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داالس هاورد تنافس نجوم هوليوود
بفيلم «»A Dog’s Way Home
ص 15

«التقاعد المبكر» ...يترنح

عدم التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والنواب يؤجل حسم تعديالت القانون
• الحكومة متمسكة باستقطاع الـ  %2مدى الحياة والتعديالت تجعل حده األقصى  10سنوات
ً
• وزير المالية :له تكلفة على المال العام ...ويجب أن يتحمل الراغبون في التقاعد جزءا منها
• خورشيد :أتوقع إحالته إلى «الدستورية» • العربيد :اللجنة ستسحب تقريرها من جدول األعمال
فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح وعيسى عبدالسالم وجراح الناصر
نـتـيـجــة ل ـع ــدم ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ص ـي ـغــة تــواف ـق ـيــة ب ـيــن الـحـكــومــة
أجلت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية ّ
والنوابَّ ،
بت
التعديالت النيابية المقدمة على قانون المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية بـشــأن "الـتـقــاعــد الـمـبـكــر" ،ليدخل فــي دائ ــرة ضبابية
ً
مترنحا بين شد وجذب.
وقال عضو اللجنة النائب فراج العربيد ،لـ "الجريدة" ،إن اللجنة
قررت ،في اجتماعها أمس ،طلب سحب تقريرها من جدول أعمال
ً
جلسة مجلس األمة غدا ،لمزيد من الدراسة.
ُ
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة ،الذي ع ِقد بحضور وزير
المالية د .نايف الحجرف والمدير العام لمؤسسة التأمينات حمد
ً
ً
الحميضي ،تمسكا حكوميا باستمرار نسبة استقطاع الـ  %2ممن
ً
يتقاعدون مبكرا ،مدى الحياة ،في حين جعلت التعديالت
ً
02
الجديدة لتلك النسبة حدا أقصى  10سنوات.

دراسة حول حصانة
عضوية مجلس األمة
08

«الكهرباء» :تجميد دوام الـ  7ساعات

• السويط :استبدالها بمحكمة عليا ضمانا لعدم التدخل في األعمال البرلمانية

ً
قدم  5نواب اقتراحا بقانون إلنشاء محكمة
دستورية عليا جديدة ،مع إلغاء قانون المحكمة
الدستورية الحالية.
وقال النائب ثامر السويط ،إنه تم تقديم هذا
االق ـتــراح ألن «مجلس األمــة هــو الجهاز المعبر
عن إرادة الشعب ،ونحن ،أعضاء المجلسَ ،من
يملك إصدار القوانين وإلغاءها ،كما أن السلطة

ً
ال تعرف الفراغ ،فهي تتوسع إن لم تجد حدا أو
ً
ً
قيدا» ،معتبرا أنه «حتى نحقق مبدأ الفصل بين
السلطات ،كما نص عليه الدستور في المادة ،50
ً
علينا أن نتحرك تشريعيا من أجل إصالح القضاء
وتعزيز استقالله».
وصرح السويط بأن هذا االقتراح جاء «حتى
ً
نحقق م ــزي ــدا مــن الـضـمــانــات ،ونـســد الـثـغــرات،

ً
ونقضي على مثالب القانون الحالي» ،مبينا أن
«القانون الجديد ينص صراحة على عدم التدخل
في األعمال البرلمانية لتجنيب السلطات الدخول
في متاهات ،إضافة إلــى تسريع عمل المحكمة
الدستورية واستعجال النظر فــي مراسيم حل
مجلس األمة ،وبحث مرسوم الدعوة لالنتخابات،
ّ
وبت هذه المسألة قبل عملية االقتراع»05 .

ّ
ناصر الصباح يشكل لجنة تحقيق بطائرات
اليوروفايتر والتعزيزات العسكرية
●

جانب من اعتصام موظفي «الكهرباء» أمس

●

ن ـجــح اع ـت ـصــام مــوظ ـفــي وزارة ال ـك ـهــربــاء
والماء ،أمــس ،في اإلبقاء على ساعات العمل
ً
ً
من الـ  8صباحا حتى الـ  1:45ظهرا ،وتجميد
ق ــرار دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة بـشــأن إلــزامـهــم
بالدوام  7ساعات.
واستجاب الوزير د .خالد الفاضل لمطالب
المعتصمين بشأن إعادة الدوام الرسمي إلى
ً
مــا ك ــان عـلـيــه ســاب ـقــا ،عـلــى أن تـتــم مخاطبة
الديوان بشأن قراره األخير.
وصــرح رئيس نقابة العاملين في الــوزارة

مسك وعنبر

«الدستورية»
إللغاء
نيابي
اقتراح
ً

اإلحالة للقضاء المختص ...أو استمرار التحقيق إذا وجدت شبهة جريمة

سيد القصاص

األمير تسلم رسالة من
خادم الحرمين ودعوة
من السبسي للقمة العربية

٢١
«زغرب الفیلهارموني»
اختتمت الثالثية
بمقطوعات عالمية وكويتية

ٌ
• بقاء مقعدي الطبطبائي والحربش ٌ
وتعطيل لنصوص دستورية
انتقاص من سيادة األمة
اقتصاد
• امتناع المجلس عن إعالن خلو مقعديهما كان لعذر هو عدم توافر األغلبية الالزمة إلسقاط عضويتهما
• ما كان لعذر بطل بزواله بصدور قضاء المحكمة الدستورية في أسبابه الجوهرية ببطالن عضويتهما
ٌ
تعطيل لحكم «التمييز» بإدانتهما وإلبطال «الدستورية» لعضويتهما
• التأخير في هذا اإلعالن

المستشار شفيق إمام

()2

الثانية

دع ـيــج ال ـعــازمــي ،ب ــأن الـفــاضــل تـفـهــم مطالب
الـمــوظـفـيــن ،وأكـ ــد أن ــه ال تـغـيـيــر ف ــي ســاعــات
العمل ،إلى حين الربط مع «الخدمة المدنية».
وأضاف العازمي أن وكيل الوزارة م .محمد
بــوش ـهــري وع ــد بـمـخــاطـبــة ال ــدي ــوان لــدراســة
تـعــديــل ســاعــات الـعـمــل ،بـمــا يحقق مصلحة
العمل ،ويرضي العاملين.
من جانبها ،قالت منسقة االعتصام عائشة
ً
الحشاش إن موظفي الوزارة قدموا تظلما فيه
كشف بأسماء جميع المتظلمين على زيــادة
ً
ساعات العمل ،بمعدل  7ساعات يوميا.

03

فهد التركي

أصــدر النائب األول لرئيس الــوزراء وزير
ً
الدفاع الشيخ ناصر الصباح قــرارا بتشكيل
لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة
عن الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة
بميزانية التعزيزات العسكرية للوزارة خالل
الـسـنـتـيــن الـمــالـيـتـيــن  ،2016/ 2015و2016
 ،2017/وتقرير «المحاسبة» عن نتائج فحص
ومراجعة تنفيذ ميزانية  ،2018/ 2017إلى
جانب إعــادة التحقيق في المخالفة المالية
رقــم  2018/ 2017-205بـشــأن توقيع مذكرة
تـفــاهــم مــع الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة بخصوص
برنامج طائرات اليوروفايتر (تايفون).
وقال القرار ،الذي ّ
نص على تشكيل اللجنة
ً
م ــن ال ـم ـس ـت ـشــار ح ـس ــام ب ـه ـب ـهــانــي رئ ـي ـســا،
وعـضــويــة الـمـسـتـشــار حـمــد الـحـسـيـنــي ،ود.
ناصر العنزي ،واللواء الركن خالد مضحي
الشمري ،والعميد الحقوقي مبارك الخرينج،

إن التحقيق سيشمل كذلك المخالفة المالية
رقــم  2018/ 2017 241-بشأن عــدم الــرد على
مكاتبات الديوان المتعلقة بالعقد رقم (KAF/
 )454/KU/15بشأن طائرات اليوروفايتر من
الـمـنـشــآت وقـطــع الـغـيــار وال ـتــدريــب والــدعــم
الفني المتعلق بها.
ووفـ ــق الـ ـق ــرار ،سـتـفـحــص الـلـجـنــة تـقــريــر
«الـمـحــاسـبــة» عــن الـعـقــد ال ـم ـبــرم بـيــن وزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع وال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة Airbuse
 Helicopterبشأن شــراء  30طائرة عمودية
من نوع كاراكال ( )EC725مع الصيانة وقطع
الـغـيــار وال ـتــدريــب والــدعــم الـفـنــي ،وسيكون
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي طـ ـل ــب ج ـم ـي ــع األوراق
والمستندات أو أي دليل مــادي من أي جهة
كانت له ضرورة في سير التحقيق.
ً
و يـحــق للجنة أ ي ـضــا تكليف أي شخص
ً
بــالـحـضــور أمــامـهــا ،بــاسـتــدعــائــه رسـمـيــا أو
بــواسـطــة الـشــرطــة الـعـسـكــريــة مـتــى اقتضى
ً
األمـ ـ ـ ـ ــر ،وذل ـ ـ ـ ــك وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـ ــإجـ ـ ــراءات 02

●

بغداد  -محمد البصري
ع ــاد رئ ـيــس الـحـكــومــة الـعــراقـيــة الـســابــق
ً
حيدر العبادي مجددا إلى األضواء ،لكن
هذه المرة بفضل إجــراء ات أمنية قال
ً
ً
إنها تستهدفه سياسيا وشخصيا
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء حـيــث

 %3.2نسبة نمو التسهيالت
االئتمانية في  11شهرًا
والقروض اإلسكانية ترتفع
 ٧0٢مليون دينار بـ %6.3

دوليات

22

أميركا تحذر أنقرة من
مهاجمة أكراد سورية
وتدعم ضربات إسرائيل

«أزمة العبادي» تكشف فجوة عميقة
بين أقطاب االعتدال في العراق
مقرات الحكومة في قلب بغداد ،مما أثار تكهنات عديدة
ً
بشأن مستقبله السياسي ،وعالقته بالقوى التي كثيرا ما
دعمت نهجه المعتدل في أصعب ظروف البالد.
وأعلن العبادي ،األسبوع الماضي ،أن قــوات حماية
رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي حاصرت مقر إقامته
في المنطقة الحكومية ،ثم عاد وأعلن أن األخير اتصل
به ،وأكد له عدم علمه بأي إجراء يستهدفه ،في وقت ذكر

11

مستشارون لدى الحكومة ،في لقاءات متلفزة ،أن ما جرى
هو سوء فهم بين «حمايات» العبادي وقــوات الحكومة
ألغراض تنظيمية داخل الموقع ذي الحساسية الفائقة.
لكن المقربين مــن الـعـبــادي ظـلــوا يتحدثون عــن أنه
مستهدف ،ويتعرض لنوع من العقوبة ،بسبب إجراءاته
التي كافحت نفوذ الميليشيات وإيران خالل عهده ،الذي
استمر من  ٢٠١٤حتى أكتوبر الماضي.
02

رياضة

٢٦

األردن يستهل مشواره
في كأس آسيا بالفوز
على أستراليا

ةديرجلا

•
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األمير تسلم رسالة من خادم الحرمين ودعوة من السبسي للقمة العربية

ً
سموه بحث هاتفيا مع السيسي المستجدات اإلقليمية والدولية
تسلم سمو األمير رسالة
من خادم الحرمين ،تتعلق
بالعالقات الثنائية ،كما تسلم
دعوة من الرئيس التونسي
لحضور القمة العربية ،بينما
بحث هاتفيا مع الرئيس
المصري التطورات.

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر بـيــان صـبــاح امــس سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ثم
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جابر المبارك.
واسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه رئ ـ ـيـ ــس
المجلس األعلى للقضاء ورئيس
محكمة التمييز ورئيس المحكمة
الــدس ـتــوريــة الـمـسـتـشــار يــوســف
المطاوعة ثم نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد ووزيــر الخارجية
ال ـتــون ـســي خـمـيــس الـجـهـيـنــاوي
حـيــث سـلــم سـمــوه رســالــة خطية
من الرئيس الباجي قايد السبسي
تضمنت دعــوة سموه للمشاركة
في "أعمال الدورة العادية الثالثين
للقمة العربية" والمزمع عقدها في
تونس بشهر مارس المقبل.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه بـقـصــر
بيان نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي ــر الـخــارجـيــة وسفير خــادم
الحرمين الشريفين لدى الكويت
األمير سلطان بن سعد بن خالد

صاحب السمو مستقبال المطاوعة
آل س ـ ـعـ ــود حـ ـي ــث سـ ـل ــم س ـم ــوه
رسالة خطية من خادم الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز ملك المملكة العربية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة ت ـت ـع ـلــق
ب ــال ـع ــاق ــات األخـ ــويـ ــة ال ــراس ـخ ــة
ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن والشعبين
الشقيقين بما يخدم مصالحهما

المشتركة واخر المستجدات على
الساحتين االقليمية والدولية.
حضر المقابالت وزيــر شؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.

الرئيس المصري
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـل ـقــى

س ـ ـمـ ــوه اتـ ـ ـص ـ ــاال ه ــاتـ ـفـ ـي ــا مــن
الــرئـيــس الـمـصــري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي ،ه ـنــأ خ ــال ــه سـمــوه
ب ــالـ ـع ــام ال ـ ـم ـ ـيـ ــادي الـ ـج ــدي ــد،
ً
راجـيــا أن يكون عــام خير على
العالم أجمع ،وأن يعم فيه األمن
والسالم ،كما جرى تبادل الرأي
ح ــول الـقـضــايــا ذات االهـتـمــام

 ...وسفير خادم الحرمين الشريفين
الـمـشـتــرك ،وآخ ــر المستجدات
الـسـيــاسـيــة ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،س ــائ ــا
ال ـمــولــى ت ـعــالــى أن يــديــم على
سموه موفور الصحة والعافية،
لمواصلة قيادة مسيرة الخير
والنماء التي تشهدها الكويت
في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وأع ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن ب ــال ــغ
تقديره للرئيس السيسي على
ه ــذه ال ـم ـبــادرة الـكــريـمــة ،وهــذا
الـ ـت ــواص ــل األخ ـ ـ ــوي الـمـجـســد
لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــق أواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـم ـت ـم ـيــزة الـتــي
تـ ــربـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـي ــن
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ،راجـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ــه دوام

ال ـص ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـم ـصــر
الشقيقة وشعبها ا لـمــز يــد من
الـ ــرقـ ــي واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار ت ـح ــت ظــل
القيادة الحكيمة.

استقباالت ولي العهد

ممثل األمير يشارك في قداس الميالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نــواف األحمد بقصر بيان صباح
امــس رئيس مجلس االمــة مــرزوق
الغانم.
واسـتـقـبــل س ـمــوه كــذلــك رئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو ال ـش ـي ــخ
جابر المبارك ،كما استقبل رئيس
المجلس األعلى للقضاء ورئيس
محكمة التمييز ورئيس المحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـم ـس ـت ـشــار يــوســف
المطاوعة.
واستقبل ولي العهد نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء ووزي ــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ثم نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر الــداخـلـيــة
الشيخ خالد الجراح فنائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء انس الصالح.

قام ممثل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد نائب
وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ال ـع ـبــدال ـلــه امــس
بالمشاركة في القداس الذي أقيم
بمناسبة أعياد الميالد وذلك في
مطرانية األرمن األرثوذكس.
كما قــام ممثل سـمــوه بــزيــارة
لـسـفــارة نيجيريا ل ــدى الـكــويــت
حيث نقل تعازي صاحب السمو
وسمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد ورئيس مجلس الــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر الـ ـمـ ـب ــارك
وح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة وشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بــوفــاة الــرئـيــس التنفيذي األول
لجمهورية نيجيريا االتحادية
الـ ـ ـح ـ ــاج شـ ـيـ ـه ــو عـ ـثـ ـم ــان ع ـل ـيــو
شاجاري.

ً
ولي العهد مستقبال المبارك أمس

ً
ممثل األمير مشاركا في قداس الميالد أمس

«نزاهة» :مؤتمر مكافحة الفساد يبرز الجهود
«الهالل األحمر» تبدأ دورة تدريب
جديدة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات في تعزيز الشفافية وتنافسية األعمال
العنزي :إكسابهم الخبرة الالزمة في اإلسعافات والقانون
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األ ح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،أ مـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ــدء دورة
ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـت ــأهـ ـي ــل
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن وال ـم ـت ـطــوعــات
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة واإلس ـ ـعـ ــافـ ــات
األولية ،تستمر أسبوعين.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر اإلدارة
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
المتطوعين في الجمعية د.
مساعد العنزي ،لـ "كونا" ،إن
ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـس ـعــى م ــن خــال
دورات ـ ـ ـهـ ـ ــا إلـ ـ ــى نـ ـش ــر ث ـق ــاف ــة
ومـبــادئ اإلسـعــافــات األولية
في المجتمع الكويتي.
وأشار العنزي إلى أن هذه
ال ـ ـ ــدورة ت ـه ــدف إلـ ــى إك ـســاب
المتطوعين الخبرة الالزمة
فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت اإلسـ ـ ـع ـ ــاف ـ ــات
األو لـيــة ،و فــي مجال القانون
الدولي اإلنساني ،والتعريف
ب ـ ـ ـ ــدور الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة وق ـ ــواع ـ ــد
سلوك المتطوعين.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـثـ ـقـ ـي ــف

«التقاعد المبكر»...

المجتمع المدني بالتوعية
اإلسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وإرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـمـتـطــوعــات لـتـعـلــم وإج ــادة
مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـخ ــدم ــة
اإلسـ ـع ــافـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ،ل ـمــن
يحتاج إليها.

ً
 40متطوعا

وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن  40مـ ـتـ ـط ــو ع ــا
وم ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــة يـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فــي
الدورة ليتعرفوا دور الجمعية
اإلنساني في مجاالت اإلغاثة،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي
اإلن ـس ــان ــي ،وكـيـفـيــة الـتـعــامــل
مع ذوي االحتياجات الخاصة
واألسر المتعففة والمرضى.
وأوضح أن الجمعية ستقيم
خ ـ ـ ــال ا لـ ـفـ ـع ــا لـ ـي ــة دورة فــي
الفحص الطبي ،ونــدوة حول
النواحي القانونية لواجبات
ال ـم ـت ـطــوع ،مـبـيـنــا ان ــه سيتم
منح شهادة لمن يجتاز هذه
الدورة.

ً
وذكرت مصادر في اللجنة أن األخيرة عقدت  21اجتماعا ناقشت فيها
هذا القانون باستفاضة والتعديالت المقدمة عليه" ،ومــن باب التعاون
منحنا الحكومة فرصة أسبوعين للموافقة عليها" ،مشيرة إلى أن جلسة
ً
ً
المجلس غدا ستكون بال "تقاعد مبكر" ،على أن يكون القانون جاهزا في
جلسة  22الجاري.
وفــي حين اكتفى الــوزيــر الحجرف بتصريحه فــي أثـنــاء خــروجــه من
االجتماع" :ما لدينا قلناه ،والقرار للجنة المالية" ،أعلن النائب شعيب
ً
المويزري رفضه هذا القانون ،مشيرا إلى أنه صوت برفضه في المداولة
األولى.
وقال المويزري ،في تصريح أمس" ،إذا كان قانون التقاعد المبكر يخدم
كل المتقاعدين فأنا أول المصوتين عليه ،أما محاوالت تلميع قانون يضر
ً
ً
بالمتقاعدين ضررا غير طبيعي فهي مرفوضة" ،مردفا" :إذا كان هناك ألف
مواطن أو ألفان يستفيدون من هذا القانون فإنه سيضر بكل المتقاعدين
في المستقبل ،والقضية ليست محاولة إرضاء طرف ،وواجبنا أن نقوم
بعملنا بشكل صحيح".
وفي مداخلة له خالل ندوة الجمعية االقتصادية بشأن "التقاعد المبكر"،
توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح خورشيد أن تتم إحالة
هذا القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وقال خورشيد" :نعمل إلحداث توازن بين جميع المقترحات المقدمة"،
ً
مبينا أن "هناك  350ألف مشترك في التأمينات و 140ألف متقاعد".
أمــا وزيــر المالية نايف الحجرف فــأكــد ،فــي الـنــدوة ،حــرص الحكومة

مساعد العنزي

وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـتـ ـط ــوع ــي
ومـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوع ـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
يـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــون دوريـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــزيـ ـ ــارة
المستشفيات ودور الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـتـخـفـيــف عــن
نزالئها ،مشيدا بدورهم في
خدمة المواطنين والمقيمين.

قــال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ،المستشار رياض الهاجري،
إن الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي ح ــول مـكــافـحــة الـفـســاد
وتعزيز النزاهة والشفافية ،الذي تعتزم الهيئة
إقامته األسبوع المقبل ،يبرز جهود الكويت
ودورها في تعزيز الشفافية.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ع ـق ــده
الهاجري ،الذي يترأس اللجنة العليا للمؤتمر،
الذي يقام من  15إلى  16الجاري ،تحت شعار
"النزاهة من أجل التنمية" ،وبرعاية سامية،
بمشاركة من داخل البالد وخارجها.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـهـ ــاجـ ــري أن ال ـم ــؤت ـم ــر يــأتــي
"تــرسـيـخــا ل ـ ــإرادة الـســامـيــة م ــن سـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد في نشر النزاهة
والشفافية ومكافحة الفساد".
وأكد أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء
ع ـلــى ج ـه ــود ال ـك ــوي ــت ف ــي ت ـعــزيــز الـشـفــافـيــة
والـنــزاهــة وتنافسية األعـمــال فــي مؤسسات
الدولة ،ويعرض تجارب الجهات والمنظمات
الدولية فــي تعزيز النزاهة ومـجــال مكافحة
الفساد.
وأوض ــح أن مــن بين األهـ ــداف؛ االسـتـفــادة
م ــن أف ـضــل ال ـم ـمــارســات ال ـنــاج ـعــة ،وتطبيق
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وإبراز
الجهود الوطنية المبذولة ،والتدابير الالزمة
لتحسين مركز الكويت على المؤشرات الدولية
المعنية بقياس النزاهة والشفافية.
وذكر أنه سيشارك في المؤتمر ممثلون عن

ً
على عدم وجود مخالفات دستورية في قانون التقاعد المبكر ،مبينا أن
ُ ِّ
الشركة المعنية التي كلفت إعداد دراسة حوله أكدت أن له تكلفة على المال
العام ،لذا على "أي شخص يرغب في الحصول على ميزات ذلك التقاعد أن
ً
يتحمل جزءا من التكلفة".
وق ــال الـحـجــرف إن مــن "مــزايــا الـقــانــون قيامه على مـبــدأ التكافل بين
مؤسسة التأمينات والدولة ،السيما مع البحث عن معالجة عادلة ومتوازنة
في ظل إمكانية تحمل الكلفة في الوقت الراهن".

ّ
ناصر الصباح يشكل لجنة تحقيق...

والضوابط المنصوص عليها في األوامر الثابتة للجيش ،كما يجوز بناء
على توصية اللجنة وبقرار منها وقف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا
اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ،على أن يكون القرار
ً
ً
مسببا ،ولمدة ال تتجاوز  60يوما ،ويجوز مدها مدة مماثلة ،وفي جميع
األحوال يجب أال تزيد مدة الوقف على  6أشهر.
وكشف القرار أنه «إذا تبين للجنة أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة
من جرائم القانون العام وجب العرض علينا ّ
لبت أمر اإلحالة إلى السلطات
القضائية المختصة أو االستمرار في التحقيق».
ونص كذلك على أن «تعقد اللجنة عملها داخل وخــارج أوقــات الدوام
الرسمي ،ويصرف لرئيسها ونائبه واألعضاء بدل حضور جلسات اللجان،
وال تنعقد اللجنة إال بحضور رئيسها أو نائبه» ،على أن «تعقد اجتماعاتها
في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس ،ولها االستعانة بمن تراه
ً
مناسبا من ذوي االختصاص والخبرة لالستئناس برأيه».

جانب من المؤتمر الصحافي لـ»نزاهة»
أهم المنظمات الدولية ،مثل :األمم المتحدة
وص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،فضال
عــن رؤس ــاء هـيـئــات معنية بتعزيز الـنــزاهــة
والـشـفــافـيــة ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،إض ــاف ــة إلــى
مشاركة واسعة لمسؤولين بالدولة.
وأفـ ــاد ال ـهــاجــري ب ــأن الـمــؤتـمــر سيناقش
قضايا مختلفة ،منها" :نحو جيل جديد من
االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"،
و"مـ ـم ــارس ــات نــاج ـحــة ل ـلــوقــايــة م ــن الـفـســاد
في القطاع الـعــام" ،و"أهمية النزاهة في دعم
اإلص ـ ــاح ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وتـ ـط ــوي ــر بـيـئــة
األعمال".
وقـ ـ ــال إن ال ـج ـل ـس ــات األخـ ـ ـ ــرى سـتـنــاقــش

مــوضــوع "الشفافية ودوره ــا فــي تعزيز ثقة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ب ـم ــؤس ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة" ،و"واق ـ ــع
ومستقبل ال ـمــؤشــرات ال ـتــي تــرصــد أوض ــاع
النزاهة والفساد" ،و"حماية أهــداف التنمية
المستدامة من مخاطر الفساد".
ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد إطالق أول
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لهيئة
ن ــزاه ــة ،وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا ت ـعــزيــز الـجـهــود
الــوطـنـيــة وتـلـبـيــة مـتـطـلـبــات تنفيذ اتفاقية
األم ــم الـمـتـحــدة لمكافحة الـفـســاد ،وتضافر
ال ـج ـهــود الــوط ـن ـيــة وتـكــاتـفـهــا م ــن أج ــل منع
الفساد ومكافحته والتوعية بمسبباته وآثاره
المدمرة وتداعياته الخطيرة على المجتمع
والمصلحة العامة للدولة.

ووفق القرار ،تكون «اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمامنا عن جميع
أعمالها ،وترفع إلينا النتائج النهائية ،وتقارير دورية عن أعمال التحقيق»،
ً
على أن «يبدأ عملها اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى االنتهاء من جميع
ً
التحقيقات ،وترفع تقريرا بنتيجة أعمالها للعرض علينا ،وتنعقد صحيحة
بحضور ما يزيد على نصف األعضاء على األقل ،وتصدر قراراتها بأغلبية
ُ
الحاضرين ،وفي حالة التساوي في عدد األصوات ترجح الكفة التي يصوت
ً
لها رئيس اللجنة ،ولها أن تستعين بمن تراه الزما لمباشرة أعمالها».

«أزمة العبادي» تكشف فجوة عميقة...
إال أن عبدالمهدي يعد من مهندسي اإلصالحات التي يتبناها الجناح
المعتدل ،وعلى عالقة طيبة مع العبادي ،إذ نجحا في تصميم واحــدة
من أكثر عمليات انتقال السلطة سالسة ،الخريف الماضي ،ويستبعد
المراقبون أن يسمح عبدالمهدي بتعرض سلفه اإلصالحي لمضايقات،
رغم أن ذلك ال ينفي وجود فجوة في العالقة بين العبادي والقوى المعتدلة
التي دعمته طوال أعوام.
وتقول مصادر رفيعة شيعية وكردية إن العبادي يشعر بأنه يتعرض
لــإهـمــال ،وخــاصــة بعد تفكك كتلة النصر النيابية الـتــي يتزعمها إثر
انشقاقات قيل إن سببها إيران الساخطة عليه ،ولذلك يحاول أن يستغل
أي مناسبة أو حادثة مهما بدت ثانوية ،كي يعود إلى األضواء.
غير أن المصادر تعترف في الوقت نفسه بأن الجناح المعتدل ،الذي
تسلم السلطة ،لم يبذل ما يكفي لرعاية العبادي وتوفير التطمينات الكافية
له داخل أجواء يكثر فيها خصومه داخل حزبه بزعامة نوري المالكي ،وفي

محافظ العاصمة:
المنافسات ترتقي
بمستوى المرأة

ثابت المهنا

اس ـت ـق ـبــل م ـح ــاف ــظ ال ـعــاص ـمــة
الـ ـف ــري ــق ثـ ــابـ ــت الـ ـمـ ـهـ ـن ــا ،ف ــري ــق
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـت ـم ـثــل فــي
فـ ــري ـ ـقـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة
واألحمدي ،والحاصل على المركز
الثالث في بطولة دوري الوزارات
النسائي للبولينغ ،وذلك لتهنئة
الالعبات بهذا الفوز.
وأش ـ ــاد ال ـم ـه ـنــا ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس ،بالمستوى الفني
والتطور الالفت في هــذه اللعبة
بـيــن الــاع ـبــات ،مـعـتـبــرا ان هــذه
المنافسات تمثل أساسا لالرتقاء
بالرياضة النسائية وبالمستوى
البدني والنفسي للمرأة.

أوساط الميليشيات الموالية إليران.
وتذهب المصادر إلى أبعد من ذلك مؤكدة أن البرود في العالقات ال
يقتصر على العبادي بل هنالك فتور واضح في العالقة بين عبدالمهدي
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،راعي تحالف «سائرون» ،أكبر كتل
البرلمان ،إذ لم يلتقيا منذ تشكيل الحكومة ،كما أن رئيس الجمهورية
برهم صالح نفسه لم يذهب بعد إلى النجف ،وهو الذي حصل على موقعه
هو وعبدالمهدي ،بفضل دعم نجفي وصدري واضحين بالدرجة األساس.
ويعود هذا اإلرباك إلى أن تشكيل الحكومة األخيرة تم بقواعد جديدة
تفرضها مرحلة ما بعد الحرب على «داعــش» ،إذ جاء رئيس الــوزراء من
ً
خارج األحزاب باشتراط أال يستوزر وجوها حزبية ،ثم انتهى األمر إلى
وزراء تكنوقراط رشحتهم األحــزاب ،مع بقاء حقيبتي الدفاع والداخلية
شاغرتين ،وسط تنافس إيراني وأميركي على دعم المرشحين لهما.
وتذكر المصادر أن قيادات رفيعة داخل الجناح المعتدل تستعد لبدء
جــوالت حــوار داخــل هذا المعسكر لتخفيف مستوى الجفاء الــذي يسود
العالقة بين أقطابه ،وخاصة مع تصاعد االحتكاك األميركي  -اإليراني على
ً
األرض العراقية ،األمر الذي يتطلب تحسبا لما قد يقوم به تكتل نيابي
واسع مقرب من طهران أثناء نشوب أزمات ال يبدو أنها ستتراجع في ظل
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب والتغييرات المتسارعة التي يقوم
بها في فريقه األمني والسياسي ذي الصلة بملف العراق.

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ :ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻘﺮار »اﻟﺪوام« اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻞ :ﺳﻨﺨﺎﻃﺐ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎب وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺼﻤﻮا
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻮزارة
ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻣــﻮﻋــﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوام اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻛ ــﺎن
ﻣـﻌـﻤــﻮﻻ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ
 1.45ﻇﻬﺮا ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاره
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟـﻌـﻤــﻞ

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ً
»اﻟﻤﻤﺘﺎزة« ﻟـ  ٦٧ﻣﻮﻇﻔﺎ اﻟﻴﻮم
اﻋﺘﻤﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء أﻣﺲ
ﻛ ـﺸــﻮف اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎزة وإﻳــﺪاﻋ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت  67ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟ ــﻮزارة ،ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺸﻜﺎوى
ﺗﻈﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﺖ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ
ﻛﺸﻮف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2018/2017واﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ
ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ .2018

وإﻟ ــﺰاﻣ ــﻪ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوام 7
ﺳﺎﻋﺎت.
وﻗ ــﺎل وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء م .ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي:
"إﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺠ ــﺎوﺑـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت
ﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة" ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا
إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء" ﺳﺘﺨﺎﻃﺐ
"اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" ﻹﻋــﺎدة وﻗﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟ ــﺪوام ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ
 1.45ﻇﻬﺮا ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد
ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟـ ــﺪوام  7ﺳــﺎﻋــﺎت ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺮارات
وﺗﻌﺎﻣﻴﻢ "اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.

اﻟـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﻞ واﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي
ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ
ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻮ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﺣـ ــﻮل ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟـ ــﺪوام ،وﺗـﻔـﻬــﻢ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﻋﺎد
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأﻛــﺪ أﻧــﻪ ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎزﻣـ ـ ـ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ
ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ،أن ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي وﻋ ــﺪ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﺿﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة.

اﻻﻋﺘﺼﺎم

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻢ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟ ـﻤــﺎء دﻋـﻴــﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ:
"اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ﺑــﺎﻟــﻮزﻳــﺮ

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـﻨـﺴـﻘــﺔ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺤﺸﺎش ،إن
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ
ﻗ ــﺮار اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﻗــﺪﻣــﻮا ﺗﻈﻠﻤﺎ ﺑﻪ

ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓﻲ »ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ« ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗﺴﻠﻴﻢ أذوﻧﺎت ﺑﻨﺎء ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص
وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن د .ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي
ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ "إﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻃ ــﺮق وﻣ ـﺠ ــﺎري ﺻ ــﺮف أﻣـﻄــﺎر
وﺧـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ
ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻓــﻲ ﻣــﺎرس
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﺧ ــﻼل ﻣ ــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ 18
ً
ﺷﻬﺮا.
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـ ــﻮﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ،
اﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات
ً
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟ ـﻄــﺮح اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أﻧــﻪ
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
وﺷ ــﺪدت ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺮص ﺳﻤﻮ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎز
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻟ ـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
أ ﻓ ـﻀــﻞ ا ﻟ ـﺨــﺪ ﻣــﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن وزارة اﻷ ﺷ ـﻐــﺎل " ﻟــﻦ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ً
ﺗﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ
اﻟﻌﻘﺒﺎت إن وﺟﺪت".
وأﺷــﺎدت ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺘﻌﺎون
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻹﻧ ـﺠــﺎز
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺔ،
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
"اﻷﺷﻐﺎل" ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزﻫﻢ
ً
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟﻄﺮﺣﻪ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ً
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺑـ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮي ،ﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟ ـ »ا ﻟـﺠــﺮ ﻳــﺪة«

إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ أذوﻧ ـ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ  3و  4ﺑـﻌــﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ،
ﻣ ــﻮ ﺿـ ـﺤ ــﺔ ان ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻓــﻲ
ﻋـﻬــﺪة وزارة اﻻﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻻ ا ﻟـﻤــﺆ ﺳـﺴــﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮار
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ،وأﻧ ـ ــﻪ ﻳـﻀــﻢ
 1448ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
 400ﻣﺘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣ ـ ــﺲ ،اﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻘــﻮم ﺑ ـﺘــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـﻘـﺴــﺎﺋــﻢ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟ ـﻨــﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ
” “N6واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 332
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎ ﺣــﺔ 400م 2ﻟﻜﻞ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻟـﻠـﻤـﺨـﺼــﺺ ﻟـﻬــﻢ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ .2014 /8 /21
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ً
ﺣﺪدت ﻳﻮم ﻏﺪ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ
ً
ﻏ ــﺪ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا ﻟ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻻﺣﺘﻴﺎط ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪدت
ً
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻮﻋﺪا ﻹﺟﺮاء
اﻟﻘﺮﻋﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« أﻣﺲ
ﻛﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ،
ﺑﻤﻌﺪل  7ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎش ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧــﻼل اﻻﻋﺘﺼﺎم" :اﻧﻨﺎ

ﻧـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻣــﻮاﻋـﻴــﺪ اﻟ ــﺪوام
إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺮار ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  1.45ﻇـﻬــﺮا" ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻘﻮم

ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ﺗـﺴـﺘــﺪﻋــﻲ زﻳ ــﺎدة
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
 80ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻹدارات ﻳﺘﻢ
إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ،ﺑﺨﻼف

اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
ﻓـ ـﻬ ــﺆﻻء ﻋـﻤـﻠـﻬــﻢ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوام.

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺒﺼﻤﺔ« ﻟـ »اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ« و»اﻟﻨﻮﺑﺔ«

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ   :اﻟﺸﻬﺎب وﻋﺪﺗﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة دراﺳﺘﻬﺎ
•

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ "اﻟﻤﻮاﺻﻼت"
ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﺼﻤﺔ ،وﻋﺪت ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب
ﺑﺈﻋﺎدة دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت و ﻛـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺔ وزارة
اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت م .ﺧ ـﻠ ــﻮد اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎب،
ً
ً
ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ إدارﻳ ــﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن إﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ
ﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ أﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﻟ ـﺒ ـﺼ ـﻤ ــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮزارة ﺧــﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﺑ ــﺪل اﻟـﻨــﻮﺑــﺔ،
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻼ
إﺿﺎﻓﻴﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺖ "اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ــﺪة" ﻣ ــﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﺧــﺺ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟـﺤـﻀــﻮر ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟ ــﻮزارة
ً
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ  1:30ﻇﻬﺮا ،وﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺼﺮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ 8:30
ﻣﺴﺎء.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر ان اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
ﻧ ـﻈــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺑــﺪل
اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﺼﻤﺔ
ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
ً
ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  7:30ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ ،وﻟــﻦ
ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺼﺮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
 8:30ﺻﺒﺎﺣﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻼ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮر
ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻗـﺒــﻞ
ً
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  2ﻇ ـﻬ ــﺮا ،وﻟ ــﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ

ﻟ ـﻠ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ،واﺻﻔﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﻤﺘﻌﺎون.

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن

ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب

اﻻﻧﺼﺮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  4:30ﻣﺴﺎء،
أي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺿـ ــﺎﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﺑـﺼـﻤــﺔ
اﻧﺼﺮاف ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ،وﻣﻦ
ﺛــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺼﻤﺔ اﻧـﺼــﺮاف
أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻌﻤﻞ.

ووﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻـ ــﻼت م .ﺧ ـﻠــﻮد
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎب ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺒﺼﻤﺔ"
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ان
اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟـﺸـﻬــﺎب وﻋ ــﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺎزﺗﻬﺎ ،ﺑﺈﻋﺎدة
دراﺳ ــﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ "اﻟـﺒـﺼـﻤــﺔ" اﻷﺧـﻴــﺮ
ً
وﻓــﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻣـﻔـﻴــﺪا ﺑﺄن
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﻮﺿﻊ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺼﻤﺔ.
وأﺿـ ــﺎف أن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟــﺮوﺿــﺎن
ﻛﻠﻒ اﻟﺸﻬﺎب ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺮي
ﻣ ــﻊ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﻣ ــﻊ إﺧ ـﻄــﺎرﻫــﺎ ﺑــﺂﺧــﺮ
ً
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات اﻹدارﻳ ـ ــﺔ أوﻻ ﺑــﺄول

اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻧ ـﻘ ــﻞ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت
ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻢ ﺧ ــﻼل
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﻪ ﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎح أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ــﻊ
وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ وزﻳــﺮ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻼت ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن

وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻬـﻴـﻜــﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻃ ـ ــﺎوﻟ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﺮوﺿﺎن واﻟﺸﻬﺎب
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "وﻋﺪوﻧﻲ
ﺑﻌﺪم ﻇﻠﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﻮادر
اﻟــﻮزارة وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻪ ﺧﻼل
أﺳﺒﻮع".
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺔ ﻃــﺎﻟـﺒــﺖ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺼﺮف ﺑﺪل ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 180دﻳﻨﺎرا ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻘﻂ دون أﺧﺮى.
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎب
أﺻــﺪرت ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻓﻲ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑ ــﺮﻓ ــﺾ ﻗ ـﺒــﻮل
ﺗــﻮ ﻗـﻴــﻊ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮر
ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻗـﺒــﻞ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ  7ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ
اﻻﻧﺼﺮاف ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2:30ﻣﺴﺎء
ً
اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ  ،2019/1/1ﻋ ـﻠــﻰ أن
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺼﻤﺔ
ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪد ﻟﻠﺤﻀﻮر
ﺑﻨﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ أﻛﺜﺮ ،وﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼﻧﺼﺮاف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ.

اﻟﻌﻘﻴﻞ ٪١٢ :ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ إﻃﻼق ﺟﺎﺋﺰة »اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة«  ٦ﻣﺎرس ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ
●

اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺳﺘﻮزع
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻣﻬﺪي

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻛﺸﻔﺖ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﺪء
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗ ـﺤ ــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وأﻛــﺪت اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ﺧــﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﻟــﻺﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة
ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣـ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻻﻣ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ،أن اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﺗـ ــﺆﻛـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﺪى اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﺑﺪورﻫﺎ
اﻟﻤﺤﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ رﻛﺎﺋﺰ
ﺧ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻣــﻦ
أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺪور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وازدﻫﺎره ،وﺗﺜﻤﻴﻦ
ﻋ ـﻄ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم واﻟـ ـﺨ ــﺎص
وﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ،
وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ،
وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰات ﻣـﻨـﻬــﻦ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﺗـﻌــﺰز
اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮأة ،وﻳـ ـﺘ ــﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث
اﻟﻤﺮأة ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
وﻫﻴﺌﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة.

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻈﻬﺮ
أن ﻧﺴﺒﺔ ا ﻟـﻨـﺴــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ  12ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻓﻘﻂ ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ﻓ ــﻲ رﺳـ ــﻢ ﻣــﻼﻣــﺢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟ ــﺎد ﻳ ـﻘــﻮم ﻋـﻠــﻰ اﻋــﻼء
دور اﻟﻤﺮأة ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﻦ إﺣـ ـ ـ ــﺮاز أﻫ ـ ــﺪاف
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮوج ﺑ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺎل ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
داﻋـ ـﻤ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ،
واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ أﺟ ـﻴــﺎل ﻣﻦ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪات ودﻋ ـﻤ ـﻬ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻟﻘﻴﺎدة.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪي ،أن
اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻫﻲ ﻗﺪوة"
ﺑ ــﺪأ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣ ــﻦ أﻣ ــﺲ وﻳﺴﺘﻤﺮ

ﺣـﺘــﻰ  7ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻃـ ــﻼق اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻓﻲ
ﻳــﻮم اﻟ ـﻤــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ،2018
وﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وذﻛﺮ ﻣﻬﺪي أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﺛ ـ ــﻼث ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰات
ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
ً
واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟــﻰ
أن اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة أﺗـ ــﺖ ﺑـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻧ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺜ ـ ـﺒـ ــﺖ ﺗـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ
ﺟـﻬــﻮد ﺷــﺮﻛــﺎء اﻟـﻨـﺠــﺎح ﻓــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،وﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ اﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻟﺨﺎﻣﺲ ،وأﻳﻀﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻛﻴﺰة
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي.
وﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﻛــﺪت رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳ ـ ـ ـ ــﺎت وأﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﺎث اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟﺒﻨﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ،
ان ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮأة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ إﺳ ـﻬــﺎﻣــﺎت

اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻬﺪي واﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وان
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺮأة ﻻ ﺗـﺘـﺠــﺎوز  12ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
و 15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
"واﻟﻄﻤﻮح أن ﻧﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ 30
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـﻘــﺎدم" ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ
أن ﺗﺒﺮز اﻟﺠﺎﺋﺰة دور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ
اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻃــﺎرق اﻟﺸﻴﺦ ،إن اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﺑ ـﻬــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ 50
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل و 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ اﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ ،وﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ

ﺗـﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓــﻲ دﻋــﻢ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة دور ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
"واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺘـﺒــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ".

 ٪٣٠ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ...ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ

ﻻ إﻟﺰام ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«

ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺪ ﻣﺜﺎﻻ
ﻳﺤﺘﺬى ،داﻋﻴﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟــﻰ اﻻﻗـﺘــﺪاء ﺑﻬﺎ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.

ﻗ ــﺮار إﻟــﺰاﻣــﻲ ،ﺑــﻞ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ زرع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﻘﻠﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻻﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮأة
ً
ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.

ﺛﻤﻨﺖ ﻋـﻀــﻮة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة د.
ﻣﻮﺿﻲ اﻟﺤﻤﻮد ﺟﻬﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ،وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ دراﺳـ ــﺎت
وأﺑـﺤــﺎث اﻟـﻤــﺮأة ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار ،وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﺰ

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻬﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎت
ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،وإن ﺗ ـﻀ ــﺎء ﻟ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﺈن ﻟﻬﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ 30
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻛ ــﺪت اﻟﺤﻤﻮد أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻘـﻴــﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﺟــﻪ »اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ« ﻹﻟ ـ ــﺰام اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة،
ذﻛﺮ ﻣﻬﺪي أن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿــﺎف ﻣﻬﺪي أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺼﺤﺔ« :إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻴﺎدات أﻫﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
دلبلا

•
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اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  ٩اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ أﻣﺲ أﻧﻬﺎ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت ﺿﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎدات اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻗ ـﻴــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺒ ـﻴــﻊ أدوﻳـ ـ ــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮﺿــﻰ

ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون

اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﺪواﺋ ـﻴــﺔ واﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة د .ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـ ـﺒ ــﺪر ،ﻓــﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ،إن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻳ ـﺤ ـﻈــﺮ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدات ﺑـﻴــﻊ اﻟ ـ ــﺪواء ﺑــﺪﻻ

ً
 ٨٥أﻟﻔﺎ راﺟﻌﻮا ﻗﺴﻢ اﻷﻧﻒ واﻷذن ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳﻦ ﻓﻲ ٢٠١٨
اﻋـ ـﻠ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻗـ ـﺴ ــﺎم اﻻﻧ ـ ــﻒ واﻻذن واﻟ ـﺤ ـﻨ ـﺠــﺮة
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳــﻦ واﻟﺼﺒﺎح د ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺴﻴﺤﺎن اﻧﺘﻬﺎء
ورﺷ ــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺠــﺮاﺣــﺎت ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﺠﻴﻮب
اﻻﻧﻔﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ﻗﺎع اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ
واﻟـﺘــﻲ ﺷـﻬــﺪت ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻃ ـﺒــﺎء ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ أﺷــﺎر اﻟﺴﻴﺤﺎن أن اﻻﺣﺼﺎءات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳﻦ واﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
ﺷﻬﺪت ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺣﻮادث
اﻻﻧﻒ واﻻذن واﻟﺤﻨﺠﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل  70اﻟﻒ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻨﻬﻢ
 45اﻟ ــﻒ ﻣــﺮﻳــﺾ ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ,ﻛـﻤــﺎ ﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌـﻴــﻦ

ﻟﻠﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ  32604ﻣﺮﻳﻀﺎ
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳﻦ ﺑﻠﻎ  10844ﻣﺮﻳﻀﺎ.
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﺎدات اﻷﻧﻒ واﻻذن ﺧﺎرج ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
زﻳﻦ ﺳﻮاء ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎرك واﻻﻣﻴﺮي وﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
اﻟﺼﻘﺮ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ واﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﺰﻫﺮاء وﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  41528ﻣﺮﻳﻀﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺟﺮاء ﺣﻮاﻟﻲ 4500
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ زﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺒﺮى
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺻﻐﺮى ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  51ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018

ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺴﻴﺤﺎن

ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟـﻴــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺪر» :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎوى
ﻋــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟـﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻋ ـﻨــﺪ زﻳـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ﻟﻬﻢ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺞ أو ﺗ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ــﺮة أﻏـ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻤــﺎ
ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎرف ﻋـﻠـﻴــﻪ ،ﻳـﺘـﺒـﻴــﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﺤﺚ أن ﻫﺬه اﻷدوﻳــﺔ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ
داﺧﻞ اﻟﻌﻴﺎدات ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ«.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻧ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ ورود ﻋــﺪة
ﺷﻜﺎوى ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎر،
وﻣــﻊ إدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د .ﺳﻌﺎد أﺑﻞ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷدوﻳ ــﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋــﺎدل
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وإرﺳ ــﺎل ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮ رﺳﻤﻴﺔ .وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن
ﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات اﻻﻫﻠﻴﺔ

ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  28ﻟﺴﻨﺔ  1996ﺑﺸﺄن
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ وﺗ ــﺪاول
اﻷدوﻳﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮار
اﻟﻮزاري رﻗﻢ  395ﻟﺴﻨﺔ .1997
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـﺒ ــﺪر اﻟ ـ ــﻰ أن إدارﺗـ ـ ــﻲ
ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺶ اﻻدوﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗـﻘــﻮ ﻣــﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻜﺸﻒ
دوري ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﻌـﻴــﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻔ ــﺎت اﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـﻠــﻮﻫــﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻷدوﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ــﺮات
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ ،وأن ﺗ ـﺼ ــﺮف ﻫــﺬه
اﻷدوﻳ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ،إذ ﻳﻜﻮن
ً
اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺺ.

وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ 9
اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة.
واوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن،
أن ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟــﺮاﺣــﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟـﺼــﺪر
وﺟﺮاﺣﺔ اﻷورام وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮﻟﻮن
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻢ وﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ
واﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺪ واﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻜــﺮﻳــﺎس وﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ
اﻟ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻮض ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻈﺎم واﻷﻧﻒ واﻷذن
واﻟـ ـﺤـ ـﻨـ ـﺠ ــﺮة وأﻣـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء
واﻟﻮﻻدة.

اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل آﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ

اﻓﺘﺘﺎح ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ »ﺳﺪرة« ...وﻗﺴﻢ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
اﻟﺨﺎﻟﺪ :اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻹرﺿﺎء اﻟﻤﺮﺿﻰ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ »ﺳﺪرة« ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪ
أن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ،
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻹرﺿـ ـ ــﺎء
اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻓﺘﺘﺎح
ﺻـ ـﻴ ــﺪﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﻰ ﻋ ـﻘــﺐ
ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪﻫــﺎ إن »ﺳ ـ ـ ــﺪرة« ﻳﺴﻌﻰ
داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺪف
إرﺿ ــﺎء اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ،
ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﻫ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ،وأن اﻟ ــﺮﺑ ــﺢ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻨﺎ وﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ.
وأﻛـ ــﺪ أن ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ »ﺳـ ــﺪرة«

ﺑ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ أن أي
ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺸﻌﺮ
أﻧ ــﻪ وﺳ ــﻂ أﺳ ــﺮﺗ ــﻪ ،وأن اﻷﻃـﺒــﺎء
واﻟـﻤـﻤــﺮﺿـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻤــﺮﺿــﺎت ﻫﻢ
اﺧﻮﺗﻪ وﻟﺨﺪﻣﺘﻪ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ
د .ﺳﻌﻴﺪ راﺗــﺐ ﻋﻦ ﻗــﺮب اﻓﺘﺘﺎح
ﻗـ ـﺴ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎن ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻗــﺪم وﺳــﺎق ﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻘﺴﻢ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل راﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ :ﺗ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ إرﺿﺎء ﺗﻮﻗﻌﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت

اﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ـﻴ ــﻦ واﻷﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎء ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻳـﻌـﻜــﺲ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺤــﺎﺻــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﺳــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
وﺗـﺒــﻊ ذﻟــﻚ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺷﻌﺔ
واﻟﺬي ﻳﻀﻢ أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وأﺷـﻌــﺔ اﻟﺴﻮﻧﺎر
ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﺰ« ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗﺒﻊ
ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﺪﻳﺪة وﻏﺮﻓﺔ وﻻدة ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻢ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﺪﻓﻪ أن
ﺗﻜﻮن »ﺳﺪرة« ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻋ ــﺎل ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮدة
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻬﺪف
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ.
وأﻛـ ـ ــﺪ راﺗـ ـ ــﺐ أن اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎءات اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﺑ ـﻬــﺪف إرﺿ ـ ــﺎء ﻣــﺮﺿــﺎﻧــﺎ
وﻣﺮاﺟﻌﻴﻨﺎ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﻗﺴﻢ
اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء واﻟ ـﺘ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺪ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﻪ 6
ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎت ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﻳـ ـﻀ ــﺎت اﻟ ـ ــﻼﺋ ـ ــﻲ ﻳـﻔـﻀـﻠــﻦ
اﻟـﻄـﺒـﻴـﺒــﺎت اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎري ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء
واﻟ ــﻮﻻدة ﺗــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ أﻣﺲ
وﻃﺒﻴﺒﺔ أﺳﻨﺎن ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻤﺰﻣﻊ
إﻧﺸﺎؤه ﺧﻼل أﻳﺎم.

اﻟﺨﺎﻟﺪ وراﺗﺐ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر

ﻛﺸﻒ دوري ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻳﺎح
أﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻧـ ــﺊ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮاﻧ ـ ـ ـ ــﺊ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺦ
واﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﺣـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺔ
ﻣ ــﺆﻗـ ـﺘ ــﺎ ،ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت
اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﻟـ«ﻛﻮﻧﺎ« ،أن ﻋﻤﻠﻴﺎت
دﺧ ــﻮل اﻟـﺴـﻔــﻦ وﺧــﺮوﺟـﻬــﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ي اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮﻳـ ــﺦ
واﻟ ـ ـ ــﺪوﺣ ـ ـ ــﺔ ﺗ ــﻮﻗـ ـﻔ ــﺖ ﻋ ـﻨــﺪ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗــﻮ ﻗـﻔــﺖ ﺑـﻤـﻴـﻨــﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰت »اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻧـ ـ ـ ــﺊ«
ﺗ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻒ ﺣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎح ﻋــﻦ  30ﻋ ـﻘــﺪة )55
ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮا( ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ،
وارﺗﻔﺎع اﻷﻣﻮاج.
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 ٥ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن إﻧﺸﺎء »دﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻋﻠﻴﺎ وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻂ :ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ
ﻗﺎل ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ إن »ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارادة
اﻟﺸﻌﺐ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻠﻚ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻐﺎءﻫﺎ ،وﻷن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ
ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮاغ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮﺳﻊ إن ﻟﻢ
ﺗﺠﺪ ﺣﺪا أو ﻗﻴﺪا«.

أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺛ ــﺎﻣ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ واﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاب ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ وﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ واﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻋﻠﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة وإﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،ان "ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ـ ــﺔ ﻫﻮ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ارادة اﻟﺸﻌﺐ،
ﻷﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻛ ــﺄﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻣ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻧﻤﻠﻚ إﺻ ــﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻐﺎء ﻫﺎ،
وﻷن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮاغ ﻓﻬﻲ
ﺗﺘﻮﺳﻊ إن ﻟــﻢ ﺗﺠﺪ ﺣــﺪا أو ﻗﻴﺪا"،
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا أﻧـ ــﻪ "ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣ ـﺒــﺪأ
اﻟـﻔـﺼــﻞ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت ﻛـﻤــﺎ ﻧﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 50ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧ ـﺘ ـﺤــﺮك ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺎ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ذﻟ ـ ــﻚ ﻻﺻ ـ ــﻼح اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﺳـﺘـﻘــﻼﻟــﻪ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ
ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح".

وأﺿ ــﺎف" :اﺗﺠﻬﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا
اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎﻧــﺎت ،وﻧ ـﺴــﺪ اﻟ ـﺜ ـﻐــﺮات،
وﻧﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،وأﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أن
ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﻘــﺪم ﻋــﺪة ﺿﻤﺎﻧﺎت
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺿ ـﻤــﺎﻧــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
رﻏـﺒــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮع اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﻀﺎء ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ا ﻟـﻘـﻀــﺎ ﺋـﻴــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟ ـﻤ ــﻮاء ﻣ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮارات
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ــﻮف ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻗﺘﺮاح ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ  7اﻋﻀﺎء  5ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ وﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
وﻣـﻤـﺜــﻞ ﻋــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ ،وﺣﺘﻰ
ﻧﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟـﻤـﺜــﺎﻟــﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ

ﺑﻤﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻﻴﻞ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺒﻌﻲ".
وأوﺿ ـ ــﺢ أن "اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻳـﻨــﺺ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ

اﻟﻤﻮﻳﺰري :ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة  ١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻮﻳﺰري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ" ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺎدة  50ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ
أي ﻃﺮف ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻣﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار وﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام
ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ".
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ "ﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ" ،أوﺿــﺢ أﻧﻪ ﺻﻮت ﺑﺮﻓﻀﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻻوﻟﻰ" ،وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ رﻓﻀﻲ ،وإذا ﻛﺎن ﻳﺨﺪم ﻛﻞ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﺄﻧﺎ أول اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻠﻤﻴﻊ
ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺿﺮرا ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻓﻮض".
وأردف" :إذا ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك أﻟــﻒ أو أﻟـﻔــﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻀﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إرﺿﺎء ﻃﺮف إﻧﻤﺎ واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم
ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠٠أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ

ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮوض ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪم ﻫﺒﺎت وﻣﻨﺤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات،
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ
ﻣﻌﻨﺎ وﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﺎﺳﺪة".
وﺑـﻴــﻦ أﻧــﻪ ﺗــﻢ إﻗ ــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ذات
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر
ﺣـﺘــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﺞ أﺧ ـﻄــﺎء ﻫــﻢ" ،وﻟ ــﻮ ﻛـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﺤﺮص
ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻠﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺮوض،
ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ  ١٥ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات".
وﻗﺎل اﻟﻤﻮﻳﺰري إن "ﻫﻨﺎك ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﻼت واﻟﺪاو وﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ ،وأﻗﻮل
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ ،وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﺮﺟﻮن ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻏﺴﻠﻮا اﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ اي ﺣﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ".
ووﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ" ،إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون
ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ،وﻃﻠﺐ ﻛﺸﻒ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،وإذا رﻓﻀﺖ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟــﺬﻫــﺎب ﺑﻜﺘﺎب رﺳﻤﻲ
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إﺑﻼغ اﻟﻨﻮاب ﺑﺮد
اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪورﻫﻢ".

