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ُ
»اﺳﺘﻤﺮاره ﻳﺮي اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎن ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون«
● »أدﻋﻮ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ زرﻋﺖ ﺑﺬور اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺸﻘﺎق ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«
● ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ :ﻃﻬﺮان ﺗﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻹرﻫﺎب ...وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أﺑﺮز ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ

ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻌﺒﺮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،أﻛﺪ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ
دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف اﻟﺬي »دب ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ
ً
ً
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﺳﻤﻮه أن ذﻟﻚ اﻟﺨﻼف ﻳﻤﺜﻞ »ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺧﻄﻴﺮا ﻟﻮﺣﺪة
ً
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ،وﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺑﻨﺎء دوﻟﻨﺎ ﻟﻠﻀﻴﺎع«.
وأﺿﺎف ﺳﻤﻮه ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪورة اﻟـ 39ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،أن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺒﺪأ »ﺑﻜﻞ أﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻛﻴﺎن ﺑﺪأ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻫﺘﺰاز،
وأن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﺑﻮﺣﺪة
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ وﺗﻤﺎﺳﻚ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ »أﻣﺮ ﻣﻘﻠﻖ« ،ﻣﻤﺎ »ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺠﺴﺪ وﺣﺪة
ً
ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ وأن ﻧﻌﺰز ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ« ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪارك
اﻷﻣﺮ ﻋﺒﺮ »وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﻟﺬي ﻧﺸﻬﺪه ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ً
ﻋﺒﺮ »وﻗﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣــﺪودا ﻣﺴﺖ ﻗﻴﻤﻨﺎ 02

اﻷﻣﻴﺮ وﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـ  39أﻣﺲ

ً
ّ
ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ اﻷول وأﻗﺮت آﺧﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ً
● َﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ  ٣٠ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ُﻳﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ  ...٪٥و ٪٢إذا ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ اﻟـ  ٣٠وﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟـ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ً
اﻟﻨﻮاف وﻛﻴﻼ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻟـ »اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«

●

وﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮاح ،ﻓﺈن َﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ  30ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ
و 25ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،
ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﻪ  %5ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،أﻣﺎ
َ
ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ،وﻋﻤﺮه
ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ُ 30
ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  55ﺳﻨﺔ ،ﻓﻴﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ ،%2
وﻫــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ذاﺗـﻬــﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻤﻦ
ﺗﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ  20ﺳﻨﺔ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ
ً
إﻟﻰ  50ﻋﺎﻣﺎ.
وﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﻀــﻲ ،أﻋـﻠــﻦ
رﺋ ـﻴ ــﺲ "اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ" ﺻــﻼح
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ُ وﺻــﺮح ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑــﺄن "اﻟـﻬــﺪف اﻟﺬي
ﻗ ــﺪم اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻫــﻮ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ
ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ  6400ﺣﺘﻰ
 7500ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑـﻴــﻦ رﺟــﻞ واﻣـ ــﺮأة ،وﻫــﻢ
اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﻮا ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ 33

ﺳﻨﺔ ووﺻـﻠــﻮا إﻟــﻰ ﻋﻤﺮ  52و 53ﺳﻨﺔ،
واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧـﺒـﺸــﺮﻫــﻢ ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ دون ﺗـﺤـﻤــﻞ أي
ﺧـﺼــﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـ ـ  %5اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺼﻢ
ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ  %٩٥ﻣﻦ
رواﺗﺒﻬﻢ".
وأﺿــﺎف" :ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،إذ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻳـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺢ ﻛ ــﻞ ﺷﺨﺺ
ً
أﻛ ـﻤ ــﻞ ﺧــﺪﻣ ـﺘــﻪ راﺗـ ــﺐ  ١٨ﺷـ ـﻬ ــﺮا ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻋــﺪﻟـﻨــﺎه ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟـﺴـﻘــﻒ  55ﺳﻨﺔ
ﻟ ـﻠــﺮ ﺟــﻞ و 50ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮأة ،واﻵن إذا أ ﻛـﻤــﻞ
اﻟﺸﺨﺺ  55ﺳﻨﺔ وأﻛـﺜــﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ً
 19ﺷ ـﻬ ــﺮا ،وﻛـﻠـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻤــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
ً
زادت اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  21ﺷﻬﺮا
ﻓﻲ ﺳﻦ  57ﺳﻨﺔ".
ً
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓـﻘــﺖ أﻳﻀﺎ
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻳﺒﻠﻎ
ﻧﺼﻒ راﺗﺐ ﻟﻤﺪة  10أﺷﻬﺮ دون ﻓﻮاﺋﺪ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺪود  5إﻟﻰ
 7آﻻف دﻳﻨﺎر".
٠٥

ﺻﻨﺎدﻳﻖ َ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻘﺖ أداء »ﻣﻮدﻳﺰ« ٦ :إﻟﻰ  ٪٧اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﻗﺮاض اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺑﻠﻎ ﺿﻌﻔﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ٠٩ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
٠٩

اﻟﻠﻮاءان اﻟﻄﺮاح وﻣﺎﺿﻲ
ﻃﻠﺒﺎ إﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ،أن وﻛ ـﻴــﻞ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻠ ــﻮاء إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ
اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮاح ،واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻷﻣ ــﻦ
ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء اﻟـ ـﻠ ــﻮاء ﻋﻠﻲ
ﻣــﺎﺿــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻃ ـﻠـ َـﺒــﻲ إﺣــﺎﻟـﺘـﻬـﻤــﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻄﺮاح
وﻣ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﺑـ ــﻼ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺮاح ،أﻣ ــﺲ ،ﺛﻢ

ﺗﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻄﻠﺒﻴﻦ
ﻋـﺼــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎم ،وﻗــﺪﻣــﺎ
ً
دون إﺑ ــﺪاء أي أﺳ ـﺒــﺎب ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﺻﺪر اﻟﺠﺮاح
ً
ً
ﻗ ـ ـ ــﺮارا وزارﻳـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاء اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ اﻟـ ـﻨ ــﻮاف
ً
ً
وﻛـ ـﻴ ــﻼ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪا ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻷﻣ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،واﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء ﻃ ـ ــﻼل ﻣ ـﻌــﺮﻓــﻲ
ً
ً
وﻛﻴﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﺸﺆون اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
واﻟﺠﻮازات وﺷﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن
ا ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ا ﻟـﻤـﻜـﻠـﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ
ﻗـﻴــﺎدي ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻳﺸﻐﻞ 02

١٠
اﻵﻻف ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﺎق
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﻠﻤﺸﻲ اﻟـ ٢٤

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﺘﺮاﺟﻊ وﺗﺒﻘﻲ
ّﺷﺮط اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ »اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ«
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح "اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ" ﺑﺪون اﻟﻤﺎدة
ً
ً
اﻟﺮاﺑﻌﺔ" ،ﻟﺘﻘﺮ أﻣــﺲ آﺧــﺮ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟــﺬي رﻓﻀﺘﻪ،
إذ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﺷﺮط اﻟﻌﻤﺮ ) 55ﺳﻨﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ و 50ﺳﻨﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮأة( وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻖ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﺳﻮاء ﺧﺪم أﻗﻞ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ أو
أﻛﺜﺮ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر
ً
أن ﻫﺬا "اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪا ،وﻓﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ".
واﺳﺘﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮر ﻓﻲ رأﻳــﻪ إﻟــﻰ أرﺑﻌﺔ
ﺑﻨﻮد ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أن اﻻﻗـﺘــﺮاح ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﺑﻪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،و"ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺨﺼﻢ %5
ﻣـﻤــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ" ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط
"ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء
ً
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ" ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أن "اﻟ ـﻘــﺮض اﻟــﺬي
أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﺼﻒ
ً
اﻟﻤﻌﺎش ﻣﺪة  10أﺷﻬﺮ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا".

اﻗﺘﺼﺎد

»أزﻣﺔ ﻫﻮاوي« ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺑﻜﻴﻦ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺗﻠﻮح ﺑﺈﺟﺮاءات
ً
اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺑﻜﻴﻦ أﻣﺲ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ »اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
ً
ﻗﻮﻳﺎ« ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻨﻎ وان ﺗﺸﻮ ،اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي
ﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،وﻃﺎﻟﺒﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﻛﺪ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أن »اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﻌﺎرض
ذﻟﻚ ﺑﺸﺪة ،وﻳﺤﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى
ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺮﺻﻴﻦ واﻟﻌﺎدل« ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻮزارة إن ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻲ واي ﺗﺸﻨﻎ
أﺑﻠﻎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن أي إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ إﺟﺮاءات .واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻣﻨﻎ،
وﻫﻲ اﺑﻨﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ،ﻓﻲ أول دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري،
وﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮ
ﻗﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪات
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت
ﻹﻳﺮان ،رﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺷﺒﻬﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻔﺮﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
 ٧٥٠٠ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ  ٪٩٥ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ
ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﺒﻬﺔ دﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗ ــﺮار ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺒﺼﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس ﻹﻗﺮار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻴﺰت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ ﺑﺸﺄن
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﻦ أدوا  32أو  33ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ،وﺳﻴﺘﻘﺎﻋﺪون
ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2019إذ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﺷﺮط اﻟﻌﻤﺮ ،دون ﺗﺤﻤﻞ أي ﺧﺼﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـ  %5اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  %95ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ 02

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات
»أوﺑﻚ«  :اﺗﻔﺎق ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق  ٢٠ ١٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
١١

إﻳﺮان :ﺻﺪاﻣﺎت »ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ«
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي روﺣﺎﻧﻲ وﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺷﻬﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ً
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ ،ﺻﺪاﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻃ ــﻼب ﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻦ ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ﺣﺴﻦ
روﺣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ـ ــﺎءوا ﻣـ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ ،وﻃ ـ ــﻼب
ﻳـﻨـﺘـﻤــﻮن إﻟ ــﻰ ﻗـ ــﻮات »اﻟـﺒــﺎﺳـﻴــﺞ«
)اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(.
وﺑﺪأ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ أﻧﺼﺎر
روﺣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎرات ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤــﺮﻛــﺎت اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ
اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﻮا ﺑ ـﺼ ــﺮف
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻏﺰة
وﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪاﺧـ ــﻞ اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ،
داﻋ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ،

اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻷﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ ﺧـ ــﺎﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺌـ ــﻲ ،إﻟـ ــﻰ
اﻹﻓـ ــﺮاج اﻟ ـﻔ ــﻮري ﻋــﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﻫــﺎﺟــﻢ
ﻃﻼب »اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ« أﻧﺼﺎر روﺣﺎﻧﻲ
ووﺻﻔﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﻤﻼء ﻟﻠﺨﺎرج.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻟﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﺒـﻴــﺮة
ﺳ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ أﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺎ
ﺗﺪﻋﻰ ﻣﻴﻤﻨﺔ ﺷﺎﻓﻮﺷﻲ ،ﺑﺘﻬﻤﺔ
ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ »اﺧ ـﺘ ــﺮاق« اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد.
وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣـﻠـﺒــﻮرن إﻟــﻰ أن ﻣﻴﻤﻨﺔ
ﻣـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ 02

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺎت

16
»اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﺎت«
ﱢ
ﻳﻮﺛﻖ ﺷﻬﺎدات ﻓﺘﻴﺎت
»ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام«

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢١
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺠﺴﻤﻲ أول ﻓﻨﺎن
ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺣﻔﻞ »أﻋﻴﺎد
اﻟﻤﻴﻼد« ﺑـ »اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن«

دوﻟﻴﺎت

23

ﻓﺮﻧﺴﺎ :اﻟﻜﺮة ﺑﻤﻠﻌﺐ
ﻣﺎﻛﺮون ﻟﺘﺠﻨﺐ
»ﺳﺒﺖ ﺧﺎﻣﺲ«

رﻳﺎﺿﺔ

٢٦

»اﻟﺒﺮﻏﻮث« ﻳﺒﺪع ﻓﻲ
دﻳﺮﺑﻲ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ
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وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
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ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻞ رﻳﺎدﺗﻬﺎ وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

ﻫﻨﺄ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.

اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻋﻼﻣﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ  4ﺳﻔﺮاء
ﺑ ـﺤ ــﺚ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻻﻋـ ـ ـ ــﻼم وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي ﻣ ــﻊ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻔــﺮاء
اﻟ ـ ــﺪول ﻟ ــﺪى اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺳ ـﺒــﻞ دﻋــﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
واﻟـ ـﻤ ــﻮاﺿـ ـﻴ ــﻊ ذات اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ وزارة اﻻﻋـ ـ ـ ــﻼم ﻓــﻲ
ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن
اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﺳﻔﻴﺮ روﺳﻴﺎ
اﻻﺗـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻧﻴﻜﻮﻻي ﻣــﺎﻛــﺎروف
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﺎدل اﻻراء واﻻﻓﻜﺎر
وﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﺮاﺳ ـ ـﺨـ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ ان اﻟﺠﺒﺮي اﻟﺘﻘﻰ
أﻳﻀﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن
ﻏﻴﻠﺒﺮت ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻪ أوﺟﻪ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ وﺳ ـﺒ ــﻞ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ رﺳ ــﻮخ وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﺳﻔﻴﺮ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ﻧ ــﻮرﺛ ــﻮن
دﻳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺪراي ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄــﺮق

ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟــﻰ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﻸﺳﺮة
اﻟـﻤــﺎﻟـﻜــﺔ واﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛ ــﺮى اﻟﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وأﺷﺎد اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﺑﺮﻗﻴﺘﻪ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات
واﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ً
ً
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ رﻳــﺎدﺗـﻬــﺎ وﺣـﻀــﻮرﻫــﺎ وﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ً
ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺤﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﻀﺮﻋﺎ
ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋــﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺧ ــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺑﻨﻌﻤﺔ
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻟ ــﺪى اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺴـﻴــﺪ ﺗــﺎﻛــﺎﺷــﻲ أﺷـﻴـﻜــﻲ ،ﻳــﺮاﻓـﻘــﻪ اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺗﺎﻛﺎ آﻛﻲ أرﻳﻤﺎ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻫ ــﻢ اﻷﻣ ـ ــﻮر واﻟ ـﻤ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ ذات اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،2035

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻷﻣﻤﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ

وﻣـ ــﺪى اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وأﺷﺎد ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن اﻷردﻧﻲ :دور اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺼﺒﺎح :زﻳﺎدة اﻟﻜﻮارث ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي

اﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺳﺒﻞ
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت
وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻹﻋـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎف
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
أذرﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺎن اﻳـ ـﻠـ ـﺨ ــﺎن ﻗ ـﻬــﺮﻣــﺎن
ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﻌــﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺰة ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﻦ
اﻟـﺼــﺪﻳـﻘـﻴــﻦ وﺳ ـﺒ ــﻞ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ
اﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـ ـ ــﺮؤى
واﻷﻓـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎر ﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت واﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪم اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.

أﻛ ــﺪت اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣــﻮاﺻـﻠـﺘـﻬــﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰي ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ ـﻄ ــﻮارئ اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻃــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻌﺎم .2019
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟـﺘــﻲ أﻟﻘﺘﻬﺎ اﻟـﺴـﻜــﺮﺗـﻴــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﺟــﻮاﻫــﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﺴﻨﻮي رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ واﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ
ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮؤﺳﻪ اﻟﺤﺪث اﻟﺴﻨﻮي رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻣﺜﻤﻨﺔ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ واﻟﺠﻬﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ وﻛ ـﻴــﻞ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻣﺎرك
ﻟــﻮﻛــﻮك ودوره اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺒﺎح" :ﻓﻲ زﻣﻦ ﺗﺰداد اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻜﻮارث
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ أرﺟـ ــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗـﺠــﺪد اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺠﻬﻮد

اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪة ،وﻧ ــﺆﻛ ــﺪ أن اﻻزدﻳـ ـ ــﺎد ﻓ ــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻨــﺰاﻋــﺎت
واﻟﻜﻮارث ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺸﺮاﻛﺔ".

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أﻧـ ــﻪ "ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ ﺗ ـﻘــﺎﺳــﻢ اﻷﻋ ـﺒ ــﺎء
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ،وإﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻷرواح
اﻟﻤﻬﺪدة ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ،وﺿـﻤــﺎن ﻋــﺪم ﺗﺠﺎﻫﻞ
وﺗﺮك أي ﻣﻨﻜﻮب وﻣﺘﻀﺮر".
وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻳــﺄﺗــﻲ
اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣ ــﻦ إﻳ ـﻤ ــﺎن دوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـ ــﺪور وأﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ واﻟ ــﺬي
اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎع ﻣـﻨــﺬ إﻧ ـﺸــﺎﺋــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2006اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  101دوﻟﺔ.
وأﺷ ــﺎدت ﺑــﺪور وﺟـﻬــﻮد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق ﺑ ـﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎري
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وإﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.
ّ
وﺛﻤﻨﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟـﻬــﻼل اﻷﺣـﻤــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ د .ﻫــﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري ﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ،واﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪور دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺼﺪر ﻣﺒﺎﻧﻲ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺣـﻘــﻖ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻧ ـﺠــﺎزا
ﻳ ـﻀــﺎف اﻟ ــﻰ رﺻ ـﻴ ــﺪه ﻛ ــﻮاﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻫ ــﻢ اﻟ ـﺼــﺮوح
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﺣﻴﺚ ﻓﺎز
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻓﻀﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳــﻂ واﻟﺘﻰ اﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﺪن.
وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﺖ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ ﻧ ـﻴ ــﺎز ﺧــﺎﺟــﺔ
اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان
اﻻﻣﻴﺮي.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳــﺄﺗــﻰ اﻧـﺠــﺎزه ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت ﺳـﻤــﻮ اﻻﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻻﺣـﻤــﺪ
ﻻﻃﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮوح اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
وﺟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﻀﺎري واﻻﺑﺪاﻋﻲ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺠﺎز اﻟﻰ ﺟﻮار ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻻﺣﻤﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻴﻤﺜﻼ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي
ﺗﻮﻟﻴﻪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ.
وﻳ ـﻀــﻢ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﻣﺘﺎﺣﻒ وﻣﻨﺸﺂت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
وﻣﺘﺤﻒ اﻟـﻌـﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ وﻣ ـﺘ ـﺤــﻒ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ
وﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻀﺎء وﻣﺴﺮﺣﺎ.

ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺼﺒﺎح

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن اﻷردﻧﻲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﺎﻳﺰ ،أﻣﺲ ،أﻫﻤﻴﺔ دور
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻘﺎء
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻳﺰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
اﻷردن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،إن اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰة
وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وراﺳﺨﺔ ﻳﻌﺰزﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ.
واﺿﺎف ان ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺠﺎه اﻷردن ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷردن ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻧـﺤــﻮ ﺗــﻮﻃـﻴــﺪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻛــﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧـﻬــﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻘـﻴــﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺒﺤﺜﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ
ﻳﻌﻘﺪ وﻓﺪ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﻌ ــﺪل اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ أﺣـﻜــﺎم
ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ وﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺣﻮل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ "اﻟ ـﻌــﺪل" اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
أن أﻃــﺮ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ وﺗـﺒــﺎدل اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺪة أﻋﻮام ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أن ﺟــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺛ ـﻤــﺮة ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وذﻛ ــﺮت أن ذﻟــﻚ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ
ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ وﻣ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗ ـﻠــﻚ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟــﻰ
أن اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـﻌــﺪﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳـﺘــﺮأﺳــﻪ وﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري.

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﻔﺎء ﻳﺨﺘﺘﻢ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺧﺎﺟﺔ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ

اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺼﺒﺎح :اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﺸﻜﻞ  ٪٤٧ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
أﻟﻘﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ رﻳﺠﻨﺖ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر
اﻟﺼﺒﺎح ،إن "اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﺎ اﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺟــﻞ ،وﺗﻮﻟﺖ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  47ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮة ﻟـﻬــﺎ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ رﻳـﺠـﻨــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺮأة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودورﻫــﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮأة وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ.
وأﻛﺪت اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر أن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ ﺑﻞ ﺟﺎء اوﻻ ﺑﺪﻋﻢ واﻳﻤﺎن ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮه.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ" ،ﻓﻘﺪ اﺗﻴﺤﺖ
ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﻣﻤﺎ
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻘﻒ وﻣﺴﺘﻨﻴﺮ".
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ وﺟـ ــﻮد ﻧ ـﻤ ــﻮذج ﻧ ــﺎﺟ ــﺢ ﻹﺣـ ــﺪى أﻫــﻢ

اﻟﻔﺎﻳﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻲ وزﻳﺮة
اﻟـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وزﻳــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ،ﻣﺸﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ أدوار ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻋـﻤــﻞ اﻟ ـﻤــﺮأة ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣـﻜــﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر ،إن "ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻔﻴﻞ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺗـﺴـﺘـﻨـﻜــﺮ إرﺳـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎت اﻟــﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺪارس ،أﻣ ــﺎ اﻵن ﻓــﺄﺻـﺒــﺢ اﻷﻫــﺎﻟــﻲ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ
إرﺳﺎل ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪارس".
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺨﻠﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺤﺮك
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺆﻛﺪة أن "اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ
ﻃﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ".

ﱠ
اﻷﻣﻴﺮ :ﺧﻼﻓﻨﺎ ﻫﺰ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ
وﻣﺒﺎدﺋﻨﺎ وزرﻋﺖ ﺑﺬور اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺸﻘﺎق ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ً
وﺳﺘﺪﻣﺮ ﻛﻞ ﺑﻨﺎء أﻗﻤﻨﺎه وﻛﻞ ﺻﺮح ﺷﻴﺪﻧﺎه« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن وﻗﻒ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻼت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن »ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ً
اﻷﺟ ــﻮاء اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓــﺮص ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻮاء أﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺧﻼف«.
وﻟﻔﺖ ﺳﻤﻮه إﻟــﻰ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ »ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ً
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ« ،آﻣــﻼ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻤﺸﺎورات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮﻳــﺪ ،واﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ ،وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .2216
وﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻫﻨﺄ ﺳﻤﻮه »اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺜﻼث« ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ أن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﺗﻬﻢ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ً
واﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺪول اﻷﺧ ــﺮى ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
»اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻬﺪد أﻣﻨﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك« ،وﻟ ـ ــﺬا ﺑـ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻃـﻬــﺮان اﻟﻨﻮوﻳﺔ
واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ.

اﺧﺘﺘﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﻔﺎء اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ،اﻣـ ـ ـ ــﺲ ،رﺣـ ـﻠـ ـﺘ ــﻪ اﻟ ــﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟـﺠــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ
ﺑـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﺳـﻴـﻔـﺠــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑـﻠــﺪة
رﻳﺤﺎﻧﻠﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻄﺎي ﺟﻨﻮب
ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻋ ـﻀ ــﻮ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ـ ــﻮزان
اﻟﻌﻨﺠﺮي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ"
ان ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎء اﻧ ـﺠ ــﺰ ﺟـﻤـﻴــﻊ

اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘــﻲ ﻏـ ــﺎدر ﻣ ــﻦ أﺟـﻠـﻬــﺎ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮوق وﺟـ ــﺮاﺣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻟــﻚ
اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ واﻻﻋﺼﺎب
اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻈﺎم واﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء.
وأﺿﺎف ان اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎم ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
 54ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﺟــﺮا ﺣــﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ
اﻟﻰ  16ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ و 25ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺑﻮﻟﻴﺔ وﺳﺒﻊ ﺟﺮاﺣﺎت ﻓﻲ

وﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن إن اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ ﺗﺄﺗﻲ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن،
و»أ ﻃـﻴــﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وا ﻟـﺴــﺪاد
ﻓ ــﻲ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓ ــﻲ دورﺗـ ــﻪ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ«،
ً
ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،إذ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
٢٢

ﺷﺒﻬﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻔﺮﻗﺔ...
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  6400و 7500ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة.
أﻣﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻘﺎﻋﺪون ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2020
ﻓﺴﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷــﺮط ا ﻟـﻌـﻤــﺮ ،ﻟﻴﺘﺤﻤﻠﻮا ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ،دون أن ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻟﻤﺎذا
ﻗﺼﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻗــﺪ ﻳـﺤـﻤــﻞ ﻣـﻌــﻪ ﺷـﺒـﻬــﺔ دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟ ـﻌــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ
واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

اﻟﻠﻮاءان اﻟﻄﺮاح وﻣﺎﺿﻲ...
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹﺣﺪى اﻹدارات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،اﻟــﺬي أﻇﻬﺮ ﺗــﻮرط اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزات إدارﻳــﺔ

اﻟﻴﺪ واﻻﻃﺮاف واﻟﻌﻈﺎم.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺸـﻔــﺎء
ﻗـ ــﺎم ﺑـ ــﺰﻳـ ــﺎرة ﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل
اﻟـ ــﻼﺟ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗ ـﻀــﻢ
 300ﻃــﺎﻟــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﺣﻴﺚ
ﻗـ ـ ــﺎم أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ وﻟﻮازم
اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻴﺎدة
ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ.

ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺈﺻﺪاره ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻟﺪﺧﻮل أﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻷﺷـﺨــﺎص ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺻﻔﺔ ﻟــﺪﺧــﻮﻟـﻬــﺎ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﺴﻔﺎرات ،إذ ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ
ً
ﺑﺪﺧﻮل ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا.
ً
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻳﻘﺪم اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻤﺪان ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ
ﻣﻦ إﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ورﻓﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاح ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن
ﻳﺼﺪر ﻗﺮاره ﺑﺤﻖ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم.

إﻳﺮان :ﺻﺪاﻣﺎت »ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ«...
ﻣﻠﺒﻮرن ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻣﻨﺬ أﺻﺪر اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﺘﻮى ﻓﻲ  2014ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻹﺧﺒﺎري ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺤﺴﻨﻲ آﺟﺌﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣﺲ:
ُ
»اﻋﺘﻘﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ...وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت وراء
ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ آﺧﺮﻳﻦ«.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
اﻟﺼﺒﻴﺢ :ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺒﺤﺚ »اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ«
• اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻜﻔﻴﻞ
•  ٥٠٠ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻐﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺼﺒﻴﺢ ﻋﻦ "ﺻﺪور
ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ًﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻘﺐ
أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ" ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار وﺳﺘﺼﺪر
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ".

أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ وزﻳ ـ ــﺮة
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ،أن »ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺗـﻌــﻮﻳـﻀــﺎت
ﻣ ـﺘ ـﻀــﺮري اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر واﻟ ـﺴ ـﻴــﻮل،
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
ً
ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارا ﻓـ ـ ــﺮدﻳـ ـ ــﺎ ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ،ﺑ ــﻞ راﺟـ ــﻊ إﻟ ــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻋﻀﺎء«.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺼـ ـﺒـ ـﻴ ــﺢ ،ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن
أول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،أن »ﺛﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ً
ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀ ــﺎت،
ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺑـﺤــﺚ اﻷﻣ ـ ــﺮ ،ﻣﻦ
ﺛﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺬا
اﻟﺼﺪد«.

ﺗﻄﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺑﺎح اﻟﺮﺑﺎح ،إن »اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﺣﻀﻮر اﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ً
ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻄﻮرا ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮف اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دورات وورش
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وإﻳﻔﺎد ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ً
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺆون اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ«.
وأﺿﺎف اﻟﺮﺑﺎح أن »ﻟﻘﺎء ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ ،وﻳﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻛ ــﺪت اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة أن
»اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ﺻ ـ ـ ــﺪرت أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺳ ــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻤﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة،
ﻏ ـﻴــﺮ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻹﻟ ـﻐــﺎء
ﻧـﻈــﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
»ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻳـ ــﺪرس ﻋﻠﻰ
ﻧـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ ،ﻛــﻮﻧــﻪ ﻗ ــﺮار دوﻟــﺔ
ﻣﺘﺸﻌﺐ وﻣﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋــﺪة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻪ«.
وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ »ﺻــﺪور ﻗــﺮارات
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق
ً
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋ ـﻘ ــﺐ أول
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
اﻟ ــﺬي ُﻋـﻘــﺪ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار
وﺳـﺘـﺼــﺪر اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ«،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن »ﻣ ــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
 500ﺣـ ـﻜ ــﻢ ﻗـ ـﻀ ــﺎ ﺋ ــﻲ ﺻ ـ ــﺪرت
ً
أﺧﻴﺮا ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز
إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر«.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أن » ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪﻫﺎ ،ﻏﻴﺮ
أن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺣ ـﻜــﺎم
ً
ﻧ ـﻔــﺬت ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺻﺪر ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪة
»اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻷﻫـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ ،ﻟـ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮف
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺋ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ،واﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪرة ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ،
وﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﻲ

ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
وداﺧﻠﻬﺎ«.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺢ إن »اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ،وﻧ ـﺤــﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء
اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣ ــﻦ أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل،
ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ،ﻣﺘﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي«.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن »ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع 3
ﺳﻨﻮات ،ﻧﺤﺮص ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
ﺧ ـﺒ ــﺮات اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ورﻓ ـ ــﻊ ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﻨــﻰ
ً
ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻌﻤﺎل
ً
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت أن »ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري،
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ أن »ﺛـ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎوﺑ ــﺎ
ً
ودﻋﻤﺎ واﺳﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ دول
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺪم
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ«.

ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
وذﻛـ ــﺮت اﻟـﺼـﺒـﻴــﺢ أن »اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ً
ﺷ ـﻬــﺪت ﺗ ـﻄ ــﻮرا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل

اﻟﺼﺒﻴﺢ واﻟﻤﺪﻳﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ،رﻏ ـ ـ ــﻢ أن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗ ــﻢ
) (38ﻟـﺴـﻨــﺔ  ،1964ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ ﻛـ ــﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺪة ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع
ارﺗــﺄى ﺿــﺮورة ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑــﺈﻳ ـﺠــﺎد ﺗـﺸــﺮﻳــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ،وﻣﻦ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺻــﺪر اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
) (6ﻟﺴﻨﺔ  ،2010ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ،اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻗ ـﻔ ــﺰة ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل وأﺻ ـﺤ ــﺎب
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑــﺄﺣـﻜــﺎم
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺢ إن »ﻋ ـﺠ ـﻠــﺔ
اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻘــﻒ ﻋﻨﺪ
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺪ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺻ ـ ـ ـ ــﺪرت ﻓــﻲ

اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻋ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن ) ،(2010/6ﺑـﻬــﺪف
ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات
واﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﺳـ ـ ــﻮق ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﺮة
ﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ«،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »أﺑ ــﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ــﻢ ) (32ﻟـﺴـﻨــﺔ ،2016
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
) (2010 /6ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺗﻐﻠﻴﻆ ا ﻟـﻌـﻘــﻮ ﺑــﺎت ﺿــﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻋــﺮﺑــﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪول اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ د .رﺑ ــﺎ
ﺟ ــﺮدات ﻋــﻦ »ﺳــﺮورﻫــﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون« ،ﻣﺸﻴﺪة ﺑﻮزﻳﺮة
اﻟ ـﺸ ــﺆون ﻫـﻨــﺪ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺢ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ

اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻤﻬﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻃـ ــﻮال ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدات إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
»اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات
ً
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وإﻟــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻠﺪ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن »ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ً
ﻣ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ رؤﻳـ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
 ،2035و ﻣـ ـ ـ ــﻊ أ ﺟ ـ ـﻨ ـ ــﺪة ا ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ  ،2030وإﻃ ـ ــﺎر اﻷﻣ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـ ــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ
ً
إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزه ﻗـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺎ« ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أن
»اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
ﻓ ــﻲ دوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺬي
ﻳﻀﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل
ﻓ ــﻲ ﺻ ـ ـ ــﺪارة اﻷﺟ ـ ـﻨـ ــﺪة اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ،
وﻳـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـ ــﺰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺛ ـ ـ ــﻼث أوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻲ

أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
واﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
إدارة اﻟـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ،
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮار اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻼﺛﻲ«.
وﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟﻌﺠﻤﻲ أن »ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ا ﻟــﻼ ﺋــﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ا ﻟـﻔـﺌــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺪف ﺳﺎم وﻧﺒﻴﻞ وﺿﻌﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﺟ ــﻞ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﻮب« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟ ــﺪول ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻫـ ــﻢ ،ﻳـ ـﺼ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ورؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﺗﻄﻠﻌﺎت
ﺳﻤﻮ اﻻﻣ ـﻴــﺮ ،ﻧﺤﻮ ﺑـﻨــﺎء اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺘﻴﻦ وﺷﺎﻣﻞ«.

»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« :ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
اﻟﻄﻴﺮان
»اﻷﺷﻐﺎل« ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء  ٥ﻣﺮاﻛﺰ ﻟـ »اﻟﺘﺠﺎرة«
ً
أﺑﺮﻳﻞ
ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق
إﺟﺮاءات
ﻟﻤﻴﻜﻨﺔ
»ﺗﻲ  «٤ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ
●
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

وﻗ ــﻊ وزﻳـ ــﺮ اﻻﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺣﺴﺎم اﻟﺮوﻣﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﻫﺪم
وإﻋ ـ ــﺎدة ﺑ ـﻨــﺎء وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮاﺧ ـﻴــﺺ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ
 2ﻣﻠﻴﻮن و 307اﻻف دﻳﻨﺎر.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﻟﻬﺎ اﻟﻰ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ،
وﺣــﻮﻟــﻲ ،وﺧـﻴـﻄــﺎن ،واﻟـﺠـﻬــﺮاء،
واﻟ ـﻈ ـﻬ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
وﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ارﺗــﺄت
»اﻷﺷﻐﺎل« ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻗﻔﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ر ﻗ ـ ــﻢ »أ «٢٠١٨/١٧/وا ﻟ ـﺨ ــﺎ ﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﺟـﻬــﺎز اﺳﺘﺸﺎري
ﻻدارة ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣ ـﻄــﺎر
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب
» «2ﻟﻘﻴﺎم اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﺑــﺎﺿــﺎﻓــﺔ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت

●

ً
اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﻫﺪم وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ  5ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻣــﻮر ﺗﺸﻐﻴﻞ
وادارة اﻟﻤﻄﺎر.
وأﺷـ ــﺎرت ﻓــﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة ﻟـﻬــﺎ إﻟــﻰ
أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ــﻮف ﺗ ـﻄ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎدارة ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻧ ـﺸــﺎء
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﺎر ﻣﺒﻨﻰ« «2اﻟﺬي
ﻳ ـﺠــﺮي اﻧ ـﺸ ــﺎؤه ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ وﻣــﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺰﻣﺔ رﻗﻢ » «1اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻧﺸﺎء وﺗﺄﺛﻴﺚ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب ﺑ ـﻤ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ »،«2
واﻟﺤﺰﻣﺔ » «2اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮق اﻟـ ـﻤ ــﺆدﻳ ــﺔ
ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻣﻮاﻗﻒ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ـﻘــﺪ ﺗ ــﻢ ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ا ﺣــﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﺟـ ـ ـ ــﺎر اﻵن ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟﺤﺰﻣﺔ ».«1
وأوﺿﺤﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺑﻄﺮح اﻟﺤﺰﻣﺔ » «2ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ اﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺤﺰﻣﺔ » «3واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻒ وﻣـ ـ ـﻤ ـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮات
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
اﻟﺠﺪﻳﺪ » «2ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول
ﻣــﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺠﺎري
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة ،ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻦ »ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻹذوﻧﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟـ«أون ﻻﻳﻦ« ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاء ات ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ«.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﻀﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن »ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ ،ﺣـﻴــﺚ ﻧﺘﻄﻠﻊ داﺋ ـﻤــﺎ إﻟــﻰ
اﻻرﺗ ـﻘــﺎء ﺑـ ــﺎﻷداء ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻲ ﺣـﻘــﻮق اﻷﻳ ــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ ،وإﻧﺠﺎز ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت«.
وﻗــﺎل إن »اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﺎص ﺑﻤﻴﻜﻨﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻄﻮرة«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
وﺑﺸﺄن ﺗﺪوﻳﺮ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ إدارات اﻟﻌﻤﻞ،
أﻛــﺪ اﻟﺨﻀﺮ أﻧــﻪ »ﻟــﻢ ﻳﺘﺨﺬ أي ﻗــﺮار ﺑﻬﺬا اﻟـﺸــﺄن ،وأﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎل
إﺟﺮاء ﺗﺪوﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ،ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺷﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟــﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ وآﺧﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ«.
وﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018ﻗﺎل إن »اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،وﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ«.
وأﻛـ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﺮص اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﺳ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ورﺻ ــﺪ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮﺑﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻘﻮد
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى.

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ً
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺸﻦ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺣﻔﻼ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺗﻲ  «4ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،وأﻋﻠﻦ
ً
رﺋـﻴــﺲ اﻹدارة اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺳـﻠـﻤــﺎن اﻟـﺤـﻤــﻮد رﺳﻤﻴﺎ
ً
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
أﻣﻴﺮﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ  4ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﻓﺘﺘﺎح،
إﻧــﻪ ﺗــﻢ اﺟﺘﻴﺎز ﻛــﻞ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ  15أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﻠﺖ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  2دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺠﺎح
وﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
وأﺿﺎف اﻟﺤﻤﻮد أن اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ إذ ﺗﻢ إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ إدارة
وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ )ﺗ ــﻲ (4.ﻹﺣــﺪى
أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻄﺎرات وﻫﻲ
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣـﻄــﺎر اﻧـﺸــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﻜــﻮرﻳــﺔ ﻛﺨﻄﻮة
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ راﺋﺪة.
وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑـﻌــﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫــﻲ رﻓــﻊ ﻛﻔﺎء ة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ
ً
ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ رؤﻳــﺔ )ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة (2035
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﺗـﻜــﺰ ﻓ ــﻲ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻜــﺎﻣــﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات واردة ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﻼع
اﻟﻨﺎﺷﻲ :ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟـﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ م .اﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟـﻨــﺎﺷــﻲ أن

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺣ ـﺘــﻰ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ً
ﺑﻠﻎ  98888ﻃﻠﺒﺎ ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺟـ ـﻨ ــﻮب ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ

اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻠﻎ  8326ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ،ووزع
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع  1215ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺣﺘﻰ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆاﻟـ ـ ــﻪ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي اﻟـ ــﺬي ﻋـﻘــﺪه

 ...وﺗﻮزع دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﺎﺋﻢ »ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ«
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺴـ ـﻜـﻨـﻴــﺔ،
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺠﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ  281ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
400م 2ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  .2007 /8 /8وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻧﻬﺎ ﺣﺪدت ﻳﻮم

ً
ﻏﺪ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ
ﻏﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط ،ﻣﺤﺪدة اﻟﺨﻤﻴﺲ
ً
ﻣــﻮﻋــﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮﻋﺔ وإﺟــﺮاﺋـﻬــﺎ .ودﻋــﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ﻗ ـﺴــﺎﺋــﻢ ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻤﺒﻨﻰ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ.

أﻣ ــﺲ ،ﺣ ــﻮل إﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺠﺎه ﻣﻘﺎول اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ،
ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺷﻲ إن ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟــﺮاء ات
واردة ،ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻘــﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻋﻦ ﺗﻀﺮر اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻐﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،ذﻛﺮ
أن إﺻ ــﻼﺣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ أﻧـ ـﺠ ــﺰت ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ،
وﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،وﺗﺒﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ،
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ
أي أﺿﺮار ﻋﻘﺐ اﻷﻣﻄﺎر.

وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ أن إﺻ ـ ــﺪار ﻗـ ــﺮار ﻟــﻮﻗــﻒ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻤﺸﺮوع
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺻـﺒــﺎح اﻻﺣ ـﻤــﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ً
ﺟﺎء اﺣﺘﺮازﻳﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ،وﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻘــﻢ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﺑﺈداﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿــﻮء ﻧـﺘــﺎ ﺋــﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺘﻢ
اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاء ات أﺧﺮى ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ان وﺟــﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﺧـﻄــﺎء» ،وﺧﺎﺻﺔ
أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻛ ـﻤ ـﻴــﺎت اﻷﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟـﺘــﻲ
ﻫﻄﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ورأﻳﻨﺎ آﺛﺎرﻫﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ أﺧ ـ ــﺮى ﻻ ﺗﺨﺺ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ«.
وﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـﺴـ ــﺐ اﻹﻧ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎز ،ذﻛـ ــﺮ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻲ أن ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻹﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎز
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  43.60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﺗـﻘــﺪر
ً
ﺑﻨﺤﻮ  35.19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟـ 18519ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  21.95ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  49.19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـ ــ 4770ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻀﺎﺣﻴﺘﻴﻦ )إن  2وإن  (3ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄــﻼع ﺑـﻠـﻐــﺖ  8.07ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 11.30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟـﺸــﺎﻣـﻠــﺔ وﺗـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻧـﺸــﻂ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺗﻲ (4.ﺳﻴﺘﻢ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣـﻄــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳ ــﻮاء اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ً
) (T1أو ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮﻛﺎب اﻷﺧﺮى ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ
دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ وﻣ ــﺎ ﻳـﺼــﺎﺣـﺒــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣـﺘـﻌــﺪدة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى.
ﺑـ ـ ــﺪوره ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ ،إن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ـﺄن ﻣﻘﺼﻮد
اﻟـﻤـﺘـ ًﺼــﺎﻋــﺪ ﻟﻤﺒﻨﻰ »ﺗ ـ ــﻲ «4.ﺟ ــﺎء ﺑ ـﺘـ ٍ
ووﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ وإﺷــﺮاف اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻨﺴﻴﻖ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ »اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
وﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺸﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻄﺎرات ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪ ﻟــﺮﺣــﻼت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻳ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎرات ﻣ ــﻊ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ﻓﻲ
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺳﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3982اﻻﺛﻨﲔ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  3 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

local@aljarida●com

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ« :ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻃﺮاف ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
»اﻟﻄﺐ
»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪواء
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـ  ٣٦ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ إﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺗﺘﺠﻪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،إﻟﻰ
ﻋﻘﺪ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

أﻛ ــﺪ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ــﺪواﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ د .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﺒــﺪر،
أﻣﺲ ،ﺣﺮص اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﺪر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ"
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،إن
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﺳـﺘـﻌـﻘــﺪ ﻋــﺪة
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ
ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "أﺧـ ــﻼﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
اﻟ ــﺪواﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮر اﺳ ــﻼﻣ ــﻲ"
ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ اﺧ ــﻼﻗـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟ ــﺪواﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮر اﺳ ــﻼﻣ ــﻲ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻣﺎم
اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻻﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ــﺪواء
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻨــﺎول
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء،

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر

ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت وﺣﻠﻮل ﺗﺴﻬﻢ
ﻓــﻲ وﻗ ــﻒ اﻟـﻨــﺰﻳــﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪواء.
وﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻧـ ــﻊ اﻷدوﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ذﻛﺮ اﻟﺒﺪر أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻨﻌﺎ
واﺣـ ــﺪا ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻷدوﻳـ ــﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻮزارة إﻟﻰ إﻧﺸﺎء
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ د .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻤﺰروع ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻣـﻤــﺎﺛــﻞ ﻟـ ـ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،أﻫﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻂ اﻟـ ـﻀ ــﻮء
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻷدوﻳـ ـ ــﺔ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ،واﻟﻨﻈﺮة
اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬه
اﻷدوﻳ ـ ــﺔ وﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷدوﻳ ــﺔ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟـﺼـﺤـﻴـﻴــﻦ .وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺰروع أن
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ
اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷدوﻳﺔ
وﺻﺮﻓﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام
اﻷدوﻳ ــﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ
اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ ،وﺑـﻌــﺾ اﻻﻏ ـ ــﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺗـﻘــﺪم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ ﻣــﺎ ﻗﺪ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻛــﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
أﻣ ـﻨــﺎء "ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺣ ـﻤــﺪان ﺑﻦ
راﺷ ــﺪ آل ﻣـﻜـﺘــﻮم" ﻟـﻠـﻌـﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﻲ دﺑــﻲ ،ﻣﻴﺮزا اﻟﺼﺎﻳﻎ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ"،
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺿ ـ ــﺮورة اﻹﻟـ ـﻤ ــﺎم وﻣـﻌــﺮﻓــﺔ
اﻟ ـ ــﺪواء ﺑـﻤـﻨـﻈــﻮر اﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي ﺷﻮاﺋﺐ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻛـ ـﺤ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﺎت أو اﺧـ ـ ـ ــﺮى ﻗ ـ ــﺪ ﺗ ـﻀــﺮ
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ.

ً
اﻟﻜﻨﺪري :ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻳﺎد »إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« وﺗﺨﺮﻳﺞ  ٤٠ﻓﻨﻲ أﻃﺮاف ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ
أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﺼﺤﻲ وﻣــﺮﻛــﺰ اﻷﻃـ ــﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ د .ﺻﻼح
اﻟـﺸــﺎﻳـﺠــﻲ ،زﻳـ ــﺎرة ﻓــﺮﻳــﻖ ﻓـﻨــﻲ إﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ روﻣــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻣـﺘـﺨـﺼــﺺ ﻓ ــﻲ ﺗــﺄﻫ ـﻴــﻞ وﺗــﺮﻛـﻴــﺐ
"اﻷﻃﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ" اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ )اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن( ،ﺣﻴﺚ
ﻗــﺎم ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ أﻃــﺮاف ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟــ 36ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻤﻦ
ﻓﻘﺪوا أﻃﺮاﻓﻬﻢ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪم ،وﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺎرات ،وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وذﻛـ ــﺮ اﻟـﺸــﺎﻳـﺠــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن
ً
ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﺒﺮ ﻃﺮح
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮاف ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑﺄن ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أﺣﺬﻳﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺮاض اﻟﻘﺪم.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻷﻃـ ــﺮاف
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي  9858ﻣﺮاﺟﻌﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .15124
ﺑ ــﺪوره ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻜﻨﺪري ،ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻳــﺎد "إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
ذوي اﻟﺒﺘﻮر اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،

واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ  5أﺻﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻣﺘﺼﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻮزن،
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدة "اﻟﭭﺎﻳﺒﺮ ﻛﺎرﺑﻮن" .وﻧﻮه إﻟﻰ أن
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻳﺎدي اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  3أﺷﻬﺮ.

»ﻛﺎن« ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺷــﺎرﻛــﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض
اﻟ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن )ﻛ ـ ــﺎن( ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻷول ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻳــﻮﻣــﻲ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ واﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻗﻌﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ "ﻛ ـ ــﺎن" ،د .ﺣـﺼــﺔ اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﻧﺸﺮ

اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺪاد »ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺴﻼم«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد
ً
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻗ ــﺮارا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن اﻹﻋــﺪاد
واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ ﻟـﻤـﺨـﻴــﻢ اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟـﺴـﻨــﻮي
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
 ,2019/2018ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ 100
ﻗﺎﺋﺪة.

وﺣﺪد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﻬﺎم ﻟﺠﺎن اﻹﻋﺪاد
ﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟــﺮﻳــﺎدﻳــﺔ وﺑــﻮاﺑــﺎت
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ،
وإﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،وﺗﺠﻬﻴﺰ
ورش اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ،وإﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد وﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ
ﻣﻌﺎرض اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﻘﺮات
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادات اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
وﺻﻴﺎﻧﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺻــﺪارات اﻟﻤﺨﻴﻢ
اﻹرﺷ ــﺎدي ،واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ
وأﺛـ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻤـﺨـﻴــﻢ اﻹرﺷـ ـ ـ ــﺎدي ،وإﻋـ ــﺪاد
وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ،وإﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻛـ ـﺸ ــﻮف ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ
وﻣﺰاول اﻟﻤﺨﻴﻢ ،وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺨﻴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﺻﺪر وﻛﻴﻞ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"
ً
ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻢ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺣ ـﻤــﺪان ﺑــﻦ راﺷــﺪ
آل ﻣـﻜـﺘــﻮم ﻟـ ــﻸداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺪورة ) (21ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،2019/2018
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺎت
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﻔــﺮوا ﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺣﻤﺪ
اﻟﺒﺤﻮه.

وأﻋﻠﻦ اﻟﻜﻨﺪري ﺗﺨﺮﻳﺞ  ٤٠ﻓﻨﻲ وﻓﻨﻴﺔ "اﻃﺮاف
ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ" ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ )اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ،ﻹﺣﻼل
اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻃﺮاف
ً
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.

ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ

ً
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺨﻴﻤﺎ
ً
ﻛﺸﻔﻴﺎ ﻟﻸﺷﺒﺎل وﻳﺸﻴﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ

ً
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺘﻔﻘﺪا اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻜﺸﻔﻲ
أﻋــﺮب ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻬﻨﺎ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻢ
اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻷول ﻟﻸﺷﺒﺎل ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﻪ
أﻇﻔﺎره ،وﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ،وﺗﺪرﺑﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺬرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
وﺗﻨﺸﺊ ﻓﻴﻪ رﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻬـﻨــﺎ ،ﺧ ــﻼل ﺟــﻮﻟــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻛﺸﻔﻲ ﻟــﻸﺷـﺒــﺎل ،إن "اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺄﺷﺒﺎﻟﻨﺎ ﻣﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻬﻢ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ أﻓﻀﻞ
ً
ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ إﺷﺮاﻗﺎ وﺑﻬﺎء" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﺘﻌﺎون ﺧﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ".
وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪه ﻣﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻜﺸﻔﻲ ،وﺗﻌﺪد
ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ،وأﻛﺪ أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ً
ً
دوﻣﺎ ،ﻣﺠﺪدا ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﺮﺗﻘﻲ
ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺷﻜﺮت اﻟﺨﺎﻟﺪي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﺨﻴﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن "ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻋـ ﱠـﻮدﻧــﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ودﻋﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﻢ".

اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ واﻟـﺘـﻌــﺮﻳــﻒ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ـﺤ ـﻴــﺎة ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺔ .وﺷ ـ ـ ــﺪدت ﻋ ـﻠــﻰ أن
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي،
وﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن
واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.
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ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ  ٣٠ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ  ٪٥ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ  -ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺬي
ُﻳﺘﻮﻗﻊ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ.

أﻋـ ـﻠ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ــﺔ
ﺻ ــﻼح ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ ﺗــﻮﺻــﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
إﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
وأﺿ ــﺎف ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺐ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ
اﻟﺤﺠﺮف :ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ وﻧــﺎﻗـﺸــﺖ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ
وﻓ ـ ــﺮاج اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺪ وﺳ ـﻌــﺪ اﻟـﺨـﻨـﻔــﻮر
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ
وﻫـ ــﺬا اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻟ ـﻴــﺲ ﺑ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋﻦ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﺬي رﻓ ـﻀ ـﺘــﻪ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟ ـﻐــﺎء اﻟـﻤــﺎدة
اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺤــﻞ رﻓــﺾ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،واﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وﻗ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﺻ ــﻮﺗ ــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك
ﺗﺼﻮر اﺧﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺗﻢ ارﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻟﻜﻦ اﻵن ﺗﺒﻠﻮرت ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻓـ ـﻜ ــﺮة أﺧ ـ ـ ــﺮى وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ
ﺣـﺴــﻢ اﻷﻣ ــﺮ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮاﻓــﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ،وﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺖ اﻧ ــﺎ
ﻣــﻊ اﻟ ــﺰﻣ ــﻼء اﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻔـﻀــﻞ وﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﺸﻄﻲ وﻋ ــﻮدة اﻟــﺮوﻳـﻌــﻲ وﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻜﻨﺪري ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟ ــﺮوح وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻛﺜﺮ
ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ دﻳ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺔ وﺑـ ـﻘ ــﺎء اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت

اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ ﺻــﺮف
اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪي ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻤﻦ
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻮاﻟﻲ
 ١٠٨اﻻف ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ  ٣١٠اﻻف
ﻳﻀﻌﻮن رواﺗﺒﻬﻢ.
وﻗ ــﺎل :أﻳـﻀــﺎ ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أي ﻣﺜﺎﻟﺐ
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻜــﺰات إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋــﺪم
ﻇﻠﻢ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻃﺮف آﺧﺮ،
واﻟﻬﺪف اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻻﻗ ـﺘــﺮاح ﻫــﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  ٦٤٠٠ﺣ ـﺘــﻰ ٧٥٠٠
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ رﺟــﻞ واﻣ ــﺮأة ،وﻫــﺆﻻء
اﻻﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﺧـ ــﺪﻣـ ــﻮا ﺣـ ــﻮاﻟـ ــﻲ ٣٣
ﺳ ـﻨــﺔ ووﺻـ ـﻠ ــﻮا إﻟ ــﻰ ﻋ ـﻤــﺮ  ٥٢و٥٣
ﺳـﻨــﺔ ،وﻫ ــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
دون ﺗـﺤـﻤــﻞ أي ﺧـﺼــﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟ ـ  %٥اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ  %٩٥ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ.
وﻟـﻔــﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻓ ـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﺨـﺼــﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ
 %٥ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن
اﻟـﺨـﺼــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮأة  ،%٧.٢وﻟﻜﻦ
ﻫــﺬا اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﺑﻞ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺰﺑﺎء
ً
واﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻛﻤﺎ
واﻓﻘﻨﺎ ﻛﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻗ ــﺮﺿ ــﺎ ﺣـﺴـﻨــﺎ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻧ ـﺼــﻒ راﺗ ــﺐ

ﻋﺎﺷﻮر :ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
أﻛــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر أن اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟ ــﺬي اﻧﺘﻬﺖ اﻟـﻴــﻪ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ.
واﺳـﺘـﻨــﺪ ﻋــﺎﺷــﻮر ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أدﻟ ــﻰ ﺑــﻪ أﻣ ــﺲ ﻓ ــﻮر اﻋ ــﻼن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻗﺮارﻫﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻰ ارﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮد
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﻲ:
• ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  ٥٥ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ و 50ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮأة.
• ﺧﺼﻢ  ٪٢ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
• إﻟﻐﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ أي ﺣﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
• اﻟﻘﺮض ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﺎش ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ.

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟـﻤــﺪة  ١٠اﺷـﻬــﺮ دون ﻓــﻮاﺋــﺪ وأﺻــﻞ
اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺪود  ٥إﻟﻰ  ٧اﻻف دﻳﻨﺎر،
وﻧـﺤــﻦ وﺿﻌﻨﺎ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﺒﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻛﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻜــﺎﻓــﺄة ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ
ان ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﻛﻤﻞ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻳﻤﻨﺢ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ راﺗﺐ  ١٨ﺷﻬﺮا ،وﻧﺤﻦ
ﻋﺪﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﻘﻒ
ﻫﻮ  ٥٥ﻟﻠﺮﺟﻞ و ٥٠ﻟﻠﻤﺮأة ،واﻵن اذا
اﻛـﻤـﻠــﺖ  ٥٥ﺳـﻨــﺔ وﺗـﻌــﺪﻳــﺖ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ  ١٩ﺷﻬﺮا وﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮرت ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  ٢١ﺷﻬﺮا ﻓﻲ ﺳﻦ  ٥٧ﺳﻨﺔ.

»اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻄﺎر« ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﻣﻄﺎر
ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻛ ــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
واﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ادراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻨــﺪ اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟ ـ ــﻮاردة ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻏــﺪ ﻣــﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر

وﺟﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻮزراء ﻗﺎل
ﻓﻴﻪ :اﺳﺘﻬﻞ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﺳﺮة واﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ.
وﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ﻣــﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﻠﺐ اﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﻨﺼﻮص وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺧﺬ
ﺑــﺄﺣــﺪث اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺒﻮأ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟــﻼﺋـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺎ ،وﻟﻜﻲ
ﻧﻐﺮس ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب روح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻋﺪة اﻟﺤﺎﺿﺮ ،وﺣﻤﻠﺔ ﻟﻮاء
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻣﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺗﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻢ ﻹﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ؟

2018م ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل ﺣﺎدﺛﺔ
اﻻﻣـﻄــﺎر ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺜﺎرة
ﺑﺸﺎن ازﻣــﺔ ﻋــﺪم اﺳﺘﻌﺪاد وﺿﻌﻒ وﻗﺼﻮر
اﻻﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪي
ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻻﻣﻄﺎر وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺿﺮار،
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺎن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗـﻄـﻠــﺐ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳــﻮان

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻹدارة اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وﺳﺄل اﻟﻨﺼﻒ" :ﻫﻞ أﺑﺮﻣﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ )اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج( ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻷردن
واﻟﺘﺸﻴﻚ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ أو ﺟﻠﺐ ﺧﺼﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮد إن وﺟﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺧــﻼل  3ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ".
وﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻤﻮاﻓﻘﺎت "اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ" وﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻌﻘﻮد ،ورد اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻜﺸﻒ ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﻲ.

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت »اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ« اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ
ذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳــﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ
أﻳ ــﺎم اﺛ ــﺎر ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎ ﻋــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "دﺑــﺲ
اﻟــﺮﻣــﺎن" ،وﻫــﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣـﺠــﺎزي ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ
ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺴﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺳــﻮاء ﺑﺄﻣﻮال ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ أو ﺑﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت
ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
واﺿﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أﻣﺲ ان آﺧﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـﺴــﻮﺷـﻴــﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻫــﻮ ﺟــﺎر اﻟـﺘـﺤــﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ،وﻳﻐﺮد ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺣﺠﻢ
ﺗ ــﺪاوﻻﺗ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻼت وﺷ ـﻴ ـﻜــﺎت أﻛـﺜــﺮ
ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﻲ دﻳ ـﻨــﺎر ﺧ ــﻼل ﺳـﻨــﺔ وﻧـﺼــﻒ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻫﻨﺎك آﺧﺮون
ﻣﻦ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺗﻀﺨﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ،
ﻣﺆﻛﺪا ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﺬات اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وأﻛﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزﻳﺮي

اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ووﺣ ـ ــﺪة اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
ﺗـ ـﻀـ ـﺨ ــﻢ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﺴـ ــﺐ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺧﺎﺻﺔ ان ﻫﺬه
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ﻛ ـﺜــﺮت ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺣ ــﺪة اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺟﻬﺎز
أﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،ﻣـ ـﻘ ــﺪرا ﺟ ـﻬــﻮدﻫ ـﻤــﺎ وﺣـﺠــﻢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻤﺎ.

