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« »Gully Boyيسلط الضوء على عالم
الهيب هوب الهندي في مهرجان برلين

ص 15

«اإلعالم» تراجع قوانينها

الثانية

العواش :إعادة دراسة تشريعات اإلعالم اإللكتروني و«المرئي والمسموع» و«المطبوعات»
• الشطي :يجب أن تتماشى مع الدولة المدنية • الفضل :سنكون بالمرصاد ألي تضييق
• الدالل :ال بد أن تكون التعديالت لمزيد من الحريات ومعالجة سلبيات القوانين السابقة
فهد التركي ومحمد راشد
في وقت أعلن وكيل وزارة اإلعالم بالتكليف محمد العواش أنه تم تشكيل
فريق لدراسة كل التشريعات والقوانين اإلعالمية المنظمة للعمل اإلعالمي
في كل أدوات ــه ومجاالته ،بناء على تعليمات وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
ً
لشؤون الشباب محمد الجبري ،وضــع الـنــواب خطوطا عريضة لمسار
تلك التعديالت المرتقبة ،مؤكدين ضرورة أن تكون لمزيد من الحريات.
وقال العواش لـ «كونا» إن الفريق المذكور عقد أول اجتماعاته ظهر أمس
برئاسته بهدف إعادة دراسة كل القوانين ،التي تخص اإلعالم اإللكتروني
أو المرئي والمسموع أو قانون المطبوعات والنشر بكل مواده.
وذك ــر أن هـنــاك فـتــرة طويلة مضت منذ تطبيق الـقــوانـيــن الـمــذكــورة،
لــذا رأت ال ــوزارة أنــه حــان الــوقــت إلع ــادة دراسـتـهــا لدعم اإلع ــام الوطني
ً
بجناحيه الرسمي والخاص ،مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون مخرجات
هذا الفريق بالصورة المرجوة ،ومن هنا «تم إشراك مؤسسات المجتمع
المدني» في هذا األمر.
ً
نيابيا ،رفض النائب خالد الشطي أي تعديالت تهدف إلى التضييق
ً
على الحريات اإلعالمية والعامة في البالد ،مشيرا إلــى أن الطموح هو
ً
لمزيد من الحريات تماشيا مع الدستور.
وقال الشطي لـ«الجريدة» إن «الحريات اإلعالمية التي ندعو إليها يجب
أن تحكمها ضوابط ومواد دستورية كي تتماشى مع إطار الدولة المدنية،
ً
فضال عن توسعة الحريات المسؤولة ،بحيث تكون الدراسات الحكومية
على هذا الصعيد ضمن المجال المدني».
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الغانم :نريد السودان
آمنًا ونرفض محاوالت
استهدافه

الحجرف :ال نستطيع الترشيد
َ
في بندي الرواتب والدعوم

اقتصاديات

 537مليون جنيه أرباح «األهلي-
مصر» في  2018بنمو %62
10
«هيئة األسواق» تطلق نظام اإلفصاح سيولة البورصة تتراجع إلى 17.1
اإللكتروني باستخدام لغة  ١٢ XBRLمليون دينار والمكاسب محدودة

«المكاتب اإلدارية» ...انخفاض
الطلب واستقرار اإليجارات

ليبيا :صراع بين حكومتي الغرب
والشرق على نفط الجنوب
«رجل القذافي» يتحدى حفتر ...واعتراض طائرات مدنية
وصلت قــوات حكومة الوفاق
ً
الـلـيـبـيــة ،ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـي ــا،
أم ــس ،إلــى محيط حقل الـشــرارة
النفطي جنوب ليبيا ،الــذي يعد
أكبر حقل نفطي في البالد ،وذلك
ب ـع ــد أي ـ ــام مـ ــن إع ـ ــان «ال ـج ـي ــش
الوطني» بقيادة المشير خليفة
حفتر «تحريره» ،وســط مخاوف
مــن االنـ ــزالق إل ــى اقـتـتــال مفتوح
بعد اشتباكات محدودة في األيام
الماضية.
وتـ ـمـ ـك ــن آمـ ـ ــر م ـن ـط ـق ــة سـبـهــا

العسكرية ،المكلف من المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق ،الفريق
علي كنه مــن الــوصــول إلــى حقل
الـشــرارة ،بعدما حاولت طائرات
ت ــاب ـع ــة لـ ـق ــوات ح ـف ـتــر اعـ ـت ــراض
ً
طــائــرتــه ال ـتــي هـبـطــت أخ ـي ــرا في
مطار حقل الفيل المجاور.
وعـ ـ ّـي ـ ـنـ ــت ح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق،
وم ـقــرهــا طــراب ـلــس (غ ـ ــرب) ،كـنــه،
ً
الذي كان مقربا من الزعيم الراحل
ً
م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي ،آمـ ـ ــرا للمنطقة
الـجـنــوبـيــة ،وذلـ ــك بعد 02

• «ال ضريبة إال بقانون ووفق األطر الدستورية»
• «أحلنا ضريبتي المضافة واالنتقائية إلى مجلس األمة»
أكــد وزي ــر المالية د .نــايــف الـحـجــرف أن بـنـ َـدي الــرواتــب والــدعــوم
من البنود التي ال يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد
ً
الميزانية العامة ،موضحا أن بــاب الــرواتــب «حــق مكتسب للموظف
الكويتي ،وليس هناك إجراءات يمكن اتخاذها لخفض مصاريفه».
وقال الحجرف ،في مقابلة مع «كونا» ،إن مسألة الزيادة التي طرأت
على َ
بابي الرواتب والدعوم بالميزانية تتعلق بشكل مباشر بالموظف
الكويتي« ،ونحن نعمل من خالل منظومة متكاملة من منظور البديل
االستراتيجي لمعالجة االختالالت في باب الرواتب».
ول ـفــت إل ــى أن «ه ــذه الـمـعــالـجــة تـسـتـغــرق بـعــض الــوقــت لـلــوصــول
ً
إلى نتائجها المرجوة» ،مؤكدا أن باب الدعوم موجود في 02
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بوتفليقة يترشح لوالية رئاسية خامسة
ويعد بتعديل الدستور لـ «إثرائه»
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط جـ ـ ـ ـ ـ ــدل س ـ ـيـ ــاسـ ــي
وتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاؤالت ح ـ ـ ـ ــول ح ــالـ ـت ــه
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ً
بوتفليقة رسميا ،أمس ،عزمه
الترشح لخوض االنتخابات
الرئاسية ،المقررة  18أبريل
المقبل.
وقال بوتفليقة ،في رسالة
بثتها وكالة األنباء الرسمية،
إنــه يعتزم في حالة انتخابه
ً
م ـجــددا تنظيم ن ــدوة وطنية
ش ــامـ ـل ــة ،تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى إعـ ـ ــداد
أرضية سياسية واقتصادية

واجـتـمــاعـيــة لـبـحــث إمكانية
إثراء الدستور.
وج ــاء ت رســالــة بوتفليقة،
ً
البالغ  81عاما ،ويحكم البالد
منذ  ،1999بعد يوم من إعالن
حزب المواالة «جبهة التحرير
ال ــوطـ ـن ــي» تــرش ـي ـحــه ل ــوالي ــة
خامسة.
وفــي وقــت يحتم الدستور
على بوتفليقة أن يعلن بنفسه
ً
تـ ــرش ـ ـحـ ــه ،وأن ي ـ ـقـ ــدم ط ـل ـبــا
للمجلس ا لــد س ـتــوري ،شكك
رئيس حزب طالئع الحريات
رئيس الحكومة األسبق علي

بــن فـلـيــس فــي عـلــم الــرئـيــس،
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم كـ ــرس ـ ـيـ ــا
ً
ً
ً
متحركا ،ونادرا ما يظهر علنا
منذ تعرضه لجلطة دماغية
عام  ،2013بمسألة ترشحه.
وأشـ ـ ــار ب ــن فـلـيــس إلـ ــى أن
«األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يــدفـعــون
نـ ـح ــو ت ــرش ــح رئـ ـي ــس غــائــب
وم ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ــوى غـ ـي ــر
دستورية ،تبحث عن عهدتها
األولى للسيطرة على مقاليد
ً
ال ـح ـكــم» ،م ـع ـت ـبــرا أن الــواليــة
ً
ال ـخ ــام ـس ــة س ـت ـم ـثــل م ـســاســا
بتاريخ بوتفليقة.