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :ﻣﺎ ﺧﻄﺔ »اﻟﺼﺤﺔ«
ﻟﻌﻼج »اﻟﺴﺮﻃﺎن«؟
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ :أﺷﻴﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺮﻃﺎن ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وأن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺪاء
ﻓﻲ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ واﻟﻘﻮﻟﻮن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن؟ وﻣﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻄﻮرة ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ؟ ،وﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻟﺠﻮن
ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ ﻣــﺮض اﻟـﺴــﺮﻃــﺎن ﺳــﻮاء )ﻛﻮﻳﺘﻲ-ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﻣﻦ
)ذﻛﻮر-إﻧﺎث(؟
وﺗﺎﺑﻊ :ﻣﺎ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﺮض
اﻟﺴﺮﻃﺎن؟ وﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎره ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ وﻣﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻌﻼج
اﻟﻤﺮﺿﻰ؟ وﻣﺎ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟

ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري

ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻨﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺘــﺎﻫــﺎت،
اﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮاع اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ
اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮرﻳـ ــﺔ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻓــﻲ
اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ
وﺑﺤﺚ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﺧﺮ ﺗﺤﺪث اﻟﺴﻮﻳﻂ
ِ
ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪه ﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎت اﺳ ـﻘ ــﺎط
اﻟﻘﺮوض ﻗﺎﺋﻼ " :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﺪ ﻏﻨﻲ
ذو ﻣـ ـﻘ ــﺪرات ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺿـﺨـﻤــﺔ ﺗـﻘــﺪر
ﺑـ  700ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﺗﻘﺪم ﻗﺮوﺿﺎ
وﻣـﻨـﺤــﺎ ﻗـ ــﺪرت ﺑـ ـ  42ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
ﺧﻼل  25ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ،وﺗﻤﻠﻚ ﺻﻨﺪوﻗﺎ
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻳ ـﻘــﺮض  106دول ﺑـﻌــﺪد
ﻗﺮوض وﺻﻞ اﻟﻰ  969ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 21ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وأﻗــﻮل ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺄل
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض :ﻫﻞ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ أن ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ 429
اﻟ ــﻒ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻣﻘﺘﺮض ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أن

اﻟﻨﺼﻒ ﻳﺴﺄل اﻟﺠﺮاح ﻋﻦ ﺷﺮوط
ﻣﻨﺢ زوﺟﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﺣﻮل ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ زوﺟﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﻣﻴﺮي
رﻗﻢ ) (15ﻟﺴﻨﺔ  1959ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ :ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻤﺮأة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ اﻻ إذا
أﻋﻠﻨﺖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮت
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼن رﻏﺒﺘﻬﺎ.
وأﺿﺎف :ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ اﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ
ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ زوﺟﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺤﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻛﻢ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد زوﺟــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻘﺪﻣﻦ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﻛﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﺳﺘﺜﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﻣﻴﺮي وذﻟﻚ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2015ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال؟ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻜﺸﻒ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﻬﻦ وﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻣﺎذا إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺰوج.

راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ

»اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ« ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
ﻗ ـ ـ ــﺮرت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣ ــﺲ ،اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ،
واﻷرﻗ ـ ــﺎم اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟــﻺﺣــﻼل ﻓــﻲ اﻷﺟ ـﻬــﺰة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،إﻧﻪ ﺗﻤﺖ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮات ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻹﺣﻼل وﻋﻮاﺋﻘﻪ ،ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮة
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ،

ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﺎر ،واﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ" :ﻳـﺠــﺐ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧﻬﻢ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺨﻄﺔ اﻹﺣﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ،وﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﺎ ﺗﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﻼل ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺄرﻗﺎم ﻓﻌﻠﻴﺔ.
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺧـﻄــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﻣﺂﺧﺬ ﺷﺎﺑﺖ ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ »اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«
ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺮق
ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ اﻹﺣ ــﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
»اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ«

إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺮار إﺳﻨﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

اﻟﻴﻮﺣﺔ واﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« أﻣﺲ
ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت واﻟـﺤـﺴــﺎب
اﻟ ـﺨ ـﺘ ــﺎﻣ ــﻲ ﻋ ــﺪﻧ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺪ ان اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ  2018/2017وﻣ ــﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت دﻳ ـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة إﺟـ ـ ــﺮاء
اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ
ﻣ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ إﺟ ـ ــﺮاء 31
ﻣـﻨــﺎﻗـﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ
ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ـﺜ ـﻠــﻰ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل
ﺗﻌﺬر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪم إﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد وﻓﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  848أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﺑﻨﻮد أﺧــﺮى ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ،
وأﻓ ــﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﺑ ــﺄن ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﺤﻼت
ﻧﻘﻠﺖ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
وﻗـ ــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺮار اﺳﻨﺎد
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧ ـﻘــﻞ

اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  600اﻟﻒ؟".
وأﺿ ـ ــﺎف " :ﻫ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ ان
ﻳ ـﻜ ــﻮن  4770ﻣـﻘـﺘــﺮﺿــﺎ ﻣــﻼﺣـﻘـﻴــﻦ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮوﺿﻬﻢ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 59ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ،وﻫ ـ ــﺬا اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ
ﻟــﻼﺳــﻒ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻹﻧﺸﺎء
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮان ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو ﻣﺘﺤﻒ
أو ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺪول،
وﻟ ــﻼﺳ ــﻒ ﻓـ ــﺈن  90ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻘﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟــﺬي ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻮث وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﺠﺰت ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ
إزاﻟﺔ اﻃﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﺣﻴﻪ".
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن ﻣﻦ اﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
"وﻟ ــﻸﺳ ــﻒ ﻓـ ــﺈن ﺑـﻨـﻴـﺘـﻨــﺎ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ
ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ وﻛﺸﻔﺘﻬﺎ اﻷﻣﻄﺎر اﻻﺧﻴﺮة،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـﺼــﺮف اﻟـﺼـﺤــﻲ ﻓــﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

رﻏ ــﻢ وﺟ ــﻮد ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ اﺳﻤﻬﺎ
اﻟﺤﺴﺎوي ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺪرات
ودﻋ ــﺎرة وﺟــﺮاﺋــﻢ واﻟـﻤـﺠــﺎري ﺗﻤﻸ
اﻟﺸﻮارع".
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺴــﻮﻳــﻂ أن ﺳﺒﺐ وﺟــﻮد
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻫــﻲ ﺳــﻮء اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
ً
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺳﻜﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻓﻮاﺋﺪ
إﺳ ـﻘ ــﺎط اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
إﻧـﻌــﺎش اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا ﻟــﺬي
ﻳــﻮﻓــﺮ اﻷﻣ ــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ وﺗﺤﺮﻳﻚ
ً
ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن دوﻻ
ﻛـﺜـﻴــﺮة اﺗـﺠـﻬــﺖ ﻹﺳ ـﻘــﺎط اﻟـﻘــﺮوض
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ
اﻟﻜﺴﺎد ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأﻳﻀﺎ
ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻧ ـﺸ ــﺄت
ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺎدة ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳــﻮﻓــﺮ
ً
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﻴﺸﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻣﺎرات.

ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎدت ﺑﻪ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع،
ﻣــﻊ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷ ﺳ ــﻮاق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻬــﺎ وأﻻ ﻳ ـ ــﺰاول ﻓـﻴـﻬــﺎ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وأﺿﺎف :ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺑﺮم
ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ دون
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ﻷﻧﻬﺎ وﻓﻖ إﻓﺎدﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
وﺟﻮد ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ :ﻻﺣـ ـﻈ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ أن ﻣـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻮر
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن
ﺗﻜﻮن ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن

ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﻲ ﻳﺤﺎط ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أوﻻ ﺑﺄول ،ﺣﻴﺚ ان
ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ وﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺗﺘﻢ وﻓﻖ اﺷﺮاف اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأوﺿ ـ ــﺢ ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ ان اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺷـ ــﺪدت ﻋﻠﻰ
ﺿــﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑ ـﻈــﺎﻫــﺮة اﺻ ـ ــﺪار ﻗـ ــﺮارات
إدارﻳ ـ ــﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟ ـﺠــﺎن ﺑـﻌــﺪ أن ﺗ ــﻢ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء
ﻣــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻛــﺬﻟــﻚ ﺻــﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻷﻋﻀﺎء
ﻣﻀﺎﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ.
ﻛـﻤــﺎ أوﺻ ــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑ ـﻀــﺮورة اﻟــﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ
اﺗﻔﺎق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻣﺸﺮوع
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺪﻳﻮان أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻷواﻣ ــﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺬا اﻷﻣــﺮ وﺳﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮان
وأن ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻋﺘﻤﺪ دﻓﻌﺎت
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دون أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.

ّ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل
ً
ﺳ ـ ـ ـ ــﺆاﻻ إﻟـ ـ ــﻰ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ــﺪﻻل ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ:
ﻫـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﺪ ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻬــﻮض وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
ً
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ـﻴ ــﺔ؟ ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ
ﺗـ ـ ــﺰوﻳـ ـ ــﺪه ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻟﺨﻄﺔ ،وﺻــﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ،
وﻣﺎ أﻧﺠﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ،
واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎز.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت
وﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ـﺸ ــﺄن
ﺿـ ــﻮاﺑـ ــﻂ وﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ــﺎت
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑـﺘــﺪاﺋــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﻤــﺆﻫــﻞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ واﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءة
واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة واﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ــﻼزم
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ؟
وأﺿـ ـ ــﺎف :ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪي
ﺑﺨﻄﻂ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄن اﻻرﺗﻘﺎء
أو ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـ ـﻬ ــﺎرات اﻟـ ـﻘ ــﺮاء ة
وا ﻟـﻜـﺘــﺎ ﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻤﺎ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وإﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻬــﺎ ،إذ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷرﻗ ــﺎم
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻼﺣﻼل ﻓﻲ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ".

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺎﺷﻮر ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﺪم
اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻓﻲ ٢٠١٨

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر
ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪد
اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ  ،٢٠١٨وﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون
ﺗﺠﻨﻴﺲ أي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ؟ وﻣﺎ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ
وﺟﻮد ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 ٣٥٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻤﻮﻟﲔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺲ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا
اﻟﻜﺸﻒ ﻟﺘﺠﻨﻴﺴﻬﻢ؟

اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎدث
»اﻟﺪوﺑﻪ« ﻓﻲ »اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ«

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﺑﺸﺄن
ﺣﺎدث اﻟﺪوﺑﻪ )اﺣﺪى اﻟﺴﻔﻦ(
ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ،وأﺳﺒﺎب
ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ
وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻛﻴﻒ
ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪوﺑﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
رﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺠﺪول
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻲ؟ وﳌﺎذا اﺳﺘﻤﺮ
ﺑﻘﺎء اﻟﺪوﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﲔ
ﻣﺎداﻣﺖ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ؟ وﳌﺎذا ﻟﻢ
ﻳﺤﺎﺳﺐ اﳌﻘﺼﺮ اﻟﺬي اﻋﻄﻰ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎﻟﻬﺎ؟

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ
أراﺿﻲ ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻸرض ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﳌﺒﺎرك ﻣﻦ  ٥آﻻف
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  ٣آﻻف أﺳﻮة ﺑﺎﳌﺪن
اﻷﺧﺮى وﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﻼع ﻣﺆﺧﺮﴽ.
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»ﻫﺎﺷﺘﺎق« ﻃﻼﺑﻲ ﻳﺸﻜﻮ اﺧﺘﺒﺎر »اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت« :ﺻﻌﺐ وﺗﻌﺠﻴﺰي
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ٪٨٠ :ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ٪١٠ﻟﻠﻔﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﺸــﺮ ﻋــﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،اﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮت ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﺷ ـﻜــﺎوى
ﻋــﺪﻳــﺪة ﺑـﺸــﺄن أﺳـﺌـﻠــﺔ اﻻﻣـﺘـﺤــﺎن،
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮﻳــﻦ أﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﺎق اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﺟﺎء ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺎ،
وأﻃﻠﻖ اﻟﻄﻼب »ﻫﺎﺷﺘﺎق« وﺻﻞ
إﻟﻰ »اﻟﺘﺮﻧﺪ« ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ
ﻣﻤﺎ وﺻﻔﻮه ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻌﺐ.

وأﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر رﻓﻴﻌﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﺿــﻊ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻤﺖ
وﻓــﻖ اﻷﻃــﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ روﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر
أن ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ  80ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
أﺳ ـﺌ ـﻠ ـﺘ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ،و 10ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻊ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴ ــﻒ،
و 10ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟ ـﻄ ــﻼب اﻟـﻔــﺎﺋـﻘـﻴــﻦ ،وأﻧـ ــﻪ ﻳــﺮاﻋــﻲ

ً
ﺗﻜﻠﻴﻒ  ١٢٨ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺴﻼم
أﺻــﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻗ ــﺮارا ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ  128ﻣﻮﻇﻔﺎ وﻣــﻮﻇـﻔــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر

»ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟ ـﺴــﻼم« ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ ،2019/2018
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺪ
اﻟﻘﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  7اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ  12ﻣﻨﻪ.

اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮوق اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺗﻀﻤﻦ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺗـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ ﻧـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﻜﻲ
ﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻤــﺲ اﻟـ ـﻄ ــﻼب اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺑ ــﺬﻟ ــﻮا
ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدا وذاﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮوا ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻋ ــﻦ ﻏ ـﻴــﺮﻫــﻢ ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﻣ ــﺎدة
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺎت ﻫ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎدة ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟـ ــﺬﻛـ ــﺎء ﻻ
اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺘﻠﻘﻴﻦ.
وذﻛﺮت أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﺮول ﺗ ـ ـ ــﺮاﻋ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮاﻧـ ــﺐ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ،
ُ
وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟــﺪرﺟــﺎت ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
ﺧ ـﻄ ــﻮات اﻟ ـﺤــﻞ ﺣـﺘــﻰ وإن ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺰء

ﻣــﻦ درﺟ ــﺔ اﻟـﺴــﺆال وﻫ ــﺬا اﻻﺟ ــﺮاء
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن اﻟ ـ ـ ــﻮزارة
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات
وﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ،ذﻛـ ــﺮت
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـﻴـﻠــﻰ اﻟ ـﻐ ـﻔــﺎرﻳــﺔ
واﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺑﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻧﻮﻳﺮ اﻟﺪوﺳﺮي ،أن ﻃﻼب
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ واﺻﻠﻮا أداء
اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراﺗ ـﻬــﻢ ﻟــﻸﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ،
ﺣﻴﺚ أدت ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ
اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺎت ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
أدت ﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﻢ اﻷدﺑ ـ ـ ــﻲ
اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺔ أن ﻋ ــﺪد
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑ ــﻲ ﻳﺒﻠﻎ
 220ﻃﺎﻟﺒﺔ.

»اﻟﺸﺆون« :ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻟﺘﻌﺎون« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ  ٤ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ  ٩أﻋﻀﺎء ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛـﺸــﻒ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﺸــﺆون ﻗﻄﺎع
اﻟـﺘـﻌــﺎون ،ﻓــﻲ وزارة اﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺷـﻌـﻴــﺐ أن »ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﺣـﻠـﻬــﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ إدارة اﻟـﻔـﺘــﻮى
ً
واﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳــﻊ ،ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟــﺮﻓـﻌـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
واﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ ﻛﻤﺮﺳﻮم
أﻣﻴﺮي وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«.
وﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟـﻘــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻘـﻴــﺮوان ،إن »أﺑ ــﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ
 4ﺳ ـﻨــﻮات ﻋـﻠــﻰ  9أﻋ ـﻀــﺎء ﺑـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺼــﻮت
اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪ ،وﻳ ـﺤ ــﻖ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ«،
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟـ ــﻮزارة أﻣ ــﺎم ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل
 2019ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«.

اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ دراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ«.

دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ أﻋﻀﺎء وﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺮوان
ﺷﻌﻴﺐ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ .«2019
وذﻛـ ــﺮ ﺷـﻌـﻴــﺐ أن »اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة أﺗــﻰ ﺑﺜﻤﺎره
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﺑ ـﻨ ـﺴــﺔ  100ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻧﺘﺤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻫﻴﺌﺔ

اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ« ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ »ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺿــﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز ،ﻟﻴﻮﺿﺢ أﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ«.
ّ
وﺑﻴﻦ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
وﻗﺖ ،ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻴﺌﺔ
ً
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ« ،ﻛــﺎﺷـﻔــﺎ أن »اﻟـﻔـﺘــﺮة

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار
ﺑﻨﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪد ﺑ ـ ــ 5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ ﺷ ـﻌ ـﻴ ــﺐ ،أن
»اﻟ ـ ــﻮزارة ذﻫـﺒــﺖ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺤﻜﻢ،
ً
وﺗـﻨـﺘـﻈــﺮ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﻔـﺴــﺮ ﻋ ـﻨــﻪ اﻟـﺤـﻜــﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »اﻟ ــﻮزارة ﺗــﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺢ
ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳﻊ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات ﻟﺨﺪﻣﺔ
أﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗــﺪرس إﻋ ــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ
رﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ »ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
ً
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،إذ إن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺧﻄﻮات ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻷﺳ ـﻌــﺎر ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺎت ،وﺣـﻔــﻆ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮردة«.

وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
●

وأﻛ ــﺪت أﻧــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ أي ﺣﺎﻟﺔ
ﺣ ــﺮﻣ ــﺎن إﻟـ ــﻰ اﻵن» ،وﻧـﺴـﺘـﺒـﺸــﺮ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم« ،ﻣﺸﻴﺪة
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻷﺟﻮاء اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ
ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﺛــﺎﺑــﺖ ﺑــﻦ ﻗـﻴــﺲ ورﺋـﻴــﺲ
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﻤـﺴـﻌــﻮد» :اﻧـﻨــﺎ
ﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰ وإﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـﻠـﺠــﺎن
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات وذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟ ـﺠ ــﺎن اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
وﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎب وﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﺠﻨﺔ رؤﺳﺎء
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﻼم واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ«.

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻗﺮر وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ إ ﻋ ــﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ م .أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي وﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﺸــﺆون ﻗﻄﺎع
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻹدارﻳ ـ ـ ــﺔ وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻤﺨﻄﻂ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ورﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺸﺆون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻮﻟﻲ واﻷﺣـﻤــﺪي وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ وﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻘﺮرا.
وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ودراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻹدارﻳــﺔ ،واﻗﺘﺮاح اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة اﻷداء ،وإﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹﻳﻔﺎد ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت أو إﺟﺎزات
دراﺳـﻴــﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.

إﺻﺪار »رﺑﻊ ﻗﺮن« ﻟـ »أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف«
●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﺻــﺪرت إدارة اﻻﻋــﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف،
ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺎب »رﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻗـ ـ ـ ــﺮن ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء
واﻹﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎز« ،ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣـ ـ ــﺮور 25
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﻳﺘﻨﺎول أﺑﺮز
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ
أﺳﺴﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف أو
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ )ﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ( ،ﺗـﺤــﺖ
ﻋـﻨــﻮان »ﻣﺤﻄﺎت ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف«.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ــﺄن ،ﻗــﺎﻟــﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻗ ـ ـﺴـ ــﻢ اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ،ﻫﻴﺎ اﻟــﺰﻳــﺎن ان
»ﻣﺸﺎرﻳﻊ وإﻧﺠﺎزات اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ــﻸوﻗ ــﺎف اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ
واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ،
ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻜﺘﺐ ورﺑـﻤــﺎ ﻣـﺠـﻠــﺪات إذا
أردﻧـ ــﺎ ﺣـﺼــﺮﻫــﺎ ،وﻟ ــﺬا ﻗــﺪﻣـﻨــﺎ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻬﺪف إﺑﺮاز دور اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺨﻴﺮي ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻫﺬا

ﻫﻴﺎ اﻟﺰﻳﺎن

اﻟـﻤـﻄـﺒــﻮع اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺼــﺪر ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑـ ـﻤ ــﺮور رﺑـ ــﻊ ﻗـ ــﺮن ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ«.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ وإﻧﺠﺎزات
وأوﺿـﺤــﺖ ان »ﻫ ــﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ
ﻟﻤﺴﺔ وﻓﺎء وﺷﻜﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ
واﻟ ــﻮاﻗ ـﻔ ــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻷﻣــﺎﻧــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻛ ـﺜ ـﻤــﺮة ﻷوﻗ ــﺎﻓ ـﻬ ــﻢ وﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎﺗـﻬــﻢ

اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ ان اﻟﻜﺘﺎب
ﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻓ ـﺼ ــﻮل ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻻﻧﺠﺎزات ،اﻷول »رﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺟ ــﺪ وﻋـ ـﻤ ــﺎرﺗـ ـﻬ ــﺎ« ،وﺗ ـﻨ ــﺎول
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺮح واﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮر ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﺔ ﻋـﺸــﺮ
ﻣﺴﺠﺪا ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ« ،وﺗـﻨــﺎول 17
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ،واﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ »أﻫ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ واﻹﻏ ــﺎﺛ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ« ،وﻫـ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ 27
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ،وﻣﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرات إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وآﺳﻴﺎ
وأورﺑـ ـ ــﺎ ،ﺗ ــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻟـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻗـﻔــﻲ ﻟـﻠــﺪﻋــﻮة
واﻹﻏﺎﺛﺔ وإدارة اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف.
وأﻛ ــﺪت اﻟ ــﺰﻳ ــﺎن ،ان »ﺗـﻠــﻚ اﻟﺒﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻃﺮة ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.

ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺘﺴﻠﻢ زﻛﺎة »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮف«
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺮف اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺪﻳﺮي ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﺎدل اﻟﺴﺮﻳﻊ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ،وﻓﺪ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺠﻴﻤﺎز ،وﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺆون
اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺒﺼﻴﺮي ،ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
أﺑﺮار اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻤﻮا ﻟﻬﻢ ﺷﻴﻚ زﻛﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 170أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﱠ
وأﻋــﺮب ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي
ﻳ ـﻘــﻮم ﺑــﻪ ﺑـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻓــﺮﻳـﻀــﺔ اﻟــﺰﻛــﺎة
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وإﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﱠ
ﻛﺮم اﻟﺠﻴﻤﺎز رﺋﻴﺲ »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮف« ﺑﺪرع
وﺷﻬﺎدة وﺗﻘﺪﻳﺮ ،وﺷﻜﺮ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻟﺜﻘﺘﻬﺎ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة،
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺰﻛﺎة ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ.

ﻣﻤﺜﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺘﺴﻠﻢ زﻛﺎة »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮف«

ً
ﻃﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺎ
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓ ـ ــﻲ ﻃـ ـﻌ ــﻦ دﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮري ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻳ ــﻮﺟ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ،ﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﻲ
ﻋـ ــﺎدل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻬــﺎدي أﻣ ــﺲ ﺑﻄﻌﻦ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻃﻠﺒﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺑـ ـﻌ ــﺪم دﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻮاد

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﻮاد
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺎدة .50
و ﻃـﻠــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي
ﻣ ــﻦ »اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ« اﻟـﺤ ـﻜــﻢ ﺑـﻌــﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻮاد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،واﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻛــﺄن
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر.

واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻌﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟـ ــﺬي أﺻ ــﺪرﺗ ــﻪ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺑـﻌــﺪم
دﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺎدة  16ﻣــﻦ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎن
اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﺶ ووﻟـ ـﻴ ــﺪ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒــﺎﺋــﻲ،
واﻟﺘﻲ رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻫﻲ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻗـ ــﺮرت اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،إﺧـ ــﻼء ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻒ
دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ا ﻟـﺼــﻮ ﺗــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻟـﻬــﺎ ،واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ً
ووﺟﻬﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺎﻧﻮن
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ،إﻻ أﻧﻬﺎ أﻧﻜﺮت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت

رﻏــﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أن اﻟـﺼــﻮت اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻨﺸﺮه أو ﺑﺜﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،واﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﺼﺪ اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ ،ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﺼﺪر »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ذات اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻟﻜﻞ
ﻧ ـﺼــﻮص اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ ،وﻓ ــﻖ وﺟـﻬــﺔ
ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻌﻦ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻰ اﻧـ ـ ــﻪ ﻛـ ـ ــﺎن ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺼﺪر ﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ دون أن ﻳﺼﺪرﻫﺎ
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺗ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﺻﺪار
ﻻﺋـ ـﺤـ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـ ـﻘـ ــﺮارات
ﻣﻨﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ﺗﻨﺎزل اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋــﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ إﺻـ ــﺪار اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ــﻒ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﺗـ ـﺤ ــﺪد
اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻣ ـﺸ ــﻮرة ﻟﻨﻈﺮ
اﻟ ـﻄ ـﻌــﻦ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﻗــﺪ
ﺗﺼﺪر ﻗ ــﺮارا ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﻼ،
أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟ ـﻄ ـﻌ ــﻦ وإﺻـ ـ ـ ــﺪار ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻓ ـﻴــﻪ،
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أو ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ.

َ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ T٤
ﺿﺒﻂ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺟـ ـﻤ ــﺮك ﻣـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺗــﻮﻗـﻴــﻒ ﻣـﺴــﺎﻓـ َـﺮﻳــﻦ ﻗﺪﻣﺎ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ ُﻋ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻊ اﻷول
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺸﻴﺶ و 6ﻛﺒﺴﻮﻻت
ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﻣـﺨــﺪرة ،وﻣــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ  160ﺣﺒﺔ و 7ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر
اﻟﺤﺸﻴﺶ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم
اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـ ــﻮاف اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﺮ ،ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،إﻧ ــﻪ ﻟ ــﺪى وﺻــﻮل
رﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻗ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﻋـﺒــﺮ
ﻣﻄﺎر  T4ﻋﺼﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،

اﺷﺘﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻻرﺗﺒﺎك ،ﻓﺘﻢ
ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ وأﻣـﺘـﻌـﺘــﻪ ﺑـﺸـﻜــﻞ دﻗـﻴــﻖ،
وﻋ ـﺜــﺮ ﻣـﻌــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻄـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺎدة
اﻟﺤﺸﻴﺶ ،اﻋﺘﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ
اﻟﺸﺨﺼﻲ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﻄــﺮ أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎء
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ﺗـ ــﻢ اﻻﺷـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎه ﻓــﻲ
ً
ﻣﺴﺎﻓﺮ آﺧﺮ ﻗﺎدم أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﺒﺮ ا ﻟـﻤـﻄــﺎر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ
واﻟ ـﻌ ـﺜــﻮر ﻋـﻠــﻰ  160ﺣـﺒــﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ
ﻓ ــﻲ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺨ ــﺪرة ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ 7
ً
ﺸـﻴــﺶ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
ﻗـﻄــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﺤـ ُ
أن اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ أﺣـﻴــﻼ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻻﺗ ـﺨ ــﺎذ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻠ ــﺰم ﻣﻦ
إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ.
وﺣــﺬر اﻟﻤﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ

ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻬﺮﻳﺐ أي ﻣﻮاد ﻣﺤﻈﻮرة،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن رﺟﺎل ﺟﻤﺮك اﻟﻤﻄﺎر ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد.

٨

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

)(٢

اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻫﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ً
اﻟﺴﻴﺎدة ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﺆﻟﻒ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻫﻮ  ٥٠ﻋﻀﻮا
ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﻘﻴﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺎدة
) (١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺰوال ﺻﻼﺣﻴﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻷي ﺷﺮط
ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
ً
ً
وﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻗﺪ أﺟﺮى ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻄﻮﻻ ﻓﻲ ﻫﺬه

ﻧﻘﺺ ﻋﺪد
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻓﻲ أي داﺋﺮة
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻧﺘﻘﺎص ﻟﻬﺬه
اﻟﺴﻴﺎدة

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ
أن اﻟﺴﻴﺎدة
ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر
اﻟﺴﻠﻄﺎت
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ وﺑﻴﻦ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺑﻌﺪم إﻋﻼن
ﺧﻠﻮ داﺋﺮﺗﻲ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
واﻟﺤﺮﺑﺶ
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ )(84
و)(181

اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﺺ ﺑﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر
ﻓﻲ  ١١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻛﺪ ﻓﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،وﻧﻔﻰ أي ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺸﻮب أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮاب ،ﺑﻞ أﻫﻤﻬﺎ وأﺧﻄﺮﻫﺎ.
إﻻ أﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ رأى أن ﻳﻔﺮد ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺑﺤﺜﻪ ﺣﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺠﺰء
اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ،أﻣﺲ ،ﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ رأى

ﻓﻴﻬﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﻓﻘﺪان أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(٩٥
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ »ﻳﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎﺋﻪ.«...
وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ
أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ

اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(٩٥
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.
ﺛﻢ أﻗﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ
ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻋﻀﺎﺋﻪ ،إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎدة
) (١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ُﻳﺤﻤﻞ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ) (١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻼن
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ د .وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ود .ﺟﻤﻌﺎن
اﻟﺤﺮﺑﺶ ،اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪم إﺳﻘﺎط
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﻛﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈداﻧﺘﻬﻤﺎ وﻋﻘﺎﺑﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ،وأن
ﻳﺒﺎدر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻮرا اﻟﻰ اﻋﻼن ﺧﻠﻮ ﻣﻘﻌﺪي
اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ...وﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﺎدة )(84
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻧــﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،واﺣﺘﺮام
ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺟﻮﻫﺮه
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻮرا ﺑﺈﻋﻼن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ
ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺧﻠﻴﺎ ﺑﺴﻘﻮط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
د .وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﻧﻲ ود .ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
 –1ﻋﺪم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) (84ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر:
ﻓﻴﻤﺎ أوﺟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ وﺟﻮب اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﺧﻠﻮ ﻣﺤﻞ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ
ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﻗﺪ ﻧﻬﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (181ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ أي
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،إﻻ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ،
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ »ﻻ« اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ،وﻫﻲ
أﻗ ــﻮى اﻟ ــﺪﻻﻻت ﻓــﻲ اﻟــﻮﺟــﻮب واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ،ﺑـﻘــﻮل اﻟــﺮﺳــﻮل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم» :إذا أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺸﻲء ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ
اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ وإذا ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه«.
وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﻋﻼن ﺧﻠﻮ ﻣﻘﻌﺪي اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ د.
وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ود .ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ
اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،وﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺒﺎﺑﻪ.
 –2ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻷﻣﺔ:
وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (6ﻧﻈﺎﻣﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺐ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ،
وﻫﻮ اﻟﻌﺪد اﻟــﺬي ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (50ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﻪ ،وﻫــﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻣــﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ،وﻻ
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺳﻴﺎدة اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻜﻞ ﻋﺪد ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )(108
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﺑﻘﺎء ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﺧﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎص
ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )(84
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
 –3ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺆﺛﻢ ﺟﺰاﺋﻴﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ذﻟﻚ أن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،وﻋﻘﺎﺑﻬﻤﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ
ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺆﺛﻢ ﺟﺰاﺋﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻴﻪ.
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻌﺬر زال ﺑﺰواﻟﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺣﺎل
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻫــﺬا اﻻﻋــﻼن ،ﻋــﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗــﺪ ﻗﻀﺖ ﻓــﻲ أﺳـﺒــﺎب ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼن
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﻟـﺴـﻘــﻮط اﻟـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ ﻛــﺄﺛــﺮ ﺣـﺘـﻤــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺑﺈﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻓﻲ ﺗﺮاﺧﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،ﺑﻌﺪ زوال
ﻫﺬا اﻟﻌﺬر اﻣﺘﻨﺎع آﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻻ أﺣــﺪ أﻳــﺎ ﻛــﺎن ﺑﻤﺄﻣﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮاه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺧﻀﻮع اﻟﻨﺎس
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻗﺮر ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
 –4اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻮأ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻓﻲ اﻟــﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺨﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ
ﺑ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ )اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة  71ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر( ،رﻏ ـ ــﻢ اﻟـﺤـﻈــﺮ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (79ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن
إﻻ إذا أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (83ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻫﻮ
أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﻪ أوﻟﻮﻳﺔ أوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻨـﺎﻗﺸﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻒ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاره ﻓﻲ
ﺷﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﺑﻞ إن ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم
اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة واﻟﺘﻲ ﻳــﺆذن ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻼم داﺋﻤﺎ.
 - 5اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
وﻳﺤﻀﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻼﺳﺘﻬﺪاء ﺑﻪ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ً
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣـﻜــﺎﻣــﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓــﻮات اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﻘﻀﻲ
ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻛــﻢ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع اﻷﺻ ـﻠــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوح ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ،وﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أن ﺗــﺮﺟــﺊ اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺻﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺨﺼﻮم أوﺟﻪ
ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ ودﻓﺎﻋﻬﻢ ،وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺛﻤﺮة ﻧﺎﺿﺠﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ،وﻗﻀﺎءه ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ
أﻋـﻤــﺎل أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻤــﺎدة ) (84ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،واﻋ ــﻼن ﺧﻠﻮ
اﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻫﻮ
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓــﻮات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻌﺪم ﺗﻌﻄﻴﻞ أي
ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة
اﻷﻣ ــﺔ ،ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟـﻌــﺎﺟــﻞ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌﻮار اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻘﺮر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  95و 16ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺣﺪودﻫﺎ وﻣﺪاﻫﺎ
أوﻻ :ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺳﻴﺎدة
اﻷﻣﺔ
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر
ً
أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻸﻣﺔ ،ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وأن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ،وﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ــﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﺧﻀﻮع اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وأن
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺴﻨﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻌﺪﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وﻫﻮ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وﻗ ــﺪ ﻋـﺒــﺮ ﻋــﻦ ذﻟ ــﻚ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر ﻧــﺎﺛــﺎن ﺑ ــﺮاون ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻋـﻤـﻴــﺪ ﻛـﻠـﻴــﺔ آﻟ ـﻴ ــﻮت ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
ﺟ ــﻮرج واﺷـﻨـﻄــﻦ أﺻ ــﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺣــﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ ان
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ،وأن اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،وأن اﻟﻔﻜﺮة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻴﻮد دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺪوة
أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ  8ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
 1996ﺗﺤﺖ »ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
وﺧ ـﻀــﻮع اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟـﻤـﺒــﺪأ ﺳـﻴــﺎدة
اﻟﺪﺳﺘﻮر أﺻــﻞ ﻣﻘﺮر وﺣﻜﻢ ﻻزم ﻟﻜﻞ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ً
ً
ﺳﻠﻴﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ ،وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ،اﻟﻨﺰول
ﻋﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺒﺎدﺋﻪ واﻟﺘﺰام ﺣﺪوده وﻗﻴﻮده،
ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ أو ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ ﺷﺎب ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
وﻋﻠﻰ أن »ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ« وﻋﻠﻰ
أن »ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻨﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﺴﺘﺠﻠﻲ
ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري
رﻗﺎﺑﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ:

اﻷﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻻ
ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
اﻟﻘﺼﻮى

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻟــﺬﻟــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ،
ﻗﺪ اﻗﺤﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرب اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺬي ﺗﺨﺸﺎه أي رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺮاع
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻟﻬﺬا ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ان
ﺗﻘﻴﺪ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ارﺳﺘﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻴﺎق ﻗﻴﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ:

اﻟﻘﻴﺪ اﻷول  -ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ...ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ،أي ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻣﺮا
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ،ﺑﺄن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻻزﻣــﺎ وﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺺ

اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ )ﺟﻠﺴﺔ  1998/7/11ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ
 5ﻟﺴﻨﺔ .(1998
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺿــﺮورة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة ) (16ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻟﺼﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻬﺎك ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
وﻛ ـ ــﺎن أﻣ ـ ــﺎم اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻹﺻ ـ ــﻼح اﻟ ـﺨ ـﻄــﺄ اﻟ ـ ــﺬي وﻗــﻊ
ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺑــﺮﻓــﺾ اﺳـﻘــﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻹﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻄﻌﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻤﻘﺎم أﻣﺎﻣﻬﺎ ،واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ،وﻛﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ واﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑــﺎﻻﻣـﺘـﻨــﺎع ﻋــﻦ إﻋ ــﻼن ﺧﻠﻮ ﻣﻘﻌﺪي اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻛﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة ) (84ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺎ ﻹﺑ ـﻄ ــﺎل
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ،وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻧﻪ
إذا اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻲ وﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ً
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،وﻳﻨﺄى ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض،
ً
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ أﻗﻞ ﻇﻬﻮرا ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ً
ً
واﻷﺻﻮل اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺎ وروﺣﺎ ،إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺪأ
ﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺟﻠﺴﺔ  2009/10/28واﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ
 20ﻟﺴﻨﺔ  22ﻟﺴﻨﺔ .(2009
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا ﻳـ ـﻘ ــﻮل أول رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ
)اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ( ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺣــﻮم اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺑــﺪوي
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻮدة إﻧﻪ »اذا أﻣﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ وﺟﻪ ،وﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
ﻣﺎداﻣﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ،دون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎرع« )ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ(.
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك أﻣ ــﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻤــﻮﻗــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻄﻌﻦ
اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة رأﻳﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎزﻋﺎ إﺳﻘﺎط
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻘﺪ
وﻗﺮ ﻓﻲ ذﻫﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ) (29ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
) (31ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻫﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﺎدة )(16
ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،واﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء.
أي أن ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،وأن
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ،
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ) (31ﻋﻀﻮا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء واﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،إﻻ
أن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ) (16ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪﻳﻦ وﻫﻤﺎ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺬ ﺻﺪوره وﺗﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،وأن
ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

ﺧﺎﺗﻤﺔ

اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻳﺤﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة )(181
ﺗﻌﻄﻴﻞ أي
ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ

وﻟـﻌــﻞ أﻓـﻀــﻞ ﻣــﺎ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑــﻪ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻫــﻮ أﺣــﺪ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎءﻫﺎ ،وﻫﻮ
أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ذات ﻃــﺎﺑــﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺠﺮد ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺄن »ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
وﻇﻴﻔﺘﻪ ،واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ،أو ﻓﻲ إﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻟـﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ،إﻻ وﻇـﻴـﻔــﺔ ﻓﻨﻴﺔ ذات ﻃــﺎﺑــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣـﺠــﺮد،
ً
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﺤﺺ

دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري«.
)ﺟﻠﺴﺔ  3 –1986 /6 /15ﻟﺴﻨﺔ  86ﺗﻔﺴﻴﺮ دﺳﺘﻮري(.
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن
اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ رأﻳ ـﻨــﺎ ﺑ ــﺄن ﻋ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﻨــﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻮق ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ،وإن ﺣﻤﻠﺖ ﻗﻀﺎء آﺧﺮ ﻫﻮ ﺑﻄﻼن
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  30أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ
إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،وﺧﻠﻮ ﻣﻘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﺧﻠﻮ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻤﻘﻌﺪﻳﻦ.
ً
ً
وﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،وﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﺎ ﺗﺒﺎﺷﺮه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ
ﻳﻨﻔﻲ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﺴﺘﺠﻠﻲ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴــﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ
وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
وﻓﺮض ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﻠﻂ
ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ،ﻓﻴﻔﺮض اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻴﺎ وﻏﺎﻳﺎت
وﻣﺮام ،وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ٍ
ﻓﻴﻪ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدئ ،وﻫــﻲ أﻣ ــﻮر ﻧﺴﺒﻴﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ.
وﻳــﺮى د .أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل أﺑﻮاﻟﻤﺠﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣــﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أن ﺗﺘﻨﺎول
ً
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻔﻞ ﻧـﺼــﻮص اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر أﻧــﻮاﻋــﺎ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ أﻣـ ــﻮر ﺗـﺘـﺼــﻞ أوﺛـ ــﻖ اﺗ ـﺼ ــﺎل ﺑﻘﻴﻢ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﺒــﺪو ﺗـﻌــﺮض اﻟـﻘـﻀــﺎء اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري
ﻟﻬﺎ -ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮه -ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻗﺘﺤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺠﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻬﺎ– ﻓﻲ
ذﻟﻚ– اﻟﻘﻀﺎء) .ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮ ﻟﻪ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷﻫــﺮام ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(.
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﻠﺠﺄ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ واﻟﻤﺜﻞ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﻼج ﺧﻠﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاء إﻟﻰ أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﻼج ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاءم واﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺪاري
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي
أﺻــﺪرﺗــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺒﺪاري ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺠﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ
ﻟـﻠــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻫ ــﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،ﻷن اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺧﻼ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻓﺄﻫﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺄوﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺘﻼﻓﻮا ﺧﻄﺄ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﺖ
ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺪاري ،دون أن ﺗﻠﺘﻔﺖ
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ
إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،وﻫﻮ أن اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺗﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ »إﺟـ ــﺮام ﻓﻲ
إﺟﺮام« ،إذ ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻄﻪ ﻓﻲ زراﺋﺐ اﻟﺨﻴﻞ وﻳﻘﺺ ﺷﺎرﺑﻪ،
وﻣــﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻫﺘﻚ ﻋﺮض.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ »إن ﻣﻦ أوذي
واﻫﺘﻴﺞ ﻇﻠﻤﺎ وﻃﻐﻴﺎﻧﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﺠﺪد إﻳﻘﺎع
ﻫﺬا اﻷذى اﻟﻔﻈﻴﻊ ﺑﻪ -ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ إذا اﺗﺠﻬﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻰ
ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺬﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺠــﺮم ﻣــﻮﺗــﻮرة ﻣﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺰﻋﺠﺔ واﺟﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن واﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺗﻮرة
اﻟﻤﻨﺰﻋﺠﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﺋﺠﺔ أﺑﺪا ﻻ ﻳﺪع اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ
ﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺼﺮ واﻟﺴﻜﻮت ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ -ﻫﺎدﺋﺎ
ﻣﺘﺰﻧﺎ وﻣﺘﺮوﻳﺎ -ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻹرادة ﻣﻦ اﻷﻏــﺮاض
اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﺸﻘﺎﺋﻬﺎ«.
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺪاء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي وﺟﻬﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة
ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ،وﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪره ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺆاد اﻟﺬي اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻨﺪاء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺧﻔﻒ
اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻟﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة.
واﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻨ ــﺪاء اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ أن
ﺗـﺘـﺠـﻨــﺐ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻋ ــﻦ اﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﻬــﺎ ﺑـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ اﻟـﺤـﻜــﻢ
وإﻟﻐﺎﺋﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام
واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
أو اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻗــﺪ ﺣﺠﺒﺖ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ــﺔ ﺑــﺮﻓــﺾ إﺳـﻘــﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟـﻤــﺬﻛــﻮرﻳــﻦ،
أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة )(16
ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎ ﺑ ـﺤــﺪود وﻻﻳـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ
رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أن ﺗﻘﺮن ﺣﻜﻤﻬﺎ أو ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ
ﻟﻠﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ.
وﻣــﺎ ﻛــﺎن أﻏﻨﺎه اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة ) (16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺼﻠﺖ
ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻋﻼن ﺧﻠﻮ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ ،وﻫﻮ
ً
ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﺪا
اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ.

٩
»ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« ١١٠٠ :ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4009اﻻﺛﻨﻴﻦ  7ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  /ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

اﻟﺴﺠﺎري ﻟـ دلبلا :.ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وإﻛﺴﺎﺑﻬﻦ ﻣﻬﺎرات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل وﻣﺪﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
"ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ ـ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ﻟﻮﻟﻮة اﻟﺴﺠﺎري ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﺠﺎري ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗﺠﺎوز  ١١٠٠ﻣﻮزﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ 6
ﺗﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻮزﻋﺔ
َ
ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﻲ
»اﻟﺪراﺳﺎت
اﻹدارﻳﺔ«
و»اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ«

• م ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ال ـت ــي
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ ﻃﻠﺒﺎت
اﻻﻟﺘﺤﺎق؟
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ إدارة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺒــﺪأ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻓﻲ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻤ ــﺖ اﺗ ــﺎﺣ ــﺔ
ا ﻟـﻔــﺮ ﺻــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 8
اﺳﺎﺑﻴﻊ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮم اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻗ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت.
• ما التخصصات التي توفرها
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ؟
ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟ ـﻜـﻠـﻴــﺔ ﺑـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
إﻳ ـﺠــﺎد ﻓ ــﺮص ﻋـﻤــﻞ ﻋـﻨــﺪ اﻟـﺘـﺨــﺮج،
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  6ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺑﻴﻦ
ﻗﺴﻤﻴﻦ ،أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ،
وﻳﻀﻢ إدارة اﻷﻋـﻤــﺎل ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ )ﺑـ ـﻨ ــﻮك(،
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ١٦ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وإﻛﺴﺎﺑﻬﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ  ٦ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﺘﻮزع ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،أوﻟﻬﻤﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻳﻀﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﻳﻀﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻐﺮاﻓﻴﻜﻲ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺪﻳﻜﻮر ،واﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس.
وﻳ ـ ـﻀـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻐ ــﺮاﻓ ـﻴ ـﻜ ــﻲ،
وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ،
واﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ــﻲ واﻟ ــﺪﻳ ـﻜ ــﻮر،
واﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس.

ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻨﻮن
• مــا أك ـثــر الـتـخـصـصــات الــذي
ً
ﺗﺮون ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت؟
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎﺗـﻨــﺎ ﻣـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺨﺼﺼﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﻲ واﻟ ــﺪﻳـ ـﻜ ــﻮر
واﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻟـﻐــﺮاﻓـﻴـﻜــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮان
ﻣﻦ أﻫــﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪون ﻓﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻓ ــﺮ ﺗـﺨـﺼــﺺ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪﻳﻜﻮر ،ﻛﻤﺎ
ً
ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﻋـ ــﺪدا ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻨﻮن ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ دراﺳــﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ دراﺳﺘﻬﻦ ﻓﻲ

اﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
ا ﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ New York Film
 ،Academyوﻫ ــﻲ ﻣــﻦ أرﻗ ــﻰ وأﻫــﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﺮف
ً
ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ.
• تـخـصــص الـبـنــوك جــديــد في
اﻟﻜﻮﻳﺖ ...ﻓﻤﺎ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ؟
ﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﻦ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻻدارﻳ ـ ـ ــﺔ وﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻳﻤﻴﺰ
اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك وﻫﻮ
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ اﻫـ ــﻢ واﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻣـﻌـﻈــﻢ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
ﻫــﻮ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮم ،ﻛـﻤــﺎ ان ﻗﺴﻢ
اﻟ ــﺪارﺳ ــﺎت اﻻدارﻳـ ـ ــﺔ ﻳـﻌـﻤــﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻊ اﻛـﺒــﺮ اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻣــﻦ اﺟﻞ
ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﻓ ــﺮص ﺗــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺗﻨﺎ.
• حدثينا عــن خــريـجــات كلية
ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ؟
ﻧﺤﻦ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﺨﺮﻳﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﻠﻮاﺗﻲ
وﺻــﻞ ﻋــﺪدﻫــﻦ إﻟــﻰ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 1100
ﺧﺮﻳﺠﺔ ،وﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص ،ﻛﻤﺎ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ

»رﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ًاﻟﻌﺎﻟﻲ« ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻏﺪا
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪورة
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺔ ﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪول
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ

ﻟﻮﻟﻮة اﻟﺴﺠﺎري

اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﺑﻠﻮم
ﺳﻨﺘﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻦ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ  LOYACوإﻧﺠﺎز
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻨ ــﻮادي
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺷــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻛـ ـﻨ ــﺎدي ﻓ ــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺎﺑــﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﺷﺘﺮاﻛﻬﻦ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ
• كم مدة الدراسة في الكلية؟
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﺑﻠﻮم
ﻫــﻲ ﺳـﻨـﺘــﺎن ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﻓﺘﺮة
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
• فيما يخص حملة الثانوية
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺨـﺼــﺺ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ،
ﻣ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻴـﺤـﻬــﺎ
ﻟﻬﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ؟
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ
واﻻدﺑ ــﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎ
ﻋــﺪا ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ )ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮط أن

ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ »اﻟﻌﻠﻤﻲ«.
• هـ ــل ت ـس ـم ــح ال ـك ـل ـي ــة لـطـلـبــة
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧــﺮى ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻴﻬﺎ
وﻣﺎ ﺷﺮوط اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ؟
ﻧﻌﻢ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت
وﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت اﺧ ـ ـ ــﺮى ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺗــﻮﺟــﺪ
ﺷــﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ وﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
ﻳﺸﺘﺮط اﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ
اﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺎ )ﻓ ـﺼــﻞ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟـﻤـﻌــﺪل
اﻟ ـﺘــﺮاﻛ ـﻤــﻲ( ﻋ ــﺪا ذﻟ ــﻚ ﺗـﺘــﻢ ﻣـﻌــﺎدﻟــﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ﺑﺸﺮط
أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ”“C
أو أﻋﻠﻰ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪم أوراﻗﻬﺎ اﻟﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
• هل تخضع الطالبة الختبار
ﻗﺪرات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺘﻜﻢ؟
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺮﻏﺒﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺨﻀﻌﻦ
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﻠـﻐــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ ،وﻋ ـﻨــﺪ اﺟـﺘـﻴــﺎز
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻠﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم

ً
اﺟ ـﺘ ـﻴــﺎزه ﺗـﻌـﻄــﻰ اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﻓـﺼــﻮﻻ
ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
• م ــا ال ـش ـه ــادة ال ـت ــي تمنحها
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺗﻬﺎ؟
ﺗ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻬ ــﻦ ﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة اﻟـ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮم
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻲ ،وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ــﻦ ﺗ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﺔ
دراﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘـﻴــﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﺑ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻲ ﻓـ ــﺮع ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪ
واﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﻼت ﻫ ــﻦ
ﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وأﻳﻀﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻓ ــﻲ اي ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻨـﻈــﺎم
 ،2+2وﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻳﻀﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣــﻊ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ واﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل دراﺳ ـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ وﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋ ـﺠ ـﻤ ــﺎن
ﺑ ـ ـ ــﺎﻻ ﻣ ـ ـ ــﺎرات وNew York Film
 Academyﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ »ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﻓﻲ »ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ«

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻧـﻄــﻼق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻋـﺘـﻴــﺎدي ﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات
اﻟﻘﺪرات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  18اﻟﺠﺎري.
وأﺷﺎرت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﻴﻜﻮن  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ً
 20إﻟﻰ  21اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺺ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ ،وﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋـﻠــﻲ اﻟـﻤـﻀــﻒ،
واﻟﻮﻓﺪ اﻹﺷﺮاﻓﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ً
ﻏـ ــﺪا اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟ ـ ــ 10ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق اﻟﺮﻳﺠﻨﺴﻲ -ﻗﺎﻋﺔ ﺳﻬﺎم.

وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺴﺠﺎري أن »ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻨﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟﺪﻳﻜﻮر واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ«.
ً
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ،وإﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮرﺷﺔ

ﻧ ـﻈ ـﻤــﺖ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ــﻮﻛ ـﺴ ـﻬ ــﻞ -اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ورﺷـ ـ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ
ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﺮح ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أول ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻓﻲ » «Ooredooﻃﻼل ﺑﻴﺪس ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ د .أرزو ﺣﺮاف ،وﻧﻴﻞ رﻳﻜﺎردز ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
وﻗ ــﺎل ﺑ ـﻴــﺪس »ﻗ ــﻒ واﻧ ـﻈــﺮ ﻟـﻤــﺎ ﺣــﻮﻟــﻚ ﻣــﻦ أدوات
وأﺷ ـﻴــﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓــﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋــﻼﻣــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ وﺗﻐﻠﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ،وأﺻﺒﺢ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻏﺎﻳﺔ وﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ«.
وﻧ ــﺎﻗ ــﺶ ﺑ ـﻴ ــﺪس ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﻛ ـﻴ ــﻒ ﻳ ـﺘــﻢ ﺑ ـﻨ ــﺎؤﻫ ــﺎ؟ وﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻒ وراء
اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ،ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.
وﻓ ـﺘ ـﺤــﺖ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺿــﺮة ﺣـﻠـﻘــﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
ﺑ ــﺈدارة ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أول إﻋﻼﻧﺎت
ﻓﻲ » ،«Ooreedooواﺳﺘﻤﺘﻌﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وذﻛـ ــﺮت ﺳــﻮﻧـﻴــﺎ ﺟ ـﻤــﻮل ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻓﻲ
»ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ -اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،أن »ﻋﺮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
ا ﻟ ــﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ إدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻟﺘﺘﻼء م ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ً
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻬﻦ«.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ »ﻧ ـﺸ ـﻜ ــﺮ ﻃـ ــﻼل ﺑـ ـﻴ ــﺪس وOoreedoo
ﻟﺘﺤﻔﻴﺬﻫﻤﺎ وإﻋـﻄــﺎﺋـﻬـﻤــﺎ ﻟﻤﺴﺔ واﻗـﻌـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﺑ ـﻬــﺪف إﺛ ــﺮاء
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻜﺎك
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮات ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ
ً
ﺳﺒﺎﻗﺔ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت،
وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»راﺑﻄﺔ  «GUSTﻟـ ﱡ:.
ﻋﻮدة »اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺸﻌﺐ«
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ أﻣ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺳ ــﺮ راﺑ ـﻄــﺔ
ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
وا ﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮ ﻟ ــﻮ ﺟـ ـﻴ ــﺎ )،(GUST
ﻫﻨﻮف اﻟﻤﺨﻠﺪ ،ﻋﻦ ﻋﻮدة ﻧﻈﺎم
اﻻﺳـ ﱡﺘـﺜـﻨــﺎء ات )(exceptions
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن »ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﻈــﺎم
ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ إﻋﺎدﺗﻪ«.
ﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ــﻼل اﻧـ ـﻄ ــﻼق
اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ،
أﻣـ ــﺲ ،وﺳ ــﻂ ﺣ ـﻀ ــﻮر ﻛﺜﻴﻒ
ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ واﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ،دون
أي ﻣﺸﺎﻛﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺨﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
ﻋﻮدة ﱡاﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟــﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻤـﻐـﻠـﻘــﺔ ﺧـﻄــﻮة
ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع
إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ات ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺳـﺒــﻞ ا ﻟــﺮا ﺣــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻠ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ أن
ا ﻟ ـ ــﺮا ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺧ ــﺎ ﻃـ ـﺒ ــﺖ اﻹدارة
اﻟـ ﱡﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ﻟـﻔـﺘــﺢ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ــﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ،
وﺗ ـﻤــﺖ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﻌــﺪد ﻣﻦ
ُاﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻔﺘﺢ
ﺷﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن ا ﻟ ـ ـ ــﺮا ﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ
ﺳﺘﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ
ﻓــﻲ ﺑﻬﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وإرﺷﺎدﻫﻢ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل

ﻫﻨﻮف اﻟﻤﺨﻠﺪ

ﺟﺪاوﻟﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠ ـ ــﺪ أن
اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺟ ــﺎﻫ ــﺪة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻹﻧ ـﺠــﺎزات
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻃــﻮال اﻟﺴﻨﻮات
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
وا ﻟـﺨـﻄــﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺮﺟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ارض اﻟــﻮاﻗــﻊ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات،
ﻓــﺎﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد وﺗ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ
اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﻮف ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :محطات وعبر...
فتأمل
أحمد باقر
ً
* أصدر  13نائبا بيانا ّبينوا فيه رأيهم وموقفهم من حكم المحكمة
الدستورية القاضي بإسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش،
وذكرني هذا البيان بذلك البيان الذي أصدرته مجموعة من النواب على
إثر حكم "الدستورية" بشأن المجلس المبطل األول ،وكال الحكمين كان
ً
متوقعا من قبل الخبراء الدستوريين ،ومثل الحكم األول ال أرى أي فائدة
أو حكمة في مواجهة الحكم الثاني ،فالتصدي لألحكام الدستورية أضاع
الكثير من الجهد والعمل الوطني ،لذلك أرى أن ينبري النواب من خالل
سلطاتهم الهائلة للفساد وللقوانين السيئة ،وأال يضيعوا وقتهم وجهدهم
فيما ال طائل وال نتيجة وراءه.
* في مقالتي األخـيــرة طالبت وزارة الخارجية والمالية وصندوق
التنمية بكشف كل ما يتعلق بالهبات والقروض واإليداعات الخارجية،
وكتبت أن على هذه الجهات أن توضح حجم هذه المصروفات وكلفتها
مع مقارنتها بما يصرف سنويا في بند الرواتب والدعومات والخدمات
الداخلية ،وذلك ألن جهات كثيرة داخل مجلس األمة وفي وسائل التواصل
ً
ً
تعمل لـيــا ون ـه ــارا مــن أج ــل تحريض الـمــواطــن بنشر معلومات غير
صحيحة أو مبالغ فيها بخصوص هذه األمور.
ولكن حتى لحظة كتابة هذه المقالة لم نسمع أو نقرأ أي توضيح أو
رد من الجهات الحكومية حول ما ينشر عن الهبات والقروض واإليداعات
الخارجية مما أدى إلى انتشارها وتركزها عند العامة ،وال أدري كيف
يمكن ألي حكومة أن تعمل وتسوق برامجها وقوانينها دون غطاء إعالمي
ميسر وواضح للشعب بأكمله ،ومازلنا باالنتظار.
ً
* قبل أيام نشرت جريدة "الجريدة" خبرا جاء فيه أن  700كاهن أميركي
ً
تحرشوا جنسيا باألطفال ،ووجهت المدعية العامة لوالية إلينوي تهمة
ً
ً
االعتداء الجنسي لـ 185كاهنا مسيحيا ،وينتظر أن تتسع الئحة االتهام
لتشمل  500آخرين .ورغم انتشار الخبر في عدة وسائل إعالمية عربية
وأجنبية لم يتهم أحد الدين المسيحي بأنه دين فسوق وفجور ولم تتم
محاصرة األديــرة والكنائس أو تفتيشها ،في حين يكفي عمل إرهابي
يقوم بــه عــدد مـحــدود مــن المسلمين التـهــام الــديــن اإلســامــي الحنيف
بــاإلرهــاب ،وبالتالي تخصع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية
للمتابعة والتفتيش .هذا الخبر وغيره الكثير من األخبار تستحق التأمل
مع مقارنتها باألخبار التي تثير الكراهية والعنصرية ضد المسلمين
في العالم ،فلنتأمل.
* يبلغ حجم الـقــروض نحو  13مليار ديـنــار ،وإذا قامت الحكومة
بشرائها أو دفعها من المال العام فسوف يستفيد بعض المقترضين
 100ألف دينار ،ويستفيد آخرون  50أو 30أو 10آالف من الدنانير ،وكثير
ً
من أبناء الشعب لن يستفيد فلسا واحــدا من المال العام ألنه إما كان
قد سدد قرضة أو أنه لم يقترض ،ولكن لو تم توزيع هذا المبلغ على
الكويتيين كلهم بالتساوي ألصبح نصيب كل فرد كويتي مبلغ  10آالف
دينار .إنها العدالة فتأمل.
* خبر طريف ومهم نشرته "الـقـبــس" االقتصادية يـقــول" :المطاعم
المؤسسة في خمس سنوات في الكويت أكثر مما تأسس في  52سنة"،
وكعادتنا في الديوانية رحنا نحلل هذا الخبر ،فمنا من قال هذا مؤسف
ألن هذا داللــة على عدم اإلقبال على مشروعات أكثر أهمية ،وقــال آخر
أكيد معظمها سيتوقف بعد سنة أو سنتين ،وقــال ثالث :راح تمتلئ
البلد بالعمالة األجنبية ،وقال رابع هذا يدل على حبنا لألكل في الخارج
متأثرين بالغرب ،أما أنا فقلت كل هذه اآلراء قد تصدق أو تخطئ ولكنها
داللة على كثرة الخير في الكويت على عكس من يقول إن الشعب فقير
ومحروم وضاقت عليه المعيشة.
والله يوفق جميع أصحاب المطاعم وكل األكيلة ...فتأمل.

