىل الدرجات 
املناصب  أرفع  العملية واألكادميية وتقلدوا 

القيادية واإلدارية.

إعداد: عصام الدين عوض -  غرافيك: محمد أبوعبيدة
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يعترب التمويل اإلسالمي إحدى أهم ركائز التنمية االجتامعية واملستدامة واملشاريع الكربى، 
التي تحتاج الستثامرات متوسطة إىل طويلة األجل، عىل الرغم من قلة حجم األصول املالية 

اإلسالمية يف العامل والتي قد تصل لحدود 3.5 تريليونات دوالر بحلول عام 2021.

املصدر: البيان – تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي – تومسون رويرتزإعداد: وائل اللبابيدي – غرافيك: حسام الحوراين

 2
تريليون دوالر 

2.71 أصول القطاع 2016
مليار دوالر أصول الصريفة 

اإلسالمية 2021

 1.9
تريليون دوالر أصول 

مؤسسات األوقاف عاملياً 

 52
مليار دوالر 

الصكوك املدرجة 
يف «ناسداك ديب»

%60
من رشكات الرشق األوسط بحاجة 

إىل متويل إسالمي 

%49
تستخدم إحدى أو كل صيغ 

التمويل اإلسالمي

%10
معدل منو البنوك التقليدية

78
% 10

 

 

-

 

 

2016 104

الحوسام الحول اللبابيدي – غرافيك: حسامد:دادد: وائل اللبابيدي – غرافيك: حساعدادد: وائإعداد: وائل اللبابيدي – غرافيك: حسام الحورا ووراينينوراينسا تملصدر: ال – – تو – تومومسون رويرتلللبلباملص اليان –– تقري رتزوا مسون رلبيان – تقرامل ويرتقتص ي – سالميصاد اإلسيرير االقتقع االقير واقع د اإلسالميققتصع ص اإلقتعععقع واقع

2016 104
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إعداد: لؤي عبدالله- غرافيك: حازم عبيد

8  737
تواصل «فالي ديب» تنفيذ خططها التوسعية، خاصة فيام يتعلق باستالم طائرات جديدة، حيث تسلمت الناقلة الطائرة األوىل من طراز «737 ماكس 8»، لتكون بذلك أول 

ناقلة يف املنطقة تشّغل الطائرة األحدث من طائرات «بوينغ» ذات املمر الواحد.

76
طائرة حجم طلبية الرشكة من 

«737 ماكس 8» وهي أول عميل 
لـ«ماكس» يف املنطقة.

112
مليون دوالر توفرها «737 ماكس 8» 
سنوياً نتيجة تخفيض استهالك الوقود 

مقارنة بالطائرات األخرى.

3.8
آالف طائرة طلبيات «الطراز» عاملياً 
حتى اآلن من قبل 88 عميالً، وهي 
األرسع مبيعاً يف تاريخ رشكة بوينغ.

%14
خفض استهالك الوقود يف الطائرة 

مقارنة بأكرث الطائرات الحالية ذات 
املمر الواحد توفرياً يف استهالك 

الوقود.

%40
خفض الضجيج الناجم ألن 

الطائرة تتضمن أحدث 
تقنيات الهدوء.

%8
الخفض يف كلفة املقعد مقارنة 

بطائرة إيرباص أيه 320 نيو.

تعتمد عىل برنامج 
التصميم الداخيل 

«بوينغ سكاي 
إنترييور» املفّضل 

لدى العمالء كتجهيز 
اختياري.

تتسم شبكة 
الهواء الجديدة 

مبتانتها 
ومساهمتها يف 
تحسني األمان 

التشغييل.

تضم التصاميم الداخلية 
صناديق تخزين أكرب 

تتيح للمسافرين مساحة 
أكرب لتخزين الحقائب 
الصغرية بالقرب من 

مقاعد املسافرين.