اﻟﺪﻻل ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ« دراﺳﺔ رؤﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ واردة اﻟﻰ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻرﺷــﺎد
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ رؤﻳــﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﻣــﻊ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣــﻦ د ﻳــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وإدارة أﻣــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ــﺪﻻل ﻓـ ــﻲ رﺳـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻪ :ﻧـ ــﺺ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
ً
وﻓ ــﻲ أﺳـ ــﺮع وﻗ ــﺖ ﻣـﻤـﻜــﻦ ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺎ أﻓـﻀــﻞ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﺪم وﺿﻮح ﺑﻞ
ﻏﻴﺎب رؤﻳﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن
اﻟﺨﻄﺔ واﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﺸﻮﻳﺦ – اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ –
اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ – اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ – وﻛﻴﻔﺎن ...إﻟﺦ(.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻻل :ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ إﺑﻘﺎء ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أم ﺳﺘﻌﺎد ﻷﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺘﻐﻞ ﻛﻤﻮاﻗﻊ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ وﺳــﻂ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮة أن ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ
ً
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ،وﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ أو
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺑﺈﻇﻬﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ً
وﺗﺎﺑﻊ :ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وراﺣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﻟــﺬا ﻳﺮﺟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺷــﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻋ ــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺗﻠﻚ
اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ وﺣـﺴــﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وإدارة أﻣﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﺟﻪ اﻟــﺪﻻل ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻰ وزﻳﺮة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻫـﻨــﺪ اﻟـﺼـﺒـﻴــﺢ ،ﻃـﻠــﺐ ﻓـﻴــﻪ اﺟــﺎﺑـﺘــﻪ ﻋﻦ
اﻻﺗﻲ :ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺷﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣــﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟
وأﺿ ــﺎف :ﻫــﻞ ﺗــﻢ وﺿــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷ ﻫـﻠـﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣــﻊ ﺗﺒﻴﺎن
اﻷﺳـ ــﺎس اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟــﻮﺿــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت ﺧ ــﻼف اﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ أﺷﻬﺮت ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزارة؟ ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻲ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑــﺎﻋــﺪاد ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ دراﺳ ــﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺤﻄﺎت
اﻟﻀﺦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
وﻃﻠﺒﺖ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻋﺪاد
ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ً
اﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺼﺒﺎح :ﻫﻞ أﺑﺮﻣﺖ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻋﻘﻮدا
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ؟

ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل اﻟﻮزراء
ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷداء

ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري

وأﻛﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺧﻴﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺟ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳـﺘـﺤـﻤــﻞ اﻟـﻤــﺆﻣــﻦ
 %٢و %٣ﺗـﺘـﺤـﻤـﻠـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻧﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﺤﺖ
ﺑــﺎﺑــﺎ ﻟـﻤــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺪﻓﻊ  %٢ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺒﻜﺮ،
وﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ذﻟﻚ.
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي ﻟﻢ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻲ ٣٠
ﺳﻨﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺪﻓﻊ  %٥ﻣﻦ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي
وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،وﺑﻴﻦ
اﻧﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي
ﻳﺨﺪم  ١٥ﺳﻨﺔ  %٦٥ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ ،وﻋﻦ

ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻚ  %٢ﺣﺘﻰ
ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  %٩٥ﻣــﻦ اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ وﻫــﺬا
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﻳﻢ وﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا.
وذﻛ ـ ــﺮ ان اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ واﻓـ ـﻘ ــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟــﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺧــﺎﺻــﺔ ان وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ورﺑـﻤــﺎ دﻓﻌﺖ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٤ﻣﻠﻴﺎرا دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وأﺿﺎف :اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻼخ وزﻳﺮ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺪم اﻟـﺠـﻬــﺪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن وﻟـﻠــﺰﻣــﻼء اﻋـﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ واﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ واﻻﺧـ ـ ــﻮة
اﻟ ـﻨــﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻘــﺪﻣــﻮا ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻓ ــﻲ رد ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ﻗﺎل ان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮن
وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻮا  ٣٠ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺨﺼﻢ
ﻣــﻦ راﺗـﺒـﻬــﻢ اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ  ٥ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻛ ــﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ  ٢٥ﺳ ـﻨــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺮأة
ً
٢٠ﺳ ـﻨــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻣــﻦ أﺗــﻢ  ٣٠ﺳﻨﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻀﺎف اﻟــﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻪ %2
ﻣــﻦ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺳﻨﺔ
دون ﺳﻦ اﻟـ  ٥٥ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﺧﻤﺴﺔ
أﺿﻌﺎف اﻟﺮاﺗﺐ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ وﻓﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري:
»اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ«
ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
أﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ان
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻀﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻹﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ
اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وأﺿﺎف اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎ ﻣــﺶ اﺟﺘﻤﺎع
رؤﺳ ــﺎء اﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول "أن اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎم ."2018
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺟ ــﺎء
ﻣ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﻼ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﺗﻼﻣﺴﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة
أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟــﻲ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻃـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎع
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪات واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻼت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺮﺑﻲ.

راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺴﺄل اﻟﺤﺠﺮف
ﻋﻦ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ،ﻋﻦ إﻟﻐﺎء
اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻛﺈﺛﺒﺎت ﻟﻠﺤﻀﻮر
واﻻﻧﺼﺮاف ،ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﳌﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك.
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﻠﺐ
اﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻻﺗﻲ :ﻫﻞ
ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك
ﺑﺈﻋﻔﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ
ﺑﺼﻤﺔ اﻻﻧﺼﺮاف؟ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب،
ﻓﻤﺎ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻹﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ؟

»ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻮى »اﻟﺒﺪون«
ذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي واﺧﻮﺗﻪ،
ذﻛﺮوا ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا
ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ وﺑﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ
أوﺿﺎع اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻣﺨﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ورد ،واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ﺗﺠﺎه اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﳌﺮﻛﺰي واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ.

ﻣﻨﺢ أرﻣﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﻖ
اﺳﺘﺼﺪار وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ
أﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ أرﻣﻠﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﺳﺘﺼﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻤﻠﻚ
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﳌﺨﺼﺺ
ﻷﺳﺮة اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ
ﻣﻨﻔﺮدة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ دون
أوﻻد أو ﻣﻊ اوﻻد ﺣﺼﻠﻮا
أو ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻌﻨﺰي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ إن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ أرﻣﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﺳﺘﺼﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻤﻠﻚ
ﺟﺎءت اﻛﺮاﻣﺎ ﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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»اﻷﺑﺤﺎث« ﻳﻨﻈﻢ ﻧﺪوة »اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث
اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ د .ﻳﻮﺳﻒ
اﻟ ـ ــﻮزان ،إن »اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﺳﻴﻨﻈﻢ ﻧ ــﺪوة ﺑـﻌـﻨــﻮان »اﻟـﺤـﻠــﻮل
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻬﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ.
وذﻛــﺮ اﻟــﻮزان ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ،أن اﻟﻨﺪوة ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻋﻮاﺻﻒ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟ ـﻐــﺰﻳــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان اﻟ ـﻘــﺎﺣ ـﻠــﺔ ،وأﺧ ـ ــﺮى ﻋ ــﻦ اﻟـﺴـﻴــﻮل
اﻟـﻔـﺠــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﺳـﺒــﺎﺑـﻬــﺎ وﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

ﻳﺸﺎرك ﺧﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺣﺪاث اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻤﻤﻄﺮة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻳﻬﺪف
اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻋﻠﻤﻴﺔ،
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ،واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟﻘﺼﻮى
ﻣــﻦ ﻣﻴﺎه ﻋــﻮاﺻــﻒ اﻷﻣـﻄــﺎر اﻟـﻐــﺰﻳــﺮة ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺰون
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،وﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

local@aljarida●com

اﻟﺨﻀﺮ :ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم وﺟﻪ ﻟﺪورﻧﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  ١٦اﻟﺠﺎري
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﺨـﻀــﺮ ،اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ أﻣ ــﺲ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم »اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻌﻜﻢ« ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪم ،وﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﺣـ ـﺘ ــﻰ 16
اﻟﺠﺎري.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺨـﻀــﺮ أن ﻫ ــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
ً
ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ إﻳ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﺑ ــﺄﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮع
ﺑﺎﻟﺪم ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﺠـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻄــﺎء
واﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ أوﺟــﻪ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.
ﺑ ـ ــﺪوره ،أﺷ ــﺎر ﻣــﺪﻳــﺮ »اﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ«
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻄﻴﻠﻲ إﻟﻰ
أن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

اﻟﺨﻀﺮ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻐ ـﻄــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ ،وﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟـﺒـﻨــﻚ ودﻋ ــﻢ ﻣـﺨــﺰوﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ
اﻟﺪم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره
ﺑ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت

»اﻟﻐﻮص« ﻳﻨﺘﺸﻞ ﻗﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻲ »ﻣﺎرﻳﻨﺎ«

اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻘﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎرﻗﻴﻦ
ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻐﻮص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺒﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎل
ﻗﺎرﺑﻴﻦ ﻏﺎرﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﺳﻮق ﺷﺮق زﻧﺔ  6أﻃﻨﺎن.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻟﻴﺪ اﻟﺸﻄﻲ ﻟـ«ﻛﻮﻧﺎ« ،أﻣﺲ،
إن »اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻼﻏﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻮارب ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﺒﺎدر ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﻟﻬﺎ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺴﺮب اﻟﻮﻗﻮد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎه«.
وأﺿﺎف اﻟﺸﻄﻲ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻘﻮارب اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ وﻣﻀﺨﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه ،ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻘﻮارب ،واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻓﺮاغ اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ،ورﻓﻌﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺮ.
وأﻛﺪ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻐﺎرﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ وﺿﺮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻘﻮارب.

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻓﻲ
»اﻟﺒﻠﺪي« ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
دوارﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ
●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪت ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ
ﺣـ ــﻮﻟـ ــﻲ ،اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ،اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
ﻟـﻠـﻔـﺼــﻞ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﻲ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ،
ﺣ ـﻴــﺚ اﻃ ـﻠ ــﻊ أﻋ ـﻀ ــﺎؤﻫ ــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻟ ـﻤ ـﻘـ ﱠـﺪم ﻣــﻦ اﻟﻌﻀﻮ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﺑﺸﺄن وﺿﻊ
إﻋــﻼﻧــﺎت إرﺷ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
داﺧ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗــﻢ
اﻻﻃﻼع وﺣﻔﻆ اﻟﻤﻘﺘﺮح.
ﻛ ـﻤــﺎ اﻃ ـﻠ ـﻌــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻟ ـﻤ ـﻘـ ﱠـﺪم ﻣــﻦ اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،ﺑﺸﺄن
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ؛ أﻛﺸﺎك
ﻣـ ـﺘ ــﻼﺻـ ـﻘ ــﺔ ﺻ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﺑ ـﻌ ــﺪد
ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت روادﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ،وﺗ ـﻤــﺖ
إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وأﺣــﺎﻟــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ـ ﱠـﺪم ﻣــﻦ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
اﻟـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ ،ﺑـﺸــﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻟﻨﺎدي ﺑﻮﺑﻴﺎن،
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ واﻓـ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـ ﱠـﺪم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟ ـﻐــﺮﻳــﺐ ،ﺑ ـﺸــﺄن ﻋـﻤــﻞ دوارﻳ ــﻦ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺮﻣـﻴـﺜـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺎرع
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،وأﻳﻀﺎ واﻓﻘﺖ
ﱠ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﻀﻮ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺔ
اﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت "اﻟـﺒـﻠــﺪي" ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ،ﺑـﺸــﺄن ﻋﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ
وﻣﺨﺮج ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻼم.

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺗﻨﺠﺰ
 ٧١٨ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
أ ﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺰت إدارة ا ﻟ ـﺘ ــﺪ ﻗ ـﻴ ــﻖ
واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ ﺑﻔﺮع
ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻧـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
 718ﻣـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﺑ ــﺮﺳ ــﻮم ﺑﻠﻐﺖ
 1200دﻳ ـﻨــﺎر .وأوﺿ ــﺢ ﻣﺪﻳﺮ
اﻹدارة أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي ،أﻧﻪ ﺗﻢ
إﻧﺠﺎز  718ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ  114ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
أوﺻ ــﺎف ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ 359
ﻋﻘﺎرا ،واﺳﺘﻘﺒﺎل  87ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ،و 115إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ،
و 15إﻧـ ـﻬ ــﺎء إﺷـ ـ ــﺮاف وﺗـﻌـﻬــﺪ
إﺷــﺮاف ،و 24ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻳﺼﺎل
وﺗ ـﻘــﻮﻳــﺔ ﺗ ـﻴــﺎر ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ،و4
إﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺬارات ﺗ ـ ـﻌـ ـ ٍـﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻣ ـ ــﻼك
اﻟﺪوﻟﺔ.

واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻬﺎ.
وﺟ ـﻬــﺰ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮع ،واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﻴﺶ،
ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﺮﻋﻬﻢ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى
ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﺒﺮع ،وﺿـﻤــﺎن ﺟــﻮدة
اﻟﺪم اﻟﻤﻨﻘﻮل ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻧﻄﻼﻗﺔ
ً
ً
اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻗـﺒــﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺠﻴﺶ.

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« :ﻣﺆﺗﻤﺮ
»اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«
 ١٦و ١٧اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
م .ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻞ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻻﻗــﺎﻣــﺔ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ »إدارة
اﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﺂت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ«
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ د.
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺳﻴﻘﺎم ﻳﻮﻣﻲ  16و 17اﻟﺠﺎري ﺑﻘﺎﻋﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات ﺑ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .وﻟﻔﺖ اﻟﻌﺘﻞ اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻣﺲ
اﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﻳ ـﺠ ـﺴــﺪ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ
 .2035ﺑــﺪوره أﺷــﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ د .ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﻟﻰ
أن ﻧ ـﺤ ــﻮ  1000ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﺄة ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﺳﺘﺤﺘﺎج ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﻰ
أﺳﻠﻮب ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻻدارة ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة
ﻻدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
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اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻟـ دلبلا• :اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺑـ»اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻬﺎ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 ١٦اﻟﺠﺎري

أﻋﻠﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ،اﻷﺣــﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ  16اﻟ ـﺠــﺎري ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ د.
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺘﻪ ﻋﺪة
ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )اﻟﺸﺪادﻳﺔ(.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن
اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﺧﻄﺔ
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺪادﻳــﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮد.

وذ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن اﻻدارة ا ﻟ ـﺠــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﻤ ــﺎم اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮري ﻷي ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ
ﺗﺴﺘﻠﻤﻪ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ً
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـ ـ ـ ــﺪءا ﻣــﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ،
واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،
ﻛﻤﺎ ان اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ "اﻟﺸﺪادﻳﺔ"
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ أﻳﻀﺎ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﺘﺘﻢ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ووﺿ ــﻊ اﻟـﺨـﻄــﻂ اﻟﻤﺜﻠﻰ

•

أﻋ ـﻠــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ-
ﻓــﺮع اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻓـﺘــﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ووﻓــﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻟـﻤــﺪة  5أﻳ ــﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ُﻳﻐﻠﻖ ﺑــﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
ﻏﺪا ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻴﻜﻮن
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ) 26ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﻟﻨﺪن(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أﺻﺪرت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة؛ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ ،اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻓﻴﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض
إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،دون أﺧﺬ
رأﻳـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ،ﻣـﺸــﺪدﻳــﻦ ﻋﻠﻰ أن
"ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﺮﻓﻮض".
وﻗﺎل ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن" :ﻓﻮﺟﺊ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑ ــﺈﻋ ــﻼن اﻟﻬﻴﺌﺔ

وأﻋــﺮﺑــﺖ اﻟـﻘــﻮاﺋــﻢ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻨـﻜــﺎرﻫــﺎ أﻓـﻌــﺎل
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ إﻋــﻼن ﻳﺸﻮﺑﻪ
اﻟـﺒـﻄــﻼن ،ﻟـﻌــﺪم ﺗــﻮاﻓـﻘــﻪ ﻣــﻊ ﺑـﻨــﻮد اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
واﻷﻋﺮاف اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،راﻓﻀﺔ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻦ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻔﺘﺮة اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣــﻦ ﺑــﺪء دراﺳﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ،ورﻓ ــﺾ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﻃــﺎﻟـﺒــﺖ اﻟـﻘــﻮاﺋــﻢ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻹﻋـ ــﻼن ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪروس
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﻲ ،2020 /2019
وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ دﺳـﺘــﻮر اﻻﺗـﺤــﺎد،
وﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴــﺖ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ،
وﺗـﻤــﺪﻳــﺪ ﻓـﺘــﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﻛﺪوا أن "إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺬه اﻵﻟﻴﺔ،

أﺑﺤﺎث » «GUSTﻳﺨﺘﺘﻢ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻮرﺷﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻗـ ــﺎم ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ واﻟـﺘـﻌـﻠــﻢ
واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ""GUST
آﺧــﺮ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﺑﺮاﻣﺠﻪ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ  2018ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ـ ــﻊ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
راﺋﺪة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﻔﻲ ،إن آﺧﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي وورش
اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺲ ،أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم
اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻏــﺮب
ﻣـ ـﺸ ــﺮف ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻢ واﻷﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث د.
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻬﺎﺷﻢ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ.
وأﻛ ــﺪت د .اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ أن اﻧﻄﻼق
ورش ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﺠ ـﻴــﺔ ""STEM
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
"ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ ﻫ ــﻮ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة

د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻬﺎﺷﻢ

ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ و ﺳ ــﻮف ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻲ
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ  30ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻮﺟﻬﺎ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎت " اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن "ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ وﻣ ـﺴــﺎﻧــﺪة
وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إﻗــﺎﻣــﺔ
ورش اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،و ﻗــﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ
ً
دوﻣــﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

واﻟـﺘـﻌـﻠــﻢ واﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث ﻓ ــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ذﻟﻚ".
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
ﺣ ـﻘــﻖ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
وﺗ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ وﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص" ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300
ﻓﺮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻢ وﻣﻮﺟﻪ
ﻓﻨﻲ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﻧ ــﺪوة اﻟـﻴــﻮم
ﺳـﻴـﻌـﻘـﺒـﻬــﺎ اﻧ ـﻄ ــﻼق ورﺷـ ــﺔ ﻋﻤﻞ
ً
ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ أﺳ ـﺒــﻮع ﺗـﻀــﻢ  30ﻣﻌﻠﻤﺎ
وﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺳﻴﻘﺪم
ﺑﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮرش اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
واﻧﻄﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟـﺒـﺤــﻮث ﻋ ــﺎم  2016ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺪم
ً
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻫﺪﻓﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ واﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع واﻻﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺗــﺰوﻳــﺪﻫــﻢ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺎت
واﺳﺘﺮﺗﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ

»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﻠﺘﻘﻰ
»اﻟﺘﺪرﻳﺐ ...ﻋﻄﺎء وﻧﻤﺎء«
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
"اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ...ﻋﻄﺎء وﻧـﻤــﺎء" ،اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  13 - 9اﻟﺠﺎري ﺑﻘﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺠﻤﻴﺮا.
ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﺪرﻳﺐ م .ﻃﺎرق اﻟﻌﻤﻴﺮي ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون
اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ م .ﺣﺠﺮف اﻟـﺤـﺠــﺮف ،وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﻮث د .ﺟﺎﺳﻢ اﻷﻧﺼﺎري،
وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة د.
ﺟﺎﺳﻢ اﻻﺳﺘﺎد ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹدارﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ،وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﻀــﻒ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟ ــﻪ ،دﻋ ــﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻻرﺗ ـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ً
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺎ ﺷ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻜﻞ
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،وﻣﺜﻤﻨﺎ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻓــﻲ اﻹﻋــﺪاد
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔّ ،
رﺣ ــﺐ اﻟـﻌـﻤـﻴــﺮي ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮ
ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،وﺷﻜﺮ رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ً
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻹﻋﺪاد ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ.

»اﻹدارﻳﺔ« ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ
ﺣﻮل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ،ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ،
ﺣﺎور ﻓﻴﻬﺎ د .ﻣﺸﺎري اﻟﻨﺎﻫﺾ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،
إﺣﺪى راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎرزات ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﻤـﺠــﻮﻫــﺮات واﻹﻛـﺴـﺴــﻮار اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ داﻟﻴﺎ
اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ،وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﺣﻮل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﺗ ـﻄ ـ ﱠـﺮﻗ ــﺖ اﻟـﺤـﻤـﻴـﻀــﻲ إﻟ ــﻰ ﻗـﺼـﺘـﻬــﺎ ﻣﻊ
ﺻـﻨــﻊ اﻟـﻤـﺠــﻮﻫــﺮات واﻷﻟ ـﻤ ــﺎس ،اﻟـﺘــﻲ ﺑــﺪأت
ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪا ،ﻣﺮورا ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﺖ ﻓﻲ أول
ﻣـﺸــﻮارﻫــﺎ ﺑﻤﻌﺎﻫﺪ ﻟــﺪراﺳــﺎت اﻷﻟ ـﻤــﺎس ﻓﻲ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ودﺑــﻲ ،وﺷــﺎرﻛــﺖ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
ورش ﻋـﻤــﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑـﻤـﺒــﺎدئ اﻷﻟ ـﻤــﺎس
واﻷﺣ ـ ـﺠـ ــﺎر اﻟ ـﻜــﺮﻳ ـﻤــﺔ واﻟـ ـﻠ ــﺆﻟ ــﺆ ،ﻓـﺘـﺨـ ﱠـﺮﺟــﺖ
ﺑﻤﺴﻤﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﻟﻤﺎس ،ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دﺑﻠﻮم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات،
ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻠﻚ ﺑــﺪاﻳــﺔ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ رﻳــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.

ﻓﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أم ﻋﻼء اﻷﻧﺼﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﺟﻨﺎح ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

د .ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

»ﺧﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن«
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺮض إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺨﻄﺔ ﺳﺘﺒﻴﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻰ "اﻟﺸﺪادﻳﺔ".
وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟـ ــﺮﻓـ ــﺎﻋـ ــﻲ ﻋ ـ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻮد
أﺧﺮى ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺑـﻌــﺾ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺪاء اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺖ ﻟ ـﺠ ــﺎن
اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎرﻫ ــﻢ ،ورﻓ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮﻫ ــﺎ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺎت
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ
وﺑﻨﻮد أﺧﺮى.

»ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« :ﻧﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد
اﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓـ ــﺮع اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  2020 /2019ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﺮﻳﺐ وﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺮﻳﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻋﺮاف
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن" :ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﺎد
دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧ ــﺬار ،وإﻋ ــﻼن إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓــﻲ /26
 ،2019 /1وﻓـﺘــﺢ ﺑــﺎب ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻹدارﻳﺔ ووﻓﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ دون إﻋﻼن ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻣــﺮﺷـﺤــﻲ وﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎرض ﻣﻊ
دﺳﺘﻮر اﻻﺗﺤﺎد ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  8ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن إﻋﻼن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻘﻴﺪ
ورد ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺑــﺮاﺑــﻂ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ
ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻔﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ
اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺜ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮك
ﺣــﻮل ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﺳــﻼﻣــﺔ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ.

٧

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﺗــﻮﺿــﺢ ﻧ ــﻮاﻳ ــﺎ ﺗـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻋ ــﻦ أﻫ ـ ــﺪاف وﺟ ــﻮد
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ،وﺗـ ـﻬ ــﺪد اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ،وﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،وﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،وإﻋﺎدﺗﻪ
إﻟــﻰ ﺟ ــﺎدة اﻟ ـﺼــﻮاب ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـﻨــﺰول ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه،
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﻮا" :ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ إﺑ ــﺪاء
ﻣــﻮﻗـﻔـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﺧ ــﻼل اﻟ ـ ـ  24ﺳــﺎﻋــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪﻳ ــﻦ أن "داﺋ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎرات
أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻌﺪ أو
وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﻤﺸﺒﻮه ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ٍ
ﻣـﺴــﺎس ﺑ ــﺎﻹرادة اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ" ،ﻣـﺸــﺪدﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
أن "أي إﺧ ــﻼل ﺑـﻨــﺰاﻫــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺟــﺎدة ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻃﻼب
وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة".

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻧ ـﻈــﻢ ﻗ ـﺴــﻢ إدارة اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮض إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗ ـﺨ ـﻠــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻋ ــﺮض ﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،ﻛﻤﺼﻨﻊ
داز اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﺘــﺪوﻳــﺮ اﻟـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ،
وﻓﺮﻳﻖ  ،Engeativityواﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺎت ﻣــﻦ ﻃــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻳﺪوﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟــﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻛﺎرول ﺑﻴﻢ" :إن اﻟﻤﻌﺮض ﻫﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟـﺨــﺎم وزﻳ ــﺎدة اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
وﺗﺨﻠﻠﺖ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺎت

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﺟـﻨــﺎح ،وﺗــﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣــﻦ ﺛﻼث
ﻋﻀﻮات ،ﻫﻦ د .رﻳﻢ اﻟﻌﻮﺿﻲ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ،واﻷﺳـ ـﺘ ــﺎذة اﻣــﺎﻧــﻲ
اﻟﺜﻨﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻮﻟﺪ ﺳﻤﻴﺚ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ود.
روﻣﺎ ﺳﻮﻧﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﻗـﻴـﻤــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺠـﻨــﺎح اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﺳــﺎس
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ
أﺷﻜﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
وﻓــﺎز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ام ﻋــﻼء اﻻﻧﺼﺎرﻳﺔ،
ﻓــﺮﻳــﻖ أﺻــﺪﻗــﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﺑـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻷﺳﺘﺎذة ﺻﻔﻴﺔ أﺑﻞ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﻰ
ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ.
وﺷﻜﺮت إدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح
اﻟﺤﺪث اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﺮﻋﺎﻫﺎ.
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رياح وأوتاد :معقولة وصلنا
إلى هذه الدرجة؟

انتصار السترات الصفراء...
تصدع الديمقراطية!

د .خولة مطر*

بعض صور

أحمد باقر
اقتراح وضع ودائع حكومية في البنوك وتحويل عائداتها
فوائد المقترضين ،بحجة أن ذلك لن يكلف المال العام
لسداد ً
ً
ّ
دينارا واحدا ،ينم عن انحدار في الوعي ،فهذا االقتراح مكلف
ً
جدا للمال العام ،ألن أرباح الودائع الحكومية يجب أن تعود
للمال العام ويعود نفعها على جميع المواطنين ولألجيال
القادمة بالخدمات وغيرها.
ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـكــوي ـت ـيــة م ــواض ـي ــع ي ـع ـجــب ال ـم ــرء مــن
مستوى النقاش فيها ،و كـيــف ا نـحــدر ا لــو عــي إ لــى در جــة
مناقشة البدهيات واالختالف حولها بعنف وشدة ،ففي
ً
موضوع القروض مثال يزعم من يروج القتراح إسقاطها
هــذه ا لـمــرة أ نــه إذا تــم و ضــع ودا ئــع حكومية فــي البنوك
وتحويل عائداتها لـســداد فــوا ئــد المقترضين ،فــإن ذلك
ً
ً
لن يكلف المال العام دينارا واحدا !
ّ
وظننت فــي البداية أ نــه " يـنــكــت" ،ولكن تبين أن هناك
م ــن ي ـصــدق وي ـن ـشــر ه ــذا ال ـك ــام ال ــذي ي ـخــرج ع ــن الـعـقــل
وبدهيات المال واالقتصاد ،إذ إن ا لـقــروض الشخصية
م ــن ا س ـت ـهــا ك ـيــة و مـقـسـطــة تـبـلــغ ن ـحــو  10أو  12مـلـيــار
دينار كويتي ،وإذا تم وضع هذه المبالغ من المال العام
فــي البنوك فــإن الفوائد المستحقة لها ستكون أ قــل من
الفوائد المستحقة على القروض ألن فائدة اإلقراض أعلى
من فائدة اإليداع.
أي أ نــه ال بــد مــن و ضــع مبالغ أ كـبــر ( نـحــو  15إ لــى )20
م ـل ـيــار ول ـط ــوال م ــدة س ــداد الـ ـق ــروض ،أي ل ـمــدة ع ـشــرات
السنين،
وطوال هذه المدة سيخسر المال العام عوائد وأرباح
هذه المليارات المودعة ،وهي مئات الماليين من الدنانير
ً
ً
أو المليارات وليس دينارا واحدا كما يزعمون ،باإلضافة
إ لــى خ ـســارة ا لــدو لــة فــر صــة ا سـتـثـمــار هــا أو استخدامها
في التنمية.
ً
ً
إذا فـهــذا اال ق ـتــراح مكلف ج ــدا لـلـمــال ا ل ـعــام ،ألن أر بــاح
ال ــودائ ــع الـحـكــومـيــة يـجــب أن ت ـعــود لـلـمــال ال ـعــام ويـعــود
نفعها على جميع المواطنين ولألجيال القادمة بالخدمات
وغيرها.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ـ ــك فـ ـه ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح ي ـع ـن ــي تـسـخـيــر
األ مــوال العامة لخدمة المقترضين دون سواهم علما أن
ً
أ ع ــدادا كـبـيــرة مــن ا لـمــوا طـنـيــن غـيــر مقترضين خصوصا
المتقاعدين ،و حـتــى المقترضون تـتـفــاوت قــرو ضـهــم في
ً
ً
القيمة ،فبعضها كبير جدا وبعضها صغير وصغير جدا،
و هــذا ينافي العدالة بين المواطنين ويخالف الدستور،
باإلضافة إلى مخالفته للشريعة فمن المعلوم أنه ال يجوز
دفع المال العام لتسديد القروض الربوية أو فوائدها كما
أفتى المفتون.
أمـ ــا ال ـم ــوض ــوع اآلخ ـ ــر ف ـهــو ذلـ ــك الـ ـخ ــاف ال ـب ـع ـيــد عــن
ال ـم ـن ـطــق وال ـع ـقــل وال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة ح ــول األخ صــالــح
ا لـفـضــا لــة ر ئـيــس جـهــاز المقيمين ب ـصــورة غـيــر قانونية
أو البدون.
ً
هذا الخالف اتخذ أشكاال عديدة مثل الكذب الذي ذكرني
بــالـكــذبــة الـكـبـيــرة الـتــي وصـلــت حـتــى إلــى األم ــم المتحدة
عندما زعموا أ نــي منعت زواج ا لـبــدون ،و مــع الكذب ظهر
السباب والتهديد والدعاء بالويل والثبور باإلضافة إلى
شكاوى وصدور أحكام "تويترية" غير قضائية باإلدانة
أو بالنزاهة وباالستحقاق للجنسية أو بالطرد من البالد.
هكذا بحرب كالمية وفوضى عارمة في اإلعالم ووسائل
االتصال تزيد من تفاقم المشكلة وتنشر األحقاد ،في حين
ً
كــان يجب أن يظل ا لـخــاف مـحـصــورا فــي األد ل ــة الموثقة
والتي تشكل الحجة والبينة على األخ صالح أو خصومه.
إن المستندات الموثقة من مختلف الجهات الحكومية
هي التي يجب أن تكون محور النقاش وهي الحجة التي
ي ـجــب ال ـص ــدع ب ـهــا فـتـحـســم ال ـخ ــاف ب ـيــن ال ـف ــرق ــاء داخ ــل
الجهاز أو في درجات القضاء ،فتظهر البينة على الجميع،
أ مــا ا لــردح المشاهد بين أنصار ا لـبــدون وخصومهم فال
يأتي إال بالمزيد من األحقاد والشقاق.

س ـقــط خ ـبــر وف ــات ـه ــا ك ـمــا ك ــل األخ ـب ــار
بـيــن سـيــل مــن وص ــات الـ ــردح والــرقــص
وال ـت ـف ــاه ــات ال ـت ــي ت ــزدح ــم ب ـه ــا وس ــائ ــل
ً
ال ـتــواصــل بـيـنـنــا ،لــم يـسـقــط س ـهــوا هــذه
ال ـم ــرة ،ب ــل جـ ــاء ت ورقـ ــة ال ـن ـعــوة س ــوداء
ك ـك ــل إعـ ــانـ ــات الـ ـ ـع ـ ــزاء ،وم ـت ــوج ــة بـتـلــك
اآلية نفسها" :يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي".
وقفت عند الخبر لحظات كدت أصرخ
نلتق منذ
من الوجع رغم أنني وهي لم
ِ
سنين إال في تقاطعات الزيارات العائلية
فــي الـمـنــاسـبــات الـحــزيـنــة مـثــل الـتـعــازي
ب ــو ف ــا ت ـه ــا اآلن .ه ــي ال ت ـ ــزال ص ـ ــورة مــن
ص ــور الـطـفــولــة فــي الـمـحــرق ال يـمـكــن أن
تسرقها األ ي ــام وال ا لـتـشــرد والتنقل في
بقاع األرض الواسعة ،وال المدن المهدمة
واألخـ ـ ـ ــرى ال ـم ــزي ـن ــة بـ ــأنـ ــوار م ــن الـ ـف ــرح.
صـ ــور ت ـب ـعــد ع ــن الـ ــذاكـ ــرة رب ـم ــا لـسـنـيــن
و فــي لحظة كمثل هــذه ا لـتــي ق ــرأت فيها
ال ـخ ـبــر ،ت ـق ـفــز وكــأن ـهــا ك ــان ــت ب ــاألم ــس...
ت ـقــف ه ــي الـطـفـلــة ب ـحــوش ب ـيــت الـعــائـلــة
ت ـن ــادي ع ـلــي فــأن ـظــر م ــن ال ـس ـط ــح ،حـيــث
ك ــان ال ـق ـســم ال ـخ ــاص بـعــائـلـتـنــا وأج ــري
سريعا ،نمسك بأيادي بعضنا ونجري
بين األزقة المليئة بروائح األكل الطيب
أو البخور والعود أو حتى تلك القادمة
من محالت البقالة بكل أنواع البهارات.
نبعد قـبــل أن تكتشف األم أو ا ل ـجــدة أن
ت ـلــك ا ل ـط ـف ـلــة خ ــر ج ــت دون إذن ،ل ــم يـكــن
ً
معتادا أن يخرج األطفال دون إذن مسبق،
لــم يـكــن لــأطـفــال خــاصــة الـفـتـيــات مـكــان
للعلب أ فـضــل مــن حــوش "ا لـبـيــت ا لـعــود"
فيلعبن "السكينة" أو غيرها مــن اللعب
التي توصف بالنعومة المناسبة لهن.
تتعرج األز قــة بين حائط منزل وآ خــر
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و ف ـ ـجـ ــأة ي ـن ـت ـه ــي ذاك "ا ل ـ ـ ــدا ع ـ ـ ــوس" إ ل ــى
فضاء البحر وعند حافته منزل بشرفات
محيطة بكل الغرف ال يكدر خدرها ذاك
سـ ــوى ن ـس ـمــة رطـ ـب ــة ،وب ـع ــض الـ ـن ــوارس
الـمـتــربـعــة عـلــى الـصـخــور ال ـمــواربــة بين
الموج،
تمسك هي األكثر جرأة حينها بيدي،
وت ــأخ ــذن ــي ن ـت ـس ـلــق ال ـس ـلــم ســري ـعــا إلــى
ذاك ا لـ ـمـ ـن ــزل ا لـ ـ ــذي تـ ـح ــول مـ ــؤ خـ ــرا إ ل ــى
متحف ،ربـمــا كـنــا ،أنــا وهــي ،الــوحـيــدات
من الطفالت الالتي تجرأن على اقتحام
تلك المساحة ،حيث تسكن تلك السيدة
الجميلة ،أو هكذا كنا نتصورها ،وكانت
شديدة الطيبة ،فكلما زرناها أخرجت من
الحديدي بغرفتها صينية
تحت السرير ّ
مليئة بـكــل مــا ل ــذ و ط ــاب مــن ا لـحـلــو يــات
ا لـمـلــو نــة ،تـحـمــل كـمـيــة بـيــد هــا وتضعها
في كف كل واحدة منا ،كم كنا نتمنى أن
تحمل أيادينا الصغيرة كميات أكبر! كم
كنا نضحك بعدها ونجري نداعب الريح
الــاع ـبــة بـتـلــك ال ـشــرفــات ال ـم ـشــرعــة على
البحر الممتد ال يعكر صفوه إال سفننا
الشراعية "ا لـبــوا نـيــش" كما كنا نتصور
اسمها أو سمعناه من بعض الكبار!
ت ـ ـ ـمـ ـ ــر ال ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــات سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ون ـ ـحـ ــن
منغمستان في ألعابنا الصغيرة مثلنا،
هــي كــا نــت مليئة بــا ل ـبــراء ة ،تـجـلــس تلك
السيدة الجميلة بثوبها الناصع البياض
تــراق ـب ـنــا ب ـن ـظ ــرات م ـل ـي ـئــة رب ـم ــا بــال ـفــرح
ربـمــا بــالـحـســرة لــم نـكــن نـكـتــرث ،لــم يكن
ي ـع ـن ـي ـنــا م ـن ـهــا سـ ــوى ش ــرف ــات م ـنــزل ـهــا،
م ـســاحــات لـعـبـنــا ول ـهــونــا ال ـب ــريء وتـلــك
الـحـلــويــات الـمـلــونــة فــي الـصـيـنـيــة تحت
السرير الحديدي ،فوق السرير شراشف
زرق ـ ــاء رب ـم ــا أو ه ــي ت ـفــاص ـيــل يــرسـمـهــا
الخيال عندما تخونه ا لــذا كــرة ،أو حتى
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ع ـن ــدم ــا ن ـك ـت ـشــف أن ـن ــا ف ــي ط ـفــول ـت ـنــا لــم
نـكــن نـكـتــرث لـلـتـفــاصـيــل أحـيــانــا خــاصــة
ا لـمــاد يــات منها ،شــرا شــف زر ق ــاء مطرزة
بورود بخيوط بيضاء وتبدو متناسقة
مــع ثوبها األ بـيــض وظفائرها بشعرها
كاحل السواد وعينيها السوداوين أيضا.
عندما يدركنا الوقت نجري خوفا من
ال ـق ــادم ،وف ــي كــل م ــرة ن ـعــرف أن الـعـقــاب
شـ ــديـ ــد ،ولـ ـك ــن مـ ـ ــذاق الـ ـحـ ـل ــوي ــات تـحــت
اللسان يبقى هو األ قــوى واألكثر إ غـ ً
ـراء ،
تـنــاديـنــا تـلــك الـنـسـمــة الـمـعـطــرة بــرائـحــة
آخر موجة احتضنت جدران ذاك البيت،
فما نلبث حتى نعود لما يسميه أهلنا
ح ـي ـن ـهــا "الـ ـشـ ـيـ ـطـ ـن ــة" ،لـ ــم يـ ـع ــرف ــوا كـيــف
سيتحول أطفالنا إلى شيطنات مختلفة،
أي ــن مـنـهــا تـلــك ال ـب ــراء ة الــدائ ـمــة ال ـتــي ال
تتلوث وال تتبدل؟
هكذا سقط خبر نعيها كالطوفان ،بل
كاإلعصار فيما انهارت الصور مع كثير
مــن ا لــد مــع ا لــدا فــئ ،لــم ألتقها منذ سنين
طويلة ،بل أ كــاد أ قــول إنني فقدتها بعد
تلك السنين األولى ،ولكن بقيت هي في
أجمل مكان بمساحات الذاكرة المكتظة
ب ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـص ــور ال ـح ــزي ـن ــة واألخ ـ ــرى
المزعجة ،بقيت هي في فضاء ات البراء ة
التي لم يستطع كل ذاك القبح القادم أن
ينهيها ،بــل كــا لـجــو هــرة أو ا لــدا نــة تلمع
بنقائها كلما كشف عنها الغطاء ،ترحل
هي وتبقى تلك الصور أو بقاياها.
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ً
أخيرا ،وبعد ثالثة أسابيع خضعت الحكومة الفرنسية لمطالب حركة
"السترات الصفراء" إثر أعمال العنف والنهب والتخريب وقطع الطرق
والشغب والصدامات مع الشرطة ،اجتاحت العاصمة الفرنسية ومناطق
أخرى ،أسفرت عن قتلى وجرحى واعتقال المئات ،فأعلن رئيس الوزراء
الفرنسي ،تعليق الزيادة على أسعار الوقود ستة أشهر ،كما ّ
أجل فرض
ً
الزيادات على الغاز والكهرباء ثالثة شهور ،معلنا أنه ال ضرائب تستحق
ً
أن تعرض وحدة األمة للخطر ،ومعترفا بأن الشعور العميق بالظلم ،وعدم
قدرة الفرد على العيش بكرامة من عمله ،هو المحرك للغضب في الشارع،
ترض المحتجين ،ولم تفلح في تهدئة
لكن هذه التنازالت التكتيكية لم
ِ
ً
األوضاع ،واضطرت الحكومة في النهاية لإلعالن عن تخليها نهائيا عن
زيــادة األسعار ومشروع الضرائب ،وبذلك نجحت الحركة في تحقيق
انتصار سياسي ،عبر االحتجاجات العنيفة ،وهذا أغرى الحركة بمواصلة
التصعيد لتحقيق بقية مطالبها ،بـخــاصــة بـعــد أن أعـلـنــت قطاعات
اجتماعية أخرى انضمامها للتظاهرات ،فهل تتوسع االحتجاجات لتطالب
بحل البرلمان ،واستقالة الحكومة والرئيس الفرنسي؟!
ً
ما دالالت ونتائج نجاح الحركة التي عاثت في عاصمة النور فسادا،
وشوهت أيقونة فرنسا (قوس النصر)؟ وكيف أمكن لحركة بدأت سلمية
وتحولت إلى العنف والتخريب ،تحقيق مطالبها ،في دولة ديمقراطية،
وفي بلد ،يعد أم الحريات وعاصمة التنوير والعقالنية؟!
 -1أخطر النتائج ،أن التظاهرات العنيفة حققت نتائج سريعة لم
تحققها التظاهرات السلمية ،ومعنى ذلك شرعنة العنف أسلوبا في حل
الخالفات السياسية في دولة ديمقراطية ،مما يغري الفئات االجتماعية
األخرى باستنساخ الحركة لتحقيق مطالبها ،وذلك يصيب الديمقراطية
بتصدع.
 -2يبدو أن المسبحة كرت ،وشهية االحتجاجات انفتحت ،وهي آخذة
في االتـســاع :حركة طــاب الثانويات محتجة على إصــاح البكالوريا،
وطالب الجامعات محتجة على زيادة رسوم التسجيل ،وسائقو الشاحنات
يهددون باإلضراب ،ومربو األغنام يهددون بالتظاهر.
 -3عدوى السترات الصفراء ،جاوزت الحدود إلى بلجيكا وهولندا،
ً
وصــوال إلــى الـعــراق ،فــاألوضــاع االقتصادية المتردية ،وســوء األحــوال
االجتماعية والفساد ،أجواء مثالية النتشار العدوى الباريسية.
 -4تجد الحكومات الديمقراطية الغربية نفسها في مأزق كبير ،في
مواجهة التحديات :تحدي األحزاب الشعبوية الرافضة للمهاجرين ،والتي
اكتسحت الساحة األوروبية ووصلت البرلمانات والسلطة ،واضطرت
الحكومات واألحزاب التاريخية الغربية لتقديم تنازالت كبيرة في مجال
القيم الليبرالية والتسامح وقبول اآلخر ،حتى تحتفظ بأصوات ناخبيها،
وهي اليوم ،في مأزق أكبر أمام حركة االحتجاجات العنيفة ،فال تستطيع
ً
وفي الوقت نفسه
مصادرة حق التظاهرات ،التزاما بالمبدأ الديمقراطيِ ،
تقف عاجزة أمام استيعاب مطالب الشرائح االجتماعية المتضررة والفئة
الطالبية (أصـحــاب الدخل المحدود والعاطلين والمتقاعدين) بسبب
ً
الفجوة االجتماعية التي تــزداد اتساعا بين الطبقة السياسية القائدة
(الرئيس والحكومة والبرلمان) وهــذه الشرائح التي تــرى البرلمانات
واألح ــزاب والـنـقــابــات غير معبرة عــن مطالبها ،فتضطر إلــى التعبير
عن نفسها بأسلوب االحتجاجات التي تالزمها أعمال الفوضى وقطع
ً
الطرق ،فإذا واجهت الحكومة عنفا بعنف ،اتهمت بإساءة استخدام القوة،
وثارت المنظمات الحقوقية الدولية ،وهذا هو المأزق الحقيقي للنظام
الديمقراطي!
 -5حركة السترات الصفراء ليست وليدة نقابات وال أحزاب ،لكن اليمين
الشعبوي أكبر المستفيدين ،بل هي أحد إفــرازات الثورة الرقمية ،ومع
ذلك فهي بال هيكلية أو قيادة ،مما يصعب التفاوض معها ،ولن تقتصر
مطالبها على لقمة العيش بل تتجاوز إلى أهــداف سياسية :كرفضها
االتحاد األوروبي والمهاجرين.
 -6هل يذهب ماكرون ضحية حماسته لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ
كــون الحكومة زادت الـضــرائــب على الــوقــود ،حماية للبيئة فانطلقت
شرارة االحتجاجات؟ حينئذ يحق لترامب أن يتهكم على ماكرون :لقد
كنت على حق!
ً
أخيرا ...لطالما اتهمت الجماهير العربية بأنها تخريبية ،ال تعرف
ً
التظاهرات السلمية كالشعوب األوروبـيــة التي تتظاهر سلميا ،وهذه
أعطت الحكومات العربية ،ذريعة حظر التظاهرات ،بحجة الحفاظ على
األمن العام وأرواح وممتلكات الناس ،ها هي التظاهرات الغربية تعيث
ً
ً
فسادا ،وتخريبا ،بشكل أسوأ من التظاهرات العربية.
ً
ختاما :الديمقراطيات الغربية تواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب
ً
تطوير آلياتها ،لتصبح أقرب إلى نبض الشارع ،وأكثر استيعابا لمطالب
وتطلعات الجيل الجديد من الشباب والفئات االجتماعية المتضررة،
ً
ولتكون أكثر تحقيقا للعدالة االجتماعية ،واحـتــواء لمشاعر الغضب
* كاتب قطري
ومرارات الظلم والتهميش.

ريكاردو هوسمان*

هل تنجح الكوريتان الشمالية والجنوبية في تضييق الفجوة بينهما من خالل التبادل اإلعالمي؟
الكوريتان الشمالية والجنوبية منقسمتان منذ
ً
 70عاما ،وطــوال هذه الفترة ،تطورت أنظمتهما
العقائدية والثقافية باتجاهات مختلفة.
ُ
تعتبر بيئتهما اإلعالمية وتغطيتهما اإلخبارية
أحد األمثلة لذلك ،مع أن الكوريتين تنطقان باللغة
ً
ذاتها ،لكن المفاجئ غالبا أن نرى مدى االختالف
ف ــي تـقــاريــرهـمــا اإلعــام ـيــة م ــن حـيــث األس ـل ــوب،
والنبرة ،والمحتوى.
رغم االختالفات الكثيرة ،يتشاركان في وجه
واح ــد عـلــى األقـ ــل :يستعمل الـشـمــال والـجـنــوب
ً
غالبا وسائل اإلعالم كوسيلة لمهاجمة بعضهما
وزعزعته من خالل نشر الشائعات المغرضة.
في حالة كوريا الشمالية ،يدير هذا البلد أكثر
ً
ً
من  160موقعا دعائيا على شبكة اإلنترنت ،من
ً
بينها مواقع إخبارية وسياحية ،فضال عن مواقع
للتواصل على شبكة اإلنترنت ،صحيح أن هذه
المواقع ّ
تقدم معلومات إخبارية وسياحية ،إال أن
هدفها الرئيس الترويج لكوريا الشمالية وعقيدتها
وتحويل العدد األكبر من الناس إلى متعاطفين مع
ّ
كوريا الشمالية .تشكل تغطية فرار نحو  12نادلة
ً
كورية شمالية إلى الجنوب في عام  2016مثاال
ً
جيدا لكيفية عمل وسائل اإلعالم الكورية الشمالية.
ً
غادرت النادالت االثنتا عشرة ومديرهن مطعما
تديره الــدولــة الكورية الشمالية في الصين إلى
كوريا الجنوبية في شهر أبريل عام  ،2016وفي
تلك المرحلة ،سارعت الحكومة الكورية الجنوبية
ً
إلى إعالن أن فرارهم جاء طوعا ،لكن بيونغ يانغ
أعلنت أن النادالت تعرضن للخطف على يد عمالء
كوريين جنوبيين وطالبت باستردادهن.
استخدمت مواقع الدعاية اإللكترونية الكورية
الشمالية تغطيتها هذا الخبر كي تزعزع كوريا
الجنوبية وعملية الفرار الجماعي النادرة هذه،
فأفاد أحد أبرز المواقع الدعائية الكورية الشمالية
على شبكة اإلنـتــرنــت ،أريــرانــغ-مـيــاري ،فــي شهر
مايو عام  2016أن إحدى النادالت االثنتي عشرة
"الـمـخـطــوفــات" مــاتــت خ ــال إض ــراب عــن الطعام
خاضته للمطالبة بإعادتها إلــى الشمال ،كذلك
ذكــرت الصحيفة الموالية لكوريا الشمالية في
الــواليــات المتحدة  Minjok Tongshinalsoفي
الشهر عينه أن وكــالــة تجسس كــوريــة جنوبية
ً
احتجزت إحدى النادالت وتركتها لتموت جوعا.
عار عن
تبين بالتأكيد أن كال هذين الخبرين
ٍ ً
الصحة .ال ّتدعي كوريا الشمالية أنها تدير جهازا
ً ً
ً
إعالميا حرا ومستقال ،لذلك من المتوقع أن تعكس
مواقعها اإلخبارية أصــداء الخط الحكومي ،بما
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فيه نشر المعلومات الكاذبة ،ولكن رغم االختالف
ً
الكبير في أنظمة البيئة اإلعالمية ،نــرى سلوكا
ً
ً
مماثال في كوريا الجنوبية أيضا.
كانت الشائعة األخيرة التي انتشرت في كوريا
الجنوبية أن الشمال يستعد للحرب ،واستندت هذه
الشائعة إلى واقع أن الجيش الكوري الشمالي ّبدل
ً
أخيرا زيه الرسمي ،وأعيد نشر ذرة الحقيقة هذه
مرات كثيرة في وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية،
ً
التي اعتبرت هذه الخطوة جــزءا من استعدادات
بيونغ يانغ "للحرب" مع الجنوب .في هذه األثناء،
ً
وجـهــت أي ـضــا دراس ــة دعمتها الحكومة إصبع
ً
االتهام إلى وسائل البث الكورية الجنوبية ،ذاكرة
أن سلوكها في تغطية األخبار ّ
يشجع الصراع بين
الكوريتين بسبب تقديمها معلومات "متحيزة"
و"مثيرة للخالف".
ُ
أجريت هذه الدراسة خالل عهد إدارة الرئيسة
السابقة ب ــارك غــويــن-هــاي ،وحللت بــرامــج أربــع
شكبات بث عامة وأربع شبكات بث عبر الكابل في
ً
كوريا الجنوبية .أشارت الدراسة خصوصا إلى أن
شبكات الكابل األربــعTV Chosun، Channel A، ،
ً
 ،JTBC، MBNتميل خصوصا إلى بث برامج تحمل
وجهات نظر متحيزة ،ومثيرة للخالف ،ومفاجئة
عن كوريا الشمالية .استخلصت الدراسة أن شبكات
البث هذه تميل إلى تأجيج الصراع بين الكوريتين
وتطرح وجهات نظر خاطئة عن الشمال بين أهل
الجنوب .ولكن بعد عقد قادة هاتين الدولتين ثالث
قمم هذه السنة ،بلغت الكوريتان مرحلة لم تكتفيا
ً
فيها باإلقرار بهذه المشاكل ،بل اتفقتا أيضا على
تطبيق تدابير بغية عالجها كجزء من الجهود
األشمل الرامية إلى تحسين التبادل بين الكوريتين.
نتيجة ل ــذل ــك ،نــاقـشــت ال ـكــوري ـتــان الشمالية
والجنوبية احتمال تأسيس هيئة تحكيم إعالمية
ً
ً
بين الكوريتين ،ستؤدي هذه الهيئة دورا أساسيا
ف ــي ت ـف ــادي أي س ــوء فـهــم عـمـيــق ق ــد يـنـشــأ بين
الكوريتين بسبب التقارير اإلعالمية التي قد تصدر
ً
عنهما ،فضال عن أنها ستمثل قناة للتبادل بين
الكوريتين في مجال الصحافة ،وفق لجنة إعالن 15
ً
يونيو المشترك .تشير أيضا المجموعة المدنية
ً
"منتدى كوريا للسالم" ،التي تتخذ من سيول مقرا
لها ،إلى أن القصر الرئاسي الكوري الجنوبي يدعم
تبادل الصحافيين بين الكوريتين.
مع كثرة اإلش ــارات إلــى ّ
تحسن العالقات بين
الكوريتين ،تبدو األفكار والخطط المذكورة أعاله
واع ــدة ،ولـكــن تبقى بالتأكيد عقبات كثيرة من
الضروري تخطيها.