ةديرجلا

•
العدد  /4009االثنين  7يناير 2019م  /غرة جمادى األولى 1440هـ

opinion@aljarida●com
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د .خولة مطر

العزوة ...تلك التي كانت *
كما هناك حياة للروح والنفس ،يبدو أن
للكلمات حيوات أيضا ،فبعض الكلمات التي
ً
كانت جزء ا من طفولة هي األخرى تبعثرت
على رمال العمر لم تعد من المفردات التي
ً
تسمعها إال نادرا عند البعض الذي يتصور
أنــه مهما تغيرت طقوس الحياة وتحولت
ً
األزمـ ـ ـ ـ ــان س ـي ـب ـق ــى هـ ــو ق ــابـ ـض ــا عـ ـل ــى تـلــك
اللحظات والكلمات والتقاليد وكأنه يقول لو
ً
انتهت فحتما أنتهي أنا وأجيال من بعدي.
في الذاكرة أو في زواياها تختزن بعض
ّ
فالبد من السؤال :أين أصبحت هذه
المفردات
التي قلنا إنها أســاس راســخ لمجتمعاتنا
مثل الـعــزوة والـنـخــوة والشهامة والكرامة
والنبل والكرم؟ تبقى العزوة األكثر إلحاحا
كلما ســرحــت ال ــذاك ــرة فــي دهــالـيــز الـتــاريــخ
الشفهي للمجموعة .كان يقال فالن عزوتي
أو فالنة عــزوة رغــم أن األكثر هو أن الرجل
هو عزوة العائلة من أقارب أو حتى جيران
ً
ومعارف في مجتمع لسنوات لم يكن قادرا
على االعتراف بدور نسائه في إدارة عائالت
بأكملها.
ولــم تكن الـعــزوة مرتبطة بقرابة عائلية
أو صلة دم ،بل حتى بالعائالت المقيمة في
"الفريج" نفسه (الحي) ،أو حتى المجموعة
ال ـتــي تـعـمــل فــي الـمـهـنــة نفسها أو الـمـكــان
نفسه أو المجموعة التي قــررت أن تجتمع
تحت رايــة هدف معين أو موقف اجتماعي
أو ثقافي أو سياسي أو حتى أخالقي مثل
جمعية الـشـفــافـيــة ،أو تـلــك الـتــي تـقــف ضد
ال ـف ـس ــاد أو ح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ،أو ات ـحــاد
طـلـبــة أو الـجـمـعـيــات الـنـســائـيــة وغ ـيــرهــا...
تلك المجموعات التي ا عـتــرف العالم على
تسميتها جمعيات المجتمع المدني أو النفع

العام ،وهي بذلك على الجهة األخرى من تلك
المرتبطة بالحكومات المحلية أو الخارجية!!
المثير أن حتى أبسط التجمعات تخلت
عن مفاهيمها المرتبطة جميعا تحت راية
ال ـت ـضــامــن وال ـم ـع ــاض ــدة ،وأص ـب ــح الـشـعــار
"لـكــل مصلحته وم ــن بـعــده ال ـطــوفــان" ،رغــم
أن في الشعارات يتبارى الجميع في وضع
ً
األهداف المرتبطة بخدمة اإلنسان طفال كان
ً
ً
ً
ً
أم امرأة ،مواطنا أو وافدا ،مقيما أو زائرا ،كل
العبارات المرصوصة بعناية والمستحدثة
ً
كثيرا والمكررة حد الملل والسماجة حتى
أن الكثير من النواب المحدثين والقادمين
الجدد إلى ركب العمل السياسي والتشريعي،
ي ــدخ ـل ــون م ـنــاص ـب ـهــم الـ ـج ــدي ــدة مسلحين
بكثير من هذه العبارات والمفردات المطاطة
والممسوخه كمسخ السياسة التي أصبحت
ً
مرتعا لكل من ال مهنة له!
تـ ـطـ ـف ــو الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوة مـ ـ ــع ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات
والـمـشــاهــدات ،تبحث عــن أحــد يستخدمها
بحق أو يـعــرف عمق معناها ،فــا تجد إال
ً
مزيدا من الزبد!! فذاك الذي غرد برأي يجر
إلــى التوقيف إن لــم يكن السجن ألي ــام ،وال
عــزوة له في أهــل مهنته ،بل ابتعد الجميع
ً
رب ـم ــا خ ــوف ــا ،وه ــو ال ـم ــرض الـمـنـتـشــر اآلن
في مجتمعات تخاف ظلها أو ربما تخاف
أشـبــاح النساء والــرجــال الحقيقيين الذين
رحلوا وكانوا هم عزوة الوطن.
ً
وأخـ ـ ــرى ق ــال ــت رأيـ ـ ــا ف ــي ال ــدي ــن والـ ـم ــرأة
فــاش ـت ـع ـلــت ال ـح ـم ــات ع ـل ـي ـهــا م ـل ـص ـقــة كــل
ال ـص ـف ــات ال ـس ـي ـئــة ،ولـ ــم ت ـت ـحــرك امـ ـ ــرأة وال
جمعية نسائية محلية أو إقليمية للدفاع
عنها ،فال عزوة لها وال عزاء!!
سـقـطــت الـ ـع ــزوة كــأخــوات ـهــا ب ـيــن تــاطــم

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب
أمـ ـ ــواج ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـســري ـعــة لـمـجـتـمـعــات
هشة كالبسكويت ،انتقلت إ لــى الصفحات
الـصـفــراء فــي الكتب المركونة على األرفــف
الكثيرون
يعلوها الغبار فــي حين حولها
ّ
م ـح ـل ـقــون حـ ــول م ـج ـلــس ع ــام ــر ب ـكــل م ــا لــذ
و ط ــاب و ه ــم جميعا ملتصقون بهواتفهم
الــذك ـيــة يـبـحـثــون ع ــن خ ـبــر ه ـنــا أو حــديــث
ً
أو فضيحة هـنــاك ،ثــم يــرشـفــون بعضا من
ّ
الشاي المسكر وهم يرددون "الحيطان لها
آذان يا شباب وشابات" ،أو "ابعد عن الشر
وغني له" ،أو حتى يبرروا ألنفسهم خوفهم
وعـجــزهــم وتخليهم عــن كــل مــا هــو جميل
بهذا المجتمع ،وما يلبثون أن يعودوا إلى
ش ــاش ــات هــوات ـف ـهــم بـحـثــا ع ــن خ ـبــر جــديــد
يتسلون بــه بعض الــوقــت ثــم يــرحـلــون إلى
خبر آخر أو أغنية أو رقصة أو!!...
و مــا دمنا فــي زحمة المتاحف العالمية
َ
فلم ال يفتتح أحدها ليتخصص فيما انتهى
وان ـقــرض مــن م ـفــردات وص ـفــات اجتماعية
وأخالقيات؟ أليست المتاحف أمكنة للتذكير
ً
بما كــان يمثل شكال من أشكال الحضارة؟
وأليست األخالق هي أساس كل الحضارات؟
بدال من التركيز على بعض تفاصيل الحياة
ال ـف ـل ـك ـلــوريــة ،ول ـ ـ َـم ال ي ـك ــون ه ـن ــاك متحف
للتاريخ الشفهي لهذا البلد أو هــذا الجزء
مــن تلك المنطقة؟ فأحد أهــم مــا يبقى بعد
ً
أن تــرحــل األرواح بـعـيــدا وبـعــد أن تنقرض
الكلمات وتنتهي أو تختفي معانيها من
تـضــاريــس أيــامـنــا ،هــو أن نحتفظ بـهــا في
ً
مـكــان مــا ربـمــا يــومــا مــا يتذكرها صغارنا
ً
كـمــا قــد ي ـتــذكــرون كـثـيــرا مــن الـجـمــال الــذي
كان وتالشى.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق المصرية"

لحظة الخليج التاريخية...
لنحافظ على توهجها

ً
تبعت إحدى الموظفات في أحد المتاجر دخوال إلى غرفة القياس
ألجــرب القطعة المرجوة ،أدخلتني السيدة المغربية اللطيفة بكل
ً
ترحيب إلى غرفة خالية ،والتي ما إن أغلقت بابها استعدادا للمهمة
ً
حـتــى تـعــالــت األص ـ ــوات خــارج ـهــا ص ـيــاحــا أقـلـقـنــي .أســرعــت ألملم
ً
حاجياتي خــروجــا مــن الغرفة لشعوري وكــأن "الخناقة" تخصني
بصورة من الصور ،وذلك الندالعها فور وصولي .ما إن فتحت الباب
حتى سمعت سيدة ترفع نبرة صوتها بغضب تجاه الموظفة بما
ً
ً
معناه أنها كانت هنا أوال وأن العاملة تعدتها بإدخالي للغرفة أوال،
"عـشــان أنــا بــدويــة يعني؟" ،قالتها السيدة المنقبة فيما أنــا مقبلة
ً
ُ
وقفت أنا خلفها معتذرة "لم نكن نعلم بوجودك
خروجا من الغرفة،
سيدتي ،أعتذر أنا إن تسببت بمشكلة" ،التفتت إلى السيدة بغضب
ً
ً
بدا مشوبا لوهلة بإحراج ليرتفع صوتها مجددا "شلون يعني ما
تعرف ،أنا جالسة هنا من فترة وهي أدخلتك مباشرة" .هنا تدخلت
الموظفة المغربية وقــد ارتسم غضب ناعم على وجهها "ليس من
شأني أن أسأل الجالسات عن سبب جلوسهن يا مدام ،لم أكن أعرف
ً
أنك تنتظرين الغرفة" .بدأ صوت الغاضبة يرتفع مجددا مما دفعني
ً
ألخذ الموظفة من يدها ابتعادا عن المكان .طلبت منها أن تحاسبني
على القطعة وأنا أعتذر عن المشكلة ،في حين هي تغتصب ابتسامة
مطلوبة منها وتطمئنني أن األمور بخير .ناولتها كرتي الشخصي
ً
وطلبت منها أن تخابرني في حــال احتاجت شيئا أو تسببت لها
السيدة الغاضبة بأي مشكلة ،أكدت لي أن األمور طيبة وأن ال داعي
ً
للقلق .واضح جدا أن األمور ليست بخير وأن هناك كل داع للقلق.
خـطــر لــي أن أع ــود للسيدة الـغــاضـبــة ،أن أوبـخـهــا عـلــى كلمتها،
لماذا اعتقدت أن بداوتها سبب في إهمالها؟ َ
ولم لم يخطر في بالها
أنني قد أكون أقلية مقموعة كذلك؟ فجأة بزغت المعضلة واضحة
في مخيلتي ،توهجت الفكرة القبيحة لتمنعني من العودة للسيدة
الغاضبة ،ولتشعرني بالتعاطف معها وبالخوف من مخاوفها ذاتها.
ً
إنه التمييز المزروع بيننا ،الذي نعتقد أننا نعانيه جميعا ،والذي
بسببه نؤمن أن اآلخر له حظوظ أكبر من حظوظنا وله نصيب حتى
في حقوقنا .كلنا ،تبين لي في تلك اللحظة ،نعاني الفوبيا ذاتها،
كلنا مقتنعون ببساطة أننا مقموعون .ما الذي دفع بهذه السيدة ألن
ً
تعتقد بداوتها سببا في تقديمي عليها؟ ال بد وأن لها تجربة ،البد
ً
وأن مشاعرها قد جرحت ذات يوم ،أن نفسها عانت تمييزا ،أن قلبها
ً
تعرض لكسر ،وقد أتى أصلها ليؤخر لها فرصة أو يهضم لها حقا،
ومن منا لم يتعرض لتجربة كهذه ،لجرح كهذا أو معاناة أو كسر؟
إنها مــؤامــرة العصر ،أن نستشعر جميعنا ،كل فــرد فينا ،التمييز
ضدنا ،أن نعيش باستمرار في ألم الشعور بالتمييز ووجل الشعور
بضياع الحقوق ،لماذا نعاني كلنا المشاعر ذاتها؟ من بثها فينا
ً
ً
ورسخها بيننا وثبتها اعتقادا راسخا في نفوسنا؟ ما أثر اإليمان
ّ
بهذه الفكرة علينا كمجتمع وعلى عالقاتنا فيه كأفراد؟ أي أمان ندعي
وكل منا يستشعر نفسه أقلية ،حقوقه ال ينالها إال بالصراخ ،مميزاته
ال يتحصلها إال بالواسطة؟
كم كان وضعا غريبا حين َح َصرت أصولنا المختلفة هذه السيدة
ً
وهي التي لربما ال تعرف شيئا ال عن بدو وال حضر،
المغربية بينناّ ،
ال عن شيعة وال سنة ،غاية هدفها أن تؤدي واجبها وتحقق صفقة
للمحل لربما ترفع من مدخولها الزهيد .لقد وقفت هذه العاملة ،دون
ذنب أو جريرة ،على "خط التماس" بين أصولنا ومفاهيمنا تجاه
وحول بعضنا البعض ،أصبحت هي في هذه اللحظة ضحية عقود،
ولربما قرون ،من العنصريات الغبية ،وأعتذر عن اللفظة التي ال يوجد
ما هو أنسب منها ،التي تجعلنا نقدم هذا على ذاك أو نعلي ذاك على
هــذا بسبب من أصــل أو طائفة أو ديــن أو انتماء ،حتى وصلنا إلى
هنا ،إلى خناقة على باب غرفة قياس اعتقدت خاللها السيدة ،لربما
غير ملومة إال على ارتفاع صوتها وقلة حصافة تصرفها ،أنها مميز
ضدها بسبب ملبسها الذي دلل على أصولها .أتنقل أنا بين سخافة
وضحالة الموقف وعمقه وخطورته ،فال أستشعر سوى خوف متدفق
من عمق هذا الخراب المدسوس في نفوسنا.

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

ً
في عام  1983صدر كتاب "الخليج ليس نفطا" لعالم االجتماع الدكتور
محمد الرميحي ،ليصحح االنطباع السائد عن الخليج بأنه مجرد بئر
بترولية ،وليؤكد أنه إنسان وأرض ،وحضارة وثقافة وتنمية ،واستشراف
وفي ديسمبر  2004كتب السفير عبدالله بشارة ،أول أمين عام
للمستقبلِ .
للتعاون ،يقول" :الخليج هو الجزء السليم الصحي في الجسم العربي"،
وذلك بمناسبة مرور ربع قرن على قيام مجلسه.
ً
ً
يستقبل الخليج اليوم عاما جديدا ،وقد مر على إنشاء مجلسه 38
ً
ً
عاما ،وعلى األزمة التي تكاد تعصف بكيانه ،عاما ونصف ،وال يزال الحل
ً
متعثرا ،فهل ال تزال تلك المقوالت صحيحة؟
تأتي اإلجابة ،من أستاذ العلوم السياسية ،الدكتور عبدالخالق عبدالله،
في كتابه المهم "لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر :كيف أصبحت
ست دول خليجية مركز الثقل العربي؟" ،2018 .الفارابي.
ً
ً
يأتي الكتاب معاكسا لسيناريوهات تصدع النموذج الخليجي ،معززا
ً
األمل في مستقبله ،مؤكدا أن الخليج يعيش لحظته التاريخية الفريدة،
ً
ً
ً
ً
ويقدم نموذجا تنمويا تنويريا رديفا للمشروع النهضوي العربي الذي
أخفق بعد تراجع الدور القيادي للدول العربية المركزية ،وصار يبعث من
الخليج ،وأصبحت دول خليجية صغيرة ،تتصرف كعمالق اقتصادي
وسياسي ومعرفي تؤثر في الكل العربي ،لها نفوذ يفوق نفوذ  16دولة
ً
عربية ،وثقل يوازي ثقلها جميعها .انتهى الزمن الذي كان فيه الخليج تابعا
ً
ً
ً
ً
منفعال بغيره ،وصار فاعال ومؤثرا ومتحكما بقدره ومصيره ومستقبله،
وفي طور
كان الخليج ينظر إليه ،في الماضي ،ككيانات هشة ومشتتة ِ
التكوين ،ال يسمع عنه ،وال يكترث لشأنه ،وال يهتم لدوره ومطالبه ،لكن
كل ذلك انتهى وبدون رجعة ،مع بروز لحظة الخليج.
كيف حصل هذا التحول؟ جاء هذا الصعود الخليجي ،تتويجا لنصف
قــرن من التراكم التنموي ،وأربـعــة عقود من العمل التعاوني المدعوم
بازدهار اقتصادي ،واستقرار سياسي ،في ظل شرعية تاريخية لنظم
وراث ـيــة ،تمكنت مــن التكيف مــع المستجدات ،واسـتـيـعــاب الـتـحــوالت،
وتجاوز التحديات والمخاطر بمرونة وثقة ،وعبر توظيف خالق لموارد ال
محدودة ،وقد ضاعف من ثقة القيادات الخليجية الشابة بقيادة المنطقة،
انفتاحها على العالم ،وإفادتها من فرص العولمة االستثمارية والمعرفية
والتقنية ،وبناء عالقات استراتيجية وشراكات دولية مع القوى العظمى
واالقتصادات الصاعدة .لم تعد الخليج ظاهرة نفطية ،فبعد استثمارات
ضخمة في التعليم والصحة ورفاهية اإلنسان والبنية التحتية ،أصبح
ً
الخليج قادرا على تجاوز الدولة الريعية ،ويملك أكبر االقتصادات العربية
وأكـثــرهــا حيوية ،وأكـبــر المحافظ الـسـيــاديــة ،وص ــار جــاذبــا للمواهب
والكفاءات والعقول ،يستقطب االستثمارات العالمية وأغنياء العالم،
بالجودة النوعية للحياة ،والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات
المتطورة .لقد تمكنت مدن خليجية من منافسة أكبر العواصم :الدوحة
تمكنت من الفوز باستضافة المونديال العالمي  ،2022ودبي نجحت في
استقطاب مهرجانات تجارية وثقافية دولية :إكسبو  ،2020وأبوظبي
استضافت المقر الدائم لمنظمة الطاقة المتجددة (إيرينا) ،واستضافة هذه
الفعاليات الكبرى لم تتم بالمال وحده ،بل إلى جانبه كانت الدبلوماسية
الخليجية النشطة ،والبيئة السياسية واالجتماعية المستقرة والجاذبة،
والقيادات السياسية الطموحة ،هذا النموذج الخليجي الناجح يجعلنا
نعيد النظر في مفاهيم الدول الصغيرة والكبيرة ومصادر قوتها ونفوذها.
اآلن ما التحديات؟ يذكر الكتاب  5تحديات ،أبرزها :التحدي السكاني
ً
المتمثل بغلبة العنصر الوافد على المواطن ،وهو وضع ال مثيل له عالميا،
والتحدي الديمقراطي :إذ ال توجد دولة خليجية مصنفة دولة حرة في
تقرير الحريات (بيت الحرية  )2017عدا الكويت المصنفة شبه الحرة،
وال يمكن بمثل هذا السجل ،أن تكون لحظة الخليج ملهمة .إن أكثر ما
يحتاج له الخليج اليوم ،جرعة كبيرة من الحرية والديمقراطية والمأسسة
والمشاركة الشعبية.
ً
ما مستقبل النموذج الخليجي؟ هناك  3سيناريوهات :األكثر اخضرارا
(معدل نمو مرتفع وتجاوز الخالفات) ،الخضراء (المعدل الراهن والحد
ً
األدنى من التعاون) ،األقل اخضرارا (ركود اقتصادي وتفاقم الخالفات).
ً
ختاما :يرى المؤلف أن مستقبل الخليج يكون أفضل إذا ازداد التعاون
الخليجي واقتنعت الحكومات باإلصالح السياسي ،وهذا حقيقة آمال
الخليجيين ،لكن مع تطاول األزمة على اللحظة الخليجية ،علينا التفكير:
* كاتب قطري
كيف نحافظ على توهجها!

سكوت سيمان*
ريكاردو هوسمان*

ترامب ال يعشق كيم إلى هذا الحد

وسريتها المؤذية
الصين ِ
للسرية مكانها في نظام الحكم،
لكنها ال مكان لها في التمويل الدولي
للقطاعات العامة ،وينبغي وضع نهاية
لهذا األسلوب قبل أن ُيحدث أضرارا
أكبر من تلك التي سببها بالفعل.
قــد تكون األس ــرار مــن بين أنفس مــا تمتلكه
ال ـح ـكــومــات ،ول ـعــل بـعــض أش ـهــر األم ـث ـلــة على
ذلك :حصان طروادة ،وشفرة إنيجما ،ومشروع
مانهاتن ،والهجمات المباغتة كالهجوم على
م ـي ـنــاء ب ـي ــرل هـ ــاربـ ــور ،وح ـ ــرب األيـ ـ ــام ال ـس ـتــة،
وحرب أكتوبر .لكن يصعب في بعض الحاالت
ال ـتــوف ـيــق ب ـيــن رغ ـب ــة ال ـح ـك ــوم ــات ف ــي ال ـســريــة
والمصلحة الوطنية ،بل قد تمثل تلك األســرار
أكثر التهديدات خـطــورة عليها ،وي ــزداد حجم
التهديد عندما تكون السرية مدفوعة بالمصالح
الوضيعة لحكومة أجنبية مـصــرة على بلوغ
مآربها.
من أمثلة ذلك :التمويل الصيني لمشروعات
الـتـنـمـيــة ال ــدول ـي ــة ،فـقــد أض ـحــت الـصـيــن العـبــا
جديدا ومهما في هذا المجال ،مبدئيا ،قد يمثل
ما تمتلكه الصين من مدخرات هائلة ،ودرايــة
بمشاريع البنية التحتية ،واستعداد لإلقراض،
فرصة عظيمة للدول النامية ،لكن لألسف نجد
ً
أن دوال م ـثــل بــاك ـس ـتــان وســريــان ـكــا وج ـنــوب
إفريقيا واألكوادور وفنزويال قد اعتادت التعلم
بالطريقة الصعبة (التجربة والخطأ) ،ومن ثم
فإن تمويل الصين للمشروعات التنموية يعطى
اقتصادات هذه الدول دفعة وطاقة وقتية لكنها
مليئة بالمفاسد ،حيث يتبعها عــوا قــب مالية
(وأحيانا سياسية) بغيضة.
عندما تصطدم الــدول بالتكاليف المتزايدة
للمشروعات وتحاول استيعاب ما حدث للخروج
من ُالورطة ،تجد أن الشروط المالية اللتزاماتها
قــد غـلـفــت تـعــاقــديــا بــال ـســريــة ،فـضــا عــن ذلــك،
تفرض العقود قيودا على قدرة المقترضين ،مثل
المشروعات المملوكة للدولة ،على كشف هذه
الشروط للحكومة ،ناهيك عن العامة.
وأقل ما يوصف به هذا الموقف دون مبالغة
أنه مؤسف ،ألن التحكم في تراكم الديون يعتبر
من أهم األشياء التي يمكن ألي حكومة فعلها
لمنع األزمات ،كما أنه يعد من أصعبها وأشقها،
وقد أحرزت دول كثيرة تقدما في مجال تعزيز
السياسات المالية بتبني قوانين للتمويل العام
ومـمــارســات تتعلق بــإعــداد الميزانيات بهدف
إبقاء العجز تحت السيطرة .وقد تعتقد أن هذا
يكفي للتحكم في تراكم الديون ،فعلى أي حال،
تشير مبادئ المحاسبة األساسية إلى أن دين
الغد هو دين اليوم فقط مضافا إليه العجز الذي
تحققه بين اليوم والغد ،وبالتالي إذا استطعت

الـتـحـكــم فــي الـعـجــز ،فستستطيع الـتـحـكــم في
نمو الدين.
ل ـي ــت األمـ ـ ــر ب ـه ــذه ال ـس ـه ــول ــة ،ف ـك ـمــا أوض ــح
أوج ــو بانيتسا أس ـتــاذ االقـتـصــاد فــي المعهد
العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف
ومشاركوه من الباحثين ،يبدو أن الدول النامية
تخالف مبادئ المتطابقات المحاسبية ،ألنه ال
يوجد عمليا ارتباط بين العجز وتطور الدين.
وال ـس ـب ــب ف ــي ذلـ ــك ت ـح ــول مـ ـص ــروف ــات كـثـيــرة
إلــى التزامات عامة دون المرور بعملية إعــداد
الميزانية مطلقا ،فكيف يحدث ذلك؟
ثمة طريقة مهمة للتمييز بين الدين الحكومي
وغير الحكومي تكمن في تحديد ما إذا كانت
ُ
التزامات الديون ستدفع من ضرائب مستقبلية
أو من تدفق نقدي مستقبلي من جانب المشروع
ال ــذي يـجــري تمويله بــالـقــرض ،لكن هــذا الحد
الفاصل للتمييز غالبا ما ُيطمس تماما بسبب
الضمانات ،سواء كانت صريحة أو ضمنية ،التي
تجبر الحكومة على إنقاذ المشروع بأثر رجعي
وتسديد الدين للدائن كليا أو جزئيا.
ويعد اإلقراض مقابل الصادرات المستقبلية
مــن الـمـمــارســات الـتــي اتبعتها كــل مــن الصين
وروسيا مؤخرا ،وذلك كما في حالة النفط في كل
من اإلكوادور وفنزويال ،وقد أتت هذه الترتيبات
بنكهتين :شنيعة وفوق التخيل.
تقوم النسخة الشنيعة على فكرة أن هذا الدين
ليس دينا في الحقيقة ،إنما مجرد شراء للنفط
مقدما .وذلــك ادعــاء سخيف ،ألن الــديــن هــو أي
التزام تأخذه على عاتقك اليوم لتلتزم بسداده
من عائداتك المستقبلية ،كما أنه ليس مجرد أي
دين قديم ،إنه دين مضمون بتدفق الصادرات
مستقبال ،مما يجعله دينا فوق الممتاز ،بل أكثر
امتيازا من الدين المستدان من الكيانات التي
تحتفظ بوضع ما يسمى بالدائنين المفضلين
كالبنك الــدولــي وصـنــدوق النقد الــدولــي ،فعدم
اعتباره دينا يعد شناعة واضحة.
لكن األمــر يتعدى إلــى ما هو أســوأ من ذلك،
ح ـيــث يـسـتـخــدم الـص ـي ـنـيــون صـ ـ ــادرات الـنـفــط
ك ـض ـمــان ل ــدي ــون ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ــي ال عــاقــة
لها بالنفط مثل ســد كــوكــا ك ــودو سنكلير في
اإلكوادور أو مشروع الصندوق الوطني للتنمية
فــي فـنــزويــا ،ال ــذي لــم يكشف عــن أي معلومة
بشأن ما حدث لقرض صيني بأكثر من  60مليار
ُ
دوالر أميركي .في هذه الحاالت ،ال تسدد قروض
المشروعات من العائدات المستقبلية للمشروع،
بــل مــن عــائــدات النفط المستقبلية التي كانت
الــدولــة تعتمد عليها لسداد جميع التزاماتها
المالية أو غيرها .نتيجة لذلك صارت عائدات
ُ
النفط تستخدم لإلنفاق على مشروعات لم تدعم
إنتاج النفط ولم تمر من خالل عملية الميزانية،
مما يسبب اضطرابا لالستقرار المالي لكل من
شركة النفط والحكومة.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ف ــإن مــا تفعله الـصـيــن من

إبقاء شروط التمويل سرا عن مجتمع مسؤول
باألساس ،وعن حكومة هذا المجتمع غالبا ،أمر
غير مقبول ويتجاوز كل المعايير ،بل إن شروط
إعــادة التفاوض هــي األخــرى ســريــة ،خشية أن
يستخدم المقترضون النتائج كسابقة.
ال أسـتـطـيــع أن أج ــد مـنـطـقــا ج ـيــدا أو حجة
مقبولة تبرر السرية في سياق االلتزامات المالية
العامة المتعلقة بالمصلحة العامة ،وهذا شيء
ينبغي للحكومات أال تـتـهــاون مـعــه ،ويعكس
اإلخ ـف ــاق فــي تـســريــب ش ــروط ه ــذه االل ـتــزامــات
الضخمة للعامة مدى ضعف المجتمع المدني
والصحافة في تلك الدول.
لكن هناك جهات أخرى تستطيع المساعدة،
إذ ينبغي لوكاالت التصنيف االئتماني المطالبة
برؤية عقود التمويل ،وفي حال رفض طلبها،
ينبغي أن تنعكس ضبابية مثل هذه الممارسات
فــي تصنيفاتها ،كـمــا ينبغي لـصـنــدوق النقد
الــدولــي وغيره من الدائنين متعددي األطــراف
ربط القروض بشرط االلتزام بمعايير الشفافية
الـتــي مــن شــأنـهــا أن تمنع ه ــذه ال ـســريــة .كذلك
يـنـبـغــي ل ـن ــادي ب ــاري ــس لـلــدائـنـيــن الـسـيــاديـيــن
الكبار أن يجعل الكشف عن نصوص اتفاقيات
الـقــروض الصينية أو الــروسـيــة شــرطــا إلعــادة
هيكلة الديون.
للسرية مكانها فــي نـظــام ا لـحـكــم ،لكنها ال
مكان لها في التمويل الدولي للقطاعات العامة،
ويـنـبـغــي وض ــع نـهــايــة ل ـهــذا األس ـل ــوب قـبــل أن
ُيحدث أضرارا أكبر من تلك التي سببها بالفعل.
*وزير التخطيط األسبق في فنزويال،
وكبير االقتصاديين في بنك التنمية األميركي
سابقا ،ويشغل حاليا منصب مدير مركز
التنمية الدولية في جامعة هارفارد ،وأستاذ
االقتصاد في كلية كنيدي بذات الجامعة.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

الصينيون
يستخدمون صادرات
النفط كضمان لديون
المشروعات التي
ال عالقة لها بالنفط
مثل سد كوكا كودو
سنكلير في اإلكوادور

صحيح أن تــرامــب أعـلــن فــي عــام  2018أنــه والــزعـيــم الـكــوري
الشمالي كيم يونغ أون "وقعا في الحب" ،إال أن رغبة ترامب في
تخصيص الوقت والطاقة لتطوير هذه العالقة وتكثيف الجهود
ً
لنزع األسلحة النووية من كوريا الشمالية محدودة جــدا على
األرجح.
ال يعني هذا أن ترامب وكيم يتجهان إلى االنفصال القاسي
ال ــذي أج ــج ال ـخــوف مــن أن ال ـص ــراع الـعـسـكــري فــي شـمــال شــرق
ً
آسيا يقترب فــي األف ــق ،ستكون  2019سنة هــادئــة نسبيا على
ُ
األرج ــح وإن لــم تـخــل مــن تـبــادل الـخـطــابــات الغاضبة مــن حين
إلــى آخــر ،لكن هــذا يعني أن السنة الجديدة قد تمر من دون أن
ً
ً
تحقق الواليات المتحدة تقدما كبيرا في سعيها إلى إقناع كيم
بالتخلي عن أسلحته النووية وبــرامــج التنمية التي تدعمها،
نتيجة لــذ لــك ستبقى تلك المخاطر المزمنة قائمة بثبات في
المستقبل المنظور.
تراجع دافع ترامب إلنفاق مقدار كبير من رأس ماله السياسي
على محاولة زيادة الضغط على كيم بسبب عاملين رئيسين :قلة
ً
صبر ترامب نفسه وعــدم تركيز داعميه ومنتقديه نسبيا على
المسألة الكورية الشمالية في الواليات المتحدة.
وال نبالغ إن قلنا إن عملية ا لـتـفــاوض المضنية مــع خصم
ماكر مثل كوريا الشمالية بغية معالجة مهمة يحتاج إتمامها
إلى سنوات ال تتناسب مع شخصية ترامب أو مهاراته .صحيح
ً
أن ترامب ما زال تواقا إلى عقد قمم رفيعة الشأن مع كيم ،إال أنه
ً
أكثر اهتماما على األرجح باستغالل هذه اللقاءات الدورية لتقديم
ميلودراما مسلية وإظهار أن الوضع ما زال تحت سيطرته بدل
إنعاش السعي لنزع األسلحة النووية المتعطل اليوم.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ل ــم ن ـس ـمــع ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن أو
الــديـمـقــراطـيـيــن عــن كــوريــا الـشـمــالـيــة خ ــال حـمــات انـتـخــابــات
الكونغرس في منتصف الوالية في شهر نوفمبر ،كذلك كشفت
استطالعات الــرأي (وال عجب في ذلــك) أن معظم الناخبين من
اليمين وا لـيـســار يـعـطــون األو ل ــو ي ــة للمسائل المحلية لتحتل
السياسة الخارجية مرتبة ثانية.
ً
إذا ،في حين يواصل الكثير من خبراء كوريا الشمالية التحذير
من أن كيم يتالعب بترامب ويخدعه وأنــه ال ينوي التخلي عن
ترسانته النووية ،ثمة أصــوات بــارزة قليلة خــارج المؤسسات
الفكرية واألوس ــاط السياسية فــي العاصمة واشنطن تعارض
بشدة ادعاء ترامب أنه أرغم كيم على الرضوخ.
ولكن على الصعيد العام ،يبدو أن الوضع القائم يالئم كيم
بما أنه يمنحه الوقت والمساحة الضروريين ليواصل إعادة بناء
الروابط الدبلوماسية واالقتصادية مع كوريا الجنوبية ،والصين،
وعــدد كبير مــن ال ــدول األخ ــرى ،يسعى لزعزعة دعــم العقوبات،
ّ
ويحسن مقدراته العسكرية بصمت.
ال شك أن خطر انهيار المحادثات في عام  2019بين واشنطن
ً
وبيونغ يانغ يرتفع قليال إذا عززت تداعيات تحقيق مولر أو أي
خطر سياسي محلي كبير آخر دوافع ترامب إلى التصرف بتشدد
أكبر في الخارج بغية تحويل االنتباه عن مشاكله في الداخل.
إذا تطلعنا إلى مرحلة أبعد من المستقبل ،نرى أن عام 2020
ّ
قد يشكل سنة حرجة لكال الطرفين مع إطالق ترامب حملة إعادة
ً ُ
انتخابه بسرعتها القصوى ،ما يجعله أكثر حساسية وتأثرا بتهم
منتقديه بأن سياسته الكورية الشمالية قد أخفقت.
على نحو مماثل ،إذا ظن كيم أن رغبة ترامب في إبقاء التعاطي
ً
بين دولتيهما سلسا في سنة االنتخابات الدقيقة تجعله أكثر
عــرضــة لــاب ـتــزاز ،فــا شــك أن ه ــذا سيمتحن عــاقــة الـحــب التي
تجمعهما.
* «ذي هيل»
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.١٥٨

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٣٧٧

٤.٧٥٩

٢.٥٨٣ ٢.٨٨٣ ٣.٢٨٦

ً
 ٪٣.٢ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ  ١١ﺷﻬﺮا واﻟﻘﺮوض
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ  ٧٠٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٦.٣
ً
 ٤٢.٩ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺰﻳﺎدة  ٧٦٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

رﺻﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 2.43ﻣﻠﻴﺎر
ﺑﺘﺮاﺟﻊ %8.4

ارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻹﻳ ــﺪاﻋ ــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم  2018ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ  767ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ  42.90ﻣﻠﻴﺎر
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣ ــﻊ  42.13ﻣـﻠـﻴــﺎرا
ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  ،2017وﺑـﻠـﻐــﺖ
وداﺋـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص 36.62
ً
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  35.40ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ
وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
.%1.8
وﺷـ ـﻬ ــﺪت إﻳ ـ ــﺪاﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮارا ﻓ ــﻮق  6ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دﻳـﻨــﺎر

ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺬﺑﺬب
ﻣ ـﻌ ـﻘ ــﻮل إذ ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  6.6ﻣﻠﻴﺎرات،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ رﺻ ـﻴــﺪﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ  6.28ﻣﻠﻴﺎرات أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ
ً
 318ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق آﺧـ ــﺮ ،أﻇ ـﻬ ــﺮت وﻓ ــﺮة
اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ إﻟﻰ  1.04ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ 1.23
ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻼت

ً
اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﻧ ـﻤ ــﻮا
ً
ﻃـﻔـﻴـﻔــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ وﺻ ـﻔــﻪ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﻜــﻮم
واﻟﻬﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  3.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.146ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ 35.37
ً
ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017إﻟﻰ
ً
 36.51ﻣﻠﻴﺎرا ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻋﺎم .2018
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎق ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاز ،ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ
اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻼﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺴ ـ ـﻄـ ــﺔ
»اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ« وﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« :اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﺮط اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﺑ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮت ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻧـ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ إرﺳـ ـ ــﺎء
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻟ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﺳـﻔــﺎرات اﻟـﺒــﻼد اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺼ ــﺪر ﻧ ـﻔ ـﻄ ــﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻊ إن
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ

اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ اﺗ ـﺒ ــﺎع ﻋ ــﺪة ﻟ ــﻮاﺋ ــﺢ ﻣ ـﺤــﺪدة،
أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ
ً
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ إرﺳــﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت وﻣ ـﻘــﺎوﻟ ـﻴــﻦ ﻣـﺤــﺪدﻳــﻦ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت.
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎم اﻷول ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﻼء ة اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪم

»اﻟﺴﻜﺐ« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
»اﻟﺨﻴﺮ« وﻣﻤﺜﻠﻬﺎ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻷي ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ أو ﺗــﺮﺣـﻴــﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟــﻰ
آﺟﺎل ﺟﺪﻳﺪة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ذﻟ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
ﻓﻘﺪان اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ.

أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟــﻸﺳـﻬــﻢ واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات
ﻃ ـﻠ ــﺐ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻬ ــﺎ؛ ﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاﻓـ ــﻲ،
ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ »اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﺘﺘﻢ دﻋﻮة
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ﻟ ــﻼ ﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع،
ﻟـﻠـﻨـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑــﺄﻗــﺮب
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  ٣١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
وارﺗﻔﺎع أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ رﻏﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ أﻣـ ـ ــﺲ ،إذ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  19.42ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5158.36
ﻧﻘﻄﺔ وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 31.2
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر وﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ
ﻣـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  200.9ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـ ـﻔـ ــﺬت ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل 6624
ﺻﻔﻘﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ً
 36.9ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5377.41ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 24.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  65.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ  2299ﺻـﻔـﻘــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.27ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
 12.82ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4759.76ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 6.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  135ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  4325ﺻﻔﻘﺔ.

ﻋﻮدة اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧـ ـﻤ ــﻮ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
وﻣـﻜــﻮﻧــﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻋﺎدت أﺳﻬﻢ

اﻟﺴﻮق اﻷول ﻟﺘﻜﺘﺴﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ً
وﺗـ ـﺴـ ـﺠ ــﻞ ﻣـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ وﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮا ﻓــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺳﻮاء اﻷﺳﻌﺎر
أو اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺴﻮق اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻌﺪت ﺑﻬﺎ
إﻟ ـ ــﻰ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل
ﺧـﻤـﺴــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ إذا ﻣــﺎ اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ

ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ دﺧ ـ ــﻮل ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ
راﺳ ـ ـ ــﻞ ﺧ ـ ــﻼل ﺷـ ـﻬ ــﺮي دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ
وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﺗﺼﺪرت
أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻛﺎن ﺑﻴﺘﻚ
واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺣﺎزا ﺛﻠﺚ
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺴــﻮق اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وزﻳﻦ وأﺟﻴﻠﻴﺘﻲ

وﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﻓـﻀــﻞ اﻷﺳـﻬــﻢ
ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﺑـ ـﺘ ــﺮوﻏـ ـﻠ ــﻒ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدت
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ـﻬ ــﺎ ﻣـﺜــﻞ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺳ ـﻔ ــﻦ وﻟــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﻚ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻋ ـﻴ ــﺎن وﺑ ـﺘــﺮوﻏ ـﻠــﻒ
اﻟﻤﺘﺮاﺟﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺗﻼه ﺑﻨﻜﺎ ﺑﺮﻗﺎن وﺟﻲ إف إﺗﺶ،
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮاء ﺷﺎﻣﻠﺔ
ً
ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ وﺑــﺈﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة دون
ﺗ ــﺮدد ،وﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن ارﺗ ــﺪاد أﺳﻌﺎر
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ واﺳﺘﻌﺎدت  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻌﺮه ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﺘﻔﺎؤل إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل .2018
وﻏﻄﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺗﺼﺪر ﻣﺆﺷﺮ
»ﺗــﺎﺳــﻲ« اﻟــﺮاﺑـﺤـﻴــﻦ ﺑﻨﻤﻮ ﻓــﺎق 1
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳ ـﺠــﻞ اﻟـﺒـﻘـﻴــﺔ
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺎوﺗ ــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ
دون ﻧﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳــﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﻗـ ـ ــﻊ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎؤل
ﺑ ــﺎﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺮأب اﻟﺼﺪع ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ وﻣ ــﺎ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ إن
ﺣﺪث ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

 ١٣٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر رﺳﻮم وﺳﻢ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ وزن اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  2.864ﻃﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ
ﺗـﻘــﺪر ﺑ ـ  130أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر )ﻧـﺤــﻮ  427أﻟﻒ
دوﻻر(.
وﻗــﺎﻟــﺖ )اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة( ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،إن وزن اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟـﻤــﻮﺳــﻮم ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.139ﻃــﻦ ﺣﺼﻠﺖ
ً
ﻋـ ـﻨ ــﻪ رﺳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﺪر ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  106آﻻف
دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  348أﻟــﻒ دوﻻر( ﻣﻨﻬﺎ 975
ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ذﻫﺐ ﻣﺤﻠﻲ و  1.16ﻃﻦ ذﻫﺐ
ﺧﺎرﺟﻲ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ أن ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻴــﺎر  22ﺑـﻠـﻐــﺖ 196.5

ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻲ  521.3ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻴــﺎر  21ﺑـﻠـﻐــﺖ 757.1
ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻧﺤﻮ  343.6ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ً
ﻣﻦ ﻋﻴﺎر  18ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  21.1ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ ا ﻟــﺬ ﻫــﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ً
 298.8ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن ﻛـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎﺋــﻚ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  447ﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﻮﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ
واﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ 200
ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳــﻮﻣــﺎ ﺗﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  23أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  75أﻟﻒ دوﻻر(

 15.50ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  15.06ﻣﻠﻴﺎرا
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺑـﻨـﻤــﻮ
ﻣﻘﺪارة  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺰء
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺑـﻜـﺘـﻠــﺔ ﺗـﺒـﻠــﻎ  11.67ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر
ﺑﻨﻤﻮ ﻗ ــﺪره  6.3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة
ﺗﺒﻠﻎ  702ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
أﻣ ــﺎ اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻼت اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ
ً
ﻓ ـﺘ ـﺸ ـﻬــﺪ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎ إذ ﻛـ ــﺎن رﺻ ـﻴــﺪ
د ﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  2017ﻳﺒﻠﻎ  1.09ﻣﻠﻴﺎر
دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻠ ــﻎ رﺻـ ـﻴ ــﺪي
ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ  2018ﻧ ـﺤــﻮ  1.04ﻣـﻠـﻴــﺎر

دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ 50
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ ﺷــﺮاء
اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ  2.66ﻣـﻠـﻴــﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ 2017
اﻟـ ــﻰ  2.43ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺑ ـﺘــﺮاﺟــﻊ
ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺒﻠﻎ  225ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
ً
 11ﺷﻬﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺒﻠﻎ 8.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻗﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
ً
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆا ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮﻇــﺎ إذ
ﻧﻤﺎ ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 0.5

ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ 7.94
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر إﻟ ــﻰ
 8.04ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر أي ﺑﺰﻳﺎدة
ً
 96ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻬ ــﺪت ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ
ً
ً
ﻗ ـﻄــﺎع اﻹﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗـﺒــﺎﻃــﺆا
ً
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إذ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻘــﺪم
ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﻦ  1.31ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
 1.13ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗ ــﺎرة أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺳﺪاد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ  13.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺷ ـﻬ ــﺪ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﻧ ـﻤــﻮا

ً
ﻃﻔﻴﻔﺎ إذ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ  1.99ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﻦ  1.87ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2017ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻧ ـﻤ ــﻮ  6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ً
وإﺟﻤﺎﻻ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن
ً
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺷﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارا
ً
ً
وﻧﻤﻮا ﻫﺎدﺋﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2018
ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
وﺗ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣ ـﺼــﺎدر أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك
ﻃﻔﺮات ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﺴﺒﻤﺮ واﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ .2019

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ً
ً
 78.8ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ وﺣﺼﻠﺖ رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  394دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  1300دوﻻر(.
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ إﺻـ ــﺪار إدارة اﻟـﻤـﻌــﺎدن
ً
اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻮزارة  243ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎ ﺣ ــﻮل
اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎن
ً
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  297ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺴﺒﺎﺋﻚ
واﻟﻤﺎرﻛﺎت واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺨﺘﻢ
ً
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 2160
ً
دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  7000دوﻻر(.
ً
وأوﺿـﺤــﺖ أﻧﻬﺎ ﻓﺤﺼﺖ أﻳﻀﺎ 1846
ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺤﺺ ﻛﻤﺎ أﻧﺠﺰت
 4ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻋﺎدة ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻨﺤﻮ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام
واﺣــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳــﻮﻣــﺎ ﺗﻘﺪر ﺑ ـ 83
ً
ً
دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  272دوﻻرا(.

إﻋﺎدة ﺗﺪاول »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم ) 7اﻟﺠﺎري(.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إن إﻋﺎدة اﻟﺘﺪاول
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ﻳﺄﺗﻲ
ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ إﻳﻘﺎف
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﺳﻬﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول
أﻳﻀﺎ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ »اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ« أن ﻃﻠﺒﻬﺎ
اﻹﻳ ـ ـﻘـ ــﺎف ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻟـﺤـﻴــﻦ
اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺔ

ﺗـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪ إﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ» :اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻫـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ـﺘ ـﻤ ــﻞ،
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ،وﺑ ـﻨ ـ ً
ـﺎء
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻃـﻠـﺒــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ إﻳ ـﻘ ــﺎف اﻟﺴﻬﻢ
ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ  ،ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ«.
وذﻛــﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻓﺼﺎح أﺧﻴﺮ،
أن ﻃﻠﺒﻬﺎ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠﺖ

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻛﻲ ﺟﻲ إل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺎء ﻟﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ُ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻔ ـﻴــﺪ ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ــﺮاض إﺣ ــﺪى
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮرد
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ،دون أن ﺗ ــﺮد اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أي
إﺧﻄﺎرات رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
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اﻟﻔﺠﻲ» :اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ  ٪٢٦ﻣﻦ »ﻣﻴﺪاف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات«

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

اﺧﺘﺎرت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻮاﻋﺪ ﻟﺒﺎﻛﻮرة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮاﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟــﺮاﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺼــﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  26ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻫــﻲ »ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﻣﻴﺪاف
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪر
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ  400ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
ﻣﺼﺮي ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﻣـﺼــﺮي ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺄﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﺗﺮﻛﺲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓــﻲ
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
واﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟﻔﺠﻲ
ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻬـﻤــﺎ ﻟ ـﻌ ــﺎم  2018وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟـﻌــﺎم  2019ﺑﻤﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺎت اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
ً
ً
إن اﻟﺮاﻳﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزا اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ
ً
ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮاذ،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻮف ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ
واﻹﺷـ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
ﺑ ــﻮﺻـ ـﻔـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬراع اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـ ــﺮاﻳـ ــﺔ ،وﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎع
ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ وﺧ ـﺒ ــﺮة رﻳ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات ،وﺳ ـ ـ ــﻮف ﺗـﺤـﻈــﻰ
ﺑﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ً
ﺗﻀﻢ ﻫﻴﻜﻼ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  7ﺷﺮﻛﺎت
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻧـﺸـﻴـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻫﻲ :ﺷﺮﻛﺔ
ﺗــﺄﺟـﻴــﺮ ﺗـﻤــﻮﻳـﻠــﻲ ،وﺷــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﺘــﺪاول
اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻹدارة
اﻷﺻـ ـ ـ ــﻮل ،وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ
ﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﺷــﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ
اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻹﺻﺪار
اﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك» ،وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ
ﺑ ــﺎﻛ ــﻮرة ﺗ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺎت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ واﻋﺪا
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار وﻳﺸﻬﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
وﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ،أﻓــﺎد اﻟﻔﺠﻲ
ﺑ ـ ــﺄن ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺼﺮ ،ﺗﺄﺗﻲ
ً
ﺣــﺮﺻــﺎ ﻣـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـﺼــﺎدر
اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺻﺎﻋﺪة
ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﻣـ ـﺘ ــﻮازﻧ ــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﻀـﻤــﻦ
اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ .وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ
ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﺳــﻮق اﻟ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
ﻟﺒﺎﻛﻮرة اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻬــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ وﺣ ـ ــﺮص اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ وﺿ ــﻊ أﻃــﺮ
واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ وﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت ﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻪ.
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ »وﻓﻖ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓــﻲ آﺧــﺮ  5ﺳـﻨــﻮات ،ﻓﻘﺪ
ﺷﻬﺪت ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت

ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ »ﺳﺘﻮك ﻫﻮﻟﺪﻧﻎ«
وﻗﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ  21دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﻮك
ﻫﻮﻟﺪﻧﻎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ،واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ،
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻌﻤﻼء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﻬﻢ،
وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( ،وﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت )اﻷﺳﻬﻢ /اﻟﺪﻳﻦ /اﻟﻌﻤﻼت(،
وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮرﻗﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻴﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﻮك ﻫﻮﻟﺪﻧﻎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ ﺟﻴﻔﺖ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻧﺪﻳﻨﺎﺟﺎر ،واﻟ ــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮﻗﻴﻦ
ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت،
واﻷﺳﻬﻢ ،واﻟﻤﺆﺷﺮات ،واﻟﻌﻤﻼت ،واﻟﺴﻠﻊ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ
واﺣﺪة ،ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﺠﻲ وﻋﺪﻧﺎن اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﻌــﻮق
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي
وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ــﺬﺑ ــﺬب اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
واﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ،ﻣـﻤــﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم  2018/2017إذ وﺻﻠﺖ
ً
ﻣﺼﺮ إ ﻟــﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ً
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺠــﻮي واﻟﻨﻘﻞ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي وﻛ ـﻔ ــﺎءة اﻟ ـﻄ ــﺮق ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ارﺗﻘﺎء ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ودرﺟــﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳــﻮاق ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
وﺗــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق ،ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ــﻚ
ﻣ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻨــﺎه ﻣ ــﻦ وﺿـ ــﻊ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺔ رؤﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﺗـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻄ ــﺎ
ً
ً
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺎ واﺿ ـﺤ ــﺎ ﺑـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت
ﺗـﺨــﺪم اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮه
وﻓــﻖ رؤﻳــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣــﻊ ﻛﺎﻣﻞ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادﻫـ ــﺎ ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺑ ـﻤــﺮوﻧــﺔ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻔﺠﻲ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ا ﻟــﺮا ﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻠ ــﺔ ﺗـ ــﺮﺗ ـ ـﻜـ ــﺰ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻓ ــﻲ أﺳ ـ ــﻮاق رأﺳـﻴــﺔ
ً
ﺻﺎﻋﺪة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻳ ـﻌ ـﻜــﻒ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
دراﺳ ــﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮص اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ
ﻓــﻲ أوروﺑـ ــﺎ واﻟـﻤـﻐــﺮب اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺿﺦ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻣﻊ
ﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﺘـﻀـﻤــﻦ إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ً
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮادﻓ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻧﺘﻬﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ

ﻣﺸﺮوع »ﺟــﺪارة ﻣــﻮل« ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﻮرة وﺑ ــﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ،
اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻻه ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ً
وﻳـﻘــﺪم ﺣـﻠــﻮﻻ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻔـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أﻧــﻪ
اﻧﺒﺜﻖ وﻓــﻖ دراﺳ ــﺔ ﺟــﺪوى ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎت ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ و ﺿـﻤــﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻳ ـﻘــﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ  2000ﻣ ـﺘــﺮﻣــﺮﺑــﻊ وﻳ ـﻘــﺪم
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎدق ،ﻣ ــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ
ﻣـﺼـﺒـﻐــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
أﺣ ـ ــﺪث اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات واﻟ ـﻤــﺎﻛ ـﻴ ـﻨــﺎت
ـﺎه ذات ﻋــﻼﻣــﺔ
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻘ ـ ٍ
ﺗـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﻣﻄﺒﺦ ﻣــﺮﻛــﺰي ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻛــﻞ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت،
واﻟﻔﻨﺎدق ،واﻷﻋﺮاس.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ ﻋــﺪﻧــﺎن اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎزات ﺑﻘﻄﺎع ﺗﺸﻐﻴﻞ
وإدارة اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺪق ﻧﺴﻚ-
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة أوﺑﺮج ﺳﻜﺎي ﻓﻲ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﺎﻟﻢ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻲ
ﺛ ـﻤــﺎر ﺗــﻮﺳـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﻮف
ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺮص ﻣﺠﺪﻳﺔ،
ً
ً
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣ ـﺤــﻮرﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ
ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎدﻳــﺔ وﺗـﻨــﻮﻳــﻊ
ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻬﺎ.

ﻗﻴﺎدات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ«

أﻃﻠﻖ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﻋﺎم 2008
ﻣﺒﺎدرﺗﻪ )أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ(،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﻬﺪف إﻋﺪاد ﻗﻴﺎدات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ذات ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﺟــﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر،
واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ .وﺗﻢ إﺟﺮاء
اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺤﻀﻮر ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺠﻴﻌﺎن ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ أن ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ »اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ«
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ا ﻟـﺠــﻮا ﺋــﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﺋﺰ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5000
دﻳﻨﺎر ،وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  20.000دﻳﻨﺎر ،وﺟﺎﺋﺰة
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﻴﻘﺎم
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺴـﺤــﺐ ﻓــﻲ  18ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2019وﻫــﻲ
 1.500.000دﻳـﻨــﺎر ،اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻛﺒﺮ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻋ ــﻦ آﻟ ـﻴــﺔ ﻓـﺘــﺢ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ واﻟـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ أن ذﻟــﻚ ﻳﺘﻢ ﺑــﺈﻳــﺪاع  100دﻳﻨﺎر،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴــﺎب زادت
ﻓﺮص ﻓﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ  25دﻳﻨﺎرا ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻔﻮز ،ﻓﻀﻼ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺤﺴﺎب ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ آﻟﻲ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺴﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻤﻴﻞ ﻟﺪى »اﻟﺘﺠﺎري« ﻓﺘﺢ
»اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ« ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري »أون
ﻻﻳ ــﻦ« ،واﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت ،ﻓﻼ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻐﻴﺮ ﻋﻤﻼء »اﻟـﺘـﺠــﺎري« ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ داﺋﺮة
اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ،وﺗــﺮﺗـﻴــﺐ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب.
 500دﻳﻨﺎر ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮص اﻟـﻔــﻮز ،أوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻛﻠﻤﺎ

»ﺑﻴﺘﻚ -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ﻳﺪﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﺣﺴﺎب »ﻟﺒﺸﺎرة« اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟـ ٢٠١٩
أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ »ﺑﻴﺘﻚ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ« ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري »ﻟﺒﺸﺎرة« اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻈﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900
ً
ﻓﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ
 6ﺷﻘﻖ ﻓﺎﺧﺮة ﻓﻲ درة ﻣﺎرﻳﻨﺎ
ﻗﺮب درة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ و 6ﺟﻮاﺋﺰ
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻛـﺒــﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ 50000
دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،اﺑـﺘـ ً
ـﺪاء ﻣﻦ
ﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ،إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧــﺮى وﻓﺌﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗ ـ ــﺎل »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ«،
ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن أﻣـ ـ ــﺲ ،إن إﻃ ــﻼق
ﺣﺴﺎب »ﻟﺒﺸﺎرة« ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟــﻰ إﻟــﻰ ﻋــﺎم  ،2012ﺣﻴﻦ
دﺷﻦ »ﺑﻴﺘﻚ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ﻫﺬا
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﻛ ــﺄﺣ ــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎرات
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺰة ،اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﺒ ــﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻌﻤﻼء،
وﻣ ـﻨ ــﺬ إﻃ ــﻼﻗ ــﻪ ،اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻫــﺬا
اﻟـﺤـﺴــﺎب ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح
ﻣـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ وإﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎل ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ
ً
ﻣــﻦ ﻋـﻤــﻼء اﻟـﺒـﻨــﻚ ،ﻧ ـﻈــﺮا إﻟــﻰ
ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إﻟﻰ
اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ُـﻤ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻣ ـﻤــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻌ ـﻠــﻪ أﺣــﺪ
أﻓﻀﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ ،ﻻ ﺗـ ــﺰال
ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺣ ـﺴــﺎب »ﻟ ـﺒ ـﺸــﺎرة« ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓـ ــﻲ اﻻزدﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ،وﻗ ـ ــﺪ ﺣـﺼــﺪ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  4000ﻓ ــﺎﺋ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ــﺪى اﻷﻋـ ـ ــﻮام ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻗـ ّـﻴـﻤــﺔ
ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ
وﺳـ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ــﺎرﻫ ــﺔ وﻋ ـﻘ ــﺎرات
أراض ﻓﻲ
ﺗ ـﻨــﻮ ﻋــﺖ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ
ٍ
دﻳﺎر اﻟﻤﺤﺮق وﺷﻘﻖ ﺑﻤﺮاﺳﻲ
ﻛﻞ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻠﻞ ﻓﺨﻤﺔ ﻓﻲ ٍ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻊ درة اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ

ﺻﺒﺎح اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ

و ﻗــﺮ ﻳــﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،إذ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓﻲ
إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻀﺨﻤﺔ إ ﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﺴﺎب
ً
ﺳـﻌـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة اﻟـﻌـﻤــﻼء
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻟ ــﺰﻳ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ-
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ« ،إﻧــﻪ »ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام،
ً
وﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ اﻹﻗ ـﺒ ــﺎل اﻟـﻬــﺎﺋــﻞ
واﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح اﻟ ــﺬي ﻧـﺸـﻬــﺪه ﻓﻲ
ﻛ ــﻞ ﻋـ ــﺎمُ ،ﻳ ـﺴ ـﻌــﺪﻧــﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ
ﺗــﺪﺷ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻣ ــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري »ﻟﺒﺸﺎرة« ﻟﻌﺎم
 2019اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻗـﻴـﻤــﺔ ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻓـﺌــﺎت
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬــﺪف زﻳ ــﺎدة أﻋ ــﺪاد
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ«.

اﺣﺘﻔﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺴﻨﻮي )أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ( ،اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج،
واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ ـ »اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ– اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ« ﺻﻼح
اﻟﻔﻠﻴﺞ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ»اﻟﻮﻃﻨﻲ– اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮزوق،
وﻗﻴﺎدات أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.
ً
وﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ أواﺋﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،اﻟﺬﻳﻦ أﻇﻬﺮوا ﺟﻬﻮدا
ﻣـﻤـﻴــﺰة ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،اﻟ ــﺬي ﺗـﻀـﻤــﻦ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮات وﺗــﺪرﻳ ـﺒــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ،
وزﻳﺎرات ﻟﻠﻔﺮوع.
واﺟﺘﺎز اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن ﺧــﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ )ﻫــﻲ ﻣــﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺷـﻤــﻞ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮق ،اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،اﻟﺘﻔﺎوض،
واﻹﻗـ ـ ــﺮاض اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
وﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓــﻖ أﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﻟـﺘــﺰوﻳــﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻃﻼﻋﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص ﺗﻄﻮرﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﻣﺒﺎدرﺗﻪ )أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ( ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﻬﺪف إﻋﺪاد ﻗﻴﺎدات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ذات ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻرﺗـﻘــﺎء اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ »ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن«
أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب »ﻳــﻮﻣــﻲ«،
وﻓـ ــﺎز ﻛ ــﻞ واﺣـ ــﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑ ـﺠ ــﺎ ﺋ ــﺰة  5.000د.ك،
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﻆ ﻣ ــﻦ
ﻧﺼﻴﺐ :ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺠﺒﻞ
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺣ ـﺴ ــﻦ ،وﻓـﺨــﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ داواﻻ،
وﻋﺎدل ﺻﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ،
وﻋﻠﻲ أﺳﻴﺮي.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ »ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن« ﺳﺤﺒﺎ
رﺑــﻊ ﺳﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ«
ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 125.000دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎرا .وﻟـﻠـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت رﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ا ﻟـﻌـﻤــﻼء أﻻ ﻳﻘﻞ
رﺻ ـﻴــﺪﻫــﻢ ﻋ ــﻦ  500د.ك ﻣــﺪة

ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﻛــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ،ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻛ ــﻞ  10د.ك
ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ﻟــﺪﺧــﻮل
اﻟﺴﺤﺐ.
وإذا ﻛ ــﺎن رﺻ ـﻴــﺪ اﻟـﺤـﺴــﺎب
 500دﻳﻨﺎر ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻓﺴﻴﻜﻮن
ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب ﻣ ــﺆﻫ ــﻼ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

»ورﺑﺔ« ﻳﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة »اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ«
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺶ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت
ﺣ ـ ـﻔـ ــﻞ »اﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع اﻹﻋ ـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ــﻲ«،
ا ﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻛــﺮاون ﺑــﻼزا ،وﺗﺤﺖ
رﻋــﺎﻳــﺔ وﺣـﻀــﻮر وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﺣﺼﻞ »ورﺑﺔ«
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ« ،ﻟﺘﻤﻴﺰه
وﺣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮره اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﺜـ ــﻒ ﺧـ ــﻼل
ﻋـ ــﺎم  2018ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﻦ
اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻹﻋﻼﻧﻲ.
اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮة »ﺟﺎﺋﺰة اﻹﺑﺪاع
اﻹﻋـ ـ ــﻼﻧـ ـ ــﻲ« ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء
ﺑـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﻫــﻲ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻔﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻟــﻲ اﻹﻋـ ــﻼم
واﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ
اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻹﻋ ــﻼﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﻀﻢ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﻣـﺠــﺎﻻت اﻹﻋــﻼم واﻹﻋــﻼن،
ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب  200إﻋ ــﻼن
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ،
و 30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ،و20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
وﺣـ ـ ــﻮل ﻓ ـ ــﻮز »ورﺑـ ـ ـ ــﺔ« ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ،ﻗــﺎل أﻳﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
ا ﻟ ـﻤــﺪ ﻳــﺮ ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ» :ﻧﺤﻦ
ﺳـﻌــﺪاء ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺷ ـﻬ ــﺪﺗ ــﻪ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﺣ ـﺼ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ

وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻳﻜﺮم أﻳﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ
واﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜــﻒ اﻟـ ــﺬي ﺑــﺬﻟ ـﻨــﺎه ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺪار ﻋ ـ ـ ــﺎم  2018ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮا ﺟ ــﺪ
واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘــﻲ ﻋـﺒــﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ
اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ؛ اﻟﻤﻘﺮوء ة
واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ،
وﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﺣــﺎﻓــﺰ ﻗــﻮي
ﻟ ـﻨ ــﺎ ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻓـ ــﻲ اﻹﺑـ ـ ــﺪاع
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل ،وﺗـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﻒ
وﺟ ـ ــﻮدﻧ ـ ــﺎ ،ﻟ ـﻨ ـﻈــﻞ ﻋ ـﻨ ــﺪ ُﺣ ـﺴــﻦ
ﻇ ــﻦ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻋ ـﺘ ــﺎدوا
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرب ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻨ ــﺎ ،ﻟ ـ ــﻼﻃ ـ ــﻼع ﻋـ ـﻠ ــﻰ آﺧ ــﺮ

ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﺳ ـ ـ ً
ـﻮاء ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻤﻼﺗﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ،أو
ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ ﺗــﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ«.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4009اﻻﺛﻨﲔ  7ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  /ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ آراءﻛﻢ ﺑﺸﺄن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ S.alshammari@aljarida.com

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ٢٠١٩
ﺻﻨﺎﻋﻴﻮن ﻟـ   :ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ »رؤﻳﺔ «٢٠٣٥
•

ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ رﻛﻮد ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻪ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2016و ،2017ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض وﺗﻴﺮة
اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺳﺄﻟﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء ،ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺆﺷﺮات إﻟﻰ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﺳﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت
ﻃ ــﺎرق اﻟـﻤـﻄــﻮع إﻧ ــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ اي
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺬﺑ ــﺬب أﺳ ـﻌ ــﺎر
ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﺳ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ــﺮك ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺪود اﻟـﻨـﺴــﺐ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
واﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع أن أﺳ ـﻌــﺎر
ﻣـ ـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻓ ـﻘ ــﻂ ،وإﻧ ـﻤــﺎ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺣﻴﺚ
إن اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﻌﺎر ﻣﺤﻠﻴﺎ ،وأﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،إذ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﺳ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ اﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺗ ــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴ ــﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣــﻮال اﻻرﺗﻔﺎع
واﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
وأﻛﺪ أن اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ زﻳـ ـ ــﺎدة وﺗ ـﻴــﺮة
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ،وﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات ﺳ ــﻮاء اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﻮن أو
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ
ﻣ ـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎت،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺷ ـﻬ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة رﻛـ ـ ــﻮد ﺣ ــﺎدة
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺼ ــﻒ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ،2016
ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟ ــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟــﺬي
ﻳ ـﻠ ـﻴــﻪ ،إذ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاد ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺟ ــﺪا ﺧــﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ آﻧﺬاك.

ان ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌـﻤــﺮاﻧـﻴــﺔ
واﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ زﻳ ــﺎدة
اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع وﻣ ـﺤ ــﺎرﺑ ــﺔ
ﻇﺎﻫﺮة اﻏﺮاق اﻟﺴﻮق.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ان ﻫـ ـﻨ ــﺎك اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ـﻌــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ،
ﺣﺎزت ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﺛ ـﺒ ـﺘ ــﺖ ﺟ ــﻮدﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟــﻰ
اﻧ ــﻪ ﻳ ـﺠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ إﻟ ــﺰام
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺟﻌﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ذﻛـ ــﺮ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارة ﺷـ ــﺮ ﻛـ ــﺔ أ ﻣـ ـ ـ ــﻼك ﻛ ــﺎ ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل
اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ أن
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮات
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻋــﺰﻣ ـﻬــﺎ ﻃ ــﺮح اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ أن ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺳـﺘــﺮﻓــﻊ اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت ﻗـ ـﻄ ــﺎع ﻣـ ـ ــﻮاد اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء،

ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء أو اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ،وأن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وأوﺿﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮن أن اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﻓﻊ
وﺗﻴﺮة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ،وﻳﻨﺸﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ،ﻻﻓﺘﻴﻦ إﻟﻰ أن »ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء« ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،

ﻻ ﻣﺆﺷﺮات إﻟﻰ
اﻻرﺗﻔﺎع وﺣﺮﻛﺔ
اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻜﻮن
ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺣﺎﻓﺰ ﻛﺒﻴﺮ
وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﺒﺮ

اﻟﻤﻄﻮع

وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜــﺲ ذﻟ ــﻚ ﻋﻠﻰ
أﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاد ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ
أن اﻻرﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎت ﻟــﻦ ﺗـﻜــﻮن ﻛﺒﻴﺮة،
وﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣـﻌـﻘــﻮﻟــﺔ وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪود
اﻟﻤﻨﻄﻖ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻹﺳ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﻃﺒﻘﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓ ــﻲ رؤﻳ ــﺔ
ﻛﻮﻳﺖ .2035
و ﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ ان ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺔ

ﻛﻮﻳﺖ  2035ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻﺑ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أن
ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻘﻄﺎع ،وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮارا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﻌ ــﺎر ،وزﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ،
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان ﻗـﻄــﺎع ﻣ ــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﻣــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻻﺧـ ـ ــﺮى ،ﻓــﺎرﺗ ـﻔــﺎع
اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاد اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻳﻌﻨﻲ
أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك اﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ

اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻟﻦ
ﺗﺘﺠﺎوز %10
واﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ أذوﻧﺎت
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ

اﻟﻨﻮري

اﻟﺠﻤﻌﺔ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت واﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

ﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ أن ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،وأن
ﻫﻨﺎك اﻧﻮاﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻢ اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ
أو ﺗـﺼـﻨـﻴـﻌـﻬــﺎ ،وﻫ ــﺬا ﻳـﺤـﺘــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺳﻮاء اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
أو اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،ﻣﻮاﻛﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹﻏﺮاق
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ودﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻳﺠﺐ
وﺿــﻊ رؤﻳ ــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﻃ ــﺮح ﻣــﺪن
ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﻓ ـﺘــﺢ اﻟـﻤـﺠــﺎل
اﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻠﺤﻮظ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮري إن ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺷﻬﺪت
ﺧ ــﻼل  2018اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮارا ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎ،

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎﻣﻲ  2016و ،2017ﺣﻴﺚ
ﺗ ــﺄﺛ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
ﺑﻤﻮﺟﺔ رﻛــﻮد ﺣــﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻨﻮري إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ 2018
ﺗــﻢ ﻃــﺮح ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺎﻋــﺪت ﻋﻠﻰ إﻧـﻌــﺎش ﻗـﻄــﺎع ﻣــﻮاد
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ،ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎ ان ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ذﻟــﻚ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺳـﺘــﺮﻓــﻊ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ أذوﻧــﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد.

وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺮﺗـﻔــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر ﻣــﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  3و10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺎدة،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ــﺮض واﻟـﻄـﻠــﺐ
ﻋ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻣـ ــﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮاد
ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳﻌﺎر .وﺑﻴﻦ أن اﻟﻘﻄﺎع
ﻋﺎﻧﻰ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ
ﺷﺢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﺳﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع،
ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ ،وﺳﻔﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ودﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ،واﻋﻄﺎﺋﻪ اﻻوﻟﻮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻧ ــﻪ ﺛﺒﺘﺖ
ﺟﻮدﺗﻪ وﺣﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ.

ﻣﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
وأﺿــﺎف اﻟﻨﻮري اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳ ــﺮاع ﻓــﻲ اﻧـﺸــﺎء ﻣﺪن
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب
اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ ،وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻤــﺪن
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺣﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﺑﻴﻦ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وان
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﻮاق اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﺪث
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأﺷــﺎر اﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ واﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت،
وﻟ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺪم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع أن اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻐﻴﺮه ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻻﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد،
أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻋــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﻌــﺮض واﻟـﻄـﻠــﺐ،
وأﺳـﻌــﺎر اﻟـﻤــﻮاد اﻷوﻟـﻴــﺔ ،وﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺳ ــﻮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
واﻓ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺄن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ارﺗـ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺎ
ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ــﺎم ،اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ

ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺑﻲ ٪١.٨
أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ "ﻧﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻧﻚ" ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ دﺑﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ  12ﺷﻬﺮا ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،واﺣﺘﻠﺖ دﺑﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
 ،138وأﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  140ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  150ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ إن اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﻓ ــﻲ دﺑ ــﻲ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.8ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ  12ﺷﻬﺮا ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻇﻬﺮت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﺴﻨﻮي ) 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﻮأ أداء
) -13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ  150ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ  4.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ "أرﻳﺒﻴﺎن ﺑﻴﺰﻧﺲ".

وﺗﻮﺟﺪ  6ﻣﺪن ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ  20ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮداﺑﺴﺖ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ) 19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(.
وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ  150ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗــﻢ رﺻــﺪﻫــﺎ ،ﺳﺠﻠﺖ  123ﻣﺪﻳﻨﺔ ) 82ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ(
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮا ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺪن اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺪن وﻣﻠﺒﻮرن وﺷﺎﻧﻐﻬﺎي وﻛﻮاﻻﻻﻣﺒﻮر ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺎﻳﺖ ﻓــﺮاﻧــﻚ إن ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ،وارﺗـﻔــﺎع
ﻣـﻌــﺪﻻت اﻹﻣ ــﺪاد اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳـﻌــﺎر ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻷﺳــﻮاق
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

ﻋﻘﺎرات ﻣﻮﺳﻜﻮ رﻫﻴﻨﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﻂ
أﻧـ ـﻬ ــﻰ ﺳ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﺎم  ،2018وﺳﻂ ارﺗﻔﺎع
ﻣـﻠـﺤــﻮظ ﻟﻠﻄﻠﺐ وزﻳـ ــﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟــﻸﺳـﻌــﺎر،
ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد ،اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2015ﺗـﺤــﺖ وﻃ ــﺄة ﺗــﺪﻧــﻲ أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
روﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
وﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ
ﻓــﻲ ﻋ ـﻘــﺎرات ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺎدﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2017
ً
ﻟﻴﺒﻠﻎ  172أﻟــﻒ روﺑــﻞ " 2600دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ".
ً
ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺳ ـﺠــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر،
ﺟــﺮاء ﻓـﻘــﺪان اﻟــﺮوﺑــﻞ ﻧﺤﻮ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ أﻣـ ــﺎم اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
وأﺿﺎﻓﻮا أن ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻛﺒﻴﺮة إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ
 ،«2035وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

وﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
وﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزه ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺮﻛ ــﻮد ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ
إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﺧﻔﺾ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ اﻟــﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ داﺧ ــﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑ ــﻚ" وﺧﺎرﺟﻬﺎ،
وإﻗ ـ ــﺪام اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮف اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻋـﻠــﻰ اﻟﺨﻔﺾ
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺠــﻲ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﺑﺎت
اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻧﺘﻌﺎش
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺳﺠﻞ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ
ً
ً
ً
اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮوﺳﻴﺔ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،إذ ﺗﻢ
ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ وﺣﺪه ﻣﻨﺢ ﻧﺤﻮ  141أﻟﻒ
ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  300ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(.
وﻳ ـﻘ ــﻮل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﺳ ـﻄــﺎء
اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ أﺑﺮﻳﻠﻴﻒ،
ً
"ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎم  2018ﺳﻬﻼ ،ﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺟﺎءت
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأدى ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ

ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﺴﻮق إﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم،
وإﻟ ــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  60ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ازدادت
ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ.
وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ أﺑــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻒ إﻟـ ــﻰ أن اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻓﻲ
ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ازدادت ﺑـﻨـﺤــﻮ  4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺗــﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد ،وﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻖ
روﺳـﻴــﺎ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮوﺑﻞ وﺗﻬﺎوي أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 100
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ  7.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
أوﻻ ،ﺛﻢ إﻟﻰ  7.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

ﻗﻄﺮ ٪١٨ :ﻧﻤﻮ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻷﺻـ ـﻤ ــﺦ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،إن ﻗ ـﻄــﺎع
ً
اﻟـﻌـﻘــﺎرات ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺎرب  18ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻧـ ـﻤ ــﻮ ﺣـﺠــﻢ
ﺻـﻔـﻘــﺎت ﺑـﻴــﻊ اﻟـﻔـﻠــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ أن أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﻖ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع "ﻟ ـ ــﺆﻟ ـ ــﺆة ﻗـ ـﻄ ــﺮ" ﺷ ـﻬ ــﺪت
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮارا ﺧ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن
ﺗـﺸـﻬــﺪ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮارا ﺧــﻼل
اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻛ ـﺘ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع واﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن أﺳـ ـﻌ ــﺎر إﻳـ ـﺠ ــﺎرات
اﻟـ ـﻔـ ـﻠ ــﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺪت اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮارا ﺧ ــﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  ،2018ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
ازدﻳ ــﺎدا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ وﻏﺮﻓﺘﻲ
ﻧﻮم ،ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ،2019
ﺑﺬات اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل إن ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل .2019

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺎﺟﺪ :اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﺎﺷﻞ »اﻷﻓﻀﻞ« ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4009اﻻﺛﻨﻴﻦ  7ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  /ﻏﺮة ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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ﻫﻨﺄه ﺑﻤﻨﺤﻪ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ »ذي ﺑﺎﻧﻜﺮ«
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ ،إن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ ،ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺎﺟﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻬﺎﺷﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة،
ﺑــﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺑـﻜــﺎﻣــﻞ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﺳ ــﻮاء اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ،وﻋـﻠــﻰ رأﺳـﻬــﺎ
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ،أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﻦ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻫﻨﺄ اﻟﻤﺎﺟﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ،ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮارا
ﻟــﻺﻧـﺠــﺎزات واﻟـﻨـﺠــﺎﺣــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ »اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي«،
وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ ذي ﺑ ــﺎﻧ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﺧـ ـﺘ ــﺎرات

د .اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ ﻛــﺄﻓـﻀــﻞ ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑـﻨــﻚ ﻣــﺮﻛــﺰي ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﻟ ـﻌــﺎم  ،2019ﺿـﻤــﻦ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﺿﻤﺖ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺔ إن اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ ﻧ ـﺠــﻢ ﺻ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إذ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2012
وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟـ  37ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻹﺑﺤﺎر ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺠﺎح،
ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻬﺎﺷﻞ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ أﺣــﺪ أﻗﻮى
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻠــﺔ
واﻟ ــﺮﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻔ ـﺨــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﻮدة
اﻷﺻﻮل ،واﻟﻔﻀﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻬﺎﺷﻞ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻋﺎدل اﻟﻤﺎﺟﺪ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻧﻈﻢ ورﻋﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ً ١٥٠ﻣﺒﺎدرة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠١٨

وﻧﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎء
ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ
اﻟﻴﺎﻗﻮت:
●
ً
ً
● اﻟﺒﺴﺎم :اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮرا وﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ

ﺗﺤﺪي اﻟﺼﺒﻴﺔ
أﻧ ـﻬــﻰ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻋ ــﺎم 2018
ﺑﺴﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة،
ً
ﻣـ ـ ـ ــﺆﻛـ ـ ـ ــﺪا رﻳـ ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ـًـﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛ ـﻤــﺎ
وﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴــﺎر أﻫــﺪاﻓــﻪ اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺪى
أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻟﻴﺪ
اﻟـﻴــﺎﻗــﻮت ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣ ــﺲ» ،إﻧﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺧﻠﻖ ﻧـﻤــﻮذج إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺧــﺎرج اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻣ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ أو
اﻟـﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟـﺘــﻲ ﻧﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ،ﺳــﻮاء
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ«.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆو ﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺑــﺮاﻣـﺠـﻬــﺎ ﻻ
ﺗـﻘـﺘـﺼــﺮان ﻋـﻠــﻰ إدارة واﺣ ــﺪة »ﺑــﻞ
ﻧـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻛ ــﻞ إدارات وﻓ ـ ــﺮوع اﻟـﺒـﻨــﻚ
ً
ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ ،وﺷ ــﺮﻳ ـﻜ ــﺔ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﺬا ﻓﺈن
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎء رﺋﻴﺴﻴﻮن ﻓﻲ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،وﻧـﺘـﺤـﻤــﻞ ﻟــﺬﻟــﻚ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻹدارة اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺒﺴﺎم ،إن اﻟﺒﻨﻚ
ُ
ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛــﺎن أﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮرا
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ً
ﺗﺒﻨﻴــﻪ ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﺒﺎب.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﺴــﺎم أﻧ ــﻪ »ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬــﺎ أو رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ،وﺗ ـﺠــﺎوز
ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟ ـ ـ » 150ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﻜ ــﻮن ﻗﺪ
ﻧ ـﺠ ـﺤ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدﻟ ــﺔ
اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻢ
واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﻋﻤﻼء
اﻟﺒﻨﻚ او ﻏﻴﺮﻫﻢ«.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑ ــﺮز ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﻘﻬﻮة
ﻛ ـ ــﺈﺣ ـ ــﺪى أﻫ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2018

ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻘﺼﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺧﻼل رﻣﻀﺎن

ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻓﻲ »اﻷﻓﻨﻴﻮز«
ً
واﺳﺘﻘﻄﺐ ﻧﺤﻮ  50ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ ﻣﻦ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة )اﻟ ـﻜــﺎﻓ ـﻴ ـﻬــﺎت( اﻟﺘﻲ
اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺮت ﻓ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،إذ
اﺳﺘﻘﻄﺐ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 50
أﻟـ ــﻒ زاﺋ ـ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ.
ً
وﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ »ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن« ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋﻦ
ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺘﺸﺎر رﺣﻼت اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ إذ ﻧﻈﻢ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪي »اﻟﺼﺒﻴﺔ« اﻟﺬي ﺷﺎرك
ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  300ﺷــﺎب وﻓـﺘــﺎة ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﻤﺔ
إﻳـﻔــﺮﺳــﺖ ﻟـﻌــﺪد ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ
وﻋﻤﻼﺋﻪ.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻧـﻈــﻢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أﻛ ـﺒــﺮ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺒﻼي ﺳﺘﻴﺸﻦ ﻓﻴﻔﺎ 2018
ﺳـﺠــﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  2500ﺷــﺎب
ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 300ﻣ ـﺸــﺎرك ﺗـﻨــﺎﻓـﺴــﻮا ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪار
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻓﻨﻴﻮز ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻄﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﺳﺮي.

ً
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺼﺤﺔ أوﻻ

ﺗﻤﻴﺰ ﻋــﺎم  2018ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ إذ ﻧ ـﻈــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺣﻤﻠﺔ
»ﻗ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺣ ـ ــﻼﺗ ـ ــﻚ« ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻠﻮ ﺳﻴﺮﻛﻞ BLUE
 CIRCLEﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺴﻜﺮ ،إذ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗــﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪم ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣــﻦ زوار اﻷﻓـﻨـﻴــﻮز ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﺑﻮﺟﻮد
ﻣـﺠـﻤــﻮ ﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات
إذ ﺗـﺠــﺎوز ﻋــﺪدﻫــﻢ  5500ﺷﺨﺺ،
ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺴﺒﺒﺎت ارﺗﻔﺎع
اﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺪم.
وﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻧ ـﻈــﻢ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ راﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺳـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻼء اﻟـﺒـﻨــﻚ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻷﻛﺜﺮ

وﻓﺪ ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن «3

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ »رﺗﻞ ﺑﺈﺗﻘﺎن« ﺧﻼل رﻣﻀﺎن
ﻣــﻦ  3000ﺷـﺨــﺺ ﺷﻤﻠﺖ )ﻗـﻴــﺎس
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم – اﻟﺴﻜﺮ – ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻜﺮ
اﻟﺘﺠﺴﺴﻲ -ﻓﺤﺺ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ –
ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﺮول اﻟﺪم وﻏﻴﺮﻫﺎ(.
وﺷ ـﻬ ــﺪ ﻋ ــﺎم  2018اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ﺳ ــﻮاء اﻟﺘﻲ
ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺷﺎرك ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﺪي »ﺳﺒﺎرﺗﻮن – ﺑﻮﺑﻴﺎن«
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺷـ ــﺎرك ﻓـﻴــﻪ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  3اﻻف ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ.
وﻛــﺬﻟــﻚ ﺷ ــﺎرك اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ رﻋﺎﻳﺔ
ﻳ ــﻮم اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪي اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون

ﻣﻊ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ واﺳﺘﻤﺮ  3أﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن «3
اﻧﻄﻠﻘﺖ وﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻮر
ﺑﻮﺑﻴﺎن ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ
اﻟ ــﺪارﻳ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ ﺑ ـﻬ ــﺪف إﺟ ــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋ ــﺎدة اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ
وأوﻏـﻨــﺪا اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ وأﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  10آﻻف ﺷﺨﺺ ﺧﻼل  3ﺳﻨﻮات.
وأﺑــﺮز ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ أﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻄــﻮﻋـﻴــﻦ واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ

ﺗﺒﺮﻋﻮا ﺑﺠﻬﻮدﻫﻢ ووﻗﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﻮﻋ ـﻴــﻦ ،واﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺑ ـﻘ ـﻴــﻮا ﻓﻲ
أوﻏﻨﺪا ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
وأﺟــﺮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺣﻮاﻟﻲ  1000ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷوﻏﻨﺪي ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ
ﺗﺒﺮﻋﺎت ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﺗﻜﻔﻲ ﻹﺟﺮاء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3000ﻋﻤﻠﻴﺔ.

ً
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﻮﻣﻨﺘﺲ  ...ﻋﻤﻼؤﻧﺎ أوﻻ

وﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﺎﺟﺄ ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻤﻼء ه وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻛﻲ ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻴﺮي

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻘﻬﻮة

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻋﻼﻣﺘﺎن ﻓﺎرﻗﺘﺎن
ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻟﻌﺎم  2018وﺳﻴﻜﻮن
ً
 2019أﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا

»ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻧﺠﺤﺖ
ﺧﻼل  3ﺳﻨﻮات ﻓﻲ
إﻋﺎدة اﻟﺒﺼﺮ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  10آﻻف ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ وأوﻏﻨﺪا

اﻟﻤﻌﺮوف BOUBYAN MOMENTS
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﻮﻣﻨﺘﺲ ﺷﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷوﻟــﻰ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ
ﺑ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻫ ـ ــﻢ أﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز أوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻪ
ا ﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ دورات ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﺪر ﻳـ ــﺐ
واﻟ ــﻮرش اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﻳــﺪي
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ دورة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ودورة
ﻟﻠﺨﺰف واﻟﺪﻳﻜﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  2018واﺻـ ـ ـ ــﻞ ﺑـﻨــﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻷول ﺣ ــﺪث ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺖ
ﻋ ـﻨــﻮان  BOUBYAN EDGEاﻟــﺬي
اﻃـ ـﻠ ــﻊ زوار اﻷﻓ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮز ﻋ ـﻠ ــﻰ آﺧ ــﺮ
ﺗﻄﻮرات ﻋﺎﻟ ــﻢ اﻟﺮوﺑﻮت.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
وﺧ ــﻼل ﺷﻬﺮ رﻣـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك،
ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻤﻠﺔ )ﺧ ـﻄــﻮات( ﻟﻠﻌﺎم
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
ً
ﺗﺨﺼﻴﺺ رﻳﻌﻬﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
إﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ أوﻏـﻨــﺪا ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ
رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﻤﺸﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻟﻠﺘﺴﻮق ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮع اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻳﻨﺎر
واﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺸﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
ً
واﻋﺘﺒﺮت ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ً
ً
ً
ﺻﺤﻴﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﻧـﻬــﺎ ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ
رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻤـﺸــﻲ ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ رﻣـﻀــﺎن
اﻟﻤﺒﺎرك وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ ﻣــﻦ ﻳـﻤــﺎرس ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ،
وﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻫــﻢ ﻗﻴﻢ
اﻟﺒﻨﻚ وﻫﻲ اﻟﺘﺒﺮع ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة
ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ،اﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ وﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ اﺳـ ــﻢ »ﻧـﻘـﺼــﺔ
ً
ً
ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن« ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﺷـ ــﺮاﺋـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻣــﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﻗ ـﻴــﺎم ﻋــﺪد
ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ
ﻓــﻲ إﻋ ــﺪاد وﺟـﺒــﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻣــﻦ أﺑــﺮز

 Boubyan Edgeﻓﻲ »اﻷﻓﻨﻴﻮز«

اﻷﻃـﺒــﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ
ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻬﺎة وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻔـﻔــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن
ﻟﺤﻔﻆ اﻟ ـﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣــﻦ اﻟﻬﺠﺮان
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ
إذ اﻧـﻘـﺴـﻤــﺖ اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ إﻟ ــﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
اﻷول ﺗﻮﻋﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﺗﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻃــﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ
وﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وﻧـﻈــﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »رﺗﻞ ﺑﺈﺗﻘﺎن« ﻟﺤﻔﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧ ــﺎث ﻣــﻦ ﺳــﻦ  7إﻟــﻰ 17
ً
ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻷﻧـﻬــﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ أﺑﻨﺎء
ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ وﺗـﺠــﺎوزت
ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮاﺋﺰﻫﺎ  5آﻻف دﻳﻨﺎر.
وﻓـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر دﻋ ـ ـﻤـ ــﻪ ﻟ ــﻸﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻓـ ـ ــﺈن ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
دورة اﻟــﺮوﺿــﺎن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘ ــﻪ ﺑـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎت ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت
وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب إذ أﻋــﺪ ﻟﻬﻢ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻟﺴﺎرة.
ً
وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺒﻬﺠﺔ
واﻟﺴﺮور ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺗﻮﻟﻰ
ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ »ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟﻌﻴﺎدي« ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻼﺋﻪ
وﺷﻤﻠﺖ آﻻف اﻟﻌﻴﺎدي اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻴﺮي
ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﻢ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻋﻴﺎدة ﻛﻠﻴﻨﻜﺎ  Clinicaﻟﻸﺳﻨﺎن إذ
ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ  3ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وﺗﻢ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﺒﺮع واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ
ً
ﻣــﻦ  150ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ ودﻓ ــﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ثقافات
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سيما

مزاج
تنتقي دار شفق للنشر
والتوزيع إصدارات قيمة
تعنى بالفكر رغبة في
إيضاح مزالق العقول
ونقائصها.
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لقاء مع المخرج المصري
الممثل اللبناني جوليان
فرحات يعتذر إلى الممثلة سيف يوسف حول فيلمه
ماغي بوغصن بعد توجيهه السينمائي األخير {عمر
سلسلة من االتهامات إليها .خريستو} ومشاريعه
المقبلة.

مسك وعنبر

٢١

قدمت أوركسترا «زغرب
الفیلهارموني» ثالث حفالت
مميزة في مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

برايس داالس هاورد تنافس نجوم هوليوود
بفيلم «»A Dog’s Way Home
تـحــرص كـبــريــات شــركــات اإلن ـتــاج فــي هــول ـيــوود ،عـلــى ط ــرح أح ــدث إنتاجاتها
السينمائية في بداية العام ،وسط عدد من األعمال المختلفة منها الكوميدي ،والرعب،
واإلثارة ،والتراجيدي ،التي تتنافس على شباك التذاكر األميركي والعالمي ،ويشهد
هذا الشهر منافسة بين مجموعة مميزة من األعمال ،وستكون النجمة العالمية برايس
داالس هاورد حاضرة بفيلمها  A Dog’s Way Homeالذي ينتمي إلى نوعية أفالم
المغامرات ،وهو من إنتاج شركة "."Columbia
ً
وتدور أحداث الفيلم حول كلب يقوم بالسفر بحثا عن صاحبه ،ويضم نخبة من
نجوم هوليوود ،أبرزهم آشلي جود ،وباري واتسون ،وجينيفر غيبسون ،ومن المقرر
ً
طرحه تجاريا في  11يناير الجاري.
أما ثاني األفالم ،التي ستعرض خالل هذا الشهر فهو  The Vanishingمن إنتاج
شركة " ،"Mad As Birdsوهــو كذلك أحــدث اإلنتاجات السينمائية للنجم العالمي
جيرارد باتلر ،ويشاركه البطولة عدد من النجوم منهم بيتر موالن ،غاري لويس،
وإيما كينغ ،وتدور أحداثه في إطار من الغموض واإلثارة حول ثالثة من حراس إحدى
ً
المنارات بمنطقة منعزلة يكتشفون كنزا من الذهب ،ويقودهم إلى عدد من المواقف
ً
الغامضة ،وتم تصوير الفيلم كامال ما بين المملكة المتحدة وأسكتلندا ،ومن المقرر
ً
طرحه أيضا يوم الجمعة المقبل في دور العرض األميركية.
ً
وتطرح شركة " ،"Sonyالجمعة أيضا ،فيلم الرعب والخيال العلمي خاصتها "Escape
 "Roomالذي تتشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة ،وتدور
أحداثه حول  6أغراب يجدون أنفسهم في موقف غريب وخارج عن السيطرة ،وعليهم
أن يستعينوا بعدد من الحيل للبقاء ،ويشارك في بطولة الفيلم كل من ديبورا ان

كيفن هارت

وول ،وتايلور راسل ،ولوجان مايلر ،وبلغت ميزانيته اإلنتاجية  9ماليين دوالر.
ً
وتطرح شركة " "Weinsteinالمملوكة سابقا للمنتج ،هارفي واينستين ،فيلم The
 Upsideوهو النسخة األميركية من الفيلم الفرنسي " ،"The Intouchablesويتشارك
في بطولته نخبة من نجوم هوليوود ،منهم كيفن هارت ،وبراين كرانستون ،والنجمة
الحاصلة على جائزة األوسكار نيكول كيدمان ،وتــدور أحــداث الفيلم في إطــار من
الــدرامــا والكوميديا حــول رجــل ثــري يدخل في عالقة مع شــاب ذو سجل إجرامي،
ليتعرضا للعديد من المواقف الكوميدية ،والفيلم من المقرر طرحه بشباك التذاكر
األميركي  11الجاري.
وأنما فيلم  Replicasفهو أحــدث األعـمــال السينمائية للنجم األميركي كيانو
ريفز ،وتــدور أحــداث في إطــار من الخيال العلمي والجريمة ،حول عالم يصبح
ً
مهووسا بإعادة عائلته التي توفت إثر حــادث ،ويشارك ريفز البطولة كل من
ً
أليس إيــف ،وإيميلي الين ليند ،وجــون أورتيز ،وتم تصوير الفيلم كامال في
مدينة بورتوريكو ،وبلغت ميزانيته اإلنتاجية  30مليون دوالر.
وأخـيــرا سيكون عشاق الــرســوم المتحركة على موعد مع فيلم Norm of
 the North: Keys if the Kingdomوهــو استكمال للجزء الثاني من فيلم
حمل العنوان نفسه وطرح عام  ،2016ويتشارك في بطولته نخبة من النجوم
الشباب والوجوه الجديدة ،منهم اندي توث ،وكول هاورد ،ومايا كاي ،وجينيفر
ً
كاميرون ،وتــدور أحــداث في جو عائلي حول الــدب "نــورم" الــذي نصب ملكا
للقطب الشمالي ،ومحاوالته إلنقاذ مدينة نيويورك األميركية ،وسيطرح
ً
الفيلم أيضا  11الجاري.

سبايك لي

صوفيا فيرغارا

كيفن هارت قد يقدم
حفل األوسكار

فيرغارا ضيفة مأدبة
عشاء «غولدن غلوب»

نقابة المنتجين األميركيين
تعلن أفضل أفالم 2018

قال الممثل الكوميدي كيفن هارت إنه يفكر في العدول
عــن قـ ــراره بــاالع ـتــذار عــن ع ــدم تـقــديــم ح ـفــات األوس ـك ــار،
بعدما َّ
عبرت مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجينرس
عن تأييدها له.
وبعد اختياره لتقديم حفل  2019اعتذر هارت عن هذا
العرض.
وذك ــرت ديجينرس أنها اتصلت أخـيــرا بأكاديمية فنون
وعلوم السينما ،التي تمنح جوائز األوسكار ،للدفاع عن هارت.
وأوضحت أن األكاديمية ردت بأنها ستشعر "بسعادة
غــامــرة ،إذا ق ـ َّـدم ه ــارت الـحـفــل ،ال ــذي س ـيــذاع عـلــى الـهــواء
مباشرة في  24فبراير".
(رويترز)

أقيمت أمــس األول مأدبة عشاء على شــرف حفل
تــوزيــع جــوائــز "غــولــدن غـلــوب" فــي دورت ــه ال ــ 76هذا
العام ،المقرر إقامته اليوم في أحد الفنادق الكبرى
بمدينة ل ــوس أنـجـلــس األمـيــركـيــة ،بـحـضــور نخبة
من نجوم ونجمات السينما والدراما التلفزيونية
األميركية.
حضر الحفل ليوناردو دي كابريو ،كيت هادسون،
ص ــوف ـي ــا ف ـ ـيـ ــرغـ ــارا ،سـ ـ ــارة س ـي ـل ـف ــرم ــان ،جـيـسـيـكــا
تشاستين ،فيفتي سينت ،دا ن ــي ديفيتو ،نعومي
كامبل ،سام روكويل ،ومؤلفة سلسلة "هاري بوتر"
جي كي رولينغ ،الذين حرصوا على التقاط الصور
التذكارية.

أعـلـنــت "نـقــابــة المنتجين األمـيــركـيـيــن" قائمتها
ً
ال ـن ـهــائ ـيــة ألف ـض ــل أف ـ ــام عـ ــام  ،2018وض ـم ــت عـ ــددا
م ــن أبـ ــرز األعـ ـم ــال الـتـلـفــزيــونـيــة والـسـيـنـمــائـيــة ،الـتــي
عـ ــرضـ ــت الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ومـ ـنـ ـه ــا ف ـي ـل ــم "األبـ ـ ـط ـ ــال
الخارقون  ،"Black Pantherوفيلم المخرج سبايك لي
" ،"BlacKkKlansmanوفيلم السيرة الذاتية "Bohemian
."Rhapsody
ً
وأطلقت النقابة قوائمها النهائية ،التي تضمنت عددا
من الترشيحات ألبرز األعمال التلفزيونية منها الموسم
األخـيــر مــن مسلسل " "The Americansو"Better Call
 ،"Saulوأهمها مسلسل الدراما ""The Handmaid’s Tale
بموسمه األول ،إلى جانب عدد من المسلسالت الكوميدية.

جيمس وان :خروج «»Aquaman
من ترشيحات األوسكار وصمة عار
هاجم المخرج جيمس وان أكاديمية
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون وعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـم ـت ـح ــرك ــة
"األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــار" بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــرج ف ـي ـل ـم ــه
" "Aquamanم ــن الـتــرشـيـحــات الـعـشــرة
النهائية ألفضل مؤثرات بصرية في العام،
قبل التصفية األخ ـيــرة لــأفــام الخمسة
األجدر بالترشح.
وف ــوج ــئ م ـتــاب ـعــو ج ـي ـمــس وان عـلــى
"فـيـسـبــوك" بكلمات تـهــاجــم األكــاديـمـيــة،
ووصفه عدم ترشح الفيلم بـ "وصمة عار".
وج ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـجـ ــوم وان خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـح ــادث ــات ال ـم ـه ـن ـئــة ل ــه ب ـع ــد ال ـن ـجــاح
التجاري الكبير للفيلم ،قبل أن يرد على
"وان" كيلفن ماكلوين أ حــد المسؤولين
عن قسم المؤثرات البصرية باألوسكار،
وقال" :أنا معك جيمس ،وكان األمر صدمة
للجميع عندما سمعنا بخروج الفيلم من
الترشيحات النهائية لألوسكار".
نـ ـج ــح "  "Aquamanمـ ـن ــذ د ي ـس ـم ـبــر
الـمــاضــي ،فــي تحقيق نـجــاح جماهيري
ً
ض ـخــم مـتـخـطـيــا ح ــاج ــز ال ـ ـ  800مـلـيــون
دوالر ،بميزانية إنتاجية بلغت  160مليون
دوالر .وهو نجاح ُيحسب لمخرج الفيلم
جـيـمــس وان ون ـجــومــه ج ـي ـســون مــومــوا
وآم ـب ــر ه ـي ــرد ،إل ــى جــانــب شــركـتــي ""DC
و" "Warner Brosالمنتجين للفيلم.
وت ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم الـ ـخـ ـي ــال ــي "

 "Aquamanحول آرثر كاري الذي يعرف
أن ــه الــوريــث الـشــرعــي ل ـ مملكة أتالنتس
تـحــت ال ـمــاء ،ال ــذي يـجــب عليه أن يتقدم
ً
لقيادة شعبه ويصبح بطال للعالم ،الفيلم
من بطولة جيسون موموا ،وآمبر هيرد،
ونيكول كيدمان ،وراندال بارك ،وباتريك
ويلسون ،ودولف لوندغرين ،وويليم دافو،
وج ــراه ــام مــاكـتـفـيــش ،الـفـيـلــم مــن تأليف
جوف جونز ،ومورت واينجير ،وجيمس
وان ،وس ــوف ب ـيــل ،وب ــول ن ــوري ــس ،ومــن
إخراج جيمس وان.
و س ـ ـبـ ــق أن صـ ـ ــرح ج ـي ـم ــس وان أ ن ــه
يفكر فــي طــرح الـجــزء الـثــانــي مــن الفيلم
حــول التركيز على عالم الممالك السبع
ألتالنتس الثرى باألساطير ،وليس على
شخصية .Aquaman
وواصل الفيلم نجاحه الضخم بشباك
التذاكر العالمي ،بإجمالي إيرادات وصلت
حتى اآلن لنحو  846مليون دوالر.
وحصد الفيلم هذا الرقم بفضل عطلة
أع ـيــاد الـكــريـسـمــاس ،وارت ـف ـعــت حصيلة
الفيلم لنحو  223مليون دوالر في شباك
التذاكر األميركي ،بينما بلغت حصيلته
العالمية نحو  623مليون دوالر ،لينجح
ف ــي تـخـطــي تكلفته اإلن ـتــاج ـيــة ب ــواق ــع 5
مرات.
واش ـت ـه ــر ج ـي ـمــس وان بـ ــإخـ ــراج ع ــدد

جيمس وان
مــن األع ـمــال السينمائية المميزة طــوال
م ـس ـيــرتــه ،كــانــت بــداي ـت ـهــا بـفـيـلــم الــرعــب
ً
" "Sawعـ ــام  ،2004م ـ ـ ــرورا بـفـيـلــم "The
 "Conjuringعام  ،2013كما أخرج الجزء

ال ـس ــاب ــع م ــن سـلـسـلــة األكـ ـش ــن الـشـهـيــرة
"  "Furious 7ع ـ ــام  ،2015و يـ ـع ــد فـيـلــم
" "Aquamanتجربته اإلخراجية األولــى
بعالم األبطال الخارقين.

برايس داالس هاورد

ثقافات 16
ّ
«رجل القش» إصدار يركز على المغالطات واالنحيازات
توابل ةديرجلا

•
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اإلنسان يقع في شركها باتباعه أساليب الخداع المستعملة في عملية االستدالل

الفي الشمري

تنتقي دار شفق للنشر
والتوزيع إصدارات قيمة
ُ
تعنى بالفكر؛ رغبة في
إيضاح مزالق العقول
ونقائصها.

تقدم دار شفق للنشر والتوزيع
جديدا بعنوان "رجل القش"،
إصدارا
ً
ً
يــركــز عـلــى الـمـغــالـطــات المنطقية
واالن ـح ـيــازات اإلدراك ـي ــة الـتــي يقع
اإلنسان في شركها من خالل اتباعه
أســال ـيــب ال ـخ ــداع الـمـسـتـعـمـلــة في
عملية االسـتــدالل ،ومــواطــن الخلل
المرافقة لها في عملية التفكير.
ويتضمن محتوى "رجل القش"
مدخال إلى المنطق الالصوري مع
شرح نقاط عدة مهمة حول مختلف
ج ــوان ــب ال ـم ــوض ــوع ،ث ــم الـتـمـهـيــد
لباقي أجزاء الكتاب :جزء أول يجمع
مختلف المغالطات المنطقية مرتبة
حسب األولوية ومدى االنتشار ،ثم
ـان يـجـمــع أه ــم االن ـح ـيــازات
ج ــزء ث ـ ٍ
اإلدراكية التي توضح مزالق العقول
ونقائصها.

عملية االستدالل

انحياز البقاء يدفع
اإلنسان إلى التركيز
على التجارب
الناجحة وإغفال
«الفاشلة»

ويـقــول مــؤلــف اإلص ــدار يوسف
صـ ــامـ ــت بـ ــوحـ ــايـ ــك ع ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب:
"ح ـ ــاول ـ ـ ُـت أن أجـ ـع ــل ه ـ ــذا ال ـك ـتــاب
ّ
يهتم
بسيطا لكل شخص
مرجعا
ً
ً
ّ
يفكر ،ولكل تلميذ
لكي
يكفي
بما
ّ
ّ
ّ
مخلصا
تلميذا
أصر على أن يبقى
ً
ً
تيسر جمعه-
للحقيقة ،أجمع فيه ما ّ
بما يكفي الحاجة ويخدم الضرورة-
من مغالطات منطقية وانحيازات
إدراكية ،تكشف لنا أساليب الخداع
ّ
عملية االسـتــدالل،
المستعملة في
وم ــواط ــن الـخـلــل الـمــرافـقــة لـهــا في
عملية التفكير".
ويشير بوحايك إلى أنه تحمس
كثيرا لهذا اإلصــدار؛ "ألنني مؤمن
بضرورة مضمونه في مجتمعاتنا
ـوصــا ،وفــي مختلف
العربية خـصـ ً
الـ ـنـ ـق ــاش ــات الـ ـفـ ـك ــري ــة عـ ـل ــى وج ــه
ال ـع ـم ــوم ،ذل ــك أن ع ــال ــم الــمــحـ ّ
ـاجــة
ّ َ
ُ َ
والـجــدل زلــق ومـخــادع ،وأن البشر
ّ
معقدة ومتذبذبة ،تعتريها
كائنات ّ
الكثير من العاطفة والذاتية ،وهذا
ما يجعل سالمة التواصل وفاعلية
تتعلق فــوق المضمون
االسـتــدالل
ّ
ّ
وقابليتهم
بطبيعة أطراف النقاش
لــإي ـصــال واالس ـت ـق ـبــال ،لــذلــك قــال

أفالطون في محاورة جورجياس:
ف ــي ج ــدال ي ــدور أم ــام جـمـهــور من
ّ
الحلواني
األطـفــال عن الـغــذاء ،فــإن
ّ
ك ـف ـي ــل ب ـ ــأن يـ ـه ــزم ال ـط ـب ـي ــب ،وف ــي
جــدال أمــام جمهور من الكبار ،فإن
ّ
ًّ
سلح بالقدرة الخطابية
سياسيا َت ّ
ّ
وحـ َـيــل اإلقـنــاع كفيل بــأن يهزم أي
ِ
ّ
مهندس أو عسكري حتى لــو كان
تخصص
موضوع الجدال هو من
ّ
هذين األخيرين .إن دغدغة عواطف
ّ
إقناعا من
الجمهور ورغباته أشد
ً
ّ
أي احتكام إلى العقل".

مغالطة التحريف
وم ـ ــن الـ ـنـ ـم ــاذج الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا
اإلصدار عن المغالطات المنطقية،
مغالطة رجل القش وتسمى أيضا:
م ـغــال ـطــة ال ـت ـح ــري ــف ،أو مـغــالـطــة
التشويه ،أو مغالطة التسميم ،وهي
أن يـحــرف الشخص كــام مناقشة
ويـنـســب إلـيــه حججا أخ ــرى هشة
وكالما آخر واضح الضعف ثم يرد
هذا الكالم الذي نسبه هو نفسه له
ويبين خطأه".
ويرى المؤلف أن "هذه المغالطة
رب ـمــا ت ـكــون م ــن أك ـثــر الـمـغــالـطــات
شيوعا ،إذ تجد صــراعــات وهمية
ً
مع أمور ال أحد يقول بها ،فيضيع
الوقت والجهد في محاولة تبرئة
أنفسنا مما ّ
شوهه اآلخــر أكثر من
م ـحــاولــة االس ـ ـتـ ــدالل .وت ـق ــوم هــذه
المغالطة على المبالغة ،أو تشويه
الحجج وربطها بنتائج أو أفكار ال
يقول بها الطرف اآلخــر ،أو بقصد
ح ـيــن ال يـسـتـطـيــع ال ـش ـخــص ال ــرد
على حجج اآلخر ،ويحس بضعف
حـجـجــه وردوده ،فـيـسـتـعـمــل هــذا
األسلوب  -غير األخالقي -في تناول
حجج اآلخر وإضعافها".
وي ـقــال إن سـبــب ه ــذا االس ــم هو
مــن الدمية المملوء ة بالقش التي
توضع في المزارع لخداع الطيور
غ ــالـ ـب ـ ًـا ،إذ ت ـت ـص ــارع ال ـط ـي ــور مــع
إنسان وهمي (رجل قش) ،وهو ما
يفعله مــن ي ـقــوم ب ـهــذه الـمـغــالـطــة،
حـ ـي ــن يـ ـب ــذل جـ ـه ــده فـ ــي ال ـن ـق ــاش
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االحتكام إلى الجهل
ويستعرض اإلصــدار مغالطات
أخرى منها ،مغالطة االحتكام إلى
الـجـهــل ،وتسمى كــذلــك الحجة من
الجهل ،أو االس ـتــدالل بالجهل ،أو
حجة غياب الدليل ،وهي أن يعتقد
الشخص أن فكرة ما صحيحة ألنه
ال يــوجــد إث ـب ــات عـلــى خـطـئـهــا ،أو
الـعـكــس ،ك ــأن يعتقد أنـهــا خاطئة
ألنه ال يوجد إثبات على صحتها،
وبالتالي يتم االعتماد على جهل
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر أو ال ـب ـشــر ع ـمــومـ ًـا
إلثبات فكرة أخرى ال دليل عليها.
وه ـ ــذه م ـغ ــال ـط ــة ألن غـ ـي ــاب دل ـيــل
ال ــوج ــود ل ـيــس دل ـيــا ع ـلــى ال ـعــدم،
وهذه المغالطة لها عالقة بمغالطة
ع ــبء اإلثـ ـب ــات وم ـغــال ـطــة األب ـيــض
واألس ـ ـ ـ ــود ،ال ـت ــي يـ ــرى أص ـحــاب ـهــا
وجــود بعدين فقط لعالم األفـكــار،
إم ــا أبـيــض أو أس ــود ،إم ــا مـعــي أو
ضــدي ،إما اإليمان بوجود الشيء
أو اإلي ـ ـمـ ــان ب ـع ــدم ــه ،ح ـت ــى ل ــو لــم
يتوافر العلم الكافي إلثبات كليهما،
فـبــدل أن يـتــواضــع للجهل ويبقى
على الحياد إلى حين توافر األدلة
الكافية ،يعتمد كالهما على عدم
توافر األدلة أو تشوهها عند الطرف
اآلخر كدليل على قضيته ،في حين
قد تكون هناك أبعاد أخرى.
وم ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـفــريــق بين
الـخـيــار العلمي والـحـكــم الـنـظــري،
عمليا
فكل شيء ليس له دليل هو
ً
في حكم الموجود ،وال يمكن بناء
أي ح ـكــم أو ن ـتــائــج ع ـلــى وجـ ــوده،
ف ـي ـكــون ع ــبء اإلثـ ـب ــات دوم ـ ـ ًـا على
مــن ي ــرى بــالـمــوجــود ألن ــه يستلزم
وجــود تبعات وأحكام متعلقة به،
واألص ـ ــل أن ــه ال ي ــوج ــد ش ــيء دون
إث ـب ــات ،أم ــا ن ـظــريـ ًـا فـيـبـقــى الحكم
حياديا ،وال يمكن
بوجود الشيء
ً
ال ـح ـكــم ب ـعــدم وج ـ ــوده يـقـيـنــا دون
دلـيــل أيـضـ ًـا على ذل ــك ،ألن كليهما

غالف «رجل القش»
سواء النفي أو اإلثبات ،هو دعوى
ال تقبل إال بدليل.
مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـع ـم ـل ـي ـ ًـا قـ ــد ي ـكــون
حكيما وليس
اال ح ـت ـكــام للجهل
ً
مغالطة ،كما فــي اختيار الخيار
األكـ ـث ــر أم ــان ــا وسـ ــامـ ــة ،م ـث ــل أن
تجهل إن كان المسدس مشحونا
بالرصاص أم ال ،فمن الحكمة أن
تفترض أنه مشحون ألنه الخيار
األسـ ـل ــم ،وإن كـ ــان ال ـخ ـيــار هـنــاك
كترجيح لالختيار األسلم ،ولكنك
تـعـلــم ف ــي ق ـ ــرارة نـفـســك أن ــه ليس
وقائيا.
يقينيا ،بل باألحرى،
حكما
ً
ً
ً
أما مغالطة التقسيم التي تسمى
أي ـضــا الـمـغــالـطــة التقسيمية ،أو
التقسيم المخطئ ،او االستنتاج
ال ـم ـخ ـطــئ ،وهـ ــي ع ـكــس مـغــالـطــة
التركيب ،أي أن يعتقد الشخص
أن مــا ينطبق عـلــى ال ـكــل ينطبق
بالضرورة على أجزائه أو أفراده،

وبتعبير آخر ،أن يعتقد أنه إذا كان
صحيحا،
حكمه على شيء أو فئة
ً
فالحكم على أج ــزاء أو أف ــراد هذه
الفئة صحيح.
وم ــن االن ـح ـيــازات الـتــي يسلط
الكتاب الضوء عليها انحياز البقاء،
ويسمى كذلك انحياز الديمومة أو
انحياز النجاة أو انحياز السفينة
الـنــاجـيــة ،وهــو ميل اإلن ـســان إلى
التركيز على الـتـجــارب الناجحة
وإغ ـف ــال ال ـت ـجــارب ال ـفــاش ـلــة ،مما
يجعله يبني معلومات منحازة
وغـيــر مــوضــوعـيــة تـلــوث أحكامه
على مختلف األمور .وتكمن مشكلة
االنحياز في أنه يعمينا عن رؤية
كل جوانب الموضوع ،مما يسبب
خلال في توازن األحكام ،ويدفعنا
ألخذ صورة ناقصة ال تمثل الواقع
الكامل للموضوع.

ِّ
• جميل مالعب متميز في الرسم والنحت ومحمد بنيس في الحداثة الشعرية
عام  ،1991اجتمع مثقفون لبنانيون مقيمون في باريس ،بعدما ّ
هجرتهم الحرب التي عصفت بلبنان على مدى سنوات
التواصل بين
طويلة ،وأسسوا «المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا» بهدف االستمرار في رسالة الثقافة اللبنانية القائمة على
ً
الشرق والغرب ،ولهذه الغاية أنشأ المنتدى جائزتين :جائزة اإلبداع اللبناني وجائزة اإلبداع العربي وهو يمنحهما سنويا منذ
ذلك التاريخ .هذا العام منح جائزة اإلبداع اللبناني إلى الرسام التشكيلي جميل مالعب ،وجائزة اإلبداع العربي إلى األديب
المغربي محمد بنيس.
بيروت -الجريدة

نبيل أبو شقرا اعتبر
أن مالعب سبق
الكثير من أبناء
جيله إذ نجح في
بناء متحف
خاص به

الذي ينحدر نحو الظالمية ،لوال استثناءات
قليلة.