تعد دقة مواعيد 
الرحالت العامل اإليجايب 

األسايس الذي مييز 
الطائرة، ويحسن تجربة 
املسافرين يف الرحالت 

القصرية. 

1234

737
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عملت قطر عىل دعم الجامعات اإلرهابية يف كافة الدول العربية يف الجزء اآلسيوي، ومولت تنظيامت تتفق يف نهج اإلرهاب وتختلف يف البنية األيديولوجية، وذلك عىل عكس 
التنظيامت اإلرهابية التي تدعمها يف الجزء اإلفريقي من الدول العربية، حيث اختارت الدوحة تشكيالت من القاعدة وداعش وأشباههام. 

غرافيك: حازم عبيد

رعت قطر كالً من جبهة النرصة وأحرار الشام بشكل علني، 
عرب  إعالمية  ورعاية  اإلرهايب  داعش  لتنظيم  خفي  دعم  مع 

قناة الجزيرة. وهذه الجامعات الثالث متناحرة
مع بعضها بعضاً اليوم دون انقطاع الدعم

القطري.

وجامعات  اإلرهايب  داعش  تنظيم  قطر  تدعم 
لتدمري  الحجج  توفري  عىل  عملت  أخرى  متشددة 
الحشد  دعمت  كام  العراق.  يف  السنية  املدن 

الشعبي مباليني الدوالرات عرب صفقة الرهائن.

التمويل  قدمت  وكذلك  اللبناين  الله  لحزب  دعامً  الدوحة  تقدم 
لجامعات متطرفة مثل جامعة أحمد األسري وتنظيم فتح اإلسالم يف 
مخيم نهر البارد. ودعمت قوى أخرى عملت عىل استدامة التوتر 

والفراغ السيايس واألمني.

متناقضة  سياسة  قطر  تسرّي 
يف  تستمر  فهي  فاضح،  بشكل 
عىل  إرسائيل  مع  ودية  عالقات 
الوقت  ويف  املستويات.  كافة 
نفسه تتكفل بتوفري الدعم املايل 
لحركة حامس ومتكينها من إدامة 

االنقسام الفلسطيني.

كشفت وثائق أمنية عن تورط تنظيم الحمدين يف 
دعم الجامعات اإلرهابية يف البحرين، ورعاية إرهابيني 

يستهدفون أمن الخليج. كام دعمت إرهابيني من 
التنظيم الرسي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وقدمت رعاية رسية لجامعات تستهدف أمن 
السعودية. واستهدفت أمن البحرين عرب اإلخوان.

عملت الدوحة عىل توفري الدعم التاريخي للحوثيني 
منذ  ظاهرياً  بنفسها  النأي  وحاولت   2004 عام  منذ 
امللفات  أن  إال  الرشعية،  لدعم  العريب  التحالف  عمليات 
االنقالبيني  تزويدها  وتبني  اآلخر  تلو  واحداً  سقطت  القطرية 
الدعم  قطر  قدمت  كام  التحالف.  ملواقع  عسكرية  بإحداثيات 
للقاعدة وداعش جنوب اليمن لإلرضار بالتحالف العريب.
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نفــذت الســلطات المختصة فــي بلجيكا 
وهولنــدا، أمس، عمليات دهــم وتفتيش، 
وســط حالة اســتنفار صحي فــي االتحاد 
األوروبــي، فــي إطــار التحقيقــات فــي 
الحشــري فيبرونيل في  المبيد  اســتخدام 
مــزارع تربية الدواجن، مــا أدى إلى أزمة 

البيض الملوث.
وقالت نيابة أنفير شــمالي بلجيكا، في 
بيان مقتضب: «فــي إطار ملف فيبرونيل، 

تجري عمليات دهم عديدة حالياً».
وأضافــت النيابة، التي رفضت قبل ذلك 
إعطاء أي تفاصيل عن التحقيق، أن «إعالناً 
صحافيــاً ســيصدر في وقت الحــق ما إن 
يســمح التحقيق بذلك، علــى األرجح بعد 