الـتـقــت مجموعة مــن الصحافيين الكوريين
الجنوبيين في مركز سيول للصحافة في الرابع من
ديسمبر لمناقشة كيفية تفادي نقل وسائل اإلعالم
ً
في كال الكوريتين أخبارا كاذبة والطرق التي يمكن
اعتمادها لكي ّ
تحسن هاتان الدولتان ممارسات
إحداهما األخرى في مجال تغطية األخبار .وشملت
المواضيع التي نوقشت في هذا المؤتمر احتمال
إنشاء منظمة تحكيم بين الكوريتين في مجال
نقل األخبار.
ً
وافق كل المشاركين تقريبا على أهمية منظمة
مـمــاثـلــة ،إال أنـهــم أجـمـعــوا عـلــى فـكــرة أن الــوقــت
ً
مــا زال مبكرا لتأسيسها ،فيتوقع الصحافيون
عقبات كثيرة أم ــام إنـشــاء هيئة التحكيم هــذه،
منها االختالف في السياسات المتبعة في مجال
الصحافة والقواعد والتنظيمات المتبعة.
يذكر شين سويك-هو ،صحافي في الصحيفة
الكورية الجنوبية اليومية  ،Dong-A Ilboأن وسائل
اإلع ــام الـكــوريــة الشمالية تخضع كلها إلدارة
الحكومة وسيطرتها ،وأنها كلها تعمل لخدمة
مصالح القائد كيم يونغ أون والحزب الحاكم.
يضيف"ُ :يظهر هذا أن كوريا الشمالية تملك
وجهة نظر مختلفة عن مفهوم الصحافة األساسي،
فيؤدي تعزيز التبادل في مجال الصحافة المزيد
ً
ً
من االنفتاح والتواصل ،مما ُيعتبر عدوا مشتركا
للحكومة المستبدة".
ً
لــذلــك يـقـتــرح شـيــن ات ـبــاع مـقــاربــة أكـثــر ح ــذرا
تتماشى مع وجهة نظر طويلة األمد ،فمن الممكن
لقرار متسرع بشأن زيادة التبادل بين الكوريتين
في مجال الصحافة أن يدمر حرية التعبير واإلعالم
ً
في كوريا الجنوبية ،فضال عن ممارساتها في
تغطية األخبار.
* «ديبلومات»

بعد عقد قادة
الكوريتين ثالث
قمم هذه السنة اتفق
الطرفان على تطبيق
تدابير تهدف إلى
تحسين العالقة بينهما

كيف السبيل إلى إنهاء كابوس فنزويال؟
هناك فرصة ممتازة للمجتمع الدولي للتحرك نحو التوصل
إلى حل منسق بشأن فنزويال ،وذلك برفض االعتراف بشرعية
مادورو بعد العاشر من يناير صراحة ،على أن يقترن هذا
باالعتراف بقرارات الجمعية الوطنية فيما يتصل باختيار
حكومة انتقالية والمساعدة في تنفيذ هذه القرارات.
نادرا ما يكون التخلص من أي مشكلة بالتمني استراتيجية ّ
فعالة ،وفي
حين يركز المجتمع الدولي كل اهتمامه على قضايا أخرى ،تزداد حدة الكارثة
الفنزويلية ،وإذا استمرت االتجاهات الحالية ،فستزداد األمور سوءا على سوء.
اآلن يشتري عمل يوم كامل باألجر المتوسط  1.7بيضة أو كيلوغرام من
اليوكا (الكاسافا) ،وهذه أرخص السعرات الحرارية المتاحة ،ويكلف كيلوغرام
واحد من الجبن المحلي عمل  18يوما باألجر المتوسط؛ وكيلوغرام واحد من
اللحم يكلف ما يقرب من عمل شهر كامل ،اعتمادا على القطعة المشتراة من
الذبيحة ،كانت األسعار في ارتفاع بمعدالت مفرطة التضخم طوال  13شهرا
متتاليا ،وأصبح التضخم على مسار يجعله يتجاوز مستوى المليون في
المئة هذا الشهر ،ويواصل اإلنتاج الهبوط كحجر سقط في هاوية :إذ تشير
تقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن اإلنتاج انخفض بنحو
 %37في أكتوبر  2018مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام السابق ،أو
ما يعادل  700ألف برميل يوميا تقريبا.
ويشير تقرير  ،Alianza Saludوهو ائتالف من منظمات غير حكومية ،إلى
أن حاالت المالريا الجديدة في عام  2018قفزت ارتفاعا بنحو  12ضعفا منذ
عام  ،2012ليصبح المجموع أكثر من  600ألف حالة ،أو ما يعادل  %54من كل
الحاالت في األميركتين ،كما جرى التنازل عن مساحات ضخمة من أراضي
فنزويال لمنظمات إجرامية ،بما في ذلك جماعات إرهابية مثل القوات المسلحة
الثورية في كولومبيا وجيش التحرير الوطني الذي تواطأ مع الحرس الوطني
في إنتاج الذهب والكولتان ،فضال عن تجارة المخدرات.
نتيجة لهذا ،يرحل مواطنو فنزويال بأعداد كبيرة عن البالد ،مما يخلق أزمة
الجئين ال تقل حجما عن أزمة الالجئين السوريين ،وهي األكبر في األميركتين
على اإلطــاق ،وبناء على موقع فيسبوك الــذي يفيد عن وجــود  3.3ماليين
مستخدم فنزويلي خارج البالد ،فقد توصل الفريق البحثي الذي أتولى قيادته
في مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد إلى تقدير أعداد النازحين إلى
الخارج بما ال يقل عن  5.5ماليين مواطن في اإلجمال ،ومن بين أولئك الذين
استخدموا موقع "تويتر" من داخل فنزويال فقط في عام  ،2017غادر البالد أكثر
من  %10بحلول نوفمبر .وتواجه كولومبيا ،واإلكوادور ،وبيرو ،على الرغم
من جهودها البطولية الباسلة ،صعوبات متزايدة في التعامل مع تدفقات
ُ ّ
الالجئين .من الواضح بجالء أن مشاكل فنزويال لن ت َحل ما لم يتغير النظام،
ففي نهاية المطاف ،كان انهيار النظام واالقتصاد نتيجة إللغاء حقوق أساسية،
فال يستطيع مواطنو فنزويال أن يستثمروا وينتجوا لتلبية احتياجاتهم ،ألن
حقوقهم االقتصادية سلبت منهم؛ وال يمكنهم تغيير السياسات المنحرفة
العنيدة ،ألنهم ُح ِرموا أيضا من حقوقهم السياسية .والتحول عن هذا المسار
المروع يتطلب إعادة تمكين مواطني فنزويال.
من حسن الحظ أن هذا الكابوس من الممكن أن ينتهي قريبا ،لكن هذا يتطلب

التنسيق بين القوى الديمقراطية في فنزويال والمجتمع الدولي ،ففي العاشر
من يناير تنتهي والية الرئيس نيكوالس مادورو ،التي بدأت بانتخابه في عام
 ،2013وكان انتخابه لفترة والية ثانية في مايو من هذا العام صوريا وزائفا:
فقد ُم ِن َعت األحزاب المعارضة الرئيسة ومرشحوها من خوض االنتخابات،
وقد رفض االتحاد األوروبــي ،واليابان ،ودول أميركا الالتينية الكبرى ،بين
دول أخرى كثيرة ،االعتراف بنتائج االنتخابات ،وهذا يعني أنها ال تعترف
بشرعية رئاسة مادورو بعد العاشر من يناير.
الحل المنطقي اآلن يكمن في الجمعية الوطنية ،التي انتخبت في ديسمبر
 2015بأغلبية الثلثين من المعارضة ،لحل المأزق الدستوري بتعيين حكومة
مؤقتة جديدة وقيادة عسكرية عالية جديدة قادرة على تنظيم العودة إلى
الديمقراطية وإنهاء األزمــة ،لكن أعضاء الجمعية الوطنية قلقون من القيام
بذلك ،ألنهم يخشون أن يصبحوا موضع تجاهل في أفضل األحوال ،أو ربما
حتى يتعرضوا في أسوأ األحوال للسجن أو النفي أو التعذيب حتى الموت
ثم ُيلقى بهم من نافذة في الطابق العاشر ،كما حدث في أكتوبر مع فرناندو
ألبين ،عضو مجلس مدينة كاراكاس ،وما لم تحترم القوات المسلحة قرارات
الجمعية الوطنية ،فسيكون من الصعب إنفاذها.
لهذا السبب يتطلب هــذا الحل التنسيق بين المجتمع الــدولــي والقوى
الديمقراطية في فنزويال ،والواقع أن هذه القوى ليست على يقين من مقدار
الدعم الدولي الذي قد تحصل عليه ،والمجتمع الدولي ليس على يقين من
خطط القوى الديمقراطية ومدى تماسكها.
كما هي الحال مع أي مشكلة تتعلق بالتنسيق ،هناك نتائج جيدة وسيئة
ذاتية التحقق ،ففي ظل الظروف الحالية ،وألن المجتمع الدولي لم يوضح أي
حكومة قد يعترف بها حكومة شرعية لفنزويال بعد العاشر من يناير ،وأي
مستوى من الدعم قد يقدمه لها ،كانت القوى الديمقراطية غير قــادرة على
التضافر حول حل بعينه .لكن مواطني فنزويال كانوا حريصين على القيام
بواجبهم فأرسوا األساس التنظيمي للتغيير ،وقد اجتمعت األحزاب السياسية،
والنقابات التجارية ،والجامعات ،والمنظمات غير الحكومية ،والكنيسة
الكاثوليكية في مبادرة تحمل مسمى "فنزويال حرة" ،كما نظمت هذه القوى
المؤتمرات في كل من واليات فنزويال األربع والعشرين ،والتي حضرها أكثر
من  12ألف مندوب ،وفي السادس والعشرين من نوفمبر ،عقدت حدثا وطنيا
إلصدار بيان يرسم مسار العودة إلى الديمقراطية ،باإلضافة إلى هذا ،كانت
هذه القوى تعمل على خطة اقتصادية مفصلة ،وأدارت مناقشة مستفيضة مع
المجتمع الدولي بهدف التغلب على األزمة واستعادة النمو.
الواقع أنها فرصة ممتازة للمجتمع الدولي للتحرك نحو التوصل إلى حل
منسق :رفض االعتراف بشرعية مادورو بعد العاشر من يناير صراحة ،على أن
يقترن هذا باالعتراف بقرارات الجمعية الوطنية فيما يتصل باختيار حكومة
انتقالية والمساعدة في تنفيذ هذه القرارات ،والبد من بث رسالة واضحة إلى
القوات المسلحة الفنزويلية حول وجوب احترام قرارات الجمعية الوطنية.
إن حل الكارثة الفنزويلية ليس أمرا مرغوبا فحسب ،بل هو ممكن أيضا،
َ
َ
وال يستطيع العالم أن يتحمل ت َرف إهدار هذه الفرصة ،ومن الممكن أن يصبح
العاشر من يناير بداية جديدة.
* وزير التخطيط األسبق في فنزويال ،وكبير خبراء االقتصاد لدى بنك
التنمية بين األميركتين سابقا ،وهو مدير مركز التنمية الدولية في جامعة
هارفارد وأستاذ االقتصاد في كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد
«موديز» 6 :إلى  %7النمو المتوقع لإلقراض
المصرفي بالكويت في 2019
قالت وكــالــة مــوديــز للتصنيف االئتماني
إن نظرتها تجاه القطاع المصرفي الخليجي
للعام المقبل ال تزال مستقرة ،نتيجة تحسن
الظروف التشغيلية ،وقــوة اإلق ــراض ،ووفــرة
رؤوس األموال.
وأضــافــت «مــوديــز» ،في تقرير حديث لها،
أن المستوى الحالي ألسعار النفط سيدعم
اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي ال ـم ـتــزايــد لـ ــدول مجلس
التعاون ،مما سيدعم بــدوره استقرار األداء
المالي للبنوك.
وبينت أن البنوك في السعودية والكويت
واإلمارات وقطر ستحافظ على مرونتها أمام
الضغوط المالية ،بينما ستؤثر تلك الضغوط
عـلــى الـبـنــوك الـعــامـلــة فــي عـمــان والـبـحــريــن،

السوق العام

5.184

السوق األول السوق الرئيسي

5.442

٤.715

2.583 2.886 3.288

«البترول الوطنية» تتسلم وحدات
مساندة لمشروع الوقود البيئي
●

نظرة مستقرة تجاه البنوك الخليجية مدعومة باإلنفاق الحكومي
واللتين ستبقى أسعار النفط لديهما أقل من
سعر تــوازن الميزانية ،متوقعة تعافي نمو
االئتمان في دول الخليج بفعل تحفيز اإلنفاق
الحكومي للحركة االقتصادية وازدهــار نمو
القطاع الخاص.
كـمــا تــوقـعــت نـمــو اإلقـ ــراض بنسبة  4في
المئة بالسعودية خالل العام القادم ،وبنسبة
تتراوح بين  6و 7في المئة بالكويت وعمان
والبحرين ،مشيرة إلــى أن اإلق ــراض الموجه
لقطاعي الـبـنــاء وال ـم ـقــاوالت سيرتفع خالل
العام القادم.
وبينت «موديز» أن نسبة القروض المتعثرة
في القطاع المصرفي ستستمر في االرتفاع
نتيجة تأثير التباطؤ االقتصادي الذي شهدته

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

السنوات الماضية ،متوقعة أن تبلغ نسبتها
 3في المئة من إجمالي القروض بنهاية عام
.2019
وش ــددت على أن الضغوط على الربحية
سـتـخــف ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي الـخـلـيـجــي،
مبينة أن البنوك قامت بتكييف تكاليفها مع
البيئة االقتصادية المتباطئة مع المحافظة
على كفاءة تشغيلية قوية.

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ،أن شركة
الـبـتــرول الــوطـنـيــة ،بعد أن استكملت عملية
ً
تـحــديــث ال ــوح ــدات الـقــائـمــة حــالـيــا والـخــاصــة
ً
بمشروع الوقود البيئي ،بدأت فعليا تشغيل
الوحدات والمرافق المساندة في مصفاة ميناء
ع ـبــدال ـلــه ،وأنـ ــه بــالـفـعــل ت ــم تـشـغـيــل غاليتين
ً
اثنتين بـعــد تسلمهما نـهــائـيــا مــن الـمـقــاول،
على أن يتم تسلم باقي الغاليات على مراحل
متقاربة.
ّ
ً
وقــال المصدر ،إن عملية التسلم تتم وفقا
لتسلسل واض ــح بما يضمن إجـ ــراء ات األمــن
ً
وال ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئ ــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن عـمـلـيــات
التسليم سيشرف عليها موظفون من شركة
البترول الوطنية مدربون على أعلى مستوى
من الكفاءة ،وتم توزيع المهام بشكل متناسق

يضمن سير العمليات وفق مستويات التشغيل
المرجوة.
وأوضــح أنــه تم تدريب العديد من الكوادر
الوطنية التي ستتولى تشغيل تلك الوحدات
ّ
ً
بعد تسلمها ،مشيرا إلى أن تسلم العشرات من
ً
الوحدات المساندة سيتم تباعا خالل الفترة
الـمـقـبـلــة ،عـلــى أن يـتــم تـشـغـيــل ك ــل ال ــوح ــدات
ً
الحديثة بدءا من العام المقبل.
ً
جار حاليا على قدم
وذكر المصدر أن العمل ٍ
وســاق لالنتهاء مــن مـشــروع الــوقــود البيئي،
الذي يشكل نقلة نوعية في الصناعة النفطية
ً
للكويت ،مبينا أن مــن المتوقع اال نـتـهــاء من
المشروع وتشغيله بشكل تجاري خالل الربع
األول من العام المقبل.

صناديق استثمار حققت أداء تجاوز ضعفي مؤشر السوق األول
تفوقت على جميع المؤشرات ...وتنافس بين التقليدية واإلسالمية والخليجية

• «مصارف االستثماري» يحقق  %24.62من بداية العام والهدى اإلسالمي %23.27

●

محمد اإلتربي

ت ـفــوقــت ص ـنــاديــق اسـتـثـمــار
كويتية في أدائها على مؤشرات
بورصة الكويت منذ بداية العام،
حيث حقق مؤشر السوق األول
األفـضــل أداء  ،%10.9فــي حين
حـقــق مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام من

بداية العام  %5.8وسجل مؤشر
السوق الرئيسي خسارة (.) %-2
وحـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــق
االستثمارية المحلية العاملة
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة أداء
جـيــدا عــن شهر نوفمبر تــراوح
بـيــن  %24.62ألع ـلــى صـنــدوق
أداء وه ـ ــو ص ـ ـنـ ــدوق م ـص ــارف

االستثماري و %4.97لصندوق
وفرة.
وحافظت الصناديق اإلسالمية
على اداء تنافسي متفوق أيضا،
إذ حقق صندوق الهدى اإلسالمي
ا ف ـ ـض ـ ــل اداء ب ـ ــوا ق ـ ــع %23.27
وصـنــدوق الــدرة اإلســامــي بواقع
.%8.04

وحلت الصناديق االستثمارية
ال ـم ــوج ـه ــة لـ ــأسـ ــواق الـخـلـيـجـيــة
في المرتبة الثالثة بــأداء ايجابي
أيضا وتنافسي للسوق المحلي،
إذ ج ـ ــاءت ب ـيــن صـ ـن ــدوق األه ـلــي
ا ل ـخ ـل ـي ـجــي بـنـسـبــة  %13.44من
بداية العام وحتى نهاية نوفمبر
وبيتك كابيتال الخليجي .%6.60

وقــالــت مـصــادر استثمارية إن
ه ـن ــاك اق ـب ــاال ع ـلــى االشـ ـت ــراك في
الصناديق ،خالل الفترة الحالية،
نتيجة قرب انتهاء العام وتحسن
اداء ا لـ ـس ــوق ،خ ـصــو صــا أن تلك
الفترة معروفة بالنشاط النسبي،
نـتـيـجــة اع ــان ــات األربـ ـ ــاح وف ـتــرة
اعالن التوزيعات النقدية ،وغالبا

ما يشهد السوق خالل تلك الفترة
نشاطا ملحوظا.
وت ــدريـ ـجـ ـي ــا تـ ـت ــوق ــع مـ ـص ــادر
ا سـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ي ـ ــة ان ي ـ ـش ـ ـهـ ــد اداء
الصناديق العام المقبل أداء مميزا،
م ــع اطـ ـ ــاق ال ـع ــدي ــد م ــن األدوات
االسـتـثـمــاريــة والـمـشـتـقــات ،إذ إن
بـعــض األدوات سـيـكــون التعامل

فيها مؤسسيا ،ولــن يكون سهال
التعامل فيها من جانب األفراد.
ت ـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى ان تحسن
اداء الـصـنــاديــق ينعكس ايـجــابــا
ع ـل ــى ع ــوائ ــد وع ـ ـمـ ــوالت ش ــرك ــات
االستثمار ،التي عــادت من جديد
لـتـحـقـيــق ارب ـ ـ ــاح وتـ ــوزيـ ــع ن ـقــدي
للمساهمين.

ورغ ــم الـتـحــديــات الـتــي تواجه
السوق تراهن العديد من شركات
االس ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى اداء يـتـحـســن
تدريجيا ،مشيرة الــى ان السوق
اخذ حاصله من الهدوء والتراجع،
ولـ ـ ــم ي ـع ـك ــس واق ـ ـ ــع الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـش ــرك ــات واربـ ــاح ـ ـهـ ــا وق ـي ـم ـهــا
الدفترية.

إحصائية ةديرجلا .عن أداء الصناديق منذ بداية العام حتى آخر نوفمبر
األداء من بداية العام
%24.62
%19.18
%15.24
%12.42
%12.80
%10.71
%10.42
%9.57
%9.89
%9.73
%9.57
%9.27
%9.57

الصندوق
صندوق مصارف االستثماري
صندوق ثروة االستثماري
مؤشر غلوبل ألكبر  10شركات
صندوق الفجر
صندوق كاب كورب
المركز لالستثمار والتطوير
المركز للعوائد
الساحل
الوسم
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الكويت االستثماري
صندوق غلوبل المأمون

الصندوق
صندوق فرصة المالي
صندوق األهلي الكويتي
صندوق الرائد
صندوق الدارج االستثماري
صندوق الرؤية
صندوق وفرة
الصناديق
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق ثروة اإلسالمي
مؤشر المثنى اإلسالمي
المركز اإلسالمي
صندوق الدرة اإلسالمي
الصناديق

األداء من بداية العام
%9.33
%8.77
%8.80
%7.03
%5.8
%4.97
اإلسالمية
%23.27
%11.86
%8.95
%8.49
%8.04
الخليجية

الصندوق
األهلي الخليجي
نور اإلسالمي الخليجي
بيتك كابيتال الخليجي
صناديق
عوائد العقاري
المركز العقاري
صناديق
زاجل للخدمات واتصاالت
األثير لالتصاالت
صناديق سندات
وفرة للسندات
صندوق الهالل اإلسالمي

أخبار الشركات
«الخير» تغير هدف ملكيتها
في «الساحل» إلى التخارج

«الصناعات الوطنية» :شراء «عقار
السالمية» بـ  1.7مليون دينار

كشفت شــر كــة الخير الوطنية لألسهم
وال ـع ـق ــارات عــن تـغـيــر ه ــدف ملكيتها في
ش ــرك ــة الـ ـس ــاح ــل ل ـل ـت ـن ـم ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار،
الـمــدرجــة بـبــورصــة الـكــويــت مــن استثمار
طويل األجل إلى التخارج من االستثمار.
وقــالــت ال ـشــركــة ،إن «ال ـخ ـيــر» تستهدف
التخارج من ملكيتها البالغة  35.2في المئة
في الساحل والتي تمثل  220.1مليون سهم.
وتستحوذ «الخير الوطنية» مباشرة وغير
مباشرة على  35.20في المئة في الساحل،
في حين يمتلك عبداللطيف السهلي 22.30
في المئة في األخيرة.

ق ــال ــت ش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ــي إع ــان
تصحيحي الستيفاء معلومات أكثر عن عقار ،إنها
ً
وق ـعــت ع ـقــدا مــع إح ــدى ال ـشــركــات الـتــابـعــة للشركة
الخليجية المغاربية القابضة يتم بموجبه شــراء
عـقــار فــي منطقة السالمية بمساحة إجمالية 756
ً
ً
مترا مربعا  ،مقابل تنازل الشركة عن ملكيتها في
أسهم بشركات غير مدرجة ،إضافة إلى سداد نقدي
ً
بمبلغ  1.45مليون دينار ،علما أن قيمة العقار 1.78
مليون دينار.

«عقار» :استثمار بالواليات المتحدة
بـ  5ماليين دوالر

صفقة خاصة على «التعمير»
بـ  1.19مليون دينار

أعلنت شركة «عقار لالستثمارات العقارية» الدخول
فــي استثمار عـقــاري بــواليــة نيوجيرسي فــي الــواليــات
المتحدة األميركية بقيمة  5ماليين دوالر (نحو 1.53
مليون دينار).
وقالت الشركة ،إنها دخلت في االستثمار بالتحالف
مع مجموعة من المستثمرين ،مضيفة أنه عبارة عن مقر
ً
رئيسي مؤجر كامال لشركة «ريــل أولجي أوبيراشين»
التابعة المملوكة كاملة لشركة «ريال أولجي القابضة»
المدرجة ببورصة نيويورك.
وتوقعت عقار زيــادة إيراداتها السنوية بمبلغ 140
ً
ألف دينار تقريبا ،وذلك كأثر مالي لتوقيع الصفقة.

«أولى وقود» تعيد تشغيل محطة
بمنطقة السالمية
أك ـ ــدت ال ـش ــرك ــة األولـ ـ ــى لـلـتـســويــق الـمـحـلــي
لـلــوقــود ،إع ــادة تشغيل محطة تعبئة الــوقــود
ال ـكــائ ـنــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـســالـم ـيــة ،ي ــوم األرب ـع ــاء
الماضي ،بعد إع ــادة تأهيل وتطوير المحطة
حسب المواصفات الجديدة .وأضافت الشركة ،أن
ً
من المتوقع تبعا إلعادة تشغيل المحطة زيادة
مبيعات الشركة خالل الفترة القادمة.

أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة
ذات طبيعة خاصة على أسهم شركة التعمير
لالستثمار العقاري ،بكمية بلغت  35مليون
سهم ،بسعر  0.034دينار ،بقيمة إجمالية 1.19
ً
مليون دينار ،علما أن البائع شركة مجموعة
األوراق المالية ،المشتري شركة المركز المالي
الكويتي – حساب عمالء( 1لمصلحة العميل/
يوسف شمالن العيسى).

«كامكو» و«غلوبل» تتقدمان بطلب مشترك لالندماج بطريقة الضم
أفادت شركة كامكو لالستثمار
ب ــأن ـه ــا ت ـق ــدم ــت مـ ــع ش ــرك ــة بـيــت
االستثمار العالمي (شركة تابعة
لكامكو بنسبة  69.28في المئة)
بطلب مشترك إلــى هيئة أســواق
ال ـمــال تـبــديــان مــن خــالــه الرغبة
في االنــدمــاج بطريقة الضم على
أن تكون شركة كامكو لالستثمار

هي الشركة الدامجة وشركة بيت
االس ـت ـث ـم ــار ال ـعــال ـمــي «غ ـل ــوب ــال»
ً
ه ــي ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ــدم ـج ــة ،وف ـق ــا
لـ ــإجـ ــراء ات ال ـم ـن ـصــوص عليها
ف ــي ال ـم ـل ـحــق رقـ ــم  1م ــن ال ـك ـتــاب
التاسع (االنــدمــاج واالسـتـحــواذ)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
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أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال وت ـن ـظ ـيــم األوراق
المالية وتعديالتهما.
وأضافت الشركة أنه سيجري
اإلفصاح عن استعداد الشركتين
لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي ع ـم ـل ـيــة االنـ ــدمـ ــاج
ع ـنــد ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق أول ــي
والحصول على جميع الموفقات
الرقابية داخل الكويت وخارجها.

األداء من بداية العام
%13.44
%9.42
%6.60
عقار
%3.27
%3.327
اتصاالت
%5.52
%2.98
ونقد وودائع
4.06
%4.14

رخصة لـ «ديمة كابيتال»
بتسويق صندوق  usالسابع
رخصت هيئة أســواق المال لشركة ديمة كابيتال لالستثمار القيام
بعملية التسويق الخاص لصندوق  usللمشاركة السابع داخل الكويت
بما يلي:
مادة أولى :يرخص لشركة ديمة كابيتال لالستثمار تسويق عدد 44900
سهم من صندوق  usللمشاركة السابع تسويقا خاصا داخــل الكويت،
والمنشأ في جزر الكايمن ،تتكون كل منها كالتالي:
 -1عــدد  5000سهم يملك حامله حــق التصويت فــي شركة US Core
.Venture VII-V Ltd
 -2عدد  39900سهم ال يملك حامله حق التصويت في شركة US Core
 Venture VII-I Ltdوشركة US Core Venture VII-II .Ltd
وأن يكون سعر العرض  1000دوالر للسهم الواحد ،إضافة إلى رسوم
االكتتاب التي تبلغ  1في المئة من سعر العرض عند االكتتاب عن كل سهم.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخــل الكويت للعمالء
المحترفين فقط حسب النص الــوارد في الكتاب األول (التعريفات) من
الالئحة التنفيذية للقانون.

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو

«ثريا» 50 :ألف دينار خسارة من بيع عقار
بــاعــت إح ــدى ال ـشــركــات الـتــابـعــة لـشــركــة دار
ً
الثريا العقارية عقارا بمنطقة العارضية الحرفية
بمبلغ  600ألف دينار.
وتــوق ـعــت ال ـشــركــة تـحـقـيــق خـســائــر بمبلغ
 50أل ــف دي ـن ــار ،ول ــم يـتـضـمــن إعـ ــان الـشــركــة
التابعة التي باعت العقار ،أو نسبة ملكيتها
في التابعة.

استقر سعر صــرف ال ــدوالر األمـيــركــي مقابل الــديـنــار ،أم ــس ،عند
مستوى  0.303دينار ،في حين ارتفع اليورو الى مستوى  0.345دينار،
مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وق ــال بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن «سعر صرف الجنيه االسترليني استقر عند مستوى
 0.386دينار ،بينما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى  0.306دينار،
في حين بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير».
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ً
اجتازوا  11كيلومترا بحضور ومشاركة محافظ البنك المركزي والقيادات التنفيذية

محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد الهاشل وعصام الصقر والقيادات التنفيذية للبنك الوطني أثناء انطالق السباق

شهد سباق بنك الكويت
الوطني للمشي الرابع
والعشرون مشاركة الفتة من
محافظ بنك الكويت المركزي
د .محمد الهاشل الذي كان
المتسابقين ،واجتاز
من أوائل
ً
مسافة  11كيلومترا مع
الرئيس التنفيذي لمجموعة
ً
الوطني عصام الصقر وصوال
إلى خط النهاية عند حديقة
شاطئ الشويخ ،حيث تم تكريم
الفائزين على المسرح.

اخـتـتـمــت فـعــالـيــات س ـبــاق بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي لـلـمـشــي الــرابــع
وال ـع ـش ــري ــن أول أم ـ ــس ب ـح ـضــور
وم ـش ــارك ــة م ـحــافــظ ب ـنــك الـكــويــت
المركزي وقيادات البنك التنفيذية
وس ــط م ـشــاركــة  9آالف مـتـســابــق
اجتازوا مسافة  11كلم من الجزيرة
الخضراء وحتى شاطئ الشويخ،
ح ـيــث ت ـ ـ ّـوج  100ف ــائ ــز بــال ـمــراكــز
األولى للفئات العشر المتنافسة.
وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـحـ ــافـ ــظ «ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي»
د .مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـهـ ــاشـ ــل والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر في مقدمة
الـمـتـســابـقـيــن عـنــد خ ــط االن ـطــاق
إل ــى جــانــب ع ــدد مــن الشخصيات
ال ــري ــاضـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،كـمــا
ان ـضــم إل ــى ال ـس ـبــاق ك ــل م ــن نــائــب
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي شـيـخــة الـبـحــر،
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الــوطـنــي -الـكــويــت ص ــاح الفليج،
ونــائ ـبــه سـلـيـمــان ب ــراك ال ـم ــرزوق،
وم ــدي ــر ع ــام م ـج ـمــوعــة ال ـخــدمــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة مـحـمــد
ال ـع ـث ـم ــان ،وم ــدي ــر عـ ــام مـجـمــوعــة
الـمــوارد البشرية عماد العبالني،
وم ــدي ــر ع ــام مـجـمــوعــة الـعـمـلـيــات
محمد الخرافي ،والرئيس التنفيذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ص ــال ــح
البابطين ،لالحتفال مع الفائزين
في حفل الختام.
وتجمع المشاركون في السباق
عند نقطة االن ـطــاق فــي الجزيرة
ال ـخ ـض ــراء مــرتــديــن ع ــدة الـسـبــاق
وأرقامهم المزودة بشريحة ذكية
لـيـتـسـنــى ت ـت ـبــع خ ـطــوات ـهــم حتى
نقطة الوصول عند حديقة شاطئ
الشويخ.

مهرجان سنوي

مسؤوليتنا
في «الوطني»
العمل من
أجل إمداد
شبابنا وأهلنا
وأطفالنا
بالصحة
والحياة

منال المطر

وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـهــا ع ـل ــى الـ ـح ــدث،
قالت مساعد المدير الـعــام إلدارة
العالقات العامة فــي بنك الكويت
الــوط ـنــي م ـنــال ال ـم ـطــر «إن سـبــاق
المشي هو مهرجان سنوي تنتظره
الـكــويــت ،وبالنسبة لبنك الكويت
الــوط ـنــي ف ـهــو ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ من
برامج المسؤولية االجتماعية الذي
ً
التزمنا بإطالقه على مدى  24عاما
ً
متواصال».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـطـ ــر أن اإلق ـ ـب ـ ــال
المتواصل والكثيف الذي يشهده
السباق كل عام يؤكد أن رسالتنا
االجتماعية تحقق أهدافها لخير
المجتمع وإنمائه ،وأن المشاركين
ً
بالسباق حريصون مثلنا تماما
على أهمية هذه المبادرة وقيمتها

الصحية والرياضية وذلك ينعكس
بإصرارهم السنوي على المشاركة
وشغفهم بانتظار هذا الحدث من
عام إلى آخر.
وأش ــارت الـمـطــر إلــى أن «البنك
الــوط ـنــي لـطــالـمــا ك ــان س ـبــاقــا في
م ـج ــال ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
وفــي مقدمة المبادرين لها ،ألنها
مسؤوليتنا أن نعمل من أجــل كل
ما من شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا
وأطفالنا بالصحة والحياة».
ك ـ ـمـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـم ـ ـطـ ــر ب ــدع ــم
مـخـتـلــف الـ ـ ــوزارات وال ـمــؤس ـســات
والهيئات لنجاح هــذا المهرجان
ال ــري ــاض ــي ،وف ــي مـقــدمـهــا وزارتـ ــا
الصحة والداخلية والبلدية وشركة
المشروعات السياحية واالتـحــاد
الكويتي أللعاب القوى للهواة.

استعدادات االنطالق
ت ـ ــوزع م ـت ـطــوعــو ب ـنــك ال ـكــويــت
الــوطـنــي عـلــى نـقــاط استراتيجية
مخصصة للسباق على طول شارع
الـخـلـيــج ،بـيــن الـجــزيــرة الـخـضــراء
وحديقة شاطئ الشويخ استعدادا
إلطالق صفارة البداية عند الثامنة
ً
وال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا .ك ـمــا أجــريــت
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة والـصـحـيــة
الالزمة لتأمين سالمة المتسابقين
بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـسـعـفـيــن وف ــرق
ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة الـتــابـعــة ل ــوزارة
الصحة ،وتوفير األدوات الالزمة
ً
تحسبا لحاالت الطوارئ.

نقطة البداية
اجتاز المتسابقون من النساء
وال ــرج ــال م ـســافــة بـلـغــت  11كـلــم،
واح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــدوا عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ـ ــول خ ــط
ال ـب ــداي ــة ع ـنــد ال ـج ــزي ــرة ال ـخ ـضــراء
تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ـتـ ـط ــوع ــي ال ـب ـن ــك
المشرفين ومسعفين من الطوارئ
الطبية ورج ــال الــداخـلـيــة لضمان
عـمـلـيــة الـتـنـظـيــم وس ــام ــة جميع
المشاركين ،كما تــو فــر على طول
مسافة السباق في شــارع الخليج
ال ـعــربــي اس ـت ــراح ــات م ـي ــاه ،وعـنــد
نقطة النهاية ،تواجد المتطوعون
والمنظمون الستقبال المتسابقين
وتوزيع المياه والمرطبات.

نشاطات االطفال
نـ ـظ ــم بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوط ـن ــي
ف ـع ــال ـي ــات خ ــاص ــة ب ــاألطـ ـف ــال مــن
ع ـمــر خ ـمــس سـ ـن ــوات ف ــي حــديـقــة
شاطئ الشويخ ،حيث شاركوا في
مجموعة من المسابقات واأللعاب

الهاشل والصقر والبحر مكرمين الفائز األول بالسباق

فائزان بسيارات Nissan
الجائزة الكبرى للسباق من «البابطين»
ف ــاز كــل مــن يــاسـمـيــن الـبـنــا وروم ـ ــان الداران بسيارتي
نيسان ماكسيما وأكسترايل الجديدتين ،قدمتهما مجموعة
البابطين وذل ــك خــال السحب على الـجــائــزة الـكـبــرى في
ختام سباق الوطني للمشي تحت إشــراف وزارة التجارة
والصناعة .وفــاز المشاركان مــن بين اآلالف ممن تأهلوا
ً
للسحب عند قيامهم بالتسجيل فــي السباق إلكترونيا
وتسلم أرقام السباق.
والى جانب ذلك ،قدم «الوطني» عددا كبيرا من الجوائز
والمفاجآت ،دعما للتجاوب الجماهيري مع رسالة البنك
ً
االجتماعية التي تالقي سنويا إ قـبــاال مــن جميع الفئات
ً
وتحديدا الشباب.
الهاشل والفليج خالل تكريم فئة ذوي االحتياجات الخاصة المشاركين في السباق
وسـ ــط أج ـ ـ ــواء م ـف ـع ـمــة بــالـتـسـلـيــة
والمرح تحت إشــراف المتطوعين
م ــن ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي وم ــن
تنظيم ن ــادي  +circuitمتل القفز
والـ ــزحـ ــف وحـ ـم ــل اك ـ ـيـ ــاس ال ــرم ــل
وتسلق الجدران والزومبا واليوغا
وغيرها.

 10ذهبيات
ت ـ ّـوج بنك الكويت الوطني في
ختام السباق أكثر من  100فائز،
وه ــم األوائـ ـ ــل ع ــن ال ـف ـئــات الـعـشــر
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي سـ ـب ــاق ال ـم ـش ــي،
حـ ـي ــث ت ـ ــم ت ـق ـس ـي ــم ال ـم ـش ــارك ـي ــن
ً
المتسابقين ال ــى  10فـئــات إنــاثــا
ً
وذك ــورا بحسب فئاتهم العمرية،
وتكريم أول عشرة فائزين من كل
فئة ومكافأتهم .كما جرى توزيع
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـج ــوائ ــز ال ـق ـي ـم ــة عـلــى
الـحـضــور الـمـشــاركـيــن الــذيــن كــان
لهم فرصة المشاركة في البرنامج
الختامي الذي نظمه «الوطني» في
نهاية السباق وتخلله العديد من
المفاجآت والفعاليات الترفيهية
والمسابقات.

أصحاب الهمم
وضمن هذا السباق ،يخصص
ً
«الوطني» سنويا منافسة خاصة
لفئة ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
ً
إي ـ ـمـ ــانـ ــا مـ ـن ــه ب ــأه ـم ـي ــة م ـش ــارك ــة
ج ـم ـي ــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع وث ـق ـتــه
بقدرة جميع فئات المجتمع على
إثبات دورها الفاعل والحيوي في
مختلف المجاالت والميادين وفي
مـقــدمـتـهــا ال ــري ــاض ــة .وش ـهــد هــذا
العام مشاركة مميزة للمتسابقين

م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات الـخــاصــة
الذين نجحوا في التنافس بفضل
اصــرارهــم وحماسهم ،ونــالــوا في
ً
ً
نهاية السباق تكريما مميزا.

كبار السن
عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ك ـ ــل ع ـ ـ ـ ــام ،ي ـت ــأل ــق
مـتـســابـقــون كـثــر مــن فـئــة مــا فــوق
ً
 60عاما ألن معظم المشاركين في
هذه الفئة لديهم شغف بالرياضة
وي ـم ـت ـل ـك ــون مـ ـق ــوم ــات ري ــاض ـي ــة
ً
تؤهلهم للمنافسة سنويا والفوز،
وقـ ــد ت ــم ت ـكــريــم ال ـع ـش ــرة األوائ ـ ــل
ال ـف ــائ ــزي ــن ع ــن ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة وذل ــك
تشجيعا لرسالة السباق الرياضية
ً
والصحية التي يقودها سنويا.

مشاركة الفتة
ش ـهــد ال ـس ـب ــاق م ـش ــارك ــة الفـتــة
مــن محافظ «ال ـمــركــزي» د .محمد
ال ـ ـهـ ــاشـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ـ ــن اوائ ـ ـ ــل
المتسابقين الــذيــن ح ـضــروا إلــى
السباق قام باجتياز مسافة  11كلم
مــع الرئيس التنفيذي لمجموعة
ً
الــوط ـنــي ع ـص ــام ال ـص ـقــر وص ــوال
إل ـ ــى خـ ــط ال ـن ـه ــاي ــة ع ـن ــد حــدي ـقــة
شاطئ الشويخ حيث قاما بتكريم
الفائزين على المسرح.

شكر خاص
قدمت كل من وزارتــي الداخلية
وال ـص ـحــة والـ ـط ــوارئ الـطـبـيــة في
وزارة الصحة الــدعــم للمشاركين
ف ــي س ـبــاق الــوط ـنــي لـلـمـشــي كما
قـ ــامـ ــت بـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت وش ــرك ــة
ال ـم ـشــروعــات الـسـيــاحـيــة بتوفير

المكان إلقامة الحفل الختامي في
حديقة شاطئ الشويخ.
وع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار ك ـ ــل ع ـ ـ ـ ــام ،ت ـق ــدم
م ـج ـم ــوع ــة ال ـب ــاب ـط ـي ــن مـ ــن خ ــال
ش ــراكـ ـتـ ـه ــا الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة س ـي ــارت ـي ــن
ل ـل ـس ـح ــوب ــات الـ ـت ــي تـ ـك ــون تـحــت
إشراف وزارة التجارة والصناعة.
كما تـقــدم اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق إض ــاف ــة
إل ــى شــركــات التنظيم لـهــذا الـعــام
وهـمــا  circuit+و local flavorو
.Provision
ونـ ــوه ال ـب ـنــك الــوط ـنــي بـجـهــود
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات ودورهـ ـ ـ ــا
الداعم للسباق على مدى السنوات
الماضية ،وقد قامت وزارة الداخلية
بنشر دوريات في المنطقة الممتدة
للسباق إلى حديقة الشويخ لتأمين
سـ ـي ــر الـ ـسـ ـب ــاق ب ـش ـك ــل ط ـب ـي ـعــي،
وتــواجــدت فــرقــة ال ـطــوارئ الطبية
التابعة لوزارة الصحة في محيط
ً
ال ـس ـبــاق بـجـهــوزيــة تــامــة تحسبا
لحاالت الطوارئ.

إيقاع إسباني إلضفاء الحماس

مدى حرص «الوطني» على تقديم
أحلى صورة ليكون دوما عند ثقة
مجتمعه وعـمــائــه ،وقــد قــام هذا
العام بإعداد مسرح عمالق يتألف
ً
من أدوار عدة على ارتفاع  16مترا
بتصميم ع ـصــري ،و ق ــام بتقديم
الـحـفــل الـمــذيــع سـلـمــان الـنـجــادي
والـ ـ ـ ــذي س ــاه ــم فـ ــي خ ـل ــق أج ـ ــواء
تفاعلية وحماسية مع الجمهور.

ميداليات تذكارية
ق ـ ـ ـ ــدم م ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــو «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي»
ل ـلــواص ـل ـيــن ع ـنــد ن ـق ـطــة الـنـهــايــة
مـيــدالـيــات تــذكــاريــة تحمل شعار
سباق المشي الــرابــع والعشرين،
وذلـ ــك بـعــد جـهــدهــم واجـتـيــازهــم
11كـ ـل ــم ،وح ـضــر فــريــق ال ـط ــوارئ
ً
ت ـح ـس ـبــا لـ ـح ــاالت االغ ـ ـمـ ــاء ج ــراء
ال ـت ـعــب أو ال ـح ــر ق ـبــل ان يـتــوجــه
ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى ال ـم ـس ــرح لـتـتــويــج
الفائزين.

االتحاد الكويتي أللعاب القوى
للهواة

شاركت فرقة االيقاع االسبانية
«بــاتــوكــادا» في السباق عن طريق
تـشـجـيــع الـمـتـســابـقـيــن ع ـنــد خط
الـبــدايــة بـعــزف إيـقــاعــات حماسية
على الطبول تالها استعراض على
المسرح في الحفل الختامي تخلله
تقديم إيقاعات موسيقية مختلفة
وبأداء خاص بهوية الفرقة.

على غرار كل عام ،قدم االتحاد
الكويتي أللعاب القوى دعمه لهذا
ّ
السباق ،بمشاركة حكام االتحاد،
وقد تم توفير مركبات لهم موزعة
ف ــي أم ــاك ــن مـخـتـلـفــة ع ـلــى ش ــارع
الخليج لمساعدتهم على متابعة
مجريات السباق واتخاذ قراراتهم
بشفافية.

مسرح عمالق

مسؤولية اجتماعية

ككل عام يتميز الحفل الختامي
لـلـسـبــاق ببصمة خــا صــة تعكس

ي ــواص ــل س ـبــاق الـمـشــي لـلـعــام
الـحــادي والعشرين على التوالي

ً
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى شـعـبـيـتــه مـحـقـقــا
أك ـب ــر ال ـم ـش ــارك ــات الـجـمــاهـيــريــة
ال ـمــؤم ـنــة بــرســال ـتــه االجـتـمــاعـيــة
الداعية إلى الصحة مع كل خطوة
والتي تأتي في إطــار المسؤولية
االجتماعية التي يلتزم بها بنك
الكويت الوطني وحرصه على دعم
الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع
عـلــى ال ـم ـبــادرة والـتـمـســك بالثقة
والعمل اإليجابي.

السباق على مواقع التواصل
االجتماعي
تـ ـ ــا بـ ـ ــع اآلالف عـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــوا ق ـ ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـتــاب ـعــة
للبنك على انستغرام وتويتر @
 NBKGroupوفيسبوك ويوتيوب
وق ــائ ــع الـحـفــل الـنـهــائــي للسباق
وتفاعلوا مــع تفاصيل االح ــداث،
وق ـ ــام ف ــري ــق «ال ــوط ـن ــي» بتغطية
ش ــامـ ـل ــة مـ ـن ــذ انـ ـط ــاق ــة ال ـس ـب ــاق
وصوال الى الختام وحفل توزيع
ال ـجــوائــز ،كـمــا ح ــاز الـسـبــاق على
تغطية الفـتــة مــن تلفزيون الــراي
وإذاعـ ـ ــة ن ـبــض ال ـكــويــت والـقـبــس
االلكتروني.

تتويج  100فائز وهم
األوائل في الفئات
العشر المشاركة في
السباق

إعالن الفائز بسحب الجوهرة
الشهري واألسبوعي
وع ـلــى غ ــرار كــل ع ــام ،يـقـيــم «الــوط ـنــي»
ً
سـحــب ال ـجــوهــرة خ ــال الـسـبــاق تكريما
ً
لـعـمــائــه وح ــرص ــا مـنــه عـلــى ان يـكــونــوا
ً
جــزء ا من نشاطاته االجتماعية ،وقــد تم
إعالن الفائز عيسى سليمان عبدالرضى
بـجــائــزة الـجــوهــرة لشهر نوفمبر بقيمة
 125ألف دينار والفائز ثامر إبراهيم علي
عرب بجائزة الجوهرة االسبوعية بقيمة
 5آالف ديـنــار ،وذل ــك بعد اج ــراء السحب
تحت إش ــراف وزارة الـتـجــارة والصناعة
م ـبــاشــرة خ ــال الـحـفــل ال ـخ ـتــامــي ،وســط
األجواء االحتفالية وهتافات الجماهير.

آالف المشاركين عند اجتياز خط البداية

ً
محمد العثمان مكرما أحد الفائزين

تكريم إحدى الفائزات في السباق

صورة للمتطوعين في تنظيم الحدث

مشاركة نسائية كبيرة
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استمرار عمليات الشراء على معظم مكونات السوق األول ...و«الرئيسي» يقلص المكاسب
علي العنزي

استمرت حالة االنتعاش ،التي
بدأت مطلع األسبوع الماضي
ومكونات
في بورصة الكويت ً
السوق األول خصوصا ،إذ
استمرت عمليات الشراء على
األسهم القيادية وكانت
األفضلية لسهم بنك وربة.

أقفلت المؤشرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت جلسة
بـ ــدايـ ــة ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ،أمـ ــس،
عـلــى تـبــايــن إذ ت ــراج ــع مــؤشــر
السوق العام بنسبة  0.04في
المئة تعادل  2.08نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5184.82نقطة
و س ـ ـ ــط س ـ ـيـ ــو لـ ــة بـ ـلـ ـغ ــت 20.5
مـلـيــون دي ـنــار وبـكـمـيــة ألسهم
م ـتــداو لــة بـلـغــت  111.5مليون
س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خـ ــال 4599
صـ ـفـ ـق ــة ،ف ـي ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر
ا لـســوق األول بنسبة  0.12في
ً
المئة تساوي  6.79نقاط مقفال
عـلــى مـسـتــوى  5442.08نقطة
ب ـس ـيــو لــة ب ـل ـغــت  16.6م ـل ـيــون
دينار ،وبكمية أسهم متداولة
بلغت  40.1مليون سهم نفذت
عـبــر  2016صـفـقــة ،وا نـخـفــض
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.39في المئة تساوي 18.43
ن ـق ـطــة لـيـسـتـقــر ع ـنــد مـسـتــوى
 4715.81نقطة بسيولة بلغت
 3.9ماليين دينار ،بكمية أسهم
م ـت ــداو ل ــة ب ـل ـغــت  71.3مـلـيــون
س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خـ ــال 2583
صفقة.

استمرار االنتعاش
اس ـت ـمــرت حــالــة االن ـت ـعــاش،
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت م ـط ـل ــع األسـ ـب ــوع
ا لـمــا ضــي فــي بــور صــة الكويت
و مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ن ـ ـ ــات ا ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق األول
ً
خصوصا ،إذ استمرت عمليات
ا ل ـشــراء عـلــى األ سـهــم القيادية
و ك ــا ن ــت األ ف ـض ـل ـيــة لـسـهــم بنك
ً
ً
وربة الذي حقق نموا مستمرا
ت ـ ـجـ ــاوز  12فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة خ ــال

«فالي دبي» تعيد إطالق
رحالتها إلى شيتاغونغ
أعلنت «فالي دبي» أنها ستعيد إطالق رحالتها اليومية
ً
المنتظمة إلى مدينة شيتاغونغ في بنغالدش ،اعتبارا من
 20يناير .2019
ً
وتعليقا على هذه الخطوة ،قال سودير سريداران نائب
رئيس العمليات التجارية لمنطقة الخليج وشبه القارة
الهندية وافريقيا واإل م ــارات فــي فــاي د بــي« :نحن سعداء
بــإ عــادة إ ط ــاق ر ح ــات فــاي د بــي إ لــى مــد يـنــة شيتاغونغ.
هذا تأكيد على التزامنا بخدمة الوجهات غير المخدومة
برحالت طيران مباشر ،ومع رحالتنا اليومية فإننا نتطلع
الى مسافرينا لالستفادة من رحالتنا المباشرة الى دبي
ومنها إلى العالم».
وستكون هذه الوجهة ضمن رحالت الرمز المشترك مع
طيران اإل مــارات ،وهي االتفاقية التي بدأت بين الناقلتين
في يوليو .2017
وبالنسبة لحجوزات الرمز المشترك ،سيحصل مسافرو
ط ـيــران اإلم ـ ــارات عـلــى وج ـبــات مـجــانـيــة وأوزان الـحـقــائــب
عـلــى ا لــر حــات ا لـتــي تشغلها « ف ــاي د ب ــي» عـلــى الدرجتين
السياحية واألعمال.
ومن خالل الشراكة ،يمكن للمسافرين من بنغالدش السفر
عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

ً
ث ــاث ج ـل ـســات ف ـقــط ،مــدفــوعــا
ب ـت ـنــافــس ع ـل ــى ش ـ ــراء أس ـه ـمــه
بـعــد ن ـجــاح زي ــادة رأس الـمــال
حتى هذا التاريخ وحتى قبل
ان ـت ـهــاء ف ـتــرة االك ـت ـتــاب ،كــذلــك
نمت أسعار بعض األسهم في
ا ل ـس ــوق األول م ـثــل « ب ــو ب ـي ــان»
و»وطني» و»أجيليتي» ،بينما
ً
ً
كان التراجع محدودا جدا على
أسهم محدودة لم تتعد ثالثة
أس ـه ــم خـ ــال فـ ـت ــرات الـجـلـســة
ك ـ ــان أ حـ ــد هـ ــا « ج ـ ــي إف ا تـ ــش»
ً
والـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا س ــرت
عـمـلـيــات شـ ــراء ع ـلــى مـكــونــات
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق الـ ـ ــرئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــس،
وار ت ـفــع نـشــا طــه بشكل وا ضــح
وب ـ ــدع ـ ــم م ـ ــن ت ـ ـعـ ــامـ ــات س ـهــم
أعـ ـي ــان ال ـ ــذي واص ـ ــل مـكــاسـبــه
ً
ونشاطه ،وكان الدعم أيضا من
سهم سفن ا لــذي ار تــد وللمرة
األولـ ــى ب ـعــد أن تـكـبــد خـســائــر
قاسية وتراجعات حادة خالل
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع الـ ـم ــاضـ ـي ــة وارتـ ـ ــد
بـنـسـبــة كـبـيــرة أم ــس ،بـلـغــت 4
في المئة وسط عمليات شراء
رأس ـي ــة واضـ ـح ــة ،ل ـكــن تــراجــع
سـ ـه ــم هـ ـي ــوم ــن سـ ــوفـ ــت أل ـق ــى
بظالله على مؤشر ا لـســوق إذ
تــرا جــع بحوالي  0.8فــي المئة
ليقفل مؤشر السوق الرئيسي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـل ـ ــون األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ك ــذل ــك
مؤشر السوق العام ،واستطاع
مؤشر السوق األول أن يواصل
م ـكــاس ـبــه ل ـل ـج ـل ـســة ال ـس ــادس ــة
على التوالي.
وع ـلــى ال ـطــرف اآلخ ــر ،مــالــت
مــؤ شــرات أ س ــواق دول مجلس
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي إل ـ ــى
اإلق ـ ـفـ ــاالت ال ـح ـم ــراء ف ــي أول ــى

تعامالتها خالل هذا األسبوع،
ً
وك ــان ا لـضـغــط مـضــاعـفــا على
مؤشر ســوق د بــي ،ا لــذي خسر
خالل األسبوع الماضي  3.3في
المئة وواصل خسائره ليخسر
خــال الجلسة األو ل ــى مــن هذا
األ س ـبــوع نـسـبــة فــا قــت  1.5في
المئة ،وتراجع مؤشر أبوظبي
بـشـكــل وا ض ــح بـنـسـبــة  0.7في
الـ ـمـ ـئ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا س ـج ـل ــت ب ـقـيــة
األسـ ـ ــواق ت ــراج ـع ــات م ـح ــدودة
ً
وك ــان ال ـلــون األخ ـضــر حــاضــرا
فـقــط فــي مــؤشــر قـطــر ومــؤشــر
السوق األول الكويتي ،وجاء ت
ه ــذه ال ـت ــراج ـع ــات ب ـض ـغــط مــن
تـ ــراجـ ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط خ ــال
آخ ــر ت ــداوالت ـه ــا ي ــوم الـجـمـعــة
ا لـ ـم ــا ض ــي ،و بـ ـع ــد أن ص ـعــدت
بـنـسـبــة  5ف ــي ال ـم ـئــة تــراجـعــت
هذه المكاسب إلى  2في المئة
وأقفل برنت على مستويات 61
ً
دوالرا بينما اكتفى نايمكس
وهو الخام األميركي الخفيف
ً
بـ  51دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
تـ ـب ــا ي ــن أداء ا لـ ـقـ ـط ــا ع ــات فــي
ت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات ج ـ ـل ـ ـسـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إذ
ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات
هي تأمين بـ  13.2نقطة وعقار
بـ ـ  3.8ن ـقــاط وم ــواد أســاسـيــة بـ
 2.9نقطة والنفط والغاز بـ 2.7
نـقـطــة وخ ــدم ــات مــال ـيــة بـ ـ 0.41
ن ـق ـط ــة و ب ـ ـنـ ــوك بـ ـ ـ  0.29ن ـق ـطــة،
بينما انخفضت مؤشرات ستة
قطاعات كذلك هــي تكنولوجيا
ب ـ  58.2نقطة وا ت ـصــاالت ب ـ 6.6
نـ ـق ــاط و صـ ـن ــا ع ــة بـ ـ ـ  2.9ن ـق ـطــة

و سـلــع ا سـتـهــا كـيــة ب ـ  1.9نقطة
ور ع ــا ي ــة ص ـح ـيــة ب ـ ـ  0.74نـقـطــة
وخ ــدم ــات اس ـت ـهــاك ـيــة ب ـ ـ 0.61
ن ـق ـط ــة ،واسـ ـتـ ـق ــر م ــؤش ــر ق ـطــاع
منافع فقط وبقي دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـه ــم ب ـي ـتــك قــائ ـمــة
األس ـه ــم األك ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
تـ ـ ــداوال تـ ـ ــه  4.3م ــا يـ ـي ــن د يـ ـن ــار
وبتراجع بنسبة  0.48في المئة
ت ــاه س ـهــم وط ـن ــي بـ ـت ــداول 2.1
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وب ـن ـم ــو بـنـسـبــة
 0.36ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ث ــم س ـه ــم بـنــك
ور بــة بـتــداول  2.1مليون دينار

و بــار تـفــاع بنسبة  3.5فــي المئة
ً
ورابـ ـع ــا س ـهــم زي ــن ب ـت ــداول 1.8
مليون دينار وبانخفاض بنسبة
ً
 0.42ف ــي ا ل ـم ـئ ــة وأ خ ـ ـيـ ــرا سـهــم
أجيليتي بتداول  1مليون دينار
وبنمو بنسبة  0.24في المئة.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـه ــم
ً
األ ك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة جـ ـ ــاء أوال س ـهــم
أع ـي ــان إذ ت ـ ــداول بـكـمـيــة بـلـغــت
 10.1ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.27ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،و جـ ـ ــاء ث ــا ن ـيــا
سهم البيت بتداول  9.6ماليين
سـهــم و بــار تـفــاع بنسبة  4.6في

ً
ال ـم ـئ ــة ،وجـ ــاء ث ــال ـث ــا س ـهــم بـنــك
ورب ــة ب ـتــداول  9.2مــايـيــن سهم
و بــار تـفــاع بنسبة  3.5فــي المئة
ً
و جــاء را بـعــا سهم بيتك بتداول
 7ماليين سهم وبتراجع بنسبة
ً
 0.48ف ــي ا ل ـم ـئــة و جـ ــاء خــا م ـســا
سهم اإلثمار بتداول  6.1ماليين
س ـهــم و ب ـن ـمــو بـنـسـبــة  0.36فــي
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ار ت ـف ــا ع ــا س ـهــم ب ــو ب ـي ــان د ق إذ
ار تـ ـف ــع ب ـن ـس ـبــة  33.8ف ــي ا لـمـئــة
تاله سهم م سلطان بنسبة 17.3

فــي ا لـمـئــة ثــم سـهــم إ يـفــا بنسبة
ً
 8.8في المئة ورا بـعــا سهم آبار
ً
بـنـسـبــة  8.5ف ــي ا ل ـم ـئــة وأ خ ـي ــرا
س ـهــم كــو يــت ت بـنـسـبــة  7.7في
المئة.
ً
و كــان أكثر األسهم انخفاضا
سهم األنظمة إذ انخفض بنسبة
 7في المئة تاله سهم يونيكاب
بـنـسـبــة  6.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ث ــم سهم
بيت الطاقة بنسبة  6.4في المئة
ً
ورا بـعــا سهم منازل بنسبة 5.7
ً
ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم كـفـيــك
بنسبة  5.7في المئة.

«وربة» يحاضر عن الحسابات االستثمارية مؤشر دبي يقفل عند أدنى مستوى منذ
والبطاقات االئتمانية بجامعة الكويت
 ...2013وأبو ظبي يتراجع ٪٠.٨
أق ـ ــام ب ـنــك ورب ـ ــة م ـح ــاض ــرة خ ــاص ــة لـطـلـبــة كلية
العلوم اإلداري ــة بجامعة الـكــويــت ،حــول الحسابات
االس ـت ـث ـمــاريــة وال ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـمــان ـيــة ف ــي الـبـنــوك
اإلسالمية ،باستضافة د .سعود الثاقب من الكلية.
قـ َّـد م المحاضرة المدير التنفيذي بالتكليف في
إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في «ورب ــة» ،عيسى
الـقـصــار ،وأعـطــى شــروحــات وافـيــة حــول الحسابات
االستثمارية ،وكيفية العمل بها في البنوك اإلسالمية،
مـبـيـنــا ال ـف ــرق ب ـيــن ح ـســابــات ال ـم ـضــاربــة والــوكــالــة
باالستثمار.
وأوضح الدور الرائد الذي تقوم به تلك البنوك في
تعزيز العمل بالصيرفة اإلسالمية .كما شرح القصار
آلية العمل في حساب وودائع السنبلة في البنك ،مع
بيان التكييف الشرعي لبرنامج الجوائز به.
وبـ َّـيــن الـقـصــار الـفــروقــات الـخــاصــة فــي البطاقات
االئتمانية بين البنوك اإلسالمية والتقليدية ،مشيرا
إلــى األس ــاس الشرعي للرسوم التي يأخذها البنك
مـقــابــل إص ــدار تـلــك الـبـطــاقــات واسـتـخــدامـهــا ،ودور
الهيئة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي في «وربة»
الذي تقوم به لمراقبة التزام البنك بأحكام الشريعة
اإلسالمية.

أسعار صرف العمالت العالمية

عيسى القصار
وفي ختام المحاضرة ،شكر د .الثاقب بنك وربة
على حرصه الدائم واهتمامه بتثقيف الطلبة حول
م ــوض ــوع ال ـم ـع ــام ــات ال ـمــال ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة ،مــؤكــدا
أهـمـيــة نـهــل الـعـلــم مــن أص ـحــاب الـخـبــرة والـتـجــربــة،
إل ث ــراء العملية التعليمية ل ــدى طلبة ا لـجــا مـعــة في
التخصصات ذات العالقة.