تكريم اإلبداع

"رم ــادي داكــن" هي المجموعة القصصية الجديدة للكاتب طالب
الرفاعي ،وله مجاميع قصصية سبقت هذه أولها كان "أبو عجاج طال
عمرك" صدرت عن دار اآلداب  ،1992بعدها جاءت "أغمض روحي عليك"
 ،1995ثم "مرآة الغبش"  ،1997ثم "حكايا رملية" صدرت عن دار المدى
 .1999وبعدها صــدرت مجموعة "ســرقــات صغيرة" عن دار الشروق
 ،2011ومجموعة "الكرسي" .2012
وله من الروايات" :ظل الشمس" صدرت  ،1998و"رائحة البحر" ،2002
و"سمر كلمات"  ،2006و"الثوب"  ،2009و"في الهنا"  ،2014و"النجدي"
.2017
مجموعة رم ــادي داك ــن هــي ثامنة مجاميعه القصصية ،وقــد ال
تكون الثامنة؛ ألنه قال في توطئة المجموعة" :هذه ليست مختارات،
بــل هــي قصص جــديــدة ،بالرغم مــن قــدم تــواريــخ بعضها ،فلقد قمت
بإعادة كتابتها وقراء تها ،واالشتغال عليها لتجديد عمارة بنائها،
وعشرا ،وعشرين ،وأكثر ،وذلك بناء على وعي وموقف
مرة ومرتين،
ً
متجددين من قضايا اإلنسان والواقع واإلبداع".
إذن ُيفهم من هذه التوطئة أن هذه ليست بقصص جديدة ،ولكنها
قصص منتقاة من مجاميع سابقة تم تنقيحها واالشتغال عليها من
جديد ،وهذا ما الحظته ربما في ثالث أو أربع قصص سبق أن قرأتها
له من قبل ،لكن ال أتذكر من أي مجموعة كانت.
أول قراءة لي كانت لمجموعة "أبو عجاج طال عمرك" ،وكانت متميزة
وبــدايــة موفقه لــه ،بعدها ربما قــرأت "الـكــرســي" ،لكني لــم أعــد أتذكر
مواضيعها ،ومن رواياته قرأت "سمر كلمات" و"النجدي".
مجموعة "رم ــادي داك ــن" أغلبها قـصــص لشخصيات الموظفين
في ال ــوزارات ومكاتب العمل الكويتية ،تقترب جــدا من سلوكياتهم
وتفضح تكوينهم اإلنساني ،سواء بالشر أو بالخير ،وتشعر بنبض
شخصياتهم ،وكأنك تعرفهم ،فقد أجاد طالب الرفاعي بعكس صورتهم
ودوافعهم التي تحركهم تجاه الغيرة والحسد والمكائد والنميمة
واإلضــرار بالغير ،بحكم عمله الطويل في الــوزارات كمهندس ،حتى
وقت انتقاله للعمل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،هذا
الوقت الطويل الــذي عاشه وقضاه مع المئات من الموظفين ،منحه
وتعمقا فــي فهم تعامالت بعضهم مــع بـعــض ،وفـهــم السلوك
خـبــرة
ً
النفسي والروحي ألخالق الموظف ،لذا جاءت كتاباته عنهم بفهم عميق
كشف ّ
وعرى النفوس المريضة بالنفاق والكذب والحسد والشر ،وهي
ّ
الشخصيات التي اقتنصها ليضعها بمجموعته "رمادي داكن" .وإلى
أيضا تدور في
جانب هذه الشخصيات نجد هناك قصصا إنسانية
ً
طاحونة العمل ،مثل حكاية فراش مكتب المدير في قصة "قرب المدخل"
الرائعة ،التي تبين جبروت وتكبر روح المدير تجاه فراش مكتبه ،حين
بتعال واحتقار فيقدم له خمسة دنانير ،ظنا منه أنه يشحذ
يتعامل معه
ٍ
قسط جامعة ابنه ،فما كان من المستخدم إال أن مسح دموعه وأخبره:
"مــات ولــدي ،تناثرت أجــزاء جسده قرب مدخل الجامعة في التفجير
األخير" ،وخرج دون أن ينظر إليه أو ليأخذ النقود الساقطة على الحذاء.
من القصص المتميزة قصة "زجاج أعمى" التي تبين طغيان مواقع
العمل اإللكترونية وال إنسانيتها ،حيث ال يكون دور العامل سوى
برغي في جهاز تتحكم فيه آلــة طــوال الوقت لتحوله إلــى ربــوت آلي
يطيع وينفذ األوامر ،بإذعان يبعده ويسلخه من إنسانيته ويدجنه في
ماكينة تدور بال قلب ،حتى أنه ينسى الذهاب لزيارة طفلته على مدى
أسابيع" :تعال بابا .أكدت لها أنني سأذهب لرؤيتها ،لكن اإليميالت
والمواقع واألحاديث الحميمة.
مجددا يلمع السؤال أمامي :إذا أجبت بنعم فأنت مفصول :هل ابنتك
أهم من عملك؟".
أما قصة "العم خليفة" فتكشف داء الواسطة المنتشر في وزارات
العمل الكويتية ،فالمحاسب الذي أكلت سنوات العمل عمره ،وصدر
أمر من مجلس اإلدارة بتعيينه باإلنابة ،حين استقال المدير التنفيذي
بسبب مرضه ،وكانت كل الدالئل تشير باستحقاقه لهذا المنصب،
علم بطموح مراقب الحسابات الشاب الذي لم تمض ستة أشهر على
التحاقه بالشركة ،فذهب إلــى العم خليفة ،الــذي يبدو أنــه شخصية
مهمة كالعادة ليتوسط له عند انعقاد مجلس اإلدارة ،فوعده بالخير
وشـكــره على مجيئه .وكــانــت المفاجأة حين انفض االجـتـمــاع وقــال
رئيس مجلس اإلدارة إنهم عينوا الشاب مديرا عاما ،بحسب توصية
العم خليفة ،ألنه أحد أنسبائه!
طالب الرفاعي يملك فنية عالية في التحكم بكتابة القصة القصيرة،
حتى إن هذه المقدرة تسيطر على كتاباته الروائية التي يمكن تسميتها
بالروايات القصيرة.

إصدار

كـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ــدى م ـن ــح ج ــائ ــزت ــه ل ــإب ــداع
ّ
اللبناني ،خالل السنوات السابقة ،إلى كتاب
وأدب ـ ـ ــاء ومــؤل ـف ـيــن مــوس ـي ـق ـيــن ومـخــرجـيــن
وتشكيليين و بــا حـثـيــن مــن بينهم :الكاتب
سمير قصير ،والشاعر أدونيس ،والروائية
ن ـج ــوى ب ــرك ــات ،وال ـك ــات ــب أح ـم ــد بـيـضــون،
والشاعر وديع سعادة ،والكاتب حسن داود،
والباحثة منى فياض ،والكاتب جيرار خوري،
والـفـنــان مــارسـيــل خليفة ،والـشــاعــر عيسى
مخلوف ،والشاعر عباس بيضون ،والفنان
عبد الرحمن الـبــاشــا ،والـمـخــرج المسرحي
نـبـيــل األظـ ــن ،وال ـف ـنــان التشكيلي أسـ ــادور،
وع ــال ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ن ـب ـيــل ب ـي ـه ــم ،وال ـم ــؤل ــف
الـمــوسـيـقــي زاد مـلـتـقــى ،وال ـكــاتــب والمفكر
ع ـلــي حـ ــرب ،وال ـش ــاع ــرة وال ـكــات ـبــة فـيـنــوس
خوري غاتا ،والشاعر حمزة عبود ،والكاتب
والروائي رشيد الضعيف ،والباحثة والكاتبة
فهمية شرف الدين...

جائزة اإلبداع العربي
إلــى جانب جــائــزة اإلب ــداع اللبناني منح
{ال ـم ـن ـتــدى ال ـث ـقــافــي الـلـبـنــانــي ف ــي فــرنـســا}
ج ــائ ــزة اإلب ـ ــداع ال ـعــربــي لـلـشــاعــر الـمـغــربــي
محمد بنيس ،أحد كبار شعراء العربية وألنه
يضيف إلى الجائزة قيمة جديدة ،كما وصفه
ً
رئـيــس المنتدى نبيل أبــو شـقــرا ،مــؤكــدا أن
{أهم ما يميزه ليس شغفه بالشعر بل ولعه
بالحداثة الشعرية ،التي تنطلق من تجربة
إنسانية تستشرف المستقبل وتسعى إليه
باستمرار في سياق مسيرة معرفية تتمسك

مجلة الدراسات الفلسطينية 117
جميل مالعب

بــاالنـفـتــاح وبمفهوم الـحــريــة ،الـحــريــة التي
تشكل توقه الدائم إلى تعريف معنى الحياة}.

شمولية وتنوع
ك ــان ال ـم ـن ـتــدى ال ـث ـقــافــي الـلـبـنــانــي منح
ج ــائ ــزة اإلب ـ ـ ـ ــداع الـ ـع ــرب ــي خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية على النحو التالي :جائزة أدونيس
للشاعرة مرام المصري والشاعر عبد المنعم
رم ـضــان ،وجــائــزة نجيب مـحـفــوظ للشاعر
ق ــاس ــم حـ ـ ـ ــداد ،وجـ ــائـ ــزة م ـح ـم ــود دروي ـ ــش
للكاتب سليم بركات ،وجائزة محمد أركون
للكاتب أحـمــد أبــو ده ـمــان ،وجــائــزة صــاح
ستيتيه لبيت الشعر فــي رام الـلــه ،وجائزة
عبد العزيز المقالح للشاعرة أمل الجبوري،
وج ــائ ــزة شـفـيــق ع ـب ــود ل ـل ـف ـنــان الـتـشـكـيـلــي
مروان قصاب باشي ،وجائزة غسان تويني
للفنان التشكيلي يوسف عبدلكي ،وجائزة
م ـح ـمــد الـ ـم ــاغ ــوط ل ـل ـش ــاع ــر أمـ ـج ــد ن ــاص ــر،
وجائزة خالدة سعيد للروائية رجــاء عالم،
وجائزة صليبا الدويهي للفنانة التشكيلية
لبنى األمين ،وجائزة الطيب صالح للفنان
التشكيلي يوسف أحـمــد ،وجــائــزة {الحرية
والتقدم} للناشط الثوري وائل غنيم ،وجائزة

الديمقراطية والتقدم للكاتبة والروائية سمر
ي ــزب ــك ،وج ــائ ــزة ثـ ــورة الـيــاسـمـيــن للباحثة
والمحللة النفسية رجاء بن سالمة...
في العام الماضي أطلق {المنتدى الثقافي
اللبناني في فرنسا} اسم {الحرية والسالم}،
على جائزة اإلبداع العربي التي منحها إلى
الناشطة الفلسطينية عهد التميمي.

شعر محمد بنيس
ينطلق من تجربة
إنسانية تستشرف
المستقبل وتسعى
إليه باستمرار

سيرتان ومسيرتان

محمد بنيس

رمادي داكن

والرد على حجج وهمية اخترعها
ـدا عــن حقيقة النقاش
بنفسه بـعـيـ ً
وموضوعه األصلي.

ِّ
المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا يكرم اإلبداعين اللبناني والعربي

م ـنــح «ال ـم ـن ـت ــدى ال ـث ـقــافــي ال ـل ـب ـنــانــي في
ف ــرن ـس ــا» ج ــائ ــزت ــه ل ـه ــذا الـ ـع ــام إلـ ــى ال ـف ـنــان
التشكيلي جميل مالعب لمسيرته الطويلة
وإبداعه المتميز في عالمي الرسم والنحت،
بـحـســب رئ ـيــس الـم ـنـتــدى نـبـيــل أب ــو شـقــرا،
ً
مــوضـحــا أن جـمـيــل مــاعــب ف ـنــان مخضرم
عايش جيل الكبار ونقل إلــى جيل الشباب
تـجــربـتــه الـمـسـتــوحــاة مــن م ـصــادر مختلفة
ومتغايرة ،تعكس حرصه على التنوع.
أضــاف{ :انطلق من بيئته الخاصة التي
أيقظت في أعماقه مشاعر الحب ودفعته إلى
البحث عن معنى اآلخر ،في إطار تجاوز معه
المكان والزمان}.
تابع{ :شــارك جميل مالعب في معارض
ك ـث ـي ــرة وت ـ ـنـ ــاول فـ ــي أعـ ـم ــال ــه م ــوض ــوع ــات
متباينة تعكس تأثره واقترابه من مدارس
ً
فنية متباينة ومتعارضة ،فكان مزيجا من
انسجام التناقضات .تغرق أعماله في تصوير
المعاش الحميم والقريب ،واألشياء المبعثرة
فــي عــالــم أو عــوالــم ال تنتهي .بـهــذا المعنى
تـعـبــر لــوحــاتــه ع ــن ت ـعــدديــة ال ــوج ــود ،لـهــذا
تتغير األلوان واألشكال والمفاهيم لديه مع
تغير األزمنة واألمكنة ،كذلك تغير المفاهيم
وسبل كنهها}.
اعتبر نبيل أبــو شقرا أن جميل مالعب
سبق الكثير من أبناء جيله ،إذ نجح في بناء
متحف خاص به ّ
ضم لوحاته ومنحوتاته،
ما منحها ديمومة من جهة ،وكشف ادعاءات
وقصور المؤسسة الرسمية اللبنانية التي
تـهـمــل الـنـخــب الـثـقــافـيــة وال ـف ـن ـيــة ،م ــن جهة
أخرى ،كما هي حال مؤسسات شرقنا العربي
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درس ج ـم ـي ــل م ــاع ــب الـ ـف ــن فـ ــي ال ـم ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـف ـنــون
الـجـمـيـلــة ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وتـتـلـمــذ ع ـلــى أس ــات ــذة الـفــن
الـتـشـكـيـلــي ال ـك ـبــار مـثــل ب ــول غـيــراغــوسـيــان وشـفـيــق ع ـبــو .تــابــع
دراس ـتــه فــي معاهد الـفـنــون والـجــامـعــات فــي الـجــزائــر والــواليــات
الـمـتـحــدة ،حـيــث ن ــال دب ـلــوم دراسـ ــات عـلـيــا فــي الـفـنــون الجميلة
م ــن مـعـهــد ب ــرات ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ودكـ ـت ــوراه ف ــي جــامـعــة أوه ــاي ــو.
ّ
درس الفن التشكيلي في الجامعة اللبنانية وفي الجامعة اللبنانية
األميركية فــي بـيــروت ،وشـغــل منصب أمـيــن عــام نقابة الفنانين
ً
ً
اللبنانيين ( .)1992-1991أسس عام  2015متحفا فنيا في بلدته
بيصور ،ضم لوحاته الفنية ومنحوتاته.
أما الشاعر محمد بنيس فيعتبر أحد أهم شعراء الحداثة في
العالم العربي .حائز دكتوراه دولــة في موضوع {الشعر العربي

الحديث ،بنياته وإبداالته} ( .)1988نشر قصائده األولى سنة 1968
في جريدة العلم في الرباط ،وفي مجلة مواقف في بيروت عام 1969
وفي العام نفسه نشر ديوانه األول {ما قبل الكالم}ّ .
درس الشعر
العربي الحديث في كلية اآلداب بالرباط ،جامعة محمد الخامس
بين  1980و ،2016من ثم ّ
تفرغ للكتابة.
ً
نشر محمد بنيس أكثر من خمسة وثالثين كتابا ،من بينها:
ً
ستة عشر ديوانا ،األعمال الشعرية (العشرة األولى منها جمعت في
مجلدين وصدرا في  ،)2002دراستان جامعيتان عن الشعر المغربي
والشعر العربي الحديث (صــدرت طبعتهما الثالثة سنة ،)2014
مـقــاالت ونـصــوص (جمعت األعـمــال النثرية فــي خمسة مجلدات
وصدرت سنة  ...)2016ترجم بعض أعماله الشعرية والنثرية في
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومقدونيا وتركيا وألمانيا.

ف ــي ع ــدده ــا ال ـج ــدي ــد  ،117ش ـت ــاء  ،2019ت ـع ــال ــج «م ـج ـل ــة الـ ــدراسـ ــات
الفلسطينية» ث ــاث مـســائــل رئـيـســة :مصير الــاجـئـيــن الفلسطينيين
ً
خصوصا في لبنان؛ وما يجري في قطاع غزة وما يخطط له؛ و{قانون
أسـ ــاس ال ـقــوم ـيــة} الـ ــذي يـفـضــح حـقـيـقــة إس ــرائ ـي ــل ك ــدول ــة ق ــام ــت على
الـعـنـصــريــة؛ ّأم ــا الـخـيــط ال ــذي يجمع بـيــن هــذه الـمـســائــل ،فـهــو {صفقة
القرن} التي ُيراد منها وأد قضية فلسطين ،في مرحلة عنوانها التهافت
العربي.
في لبنان حيث بــرزت مسألة هجرة «طوعية» لالجئين الفلسطينيين
ّ
عبر أحد مكاتب السفريات ،فإن حقيقة األمر أنها عملية تهجير منظمة
وعلنية .فكشف تحقيق منير عطالله {تهجير الفلسطينيين من لبنان...
سماسرة بغطاء محلي ودولي} طرف الخيط اللبناني من هذه العملية،
لكن خيوطه األخــرى التي تمتد إلى القارتين األميركية واألوروبـيــة ،ال
تزال غامضة وبحاجة إلى مزيد من البحث.
أما مسألة غزة ،حرب غزة الخاطفة فأثارت عاصفة سياسية في اسرائيل
وكادت تطيح حكومتها.
«قانون القومية» اليهودي في إسرائيل ،والذي عالجته {مجلة الدراسات
الفلسطينية} فــي غـيــر عــدد خــال الـعــام الـمــاضــي ،شـكــل مـحــور الـعــدد
الجديد.
وفي باب دراســات مساهمتان :األولــى لهنيدة غانم{ :الحرية والهزيمة
فــي الـمـشــروع الــوطـنــي الفلسطيني} ،والـثــانـيــة ألحـمــد حنيطي{ :قرية
الجفتلك :المجتمع واالقتصاد تحت االستعمار االستيطاني}.
وفي باب فسحة تحتفي المجلة بنيل سحر خليفة جائزة {لي هو تشول
تــونــغ إيـلــو» ل ــآداب الـكــوريــة الجنوبية ،عبر نشر مداخلتين لسيونغ
غويونك سوك وسحر خليفة.
في باب قراءات ،يراجع عوني فارس كتاب جميل هالل{ :يوميات حصار
بيروت صيف  :1982الرحيل من الخيمة األخيرة} ،وتقرأ منى عبدالله
الكتاب الذي ّ
أعده معين الطاهر« :يوميات عدنان أبو عودة» .كذلك تنشر
تتمة قصيرة لملف العودة المتخلية الــذي كــان محور العدد الماضي
من خالل نصين لشفيق الغبرا{ :عدة وجوه لحق العودة الفلسطيني}،
ومايا أبو ّ
الحيات{ :الطريق رقم .}6

توابل ةديرجلا

•
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جوليان فرحات :أعتذر إلى ماغي بوغصن
واتهاماتي لها انفعالية

17

مزاج

أخبار النجوم

دوللي شاهين
تتجاهل الحكم بحبسها

بعد سلسلة من االتهامات التي وجهها الممثل جوليان فرحات بحق الممثلة ماغي بوغصن من
المحاكم،
الفنية ،وبعدما وصلت األمور إلى رفع دعاوى في ً
بينها أنها تعمل على تدمير مسيرته ً
اعتذر فرحات إلى النجمة اللبنانية معتبرا أن انفعاله كان بسبب البعض الذي نقل إليه أخبارا كاذبة
وتلفيقات ال تمت إلى الحقيقة بصلة ،فما كان من بوغصن إال أن ردت{ :االعتذار عن الخطأ فضيلة
ّ
وجل من ال يخطئ} .كيف بدأت الحكاية وكيف انتهت؟
بيروت  -ةديرجلا

•

مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،وج ــه
جوليان فــرحــات شتائم بحق
الممثلة ماغي بو غصن تعرض
فيها لسمعتها وكرامتها ،فكان
من الطبيعي أن تتقدم بشكوى
ض ـ ــده أمـ ـ ــام م ــراج ــع قـضــائـيــة
مـخـتـصــة ،فــاسـتــدعــي فــرحــات
ل ــاس ـت ـم ــاع إل ـ ــى إف ـ ــادت ـ ــه ،كـمــا
ورد في بيان صــدر عن مكتب
المحامي شربل غنام ،بوكالته
عن كل من شركة {إيغل فيلمز-
لبنان ش.م.ل} وعــن مــاغــي بو
غـ ـص ــن ،أمـ ـ ــام م ـك ـتــب مـكــافـحــة
الجرائم المعلوماتية وحماية
الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة ل ــدى وح ــدة
الشرطة القضائية ،وفق المسار
واألصول الطبيعية لإلجراءات
القانونية والقضائية.
تابع البيان{ :حضر واعترف
بـمــا ارتـكـبــه ول ــم يـنـكــره ،وأع ــرب
ً
عــن نــدمــه عـلــى مــا فـعــل متعهدا
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة صـ ــري ـ ـحـ ــة وواضـ ـ ـح ـ ــة
ً
وخطية بـعــدم الـتـعــرض نهائيا
ل ـل ـس ـي ــدة م ــاغ ــي بـ ــو غـ ـص ــن فــي
الـمـسـتـقـبــل بـ ــأي ذم أو قـ ــدح أو
تشهير وعــن استعداده لاللتزام
ب ـك ــل مـ ــا ت ـف ــرض ــه ع ـل ـي ــه أح ـك ــام
ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن .بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،س ـل ـكــت
اإلجراء ات القانونية والقضائية
مجراها الطبيعي ،فادعت النيابة
العامة االسئتنافية بوجه السيد
ج ــول ـي ــان ف ــرح ــات أم ـ ــام الـقـضــاء
الجزائي المختص}.

أش ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أنـ ــه بعد
أكثر من شهرين ونصف الشهر
على إبالغه موعد الجلسة أقدم
ّ
السيد فرحات على شن حملة
تـحـقـيــر وت ـش ـه ـيــر وذم وق ــدح
وافتراء وتهديد علنية جديدة
ب ـحــق مــاغــي بــوغ ـصــن ،ونـشــر
ً
ف ـيــديــو ل ــه مـ ـح ــاوال م ــن خــالــه
استمالة الرأي العام وتضليله
عـ ـ ـب ـ ــر أ د ا ء د و ر ا لـ ـضـ ـحـ ـي ــة
ً
والمظلوم ،متحديا من خالله
ً
ك ـ ــا مـ ــن األج ـ ـهـ ــزة ال ـق ـضــائ ـيــة
واألمنية...

دوللي شاهين

صفحة جديدة
إزاء هـ ـ ــذا الـ ــوضـ ــع ت ـقــدمــت
ماغي بو غصن وشركة {إيغل
فيلمز} بشكوى جديدة في 27
ديسمبر  .2018و م ــرة جديدة
عاد فرحات واعتذر إلى ماغي
ب ــو غ ـصــن ون ـشــر ف ـيــديــو على
صفحته على {فيسبوك} أشار
فـ ـي ــه إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ــواصـ ــل مـعـهــا
تفاهم
وت ـص ــارح ــا ،وأن س ــوء ً ُ
حصل بينهما وأن أمورا نقلت
إلـيــه بطريقة خــاطـئــة ،وكونه
ً
ً
انفعاليا وعفويا فقد تصرف
ب ـط ــري ـق ــة خ ــاطـ ـئ ــة وه ـم ـج ـي ــة،
ً
وتـ ـف ــاقـ ـم ــت األمـ ـ ـ ـ ــور ت ــدريـ ـج ــا
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ح ـ ـتـ ــى وص ـ ـ ـ ــا إلـ ــى
المحاكم والدعاوى.
وتــوجــه جــولـيــان بــاالعـتــذار

جوليان فرحات
إل ـ ـ ــى م ـ ــاغ ـ ــي بـ ـ ــو غ ـ ـصـ ــن ع ـلــى
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـب ـ ـبـ ــه ل ـه ــا
ولـعــائـلـتـهــا بـطــريـقــة مـبــاشــرة
أو غير مباشرة ،وأكد أنه يود
الوصول إلى حل سلمي معها،
ً
متمنيا فتح صفحة جديدة مع
بداية العام الجديد وتــرك هذا
الموضوع خلفه .وختم{ :ربما
هـ ــذا اإلشـ ـك ــال يـشـجـعـنــا على
ا لـتـعــا مــل مــع بعضنا البعض
بـطــريـقــة ح ـضــاريــة وإنـســانـيــة
وفنية أكثر}.
بـ ـ ـ ـ ــدور هـ ـ ـ ـ ــا ّ
رد ت
م ـ ـ ــاغ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــو غ ـص ــن
بـطــريـقــة راق ـيــة على
{تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر} وق ـ ــال ـ ــت:
ّ
{ج ــل مــن ال يخطئ..
ال ــرج ــوع عــن الخطأ

ف ـ ـض ـ ـي ـ ـلـ ــة .ك ـ ـل ـ ـنـ ــا مـ ـنـ ـغـ ـل ــط ي ــا
جوليان ..الله يوفقك بحياتك...
وبالنسبة لكل اللي توجهولي
ّ
بتمس
بأقسى الـعـبــارات اللي
بكرامتي ...الله يسامحكم} .

باسم مغنية

بـ ــل ح ـب ــه لـ ـل ــدرام ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وت ـع ـص ـبــه ل ــأف ــام الـلـبـنــانـيــة
دفعاه إلى اتخاذ موقف واضح.
وتــابــع{ :مـقــاطـعــة أف ــام ماغي
تقاطعون
بو غصن يعني أنكم
ّ
باقة من الممثلين الذين مثلوا
فيها}.

لم يقف الممثل باسم مغنية
ً
صامتا إزاء هذا اإلشكال الذي
افتعله الممثل جوليان فرحات،
ً
ف ـسـ ّـجــل مــوق ـفــا ال سـيـمــا بعد
انتشار حملة لمقاطعة أعمال
ً
م ــاغ ــي ب ــو غ ـص ــن ،مـ ــؤكـ ــدا أنــه
ي ـت ـحــدث ف ــي ال ـم ــوض ــوع ليس
ألنــه مقرب مــن زميلته أو ألنه
تعاون مع {شركة إيغل فيلمز}
لصاحبها المنتج جمال سنان،

باسم مغنية
يؤكد أن مقاطعة
أفالم بوغصن
تعني مقاطعة
الممثلين
اللبنانيين

ماغي بو غصن

ممثل لبناني ولد في برتي صيدا
بـجـنــوب ل ـب ـنــان ،اشـتـهــر بـ ــدور ربـيــع
فــي الفيلم السينمائي {و ه ــأ لوين}
من إخراج نادين لبكي .برز في أدوار
البطولة في كثير من األفالم التي نالت
جوائز سينمائية عالمية.
ش ــارك فــي بطولة مسلسل {الحب
ال ـح ـق ـي ـقــي} م ــع بــام ـيــا ال ـك ـي ــك ،وفــي

مسلسل {كاراميل} مع ماغي بو غصن ،وفي
مسلسالت وأفالم سينمائية من بينها أفالم:
{يوم ببيروت} ( ،)2017و{بيت البحر} (،)2016
و{غــواصــة} ( ،)2016و{إنسان حيوان شيء}
({ ،)2014وينن} (.)2013
ن ــال جــائــزة مــوريـكــس تكريمية كظاهرة
العام عن دوره في مسلسل {الحب الحقيقي}
(.)2018

األغاني المنفردة وسيلة الدعاية لأللبومات

• منير وآمال ماهر على خطى دياب ...وحماقي عكس التيار
ً
ً
تشهد األلبومات الغنائية أسلوبا مختلفا في الدعاية يتبعه المنتجون والفنانون ،وهو طرح أغان
منها منفردة قبل إصدارها .أبرز النجوم الذين لجأوا إلى هذه الوسيلة عمرو دياب الذي استغرق

«نجوم ريكوردز»
ِّ
تروج ألبوم
محمد حماقي
من دون طرح أي
أغان منه

ميريام فارس
تتفاعل مع المعجبين

ظاهرة العام

ماغي ّ
ردت
بطريقة راقية
على تويتر
ّ
وقالت« :جل
من ال يخطئ»

القاهرة – هيثم عسران

تجاهلت الفنانة دوللي شاهين القرار الذي صدر في
ً
ً
مصر أخيرا بحبسها عاما بتهمة التهرب الضريبي ،ولم
تــرد على مكالمات الصحافيين لمعرفة رد فعلها على
ً
الحكم ،إال أنها أرسلت لهم صورا من الحفلة الغنائية التي
ً
أحيتها أخيرا في األردن معبرة عن سعادتها الشديدة
بالنجاح وذلك في بيان صحافي.
وكانت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي قضت
بحبس دوللي شاهين لمدة عام لتهربها من دفع  194ألف
ً
ً
جنيه .وأثار هذا الحكم جدال كبيرا ،لكن دوللي تجاهلت
التعليق عليه .
ً
م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،تـلـقــت دول ـل ــي ع ـ ــددا م ــن ال ـعــروض
التمثيلية إال أنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى اآلن،
لكنها تستعد لطرح أكثر من أغنية خالل الفترة المقبلة.

طــرح عمرو ديــاب غالبية أغاني «كل
ح ـيــاتــي» م ـن ـفــردة ق ـبــل إص ـ ــدار األل ـبــوم
ً
ً
نفسه ،فحققت نجاحا الفتا على مواقع
ا لـتــوا صــل االجتماعي وحظيت بنسبة
استماع كبيرة على «يوتيوب».
َّ
يتكرر مع آمال ماهر التي
األمر نفسه
تستعد للعودة إلى الساحة بعد غياب
أرب ــع س ـنــوات بــألـبــومـهــا ،وه ــي طرحت
ثالث أغان منهَّ ،
وغيرت توقيت إصداره
ٍ
من  2018إلى  2019لتأخر طباعته ،كما
ّ
رجح البعض.

نحو ثالثة أشهر في إطالق أغانيه قبل طرحها مجتمعة ،واختار الطريقة نفسها كل من محمد
منير وآمال ماهر.

أغنية يعقبها األلبوم خالل فترة وجيزة،
ول ـكــن ي ـبــدو أن ــه ق ــرر ه ــذه ال ـم ــرة اتـبــاع
طريقة مختلفة بالدعاية.
أما شيرين عبد الوهاب فاستغرقت
ً
نحو ثالثة أشهر أيضا في طرح ألبومها
ً
ً
«ن ـ ـسـ ــاي» ،ولـ ــم ت ـح ــدد م ــوع ــدا واض ـح ــا
لذلك حتى األسبوع األخير من إطالقه،

إذ غـيــرت بعض األغــانــي فــي اللحظات
ً
األخيرة ،وهو ما فسرته الحقا برغبتها
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم عـ ـم ــل جـ ـي ــد تـ ـع ــود بـ ــه إل ــى
الجمهور بعد غياب.
ولجأت شركة «نجوم ريـكــوردز» إلى
تــرويــج أل ـبــوم مـحـمــد حـمــاقــي مــن دون
ً
طرح أي أغان منه ،خصوصا أن األغنية

ً
األولى تصدر تزامنا مع قرب التوزيع في
األسواق بناء على طلب النجم المصري
الـ ـ ــذي ي ـف ـضــل إطـ ـ ــاق األل ـ ـبـ ــوم لـمـعــرفــة
ً
انطباعات الجمهور ،خصوصا أنه غائب
عن السوق منذ فترة.

ميريام فارس
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
لميريام فارس التقط على هامش حفلة رأس السنة التي
أحيتها في أبو ظبي .وظهرت فيه أثناء لقائها معجبيها.
ولفت أحــد هــؤالء األنظار عندما طلب إليها أن يقبلها،
وهي وافقت فأحدثت ضجة كبيرة عبر الصفحات التي
نشرت الفيديو على {إنستغرام}.
يشار إ لــى أن النجمة اللبنانية أحدثت ضجة كبيرة
خالل الحفلة بسبب عدم تمكنها من حبس دموعها لحظة
وقوفها على المسرح بعد غيابها عنه لمدة طويلة.
وانتشر مقطع مصور أظهر تلك اللحظة إذ سارعت
واحــدة من أفــراد فريق عملها إلى احتضانها لتهدئتها
وتشجيعها على بــدء حفلتها و ســط تصفيق الجمهور
وصراخه.
وكـ ــانـ ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة شـ ــاركـ ــت م ـت ــاب ـع ــي ح ـس ــاب ـه ــا عـلــى
{إنستغرام} بمقطع فيديو لها أثناء التدريبات الخاصة
بــالـحـفـلــة ،وت ـفــاعــل مـعـهــا ك ـث ـيــرون وأظـ ـه ــروا إعـجــابـهــم
بعفويتها وحيويتها.

الزغبي تكشف أسماء
بعض أغاني ألبومها

رأيان

ولجأ محمد منير ألول مرة إلى طرح
قال الموسيقار حلمي بكر إن الدعاية الخاصة باأللبوم ال
منفردة
أغــانــي ألـبــومــه «وط ــن» بطريقة
بد من أن تكون مدروسة فال تـأتي بحسب أهواء أشخاص،
ً
أسبوعين،
بمعدل أغنية كل أسبوع أو
مشيرا إلى أنه ال يجد مشكلة في طرح أغان منفردة ولكن
ً
وهو اعتاد سابقا إطالق
اإلع ــان عــن األلـبــوم وعــدم طرحه فــي موعد واضــح ُيعتبر
استهانة بالجمهور.
وأضاف أن األغاني المنفردة قد
ً
يتضمنها ألبوم فعال ،وهو ما كان
يحدث في الماضي ،أي طرح أغنية
منفردة من أجــل التوثيق ولتبقى
في ذاكــرة الفنان وألبوماته .ولكن
في الوقت الراهن ،فإن استغراق وقت
طويل في هذه الطريقة من الدعاية
أمر غير مبرر سوى برغبة الفنان في
الحضور ألطول فترة تحت األضواء.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال أس ـ ـتـ ــاذ اإلع ـ ــان
محمد مدكور إن الحمالت الدعائية
ألي منتج ،ومــن بينها األلبومات ،ال
بد من أن تتسم بمدة محددة وأهداف
ً
ً
واضحة ،بعيدا عن العشوائية ،مشيرا
إلى أن المشكلة الملحوظة في الحمالت
ال ــدع ــائ ـي ــة ل ــأل ـب ــوم ــات غـ ـي ــاب ت ــاري ــخ
اإلصدار.
وأضاف أن ثمة حالة من العشوائية
في التعامل مع الحمالت الدعائية ترجع
إلــى غـيــاب االسـتـعــانــة بــالـخـبــراء بشكل
محمد منير

رئ ـيــس فــي شــركــات اإلن ـت ــاج والـنـظــر إلــى
الدعاية باعتبارها مهمة يسهل أن تقوم
بها شركة اإلنـتــاج أو أحــد العاملين فيها،
ً
ً
الفـتــا إلــى أن شــركــات م ـحــدودة تتبع أسسا
دعائية سليمة وغالبيتها كبرى مثل
«روتانا» و{أم بي سي».
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن طـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـتـ ــرة
الدعاية ال يشكل ميزة إيجابية
ً
ً
ً
أحيانا بل يكون سلبيا ،فضال
ع ــن أن اخ ـت ـيــار األغ ــان ــي الـتــي
تـطــرح منفردة يجب أن يراعي
الـ ـت ــوازن ف ــي قــوت ـهــا ألن ـه ــا تــرفــع
سقف توقعات الجمهور ،وغالبية
األلبومات تصدر بأغان محدودة
ج ـ ـيـ ــدة وأخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـغ ـ ــرض مـنـهــا
اكتمال الـعــدد المطلوب .مــن ثم،
فـ ــإن طـ ــرح األغ ــان ــي ال ـج ـي ــدة قبل
األلبوم قد يسبب صدمة للمتابعين
ً
عند االستماع إلى األلبوم كامال.
ولفت إلى أن من األفضل في مثل هذه الحاالت طرح أغنية
أو اثنتين على األكثر متوسطتي المستوى ليكون لأللبوم
ً
بريقه لدى الجمهور عند إطالقه ،مؤكدا أن االعتماد على
تصدر األغاني مواقع التواصل االجتماعي نظرة قاصرة
إلى النجاح.

نوال الزغبي
تضع النجمة ن ــوال ا لــز غـبــي لمساتها النهائية على
ألبومها المقبل الذي ينتظره الجمهور العربي .واتخذت
ً
مــن حسابها على { تــو يـتــر} مـنـبــرا لتعلن بعض أسماء
األغاني وهي :األغنية رقم { 2جوا بقلبه} ،واألغنية رقم
{ 6اللي براسي عملته} ،واألغنية رقم { 9الجمال لناسه.
وكانت الزغبي أعلنت أن ألبومها الجديد يتضمن 10
أغان بين اللهجات المصرية واللبنانية والعراقية ،ومن
إنتاج شركة {روتانا للصوتيات والمرئيات}.

سيما
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ّ
المخرج سيف يوسف :ال أهتم بالمنافسة

سيف يوسف تجربة جديدة من خالل فيلمه «عمر
يقدم المخرج
المصري ً
ُ
خريستو» الذي طرح أخيرا في دور العرض المصرية لمنافسة تسعة أفالم
القاهرة  -محمد قدري

قضية اإلرهاب
جذبتني بشدة إلى
تقديم الفيلم

ً
ق ــدم ــت أع ـ ـمـ ــاال ك ــوم ـي ــدي ــة ع ـ ــدة ثــم
اتجهت إلــى الـحــركــة مــن خــال فيلمك
األخير «عمر خريستو» .لماذا؟
ً
ً
فعال ،قدمت أخيرا مسلسل «سرايا
ح ـم ــدي ــن» م ــن ب ـطــولــة س ــام ــح حسين
وف ـي ـل ــم «جـ ـ ــدو نـ ـحـ ـن ــوح» لـ ـع ــدد كـبـيــر
مــن نـجــوم الـكــومـيــديــا ،ولـكــن أؤك ــد أن
ً
لــدي قبل ذلــك أعماال مختلفة وليست
كوميدية ،فأنا كمخرج أحــب التنويع
وال أضع نفسي في اتجاه فني واحد،
وهو المطلوب.
لكن ما الذي حمسك لسيناريو «عمر
خريستو» وكيف تعاقدت على اإلخراج؟
سـيـنــاريــو الـمــؤلــف جــوزيــف فــوزي
ً
مميز ،والـقـصــة أي ـضــا ،بــاإلضــافــة إلى
القضية ا لـتــي يتناولها الفيلم ،وهي
اإلرهـ ـ ـ ــاب الـ ـ ــذي ان ـت ـش ــر ف ــي الـمـنـطـقــة
خالل الفترة الماضية ،وهي كانت أحد
أكثر العوامل التي جذبتني بشدة
إل ــى ت ـقــديــم هــذا
العمل .وبالنسبة
إلـ ـ ّـ ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد،
رش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ف ـ ــوزي لـلـشــركــة
المنتجة.

culture@aljarida●com

أخرى في موسم رأس السنة وإجازة نصف العام .حاورته «الجريدة» حول
فيلمه الجديد.
تواجه األعمال التي تناقش اإلرهاب
ً
والقضايا الحساسة رفضا ومضايقات
من الرقابة .ماذا عن الفيلم؟

مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـ ــع كـ ــاتـ ــب ال ـس ـي ـن ــاري ــو
والمنتج إلى أن استقررنا على الطاقم
الكامل.

ج ــرت األم ـ ــور بـطــريـقــة سـلـســة ولــم
تعترض الرقابة على الفيلم ،ال سيما
أن ـ ــه ال ي ـت ـض ـ َّـم ــن مـ ــا يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ذل ــك
بـ ــل ي ـن ــاق ــش ق ـض ـيــة م ـه ـم ــة ،وه ـ ــو مــا
سيشاهده الجمهور.

مهرجان وكواليس

كيف كان االتفاق بينك وبين الشركة
المنتجة بـشــأن التصوير بين لبنان
وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة وال ـت ـك ـل ـفــة
الضخمة جراء ذلك؟
حـيــن ق ــررت ال ـشــركــة تـقــديــم الفيلم
سي َّ
كانت تعرف أنه ُ
صور بين كل هذه
ال ـب ـل ــدان ،م ــن ث ــم كــانــت تـ ــدرك تكلفته
ال ـض ـخ ـمــة .كـ ــان االتـ ـف ــاق م ــن ال ـبــدايــة
ً
ع ـلــى تـنـفـيــذ ال ـس ـي ـنــاريــو ك ــام ــا ،ولــم
تدخر الشركة أي مجهود في ذلك ألن
همها كان الخروج بالنتيجة النهائية
الجيدة.
تشارك في بطولة الفيلم مجموعة
ً
كبيرة من الفنانين ،خصوصا الشباب.
م ــن صــاحــب ال ـيــد الـعـلـيــا ف ــي اخـتـيــار
األبطال؟
ً
فــي السينما ي ــؤدي الـمـخــرج دورا
ً
ك ـبـيــرا فــي اخـتـيــار األب ـط ــال ،وه ــو ما
ً
ح ـص ــل فـ ــي ه ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم ،فـ ـض ــا عــن

هل كان لك دور في مشاركة الفيلم في
مهرجان اإلسكندرية؟
الفكرة كانت للشركة المنتجة ولم
يكن قراري ولم أتدخل في ذلك ،وال أرى
أن لمشاركة الفيلم في المهرجان أي
تأثير إيجابي أو سلبي في العرض
الـ ـتـ ـج ــاري ،ف ـج ـم ـهــور ال ـم ـهــرجــانــات
ً
مختلف تماما عن جمهور السينما.
يشارك «عمر خريستو» خالل موسم
رأس السنة ونصف العام ضمن تسعة
أف ـ ـ ــام أخـ ـ ـ ــرى ،ك ـي ــف ت ـ ــرى ال ـم ـنــاف ـســة
الصعبة هذا العام؟
ال عــاقــة لــي بــالـمـنــافـســة ول ــم أنـظــر
إلـيـهــا وال إل ــى اإلي ـ ــرادات والـصــاعــديــن
والـهــابـطـيــن وغ ـيــرهــا م ــن ن ـق ــاط .أق ـ ِّـدم
أعمالي على خير وجه على المستوى
الفني ،وال أهتم باألمور األخرى التي ال
تخصني كمخرج.
ُ
كيف اتـخــذ ق ــرار الـعــرض خــال هذا
الموسم؟
تـ ـ ـق ـ ـ ّـرر مـ ــوعـ ــد الـ ـ ـع ـ ــرض ب ـ ـنـ ــاء عـلــى

سيف يوسف
االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات بـ ـي ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
وال ـ ّمــوزعــة وع ـقــود ع ــروض أخـ ــرى .لم
أتدخل في ذلك إذ تركت المهمة للشركة
المنتجة ألنها وظيفتها وأ نــا أعترف
بالتخصص واألدوار.

كيف كانت الكواليس خالل الرحلة،
وما تقييمك للتجربة؟
أدى أفراد طاقم العمل أدوارهم على
أكمل وجه ...وأنا راض عن هذه التجربة

المميزة وأتمنى أن تنال رضا الجمهور
وإعـ ـج ــاب ــه .ك ــان ــت ال ـك ــوال ـي ــس مـمـيــزة
ومليئة بالمسؤولية رغــم الصعوبات
ال ـتــي واجـهـنــاهــا نـتـيـجــة ك ـثــرة مــواقــع
التصوير.

جديد في اإلخراج واإلنتاج
حول الفيلم الجديد الذي كان سيقف على إنتاجه بنفسه قال
ً
المخرج سيف يوسف« :كان المشروع قائما ولكن قررت تأجيل
هذه الخطوة إلى أن أنتهي من المشروعات التي تعاقدت عليها
ً
إخراجيا ،ثم أتفرغ لألعمال التي سأنتجها».
وبشأن جديده على مستوى اإلخــراج ،كشف« :لدي مسلسل

جديد مكون من  60حلقة ننهي استعداداتنا له لبدء التصوير
خــال الـفـتــرة المقبلة ،وبـعــد االسـتـقــرار على التفاصيل نعلن
ً
ً
ً
عنها ،باإلضافة إلى تحضيري فيلما سينمائيا جديدا أصوره
في مصر والخارج.
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tawabil@aljarida●com

ً
من  4أحرف وهي اسم ممثلة مصرية قدمت عددا
ً
كبيرا من األعمال في السينما المصرية والدراما
التلفزيونية.
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sudoku

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :تـكـثــر األفـ ـك ــار ب ـص ــورة تـلـقــائـيــة وت ـبــدأ
ً
بتحقيق بعضها عمليا.
ً
ً
عاطفيا :تكسب تأييدا من الجنس اآلخر وتتباهى
أمام المعارف.
ً
اجتماعيا  :تتأقلم مع تغييرات وتشعر بحرية
الحركة والتعبير.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس
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ر
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 6ل
 7ا ي ر هـ ا
 8ن ت ا ف ع
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كلمات متقاطعة
يسرا

كلمة السر

(مبعثرة).
 - 8ي ـخ ــادع (م) – ت ـجــد هــا في
(كورساج).
 - 9أعطى لفترة محددة – أبريل

(مبعثرة).
 - 10مائة عام – أرجو.
 - 11دول ــة آسـيــويــة عاصمتها
هانوي(م).

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـيـ ًـا :يــدعـمــك مستثمرون فـتـتـ ّ
ـوســع أعمالك
ويقوى نشاطك.
ً
عــاطـفـيــا :تلتقط إح ــدى ال ـفــرص وت ـت ـعـ ّـرف إلــى
شخص يعجبك.
ً
ً
اجتماعيا :تحمل إليك األق ــدار رســالــة تحتوي
على مفاجأة ّ
سارة.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

م ـه ـن ـي ـ ًـا :ح ــدس ــك ال ـ ـقـ ـ ّ
ـوي ي ــدل ــك ع ـل ــى م ـج ــاالت
متنوعة لالسثتمار.
ً
عاطفيا :لديك قدرة على إقناع الشريك ليرضى
بما ّ
تقدمه له.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ف ــرص ــة ام ــام ــك لـتـحـسـيــن حـيــاتــك
فاستغلها من دون تردد.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـطـ ّـور مـشــروعــا تـخــدمــك ال ـظــروف فيه
ً
ً
ويثمر ربحا وافرا.
ً
عاطفيا :تستفيد من أحد اللقاءات لتقيم عالقة
ّ
تستمر.
جديدة لن
ً
اجتماعيا :تعترضك عقبات عائلية لكنك تجد
ً
لها حلوال منصفة.
رقم الحظ.16 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
تتجسد فيها آمالك مهنيا :ينصحك الفلك بمراجعة حساباتك بهدوء
مهنيا :تدخل دورة من الحظ
ً
والتفكير مليا.
وطموحاتك.
ً
ً
ً
ً
ّ
ويقدم لك فرصا عاطفيا :تعيش قصة حب غريبة تجعلك سعيدا
عاطفيا :يالزم كوكب الحب برجك
ً
ومرتبكا في آن.
جديدة.
ّ
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :انـتـبــه إل ــى نـفـســك وت ـجــنــب مخالفة اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـح ــظ حـلـيـفــك وي ــؤم ــن الـطـمــأنـيـنــة
واالستقرار في عائلتك.
األنظمة السائدة.
رقم الحظ.14 :
رقم الحظ.4 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 - 5العقاقير – ردم.
 - 6أصيب بالشلل (م) – العرفان
(مبعثرة).
 - 7أشجار كثيفة ملتفة – يناير

9
1
6
3
8
2
4
5
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
4
5
9
1
7
3
2
6

1

2

3

4

5

6

7

8

11 10 9

2
7
2
4
6
3
5
8
9

 - 1م ــذي ـع ــة وم ـم ـث ـلــة كــويـتـيــة
بـ ــداي ـ ـت ـ ـهـ ــا مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «الـ ـبـ ـي ــت
المسكون» (م).
 - 2أنبها (مبعثرة) – يتفسح «
في المجلس «
 - 3الـ ـجـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـطـ ـل ــى بــه
الحوائط (م) – عاصمة السنغال
(م).
 - 4ا ن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام (م) – ن ـغ ـم ــة
موسيقية.

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـغ ــام ــر ف ــي مـ ـج ــاالت م ــال ـي ــة وت ـك ــون
عملياتك رابحة.
ً
عــاطـفـيــا :يـقــوى ارتـبــاطــك بــالـشــريــك مــع األي ــام
وتتمنى أال تفارقه.
ً
اجتماعياّ :
تلبي مناسبات عدة وتشارك ببعض
االحتفاالت.
رقم الحظ.3 :

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

6
3
8
5
7
9
2
1
4

ً
عموديا:

 21مايو  21 -يونيو

1 7
4
5
2

5
9
4
8
2
1
6
7
3

 - 1رجـ ــل أعـ ـم ــال كــوي ـتــي أق ــام
ً
ً
منتجعا سياحيا في مصر.
 - 2م ـس ـل ـســل ك ــوي ـت ــي إخ ـ ــراج
حسن أمل.
 - 3الـطــرب (مبعثرة) – حــروف
متشابهة .
 - 4استعطف – قرائن (مبعثرة).
 - 5ثلثا (هام) – نتابع – دق.
 - 6وعل – ضمير المخاطب.
 - 7تجدها في (ريان) – عاصمة
أسيوية.
 - 8خالب (م) – بارع (مبعثرة).
 - 9ن ـ ـظـ ــف ب ـ ــا لـ ـ ـس ـ ــواك – (....
النبوية) لمحمد بن إسحاق (م).
 - 10دولة إفريقية كانت تسمى
«فولتا العليا» (م).
 - 11ف ـ ـنـ ــان ك ــو يـ ـت ــي أ ق ـ ـيـ ــم لــه
معرض «همس األلوان».

الجوزاء

8

9

مجتمع
صدق
عمل
أهل

ً
ً
مهنيا :تـبــدأ أعـمــالــك بــاالزدهــار وتحقق أربــاحــا
غير متوقعة.
ً
عاطفيا :تحقق رغبات الحبيب وتجعله في قمة
السعادة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقــوم بــاتـصــاالت لتحضير لـقــاء مع
أصدقاء قدامى.
رقم الحظ.15 :

1
2

3

5 9

 21مارس  19 -أبريل

5 6
8

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

4
8
1
2
9
6
7
3
5

إحسان
ميدان
مساعدة
نسمة
هامش

sudoku

2
6
9
7
3
5
1
4
8

حياة
عمل
دراما
سفير
نية

نسخة
مشاركة
حرية
نشاط
في

فلك

7
5
3
1
4
8
9
6
2

كلمة السر:

19

تسالي

ًّ
ً
ّ
تتسرع في عمل قد تندم
متأنيا وال
مهنيا :كن
عليه في المستقبل.
ً
حب ّ
عاطفياّ :
جياش يقودك إلى خوض تجربة
الزواج.
ً
ً
اجتماعيا  :تفاجئك أ م ــور لــم تعمل حسابا لها
ّ
تؤخر مشاريعك.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مـهـنـيــا :تـبــذل ج ـهــودا إضــافـيــة لـكـنــك تتقاضى
ثمنها وأكثر.
ً
عاطفيا :تـفـكــران بــارتـبــاط ج ـ ّـدي لكن ظروفكما
العائلية غير مهيئة.
ً
ّ
اجتماعيا :الصبر هــو شـجــرة م ـ ّـرة ال ـمــذاق لكن
ثمارها حلوة.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حاول أن ّ
وقت
تؤجل قراراتك المالية إلى
ٍ
أفضل.
ً
عــاطـفـيــا :تعيش اخـتــاجــات متناقضة وتــواجــه
ً
استثنائية.
ظروفا
ّ
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـخــفــف بــرجــك عـنــك ضـغـطــا عائليا
تعانيه منذ مدة.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مـهـنـيــا :ي ـحــذرك كــوكـبــك مــن ارت ـكــاب أخ ـطــاء أو
ّ
متسرعة.
أعمال
ً
عــاطـفـيــا :تكتنف ص ــدرك هــواجــس وش ـكــوك ال
سبب لها.
ً
اجتماعيا :تحفظ عن القيام بتغييرات أساسية
في المنزل.
رقم الحظ.18 :

مجتمع

٢٠
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«ميزان» تنظم حملة للتبرع بالدم
نظمت شركة ميزان القابضة ،بالتعاون مع بنك الدم المركزي ،حملة
للتبرع بالدم ،تأتي كأحد أهم برامج المسؤولية االجتماعية للشركة.
وصرح مدير الموارد البشرية بالشركة مهند الزاير بأن "تنظيم الحملة
يهدف إلى تعزيز مفاهيم العمل التطوعي في المجتمع الكويتي ،وزيادة
الوعي بأهمية التبرع بالدم والفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع
ً
مضيفا أن الحملة بداية لحزمة من المبادرات المجتمعية
من ورائه"،
التي تطلقها "ميزان" وتسعى لترسيخ أهمية العمل اإلنساني والخيري.
ً
ً
طبيا
طاقما
وأعرب الزاير عن شكره لمسؤولي بنك الدم الذين أرسلوا
ً
ً
مشيدا بالحضور الكثيف لموظفي
متكامال عمل بشكل محترف ومهني،
الشركة ،الذين لوالهم لما نجحت هذه الحملة.

عدد من الموظفين خالل تبرعهم بالدم

جانب من حملة التبرع بالدم

ً
مؤسسة التقدم العلمي تقيم ً
مفتوحا
يوما
في أجواء من البهجة والمرح ،نظمت
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يوما مفتوحا لألطفال والناشئة،
بعنوان "من األرض إلى المريخ...
مغامرات البرمجة" ،احتفاال بذكرى
تأسيس المؤسسة ،واليوم العالمي
للغة العربية ،وإطالق كتاب "مغامرة
البروفيسور استروكات عبر النظام
الشمسي".
وتضمن االحتفال دورات بعنوان
"المريخي الصغير" لألعمار من  3إلى
 6سنوات ،ودورة "رائد الفضاء" من ٦
إلى  ٩سنوات ،ودورة "قائد المركبة"
من  ٩إلى  ١٣سنة ،وتخللته أنشطة
ترفيهية وعرض للروبوتات وورش
عمل ممتعة ومسابقات وجوائز.
تعليم األطفال كيفية عمل الروبوتات

ً
ً
طفالن مشاركان يرتديان زيا فضائيا

مشارك يقدم فقرة من األنشطة الترفيهية

«التجارية العقارية» في زيارة
خاصة ألطفال «الرازي»
ً
وانطالقا من مسؤوليتها االجتماعية ودورها
تحت شعار "نحن نهتم"،
الريادي في خدمة المجتمع ،نظمت الشركة التجارية العقارية زيارة
خاصة لجناح األطفال في مستشفى الرازي.
وكان الهدف األساسي من الزيارة نشر األجواء االيجابية ،والترويح عن
األطفال المقيمين والمراجعين بالمستشفى ،وإدخال البهجة والسرور
إلى أنفسهم من خالل الفقرات التي تم تقديمها ،ومنها عرض الساحر
الشائق الذي تفاعل معه األطفال ،ورسام الكاريكاتير الذي قام برسم
األطفال بصورة مضحكة ومحببة.
وشكر فريق االتصال والتسويق ً
كال من الجمعية الكويتية لرعاية
األطفال في المستشفى ومدير المستشفى والقائمين عليه ،على هذه
الفرصة التي مكنتهم من زيارة األطفال ومشاركتهم بعض الفعاليات
المميزة ،على أمل الترفيه عنهم ورسم البسمة على وجوههم.
عرض الساحر الممتع

فقرة ترفيهية لألطفال

رسم خاص لألطفال المشاركين

طفلة تعرض صورتها التي رسمها الفنان

صورة جماعية

ختام البرامج التدريبية في الجامعة األميركية
احتفل مركز التعليم المستمر في الجامعة
األميركية بتخريج آخر دفعة من موظفي
مستشفى األميري في دورة برنامج التطوير
القيادي  ،iCAREوهي سلسلة مؤلفة من 6
برامج بالتعاون مع المستشفى تستهدف
تدريب  125قياديا وموظفا منه.
ً
خصوصا لمستشفى
وصمم البرنامج
األميري لتلبية احتياجات جميع المديرين
والمشرفين الواعدين.
وأقيم االحتفال في مسرح الجامعة ،بحضور
مدير المستشفى د .علي العلندا ،والوكيل
المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة
في وزارة الصحة د .فواز الرفاعي ،ومديرة
مركز التعليم المستمر بثينة الخبيزي ،التي
قدمت الشهادات للخريجين.
خريجو الدفعة األخيرة لموظفي مستشفى األميري

د .فواز الرفاعي ود .علي العلندا وبثينة الخبيزي

صورة جماعية للمشاركين من المستشفى األميري ود .علي العلندا

«أسيكو المجموعة» تدعم مبادرة «كوني قوية» لتمكين المرأة الكويتية

رابطة هيئة التدريب تزور اإلعالمية أنيسة جعفر

ً
يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على
بالتزامن مع حملة "16
النوع االجتماعي" ،أعلنت "أسيكو المجموعة" رعايتها لمبادرة "كوني
قوية" ،البرنامج التدريبي لمهارات الدفاع عن النفس للمرأة ،التي
أطلقتها منظمة "بلسم انترناشونال" ،التي تمثلها بطلة المبارزة ،بلسم
األيوب ،بالتعاون مع مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البالد
والبرنامج التدريبي للدفاع عن النفس في الواليات المتحدة "Divas in
."Defense
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لـ "أسيكو المجموعة" ،غصون الخالد في
ً
دائما للمشاركة في دعم وتشجيع الفعاليات
تصريح :تسعى المجموعة
المجتمعية التي تؤثر على المجتمع ،وال سيما المشاريع التي تركز على
المرأة والقضايا العصرية التي تحظى باالهتمام المحلي والدولي.
وأوضحت أن الهدف من وراء رعاية هذه المبادرة يكمن في المساهمة في
تحقيق أبعادها الصحية والتنموية والثقافية ،مع رفع التوعية بأهمية
تعزيز قوة المرأة الذاتية وقدرتها على الدفاع عن النفس ،إلى جانب
تمكين الفتيات من مواجهة التحديات الحياتية وأي عنف يتعرضن له.