وأضاف أن «الشعب يعرف
أن من يحكم الجزائر هي قوى
المال الفاسد والتزلف ،ومن
ً
ي ـع ـب ــدون ال ـ ـصـ ــور» ،م ـتــاب ـعــا:
«إذا توجه بوتفليقة للشعب
ً
وتـكـلــم مـعــه ،وخــاطـبــه طالبا
ع ـهــدة ج ــدي ــدة ،وقـ ــام بحملة
انـتـخــابـيــة ،يمكن الـنـظــر إلــى
بــرنــامـجــه ،لـكــن اآلن فــي هــذه
األوض ـ ــاع ال ـجــزائــر أصبحت
م ـض ـح ـكــة ب ــل م ـس ـخ ــرة أم ــام
العالم».
(الجزائر ـ ـ د ب أ،
رويترز ،أ ف ب)

ظريف دعا لبنان إلى اعتراض غارات إسرائيل على سورية

اقترح فتح خط مصرفي بين بيروت وطهران
●

ً
ظريف محاطا بنواب من «حزب الله» وحركة امل في مطار بيروت أمس (الوطنية)

األمير يرعى افتتاح
«تاريخ الملك فهد»
وأوبريت «أخوة راسخة»

طهران  -فرزاد قاسمي،
بيروت  -ةديرجلا•

وصــف مــراقـبــون زي ــارة وزي ــر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف للبنان ،والتي
ً
ب ـ ــدأت أمـ ــس وت ـخ ـت ـتــم ال ـ ـيـ ــوم ،ت ــزامـ ـن ــا مــع
اح ـت ـفــاالت إي ــران بــالــذكــرى الـ ـ  40لثورتها
ً
اإلسالمية ،بأنها زيــارة «توريطية» تماما
ً
ً
للبنان ،ومحاولة لجره عسكريا واقتصاديا
إلى مواجهات ال قدرة له عليها ،كما أنه ال
مصلحة مباشرة له فيها.
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــدر رفـيــع
الـمـسـتــوى ف ــي «ال ـخ ــارج ـي ــة» اإلي ــران ـي ــة ،أن
ظ ــري ــف ح ـ ــاول إقـ ـن ــاع بـ ـي ــروت ب ــال ــرد على
ال ـخــروقــات الـجــويــة اإلســرائـيـلـيــة لــأجــواء
اللبنانية من خالل الجيش اللبناني ،على أن
تزود إيران الجيش بالسالح النوعي الذي
يحتاج إلـيــه لـهــذه المهمة ،وذل ــك فــي إطــار
مشروع إيراني لوقف الغارات اإلسرائيلية

التي تستهدف القوات اإليرانية وحلفاء ها
في سورية.
ً
وكانت «الجريدة» نشرت تقريرا عن مشروع
قدمه الحرس الثوري اإليراني إلى المجلس
األعـ ـل ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،ع ـق ــب آخـ ــر غـ ــارات
إسرائيلية على القوات اإليرانية في سورية،
للضغط على السوريين للرد بأنفسهم على
تلك الغارات.
وأوض ــح المصدر نفسه أن هــذا المقترح
يسير بخطوات ناجحة مع سورية ،بعد أن
هدد المندوب السوري الدائم في مجلس األمن
بشار الجعفري ،بقصف مطار بــن غوريون
ق ــرب تــل أب ـيــب ،كـمــا ص ــرح وزي ــر الـخــارجـيــة
السوري وليد المعلم خالل زيارته قبل أيام
لطهران ،بأن دمشق ملتزمة بحماية القوات
اإليرانية على أراضيها.
وأض ــاف أن المقترح يشمل كــذلــك لبنان،
وبناء عليه ،حاول ظريف إقناع المسؤولين
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـصــدي 02
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لـ«التكميلية» :تغيير النظام
االنتخابي ومعالجة مشاكل
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قمة ثالثية تبحث «سد
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يتقدمان في دوري
ڤيڤا ...والوصيف
يتعثر

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4039اﻻﺛﻨﻴﻦ  11ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  6 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

www●aljarida●com

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺮﻋﻰ اﻓﺘﺘﺎح »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ« وأوﺑﺮﻳﺖ »أﺧﻮة راﺳﺨﺔ«

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول واﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ واﻟﻜﻨﺪري
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ
ﺑﻘﺼﺮ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺒــﺎح اﻣ ــﺲ ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه ﻛــﺬﻟــﻚ ﺳﻤﻮ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك وذﻟــﻚ ﻟﻼﺳﺘﺌﺬان
ﺑــﺎﻟـﺴـﻔــﺮ ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎرة رﺳـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ـﻤ ـ ــﻮه رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ورﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري.

واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ووزﻳ ــﺮ
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻻﺣـﻤــﺪ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﺒﺎط
ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻢ اﻟﻤﻘﺪم
رﻛﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،واﻟﻤﻘﺪم ﺑﺤﺮي
ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻴــﻞ ،واﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻮاز اﻟﺼﺒﺎح ،وذﻟﻚ
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗﻄﺮ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ رﻗﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
)ﻏﻴﻨﻴﺲ( ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻗﻔﺰﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻋﻠﻢ أﺛـﻨــﺎء اﻟـﺴـﻘــﻮط اﻟﺤﺮ
ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷـ ــﺎد ﺳ ـﻤــﻮه ﺑ ـﻬــﺬا اﻻﻧ ـﺠــﺎز

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :دﺧﻮل ﺿﺒﺎط ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ
»ﻏﻴﻨﻴﺲ« ﻳﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول واﻟﻀﺒﺎط أﺻﺤﺎب اﻹﻧﺠﺎز أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑـﻴــﺎن ،ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﺳﻤﻮ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﺒــﺎط ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻫــﻢ :اﻟﻤﻘﺪم
رﻛــﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،واﻟﻤﻘﺪم ﺑﺤﺮي ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻴﻞ،
واﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻮاز اﻟﺼﺒﺎح ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ رﻗﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ )ﻏﻴﻨﻴﺲ( ﺑﻌﺪ
ﻗﻔﺰﻫﻢ وﻫﻮ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻋﻠﻢ أﺛﻨﺎء
اﻟـﺴـﻘــﻮط اﻟـﺤــﺮ ﻓــﻲ رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأﺷـ ــﺎد ﺳ ـﻤــﻮه ﺑ ـﻬــﺬا اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﺑ ـﻘــﺪرات
أﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻲ
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ رﻓ ــﻊ ﻋـﻠــﻢ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،وﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﻢ دوام
اﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﻖ واﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻟ ــﺮﻓ ــﻊ راﻳ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ووزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﺎراﻏ ــﻮا دﻧـﻴــﺲ
ﻣﻮﻧﻜﺎدا ﻛﻮﻟﻴﻨﺪرس ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻢ
ﺳـﻤــﻮه رﺳــﺎﻟــﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧـﻴـﻜــﺎراﻏــﻮا اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
داﻧﻴﻴﻞ أورﺗﻴﻐﺎ ﺳﺎﺑﻴﺪرا ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﺒﻌﻮث
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻋ ـﺒ ــﺎس ،ﻳــﺎﺳــﺮ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺒﺎس ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻢ ﺳﻤﻮه رﺳﺎﻟﺔ
ﺧـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺎس ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ وﺳﺒﻞ دﻋﻤﻬﺎ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ
ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻧـﻴـﺒــﺎل اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
اﻟـﻔـﻴــﺪراﻟـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳﺎﺟﻴﺎ
ﺑ ـﻬ ــﺎدور ﻫــﺎﻣــﺎل وذﻟ ــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﺒﻼده.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وزﻳﺮ ﺷﺆون
اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاح.