واص ــل س ــوق دب ــي الـمــالــي
االنـ ـخـ ـف ــاض الـ ـ ـح ـ ــاد ،وأقـ ـف ــل
مجددا عند أدنى مستوياته
م ـن ــذ ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي ل ـعــام
 ،2013حـ ـي ــث تـ ــرا جـ ــع أ م ــس
 1.15فــي المئة عند 2550.5
نـ ـقـ ـط ــة ،وب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت ب ـل ـغــت
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا اإل جـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة 244
مليون درهم.
و م ـ ــن أ ص ـ ــل  35ش ــر ك ــة تــم
ت ـ ــداول أس ـه ـم ـهــا ،انـخـفـضــت
أ سـ ـ ـه ـ ــم  22شـ ـ ــر كـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا
ار تـ ـفـ ـع ــت أ سـ ـه ــم  9ش ــر ك ــات،
وبقيت  4على ثبات.
وت ـ ــذب ـ ــذب سـ ـه ــم االت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل كـ ـبـ ـي ــر
ب ـ ـيـ ــن ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع قـ ـ ـ ــوي بـ ــدايـ ــة
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ح ــاد
ف ــي مـنـتـصـفـهــا ،لـيـقـفــل عـلــى

ارتفاع بنسبة  1.3في المئة
عند  0.470درهم ،وبتداوالت
بـلـغــت  150مـلـيــون سـهــم ،تم
إج ـ ــراء ج ــزء ك ـب ـيــر م ـن ـهــا فــي
بداية الجلسة.
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـهـ ـ ــم إع ـ ـ ـمـ ـ ــار
الـعـقــاريــة االن ـخ ـفــاض ،حيث
أقفل على تراجع بنسبة 1.9
فــي الـمـئــة عـنــد  4.17دراه ــم،
وبـ ـ ـت ـ ــداوالت ق ـل ـي ـلــة ب ـل ـغــت 5
ماليين سهم.
وان ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــض بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك دب ـ ـ ــي
اإلس ــام ــي  1ف ــي ال ـم ـئــة عـنــد
 5.13درا ه ـ ـ ــم ،ك ـم ــا ا نـخـفــض
سهم ديار بنحو  6في المئة
عند  0.357درهم.
وأقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــوق أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة مـنـخـفـضــا
ب ـن ـس ـبــة  0.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة عـنــد

مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ى  4 8 3 6ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،
وبـ ـ ـت ـ ــداوالت ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
اإلجمالية  138مليون درهم.
وتـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق سـ ـلـ ـب ــا
بـتــراجــع بـنــك أبــوظـبــي األول
بــأ ك ـثــر م ــن  1ف ــي ا ل ـم ـئــة عند
 13.92در هـمــا ،كما انخفض
س ـ ـهـ ــم ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
بنحو  1في المئة عند 16.78
درهما.
وأب ـ ــرز األسـ ـه ــم الـمــرتـفـعــة
س ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف أب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي
اإل س ــا م ــي ا ل ـمــر ت ـفــع  3.6فــي
المئة عند  4.00دراهم.

«زين» تشارك في مؤتمر «إنترنت األشياء :قيادة
مستقبل الكويت الرقمي»

استعرضت استراتيجيتها الرقمية وأكدت شراكتها في رؤية «كويت جديدة »2035
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أسعار المعادن الثمينة والنفط

شاركت شركة «زين» في مؤتمر «إنترنت
األش ـيــاء :قـيــادة مستقبل الـكــويــت الرقمي»
ّ
ا ل ـ ــذي نــظ ـم ـتــه ش ــر ك ــة «»Oliver Wyman
ب ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع مـ ـجـ ـل ــة «Bloomberg
 »Businessweekالشرق األوســط ،وذلك في
فندق جميرا بحضور نخبة من مسؤولي
القطاعين العام والخاص في الكويت.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي أمس،
إن أعـمــال المؤتمر شـهــدت حـضــور رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للهيئة
ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت وت ـق ـن ـيــة الـمـعـلــومــات
م .ســالــم األذي ـنــة ،والـمــديــر الـعــام لمؤسسة
الموانئ الكويتية الشيخ يوسف الصباح،
والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات قـ ـص ــي الـ ـشـ ـط ــي ،وال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للتكنولوجيا فــي ز ي ــن الكويت
ّ
نواف الغربللي ،والرئيس التنفيذي لألعمال
والـحـلــول فــي زيــن الـكــويــت حمد ال ـمــرزوق،
إضافة إلى العديد من المسؤولين والخبراء
وال ـ ُـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فـ ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
وأضــافــت «زي ــن» أن ُمـشــاركـتـهــا فــي هــذا
ُ ّ
المؤتمر أتت لتسلط الضوء على تجربتها
ّ
الـ ــرائـ ــدة ف ــي دفـ ــع ع ـج ـلــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
فــي الـكــويــت مــن خ ــال تمكين ح ـيــاة ذكية
وقطاعات أعمال ذات كفاءة عالية بصفتها
أح ـ ــد أكـ ـب ــر م ـ ـ ـ ـ ّ
ـزودي االتـ ـ ـص ـ ــاالت الــرق ـم ـيــة
المتكاملة على مستوى المنطقة ،فالشركة
ً
ً
ت ـع ـت ـبــر ن ـف ـس ـهــا ش ــري ـك ــا فـ ـ ّـعـ ــاال ف ــي صـنــع
مستقبل الحياة الذكية في الكويت.
وفي الكلمة االفتتاحية ألعمال المؤتمر،
قــال الغربللي ،إن «الـتــأثـيــرات الناجمة عن
عملية التحول الرقمي شملت العديد من
الصناعات والقطاعات ،ال صناعة االتصاالت
ف ـح ـســب ،إذ ام ـت ــد تــأث ـيــرهــا إلـ ــى ق ـطــاعــات
الصحة والتمويل والتعليم وغيرها».
وأض ــاف الغربللي أن «اسـتـخــدام أحــدث
تـقـنـيــات إنـتــرنــت األش ـي ــاء  IoTال ـتــي تربط

ً
الغربللي متحدثا خالل المؤتمر
األجهزة اإللكترونية بعضها ببعض ،ساهم
في توفير أفضلية غير مسبوقة من ناحية
الـســرعــة وال ـك ـفــاء ة التشغيلية ،لــذلــك نحن
ال ـيــوم يمكننا رؤي ــة الـعــديــد مــن الـشــركــات
التي فشلت بسبب عدم مواكبتها للتغيرات
المصاحبة لعملية التحول الرقمي».
ّ
التحول
وأوض ــح أن «وقــع تأثير عملية
الرقمي لم تطل الشركات فحسب ،بل امتدت
ّ
لتؤثر على ُمــدن ودول بأكملها ،وهــذا هو
محور استراتيجية التحول الرقمي لدينا
في زين في الوقت الحالي».
ً
وتابع« :اننا في زين نعتبر أنفسنا شريكا
ً
رئيسيا فــي تحقيق أ ه ــداف خطة التنمية
ّ
لدولة الكويت المنبثقة عن تصور سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد لرؤية «كويت
جديدة  ،2035ونتطلع إلى ُمشاركة القطاع
الـعــام فــي تنفيذ هــذا ال ـهــدف ،والمساهمة
في تحقيق الركائز السبع الرئيسية التي
وضـعـتـهــا رؤي ــة ال ـكــويــت لـتـعــزيــز التنمية
االقـتـصــاديــة والـتـنــوع الــرقـمــي عـبــر تقديم
أحدث حلولنا المبتكرة في مجاالت تمكين
حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاعات أعمال
ذات كفاءة عالية».
مــن ناحيته ،قــال ال ـمــرزوق ،إن «تقنيات

المرزوق خالل الجلسة النقاشية
إنترنت األشياء  IoTانتسبت أهمية كبيرة
التي تمر
مع تزايد وتيرة الثورة الرقميةّ ،
بـهــا ال ـشــركــات ح ــول ال ـعــالــم ،إذ تــوفــر هــذه
التقنيات مجموعة واسعة من التطبيقات
الـتــي تعتمد عـلــى حـلــول إنـتــرنــت األشـيــاء
ل ـت ـطــويــر أدوات ج ــدي ــدة ت ـســاهــم بـتـعــزيــز
مستوى الخدمات المقدمة من قبل الهيئات
والشركات في القطاعين العام والخاص».
وأضاف المرزوق أنه «مع سرعة التطور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،ت ـغ ـيــرت مـ ـع ــدالت تـقـنـيــات
اإلنـتــاجـيــة المستخدمة فــي الـشــركــات ،لــذا
فنحن فــي زي ــن مـلـتــزمــون بــاالسـتـثـمــار في
مجاالت إنترنت األشياء لتوفير تقنياتها
وأحــدث حلولها ُ
المبتكرة لكل من القطاع
الحكومي ومجتمع األعمال في الكويت».
وكشف أن رحلة «زين» بدأت نحو التحول
الــرق ـمــي ُم ـنــذ ف ـت ــرة ،وك ــان ــت أولـ ــى ثـمــارهــا
مشاركتنا للقطاع العام في تنفيذ مشروع
ّ
العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء،
وفــي مطلع العام الحالي ،أطلقنا عالمتنا
الـتـجــاريــة الـجــديــدة تحت اســم ،Zain LIFE
وهي محفظة خدمات رقمية مرنة تتضمن
خــدمــات مـتـعــددة ومبتكرة للمساهمة في
صـنــع المستقبل الــرقـمــي والـحـيــاة الذكية

ً
لقطاعي األفــراد واألعـمــال ،وذلــك استكماال
لـ ــريـ ــادة زي ـ ــن فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي وف ــي
المنطقة».
ووفق توقعات شركة «،»Oliver Wyman
من المتوقع زيــادة عــدد األجهزة المتصلة
باإلنترنت عالميا إلى ما بين  50و 100مليار
جهاز بحلول عــام  ،2020بارتفاع ملحوظ
عــن  15مليار جـهــاز عــام  ،2014وستشكل
هذه األجهزة المتصلة ،بما فيها السيارات
ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وأجهزة
ً
ضبط نبضات القلب ،جزءا من قطاع إنترنت
األشياء الناشئ الذي تبلغ قيمته مليارات
ً
الدوالرات ،كما ستسهم هذه األجهزة أيضا
في توفير كميات كبيرة من البيانات التي
ستساعد ،عبر تحليلها ومعالجتها ،في
إحداث تطورات هائلة لألنظمة والخدمات
نـظــرا لما ستقدمه مــن معلومات متعمقة
وقيمة.
ويشهد قطاع إنترنت األشياء في منطقة
ً
دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ت ـط ــورا
ً
ســريــع ال ــوت ـي ــرة ،ت ــزام ـن ــا م ــع ق ـيــام الـعــديــد
مــن شــركــات االت ـص ــاالت بــاسـتـبــدال البنية
التحتية التقليدية بأحدث خدمات الجيل
الــرابــع واإلن ـتــرنــت عـبــر األل ـيــاف البصرية،
كما وصلت شركات االتصاالت في المنطقة
ً
أيـ ـض ــا إل ـ ــى م ــراح ــل م ـت ـقــدمــة م ــن ت ـج ــارب
تكنولوجيا الجيل الخامس ،والتي ستؤدي
ً
ً
دورا محوريا في تمكين تكنولوجيا إنترنت
األشياء.
ً
ً
وتـعـتـبــر زي ــن نفسها شــريـكــا ف ـ ّـع ــاال في
صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت،
من خالل تمكين المجتمع وتطويع تطبيقات
التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت األشياء
والذكاء االصطناعي والمدن الذكية وغيرها،
مما دفعها للمشاركة في هذا المؤتمر لكي
ُ
تعزز من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ــداف
التنموية المختلفة للدولة.
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ً
الناهض :المضي قدما في رحلة التحول إلى الرقمية
تقدم قاعة ًالزهراء المصرفية
ً
جيال جديدا من الخدمات
المصرفية التي من شأنها
تلبية تطلعات العمالء وتفوق
توقعاتهم.

افتتح بيت التمويل الكويتي "بيتك" قاعة
الزهراء المصرفية الخاصة بشرائح عمالء
"التميز" و"ا ل ــرواد" ،ضمن إ طــار رؤ يــة البنك
في تقديم أفضل الخدمات المصرفية وعلى
أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز
لـعـمــاء تـلــك الـشــريـحـتـيــن ،مــع الـتــأكـيــد على
االه ـت ـمــام بـجـمـيــع ال ـشــرائــح بـشـكــل م ـتــوازن
ومناسب لطبيعة كل شريحة.
وقـ ـ ــال "بـ ـيـ ـت ــك" فـ ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ت ــأت ــي ض ـم ــن جـ ـه ــوده ف ــي ت ـقــديــم
جـيــل جــديــد مــن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،عبر
التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة
بما يلبي تطلعات العمالء ،ويعكس مكانة
ً
"بيتك" الرائدة عالميا .
ً
وتـ ـق ــدم ق ــاع ــة الـ ــزهـ ــراء ال ـم ـصــرف ـيــة ج ـيــا
ً
ج ــدي ــدا م ــن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ال ـتــي من
ش ــأن ـه ــا ت ـل ـب ـيــة ت ـط ـل ـع ــات الـ ـعـ ـم ــاء وت ـف ــوق
توقعاتهم.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة م ــازن ال ـنــاهــض" :إن
اف ـت ـت ــاح ق ــاع ــة الـ ــزهـ ــراء ال ـم ـصــرف ـيــة يـعـتـبــر
ً
ً
إنـ ـ ـج ـ ــازا جـ ــديـ ــدا فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة خــدمــة
ال ـع ـم ــاء ،ف ــي ح ـيــن ي ــواص ــل "ب ـي ـت ــك" تـقــديــم
أ فـضــل ا لـخــد مــات والمنتجات المبتكرة في

أم ــاك ــن مـخـتـلـفــة ،م ــع الـسـعــي الـمـسـتـمــر إلــى
تحسينها وتطوير شبكة الفروع ،لترسيخ
الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـب ـن ــك ال ـم ـس ـت ـم ــر فـ ــي ن ـه ــج ت ـقــديــم
أفـضــل الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـمـتــوافـقــة مع
المعايير العالمية في الجودة والتميز ،كذلك
ً
المضي قدما في استراتيجية تبني وتنمية
الـ ـخ ــدم ــات ال ـع ـص ــري ــة ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـت ـق ـن ـيــة
الحديثة".
ً
وأك ـ ــد ال ـن ــاه ــض ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا فــي
ً
رحـلــة الـتـحــول الــى الــرقـمـيــة ،مـشـيــرا إلــى أن
ً
"بيتك" قطع أشواطا كبيرة في تعزيز تجربة
العميل ،مما ساهم في تعزيز مستوى ثقة
العمالء ووالئهم لـ"بيتك".
ً
ً
ون ـ ـ ــوه بـ ـ ــأن ال ـ ـفـ ــرع يـ ـض ــم قـ ـسـ ـم ــا خ ــاص ــا
للسيدات ،كميزة تنافسية للبنك ولتوفير
خصوصية أكبر لعميالت "بيتك" ،مع التأكيد
على تطبيق البراعة المهنية في التواصل
م ــع ال ـع ـمــاء واالب ـت ـك ــار ف ــي ط ــرح ال ـخــدمــات
وا لـمـنـتـجــات عـبــر شبكة ف ــروع منتشرة في
مختلف أنحاء الكويت ،كذلك االلتزام التام
ب ــأح ـك ــام ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة وال ـض ــواب ــط
الرقابية وفق فلسفة عمل ترتكز على التميز
في العمل المصرفي وخدمة العميل.
يــذكــر أن افـتـتــاح قــاعــة ال ــزه ــراء ج ــاء بعد

مازن الناهض ووليد مندني مع بعض الضيوف خالل االفتتاح
النجاح الكبير لمفهوم القاعات المصرفية
ا لــذي طبقه "بيتك" على أ كـثــر مــن فــرع ،مثل
ق ــاع ــة ال ـع ــدي ـل ـي ــة ،وق ــاع ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـســالــم

« »Ooredooتطرح مجموعة من الخدمات
التكنولوجية لعمالئها

ال ـم ـصــرف ـيــة ،ول ـق ــي ذلـ ــك إشـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة مــن
العمالء ،في حين يواصل "بيتك" نهج تقديم
معايير أعلى في تجربة العميل المصرفية

مــع منحهم أكـثــر الـخــدمــات تـطــورا وكـفــاء ة،
ً
وقريبا  ،سيكشف بيتك" عن افتتاح قاعات
مصرفية جديدة.

 VIVAتستقبل طلبة «الخليج»

آل ثاني :إنجاز تاريخي للكويت وقطاع االتصاالت في البالد
بعد أي ــام قليلة مــن إعــانـهــا طــرح خدمة
الشريحة اإللكترونية  eSIMللمرة األو لــى
ً
في الكويت وحصريا على Apple Watch-
 Series4 GPS + Cellularالـجــديــدة ،أعلنت
ً
ً
 "Ooredooالكويت" تحقيقها نجاحا مميزا
ً
مـقــدمــة وب ـكــل فـخــر ل ــدول ــة ال ـكــويــت إن ـج ــازا
غير مسبوق يضاف إلــى رصيد الـبــاد في
مسيرتها نحو الـتـحــول الــرقـمــي ،إذ جــاء ت
الـكــويــت مــن بـيــن  23دول ــة فـقــط الـتــي توفر
ً
ساعة  Appleالجديدة مع  eSIMوحصريا
عــن طــريــق شــركــة " "Ooredooفــي الـكــويــت،
ً
كـمــا سجلت الـشــركــة إن ـج ــازا آخ ــر إذ تطرح
ً
ه ــذه ال ـخــدمــة ح ـصــريــا م ــع مـشـغــل آخ ــر في
الخليج فقط.
وحـ ـ ــول هـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ،أعـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي فــي " Ooredooالـكــويــت" الشيخ
م ـح ـم ــد بـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه آل ث ــان ــي عـ ــن ف ـخــره
ً
وسعادته بهذا اإلنجاز ،قائال " :إننا فخورون
ً
جـ ــدا ون ـحــن ن ــرى خـطـطـنــا وج ـه ــود جميع
العاملين فــي الـشــركــة تـتــوج الـيــوم بنتائج
طيبة نفتخر بـهــا ونـقــدمـهــا هــديــة للكويت
ول ـج ـم ـيــع ع ـمــائ ـنــا .واخ ـت ـي ــارن ــا واخ ـت ـيــار
الكويت من بين قائمة الدول التي تمنح هذه
ً
األول ـيــة مــن قبل شــركــة  Appleيعد إنـجــازا
ً
تــاريـخـيــا لـلـكــويــت ولـقـطــاع االت ـص ــاالت في
الكويت".

محمد آل ثاني

مجبل األيوب

وأضاف آل ثاني" ،إننا ندعم استراتيجية
الدولة والرؤية السامية لكويت  – 2035كويت
جديدة ،والتي ترتكز وبشكل أساسي على
التحول الرقمي وتعزيز تقنية المعلومات،
وإن ـج ــازن ــا ال ـي ــوم ف ــي " "Ooredooودورن ــا
كقطاع خاص ،هو دليل على سعينا ودعمنا
لهذه االستراتيجية وتعزيز مكانة الكويت
على خريطة العالم واالسـتـمــرار فــي تقديم
كل جديد في عالم االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات".

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،لـ ـف ــت مـ ــد يـ ــر أول إدارة
اال ت ـ ـصـ ــال ا ل ـم ــؤ س ـس ــي فـ ــي "Ooredoo
الكويت" مجبل األيوب إلى اإلقبال الكبير
مــن الـعـمــاء مـنــذ يــوم الـجـمـعــة الـمــاضــي
على شراء Apple Watch-Series4 GPS
ً
 + Cellularالجديدة ،قائال ،إن عدة فروع
ً
وخ ـصــوصــا ال ـم ـطــار واألف ـن ـي ــوز شـهــدت
ً
ً
إق ـ ـبـ ــاال ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـع ـم ــاء ك ــذل ــك عـلــى
مــوقـعـنــا اإللـكـتــرونــي إذ ح ــرص الـعـمــاء
على اقتناء الساعة الجديدة واالستفادة

«التجاري» يجري السحب على حساب
النجمة األسبوعي
أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري الـسـحــب
األسـ ـب ــوع ــي ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة،
ضمن برنامج سحوبات النجمة على
جائزة  5000دينار .وكانت الجائزة من
نصيب الشيخة منيرة حمد الصباح.
وتــم إج ــراء السحب بحضور لطيفة
الجيعان ،ممثلة عــن وزارة التجارة
والصناعة.
وأوضــح البنك أن جوائز "النجمة"
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـ ـم ـ ـيـ ــزة بـ ـحـ ـج ــم م ـب ــال ــغ
الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها
ط ــوال الـسـنــة ،الفـتــا إل ــى أن ــه ستكون
هناك جــوائــز أسبوعية بقيمة 5000
دينار ،وشهرية بقيمة  20.000دينار،
وجائزة نصف سنوية بنصف مليون
دي ـنــار ،إضــافــة إل ــى الـجــائــزة الكبرى
التي سيقام عليها السحب في يناير
 ،2019وهــي  1.500.000ديـنــار ،وهي
الجائزة النقدية األكبر سنويا ،ليس
فقط على مستوى الـكــويــت ،بــل على
مستوى العالم.
وعـ ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـس ــاب الـنـجـمــة،
والتأهل لــدخــول السحوبات والفوز
بــال ـجــوائــز الـقـيـمــة ،كـشــف الـبـنــك أنــه
يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 100
دي ـنــار ،ويـجــب أن يـكــون فيه مبلغ ال
ي ـقــل ع ــن  500دي ـن ــار ل ــدخ ــول جميع

ال ـس ـحــوبــات عـلــى ك ــل ال ـجــوائــز التي
يقدمها الحساب.
وأض ــاف" :بالنسبة لفرص الفوز،
ف ــإن ــه ك ـل ـم ــا زاد ال ـم ـب ـل ــغ الـمـحـتـفــظ
بـ ــه فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب زادت ف ـ ــرص ف ــوز
العميل ،حيث إن كل  25دينارا توفر
فــرصــة واح ــدة لـلـفــوز ،فضال المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ
يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بـطــاقــة سحب
آل ـ ـ ـ ــي ،وي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـم ــان ب ـض ـم ــان ال ـح ـس ــاب،
كذلك الحصول على جميع الخدمات
المصرفية من البنك".

«برقان» يعلن فائزي سحب «يومي»
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في
السحوبات اليومية على حساب "يومي"،
وفـ ــاز ك ــل واحـ ــد مـنـهــم ب ـجــائــزة 5.000
د.ك ،وك ــان الـحــظ فــي ه ــذه السحوبات
من نصيب:
م ـ ــؤم ـ ــن م ـ ــدن ـ ــي مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ،أحـ ـم ــد
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـس ــال ــم ،م ـح ـم ــد صــالــح
الشرهان ،نرجس عباس جاسم ،سارة
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه و/أو ع ــال ـي ــة مـحـمــد
عبدالله.
ويــوفــر "ب ــرق ــان" سحبا رب ــع سنوي
ل ــ"يــومــي" للفوز بـجــائــزة نقدية بقيمة
 125.000د.ك .ول ـل ـتــأهــل لـلـسـحــوبــات
رب ــع السنوية يتعين على الـعـمــاء أال
يقل رصيدهم عن  500د.ك مدة شهرين

كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل 10
د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500د.ك فما
فوق ،فسيكون صاحب الحساب مؤهال
للدخول في كل من السحوبات اليومية
وربع السنوية.

من تفعيل خدمة  eSIMفقط على شبكة
"."Ooredoo
وأضاف األيوب " :اليوم ،نفتخر بأننا من
الشركات القليلة في العالم التي توفر هذه
الخدمة مع ساعات  Appleالجديدة ،وكنا
ّ
السباقين كذلك في تجربة خدمة الشريحة
اإللـكـتــرونـيــة  eSIMمـنــذ سبتمبر مــن هــذا
ال ـعــام وتــواص ـلــت إن ـجــازات ـنــا لـطــرحـهــا في
السوق الكويتي ولجميع العمالء في أكتوبر
الماضي واليوم نفتخر بإنجاز آخر نقدمه
لعمالئنا في الكويت ،وذلك اإلنجاز هو إهداء
لكل عمالئنا اليوم ،والذين نعدهم بتقديم
أحــدث االبتكارات في عالم األجهزة الذكية
وآخر ما تتوصل له تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات في العالم".
وط ــرح ــت ال ـســاعــة ال ـجــديــدة م ــن أب ــل مع
خدمة  eSIMحصريا من " "Ooredooفي عدد
من أفرعها منذ يوم الجمعة الماضي حيث
يمكن للعميل تفعيل الخدمة على ساعته
مــن نفس رقــم اشـتــراكــه ،وتلقي المكالمات
واالتصاالت.
وتعمل هذه الخدمة على جميع إصدارات
اآليفون  6وما بعده على نظام ،iOS.12.1.1
وهــي مـتــوفــرة كــذلــك للعمالء مــن مشتركي
الدفع السابق واآلجل .وتتوفر خدمة eSIM
ً
مجانا للعمالء مدة  6أشهر.

لقطة جماعية خالل الزيارة
ض ـمــن إطـ ــار ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ش ــرك ــة االت ـص ــاالت
الكويتية  ،VIVAوالقطاع التعليمي والتربوي ،قام
طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – قسم
علوم الكمبيوتر (الشبكات) ،بإشراف د .إسراء عمران،
بزيارة المبنى الرئيسي لـ VIVAفي برج أولمبيا.
وقــال مدير إدارة اتـصــاالت الشركات في ،VIVA
ً
عبدالرزاق العيسى" :نحرص دائما في  VIVAعلى
دعم ومساندة القطاع التعليمي وطلبة الكويت في
الداخل والخارج ،بمختلف االختصاصات ،تنفيذا
لبرنامجنا للمسؤولية االجتماعية ،إليماننا بأنهم
عماد الوطن ومستقبله".
وتابع" :زيــارة قسم علوم الكمبيوتر في جامعة
الخليج نالت اهتمام قطاع التكنولوجيا لدى ،VIVA
حيث وضــع موظفو هــذا الـقـطــاع جميع خبراتهم

ُّ
تصرف الطلبة ،الطالعهم عن كثب على العمل
في
الميداني في مجال التكنولوجيا".
وجـ ــال الـطـلـبــة ع ـلــى ب ـعــض اإلدارات واألق ـس ــام
والسيرفرات واألجهزة في  ،VIVAفضال عن زيارة
مــواقــع وأبـ ــراج الـشــركــة الـخــارجـيــة ،وت ــم تعريفهم
ع ـلــى  VIVAومـنـتـجــاتـهــا وخــدمــات ـهــا الـحـصــريــة،
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـمـتـبـعــة لـلـتـكـنــولــوجـيــا ونـظــم
المعلومات.
وقـ َّـدم فريق عمل قطاع التكنولوجيا في VIVA
من مختلف األقسام ،شرحا أمام الطلبة عن القطاع،
والتخصصات ،وعدد الموظفين ،ودور تكنولوجيا
ونظم المعلومات في دعم استراتيجية  ،VIVAكما
تطرق للنظم المعلوماتية المستخدمة لدعم بعض
اإلجراءات.

«المركز» ينظم ورشة عمل حول «التكنولوجيا المالية الحديثة»
ً
نظم المركز المالي الكويتي "المركز" أخيرا ورشة
عمل مبنية على دراســات حــاالت لقادة فرق عمله
وموظفيه حول "التكنولوجيا المالية الحديثة" في
فندق جي دبليو ماريوت  -الكويت ،قدمها بوسكي
سابرامانيان ،رئيس القسم الرقمي في شركة أيوا
ميديا ،وأدار فيها الجلسات التفاعلية ،وعرض فيها
تحليالته حول أحدث االتجاهات العالمية في مجال
التكنولوجيا المالية ،مع التركيز على مجالي إدارة
األصول والخدمات المصرفية االستثمارية.
وقــال "المركز" في بيان أمــس ،إن ورشــة العمل
هدفت إلى تعزيز مكانة "المركز" كشركة رائدة في
تحقيق نقالت نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم
االبتكار في مجال الخدمات المالية لتحقيق النمو
المستدام عبر إثراء تجربة العمالء وإطالق منتجات
استثمارية مبتكرة وتعزيز كفاءة العمليات.
وعلى مدى يومين ،قام قادة فرق عمل "المركز"
باكتشاف االتـجــاهــات العالمية واإلقليمية حول
دور التكنولوجيا المالية في تشجيع االبتكار في
المنتجات االستثمارية وخدمة العمالء.
وساهمت الجلسات النقاشية المتعددة في إلهام
الحضور وإثارة األفكار حول كيفية تعزيز "المركز"

لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل
لعقلية االبتكار على أكمل وجــه ،وسبل مواجهة
التحديات التي قد تعوق عملية تبني التغيير.
وقال مناف الهاجري الرئيس التنفيذي "للمركز"
إن ورشة العمل ،التي استمرت يومين ،تعكس حرص
"المركز" المستمر على االبتكار القائم على تطبيق

التكنولوجيا ،واالستمرار في البناء على نجاحاته
في إطالق المنتجات واألدوات االستثمارية المبتكرة
عبر مسيرته ،ولم تساهم هذه المنتجات المبتكرة
في تحقيق التطور في القطاع المالي في الكويت
ً
فحسب ،بل ساهمت أيضا في تعزيز بيئة شاملة

للتطور التكنولوجي بين الشركات الكويتية ورواد
األعمال.
وأضاف الهاجري ،أن "توجهنا لتطبيق التكنولوجيا
المالية يتركز على ثــاثــة م ـحــاور ،متابعة النماذج
التكنولوجية المتطورة عن كثب ،وتقييم تأثيرها من
حيث خلق قيمة مضافة "للمركز" ،والتركيز على سبل
تطبيقها بنجاح".
وذكر أنه مع تسهيل التكنولوجيا المالية في الوقت
الحالي إلمكانية الوصول إلى العديد من الفرص (مثل
الذكاء االصطناعي والبلوك تشين) ،فإن "المركز" بمكانة
جيدة تمكنه من االرتقاء على منحنى التعلم واالستمرار
في رحلته الرقمية ،ليس فقط ليصبح الشركة األكثر
ثقة في مجال إدارة األصــول والخدمات االستثمارية
ً
ً
المصرفية في الكويت ،بل أيضا واألكثر ابتكارا.
ً
ً
واتخذت ورشة العمل طابعا عمليا يغطي البيئة
الرقمية كاملة ،مع إتاحة النقاشات حول المشهد العام
للتكنولوجيا المالية العالمية الحديثة ،واالتجاهات
الرقمية في إدارة الثروات ،والتكنولوجيا في المجال
العقاري ،والتحديات في مجال إشراك العمالء ،وعمليات
تطوير المنتجات الجديدة ،ومفهوم تجربة العميل.

«كواليتي نت» شاركت في مؤتمر التحول الرقمي
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة "ك ــوال ـي ـت ــي ن ـ ــت" ال ـ ـمـ ــزود األول
لتكنولوجيا المعلومات واالتـصــاالت في الكويت
مـشــاركـتـهــا فــي مــؤتـمــر الـتـحــول الــرقـمــي الكويتي
ال ــذي عـقــد يــومــي  ٢٨و ٢٩نوفمبر الـمــاضــي تحت
رعاية المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات ( )CAITقصي الشطي.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـي ــان أم ـ ــس ،إن ــه ت ــم خــال
مشاركتها في هذا المؤتمر اإلعالن عن الشراكة مع
شركة "ألتيتيود سوفتوير" Altitude Software
وإطالق أحدث إصداراتها من مجموعة إدارة التفاعل
مع العمالء "ألتيتيود إكسبريدينغ " الحائزة جوائز
تساعد مراكز االتصال الفعالة Altitude Experience
على تنفيذ استراتيجيات األعمال في الوقت الفعلي
وتقديم أقصى قيمة في مجموعة كبيرة من حاالت
التشغيل ،إذ تجلب االبتكارات المهمة من السوق
لــدعــم خــدمــة الـعـمــاء مــن الـجـيــل الـتــالــي ،وحـمــات
األعمال الذكية وأدوات إدارة مركز االتصال المتقدمة
ومشاركة العمالء الرقمية.
وستقدم شركة  Altitude Softwareحلول مراكز
االتصال الفعالة Altitude Experience Proactive

صورة جماعية في جناح كواليتي نت أثناء استقبال قصي الشطي
والمعنية بمعالجة جميع تفاعالت العمالء ويوحد
جميع نقاط االتصال في جميع أنحاء المؤسسة.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي للقطاع الـتـجــاري في
"ك ــوال ـي ـت ــي نـ ــت" ع ـي ـســى ال ـك ــوه ـج ــي ،إن األغـلـبـيــة
الـعـظـمــى م ــن م ــراك ــز االتـ ـص ــال ف ــي ال ـكــويــت ال ـيــوم
ً
داخلية ،خصوصا تلك المنظمات غير الراغبة في
االسـتـعــانــة بـمـصــادر خــارجـيــة لـعــاقــات عمالئها

وتفضل باالحتفاظ بالسيطرة عليها مع عدم إدارة
ً
مركز االتصال ،مشيرا إلى أن من الممكن أن يساعدنا
حلنا المستند إلى الحوسبة السحابية بشكل كبير
على مساعدة هذه األنواع من المؤسسات وتقديم
نفس نوعية الخدمة واألداء والسيطرة على عالقات
العمالء.
وذكر الكوهجي ،أن خبرات "كواليتي نت" في كل

من تكنولوجيا المعلومات واالتـصــاالت الهاتفية
إضافة إلــى خبرتنا في مركز البيانات تسمح لنا
بإتقان جميع مكونات هذا العرض.
وأكد أنه في حال اعتماد الحكومة الكويتية على
التحول الرقمي على مستوى عام ،فإنه سيساعدها
على الدفع للتنوع االقتصادي وخلق فــرص عمل
ً
جديدة ،مبينا أن ذلك سيعمل على تنمية مختلف
الخدمات الحكومية االلكترونية مما يجعل اقتصاد
الكويت أكثر قوة وقدرة على المنافسة مع مختلف
أنـظـمــة االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي ،ألن ال ـت ـحــول الــرقـمــي
الحديث بات من أهم ما تعتمد عليه مختلف الدول
الحديثة.
ً
ً
وأفــاد بــأن التحول الرقمي يعتبر محورا ماليا
ً
ً
ً
ّ
وثقافيا وسياسيا مهما للدولة ،يمكنها من التحول
بفضل االعـتـمــاد عليه إلــى مــركــز إقليمي بــارز في
ً
المنطقة العربية عموما ،وعلى مستوى العالم كله،
إضافة إلى تبني العديد من التقنيات الحديثة ،كذلك
نماذج األعمال ،التي من خاللها يمكن العمل على
رفع عجالت التقدم في مختلف التجارة الرقمية.
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«أوبك» :اتفاق تقليص اإلنتاج يهدف إلى المحافظة
على تحقيق التوازن في سوق النفط
قال رئيس «أوبك» إن دول
المنظمة ال تولي الخالفات
السياسية اي اهتمام ،عندما
يتعلق االمر بالتوازن في
السوق بين العرض والطلب،
األمر الذي ساعدها على الدوام
للتوصل الى حلول عززت دور
«أوبك» الريادي في السوق
النفطية.

أش ــاد رئـيــس منظمة ال ــدول الـمـصــدرة
للنفط (أوبك) وزير النفط اإلماراتي سهيل
المزروعي بقرار المؤتمر الوزاري المشترك
بين «أوبك» والدول الـ  11المنتجة للنفط،
بـشــأن تقليص سـقــف اإلن ـتــاج بــواقــع 1.2
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ،اعـتـبــارا مــن بــدايــة
يناير المقبل ،مدة ستة أشهر.
وق ــال ال ـم ــزروع ــي ،فــي تـصــريــح خــاص
ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن الـ ـمـ ـش ــاورات ب ـيــن منتجي
النفط من داخل المنظمة وخارجها كانت
«صعبة» ،مشيرا الى اإلنجازات الملموسة
ال ـت ــي ت ـح ـق ـقــت خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي فــي
السوق.
وبين أن أسعار النفط شهدت تراجعا
ك ـب ـي ــرا ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،وارت ـف ـع ــت
األس ـعــار خ ــال ال ـعــام الـحــالــي لتصل الــى
مـعــدل  70دوالرا للبرميل بفضل حرص
الفاعلين في السوق النفطية العالمية على
تحقيق التوازن في السوق.
وذكــر الــوزيــر اإلمــاراتــي أنــه حــدد خالل
تسلمه رئاسة المنظمة في يناير الماضي
هــدفـيــن اثـنـيــن ،يتمثل األول فــي تحقيق
التوازن بين العرض والطلب ،بفضل جهود
اللجنة الوزارية المعنية برصد تطورات
الـســوق وجـهــود بقية ال ــدول المنتجة من
خارج المنظمة.
وأضاف أن اإلنجاز الثاني ،الذي تحقق
خالل مدة رئاسته الدورية ،هو اقناع الدول
المنتجة مــن خ ــارج «أوبـ ــك» والمنخرطة
بشكل ايـجــابــي فــي تعزيز االسـتـقــرار في
الـســوق النفطية أن «تستمر فــي التعاون
معنا في المستقبل».

ويقضي االتفاق الذي توصل اليه وزراء
النفط من داخل «أوبك» وخارجها بالتزام
المنظمة بخفض سقف انتاجها بواقع 800
ألــف برميل يوميا ،وأن تخفض كل دولة
عضو انتاجها بنسبة اثنين في المئة من
اجمالي االنـتــاج الحالي لكل دول ــة ،وفقا
لمستوياتها لشهر اكتوبر الماضي.
كما ستقوم الــدول المنتجة من خارج
المنظمة ،وفي مقدمتها روسيا ،بخفض
انـتــاجـهــا بــواقــع  400أل ــف بــرمـيــل يوميا،
اي بنسبة اثنين في المئة من حجم انتاج
كل دولــة ،وفقا لحجم االنتاج خالل شهر
اكتوبر الماضي.
وأوض ــح أن الـســوق النفطية العالمية
التي عرفت تراجعا في األسعار قبل أيام
من انعقاد المؤتمر فوجئت بعقد االتفاق
ب ــاع ـت ـب ــاره م ـســألــة ص ـع ـبــة جـ ــدا وي ـهــدف
لتحقيق الـمــواز نــة المطلوبة فــي السوق
النفطية.
كما ثمن دور كبار المنتجين من داخل
المنظمة وخارجها ،وخاصة وزير النفط
والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح
ونـظـيــره مــن خ ــارج «أوبـ ــك» ،وزي ــر الطاقة
ال ــروس ــي ألـكـسـنــدر ن ــوف ــاك ،ف ــي الـتــوصــل
الــى االتـفــاق ،مشيدا بحرص الفالح على
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـق ــائ ــم بـيــن
المنظمة وشركائها من خارج المنظمة.
وعــن الـخــافــات السياسية بين الــدول
األعضاء في المنظمة ومدى تأثير ذلك على
السوق ،قال رئيس «أوبك» إن دول المنظمة
ال تولي الخالفات السياسية اي اهتمام،
عندما يتعلق االمــر بالتوازن في السوق

بين العرض والطلب ،األمر الذي ساعدها
على الدوام للتوصل الى حلول عززت دور
«أوبك» الريادي في السوق النفطية.
واعتبر أنها المرة األولــى التي تجمع
فـيـهــا «أوبـ ـ ــك» ب ـيــن مــؤت ـمــرهــا والـمــؤتـمــر
المشترك مع الوزراء المنتجين من خارج
المنظمة ،مما ساعد في التوصل الى اتفاق
مرض للسوق ،متوقعا ان تكون  2019سنة
خير في ظل الرئاسة الفنزويلية للمنظمة.
وأكد أهمية المحافظة على االنجاز الذي
تحقق خ ــال ال ـعــام الـحــالــي ،مبينا «انـنــا
استطعنا تحقيق ال ـت ــوازن بـيــن الـعــرض
والطلب عند مستويات السنوات الخمس».
وأعرب المزروعي عن اعتقاده ان االتفاق
بتقليص االنتاج بواقع  1.2مليون برميل

يوميا يهدف بشكل اساسي الى المحافظة
على اساسيات السوق من العرض والطلب.
واس ـت ـع ــرض ال ـمــؤت ـمــر ال ـ ـ ـ ــوزاري عـلــى
ام ـتــداد ثــاثــة أي ــام جملة مــن الـمــواضـيــع،
من بينها تقرير االمين العام والتوصيات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ل ـج ـنــة ال ـم ــراق ـب ــة ال ــوزاري ــة
المشتركة وتقرير اللجنة االقتصادية.
كما استعرض أيضا تـطــورات السوق
النفطية والتوقعات للفترة المتبقية من
عام  2018والعام المقبل ،حيث ناقش وزراء
النفط التوقعات المستقبلية لسوق النفط
والتزايد المستمر لحصة روسيا من النفط.
(فيينا  -كونا)

13

اقتصاد

«التجارة» تعتمد نظام المطابقة
لألنشطة االقتصادية
أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
ً
ً
خــالــد ال ــروض ــان قـ ــرارا وزاريـ ــا اعتمد
بموجبه نظام المطابقة أو المواء مة
لألنشطة االقـتـصــاديــة بالكويت وما
يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف
األنـشـطــة االق ـت ـصــاديــة ب ــدول مجلس
التعاون الخليجي.
وقالت التجارة ،في بيان صحافي
أمــس ،إن المادة األولــى من القرار رقم
 689ل ـعــام  2018تـنــص عـلــى توحيد
تصنيف البيانات االحصائية لألنشطة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ــال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
المستخدمة لتصنيف األمم المتحدة
ً
وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا
مــن شعبة اإلحـصــاء بــاألمــم المتحدة
وم ــا ت ــم االت ـف ــاق عـلـيــه ف ــي إطـ ــار دول
«التعاون».
وأضــافــت أن الـمــادة الثانية نصت

على مراجعة النظام المذكور في المادة
السابقة وإبداء مالحظاتها عليه – إن
وج ــدت – وم ــواط ــن تسكين األنـشـطــة
وف ــق األب ـ ــواب واألقـ ـس ــام المخصصة
ل ــذل ــك ،ك ـمــا ط ـل ـبــت ت ـعــديــل مـسـمـيــات
األنـشـطــة االق ـت ـصــاديــة الـمـعـمــول بها
لتكون مطابقة للمسميات الواردة في
النظام المذكور.
ودعـ ـ ــت ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ذات
العالقة إلى إصدار قرار باألنشطة التي
تـخـضــع لــرقــابـتـهــا يـتـضـمــن ال ـشــروط
وال ـ ـضـ ــوابـ ــط الـ ـخ ــاص ــة بـ ـم ــزاول ــة كــل
نـشــاط وإع ــداد وصــف لألنشطة التي
تخضع لــرقــابـتـهــا وك ــل جـهــة بحسب
اختصاصها كما منحت المادة ذاتها
الـجـهــات الـحـكــومـيــة م ــدة سـتــة أشهر
لتوفيق أوضاع األنشطة االقتصادية
لديها من من تاريخ نشر هذا القرار.

«اتحاد التأمين» ينظم برنامجه
التدريبي «تسوية المطالبات»
بــدأ االتحاد الكويتي للتأمين أمــس برنامجه التدريبي رقــم  ،35بعنوان
«تسوية المطالبات» ،ضمن خطته السنوية التدريبية لعام .2018
ويستمر الـبــرنــامــج إل ــى  13ديسمبر ال ـج ــاري ،بـمـشــاركــة  30مــوظـفــا من
العاملين في شركات التأمين األعضاء باالتحاد ،حيث يقوم االتحاد بدعم
البرامج التدريبية التي ينظمها ماديا ومعنويا ،وبلغ عدد المشاركين في
هذه البرامج  400موظف ،من خالل  35برنامجا.
ويتضمن البرنامج الحالي المبادئ القانونية والمعلومات المرتبطة
بالمطالبات ،وكيفية تكوين مخصص المطالبات ،ودراسة تسوية مطالبات
األشـخــاص ،ودراســة تسوية المطالبات التجارية ،وتوقف العمل ،ودراســة
وتسوية مطالبات المسؤوليات وتقييمها وفحصها وتكوين االحتياطي.

ثقافات
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حوار مع الشاعر قبالن
المصري حول ديوانه
{قطرات وجد} الذي اختار له
القصيدة الموزونة.
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«مهرجان بيروت أند بيوند
الدولي للموسيقى» في
دورته الخامسة 11 ...فرقة
موسيقية مستقلة َّقدمت
ً
أعماال غير مألوفة.

18
مسك وعنبر
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دراسة جديدة كشفت أنه عند انتهى الفنان خالد أمين من
تصوير دوره في مسلسل «ماذا
اإلصابة بالسرطان تكون
األنسجة حتى السليمة مليئة لو؟» ويستعد للمشاركة في
عمل جديد يحمل أسم «إفراج
بمئات الطفرات.
مشروط».

ترشيح رامي مالك للجزء الجديد
من سلسلة «جيمس بوند»

كلوي كاردشيان

مايكل ب .جوردون

محمد منير

صورة كلوي كاردشيان وترو
تحصد  3ماليين إعجاب

فيلم « »Creed IIحقق
إيرادات ضعف ميزانيته

«داف باما» األلمانية تمنح
منير جائزة « األسطورة»

أصبحت ترو طومبسون ابنة نجمة تلفزيون الواقع
كلوي كــاردشـيــان واح ــدة مــن أهــم الــوجــوه على مواقع
التواصل االجتماعي في الفترة األخيرة ،إذ تحرص كلو
بين فترة وأخرى على توثيق أهم اللحظات التي تجمعها
وابنتها من خالل صورة أو فيديو وتشاركه جمهورها.
ً
ونشرت كلوي أخيرا صــورة جديدة على صفحتها
بموقع "إنستغرام" وهي تدلل ابنتها وتقبلها ،وحصدت
الـ ـص ــورة سـلـسـلــة م ــن عـ ـب ــارات اإلش ـ ـ ــادة م ــن م ــرت ــادي
صفحتها ،كما نالت أكثر من  3ماليين إعجاب خالل
يوم واحد فقط.

حقق فيلم " "Creed IIإي ــرادات وصلت إلــى  100مليون
دوالر أميركي حول العالم ،مما يضاهي ضعف ميزانيته.
والفيلم من بطولة مايكل ب .جوردون ،وتيسا طومسون،
وسـيـلـفـسـتــر س ـتــالــونــي ،ودول ـ ــف الن ــدغ ــري ــن ،وف ـلــوريــان
مــون ـت ـي ـنــو ،ووود هـ ــاريـ ــس ،وفـيـلـيـشـيــا رش ـ ـ ــاد ،وراسـ ــل
هورنسبي ،ومايكل بافر ،ومونيكا هاينز ،ودارين فيرارو.
ويدور الجزء الثاني من العمل حول ابن "أبولو كريد"،
أدونيس ،الذي يجسد شخصيته الممثل مايكل بي جوردان،
ً
الذي يخوض صداما ال مفر منه مع ابن المصارع الروسي
إيفان دراغو ،الذي قتل داخل الحلبة.

منحت إدارة جائزة "داف باما" األلمانية الفنان المصري
محمد منير لقب "األسطورة  "2018وذلك للمرة الثانية بعد
أن حصل عليها قبل عامين ،ومن المقرر انطالق فعاليات
حفل التكريم الرسمي في مدينة دبــي ،مساء الجمعة 21
ديسمبر.
وبــذلــك يحافظ منير على هيمنته على هــذه الجائزة
العريقة ،وقــررت إدارة "داف باما" منح هذا اللقب لمنير
ً
تـقــديــرا لـمـشــواره الفني الـحــافــل بــاإلنـجــازات والمستمر
ً
ً
ً
عقودا ،وليخطف بذلك لقبا جديدا ينضم إلى حافظة ألقابه
الفنية.

فيلم «جوي» يفوز بالنجمة الذهبية
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

رامي مالك
بـيـنـمــا ت ــداول ــت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة أن ـب ــاء عن
تــرشــح الـنـجــم األم ـيــركــي رامـ ــي مــالــك لبطولة
النسخة الـ  25من سلسلة الجاسوسية واألكشن
العالمية "جيمس بوند" ،أكدت مصادر أنه يقترب
مــن أن يـكــون الـشــريــر الـجــديــد فــي أح ــدث أج ــزاء
السلسلة ،وأن هناك مـحــاوالت من قبل منتجي
الفيلم لالستعانة بخدمات مالك.
وعلى الرغم من الخبر السعيد ،فــإن مشاركة
مالك في بطولة الجزء الجديد من سلسلة "جيمس
بوند" قد تواجهها عراقيل لتعاقده على الموسم
األخـيــر مــن مسلسله العالمي " "Mr. Robotفي

م ــارس مــن ال ـعــام الـمـقـبــل ،وه ــي الـسـلـسـلــة التي
ً
ً
ً
حققت له نجاحا كبيرا أخيرا بعد فوزه بجائزة
اإليمي عن دوره بالمسلسل.
ً
ً
ً
ً
ويحقق مالك نجاحا عالميا استثنائيا أيضا
بعد فيلمه " "Bohemian Rhapsodyالذي جسد
فيه شخصية النجم البريطاني الراحل فريدي
ميركوري ،ورشــح عنه لجائزة أفضل ممثل في
دور درام ـ ــي بـتــرشـيـحــات "غ ــول ــدن غ ـل ــوب" هــذا
ال ـع ــام ،وس ــط إشـ ــادات واس ـعــة مــن سينمائيين
ً
ً
ونقاد عالميين ،اعتبروا مالك مرشحا رئيسيا
لحفل األوسكار.

عرض الفيلم الوثائقي «Amazing
 »Graceفي 2019

مونيكا بيلوتشي سلمت للمخرجة سودابيه مرتضاي
جائزتها والسعدي أفضل ممثل عن «عينيا»
أسدل الستار ،مساء أمس األول ،على فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان مراكش الدولي
للسينما في المغرب ،الذي شهد تتويج المخرجة النمساوية من أصل إيراني سودابيه مرتضاي
بالجائزة الذهبية عن فيلمها "جوي" الذي يروي قصة شابة نيجيرية وقعت ضحية شبكة لالتجار
بالنساء.
م ـنــح م ـه ــرج ــان م ــراك ــش ال ــدول ــي لـلـسـيـنـمــا في
المغرب ،مساء أمس األول ،جائزة النجمة الذهبية
للمخرجة النمساوية مــن أصــل إيــرانــي سودابيه
مرتضاي عن فيلمها "جوي"في ختام دورته السابعة
عشرة التي حضرها عدد من كبار نجوم السينما
العالمية.
وتسلمت مـخــرجــة الفيلم الـجــائــزة مــن الممثلة
اإليطالية مونيكا بيلوتشي إحدى ضيوف مهرجان
مراكش هذا العام.
ويروي فيلم "جوي" قصة شابة نيجيرية وقعت
ضحية شبكة لالتجار بالنساء أل غ ــراض جنسية
في فيينا.
ومـنــح الـمـهــرجــان ال ــذي افـتـتــح فــي  30نوفمبر،
التونسي نضال السعدي جائزة أفضل ممثل لدوره
في فيلم "عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي ،في حين
حصلت األلـمــانـيــة آن شـفــارتــز عـلــى جــائــزة أفضل
ممثلة عن فيلم "كــل شــيء على ما يــرام" للمخرجة
آفا توربيش.
وم ـن ـح ــت ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ج ــائ ــزت ـه ــا ال ـخــاصــة
لفيلم "عاملة الـغــرف" "ذا تشيمبر ميد" للمخرجة
المكسيكية ليلى أفيليس.
وشـ ـه ــدت ال ـ ـ ــدورة ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة لـلـمـهــرجــان
مشاركة عدد من نجوم السينما بينهم األميركيان
روبرت دي نيرو والمخرج مارتن سكورسيزي.
وخ ـص ــص ال ـم ـه ــرج ــان ح ـفــل ت ـكــريــم لـ ــدي نـيــرو
وسكورسيزي ،كما كرم المخرجة الفرنسية أنييس

جانب من حضور حفل ختام المهرجان

أريثا فرانكلين

فاردا ،وكذلك المخرج المغربي جياللي فرحاتي
ا ل ــذي أ قـيــم حفل تكريم لمجمل مسيرته الفنية
تـخـلـلــه ع ــرض أفـ ــام تـمـثــل "ب ــان ــورام ــا للسينما
المغربية".
وترأس المخرج األميركي جيمس غراي لجنة
تـحـكـيــم ال ـم ـه ــرج ــان ،ال ـت ــي ات ـس ـمــت بــال ـت ـنــوع في
أعـضــائـهــا بينهم الممثلة الـهـنــديــة إيـلـيـنــا ك ــروز،
والسينمائية المغربية تاال حديد ،واللبنانية جوانا
حاجي توما ،والممثلة األميركية داكوتا جونسون،
والمخرجة البريطانية لين رامزي ،والممثل األلماني
دان ـيــال ب ــرول ،والـمـخــرج الـفــرنـســي ل ــوران كانتيه،
والمكسيكي ميشال فرانكو.
وقال كراي ،إن "المنافسة أمر جيد في كرة القدم،
ً
لكنني لست واثقا إن كانت كذلك بالنسبة للسينما"،
قبل أن يدعو المخرجين األربعة عشر المشاركين
في المسابقة الرسمية إلى المنصة وسط تصفيق
الجمهور.
وكــانــت دورة ال ـعــام الـمــاضــي  2017للمهرجان
ألـغـيــت إث ــر م ـغ ــادرة مــديــرتــه ميليتا تــوس ـكــان دو
بالنتييه بعد توليها هذه المهمة مدة  14دورة.
ً
وتتولى دو بالنتييه حاليا دور مستشارة ضمن
اللجنة المنظمة للمهرجان ،بينما أوكلت اإلدارة
الفنية لكريستوف تشيرتشي الذي سبق أن عمل في
منتدى مهرجان برلين بين  2001و.2018
(أ ف ب)

حصلت شركة " "Neonعلى الحقوق الخاصة
ب ـتــوزيــع الـفـيـلــم الــوثــائ ـقــي ""Amazing Grace
لنجمة السول الراحلة أريثا فرانكلين ،الــذي تم
ً
عرضه عالميا ،ضمن مهرجان " "Doc NYCلألفالم
ً
الوثائقية ،إلــى جــانــب عــرضــه أخ ـيــرا بمهرجان
"معهد الفيلم األميركي" في نوفمبر الماضي.
ً
ومن المقرر للشركة الموزعة أن تطرحه تجاريا
ً
مطلع العام المقبل ،وتم عرضه سابقا في عدد
ً
من المحافل السينمائية .ويتضمن الفيلم عددا
ُ
من الصور والفيديوهات ألريثا ،تعرض للمرة
األول ــى ،إلــى جانب عــدد مــن الكواليس الخاصة
بحفالتها الغنائية.

واجه الفيلم العديد من المشاكل خالل السنوات
الماضية ،إذ رفعت أريثا فرانكلين دعوى قضائية
ً
عام  2015طالبت فيها بعدم عرض الفيلم تجاريا
دون موافقتها ،إلى أن وافتها المنية العام الحالي،
ليقرر منتجو الفيلم االستمرار في تصوير الفيلم
ً
وع ــرض ــه ت ـج ــاري ــا ،وس ــط ت ــأك ـي ــدات ال ـعــديــد من
السينمائيين والنقاد العالميين أن الفيلم يتضمن
ً
ً
سحرا خاصا بأريثا.
يذكر أن أريثا فرانكلين وافتها المنية في 16
أغسطس الماضي ،داخــل منزلها في ديترويت،
وكانت تعاني جراء مرض سرطان البنكرياس.

طرح الجزء األخير من «»Avengers
أبريل المقبل

مونيكا بيلوتشي

رو ج ــت الصفحة الرسمية لشركة
" "I Maxالعالمية والمختصة بعرض
األ ع ـم ــال السينمائية ب ـجــودة بالغة
الـ ــدقـ ــة ،ال ـ ـجـ ــزء األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن سـلـسـلــة
األ بـ ـ ـط ـ ــال ا لـ ـخ ــار قـ ـي ــن ""Avengers
ً
ً
اس ـت ـعــدادا لطرحه تـجــاريــا فــي شهر
أبريل المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية صورة
من كواليس الفيلم ،وعلقت عليها" :ال
نستطيع االنتظار للجزء األخير من
سلسلة األفينجرز ،وهل تعلمون أن
الفيلم هو الثاني في هوليوود ،الذي
ً
يتم تصويره كامال بهذه الخاصية،
واألول كان آخر أجزاء السلسلة الذي
عرض في شهر أبريل الماضي".
و طـ ـ ــر حـ ـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة ""Marvel
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــائ ـ ـ ــي الـ ــرس ـ ـمـ ــي
لـلـفـيـلــم ال ـمــرت ـقــب وح ـق ــق نسبة
م ـشــاهــدة تـخـطــت الـ ـ ــ 20مـلـيــون
م ـ ـشـ ــاهـ ــدة خ ـ ـ ــال س ـ ــاع ـ ــات مــن
ط ــرح ــه ،وي ـت ـش ــارك ف ــي بـطــولــة
الفيلم نخبة مــن النجوم وهم
روبرت داوني جونير ،وكريس
ه ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــورث ،وس ـ ـكـ ــارل ـ ـيـ ــت
جوهانسن ،وبول رود ،وآخرون.
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ًّ
ً
ُ
ُ
المصري:
قبالن
يكون حرا ليأتي تعبيره صادقا
أن
الشاعر
على
ً
ّ
• يؤيد النقد األدبي العلمي بعيدا عن التبجيل المبالغ فيه

ً ّ
وقف على المنابر وكتب الشعر ونشر قصائده في وسائل اإلعالم ،فكان لها الصدى الطيب خصوصا أنه عبر معبد
الشعر من خالل القصيدة الموزونة العابقة بحاالت وتجارب خاصة وعامة ،ومسكونة بلحظات انخطاف تستل من
الطفولة عفوية وشفافية في التعبير ،ومن الحب والمرأة نبض حياة ،ومن األرض والوطن نفحة كرامة وحرية.
شاعر ٍّ
ومرب ونقابي وناشط في المنتديات الثقافية ...اختار الشاعر قبالن المصري هذا الوقت بالذات إلصدار ديوانه
األول {قطرات وجد} ،فهو بعدما ًتقاعد ًمن التعليم أراد االنطالق بقوة في رحاب الشعر وها هو في صدد التحضير
لديوانه الثاني الذي يبصر النور قريبا ،مؤكدا بذلك أن الشاعر ال يتقاعد وأن القلم يستمر في النبض ما دام في قلب
الشاعر ذرة حياة.
بيروت -منار علي حسن

الرسم
والموسيقى
في األمسيات
الشعرية ال
أستسيغهما
ّ
ألنهما يسرقان
االنتباه من
الشعر

لماذا اخترت هذا الوقت بالذات إلصدار
ُ َ
جد» مع أن مشوارك
ديوانك األول «قطرات و ٍ
مع الشعر طويل؟
جانبي فحسب
لم يكن االختيار من
ّ
ب ــل م ــن إلـ ـح ــاح األصـ ــدقـ ــاء .ألن ـ ــي كـنـ ُـت
ُ
أعجب ْمن كثرة اإلصدارات عند البعض
َ
ّ
فلم أشــأ أن أدخــل هــذه المعمعة ،حتى
ُ
اقتنعت بـضــرورة إص ــدار أشـعــاري في
دي ــوان .ثــم انهمكت سـنــوات طويلة في
م ـهــام تعليمية وثـقــافـيــة أخــذت ـنــي من
الـتـفـكـيــر بـنـشــر ق ـص ــائ ــدي ف ــي دي ـ ــوان،
أم ــا ال ـيــوم فبلغت مــرحـلــة شـعــرت بأنه
ً
بــات لــزامــا علي رؤيــة نتاجي الشعري
ً
مجموعا بين دفتي كتاب.
هل قصائد الديوان قطرات وجد من
مشاعر أو من تجارب؟
ّ
بحسب موضوعها،
إنما القصيدة،
ِ
ض ـ ُـن ال ـم ـش ــاع ــرَ
ت ـن ـب ــع مـ ــن ب ــوت ـق ــة ت ـح ـ
ّ
ً
َ
اعر
الش
لغة
في
لتنبعث
والتجارب معا،
ِ
ّ ً
معبرة عن وعيه وإحساسه بموضوعها،
ل ــذل ــك ال يـمـكـنـنــا ف ـصــل م ـشــاعــرنــا عن
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فـ ــي ح ـي ــات ـن ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية والعاطفية ...إلخ.