زار رئيس الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء
هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م .وائل
المطوع ،اإلعالمية أنيسة جعفر (ماما
أنيسة) ،وأهداها روزنامة الرابطة عن عام
 ،2019إضافة إلى صورة تجمعها مع النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر
صباح األحمد ،والرئيس الفخري للرابطة
فهد المعجل ،خالل تكريمها باحتفالية
"وقفة وفاء  ،"2018التي أقيمت في وقت
سابق برعاية الشيخ ناصر الصباح.
وأوضح المطوع أن الرابطة تقوم حاليا
بزيارة جميع الرموز التي تم تكريمها في
الحفل ،إلهدائهم روزنامة الرابطة والصور
الخاصة بهم في احتفالية "وقفة وفاء  ."2018وائل المطوع يسلم اإلعالمية أنيسة جعفر صورة تذكارية

المشاركات في الحملة خالل صورة جماعية

خالل تكريمها باحتفالية "وقفة وفاء "2018
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مسك وعنبر

«زغرب الفیلهارموني» اختتمت الثالثية بمقطوعات عالمية وكويتية
حفل األوركسترا األخير بمركز جابر الثقافي شهد تقديم معزوفة «البوشية»

قدمت أوركسترا «زغرب
الفیلهارموني» ثالث حفالت
مميزة في مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

الحمدان قدم
«سيمفونية رقم »1
وعبدالعزيز شبكوه
عزف «القرين»

اخـ ـتـ ـت ــم مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األحمد الثقافي ،مساء أمس األول،
سلسلة حفالت فرقة أوركسترا «
زغرب الفيلهارموني» التي امتدت
ث ــاث ل ـي ــال ،ن ـهــل خــال ـهــا عـشــاق
ال ـف ـنــون ال ـت ــي تـسـمــو ب ـهــا ال ــروح
ً
دررا مــن الموسيقى الكالسيكية
وم ـق ـطــوعــات كــويـتـيــة ص ــدح بها
أعضاء األوركسترا في قاعة الشيخ
جابر العلي الصباح.
وعـلــى م ــدار  90دقـيـقــة أبـحــرت
أوركسترا «زغرب الفيلهارموني»
بــالـحـضــور إل ــى أف ــق مــن اإلبـ ــداع،
ح ـ ـي ـ ــث ال ص ـ ـ ـ ـ ــوت ي ـ ـع ـ ـلـ ــو ف ـ ــوق
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ،إذ خـ ـي ــم ال ـص ـمــت
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع وت ـع ـل ـقــت األن ـظ ــار
بأنامل عازفين مبدعين توحد كل
منهم مــع آلـتــه ،لينثروا أنغامهم
مـجـتـمـعـيــن ف ــي ف ـض ــاء ال ـم ـســرح،
ولعل ما ميز الحفالت الثالث أن
كــل أمسية لها بــرنــامــج مختلف،

مما أتــاح الفرصة أمــام أكبر عدد
م ــن ال ـم ـق ـط ــوع ــات ،ف ـق ــدم أع ـضــاء
األورك ـس ـت ــرا ب ـق ـيــادة الـمــايـسـتــرو
دي ـف ـيــد رانـ ـت ــز ف ــي ال ـل ـي ـلــة األولـ ــى
للجمهور من محبي الكالسيكيات
ثالث مقطوعات موسيقية كاملة
ل ـكــل م ــن تـشــايـكــوفـسـكــي وغــريــغ
وكورساكوف.
وف ــي الـلـيـلــة الـثــانـيــة ،استمتع
الـحـضــور بـبــاقــة مــن المقتطفات
الكالسيكية ،وموسيقات من أعمال
الدراما الشهيرة« :غيم أف ثرونز»
و«ه ــاري بــوتــر» و«ذا ل ــورد أف ذا
رنغز» و«العراب» و»حرب الكواكب»،
باإلضافة إلى عدد من المقطوعات
المميزة لمؤلفين كويتيين.

برنامج دسم
وف ــي ت ـمــام الـثــامـنــة م ــن مـســاء
أمس األول ،توافد الجمهور بكثافة

على مركز جابر األحمد الثقافي،
لالستمتاع ببرنامج د ســم جمع
بين مقطوعات كالسيكية عالمية
وأخرى بأنامل كويتية بصيغتها
األوركسترالیة.
وشهد الـجــزء األول مــن الحفل
مجموعة مميزة من المقطوعات
ب ــدأت ّ بــآيــديــا «مقطوعة ريفية»،
مـ ـص ــن ــف  25لـ ـب ــاغ ــوي ــا ب ـيــرســا
تلتها مقطوعة مولدوفا ،الحركة
الثانية من مقطوعة بالدي»،ماي
فـ ـ ــاذرالنـ ـ ــد» لـ ـب ــدري ــخ س ـم ـي ـتــانــا،
أعـقـبـتـهــا الـسـيـمـفــونـيــة الـثــانـيــة،
دو ص ـغ ـيــر «الـ ـقـ ـي ــام ــة» :ال ـحــركــة
ـالــر وأخـيــرا
الـثــالـثــة لـغــوسـتــاف مـ ِ
ال ـس ـي ـم ـف ــون ـي ـ ّـة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ،ســي
صـغـيــر ،مـصــنــف « 74بــاثـيـتـيــك»:
الحركة الخامسة لبيتر إيليتش
تشايكوفسكي.
وك ــان ــت الـمــوسـيـقــى الكويتية
حاضرة في الجزء الثاني بأنامل

مبدعين مــن «الــديــرة» استطاعوا
انتزاع اآلهات من قلوب الحضور
ال ــذي أثـنــى على جـهــدهــم ،فكانت
البداية مع معزوفة للفنان محمد
الحمدان «سیمفونیة رقــم  1على
مــي الصغیر «األرض الـخـضــراء»
الحركة األولى ،م قدم عبد العزيز
شـبـكــوه مـقـطــوعــة «ال ـقــریــن» التي
نــالــت اسـتـحـســان الـجـمـهــور قبل
أن يختتم ا لـفـنــان مشعل حسين
بـ ـمـ ـقـ ـط ــوع ــة «الـ ـ ـب ـ ــوشـ ـ ـی ـ ــة» الـ ـت ــي
حـصــل عنها عـلــى جــائــزة الــدولــة
ال ـت ـش ـج ـي ـع ـيــة فـ ــي ف ـئ ــة ال ـتــأل ـيــف
الموسيقي.
واس ـت ـم ـتــع ال ـح ـض ــور بــال ـجــزء
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي ضــم
مـ ـقـ ـط ــوع ــات أمـ ـتـ ـع ــت الـ ـحـ ـض ــور
آلستور بیازوال ومقطوعة تانغو
«بور أونا كابیزا» ورامین جوادي
وم ــوس ـي ـق ــى «غـ ـی ــم أوف ث ــرون ــز»
ون ـی ـنــو روت ـ ــا وم ـق ـطــوعــة «ال ـحــب

جائزة الدولة التشجيعية لفئة التأليف الموسيقي
ح ـص ــد الـ ـم ــؤل ــف ال ـم ــوس ـي ـق ــي مـشـعــل
حسين جــائــزة الــدولــة التشجيعية لعام
 ،2018فــي فـئــة الـتــألـيــف الـمــوسـيـقــي عن
عمله «الصيغة األوركسترالية لمقطوعة
البوشية» ،التي وضعها خصيصا لحفل
أورك ـس ـت ــرا ب ــوخ ــارس ــت الـفـيـلـهــارمــونــي،
مـ ــارس  ،2018ض ـمــن ف ـعــال ـيــات الـمــوســم
الثقافي األول لمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي.
والبوشية هي مؤلف موسيقي مستلهم
من لحن من نوع السامري ،وضعه محمود
الكويتي في األربعينيات ،وعمد مشعل
حسين إلى تطبيق بعض عناصر التأليف
ال ـغ ــرب ــي ال ـك ــاس ـي ـك ــي ،م ــن خـ ــال ع ــرض
الجملة اللحنية األساسية وتناولها على
درج ــات مـتـعــددة مــن درج ــات نـغــم السلم
أو الـمـقــام ،إضــافــة إل ــى تـنــويـعــات عليها
وبمصاحبة نسيج هارموني متنوع بين
الكالسيكي والحديث ،وكل هذا على ميزان
الفالس المالئم إليقاع السامري.
ونـ ـ ـ ـ ــال مـ ـشـ ـع ــل ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،عـ ـ ـ ـ ــازف آلـ ــة
الكالرنيت في فرقة مركز جابر الموسيقية،
وأس ـتــاذ لها فــي المعهد الـعــالــي للفنون
الموسيقية بالكويت ،شهادة ماجستير
من معهد الموسيقى العربية  -أكاديمية
الفنون – القاهرة ،قسم علوم الموسيقى،
عن بحث بعنوان «دراسة لألغنية الكويتية
عند سعود الراشد».

جانب من الحفل
وعمل مطربا وملحنا وموزعا موسيقيا
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  25ع ــام ــا ،ك ـم ــا ك ـ ــان أح ــد
الداعمين لفكرة مشروع «كويتي تون» ،الذي
يتضمن إع ــادة صـيــاغــة األل ـحــان التراثية
الـكــويـتـيــة وتـقــديـمـهــا بــأسـلــوب موسيقي
عــال ـمــي ح ــدي ــث ،م ــن خ ــال إض ــاف ــة بعض
عناصر الموسيقى الغربية ،بـهــدف نشر
األلحان الكويتية.

فادي عبدالله

ت ــواص ــل الـفـنــانــة مـنــى ش ــداد
ت ـقــديــم ال ـب ــرن ــام ــج الـتـلـفــزيــونــي
َّ
المنوع «ليالي البحار» على القناة
األولى ،كل جمعة على الهواء في
موعده الجديد ،من الثامنة حتى
التاسعة م ـسـ ً
ـاء ،ويـشــاركـهــا في
التقديم خالد البناو.
وثـمـنــت ش ــداد ثـقــة تلفزيون
الـكــويــت بــإمـكــانــاتـهــا فــي مجال
التقديم ،واستمراريتها مع فريق
ع ـم ــل ال ـب ــرن ــام ــج ،الـ ـ ــذي يـتـكــون
مــن الـ ُـمـعــديــن سـعــود السعيدي
وفواز دشتي والمخرجين خالد
ال ـخ ــرش ــان وس ـن ــاء ع ـبــدالــرضــا،
إضافة إلى مشاركة ريم التيتون
في التقديم.
وأب ــدت سعادتها بتجربتها
األخـ ـي ــرة ،واألص ـ ــداء اإليـجــابـيــة
آلخر مسلسل كوميدي لها ،وهو
بعنوان «حبيبي حياتي» ،الذي
ُعرض على الفضائية الكويتية،
وشارك في بطولته :حسن البالم،
زه ــرة عــرفــات ،انـتـصــار الـشــراح،
عبدالعزيز النصار ،فهد البناي،
أحـمــد ال ـعــونــان ،م ـبــارك الـمــانــع،

والهجرة» من فیلم العراب وأخیرا
جون ویلیامز ومتتالیة موسیقى
«حرب النجوم».

تاريخ حافل
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أورك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا زغـ ـ ـ ــرب
ُّ
يمتد
الفيلهارموني تاريخ حافل
ً
على مدى  147عاما ،وتعتبر من
الفرق األوركسترالية الــرائــدة في
ال ـعــاص ـمــة ال ـك ــروات ـي ــة زغـ ـ ــرب ،إذ
ً
كثيرا ما ساهمت األوركسترا في
نشر الموسيقى الكالسيكية َّ في
مختلف أنـحــاء كــرواتـيــا ،ومثلت
بــاد هــا بوصفها سفيرة ثقافية
في جميع أنحاء العالم ،مجسدة
ً
ص ــورة زغ ــرب بــاعـتـبــارهــا مــركــزا
ً
ً
ً
موسيقيا وفنيا وثقافيا في وسط
أوروبا.
َّ
وقدمت أوركسترا زغــرب أولى
حفالتها عام  ،1871لكنها في عام
 1920اكتسبت تسميتها الحالية،
وم ـن ــذ ذل ــك ال ــوق ــت ،ســاه ـمــت في
إغـنــاء كــرواتـيــا بأفضل الحفالت
والـ ـ ـع ـ ــروض ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،حـيــث
ض ـ ـ َّـم ت ــاريـ ـخـ ـه ــا أل ـ ـمـ ــع األس ـ ـمـ ــاء
ف ــي عــالــم الـمــوسـيـقــى م ــن ال ـقــادة
األوركستراليين مثل فريدريتش
زاون ،ومـيــان هــورفــات ،ولــوفــرو
ف ـ ـ ــون م ــات ــاتـ ـشـ ـيـ ـت ــش ،ومـ ــاديـ ــن
ب ــاشـ ـيـ ـت ــش ،وبـ ــاف ـ ـلـ ــي ديـ ـسـ ـب ــال،
وك ــازوش ــي أون ــو ،وبــافــل كــوغــان،
وألكسندر راباري ،وفجيكوسالف
شوتيج.
وقـ َّـدم أوركسترا زغــرب العديد
م ــن ال ـح ـف ــات ف ــي م ـع ـظــم ال ـ ــدول
األوروبـيــة ،باإلضافة إلــى أميركا
وال ـم ـك ـس ـي ــك وال ـ ـيـ ــابـ ــان ُ
وعـ ـم ــان
والصين واألرجنتين.

تشجيع اإلبداع

منى شداد تواصل تقديم «ليالي البحار»
●

سوزان بيير :نجاح «Bird
 »Boxمفاجأة لفريق العمل

أكدت مخرجة فيلم «،»Bird Box
ســوزان بيير ،أن فريق العمل
ال يزال مفاجأ من ردود األفعال
حول نجاح الفيلم ،وأنهم انتهوا
منه بعد مشقة كبيرة ،وأن
ً
«فريق العمل يستمتع حاليا
بهذا النجاح الضخم ،وليس
هناك أي فكرة عن إنتاج جزء
ثان» .وتدور أحداث «»Bird Box
ٍ
في إطار من الرعب والخيال
العلمي ،وتقوم ببطولته
النجمة الحائزة جائزة أوسكار
ساندرا بولوك ،وتشاركها
البطولة سارة بولسون ،وجون
مالكوفيتش.
وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا
كبيرا عند عرضه عبر
« ،»Netflixبنسبة تخطت 45
مليون مشاهدة خالل شهر
فقط ،وسط تساؤالت البعض
من متابعي هذه النوعية من
األفالم حول إمكانية إنتاج جزء
ثان من الفيلم.
ٍ

أوركسترا «زغرب الفیلهارموني»

محمد جمعة

خبريات

مـحـمــد ال ــرم ـض ــان ،وال ـع ـمــل من
تأليف د .فوزية الدريع ،وإخراج
خالد الفضلي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــادت م ـن ــى ب ـت ـجــرب ـت ـهــا
ف ــي مـســرحـيــة األط ـف ــال (الـبـنــات
والساحر ،)2التي تعاونت فيها
مع النجمة هدى حسين ،معلقة
بــأن ـهــا تـمـثــل ح ــال ــة م ــن الـمـتـعــة
ال ـف ـن ـي ــة ،والـ ـت ــي ح ـق ـقــت الـكـثـيــر
م ــن ال ـن ـجــاح واإلق ـ ـبـ ــال ،وش ــارك
ف ـ ــي الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل :أح ـ ـ ـ ــام ح ـس ــن،
عبدالمحسن الـعـمــر ،ن ــورا ،بــدر
البلوشي ،وبدر البناي.

الظهور األول
و فـ ـ ــي م ــو س ــم ،2015 - 2014
شغل رانتز منصب مساعد قائد
ألورك ـس ـتــرا دار األوبـ ــرا الوطنية
البولندية ومنصب مساعد لقائد
أوركسترا وارســو الفيلهارموني
فــي عــام  .2017أمــا أول ظـهــور له
ك ـق ــائ ــد أوركـ ـسـ ـت ــرا ف ـق ــد ك ـ ــان فــي
ً
الـ ـي ــاب ــان ،وتـ ـح ــدي ــدا ف ــي مــدي ـنــة
س ـ ــاب ـ ــورو ف ـ ــي ي ــولـ ـي ــو م ـ ــن ع ــام
ض ـمــن م ـهــرجــان المحيط
ِ ،2017
ال ـه ــادئ للموسيقى ال ــذي شــارك
فيه بدعوة من رئيس المهرجان
وقائد األوركسترا الروسيفاليري
غيرغييف.
وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـمـ ـل ــه ك ـق ــائ ــد
ً
أوركسترالي ،خاض رانتز أيضا
العديد من التجارب في التأليف
الموسيقي ،ففي عام  2010حاز
التأليف
الجائزة األولى في مجال ُ
الموسيقي ضمن منافسة أقيمت
تحت رعاية وزارة الثقافة والتراث
الوطني الستعراض أبرز أعمال
الـمــؤلـفـيــن ال ـش ـبــاب ف ــي وارس ــو،
وذلك عن مقطوعته «إيفولوشن»،
وفي العام التالي ،حاز جائزة عن
مقطوعته «كابريتشيو بير فلوتو
ســولــو» فــي إيطاليا ،كما حصل
على الكثير من الجوائز والبعثات
ً
احتفاء بإنجازاته البارزة
األخرى
في مجال الموسيقى والتأليف.

«كسرة مود مع هنود» تجربة جديدة
للبلوشي مساء كل خميس
●

منى شداد

وقدم األلحان التراثية بأسلوب حديث،
من خالل العزف الحي في عدة مهرجانات
ثقافية محلية ودولـيــة ،كمهرجان صيفي
ث ـقــافــي ال ـح ــادي ع ـشــر لـلـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والـفـنــون واآلداب ،والمهرجانات
الدولية كمهرجان جرش  -عمان ،ومهرجان
ن ــور الـثـقــافــي للموسيقى الـمـعــاصــرة في
لندن.

كـمــا شـ ــارك ف ــي تـقــديــم أل ـح ــان وتــوزيــع
وتـنـفـيــذ نـشـيــد ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ،وبـعــض
األغ ــان ــي فــي الـمـلـحـمــة الـمـســرحـيــة شــروق
ال ـش ـمــس ،ض ـمــن خ ـتــام ف ـعــال ـيــات الـكــويــت
عاصمة الشباب  ،2017ويقوم حاليا بتوزيع
وإع ـ ــداد األغ ــان ــي ال ـخــاصــة بـحـفــات فــرقــة
مركز جابر الموسيقية ،بطريقة معاصرة
وحديثة.

َ
ـرت ــه ال ـط ــوي ـل ــة
وخ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ـ ِ
والـ ـع ــريـ ـق ــة ،ح ــرص ــت أورك ـس ـت ــرا
زغرب الفيلهارموني على تشجيع
اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـم ــوس ـي ـق ــي واح ـ ـتـ ــواء
م ـهــارات المؤلفين الموسيقيين
ف ــي ك ــروات ـي ــا م ــن خـ ــال تـسـجـيـ ِـل
أعمالهم وعرضها على المسرح
َ
ً
أول مرة ،كما اهتمت أيضا بالوعي
ال ـمــوس ـي ـقــي ل ـل ـط ـفــل ،مـخـصـصــة
ً
ً
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــا سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء
بموسيقى الشباب واألطـفــال من
كل األعمار.
وحـ ـ ـص ـ ــد أورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا زغـ ـ ــرب
الفيلهارموني العديد من الجوائز

تقديرا للدعم المستمر الذي ِّ
يقدمه
إل ـ ــى ال ـم ـش ـه ــدي ــن ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن
الـمـحـلــي وال ـعــال ـمــي ،إض ــاف ــة إلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ف ـ ــي إثـ ـ ـ ـ ــراء ال ـث ـق ــاف ــة
الموسيقية.
ّ
وتخرج ديفيد رانتز ،الذي يقود
األوركسترا ،في جامعة فريدريك
ش ــوب ــان لـلـمــوسـيـقــى ف ــي مــديـنــة
ً
وارس ـ ـ ــو عـ ــام  2016مـتـخـصـصــا
ف ــي ق ـي ــادة الـسـيـمـفــونـيــة وأع ـمــال
األوب ــرا ،وفــي تلك الفترة كــان أول
ظ ـهــور ل ــه م ــع أورك ـس ـت ــرا وارس ــو
الفيلهارموني.
وتتلمذ رانـتــز على يــد القائد
األورك ـس ـتــرالــي جــورمــا بــانـيــوال،
واشـ ـت ــرك ف ــي أك ــادي ـم ـي ــة األوب ـ ــرا
اإلي ـط ــال ـي ــة ب ـق ـي ــادة ال ـمــوس ـي ـقــار
اإليـطــالــي ري ـكــاردو مــوتــي ،حيث
ً
ُ
تعتبر ه ــذه المحطة وا حـ ــدة من
أبرز محطاته الموسيقية ،ويعمل
ً
رانتز قائدا ألوركسترا دار األوبرا
ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي وارس ـ ـ ــو م ـن ــذ ع ــام
.2017

محمد جمعة

تـسـتـعــد الـفـنــانــة هـنــد الـبـلــوشــي لـتـقــديــم أول ــى
حلقات برنامجها اإلذاعي الجديد «كسرة مود مع
هـنــود» ،وذل ــك مـســاء الخميس المقبل عبر إذاعــة
«كويتي إف إم».
وفي هذا الصدد ،أعربت البلوشي ،لـ «الجريدة»،
عن سعادتها بتلك التجربة ،موضحة أن «الحلقات
سيتخللها ع ــدة ف ـقــرات وف ــاش ــات م ـنــوعــة ،وفــي
كــل حلقة سـ ُـيـقــدم س ــؤال للجمهور لــزيــادة نسبة
التفاعل معنا عبر أرق ــام هــواتــف الـبــرنــامــج ،كما
يمكن للضيف الـمـشــاركــة فــي ال ـس ــؤال ،علما بــأن
هناك جوائز قيمة».
وأض ــاف ــت أن «ك ـس ــرة م ــود م ــع ه ـن ــود» بــرنــامــج
مختلف ،وفيه روح جــديــدة« ،وألول مــرة أخــوض
تجربة التقديم اإلذاعي الذي سيصور وينقل اليف
عبر أبلكيشن محطة كويتي إف إم ،ا ل ــذي يمكن
للمستمع تحميله عبر األجهزة الذكية».
وسـتـكــون ال ـبــدايــة فــي حلقة ه ــذا األس ـب ــوع مع
الفنان عبدالعزيز الويس ،ليحل ضيفا خفيف الظل
تحاوره باألسئلة غير التقليدية ،وبالطرب الجميل.
والبرنامج من إعــداد فاطمة العازمي ،واإلشــراف
العام ألحمد البريكي.

وكــانــت هند طرحت قبل فترة «سنغل» جديدا
بعنوان «ماكو» ،ألحان وتوزيع وماسترنغ محمد
ال ـش ـطــي ،وك ـل ـمــات وهـ ــم ،وت ــم تـنـفـيــذ األغ ـن ـيــة في
استديو ماجيك ورلد.
وأعربت البلوشي عن سعادتها بردود األفعال
الطيبة تجاه األغنية ،السيما بعدما تركت بصمة
مهمة بعودتها للغناء مــن خــال «مستفز» ،التي
حققت ردود أفعال واسعة عند طرحها قبل فترة،
لتثبت أقدامها بالسنغل الثاني على التوالي.

«المتزوجون»
ً
ُيـ ــذكـ ــر أن هـ ـن ــد ت ـس ـت ـع ــد ح ــال ـي ــا
ل ـت ـص ــوي ــر دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي مـسـلـســل
«المتزوجون» مع الفنان طارق
ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،وه ـ ـ ــو م ـ ــن ت ــأل ـي ــف
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـح ـ ـشـ ــاش،
وإخ ـ ـ ـ ــراج ن ـع ـم ــان ح ـس ـيــن،
وس ـ ـت ـ ـظ ـ ـهـ ــر خ ـ ــال ـ ــه بـ ـع ــدة
ش ـخ ـص ـيــات ،إذ ت ــراه ــن على
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ـيــدهــا
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع الـ ـعـ ـل ــي بـعــد
غياب.

هند البلوشي

مواهب واعدة مع حلمي
في «نجوم صغار»

تضمنت الحلقة الجديدة من
برنامج «نجوم صغار» ،الذي
يقدمه الفنان أحمد حلمي،
مواهب واعدة ألطفال متمكنين
في مختلف المجاالت ،وبدأت
الحلقة مع الرياضات القتالية،
حيث قدمت مايا إسحاقات من
األردن ( 10سنوات) استعراضا
مميزا في رياضة الكيك
بوكسينغ.
كما غنت غيدا حسن أغنية
«أهو ده اللي صار» لسيد
درويش ،وأبهرت الجمهور
بصوتها وأدائها الرائعين،
وفي علم الحساب والرياضيات
كسر أحمد شهيمي من لبنان
رقما قياسيا كان قد سجله في
الحسابات الفورية السريعة،
فبلغ دقيقتين وبضع ثوان.
أما الطفلة السعودية عيشا،
التي اشتهرت عبر مواقع
التواصل االجتماعي من خالل
«رقصة عيوش» ،فأدت على
المسرح رقصة «يال يا عيوش»،
مع عدة فتيات أخريات تنافسن
معها ،كما أطل إياد ممدوح من
مصر حامال آلة السمسمية،
ليقدم لوحة موسيقية على
ّ
المسرح ،أما حمزة بكاش من
المغرب فأبدى براعة في رقص
«البريك دانس».

كاثرين في صحراء الهند
بعد حروب الـ«»vikings

بعد انتهاء تصوير مشاهد
الجزء الثاني من الموسم
الخامس لمسلسل «،»Vikings
تقضي الممثلة العالمية
كاثرين وينيك فترة استراحة
في صحراء الهند ،قبل البدء
في تصوير الموسم األخير من
المسلسل الذي سيطرح نهاية
العام.
وينيك صاحبة شخصية
«الغرثا» في استراحة محارب
داخل صحراء الهند تمتطي
الجمال وتجهز الحفالت،
بعد موسم من الصراعات
للسيطرة على مدينة
«كاتيغات» في المسلسل.
ولقبت وينيك
بالشخصية النسائية
األكثر إثارة على شاشة
التلفزيون في إحصائية
طرحتها مجلة «إنترتيمنت
ويكلي» عن دورها في
« ،»Vikingsباإلضافة إلى
ترشيحها جائزة أفضل ممثلة
مسرحية رائدة عام ،2014
وأفضل ممثل في عمل درامي
عام  ،2015 - 2014وترشيحها
لجائزة «القبقب الذهبي»
ألفضل ممثلة في مسلسل
تلفزيوني عام  ،2016وحصدت
ً
«الغرثا» صاحبة الـ 41عاما،
جائزة التميز في مهرجان
« »Banffالعالمي عام .2015
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أميركا تحذر أنقرة من مهاجمة أكراد سورية وتدعم ضربات إسرائيل

• «النصرة» تدخل األتارب ودمشق تراقب • «داعش» يقصف القوات البريطانية • الحريري :نتطلع إلى دعم الرياض
غداة تحذيرها دمشق من
استخدام األسلحة الكيماوية،
ربطت اإلدارة األميركية سحب
قواتها من سورية بسالمة
حلفائها األكراد وتنسيق
تركيا معها ،في حين تمسكت
إسرائيل بخطوطها الحمر
ومنع إيران من التموضع
العسكري والتحرك ضد أي
جهة تحاول المساس بها.

استبق مستشار األمــن القومي
األميركي جون بولتون مباحثاته
الـمــرتـقـبــة فــي تــركـيــا ال ـيــوم برهن
ع ـم ـل ـي ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن س ــوري ــة
بحصول واشنطن على تطمينات
م ــن أنـ ـق ــرة ع ـل ــى س ــام ــة ال ـح ـل ـفــاء
ً
األك ـ ــراد ،وعـ ــدم ال ـت ـحــرك عـسـكــريــا
ف ــي ال ـب ـلــد ال ـم ـج ــاور إال بتنسيق
كامل معها.
وشدد بولتون ،في تصريحات
للصحافيين خالل زيارة إلسرائيل
وتركيا تستمر أربعة أيام وتشمل
لـ ـ ـق ـ ـ ً
ـاء م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رج ـ ـ ــب ط ـيــب
إردوغان ،على أن "الرئيس دونالد
ترامب يريد تدمير خالفة تنظيم
ً
داعش" ،ويرغب أيضا في إجراءات
لـحـمــايــة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة أثـنــاء
مغادرتها المنطقة.
وقال بولتون ،قبل محادثات مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ومسؤولي حكومته" :ال
نعتقد أن األتراك سيقومون بعمل
عسكري دون تنسيق كامل وموافقة
مــن الــواليــات المتحدة على األقــل
حتى ال يـعــرضــوا قــواتـنــا للخطر،
ً
وأيـضــا حتى يلتزموا بمتطلبات
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ـ ـع ـ ــدم تـ ـ ـع ـ ــرض قـ ـ ــوات
الـمـعــارضــة الـســوريــة الـتــي قاتلت
معنا للخطر".

سوريون ّ
يؤدون صالة الميالد بالكنيسة األرثوذكسية في دمشق أمس (إي بي إيه)
وأوضــح بولتون أن الواليات
المتحدة ستجري محادثات مع
أنقرة لمعرفة أهدافها وقدراتها،
ً
مــؤكــدا أن "مــوقــف تــرامــب يتمثل
فـ ــي أن ـ ــه ي ـج ــب أال ت ـق ـتــل تــرك ـيــا
األكراد ،وأن االنسحاب لن يحدث
دون االتفاق على ذلك".
ووسط أنباء عن استقرار جزء

«الجامعة» تبحث إعادة مقعد سورية األربعاء
•

القاهرة  -رامي إبراهيم

أرجـ ــأت جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة ،إل ــى بـعــد غد
ً
ً
األربعاء ،اجتماعا كان مقررا عقده أمس لمندوبي
الدول األعضاء ،لبحث استعادة سورية مقعدها
بالجامعة ،فــي خـطــوة تشير إلــى عــدم التوصل
إلجماع عربي على القرار حتى اآلن.
ورغـ ـ ـ ـ ــم أن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة س ــرب ــت
ً
لـلـصـحــافـيـيــن أن االج ـت ـم ــاع ل ــم ي ـكــن مـخـصـصــا
ً
ً
لبحث هــذا الـمــوضــوع ،فــإن مـصــدرا دبلوماسيا
ً
ً
مصريا قــال لــ"الـجــريــدة" إن ذلــك ليس صحيحا،
وإن موضوع التمثيل السوري يفرض نفسه على
أجندة أي اجتماع عربي قبل قمة تونس المقررة

في مارس والقمة االقتصادية المقرر عقدها في
بيروت يناير الجاري.
وأض ــاف الـمـصــدر إن الـبــديــل ل ـقــرار اسـتـعــادة
النظام السوري لمقعد بالده هو إصدار توصية
تسمح لـكــل دول ــة عــربـيــة بــإعــادة فـتــح سفارتها
فــي دمـشــق ،كــل على ح ــدة" ،رغ ــم أن ذلــك سيكون
ً
تحصيل حــاصــل ،ألنــه ال يــوجــد فعليا مــا يمنع
ذلك".
وفي أول تعليق من نوعه ،أمل كبير مفاوضي
الـمـعــارضــة الـســوريــة نـصــر ال ـحــريــري ،أم ــس ،أال
يكون قــرار بعض ال ــدول ،وعلى رأسها اإلمــارات
والبحرين ،باستئناف العالقات الدبلوماسية مع
حكومة األسد والتصالح معه دون مقابل.

م ــن الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ال ـعــائــدة
مـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــة فـ ـ ــي قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ع ـيــن
األسد العراقية ال في أربيل ،أفاد
مسؤول أميركي رفيع المستوى
يـ ـ ــرافـ ـ ــق ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون فـ ـ ــي زي ـ ــارت ـ ــه
للمنطقة ،بأن واشنطن قد تبقي
ً
بـعــض وحــدات ـهــا خ ـصــوصــا في
قاعدة "التنف" ،لكن إدارة ترامب
لم تتخذ أي قرار بهذاالشأ ن.

نتنياهو
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـل ــن ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
مـسـتـهــل اج ـت ـم ــاع ح ـكــوم ـتــه أنــه
سيبحث مــع بــولـتــون "الصديق
القديم" الجهود الرامية إلى صد
"العدوان اإليراني" على المنطقة،
واألوض ــاع في سورية في ضوء
قرار ترامب ومكالمته مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين الجمعة
الماضي.
وكتب نتنياهو ،على "تويتر":
" كـمــا سنبحث تعميق ا لـتـعــاون
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي وال ـع ـم ـل ـيــاتــي.
وموقفنا واض ــح نــواصــل العمل
ضد التموضع العسكري اإليراني
ً
في سورية ،وأيضا خالل الفترة
الــراه ـنــة ونـتـحــرك ضــد أي جهة

تحاول المساس بأمن إسرائيل".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن ب ــول ـت ــون سـلــم
ل ـح ـك ــوم ــة ت ــل أبـ ـي ــب رس ــال ــة مــن
تـ ــرامـ ــب ت ـت ـض ـمــن اإلع ـ ـ ـ ــراب "ع ــن
تأييد واشنطن الكامل للهجمات
اإلسرائيلية على أهداف إيرانية
داخل سورية".

حشد ومعارك
وعـلــى األرض ،أرس ــل الجيش
السوري أمس تعزيزات عسكرية
جديدة وبشكل مفاجئ إلى ريفي
حماة وإدلب ،مكونة من مدرعات
ومدافع وحامالت جند ،كما دفع
بــو حــدات عسكرية مــن المنطقة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـشـ ـم ــال
السوري.
وأوض ـح ــت وكــالــة "سـبــوتـنـيــك"
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة أن الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام يـ ــراقـ ــب
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي إدلـ ـ ــب،
وس ـي ـط ــرت ه ـي ـئــة ت ـح ــري ــر ال ـش ــام
(جبهة النصرة سابقا) على معظم
المنطقة ،باإلضافة إلى محاوالتها
المستمرة إلحداث خروقات وشن
اع ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش
الـســوري وعلى الـبـلــدات واألحـيــاء

السكنية المجاورة والواقعة تحت
سلطة الدولة.

تقدم «النصرة»
وركزت "النصرة" مواجهتها في
ريف حلب الغربي بشكل أساسي،
وتمكنت مــن تحقيق تقدم واســع،
وخ ــاص ــة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مــديـنــة
دارة عـ ــزة وج ـب ــل ال ـش ـيــخ بــركــات
وعنجارة على حساب حركة "نور
الدين الزنكي".
وفرضت "النصرة" نفوذها على
أغـلــب مـنــاطــق ريـفــي حـلــب وإدل ــب
وت ـس ـل ـم ــت األتـ ـ ـ ـ ــارب غ ــرب ــي حـلــب
ب ـعــد اتـ ـف ــاق م ــع وجـ ـه ــاء الـمــديـنــة
ي ـن ــص ع ـل ــى حـ ــل ف ـص ـي ـلــي "ث ـ ــوار
ال ـشــام" و"ب ـي ــارق اإلسـ ــام" اللذين
كانا يقاتالن إلى جانب "الزنكي"،
على أن تضمن تأمين عناصرهما
وعدم مالحقتهم وتحويل القضايا
ال ـج ـن ــائ ـي ــة والـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـخــاصــة
للقضاء.
وأحـكـمــت سيطرتها عـلــى خط
ال ـت ـمــاس بـيــن ري ــف حـلــب الـغــربــي
وبين مدينة عفرين بعد سيطرتها
على قــريــة ديــر سمعان وقلعتها.
وبهذه السيطرة باتت تتحكم في

ال ـط ــرق ال ـم ــؤدي ــة م ــن ع ـفــريــن إلــى
ريــف حلب الغربي ،وخاصة طرق
شاحنات الوقود.
ُ
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،قـ ـت ــل م ـق ــات ــل كـ ــردي
ّ
ّ
وأص ـ ـيـ ــب جـ ـن ــدي ــان ب ــري ـط ــان ــي ــان
بجروح أمس األولّ ،
جراء صاروخ
أط ـ ـل ـ ـقـ ــه تـ ـنـ ـظـ ـي ــم "داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش" ع ـلــى
ق ــوات الـتـحــالــف الــدولــي وســوريــة
ال ــدي ـم ـق ــرط ـي ــة (قـ ـس ــد) ف ــي م ـحــور
الشعفة بمحافظة دير الزور ،وفق
اإلنسان،
المرصد السوري لحقوق
ُ
الـ ــذي أوضـ ــح ّأن الـجـنـ َّ
ـديـيــن نـقــا
ّ
بمروحية لتلقي العالج.

الحريري

ّ
وفــي حين ح ــذر مــن أن تستغل
م ـي ـل ـي ـش ـي ــات إيـ ـ ـ ـ ــران االنـ ـسـ ـح ــاب
األمـيــركــي لـمــلء ال ـف ــراغ ،أك ــد كبير
م ـف ــاوض ــي ال ـم ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
ن ـصــر ال ـح ــري ــري أنـ ــه يـتـطـلــع إلــى
ال ـس ـعــوديــة ك ــداع ــم كـبـيــر للشعب
ً
ال ـس ــوري ،مـشـيــرا إل ــى أن مبعوث
األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـج ــدي ــد سـيـبــدأ
عمله اليوم.
(عواصم  -وكاالت)

• جنبالط« :أبواق» سورية ّ
تعطل • فضل الله :الحريري يغلق األبواب
•

عراقية تزور كنيسة «سيدة حريصا» في لبنان أمس األول (رويترز)

بيروت  -ةديرجلا

•

ت ــدور عملية تشكيل الحكومة فــي دا ئ ــرة مفرغة بعد
رفــض رئـيــس الجمهورية ميشال عــون أن يـكــون الــوزيــر
ال ــذي يسميه "الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري" خ ــارج كتلته أو حتى
القبول بالفصل بين كتلة الرئيس وكتلة "لبنان القوي".
وقــالــت مـصــادر متابعة إن "صفحة الـخــاف بين التيار
الوطني الحر وحزب الله طويت بعد لقاء وزير الخارجية
في حكومة تصريف األعمال جبران باسيل برئيس لجنة
التنسيق واالرتباط في الحزب وفيق صفا قبل أيام".
وكشفت المصادر أن "باسيل سيعمل على تحييد الحزب
ً
ً
إعالميا وسياسيا من أي هجوم ،ولن يكون في المرحلة
المقبلة من بين المتهمين بالسعي لضرب العهد وعرقلته".
واعتبرت أن "اتـصــاالت عالية المستوى حصلت بين
باسيل وقياديين في حزب الله أدت إلى إنهاء التباين في
ً
الملف الحكومي ،وخصوصا في مسألة عدم رغبة الحزب
في حصول العونيين على الثلث المعطل".
في السياق ،قــال البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي خالل ترؤسه قداس عيد الغطاس
وي ـ ــوم الـ ـس ــام ال ـعــال ـمــي ف ــي كـنـيـســة ال ـس ـي ــدة بــال ـصــرح

وبساطة ،هو بيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري،
وليس في أي مكان آخر ،وبالتالي فال يذهبن أحد للتفتيش
عــن أي ح ـلــول خ ــارج إط ــار ق ـيــام الــرئـيــس الـمـكـلــف ب ــدوره
الطبيعي في إيجاد المعالجة الضرورية ،ال سيما أن بين
يديه اقتراحات محددة واقعية وعملية لتشكيل الحكومة،
وإذا قرر اليوم أن يأخذ بأي منها ،فيمكن أن تشكل الحكومة،
وإذا أراد أن ينتظر باعتباره أن موضوع الوقت يمكن أن
يغير األمور ،فإن الواقع لن يتغير ،فهناك حقيقة موجودة
في البلد ،أال وهي وجود آخرين ال بد من االعتراف بهم".
وختم بأن "اللقاء التشاوري تقدم خطوات إلى األمام
لتشكيل الحكومة ،وقبل ببعض االقتراحات ،ولكن الرئيس
المكلف يغلق األبواب أمام إمكانية معالجة هذا األمر".
في موازاة ذلك ،كتب رئيس الحزب "التقدمي االشتراكي"
النائب السابق وليد جنبالط عبر "تويتر" أمس" :لم تعد
األمــور خافية على أحــد .هناك حملة مبرمجة من أبــواق
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري لـتـعـطـيــل تـشـكـيــل الـحـكــومــة تـ ــارة عبر
التشاور وتــارة أخــرى عبر بدعة زيــادة وزيرين وغيرها
من الحجج الواهية .كل ذلــك لتعطيل القمة االقتصادية
وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة .حبذا
لو الفريق اآلخر ليقفل ملف الخصخصة".

مصر تدشن كاتدرائية غداة مقتل ضابط باستهداف كنيسة

ملك ماليزيا يتخلى عن العرش

بريد إلكتروني جديد لشكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين في الخارج

في خطوة مفاجئة ،تنازل محمد الخامس ملك ماليزيا الخامس عشر عن
ً
عرشه أمس ،ليضع حدا لتكهنات دارت على مدار أيام في شأن مستقبله بعدما
ّ
روسية سابقة.
طلب إجازة وسط شائعات تحدثت عن زواجه بملكة جمال
وه ــذه ال ـمــرة األول ــى الـتــي يـتـنــازل فيها مـلــك عــن ال ـعــرش فــي مــالـيــزيــا منذ
استقاللها عن بريطانيا عام .1957
وأعلن بيان صادر عن القصر الملكي "استانا نيغارا" ،أمس ،أن "محمد الخامس،
سلطان كلنتان ،تنازل عن العرش وعن منصب األجونغ (ملك ماليزيا) الخامس عشر".
ً
ووفقا للبيان الذي نشره أمين مجلس السالطين ،وان أحمد دحالن عبدالعزيز،
فإن "جاللته استعد للعودة إلى كلنتان ليكون مع حكومة الوالية ،وبشكل خاص
شعب كلنتان لحماية الوالية وتنميتها من أجل مصلحة شعبها".
ً
ولم يعط القصر الملكي أي أسباب تفسر قرار الملك البالغ من العمر  49عاما.
لكن سرت تساؤالت عن مستقبل الملك الذي تولى العرش في ديسمبر 2016
منذ طلب إجازة لتلقي العالج في نوفمبر.
وذك ــرت تقارير على اإلنـتــرنــت أنــه تــزوج ملكة جمال موسكو السابقة في
روسيا ،رغم أن مسؤولين في القصر الملكي في ماليزيا لم يعلقوا بعد على
الشائعات.
ً
يذكر أنه تم تنصيب محمد الخامس ملكا لماليزيا في  24أبريل  2017لفترة
مدتها خمس سنوات لكنه خالل الشهرين الماضيين كان في إجــازة رسمية
حيث قام مقامه نائبه سلطان والية فيرق ،نظرين معز الدين.
وتعتبر ماليزيا دولة فدرالية ملكية دستورية مكونة من  14والية ،تسع منها
سلطنات وراثية يتوارث السالطين فيها الحكم عن آبائهم وأجدادهم ،ويختار
حكام الواليات التسعة الملك من بينهم لوالية تستمر خمسة أعوام ،أما الواليات
الخمس األخرى فيحكمها حكام الواليات.
ً
ويعتبر دور الملك في ماليزيا شعائريا إلى حد كبير في حين تقع السلطة
التنفيذية حسب الدستور تحت سيطرة رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل على
عاتقه المسؤولية الكاملة أمام البرلمان.
(كوااللمبور  -وكاالت)

•

القاهرة ــ رامي إبراهيم

دش ــن الــرئـيــس الـمـصــري عبدالفتاح
ً
السيسي ،أمس ،رسميا كاتدرائية "ميالد
المسيح" لألقباط األرثوذكس ،الكنيسة
األكبر في الشرق األوسط ،وسط إجراءات
أم ـن ـي ــة م ـ ـشـ ــددة ب ــال ـع ــاص ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
الـجــديــدة ،غ ــداة انفجار قنبلة أدت إلى
مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها
ق ــرب كنيسة أخ ــرى فــي عــزبــة الهجانة
بحي مدينة نصر شرق القاهرة.
وقـبـيــل تــدشـيــن ال ـكــاتــدرائ ـيــة افتتح
الرئيس مسجد الفتاح العليم بالعاصمة
الجديدة ،وألقى بابا اإلسكندرية بطريرك
ال ـكــرازة المرقسية ،كلمة خــال مراسم
االفـ ـتـ ـت ــاح الـ ـت ــي ت ـم ــت أوال ،ثـ ــم تــوجــه
للكاتدرائية لبدء احتفاالت عيد الميالد.
وجاء استهداف كنيسة عزبة الهجانة
عشية احتفال المصريين األقباط بعيد
الميالد.
ودان مفتي الديار المصرية في بيان
ليل السبت -األحــد "العملية اإلرهابية
الخسيسة ،إذ قام متطرفون بزرع عبوات

ناسفة أعلى سطح مسجد الحق بعزبة
الهجانة بمدينة نصر ،المجاور لكنيسة
السيدة العذراء وأبوسيفين ،ما أسفر عن
استشهاد رائد شرطة ،وإصابة شرطيين
بينهما لواء من قوة تأمين الكنيسة".
ونعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية
ضابط شرطة المفرقعات "الذي استشهد
أث ـن ــاء ق ـيــامــه بــواج ـبــه بـفـحــص حقيبة
وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء".
وقـ ــال مـسـعــد س ـعــد 35 ،ع ــام ــا ،نجل
م ــؤذن المسجد ،حيث تــم الـعـثــور على
العبوة ،إنــه كــان في المسجد مع والــده
"عندما اشتبه أحد المصلين في شخص
صعد إلى سطح المسجد ومعه حقيبة".
وأوضح أنه رأى مع األشخاص الذين
صـ ـع ــدوا إلـ ــى ال ـس ـطــح لـتـفـقــد ال ــوض ــع،
حقيبتين ،فعمدوا إلى "إبــاغ الشرطة"
التي حضرت لتفكيك العبوة.
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،أع ـل ـنــت وزيـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـه ـجــرة وشـ ـ ــؤون الـمـصــريـيــن
ب ــالـ ـخ ــارج ،ن ـب ـي ـلــة مـ ـك ــرم عـبــدالـشـهـيــد
ت ـخ ـص ـي ــص بـ ــريـ ــد إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ج ــدي ــد
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو"agazat@emigration.gov.eg":

طوق أمني بمحيط موقع انفجار العبوة الناسفة التي
استهدفت كنيسة في مدينة نصر أمس األول (إي بي أيه)
ل ـت ـل ـقــي شـ ـك ــاوى عـ ــدم ت ـف ـع ـيــل إج ـ ــازات
الـمـصــريـيــن ب ــال ـخ ــارج ،وذل ــك ف ــي إط ــار
حرص الوزارة على وجود أكثر من بريد
إلكتروني لتسهيل التواصل بين فريق
عمل الوزارة والمصريين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة

الــدائــم على استيعاب أع ــداد الشكاوى
التي تتلقاها ال ــوزارة ،الفتة إلــى أن كل
ال ـش ـكــاوى ال ـتــي س ـتــرد لـ ـل ــوزارة سيتم
ّ
للبت في
إرسالها إلــى مجلس ال ــوزراء
شأنها والتواصل مع ُمرسليها.

بن زايد في باكستان
وخان يقود به السيارة

قام ولي عهد أبوظبي محمد
بن زايد بزيارة لباكستان،
أمس ،بعد إعالن اإلمارات
مساعي إلى جانب السعودية
لدعم إسالم أباد في أزمتها
االقتصادية الخانقة .واستقبل
رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان ولي عهد أبوظبي
وقاد به السيارة بنفسه من
قاعدة نور خان الجوية إلى مقر
رئاسة الوزراء .وأنهت باكستان
واإلمارات األسبوع الماضي
االتفاق على حزمة دعم بقيمة
 6.2مليارات دوالر إلسالم أباد.

الجزائر :معركة سياسية
للفوز بـ «الرجل الثاني»

التحالف واألكراد

ّ
لبنان :باسيل يحيد «حزب الله» وعون يرفض الفصل بين «الكتلتين»
البطريركي في بكركي أمس "إننا ال نرى مخرجا من نفق
الحصص بين السياسيين إال بحكومة مصغرة حيادية
من ذوي اختصاص معروفين بصيتهم العاطر وتجردهم
وحسهم الوطني ومفهومهم السليم للعمل السياسي.
تعمل على تنفيذ اإلصالحات الضرورية والمطلوبة دوليا،
وتــوظــف األم ــوال الـمــوعــودة فــي مؤتمر سـيــدر ،وتخلص
البالد من الخطر المتفاقم".
وأضاف الراعي "لتجلس الكتل السياسية حول طاولة
الحوار أو الكتل النيابية في المجلس النيابي للتفاهم
على جميع المواضيع الخالفية ،بدء ا بما سمي معايير
أو أعــراف ،في ضوء الدستور والميثاق الوطني ووثيقة
الوفاق الوطني .فقبل أن تغرق السفينة بنا كلنا ،ينبغي أن
يقتنع الجميع بوجوب تسيير شؤون الدولة أوال ،والتخلي
عن المصالح الخاصة ،السياسية والمذهبية والحزبية".
وخ ـتــم" :ال يـحــق ألح ــد أو لـفـئــة أخ ــذ ال ـب ــاد ،بشعبها
وكيانها ومؤسساتها ،رهينة لمصالح تعطل خير األمة.
بـعــد الـتـفــاهــم عـلــى الـنـقــاط الـخــافـيــة ،يـصــار إل ــى تأليف
حكومة عادية وفقا للدستور والميثاق الوطني".
إلى ذلك ،رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن
فضل الـلــه ،أم ــس ،أن "حــل األزم ــة الحكومية ،بكل وضــوح

سلة أخبار

ً
ً
تشهد الجزائر صراعا حادا في
الكواليس بين أكبر حزبين في
البالد؛ حول من يظفر بمنصب
الرجل الثاني في الدولة .وبعد
ساعات على حسم المجلس
الدستوري نتائج انتخابات
التجديد النصفي لغرفة
البرلمان العليا ،بدأت األنظار
تتجه إلى المعركة الخاصة
بانتخاب رئيس مجلس األمة
ً
الذي ّ
يعد دستوريا "الرجل
الثاني" .وإذا كان عبدالقادر
ّ
ً
بن صالح ظل رئيسا لمجلس
ً
األمة منذ عام  ،2002مستفيدا
من امتالك حزبه "التجمع
الوطني" لألغلبية في الغرفة
ّ
البرلمانية العليا ،فإن العودة
القوية لـ"جبهة التحرير" الحزب
الحاكم ونيلها  31مقعدا من
مجموع  48في االنتخابات
األخيرة ،يجعل "حزب الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة" في أفضل
رواق الفتكاك منصب "الرجل
الثاني".

تحذير أميركي من الوضع
على حدود ليبيا

حذرت وزارة الخارجية
ً
األميركية مجددا رعاياها
في تونس من االقتراب من
الحدود مع ليبيا ،بسبب ما
سمته زيادة خطر الهجمات
اإلرهابية المحتملة .وتضمنت
التحذيرات ،التي جاءت في
بيان نشر على موقع السفارة
األميركية الرسمي في تونس،
قائمة بأسماء المناطق
المعنية ،وفي مقدمتها الشريط
الحدودي مع ليبيا على امتداد
ً
 30كيلومترا جنوب شرقي
البالد ،إلى جانب المنطقة
العسكرية المغلقة في الصحراء
الجنوبية بمنطقة رمادة
التابعة لمحافظة تطاوين،
تليها المرتفعات الغربية.

إسرائيل تطلق ضابطًا
قتل فتى فلسطينيًا

أطلقت السلطات اإلسرائيلية
سراح الضابط في حرس
الحدود اإلسرائيلي بن
ديري ،الذي أدين بقتل الفتى
الفلسطيني نديم نوارة خالل
مشاركته عام  2014في فعاليات
إحياء ذكرى النكبة .وذكرت
تقارير عبرية أن الضابط
ً
الذي حكم بالسجن  18شهرا،
أفرج عنه بعدما تم تقصير
محكوميته بنسبة الثلث ،على
حسن سلوكه.

ةديرجلا

•
العدد  / 4009االثنين  7يناير 2019م  /غرة جمادى األولى 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

إيران تحذف  4أصفار من «التومان» ومخاوف على الودائع
استنفار أمني في ذكرى احتجاجات  ...2018ومناورات بحرية مع روسيا
ف ــي أح ـ ــدث م ــؤش ــر ع ـل ــى حـجــم
ال ـض ـغــوط الـهــائـلــة ال ـتــي يتعرض
لـهــا االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي مــن جــراء
العقوبات األميركية ،كشف رئيس
كتلة النواب الوالئيين في البرلمان
اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـن ــائ ــب ح ـم ـيــد حــاجــي
بابائي أن محافظ البنك المركزي
عبدالناصر همتي أعلن أن السيولة
النقدية البالغة  1700أل ــف مليار
تـ ــومـ ــان فـ ـق ــدت  30فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
قــدرت ـهــا جـ ــراء الـتـضـخــم ،وقـ ــال إن
طـهــران تعتزم حــذف  4أصـفــار من
العملة الوطنية على وجه السرعة.
وأضــاف النائب في تصريحات
لوكالة «ف ــارس» أن إصــاح النظام
المصرفي بات ضرورة ملحة.
وأشـ ـ ـ ــار ب ــاب ــائ ــي إل ـ ــى اج ـت ـمــاع
الـكـتـلــة الـ ــذي ع ـقــد أم ــس بحضور
محافظ البنك المركزي ،لبحث وضع
احتياطي البالد من العملة الصعبة
والتضخم ،وقال إن همتي لفت خالل
االجتماع إلى أن البنك المركزي أمام
تحديين مهمين هما العملة الصعبة
والعملة الوطنية ،وفي الوقت الذي
ي ـع ــان ــي ال ـش ـع ــب ح ـج ــم الـتـضـخــم
وارت ـفــاع أسـعــار السلع األساسية
نجد أن قيمة العملة الصعبة اتجهت
إلى االستقرار.
ونقل بابائي عن همتي إشارته
إل ــى أن الــرئـيــس األم ـيــركــي تــرامــب
اضـطــر إل ــى الـتــراجــع عــن ال ـقــول ان
االقتصاد اإليراني انهار ولجأ إلى
اعتماد مصطلح «محاصرة العملة
الوطنية اإليرانية».