ظهر» الخميس.
وأعلــن الناطــق باســم النيابــة العامة 

الهولنديــة مارييكــي فــاد ديــر مولن أن 
شــخصين يشــتبه في تورطهمــا في هذه 
القضيــة أوقفــا خــالل «عمليــات دهــم 
فــي هولنــدا جرت بشــكل مشــترك مع 
البلجيكيين». وقــال الناطق إن المعتقلين 
«هما مســؤوال الشــركة التي اســتخدمت 
المادة في مــزارع تربية الطيور». وأضاف 
أنهمــا أوقفــا فــي زالتبوميــل وبارنيفيلد 
(وســط)، القريــة المعروفــة بإنتاجها من 
البيــض والدواجــن، وكانت مقر الشــركة 
المتخصصة في  الهولنديــة «تشــيكفرند» 

تطهير مزارع تربية الدواجن.
وذكرت النيابة الهولندية أنه «يشتبه في 
أن الشركة ومســؤوليها الوسيط الهولندي 
والمــزود البلجيكي ومالكه عّرضوا الصحة 
العامة للخطر، عبر تسليم أو استخدام مادة 
فيبرونيل في أماكن وجود الدجاج وحيازة 

مادة حيوية قاتلة محظورة».

وأدت هــذه القضية إلى فتح تحقيقات 
جنائيــة فــي بلجيــكا وهولندا تســتهدف 

مزودتها البلجيكية «بولتري فيجن».
وتأتي عمليــات الدهم هذه غداة اتهام 
وزيــر الزراعــة البلجيكي دونــي دوكارم 
هولنــدا، األربعــاء الماضي، باالســتخفاف 
بالمعلومــات عــن وجود مــادة فيبرونيل 
في مــزارع فــي البلد األول علــى صعيد 
تصديــر البيض في العالم. وذكرت صحيفة 
«هيت التستي نيوز» أن ثمانية مواقع في 
فالندريا شمالي بلجيكا اسُتهدفت بعمليات 
الدهم، مشيرًة إلى أنها شركات متخصصة 

في تطهير مزارع الطيور.
وانعكســت أزمة البيــض الملوث، التي 
بدأت في بلجيــكا وهولندا وبعض مزارع 
ألمانيــا، على خمــس دول أوروبية أخرى 
يصّدر إليها هذا البيض، هي فرنسا وسويسرا 

والسويد وبريطانيا ولوكمسبورغ.

ينتظر الكينيون اإلعالن الرسمي عن الفائز 
في االنتخابات الرئاسية، التي أّكدت أرقام 
غيــر نهائية تقدم الرئيــس المنتهية واليته 
اوهــورو كينياتــا فيهــا بفــارق كبير عن 
خصومــه، فــي نتائج رفضهــا خصمه رايال 

اودينغا.
الدوليــة  المراقبــة  بعثــات  ودعــت 
الكينييــن، إلى التحّلــي بالصبر حتى انتهاء 
عمــل اللجنــة االنتخابية التــي أعلنت أن 
النتائج الكاملة لالقتراع بحلول ظهر اليوم. 
وأّدت أعمــال عنف متفرقــة اندلعت في 
عدد كبير من معاقل المعارضة غرب البالد 
وفــي مدن الصفيح فــي نيروبي في اليوم 
التالي لالقتراع، إلى مقتل أربعة أشخاص. 