موسيقى وبالغة
اخ ـتــرت الـقـصـيــدة ال ـمــوزونــة وسيلة
تعبير لــك ،فهل تعتبر الشعر صناعة
أكثر منه فكرة؟
ً
ً
َ
الشعر مرتبطا ارتباطا
في الواقع ،أرى
ً
وث ـي ـق ــا بــال ـل ـغــة ال ـت ــي تـح ـمــل مـفــاهـيـمــه
وص ـ ــوره ال ـش ـعــريــة .وال ـل ـغــة الـعــربـيــة ال
تخلو من الموسيقى والبالغة .فالشعر
الـ ـم ــوزون يـحـمــل هــات ـيــن الـخـ ّ
ـاصـيـتـيــن
ف ـي ـس ـه ــل ح ـف ـظ ــه وتـ ـن ــاقـ ـل ــه عـبــر
األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال ،بـ ـ ـخ ـ ــاف الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
النثرية .كذلك هي نتاج الحياة
التي عاشها العرب ،فهي ليست
صناعة مفتعلة بقدر ما هي حالة
ً
ّ
األدب العربي عموما،
مميزة في
ِ
ّ
وهذا ينطبق في لحظةٍ تاريخية
مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ال ـش ـع ــر
الحديث الذي يراه كثيرون حاجة
ل ـه ــم لـلـتـعـبـيــر ع ــن م ـشــاعــرهــم،
ّ
التحوالت التي
ويعود ذلك إلى
تعيشها المجتمعات العربية
منذ ما يقارب القرن .لذا ال يكون
ث ـ ّمــة اخ ـت ـيــار لـشـكــل الـقـصـيــدة
إنما حالة الشاعر تفرض شكل
القصيدة.

ّ
الشعر هــو خــاصــة وعــي الــشــاعــر بما قام
به من نشاط خالل حياته .ال شك في أن تنوع
المهام التي قمت بها أغنى تجربتي الشعرية
ً
التي أعتبرها انعكاسا لكل مــا مــررت بــه من
أح ــداث وظ ــروف على الصعد كــافــة العاطفية
واالجتماعية واإلنسانية ...هنا ال بد من التأكيد
على أن الشاعر يجب أن يعيش في قلب الحياة
ً
ً
ال على هامشها لينبض قلمه إبداعا متأصال
في عمق القضايا اإلنسانية.

اإلنسان والوطن
كيف تحضر المرأة في شعرك أنت المسكون
بها والعاشق لها؟
ّ
ُ
الـ ـم ــرأة ه ــي الــن ـصــف اآلخـ ــر لـلـحـيــاة وهــي
العنصر الرئيس في تكوينها من حيث هي أمٌّ
ٌ
وأخت وزوجة حبيبة ،وال يمكن فهم الحياة من
دونها لذا هي القصيدة نفسها.

ّ
ْ
أن ــا م ـمــن يـعـتـقــدون ب ــأن ال ـشــاعــر يـجــب أن
ًّ
يأتي
حرا بالمعنى الواسع للكلمة ،كي
يكون
ٌ
ً ّ
ُ
تعبير ُه صادقا ألن القضايا اإلنسانية لصيقة
ّ
ّ
والحرية وال يمكن
الوطنية ،الكرامة
بالقضايا
ال ـم ـســاومــة عـلـيـهــا ،لــذلــك ن ـجــد ف ــي الـقـصــائــد
ّ
ّ
الحياتية مع
الوطنية تفاعل ّقضايا الشعب ّ
ّ
العامة ،ال سيما حقه في العيش
قضية الوطن
ّ
الكريم وحرية الرأي والمعتقد.
برأيك هل يفترض بالشعر أن يعكس حاالت
ً
اجتماعية أم يبقى ذاتيا؟
ّ
الشعر يتناول الحياة االجتماعية من
إنما
ّ
خالل وعي الذات لها ،فأنا ال أرى اإلنسان في
مجتمع بشري» وهذا من المستحيالت ،أما
«ال
ّ
الذاتي ّ
فيعبر بطريقة غير مباشرة عن
الشعر
تأثيرات االختبارات االجتماعية.

الشعر الموزون
أنــت حــاضــر فــي المنتديات األدب ـيــة ،من
خالل تجربتك في هذا المجال ،هل ثمة من
يتذوق الشعر الموزون اليوم ،ال سيما بين
الشباب؟
ً
طـ ـبـ ـع ــا كـ ـثـ ـي ــرون هـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن

الشاعر قبالن المصري
ّ
يتذوقون الشعر الموزون أكثر من الشعر
ّ
الـ ـنـ ـث ــري ،وهـ ـ ــذا يـ ـع ــود إل ـ ــى مــرج ـعــي ـت ـهــم
الــذهـنـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة ،فالشعر الـنـثــري شكل
ط ــارئ عـلــى أذواق ـه ــم األدب ـي ــة رغ ــم وجــود
نصوص رائعة فيه.
ك ـيــف ت ـقـ ّـيــم ازدهـ ـ ــار ال ـحــركــة الـشـعــريــة
فــي لبنان فــي الـسـنــوات األخـيــرة وازدي ــاد
األمسيات الشعرية المترافقة مع موسيقى
ورسم؟
ٌ ٌّ
يقع في االبتذال فليس
أمر جيد على أال ُ
ً
كــل مــا يـكـتــب أو ي ـقــرأ ش ـع ــرا ،لــذلــك يجب
االنـتـقــاء وأن ــا ّ
أؤي ــد النقد األدب ــي العلمي
ً
ّ
بـعـيــدا عــن التبجيل الـمـبــالــغ فـيــه .أم ــا ما
يخص الرسم والموسيقى ّفي األمسيات
الشعرية فال أستسيغهما ألنهما يسرقان
االنتباه من الموضوع األساسي الذي هو
الشعر.
برأيك هل ثمة من يشتري دواوين شعر
اليوم أم أن الشاعر يعمد إلى إهداء نتاجه
كما يفعل شعراء كثر؟
ٍّ
ش ـ ـ ـ ّـراء دواويـ ـ ـ ــن ال ـش ـع ــر ف ــي تـ ـ ــدن وق ــد
يعود ذلك إلى كثرة اإلصــدارات أو تهافت
المواضيع المعالجة أو إلى أسباب أخرى؛

ك ـمــا ت ـعــانــي دور ال ـن ـشــر م ــن اإلصـ ـ ــدارات
ّ
الشعرية .ال ننسى أن عصر مواقع التواصل
ّ
االجـتـمــاعــي ب ــدل الـمـعــايـيــر وال ـن ـظــرة إلــى
الشعر وسرق الوهج من الكتاب المطبوع،
وبــاتــت الـســرعــة فــي تلقي الـمـعـلــومــة هي
المسيطرة ،فألغت المتعة في تناول كتاب
ومطالعته.
كيف ّ
تحدد الشعر اليوم؟
ال شعر من دون عالقة جدلية بين الواقع
من جهة والخيال والحلم من جهة أخرى
في لغة مرموقة.
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قبالن المصري

ِّ
«المختطفات» يوثق شهادات فتيات «بوكو حرام»
و{األخالقيات البيولوجية اإلسالمية» يغوص في التكنولوجيات الطبية
ً
كتابان الفتان حظيا بالترجمة إلى العربية في القاهرة أخيرا« :المختطفات:
األلماني فولفغانغ باور ،ترجمة د .عال عادل،
شهادات من فتيات بوكو حرام» للصحافي
ّ
و{األخالقيات البيولوجية اإلسالمية :مشكالت وافاق» لداريوش أتيجتكي ،ترجمة لبنى
الريدي.
القاهرة -أحمد الجمال
أعـ ـلـ ـن ــت دار «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع»
ف ــي ال ـق ــاه ــرة أن ـه ــا ت ـتــولــى طـ ــرح تــرج ـمــة كـتــاب
«المختطفات :شهادات من فتيات بوكو حرام» من
تأليف الصحافي األلماني فولفغانغ.
صـ ـ َّـور ال ـم ـصــور ال ـفــوتــوغــرافــي أنـ ــدي سـبـيــرا
الفتيات اللواتي أدلين بشهادات عما حدث لهن
في معسكرات «بوكو حرام» اإلرهابية في نيجيريا،
وهي جماعة موالية لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
ذكـ ــرت دار «ال ـع ــرب ــي» ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن
الكتاب وثيقة مهمة ومناشدة حقيقية من أجل
سـيــاســات لـجــوء أكـثــر إنـســانـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
ال ـص ـحــافــي األل ـم ــان ــي فــول ـف ـغــانــغ ب ـ ــاور يـعــرض

حوارات مع فتيات ونساء من اللواتي اختطفتهن
ً
ـوك ــو ح ـ ــرام» ،واسـتـطـعــن ال ـه ــرب الح ـق ــا .كــذلــك
«ب ـ ِّ
يــوثــق األم ــور بصورهن التي التقطها المصور
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي أن ـ ــدي س ـب ـي ــرا ،فـهـمــا ي ــري ــدان أن
يــوضـحــا لـنــا واق ــع األم ــر مــع ه ــذه الـجـمــاعــة ومــا
ترتكبه من جرائم في حق الشعب النيجيري ،من
ثم يناشدان بمساعدتهن بأية وسيلة.
يـ ـق ــول بـ ـ ــاور ف ــي الـ ـكـ ـت ــاب« :ع ـن ــدم ــا أعـ ـ ــود مــن
ً
رحــاتــي ،كثيرا ما يسألني الـنــاس« :مــا عالقتنا
نحن بذلك؟ ،لماذا؟» .هكذا يتساءل البعض بنبرة
تنطوي على اتهام« .لماذا يتعين علينا أن نثقل
على أنفسنا بذلك؟ ما الذي سيتغير إذا عرفنا؟» .ال
ً
يبقى أي من هذا الجنون الذي يجتاح بلدا ما من
ً
بالد العالم مقتصرا على األخير وحده في زمننا
هــذا .فلطالما كنا نظن أننا نستطيع أن نغض
البصر عن جرائم القتل التي تحدث في سورية.
ما شأننا نحن بمشاكل سورية؟ وها هي الحرب
األهلية في سورية أمر يشغل اليوم الدول كافة».
ً
عموما ،يشرح باور في كتابه كيف أن «األمير
ً
ً
األكبر» أبا بكر شيكاو ازداد نفوذا واكتسب أرضا،
وكيف تعمل ماكينات الــدعــايــة ،وكيف ارتبطت
ً
بــوكــو ح ــرام تــدريـجـيــا بتنظيم «داعـ ــش» وب ــدأت
ً
ت ــدري ــب مـقــاتـلـيــن ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وأخ ـي ــرا
ً
وليس آخرا فهذا التدويل المتنامي لإلرهاب هو
ما يجعل من ظاهرة بوكو حرام بمنزلة التهديد
المتزايد باستمرار وال ــذي ال يمكن ردعــه بغزو
قصير المدى.
ولــد بــاور عــام  ،1970يعمل فــي صحيفة «دي
ً
تسايت» واسـعــة االنـتـشــار فــي ألمانيا .وتقديرا
لتقاريره المتميزة ،حصل على جائزتي وسائل
اإلعــام الكاثوليكية و{بريكس بايو  -كالفادو»
ال ـص ــادرة عــن صحيفة «دي ج ـيــرو» .تــرجـمــت له
{دار الـعــربــي للنشر وال ـتــوزيــع» كـتــاب «هــاربــون
مــن الـمــوت» عــام  2016حيث يحكي عــن تجربته
مع الجئي سورية ،ونال عنه جائزة «ريمتيزما»

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

ـرب ونـقــابــي مـنــاضــل وشــاعــر ،هل
أن ــت م ـ ٍ
اجتمعت كل هذه العناصر في شعرك؟

تتمحور قـصــائــدك حــول اإلن ـســان والــوطــن
واألرض وتنبض حرية وكرامة ،إلى أي مدى
يستطيع الشاعر أن يوازي أو يوائم بين قضايا
اإلنسان وقضايا الوطن في شعره؟

غرفة واحدة
ال تكفي

ُ
لحرية الصحافة في العام ذاته ،ونشرت النسخة
األلمانية منه بعنوان «عبر البحار».

"غــرفــة واح ــدة ال تـكـفــي" ،ع ـنــوان رواي ــة الـكــاتــب والـشــاعــر والـقــاص
اإلماراتي سلطان العميمي ،وهي روايته الثانية من بعد روايته األولى
ً
ذات الـعـنــوان الـغــريــب "ص ۔ ب  ،"1003ولــه أيـضــا ثــاث مجموعات
قصصية هي :الصفحة  79من مذكراتي،
وتفاحة الدخول إلى الجنة ،وغربان أنيقة.
"غرفة واحــدة ال تكفي" ،عنوان ال يحيل إلــى مضمون الــروايــة ،كما
توقعت فــي بــدايــة ال ـقــراءة ،صحيح أن الــروايــة تــدور حكايتها بغرفة
واحدة طوال فترة سردها ،لكنها تشترك مع عنوانها فقط بكلمة غرفة،
هذه الغرفة التي بنى المؤلف أحداث روايته من بدايتها إلى نهايتها
بسرد درامي مترابط محكم في بناء شخصياته ،وإن كان حقيقة األمر
هي شخصية واحدة ال غير ،يكتشف القارئ حقيقتها بصفحات الرواية
األخيرة.
الرواية وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية للرواية
العربية  2017وهي تستحق أن تصل إلى القائمة القصيرة ،ألنها مكتوبة
بطريقة تناسب متطلبات الكتابة بهذا العصر من سهولة وتشويق،
لكنها في ذات الوقت حفرت بموضوعها بشكل عميق وجاد.
فكرة الرواية مبتكرة وتقدم الكاتب وموضوع كتابته بطريقة جديدة ال
ّ
أظن أن هناك من فكر بها بهذا الشكل المجسد بالنحت الحي للشخصية
ّ
ّ
المتخيلة لدى كاتبها ،هناك كتاب كثيرون فكروا بشخصياتهم خالل
وقت تجسدها حتى نهايتها وأفولها ،لكن العميمي لم يكتف بتخطيط
مسار حياة بطله حتى نهايتها ،بل ّ
جسدها خارج الورق كأنها حقيقة
حية ،وجعل بطله يراقب حياة مؤلفه من خالل ثقب مفتاح الغرفة التي
ً
حبسه فيها ،متخيال طوال الوقت أن المؤلف قد اختطفه من مكان ما
وسجنه بغرفة مالصقة لغرفته" :مــن حبسني احتاط جيدا ليضمن
عدم فراري ،الباب مقفل ويصعب خلعه أو كسر قفله .الغرفة بال نوافذ،
وال وجود ألدوات معدنية حادة كالسكاكين كي تعينني على الهرب".
ال ــرواي ــة متقنة بتشويقها ورب ــط ال ـق ــارئ حـتــى نـهــايــة صفحتها
بغموض الوضع وبتشتيت ذهنه بحكايات جانبية ،يكتبها في مذكراته
الشخصية التي خلقها المؤلف وحبسها في غرفة مجاورة لغرفته،
وجعلها تتلصص على المؤلف طوال الوقت ،وتكتب سيرتها المتخيلة
عن جدها األول قرواش الذي يستيقظ أيضا ليجد نفسه مسحورا إلى
ثور يعمل طوال الوقت ،ثم تنتهي فترة سحره ليجد نفسه تحت شجرة
وليعيده الناس إلى قريته ،وفي حكاية أخرى يعيش في بيت مرجاني
بقاع البحر ،وتتعدد التفسيرات لقصة غياب الجد قــرواش واختفائه
وثم عودته.
ويقتنع في النهاية بالتحليل الذي يقدمه له صديقه المتخصص
بالطب النفسي ،الذي ّقدم له وجهة نظر مخالفة لما قاله الرواة" :إذ كان
يــرى أن ما تعرض له جــدي لم يكن سحرا ،بل نوعا من االضطرابات
النفسية التي يتسبب بها خلل كيميائي في المخ".
كل هذه القصص من قرواش األول الذي صحا ليجد نفسه قد تحول
إلى ثور ،وقرواش الثاني االبن الذي ُيقلب اسمه مرتين باختفاء والده،
ثم بعودته ثم بعد موته ،وقرواش الحفيد الذي صحا من نومه ليجد
مؤلفه قد اختطفه وسجنه في غرفة مجاورة لغرفته.
كل هذه القصص التي يرويها الشخص المختطف ،وإلــى جانبها
مراقبة حياة المؤلف ومــا يفعله من لحظة دخوله إلــى غرفته وحتى
وقت نومه ثم استيقاظه في الصباح وذهابه إلى عمله ،بما فيها من
تسجيل محادثاته التلفونية ومشاهدته ألفالم سينمائية وشربه وأكله
وحمامه ،كلها تعمل لمصلحة إلهاء القارئ وتشتيت تفكيره في حكايات
متعددة تجعله ال يكتشف حقيقة الشخصية المحبوسة التي ليست إال
من تأليف الكاتب.
أجــاد سلطان العميمي بكتابة روايــة مشدودة بتفاصيل حبكتها
القوية وقدرتها على إبقاء القارئ مشدودا ومتابعا بشغف حتى نهاية
الحكاية التي تصلح ،بال شك ،لعمل فيلم سينمائي عصري.
أعجبتني فـكــرة تلصص الشخصية المؤلفة على حـيــاة مؤلفها،
وال ـحــوار الـصــادم فــي نهاية العمل حين يكشف المؤلف للشخصية
المحبوسة بأنه ليس محبوسا وليس مــوجــودا على اإلطــاق إال في
مخيلة الكاتب ،فيقول له" :أنا من يكتبك اآلن ،أنا من يخترع كل كلمة
تقولها ،وكل فكرة تخطر ببالك".
وحين يطلب من المؤلف أن يطلق سراحه ليعود إلى أسرته وحبيبته،
يرد عليه قائال" :ال أنصحك بذلك ،إن خرجت من هنا ستنتهي تماما،
ستختفي ،حياتك ليست حقيقية ،كل ما تتذكره اآلن وتظنه ماضيا ،هو
في الحقيقة جزء من صنع أفكاري التي توجد أنت فيها اآلن".

حصاد

معرض «آلة الزمن» لبليندا زكا
العصر الفيكتوري وتأثيره في الحاضر

زرع األعضاء والتخصيب
أمــا كـتــاب «األخــاق ـيــات البيولوجية اإلســامـيــة»
لداريوش أتيجتكي فيحلل الجدل الدائر في البلدان
اإلسالمية نتيجة استخدام التكنولوجيات الطبية
ً
الجديدة .صدرت حديثا عن «المركز القومي للترجمة
في القاهرة» النسخة العربية منه.
ً
ً
يقدم الكتاب تحليال نقديا للجدل الدائر في البلدان
اإلسالمية نتيجة استخدام التكنولوجيات الطبية
الجديدة مثل االستنساخ وزرع األعضاء والتخصيب
في المختبر.
ي ـت ـن ــاول هـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــل م ـس ـت ــوي ــات عـ ــدة ديـنـيــة
وقــانــونـيــة وسـيــاسـيــة ،إذ ي ـقــارن مــواقــف السلطات
الدينية المعاصرة والتقليدية ،والقوانين السارية في
البلدان اإلسالمية ،ومواقف وسلوك السكان واألسر
واألف ـ ــراد ،كــذلــك ل ــوائ ــح الـجـمـعـيــات الـطـبـيــة ولـجــان
أخالقيات البيولوجيا.
ويالحظ الكاتب وجــود ثــروة عظيمة من األفكار،
والـ ـم ــواق ــف وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ال ـف ــرع ـي ــة ف ــي األخ ــاق ـي ــات
البيولوجية اإلسالمية ،وهو يعتقد أن هذه الثروة ال
تعرقل ،بل على النقيض تحفز ،ألن جذورها ممتدة
في المصادر المقدسة ،حتى وإن كانت القضايا محل
النقاش تتعلق باألخالق.
بحسب المؤلف ،نحن نواجه إشكالية تتعلق بما
يجب عمله عندما تكون مصادر الشريعة ،بتفسيراتها
الفقهية الـتــي صيغت قـبــل ال ـقــرن ال ـحــادي عـشــر ،ال
تعبر عن نفسها ،أو ال تعبر عن نفسها بوضوح ،في
المواقف الجديدة الناجمة عن التغيرات التاريخية
واالجـتـمــاعـيــة الـمـسـتـمــرة عـبــر ال ـق ــرون ،فـهـنــا تلجأ
جماعة المؤمنين ،وهي كثيرة ،إلى أساتذة الشريعة
(مفتون ،وفقهاء ،وعلماء) الذين يصدرون الفتاوى
شارحين مــن خاللها األوام ــر والـقــواعــد المتضمنة
فــي الـمـصــادر ،مبينين كيفية الـتـصــرف فــي الحالة
موضوع البحث ،مستخدمين في ذلك طرائق القياس
ً
واالجتهاد .يجب أن نذكر مجددا أن الفقهاء ،من خالل
ً
الـفـتــاوى ،يجب أال يعرضوا حـلــوال شرعية جديدة
للمشكالت ،فقد يتهمون باالنحراف عن الشريعة ،لذا
فإنهم يقدمون تفسيرات تقنية لقواعد موجودة من
أجل صياغتها على مواقف جديدة.
ً
على مــدار  13فـصــا ،يناقش الكتاب مقومات

بليندا زكا ومجموعة من أعمالها

األخ ــاق ـي ــات الـبـيــولــوجـيــة اإلس ــام ـي ــة ،وت ـت ـنــاول
الــرؤيــة اإلســامـيــة لمنع الحمل وتـحــديــد النسل،
واإلج ـهــاض ،واإلن ـجــاب بمساعدة طبية ،وتطور
زرع األعضاء ،والمبادئ األخالقية والشرعية ،وآراء
في علم الوراثة مثل االستنساخ البشري وبحوث
الخاليا الجذعية وإجهاض األجنة المعاقة ،ونهاية
الحياة بعد مرض عضال ،وغيرها من إشكاليات
مختلفة.
الـمــؤلــف ،داري ــوش أتيجتكي ،شغل سـنــوات عدة
مـنـصــب أس ـتــاذ األخــاق ـيــات اإلســام ـيــة فــي جامعة
نــابــولــي ال ـثــان ـيــة وعـ ــدد م ــن ال ـجــام ـعــات اإلي ـطــال ـيــة
ً
األخرى ،وهو راهنا أستاذ األخالقيات البيولوجية
اإلســامـيــة فــي كلية الــاهــوت اإلســامــي فــي جامعة
لوغانو بسويسرا .له عدد من المقاالت والبحوث حول
األخالقيات البيولوجية اإلسالمية ومقارنة الشريعة
اليهودية والكنسية واإلسالمية.
مـتــرجـمــة الـكـتــاب لبنى ال ــري ــدي ،لـهــا أع ـمــال عــدة
من بينها« :عــن العلم» ،و{نظرية الببغاء» ،و{تحول
السلطة» ،و{ضحايا العولمة» ،و{النظرية السياسية»،
و{اإلنسان األول».

عرضت الرسامة التشكيلية اللبنانية بليندا زكا مجموعة من أعمالها
تحت عنوان «آلة الزمن» في غاليري إكزود في بيروت ،استخدمت فيها
تقنيتي الكوالج ( )Collageوالميكسد ميديا ( )Mixed Mediaأي الفن
ً
الذي يعتمد على دمج مواد عدة معا لتكوين عمل فني.
استخدمت الفنانة بليندا زكــا هــذه التقنية وطوعتها لتنفيذ أفكارها
الخاصة وتجسيد رؤيتها في أعمال فنية (نحو  )42تعكس ما يدور في
ذهنها ،وخيالها ،وتطلعاتها.
ركزت زكا على أسلوب الستيمبنك ( )Steampunkأحد األنواع الفرعية
من الخيال العلمي ،الذي يدمج نواحي من استعارات الخيال العلمي،
ً
تنطوي على السفر عبر الزمن  بين التواريخ البديلة ،غالبا ما تحدث
في العصر الفيكتوري والسفر عبر الزمن إلى الحاضر بإضافة ،قطع أو
مواد لها عالقة  بالتكنولوجيا أو اآللة ،إلى العمل الفني.
ً
ً
ّ
هكذا تشكل أعمال زكــا نسيجا خياليا ينغمس بالعصر الفيكتوري
وجماليته ،ثم يعيدنا إلى اللحظة الحالية من خالل آلة الزمن الوهمية
للتوفيق بين التأثيرات الفيكتورية الماضية وعصرنا الحديث.

من المعرض

توابل ةديرجلا
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«مهرجان بيروت أند بيوند الدولي للموسيقى» في دورته الخامسة
َ
ً
َّ
 11فرقة موسيقية مستقلة عربية وأجنبية قدمت أعماال غير مألوفة
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مزاج

أخبار النجوم

ليلى اسكندر ِّ
تعبر عن حبها
لزوجها في عيد ميالده

الجاري {مهرجان بيروت أند بيوند الدولي للموسيقى}
احتضنت بيروت بين  6و9
ديسمبر ً
ّ
ّ
في دورته الخامسة الذي ضم أنماطا مختلفة من الموسيقى الكالسيكية إلى الموسيقى
ّ
التجريبية ،وشاركت فيه  11فرقة مستقلة من دول عربية وأجنبية قدمت أعمالها على
أربعة مسارح في العاصمة اللبنانية.
بيروت -ةديرجلا.

ت ـم ـي ــزت دورة ه ـ ــذا الـ ـع ــام مــن
{م ـ ـهـ ــرجـ ــان بـ ـ ـي ـ ــروت أنـ ـ ــد ب ـيــونــد
ال ــدول ــي لـلـمــوسـيـقــى} بــاالحـتـفــال
باالبتكار والتنوع ،وقدمت الفرق
ً
ال ـم ـشــاركــة أن ـمــاطــا مــوسـيـقـيــة لم
توفر وسيلة تكنولوجية أو غيرها
إال اس ـت ـخــدم ـت ـهــا ،ف ـك ــان ال ـجــديــد
وغير المألوف عنواني هذه الدورة.

تجارب سمعية بصرية

تانيا صالح
ابتكرت {ملتقى}
ّ
سمعية
تجربة
ّ
بصرية تمزج
بين الشعر
العربي واأللحان
ّ
العربية
ّ
الكالسيكية

عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي (ت ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــس)
أح ـ ـ ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ـي ـ ــن ف ــي
ال ـم ـهــرجــان بـمــوسـيـقــاه (فــريـغـيــا)
الـ ـت ــي تـ ـم ــزج ت ـق ـن ـي ــات وث ـق ــاف ــات
الب ـ ـت ـ ـكـ ــار عـ ــالـ ــم م ـ ــن اإلي ـ ـقـ ــاعـ ــات
واألل ـ ـحـ ــان واألف ـ ـكـ ــار وال ـت ـح ــوالت
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــولـ ـ ــوج ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــف
ً
ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـتــرف ـيــه ال ـن ـمــوذجــي.
{فــري ـغ ـيــا} ،أي إفــريـقـيــا باللهجة
الـ ـت ــونـ ـس ـ ّـي ــة ،ت ـ ـتـ ـ ّـوج س ـ ـنـ ــوات مــن
ً
البحث واإلبداع وتشكل رابطا مع
ال ـعــالــم ال ـعــربــي-األفــري ـقــي بفضل
مزيج غني قائم على أسس عليبي
اإليـقــاعـ ّـيــة ،واإلي ـقــاعــات البربرية
والعربية ،والنغمات اإللكترونية
ل ـخ ـل ـي ــل حـ ـنـ ـط ــات ــي ،وت ــروم ـب ـي ــت
ميشال مار ،وصوت كاندي غيرا.
المغنية اللبنانية تانيا صالح،
ً
اختارت أعماال ُملهمة لشعراء من
العالم العربي ،وابتكرت {ملتقى}،

ّ
ّ
بصرية ،تمزج بين
سمعية
تجربة
ّ
الشعر العربي واأللـحــان العربية
ّ
ّ
الكالسيكية ،وفن الشوارع ،والخط
ّ
ال ـعــربــي واألصـ ـ ــوات اإللـكـتــرونــيــة
ال ـم ـعــاص ــرة .ت ـصــف ح ــال ــة الـعــالــم
العربي الــراكــد عند التقاطع بين
ال ـ ـشـ ــرق وال ـ ـغ ـ ــرب ،وال ـم ـع ـت ـق ــدات
ال ــدي ـن ـي ــة ،وال ـت ـط ــرف واالع ـ ـتـ ــدال،
والخير والشر ،والحرب والسالم.
بــاســل زاي ــد (فـلـسـطـيــن) ،عــازف
ومغن ،قـ ّـدم مع {أوكسيجين
عــود
ٍ
ّ
موسيقية
جــاز تريو} ،مقطوعات
ُ
تعزف على العود مع الفرقة التي
ّ
تـ ـ ــؤدي األغ ــان ــي ب ــأس ـل ــوب عــربــي
وش ــرق أوس ـطــي وتـقـنـيــات الـجــاز
ّ
الصوتية.
خافيير ديـيــز إيـنــا (إسـبــانـيــا)،
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف دبـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس وث ـ ـيـ ــرم ـ ـيـ ــن
وم ــوس ـي ـق ــى إلـ ـكـ ـت ــرون ـ ّـي ــة ،أح ــدث
أعماله أسطوانة تحتوي على 10
ّ
موسيقية أصلية تستخدم
مؤلفات
ُ
الـثـيــرمـيــن وه ــي ت ـع ــزف مـبــاشــرة
مرفقة بصور مرئية.
ابتكر ليون ثيرمين آلة الثيرمين
في عام  ،1919وهو الجهاز الوحيد
ال ــذي يـتــم ال ـع ــزف عـلـيــه بــواسـطــة
ت ـح ــري ــك ال ـي ــدي ــن ف ــي الـ ـ ـه ـ ــواء ،مــا
ّ
ً
ّ
يشكل ً
أداء فريدا حيث يصدر كل
ّ
صوت وكل نغمة من هذا الجهاز.
ال ي ـس ـت ـخــدم خــاف ـي ـيــر ّ
أي مـعـيــار
ّ
موسيقي أو أي تسجيل آخر على

ليلى اسكندر

تانيا صالح
ّ
متعددة
المسرح ،بل يصنع دوائر
الطبقات ما يسمح آللة الثيرمين
ً
ب ـ ـ ــأن تـ ـتـ ـخ ــذ أدوارا مــو س ـي ـق ـيــة
مختلفة.

مشاهد من المدينة
«اإلخ ـ ـفـ ــاء» ع ـمــل مــوسـيـقــي من
ت ــوق ـي ــع ال ـف ـنــان ـيــن م ــري ــم ص ــال ــح،
ومــوريــس لــوقــا ،وتــامــر أبــو غزالة
(مـ ـ ـص ـ ــر)ُ ،يـ ـج ـ ّـس ــد م ـ ـ ــزاج ال ـع ـصــر
وم ـس ـتــوحــى م ــن ال ـم ـشــاعــر ال ـتــي
ُ
تغني قصائد زهير .إنه مزيج قوي
من األغاني المؤثرة ومجموعة من
ّ
الموسيقية :غيتار ،وإيقاع،
اآلالت
وإل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات ،وع ـ ـ ـ ــود ،وبـ ـ ــزق،
ومزمار ،وطبلة ،وهرمونيوم.
«التنين» ،ثنائي الكترو-أكوستك
يجمع عـبــد قبيسي وعـلــي حــوت
(لـ ـبـ ـن ــان) .ت ــأس ــس هـ ــذا ال ـم ـشــروع
عـ ـ ــام  ،2014يـ ـتـ ـن ــاول م ـس ــاح ــات
ص ــوتـ ـي ــة حـ ـض ــري ــة ف ـ ــي بـ ـي ــروت
كعنصر جــوهــري فــي الموسيقى
العربية الفريدة التي تجمع بين
الـ ـب ــزق وال ـط ـب ـل ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى

ّ
ّ
ّ
الخلفية التي يتمتع بها كل منهما
ف ــي مـ ـج ــال ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـعــرب ـيــة
الكالسيكية.
يـ ـتـ ـن ــاول ع ـم ـل ـه ـمــا األص ـ ـ ـ ــوات،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد ،واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ش ـبــه
ّ
السياسية التي تشهدها بيروت
ً
يوميا ،ويعكسها من خالل مشهد
ّ
ّ
صوتي واقـعــي وإيقاعات راقصة
ّ
عربية.
«فـ ــرقـ ــة ب ـس ـك ــوت ل ـل ـب ـل ـط ـجـ ّـيــة»
(مـ ـ ـص ـ ــر) ،اسـ ـت ــوح ــت ع ـم ـل ـه ــا مــن
الحياة في المدينة :تحت أمتار من
األسمنت فــي وســط الـقــاهــرة ،زنة
طاغية تمردت وتحولت إلى لحن.

إلكترونيات وروك
 Elegia Sessionعرض عالمي
ل ـل ـف ـنــان ـيــن س ـي ــغ وإري ـ ـ ــك ت ــروف ــاز
(ف ــرنـ ـس ــا) ب ــرف ـق ــة ع ـ ـ ــازف ال ــدرم ــز
الالتفي أرتيس أوروب ــز .إيقاعات
درم ـ ـ ــز قـ ـ ّ
ـويـ ــة م ــرف ـق ــة ب ـمــوس ـي ـقــى
إلكترونية متمردة ،مع ترومبيت
إريك تروفاز.
فرقة ( GURLSالـنــروج) ،تعتمد

على التفاعل الحسي والصوتي
ب ـيــن ال ـســاك ـســوفــون والــدب ـل ـبــاس
(بــدون درامــز!) وتبادل األدوار في
الغناء باستمرار.
ّ
مــوسـيـقــى ال ــروك الـتــي تؤلفها
{كـ ـيـ ـنـ ـم ــاتـ ـي ــك} م ـت ـق ـن ــة ،ت ـل ـقــائ ـيــة
وع ـفــويــة ،ت ـت ــراوح بـيــن موسيقى
الـ ـ ـ ـ ــروك االرت ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـص ــاخ ـب ــة
واإلي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ـي ـ ــة
الميكانيكية الثابتة ،مع الوصول
إلى الذروة بعد سماعها.
تـ ـ ــؤلـ ـ ــف {ف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة كـ ـيـ ـنـ ـم ــاتـ ـي ــك}
ً ُ
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة ق ـ ـط ـ ـع ـ ــا ت ـ ـع ـ ــزف
ع ـل ــى اآلالت وت ـت ـم ـي ــز ب ـت ـنــاقــض
ـوط األلـ ـح ــان
دي ـن ــام ـي ـك ــي ،وخ ـ ـطـ ـ ّ
القوية ،واستخدام مكثف للتمويه
والـ ـت ــأثـ ـي ــرات ،واالعـ ـتـ ـم ــاد بـعــض
الشيء على اإللكترونيات وأجهزة
تعديل الصوت.
{فـ ــرقـ ــة ك ـي ـن ـم ــات ـي ــك} (لـ ـبـ ـن ــان)،
قدمت أغنيات من ألبومها الثاني
ً
المتوقع صدوره قريبا ،ويتضمن
 11أغنية ،تجمع آالت متناقضة.

«اإلخفاء»

نادين نسيب نجيم
تخطف األنظار في دبي

نادين نسيب نجيم

تجريب وارتجال
ليليان شــاال (لـبـنــان) ،قــدمــت مــؤلـفــات موسيقية
جــديــدة تـنــدرج ضمن معالجتها الصوتية المميزة
وأدائها المرتجل المذهل ،وتخطيها حدود الموسيقى
التجريبية واإللـكـتــرونـيــة ألكـثــر مــن عقد مــن الــزمــن،
كـفـنــانــة م ـن ـفــردة ،وم ــن خ ــال مـشــاريـعـهــا الجماعية
المحلية والدولية.
في أعمالها ،تستكشف شالال الروابط بين االرتجال

عـ ّـبــرت ليلى اسـكـنــدر عــن حبها الكبير لــزوجـهــا الممثل
السعودي يعقوب الفرحان بمناسبة عيد ميالده .ونشرت
الفنانة اللبنانية صــورة تجمعهما وقالت{ :أحبك .كل عام
وأنت الوطن واألمان والسند والكتف التي أتكئ عليها وأغفو
من دون أي خوف  Happy Birthdayيعقوب الفرحان}.
ً
ُيــذكــر أن ليلى ويعقوب تــزوجــا ســرا عــام  ،2013ثــم أعلنا
الخبر عام  .2015وقد أنجبا مولودهما األول أواخر سبتمبر
الفائت وأطلقا عليه اسم يوسف.

والمعالجة الصوتية من خالل تناول أنواع موسيقية
بتقنيات ّ
خاصة بها البتكار ألحان مميزة.
تـتــأثــر ش ــاال بعملها فــي مـجــال األف ــام والـصــور
المتحركة والـمـنـشــآت التفاعلية والـفـنــون األدائ ـيــة،
ولديها لوحة صوتية واسعة ،ما يجعلها إحدى أكثر
ً
منتجي الموسيقى والموسيقيين تنوعا في المنطقة.

الموسم الدرامي الشتوي يبدأ ...والمسلسالت االجتماعية تتصدرَّ

خ ـط ـفــتن ــادي ــن ن ـس ـيــب ن ـج ـي ـم األن ـ ـظـ ــار ف ــي دبـ ـ ــي ،خ ــال
مشاركتها في احتفال إلحدى دور الجواهر .ونشرت الفنانة
اللبنانية عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل االجتماعي،
ً
صـ ــورا لـهــا ظـهــرت فيها بــإطــالــة مـلـكـ ّـيــة بـتــوقـيــع المصمم
ّ
اللبناني العالميزهير مــراد .كذلك تألقت بإطاللة أخــرى،
ً
بفستان قصير جدا من .Femi9boutique

عمرو دياب وميريام فارس يحتفالن
برأس السنة في جزيرة الماريه

ُ
بدأ الموسم الدرامي الشتوي الجديد في مصر بقوة بمسلسالت عدة تعرض خالل الشهر
الجاري ،وتستمر على مدار الفترة المقبلة معتمدة على الحلقات الطويلة والبطوالت
الجماعية ،باإلضافة إلى ارتكازها على الدراما االجتماعية التي تخاطب األسرة المصرية،
ً
خصوصا ربات البيوت وغيرهن ممن يمضون معظم وقتهم في المنزل ،وهي التيمة التي
بدأت خالل الفترة الماضية.
القاهرة -محمد قدري انطلق الجزء الثاني من «للحب
فرصة أخيرة» الذي عرض أول جزء
منه قبل شهر رمضان الماضي عبر
شاشة «أون تي في».
وكان توقف العرض فجأة ،فأكدت
إدارة الشبكة أنها ستعيد المسلسل
م ــن خـ ــال جـ ــزء ثـ ــان خـ ــال ال ـف ـتــرة
ً
الـمـقـبـلــة ،وف ـع ــا قــامــت بــذلــك عقب
سوسن
انتهاء ارتباطاتها .ويتولى بطولة
بدر تنجز
المسلسل كــل مــن دال ـيــا الـبـحـيــري،
وفـ ــراس سـعـيــد ،وأم ــل رزق ،وم ــراد
مشاهدها في
مكرم ،وأحمد عبد الله محمود .أما
«أبو العروسة»
األحداث فتدور حول محمود وليلى
الـلــذيــن يـتـقــابــان مــن خ ــال العمل،
بالتوازي مع
فيقع كل منهما في حب اآلخر ،ولكن
ً
تصوير «البيت
هذا اللقاء يكون قد جاء متأخرا.

الكبير»

«أبو العروسة»
ق ـ ـ ـطـ ـ ــع ط ـ ـ ــاق ـ ـ ــم ع ـ ـ ـمـ ـ ــل «أبـ ـ ـ ــو
ً
ً
الـ ـع ــروس ــة» ش ــوط ــا ك ـب ـي ــرا في
تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن

ً
المسلسل ا ل ــذي حـقــق نجاحا
خالل عرضه قبل شهر رمضان
ً
ً
ّ
يضم عددا كبيرا
الماضي ،وهو
من النجوم.
و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة «دي إم
س ـ ــي» الـ ـت ــي ت ـن ـتــج الـمـسـلـســل
وسـتـعــرضــه ي ــوم  22ديسمبر
الجاري إلطالقه بالتوازي مع
تصوير الحلقات األخيرة منه.
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــزء
الثاني ،إذ تتطور عالقة محمود
ح ـج ــازي ووالء ال ـشــريــف بعد
ال ـ ــزواج ،كــذلــك تـتـطـ َّـرق األس ــرة
إل ــى ال ـ ــزواج ال ـجــديــد وقصتي
الـ ـح ــب ب ـي ــن كـ ــارول ـ ـيـ ــن عــزمــي
ون ــدي ــم ه ــاش ــم وم ـح ـمــد ع ــادل
وديــانــا هـشــام ،وعــاقــة محمد
ح ــات ــم وأم ـ ــان ـ ــي ك ـ ـمـ ــال .ك ــذل ــك
ي ـت ـن ــاول ال ـم ـس ـل ـســل مـشـكــات
اجتماعية جديدة تواجه األسر
وال ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـم ـص ــري ــة خ ــال
عالقات االرتباط والزواج.
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــور سـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــدر
المسلسل بالتوازي مع «البيت
الكبير» ،وهي تحاول التنظيم
بـيــن العملين كــي ال يـتــأثــر أي
منهما .وبعد  60حلقة ماضية
كانت القاهرة ساحتها ،يشهد
الجزء الثاني من «أبو العروسة»
ال ـخــروج فــي مـشــاهــد ع ــدة إلــى
أح ــد األمــاكــن الساحلية حيث
أنـ ـ ـج ـ ــزت لـ ـقـ ـط ــات شـ ـه ــر عـســل
ال ـعــروس ـيــن .وي ــواص ــل ك ــل من
س ـيــد رج ـ ــب ،ون ــرم ـي ــن ال ـف ـقــي،
ومـ ــدحـ ــت صـ ــالـ ــح ،ح ـضــورهــم
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي م ــن
المسلسل.

«البيت الكبير»
فريق عمل «أبو العروسة»

كــذلــك مــن الـمـفـتــرض إنـجــاز

عمرو دياب وميريام فارس
تتعاون جزيرة الماريه في أبوظبي مع {بالتينوم ريكوردز}
الستقبال عــام  2019بأمسية مميزة واالحتفال بليلة رأس
السنة الميالدية ،حيث سيستمتع ّ
زوارها بحفلة على ممشى
الواجهة البحرية للجزيرة يحييها نجما األغنية العربية
عمرو ديــاب وميريام ف ــارس ،باإلضافة إلــى عــرض األلعاب
النارية المميز.

فريق عمل «للحب فرصة أخيرة»
آخــر حلقات الـجــزء الـثــانــي من
الـمـسـلـســل ال ـص ـعـيــدي «الـبـيــت
ال ـك ـب ـيــر» ع ـلــى أن يـنـتـهــي آخــر
مشاهد العمل مع نهاية شهر
دي ـس ـم ـب ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ل ـل ـعــرض
خــال بداية العام المقبل على
شــاشــة «ال ـن ـهــار» كــذلــك يعرض
ً
الـمـسـلـســل أيـ ـض ــا ع ـلــى إح ــدى
القنوات العربية.
وخ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــدايـ ـ ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــر
حـ ــدثـ ــت ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،إذ
ضــربــت االعـ ـت ــذارات المسلسل
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ـ ــن ف ـن ــان ـي ــن
ّ
آخــريــن ،فحلت دالـيــا مصطفى
مـكــان منة فضالي و لــم تمانع
مــن تــولــي ال ــدور بعد  60حلقة

سابقة ،باإلضافة إلى مشاركة
مجدي كامل في المسلسل على
حـ ـس ــاب مـ ـن ــذر ري ــاحـ ـن ــة الـ ــذي
اعتذر عن ال ــدور ،فيما يستمر
ك ــل م ــن س ــوس ــن بـ ــدر ولــوســي
وأحمد بدير في الجزء الثاني
من العمل.

«قيد عائلي»
ي ـ ــواص ـ ــل طـ ــاقـ ــم عـ ـم ــل «ق ـي ــد
عــائ ـلــي» الـتـصــويــر مـنــذ شـهــر،
ً
ت ـم ـه ـيــدا ل ـل ـعــرض خ ــال بــدايــة
العام المقبل .ينتمي المسلسل
الى الدراما الطويلة ،وهو مكون
من  45حلقة يشارك فيها نحو

«أفراح إبليس»
ت ـضــع شـبـكــة ق ـن ــوات «إم ب ــي س ــي» خ ــال األي ــام
المقبلة الخريطة البرامجية ا لـجــد يــدة لها لتحدد
الموعد النهائي للجزء الثاني من «أفراح إبليس» من
بطولة :جـمــال سليمان ،وصــابــريــن ،ومـنــة فضالي،
وذلك بعد سلسلة تأجيالت واجهت المسلسل خالل

صابر الرباعي
سعيد بلقاء وليد توفيق

ً
 30نجما على غرار «الطوفان»
و»األب الروحي» التي أنتجتها
الشركة نفسها «مجموعة فنون
م ـصــر» لــري ـمــون م ـقــار ومحمد
محمود عبد العزيز.
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـع ـم ــل كـ ــل مــن
ميرفت أمين ،وبوسي ،والقدير
صـ ـ ــاح عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وسـ ـيـ ـم ــون،
وم ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــان ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،ودن ـ ـيـ ــا
عبدالعزيز ،ونضال الشافعي،
وأحمد التهامي ،وأميرة هاني،
وكارولين عزمي ،فيما يتولى
اإلخراج تامر حمزة.

ً
الفترة الماضية ،ما أبعد تصوير الجزء الثالث أيضا.
ً
ً
وتضع القنوات في اعتبارها مسلسال معلبا
آخر هو «شقة فيصل» المؤجل منذ سنوات من
بطولة :آيتن عامر ،وكريم محمود عبد العزيز ،ال
سيما أن الشبكة العربية تمتلك حقوقه.

وليد توفيق وصابر الرباعي
نشرصابر الرباعي عبر حسابه على أحد مواقع التواصل
ق في
االجتماعي صورة تجمعه مع الفنان اللبنانيوليد توفي 
أحد المطاعم في بيروت .وعلق الفنان التونسي على الصورة
ً
ّ
واألخوة مع النجم العربي وليد توفيق،
قائال{ :لقاء الصداقة
الله يديم المحبة}.

fitness
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السرطان ...حتى النسيج السليم مليء بالطفرات!
ينشأ السرطان بسبب طفرات موجودة في حمضنا النووي .ولكن لم يكتشف العلماء حتى اآلن
معلومات كثيرة حول ما تفعله تلك الطفرات كي تتراكم في النسيج السليم مع مرور الوقت .تطرح
دراسة حديثة مجموعة من التفاصيل في هذا المجال.

في منتصف
العمر يحمل
أكثر من نصف
الخاليا في
المريء السليم
بعض الطفرات
في جينات
السرطان

مــع الـتـقـ ّـدم فــي الـســن ،تتراكم
ال ـط ـفــرات فــي الـحـمــض ال ـنــووي
ُ
بـ ـ ـب ـ ــطء ،وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ َـرف ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الـمــوجــودة فــي النسيج السليم
بالطفرات الجسدية.
لما كــان الـســرطــان ينجم عن
تراكم الطفرات الجينية ،فسيكون
ً
ّ
التجمع هذه أساسيا
فهم طريقة
الكتشاف كيفية نشوء المرض.
ّ
يـشــكــل ه ــذا ال ـتــراكــم الـبـطــيء
وال ـ ـتـ ــدري ـ ـجـ ــي لـ ـلـ ـطـ ـف ــرات ع ـلــى
ً
ً
األرجـ ــح جـ ــزء ا مـهـمــا مــن مسار
ً
الشيخوخة أيضا.
ح ـت ــى ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ك ــان
ّ
تصر ف
يصعب تحديد طريقة
الـ ـطـ ـف ــرات ال ـج ـس ــدي ــة م ــع م ــرور
الــوقــت بــدقــة ،ذلــك بسبب بعض
المصاعب التقنية.
ل ـكــن تـتـعـمــق دراس ـ ــة جــديــدة
وم ـن ـشــورة ف ــي مـجـلــة {ال ـع ـلــوم}
ّ
تحول
للمرة األول ــى فــي طريقة
الخاليا وتنافسها في ما بينها
داخل النسيج السليم على مر
الحياة.

خريطة الطفرات
أخـ ـ ـ ــذ ب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون مـ ـ ــن م ـع ـهــد
{وي ـل ـك ــوم ســان ـغــر} وم ــن وح ــدة
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـم ـج ـلــس
األب ـ ـحـ ــاث ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
{ك ــام ـب ــري ــدج} ف ــي بــريـطــانـيــا
عـيـنــات أنـسـجــة سليمة من
مــريء تسعة أفــراد يتراوح
ً
عمرهم بين  20و 75عاما.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن أي م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــؤالء
ً
األشـخــاص يحمل تاريخا
ب ـ ـسـ ــرطـ ــان ال ـ ـ ـمـ ـ ــريء أو أي
مشاكل صحية أخرى في ذلك
الجزء من الجسم.
في المرحلة الالحقة ،استعمل
الباحثون تقنية تجزئة الجينوم
الـ ـك ــام ــل ل ــرص ــد وج ـ ـ ــود أي
خ ــاي ــا م ـت ـحـ ّـولــة ف ــي تلك
العينات السليمة.

ُ
تظهر األبحاث الجديدة
أن التمارين الجسدية
ّ
تبدل تركيبة الميكروبات
ّ
ُفي األمعاءً ،وركزت دراسة
أجريت أخيرا على تأثيرات
تمارين ّ
التحمل في هذه
البكتيريا.

فتوصلوا إلى اكتشاف مفاجئ
حين الحظوا أن الناس في عمر
العشرينات كانوا يحملون مئات
ال ـط ـف ــرات ف ــي ك ــل خ ـل ـيــة .ارت ـ َفــع
ه ــذا ال ـع ــدد إل ــى أك ـث ــر م ــن ألــفــي
ط ـف ــرة ف ــي ك ــل خـلـيــة م ــن خــايــا
ً
الـمـشــاركـيــن األك ـبــر س ـنــا .ولكن
اكتشف الباحثون أن التغيرات
الحاصلة في جينات محددة هي
ً
ً
التي تعطي أثرا بارزا.
كانت الطفرات الموجودة في
ب ـعــض ال ـج ـي ـنــات كـفـيـلــة بجعل
الخاليا تتفوق على المجموعة
التي تحمل الطفرات ،حين كانت
تنقسم وتـغــزو مناطق جديدة،
كذلك استعمرت مساحات واسعة
مــن الـنـسـيــج ،وه ــذا مــا أدى إلــى
نـ ـش ــوء م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـخ ــاي ــا
المتحولة.
في منتصف العمر ،قد يحمل
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن نـ ـص ــف الـ ـخ ــاي ــا فــي
الـمــريء السليم بعض الطفرات
في جينات السرطان.
يـ ـق ــول األسـ ـ ـت ـ ــاذ فـ ـي ــل جــونــز
ال ــذي ش ــارك ف ــي اإلش ـ ــراف على
الـ ــدراسـ ــة{ :ت ـح ــت ال ـم ـج ـهــر ،بــدا
ً
نسيج ا ل ـمــريء طبيعيا للغاية
وك ــان يشتق مــن أفـ ــراد أصـحــاء
لـ ــم ي ــواجـ ـه ــوا أي م ــؤش ــر عـلــى
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان .لـ ـك ــن بـ ـع ــد دراس ـ ـ ــة
الـمـعـطـيــات ال ــوراثـ ـي ــةُ ،صـ ِـدم ـنــا
حـيــن رأي ـن ــا أن ال ـم ــريء السليم
ً
كان مليئا بالطفرات .اكتشفنا أن
الشخص يحمل طفرات أكثر من
الخاليا الطبيعية على األرجــح
عند بلوغه منتصف العمر}.

استكشاف الجينات المرتبطة بالسرطان

ً
ّ
متحولة اسمها TP53
اهـتــم العلماء تـحــديــدا بجينة
موجودة في جميع الكتل السرطانية في المريء .فاكتشفوا
ً
أنها كانت قد تحولت أصــا في  5إلى  %10من الخاليا
الطبيعية .يظن الباحثون أن السرطان قد يشتق من هذه
المجموعة الفرعية من الخاليا.
كانت جينة  NOTCH1من بين الجينات األخرى المثيرة
ُ
ً
لالهتمام ،علما أنها تعتبر ضرورية في عملية انقسام
ً
الخاليا .في منتصف العمر ،تحمل نصف الخاليا تقريبا
طفرات في هذه الجينة.
ً
لكن كانت الطفرات في ً جينة  NOTCH1أكثر انتشارا
في النسيج السليم مقارنة بحجمها في سرطان المريء،
وهذا ما يطرح أسئلة جديدة حول دور الجينات في نشوء
السرطان .لكن على عكس األفكار الشائعة في هذا المجال،
قد تحمي طفرات  NOTCH1من السرطان.
يقول الدكتور جو فولر الذي شارك في اإلشــراف على

الدراسة{ :طوال سنوات ،كنا نستعمل تقنية تجزئة جينوم
ّ
متحو لة ومشتركة لدى
ا لـســر طــان ونبحث عــن جينات
الـمــرضــى .كنا نفترض أن الـطـفــرات المشتركة هــي التي
ُ
ً
تسبب السرطان .لكننا درسنا مؤخرا األنسجة الطبيعية
وتفاجأنا حين اكتشفنا أن جينة  NOTCH1المرتبطة
ً
عموما بسرطان المريء كانت تحمل طفرات في الخاليا
الطبيعية أكثر من الخاليا السرطانية}.
قد ُت ّ
غير هذه النتائج الطريقة التي يستعملها الباحثون
ّ
لدراسة مسار تشكل األورام أو إنتاجها أو نموها.
يــوضــح ف ــول ــر{ :تـكـشــف ه ــذه الـنـتــائــج أن الـعـلـمــاء قد
يضطرون إلى إعادة النظر بدور بعض جينات السرطان
على ضوء تجزئة األنسجة الطبيعية}.
تطرح الدراسة الراهنة طريقة جديدة للتفكير بأصل
سرطان المريء .لما كان المريء {السليم} بدا أشبه بشبكة
كثيفة من الخاليا المتحولة التي تحمل طفرات جينية

ِّ
ّ
تمارين التحمل ...كيف تؤثر في بكتيريا األمعاء؟

ُ
كشفت دراستان نشرتا في أواخر السنة الماضية أن
التمرن وحده ،من دون أي تغييرات في النظام الغذائي،
ـاف لتبديل تركيبة بكتيريا األمـعــاء .وتشير تجارب،
ُكـ ٍ
أجريت على البشر والفئران على حد سواء ،إلى أن التمرن
يعزز إنتاج األحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تحد
من االلتهاب وتبقي األمعاء سليمة.
واآلن تــركــز دراس ــة جــديــدة عـلــى تــأث ـيــرات تـمــاريــن التحمل
المحددة في تركيبة بكتيريا األمعاء .أشرفت إيفلينا مونوكا
مــن معهد الـطــب الـحـيــوي فــي جــامـعــة تــوركــو فــي فنلندا على
تقرير الدراسة ،ونشرت هي وزمالؤها ما توصلوا إليه في مجلة
.Frontiers in Microbiology
بدورها ،تولت ساتو بيكاال ،باحثة من أكاديمية فنلندا تعمل

في كلية العلوم الرياضية والصحية في جامعة يوفاسكوال في
ً
فنلندا أيضا ،الرد على المراسالت بشأن الدراسة.
أعدت مونوكا وزمالؤها برنامج تمارين ّ
تحمل على الدراجة
ً
الهوائية مدته ستة أسابيع ويشمل ثالث جلسات تمرن أسبوعيا.
استعان الباحثون بسبع عشرة امــرأة كن يعانين الــوزن الزائد
ً
خالل البرنامج .اتبعن نمط حياة خامال قبل الدراسة ،إال أنهن
لم ُيعانين أي أمراض بخالف ذلك.
ضبطت حدة تمارين التحمل بالتحقق من معدل نبض قلب
تقدم النساء على أي تغييرات أخــرى في
المشاركات .كذلك لم ِ
نمط حياتهن أو غذائهن طوال الدراسة ،وذلك بغية إبراز تأثيرات
التمرن وحده.
باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي

 ،16Sحللت مونوكا وفريقها تركيبة مجموعة البكتيريا في
األمعاء ووظائفها.
ً
ً
في ختام البرنامج ،اكتشف الباحثون عموما تراجعا في ما
ً
ُيدعى المتقلبات ،أي البكتيريا التي تسبب االلتهاب ،وارتفاعا
ُ
ّ
بتحسن
في البكتيريا المفيدة التي تدعى أكرمنسيا وترتبط
عملية األيض.
ً
بكتيريا أكرمنسيا أكثر شيوعا
أن
سابقة
ـات
ـ
س
كشفت درا
ً
ً
في حالة الناشطين جسديا ،مقارنة بمن يتبعون نمط حياة
ً
خــامــا .ويشير بعض الــدراســات إلــى أنـهــا تحمي مــن السمنة
والداء السكري من النمط الثاني .لكن بيكاال تؤكد أن «ثمة حاجة
إلى مزيد من الدراسات بغية إثبات أن أكرمنسيا قد تنقل بعض
فوائد التمرن الصحية».