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ أﻣﺲ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﻳﺮﻋﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﻌــﺮض
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
وأوﺑﺮﻳﺖ "أﺧــﻮة راﺳﺨﺔ" ﺻﺒﺎح
اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ(.

وأﻧﺎب ﺳﻤﻮه ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻟﺤﻀﻮر
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.

ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ :ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻼﺣﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻌﺮض اﻟﻔﻬﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻃﻼع اﻟﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ »اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻠﻚ«
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻷﺣ ـﻤــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟـﺴـﻌــﻮدي اﻷﻣـﻴــﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ
ﺳﻔﻴﺮ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آل ﺳﻌﻮد.
ورﺣ ـ ــﺐ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة اﻷﺧﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ واﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺬﻛﺮ
اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﺑﺎن اﻟﻌﺪوان اﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ّ
وﺛﻤﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮض
"اﻟﻔﻬﺪ روح اﻟﻘﻴﺎدة" اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺪءا
ﻣــﻦ اﻟ ـﻴــﻮم وﺣـﺘــﻰ  23اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻣــﻮﺿـ ًـﺤــﺎ أن
اﻟﻤﻌﺮض ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻃــﻼع اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ آل ﺳـﻌــﻮد رﺣـﻤــﻪ اﻟـﻠــﻪ ﻷﻣﺘﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺣـﻀــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻣــﺪﻳــﺮ دﻳـ ــﻮان ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل ذﻳﺎب.

ً
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

ّ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻳﺜﻤﻦ دور اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺛـ ّـﻤــﻦ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟـﺼـﺒــﺎح اﻟ ــﺪور اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﻮم ﺑﻪ
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،واﻋﺘﺒﺮ أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎدم.

واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ،ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑ ـﻴــﺎن أﻣـ ــﺲ ،رﺋ ـﻴــﺲ وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﺗ ـﺤــﺎد ﻣ ـﺼــﺎرف اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣﻴﺚ
اﻃﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺼﺎرف
وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻬــﻮد

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺔ
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وأﺷﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﺑﺪور اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،واﻋـﺘـﺒــﺮ اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻤـﺼــﺎرف
ﻋ ـﻨ ـﺼ ــﺮا ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
واﻻزدﻫ ــﺎر اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ،وأن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه

اﻟﻠﻘﺎء ات ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر واﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺤـﻤـﻠـﻬــﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺗﺒﺤﺜﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ وزﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
دﻧ ـﻴــﺲ ﻣــﻮﻧ ـﻜــﺎدا ،أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﻗـﺼــﺮ ﺑـﻴــﺎن،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺳﺒﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
واﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺑ ــﺪوره ،اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

»اﻹﻋﻼم« ﺗﺮاﺟﻊ...

ً
وأﻋــﺮب ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أن »ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺜﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن أي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﻨﺄي ﻋﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟــﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ً
اﻟﺪﺳﺘﻮر« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧــﻪ »إذا ﻟﺒﺖ اﻟــﺪراﺳــﺎت ﻫــﺬا اﻟﻄﻤﻮح ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺧﻄﻮة إﻟــﻰ اﻟ ــﻮراء ﻷن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ اﻧﻘﻀﺎض
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺣﺬر اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز أي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ
ً
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت ،ﻣﻌﻘﺒﺎ ﺑﺄﻧﻪ »إذا ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﺴﻨﻜﻮن ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد«.
وﻗﺎل اﻟﻔﻀﻞ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«» :ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت
ً
ﻣﻊ ﺿﺒﻂ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﻛﻨﻮاب ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻳﺎت ،أﻫﻤﻬﺎ إزاﻟــﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﺎءة
ً
إﻟــﻰ اﻟ ــﺪول ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻴﻒ اﻟــﺬي ﺗﻠﺘﻘﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ دون أن ﻳﻤﺘﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﻘﻨﺎة أو ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﻤﻌﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﺎءة«.
وأﻛﺪ أن اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
ً
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﻺﺳﺎءات دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ً
ً
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺮدع ﻣﻦ ﻳﺴﻲء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ وإﻧﺠﺎز
ً
ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ« ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن »ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺑــﺪأت
ُ َ
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻀﺮب اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﻬﺎ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ً
ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻬﺪف أي ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻻل ،ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ »اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ،ﺟﺎءت ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻘﻴﻴﺪ
ً
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ »أﻧﻨﺎ ﻛﻨﻮاب ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺆذي ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮه ،وﺿﺪ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ«.
ً
وذﻛﺮ أن »ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء ،وﺻﺪرت
ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﻮاﻗـﻔـﻬــﻢ ،وﻧﻌﺘﻘﺪ وﺟ ــﻮد ﺗﻌﺴﻒ ﻏـﻴــﺮ ﻣﺒﺮر
ً
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة ﺿﺪﻫﻢ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺸﺪد ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ،وﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.
وﺷﺪد اﻟﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت.

اﻟﺤﺠﺮف :ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ...
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ» ،واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ«.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق آﺧ ــﺮ ،أﻛ ــﺪ اﻟـﺤـﺠــﺮف أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل إﻗـ ــﺮار ﻗــﺎ َﻧــﻮن ﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ »ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻻ ُﻳﻘﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻮﻧﻜﺎدا
اﻟﺬي ﻳﺰور اﻟﺒﻼد واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ ﻋــﺪد ﻣــﻦ أوﺟــﻪ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮرات اﻷوﺿـ ــﺎع ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .وأﻗﺎم اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻇﻬﺮ
أﻣﺲ ﻣﺄدﺑﺔ ﻏﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﻟﻀﻴﻒ.

ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ووﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
ً
وأﺿ ــﺎف أن ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻫــﻮ »اﻟ ـﺴــﺆال اﻟﺤﺎﺿﺮ داﺋـﻤــﺎ ﻋﻨﺪ
ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب ،إذ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻨﺎ ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ً
ً
ً
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ» :ﻳﺠﺐ أن أﻛﻮن واﺿﺤﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ ﻟﺪى
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ،إذ إن أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻷي ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« .وﺗﺎﺑﻊ» :ﻧﺤﻦ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ
اﺳﺘﻌﺠﻠﻨﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺘﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،و»اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺒﻎ وﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻰ
ﻣﺎ ﺣﻞ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ«.
١١

ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﻐﺮب...
ﺗﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺣﻔﺘﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻃﺒﺮق )ﺷﺮق( ،واﻟﺬي أﻃﻠﻖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف »ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ وإﺟﺮاﻣﻴﺔ«.
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺷﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻏﺎرة »ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ«
ً
أﺛـﻨــﺎء إﻗ ــﻼع ﻃــﺎﺋــﺮة ﺗﻘﻞ  90راﻛـﺒــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﻄــﺎر اﻟﻔﻴﻞ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
ووﺻ ـﻔ ــﺖ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎق ذﻟ ــﻚ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ »ﻋ ـﻤ ــﻞ إرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ وﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﺿﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ دون
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ أو ﺳﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ.
وأﻣﺲ ،ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ
إن ﻃﺎﺋﺮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮات اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﻠﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﻔﻴﻞ ،وأﺟﺒﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ وﻛﺎﻻت(

ﻇﺮﻳﻒ دﻋﺎ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻋﺘﺮاض ﻏﺎرات...
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺄﺟﻮاء ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت
ً
ﻟﻠﻘﻮات اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟ ــﻮاء دون
اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻮرﻳﺔ .وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن إﻳﺮان ﻋﺮﺿﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت أﺟﺮاﻫﺎ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي زار ﻃﻬﺮان ﻓﻲ  2014وﺷﺮح ﺣﺎﺟﺎت
ً
ﺟﻴﺶ ﺑﻼده ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻃﻬﺮان ﺟﺪدت
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﺎم  2017ﻋﺸﻴﺔ زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن،
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ،ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،إﻻ أن
اﻟﻤﺒﺎدرﺗﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﺼﺮا اﻟﻨﻮر ﻷﺳﺒﺎب ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑــﺄن ﻇﺮﻳﻒ ﺳﻴﺠﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺑــﻼده ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﻘﺘﺮح ﺗﺰوﻳﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺼﻮارﻳﺦ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات وأﺧﺮى
ً
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺟﻬﺰة إﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ وﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺮﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وزوارق ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ.
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى آﺧ ــﺮ ،ﻛـﺸــﻒ اﻟـﻤـﺼــﺪر أن ﻇــﺮﻳــﻒ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻣــﻮﺿــﻮع
ً
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ إﻳــﺮان وﻟﺒﻨﺎن ،وﻳـﺤــﺎول أﻳﻀﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺧﻂ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ إﻳــﺮان وﻟﺒﻨﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺠﺎوب ﺑﻴﺮوت ﻣﻊ ﻇﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ
ً
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﻳﺴﻠﻂ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻻ ﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑـ »أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر«
إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
أﻛـ ـ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻋ ــﺪم
اﻟﺘﻬﺎون وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋــﻦ ﺧﻠﻞ أو ﻗﺼﻮر
ﺳـ ـ ـ ً
ـﻮاء ﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴــﻦ أو
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت
أو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ
اﻷﻣﻄﺎر.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪه أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ ﺳ ـﻤــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،إﻟﻰ ﺷﺮح
ﻗﺪﻣﺘﻪ وزﻳ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ﺣ ــﻮل ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﻘـﺼــﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺪاﻋ ـ ـﻴـ ــﺎت أزﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻄـ ــﺎر
واﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑـﻬــﺎ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻹﻋ ــﺪاد ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﺻﺮح ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء أﻧ ــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ً
ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ أﺣ ـ ـﻴـ ــﻂ ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺗ ـﺨــﺬﺗ ـﻬــﺎ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟـﻌــﺎم واﻟ ـﺨــﺎص ﻓﻲ
ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺰور اﻷوﻟﻰ وآﻟﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،

ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﻞ ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد
ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ــﻼزم ،اﻟــﺬي
ﻳ ـﻜ ـﻔــﻞ ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﻞ
ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮح ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،وإﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ﻣ ـﻔ ــﺮﻏ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ إدارة
اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ٨ :ﻣﺤﺎور ﻟﻤﺸﺮوع إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻫﻤﻬﺎ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻹدارات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ان ﻣ ـﺸــﺮوع إﺻــﻼح
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺤــﺮص اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزه ﻳﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ وإﻛ ـﺴــﺎﺑ ـﻬــﻢ ﻣ ـﻬ ــﺎرات
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح »ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ...رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ« ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
واﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ،ان ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺗـﻬــﺪف أﻳـﻀــﺎ اﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻛـﻔــﺎءة اﻹدارة
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻟ ـﺠ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان ذﻟ ــﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل

وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ا ﺳـﺘـﺨــﺪا ﻣــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﺗـﻨــﻮ ﻳــﻊ ﻣـﺴــﺎرات

اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻤــﻞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ
واﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
وأوﺿﺢ ان اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﺘﻢ
اﻳ ـﻀــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺨــﺮﺟــﺎت
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات اﻟـﻘـﻴــﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ان اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳــﺄ ﺗــﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﻛﻴﺰة

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ »رأس
ﻣــﺎل ﺑﺸﺮي اﺑــﺪاﻋــﻲ« ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺮوع
اﺻ ــﻼح ﻧـﻈــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻹﻋ ــﺪاد اﻟﺸﺒﺎب
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﺼ ـﺒ ـﺤ ــﻮا أﻋـ ـﻀ ــﺎء
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑـﻘــﺪرات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻠﻪ إن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪة إﻟﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﻟ ـﺘ ـﺨــﺮﻳــﺞ أﺟـ ـﻴ ــﺎل ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة
ﻫﻲ دول ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻴﺶ داﺧﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﻴﺲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﺷــﺎرت رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺒﺎدرة
اﻟ ـﻨــﻮﻳــﺮ ﻟــﻺﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻀ ــﻮ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎري ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻻﻣـ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺨﺔ
اﻧﺘﺼﺎر ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،إﻟﻰ أن إرادة اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻫــﻲ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺮﻳﻖ« ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ واﻟ ـﻤ ــﺪرس وﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.

اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ :زﻳﺎرة اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﻸردن
ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎون
أﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷردن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ اﻣﺲ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك إﻟﻰ اﻷردن اﻟﻴﻮم ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗ ــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــﺪﻳـﺤــﺎﻧــﻲ ﻟ ـ »ﻛــﻮﻧــﺎ« إن زﻳ ــﺎرة ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
 اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻮﻗﻴﻊﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  14اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وأﺿﺎف أن زﻳﺎرة اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻷردﻧ ــﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ وإﺟ ــﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣــﻊ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء اﻷردﻧـ ــﻲ ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﺳـﻤــﻮ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﺳﻴﻔﺘﺘﺢ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻤﺎن.
ووﺻﻒ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺬرة ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ واﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،ﺑـ ــﺪأت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﺔ  -اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻋﻤﺎن اﻣﺲ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﺑﺮﻓﻊ أﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺤﺮﺑﻲ» :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺷ ــﺪد وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺰام اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺮوح
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،واﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام ﺣ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧ ـﺴــﺎن واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﺟــﺪﻳــﺔ اﻟـ ــﻮزارة ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻲ ،ﺧـ ـ ــﻼل
ﺣﻀﻮره ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ أﻃﻮل ﻋﻠﻢ
ﺑــﺎ ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺤﺎن
واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك
ا ﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ا ﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
رﻗ ـ ــﻢ ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ــﻮﻋ ــﺔ
ﻏﻴﻨﻴﺲ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻛﺒﺮ
ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﺣـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻢ ،إذ ﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻤﻞ وﻃــﻦ واﻹﺧــﻼص
واﻻﻋ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰاز ﺑ ـ ـ ــﻪ ،وﺣ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻗ ـﻴــﻢ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »رﺳـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ وﻧﺎﺷﺌﺘﻨﺎ أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ أرض اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻟﺴﻼم
واﻟﻤﺤﺒﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻬﻢ أن
اﺣﻤﻠﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻜﻢ
وأﻋﻨﺎﻗﻜﻢ واﺣﻤﻠﻮﻫﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ
ً
ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ«.
وﻗ ــﺪم اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ أﺳـﻤــﻰ آﻳــﺎت
اﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ واﻟـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺎن إﻟ ـ ــﻰ ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وإﻟﻰ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ

اﻟﺨﻴﺎﻟﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﺮض

ﻋﻬﺪه ،ﻣﺜﻤﻨﺎ دور ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ﻟـﻤــﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻣﻦ دﻋﻢ وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
ﺟﺒﺎرة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ رواﺑﻂ اﻟﺴﻼم
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرك اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ــﺪﻳـ ـﺤ ــﺎﻧ ــﻲ إن ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋــﺰﻳــﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
واﻟ ـﻴ ــﻮم ﺗـﺘـﺠـﺴــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺼــﻮرة
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﺮدا» :وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـﺤ ــﺎول أن
ً
ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﺠﺎزا ﻳﻀﺎف
إﻟــﻰ إﻧـﺠــﺎزات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻃﻮﻟﻪ
 2019ﻣﺘﺮا«.
وذﻛﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼل
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻔﻮق اﻟـ  4آﻻف ﻃﺎﻟﺐ.
ﻗـ ـ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ إن
دﺧﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ
ﻟ ــﻸرﻗ ــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑ ــﺄﻃ ــﻮل ﻋﻠﻢ
ﻳــﺆﻛــﺪ اﻹﺻ ـ ــﺮار واﻟ ـﻌــﺰﻳ ـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻠﻴﺪ اﺳ ــﻢ وﻃـﻨـﻨــﺎ اﻟـﻐــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ أدﻟ ــﻰ
ﺑــﻪ ا ﻟـﻌــﺎز ﻣــﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل اﻟ ــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻃﺎﺋﺮﺗﺎن ﺷﺮاﻋﻴﺘﺎن ﺗﺮﻓﻌﺎن ﺻﻮرﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ آﻻف ﻃــﺎﻟــﺐ
وﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
ﻏﻴﻨﻴﺲ ﺑــﺄﻃــﻮل ﻋﻠﻢ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﺣ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻻت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑــﺄﻋ ـﻴــﺎدﻫــﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن ﻏﺮس ﻗﻴﻢ
اﻟــﻮﻻء واﻻﻧـﺘـﻤــﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺗﺠﺴﺪ

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـ ــﻮزارات واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ إدارة
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ رﻓــﻊ
اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺄﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ورﻓــﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ أﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(

اﻷﺣﻤﺪ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك
وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا
اﻹﻧﺠﺎز.

ﻣﺴﺆوﻟﻮ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« واﻟﺤﻀﻮر وأداء راﻗﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻫﺮات

ﻃﻔﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﺎرة اﻟﻨﺼﺮ أﻣﺎم ﻣﺪﻓﻊ ﻟﻠﺠﻴﺶ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤
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»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺮوج ﻟﻤﺒﺎت  :LEDﺗﻮﻓﺮ  ٪١٥ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﻴﺎر :اﻟﻮﻓﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻷﺣﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛـ ـ ــﺪت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة ﻛ ـﻔ ــﺎء ة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
م .إﻗﺒﺎل اﻟﻄﻴﺎر أن ﻟﻤﺒﺎت LED
ﺳـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻤـﻨــﺎزل
ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  15ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
ﺻﻴﻒ  ،2019ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑــﺮودة اﻟﺠﻮ
داﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﻨــﺰل ﻣـﻤــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ  5ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ،
وﺗـ ـﻠ ــﻚ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺗ ـﻌــﻮد

ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋـﻠــﻰ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻤـﻨــﺎزل
واﻟﺒﻴﻮت.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح وزارة
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟـ ـﻤ ــﺎء ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣــﺲ
ﻣـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺮف
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﺗ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﻣـﺴـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎت اﻟـﻤـﺘــﻮﻫـﺠــﺔ
ﺑـﻠـﻤــﺎت » «LEDاﻟـﻤــﻮﻓــﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ،
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت »اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء«
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك.

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ» :ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮزع ﺧ ـ ـ ــﻼل ذﻟ ــﻚ
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻋ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎت  LEDﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑــﺎ ﻟـﻤـﺠــﺎن،
وﻛ ـ ــﻮﺑ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎت ﺑـ ـﺨـ ـﺼ ــﻢ  30ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺸـﺘــﺮﻳــﺎت اﻷﺟ ـﻬــﺰة
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻓ ــﺮة ﺣــﺮﺻــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺸــﺮ ﺛ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺷ ـﻴــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
وأﺿﺎﻓﺖ» :ﺳﺘﻘﻴﻢ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(
ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺎرض أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ـ ـ ــﺔ وﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻫـ ــﺪﻳـ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﺳ ـﻨ ـﺴ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﻞ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﻛـﻴــﻞ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء م .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ،اﻟ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻟـﺘــﺮﺷـﻴــﺪ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﺑـ ـﻬ ــﺎ »اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء«
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
واﻟـﺘــﻲ ﺟــﺎءت ﺗﺤﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳــﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د.ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ ﻧ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ،وذﻟـ ــﻚ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻹﻗ ـﺒــﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻠﻤﺒﺎت
اﻟﻤﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻤﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻫﺠﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻓﺮ ﻳﻌﻮد

●

اﻟﻄﻴﺎر ﺗﻬﺪي إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻮﺑﻮن اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﻊ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ أﺣ ـﻤــﺎل اﻻﺳـﺘـﻬــﻼك
ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﺠﻮ.
و ﻗـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺎر إن وزارة
اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎء واﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎء ﺣ ــﺮﻳـ ـﺼ ــﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
ا ﻟـﻔـﻌــﺎ ﻟـﻴــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻧﺪرس ﺗﺴﻌﻴﺮ
اﻷدوﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟ ـﺘــﺮﺷ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ،ﻻﻓـﺘــﺔ
إﻟﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﻴﻦ
ﻣﺘﻮازﻳﻴﻦ ،وﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ،
ﺧﻂ ﺧﺎص ﺑﺰﻳﺎدة اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،واﻵﺧ ـ ــﺮ
ﺗﻮﻋﻮي ﺗﺤﺮص ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
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ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟ ــﺪواﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻋﻀﻮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ،د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر ،أن
ا ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ا ﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻀــﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
ً
ﺗﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ
اﻷدوﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﺪواء اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ،
ً
وﻳ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄ ﺣ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺎ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ،إﻟ ــﻰ
ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻣ ــﺄﻣ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ.
وأﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﺒــﺪر ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ ،اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ
وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻟـﻤــﺪة
ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ،ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
اﻟـ 38ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.
وﻗــﺎل إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮات
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻟﺠــﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻣـﺜــﻞ
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺎن ﺟ ـ ـ ــﺎء ﺑ ـﻐ ــﺮض
ا ﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺑ ـﻴــﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ
وﺗـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮات

اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﺗ ـﺤــﺮص ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ــﺪول،
ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﺼــﻮى
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دواء آﻣﻦ وﻓﻌﺎل
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ــﺮات وﺗ ــﻮاﻓ ــﺮﻫ ــﺎ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺒﺪر أن اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ً
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ارﺗـﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳ ــﺔ دﻓﻌﺖ
ا ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ا ﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻀــﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻋﺪ
ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ ،ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد ﺳﻌﺮ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪواء اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻣﻦ
ً
أﺑﺮز ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
إﻋ ــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺳ ـﻌــﺎر اﻷدوﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪول وﺗﻮﺣﻴﺪ
أﺳﻌﺎر ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.