ودعت المعارضة الكينية، اللجنة االنتخابية 
إلــى إعــالن فــوز مرشــحها لالنتخابــات 
الرئاســية رايال اودينغا، مؤكدة أّنها تستند 
في ذلك إلى نتائج تشــير إلى حصوله على 
ثمانية ماليين صــوت مقابل 7.75 ماليين 

للرئيس المنتهية واليته اوهورو كينياتا.
تحالــف  فــي  الثالــث  الرجــل  وقــال 
المعارضة موساليا مودافادي، إّنه واستناداً 
إلــى نتائج تّم الحصول عليهــا من مصادر 
ســرية في اللجنة االنتخابية، نطالب رئيس 
اللجنــة باعالن رايال امولو اودينغا رئيســاً 
منتخبــاً لجمهورية كينيــا. وأّكد مودافادي 
أّنه يســتند إلى نتائج متوفــرة في قاعدة 
بيانات اللجنــة االنتخابية، موضحاً أّن رايال 
اودينغــا حصل على أكثر بقليل من ثمانية 
ماليين صوت، مقابل 7.75 ماليين للرئيس 

المنتهية واليته.
إلى ذلك، أشــاد مراقبون دوليون بإدارة 
االنتخابات، إذ قالت بعثة االتحاد األوروبي، 
إنها لم تلحــظ أي دالئل على تالعب رغم 
شــكاوى المعارضين. وأّكدت البعثةأنها لم 
تــر دالئل علــى تالعب مركــزي أو محلي 
في عملية االقتراع. وقالت مارياتي شــاكي 
رئيس البعثة، إن االتحاد األوروبي سيقدم 
تحليــًال لعمليــة فرز األصوات فــي تقرير 
الحق. بدوره، قال وزير الخارجية األميركي 
السابق جون كيري الذي يقود بعثة مراقبة 
مركــز كارتــر، إّن نظام االنتخابــات الذي 
يســتند إلى أوراق االقتراع األصلية ال يزال 
منيعــاً، وإن علــى كل األطــراف أن تنتظر 
إلى أن يتم التحقــق مرة أخرى من الفرز 

اإللكتروني.

25

انتقــد الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
أحــد أبــرز المســؤولين في حزبــه زعيم 
الجمهورييــن في مجلس الشــيوخ ميتش 
ماكونيــل لعــدم تمكنه من إلغــاء برنامج 
أوباماكير. وغّرد ترامب عبر حســابه على 
موقع «تويتر»: «هل يمكن أن تصدقوا أن 
ميتش ماكونيل، الذي هتف ســبع سنوات: 
ألغــوا وغّيروا (أوباماكيــر)، لم يتمكن من 
القيام بذلك؟»، مضيفاً: «يجب إلغاء وتغيير 
واشنطن - أ.ف.ب أوباماكير».   

اعتقلت الســلطات التركية روســياً يشتبه 
وبالتخطيــط  داعــش  لتنظيــم  بانتمائــه 
لشــن هجوم علــى قاعــدة انجرليك التي 
يستخدمها التحالف الدولي ضد المتطّرفين 
في جنوب تركيا. وقال بيان للســلطات، أّن 
رينات باكييف حاول اقتناء طائرة مســيرة 
العسكرية  انجرليك  بهدف مهاجمة قاعدة 

أو إحدى الطائرات الجاثمة فيها.
وذكــرت وكالــة أنباء دوغــان الخاصة، أن 
باكييف كان يعتزم إســقاط طائرة أميركية 

مســتخدماً طائــرة بدون طيــار. وأضافت 
األناضول، أّن باكييف الذي اعتقل في اضنة 
طلب من تنظيم داعش عبر تطبيق تلغرام 
أن يرســل إليــه 2800 ليــرة تركية «800 
دوالر» لتنفيــذ العمليــة. وذكرت التقارير  
أّن باكييــف الذي أقّر بأنه عضو في تنظيم 
داعش ســبق أن حاول ارتكاب اعتداء ضد 
قــوات أميركيــة حيــن توجه إلى ســوريا 
للقتال في صفوف التنظيم المتطرف، لكنه 
إسطنبول ـ وكاالت لم يفلح.  