مرتبطة بالسرطان ،فقد ُي ّ
غير الباحثون اتجاهاتهم من
ً
اآلن فصاعدا.
ُ ّ
تسلط النتائج ا لـضــوء على مسار تطور الخاليا مع
الـتـقــدم فــي الـســن .يـقــول د .إينيغو مارتينكورينا ،أحد
المشرفين على الدراسة من معهد «ويلكوم سانغر»« :من
الالفت أننا لم نكن نــدرك نطاق هذه الظاهرة حتى اآلن.
ً
تطرح الدراسة أيضا بعض األسئلة حول طريقة تأثير تلك
ّ
ُ
الطفرات في الشيخوخة وأمراض أخرى ،ما يمهد لنشوء
آفاق مثيرة لالهتمام في البحوث المستقبلية».
ّ
يتحول التركيز في بحوث السرطان نحو دراســة
قد
األنسجة السليمة .شاركت األسـتــاذة كارين فوسدن من
{جمعية أبحاث السرطان} البريطانية في تمويل الدراسة
ّ
{باعتبارنا باحثين في مجال
األخيرة وعلقت عليها قائلةّ :
السرطان ،ال يمكننا أن نستخف بأهمية دراسة األنسجة
السليمة}.

توابل ةديرجلا
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كلمة السر

 - 6ظهر الهالل – حذرني.
 - 7مأل (م) – إجابة – محن.
 - 8نصف (قوانين) – لقب
زعيم فرنسي راحل.

 - 9أزال – ذكران الدجاج.
 - 10مصطلح أطلق على
الكتابة المصرية القديمة.

عجمان

 - 4ثـلـثــا (ن ـهــر) – صديق
(م) – من الطيور.
 - 5حــرف عطف – حروف
متشابهة – والدة.

كلمات متقاطعة

 - 1م ـم ـث ــل ع ــرب ــي شـ ــارك
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل «حـ ـ ـ ـ ــرب
الجواسيس».
 - 2شاعر عباسي – حيوان
قطبي.
 - 3ف ـي ـلــم ل ـم ــاج ــدة ون ــور
الشريف (م).
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ً
ً
مهنيا :التراجع عن الخسارة ليس هروبا
بل وضع حدٍّ.
ً
عاطفياّ :
تطورات عائلية سريعة تجبركما
على اتخاذ قرار.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـس ـي ـطــر جـ ـ ّـو م ــن الـضـغـيـنــة
والحسد ال ترغب به.
رقم الحظ.2 :

األسد
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ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـح ـف ـظــات تـقـلـقــك ف ـت ـض ـطـ ّـر إلــى
لكسب الوقت.
مراعاتها
ّ
ّ
ً
عاطفيا :تجنب الغضب الذي يولد العنف
في تعاملك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :مــواجـهــات ونــوايــا سيئة عند
بعض معارفك فاحذر.
رقم الحظ.10 :

الميزان
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ً
مهنيا :أنت قادر على تجاوز المعوقات
إذا شئت فأقدم.
ً
عاطفيا :تعيش مفاجآت ّ
سارة إلى جانب
ّ
تحب.
من
ً
اجتماعيا  :شخص يستأثر باهتمامك
ً
ً
ويغدو صديقا لك الحقا.
رقم الحظ.5 :

القوس
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( - 1جاسم )...فنان كويتي
ب ـ ـطـ ــل مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «س ـ ـمـ ــاء
ثانية».
 - 2متشابهان – يرطبهم
بالماء (م).
 - 3عودة – مادة تستخرج
من بطن الحوت.
 - 4دي ـك ـت ــات ــور روسـ ـ ــي –
للتخيير.
 - 5ط ــري ــق ت ـ ـجـ ــاري بـيــن
أفغانستان وبــاكـسـتــان –
باكر (م).
 - 6قنوط – يتوعد.
 - 7ناعم – يود (مبعثرة).
 - 8بركان في اليابان (م).
 - 9حــب – والـ ــدة – جبال
في أميركا الشمالية.
 - 10قبطان – جــزيــرة في
البحر المتوسط.

ً
ّ
مهنيا :تضطر إلى تغيير برنامجك تحت
ّ
ضعط التطورات.
ً
ً
عاطفيا :لست مضطرا مواجهة الحبيب
ألن الحوار أفضل طريق.
ً
اجتماعيا :تنصحك األفالك بأخذ الحيطة
في تنقالتك بالسيارة.
رقم الحظ.14 :

الحلول
٣
٥
٢
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٧
١
٨
٤

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

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

فلك

sudoku

مــن  5أحــرف و هــي اســم خامسة اإلم ــارات العربية
المتحدة وأصغرها مساحة.
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تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أدخــل معركتك التنافسية بصمت
ودهاء كي تنتصر.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـنـعــم بـطــابــع فـلـكــي اسـتـثـنــائــي
ّ
يقربك من الحبيب.
ً
اجتماعيا :إيــاك والتلفظ بكلمات جارحة
ً
فقد تدفع ثمنها غاليا.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تضطر إلى معالجة مشاكل طارئة
ما يرهقك.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا من الطرف اآلخر
يهتف له قلبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ــوض ــع الـعــائـلــي الـمـضـطــرب
يستحوذ على تفكيرك .
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
تتهور
مهنيا :إحم نفسك بجهات داعمة وال
في مشاريعك.
ً
عاطفيا :سوء تفاهم قوي ينشأ مع الحبيب
ّ
يهدد عالقتكما.
ً
اجتماعيا :حــاذر مــن نــزاعــات أو مواجهة
مع جهات نافذة.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تشويش فلكي وتغييرات طارئة
تجعلك في مأزق.
ً
ّ
محميان من األفــاك التي
عاطفيا :أنتما
تدعم مسيرتكما.
ّ
ً
ا ّجـتـمــاعـيــا :ال تهمل كــل مــا يـخــفــف عنك
مشقات العمل.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنياّ :
تكيف مع المستجدات وكن مرنا
في عالقتك مع المسؤولين.
ً
عاطفيا :ترى العالم بعيني الحبيب فكن
ً
ً
واقعيا قليال.
َ
ً
اجتماعيا :إصغ إلى األهل فهم لهم رأيهم
ً
السديد أيضا.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
مـهـنـيـ ًـا :كـلـمــا تـ ّ
ـوص ـلــت إل ــى ح ــل تظهر
َّ
مشكلة فتحل بالصبر.
ً
عاطفيا :تقارب قوي مع الشريك يطمئنك
إلى المستقبل.
ً
اجتماعيا :تضطر إلى ترضية الخواطر
لتخفيف التشنج.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الـجــرأة وحــدهــا ال تكفي فــادرس
الوضع قبل اإلقدام.
ً
عاطفيا :تلتقي مصادفة بمن سيمأل فراغ
ً
حياتك ويجعلها نعيما.
ً
ً
اجتماعيا :أنت مدعوم فلكيا ما يبعد عنك
األحداث الطارئة.
رقم الحظ.4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنياّ :
مهماتك لها األولوية فكن حازما
في تنظيمها لتنجح.
ً
عاطفيا  :عالقتك مــع الحبيب تسعدك
ّ
وتطيب خاطرك.
ً
اجتماعيا :تشارك مع بعض المعارف
في نشاطات تثقيفية.
رقم الحظ.8 :

مجتمع
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مطعم بالك تاب يفتتح ثاني فروعه في مجمع 360
افتتح مطعم بالك تاب ثاني فروعه في مجمع  360بحضور
نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة تمدين" مشعل جاسم
المرزوق ،والسفير األميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان،
وعدد من كبار الشخصيات وعائالتهم وحشد من اإلعالميين.
وقد أتاح "بالك تاب" الفرصة لرواده لتناول أشهى سندويشات
البرغر وأصناف الميلك شيك المميزة "كرايزي شيك" ،منذ
افتتاح أول فروعه بالكويت في الكوت مول خالل وقت سابق
من هذا العام.
وللمرة الثانية ،ساهمت عالمة "بــاك تــاب" في إثــراء مشهد
ً
قطاع المطاعم والفعاليات فــي الكويت ،فقد ّ
عرضا
نظمت
ً
مفاجئا فــي "م ــول  "360بلغ ذروت ــه فــي افتتاح منفذ ضخم
ّ
مجهز بمصابيح  LEDلتقديم الميلك شيك "كــرايــزي شيك"
أمام المطعم الجديد.
وت ــذوق الضيوف تشكيلة مــن األطعمة والميلك شيك التي
توفرها قائمة الطعام الجديدة.
صورة جماعية لفريق عمل «بالك تاب»

السفير األميركي ومشعل المرزوق أثناء جولتهما في المطعم

لقطة جماعية لفريق شركة تمدين

عرض يقدمه فريق عمل بالك تاب في مجمع 360

فنان تشكيلي كويتي يصنع أكبر لوحة
للشيخ زايد

تحضير الميلك شيك

وزارة الشؤون تكرم مجموعة الميثاق التطوعية
كرمت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
مجموعة الميثاق التطوعية ،بمناسبة
اليوم العالمي للتطوع.
يذكر أن مجموعة الميثاق التطوعية
بذلت الكثير من الجهود في سبيل خدمة
المجتمع داخل الكويت وخارجها ،وفريقها
ً
نموذجا يحتذى به في مجال العمل
يعتبر
التطوعي.
وتسعى المجموعة دائما إلى االرتقاء
بأهداف العمل التطوعي ،بل إن المساهمات
التي تقدمها مليئة بالشغف والعطاء
لخدمة الوطن.

ً
تقديرا لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل
اإلنساني على مستوى الوطن العربي ومجلس التعاون ،صنعت شركة
سراي للعطور لوحة فنية هي أكبر وأول لوحة من نوعها في العالم،
بمناسبة اليوم الوطني اإلماراتي السابع واألربعين.
وصمم اللوحة الفنية الفنان التشكيلي الكويتي عبدالرحمن الحمود،
وهو فنان تشكيلي من ذوي اإلعاقة البصرية حصل على المرتبة
الثانية ضمن مشاركته في مسابقة الرسم الياباني ،التي أقامتها
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقد أثبت الحمود كفاءته وإبداعه خالل مشاركته في المسابقة.
الفنان التشكيلي عبدالرحمن الحمود

تكريم وزارة الشؤون لمجموعة الميثاق التطوعية

٢١
ً
ً
خالد أمين :أعيش صراعا داخليا ألحقق معادلة التنوع
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

يرى أن المستقبل للسينما ويستعد للمشاركة في مسلسل «إفراج مشروط»
يحرص الفنان ًخالد أمين على المشاركة في عملين أو عمل واحد خالل العام ،وهو نهج يسير عليه
منذ فترة ،رافعا شعار التنوع في الشخصيات التي ِّ
يجسدها.
َّ
مشاريعه الدرامية الجديدة؛ "ماذا لو؟" و"إفراج مشروط"،
أمين ًتحدث لـ"الجريدة" عن مالمح ً
مؤكدا أن زيادة عدد شركات اإلنتاج حاليا ظاهرة إيجابية .وأشار إلى أن الشباب يبحثون عن لغة
فنية خاصة بهم على مستوى الرؤية اإلخراجية والتكنولوجيا ،التي أحدثت طفرة في عالم صناعة
الدراما والسينما .محاور عدة تحدث عنها أمين ،وهنا التفاصيل:
محمد جمعة

انتهى من تصوير
دوره في مسلسل
«ماذا لو؟»

• ك ـ ـيـ ــف تـ ـ ـ ــرى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ــدد
ُّ
وتوجه
شركات اإلنـتــاج حاليا،
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى ه ــذا
الدرب؟
 ظــاهــرة حميدة ،السيما أنال ـســوق يـسـتــوعــب ذل ــك ،كـمــا أن
الشباب يبحثون حاليا عن لغة
خ ــاص ــة ب ـه ــم م ــن ح ـي ــث ال ــرؤي ــة
اإلخراجية والتصوير ،وتوظيف
التكنولوجيا ا ل ـجــد يــدة فــي كل
ذلـ ــك ،عـكــس م ــا ك ــان ي ـحــدث من
ق ـبــل ،حـيــث اس ـت ـخــدام الـمـعــدات
الضخمة ،وما يتطلبه المونتاج
من فترة زمنية طويلة ،في حين
بــالــوقــت ال ـحــالــي يـمـكــن إن ـجــاز
الـتـصــويــر وال ـمــون ـتــاج ف ــي يــوم
واحــد ،ما يسهل مهمة الممثل،
ويبقيه على ا ط ــاع على تطور
الحالة الدرامية.
• ما رأيك في مشاركة بعض
الممثلين فــي أر ب ـعــة أو خمسة
أعمال خالل الموسم الواحد؟
 -هذا اختيار خاص بالفنان،

ونحن دائما في المعهد العالي
لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ن ـح ــاول أو
ن ـ ِّ
ـرس ــخ ب ـع ــض ال ـم ـفــاه ـيــم ل ــدى
ا ل ـطــاب ،لـكــن مستقبال الخيار
ل ـ ـهـ ــم .فـ ـم ــن ال ـم ـم ـك ــن أن يـتـجــه
ال ـم ـم ـث ــل ال ـع ـم ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،أو
األكاديمي ،أو يقف على مسافة
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن الـ ـط ــريـ ـقـ ـي ــن ،وه ــو
االخـتـيــار األفـضــل حــالـيــا ،حتى
ال ـج ـم ـه ــور أصـ ـب ــح ع ـل ــى درجـ ــة
كبيرة من الوعي ،وبحاجة إلى
كل األعمال.

مرحلة جديدة
• "ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ل ـل ـس ـي ـن ـمــا"...
ت ـصــريــح س ــاب ــق ل ــك م ـنــذ ف ـتــرة،
كيف تنظر للفن السابع حاليا؟
 بــالـفـعــل ،مـنــذ عــامـيــن أكــدتأن الـمـسـتـقـبــل لـلـسـيـنـمــا ،وهــا
نـ ـ ـح ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب م ــرحـ ـل ــة
سـيـنـمــائـيــة ج ــدي ــدة بــالـخـلـيــج،
فــالـسـيـنـمــا فـتـحــت أب ــواب ـه ــا في

الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك دراسـ ـ ـ ــة
متكاملة للمشروع السينمائي
السعودي ،واالستعانة بالخبرات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .ك ـنــت ع ـضــو لجنة
تحكيم في المهرجان السينمائي
لــأفــام السعودية ،ووج ــدت أن
أغلب المخرجين الشباب درسوا
اإلخراج السينمائي.
• ل ـن ـت ــوق ــف ع ـن ــد م ـش ــروع ــك
الدرامي الجديد "ماذا لو؟"؟
 ا نـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــت م ـ ـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــو يـ ــرمـ ـش ــاه ــدي فـ ــي م ـس ـل ـســل "م ـ ــاذا
ل ــو؟" ،تــألـيــف فيصل البلوشي،
ومـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة درام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ع ـ ــدن ـ ــان
بالعيس ،وإخراج حسين دشتي،
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـع ـم ــل
نخبة من الفنانين ،منهم :منذر
ريــاح ـنــة ،حـســن إبــراه ـيــم ،روان
م ـهــدي ،ن ــور ال ـغ ـنــدور ،عبدالله
التركماني ،علي الحسيني ،ليلى
عبدالله ،أسيل عمران ،وعبدالله
عبدالرضا.
• ما الــذي استفز خالد أمين
ل ـ ـخـ ــوض ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ذات
الطابع الشبابي؟
 ع ــرض عـلـ َّـي حسين دشتيقـبــل ع ــام إخ ــراج مسلسل "م ــاذا
ل ـ ــو؟" ،وك ــان ــت إجــاب ـتــي قــاطـعــة:
"م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــل" ،ألن ـ ـن ـ ــي مـ ـخ ــرج
مـ ـس ــرح ــي ،ل ـك ــن ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا ال
أعتقد ذلك ،السيما أنني مؤمن
بــال ـت ـخ ـصــص ،وح ـي ـن ـهــا طلبت
منه مشاهدة جانب من األعمال

الـ ـت ــي ص ـ ـ َّـوره ـ ــا ،وح ـي ـن ـه ــا ك ــان
الرأي قاطعا ،بأن يتولى حسين
مهمة إخــراج المسلسل .راهنت
عليه ،وكنت خائفا ،لكن بعد أول
يوم تصوير عندما انتهينا من
المشاهد بشكل مبدئي
منتجة
ِ
وشاهدتها ،أيقنت أننا بصدد
ميالد مخرج جديد في الكويت.

«إفراج مشروط»
• حدثنا عن أبعاد مشروعك
الدرامي الثاني "إفراج مشروط"؟
 ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ك ـ ـ ـتـ ـ ــب أحـ ـ ـ ــداثـ ـ ـ ــهعبدالمحسن الــروضــان ،إخــراج
ع ـي ـســى ذيـ ـ ــاب ،إنـ ـت ــاج عـبــدالـلــه
بوشهري ،ويشارك فيه مجموعة
مميزة من الفنانين ،وسوف نبدأ
التصوير قريبا ،وفكرة المسلسل
مـ ـمـ ـي ــزة أتـ ـمـ ـن ــى ي ـ ـنـ ــال إعـ ـج ــاب
الجمهور.
• رغ ـ ــم تـ ـن ــوع أعـ ـم ــال ــك ،ف ــإن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ـض ـع ــك ف ـ ــي خ ــان ــة
الممثل الرومانسي؟
 ألن الجمهور غالبا ما يتعلقبــالـعـمــل الــرومــان ـســي ،ويحصر
الممثل دائما في هذه المنطقة،
ل ـكــن ه ـن ــاك شــري ـحــة ك ـب ـيــرة من
ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن يـ ـ ــرصـ ـ ــدون ح ـجــم
التنوع في األدوار التي ِّ
أقدمها.
دائـ ـ ـم ـ ــا أحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
معادلة التنوع ،حتى إذا ذهبت
إلى المنطقة الرومانسية ال أكرر

خالد أمين
نفسي ،وهــذا الـصــراع الداخلي،
ألغـ ـ ِّـيـ ــر مـ ــن شـ ـك ــل ال ـش ـخ ـص ـيــة،
وطريقة كالمها ومشيتها ،وما
إل ــى ذل ــك مــن م ـقــومــات أي دور،
قد أنجح وقــد أفشل ،والفشل ال
يعيب أي إنسان.
َّ
موجه للدراما
• هناك اتهام
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ب ــأنـ ـه ــا ت ـ ـ ـ ــدور فــي
ال ـف ـل ــك ذاتـ ـ ــه م ــن ح ـي ــث األفـ ـك ــار
والموضوعات؟
 ت ـك ــرار ال ـم ــوض ــوع ــات الـتــينـ ـ ـط ـ ــرحـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة

ال ـت ــي ت ـح ــول دون تـطــرقـنــا إلــى
م ــوض ــوع ــات أخـ ـ ــرى ،وإن كنت
أرى أن ال ـج ـه ــاز ال ــرق ــاب ــي اآلن
ف ــي ت ـح ـســن ،وأت ـم ـن ــى ت ـطــويــره
لألفضل ،فهناك نوع من الوعي
ودمـ ـ ـ ــاء جـ ــديـ ــدة دخـ ـل ــت ع ـل ـيــه،
وأزعم بأنه طالما هناك َمن يقرأ،
فـسـيـعــرف مـتـطـلـبــات المجتمع
المحلي والخليجي ،ولن يمارس
سياسة الكبح.

 5خطوط درامية
في «ماذا لو؟»

أكد أن الشباب
يبحثون عن لغة
فنية خاصة بهم

ت ـقــع أح ـ ــداث مـسـلـســل «م ـ ــاذا ل ــو؟»
ف ــي خ ـم ـســة خـ ـط ــوط درام ـ ـيـ ــة يــربــط
ب ـي ـن ـه ــا ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر خـيــط
رف ـيــع ،فـكــل إن ـســان أمــامــه مجموعة
من االختيارات ،ومن خالل األحــداث
تتكشف أل يـهـمــا س ــوف يـمـيــل قلبه.
وحول ذلك ،قال خالد« :سوف نشاهد
فــي الـحـلـقــات الـ ــ 15األول ــى االخـتـيــار
األول ألبطال العمل ،من ثم في الـ15
حـلـقــة األخـ ــرى نـشــاهــد كـيــف تتغير
ح ـيــات ـهــم ،إذا م ــا ذهـ ـب ــوا لــاخـتـيــار
الثاني».

خالد أمين مع نجوم مسلسل « روتين»

حسين الجسمي أول فنان عربي يشارك
في حفل «أعياد الميالد» بـ «الفاتيكان»

رانيا يوسف تشكر مساندة نقابة
الممثلين بعد «أزمة الفستان»
وجهت الفنانة را نـيــا يوسف الشكر لنقابة
ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـفـ ـن ــان أشـ ـ ـ ــرف زك ـ ــي،
ل ـم ـس ــان ــدت ـه ــا فـ ــي أزمـ ـتـ ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـسـبــب
فستانها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي ،وأثار جدال واسعا
في جميع األوساط.
وكـتـبــت ران ـي ــا عـبــر حـســابـهــا الشخصي
بـ"إنستغرام"" :كل الشكر لنقابة الممثلين،
ال ـتــي ســانــدتـنــي ف ــي أزم ـت ــي األخ ـي ــرة،
ً
ونقيب الممثلين أشرف زكي أيضا.
أش ـك ــر م ـح ــام ــي ال ـن ـق ــاب ــة شـعـبــان
سعيد ،الــذي تم تكليفه حضور
التحقيقات التي أجريت بمكتب
النائب العام".
وتـعـيــش ران ـي ــا حــالـيــا حــالــة
مـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ،ب ـس ـبــب ال ـن ـجــاح
المميز الذي يحققه مسلسلها (كأنه
إمـ ـب ــارح) ،ويـحـظــى بـمـشــاهــدة جـيــدة،
ويـ ـش ــارك ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ـمــل إل ــى جــانــب
رانـيــا يــوســف ،أحمد وفـيــق ،وفــاء صــادق،
أحمد خليل ،محسن منصور ،إسالم جمال،
محمد الشرنوبي ،محمد سليمان ،هدى
المفتي ،ومجموعة من الشباب ،وتأليف
ورشــة تحت إشــراف مريم نعوم ،وإخــراج
حاتم علي وأكرم فريد.

رانيا يوسف

ً
ت ــرسـ ـيـ ـخ ــا لـ ـقـ ـي ــم الـ ـتـ ـس ــام ــح واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال
واإلن ـســان ـيــة ،وب ـهــدف اس ـت ـمــرار عملية خلق
ق ـنــوات لـلـتــواصــل مــع ال ـش ـعــوب كــافــة ،والـتــي
تنتهجها اإلمارات في سياستها االجتماعية،
ومــن أجــل حـيــاة كــريـمــة لــإنـســانـيــة ،فيها كل
مـعــانــي االح ـت ــرام وال ـم ـســاواه ،ي ـشــارك الفنان
اإلماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة
للنوايا الحسنة" ،كــأول فنان عربي ،في حفل
"أعياد الميالد" الخيري السنوي Concerto di
 Nataleالنسخة  26في "الفاتيكان" ،في قاعة
 Paul VI Audience Hallمـســاء  15ديسمبر
 ،2018بمشاركة عــدد كبير مــن نجوم الغناء
العالميين.
َ
ونـ ـبـ ـع ــت م ــوافـ ـق ــة ال ـج ـس ـم ــي عـ ـل ــى دعـ ــوة
"الفاتيكان" للمشاركة في االحتفالية الخيرية،
بـنــاء عـلــى الـقـيــم األخــاقـيــة واإلنـســانـيــة التي
زرعها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب الـلــه ث ــراه ،بين قـيــادة وأبـنــاء
دولة اإلمارات ،عبر أجيالها منذ نشأت الدولة،
مؤكدا اهتمامه باألعمال الخيرية واإلنسانية،
والـمـســاهـمــة ف ــي زرع الـمـحـبــة وال ـس ــام بين
الشعوب.
وق ـ ــال" :ي ـس ـعــدنــي ال ـم ـســاه ـمــة دائـ ـم ــا فــي
األعـمــال الخيرية مــن أجــل زرع وتــوفـيــر بيئة
هدفها الحياة الكريمة واالحترام والمساواه
والـســام بين األدي ــان والـشـعــوب ،وهــي القيم

حسين الجسمي
التي تربينا عليها نحن أبناء الشيخ زايد ،طيب
الله ثراه ،في اإلمارات ،الحاضنة لقيم التسامح
واالعتدال وتقبل اآلخرين ،حتى أصبحنا نلقب
بين الشعوب بأبناء زايد الخير".
واستشهد بمقولة الشيخ الزايد "ان التسامح
واج ــب ،وديننا ديــن رحمة وتسامح وتفاهم
وتقارب بين البشر" ،مؤكدا أن قيادة اإلمارات
كان لها األثر الواضح بين األديــان والشعوب

«يوميات أدت إلى الجنون» قدمت عروضها على مسرح كيفان
عــرضــت فــرقــة ال ـم ـســرح الشعبي
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة م ـســرح ـيــة
"يوميات أدت إلى الجنون" ،عن رواية
"يوميات مجنون" ،للكاتب نيكوالي
غوغول والمخرج يوسف الحشاش،
على مسرح التحرير بكيفان.
وأع ـ ـ ــرب ال ـم ـخ ــرج ال ـح ـش ــاش عــن
سعادته بتلك التجربة ،السيما أنها
تـســاهــم فــي إع ــادة إح ـيــاء الـعــروض
التي سبق أن شاركت في مهرجانات
محلية وعربية ،مثل "يوميات أدت
إل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــون" ،وال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــدت 4
ج ــوائ ــز ف ــي م ـه ــرج ــان شـ ــرم الـشـيــخ
للمسرح ا لـشـبــا بــي ،مشيدا بتفاعل
الجمهور واستمرارية العرض على
مــدار السنوات الماضية ،والنقالت
ال ـتــي مــر بـهــا عـلــى مـسـتــوى الشكل
والنجوم الذين شاركوا فيه.
وتـ ــدور أحـ ــداث الـمـســرحـيــة حــول
خ ـ ـ ــادم ص ـغ ـي ــر ي ـح ـي ــا خـ ـ ــال عـصــر
االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ،وي ـش ـع ــر ه ـ ــذا الـ ـخ ــادم
باالحتقار والتهميش ممن حوله،
وي ـقــع فــي غ ــرام اب ـنــة رئـيـســه الـفـتــاة
الحسناء الجميلة ،لكنها ال تعطي

له باال ،فيبدأ االنحدار نحو الجنون،
فيخيل إ لـيــه أ نــه يستطيع فهم لغة
الـحـيــوانــات والــرســائــل بـيـنـهــا ،كما
يخيل إليه وجوده ببالد أخرى يحيا
فيها حياة من محض خياله ،متجوال
بين أروقــة الــوهــم ،الــذي يعيش فيه
وحـ ــده ،وت ـت ــزوج حبيبته مــن رجــل
آخر ،وينتهي به الحال إلى الجنون،
وإلقائه بالمستشفى.
يذكر أن مسرحية "يــومـيــات أدت
إلـ ــى الـ ـجـ ـن ــون" م ــن إع ـ ـ ــداد وإخـ ـ ــراج
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاش ،وت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل
ي ــوس ــف ال ـح ـش ــاش وم ـح ـمــد جـمــال
الـشـطــي ومـشـعــل الـفــرحــان وعثمان
الـشـطــي وران ـيــا شـهــاب وب ــدر البكر
وعبدالعزيز تركي وعبدالله العجمي
وعبدالعزيز الظفيري وعالء السمان،
والـمــوسـيـقــى لـجــاســم الـعـبــدالـســام
(ك ـي ـبــورد) وبــاســم نبيل (تشيللو)،
وت ـن ـف ـيــذ ال ــدي ـك ــور ن ـص ــار ال ـن ـصــار،
وادارة االنتاج نوح بوكبر ،وإشراف
عام د .نبيل الفيلكاوي.
وحصدت المسرحية  4جوائز في
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

بان الرفاعي أطلقت كتابها األول
«أنت أو ال أحد»
●

ً
يوسف الحشاش محتفال بجوائز «يوميات أدت إلى الجنون»
الشبابي بدورته الثالثة ،وهي "أفضل
إضاءة" ليوسف الحشاش ،و"أفضل
موسيقى" ليوسف الحشاش و"أفضل
اخ ــراج" ليوسف الحشاش ،وافضل
عرض متكامل.
وت ــم تــرشـيــح الـمـســرحـيــة ألربـعــة
تــرشـيـحــات فــي جــوائــز الـمـهــرجــان،

وه ـ ـ ـ ــي "أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء" لـ ـي ــوس ــف
الحشاش ،و"افضل ممثلة دور ثان"
دالي ،وافضل ممثل دور ثان مشعل
الـفــرحــان ،و"اف ـضــل ممثل دور اول"
يوسف الحشاش.

ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـســامــح ،ح ـتــى أص ـب ـحــت عــاصـمــة
عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب،
لتعزيز السالم والتقارب بين الشعوب كافة،
وه ــي أول دولـ ــة تـنـشــئ وزارة بــاســم "وزارة
التسامح".
وس ـي ـتــم تـخـصـيــص ري ــع ال ـح ـفــل الـسـنــوي
 Concerto di Nataleف ــي "ال ـفــات ـي ـكــان" هــذا
العام ألزمة الالجئين في مدينة أربيل بالعراق
وأوغندا ،بهدف تعزيز معيشتهم ،مع التركيز
على األطفال والشباب من خالل توفير التعليم
وال ـتــدريــب المهني واألنـشـطــة العملية التي
تساهم في تعزيز عملية الدخل ،والتي تعد من
العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل األطفال
الــاجـئـيــن ومـسـتــويــات معيشتهم ،مــن خــال
الـمــؤسـســة الـخـيــريــة Scholas Occurrentes
التي أسسها "البابا فرنسيس" وThe Missioni
 Don Boscoوالتي تساهم في عمليات إنسانية
خيرية متعددة في العالم.
وت ـ ــأت ـ ــي م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـج ـس ـم ــي ف ـ ــي ال ـح ـف ــل
بــرفـقــة الـفــرقــة "األورك ـس ـت ــرا ال ـك ـبــرى" Grand
 orchestra conductedتحت إدارة المايسترو
العالمي "ريناتو سيريو" Maestro Renato
 ،Serioوسيتم تسجيل الحفل و عــر ضــه ليلة
"ال ـك ــري ـس ـم ــاس" م ــن خـ ــال ال ـق ـن ــاة اإلي ـطــال ـيــة
الخامسة Canale 5وعبر قنوات  Mediasetفي
جميع أنحاء العالم.

فضة المعيلي

احتفلت الكاتبة الكويتية بــان الرفاعي
بإصدار كتابها األول "أنــت أو ال أحــد" ،في
منزلها بحضور جمع من األهل واألصدقاء،
ونخبة من اإلعالميين والكتاب واألدباء.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،رحـبــت الـكــاتـبــة بــان
الرفاعي بالحضور في األمسية ،وأعربت عن
سعادتها البالغة باالصدار االول لها الذي
ً
تضمن عددا من الخواطر الشعرية والنثرية
التي كتبتها في مراحل مختلفة من حياتها،
بدءا من تسعينيات القرن الماضي ،مشيرة
الى ان الكتابة ليست باألمر الجديد عليها.
ً
وتــاب ـعــت ال ــرف ــاع ــي أن ـه ــا ات ـخ ــذت قـ ــرارا
ب ــإص ــدار ك ـتــاب يـجـمــع ك ــل ال ـخــواطــر الـتــي
ك ـت ـب ـت ـهــا ،الف ـت ــة الـ ــى ان ال ـ ـمـ ــادة ال ـخــاصــة
بالكتاب كانت موجودة لديها ولم تستغرق
ً
ً
وق ـتــا طــويــا فــي تجميعها وتــرتـيـبـهــا أو
إعـ ــادة كـتــابــة بـعـضـهــا ،فــي حـيــن اسـتـغــرق
إعــداد الكتاب وتنفيذه أكثر من عام كامل،
قضته في تجهيز الصور المرفقة بالكتاب
وكلها صور حقيقية ،وإعداد أفكارها ،وتم

بان الرفاعي

تعديل الصور بأسلوب احترافي بواسطة
ب ــرام ــج ال ـف ــوت ــوش ــوب ل ـت ـب ــدو ك ــرس ــوم ــات
يــدويــة ،ألنـهــا تــرى أن الـصــورة خير معبر
ُ
يالمس المشاعر ،وكتب عنوان
بينما الكالم ُ
الكتاب يدويا وف ّرغ باستخدام الكمبيوتر،
ً
ً
ليكون مميزا ومختلفا عن أنواع الخطوط
المعروفة والمتداولة.

خبريات
أحمد حلمي يكتشف المواهب
في «»Little Big Stars

شهدت الحلقة الرابعة من
برنامج المواهب "Little
 - Big Starsنجوم صغار"،
الذي يقدمه الفنان أحمد
حلمي ،لقاء مع أرجوان آل
الشيخ ،المخترعة الصغيرة
من السعودية ،حيث ابتكرت
"روبوت" يسير على سكة
واحدة.
وأبهرت الضيفة الثانية إسراء
أعروص الجمهور بأدائها
في الرقص على الجليد،
واستقبلها حلمي على الحلبة
فحاورته باللغة العربية
الفصحى.
أما نور قدومي من األردن
فقدمت أغنيتها الخاصة
باللغة اإلنكليزية Don’t hide
 itعن أهمية مواجهة ُّ
التنمر
والتي كتبتها ولحنتها.
بعد ذلك ،تحول مسرح
البرنامج إلى صالون للحالقة
ُ
مع أ َس ْيد الصويص من
فلسطين ،وهو أصغر حالق،
وتعلم المهنة من والده.
أما ريم دقة من لبنان فأطلت
على المسرح لتقدم عرضا
راقصا أمام الجمهور ،وتخللت
اللقاء مواقف طريفة ،وكانت
الفقرة األخيرة مخصصة
للموسيقى والعزف مع
تركي النواف من البحرين
الذي يتميز بعزفه على آالت
موسيقية متعددة.

فيلم « »The Grinchيحقق
 273مليون دوالر إيرادات

حقق فيلم ""The Grinch
إيرادات بلغت  273مليون
ً
دوالر عالميا منذ طرحه
في  9نوفمبر الماضي في
الواليات المتحدة األمريكية
وحول العالم.
الفيلم من بطولة بيندكت
كامبرباتش ،ومن إخراج
يارو تشيني وسكوت
موسيير ،ومن تأليف مايكل
ليسيور ،وتومي سويردلو،
الفيلم مستوحى من كتاب د.
سيوس ،وتدور أحداثه حول
قصة فنان كوميدي يذهب
في مهمة سرقة أثناء فترة
عيد الميالد ،لكن تحدث
العديد من المفارقات التي
تغير قلبه إذ يقع في حب
فتاة.
"بيندكت كومبرباتش"
المرشح لجائزة األوسكار
تولى تجسيد الشخصية
األساسية لفيلم ""Grinch
الذي يعيش داخل كهف
على جبل ،مع كلبه الوحيد
المخلص "ماكس".

»Chilling Adventures
« of Sabrinaيرى النور

طرحت شبكة نيتفلكس
التريلر التشويقي ألحد أهم
حلقات مسلسل "Chilling
"Adventures of Sabrina
بمناسبة أعياد الكريسماس،
ومن المقرر عرضها في 14
ديسمبر الجاري.
ويدور المسلسل حول إعادة
تخيل أصل ومغامرات
سابرينا الساحرة في سن
المراهقة ،بجانب ميولها في
الرعب والسحر بطبيعة الحال،
والسحر.
وتسعى سابرينا بطموح
كبير إلى طرد األرواح الشريرة،
مما يضعها في مواجهة
أمام شخصيتها المزدوجة،
نصف ساحرة ،نصف قاتلة،
وبينما تقف ضد قوى الشر
التي تهددها ،تجد نفسها في
مواجهة أخرى مع أسرتها
وضوء النهار.
المسلسل من بطولة ريتشارد
كويل ،ولوسي ديفيس ،وتاتي
غابرييل ،وميشيل غوميز،
وروس لينش ،وميراندا أوتو،
وفرصة بيردومو ،وبرونسون
بينتشوت ،وكيرنان شيبكا،
وجاز سنكلير .حسبما نشر
موقع "."tvseriesfinale
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دوليات

األمير يطلق مبادرة لوقف الحمالت اإلعالمية بين دول الخليج
• سموه في افتتاح «قمة الرياض» :الخالف الذي دب في كياننا يعرض مصالحنا للضياع
• الملك سلمان :حريصون على صيانة «مجلس التعاون» ...ونظام إيران يواصل السياسات العدائية

ً
ملقيا كلمة البالد خالل االجتماع
سمو األمير

شهدت القمة الخليجية
التي انعقدت في الرياض
أمس ،مبادرة أطلقها سمو
أمير الكويت لوقف الحمالت
دول مجلس
اإلعالمية بين ً
التعاون ،تمهيدا لحل
الخالفات بينها.

دع ــا سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الشيخ
ص ـب ــاح األح ـم ــد ال ـجــابــر الـصـبــاح
خالل كلمة له بافتتاح الدورة الـ39
للمجلس األعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في الرياض،
أمس ،إلى وقف الحمالت اإلعالمية
ً
في المنطقة تمهيدا لحل الخالفات
ً
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــدا ب ــان ـع ـق ــاد
االجتماع في موعده المحدد رغم
الظروف التي تمر بها المنطقة.
ً
وق ـ ـ ــال س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر م ـخــاط ـبــا
قادة "دول التعاون" ،إن "االجتماع
ً
يؤكد حرصنا جميعا على مجلس
ال ـت ـعــاون واس ـت ـم ــرار آل ـيــة انـعـقــاد
دوراتــه كما يجسد إدراكنا لحجم
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي تـحـقـقــت لـنــا في
إط ـ ـ ـ ــاره وس ـع ـي ـن ــا ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
ً
ال ـم ـن ـج ــزات بــاع ـت ـبــارهــا تـحـقـيـقــا
واستجابة لتطلعات وطموح أبناء
دول المجلس".
وأضــاف" :وفي هذا الصدد فقد
ت ــوص ـل ـن ــا ولـ ـل ــه ال ـح ـم ــد وب ـف ـضــل
تــوجـيـهــاتـكــم وحــرص ـكــم إل ــى عقد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن ال ـل ـج ــان
الوزارية على مدى العام الماضي،
التي تؤكد حيوية وفعالية مسيرة
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن دول الـمـجـلــس في
ك ــل ال ـم ـج ــاالت وال ـمــرفــوعــة ال ـيــوم
لمجلسكم الموقر إلقرارها".

الكيان الخليجي
وتابع سمو األمير" :أصحاب

الـ ـج ــال ــة والـ ـسـ ـم ــو إن ـ ـنـ ــا نـ ــدرك
األوضاع التي تعيشها منطقتنا
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ال ـت ــي
ت ــواج ـه ـه ــا وت ـص ــاع ــد وت ـيــرت ـهــا
الـمـقـلــق األمـ ــر الـ ــذي يــدعــونــا أن
نجسد و ح ــدة كياننا وأن نعزز
عملنا المشترك لدعم مسيرتنا
ول ـ ـعـ ــل أخ ـ ـطـ ــر مـ ــا ن ــواجـ ـه ــه مــن
تـحــديــات ال ـخــاف ال ــذي دب في
ك ـيــان ـنــا الـخـلـيـجــي واس ـت ـم ــراره
ً
ً
لـنــواجــه تـهــديــدا خـطـيــرا لوحدة
ً
موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء
دول ـن ــا لـلـضـيــاع ول ـي ـبــدأ الـعــالــم
وبـ ـك ــل أس ـ ــف ب ــال ـن ـظ ــر ل ـن ــا عـلــى
أن ـنــا ك ـيــان ب ــدأ يـعــانــي االه ـت ــزاز
وأن مـ ـص ــالـ ـح ــه ل ـ ــم تـ ـع ــد ت ـحــظ
بــالـضـمــانــات ال ـتــي كـنــا نــوفــرهــا
ل ــه ف ــي وح ــدة مــوقـفـنــا وتـمــاســك
كياننا ،وفــي سياق حديثنا عن
ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي نــواج ـه ـهــا فال
ب ــد ل ـنــا م ــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى قلقنا
م ـ ــن تـ ـن ــام ــي ظ ـ ــاه ـ ــرة اإلره ـ ـ ـ ــاب
واس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــارنـ ــا ل ـ ـهـ ــا ،مـ ـش ــددي ــن
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـضــافــر جـهــودنــا
للتصدي لها وتخليص العالم
من شرورها".

مصير مجهول

ً
وتــابــع" :انـطــاقــا مــن حرصنا
على الحفاظ على وحدة الموقف
ً
الـخـلـيـجــي ،وسـعـيــا مـنــا لـتــدارك
األم ـ ــر ف ــي وضـ ــع ح ــد ل ـل ـتــدهــور،

ال ـ ـ ــذي نـ ـشـ ـه ــده فـ ــي وح ـ ـ ــدة ه ــذا
ً
لمصير مجهول
الموقف وتجنبا
ٍ
ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ع ـم ـل ـن ــا ال ـخ ـل ـي ـجــي،
فإننا نــدعــو إلــى وقــف الحمالت
ً
اإلع ــام ـي ــة ال ـت ــي ب ـل ـغــت ح ـ ــدودا
مـســت قيمنا ومـبــادئـنــا وزرع ــت
بذور الفتنة والشقاق في صفوف
أبنائنا وستدمر كل بناء أقمناه
وكل صرح شيدناه ،إننا على ثقة
أي ـهــا األخـ ــوة أن ـكــم تـشــاركــونـنــي
ا ل ــرأي بأهمية االستجابة لهذه
الدعوة بوقف الحمالت اإلعالمية
التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا
ً
ج ـم ـي ـعــا لـتـهـيـئــة األج ـ ـ ــواء الـتــي
ستقود حتما إلى تعزيز الفرص
بقدرتنا على احتواء أبعاد مما
نعانيه اليوم من خالف".

اليمن
وأكـ ـ ـ ــد س ـ ـمـ ــوه أن "اسـ ـتـ ـم ــرار
ً
الصراع في اليمن يشكل تهديدا
ً
ً
م ـبــاشــرا لـنــا جـمـيـعــا ونــأمــل كل
التوفيق للمشاورات السياسية
ال ــدائ ــرة اآلن فــي الـســويــد والـتــي
استجابت بــادي بتقديم الدعم
اللوجستي لها وصوال إلى الحل
السياسي المنشود القائم على
ال ـم ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة وآلـيــاتـهــا
الـتـنـفـيــذيــة وم ـخ ــرج ــات ال ـح ــوار
ال ــوطـ ـن ــي وقـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس األمـ ــن
.2216
وأشــاد سموه في هذا الصدد

بـ ــاألصـ ــدقـ ــاء فـ ــي الـ ـس ــوي ــد عـلــى
رعايتهم لـلـمـشــاورات وسعيهم
لـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـم ـن ــاس ـب ــة
إلنـ ـج ــاحـ ـه ــا وال ي ـف ــوت ـن ــي هـنــا
اإلش ــادة بالجهود الكبيرة التي
يبذلها التحالف الدولي لدعم تلك
المشاورات وإنجاحها إضافة إلى
المساعدات اإلنسانية الضخمة
التي يقدمها التحالف للتخفيف
مـ ــن آث ـ ـ ــار الـ ـ ـظ ـ ــروف اإلن ـس ــان ـي ــة
القاسية التي يكابدها أشقاؤنا
في اليمن".

سورية
وت ـ ـطـ ــرق األم ـ ـيـ ــر إل ـ ــى ال ـم ـلــف
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وق ـ ـ ـ ــال إن "ال ـ ـكـ ــارثـ ــة
اإلنـســانـيــة فــي ســوريــة مستمرة
ول ـ ـ ــم تـ ـفـ ـل ــح ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ــدولـ ـي ــة
ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ــل لـ ـه ــا ل ـت ـس ـت ـمــر
ال ـم ـعــانــاة وي ـت ـضــاعــف الـتـهــديــد
ألمن واستقرار المنطقة والعالم،
متمنين لـمـبـعــوث األم ـيــن الـعــام
لألمم المتحدة الجديد لسورية
ال ـس ـي ــد ب ـي ــدرس ــن ال ـت ــوف ـي ــق فــي
ً
مهمته الجديدة وصوال إلى الحل
السياسي المنشود القائم على
قرارات الشرعية الدولية وجنيف
وم ـقــدريــن ال ـج ـهــود ال ـتــي بذلها
سلفه السيد ستيفان ديمستورا".

العراق وفلسطين
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ه ـن ــأ سـمــو

إيران
وجـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الـتــأكـيــد عـلــى أن ال ـعــاقــات بين
"مجلس التعاون" والجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة تـسـتـنــد
إل ــى م ـبــادئ أقــرهــا مـيـثــاق األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا ع ــدم
ال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
واحترام سيادة الــدول وااللتزام
ب ـقــواعــد حـســن ال ـج ــوار تحقيقا
لـكــل مــا نتطلع إ لـيــه جميعا من
أمن واستقرار وسالم لمنطقتنا.

العاهل السعودي

الزعماء قبل جلسة االفتتاح

آل سعيد :كلمة األمير
ِّ
معبرة ُويقتدى بها
وصــف نائب رئيس ال ــوزراء لشؤون مجلس ال ــوزراء العماني
فهد آل سعيد كلمة سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد بأنها
"معبرة" ،ويقتدى بها في عمل مجلس التعاون.
واعتبر آل سعيد ،في الجلسة االفتتاحية ألعمال القمة الخليجية
الـ ــ ،39ان "كلمة سمو األمـيــر تجسد الــواقــع ،وتعبر عـنــه" ،راجيا
المولى أن يحمي المجلس ويوفقه دائما لكل خير.
من جهته ،أعــرب األمين العام لمجلس التعاون لــدول الخليج
العربية د .عبداللطيف الزياني عن خالص التقدير والعرفان لسمو
األمير على ما تميزت به رئاسة سموه للقمة الخليجية الـ ،38التي
عقدت في الكويت العام الماضي.
وقال الزياني إن رئاسة سموه للقمة السابقة اتسمت بـ"حكمة
بالغة ،وحــرص كبير واهتمام واضــح بمسيرة العمل الخليجي
المشترك ،وان الكويت بذلت جهدا سخيا وعمال متواصال لتعزيز
هذه المسيرة ومضاعفة إنجازاتها وصيانة مكتسباتها".
وأكد أن الدورة الحالية للقمة تنعقد مع أوضاع إقليمية حساسة
وتحديات صعبة تتطلب مزيدا من التضامن والتالحم بين دول
المجلس ،ومواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط
بينها ،وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة.

واف ـت ـت ــح ال ـع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة
دول مجلس التعاون في الرياض
أمس ،بحضور سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
ومثل البحرين بالقمة الملك
حمد بن عيسى ،كما ترأس الشيخ
محمد بــن راش ــد وف ــد اإلمـ ــارات،
وح ـض ــر م ــن ق ـطــر وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة س ـل ـطــان
الـمــريـخــي ممثال ل ـبــاده ،بينما
مثل عـمــان نــائــب رئـيــس ال ــوزراء
فهد آل سعيد.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب الـ ـع ــاه ــل
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
ع ـبــدال ـعــزيــز ع ــن ال ـث ـقــة بـحــرص
ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
الكيان الخليجي وتعزيز دوره
في الحاضر والمستقبل.
وذكـ ــر أن "ال ـل ــه ع ــز وج ــل حبا

دول مجلس التعاون الخليجي
بثروات بشرية وطبيعية عززت
دوره ــا الـحـضــاري فــي المنطقة
والعالم األمر الذي يتطلب منها
تسخير طاقاتها لخدمة شعوب
ال ـم ـج ـل ــس والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ــن
واستقرار دولنا والمنطقة".
وش ـ ـكـ ــر ال ـ ـعـ ــاهـ ــل الـ ـسـ ـع ــودي
سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد عـلــى جـهــوده
"المباركة في رئاسة أعمال الدورة
الماضية" ،وأكد استمرار الرياض
في الدفاع عن القضايا العربية
واإلسالمية في المحافل الدولية،
ً
مضيفا أن القضية الفلسطينية
تتصدر اهتمامات المملكة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين
"حرص دول التحالف بطلب من
ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة ف ــي الـيـمــن
على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة
انقلبت على شرعيته وعمدت إلى
ً
العبث بأمنه واستقراره" مشددا
ع ـل ــى "م ــواصـ ـل ــة دول ال ـت ـحــالــف
دع ـم ـه ــا ل ـج ـه ــود الـ ــوصـ ــول إل ــى
ح ــل س ـي ــاس ــي ل ــأزم ــة الـيـمـنـيــة
ً
وفـقــا لـقــرار مجلس األم ــن 2216
وال ـم ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة وآلـيـتـهــا
التنفيذية ونتائج الحوار الوطني
اليمني".
وا تـهــم الملك سلمان "النظام
اإلي ــران ــي بـمــواصـلــة الـسـيــاســات
ال ـ ـعـ ــدائ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي رعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـق ــوى
المتطرفة واإلرهــابـيــة والتدخل
ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـل ــدول
األخرى".
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال إن "ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ت ـم ــر
بـتـحــديــات وت ـهــديــدات ال تخفى
عليكم فال تزال القوى المتطرفة
واإلرهابية تهدد أمننا الخليجي
ً
وال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك" مـ ــؤكـ ــدا
"ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـح ـق ـيــق ال ـض ـم ــان ــات
الـكــامـلــة وال ـكــاف ـيــة ت ـجــاه بــرامــج
إيران النووية والصاروخية".
ودع ــا الملك سلمان إلــى "حل
سياسي يخرج سورية من أزمتها
ويسهم في قيام حكومة انتقالية
تـضـمــن وحـ ــدة س ــوري ــة وخ ــروج
ال ـق ــوات األجـنـبـيــة والتنظيمات
اإلرهابية منها".
كما أكــد حــرص المملكة على
بناء عالقات متينة واستراتيجية
ً
م ــع الـ ـع ــراق ال ـت ــي "ت ـش ـكــل رك ـنــا
ً
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة األم ـ ــن
العربي".

واشنطن :ال مكان في «يمن المستقبل» لتهديد السعودية
مشاورات السويد تشهد أول لقاء مشترك والحكومة تشكك في الحوثيين
ف ــي وقـ ــت ت ـت ــواص ــل م ـ ـشـ ــاورات الـ ـس ــام الـيـمـنـيــة بين
ً
الـحـكــومــة الـمـعـتــرف بـهــا دول ـي ــا وج ـمــاعــة "أن ـص ــار الـلــه"
المتمردة ،شدد مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون
منطقة الخليج ،تيموثي ليندركينغ ،على أن ب ــاده لن
تسمح بوجود أي تهديد يستهدف السعودية واإلمارات
ً
انطالقا من اليمن.
وقال المسؤول األميركي ،أمس خالل مشاركته بمؤتمر
عـقــد فــي أبــوظ ـبــي" :بــالـنـظــر إل ــى األم ــام نسعى إل ــى يمن
مستقر وموحد يعزز االستقرار اإلقليمي والعالمي بدال
من أن يضعفه".
وأضاف" :ليس هناك مكان في يمن المستقبل لتهديد
م ــدع ــوم م ــن إيـ ـ ــران ل ـل ـس ـعــوديــة ول ـ ــإم ـ ــارات ول ــأوس ــاط
ً
االقـتـصــاديــة الــدول ـيــة" ،مـشـيــرا إلــى أن التحالف العربي
بقيادة الرياض يقاتل متشددي تنظيمي القاعدة والدولة
اإلسالمية في اليمن ،إضافة إلــى دعمه حكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين.
وتابع أن "الواليات المتحدة تريد االستمرار في دعم

التحالف بقيادة السعودية ،وأنها ستواصل المشاركة
في جهود التصدي للنفوذ اإليراني والتشدد اإلسالمي"،
ً
الفتا إلى أنه "من الواضح أن هناك ضغوطا من الداخل ،إما
باالنسحاب من الصراع أو وقف مساندتنا للتحالف ،وهو
ما نعارضه بشدة من جانب اإلدارة األميركية".
وأوض ــح" :نعتقد حقا أن دعــم التحالف ض ــروري .إذا
ً
أوقفنا دعمنا فإن ذلك سيبعث برسالة خاطئة" ،واصفا
محادثات السالم التي بدأت في السويد األسبوع الماضي
بأنها "خطوة أولى ضرورية" صوب إنهاء الصراع الذي
تسبب في مقتل عشرات اآلالف وترك الماليين على شفا
المجاعة.
وأكد أنه ال يوجد بين األطــراف من يتوهم أن العملية
ستكون سهلة ،لكن هـنــاك إ ش ــارات على أن المحادثات
بناءة وتريد واشنطن أن تسفر عن نتائج ملموسة .وتركز
االجتماعات على إجراءات لبناء الثقة وسبل تشكيل هيئة
حكم انتقالية.
إلى ذلك ،أكدت رنا غانم ،عضو في وفد الحكومة اليمنية

السيسي وحكومته ينتقالن
للعاصمة الجديدة 2020

حددت الحكومة المصرية عام
ً
ً
 2020موعدا النتقالها نهائيا
من القاهرة إلى العاصمة
اإلدارية الجديدة .وقال رئيس
مجلس إدارة شركة العاصمة
اإلدارية للتنمية العمرانية،
أحمد زكي عابدين ،إن "رئاسة
الجمهورية ستنتقل في نفس
الموعد ،ليبدأ الرئيس في
حكم مصر من هناك".
على صعيد آخر ،قال الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي،
في كلمته خالل االفتتاح
الرسمي لمنتدى إفريقيا
 ،2018إن "مصر تعتبر أن
األمن واالستقرار في القارة
اإلفريقية استثمار ،وإذا لم
تستقر القارة فسينعكس
بالسلب على مواطنيها"،
مضيفا أن إفريقيا هي
مستقبل االقتصاد العالمي.
القاهرة ـ رامي إبراهيم

سموه بصحبة الملك سلمان وقادة دول التعاون قبيل انطالق القمة الـ 39في الرياض أمس (واس)
األم ـيــر ال ـع ــراق عـلــى "ال ـت ـطــورات
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـق ــت
بــا سـتـكـمــال العملية السياسية
ً
باختيار القيادات الثالث" ،معربا
ع ــن تـطـلـعــه ب ــأن يـتـمـكــن ال ـعــراق
مــن إعـ ــادة الـبـنــاء إلزالـ ــة آث ــار ما
شهده من دمار وليتحقق ألبنائه
تـطـلـعــاتـهــم ب ــاألم ــن واالس ـت ـقــرار
واالزدهار.
وحـ ـ ــول م ـس ـي ــرة الـ ـس ــام بـيــن
الفلسطينيين وإ ســرا ئ ـيــل التي
ً
وبـ ـ ـك ـ ــل أسـ ـ ـ ــف ت ـ ـعـ ــانـ ــي جـ ـ ـم ـ ــودا
ً
وت ـ ـجـ ــاهـ ــا مـ ــن قـ ـب ــل ال ـم ـج ـت ـمــع
الدولي شدد سموه على الحرص
على المسارعة باستئناف عملية
ً
السالم وصــوال إلى اتفاق شامل
ودائـ ـ ـ ــم وف ـ ــق ق ـ ـ ـ ــرارات ال ـشــرع ـيــة
الدولية ومبادرة السالم العربية
ً
ً
دعما وتعزيزا الستقرار المنطقة
والعالم.

سلة أخبار

في محادثات السويد ،أن وفد الجماعة الحوثية غير جاد
في التوصل إلى أرضية مشتركة إلنهاء النزاع.
ودخـ ـل ــت مـ ـح ــادث ــات ال ـي ـم ــن ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـســويــد
التفاصيل الــدقـيـقــة ،لتظهر حجم الـهــوة مــع تمسك وفد
"أنصار الله" بشروطه السابقة .وتتركز الخالفات حول
مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي
والفترة االنتقالية واألسرى.
من جهته ،قال عضو بوفد "أنصار الله" يدعى عبدالملك
الحجري ،إنهم يقبلون بتفتيش الـطــائــرات القادمة إلى
صنعاء خارج اليمن .وهو األمر الذي اشترطته الحكومة
إلعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحاالت الدولية.
ويــأتــي هــذا فــي وقــت عقد أول لقاء مباشر بين الوفد
الحكومي وو ف ــد المتمردين بحضور المبعوث األممي
الخاص لليمن مارتن غريفيث أمس.
(واشنطن ،رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

السودان :تحطم طائرة
ومقتل والي القضارف

توفي حاكم والية القضارف
بشرق السودان وعدد من
المسؤولين المحليين ،إثر
تحطم طائرة كانت تقلهم في
منطقة القالبات .وقال عضو
البرلمان السوداني عن المنطقة
مبارك النور ،إن "الطائرة
تحطمت أثناء طوافها في
المناطق الحدودية مع إثيوبيا
أمس" .وأضاف أن عدد القتلى
نتيجة سقوط الطائرة وصل
إلى  7أشخاص .في حين ذكرت
مصادر أن عدد ركاب الطائرة
الصغيرة .١١

األردن :الحكومة تسحب
«الجرائم اإللكترونية»

أعلنت الحكومة األردنية،
أمس ،أنها ستسحب مشروع
القانون المعدل لـ"الجرائم
اإللكترونية" من مجلس
النواب "الغرفة األولى
ً
للبرلمان" ،تجاوبا مع ما
طالب به ممثلو قطاعات
شعبية ونقابية وحزبية،
وإلجراء المزيد من الدراسة
والمراجعة حول دستوريته.

تونس :تدشين
«السترات الحمراء»

أعلنت مجموعة من شباب
تونس ،في بيان ،تأسيس ما
يسمى حملة "السترات الحمراء
إلنقاذ تونس" .وجاء في البيان
أن الحملة وطنية شبابية
خالصة مفتوحة للعموم
ومنفتحة على الجميع ،وهي
استمرارية لنضال الشعب
التونسي ،وخطوة الستعادة
التونسيين كرامتهم وحقهم
في العيش الكريم الذي
سلب منهم ،مؤكدة التزامها
باالحتجاج المدني السلمي
في التعبير عن الرأي ورفض
الواقع السائد.
وأشار إلى أن المجموعة
ستركز على التنسيقيات
الجهوية والمحلية ،خصوصا
بعد التفاعل والمساندة
الكبيرة للحملة من فئات
واسعة من الشعب التونسي
خالل األيام القليلة الماضية.
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دوليات
سلة أخبار
العامري :عبدالمهدي
يتمسك بالفياض

• رئيس الحكومة :حان وقت استعادة الوحدة • وزير المال :التظاهرات كارثية على االقتصاد
• لوبن تنتقد «سياسة التقوقع» والحل األمني ...وميلونشون يدعو إلى حل الجمعية الوطنية

بعد سبت رابع من تعبئة
«السترات الصفراء» ،يفترض
أن يعلن الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون قريبا إجراءات
جديدة في مواجهة هذه األزمة
االجتماعية التي تشكل امتحانا
لواليته الرئاسية.