وش ــدد الـنــائــب على أن محافظ
البنك المركزي أكــد أن الحكومة ال
تخطط لرفع قيمة العملة الصعبة.
في إشارة على ما يبدو إلى تبرير
حذف األصفار الـ 4التي تعني تراجع
قيمة العملة المحلية.
وف ــي وق ــت أث ــارت التصريحات
مخاوف حول ودائع األفراد بالبنوك
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ن ـق ـلــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
الرسمية «إرنا» عن همتي قوله ،إن
خـطــوة إص ــاح الـنـظــام المصرفي
حساسة جدا وال يجب االستعجال
ً
بها ،مشددا على أن «الحفاظ على
الـ ــودائـ ــع واسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـس ــوق أه ــم
هواجس البنك المركزي».
وأفادت مصادر لـ «الجريدة» بأن
البرلمان أصر على حذف  4أصفار،
لـكــي تصبح الـمـحــاسـبــات المالية
أسـهــل ،فــي حين تطالب الحكومة
بــاالك ـت ـفــاء ب ـحــذف صـفــر واحـ ــد أو
اثنين على األكثر.
إلى ذلك ،أعلن قائد القوة البحرية
ف ــي ال ـج ـيــش اإليـ ــرانـ ــي األدم ـ ـيـ ــرال
حـسـيــن خ ــان ــزادي إج ـ ــراء م ـن ــاورة
ً
بحرية مشتركة مــع روسـيــا قريبا
في بحر قزوين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال خ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــزادي ،أمـ ـ ـ ـ ــس إن
«ال ـم ـن ــاورات المشتركة اإليــران ـيــة-
الروسية ستتضمن التدريب على
عمليات اإلغاثة واإلنقاذ التكتيكية
ومواجهة القراصنة».
وأض ـ ــاف« :ب ـحــر قــزويــن بحيرة
مغلقة وتوفير األمــن لها يقع على
عــاتــق جميع دولـهــا .ودول قزوين

لن تسمح بوجود أي قــوة أجنبية
في مياهه».
من جانب آخر ،أعلن المدير العام
للتقنية الفضائية اإليرانية ،مجتبي
ّ
سرادقي ،أمس ،أن طهران على وشك
إطالق قمر اصطناعي إلى الفضاء
ً
بعد أن كانت ّ
أجـلــت اإلط ــاق آنفا،
وهــي اآلن مستعدة كــل االستعداد
لبدء العملية التي وصفها بأنها
م ـق ــدم ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات إط ـ ـ ــاق أق ـم ــار
ً
اصطناعية أخرى أكثر تقدما.
وتـشـيــر تـصــريـحــات الـمـســؤول
اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن عـمـلـيــة اإلطـ ــاق
ال ـج ــدي ــدة تـتـضـمــن إرس ـ ــال أق ـمــار

اصطناعية على بعد  500كيلومتر
من الكرة األرضية ،بعد أن نجحت
خطة أولى بإطالق أقمار على بعد
 250كيلومترا.
وقــال سرادقي إن بــاده نجحت
فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات م ـح ـل ـي ــة
للتصوير ،بعد أن تسببت العقوبات
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ان ـس ـحــاب شــركــات
ودول من المشاركة بتصنيع األقمار
اإليرانية.
ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك ب ـع ــد ي ــوم ـي ــن مــن
تحذير وزيــر الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،إي ـ ــران م ــن خطط
إط ـ ــاق ث ــاث ــة ص ــواري ــخ لـلـفـضــاء،

بغداد تبرر جولة الجنود
األميركيين بشارع المتنبي
تحقيق برلماني بعد تحويل كنيسة تاريخية إلى «مول»

إيراني في أحد أسواق الصرافة في طهران
ً
مـشــددا على أن واشنطن «لــن تقف
موقف المتفرج وتشاهد السياسات
ال ـمــدمــرة وه ــي تـعــرض االسـتـقــرار
واألمن الدوليين للخطر».
من جهة أخرى ،أكد مصدر رفيع
في الباسيج اإليراني لـ «الجريدة»،
أن األجهزة األمنية أعلنت االستنفار
قبيل الموعد المقرر للمعارضين
ال ـي ــوم إلح ـي ــاء اح ـت ـجــاجــات بــدايــة
عام .2018
وقال المصدر ،إن األجهزة األمنية
استطاعت اعتقال سيدة اسم رمزها
«كيمياء» كانت تعتبر حلقة الوصل
بين الموالين للملكية خارج البالد

٢٣

دوليات

والـمـعــارضـيــن داخ ــل ال ـبــاد أمــس
األول ،كما وصلت إلــى العديد من
زع ـمــاء الـمـجـمــوعــات الــذيــن كــانــوا
يحضرون إلعادة االحتجاجات في
جميع أنحاء البالد.
ّ
وأضاف أن الباسيج شكل غرفة
عمليات كبيرة تشرف على عملية
التصدي لالحتجاجات ،وتــم منح
قادة الباسيج في المناطق المختلفة
ً
من البالد تفويضا ليتصرفوا من
تلقاء أنفسهم.
(طهران  -فارس ،إرنا،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

قالت قيادة عمليات بغداد العسكرية ،أمــس ،إن الـصــورة التي
انتشرت لضباط أميركيين يتجولون في شارع المتنبي وسط بغداد،
بحضور قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي يرافقه عدد
من ضباط ركن القيادة كانت لمرافقة الصحافية األميركية جين اراف.
ً
وأكدت القيادة ،في بيان توضيحي بعد أن أثارت الصورة جدال
على مواقع التواصل ،أن «ضباط التحالف الدولي بقيادة أميركا
لــم يـكــونــوا بمهمة عسكرية ،وأن مهمتهم اقـتـصــرت على مرافقة
الصحافية وليس تأمين الحماية لها».
وكانت كتل نيابية بينها «سائرون» برعاية الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر نددت بالحادثة.
إلى ذلك ،قال رئيس كتلة «بابليون» البرلمانية المسيحية النائب
أسوان سالم الكلداني ،أمس ،إنه سيتم فتح تحقيق برلماني بشأن
تحويل كنيسة شيدت عام  1860ببغداد إلى مجمع تجاري «مول».
وقال الكلداني ،إن «كنيسة العذراء للسريان الكاثوليك مقفلة منذ
ً
ً
أكثر من  25عاما بسبب اإلهمال وعــدم الترميم» ،مبينا أنــه «قبل
عشر سنوات تم إعطاء ساحة الكنيسة لشخص يدعى كريم صحبة
الستغاللها في بناء محالت ومجمع راميتا التجاري».
وأضاف أن «الكنيسة أهملت منذ التسعينيات ،ونعتب على الوقف
المسيحي لعدم تخصيص مبلغ لترميمها وتركها وهي أثرية منذ
ً
عام  ،»1860الفتا إلى أن «كنيسة السريان الكاثوليكية ليس لديها
واردات لترميم الكنيسة وإعطاء المحتاجين من المرضى وغيرهم».
ً
وتابع أن «المطران يوسف عبة راعي الكنيسة قدم طلبا إلى أمانة
بغداد واآلثار لترميم الكنيسة أو تهديمها أو تحويل ساحتها محال
ً
تجارية لالستفادة من موقعها» ،موضحا أنه «تمت الموافقة من
األمانة و اآلثار على إعطاء الكنيسة بالكامل على ما أظن إلى شخص
مقابل مبلغ معين لتحويلها إلى مجمع تجاري».
وأكــد «أننا نرفض ذلك وسنقف بوجه اي شخص يحاول هدم
ً
معالم وأديرة المسيح في العراق ،ألننا أصل العراق منذ قرون» ،الفتا
إلى أن «محاوالت هدم الكنائس ليست جديدة بل سبقتها عملية
هدم لكنيسة الالتين المجاورة».
واتهم النائب السابق جوزيف صليوا الوقف المسيحي ورجال
دين مسيحيين بالتواطؤ في عمليات بيع الكنائس وهدمها في
العراق.
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ً
الديمقراطيون يفتتحون «رئاسية  »2020مبكرا بوارن
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بنس يتولى «مفاوضات اإلغالق» واألغلبية الديمقراطية تتعهد بقوانين خاصة إلعادة فتح الوكاالت

بـ ــدأت الـسـيـنــاتــور إلـيــزابـيــث
وارن ،أشـ ــد م ـن ـت ـقــدي الــرئ ـيــس
دونــالــد تــرامــب ،حملتها للفوز
بـتــرشـيــح ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
في انتخابات الرئاسة األميركية
في  2020بداية غير رسمية في
مطلع األس ـبــوع بــزيــارة لــواليــة
أيــوا ،نــددت فيها بفساد اقتران
المال بالسياسة ،وتحسرت على
ال ـفــرص االقـتـصــاديــة الضائعة
لألسر العاملة.
وفي سيوكس سيتي بوالية
أي ـ ـ ــوا الـ ـت ــي س ـت ـج ــري ب ـع ــد 13
شـهــرا أول منافسات الترشيح
ل ـل ــرئ ــاس ــة ،ق ــال ــت وارن ،عـضــو
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ عـ ـ ــن واليـ ـ ــة
ماساتشوستس للديمقراطيين،
ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـث ــان ــي م ــن خمسة
لقاءات عامة خالل الزيارة التي
تستمر ثالثة أيام ،إن "واشنطن
تحقق نجاحا كبيرا لمن يملكون
الـ ـم ــال ،لـكـنـهــا ال ت ـح ـقــق شيئا
لغيرهم .وعلينا أن نسمي ذلك
بــا سـمــه الحقيقي و ه ــو الفساد
وال شيء غيره".
ووارن ه ــي ح ـتــى اآلن أ لـمــع
اس ـ ــم ي ــدخ ــل سـ ـب ــاق ال ـتــرش ـيــح

ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـ ــذي ي ـتــوقــع أن
يشارك فيه عدد كبير ،إذ يدرس
ً
أكثر من  20شخصا آخر خوضه.
وشكل وزير اإلسكان السابق
ً
جــولـيــان كــاسـتــرو أي ـضــا لجنة
استكشافية ،كما أصبح النائب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق جـ ـ ـ ــون ديـ ـ ــانـ ـ ــي أول
ً
دي ـم ـق ــراط ــي ي ـع ـلــن رس ـم ـي ــا في
العام الماضي خوض السباق،
وب ــدأ حملة دعــايــة موسعة في
الوالية.
واس ـت ـغ ـلــت وارن ( 69عــامــا)
زيارتها أليوا في إجراء اتصاالت
مع كبار الناشطين في الوالية،
وفي استمالة الجماهير بوعود
ل ـم ـح ــارب ــة مـ ــا وص ـف ـت ــه ب ـن ـظــام
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ف ــاس ــد يـ ـق ــوم عـلــى
محاباة األثرياء.
ورغــم أنها مــن أشــد منتقدي
ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس دونـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،تـ ـح ــاش ــت ذك ـ ــره
باالسم في اللقاءات العامة خالل
اليومين الماضيين.

ترامب
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن

ّ
الرئيس األميركي أن المحادثات
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء اإلغـ ـ ــاق
ا ل ـ ـجـ ــز ئـ ــي إلدارات ا ل ـح ـك ــو م ــة
الـفــدرالـ ّـيــة ال ــذي دخــل أسبوعه
ُ
ً
ً
الـثــالــث ،لــم تـحـ ّـرز تقدما كبيرا
أم ــس األول ،لـكــنـهــا تــواصـلــت،
أمس.
والتقى نائب الرئيس مايك
ّ
االقلية
بنس ،أمس األول ،زعيم
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــة فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الشيوخ تشاك شومر والرئيسة
الــديـمـقــراطـ ّـيــة لمجلس الـنـ ّـواب
نانسي بيلوسي.
وي ـ ـ ــرف ـ ـ ــض ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ت ــوقـ ـي ــع
قانون موازنة ما لم ينص على
ت ـخ ـص ـيــص خ ـم ـس ــة م ـل ـي ــارات
دوالر لمشروع الجدار ،وهو ما
يــرفـضــه الــديـمـقــراطـيــون الــذيــن
بــا تــوا يسيطرون على مجلس
النواب.
وا ض ـ ـ ـطـ ـ ــر ن ـ ـحـ ــو  800أ لـ ــف
موظف حكومي ،إما إلى العمل
مــن دون تـقــاضــي أج ــر ،أو إلــى
أخذ عطلة غير مدفوعة األجر،
ومــن بينهم عناصر إدارة أمن
الـ ـم ــواص ــات الـمـكـلـفـيــن األم ــن
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي وع ـ ـ ـمـ ـ ــاء فـ ـ ــي م ـك ـتــب

طليب تحذف إسرائيل من خريطة بالكونغرس
يبدو أن رشيدة طليب ،أول امــرأة من أصل
ُ
ً
فلسطيني تـنـتـخــب ع ـض ــوا ف ــي الـكــونـغــرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت مـ ـن ــذ ي ــومـ ـه ــا األول فــي
ّ
"التميز" عن زمالئها ،فبعدما شتمت
الكونغرس
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الخميس
ً
الماضي ،عادت لتثير جدال ،بعدما حذفت عن
خريطة مكتبها في الكونغرس بواشنطن كلمة
إسرائيل واستبدلتها بفلسطين.
فبعدما أدت طليب ،وهــي ديمقراطية من
ميشيغان ،اليمين أمام الكونغرس ،الخميس

ال ـم ــاض ــي ،الح ـظ ــت م ــراس ـل ــة م ــوق ــع "بــزف ـيــد"
اإلخـبــاري األميركي ،التي كانت تقوم بجولة
ً
ً
في مكتب طليب الجديد" ،تغييرا طفيفا" على
الخريطة المعلقة بمكتبها.
وك ـش ـف ــت إح ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــور الـ ـت ــي نـشــرتـهــا
ً
المراسلة في حسابها بـ "تويتر" أن شخصا
م ــا ،ربـمــا لــم تـكــن طـلـيــب ،وض ــع ورق ــة الصقة
قرب موقع إسرائيل على الخريطة ،وكتب على
الورقة كلمة "فلسطين" ،مصحوبة بسهم يشير
إلى موضع إسرائيل.

ّ
وكــانــت طليب استهلت مهامها بالتوعد
بـبــدء إجـ ــراءات إقــالــة الــرئـيــس دونــالــد ترامب
ً
ال ــذي وصفته بــ"ابــن الـعــاهــرة" ،مثيرة غضب
الجمهوريين واستنكار الديمقراطيين بعد أقل
من يوم من بدء عمل مجلس النواب الجديد ذي
األغلبية الديمقراطية.
ً
وط ـل ـيــب ( 42ع ــام ــا) ،الـمـحــامـيــة الـســابـقــة
المحسوبة على التيار التقدمي اليساري في
الـحــزب الديمقراطي هــي إح ــدى أول امرأتين
مسلمتين تدخالن الكونغرس.

البرازيل :الجيش مستاء
من إقامة قاعدة أميركية

الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي (أف بي
آي).
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرت م ـ ـتـ ــاحـ ــف
يـقـصــدهــا ال ـس ـيــاح إل ــى إغ ــاق
أب ـ ــوابـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـ ــي حـ ـي ــن تـ ـت ــراك ــم
القمامة في الحدائق العامة.

بيلوسي
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ب ـ ـي ـ ـلـ ــوسـ ــي ،مـ ـس ــاء
امــس األول ،إن "الديمقراطيين
فــي مـجـلــس ال ـن ــواب سـيـبــدأون
االسبوع الجاري تمرير قوانين
فـ ــرديـ ــة خـ ــاصـ ــة ،إلع ـ ـ ـ ــادة فـتــح
جميع الوكاالت الحكومية بدءا
م ــن وزارة ا ل ـخــزا نــة ومصلحة
الـ ـض ــرائ ــب" ،مـضـيـفــة أن "ه ــذه
الـخـطــوة ض ــروري ــة لـضـمــان أن
تحصل العائالت العاملة على
االس ـتــرجــاعــات الـضــريـبـيــة في
وقتها المحدد".

ساندرز
وفـ ــي تـعـلـيــق ع ـلــى تـصــريــح
ترامب بأنه مستعد الستمرار
االغ ــاق الجزئي لسنوات ،قال

الـ ـسـ ـن ــات ــور بـ ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز،
المرشح السابق ا لــى الرئاسة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـت ـ ـمـ ــي الـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــاح
ال ـي ـس ــار ال ـم ـت ـشــدد ف ــي ال ـحــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،أن "الـمــوظـفـيــن
الحكوميين الفدراليين ليسوا
مــن أص ـحــاب الـمــايـيــن ويجب
عليهم إطـعــام عائالتهم ودفــع
اقساطهم .أنــهِ االغــاق يا سيد
تــرامــب اآلن وعــامــل الموظفين
باالحترام الذي يستحقونه".

أوكتافيو الفاريز
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ان ـت ـق ــد جــاسـتـيــن
هاسكينز ،أ حــد معلقي شبكة
"ف ـ ــوك ـ ــس نـ ـ ـي ـ ــوز" ال ـم ـح ــاف ـظ ــة،
النائبة الديمقراطية التقدمية،
الكسندريا اوكتافيو الفاريز،
ً
مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرا أن "ا قـ ـ ـت ـ ــرا ح ـ ــا تـ ـ ـه ـ ــا
الراديكالية اليسارية ومبادئها
ً
االشتراكية يمثالن خطرا على
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد االم ـ ـيـ ــركـ ــي وع ـل ــى
الحريات الفردية".
وكانت الفاريز ،أصغر نائبة
اميركية ،قالت امــس االول ،في
مقابلة مع برنامج " 60دقيقة"

على قناة  ،CBSإنها ال تمانع أن
توصف اجندتها بالراديكالية،
ً
معتبرة أن "الراديكاليين لطالما
ك ــان ــوا وراء ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي هــذا
الـبـلــد" .واق ــرت بــأن مشاريعها
االجتماعية تحتاج الى ضرائب
اضــافـيــة لتمويلها ،واقـتــرحــت
فرض ضرائب تصل الى  80في
المئة على االغنياء.

كيفن سويني
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ذك ـ ــرت
وزارة الــدفــاع (الـبـنـتــاغــون) ،أن
كبير موظفيها كيفن سويني،
استقال من منصبه بعد أسابيع
مــن اسـتـقــالــة جـيــم مــاتـيــس من
منصبه كوزير للدفاع.
وق ـ ــال س ــوي ـن ــي ،ال ـ ــذي شغل
هذا المنصب منذ يناير 2017
"ب ـع ــد عــام ـيــن ف ــي ال ـب ـن ـتــاغــون،
قررت أن الوقت قد حان للعودة
ً
إلــى القطاع الـخــاص" ،مضيفا:
"لقد كان شرفا لي الخدمة مرة
أخرى إلى جانب رجال ونساء
وزارة الدفاع".
(واشنطن  -وكاالت)

ّ
البشير :لدي تفويض شعبي واستعدوا لالنتخابات المقبلة
مكافحة الشغب تمنع وصول ّ
محتجين إلى القصر الرئاسي

ســودانـيــون يـهــربــون مــن قـنــابــل الـغــاز المسيل لـلــدمــوع في
الخرطوم (أ ف ب)

ّ
ّ
التحركات التي انطلقت
استمرت أمس،
منذ  19ديسمبرّ عقب قــرار الحكومة رفع
أسعار الخبز ،لكنها سرعان ما ّ
تحولت إلى
احتجاجات ّ
ضد حكم الرئيس السوداني
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،ال ـ ــذي دعـ ــا م ــن يـطــالـبــونــه
بــال ـت ـن ـحــي ع ــن ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى االس ـت ـع ــداد
لخوض انتخابات  2020المقبلة للوصول
إلى الحكم.
ّ
وف ــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ب ــث ــت ،مـســاء
أم ــس األول ،دع ــا الــرئـيــس ال ـســودانــي من
يطالبونه بالتنحي إلى االستعداد لخوض
االنـتـخــابــات الرئاسية الـمـقــررة فــي 2020
للوصول إلى الحكم.
وأض ـ ــاف أن حـكــومـتــه لــدي ـهــا تـفــويــض
شعبي ،وجاءت إلى الحكم عبر انتخابات

ماكرون يدين عنف «السترات»
بعد اقتحام مكتب غريفو بـ «مجنزرة»
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "العنف
المفرط" خــال احتجاجات "السترات الصفراء"،
أم ــس األول .وكـتــب مــاكــرون عـبــر "تــوي ـتــر"" :مــرة
أخرى ،هاجم العنف المفرط الجمهورية وحراسها
وممثليها ورموزها" .وأضاف" :ستتحقق العدالة"،
مضيفا" :يجب على الجميع استعادة سيطرتهم
على أنفسهم من أجل النقاش والحوار".
وكـ ـ ــان ن ـح ــو  50ألـ ــف م ـت ـظــاهــر خ ــرج ــوا إل ــى
الشوارع في أنحاء متفرقة من فرنسا ،في فصلهم
الثامن ،طبقا لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف
كاستانيه.
ويـبــدو أن هــذا الـعــدد مــن المتظاهرين يعيد
مجددا التظاهرات إلى المشهد ،بعد أن تراجع عدد
المشاركين فيها باألسابيع األخيرة.
ً
وشهدت باريس مواجهات محدودة نسبيا بين
الشرطة ومتظاهرين .وقد أوقفت قوات األمن قرابة
ً
 24شخصا في العاصمة ،وفق قناة "بي.إف.إم".
وعمد بعض المتظاهرين إلــى حــرق عــدد من

تايوان تطلب حماية
حلفائها من الصين

طلبت الرئيسة التايوانية
تساي إينغ  -وين ،من حلفائها
املساعدة في الدفاع عن سيادة
تايوان ،متهمة بكني بشن «حملة
ّ
متعمدة» لتقويض الديمقراطية
في الجزيرة برفضها التحاور
مع حكومتها ،وذلك بعد تأكيد
الرئيس الصيني األربعاء املاضي،
أن «إعادة التوحيد» أمر ال مفر
منه.
وتدهورت العالقات بني الصني
والجزيرة منذ وصول الرئيسة
التايوانية الحالية تساي اينغ-
وين إلى الحكم ،ورفضها مبدأ
وحدة الجزيرة والقارة ،الذي
تنادي به بكني تحت شعار
«الصني الواحدة».
(تايبيه  -أ ف ب)

قمامة متراكمة في العاصمة واشنطن

فيما يمثل بداية مبكرة لخوض
سباق االنتخابات الرئاسية
األميركية ،أطلقت السيناتور
الديمقراطية إليزابيث وارن،
حملتها للفوز بترشيح حزبها،
ّ
منددة بفساد اقتران المال
بالسياسةّ ،
ومتوعدة في الوقت
نفسه بمحاربة "نظام اقتصادي
فاسد يقوم على محاباة
األثرياء".

سلة أخبار

الدراجات النارية وسالل المهمالت ،إال أن األضرار
ً
وأع ـم ــال الـش ـغــب بـقـيــت م ـح ــدودة ج ـ ــدا ،مـقــارنــة
باألسابيع السابقة ،وبتظاهرة األول من ديسمبر
الماضي ،التي شهدت أعمال عنف ال سابق لها.
وق ــام ــت ال ـش ــرط ــة ب ــإخ ــاء م ـق ــر وزارة إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ب ـعــدمــا ح ـ ــاول ع ــدد من
المتظاهرين ،ومعهم أسلحة آلية ،اقتحامها ومن
فيها ،مستخدمين عربة مجنزرة لألشغال.
وقامت الشرطة على الفور بردع المتظاهرين،
وأخلت الــوزارة ومن فيها ،وعلى رأسهم الوزير
ب ـي ـن ـج ــام ــان غ ــريـ ـف ــو ،الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي بــاســم
الحكومة ،والــذي قال إنه تم نقله إلى مكان آمن،
مضيفا" :األمر ليس جيدا بتاتا أن نرى أشخاصا
يستخدمون أسـلـحــة آلـيــة ثقيلة القـتـحــام مكان
عمل".
وتابع أن الهجوم ال يتعلق بشخصه "بل هو
هجوم على فرنسا كلها ومؤسساتها ومبادئها".
(باريس  -وكاالت)

أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل
القوى السياسية.
وأشار البشير إلى أن الدستور الحالي
متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية،
ً
م ـت ـه ـمــا "ال ـم ـخــرب ـيــن ب ـم ـحــاولــة اسـتـثـمــار
االحتجاجات لتنفيذ أجندات سياسية".
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،وص ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـســودانــي وزي ــر الـمــالـيــة ،مـعـتــز مــوســى،
"احـتـجــاجــات الشباب السودانيين بأنها
ً
مطالب واضحة" ،مؤكدا "أن التعبير عنها
ً
م ـتــاح" .وأوض ــح مــوســى أن "هـنــاك حلوال
يتم العمل عليها من جانب الحكومة لحل
األزمة االقتصادية".
واعـ ـتـ ـب ــر أن "الـ ـت ــدخ ــل ال ـس ـي ــاس ــي فــي
ال ـت ـظ ــاه ــرات اآلن الئ ــق ُ
ومـ ـ ـ ــدان" .وأكـ ــد أن

"المخرج الوحيد للسودانيين من األزمــة
السياسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في
ً
 ،"2020متعهدا قبول "من يختاره الشعب".
وق ــال إن "إي ــذاء الــوطــن خــط أح ـمــر" ،ودعــا
للتفريق بين الوطن والتنافس السياسي.
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــوة "ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع ال ـم ـه ـن ـ ّـي ـي ــن
يضم ّ
ّ
ّ
ّ
ومدرسين
أطباء
السودانيين" الــذي
ومهندسين ،خــرج السودانيون ،أمــس ،في
مسيرة جــديــدة نحو القصر الــرئــاســي في
ّ
لكن ّ
قوات مكافحة الشغب ّفرقتها
الخرطوم،
بالغاز المسيل للدموع.
وانتشرت الشرطة ،أمس األول ،في مناطق
ّ
عدة من العاصمة الخرطوم.
وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي متظاهرين يهربون

من القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها
الشرطة.
وج ـ ـ ــرت تـ ـظ ــاه ــرات أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مــدي ـنــة
ودمدني وسط البالد ،وصاح متظاهرون
"ال ـ ـسـ ــام ،الـ ـع ــدال ــة ،الـ ـح ــري ــة" ،وك ــذل ــك في
مدينة عطبرة (شـمــال) ،حيث بــدأت حركة
االحتجاج.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ـتــرب ـيــة
والـتـعـلـيــم ف ــي واليـ ــة ال ـخــرطــوم اسـتـئـنــاف
الدراسة في مدارس الوالية بداية من الثالثاء
المقبل ،مستثنية من القرار الجامعات.
وك ـ ـ ــان ت ـ ـ ّـم إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،وت ـع ـل ـيــق
الدروس منذ  23ديسمبر في العاصمة ،بعد
أعمال عنف جرت خالل التظاهرات.
(الخرطوم  -وكاالت)

أعلن ضابط رفيع املستوى في
الجيش البرازيلي أن التصريحات
التي أدلى بها الرئيس اليميني
الجديد جايير بولسونارو
استعداده إلقامة الواليات املتحدة
قاعدة عسكرية في البرازيل
لم تلق استحسانًا من القوات
املسلحة البرازيلية.
وقال بولسونارو الذي تولى
السلطة في أول يناير ،إنه قد
يكون مستعدًا للسماح بإقامة
قاعدة أميركية في البرازيل
كوسيلة للتصدي للنفوذ
الروسي في فنزويال في خطوة
ً
ستمثل تحوال كبيرًا في توجه
السياسة الخارجية البرازيلية.
وقال الضابط ،إن القوات املسلحة
ستعارض إقامة قاعدة أميركية
في البالد.
(ريو دي جانيرو  -رويترز)

حزبان هنديان معارضان
ّ
يتوحدان لخوض االنتخابات

ّ
قرر حزبا «ساماجوادي»
و«باهوجان ساماج» من
حيث املبدأ توحيد صفوفهما
لخوض االنتخابات العامة
في والية أوتار براديش،
األكثر كثافة سكانية في
الهند ،واملقرر أن تجرى
بحلول مايو املقبل.
وقال الناطق باسم
«ساماجوادي» ،راجيندرا
شودري ،أمس ،إن من
املحتمل صدور إعالن رسمي
بشأن تشكيل التحالف في
وقت الحق من هذا الشهر.
وجاء ت تصريحاته في
أعقاب اجتماع بني كوماري
ماياواتي ،زعيمة «باهوجان
ساماج» وأخيليش ياداف،
زعيم حزب «ساماج» أمس
األول.
(نيودلهي  -د ب أ)

اآلالف يتظاهرون في
بودابست ضد أوربان

فنزويال :البرلمان ممثل للشعب باعتراف واشنطن
أكـ ــد ب ــرل ـم ــان ف ـن ــزوي ــا ال ـخــاضــع
لسيطرة المعارضة رفضه االعتراف
بشرعية الرئيس نيكوالس مــادورو
مع اقتراب بدء واليته الثانية.
وق ــال الــرئـيــس الـجــديــد للجمعية
الــوطـنـيــة (الـبــرلـمــان) خ ــوان غــوايــدو
عند أدائه اليمين في مستهل الدورة
البرلمانية الجديدة "نؤكد عدم شرعية
نيكوالس مادورو".
وأضـ ــاف" :اع ـت ـبــارا مــن  10يناير،
سيكون م ــادورو مغتصبا للسلطة،
وبالتالي فإن هذه الجمعية الوطنية
هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب".
وأعيد انتخاب مادورو ( 56عاما)
في  20مايو في انتخابات قاطعتها
أحزاب المعارضة الرئيسية ،وقوبلت
بإدانات واسعة من المجتمع الدولي
بما في ذلــك الــواليــات المتحدة التي
ّ
ـ"المزيفة".
وصفتها ب
ويأتي ذلك غداة قرار مماثل اتخذته
دول "م ـج ـم ــوع ــة ل ـي ـم ــا" بــاس ـت ـث ـنــاء

خوان غوايدو لدى وصوله إلى البرلمان أمس األول (رويترز)
المكسيك .لكن ق ــرار البرلمان رمــزي
فقط ،ألنه منذ بداية عام  2016أعلنت
المحكمة العليا المعروفة بقربها من
الحكومة ،أن كل القرارات التي يتخذها
البرلمان "ملغاة".
وقـ ـ ــال غـ ــويـ ــدو ( 35عـ ــامـ ــا) أمـ ــام
الجمعية" :نحتاج إلى تهيئة الظروف

ك ــي ي ـك ــون لــدي ـنــا ح ـكــومــة انـتـقــالـيــة
ت ـت ــول ــى إج ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات نــزي ـهــة
وشفافة".
واستمر غويدو في وصفه حكومة
مادورو بـ"الدكتاتورية" قبل قوله إن
"من مسؤوليات الفنزويليين والقوات
المسلحة الوطنية البوليفارية العمل

للخروج من هذا الوضع".
وتـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك ف ـ ـ ـنـ ـ ــزويـ ـ ــا احـ ـ ـ ـ ــد اكـ ـب ــر
احتياطيات النفط في العالم ،لكنها
تواجه أزمة اقتصادية خانقة وتخضع
لـعـقــوبــات مــالـيــة فرضتها الــواليــات
المتحدة ،التي أعلنت دعمها للجمعية
ُ
الوطنية التي انتخبت حديثا ،والتي
تم تهميشها من خالل إنشاء الجمعية
التأسيسية المثيرة للجدل في يوليو
 ،2017واصفة على لسان الناطق باسم
وزارة الخارجية األميركية أمس األول،
الجمعية الوطنية بأنها "المؤسسة
الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة وال ـم ـن ـت ـخ ـبــة
ديمقراطيا المتبقية التي تمثل الشعب
الفنزويلي والتي تلهم األمل للشعب
الفنزويلي من أجــل مستقبل سلمي
ومزدهر وديمقراطي في وقت يسعى
نظام م ــادورو الفاسد واالستبدادي
وحـلـفــاؤه إل ــى حــرمــان الفنزويليين
من حقهم".
(كراكاس  -أ ف ب ،رويترز)

رغم هبوب عاصفة ثلجية،
تظاهر بضعة آالف في
بودابست ،مساء أمس األول،
ضد رئيس الوزراء املجري
القومي املحافظ فيكتور
أوربان ( 54عامًا) في استئناف
للحراك الذي بدأ في ديسمبر
املاضي ضد إقرار قانون يجيز
إطالة مدة العمل.
وشارك في التظاهرة،
التي دعت إليها جميع
أحزاب املعارضة والنقابات
واملنظمات غير الحكومية،
نحو ستة آالف شخص بينهم
مجريون مغتربون ،تحدوا
البرد والرطوبة أمام البرملان.
وبالتوازي ،شارك بضع مئات
من األشخاص في تظاهرات
في عدد من املدن املجرية.
(بودابست  -أ ف ب)

ةديرجلا

•
العدد  /4009االثنني  7يناير 2019م  /غرة جمادى األولى 1440هـ

sports@aljarida●com

25

رياضة
العدوة :األبيض محطة مهمة في مشواري االحترافي

التضامن يتعاقد مع مهاجم
برازيلي ويعسكر في مصر

«ذكرياتي مع القادسية لن تنسى ...والحساوي طلب انضمامي إلى نوتنغهام فروست»
أحمد حامد

ّ
«فضلت
عرض الكويت
على عروض
أوروبية...
والتأقلم
ً
سريعا
ضرورة»

أك ــد الــاعــب الـمـغــربــي عـصــام ال ـعــدوة،
الذي أعلن نادي الكويت التعاقد معه أمس
ً
رسميا مــدة  6أشـهــر ،أن األبـيــض محطة
مهمة في مشواره االحترافي.
وقــال العــب ســي دي أفيس البرتغالي
سابقا ل ـ "ال ـجــريــدة" ،انــه يحمل ذكــريــات
ط ـي ـبــة ل ـل ـكــويــت ،م ـنــذ أن كـ ــان الع ـب ــا في
القادسية قبل  8مواسم ،ويدرك أن فريقه
ال ـج ــدي ــد شـ ـغ ــوف ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـب ـط ــوالت،
والصعود إلى منصات التتويج.
وأض ــاف ال ـعــدوة أن لــديــه القناعة بأن
وج ــوده كعنصر مــؤثــر فــي فــريــق ،أفضل
من أن يوجد في الدوري األوروبي من دون
تحقيق طموحاته ،مشيرا الــى أنــه تلقى
أكثر من عرض لالستمرار في أوروبا.
ً
وب ـيــن أن ــه ق ــدم أداء م ـم ـيــزا م ــع فــريـقــه
ً
البرتغالي ،وشارك بصفة أساسية ،مؤكدا
ً
أن االمـتـحــان هـنــاك لــم يكن سـهــا مطلع
الـمــوســم ال ـحــالــي ،لـكـنــه نـجــح فــي إثـبــات
نفسه ،وهــو مــا يتطلع إلـيــه فــي تجربته
مع الكويت.
واع ـت ــرف ال ـع ــدوة ب ــأن وكـيـلــه عبدالله
ال ـجــاســم ،ك ــان لــه دور كـبـيــر ،فــي إقـنــاعــه
ً
بالعودة الى الكويت ،الفتا الى أنه يتطلع
لالستمرار في المالعب سنوات مقبلة.

وعن االستحقاقات المهمة التي تنتظر
الكويت ،قال العدوة ،إن االندماج سريعا
مع األبيض هو األهم في الوقت الحالي،
السيما أن الفريق مقبل على مشاركات
مـهـمــة خـ ــال ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة الـقـصـيــرة
المقبلة ،بداية من نهائي كأس ولي العهد،
ومـ ــرورا بالملحق اآلس ـيــوي ،ومـبــاريــات
الــدوري الممتاز ،إلى جانب بطولة كأس
األمم.
وأشاد العدوة بالتعامل االحترافي من
إدارة نادي الكويت ،مؤكدا أنه لمس جدية
كبيرة وعمال جبارا داخل النادي من أجل
توفير كل سبل الراحة لالعبين.

●

نجح مجلس إدارة نــادي التضامن،
بــرئــاســة م ـب ــارك الـمـعـصــب ،ف ــي تدعيم
صـ ـف ــوف ال ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بـ ــال ـ ـنـ ــادي ،ب ــال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ـهــاجــم
برازيلي حتى نهاية الموسم الجاري،
عـلــى أن يـتــم تـجــديــد الـعـقــد فــي حــال
موافقة الطرفين.
ومــن المنتظر أن يصل الــاعــب إلــى النادي
خالل األيــام القليلة المقبلة ،لتوقيع العقد رسميا واالنخراط في
تدريب الفريق.
وجاء تعاقد النادي مع الالعب بعد مشاهدة الجهاز الفني لعدد
من المباريات المسجلة حديثا له ،واالقتناع بمستواه الفني والبدني
وقدرته على استغالل الفرص المتاحة له امام مرمى المنافسين.
وك ــان المحترف ال ـســوري حسن عــويــد فسخ عـقــده مــع مجلس
اإلدارة بالتراضي ،بسبب الظروف الخاصة بالالعب التي تفهمها
مسؤولو النادي ووافقوا على اثرها على انهاء العقد الذي كان مقررا
له االستمرار لمدة عام ونصف.
من ناحية أخرى ،تلقى النادي كتابا من الهيئة العامة للرياضة،
يفيد بالموافقة على إقامة معسكر خارجي ،ليقع اختيار مجلس
اإلدارة على القاهرة الستضافة المعسكر ابتداء من  28الجاري.
إلى ذلك ،مازال مجلس اإلدارة ينتظر رد نادي القادسية على
الكتاب الذي تم ارساله مؤخرا بشأن استعارة الالعب حمد أمان،
لتدعيم صفوف التضامن في فترة االنتقاالت الشتوية ،كما
ينتظر النادي رد مهاجمه ومهاجم القادسية السابق فيصل
عجب على العرض الذي تم تقديمه له مؤخرا لالنضمام إلى
التضامن بعد فسخ عقده مع المرخية القطري مؤخرا.

وق ـت ـه ــا ح ـص ــد  4بـ ـ ـط ـ ــوالت ،م ـش ـيــدا
بالدور الكبير لرئيس النادي السابق
ف ــواز ال ـح ـســاوي ،ال ــذي ك ــان يـتــرأس
جهاز الكرة في ذلك الوقت.
وكـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي أن
الحساوي قدم له عرضا لالنضمام
إلــى نــادي نوتنغهام فــورســت ،بعد
أن اشـتــرى ال ـنــادي االنـكـلـيــزي ،إال أن
صعوبة حصوله على تصريح
الـ ـعـ ـم ــل ه ـ ـنـ ــاك ك ــاع ــب
مغربي حال دون ذلك.

مفاوضات الحساوي
وعن ذكرياته في الكويت مع القادسية،
قال العدوة ،إنها لن تنسى ،وانه يتواصل
بـشـكــل دائـ ــم م ــع ب ـعــض الــاع ـب ـيــن الــذيــن
كانوا معه أثناء فترة احترافه مع األصفر،
السيما السوري فــراس الخطيب ،معربا
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ــال ـع ــودة مـ ــرة أخ ـ ــرى الــى
الكويت ،وااللتقاء بهم مجددا.
وأك ـ ـ ــد انـ ـ ــه قـ ـ ــدم م ــوسـ ـم ــا ن ــاجـ ـح ــا مــع
األص ـفــر ،واسـتـطــاع مــع كتيبة الالعبين

االنتخابات تلقي بظاللها السلبية على برقان
يعاني الفريق األول لكرة القدم
بنادي برقان في الوقت الراهن
بسبب اإلهمال الذي يرجع إلى
انشغال أعضاء مجلس إدارة
النادي باالنتخابات التي ستجرى
يوم  12الجاري.

محمد سالم

●

حازم ماهر

العدواني :النصر يعسكر في
القاهرة منتصف الشهر الجاري

حازم ماهر

ألقت انتخابات مجلس اإلدارة المشتعلة التي تجرى يوم 12
الـجــاري بظاللها السلبية على الفريق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
بــرقــان ،األمــر الــذي يهدد بانهياره فــي ظــل مــا يعانيه فــي الوقت
الراهن من تخلي مسؤوليه عنه تماما ،والتفرغ للصراع االنتخابي
فيما بينهم.
وكان برقان قد خسر على يد كاظمة في المجموعة الثانية من
منافسات كــأس االتـحــاد التنشيطية لكرة الـقــدم بنتيجة فادحة
قوامها ثمانية أهــداف من دون رد ،حيث ذهب الفريق إلى ملعب
ً
المباراة بقائمة تضم  12العبا فقط.
وترجع الغيابات إلى عــزوف  10العبين محليين عن التدريب
ّ
والمشاركة في المباريات بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية
المتأخرة لدى اإلدارة ،حيث تم التعاقد معهم في فترة االنتقاالت
الصيفية السابقة ،واالتفاق على نيلهم مستحقاتهم مقسطة بحيث
تسلم إليهم مع بداية كل شهر ،غير أن عدم االلتزام بما سبق دفع
الالعبين العالن عدم المشاركة إلى حين تسلم مستحقاتهم كاملة،
وهو األمر الذي عانى منه بشدة الجهاز الفني للفريق في الفترة
األخيرة ،ويخشى أعضاء الجهاز بقوة من انهيار الفريق في دوري
الدرجة األولى عقب استئنافه.
وفي سياق متصل ،يعاني الجهاز اإلداري بشدة من استخراج
فيزا لالعبين الموريتاني محمد سالم والبرازيلي تايلسون ،حيث
فشل أعـضــاء الجهاز فــي الحصول على توقيع أي مــن مسؤولي
النادي ،من أجل انضمام الالعبين إلى التدريبات الجارية ،وكان
الالعبان سالم وتايلسون قد حصال على فترة راحــة بعد توقف
البطولة ،بيد أنهما فشال في العودة إلى الكويت بسبب عدم وصول
تأشيرتيهما لدخول الكويت.
إلــى ذلــك ،توصلت إدارة بــرقــان إلــى اتـفــاق مــع محترف النصر
السابق الكيني جــون مــارك ،الــذي تم إنهاء عقده مــؤخــرا ،بيد أن
االتـفــاق لم يتم تفعيله ،األمــر الــذي يهدد بقوة هــذه الصفقة وقد
يتسبب في فشلها ،في ظل مطالبات وكيل الالعب بالكويت بإنهاء
االنتقال نظرا إلى تلقيه أكثر من عرض آخر!

أع ـ ـلـ ــن مـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق األول
لكرة القدم بنادي النصر ،ظاهر
العدواني ،دخول معسكر تدريبي
ابتداء من  15الجاري ،استعدادا
الستئناف "دوري فيفا" للدرجة
الممتازة في  8فبراير المقبل.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوانـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح لـ"الجريدة"" :جهاز الكرة،
بــرئــاســة ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة
خــالــد ال ـشــريــدة ،تـلـقــى ع ــددا من
الـعــروض الستضافة المعسكر،
ليتم االستقرار على القاهرة ،ألن
السعر أفـضــل ،وتــوافــر المالعب
الخاصة بالتدريبات والمباريات،
وقربها من مقر إقامة الوفد بأحد
الفنادق هناك".
وتابع" :سنخوض في معسكر
القاهرة ثالث مباريات تجريبية
م ـت ــدرج ــة ال ـم ـس ـت ــوى م ــع أن ــدي ــة
وجار االتفاق عليها".
مصرية،
ٍ
وأشار العدواني إلى أن الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ي ـ ـهـ ــدف م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذا
المعسكر إ لــى تجهيز الالعبين
ب ـش ـكــل الئ ـ ــق ل ـب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري،
وكذلك لبطولة كأس سمو األمير،
مبينا أن المعسكر بمنزلة مرحلة
إعداد جيدة للفريق.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ف ــري ــق ال ـش ـب ــاب
ب ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت  19سـ ـن ــة
سـيـسـتـكـمــل م ـن ــاف ـس ــات بـطــولــة
كـ ـ ـ ــأس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـت ـن ـش ـي ـط ـي ــة،

ظاهر العدواني

التي سيستغلها الجهاز الفني
ل ــ"ال ـع ـن ــاب ــي" ف ــي م ـن ــح ال ـفــرصــة
لــاعـبـيــه وص ـق ــل خ ـبــرات ـهــم ،من
خ ــال ه ــذه ال ـب ـطــولــة ،الف ـتــا إلــى
أن هذا األمر تم االتفاق عليه في
وقت سابق.
َّ
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ال ـش ـك ــر
لـمـجـلــس إدارة ال ـن ـصــر وج ـهــاز
ال ـ ـكـ ــرة ع ـل ــى دع ـم ـه ــم الـمـسـتـمــر
لـلـفــريــق ،وه ــو األم ــر ال ــذي يلقي
بظالله اإليجابية على النتائج
واألداء.

تطبيق تقنية
«الفار» في نهائي
كأس ولي العهد
عقدت لجنة الحكام باتحاد
الـ ـك ــرة ،ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا عـضــو
م ـج ـل ــس اإلدارة ص ـب ـي ــح ا بـ ــل،
العزم على تطبيق تقنية "الفار"
لـلـمــرة األول ــى بــالـكــويــت ،وذلــك
فــي الـمــواجـهــة النهائية لكأس
سمو ولــي الـعـهــد ،الـتــي تجمع
ال ـق ــادس ـي ــة م ــع ال ـك ــوي ــت مـســاء
 28ال ـجــاري عـلــى اس ـتــاد جابر
األحمد الدولي.
ً
وجـ ــاء ال ـق ــرار ن ـظ ــرا ألهـمـيــة
المباراة والمنافسة المحتدمة
بـيــن الـقــادسـيــة وال ـكــويــت على
جـ ـمـ ـي ــع األلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب فـ ـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة
األخيرة ،وبالتالي تفادي أخطاء
ال ـتـحـك ـيــم م ــن خـ ــال االع ـت ـمــاد
على تصوير الفيديو "الفار" في
اللعبات غير الواضحة.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر ،أن يـسـتـعـيــن
اتحاد الكرة بأصحاب الخبرات
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال م ــن االت ـح ــاد
ً
اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
اإلمـ ـ ـ ــارات ه ــي أول م ــن طـ ّـبـقــت
تقنية "الفار" في المنطقة.
إلــى ذل ــك ،لــم تستقر اللجنة
على الطاقم الذي سيدير اللقاء،
وقد يتم اللجوء إلى طاقم حكام
خليجي إلدارته.

«يد» برقان يسعى لضم عطوان في االنتقاالت صراع على كأسي «مروج» و«الفنار» في الفروسية
●

محمد عبدالعزيز

ي ـس ـع ــى فـ ــريـ ــق نـ ـ ـ ــادي ب ــرق ــان
لكرة اليد إلى ضم العبه السابق
صالح عطوان في فترة االنتقاالت
الشتوية التي فتحت أبوابها أمس
األول وتستمر حتى  17الجاري
ل ــدع ــم ص ـف ــوف ــه ف ـي ـمــا ت ـب ـقــى مــن
مـنــافـســات الـ ــدوري ال ـعــام وكــذلــك
"الممتاز" الذي اقترب إليه بشدة.
وأكد المدرب المساعد للفريق
خالد ملحم أن "الالعب يتدرب مع

الفريق منذ فترة طويلة ،على أمل
قيده في فترة االنتقاالت الشتوية
ً
الحالية" ،مشيرا إلــى أن "عطوان
ف ــي األسـ ـ ــاس العـ ــب ب ــرق ــان ،لكن
ً
ظروفا حالت دون قيده في بداية
ً
الموسم ،ونعمل حاليا على إعادة
قيدة في كشوفات النادي".
وك ـ ـشـ ــف م ـل ـح ــم أن اإلصـ ــابـ ــة
سـ ـتـ ـح ــرم ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ــن خ ــدم ــات
الــاع ـب ـيــن س ـعــد س ــال ــم الـمـصــاب
في مفصل القدم ،ووليد الجيماز
ال ـم ـص ــاب ف ــي ال ـك ـت ــف ،وذل ـ ــك في

م ـب ــارات ــه ال ـمــؤج ـلــة م ــن األس ـبــوع
الثاني عشر مــع نــادي السالمية
المقرر إقامته األربعاء المقبل.
وأوضح أن اإلدارة الفنية تعمل
ً
حاليا على إعداد الفريق بالشكل
الالئق من خالل تدريبات مكثفة
ً
طمعا في مواصلة الظهور المميز
ف ـي ـمــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـع ــام
والمنافسة على مركز متقدم في
نهاية المطاف يمكنه خالله من
ال ـظ ـفــر ب ــإح ــدى ن ـق ــاط األفـضـلـيــة
الـ ـت ــي ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا أص ـح ــاب

المراكز الثالثة األولى في الترتيب
النهائي للدوري العام.
ووجـ ـ ـ ــه ش ـ ـكـ ــره الـ ـعـ ـمـ ـي ــق إل ــى
اللجنة المؤقتة إلدارة اتحاد كرة
اليد على موافقتها على تدريب
الفريق على صالة مركز الشهيد
ف ـ ـهـ ــد األح ـ ـ ـمـ ـ ــد بـ ــالـ ــدع ـ ـيـ ــة خـ ــال
ً
األســابـيــع الـمــاضـيــة ،متمنيا في
ختام كالمه الظهور الالئق لبرقان
خالل الفترة المقبلة حتى يتمكن
مــن المنافسة بقوة على المراكز
المتقدمة في بطولة الدوري.

ت ـن ـط ـلــق فـ ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ــر ال ـي ــوم
منافسات االجتماع السابع لسباق الخيل في
مضمار نــادي الصيد والفروسية بمشاركة 39
ً
ً
جـ ــوادا وفــرســا عـلــى خمسة أشـ ــواط ،وستكون
ً
المنافسة على أشدها خصوصا في الشوطين
الرابع والخامس ،للفوز بالكأس المقدم من شركة
الـجــزيــرة للتنمية الـعـقــاريــة (مـ ــروج) ،وإسطبل
الفنار على التوالي.
وتتنافس  8جياد في الشوط الرابع (سباق
ت ـكــافــؤ) ع ـلــى م ـســافــة  1400م ـتــر ل ـل ـفــوز بـكــأس
"مـ ـ ـ ــروج" ،ف ــي ح ـيــن ق ـيــد  9رؤوس ف ــي ال ـشــوط
الخامس (سباق تكافؤ) على مسافة  2200متر

للفوز بالكأس المقدم من إسطبل الفنار ،وسط
منافسة قوية مــن إسطبالت الدعية والنشاما
والمال وكيفان والعصيمي والسرور وأبناء نايف
الدبوس والبدين.
وينطلق السباق بالشوط األول بمشاركة 10
جـيــاد (س ـبــاق تـكــافــؤ) عـلــى مـســافــة  1000متر،
بينما قـيــد  5ج ـيــاد فــي ال ـشــوط الـثــانــي سباق
مختلط أفراس على مسافة  2000متر ،و 7جياد
مختلط ن ـتــاج مـحـلــي فــي ال ـشــوط ال ـثــالــث على
مسافة  1400متر.

الزمالك يضرب االتحاد في «لقاء الكروت الحمراء»
●

جانب من مباراة الزمالك
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حـقــق الــزمــالــك ف ــوزا كـبـيــرا عـلــى االت ـحــاد
ال ـس ـك ـن ــدري ،ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف لـ ـه ــدف ،خــال
المواجهة الساخنة التي جمعت الفريقين
مساء أمــس األول ،على اسـتــاد بــرج العرب،
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة عـشــرة
للدوري المصري.
تقدم االتحاد السكندري عن طريق خالد
الغندور في الدقيقة  ،29بينما تعادل للزمالك
عمر السعيد بالدقيقة  ،32ثم تقدم محمود
كهربا بالدقيقة  ،45وأض ــاف محمود عالء
الهدف الثالث بالدقيقة .94
وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب
الفريقين ،ووضحت رغبة العبي الزمالك في
الثأر من الهزيمة التي مني بها أمام االتحاد
ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـعــرب ـيــة ،م ـقــابــل رغ ـب ــة أب ـنــاء
اإلسكندرية في تأكيد التفوق.

ون ـجــح خــالــد ال ـغ ـن ــدور ف ــي إح ـ ــراز هــدف
التقدم لزعيم الثغر بالدقيقة  ،29بعد هجمة
مرتدة سريعة ،وبعدها بثالث دقائق أحرز
ع ـمــر الـسـعـيــد ه ــدف ال ـت ـع ــادل ل ـلــزمــالــك من
ضربة رأس.
واش ـت ـب ــك الع ـب ــو ال ـفــري ـق ـيــن ب ـعــد ال ـهــدف
ليتدخل محمود عاشور حكم اللقاء ويشهر
الـبـطــاقــة الـصـفــراء فــي وج ــه عـبــدالـلــه جمعة
والهاني سليمان ،وقبل نهاية الشوط األول
بــدقـيـقــة واحـ ــدة نـجــح مـحـمــود عبدالمنعم
"كهربا" في إحــراز الهدف الثاني من انفراد
تام بمرمى االتحاد.
وق ـب ــل انـ ـط ــاق أحـ ـ ــداث الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،
ف ــاج ــأ م ـح ـم ــود ع ــاش ــور ب ــإش ـه ــار ال ـب ـطــاقــة
الحمراء لكل مــن حــارســي الفريقين الهاني
س ـل ـي ـمــان وم ـح ـم ــود ع ـبــدالــرح ـيــم "ج ـن ــش"،
بسبب االشتباك بينهما أثناء الخروج من
الشوط األول ،ليجري الزمالك تغييرا بنزول

عماد السيد ليتولى حراسة العرين األبيض
وخ ــروج مصطفى فتحي ،واج ــرى االتـحــاد
تـغـيـيــرا ب ـن ــزول م ـح ـمــود الــزن ـف ـلــي لـحــراســة
المرمى وخروج بناهيني.
وت ـع ــرض م ـح ـمــود رزق ،الع ــب االت ـح ــاد،
للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء
الثانية ،وشهدت الدقيقة األخيرة من الوقت
ب ــدل الـضــائــع حـصــول الــزمــالــك عـلــى ضربة
جـ ــزاء ب ـعــد عــرق ـلــة م ـ ــروان ال ـن ـجــار لـيــوســف
إبراهيم "أوباما" ليحرز منها محمود عالء
الهدف الثالث.
بـهــذه النتيجة ،يــواصــل الــزمــالــك سلسلة
انتصاراته المحلية بتحقيق الفوز التاسع
على التوالي ،ويصل إلى النقطة  40مغردا
مـنـفــردا على الـقـمــة ،فــي حين تجمد رصيد
االتحاد عند النقطة  20في المركز .12

آل الشيخ :أدرس
بيع بيراميدز لخليجي
أكد المستشار تركي آل الشيخ،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
السعودية للترفيه ،أن صفقة بيع
نـ ـ ــادي ب ـي ــرام ـي ــدز دخـ ـل ــت مــرحـلــة
حاسمة ،حيث يعقد اجتماعا مع
مستثمر خـلـيـجــي ل ــم يـفـصــح عن
اسمه غدا.
وقال آل الشيخ ،في تصريحات
تـلـفــزيــونـيــة ،أم ــس األول" ،تلقيت
عرضا من مستثمر ،لكنني أجلت
ال ـق ــرار لـمــا بـعــد مــواجـهــة األه ـلــي،
وقد أقوم ببيع النادي فعال خالل
الفترة المقبلة".
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ال ي ـتــدخــل في
شــؤون فــريــق بـيــرامـيــدز ،والحرية
كاملة للجهاز ا لـفـنــي ،مضيفا أن
فريقه استحق الفوز على األهلي
(د ب أ)
في بطولة الدوري.
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األردن يستهل مشواره في كأس آسيا بالفوز على أستراليا
في مستهل مشواره ببطولة
كأس األمم اآلسيوية لكرة
القدم ،فاز المنتخب األردني على
نظيره األسترالي ،حامل اللقب،
 -1صفر في المباراة التي أقيمت
بينهما أمس ضمن الجولة
األولى للمجموعة الثانية.