أقامــت كنــدا مخيمــاً لالجئين علــى الحدود 
المشــتركة بينها وبين الواليــات المتحدة، بعد 
زيادة أعداد طالبي اللجوء خالل الفترة األخيرة. 
وقالت سلطات حرس الحدود الكندية، إن 100 
جنــدي من الجيش الكندي، أقاموا خياماً تســع 
حوالي 500 شخص على المدينة الحدودية سان 
برنــارد دي الكول، التي تقــع على بعد حوالي 
ســاعة بالسيارة جنوب مونتريال. وذكر ستيفان 
مالبــارت من حرس الحــدود الكندي، إّن األمر 
راجــع إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الفترة 

األخيرة.
وتقول البيانات الرسمية الكندية إن عدد طالبي 
اللجوء، الذين يعبرون الحدود بين البلدين من 
تلــك الجهة، زاد أربعة أضعاف خالل األســابيع 
الماضية. وضبطت السلطات الكندية في الفترة 
بيــن بداية العام وبين نهاية يونيو الماضي أكثر 

من 4300 طالب لجوء على تلك الحدود. 
وتقول التقارير إّن كثيرين من هؤالء المهاجرين 
قدموا مــن هايتي، ويخشــون أن يأمر الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب بترحيلهم من أراضي 
الواليات المتحدة، إّال أنه من غير الواضح مدى 
فرصهــم في الحصول علــى إقامة دائمة بكندا. 
وأضافت التقارير أّن السلطات تسعى أيضاً إلى 
تحويل مستشــفى مغلق إلى مــأوى اضطراري 

لالجئين في تلك المنطقة.
وتحّول الملعب األولمبي في مونتريال األسبوع 
الماضي بصورة مؤقتة، إلــى مأوى للمهاجرين 
للسيطرة على أعداد القادمين الجدد المتزايدة 
مونتريال - د.ب.أ خالل هذه األيام.  

دعا المعارض الروســي من اليســار المتشــدد 
ســيرغي اودالتســوف، الــذي أفــرج عنه بعد 
أربع ســنوات ونصف من السجن، إلى مقاطعة 
االنتخابات الرئاســية في مــارس 2018، منتقداً 
الرئيــس الحالــي فالديمير بوتيــن كما خصمه 

المعارض أليكسي نافالني.
وأكــد اودالتســوف خالل مؤتمــر صحافي، أن 
الســلطة تمارس الغّش عبر تغيير التشــريعات 
المتعلقة باالنتخابات، إذ يتّم استبعاد مرشحين 
غيــر مرغوب بهــم، معتبراً أّنهــا انتخابات غير 
شــفافة. ودعا إلى مقاطعــة جماعية النتخابات 
الرئاســة. وأطلق ســراح اودالتســوف أول من 
أمس بعد انقضاء مدة عقوبته بســبب تنظيمه 
اضطرابات بشكل واسع خالل تظاهرات 6 مايو 
2012، عشية تنصيب بوتين لوالية رئاسية ثالثة.

وقال اودالتســوف: «سنوات الســجن لم تغير 
موقفي من السلطة، سأبقى منتقداً لها بشدة»، 
مشيراً إلى أّن «سياسة اإلصالحات النيوليبرالية 
تقود روســيا إلى طريق مسدود وتعرقل تطور 
الصناعة الوطنية». وأكد دعمه ضم شبه جزيرة 
موسكو - أ.ف.ب القرم عام 2014. 

اســتمرت الحكومة الفنزويلية في حملتها على 
المعارضيــن بإصــدار أمر اعتقــال بحق رئيس 
بلديــة معــارض كان شــجع االحتجاجات ضد 
الرئيس نيكوالس مــادورو، وهو رئيس البلدية 
الخامس الذي يتم اعتقاله لذات السبب. وأمرت 
المحكمــة العليــا بإقالة ديفيد سموالنســكي، 
رئيــس بلدية إحدى مناطق كاراكاس، وســجنه 
لمدة 15 شــهراً لعــدم إطاعتــه األوامر بوقف 

االحتجاجات في منطقته.
ومن جهتها، ال تزال المعارضة الفنزويلية تدرس 
الرد على آخــر إجراءات الحكومة ضد رموزها 
السياســيين، فيما حــّذر معارضون من أن هذه 