يـتــرقــب الـفــرنـسـيــون «اج ـ ــراءات
وقـ ـ ــرارات مـهـمــة» ي ـن ــوي الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون اعالنها
ً
ردا على احتجاجات «السترات
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــراء» ال ـ ـتـ ــي ن ـج ـح ــت أم ــس
األول في التعبئة لسبت رابــع من
التظاهرات التي اجتاحت باريس
ً
ومدنا اخرى.

ّ
أجل مجلس النواب العراقي إلى
 18ديسمبر الجاري جلسة كان
ً
ً
ً
متوقعا أن تشهد تصويتا جديدا
لملء الوزارات الثماني الشاغرة
في حكومة عادل عبدالمهدي
وأبرزها الدفاع والداخلية.
وبعد رفض رئيس ائتالف دولة
القانون نوري المالكي التخلي
عن ترشيح فالح الفياض لوزارة
الداخلية بسبب اعتراض الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر على
تعيينه ،أكد رئيس تحالف
«البناء» هادي العامري أن رئيس
الوزراء عادل عبدالمهدي هو من
رشح الفياض لتولي الداخلية
وأن تحالفه والمالكي جزء منه لم
يقدم أي مرشحين.
ودعا العامري ،الذي يحاول حتى
الساعة عدم التصادم مع الصدر،
الكتل السياسية إلى «التصويت
الستكمال الحكومة وعدم كيل
االتهامات بالتبعية للخارج» .

إعادة توحيد االمة
وق ــال رئـيــس الـ ــوزراء الفرنسي
ادوار فيليب« :حــان وقت الحوار»،
وأضاف« :أصبح علينا إعادة نسج
الــوحــدة الــوطـنـيــة» الـتــي تعرضت
لهزة في هذا التمرد الشعبي غير
المسبوق الــذي ولــد على شبكات
التواصل االجتماعي على االنترنت.
وأكد فيليب أن «الرئيس ماكرون
سيتحدث ربما االثنين وسيعود
إليه أمر اقتراح اإلج ــراءات ليتاح
لكل األمة الفرنسية أن تجتمع من
جديد».

ماكرون واألمن

ماكرون يشكر
رجال األمن
على المهنية
والشجاعة

وف ــي تـغــريــدة لــه عـبــر «تــويـتــر»،
اعـ ــرب ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي ،ام ــس،
ع ــن ش ـك ــره لـ ـق ــوات ال ـش ــرط ــة عـلــى
«الشجاعة والمهنية االستثنائية
التي أظهروها خالل االحتجاجات».
وي ـ ــواج ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس انـ ـتـ ـق ــادات
م ـتــزايــدة ل ـعــدم ظ ـهــوره عـلـنــا منذ
أكثر من أسبوع فيما تفاقم العنف.
وكان آخر خطاب مهم خاطب فيه
األمة في  27نوفمبر ،قال وقتها إنه
لــن يــذعــن ويغير سياسته بسبب
«خارجين عن القانون».

ال عصا سحرية
في المقابل ،قــال الناطق باسم
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـن ـجــام ـيــن غ ــري ـف ــو إن
«رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة س ـي ـصــدر
بــالـطـبــع إع ــان ــات م ـه ـمــة ،ل ـكــن لن
تحل كل مشكالت محتجي السترات
الصفراء بالعصا السحرية».

من يدفع الثمن

لن تحل كل
مشكالت
المحتجين
بعصا سحرية

غريفو

والسؤال المطروح حاليا هو هل
سيتم اإلعالن عن تغيير حاسم في
السياسة االجتماعية أو «االبـقــاء
عـلــى تــوجــه» اإلص ــاح ــات؟ أم هل
سيقوم ماكرون بتغيير حكومي؟
وم ــن سـيــدفــع ثـمــن االحـتـجــاجــات
وااله ـ ــم ه ــل س ـي ـكــون ه ـنــاك سبت
خامس؟.
وي ـ ـب ـ ــدو أن ال ـ ـت ـ ـن ـ ــازالت ال ـت ــي
قدمتها السلطات وخصوصا إلغاء
الــزيــادة عـلــى رس ــوم الـمـحــروقــات،
أدت ق ـبــل ك ــل ش ــيء إل ــى إض ـعــاف
رئيس الوزراء الذي كان يدافع عن
قــرار بتعليق هــذه الــزيــادة لمدة 6
اشهر قبل أن تتخذ الرئاسة فجأة

باريس تحقق بحسابات وهمية
لها دور في االحتجاجات
ُّ
أطلقت السلطات الفرنسية عمليات تحقق بعدما نشرت صحيفة
ً
«التايمز» البريطانية تـقــريــرا أكــد أن مئات الحسابات المزيفة التي
تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم ثورة «السترات الصفراء».
وذكرت «التايمز» إن نحو مئتي حساب على «تويتر» تنشر صورا
ومقاطع فيديو ألشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة ُيفترض أن
يكونوا من محتجي «السترات الصفراء» في حين تعود هذه المشاهد
إلى أحداث ال تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا منذ أسابيع.

بلجيكا :استقالة الوزراء
الفلمنكيين

فرنسيون يشاركون في سباق للتجديف في نهر السين أمس (رويترز)
قــرارا مخالفا لطرحه معلنة الغاء
ً
الضريبة نهائيا.

تعبئة واعتقاالت
عـ ـل ــى األرض ،أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة أن  136أل ـ ــف شـخــص
شــاركــوا فــي تحركات أمــس األول،
مـ ــن تـ ـظ ــاه ــرات ونـ ـص ــب ح ــواج ــز
واع ـت ـص ــام ــات .وف ــي ب ــاري ــس كــان
عددهم أكبر من األول من ديسمبر
إذ بلغ عشرة آالف (مقابل ثمانية
آالف في األسبوع الماضي).
وأع ـل ـنــت «الــداخ ـل ـيــة» ،أن قــوات
األم ـ ــن أل ـق ــت ال ـق ـب ــض ع ـل ــى 1723
شـخـصــا ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ــاد خــال
احـتـجــاجــات مـتـظــاهــري الـسـتــرات
الصفراء.
وأك ــدت وســائــل اإلع ــام إن عدد
المصابين بلغ  264شخصا ،بينهم
 39من أفراد القوات األمنية.

خسائر اقتصادية
ولدى زيارته المحال التجارية
ف ــي ب ــاري ــس الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت إل ــى
الـنـهــب خ ــال االحـتـجــاجــات ،حــذر
وزير المالية برونو لومير ،أمس،
من أن «العنف المرتبط بتظاهرات
ال ـس ـت ــرات ال ـص ـف ــراء يـشـكــل كــارثــة

بــالـنـسـبــة الق ـت ـصــادنــا وبــالـنـسـبــة
للتجارة».
وتحدث الوزير لومير عن أزمة
بــوجــوه ثــاثــة« ،أزم ــة اجتماعية»
ترتبط بالقدرة الشرائية ،و»أزمــة
ديـمـقــراطـيــة» مــع تمثيل سياسي
غير كاف ،و»أزمة أمة» في مواجهة
«انقسامات كبيرة».
ويـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــي م ـ ـع ـ ـظـ ــم ن ــاشـ ـط ــي
«السترات الصفراء» إلــى الطبقات
الشعبية والــوس ـطــى ،ويــرفـضــون
السياسة الضريبية واالجتماعية
إلي ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون .وأص ـي ـبــت
فئات اخــرى مثل الطالب والعمال
والـمــزارعـيــن بـعــدوى تحركهم في
األسابيع األخيرة.
ولم تتمكن الحكومة الفرنسية
تحت ضغط هذه الحركة ،حتى اآلن
من تقليص هذه الهوة االجتماعية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي
جـ ـ ـ ــان ايـ ـ ـ ــف ل ـ ـ ـ ــودري ـ ـ ـ ــان« :رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ـي ـت ـحــدث ،وأعـتـقــد
أن مــوقـفــه سـيـكــون قــويــا بـمــا فيه
الكفاية الح ـتــواء الـتـحــرك أو على
األقل ردع مثيري الشغب».
وأض ــاف «أع ـلــم ،وه ــذا نالحظه
في بعض الدول ،إلى أي مدى تبدو
الديمقراطية هشة ،يمكن ان تكون
عندنا على هذا النحو وأدعو تاليا
إلى الحوار».

واعـ ـتـ ـب ــر اآلن ج ــوبـ ـي ــه رئ ـي ــس
بلدية بوردو ،التي شهدت بدورها
حوادث وصدامات السبت أن على
الــرئ ـيــس «ان يـتـكـلــم ســري ـعــا ،وان
يخاطب الفرنسيات والفرنسيين
بخطاب قوي».
وقال رئيس كتلة نواب الوسط
جـ ــان ك ــري ـس ـت ــوف الغ ـ ـ ــارد «األهـ ــم
بالنسبة الى الرئيس هو أن يكون
ً
ق ــادرا على االع ـتــذار ،بعدما أهــان
ال ـش ـعــب وأذل ـ ــه وأظ ـه ــر شـيـئــا من
االزدراء حياله .ليس من العار أن
يرتكب المرء أخطاء».
وص ــرح الـمـتـحــدث بــاســم حــزب
التجمع الوطني اليميني المتطرف
غـ ـ ــوردان ب ــاردي ــا ان الـفــرنـسـيـيــن
ينتظرون «كلمة تعاطف من جانب
م ـ ــاك ـ ــرون» ،إض ــاف ــة ال ـ ــى «م ــواق ــف
ملموسة حول القدرة الشرائية».
وع ـبــرت رئـيـســة بـلــديــة بــاريــس
آن ايــدال ـغــو عــن أسـفـهــا «لمشاهد
الـفــوضــى واألضـ ــرار الـتــي ال تقدر
ل ــاق ـت ـص ــاد ول ـ ـصـ ــورة ال ـم ــدي ـن ــة».
وصرح زعيم حزب «الجمهوريين»
اليميني المعارض لــوران فوكييه
أن «ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ـي ــن
وخصوصا التجار شهدوا سبتا
أسود».
م ــن ج ـه ـت ــه ،تـ ـح ــدث ج ـ ــان ل ــوك

مـ ـيـ ـل ــونـ ـش ــون زع ـ ـيـ ــم ك ـت ـل ــة ح ــزب
«ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة» الـ ـيـ ـس ــاري
الراديكالي ،أمــس األول ،عن «حل»
الجمعية الوطنية ،معتبرا أن ذلك
سيشكل مخرجا «معقوال» لألزمة.
وسيقدم نــواب مــن هــذا الحزب
وآخــرون شيوعيون واشتراكيون
الـ ـي ــوم ،م ــذك ــرة لـحـجــب ال ـث ـقــة عن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـنــاقــش
األربـ ـع ــاء أو الـخـمـيــس المقبلين،
لـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال تـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ـ ـ ــأي ف ــرص ــة
إلقرارها.
ومن بلجيكا ،دعت رئيسة حزب
«التجمع الوطني» اليميني القومي
ّ
المتطرف مارين لوبن التي تطالب
ب ـحــل الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة أي ـضــا،
ماكرون بــ»إجــراءات قوية وفورية
للتجاوب مع معاناة المحتجين».
وعـلــى هــامــش ل ـقــاء مــع الـحــزب
القومي الفلمنكي «فالمس بيالنغ»
ح ــول الـمـيـثــاق الـعــالـمــي للهجرة،
بمشاركة ستيف بانون المستشار
السابق للرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،قــالــت ل ــوب ــن« :ي ـجــب على
مــاكــرون أن ي ــدرك حـجــم المعاناة
ّ
االجـتـمــاعـيــة وأن يــتـخــذ إج ــراءات
قوية وفورية».
وت ــابـ ـع ــت ل ـ ــوب ـ ــن« :أدعـ ـ ـ ـ ــو م ــرة
جديدة رئيس الجمهورية إلى فهم
المعاناة التي يتم التعبير عنها،

وإلـ ــى االس ـت ـجــابــة ل ـهــا بــال ـخــروج
مــن اإللـيــزيــه واإلق ــاع عــن سياسة
ال ـت ـقــوقــع» .وأكـ ــدت ّأن ّ
«رد رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ي ـم ـك ـنــه أن ي ـكــون
ً
أمنيا فقط».
ويفترض أن تبدأ السبت المقبل
في جميع أنحاء فرنسا ثالثة أشهر
ونصف من المشاورات بمشاركة
نقابات وأعـضــاء مجالس محلية
وأف ـ ــراد م ــن «ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــراء».
وأعلنت الحكومة التزامها اتخاذ
«إجــراءات مواكبة سليمة وفعالة»
لها.

لو دريان
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،دع ـ ــا وزي ــر
الخارجية الفرنسي جــان ايــف لو
دري ــان ،أم ــس ،الــرئـيــس األمـيــركــي،
الى عدم التدخل في شؤون فرنسا
السياسية بعد تعليقاته الناقدة
على تحرك «السترات الصفراء».
وق ـ ــال لـ ــو دريـ ـ ـ ــان فـ ــي بــرنــامــج
تلفزيوني «اق ــول لدونالد ترامب،
ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة اي ـمــانــويــل
مــاكــرون قــال لــه ايـضــا :نحن لسنا
ط ــرف ــا ف ــي ال ـن ـقــاشــات االم ـيــرك ـيــة،
اتركونا نعيش حياتنا حياة امة».
(باريس ،بروكسل  -وكاالت)

بانون :باريس تحترق ولندن مأزومة
بينما كانت التظاهرات تعم بــاريــس ،ولندن تعيش
حــالــة مــن الفوضى السياسية وعــدم اليقين ،عقد قــادة
اليمين الـمـتـشــدد فــي أوروبـ ــا اجـتـمــاعــا أم ــس األول في
بروكسل ،بينهم المرشحة الرئاسية السابقة في فرنسا
مارين لوبن ،رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف،
ومستشار األمن القومي األميركي السابق ستيف بانون،
الـ ــذي يــوصــف بــأنــه أح ــد م ـن ـظــري الـيـمـيــن الــرادي ـكــالــي
األميركي ،وعزي إليه تأييد اليمين المتطرف المعادي
للمؤسسات النتخاب الرئيس دونالد ترامب .وبرزت كلمة

بانون خالل االجتماع ،الذي يسبق انتخابات أوروبية
تعتبر حاسمة مــع صـعــود الـتـيــارات الشعبوية ،وعلق
بانون على التطورات داخل أوروبا وفي الغرب عموما،
قائال« :باريس تحترق ،ولندن في أزمة ،واتفاق مراكش
للهجرة مات قبل حتى أن يتم توقيعه».
وأضاف« :من البلدات الفرنسية الصغيرة الى شوارع
وأزقـ ـ ــة ب ــاري ــس ،ال ـس ـت ــرات الـ ـصـ ـف ــراء ،ه ـ ــؤالء ال ـبــؤســاء
والملعونون وقليلو الحظ ،نفس نوعية األشخاص الذين
انتخبوا ترامب للرئاسة وصوتوا لمصلحة البريكست،

هؤالء هم الذين يريدون أن تكون لهم سيطرة على بالدهم
ويؤمنون بالدول الوطنية».
وت ــاب ــع« :م ــاري ــن ل ــوب ــن ق ــال ــت ذلـ ــك بــأف ـضــل أس ـل ــوب،
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ال تـ ـ ـ ــدور ح ـ ـ ــول ال ـي ـم ـي ــن والـ ـيـ ـس ــار
والمحافظين والليبراليين أو التقدميين والرجعيين،
إنها تدور حول أولئك الذين يعتبرون أن الدولة الوطنية
هي عائق يجب تجاوزه ،وأولئك الذين يرون أنها جوهرة
يجب الحفاظ عليها ورعايتها ...هذا صراع له بعد دولي».

استقال الوزراء القوميون
الفلمنكيون من التحالف الحاكم
في بلجيكا منذ  4أعوام ،بسبب
تباين عميق حول ميثاق األمم
المتحدة بخصوص الهجرة.
وأعلن القصر الملكي ،أن ملك
بلجيكا ،فيليب ،قبل استقالة
وزير الداخلية جان جامبون،
ووزير المالية جوهان فان
أوفيرتفيلدت ،ووزير الدفاع
ساندر لونز ،طبقا لما اقترحه
رئيس الوزراء شارل ميشال.
وينتمي الوزراء الثالثة إلى
«الحزب الوطني الفلمنكي»
( ،)NFAالذي انسحب من االئتالف
الحكومي بسبب خالف بشأن
عزم ميشال للمصادقة على اتفاق
أممي حول الهجرة .وذكر القصر
في بيان أن الملك فيليب قبل
ً
أيضا استقالة وزيري الدولة ،تيو
فرانكين وزوهال ديمير.

كندا :مواجهات بين معارضي
اتفاق الهجرة ومؤيديه

ّ
ومشادات أمام
وقعت مواجهات
البرلمان الكندي بين متظاهرين
يمينيين يعارضون انضمام كندا
إلى اتفاق األمم المتحدة للهجرة،
وآخرين من مؤيدي الهجرة
واالتفاق .وتبادل نحو 200
متظاهر من معارضي القانون
اإلهانات والشتائم البذيئة مع
نحو  100شخص من مناوئي
طرحهم في حديقة وسط البرد
الشديد ،وخلصت المواجهات
العتقال شخص واحد.

مجلس العموم البريطاني يتجه إلى رفض خطة ماي لـ «بريكست»

ً
رئيسة الوزراء المحافظة ستواجه تصويتا على الثقة
تترقب بريطانيا تصويتا في مجلس
الـ ـعـ ـم ــوم ع ـل ــى خ ـط ــة رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـم ـحــاف ـظــة ت ـي ــري ــزا مـ ــاي ل ـل ـخ ــروج من
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،الـتــي تــواجــه رفضا
من قسم كبير من حزب ماي ذاتــه ،ومن
المعارضة العمالية ،وســط ترجيحات
واسعة بأن يتم رفض االتفاق.
وأجـ ـم ــع نـ ـ ــواب م ـح ــاف ـظ ــون ع ـل ــى أن
مجلس العموم يتجه إلى رفض مسودة
االتفاق ،األمر الذي سيضفي شكوكا على
مستقبل ماي.
ويـبــدو شبه مــؤكــد أن ت ــؤدي هزيمة
م ــاي فــي مجلس الـعـمــوم إل ــى تصويت
لحجب الثقة عنها من جانب المعارضة،
أو قــد تفضي حتى إلــى تحد لقيادتها
من داخل حزبها المحافظ .وأصر وزير
شؤون االنسحاب من االتحاد األوروبي
في الحكومة البريطانية أمــس ستيفن
ب ــارك ـل ــي ع ـل ــى أن ال ـت ـص ــوي ــت ال ـحــاســم
فــي الـبــرلـمــان سيتم فــي مــوعــده المقرر
الثالثاء ،بعد أن ذكرت صحيفة «صنداي
تايمز» أن رئيسة الوزراء ستعلن تأجيل
التصويت البرلماني على صفقة الخروج
للسفر إلى بروكسل ،في محاولة أخيرة
إلقناع زعماء االتحاد األوروبي بتخفيف
شروط االتفاق.

وشدد باركلي على أن ماي يمكنها أن
تبقى في منصبها إذا خسرت التصويت.
وف ــي ح ــال رف ــض ال ـبــرل ـمــان االت ـف ــاق
بإمكان رئيسة الوزراء أن تواجه مطالبات
ب ــالـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،ومـ ـح ــاول ــة
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى تـ ـن ــازالت م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي قبل طــرح االتـفــاق فــي جلسة
تصويت ثانية بالبرلمان.
ورفض قادة االتحاد األوروبي احتمال
إعــادة التفاوض ،لكن مصادر أوروبية
أشارت إلى إمكان إدخال تعديالت على
اإلعالن المرافق بشأن العالقات ما بعد
بريكست.
وقال مصدر أوروبي مطلع ،طلب عدم
كشف هويته لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس ،إن
«تيريزا ماي ستحضر القمة األوروبية
فــي  13و 14ديسمبر ،وستطلب إعــادة
ال ـت ـف ــاوض ،وه ــو م ــا سـيــرفـضــه ال ـق ــادة
الـ ،27بعدما تم االتفاق على النصوص»،
مضيفا« :سيلجأون إلــى بروتوكول أو
توضيح لنقطة تعد مهمة ليعودوا بعد
ذلك إلى البرلمان».
ومع امتالك النواب صالحيات واسعة
لبت المسألة ،بإمكانهم الضغط من أجل
خطة بديلة تتبنى بريطانيا بموجبها
بريكست «ناعما» ،يبقيها ضمن التكتل

ال ـت ـج ــاري ال ـت ــاب ــع ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ــي
(المنطقة االقتصادية األوروبية) ،في ظل
ما يعرف بـ«خيار النروج».
ورغم أن البقاء ضمن السوق الموحدة
سـيـتـطـلــب ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ــري ــة حــركــة
مواطني االتحاد األوروبي إلى بريطانيا،
وهي نقطة خالفية بالنسبة لماي وكثير
مــن الناخبين الــذيــن صــوتــوا لمصلحة
بــريـكـســت ،إال أن خ ـيــارا كـهــذا يمكن أن
يحصل على موافقة الغالبية بالبرلمان
ليتم تمريره في جلسة تصويت ثانية.
ل ـكــن ه ـن ــاك ع ـق ـبــة مـحـتـمـلــة ه ــي أنــه
سـيـكــون عـلــى بــريـطــانـيــا مــواصـلــة دفــع
مـبــالــغ كـبـيــرة لـلـمـســاهـمــة ف ــي مـيــزانـيــة
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،وه ــو أم ــر يــرفـضــه
كثيرون.
وهناك تسريبات بــأن مسؤولين في
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي «يـ ـن ــاورون» إليـجــاد
ط ــريـ ـق ــة تـ ـمـ ـك ــن الـ ـتـ ـكـ ـت ــل م ـ ــن ت ــوس ـي ــع
«ال ـمــادة  »50للسماح بــاتـفــاق مـعــدل أو
سيناريوهات أخرى كاستفتاء ثان.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من
االتحاد األوروب ــي في  29مــارس ،2019
بعدما فعلت لـنــدن «ال ـمــادة ( »50اآللـيــة
المستخدمة لـلـخــروج مــن التكتل) قبل
عامين من ذلك التاريخ.

وحــذرت مــاي في وقــت سابق من أنه
في حال صوت النواب ضد خطتها ،فإن
البالد معرضة لخطر الخروج من االتحاد
في الموعد المذكور بدون اتفاق.
ويعني ذلك قطع العالقات فجأة مع
أقرب شركاء بريطانيا التجاريين ،وسط
م ـخ ــاوف م ــن تـعـطــل ال ــرح ــات الـجــويــة
ونقص األدوية وتعطل الموانئ والطرق
السريعة.
بدوره ،حذر مصرف إنكلترا من أزمة
مالية تتسبب في هبوط أسعار العقارات
وقيمة الجنيه اإلسترليني.
وي ـع ـت ـقــد عـ ـش ــرات م ــن أشـ ــد م ــؤي ــدي
بــريـكـســت ،ي ـقــودهــم الـمـتـشــدد جــاكــوب
ريــس-مــوغ ،أن عــدم التوصل إلــى اتفاق
ه ــو أف ـض ــل م ــن االتـ ـف ــاق ال ـح ــال ــي ال ــذي
يبقي البالد على عالقة وثيقة باالتحاد
األوروبي ،لكن هذا الرأي يفتقر إلى دعم
الغالبية في البرلمان.
وتلقى حاليا الدعوات إلجراء استفتاء
ث ــان دع ـمــا ك ـب ـيــرا م ــن ع ـش ــرات ال ـن ــواب.
واستبعدت مــاي م ــرارا إج ــراء تصويت
ثــان ،لكنها قد تواجه ضغوطا من أجل
ال ــدع ــوة إل ــى اس ـت ـف ـتــاء ج ــدي ــد ف ــي حــال
تعرضت بريطانيا لشلل سياسي.
وحصل أنصار استفتاء ثان على دعم

الشرطة تراقب تظاهرة لمناصري «حزب االستقالل» المؤيدين لـبريكست» في لندن أمس (ا ف ب)
من رأي قانوني صدر عن محكمة العدل
األوروبية األسبوع الماضي ،يشير إلى
أن لــدى بريطانيا حقا أح ــادي الجانب
في التراجع عن قرارها بشأن بريكست.
وي ـت ــوق ــع أن ت ـص ــدر الـمـحـكـمــة ق ــراره ــا
النهائي اليوم.
وبــإمـكــان رئـيـســة الـ ــوزراء أن تـحــاول
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن الـ ـط ــري ــق الـ ـمـ ـس ــدود فــي

البرلمان عبر الدعوة إلى انتخابات عامة،
لكنها ستحتاج إلــى دعــم ثلثي النواب
للقيام بذلك .وبإمكان غالبية بسيطة من
النواب أن تطيح بحكومتها عبر تصويت
لحجب الثقة.
وقــد ي ــؤدي ذلــك إلــى تشكيل حكومة
جديدة مكونة على األرجــح من ائتالف
لألحزاب ،في حال وافق النواب على ذلك

في غضون أسبوعين ،وإال ستتم الدعوة
إلجراء انتخابات عامة.
وأعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي
في أيرلندا الشمالية المؤيد لبريكست،
والذي يدعم حكومة ماي ،أنه سيصوت
ضد مسودة االتفاق ،لكنه لن يسعى إلى
اإلطاحة برئيسة الوزراء.

٢٤
دوليات
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مع تواصل األزمة الحكومية
واتساع الهوة بين قصر بعبدا
وبيت الوسط ،واستمرار
"الحماوة" على الحدود
الجنوبية ،عاد شبح االنكشاف
األمني يحوم فوق لبنان،
بعد تهديدات وجهتها
مجموعة مسلحة مجهولة
لرئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري ،ومدير األمن الداخلي
اللواء عماد عثمان.

عقب التوتر الــذي رافــق أحــداث
«الـ ـج ــاهـ ـلـ ـي ــة» قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،ان ـت ـشــر
علىمــواقــع التواصل اإلجتماعي
فــي ل ـب ـنــان ،مـقـطــع فـيــديــو لكتيبة
مسلحة أطلقت على نفسها اسم
«كتيبة سلمان الفارسي  -الوحدة
الخاصة» ،هــددت باغتيال كل من
رئـيــس الـ ــوزراء اللبناني المكلف
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،وال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لــأمــن الــداخ ـلــي الـلـبـنــانــيال ـلــواء
عماد عثمان.
وقــال المتحدث باسم الكتيبة:
«نحن قادمون إلى لبنان ،ال تهمنا
األس ـ ـ ــوار والـ ـ ـح ـ ــدود وال ـق ـض ـب ــان،
سـ ـن ــاحـ ـقـ ـك ــم فـ ـ ــي جـ ـ ـح ـ ــورك ـ ــم يــا
جرذان ،اسمع يا سعد ويا عثمان
عندما يأمرنا القائد (رئيس حزب
ال ـت ــوح ـي ــد ال ـع ــرب ــي وئ ـ ـ ــام) وه ــاب
سيكون مصيركم كما كان مصير
(الــرئـيــس ال ـســوري األسـبــق أديــب)
الشيشكلي يا أحفاد إسحاق ،نقول
الموت إلسرائيل وأتباعها ،عاش
السيد حسن نصرالله وعاشوئام
وهاب».

الهوة بين الرئاستين
فــي سـيــاق آخ ــر ،ال ت ــزال األزم ــة
بين الحريري ورئيس الجمهورية
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون تـتـســع ،بعد
تهديد األخير بمخاطبة البرلمان
ً
في حال لم تشكل الحكومة قريبا.
وتوالت أمس ،المواقف السنية
الــداع ـمــة لـلـحــريــري .إذ دع ــا وزيــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ح ـك ــوم ــة تـصــريــف
األع ـ ـ ـمـ ـ ــالن ـ ـهـ ــاد الـ ـمـ ـشـ ـن ــوق إل ــى
«ال ـت ـك ــات ــف م ــع رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـ ـمـ ـكـ ـل ــف ،ك ـ ــي ن ـس ـت ـط ـي ــع إنـ ـق ــاذ

ً
ل ـب ـن ــان» ،مـضـيـفــا ف ــي كـلـمــة خــال
مؤتمر إنماء بيروت ،أن «الحريري
لــن يـتــراجــع عــن تشكيل الحكومة
ولن يعتذر وسيبقى على موقفه،
ً
ً
أي ـ ـ ــا ك ــان ــت الـ ـضـ ـغ ــوط وأي ـ ـ ـ ــا ك ــان
ً
ً
مصدرها ،رئاسيا أو حزبيا ،بدعم
نـ ــواب ب ـي ــروت ون ـ ــواب المستقبل
وح ـل ـف ــائ ـه ــم ،ون ـح ــن م ـع ــه ف ــي كــل
خطواته ،ألن تشكيل الحكومة أمر
ً
ضروري ،أيا كانت العقد».
من ناحيته ،شدد عضو المكتب
الـسـيــاســي ف ــي «ت ـي ــار المستقبل«
الـنــائــب الـســابــقمصطفى علوش
عـلــى أن «ك ــل مــا يـطــرح فــي الـشــأن
الحكومي بما فــي ذلــك صيغة 32
ً
وزيرا عبارة عن لف ودوران وكسر
ً
القواعد» ،داعيا إلى أن «تكون هناك
ً
معارضة في وجه الحكم بدال من أن
يعطل النواب الستة ،الذين ينتمون
إلى كتل نيابية ،عملية التشكيل».
وأكد علوش أن «الحريري مكلف
ً
بضمانة الدستور ،وأن أحــدا ،بما
فـيــهمـجـلــس ال ـن ــواب ،ال يستطيع
س ـحــب ه ــذا الـتـكـلـيــف إال إذا قــرر
االعتذار ،وانه لن يشكل حكومة إال
إذا كان هو بالفعل رئيسها».

الفرزلي
أما نائب رئيسمجلس النواب
إي ـلــي ال ـفــرزل ـي ،الـمـقــرب مــن عــون،
ف ـقــد أك ــد أن«رئ ـي ــس الـجـمـهــوريـة
يواجه مشكلة ،فال رئيس الحكومة
المكلف قادر على تشكيل الحكومة،
وال ال ـفــريــق اآلخ ــر يــريــد ال ـت ـنــازل،
والرئيس عون ال يستطيع االنتظار
 6سنوات لتشكيل حكومة ،وهناك
حــل ال ـعــودة إلــى مجلس ال ـنــواب»،

ً
مضيفا أن «هــذا العمل ليس ضد
الحريري .نحن نريد الحريري في
رئاسة الحكومة ولكن ال نستطيع
االنتظار إلى ماشاء الله».
واسـتـغــرب الـفــرزلــي فــي حديث
إذاع ــي ،عــدم القبول بصيغة ال ــ32
ً
وزيــرا التي تم عرضها ،وسأل عن
المطلوب.

عون
وكان الكاتب السياسي المقرب
من قصر بعبدا جوزيف أبوفاضل
نقل ،أمس األول ،عن عون قوله بعد
لقاء جمعهما« ،إن الرسالة التي
سـيــوجـهـهــا إل ــىمـجـلــس ال ـنــواب
ب ـش ــأن ال ـم ـلــف ال ـح ـكــومــي ليست
موجهة ضد رئيس الحكومة سعد
الحريري بل هي النقاذ لبنان».
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ـ ــون ،فــي
الحديث الذي نقله أبوفاضل« :من
يريد أن يحافظ على لبنان الدولة
والـتـســويــة الــرئــاسـيـة عليه أن
يـضـحــي ك ـمــا أن ــا وق ـف ــت بـجــانــب
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات وأقـ ـم ــت
لـهــم الـمـظـلــة الــدول ـيــة والـشــرعـيــة
والقانونية فوجب عليهم وعلى
عيونهم أن ينظروا ّ
إلي بنظرة األب
الصالح ورئـيــس الــدولــة ورئيس
الجمهورية الذي ضحى من أجل
الـجـمـيــع لـقـيــامال ــدول ــة اللبنانية
الحرة والمستقلة».

نتنياهو
وغ ـ ـ ـ ــداة االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك ال ـ ـمـ ــزدوج
وال ـ ـم ـ ـح ـ ــدود ،أم ـ ـ ــس األول ع ـلــى
ال ـج ـب ـه ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ـس ــاخ ـن ــة،

صورة ملتقطة من قرية كفركال الجنوبية تظهر آليات إسرائيلية تواصل أعمال الحفر على الحدود مع لبنان أمس (أ ف ب)

اإلسرائيلي
أشــار رئيس ال ــوزراء
بنيامين نتنياهو إلى أن «عملية
درع ال ـش ـمــال م ـس ـت ـمــرة ،وج ـنــود
الجيش اإلسرائيلي يعملون دون
ه ــوادة بشكل حــازم وممنهج من
أجل اكتشاف وتحييد أنفاق حزب
الـلــه ،واح ــدا تلو اآلخ ــر» ،مضيفا:
«يجب علينا التحلي بالصبر لكن
بنفس المثابرة سنستمر في هذه

العملية حتى استكمالها وتحييد
تـ ـه ــدي ــد األن ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
الشمالية».
وت ــاب ــع نـتـنـيــاهــو« :ان ـن ــا نعمل
على الصعيد الدبلوماسي من أجل
إدان ــة حــزب الـلـه وإي ــران وتشديد
ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة عـلـيـهـمــا.
وقد تحدثت مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين واتفقنا على أن

بعثات التنسيق التابعة للجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ولـلـجـيــش الــروســي
ً
ستلتقي قــر يـبــا كـمــا اتفقنا على
لقاء».
وأضاف « :قلت للرئيس بوتين
إن ـنــا نـسـتـمــر ف ــي سـيــاسـتـنــا ولــن
ً
نسمح إليران بالتموضع عسكريا
فيسورية كما سنواصل العمل
ضــد األسـلـحــة الدقيقة فــيلبنان

وسـ ـنـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل إح ـ ـ ـبـ ـ ــاط ت ـه ــدي ــد
األنفاق».
فــي الـمـقــابــل ،أك ــد نــائــب األمـيــن
ال ـعــام ل ـحــزب ال ـل ـه نـعـيــم قــاس ـم أن
«ق ــواع ــد االش ـت ـبــاك ال ــذي أوجــدهــا
حزب الله في لبنان وقواعد الردع
الـتــي أصـبـحــت إلســرائـيــل صعبت
ً
كثيرا فكرة الحرب االبتدائية من
إسرائيل على لبنان».

مخاوف من انهيار القطاع العقاري اللبناني
مبان قيد اإلنشاء مهجورة ،وأبراج فارغة ،وعمارات ارتفعت أعمدتها
ٍ
فقط ،أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو االقبال على شرائها ،في
ّ
ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع لطالما شكل أبرز ركائز االقتصاد المتداعي
ً
أساسا في لبنان .شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين َ
عامي
 2008و ،2011أدت الــى ارتـفــاع األسـعــار بشكل جنوني ،قبل أن يتوقف
النشاط مع اندالع النزاع في سورية المجاورة .وتراجع الطلب محليا،
وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون األثرياء ،الذين كانوا أساس
هذه الطفرة ،عن الشراء جراء األزمات السياسية المتالحقة واالضطرابات
األمنية على وقع النزاع السوري ،أضف الى ذلك تراجع أسعار النفط منذ
عــام  .2014وبسبب هــذا الجمود ،ال تجد آالف الشقق السكنية التي تم
بناؤها خالل السنوات الماضية من يشتريها ،واضطر كبار المطورين
العقاريين الى وقف العمل في مشاريع ضخمة.

ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو لالستشارات العقارية ّ
غيوم
ً
بوديسو وجود «نحو  3600شقة غير مبيعة حاليا في بيروت اإلدارية
وحدها» .ويمكن معاينة هذا الواقع من خالل جولة ميدانية على بعض
المشاريع .في مقابل مرفأ بيروت ،يشرف مبنى «الساحل» الفخم على
البحر والسفن الراسية هناك .ورغم انتهاء عملية بنائه في عام ،2014
بيعت شقتان فقط من اجمالي  ،21مساحة كل واحــدة منهما  500متر
مربع.
ويقول مالك المبنى حسين عبدالله« :عندما بدأنا األشغال في عام
ً
ً
 ،2010كــان الوضع مختلفا كليا» .ويوضح أنــه اضطر الــى التنازل عن
ثماني شقق ألحد المصارف من أجل تسديد ديونه.
وتقر سيدة األعمال ميراي شوفاني من مشروع «باب بيروت» الفخم
ً
في قلب العاصمة بأن «الطلب في السوق يكاد يكون معدوما».

وال تسري حالة الجمود في القطاع العقاري على العاصمة فحسب .في
ً
محافظة النبطية (جنوب) مثال ،انخفضت المبيعات بنسبة  19.2في المئة
خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من
عام  ،2017وكذلك في محافظة الشمال ،حيث تراجعت بنسبة  19.4في
المئة خالل الفترة ذاتها ،وفق احصاءات السجل العقاري.
ّ
وعلق المصرف المركزي منذ مطلع العام منح قروض سكنية مدعومة
لذوي الدخل المحدود ،في خطوة يثير استمرارها المخاوف ازاء أزمة
ً
سكن خـصــوصــا فــي صـفــوف الـشـبــاب وكــذلــك تــراجــع الطلب المتباطئ
ً
أساسا .وتزامن ذلك مع ارتفاع معدالت الفوائد المصرفية يسبب عدم
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي مــع الـفـشــل فــي تــألـيــف حـكــومــة مـنــذ سـتــة أشـهــر،
والمخاوف من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية .وتتخطى نسبة الفوائد
ً
راهنا  10في المئة ،وذلك يخفف اإلقبال على االقتراض.

ويثير احتمال حدوث تدهور اضافي في القطاع العقاري ،المخاوف
ً
عـلــى الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،ال ــذي ي ـعـ ّـد أي ـضــا مــن الــدعــامــات الرئيسية
لالقتصاد اللبناني.
ويشير مصدر مصرفي لـ«فرانس برس» الى حصول تأخير في تسديد
الديون العقارية للمصارف التي تقوم بإعادة جدولة بعضها ،في وقت
يتعين على المطورين العقاريين والمشترين تسديد نحو  24مليار
دوالر للمصارف ،مما يشكل أكثر من ثلث القروض الممنوحة للقطاع
ّ
المتخصص في العقارات جهاد
الخاص .ويتحدث األستاذ الجامعي
ً
ّ
حكيم عن «بداية انهيار» في قطاع العقارات ،معتبرا أن كل المساعي
للحد مــن تفاقم األزم ــة ليست إال مـحــاولــة «للتغطية على انـهـيــارات
حاصلة أو محتملة».
(بيروت ـ ـ أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

ً
مهاجم محلي بديال للسوري حسن
عويد في التضامن

العدواني :العنابي استعاد عافيته
ونطمح لبلوغ النهائي
عبدالرحمن فوزان

مواجهة
خيطان في
الدور القادم
لن تكون سهلة

ّ
تقلص عدد المهاجمين المعروضين
على جهاز الكرة بنادي النصر ،الذي
ي ـتــرأســه عـضــو مـجـلــس اإلدارة خــالــد
َ
مهاجمين فقط ،أحدهما
الشريدة ،إلى
بــرازي ـلــي واآلخـ ــر نـيـجـيــري ،إذ سيتم
إع ـ ـ ــان ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع أح ــدهـ ـم ــا خ ــال
ال ـس ــاع ــات الـقـلـيـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،لـتــدعـيــم
صفوف الفريق األول.
مــن ناحية أخ ــرى ،يستأنف النصر
تدريباته مساء اليوم االثنين ،استعدادا
لمباراته المهمة مــع خيطان فــي دور
الثمانية لبطولة كأس سمو ولي العهد،
المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن النصر فــاز على التضامن
في الدور األول للبطولة بنتيجة أربعة
أهداف مقابل هدف واحد.

العدواني يشيد بالالعبين
من جانبه ،أشاد مدرب النصر ظاهر
العدواني بفوز فريقه على التضامن،
ً
غال وصعب في ظل
مؤكدا أنه انتصار ٍ
الظروف التي يعيشها العنابي ،السيما
أنه جاء على حساب الجار العنيد.

●

وقال العدواني" :لعبنا مباراة صعبة،
وخـصــوصــا فــي وقـتـهــا األص ـلــي الــذي
انتهى بالتعادل ،ولكن النصر تفوق
على نفسه في األشواط اإلضافية وعلى
ظــروفــه بـغـيــاب أب ــرز نـجــومــه ،ليحقق
انتصارا غاليا".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ح ـمــل
إيجابيات عديدة بخالف التأهل للدور
الثاني ،لعل أبرزها عودة الروح للفريق
ً
واستعادة قوتنا التهديفية" ،متمنيا
أن يواصل الالعبون أداء هم الجيد في
البطولة.
وش ــدد على أن الـطـمــوح يتمثل في
التأهل للدور النهائي للبطولة ،مبينا
أن الفريق نجح في النسخة السابقة في
الوصول إلى الدور قبل النهائي.
وأشــار إلــى أن مواجهة خيطان في
الــدور الـقــادم لن تكون سهلة ،السيما
أن الخصم يقدم مستويات فنية جيدة
ال تعكس وجوده في ذيل ترتيب دوري
الدرجة األولى ،وقد برهن على ذلك في
مواجهة الشباب ،وحقق انتصارا كبيرا.

الدواس ثاني بطولة ملك تايلند
للدراجات المائية

ظاهر العدواني

حازم ماهر

اسـتـقــر األم ــر داخ ــل مجلس
إدارة ن ـ ـ ــادي ال ـت ـض ــام ــن عـلــى
ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ـه ــاج ــم مـحـلــي
فــي فـتــرة االن ـت ـقــاالت الشتوية
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة ،سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون بـ ــديـ ــا
للمحترف السوري حسن عويد،
الذي تم فسخ عقده بالتراضي
ومغادرته للبالد.
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة مـ ـه ــاج ــم
ال ـقــادس ـيــة وال ـت ـضــامــن فيصل
عـ ـ ـج ـ ــب األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ت ــدعـ ـي ــم
الـصـفــوف ،السـيـمــا بـعــد إنـهــاء
عـ ـ ـق ـ ــده بـ ـسـ ـب ــب اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة مــن
قـبــل مـســؤولــي ن ــادي المرخية
ال ـق ـط ــري ،وارت ـب ــاط ــه بـعــاقــات
وطيدة بمسؤولي النادي.
إلى ذلك ،يستأنف التضامن
ت ــدريـ ـب ــات ــه ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد عـلــي
صـبــاح الـســالــم ب ـنــادي النصر
غ ـ ـ ــدا ،نـ ـظ ــرا ل ـخ ـض ــوع اس ـت ــاد
ال ـت ـضــامــن ألعـ ـم ــال ال ـص ـيــانــة،
ت ـحــت إش ـ ــراف الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة ،والتي تستمر شهرا.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
ل ـل ـت ـض ــام ــن ،بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب

حقق المتسابق راش ــد ال ــدواس كــأس المركز
الثاني في بطولة ملك تايلند للدراجات المائية،
ال ـت ــي أط ـل ـقــت م ـنــاف ـســات ـهــا األرب ـ ـعـ ــاء ال ـمــاضــي،
واختتمت أمس في مدينة باتايا ،وبمشاركة 200
متسابق من مختلف القارات.
وأع ــرب ال ــدواس عــن سـعــادتــه ،لتحقيقه كأس
الـمــركــز الـثــانــي فــي فـئــة  ،expert LTDوهــي فئة
المحترفين محدودة التعديل ،ورفع علم الكويت
على منصة التتويج ،السيما أنها أول مشاركة له
في هذه البطولة العالمية.

وأشـ ــار إل ــى أن زمـيـلـيــه يــوســف ال ـع ـبــدالــرزاق
وعبدالله الفاضل لم يحالفهما الحظ ،إثر تعرض
األول إلصــابــة فــي الـكـتــف ،مــا دفـعــه لالنسحاب
بالمرحلة األولــى .أما الثاني ،فقد تعرض لعطل
فني بالمرحلتين الثالثة والرابعة.
وذكر الدواس أن هذه البطولة ،التي تقام منذ
أكثر من  20عاما ،تعد واحدة من أكبر البطوالت
العالمية في هذه الرياضة.

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
الـ ـج ــول ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة مــن
الــدوري العام لكرة اليد بإقامة
مـ ـب ــاراتـ ـي ــن ع ـل ــى ص ــال ــة مــركــز
الشهيد فهد األ حـمــد بالدعية،

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد ال ـم ـن ـســق
اإلع ــام ــي لـلـتـضــامــن عـبــدالـلــه
العنزي أن اللقاء كان يسير في
مصلحة الـتـضــامــن ،ال ــذي كان
األق ـ ــرب لـلـفــوز وح ـســم الـتــأهــل
لدور الثمانية للبطولة ،مضيفا
أن طرد العب التضامن فيصل
سعيد قـبــل انـتـهــاء الـلـقــاء كــان
نـقـطــة ت ـحــول كـبـيــرة بالنسبة
للنصر.
وأشار العنزي إلى أن صفحة
الخسارة أمام النصر تم طيها،
مع التركيز في الفترة المقبلة
على بقية المباريات في الدور
ال ـث ــان ــي ل ـب ـطــولــة دوري فـيـفــا
لـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة ،خصوصا

الفريق يستأنف األربعاء استعداداته لالستحقاقات المقبلة
جانب من مباراة كاظمة والكويت

كاظم يفند قرارات الحكم
وأكد المنسق اإلعالمي لكاظمة يوسف كاظم
ً
ً
أن المباراة شهدت تحوال كبيرا لمصلحة نادي
ً
الـكــويــت ،مضيفا أن الـحـكــم الـسـعــودي خالد
الطريس كــان كلمة السر في هــذا التحول من
خالل قراراته التي جانبها الصواب.
وأشار إلى أن الطريس احتسب ركلة جزاء
للكويت أجمع الخبراء والمحللون على عدم
صحتها ،مبينا أن هذا القرار أصاب الالعبين
بـحــالــة مــن ع ــدم الـتــركـيــز ألـقــت بظاللها على
ً
الـمـسـتــوى الـفـنــي بشكل سـلـبــي ،مــوضـحــا أن
الهدف الثالث لألبيض جاء من تسلل واضح

مباراتان في منافسات دوري كرة اليد اليوم
إذ يلتقي فــي ا لـخــا مـســة مساء
خ ـي ـطــان م ــع الـفـحـيـحـيــل ،وفــي
السادسة والنصف مساء يلتقي
الشباب مع الساحل.
ي ــذك ــر أن ال ـل ـج ـن ــة ال ـمــؤق ـتــة

العنزي :التضامن كان
األقرب للفوز

 3أيام راحة لالعبي كاظمة ويوسف ينتقد الطريس
قرر الجهازان الفني واإلداري للفريق األول
لكرة القدم بنادي كاظمة منح الالعبين راحة
من التدريبات مدة  3أيام ،على أن يستأنفوها
ً
مساء األربعاء المقبل استعدادا لالستحقاقات
المقبلة.
وكــان الفريق ّ
ودع منافسات بطولة كأس
ً
سمو ولي العهد مبكرا ،بعد الخسارة في الدور
األول على يــد الـكــويــت بثالثة أه ــداف مقابل
ه ــدف ،فــي الـمــواجـهــة الـتــي جمعت الفريقين
مساء أمس األول.

الدواس يحمل كأس المركز الثاني

الصربي رادي ،منح الالعبين
راحـ ـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات أم ــس
والـ ـي ــوم ،بـعــد ال ـخ ـســارة مـســاء
أم ـ ــس األول ع ـل ــى يـ ــد ال ـن ـصــر
بأربعة أهداف لهدف ،في الدور
األول لبطولة كــأس سمو ولي
العهد.

إلدارة االتـحــاد ّ
أجلت مباريات
َ
ف ــري ــق ــي الـ ـك ــوي ــت وال ـس ــال ـم ـي ــة
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ــي ،بـسـبــب
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن فــي
م ـع ـس ـك ــري ت ــون ــس والـ ـق ــاه ــرة
لخوض منافسات بطولة "األمير
فيصل بــن فـهــد" الـعــربـيــة ال ــ34
لألندية أبطال الــدوري ،المزمع
أن تستضيفها مدينة صفاقس
التونسية خــال الفترة مــن 19
إلى  29الجاري.
وفي المباراة األولــى ،يسعى
خيطان العاشر بفارق األهداف
خـلــف ال ـقــريــن بــرصـيــد  7نقاط
إل ــى الـمـحــافـظــة عـلــى صحوته
األخـيــرة فــي ال ــدوري ،وتحقيق
ً
الفوز الثالث على التوالي طمعا
في تحسين موقعه ،وذلك على

حساب الفحيحيل الثاني عشر
بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف ع ــن ال ـش ـبــاب
ورص ـ ـيـ ــد  6ن ـ ـقـ ــاط ،وال ـس ــاع ــي
لتضميد جراحه بعد خسارته
فــي آخــر مباراتين أمــام النصر
وال ـع ــرب ــي ع ـلــى أمـ ــل اس ـت ـعــادة
اتزانه في المسابقة مرة أخرى.
وفي المباراة الثانية ،يتطلع
الشباب الحادي عشر بـ 6نقاط
لتحقيق انتصاره الثاني على
ال ـت ــوال ــي واالرت ـ ـقـ ــاء ف ــي ج ــدول
ال ـتــرت ـيــب ق ـبــل ن ـهــايــة الـبـطــولــة
وال ـ ـحـ ــال ك ــذل ــك بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع عـ ـش ــر "ق ـب ــل
األخـيــر" بنقطتين الــذي يسعى
إلى النهوض من كبوته وتقديم
ً
عرض جيد طمعا في التقدم في
ترتيب الفرق قبل فوات األوان.

ال يـخـتـلــف عـلـيــه اثـ ـن ــان ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـســرع
الـحـكــم ف ــي إش ـه ــار الـبـطــاقــة ال ـح ـمــراء لــاعــب
حمد الحربي.
وش ــدد كــاظــم عـلــى أن الـكــويــت فــريــق كبير

ويبقى منافسا قويا على اللقب ،والحديث عن
قرارات الحكم ال يقلل بالطبع منه أو من العبيه،
ً
ً
وخصوصا أن األخطاء التحكيمية تبقى جزءا
من اللعبة بصفة عامة.

أن الهدف األول للجهاز الفني
هــو الـبـقــاء فــي الـبـطــولــة وعــدم
الـ ـهـ ـب ــوط إل ـ ــى دوري ال ــدرج ــة
األولى.
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن فـ ــر يـ ــق
الـتـضــامــن وح ــدة واحـ ــدة ،فهو
يـ ـ ـف ـ ــوز كـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة وي ـخ ـس ــر
كـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ،م ـ ــوض ـ ـح ـ ــا أن
ال ـخ ـس ــارة ال يـتـحـمـلـهــا الع ــب،
كـمــا أن ال ـفــوز ال ي ـكــون بسبب
الع ــب م ـحــدد ،فكالهما ينسب
أوال وأخيرا لمصلحة الفريق.

طرد العب
التضامن
فيصل سعيد
قبل انتهاء
اللقاء كان
نقطة تحول
كبيرة
العنزي

أحمد :نتطلع للنصر
في كأس ولي العهد
أكد مدرب خيطان لكرة القدم،
خالد أحمد ،أن فريقه يتطلع إلى
تحقيق النصر على "العنابي"
في ربع نهائي كأس ولي العهد،
المقرر بينهما الجمعة المقبل.
وكان خيطان تجاوز الشباب
 ،2-4فــي الـمـبــاراة التي جمعت
بينهما أمس األول ،ليحقق فوزه
األول بالموسم الحالي.
وأرجـ ـ ـ ـ ــع أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـف ـ ــوز إل ــى
ع ــزي ـم ــة ال ــاع ـب ـي ــن ،ولـيــاقـتـهــم
ال ـب ــدن ـي ــة ،ال ـت ــي أسـعـفـت ـهــم في
المباراة على مدار  4أشواط.
َّ
وتمكن خيطان في مواجهة
الشباب من تحويل تأخره في
ش ــوط ال ـم ـبــاراة األول إل ــى فــوز
باألربعة ،وظهر بصورة جيدة
القت استحسان الحضور.
وأك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدرب خ ـ ـي ـ ـطـ ــان ،أن
ال ـت ـق ــدم ف ــي كـ ــأس ولـ ــي الـعـهــد
ه ــو هـ ــدف فــري ـقــه ال ـم ـق ـبــل ،مع
االع ـ ـتـ ــراف ب ـص ـعــوبــة الـمـهـمــة،
ووجـ ـ ــود م ـح ـتــرف ـيــن مـمـيــزيــن،
سواء بالنصر أو في بقية فرق
المجموعة األولى.

ً
 ...و«يد» الكويت يواجه الحمامات التونسي وديا
●

محمد عبدالعزيز

ي ـخ ــوض ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
اليد بنادي الكويت ،اليوم ،أولى
مبارياته التجريبية بمعسكره
ً
التدريبي المقام حاليا في تونس
العاصمة أمــام فريق الحمامات
التونسي ،فــي إطــار استعدادات
"األبـ ـ ـي ـ ــض" لـ ـخ ــوض م ـنــاف ـســات
ب ـطــولــة األمـ ـي ــر ف ـي ـصــل ب ــن فهد
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـ ـ ــ 34ل ــأن ــدي ــة أب ـط ــال
ال ــدوري ،المزمع أن تستضيفها
مدينة صفاقس التونسية من 19
إلى  29الجاري.
وسيخوض الكويت مباراتين
ت ـج ــري ـب ـي ـت ـي ــن أخـ ــري ـ ـيـ ــن خـ ــال
المعسكر ،حيث يلعب المباراة
الـ ــوديـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ي ـ ــوم األربـ ـع ــاء

المقبل ( 12الـجــاري) أمــام فريق
ب ـنــي خ ـي ــار ال ـت ــون ـس ــي ،ع ـلــى أن
يختتم مبارياته التجريبية يوم
الجمعة ( 14الجاري) بلقاء مهم
أمام الترجي التونسي ،أحد الفرق
ا لـمــر شـحــة للمنافسة عـلــى لقب
البطولة العربية.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ــواص ــل
الفريق تدريباته اليومية المكثفة
على فترتين؛ صباحية ومسائية،
تـ ـح ــت إش ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي،
ال ـم ـكـ َّـون م ــن ال ـم ــدرب ال ـجــزائــري
سـ ـعـ ـي ــد حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــده
ً
الـفــرنـســي ت ــوم بــاتــركــس ،طمعا
ف ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الفني والبدني الالئق قبل بداية
البطولة العربية.
ً
وتـعـمــل إدارة ال ـفــريــق حــالـيــا

على التعاقد مع محترف أجنبي
أو عربي مميز في مركز الساعد
األيـ ـم ــن ،ل ـي ـعــوض غ ـي ــاب الـنـجــم
عبدالله الغربللي ،لعدم جاهزيته
في الفترة الحالية.

ُي ــذك ــر أن وف ــد فــريــق الـكــويــت
س ــاف ــر ال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاض ــي إل ــى
تـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــس ،لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض مـ ـعـ ـسـ ـك ــره
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي هـ ـ ـن ـ ــاك اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
للبطولة.
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«البرغوث» يبدع في ديربي كتالونيا

قاد البرشا النتصار عريض

ميسي يحرز هدفا من ركلة حرة ثابتة في مرمى إسبانيول

قاد األرجنتيني ليونيل
ميسي فريقه ،برشلونة ،لفوز
كبير على مضيفه إسبانيول
-4صفر ،خالل المباراة التي
جمعتهما أمس األول في
ديربي «كتالونيا» بالجولة
الخامسة عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

أبـ ـ ــدع األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي وق ــاد
برشلونة إلى فوز كبير على مضيفه إسبانويل
-4ص ـفــر فــي ديــربــي كـتــالــونـيــا ،أم ــس األول في
المرحلة  15من الــدوري اإلسباني لكرة القدم،
فــابـتـعــد ب ــال ـص ــدارة ب ـف ــارق  3ن ـقــاط ع ــن أق ــرب
منافسيه إشبيلية الذي تعادل مع فالنسيا .1-1
ورفع حامل اللقب رصيده إلى  31نقطة مقابل
 28لكل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد الذي حقق
ً
ً
فوزا الفتا على ضيفه االفيس -3صفر.
واف ـت ـت ــح م ـي ـس ــي ،أفـ ـض ــل العـ ــب ف ــي ال ـعــالــم
خمس مــرات ،التسجيل من ضربة حــرة رائعة
في المقص األيسر لمرمى الحارس المخضرم
ً
دييغو لوبيس ( ،)17رافعا رصيده إلى  10أهداف
هذا الموسم و 22ضد إسبانيول ،وأصبح ميسي
أول العب في تاريخ الــدوري يسجل  10أهداف
ً
ً
أو أكثر في  13موسما متتاليا.
لعب بعدها ميسي ،الذي خاض الدربي الـ 32
ً
معادال رقم زميله السابق تشافي ،كرة مقشرة

روبي :لم نقاوم بالشكل الكافي

للمهاجم األوروغوياني العائد من إصابة لويس
ً
ســواريــز لكنه سددها منفردا بالحارس (.)21
ً
وبعد فاصل مهاري رائع مرر ميسي يسارا إلى
ً
الفرنسي عثمان ديمبيلي الــذي لعب أساسيا
لحساب ا لـبــراز يـلــي كوتينيو ،فهيأها لنفسه
وسدد لولبية في الزاوية اليسرى للحارس (.)26
وقضى سواريز على آمال إسبانيول ،صاحب
المركز التاسع والــذي مني بخسارته الرابعة
ً
تواليا ولم يفز في آخر  19مباراة ضد برشلونة،
بتسديدة مــن زاوي ــة شبه معدومة مــن مسافة
قريبة هزت الشباك بمساعدة من لوبيس الذي
مرت الكرة من بين قدميه (.)45
وفي الثاني ،أهــدر ميسي كرة سانحة وهو
منفرد سددها بيمناه وصدها الحارس (،)58
لكنه سـجــل هــدفــه الـثــانــي وال ــراب ــع لفريقه من
ضربة حرة بعيدة في المقص األيمن هذه المرة
( ،)65فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين ()11
مع األوروغوياني كريستيان ستواني مهاجم

تعادل إشبيلية وفالنسيا
وفشل إشبيلية في استعادة الـصــدارة ولو
ً
مؤقتا بسقوطه فــي فــخ التعادل أمــام مضيفه
فالنسيا  1-1على ملعب "ميستايا".
كان الفريق األندلسي قاب قوسين أو أدنى من
استعادة سكة االنتصارات والصدارة التي تنازل
عنها في المرحلة الماضية لبرشلونة بتعادله
مع مضيفه ديبورتيفو أالفيس  ،1-1عندما تقدم
بهدف لمهاجمه بابلو سارابيا في الدقيقة ،55
لكن فالنسيا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة

ً
فالفيردي :ميسي يمنحنا حظا غير محدود
أثـنــى الـمــديــر الفني لبرشلونة
إرنستو فالفيردي على نجم الفريق
وقائده األرجنتيني ليونيل ميسي،
الـ ــذي ق ــاد ال ـبــرشــا لـلـفــوز
على إسبانيول في عقر
داره بــر بــا ع ـيــة نظيفة
في ديربي كتالونيا.
وق ـ ـ ـ ــال فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي،
عـ ـق ــب الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــي
أق ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت فـ ــي

أع ـ ـ ــرب م ـ ـ ــدرب إسـ ـب ــانـ ـي ــول ،جـ ــوان
فرانسيسك فيرير "روب ــي" ،عــن أسفه
لهزيمة فريقه أ م ــام ضيفه برشلونة
بــربــاعـيــة نـظـيـفــة ،فــي الـجــولــة  15من
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،مقرا بأن
فريقه عجز عــن مــواجـهــة الخصم في
الديربي الكتالوني.
وقال المدرب ،عقب انتهاء المباراة
ال ـتــي أقـيـمــت أم ــس األول عـلــى ملعب
إسبانيول" ،أعتقد أننا لم نقاوم كثيرا،
كـنــت أتـمـنــى أن تـسـيــر األمـ ــور بشكل
أفـضــل بالنسبة لـنــا ،لــم نسيطر على
مـجــريــات األم ــور فــي أي لحظة طــوال
اللقاء".
وأقر بأن فريقه يمر بمرحلة صعبة

جيرونا و سـجــل هدفين مــن ضربتين حرتين
للمرة األولى في مباراة واحدة في "الليغا".
ً
وسجل الكوستاريكي أوسكار دوارتي هدفا
ً
إلس ـبــان ـيــول تــاب ـعــا ضــربــة ح ــرة جـمـيـلــة (،)73
بيد أن الحكم ألغاه بعد اعتماد تقنية اإلعادة
بالفيديو.