اسـ ـتـ ـه ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب األردنـ ـ ـ ــي
مشواره في كأس األمم اآلسيوية
ل ـكــرة ال ـق ــدم بــال ـفــوز عـلــى نـظـيــره
األسترالي حامل اللقب  - 1صفر،
أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة
للبطولة المقامة في اإلمارات.
و ي ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب األردن
(النشامى) بالفضل في هذا الفوز
إلى أنس بني ياسين ،الذي سجل
هــدف اللقاء الوحيد فــي الدقيقة
.26
وح ـق ــق مـنـتـخــب األردن ف ــوزه
ال ـث ــال ــث ع ـلــى ن ـظ ـيــره األس ـت ــرال ــي
م ـق ــاب ــل هــزي ـم ـت ـيــن خ ـ ــال خـمــس
مواجهات جمعت بين الفريقين.
وس ـي ـط ــر م ـن ـت ـخــب أس ـت ــرال ـي ــا
ع ـلــى م ـجــري ــات ال ـل ـعــب ف ــي أغـلــب
أوق ــات ال ـم ـبــاراة ،والح ــت للفريق
العديد من الفرص المحققة ،لكن
الفوز كان في النهاية من نصيب
م ـن ـت ـخــب ال ـن ـش ــام ــى ،ال ـ ــذي أج ــاد
على المستوى الدفاعي ،كما تألق
حارس مرماه عامر شفيع بشكل
الف ــت ،وك ــان نـجــم ال ـم ـبــاراة األول
في الفريق.
وجـ ـ ــاء أول م ــام ــح ال ـخ ـط ــورة
فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  11ع ـب ــر ت ـس ــدي ــدة
صاروخية من يوسف الــرواشــدة
م ــن خ ـ ــارج مـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ،لكن
الـحــارس األسترالي ماثيو رايــان
أبعد الكرة بــأطــراف أصابعه إلى
ضربة ركنية.
ورد ال ـم ـن ـت ـخــب األس ـت ــرال ــي
بهجمة سريعة انتهت عند أوير
مــابـيــل أم ــام الـمــرمــى مـبــاشــرة،

ً
ً
 15العبا جديدا في األخضر
يشارك المنتخب السعودي في النسخة السابعة عشرة من
ً
بطولة كأس آسيا لكرة القدم في اإلمارات ،بقائمة تضم  15العبا
يسجلون ظهورهم األول على المستوى القاري.
وتضم قائمة الوجوه الجديدة في صفوف األخضر السعودي
فــي كــأس آسيا حـمــدان الشمراني ،وعـبــداإللــه الـعـمــري ،ومحمد
البريك ،ومحمد آل فتيل وعلي البليهي.
كما يسجل عبدالله خيبري ،وعبدالعزيز البيشي ،وعبدالله
عطيف ،وحسين المقهوي ،وهتان باهبري ،وعبدالرحمن غريب،
وأيمن الخليف ظهورهم األولى في البطولة اآلسيوية
وبحسب موقع "سبورت  "360اإلمــاراتــي ،فإن قائمة الوجوه
الجديدة لألخضر السعودي في المعترك اآلسيوي تضم أيضا
ثنائي حــراســة المرمى محمد الـعــوي ،ومحمد اليامي بجانب
المهاجم محمد الصيعري.
(د ب أ)

المنتخب الياباني يستدعي
نجمي بيتيس والعين
استدعى هاجيمي مورياسو ،المدير الفني للمنتخب الياباني
لكرة القدم ،تاكاشي إنوي العب ريال بيتيس اإلسباني ،وتسوكاسا
شيوتاني نجم العين اإلماراتي ،أمس األول ،لالنضمام إلى معسكر
الفريق التدريبي ،استعدادا لبدء المشاركة في بطولة كأس آسيا.
وجاء استدعاء الالعبين ،لتعويض خروج شويا ناكاياما العب
بورتيمونينسي البرتغالي ،وهيديماسا موريتا نجم كاواسكي
فرونتال ،من قائمة الفريق المشاركة في البطولة ،لإلصابة التي
لحقت بكليهما قبل بدء فعالياتها.
ويستهل المنتخب الياباني مسيرته في البطولة بلقاء منتخب
تركمانستان األر ب ـعــاء المقبل ،فــي إ ط ــار منافسات المجموعة
السادسة.
(د ب أ)

ليسدد من لمسة واحدة بقدمه
اليسرى ،لكن الحارس األردني
عـ ــامـ ــر ش ـف ـي ــع أن ـ ـقـ ــذ ال ـم ــوق ــف
بثبات.
وبـ ـم ــرور ال ــوق ــت بـ ــدأ منتخب
أسـتــرالـيــا ي ـفــرض سـيـطــرتــه على
مجريات اللعب ،مما وضع عامر
شفيع تحت ضغط مستمر ،لكن
الحارس األردني تفوق على نفسه
فــي كــل االخ ـت ـبــارات الـتــي تعرض
لها .وعلى عكس سير اللعب تقدم
المنتخب األردنــي بهدف مباغت
في الدقيقة  26عن طريق أنس بني
ياسين ،الذي ارتقى برأسه بشكل
رائ ــع لـضــربــة ركـنـيــة مــن الناحية
اليسرى نفذها بهاء عبدالرحمن
سليمان.
وكثف منتخب أستراليا ضغطه
الهجومي بحثا عن تسجيل هدف
التعادل وإعادة المباراة إلى نقطة
الـصـفــر ،وبالفعل الحــت أكـثــر من
فــرصــة لـلـفــريــق لـكــن دون أن يتم
استغاللها على النحو األمثل.
وب ـ ــدأ الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بـمــزيــد
مــن الـفــاعـلـيــة الـهـجــومـيــة للفريق
األس ـتــرالــي ،وك ــاد أوي ــر مابيل أن
يسجل هدف التعادل بعد مضي
دقيقتين فـقــط ،ل ــوال بــراعــة عامر
شفيع ال ــذي أبـعــد الـكــرة بــأطــراف
أصابعه.
وشن منتخب أستراليا هجمة
أخ ــرى ســريـعــة انـتـهــت بتسديدة
قوية من عزيز بيهيش لكن الكرة
ضلت طريقها للشباك األردنية.
ورد مـنـتـخــب األردن بهجمة
م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــت ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة

العبو منتخب األردن يحتفلون بهدف المباراة (أ ب أ)
صــاروخـيــة مــن يــاسـيــن البخيت،
لكن الكرة مــرت مباشرة من فوق
الشباك األسترالية.
وتفوق عامر شفيع على نفسه،
وأنـقــذ المرمى األردن ــي مــن هدف
م ــؤك ــد عـ ـب ــر تـ ـص ــدي ــه ل ـت ـس ــدي ــدة
صاروخية نفذها توم روجيك من
خارج منطقة الجزاء.
وأجرى فيتال بوركلمانز مدرب
م ـن ـت ـخــب األردن ا ل ـت ـغ ـي ـيــر األول

بـخــروج موسى التعمري ونــزول
بهاء فيصل.
وم ــن أول لـمـســة ل ــه ك ــاد بـهــاء
فيصل أن يضيف الـهــدف الثاني
لألردن عبر هجمة مرتدة سريعة
انتهت عند فيصل دا خــل منطقة
ال ـج ــزاء ،لـكـنــه س ــدد ك ــرة ضعيفة
أمسكها ماثيو رايان دون عناء.
وضــاعــت فــرصــة ه ــدف محقق
للفريق األسترالي قبل  12دقيقة

زاكيروني يعترف باألخطاء أمام البحرين
اعـتــرف الـمــدرب اإليـطــالــي ألبرتو زاكـيــرونــي،
الـمــديــر الفني للمنتخب اإلمــاراتــي لـكــرة الـقــدم،
ب ــاألخ ـط ــاء ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا فــري ـقــه ف ــي ال ـم ـب ــاراة
االفتتاحية لبطولة كأس آسيا  2019باإلمارات،
والتي انتهت بالتعادل  1-1مع البحرين.
وأوض ــح زاك ـيــرونــي ،فــي المؤتمر الصحافي
عقب المباراة على استاد مدينة زايد الرياضية
ب ــأب ــوظ ـب ــي ،أن أبـ ـ ــرز ال ـس ـل ـب ـي ــات الـ ـت ــي كـشـفــت
عـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
ك ـثــرة الـتـمــريــرات
المقطوعة ،وعدم
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة ع ـل ــى
صناعة العديد
من الفرص.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع:
"خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرن ـ ـ ــا
الكثير من

ألبرتو زاكيروني

ال ـت ـمــريــرات ،خــاصــة ف ــي ال ـش ــوط األول ،وبــدايــة
الشوط الثاني ،وبالتالي لم يسمح لنا هذا ببناء
الكثير من الهجمات ،وعندما لعبنا الكرات البينية
إلى المهاجمين خلقنا بعض الفرص" ،مؤكدا أن
"المنتخب اإلمــاراتــي بــذل جهدا كبيرا في بداية
المباراة ،مما تسبب في بعض اإلصابات بالشد
العضلي في نهاية المباراة".
وأض ــاف" :فــي الـشــوط األول ،قــدم الفريق أداء
ج ـيــدا ،لكننا لــم نــوفــق فــي تسجيل أهـ ــداف في
البداية بسبب ســوء الحظ ،وفــي الشوط الثاني
فقدنا العديد من الكرات في وسط الملعب ،مما
تسبب في عصبية بعض الالعبين ،خاصة مع
تماسك المنتخب البحريني الذي تقدم في الشوط
الثاني بهدف إثر ضربة ركنية".
واعترف زاكيروني بأبرز سلبيات الفريق في
مـبــاراة الـيــوم ،قــائــا" :لخلق فــرص فــي المباراة،
الب ــد أن ت ـكــون ال ـخ ـطــوط مـتـقــاربــة ومـتـمــاسـكــة،
لكن المنتخب البحريني كــان يضغط بقوة في
الشوط الثاني ،وعند استحواذنا على الكرة كانت
الخطوط متباعدة ،ولم يكن ممكنا بناء الهجمات
بالشكل المناسب".
وع ـ ــن تـ ـع ــادل ــه فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى بـنـفــس
ال ـس ـي ـن ــاري ــو أمـ ـ ــام األردن ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان م ــدرب ــا
للمنتخب الياباني في أولــى مبارياته ببطولة
ك ــأس آسـيــا  2011فــي قـطــر ،وف ــوزه فــي النهاية
بلقب البطولة ،قال زاكيروني" :البطولة مختلفة
تماما .من قبل ،كانت البطولة من  4مجموعات،
لكنها اآلن تضم  6مجموعات ،ويشارك فيها 24
فريقا بدال من ."16
(د ب أ)

مــن نهاية الـمـبــاراة بعدما توغل
مــابــل بــال ـكــرة بـشـكــل رائـ ــع داخ ــل
مـنـطـقــة ال ـج ــزاء األردنـ ـي ــة ،وس ــدد
ك ــرة قــويــة ،لـكــن الـقــائــم حــرمــه من
التسجيل.
وتــوالــت الـفــرص الضائعة من
ج ــان ــب الـ ـف ــري ــق األس ـ ـتـ ــرالـ ــي فــي
الدقائق العشر األخيرة والتي كان
أخطرها تسديدة قوية من كريس
يكونوميديس أبعدها عامر شفيع

سوكوب :الالعب قال لي
ليست لمسة يد
أكد التشيكي ميروسالف
سـ ـ ــوكـ ـ ــوب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـف ـن ــي
للمنتخب ا لـبـحــر يـنــي لكرة
القدم ،أنه كان يتمنى بالطبع
الفوز على نظيره اإلماراتي
فــي افتتاح فعاليات بطولة
كــأس آسيا لكرة الـقــدم ،لكن
الـفــريــق لــم يستطع الحفاظ
ع ـل ــى ت ـق ــدم ــه ،وإن اس ـت ـفــاد
ً
ال ــاعـ ـب ــون كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــن ه ــذه
التجربة.
وقـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوب" :فـ ــريـ ــق
اإلمـ ـ ــارات جـيــد وتـحــدثـنــا عن
بعض األشياء بين الشوطين
بـعــدمــا ش ـعــرت بــأنـهــم ليسوا
ف ــري ـق ــي وي ـخ ـت ـلــف ب ـن ـحــو 50
ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن ال ـف ــري ــق ال ــذي
أعرفه .إنها أول تجربة لبعض
الالعبين في كأس آسيا".
وأوضح أنه "رغم اإلجهاد
ال ـ ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ـ ــح عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم بـ ـي ــن
الشوطين ،قــدم الفريق أداء
أف ـض ــل ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
ً
وسجل الفريق هــدفــا .كانت
م ـب ــاراة صـعـبــة ،وأت ـم ـنــى أن
ن ـت ــرك هـ ــذا ال ـض ـغــط خلفنا
وأن يـكــون األداء أفـضــل في
المستقبل".
وأش ــار إلــى أن "المنتخب
اإلمــاراتــي فريق قــوي ولديه

إيران للكشف عن نواياها أمام اليمن الجريح

كارلوس كيروش

تحمل مباراة إيران واليمن اليوم في كأس آسيا لكرة القدم تناقضات شاسعة
بين أ هــداف المنتخبين ضمن البطولة ،التي تستضيفها اإل مــارات حتى مطلع
فبراير المقبل ،بين إ يــران المرشحة القوية للقب ،واليمن الباحث عن مشاركة
أولى مشرفة.
تستهل إيران البطولة مرشحة لخطف لقب رابع في تاريخها بعد ثالثية 1968
و 1972و 1976عندما لم يتخط عدد المشاركين  6منتخبات ،في حين استفاد
ً
اليمن من رفع عدد المشاركين إلى أربعة وعشرين منتخبا ليخوض أول منافسة
قارية في تاريخه بعد وحدة شطري البالد مطلع التسعينيات.
و فــي الجولة األو لــى من منافسات المجموعة الرابعة ،ستتركز األ ضــواء في
ا س ـتــاد مـحـمــد بــن زا ي ــد بــأ بــو ظـبــي عـلــى ا ل ـجــوا نــب ا لــر يــا ضـيــة ،ا لـتــي يتميز بها
ً
"تـيــم مـيـلــي" ن ـظــرا إل ــى وف ــرة الـنـجــوم فــي صـفــوفــه ،يـتـقــدمـهــم س ــردار أزم ــون
مـ ـه ــاج ــم روبـ ـ ـي ـ ــن قـ ـ ــازان
الــروســي ،الـحــارس علي
ر ضــا بيرانفند المتألق
ف ــي الـ ـم ــون ــدي ــال األخـ ـي ــر،
ســامــان ق ــدوس العــب وســط
أميان الفرنسي وكريم أنصاري
ف ــرد م ـهــاجــم نــوتـنـغـهــام فــوريـســت
اإلنكليزي ،في حين يغيب نجم الهجوم
عـ ـل ــي رضـ ـ ــا ج ـه ــان ـب ـخ ــش هـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـ ــدوري
الـهــولـنــدي ال ـســابــق والع ــب بــراي ـتــون اإلنـكـلـيــزي
ً
راهنا بسبب اإلصابة.
وتبحث تشكيلة المدرب كارلوس كيروش عن فك نحس
الخروج من ربع النهائي في النسخ الثالث األخيرة ،معتمدة
عـلــى خـبــرة ا لـبــر تـغــا لــي فــي قـيــادة ثــا ثــة منتخبات إ لــى كــأس
العالم وهي جنوب إفريقيا والبرتغال إلى جانب إيران عامي
 2014و.2018
ً
ً
وقدمت إ يــران ،األعلى تصنيفا را هـنــا في آسيا ( ،)29أداء
ً
قــويــا فــي مـبــاريــاتـهــا الـثــاث فــي دور الـمـجـمــوعــات مــن كــأس
ً
العالم  2018فــي رو سـيــا ،و كــا نــت قريبة جــدا مــن التأهل إلى
دور ا ل ــ 16للمرة األو لــى في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا
والبرتغال والمغرب.
لكن كيروش الذي عسكر فريقه ثالثة أسابيع في الدوحة،
ً
خفف من أهمية الترشيحات "قولوا لي كم منتخبا من بين
أول خمسة مصنفين بلغ نهائي كأس العالم؟ ما يهم هو ما
تقوم به يوم المباراة على أرض الملعب".
ً
بدوره ،اعتبر الهداف التاريخي للبطولة علي دائي ( 14هدفا)
"أن ا لـيــا بــان هــي المرشحة األ ب ــرز للفوز باللقب ،لكنني أعتقد
ً
أيضا أن فريقنا في مستوى جيد وآمل أن نتمكن من الوصول
إلى النهائي".

من على خط المرمى.
وسـجــل جيمي مـكــاريــن هدفا
لمنتخب أستراليا قبل ثالث دقائق
مــن النهاية ،لكن الحكم العماني
أحمد أبوبكر الكاف ألغى الهدف
بداعي التسلل.
وخلت اللحظات األخير للمباراة
مـ ــن أي ج ــدي ــد ل ـي ـخ ــرج مـنـتـخــب
األردن فائزا بهدف دون رد.
(د ب أ)

لكن المدرب كيروش الذي يشرف على المنتخب منذ  2011تعرض النتقادات
من النجم السابق خــوداداد عزيزي ،على خلفية اعتبار المدرب السابق لريال
ً
مدريد اإلسباني أن بلوغ نصف النهائي سيكون حلما لفريقه.
ً
وشدد كيروش ( 65عاما) الذي يرتبط اسمه بتدريب كولومبيا بعد النهائيات
على أن "ا لـفــوز في المباراة األو لــى بالغ األهمية في منافسة قصيرة من ثالث
مباريات في الدور األول".
لكنه شكا من قلة الدعم االتحادي والرسمي لمنتخبه في المعسكر األخير في
قطر ،وطالب رئيس االتحاد مهدي تاج بقوله" :نريد المشاركة
بتركيز وأريد من السيد تاج حمايتنا ممن يريد إلهاء نا
عن هدفنا .يجب أن تتم حمايتنا من التماسيح" ،بحسب
ما نقلت عنه صحيفة "طهران تايمز" اإليرانية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وف ــي ظ ــل ص ـعــوبــة ال ـل ـعــب ف ــي الـيـمــن،
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاد ب ـ ـعـ ــض الع ـ ـب ـ ـيـ ــه مـ ـ ــن االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف فـ ـ ــي ق ـطــر
الستثنائهم من الحد األقصى لالعبين األجانب ،على
غرار نجمهم عالء الصاصي العب السيلية القطري ،الذي
بات أبرز نجومه منذ اعتزال علي النونو.
كـمــا ي ـعــول الـيـمــن عـلــي عـبــد ال ــواس ــع مـطـيــري صــاحــب
خمسة أهداف في التصفيات والمدافع مدير عبد ربه.
ً
وي ـخــوض الـيـمــن ،الـمـصـنــف  135عــالـمـيــا ،الـبـطــولــة مــن دون
ّ
المعين في أكتوبر
ضغوط تحت إشراف السلوفاكي يان كوسيان
الماضي بعد استقالة اإلثيوبي ابراهام ميبراتو لتدريب منتخب
بالده.
وقال كوسيان مدافع منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق في
تصريحات صحافية" :نحن أ مــام مشاركة تاريخية وعلى
الالعبين استغالل الفرصة وإثبات أنفسهم .سنلعب مع
منتخبات قوية وطموحنا تحقيق نتائج إيجابية".
الـيـمــن ال ــذي يــواجــه ال ـع ــراق وفـيـتـنــام فــي الـجــولـتـيــن
الـثــانـيــة والـثــالـثــة مــن الـمـجـمــوعــة ،ق ــال ظـهـيــره األيـمــن
مـحـمــد ب ــاروي ــس لـصـحـيـفــة االت ـح ــاد االم ــارات ـي ــة" :أهــم
سالح نعتمد عليه هو الواقعية .نعرف قدراتنا
ً
وإمكانياتنا جيدا وسنواجه منافسين كبار.
لكن ال مستحيل في كرة القدم".
واس ـت ـعــد ال ـي ـمــن ،الـ ــذي ي ـعــانــي حــارســه
محمد عياش إصابة ،بخوض  3مباريات ضد
الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات وســوريــة خـســرهــا كلها،
وأ جــرى معسكرين قصيرين في ماليزيا والسعودية
قبل المجيء إلى اإلمارات.
(أ ف ب)

يان كوسيان

سوكوب

مهاجمون متميزون ويسعى
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم ،وأي
خـ ـط ــأ مـ ـن ــا ك ـ ـ ــان س ـي ـص ـبــح
ً
ً
أم ـ ـ ـ ــرا صـ ـعـ ـب ــا .ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول ،استطاع اإلماراتيون
ً
ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ــدف ــاع ـي ــة ج ـي ــدا،
ً
وهـجــومـنــا لــم يـتـقــدم كثيرا
ول ـ ـكـ ــن الـ ـشـ ـك ــل ت ـح ـس ــن فــي
الشوط الثاني".
وعـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ــربـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء،
ّ
ع ـ ــل ـ ــق س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوب" :ال ـ ــاع ـ ــب
قـ ــال ل ــي إن ـه ــا لـيـســت لمسة
ي ــد ،ولكنني مــن مــوقـعــي لم
أشاهدها".
(د ب أ)

سلة أخبار
هزاع بن زايد يشيد
بضربة البداية

أشاد نائب رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي الشيخ هزاع بن
زايد آل نهيان بضربة
بداية النسخة السابعة
عشرة لكأس األمم
اآلسيوية لكرة القدم،
التي انطلقت عبر استاد
مدينة زايد.
وغرد هزاع ،عبر حسابه
الرسمي على "تويتر"،
"كأس آسيا  ،2019الذي
تستضيفه اإلمارات بكل
فخر واعتزاز واقتدار،
ليس مجرد عرس كروي
يجمع أفضل المهارات
في القارة ،لكنه أيضا
عرس حضاري وعنوان
للتالقي وبناء الجسور
في عام التسامح".
وأضاف" :نرحب
بالمنتخبات التي
نتمنى لها تجربة ثرية
على طريق المنافسة
واإلنجاز ،ولألبيض
طريق النجاح والتقدم
حتى النهاية".
(د ب أ)

الفواز يهنئ اإلمارات
بنجاح االفتتاح
هنأ رئيس االتحاد
السعودي لكرة القدم،
قصي الفواز ،األشقاء في
اإلمارات ،بنجاح حفل
افتتاح كأس آسيا ،2019
مشيرا إلى أن البداية
أعطت انطباعا رائعا
بتقديم نسخة مميزة
للحدث القاري الكبير.
وقال الفواز إن تنظيم
االتحاد اإلماراتي لهذه
النسخة ،التي يشارك
فيها  24منتخبا ألول
مرة ،يؤكد ما توليه
قيادات الدولة للرياضة
والشباب ،وما تقوم به
الهيئة العامة للرياضة،
بقيادة اللواء محمد
الرميثي ،من اهتمام بالغ
لترجمة رؤية الدولة ،وما
يقدمه االتحاد اإلماراتي
برئاسة مروان بن غليطة
من عمل ناجح ،وما
تمتلكه اللجنة المنظمة
من طاقات وخبرات
لتحقيق أعلى معايير
النجاح.
(د ب أ)

الفلبين وقيرغيزستان بمواجهة
كوريا الجنوبية والصين
ي ـش ـه ــد الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـظ ـ ـهـ ــور األول ل ـم ـن ـت ـخ ـب ــي ال ـف ـل ـب ـيــن
وقيرغيزستان في كأس األمم اآلسيوية ،وتنطلق منافسات
اليوم بمباراة منتخب قيرغيزستان مع الصين ،في إمارة
الـعـيــن ،ثــم الفلبين مــع كــوريــا الجنوبية فــي دب ــي ،ضمن
المجموعة الثالثة.
ويـ ـخ ــوض م ـن ـت ـخــب ال ـف ـل ـب ـيــن ال ـب ـط ــول ــة دون ض ـغــوط
جماهيرية ،لكن الفريق يسعى إلى ترك انطباع جيد.
ويتسلح المنتخب الفلبيني بمدربه السويدي سفين
جوران إريكسون ،الذي يمتلك صوالت وجوالت في مالعب
كرة القدم ،حيث توج بلقب الــدوري في السويد وإيطاليا
والـبــرتـغــال ،بجانب لقبين أوروبـيـيــن ،إضــافــة إلــى توليه
منصب المدير الفني لمنتخبات إنكلترا والمكسيك وكوت
ديفوار.
وقــال إريكسون" :كــأس األمــم اآلسيوية أكبر بطولة في
القارة ،واحدة من أفضل البطوالت في العالم" ،مضيفا" :ليس
هناك شك في انها واحدة من أكبر اللحظات في تاريخ
كــرة الـقــدم الفلبينية ،لــذا أنــا على دراي ــة بمستوى
الطموحات".
وغ ــاب ال ـحــارس الفلبيني نيل ايـثـيــريــدج عن
البطولة ،من أجل مساعدة فريقه كارديف سيتي
على محاولة النجاة من شبح الهبوط في الدوري
اإلنكليزي الممتاز.
لكن العب الوسط المولود في ألمانيا ستيفان
شروك يمتلك خبرات هائلة في مالعب كرة القدم،
حيث يلعب شروك ( 32عاما) حاليا في صفوف
سيريس نيجروس الفلبيني ،بعد مسيرة حافلة
في المالعب شهدت احترافه في صفوف هوفنهايم
واينتراخت فرانكفورت األلمانيين.
ويتطلع منتخب كوريا الجنوبية لشق طريقه
دون ع ـنــاء ص ــوب األدوار االق ـصــائ ـيــة ،ف ــي الــوقــت
الــذي يتوخى المنتخب الصيني الـحــذر مــن نظيره
ق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــدم م ـس ـي ــرة م ــذه ـل ــة خ ــال
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

أرسنال يطيح ببالكبول ويلحق
بركب المتأهلين في كأس إنكلترا

مباراة اليوم
وولفرهامبتون

x

ليفربول
١٠:٤٥م

لحق أرسنال بركب المتأهلين
للدور الرابع بكأس إنكلترا لكرة
الـقــدم ،إثــر فــوزه بثالثية نظيفة
على مضيفه بالكبول ،أمس األول،
ضـمــن مــواج ـهــات الـ ــدور الـثالث
بالبطولة.
وعلى ملعب "بلومفيلد رود"،
خـ ـط ــف الع ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـش ــاب
جوزيف ويلوك ( 19عاما) األنظار
من الجميع داخل الفريق اللندني،
وسـ ـج ــل ه ــدف ــي ف ــري ـق ــه ف ــي ه ــذا
الشوط في الدقيقتين  11و.37
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،اختتم
النجم النيجيري أليكس آيوبي
ثالثية "الغانرز" قبل  8دقائق من
نهاية الوقت األصلي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ــأه ــل كــريـسـتــال
باالس للدور التالي بشق األنفس،
ع ـقــب فـ ــوزه ب ـه ــدف نـظـيــف على
ضيفه جريمسبي تاون (الدرجة
الرابعة) ،بهدف نظيف على ملعب
"سلهورست بارك".
وعلى الرغم من لعب الضيوف
ً
مـنـقــوصـيــن الع ـب ــا مـنــذ الــدقـيـقــة
الـثــانـيــة م ــن ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء بـطــرد
أن ـ ــدرو ف ــوك ــس بـبـطــاقــة ح ـم ــراء،
إال أن العبي كريستال باالس لم
ينجحوا فــي حسم اللقاء سوى

ودية األرجنتين وفنزويال على
ملعب واندا ميتروبوليتانو
يـخــوض منتخبا األرجنتين
وفـ ـن ــزوي ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة ودي ـ ـ ــة عـلــى
مـلـعــب وان ـ ــدا مـيـتــروبــولـيـتــانــو،
نـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ــارس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ضـمــن
اس ـت ـع ــدادات ـه ـم ــا ل ـب ـطــولــة كــوبــا
أميركا  2019بالبرازيل.
وك ـش ــف االتـ ـح ــاد الـفـنــزويـلــي
لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس ،أن ــه دخ ــل في
مفاوضات من أجل خوض ودية
أخ ــرى فــي أوروبـ ــا قـبــل مواجهة
"األلبيسيليستي".
وأعـلــن االت ـحــاد فــي بيانه أنه
"س ـي ـك ـشــف ع ــن ال ـم ـنــافــس خــال
األيام المقبلة".

قبل  4دقــائــق مــن نهايته بهدف
حـ ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع الـ ـنـ ـج ــم ال ـغ ــان ــي
جوردان آيو.
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ال ـم ـف ــاج ــأة فــي
خ ــروج هدرسفيسلد ت ــاون على
ي ــد مـضـيـفــه بــري ـس ـتــول سـيـتــي،
ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي ،ب ـه ــدف دون رد
جاء عن طريق جوش براونهيل
فــي الــدقـيـقــة  72مــن الـلـقــاء الــذي
احتضنه ملعب (آشتون جيت).
بينما ستعاد مباراة نيوكاسل
يونايتد وبالكبيرن روفــرز على
ملعب األخير ،بعد نهاية اللقاء
الـ ــذي أق ـي ــم ع ـلــى مـلـعــب (ســانــت
جيمس بارك) بهدف لمثله.
وأطـ ـ ــاح ب ــورت ـس ـم ــوث ،الـقـســم
الـ ـث ــال ــث ،ب ـم ـض ـي ـفــه ن ــوروي ـت ــش
سـيـتــي ،الـقـســم ال ـثــانــي ،بـعــد أن
أسـ ـقـ ـط ــه فـ ــي عـ ـق ــر داره ب ـه ــدف
نظيف.

تشلسي يهزم نوتنغهام
من جانبه ،تفوق تشلسي على
ضيفه نوتنغهام فورست (أولى)
بهدفين دون مقابل ،ليلحق بركب
المتأهلين.
وبعد معاناة في الشوط األول

جوزيف ويلوك نجم أرسنال يحرز الهدف الثاني
أم ــام تــألــق ال ـح ــارس ل ــوك ستيل
الذي أنقذ ركلة جزاء نفذها القائد
اإلسباني سيسك فابريغاس في
الدقيقة  ،30نجح تشلسي حامل
اللقب في تجاوز اختباره األول
في المسابقة لهذا الموسم بفوزه
على ضيفه نوتنغهام فورست
م ــن الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى  - 2ص ـفــر،

محققا انتصاره السابع تواليا
على منافسه منذ مواجهتيهما
األخيرتين فــي ال ــدوري الممتاز
موسم .1999 - 1998
اال أن م ــا ل ـفــت كـ ــان الـطــريـقــة
ال ـتــي ودع بـهــا فــابــري ـغــاس (31
عــامــا) حامل شــارة الـقـيــادة لدى
اس ـت ـب ــدال ــه ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،85اذ

ص ـف ــق ل ــه ال ـم ـش ـج ـع ــون وق ــوف ــا،
بينما ق ــام ا لــا ع ـبــون بمعانقته
وهــو يترك المستطيل األخضر،
م ــا ي ـع ــزز ال ـت ـق ــاري ــر الـصـحــافـيــة
الـتــي تــرجــح انـتـقــالــه لالنضمام
لموناكو الفرنسي ،بعدما انضم
الى النادي اللندني في عام 2014
قادما من برشلونة اإلسباني.

كوامي على أعتاب االنضمام لنابولي

بليسكوفا تحرز لقب «بريزبين»
تفوقت التشيكية كارولينا بليسكوفا على األوكرانية
ليسيا تسورينكو ،رغم خسارتها المجموعة األولى،
لـتـخــرج فــائــزة بنتيجة  7-5 ،4-6و 6-2فــي الـمـبــاراة
النهائية لدورة بريزبين األسترالية لكرة المضرب األحد.
ً
وحققت تسورينكو المصنفة  27عالميا ،مفاجأة في
الدور نصف النهائي ،بإقصائها المصنفة خامسة عالميا
اليابانية ناومي أوساكا ،السبت ،وبدت في طريقها لتكرار
ذلك في النهائي ،بعد فوزها بالمجموعة األولى في  38دقيقة.
اال أن بليسكوفا المصنفة ثامنة عالميا وخامسة في
ال ــدورة ،وعلى رغــم تأخرها  4-5فــي المجموعة الثانية
واإلرس ــال بحوزة منافستها ،تمكنت من قلب األمــور
رأسا على عقب ،وأحرزت  13نقطة من آخر  14ممكنة
في المجموعة ،لتنهيها لمصلحتها .7-5
وبعد هذا االنقالب في المجموعة الثانية ،فقدت
تسورينكو زمــام المبادرة بالكامل في المجموعة
األخـ ـي ــرة ،وتـمـكـنــت بـلـيـسـكــوفــا م ــن كـســر إرســالـهــا
مــرت ـيــن ،وإن ـه ــاء ال ـم ـبــاراة لمصلحتها فــي غضون
ساعتين و 12دقيقة.
وتوجت بليسكوفا بلقبها الثاني في بريزبين بعد
 ،2017وأح ــرزت اللقب الثاني عشر فــي مسيرتها .أما
تسورينكو ،فكانت تسعى إلــى إح ــراز لقبها الخامس،
علما أنـهــا دأب ــت عـلــى ال ـفــوز بلقب واح ــد عـلــى األق ــل في
األع ــوام األربـعــة الماضية ،ولــم يسبق لها أن خسرت في
مباراة نهائية.

جريفو يعود إلى فرايبورغ

اقترب نــادي نابولي اإليطالي من التعاقد مع
الالعب اإليفواري كريستيان كوامي مهاجم جنوى،
م ــن أج ــل تـعــزيــز صـفــوفــه خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
الشتوية الحالية.
وأشـ ـ ــارت صـحـيـفــة "ك ــوري ــري دي ـل ـلــو س ـبــورت
اإليطالية" إلى أن نادي نابولي توصل إلى اتفاق
مبدئي مع نادي جنوى للتعاقد مع كوامي ،ومن
المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة  25مليون يورو.
وفــي حــال أتــم نابولي تعاقده مــع كــوامــي (21
ً
عاما) ،سيقوم النادي اإليطالي الجنوبي بإبقاء
الالعب اإليفواري مع ناديه لنهاية الموسم من أجل
اكتساب مزيد من الخبرة ،ولعب مباريات أكثر.
ومن أجل تسهيل إجراءات التعاقد مع كوامي،
يفكر نادي نابولي في إرسال اثنين من العبيه إلى
نادي جنوى على سبيل اإلعارة ،هما آدم أوناس
وأمين يونس.

وكانت آخر مواجهات جمعت
المنتخبين في تصفيات أميركا
الـجـنــوبـيــة ال ـمــؤه ـلــة لـمــونــديــال
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
وان ـت ـه ـي ـتــا بــال ـت ـعــادل ( )2-2في
مـ ـي ــري ــدا ،و( )1-1ف ــي بــوي ـنــوس
آيرس.
(إفي)

ويدين فريق المدرب اإليطالي
ماوريتسيو س ــاري بتأهله الى
اإلسـبــانــي اآلخ ــر أل ـفــارو مــوراتــا
ال ــذي سـجــل الـهــدفـيــن فــي بــدايــة
الشوط الثاني.
وسـجــل م ــورات ــا ال ـهــدف األول
في الدقيقة  49بعد عرضية من
الـشــاب كــالــوم ه ــودس ــون-أودوي

أعـلــن ن ــادي هــوفـنـهــايــم األل ـمــانــي أم ــس ،أن الـمـهــاجــم اإليـطــالــي
فينشينزو جريفو سينتقل إلى فريقه السابق فرايبورغ على سبيل
اإلعارة حتى نهاية الموسم.
ولعب جريفو في صفوف فرايبورغ
ب ـي ــن م ــو س ـم ــي  2015و ،2017قـبــل
انـضـمــامــه إل ــى هــوفـنـهــايــم قــادمــا من
ص ـفــوف ب ــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ
الصيف الماضي بعقد يمتد حتى .2022
وش ــارك جريفو ( 25عــامــا) فــي ثالث
مباريات فقط منذ بداية هذا الموسم
مع هوفنهايم.
وقـ ـ ـ ـ ــال جـ ــري ـ ـفـ ــو" :األمـ ـ ـ ــر
يتعلق برغبتي في اللعب.
عــدت إلــى فرايبورغ بناء
(د ب أ)
على طلبي".

بايرن يفرض «غرامة كبيرة» على ريبيري
أعـ ـل ــن مـ ـس ــؤول ف ــي نـ ـ ــادي ب ــاي ــرن
ميونيخ ،بطل الــدوري األلماني لكرة
القدم ،أمس ،فرض "غرامة كبيرة" على
الفرنسي فرانك ريبيري ،بسبب الشتائم
التي وجهها عبر مواقع التواصل ،إثر
انتقادات تعرض لها لتناوله "شريحة
لحم ذهبية".
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي ل ـل ـفــريــق
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ال ـب ــوس ـن ــي ح ـس ــن صــالــح
حـمـيــدزيـتــش" :تـحــدثــت مـطــوال إلــى
فرانك ،وأبلغته أننا سنفرض عليه
غرامة كبيرة ،لقد قبلها".
وجــاء ت تصريحات المدير
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي لـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
يــرافـقــون الـفــريــق الـبــافــاري
خ ـ ـ ــال م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ـب ــي
يقيمه حاليا في الدوحة.
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــار ريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــري (35
عــامــا) أمــس األول عاصفة من
االنـ ـتـ ـق ــادات ب ـعــد ال ـش ـتــائــم الـتــي
نشرها عبر "تويتر" و"إنستغرام" ،فيما بدا أنه
رد على انـتـقــادات طالته ،على خلفية تناوله
"شريحة لحم ذهبية" في مطعم بدبي.
ونشر ريبيري الخميس شريطا قصيرا عبر
حساباته ،على هامش زيارته لمطعم الطاهي
التركي نصرت غوكجه ،الملقب بـ"سالت باي"،

حيث وضع األخير أمامه شريحة لحم مغلفة
بورق الذهب ،قبل أن يقوم بتقطيعها ،ويفسح
في المجال أمــام الالعب الدولي السابق لرش
الـمـلــح عـلـيـهــا ،وه ــي ال ـحــركــة ال ـتــي ع ــرف بها
الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.
وبعد االنـتـقــادات التي طالت هــذا "الـبــذخ"،
نشر ريبيري رسائل حادة اللهجة ،توجه بها
إلى "الحاسدين ،الغاضبين" ،قبل أن يورد عبارة
نابية بحق "أمهاتكم ،جداتكم ،وكل شجرتكم
العائلية".
وتابع" :أنا ال أدين لكم بشيء ،نجاحي قبل

( 18عـ ـ ــامـ ـ ــا) ،الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان خ ـلــف
الهدف الثاني الذي جاء من كرة
رأس ـيــة لـلـمـهــاجــم اإلس ـبــانــي في
الدقيقة .59
وسيخوض ليفربول مواجهته
مع مضيفه ولفرهامبتون اليوم
في ختام مباريات الدور الـ.64
(إفي)

أي شيء آخر هو بفضل الله" ،مضيفا" :بالنسبة
إلــي ،ألقــاربــي والــذيــن آمـنــوا بــي ،بالنسبة الى
اآلخرين ،أنتم لستم سوى حصى في جواربي".
وب ـح ـســب صـحـيـفــة "ب ـي ـل ــد" ،س ـجــل الــاعــب
الفرنسي الشريط في المطعم التابع للطاهي
التركي في دبي ،وكان الطبق عبارة عن شريحة
لـحــم وزن ـهــا  400غ ــرام ،مغلفة ب ــورق الــذهــب.
وذك ـ ــرت الـصـحـيـفــة أن س ـعــر ال ـشــري ـحــة الـتــي
تناولها ريبيري  1200يورو ،لكن على األرجح
أنها أخطأت بين الدرهم واليورو (مبلغ 1200
درهم يعادل نحو  299يورو).

هاليب تؤكد
جاهزيتها
أكـ ـ ــدت ال ـم ـص ـن ـفــة أول ــى
عالميا الرومانية سيمونا
هاليب ،أمس ،أنها تعافت
بـشـكــل كــامــل مــن اإلصــابــة
"المخيفة جــدا" فــي الظهر
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ــت م ــوسـ ـمـ ـه ــا
ف ــي ك ـ ــرة الـ ـمـ ـض ــرب ال ـع ــام
ال ـمــاضــي ،وب ــات ــت جــاهــزة
ل ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار ال ـم ــوس ــم
الجديد.
وانـ ـ ـسـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــت الـ ــاع ـ ـبـ ــة
ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــر 27
عاما من بطولة الماسترز
الختامية للموسم الماضي
فــي أكتوبر بسبب إصابة
ف ــي ال ـظ ـه ــر ،وأشـ ـ ـ ــارت فــي
ت ـصــري ـحــات ع ـلــى هــامــش
دورة سيدني األسترالية،
التي انطلقت رسميا اليوم،
إل ــى أن ـهــا اح ـتــاجــت ال ــى 6
أسابيع من الراحة للتغلب
عليها.

ُ
سقط باكس وثالثيات قياسية بين ووريرز وكينغز
رابتورز ي ِ
أسقط تورونتو رابتورز مضيفه ميلووكي
باكس في قمة المنطقة الشرقية بدوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،أمس األول ،في
حين أنقذ ستيفن كوري والرميات الثالثية،
بطل الموسمين الماضيين غــو لــدن ستايت
ووريرز من الخسارة أمام مضيفه ساكرامنتو
كينغز.
وفاز تورونتو على ميلووكي  ،116 -123في
حين تفوق غولدن ستايت على ساكرامنتو
 123 -127فــي م ـبــاراة شـهــدت تحقيق الــرقــم
ال ـق ـيــاســي ل ـعــدد ال ــرم ـي ــات ال ـثــاث ـيــة ،وأن ـهــى
بورتالند ترايل بــايــزرز سلسلة انتصارات
ضـيـفــه هـيــوسـتــن روك ـت ــس ون ـج ـمــه جيمس
هاردن ،بالتغلب عليهما .101 -110
وأن ـهــى تــورون ـتــو ،ثــانــي تــرتـيــب المنطقة
ال ـشــرق ـيــة ،ال ـق ـمــة ض ــد ال ـم ـت ـصــدر مـيـلــووكــي
بـفــوز صـعــب ب ـفــارق سـبــع ن ـقــاط ،فــي معركة
بين النجوم انتهت لمصلحة كاوهي لينارد
وبــاس ـكــال س ـيــاكــام ،عـلــى ح ـســاب الـيــونــانــي
يانيس أنتيتوكونمبو.
وسجل كل من لينارد وسياكام  30نقطة
لتورونتو ،وأضاف األول ست متابعات وست
ت ـمــريــرات حــاسـمــة ،وال ـثــانــي أرب ــع تـمــريــرات
وث ـ ــاث تـ ـم ــري ــرات ،ب ـي ـن ـمــا س ــاه ــم زمـيـلـهـمــا
فريد فانفليت ب ــ 21نقطة وخمس متابعات
وثماني تمريرات .ولمصلحة ميلووكي ،سجل
أنتيتوكونمبو  43نقطة مع  18متابعة وأربع

تمريرات حاسمة ،وأضاف مالكوم بروغدون
 15نقطة.
وتـ ـج ــاوز ت ــورون ـت ــو خ ـس ــارت ــه أم ـ ــام ســان
أنتونيو سبيرز  125-107الخميس ،وحقق
الـسـبــت فـ ــوزه ال ـ ــ 29ه ــذا ال ـمــوســم مـقــابــل 12
هــزيـمــة ،وب ـقــي ثــانـيــا فــي المنطقة الشرقية
خـلــف مـيـلــووكــي ،ال ــذي تلقى خـســارتــه ال ــ11
مقابل  27فوزا.
وفي مباراة أخرى طبعتها الرميات البعيدة
المدى ،أنقذ كوري فريقه غولدن ستايت من
خسارة ثانية متتالية ،بتسجيله  42نقطة في
سلة ساكرامنتو كينغز 20 ،منها في الربع
األخير ،ليقود فريقه للفوز بفارق بسيط.
وس ـجــل كـ ــوري ،أف ـضــل الع ــب ف ــي ال ــدوري
مرتين ،عشر رميات ثالثية من  20محاولة،
من ضمن  21ثالثية ناجحة لفريقه (مــن 47
محاولة) .في المقابل ،سجل العبو ساكرامنتو
 20رمية ثالثية (مــن أصــل  36محاولة) ،مما
جـعــل ال ـم ـب ــاراة تــدخــل ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري بــرقــم
قياسي هو  41رمية ثالثية.
وحطم الفريقان الرقم القياسي السابق (40
رمية) الذي سجل في السابع من فبراير ،2018
في المباراة التي فاز بها كليفالند كافالييرز
عـلــى مينيسوتا تـمـبــروو لـفــز  138-140بعد
التمديد ،بحسب رابطة الدوري.
والـسـبــت ،أض ــاف كيفن دوران ــت  29نقطة
مع خمس متابعات وتسع تمريرات ،ليساهم

وكوري في تحقيق فريقهما فوزه الـ 26مقابل
 14خسارة.

بورتالند يفرمل هيوستن
توقفت سلسلة انتصارات هيوستن على
أرض بورتالند ،ومعها السلسلة الشخصية
ل ـهــاردن ال ــذي كــان قــاب قوسين أو أدن ــى من
بـلــوغ عتبة الـ ــ 40نقطة عـلــى األق ــل للمباراة
ً
السادسة تواليا.
وسـ ـج ــل ه ـ ـ ــاردن  38ن ـق ـطــة (األف ـ ـضـ ــل فــي
ال ـم ـبــاراة) ،وأض ــاف خـمــس مـتــابـعــات وسبع
تمريرات حاسمة ،بينما ساهم زميله أوستن
ري ـفــرز بـ ــ 21نـقـطــة .فــي الـمـقــابــل ،ك ــان أفضل
مسجل لبورتالند البوسني يوسف نوركيتش
مع  25نقطة أضاف إليها  15متابعة ،بينما
ساهم سي جاي مالكوم بـ 24نقطة.
وفـ ــاز م ـت ـصــدر تــرت ـيــب الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة
دنفر ناغتس على ضيفه تشارلوت هورنتس
 ،110-123ليحقق فوزه الـ 26مقابل  11خسارة
هذا الموسم.
ك ـم ــا فـ ــاز ن ـي ــو أورلـ ـي ــان ــز ب ـي ـل ـي ـكــانــز عـلــى
كليفالند كافالييرز  ،98-133وسان أنتونيو
س ـب ـيــرز ع ـلــى مـمـفـيــس غــريــزل ـيــز ،88 - 108
وفـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز عـلــى داالس
م ــا ف ــر ي ـك ــس  ،100 - 106و يـ ــو تـ ــا ج ـ ــاز عـلــى
ديترويت بيستونز .105-110
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نيودلهي ملوثة رغم األمطار
حـ ـسـ ـن ــت م ـ ــوج ـ ــة مـ ـمـ ـط ــرة
ف ــي ســاعــة مـبـكــرة م ــن صـبــاح
أم ــس ج ــودة ال ـهــواء بالنسبة
ل ـس ـكــان ن ـيــودل ـهــي ،ل ـيــأخــذوا
قسطا مــن الــراحــة مــن ضباب
دخــانــي رمـ ــادي كثيف يغلف
سماء العاصمة منذ شهرين،
رغ ــم أن ج ــودة ال ـهــواء ال تــزال
"سيئة جدا".
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـمــركــزيــة
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـتـ ـل ــوث أم ـ ــس إن
م ــؤش ــر جـ ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء أظ ـهــر
أن تــركـيــز الـجــزيـئــات الـســامــة
التي تعرف بـ "بي إم  "2.5بلغ
 182بحلول الساعة  12ظهرا
بالتوقيت المحلي ،وهو األقل
منذ  4نوفمبر الماضي.
وذكــرت السفارة األميركية
أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن م ـس ـتــوى
الـ ـت ـ ـل ــوث أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  5أمـ ـث ــال
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي ت ــوص ــي بــه
اإلدارة األميركية ،وهو .35
وأظهر مؤشر جودة الهواء

ً
أحد عشر مليارا!

ا لـخــاص بالهيئة أن مستوى
الجودة في دلهي "سيئ جدا"
أمس ،ومن المتوقع أن يستمر
ذات المستوى الـيــوم ،وحثت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
يعانون مشكالت فــي الجهاز
التنفسي أو القلب على تجنب
الـمـنــاطــق ال ـتــي تـشـهــد تلوثا
والخروج في أضيق الحدود.
وأدى ان ـخ ـف ــاض حـ ــاد فــي
درج ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرارة وسـ ــرعـ ــة
الرياح على مدى األسبوعين
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،مـ ــع ان ـب ـع ــاث ــات
السيارات والمصانع والغبار
ال ـم ـن ـب ـع ــث مـ ــن مـ ــواقـ ــع ب ـن ــاء،
وال ـ ــدخ ـ ــان ال ـن ــاج ــم ع ــن ح ــرق
ال ـق ـمــامــة ،إل ــى زي ـ ــادة الـتـلــوث
في معظم أنحاء شمال الهند،
وبـلــغ أعـلــى مـسـتــوى للتلوث
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي  ،450وت ــم
تسجيله  23ديسمبر الماضي.
(رويترز)

ً
 30أفغانيا مدفونون في «الذهب»
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدر أف ـ ـغـ ــانـ ــي
ً
ر سـمـ ُـي أن  30شخصا على
األقل قتلوا أمس ،في انهيار
منجم ذهــب عشوائي حفره
قـ ـ ــرويـ ـ ــون ف ـ ــي م ـ ـجـ ــرى ن ـهــر
شمال شرق أفغانستان.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح مـ ـحـ ـم ــد رس ـت ــم
راقي ،حاكم إقليم كوهستان
ف ـ ــي واليـ ـ ـ ــة ب ـ ــادخـ ـ ـش ـ ــان ،أن
قرويين يعملون في مجرى
ً
هذا النهر بحثا عن الذهب،
ً
وحـفــروا بئرا فيه بعمق 60
ً
مترا.
وأض ـ ـ ـ ــاف راق ـ ـ ـ ــي" :كـ ــانـ ــوا
ً
ي ـس ـت ـخــدمــون حـ ـف ــارا لحفر
هــذه البئر فــي النهر عندما
انهار كل شيء على عشرات
الـعـمــال ،مما أدى إلــى مقتل
ً
ث ــاث ـي ــن ش ـخ ـص ــا وإص ــاب ــة
سبعة بجروح".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال م ـح ـمــد

الله بالنور

نـ ـ ـظ ـ ــري ،الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الحاكم لوكالة فرانس برس،
إن األش ـخــاص الــذيــن كــانــوا
ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـح ـف ــر
لـيـســوا م ــن الـمـحـتــرفـيــن في
ً
هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،م ــوض ـح ــا أن
"الـ ـق ــرويـ ـي ــن يـ ـق ــوم ــون ب ـهــذا
النوع من األعمال منذ عقود
من دون أي رقابة حكومية،
وأرسـلـنــا فــرقــة إن ـقــاذ ،إال أن
القرويين كانوا باشروا رفع
الجثث".
وتعتبر وال ي ــة بادخشان
منطقة جبلية معزولة تكثر
فيها االنهيارات ،وخاصة في
فـصــل الـشـتــاء بسبب تــراكــم
الثلوج.

رقصة األقنعة الكمبودية تنجو من الخمير الحمر
بعد أن كادت رقصة األقنعة التقليدية التي
يعود تاريخها إلى قرون مضت في كمبوديا
أن تندثر بسبب نظام الخمير الحمر ،نجحت
حفنة من الفنانين في الحفاظ عليها ويعملون
اآلن على نقل هذا التراث إلى جيل جديد.
كان والــد سون ريثي وجــده يؤديان رقصة
األقـنـعــة الـتــي تـعــرف بــاســم الخ ــون خ ــول ،لكن
نظام الخمير الحمر الشيوعي الذي كان يعتبر
معظم الفنون انحالال حظر دراستها عندما كان
سون ريثي طفال في سبعينيات القرن الماضي.
واآلن يقود سون ريثي ( 48عاما) أحد آخر
فرق رقصة الخون خول الباقية في كمبوديا
وتـ ـض ــم ن ـح ــو  20راق ـ ـصـ ــا ودارس ـ ـ ـ ــا تـ ـت ــراوح
أعمارهم بين  6و 15عاما .ويعتبر سون ريثي
أن إي ـص ــال الــرق ـصــة إل ــى جـيــل جــديــد ه ــو ما
سيحدد إن كانت ستندثر أم ستبقى.
وأدرجـ ــت منظمة األم ــم الـمـتـحــدة للتربية
وال ـع ـلــم وال ـث ـقــافــة (يــون ـس ـكــو) رق ـصــة الخ ــون
خول على قائمة التراث الثقافي غير المادي
التابعة لها في اآلونة األخيرة إلى جانب الطراز
التايلندي من الرقصة ،الذي يعرف باسم خون.
ويضع الراقصون أقنعة ملونة ،ويقدمون
قصيدة ملحمية مكتوبة باللغة السنسكريتية
وتعرف باسم رامايانا ،وتحكي عن أمير ينقذ

زوجته من عفريت بمساعدة جيش من القرود.
وم ـ ـ ـ ــازال ه ـ ــذا الـ ـف ــن ي ـك ــاف ــح فـ ــي ك ـم ـبــوديــا
ليتعافى مما ألــم بــه فــي عهد الخمير الحمر
حـيــن لـقــي مــا ال يـقــل عــن  1.7مـلـيــون شخص
حتفهم بين عامي  1975و ،1979ومن بينهم
ف ـنــانــون وراقـ ـص ــون وك ـت ــاب ألس ـب ــاب أهـمـهــا
ال ـجــوع أو اإلن ـه ــاك فــي الـعـمــل أو ال ـمــرض أو

اإلعدام أو التعذيب .وقال سون ريثي الذي بدأ
تعلم الرقصة عندما كــان يبلغ من العمر 14
عاما بعد إطاحة الخمير الحمر" :كنت صغيرا
في زمــن الخمير الحمر ولــم يكونوا يعلمون
الناس الرقصُ .دمرت الخون خول".
(رويترز)

في التسعين ...ويستعمل منشطات رياضية  322مليون دوالر لـ«آب ستور» في يوم
أدين راكب الدراجات األميركي كارل غروف البالغ تسعين عاما بتهمة
تعاطي منشطات خالل بطولة الواليات المتحدة للدراجات على حلبة في
فئة المخضرمين ،وفقا لما ذكرت الوكالة األميركية لمكافحة المنشطات.
وأظ ـهــرت تحاليل الــوكــالــة لعينة ب ــول أخ ــذت مــن غ ــروف فــي يوليو
الماضي وجود مادة ترينبولون المنشطة.
وأوضحت الوكالة أن وجود هذه المادة المحظورة عائد إلى استهالك
غروف عشية المسابقة لحما ملوثا مصدره مزرعة تستخدم هرمونات
نمو بشكل مكثف.
ولم تعلق الوكالة نشاط غروف الرياضي إال انها وجهت إليه تنبيها،
لكنه جرد من لقب بطل الواليات المتحدة لفئة  90-94عاما ،ومن رقمه
القياسي العالمي الذي سجله خالل بطولة الواليات المتحدة نفسها في
برينغسفيل في والية بنسيلفانيا.
(أ ف ب)
وكان غروف الرياضي الوحيد المشارك في هذه الفئة.

فــي الــوقــت ال ــذي ح ــذرت شركة
اإللكترونيات األميركية العمالقة
"أب ـ ــل" م ــن ت ــراج ــع مـبـيـعــاتـهــا مــن
ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة "آي ـ ـفـ ــون" ،نجح
الـمـتـجــر اإلل ـك ـتــرونــي "آب سـتــور"
للتطبيقات وأ ل ـع ــاب الكمبيوتر،
التابع للشركة ،في تسجيل بداية
ً
قوية جدا للعام الجديد ،إذ بلغت
إي ــرادات ــه خ ــال لـيـلــة رأس الـسـنــة
الجديدة  322مليون دوالر ،وهي
أك ـب ــر إيـ ـ ــرادات يــوم ـيــة ف ــي تــاريــخ
المتجر.
وبلغت مبيعات المتجر الرقمي

خ ــال مــوســم عـطـلــة عـيــد الـمـيــاد
أكثر من  1.22مليار دوالر.
ون ـ ـقـ ــل مـ ــوقـ ــع "س ـ ــي ن ـ ــت دوت
كوم" ،المتخصص في موضوعات
التكنولوجيا عن فيل شيلر ،وهو
كبير نواب رئيس "أبــل" للتسويق
الدولي ،أمــس ،أن "آب ستور حقق
ً
ً
رقما قياسيا في أسبوع عطلة عيد
الميالد ويوم رأس السنة الجديدة"،
ً
موضحا أن مبيعات أسبوع عطلة
عـيــد ال ـم ـيــاد (األي ـ ــام األخ ـي ــرة من
دي ـس ـم ـب ــر) ك ــان ــت أكـ ـب ــر مـبـيـعــات
أسبوعية في تاريخنا( .د ب أ)

اعتداء جنسي على امرأة في غيبوبة منذ  10سنوات
رغم مكوثها بالمستشفى منذ عشر سنوات ،إثر إصابتها
فــي حــادث غــرق ،فــإن الـمــرأة الـتــي دخـلــت فــي غيبوبة منذ
ً
ذلك الحين؛ وضعت طفال ،األمر الذي دفع شرطة فينكس
بــالــواليــات المتحدة لـبــدء تحقيق فــي تـقــاريــر بتعرضها
العتداء جنسي.
وقالت وسائل إعالم محلية إن المرأة التي ترقد في مركز
هاسيندا للرعاية الصحية جاء تها آالم المخاض في 29
ً
ديسمبر الماضي ووضعت صبيا ،مضيفة أنه لم يكن أحد
على علم بأن المرأة حامل ،وال حتى طاقم الرعاية الصحية،
الذي لم يفهم في بادئ األمر سبب أنينها.
وقال الشرطي تومي تومسون ،عندما سئل عن التقارير
اإلعــامـيــة" :ه ــذا الـمــوضــوع قيد التحقيق مــن قبل شرطة
فينكس".
وفي حين قال المتحدث باسم هاسيندا ،ديفيد ليبوفيتز،
ً
إن المنشأة علمت أخيرا عن "الواقعة المثيرة للقلق بصورة
كبيرة" إلحدى المقيمات بها ،أحجم عن تحديد ما إذا كان
ُ
طلب من العاملين إجراء اختبار للحمض النووي لتحديد
المشتبه به المحتمل ،أو ما إذا كانت المنشأة تتخذ أي
إجراءات وقائية لحماية المرضى من حدوث موقف مماثل.
وقال ليبوفيتز" :في حين أن القوانين االتحادية وقوانين
الوالية تحظر علينا مناقشة صحة أو حالة المريض عالنية،
فــإن هاسيندا كانت ومــا زالــت تتعاون بصورة كاملة مع
وكاالت إنفاذ القانون وجميع الوكاالت التنظيمية المختصة
فيما يتعلق بهذا األمر".
ويصف مركز هاسيندا للرعاية الصحية نفسه بأنه مقدم
الرعاية الصحية المتخصص الرائد في أريــزونــا للرضع
ً
واألط ـفــال والـمــراهـقـيــن والـشـبــاب الــذيــن يـعــانــون أمــراضــا
مزمنة ،باإلضافة إلى ذوي اإلعاقة الذهنية والذين يعانون
ً
عجزا في النمو.
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
أحد عشر مليار دينار ،رقم مخيف طبعا،
لو أراد أحــد كتابته بــاألرقــام "يبي لــه" وقت
يعد األصفار والفواصل.
ً
أعطيكم رقما أسهل منه  ،429.000بس هم
ً
هناك من سيقول إنه رقم مخيف أيضا!
يــا جماعة ،الــرقــم األول هــو حجم قــروض
الـمــواطـنـيــن ،والــرقــم الـثــانــي األسـهــل واألقــل
هو عدد المقترضين ،وهم يشكلون ثلث عدد
المواطنين ،بمن فيهم األطفال.
ومع ذلك بعض نواب األمة يريدون دغدغة
مـشــاعــر الـنــاخـبـيــن ،لـكــي يـحـلـمــوا بــإسـقــاط
ال ـقــروض ،على طريقة شطبوها مــن أمــوال
الدولة ويصير خير بعدين.
األرقام نشرتها "األنباء" ،لذلك نتساءلَ :من
يضمن أن هؤالء المدينين لو دفعت ديونهم
لن يعودوا لالستدانة من البنوك والشركات
مرة أخرى؟
يا جماعة 11 ،مليار دينار ،يعني  33مليار
دوالر ،ويبون النواب إسقاطها بشخطة قلم...
وهل هناك ما يدل على أن معظم المدينين
ً
اسـتــدانــوا فعال لحاجتهم إلــى الـمــال حاجة
ماسة؟ والجواب أن معظمهم قد يحتاج إلى
دفــع أقـســاط سـيــارة كشخة ،أو أث ــاث فاخر،
أو مواد استهالكية قد ال يكون بحاجة لها.
ً
نحن فعال نعيش في غيبوبة االستهالك
ً
واألق ـ ـسـ ــاط ،ح ـتــى ال ـس ـفــر أص ـب ــح أق ـس ــاط ــا،
وبعد ذلك يسمون ما يحدث أنه احتياجات
الـمــواطـنـيــن ،ثــم َم ــن يضمن لـنــا حقنا نحن
البقية الــذيــن لــم نستدن وعايشين على قد
دخ ـل ـنــا ونـ ـح ــاول جــاهــديــن تــرت ـيــب أمــورنــا
المادية ،ليأتي بعد ذلك َمن يطالب الحكومة
بتسديد  11مليار دينار؟
الـحـكــومــة لـهــا ع ـيــوب ك ـث ـيــرة ،وه ــي الـتــي
شجعت على االستهالك غير المبرر ،لكنها
مسؤولة عن الجميع ،وليس عن المدينين
ف ـقــط .فـهــل ُي ـج ــازى َم ــن ح ــرص عـلــى حبس
الـصــرف والـتـصــرف حتى ال يضطر للدين،
وعاش في حدود ميزانيته ،بأن يكون تركيز
ً
الحكومة على مشكلة المدينين فقط؟ طبعا
ه ـن ــاك َمـ ــن ي ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــص م ــن هــذه
الديون التي أجبرته ظروفه وحياته عليها،
لكن هل كل الحاالت ينطبق عليها ذلك؟!

وفيات
مبارك صبر شامان الغريقان
الشمري

 77عاما ،شيع ،الرجال :الواحة،
ق ،2ش ،1م ،9ديوان الشامان،
النساء :الواحة ،ق ،2ش ،1م،10
ت55333588 :

عيده محمد إلياس عبدالقادر
خدا بغش

 24عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ا لـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل ،ق ،10شـ ـ ــارع
األح ـ ـنـ ــف بـ ــن قـ ـي ــس ،قـسـيـمــة
 ،11الـنـســاء :الصباحية ،ق،1
ش ،10م ،219ت،97174932 :
99652104 ،50296639

رسمية علي عويد

أرملة صقر فهد الصقر

محمد عبيد عبدالله الرشيدي
واصط منيع الله البغيلي

 62عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
الفردوس ،ق ،6ش ،1ج ،17م،27
ت99804464 :

صبيحة يوسف محمد صرام

مواعيد الصالة

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

 75عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
الـصــديــق ،ق ،6ش ،618م،167
الـنـســاء :حـطـيــن ،ق ،2ش،211
م ،7ت67033844 :
 47عاما ،شيع ،الرجال :جابر
األحمد ،ق ،2ش ،243م ،223ت:
99180909 ،90941444

أرم ـل ــة مـحـمــد عـبــدالــرحـمــن
محمد صرام

اإلعالنات:

د .ناجي سعود الزيد

 94عـ ــامـ ــا ،ت ـش ـي ــع ال ـت ــاس ـع ــة
مـ ــن صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،الـ ــرجـ ــال:
أبــوال ـح ـصــان ـيــة ،ق ،10ش94
مـتـفــرع مــن ش ــارع  ،100م،38
مقابل خط الفحيحيل السريع،
ال ـن ـســاء :ص ـبــاح ال ـســالــم ،ق،8
ش ،1ج ،1م ،2ت،96060607 :
99989624

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى

18

الشروق

06:43

الصغرى

07

الظهر

11:54

أعلى مد

ً
 01:59ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:46

المغرب

05:05

ً
أدنى جزر  07:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:27

 06:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