اإلجراءات من شأنها أن تؤّسس لديكتاتورية.
وقال أحد أعضاء الجمعية التأسيســية الموالية 
للحكومة، إّن المعارضين الراغبين في الترّشــح 
لالنتخابــات اإلقليميــة في ديســمبر، يتوجب 
عليهم الحصول على شــهادة حســن سلوك من 
الجمعية للترشــح. وعّززت هذه اإلجراءات من 
اتهامات الواليات المتحدة ومعظم دول أميركا 
الالتينيــة بأّن الرئيس نيكــوالس مادورو يطيح 

بالديمقراطية ويحكم من خالل ديكتاتورية.
وفرضــت الواليــات المتحــدة، أول من أمس، 
عقوبات مالية جديدة على فنزويال، هي الثانية 
من نوعهــا بعد فرضها فــي 31 يوليو عقوبات 

قانونية ومالية غير مسبوقة على مادورو.
وتطــال اإلجــراءات الجديدة المعلنــة ثمانية 
مســؤولين، بينهم أحد أشــقاء الرئيس الراحل 
هوغو تشــافيز، ضالعين في تأســيس الجمعية 
التأسيســية المنتخبــة حديثــاً علــى الرغم من 
كراكاس - وكاالت موجة استنكار دولية.  

أقّر وزير الخارجية النمســاوي سيباستيان 
أمــس، بصعوبة إغــالق طريق  كورتــس، 
البلقــان أمــام الالجئين بشــكل كامل، إّال 
أّنــه أّكد اســتمرار جهوده مــن أجل الحد 
من استخدامه بالتنســيق مع دول االتحاد 
األوروبي األخــرى. ونقلت وكالة الصحافة 
النمســاوية عن كورتس القول في تصريح 
صحافــي، إنه ســيواصل جهــوده من أجل 
الحد مــن اســتخدام المهاجريــن لطريق 
البلقان في المســتقبل بالتنسيق مع باقي 

دول االتحاد األوروبي.

مــن جهتهــا، أوردت الوكالــة إحصائية 
لوزارة الداخلية النمساوية تفيد بأّن طريق 
البلقان ال يزال األكثر اســتخداماً من جانب 
الالجئيــن الهاربين من أوطانهم والباحثين 

عن اللجوء في أوروبا.
وأوضحــت اإلحصائية أّن النصف األول 
مــن العــام الجاري شــهد ضبــط نحو 16 
ألــف الجئ على الحدود النمســاوية، جاء 
معظمهــم عن طريــق البلقــان، فيما جاء 
ربعهم تقريباً عبر البحر المتوســط وصوالً 
إلى إيطاليا ثم النمســا. وبالمقارنة باألشهر 
الســتة األولى مــن 2015، حيث شــهدت 
أوروبــا بدايــة موجــة الهجرة الواســعة، 

انخفــض عدد الالجئيــن والمهاجرين هذا 
العام بنسبة الثلث.

وتشير بيانات وزارة الداخلية النمساوية 
إلى أن معظم الالجئين يأتون إما سيراً على 
األقدام وإما بوساطة السيارات والقطارات 
المقبلة من دول شــرق أوروبا المجاورة، 

ومعظمهم من المواطنين األفغان.
فــي غضون ذلك، أعلن وزيــر الداخلية 
النمســاوي فولفغانــغ ســوبوتكا، اتخــاذ 
تدابير جديدة لحمايــة المراكز الحدودية 
النمســاوية، مشيراً إلى أّنه أصدر تعليمات 
بشأن تعزيز رجال الشرطة الموجودين في 

هذه المراكز بوحدات عسكرية.

أعلنــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش أمس، 
إن مــا ال يقــل عــن 27 شــخصا بينهــم ثالثة 
مــن ضباط الشــرطة قتلوا في اشــتباكات بين 
محتجين والشــرطة في الكونغــو الديمقراطية 
في وقت ســابق هذا األســبوع. وسقط معظم 
القتلــى في العاصمة كينشاســا، إذ خرج أعضاء 
من جماعــة بوندو ديا كونجــو االنفصالية في 
مســيرة ضد الرئيس جوزيــف كابيال وهاجموا 
ســجناً االثنين الماضي. وقــال مكتب المنظمة 
في وســط أفريقيا: «البد مــن إجراء تحقيقات 
ســريعة ومحايدة لتحديد المسؤول عن القتل، 
ينبغــي عدم التســامح مع عنــف المتظاهرين 
أو االســتخدام المفرط للقوة من جانب قوات 
األمن والبد من محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وذكــرت المنظمــة فــي بيان أّن قــوات األمن 
أطلقت النار باتجاه الحشود لتفريق المحتجين 
في كينشاســا فقتلت 11 من أفراد فصيل بوندو 
ديــا كونجو و10 من المــارة. وقتل آخرون في 
احتجاجات مماثلة في مدينتي ماتادي ومواندا 
دكار - رويترز بجنوب غرب البالد.  

اســتقبلت مصر 40 مليار دوالر استثمارات 
وتحويالت من الخــارج منذ تعويم الجنيه 
نوفمبــر الماضــي والحصــول على قرض 
صنــدوق النقد الدولي، األكبــر لدولة في 

الشرق األوسط.
ونقلت وكالة بلومبــرغ عن نائب محافظ 
البنــك المركزي رامــي أبو النجــا، أمس، 
أن تلك األموال تشــمل عائدات الصادرات 
لشــراء  الــدوالرات  المســتثمرين  وبيــع 
األصول المصرية وصــرف الدوالر بالجنيه 

المصري ســواء في السوق المحلي أو من 
خالل تحويالتهم.

وارتفعــت احتياطيات العملة األجنبية في 
مصــر إلى 36 مليار دوالر في شــهر يوليو 
الماضي، وهو رقم قياســي وجذب ســوق 
الدين المصــري 15 مليار دوالر بالعمالت 
األجنبية. وأضاف أبــو النجا أن هذا الرقم 
ال يشــمل التمويل الــذي تلقته مصر، مثل 
قروض صنــدوق النقد الدولــي أو إصدار 
ســندات باليورو، التي بلغــت 7 مليارات 

دوالر العــام الجــاري. وســجلت مجاالت 
اقتصادية أخرى نتائــج إيجابية، حيث بلغ 
العجــز فــي الميزانية أقل معــدل له من 
خمس ســنوات خالل االثني عشــر شــهراً 
المنتهية في يونيو العام الجاري، وارتفعت 
األســهم بنســبة 60 %، وتتوقــع الحكومة 
أن تصــل االســتثمارات األجنبيــة إلى 10 

مليارات دوالر.

أعلــن االتحــاد األوروبي أمس، توســيع 
الئحة عقوباته على كوريا الشــمالية، مع 
اشتداد السجال بين واشنطن وبيونغيانغ 
وتصاعد التوتر بخصوص برامج التســلح 
الكورية الشمالية. وزاد االتحاد األوروبي 
تجميــد األصــول وحظــر الســفر على 
مســؤولين وهيئات في كوريا الشمالية، 
انتهاكاتهــا المتكــررة لقرارات  بســبب 
األمــم المتحدة حــول برامج تســلحها 

البالستية والنووية. 
وأعلن االتحاد األوروبي في بيان، أنه 
بالتوافــق مع قرار األمــم المتحدة، فإّنه 
يضيف تســعة أشــخاص وأربع هيئات، 
من بينهــا بنك التجارة األجنبي المملوك 
للدولــة، إلــى الئحــة العقوبــات ضــد 
بيونغيانغ. وجــاء في البيان أنه تم تبني 
هذا القرار في 5 أغسطس 2017 رداً على 
أنشــطة كوريا الشــمالية المستمرة في 
تطوير أســلحة نووية وصواريخ بالستية، 
وفي تجاهلها الســافر للقرارات السابقة 

لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
الــذي  األوروبــي  المجلــس  وأشــار 
يضم الــدول األعضاء باالتحــاد، إلى أنه 
سيعمل أيضا على تطبيق سريع لألقسام 

األخــرى من قرار مجلس األمن، بما فيها 
اتخــاذ اجراءات للحد مــن األموال التي 
يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون 
بالخــارج. ووفــق العقوبــات الجديدة، 

أصبحــت الئحة العقوبات األوروبية ضد 
كوريا الشــمالية تضم 103 أشخاص و57 

هيئة. 
في األثناء، كشــفت كوريا الشــمالية 

اللمســات  أمس، عن أنها ســتضع قريباً 
األخيــرة علــى خطــة إلطــالق أربعــة 
صواريخ متوســطة المدى باتجاه جزيرة 
غوام األميركية في غرب المحيط الهادئ. 

ويأتي اإلعالن عقب تحذير شديد اللهجة 
أطلقه الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
متوعدا بيونغ يانغ بالنار والغضب، وسط 
اشــتداد الحــرب الكالمية بيــن البلدين 

والتوتر في شبه الجزيرة الكورية.
أّن مشروعها  الشمالية  وأعلنت كوريا 
الــذي ســتنتهي مــن وضــع اللمســات 
األخيــرة عليه فــي منتصف أغســطس 
الجاري يشــمل أربعة صواريخ من طراز 
«هواســونغ12-» ينتهي مداها على بعد 

30 إلــى 40 كلــم مــن غــوام. وحّضت 
الشــمالية على  الجنوبية جارتها  كوريــا 
الكــف عــن أي أعمال تزيــد التوتر في 
شــبه الجزيرة الكورية. وقالت ســيئول 
إنها ستسلك جميع الطرق الممكنة لحل 
هذه التوترات بالتعاون مع دول أخرى. 
وجــاءت هــذه التصريحات على لســان 
الناطق باســم القصر الرئاسي بارك سو-

هيــون في مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
عقدتــه اللجنــة الدائمــة لمجلس األمن 
القومي التابعة للبيت األزرق لمناقشــة 

األحداث األخيرة.
بدوره، قال مستشار للرئيس األميركي 
دونالد ترامب أمس، إن واشنطن ستتخذ 
أي إجــراءات مالئمــة لحمايــة البــالد 
من تهديــدات كوريــا الشــمالية. وقال 
سيباســتيان جوركا نائب مساعد ترامب 
لهيئة اإلذاعة البريطانية، إن ترامب كان 
واضحاً تماماً في أنه سيتخذ أي إجراءات 
المتحــدة  الواليــات  لحمايــة  مالئمــة 
ومواطنيهــا، مضيفــاً: «نحــن ال نعلــن 
خططنا المســتقبلية وكيف ســنتصرف، 
إذا كشــفت لالعبين علــى طاولة البوكر 
أوراقك ستخسر، إنها ليست فكرة جيدة 
في لعبة الورق، وهي فكرة سيئة للغاية 

في الجغرافيا السياسية».

■ إحدى شاشات التلفزيون بإحدى محطات القطار في سيئول تعرض برنامجاً إخبارياً عن تهديدات بيونغيانغ بضرب جزيرة غوام  |  أ.ب

نقلــت وكالــة األنبــاء الكويتية عن 
مصــدر بــوزارة الخارجيــة الكويتية 
قولــه، أمس، إن الســلطات الكويتية 
بــدأت اتخاذ إجــراءات ضــد كوريا 
الشمالية بما في ذلك وقف الرحالت 
بيونغيانغ وإليها. وقال  المباشرة من 
اإلجراءات  إن  المســؤول،  المصــدر 
تشــمل وقف منح تأشــيرات دخول 
للعمال الكوريين الشــماليين ووقف 

إصدار التراخيص التجارية.
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