ملعب إسبانيول ،في إطار الجولة
الـ 15من الدوري اإلسباني" ،وجود
مـيـســي مـعـنــا يـمـنـحـنــا ح ـظــا غير
محدود .يبرز في أي مباراة ونحن
نـعـيــش ع ـص ــرا ل ــن ي ـت ـكــرر بسبب
وجود العب مثله" ،بعدما سجل
ميسي الهدفين األول والــرابــع
فـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء وصـ ـ ـن ـ ــع الـ ـث ــان ــي
ال ــذي سـجـلــه الـفــرنـســي عثمان
ديمبيلي ،فيما تكفل
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ــي

عقب  4هزائم متتالية بالليغا ،متابعا:
"إننا نمر بلحظة معقدة ،هذا واضح،
علينا أن نحاول نسيان ما حدث وأن
نتعلم جميعا ،وأن ــا أول ـهــم .يـجــب أن
نعود للمسار الصحيح".
وعن الخصم ،أشار المدرب إلى أن
برشلونة "أظهر مستوى فنيا وبدنيا
جـيــدا ...نتمنى أن نقدم مباراة أفضل
حين نذهب للكامب نو".
على جانب آخر ،وجه روبي الشكر
لجماهير إسبانيول على دعمهم ،مبرزا
"كـلـنــا كـنــا نتطلع إل ــى م ـبــاراة أفـضــل،
والمشجعون وقفوا إلى جانبنا حتى
الدقيقة األخيرة .الجماهير أقرت بأننا
حاولنا حتى النهاية".

رين يهزم ديغون بثنائية نظيفة
فــاز ريــن على ضيفه ديغون بهدفين نظيفين ،في
المباراة التي أقيمت على ملعب روازون بــارك ،ضمن
مـنــافـســات األس ـب ــوع ال ـ ــ 17مــن دوري ال ــدرج ــة األول ــى
الفرنسي لكرة القدم (الليغ آ).
أحـ ــرز هــدفــي ال ـل ـقــاء بـيـنـجــامـيــن بــوري ـجــايــد ()69
والفرنسي ذو األصول التونسية حاتم بن عرفة (.)90+1
وبهذا الفوز ،رفع رين رصيده إلى  23نقطة بالمركز
التاسع مؤقتا ،فيما تجمد رصيد ديغون عند  16نقطة
في المركز الـ.16

الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة الفرنسي
الغيني األصل مختار دياخابي.
وهو التعادل الرابع إلشبيلية هذا الموسم
مقابل  8انـتـصــارات و 3هــزائــم فــي حين حقق
فالنسيا الـتـعــادل التاسع هــذا الموسم كأكثر
ً
الفرق في الليغا سقوطا في فخ التعادل (بفارق
تعادل واحد عن أتلتيك بلباو) فرفع رصيده عند
 18نقطة في المركز الثاني عشر.
وقــال سارابيا بعد الـمـبــاراة "سيطرنا على
المباراة حتى هدف التعادل ،لكن يجب أن نكون
سعداء لحصد نقطة من هذا الملعب الصعب".
وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة االنتصارات
ً
التي غابت عنه في مباراتيه األخيرتين محليا
عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو أالفيس
مفاجأة الموسم -3صفر.
على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد ،عانى
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد لـتــأكـيــد ال ـف ــوز بـعــدمــا افتتح
التسجيل عبر الكرواتي نيكوال كالينيتش (،)25

قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان ()82
ورودري ( )87الهدفين الثاني والثالث.
ونجح أتلتيكو مدريد في تعويض سقوطه
فــي فــخ الـتـعــادل فــي مباراتيه األخيرتين أمــام
ممثلي كاتالونيا برشلونة وجيرونا بنتيجة
واحدة ( ،)1-1وحقق فوزه الثامن هذا الموسم،
قبل مواجهة مضيفه كـلــوب ب ــروج البلجيكي
الـثــاثــاء المقبل فــي الـجــولــة األخ ـيــرة مــن دور
الـمـجـمــوعــات لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروب ــا
حيث يسعى إلى الفوز لحسم صدارة المجموعة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـت ـنــافــس عـلـيـهــا م ــع بــوروس ـيــا
دورتموند األلماني (يتفوق الفريق اإلسباني
بـ ـف ــارق ن ـق ـط ـت ـيــن ،والـ ـف ــري ــق األلـ ـم ــان ــي ب ـف ــارق
المواجهات المباشرة).
وخسر فياريال أمام ضيفه سلتا فيغو .3-2

وضمن منافسات الجولة ذاتها ،فاز فريق أميان على
مضيفه جانجون بهدفين لواحد.
سجل للضيوف إيدي جناهوري ( )63والكولومبي
ستيفن مـيـنــدوزا ( ،)81فيما أح ــرز ألصـحــاب األرض
الالعب إتيان ديدوت (.)70
وش ـه ــدت الــدق ـي ـقــة " "90+5حــالــة ط ــرد ل ـمــاركــوس
تورام مهاجم ديغون ،بعد حصوله على بطاقة حمراء
مباشرة.
(إفي)

لــويــس س ــواري ــز بتسجيل الـهــدف
الثالث.
وامـتــدح فالفيردي أداء الفريق
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ق ــائ ــا" :رك ــزن ــا على
االستحواذ على الكرة ،وتمكنا من
قطع كرات الخصم بفضل العبينا
في الثلث األخير من الملعب الذين
كان لهم دور حاسم" ،متابعا" :كنا
نـ ــدرك ص ـعــوبــة ال ـف ــوز بــال ـم ـبــاراة،
بـعــدمــا لــم نتمكن ال ـعــام الـمــاضــي
مـ ــن االن ـ ـت ـ ـصـ ــار .ك ـن ــا ن ـ ـ ــدرك قـيـمــة

إسبانيول ألنه يقدم موسما رائعا
خاصة على أرضه".
من ناحية أخرى ،أبدى فالفيردي
رض ــاه لـعــدم تلقي الـفــريــق أهــدافــا
للمرة الثانية على التوالي ،وقال:
"هذا أمر تحدثنا عنه داخل الفريق،
فـعـنــدمــا واج ـه ـنــا مشكلة حــاولـنــا
حلها بـعــدمــا م ــرت لـحـظــات تلقت
ف ـي ـهــا ش ـبــاك ـنــا أه ــداف ـن ــا أك ـث ــر من
المقبول".

بوسكيتس :ليونيل األفضل في العالم
أش ـ ـ ـ ــاد س ــرجـ ـي ــو ب ــوس ـك ـي ـت ــس،
الع ــب وس ــط بــرش ـلــونــة ،بــالـنـجــم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
الذي سجل هدفين وصنع آخر
ليقود فريقه إلسقاط إسبانيول
ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة فـ ــي "دي ــرب ــي
كـتــالــونـيــا" مـســاء الـسـبــت ضـمــن الـجــولــة ال ـ
 15بالليغا.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ب ــوس ـك ـي ـت ــس ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات

تليفزيونية عقب المباراة التي احتضنها ملعب
ً
(كورنيال إل برات) "نعلم جيدا قدرات ليو ،نحن
ً
مـحـظــوظــون بــرؤي ـتــه يــوم ـيــا فــي ال ـتــدري ـبــات،
وبقدراته الفذة في تنفيذ المخالفات .هذا يمثل
ميزة كبيرة لنا خــال المباريات ،وهــو بحق
األفضل في العالم لكل ما يقدمه".
وأشاد العب الوسط الدولي بالشوط األول
ال ــذي قــدمــه ال ـبــاوغــرانــا وال ــذي سـهــل األم ــور
ً
ً
كثيرا في النصف الثاني" .قدمنا شوطا أول

ً
رائـعــا ،واأله ــداف منحتنا الـهــدوء ،ونالت من
معنويات المنافس .دخلنا بهدوء في الشوط
ً
ال ـث ــان ــي ،وداف ـع ـن ــا جـ ـي ــدا ،ث ــم سـجـلـنــا ال ـهــدف
الرابع".
وأتم "إسبانيول لعب بطريقة لعب مشابهة
لنا ،هم يضغطون من األمــام ،ولكن في حالة
تخطي الخط األول ،تخلق مشاكل لهم .اليوم
لعبوا بطريقة مختلفة ،وتمكنا من قتل اللقاء
في الشوط األول".

روما يواصل نزيف النقاط ...والتسيو يكتفي بالتعادل
واصـ ـ ـ ــل رومـ ـ ـ ــا نـ ــزيـ ــف ال ـن ـق ــاط
للمباراة الثالثة تواليا ،بسقوطه
فـ ــي فـ ــخ ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل أمـ ـ ــام مـضـيـفــه
كـ ــا ل ـ ـيـ ــاري  2-2أ م ـ ـ ــس األول فــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة عـ ـش ــرة مــن
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وكـ ـ ـ ــان رومـ ـ ـ ــا فـ ــي ط ــريـ ـق ــه إل ــى
تحقيق فوزه السادس هذا الموسم
واألول منذ تغلبه على سمبدوريا
 1-4ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
فــي  11نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي ،بعدما
تـ ـق ــدم ف ــي الـ ـش ــوط األول بـهــدفــي
براين كريستانتي ( )14والصربي
ألكسندر كوالروف (.)41
لكن كــالـيــاري قلب الـطــاولــة في
ال ـشــوط الـثــانــي بتقليصه الـفــارق
عبر المولدافي أرتور يونيتا (،)84
قبل أن يدرك له ماركو ساو التعادل
فــي الــدقـيـقــة الـخــامـســة مــن الــوقــت
بدل الضائع.
وشـهــدت الـمـبــاراة طــرد العبين
من كالياري هما داريو سرنا ولوكا
سيبيتيلي في الدقيقة الرابعة من
الوقت المحتسب بدال من الضائع
للمباراة.
ورفع روما رصيده إلى  21نقطة
فــي الـمــركــز الـســابــع مــؤقـتــا بـفــارق
نقطة عن سمبدوريا الــذي تعادل
مع مضيفه التسيو الخامس 2-2
في مباراة صاخبة.
وظــن التـسـيــو ،ال ــذي تـعــادل مع
كييفو متذيل الترتيب في الجولة
الماضية ،أنــه حقق الـفــوز بعد أن
نفذ تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء
فــي الــدقـيـقــة ال ـســادســة مــن الــوقــت

المحتسب بدل الضائع.
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ـسـ ــديـ ــدة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مــن
سابونارا صدمت جمهور التسيو
في اللحظات األخيرة ليفشل فريق
العاصمة في التقدم على ميالنو
فــي الـمــركــز ال ــراب ــع كـمــا أخـفــق في
ت ـح ـق ـي ــق أي ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ف ـ ــي أرب ـ ــع
مباريات.

وضـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ــابـ ـ ـي ـ ــو ك ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــا
سمبدوريا في المقدمة بتسديدة
قــري ـبــة الـ ـم ــدى ف ــي الـ ـش ــوط األول
وحقق رقما شخصيا بالتسجيل
في خمس جوالت متتالية بالدوري
ألول مرة.
وضغط التسيو إلدراك التعادل
وس ــدد إيـمــوبـيـلــي فــي الـقــائــم قبل

االسـ ـت ــراح ــة ث ــم تـ ـع ــادل أص ـح ــاب
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة ع ـ ـبـ ــر ف ــرانـ ـشـ ـيـ ـسـ ـك ــو
أتشيربي بعد ركلة ركنية قبل 12
دقيقة على نهاية الوقت األصلي.
وأكمل سامبدوريا اللقاء بعشرة
الع ـب ـي ــن ب ـع ــد حـ ـص ــول ب ــارت ــوش
بريشينسكي على االن ــذار الثاني
في الوقت المحتسب بدل الضائع

بعد عرقلة ضد خواكين كوريا.
ون ــال التـسـيــو رك ـلــة ج ــزاء بعد
ل ـم ـس ــة ي ـ ــد عـ ـق ــب مـ ــراج ـ ـعـ ــة ح ـكــم
الفيديو ونفذها إيموبيلي بنجاح
قبل أن يستغل البديل سابونارا
تقدم الحارس توماس ستراكوشا
ليسدد الـكــرة مــن فــوقــه فــي الوقت
القاتل.

جانب من مباراة كالياري وروما

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يذيق سيتي مرارة
الهزيمة األولى هذا الموسم
ّغير تشلسي معالم سباق
المنافسة على لقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدمـ،
عندما ألحق بمانشستر سيتي
أول هزيمة هذا الموسم ،أمس
األول ،ليجعل ليفربول المتصدر
الجديد.

أل ـ ـ ـحـ ـ ــق تـ ـشـ ـلـ ـس ــي الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة
األول ــى بضيفه مانشستر سيتي
ه ــذا الـمــوســم ( -2ص ـفــر) ،فتصدر
ليفربول ترتيب الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،بعد فوزه الكبير على
بورنموث  -4صفر ،بينها ثالثية
ل ـل ـم ـص ــري م ـح ـم ــد ص ـ ــاح ،أم ــس
األول ،في المرحلة السادسة عشرة.
وانفرد ليفربول بالصدارة مع
 42نـقـطــة ،وب ــات الـفــريــق الوحيد
الـخــالــي سجله مــن الـهــزائــم حتى
اآلن هذا الموسم مقابل  41لسيتي،
ف ـي ـمــا أب ـق ــى تـشـلـســي ع ـلــى آمــالــه
بالبقاء على مسافة منطقية من
ال ـم ـت ـصــدريــن راف ـع ــا رص ـي ــده الــى
 34نقطة بــالـتـســاوي مــع ارسـنــال
الفائز بصعوبة على هادرسفيلد
-1صفر .وعاد توتنهام الى المركز
الثالث بفوزه على مضيفه ليستر
سيتي  -2صفر.
على ملعب "ستامفورد بريدج"
ف ــي غ ــرب ل ـن ــدن ،كــانــت األفـضـلـيــة
لـحــامــل الـلـقــب مــانـشـسـتــر سيتي
فــي ال ـشــوط األول ،وبـلـغــت نسبة
اسـتـحــواذه  62فــي الـمـئــة ،بـيــد أن
تشلسي تقدم في الدقيقة األخيرة
من تسديدته الوحيدة التي حملت
إمـ ـض ــاء العـ ــب ال ــوس ــط ال ــدف ــاع ــي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي نـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي بـعــد
معمعة وتمريرة عرضية من النجم
البلجيكي إدين هازار.
في الشوط الثاني ،تحسن اداء
تشلسي وتراجعت خطورة سيتي،

فأطلق البرازيلي ويليان ركلة حرة
صدها مواطنه ايدرسون (.)49
ودفع اإلسباني بيب غوارديوال
ب ــال ـم ـه ــاج ــم ال ـ ــدول ـ ــي ال ـب ــرازي ـل ــي
غابريال جيزوس بدال من األلماني
ل ــوروا ســانـيــه ،لـكــن سيتي افتقد
لمسات هدافه الغائب األرجنتيني
سيرخيو أغويرو ،وسجل تشلسي
هــدفــه الـثــانــي مــن رأس ـيــة مــدافـعــه
البرازيلي دافـيــد لــويــز ،اثــر ركنية
تراخى العبو سيتي في مواجهتها
(.)78
ونجح مدرب تشلسي اإليطالي
م ــاوريـ ـتـ ـسـ ـي ــو س ـ ـ ـ ــاري ف ـ ــي ع ــدم
ا لـتـعــرض لخسارتين متتاليتين
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي الـ ـ ـ ــدوري مـنــذ
اك ـت ــوب ــر  2016م ــع ن ــاب ــول ــي .فــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـ ـعـ ــرض غ ـ ــواردي ـ ــوال
ل ـخ ـســارتــه ال ـثــال ـثــة ض ــد تشلسي
فــي ال ــدوري ،وهــي أس ــوأ مواجهة
له كمدرب.

توتنهام يهزم ليستر
وفــي الـمـبــاراة الثامنة األخيرة
أمس األول ،تخطى توتنهام عقبة
ليستر بهدفي الـكــوري الجنوبي
سـ ــون ه ـيــونــغ م ـيــن ( )45ودي ـلــي
الي ( )58ليعود الى المركز الثالث
ب ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ـت ـي ــن ع ـ ــن ت ـش ـل ـســي
وارسنال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــط
االوروغـ ــويـ ــانـ ــي ل ــوك ــاس ت ــوري ــرا

ديفيد لويز نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى سيتي
فريقه ارسنال الى فوز صعب على
ض ـي ـفــه ال ـم ـت ــواض ــع هــادرس ـف ـي ـلــد
تاون -1صفر .وهذه المباراة الـ21
تواليا دون خسارة لفريق المدرب
اإلس ـب ــان ــي اونـ ـ ــاي ايـ ـم ــري ،وم ــرة
ج ــدي ــدة بـقــي صــائـمــا ف ــي الـشــوط
األول قبل هــز الشباك فــي الثاني
عن طريق توريرا المتألق.
ودان ــت األفضلية ألرسـنــال في
ال ـشــوط األول ،اخـطــرهــا تسديدة
رائعة لتوريرا ( 22عاما و1.66م)
تـ ـص ــدى ل ـه ــا ب ــإعـ ـج ــاز الـ ـح ــارس

الدنماركي يوناس لوسل (.)45+1
ودف ـ ــع ايـ ـم ــري ب ــاع ــب الــوســط
االرميني هنريك مخيتاريان بين
ال ـش ــوط ـي ــن ،ل ـكــن الـ ـمـ ـب ــاراة كــانــت
متجهة الى التعادل برغم سيطرة
ارس ـ ـنـ ــال ،ق ـبــل أن ي ـط ـلــق ت ــوري ــرا
أكروباتية جميلة من نحو أربعة
أمتار أمــام الـحــارس بعد عرضية
ألوب ــامـ ـي ــان ــغ ( ،)83ل ـي ـك ــرر ه ــزه
الشباك على غرار مباراة توتنهام
األخيرة.
وحـ ـق ــق م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد

ف ــوزه األول فــي خـمــس مـبــاريــات،
وجاء بسهولة على حساب ضيفه
فولهام األخير  ،1-4ليرتقي مؤقتا
الى المركز السادس ،وتخف حدة
ال ـض ـغــوط ع ــن م ــدرب ــه الـبــرتـغــالــي
ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو ،ال ـ ــذي احـتـفــل
ب ــال ـف ــوز ،ولـ ــم ي ــدف ــع أب ـ ــدا ب ـقــائــده
ال ـس ــاب ــق ال ـفــرن ـســي بـ ــول بــوغ ـبــا،
بيد انه أعلن بعد المباراة ان بطل
العالم سيكون أساسيا في دوري
أبطال أوروبا األسبوع المقبل.
واف ـت ـت ــح "ال ـش ـي ــاط ـي ــن ال ـح ـمــر"

التسجيل بعد مجهود فردي جميل
وتـســديــدة أجمل مــن قــائــده أشلي
يونغ (.)13
وض ـ ــاع ـ ــف اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي خ ـ ــوان
م ــات ــا الـتـسـجـيــل م ــن ك ــرة ارض ـيــة
بـعــد عــرضـيــة مـقـشــرة لـمــاركــوس
راش ـ ـفـ ــورد ( ،)28ق ـب ــل أن يـحـســم
ال ـم ــواج ـه ــة ال ـم ـهــاجــم الـبـلـجـيـكــي
رومـيـلــو لــوكــاكــو الـمـتــربــص أمــام
المرمى بعد عرضية رائعة من ماتا
( ،)42مسجال أول هدف رسمي في
ملعب "أولــد تــرافــورد" منذ مارس

الماضي .وأصبح ماتا ثالث العب
اسباني يسجل أكثر من  50هدفا
و 50تمريرة حاسمة في البريمير
ليغ ،بعد سيسك فابريغاس ودافيد
سيلفا.
وتحسن فولهام وقلص الفارق
مــن ركـلــة ج ــزاء للفرنسي ابوبكر
كمارا ( ،)67لكن الضيوف طرد لهم
العب الوسط الكاميروني أندريه-
فرانك زامبو أنغيسا ( ،)68ليضيف
راشفورد الرابع بتسديدة جميلة
من زاوية ضيقة (.)82

غوارديوال :المنافسة على «البريميير ليغ» صعبة ساري :لم أكن بحاجة إلى مهاجم صريح

غوارديوال

أكد اإلسباني بيب غوارديوال ،المدير الفني لمانشستر
سيتي ،عقب خسارة فريقه األولى هذا الموسم
في البريميير ليغ على يد تشلسي بثنائية،
أم ــس األول ،فــي قـمــة مــواج ـهــات الـجــولــة
الـ ،16أنهم يتطلعون لكي يكونوا "أبطاال
للمسابقة ،وليس لعدم إنـهــاء الموسم
دون خسارة".
وأشار غوارديوال ،خالل المؤتمر
الصحافي ،عقب اللقاء الذي احتضنه
ملعب (سـتــامـفــورد بــريــدج) إل ــى أن
فريقه ال يعتزم أن
ينهي المسابقة
د و ن تـ ـلـ ـق ــي
أي خ ـ ـسـ ــارة،
ول ـك ـن ــه يـطـمــح
ألن يكون البطل.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح "م ـ ــن
ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ح ـ ـ ــدوث
ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" ،ف ــي
إش ـ ـ ـ ــارة ل ـل ـفــرض ـيــة
السابقة المطروحة
ح ــول إن ـه ــاء الـمــوســم
دون خسارة.

وأضاف "لسنا هنا لكي ننهي الموسم دون خسارة ،ولكن
لكي نكون أبطاال في النهاية".
وتابع "هــذا جــزء من كــرة الـقــدم .ال يوجد فريق في عالم
الرياضة يفوز بكل شــيء ،هــذا غير واقعي .ولكن األهــم هو
كيفية ال ـخ ـســارة؟ نـحــن احـتـكــرنــا ال ـكــرة ،والـمـنــافــس سجل
من هجمة مرتدة .لعبنا بطريقتنا المعتادة .ولكن إذا كان
المنافس أفضل بعد كل هــذا ،فعلينا تقبل األمــر وتهنئته،
والتفكير في المباراة التالية".
وواصل غوراديوال تصريحاته "الخسارة تبقى خسارة في
النهاية .النتيجة عادلة ،ألن المنافس سجل هدفين ونحن ال،
أهنئ تشلسي على الفوز .قدمنا شوطا أول رائعا ،ولكننا
تأخرنا في النتيجة بعد أول هجمة للمنافس".
وأردف "سنحت لنا فرص للتقدم  0-1و ،0-2ولكن هذا لم
يحدث .قدمنا مباراة مذهلة".
ورف ــض ال ـمــدرب اإلسـبــانــي تحميل مسؤولية الخسارة
للغيابات في صفوف فريقه التي تمثلت في الثالثي سرخيو
أجويرو ،والبلجيكي كيفن دي بروين ،والفرنسي بينجامين
ميندي ،مؤكدا أن الفريق كان "رائعا".
كما أكد غوارديوال أن المنافسة على لقب البريميير ليغ
هذا الموسم متاحة بين جميع فرق المقدمة.
وأتم "ليفربول قادر على الفوز بالبريميير ليغ؟ بالطبع،
أرسنال وتوتنهام وتشلسي ،أيضا قادرة ،جميع فرق المقدمة
لديها نفس الحظوظ".

اتهامات وإيقاف مسؤولين بسبب االستغالل
الجنسي لالعبات في أفغانستان
أفاد مكتب المدعي العام األفغاني ،أمس ،عن إيقاف
خمسة مسؤولين في كرة القدم المحلية ،بينهم رئيس
االتحاد ،عن مزاولة مهامهم ،على خلفية التحقيق في
اتهامات بتعرض العبات في المنتخب الوطني لالستغالل
الجنسي.
ويأتي القرار بعد أيام من طلب الرئيس أشرف غني من
المدعي العام في البالد إجراء "تحقيق شامل" في تقارير
"صادمة" عن هذا االستغالل.
وقال المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي
لوكالة فرانس برس" :مكتب المدعي العام أوقف رئيس
اتحاد كــرة القدم ونائبه واألمـيــن العام والمسؤول عن
حــراس المرمى ومسؤول منسقي الــواليــات عن مزاولة
مهامهم" .وأضاف" :إلجراء التحقيقات بشكل شامل ،وبعد
جمع األدلــة وضمان العدالة ،قرر فريق المدعين إيقاف

هؤالء األشخاص" ،وجميعهم من الذكور .وكانت صحيفة
"ذا غــارديــان" اإلنكليزية ،كشفت في تقرير قبل حوالي
عشرة أيــام ،نقال عن مصادر بــارزة مرتبطة بالمنتخب
الوطني النسائي ،عــن حـصــول استغالل لالعبات في
أفغانستان ،وأحيانا في مقر االتحاد ،وأيضا خالل معسكر
تدريب أقامه المنتخب باألردن في فبراير الماضي.
وطــالــت االتـهــامــات مسؤولين فــي االتـحــاد يتقدمهم
رئيسه كرم الدين كريم.
ونقل التقرير عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة
بوبال ،التي َّفرت من البالد ،بعد تلقيها تهديدات بالقتل،
وتحدثت مرارا في أوقات سابقة عن التمييز بحق النساء
في أفغانستان ،قولها إن المسؤولين الذكور في المنتخب
يعتمدون أساليب "اإلكراه" مع الالعبات.

قــال اإليـطــالــي ماوريسيو س ــاري ،المدير الفني
لـتـشـلـســي ،عـقــب إس ـقــاط مــانـشـسـتــر سـيـتــي للمرة
األولــى له هــذا الموسم في البريميير ليغ بثنائية
نظيفة ،مساء أمس األول ،في قمة مواجهات الجولة
الـ ،16إن السبب في عدم استدعاء المهاجم اإلسباني
أل ـبــارو مــوراتــا لقائمة الـمـبــاراة يــرجــع إلــى طريقة
اللعب التي طبقها ،وكانت "ال تحتاج" إلــى وجود
مهاجمين على مقاعد البدالء.
وأك ــد س ــاري ،خــال المؤتمر الـصـحــاف،ي عقب
المباراة التي أقيمت على ملعب (ستامفورد بريدج)
"لعبنا ب ـهــازارد كمهاجم وهـمــي .أعتقد أن وجــود
مهاجمين اثنين على مقاعد البدالء لم يكن ضروريا.
كنت أحتاج إلى وجود العبين أكثر في خط الوسط،
هذا ما كنت أفضله".
وب ــدأ ال ـم ــدرب اإلي ـطــالــي ال ـل ـقــاء دون وج ــود أي
مـهــاجــم صــريــح ،وأش ــرك  3أجـنـحــة ه ــم :الـبــرازيـلــي
ويليان ،واإلسباني بيدرو رودريغيز ،والبلجيكي
إيدين هازارد.
وأشار حول المباراة "استحققنا الفوز .الفوز على
السيتي في هذا التوقيت لم يكن أمرا سهال .أعتقد أن
الفوز على غوارديوال حاليا ليس سهال .أنا سعيد
بهذا االنتصار".
م ــن نــاحـيــة اخـ ــرى ،ق ــال تـشـلـســي ،الـمـنــافــس في

الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،إنه سيراجع
لـقـطــات م ـص ــورة ،بـعــد م ــزاع ــم ب ـشــأن تــوجـيــه أحــد
مشجعيه أل ل ـفــاظ عنصرية إ ل ــى ر حـيــم سترلينغ،
العــب مانشستر سيتي ،خــال مواجهة الفريقين،
أمس األول.
ونشر فيديو عبر اإلنترنت لمشجع يصيح
أمام سترلينغ عندما توجه إلحضار الكرة
خلف المرمى.
ولــم يتعرض أي مشجع لالعتقال
حتى اآلن ،لكن الـشــرطــة قــالــت إنها
تراجع لقطات ،للتأكد من أن األلفاظ
تحمل إهــانــة عـنـصــريــة .وأوض ــح
تشلسي ،الذي فاز -2صفر" ،علمنا
بأمر فيديو انتشر عبر اإلنترنت
ي ــزع ــم وج ـ ــود إه ــان ــة عـنـصــريــة
مــوجـهــة نـحــو الع ــب فــي اسـتــاد
ستامفورد بريدج ،السبت".
وأضاف" :سنراجع اللقطات،
للتأكد مــن وق ــوع اعـتــداء لفظي
بالفعل".

ساري

حكم صربي إلدارة مباراة برشلونة بنفيكا يعود بانتصار صعب من ملعب سيتوبال
وتوتنهام في األبطال

يدير الحكم الصربي ميروالد مازيتش مباراة برشلونة وتوتنهام
هوتسبير التي ستقام على ملعب كامب نو الثالثاء المقبل ،ضمن
منافسات المجموعة الثانية ،في آخر جولة بدور المجموعات من
دوري أبطال أوروبا.
وكان مازيتش ،الحكم الدولي منذ  ،2009أدار مباراة في النسخة
الحالية من "التشامبيونز ليغ" بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس،
الــذي فــاز بهدف دون رد ،كما سبق له إدارة مـبــاراة للبرسا أمام
سبارتاك موسكو (فاز البالوغرانا  )3-2في  19سبتمبر .2012
أما اإليطالي دافيدي ماسا ،فسيتولى إدارة مباراة كلوب بروج
وأتلتيكو مــدريــد ،التي ستقام فــي نفس الـيــوم ،ضمن منافسات
المجموعة األولى.
ولم يسبق لماسا ( 37عاما) أن أدار أي مباراة لألتلتي ،وال ألي
فريق إسباني بهذه البطولة األوروبية ،التي ال تتعدى خبراته بها
ثالث مباريات.

ق ــاد ال ـم ـهــاجــم ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـم ـخ ـضــرم جــونــاس
أوليفيرا فريقه بنفيكا للعودة بثالث نقاط ثمينة
مــن عـقــر دار مضيفه فـيـتــوريــا سـيـتــوبــال ،بالفوز
بهدف نظيف مساء أمــس األول ،ضمن مواجهات
الجولة الثانية عشرة بالدوري البرتغالي الممتاز
لكرة القدم.
وعلى ملعب بونفيم جــاء هــدف اللقاء الوحيد
بتوقيع المخضرم صاحب الـ 34عاما في الدقيقة .17
ورفع "النسور" رصيدهم بهذا الفوز إلى  26نقطة،
قفزوا بها للمركز الثالث مؤقتا ،في انتظار نتيجة
مواجهة الغريم التقليدي سبورتنغ لشبونة (25
نقطة) أمام ديبورتيفو أفيس مساء أمس ،وابتعدوا
بفارق  4نقاط عن المتصدر بورتو ،الذي أمطر شباك
بورتيموننسي برباعية في مستهل الجولة.
في المقابل ،تجمد رصيد سيتوبال عند  17نقطة
في المركز الثامن.
وبهدف نظيف أيضا حافظ سبورتنغ براغا على

موقعه فــي وصــافــة الترتيب على حساب مضيفه
تونديال على ملعب جــواو كــاردوزو ،وجــاء الهدف
في الدقيقة  ،31وحمل توقيع المهاجم المخضرم
ويلسون إدواردو.
وبــات رصيد بــراغــا  27نقطة ليواصل تضييق
الخناق على بورتو صاحب الـ 30نقطة.
فــي الـمـقــابــل ،ظــل رصـيــد تــونــديــا عـنــد  9نقاط
يـحـتــل ب ـهــا ال ـم ــرك ــز الـ ـ ـ ــ .15وب ـن ـفــس الـنـتـيـجــة فــاز
بيلينينسيش على ضيفه تشافيس على (الملعب
الوطني).
ويدين بيلينينسش بالفضل في هذا االنتصار
لجناحه لويس كارلوس بيريرا "ليسا" صاحب هدف
اللقاء الوحيد في الدقيقة .40
وارت ـفــع رصـيــد بيلينينسش إلــى  18نقطة في
المركز السابع ،بينما ظل رصيد تشافيس عند 7
نقاط يقبع بها في ذيل الترتيب.
(إفي)

رقم قياسي لبوسطن بفوز على شيكاغو بفارق  56نقطة
سحق بوسطن سلتيكس
مضيفه شيكاغو بولز ،في حين
ّ
تغلب أتالنتا هوكس على دنفر
ناغتس ،أمس األول ،في الدوري
األميركي لمحترفي كرة السلة.

تاتوم نجم بوسطن يسجل في سلة شيكاغو

حقق بوسطن سلتيكس رقما قياسيا في تاريخ النادي بفوزه بأكبر
فــارق مــن النقاط ( 56نقطة) ،وذلــك بتغلبه على مضيفه شيكاغو بولز
 77-133في مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وفي المنطقة الغربية ،تصدر أوكالهوما سيتي ثاندر الترتيب بعد
تلقي دنفر ناغتس خسارته الثانية في يومين ،بسقوطه ،أمس األول ،أمام
أتالنتا هوكس .106 -98
في المباراة األولى ،حقق بوسطن فوزه الخامس عشر في  25مباراة،
وألحق بشيكاغو ،الفريق المتوج بلقب الدوري ست مرات وارتبط اسمه
فــي تسعينيات الـقــرن الماضي بأسطورة اللعبة مايكل ج ــوردان ،أســوأ
خسارة في تاريخه.
ويعود الرقم القياسي السابق لبوسطن إلى عام  1962عندما فاز على
فيالدلفيا ووريــرز  ،102-153في حين أن أسوأ خسارة سابقة لشيكاغو
تعود إلى عام  ،2001حينما سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز .127-74
وهي الخسارة الثانية لشيكاغو في ثالث مباريات بقيادة مدربه جيم
بويلن الــذي تولى مهامه مطلع األسـبــوع ،خلفا لفريد هويبرغ المقال
لسوء النتائج.
وتلقى شيكاغو ،أمس األول ،خسارته الحادية والعشرين في  27مباراة،
وهو يحتل حاليا المركز الخامس عشر األخير في ترتيب المنطقة الشرقية.
إلى ذلك ،دخل دنفر ناغتس مباراته ضد مضيفه أتالنتا هوكس ،أمس
األول ،متصدرا ترتيب المنطقة الغربية ،وخرج منها في المركز الثالث
خلف أوكالهوما وغولدن ستايت ووريرز حامل لقب الموسمين الماضيين،
بعدما تلقى الخسارة التاسعة له هذا الموسم في  26مباراة.
ورغــم البداية الجيدة لدنفر وتمكنه في الربع األول من تحقيق فارق
وصــل إلــى  15نقطة ،فــإن أتــانـتــا قلب األم ــور بشكل تــدريـجــي ،معتمدا

بشكل أساسي على العبه جون كولينز الذي سجل  30نقطة (رقم قياسي
شخصي) وأضاف  12متابعة ،في حين كان األفضل في صفوف الفريق
الخاسر الصربي نيكوال يوكيتش مع  24نقطة و 11متابعة.
وهي الخسارة الثانية تواليا لدنفر في يومين ،بعد سقوطه الجمعة
أمام مضيفه تشارلوت هورنتس  ،113-107علما بأن الخسارة األولى كانت
وضعت حدا لسلسلة من سبعة انتصارات متتالية .وحقق أتالنتا فوزه
السادس فقط في  26مباراة.

كليبيرز إلى المركز الرابع
إلى ذلك ،تراجع لوس أنجلس كليبيرز إلى المركز الرابع في المنطقة
الغربية (بدال من الثالث) ،بسقوطه أمام ضيفه ميامي هيت .121-98
وكــان أفضل مسجل للفائز دواي ــن وايــد مــع  25نقطة ،فــي حين ساهم
توبياس هاريس بـ 20نقطة لصالح كليبيرز .وتلقى األخير خسارته التاسعة
في  25مباراة ،بينما حقق ميامي فوزه الحادي عشر في  25مباراة أيضا.
وفي مقابل خسارة لوس أنجليس كليبيرز ،حقق القطب الثاني للمدينة
ليكرز فــوزا مريحا على مضيفه ممفيس غريزليز بنتيجة  ،88-111في
مباراة اقترب فيها نجم ليكرز ليبرون جيمس من تحقيق "تريبل دبل" ،بعد
تسجيله  20نقطة ،وثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وواصل هيوستن روكتس نتائجه السيئة هذا الموسم ،وتلقى خسارة
ثالثة تواليا ،وذلك أمام مضيفه داالس مافريكس .107 -104
وفي بقية المباريات ،فاز كليفالند كافالييرز على واشنطن ويــزاردز
 ،101 - 116وبروكلين نتس على نيويورك نيكس  ،104-112وبورتالند
ترايل باليزرز على مينيسوتا تمبروولفز  ،105 - 113وانديانا بايسرز
على ساكرامنتو كينغز .97 - 107

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم
ً
ﺳﺒﻌﻮن ﻋﺎﻣﺎ ...ﺧﻄﻮﺗﺎن
ﻟﻸﻣﺎم ...ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻮراء

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺎدم
اﻷﻋﻈﻢ!

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ً
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،ﻗﺒﻞ  ٧٠ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺘﺎء  ١٩٤٨ﻓﻲ إﺣﺪى ﺿﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮة ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ،إﻻ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣــﻮر .ﻛﺎن
ً
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﺮوﺳﺎ ،دﻣﺮت
وأﻫﻠﻜﺖ وﻗﺘﻠﺖ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷرواح ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺪ
ً
اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﺘﻜﺎ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﻨﻔﻮذ وﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮة،
وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .أﻇﻬﺮت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮور ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ
ً
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،ﻓﻈﻬﺮت
اﻟﻤﺠﺎزر ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﺑﺸﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،ﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ دﻣﻮﻳﺔ اﻹﺑﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻛـ ــﺎن ﻻﺑـ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻟــﻢ أن ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜ ــﺎره ﻟ ـﻤــﺎ ﺟ ــﺮى،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ رﻓــﻊ اﻟﻌﺘﺐ ،وﻫﻜﺬا ﻛــﺎن .ﻓﻤﺎ
إن ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻷ ﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋــﺎم  ،١٩٤٥ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﺑﺤﺜﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻬﺪوء وﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٣ﺳﻨﻮات ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ
دوﻟ ــﻲ ،ﺣــﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻟــﻢ ﻳﻌﺘﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻫﻮ ﻫﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑ ــﻼ ﺗـﻤـﻴـﻴــﺰ؟ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺄﻟــﺔ ﺳ ـﻬ ـﻠــﺔ ،ﺑ ــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷﺒﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻓﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر واﺣﺪ ﻻ
ً
ً
ﻏﻴﺮ أﻻ وﻫﻮ اﻟﻘﻮة ،أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻠﻴﺲ إﻻ ﻣﺘﻐﻴﺮا ﺗﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻬﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎدت
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﺠﺰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،اﻧﺘﺒﻬﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ً
ﺗﻜﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻇﻨﺎ
ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻦ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺷﻲء ،ﻓﺄوﻗﻔﺖ
ً
ﻣﺴﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن إﻋﻼﻧﺎ ﻓﻘﻂ،
ً
وﻫﻜﺬا ﺻﺪر اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ً
ﻗﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻏﺎص
اﻹﻋﻼن ﻓﻲ وﺣﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺪأ اﻹﻓﺎﻗﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،وﺑﺪاﻳﺔ
ﺣﺮاك ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎزال ﻳﺘﻌﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.
ﻣﻀﺖ ﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺰوغ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟ ــﺪول ﺣــﻮﻟـﻬــﺎ ،اﻧـﺘـﺼــﺎرا ﻟــﻺﻧـﺴــﺎن اﻟﻤﻬﻤﺶ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر،
وﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ .وﻣﻊ أن اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة،
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻔﻜﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﻪ ،إﻻ أﻧﻪ
ﻣﺎزال أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ،ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻓﻲ
إﻋﻼء ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺠﺒﺮوت
واﻟﻄﻐﻴﺎن.

اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻣﻜﺘﺌﺒﺎت وﻗﻠﻘﺎت
ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت
ﻣــﻦ ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟـﺜــﺪي ﻗــﺪ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻟﺪﻳﻬﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم وﻣﺸﻜﻼت
أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
وﻓ ـﺤــﺺ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت  60دراﺳ ــﺔ
ﺷﻤﻠﺖ ﻧﺴﺎء ﺷﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ورﻛــﺰت
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻌــﻮﺑــﺎت اﻟـﺘــﻲ
واﺟﻬﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدراﻛﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج.
وﻗ ــﺎل ﻫﻴﻠﻴﻨﺎ ﻛــﺎرﻳـﻴــﺮا ،وﻫــﻲ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﺣﺜﻲ
اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻟـﻨــﺪن ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وﻃﺐ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺤــﺎرة ،إن "ﻫـﻨــﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑــﺄن اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛـﺘـﺌــﺎب واﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدراﻛﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﻣﻮر ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،وأن اﻟﻌﻼج ﻣﺘﺎح".
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ،
ُ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ
دورﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻧﻈﺮة أﻗﺮب ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي.
وﺗـﺸـﻴــﺮ د .ﻓـﻴــﺮﻣــﻮﻧـﺘــﺎ ﻣــﺎﻳــﺮ ،ﻣــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ داﻧ ــﺎ-
ﻓ ــﺎرﺑ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺴــﺮﻃــﺎن ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮﺳ ـﻄ ــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟ ــﻢ ﺗﻜﻦ

ﻣﺸﺎرﻛﻮك ﻓﻲ »إﻧﺴﺘﻐﺮام« ﻋﻠﻰ »ﻛﻴﻔﻚ«
أﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" ﺧﺎﺻﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة إﻟــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ "إﻧﺴﺘﻐﺮام"
اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻬــﺎ ﺗـﺘـﻴــﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ـ ــﻮره وﻗ ـﺼ ـﺼ ــﻪ
وﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮﻫ ــﺎﺗ ــﻪ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎرة ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ
واﻷﺻﺪﻗﺎء.
وﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟـﺨــﺎﺻـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪم

إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ "أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ"
ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻳـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪوا اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻋ ـﻠــﻰ زر "ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ" أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳﻤﻴﻦ
ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر ﺧﻴﺎر
"أﺻـ ــﺪﻗـ ــﺎء ﻣـ ـﻘ ــﺮﺑ ــﻮن" ،ﺛ ــﻢ ﻳ ـﺒــﺪأ
اﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﺮﻳﺪ إﺿﺎﻓﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟـ ـ ــﻚ وﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘــﻮم

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺼﺔ ﺳﻴﻈﻬﺮ
زر أﺳﻔﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻊ
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
)أ ف ب(

ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ أن اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﺘﻲ
ً
ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ رﻛــﺰت أﺳــﺎﺳــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء
اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻤﺮا ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻠﻖ
ً
واﻻﻛﺘﺌﺎب أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻤﺮا.
وأﺿــﺎﻓــﺖ ﻣــﺎﻳــﺮ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،أن
اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮن ﺑﻤﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ

ﻗ ـ ــﻮي ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗـﺸـﺨـﻴــﺺ
إﺻــﺎﺑ ـﺘ ـﻬــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮض ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن "اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت أﻇـ ـﻬ ــﺮت أن ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ إﻟﻰ
)روﻳﺘﺮز(
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ".

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﺜﺮت اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﻗﻀﻰ ﺧــﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻳﺔ وﺟﻮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ.
ﻓـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن ﺑـﻴــﺎر ﻧــﺎﻓـﻴــﻞ ) 67ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻳ ـﻤــﺎرس ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وﻳﻠﻜﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻴﻮ ﺳﺎوث وﻳﻠﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  840ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اول ﻣﻦ اﻣﺲ ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ .
وﻗﺪ ﻫﺒﻂ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  160ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا إﻟﻰ
اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺎﻓﻴﻞ.
ُ
وﺣــﺪد ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺜﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﻗﺮب ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ
)د ب ا(
اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ

ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺰوار ﻓﻲ »ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك« ...ﺑﻂ ﺻﻴﻨﻲ
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ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻣﺎ ﻳﺤﺪث -ﻻ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻜﺮة
اﻷرﺿﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗــﺪ أﺻــﺎﺑــﻪ اﻻﻫ ـﺘــﺮاء ،وأن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ
وﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ ﻟ ــﻢ ﺗـﻌــﺪ ﺻــﺎﻟ ـﺤــﺔ ،وأﻧـ ــﻪ ﻻ ﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ،
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓــﺈن اﻟـﻤـﻌــﺮوف أن اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي
وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺴﻘﻮط اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﻓــﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وإن اﻟﺼﻴﻦ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻗﺪ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،وﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻣﺎرﻛﺲ وإﻧﺠﻠﺰ وﻟﻴﻨﻴﻦ وﻋﻦ ﻣﺎوﺗﺴﻲ
ﺗﻮﻧﻎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء ،وﻫﻢ ﻳﻐﻄﻮن ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻛﻒ ﻣﺮﺗﺠﻔﺔ!
إﻧـ ــﻪ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮدﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،ﻓﻬﻨﺎك "اﻧـﺤـﺼـ ٌ
ـﺎر" ﻟﻠﺜﺮوة ﻓﻲ أﻳــﺪي أﻗﻠﻴﺔ
ﻣـﺘــﻮﺣـﺸــﺔ ،وﻫ ـﻨــﺎك ﻓ ــﺮوق ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ أﺻـﺒــﺢ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ .وﻫــﺬا ،ﻟﻸﺳﻒ ،ﺑﺎت ﻳﺸﻤﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺮ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ "اﻟﻬﺒﺶ" واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺴﺮﻗﺎت
ً
ّ
ﺗﺘﻀﻮر ﺟﻮﻋﺎ
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ
وﻣﺴﻐﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﺛﺮﻳﺎءﻫﺎ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﺐ
واﻟﻨﻬﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺑﻄﺮق ﺑﺪاﺋﻴﺔ ...وﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم  1968ﺛﻮرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ّ
ﻗ ــﺎدﻫ ــﺎ اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎر ،ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـ ــﺎس أن اﻟ ـﺤ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﻔـﻘــﺮ
واﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻋــﺎت واﻟ ـﻔ ــﺮوق اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻫــﻮ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
وﺑﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ  -اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ وﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﺎوﺗﺴﻲ ﺗــﻮ ﻧــﻎ ،ﻟﻜﻦ
ﺑــﺎﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺴــﻮﻓ ـﻴــﺎﺗــﻲ ،وﻣ ـﻌ ــﻪ ﻛ ــﻞ دول أوروﺑ ـ ــﺎ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻏــﺮوب ﺷﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،ﺟﺎء
أﺻﺤﺎب "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء" ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﺆﻛﺪوا أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻻ ﻫﻮ ﺷﻴﻮﻋﻲ وﻻ اﺷﺘﺮاﻛﻲ وﻻ رأﺳﻤﺎﻟﻲ
ً
ﻣﺘﻮﺣﺶ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ً
ّ
ﻳﺨﺘﻠﺲ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻴﻜﺪﺳﻬﺎ أﻣــﻮاﻻ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ً
ً
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ وﻣﻌﺮوﻓﺎ أن ﻣﺎ ﺟﺮى وﻣﺎ
ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚْ ،اﻟﺬي وﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﻠﺐ إﻟﻰ أوﺿﺎع
ّ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﺎق ،إذ إن ﻣﺎ ُﻳﺴﺮق ﻣﻦ ﺟﻴﻮب اﻟﺠﻮﻋﻰ واﻟﻔﻘﺮاء
ﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﻟﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ،اﻟﺘﻲ -ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻣﻌﺎن ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ًأﻣﺮﻫﺎ -ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻏﺪت ﻣﺘﺨﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ
واﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ً
ً
ّ
وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن ﻣﺎ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ وﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻫﻮ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت
"اﻟ ـﺘــﺪﻟ ـﻴــﺲ" و"اﻟـ ــﺮﺷـ ــﻮات" اﻟـﻤـﻌـﻴـﺒــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﻌــﺪ ﺗـﻨـﻄـﻠــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺻـﺤــﺎب اﻟـﺒـﻄــﻮن اﻟـﺨــﺎوﻳــﺔ ،وأن ﻫ ــﺆﻻء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن
ً
ﺛﻮرﺗﻬﻢ "اﻟﺼﻔﺮاء" ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺻﺒﺤﻮا ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﺸﻌﻮب
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ...
ّ ً
واﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪ ...وإن ﻏﺪا ﻟﻨﺎﻇﺮه ﻗﺮﻳﺐ!

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ،أﻣﺲ،
ً
ً
إن ﻣــﺮاﻫـﻘــﺎ ) 19ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺗــﻮﻓــﻲ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺛــﻼﺛــﺔ آﺧــﺮﻳــﻦ ﺣــﺎﻟـﺘـﻬــﻢ ﺣــﺮﺟــﺔ،
ﺟـ ــﺮاء ﺗـﻌــﺎﻃـﻴـﻬــﻢ ﺟ ــﺮﻋ ــﺎت ﻣـﻔــﺮﻃــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرات ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
ﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺮﻗﺺ ﺣﻀﺮه  18أﻟﻒ
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻧﻲ أوﻟﻤﺒﻴﻚ ﺑﺎرك.
ُ
وﻧﻘﻠﺖ اﻣﺮأﺗﺎن ،ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح
ً
ﺑ ـﻴــﻦ  19و 25ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ورﺟ ـ ــﻞ ،ﻏﻴﺮ
ﻣـﻌــﺮوف ﻋـﻤــﺮه ،إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﺑﻌﺪ
اﻧﻬﻴﺎرﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
ً
ُ وأﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺑﺄن  13ﺷﺨﺼﺎ
ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،و. 130
ً
واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﺘﺎة ) 18ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻛ ــﺎن ﺑـﺤــﻮزﺗـﻬــﺎ  390ﻛـﺒـﺴــﻮﻟــﺔ ﻣﻦ
ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟ ــ"إم.دي.إم.إﻳ ــﻪ" اﻟﻤﺨﺪرة،
ً
ﻋـ ـ ـ ــﻼوة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـ ــﺎب ) 25ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ(،
ﻛ ــﺎن ﻣـﻌــﻪ  145ﻛـﺒـﺴــﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ
)د ب أ(
اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ.

وﻓﻴﺎت
ﻣﺤﺎﺳﻦ رﺿﺎ ﻟﻘﻴﺲ زوﺟﺔ رﻋﺪ ﺻﺒﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك
 55ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺎﻟﺔ دﺳﻤﺎن ،اﻟﺮوﺿﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ،
ق ،2ش ،13م ،18ت99255323 ،99110483 :

أﺻ ـﺒــﺢ ﺣ ـﻴــﻮان ﻻﻓ ــﺖ ﻣــﻦ ﻧ ــﻮع اﻟ ـﺒــﻂ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻠﺔ أﻧﻈﺎر زوار ﻣﺘﻨﺰه "ﺳﻨﺘﺮال
ﺑﺎرك" ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﻬﻮل وﺑﺪأ
ً
ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻣﻊ أﻧﻮاع اﻟﺒﻂ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻨﺰﻫﻴﻦ وﻫﻮاة اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
ً
ّ
ﻫﺬا اﻟﺒﻂ ذو اﻟﺮﻳﺶ اﻟﻤﻠﻮن اﻟﻼﻓﺖ واﻟﻤﺘﺤﺪر أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ آﺳﻴﺎ ،ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺰه اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮر ﻧﺸﺮه ﻋﺒﺮ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎرﻳﺖ اﻟﻤﻮﻟﻊ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎدرة.
وﻣـ ــﺬاك ،ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـﺤــﺮﻛــﺎت ﻫ ــﺬا اﻟـﻄـﻴــﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﺤﻂ
اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺘﻰ
ً
إن ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ" ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻨﻪ.
ً
وﻻ ﻳﺰال ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻛﻴﻒ وﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻴﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺘـﻨــﺰه ،إذ ﻇــﻦ اﻟـﺒـﻌــﺾ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ أﻧ ــﻪ ﻓــﺮ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣـﻴــﻮاﻧــﺎت ،ﻏﻴﺮ أن ﺣــﺪاﺋــﻖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺖ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ.
وﺳﺮت ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﺄن إﺣﺪى اﻷﺳﺮ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻔﺘﺮض
ً
أن ﻳﻜﻮن آﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺬه
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻄﺎﺋﺮ ﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـﻠـﻐــﺰ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻃــﺎﺋــﺮ اﻟﺒﻂ
اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،واﻷﻣﺮ ّ
ﺳﻴﺎن ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاري
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻫــﻮ ُرﺻــﺪ ﻣﻊ رﺑﺎﻃﻪ اﻷﺳــﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻴﺴﺮى
ﻣــﺮات ﻋﺪة ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﻧﻴﻮﺟﻴﺮزي ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﻦ ﻧﻬﺮ إﻳﺴﺖ رﻳﻔﺮ ،ﻣﻦ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ وﺻﻞ ﺳﺒﺎﺣﺔ
ّ
أم ﺣﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻠﺐ اﻵﺧﺮ.
ً ُ ّ
وأﺻ ـﺒ ــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮ ﻧ ـﺠ ـﻤــﺎ وﻟ ــﻘ ــﺐ ﺑ ــ"ﻣ ــﺎﻧ ــﺪارﻳ ــﻦ
ﺑﺎﺗﻴﻨﻜﻴﻦ" ﻧﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻣﺎﻧﺪي ﺑﺎﺗﻴﻨﻜﻴﻦ )ذي
ﺑــﺮﻳ ـﻨ ـﺴــﺲ ﺑ ــﺮاﻳ ــﺪ( ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ "ﻏــﻮﺗــﺎﻣ ـﻴ ـﺴــﺖ"
اﻹﺧﺒﺎري.
)أ ف ب(

اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ  -ﺷﺎرع ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ  -ﻣﺒﻨﻰ أﺳﺎﻣﺔ
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ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء :ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

ﻛﺎﺗﺐ وﺳﻴﺎﺳﻲ أردﻧﻲ

ً
ﺟﺮﻋﺎت زاﺋﺪة ﺗﻘﺘﻞ ﻣﺮاﻫﻘﺎ وﺗﻨﻘﻞ  ٣ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ

ﻫﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﺘﻪ وﻣﺎت

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻼب

ﻣﻨﺎدي ﻣﺰﻋﻞ ﻓﻬﺪ اﻟﻔﺮاع اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻌﺪان ،ق ،1ش ،42م ،20ت99994451 :

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﺧﻴﻤﻲ

 69ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،5ﺷﺎرع اﻟﺒﺎرودي ،م ،5دﻳﻮان
اﻟﻌﻤﺮان ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ،ق ،7ش ،3ج ،3م ،17ت،99704804 :
66011159

ﻧﻮﻳﺮ ﺑﺠﺮان ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮاد

 70ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟــﺪﺳ ـﻤــﺔ ،ق ،4ش ،40م ،14اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،2ش ،106ج ،10م ،55ت99013510 :

ﺑﺎﺳﻤﺔ ﻋﺴﺎف ﻣﻜﻲ ﺣﺴﻦ

 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻘﺼﻮر ،ق ،6اﻟﺸﺎرع اﻷول ،م ،11اﻟﻨﺴﺎء:
ﺧﻴﻄﺎن ،ق ،7ش ،81م ،38ت99707242 ،99854543 :

ﻟﻮﻟﻮه ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن

 31ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ،ق ،7ش ،77م ،8اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،2ش ،24م ،23ت60090828 ،99880666 :

ﻳﻮﺳﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ

 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،ﺑﻴﺎن ،ق ،11اﻟﺸﺎرع اﻷول،
ج ،2م ،42ت51442299 ،97918843 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:07

اﻟﻌﻈﻤﻰ

اﻟﺸﺮوق

06:31

اﻟﻈﻬﺮ

11:41

اﻟﻌﺼﺮ

02:31

اﻟﻤﻐﺮب

04:50

اﻟﻌﺸﺎء

06:12

اﻟﺼﻐﺮى 09
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  12:20ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 02:48ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:14ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 07:48ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

21

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - 24834892 :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