ﺗﺪرﻳﺐ  ٧٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻘﻠﺒﻲ

ً ً
ً
»اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ« :ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﺪورات وﻧﻮﻓﺮ  ٤٥ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
●
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ﻛﺸﻒ ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎﺗ ـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ﻋﻦ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺤﻮ  7000ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻌﺎش
اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﻲ اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪم )(ACLS
و) ،(BLSﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ،
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟ ــﺪورات ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ،ﺑـﻌــﺪ إﺗ ـﻤ ــﺎم ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن رﺿــﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺠﺎوز اﻟ ــ 95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ﺳ ــﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ و«اﻟﺪﻓﺎع« و«اﻟﻨﻔﻂ«.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ أﻣ ــﺲ،
رﻳ ــﺎدة اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻄﺒﻲ
واﻹﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻜ ــﻲ ،إذ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ 45
ً
ً
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ و ﻣــﻦ ﺟﻬﺎت
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮة دوﻟﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺔ
وﻃ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻮارئ واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﺎء واﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﻻدة
واﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻳ ــﺮ واﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻟ ــﺔ
ً
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻣﻬﺎ
اﻷوﻟ ــﻰ إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻷداء ،واﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى

اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ
دورات وﻣـ ـﻬ ــﺎرات وﺧـ ـﺒ ــﺮات ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣ ــﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻄﺒﻲ.
وذﻛﺮ أن اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أﻗﺎﻣﺖ ورش ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ودﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺮك ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷــﺎد اﻟﻌﻨﺰي ﺑﺎﻟﻘﺮارﻳﻦ اﻟﻮزارﻳﻴﻦ
اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺻﺪرﻫﻤﺎ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ

اﻟﺼﺒﺎح ،واﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺣﺼﻮل
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﻴﻦ واﻷﺳﻨﺎن وأﻓﺮاد
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ دورات اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻘﻠﺒﻲ
واﻟﺮﺋﻮي ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات
ﺟــﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺼﺐ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ.
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ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺴﻮدان آﻣﻨﺎ وﻧﺮﻓﺾ ﻣﺤﺎوﻻت اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﻠﻀﻐﻂ وﺗﺴﺮﻳﻊ رﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب
أﻛﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﺳﻴﻜﻮن رﻫﻦ ﻛﻞ ﻗﺮار ﺟﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺘﺨﺬ وﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﺮك ﻣﻦ
أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻺرﻫﺎب.

أﻛ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ
ﻣ ــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟــﺮﻓــﺾ اﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎوﻻت اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺪاف
ا ﻟ ـﺴ ــﻮدان أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ أو ﻋﺰﻟﻪ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﺿﺪه.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻐــﺎﻧــﻢ
أﻣ ــﺎم ﺟـﻠـﺴــﺔ اﺳـﺘـﻤــﺎع ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟـﻠـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻣ ــﻊ رؤﺳ ــﺎء
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺒـﺤــﺚ
ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع رﻓـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮدان ﻣــﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟ ــﻺرﻫ ــﺎب ﻋ ـﻘــﺪت ﺑـﻤـﻘــﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.

وﻗ ــﺎل اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ "ﻟﻌﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﺸــﺮﻧــﺎ ﺧ ـﻴ ــﺮا ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻢ،
ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ ،رﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ رﺑ ــﻊ
ﻗــﺮن ،واﺳﺘﺒﺸﺮﻧﺎ ﺧﻴﺮا أﻳﻀﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﻢ اﻹﻋ ــﻼن ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﻟﻲ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺳﻮداﻧﻴﺔ ،ﻟﺮﻓﻊ اﺳﻢ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻺرﻫﺎب".
واﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻢ "ﻧ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮدان ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮا ،وآﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ،
وﻣــﺰدﻫــﺮا ،اﻟـﺴــﻮدان اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ

اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ آل اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ
اﺟـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸــﻮرى
اﻟـﺴـﻌــﻮدي اﻟﺸﻴﺦ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﻴﺦ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣ ـ ــﻮل ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع رﻓ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻼرﻫﺎب ﻋﻘﺪت ﺑﻤﻘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﺑﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ

وﺳ ـﺒــﻞ ﺗــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ إزاء اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺘــﻲ
ﺳـﺘـﺒـﺤـﺜـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﺎرﻳــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
واﺟـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ اﻳـﻀــﺎ ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ،وﺑﺤﺚ ﻣﻌﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

أن ﻳ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﻛـ ــﻞ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ ودﻋـ ــﻢ
ﻣ ـﻨــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻹﺻـ ـ ــﻼح واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ورﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ
ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺤﺮ".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ "ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻛـ ـ ــﺎن ﻣــﻮﻗ ـﻔ ـﻨــﺎ
ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ ﺗ ـﺠــﺎه ﻛ ــﻞ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮدان ،وﻧﺤﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻣﻦ
أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك إزاء
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ،
وﻛـ ـ ــﺎن ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ ﻋ ــﺎم
 ،2017ﺣﻴﺚ أردﻧﺎ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮك
ﺑ ـﻬــﺬا اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﻓﻲ
أواﺧﺮ ﻋﺎم ."2017
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ "اﻵن ،ﺑـﻘـﻴــﺖ
ﺧﻄﻮة رﻓﻊ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻻﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪول اﻟـ ــﺮاﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـ ـ ـ ــﻼرﻫـ ـ ـ ــﺎب" ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ــﻪ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟــﻮد ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ
رﻏﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا
اﻷﻣ ــﺮ "ﻓ ــﺈن ذﻟ ــﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ،ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﻌﺠﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة".

وأﺿ ـ ــﺎف "اﻗ ـﺘ ــﺮح أن ﻳـﻜــﻮن
اﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت،
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ واﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ،وﺑـﺸـﻜــﻞ

ﻣﺮﺷﺤﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣﻄﺎر ودﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري اﺳﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﻣﺎﻳﻜﻞ
داﻓﻨﻮﺑﻮرت.
وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﺚ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﺸﺘﺮك.

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺪا ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ واﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ".
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ
"ﻧ ـﺤــﻦ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ،ﺳ ـﻨ ـﻜــﻮن رﻫـ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻗ ــﺮار
ﺟـﻤــﺎﻋــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬوﻧــﻪ ،وﻛ ــﻞ ﺧﻄﺔ
ﺗﺤﺮك ﺗﺮﺗﺄوﻧﻬﺎ".
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﻓﻲ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
دﻋـ ـ ـ ــﻮة ﻣ ـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻲ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـ ــﺮأس اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﺬي
ﺿــﻢ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻋﻠﻲ
اﻟ ــﺪﻗـ ـﺒ ــﺎﺳ ــﻲ وﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ
وﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ.

»اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻷردﻧﻴﺔ«
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺄل اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
وأوﺟﻪ اﻟﺼﺮف واﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﺳﺘﻔﺴﺮ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﳌﺤﺼﻠﺔ،
وأوﺟﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ واﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﻟﻠﺴﻨﻮات .٢٠١٨-٢٠١٧-٢٠١٦

اﻟﻤﻄﻴﺮ ﻳﻘﺘﺮح وﻗﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻲ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﺗـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺖ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﻣــﺮﺷ ـﺤــﻲ
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ــﻊ ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ
 ،2019ﻋ ــﻦ اﻟــﺪاﺋــﺮﺗ ـﻴــﻦ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
واﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ،ﺑـﻴــﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣـﻄــﺎر
واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻮل ،وﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ

ﻋﻤﺎر اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﻣﻬﻠﻬﻞ اﻟﻤﻀﻒ

ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺸﻬﺎب

اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻲ ،ودﻋ ــﻢ اﻟـﺸـﺒــﺎب ،إذ
أﻛ ــﺪ اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﻮن اﻟـﺴـﺘــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺳﺠﻠﻮا أﺳﻤﺎء ﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ
اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ،أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻋ ــﺎزﻣ ــﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﺣ ــﺎل
ﻧـ ـﺠ ــﺎﺣـ ـﻬ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت،
ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪﻳــﻦ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﺻــﻮت
اﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وﻗــﺎل ﻣﺮﺷﺢ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋـ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤ ــﻲ" :أﺣ ـ ـﻤـ ــﻞ ﺣــﺐ
اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻫﻠﻪ ،وﻻ ﺷﻚ
ﻓﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺴﺎدا ﻣﺎﻟﻴﺎ وإدارﻳﺎ
ﻳـﻈـﻬــﺮ ﺟ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،وآﺧ ــﺮه ﻣ ــﺎ ﺣــﺪث
ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﺴـﻴــﻮل واﻷﻣ ـﻄــﺎر"،
وﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺆﻛﺪ
وﺟﻮده ،ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا

واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻤﺴﺎر.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
"اﻟـ ـﻤ ــﺲ ﺑ ـﺠ ـﻴــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ أﻣ ــﺮ
ﻣﺮﻓﻮض ،وﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟﻪ" ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺣ ـ ــﻞ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﺸﺒﺎب ،وأن ﺗﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ،واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺴﺐ" ،ﻓﺎﻟﻬﻢ ﻫﻮ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟ ــﺬي ﻳـﺠــﺐ أن ﻧﻀﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ".

أﻓﺮاح اﻟﻤﻼ :ﺳﺄﺗﺒﻨﻰ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺪﻣﺖ أﻓﺮاح اﻟﻤﻼ أوراﻗﻬﺎ ﻛﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻣﻦ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺎ ﻳﻌﻮق اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺒﻨﻰ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻧﺎد رﻳﺎﺿﻲ
اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻹﻧﺸﺎء ٍ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
ـﺎد رﻳــﺎﺿــﻲ
ﻗ ــﺪم اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟـﺴــﻮﻳــﻂ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑــﺮﻏـﺒــﺔ ﻹﻧ ـﺸــﺎء ﻧ ـ ٍ
ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ وﻓﻖ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ان "ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وأﺣﺪ أوﺟﻪ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ إﻗﺎﻣﺔ
أﻧﺪﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ دور
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺪﻣﺠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .وأﺿــﺎف "ﺑﻨﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻟﻤﺎ
ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺪور اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ذﻟﻚ
أﺣﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺮص اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ."18

اﻟﺤﺠﺮف ﻳﺴﺄل  ٦وزراء ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﺠــﺮاح ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟــﺮوﺿــﺎن ،ووزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،ووزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.
وﻃﻠﺐ اﻟﺤﺠﺮف ،ﻓﻲ أﺳﺌﻠﺘﻪ ،ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺒﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻛﻬﻴﺌﺎت أو ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت ،واﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت ﻛــﻞ ﺟـﻬــﺔ ،وﻋــﺪد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻨﺬ .2017/12/11
وﻃﻠﺐ اﻳﻀﺎ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻜﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺬ  ،2017/12/11ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ورواﺗﺒﻬﻢ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻬﺎ ،ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ إذا ﺗﻐﻴﺮ أو اﺳﺘﻘﺎل ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻏﻴﺮه ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أي وزﻳﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺴﺆال.

أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

أﻓﺮاح اﻟﻤﻼ

اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣــﺆ ﻳــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻬﺎب.
اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ :اﻓ ـ ـ ــﺮاح ﺟـﻌـﻔــﺮ
رﻣﻀﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ،وﺣﻤﺪ
ﻋ ـﻠــﻲ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟـﻨـﻌـﻤــﺎﻧــﻲ،
وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠـﻄـﻴــﻒ
اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،وﻋ ـﻤــﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎر
ﻟـﺒــﺪان اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﻬﻠﻬﻞ ﺧﺎﻟﺪ
اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻤﻀﻒ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ذﻛﺮ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻬﻠﻬﻞ اﻟﻤﻀﻒ" :اﻧﻨﻲ
أرﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﺰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺪف أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ،
وﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ،
ﻟﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت".

دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب
وﺷﺪد ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﺆ ﻳــﺪ اﻟﺸﻬﺎب ﻋﻠﻰ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ
دﻋ ــﻢ اﻟـﺸـﺒــﺎب رﻳــﺎﺿـﻴــﺎ ﻣــﻦ أﻫــﻢ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ.

ً
اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -
اﻷردﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ راﻛ ــﺎن اﻟـﻨـﺼــﻒ ،ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ وﻓﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﻮة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
– اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺰﻳﺎدﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻷردن ،واﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ﻛــﺎﻓــﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء رﺋـﻴــﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟـﺸــﺮف اﻟـﻤــﺮاﻓـﻘــﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري.
ﻳﺬﻛﺮ أن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧــﻮة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷردﻧـﻴــﺔ –
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺻﻞ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد أﻣﺲ ﻓﻲ
زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم.

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻄﻴﺮ اﻗﺘﺮاﺣﺎ
ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،وﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻧﺺ اﻗﺘﺮاح اﳌﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻲ:
ﻳﺘﻢ ﻓﻮرا وﻗﻒ ﺗﻌﻴﲔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﻮاع اﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ
)ج( وﺣﺘﻰ اﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪﺗﻬﻢ ﻣﻦ
وﻛﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ او اﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻮرا .وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﳌﻦ ﻫﻮ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺪة
اﳌﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز
ﺳﻦ اﻟـ  ٦٥أو  ٧٠ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٩
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ اي وﻇﻴﻔﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ »اﻟﻤﻄﻼع« ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة
دلبلا
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اﻟﻨﺎﺷﻲ :اﻟﻤﻘﺎول ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎﻟﻪ ...وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﻪ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ
ً
 94713ﻃـﻠـﺒــﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ  2742ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
 704ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
إﺳ ـﻜــﺎﻧــﻲ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،وأﻧ ـﺠ ــﺰت إدارة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  24629ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﻲ ارﺗﻔﺎع
أﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ

ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ 11856
ً
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮزﻳﻊ 6208
ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن
ذﻟـ ــﻚ ﺟـ ــﺎء وﻓـ ــﻖ إﺟ ـ ــﺮاء  21ﻗــﺮﻋــﺔ
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
 21ﻗ ــﺮﻋ ــﺔ ﻣ ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
.2019/ 2018

ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ

ّ
وﻋــﻠــﻖ اﻟ ـﻨــﺎﺷــﻲ ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮي اﻟــﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ

اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻤــﺮار
ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻛـﻤـﺘـﻌـﻬــﺪﻳــﻦ
ﻟـﻠـﻌـﻘــﺪ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺑﺄن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻻ
ﻳﺰال ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﻬﻢ
ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ارﺗـ ــﺄت ذﻟ ــﻚ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗ ــﻼﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﺮﺗ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ
ﺳـﺤــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺮوع وإﻋ ــﺎدة ﻃﺮﺣﻪ
ً
ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻧﺠﺎز

ً
اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻧ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 22
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
ً
اﻹﻧﺠﺎز  58.99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ إﻻ
ً
ً
اﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ  26.92ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ دوري
وأﺳﺒﻮﻋﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ،
وﺗﺤﺎول وﺿــﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ

اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـ ّ
ـﺪﻳــﺔ
واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ً
ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل زﻳـ ــﺎدة اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات واﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔ ـﺠــﺮات ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻔﺮ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﺔ
ً
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ واﻟﻄﺮق ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن

اﺳﺘﻴﻔﺎء  1774ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ  2200ﻣﺘﻘﺪم
اﻧﺘﻬﺖ "اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣــﻦ إﺟ ــﺮاء اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟﺪﺑﻠﻮم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج وذوي اﻟﺨﺒﺮة.
وأﻛ ــﺪت اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣــﺲ،
أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ أواﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺴﺪ

اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب 2200
ﻣﺘﻘﺪم ،ﻣﻨﻬﻢ  1774اﺳﺘﻮﻓﻮا ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻹﻋﻼن ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺒﻊ
ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺑﺎﻗﻲ اﻹﺟﺮاءات.

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ﺗ ــﺄﺧـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ذاﺗـ ـ ــﻪ،
وﺑـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ إﻧـ ــﺬار ﺣـﺴــﺐ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.

ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺠﺎز
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻷول ،أﻓـ ــﺎد ﺑــﺄن
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧـﺠــﺎز ﺑﻠﻐﺖ  51.97ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓـﻌـﻠـﻴــﺎ ،رﻏ ــﻢ أﻧـﻬــﺎ ﻣـﺤــﺪدة
ً
ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑـ 43.59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟـ ـﺠ ــﺪول اﻟ ــﺰﻣ ـﻨ ــﻲ ،أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪان
اﻵﺧـ ـ ـ ـ ــﺮان ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻼع
ﻓﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ
ً
ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﻓﻌﻠﻴﺔ 15.27
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ اﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﺮض ان ﺗ ـﻜ ــﻮن ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺎ
 18.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻵﺧــﺮ ﻣﺘﻘﺪم
ﺑ ــﺄﻋـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ
ً
اﻻﻧـﺠــﺎز  21.27ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ً
رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑـ16.79
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺷـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ
إﻧـﺠــﺎز ﻣـﺸــﺮوع اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮدي
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  3.10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﻲ

ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 75.10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺤﺪدة ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑـ  72.47ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أﻋﻤﺎل إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع
ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑ ـﻘــﺮاﺑــﺔ  6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ  21.68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ،
ً
رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ  15.97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﻦ
اﻟﻌﻤﻮدي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ دﺧﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ،
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ــﺮى اﻟ ـﻨــﻮر ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .2021/2020

»اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« :ﺟﺎدون ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ُ
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ» :اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت
واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر د .ﻓـﻬــﺪ ﺑﻮﺻﻠﻴﺐ
إن اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﺧﻄﺮ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ.
وأﺿﺎف ﺑﻮﺻﻠﻴﺐ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ورﺷﺔ "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻣﺤﺎﻛﻤﺎت
ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ" ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـﺒــﻼد،
وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ أرﺑ ـﻌ ــﺔ أﻳـ ـ ــﺎم ،أن ﺧ ـﻄــﺮ اﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺮده إﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ ﻷن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﻛ ــﺪ أن اﻟـﻤـﺸــﺮع اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﺠـﻴــﻢ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ ﻟــﻮاﺋــﺢ
وﻗ ــﺮارات وﺗﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﺧـﻄــﻮرﺗـﻬــﺎ وواﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔــﺮد
واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ اﻷﻣـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﺮوج
اﻟﻮرﺷﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻨﺎءة.
وأوﺿﺢ أن ﻟﻬﺬه اﻟﻮرﺷﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪه
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻻت
ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﻣﺎ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﻻﻣﺴﺖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ،
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ اﻟـﻴــﻮم ﻣﺠﺮد ﻣﺸﻜﻠﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ ﺑــﻮﺻ ـﻠ ـﻴــﺐ إﻟـ ــﻰ أن ذﻟـ ــﻚ أﺻ ـﺒــﺢ
ﻣﻌﻀﻠﺔ ذات أﺑﻌﺎد دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة
ﺟــﺮاﺋــﻢ أﺧ ــﺮى ﻋــﺎﺑــﺮة ﻟـﻠـﺤــﺪود إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ
اﻟ ـﻌــﻮﻟ ـﻤ ــﺔ ﻛ ـﻤ ـﻔ ـﻬــﻮم اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ
واﻟـﺘـﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﻘﺪ أﻧﻤﺎﻃﻬﺎ
وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟﺪى
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ﻟـ ــﻮراﻧـ ــﺲ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻣ ــﺎن إن ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ ﻻ
ﻳﻌﺪ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ

أﻳـﻀــﺎ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :اﻧﻨﺎ
ﻧﺮى اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺷﻌﺒﻴﻨﺎ
أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ".
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪام اﻟ ـ ـﻀـ ــﺎر
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ردﻋﻪ دون وﺟﻮد
أﺳـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺼ ــﺪاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻔ ــﺮض اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
ﻟــﺪى ارﺗـﻜــﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎل واﺧـﺘــﺮاق أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺳــﺮ ﻗــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻌﻄﻴﻞ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻣ ــﺎن ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ

ﻋﻠﻰ ﻣـﻌــﻮ ﻗــﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻘﺪة.
وﺑﻴﻦ أﻧــﻪ "ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
دون اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻛــﺎﺑـﺘـﻜــﺎر ﻏـﻴــﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ "ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎون ،وأن ﻧﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗ ـﺜ ـﻘ ـﻴــﻒ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻨــﺎ ﻟ ـﻨ ـﻜــﻮن أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ".
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اﻟﺨﺮاز :ﻧﺄﻣﻞ إدراج ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺨﻴﺮي« ﻋﻠﻰ ﺟﺪول »اﻷﻣﺔ«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋﻠﻦ اﻟﺨﺮاز أن »اﻟﺸﺆون«
ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة،
ً
آﻣﻼ إدراﺟﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻹﻗﺮاره ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.

اﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺢ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ واﻷرﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ
ﺑـﻌـﻨــﻮان »ﻛــﻮﻳــﺖ اﻟـﺨـﻴــﺮ« ﺻﺒﺎح
أﻣ ــﺲ ﺑـﻔـﻨــﺪق اﻟـﺸـﻴــﺮاﺗــﻮن ،اﻟــﺬي
ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﺎﻋﺪ أﺧﺎك اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﺎﺑــﺔ اﻟــﻮﻛـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫـﻨــﺎء اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ،ورﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ
ﺳ ــﺎﻋ ــﺪ أﺧـ ـ ــﺎك اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﻧـﺴـﻴـﺒــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮع ،ورﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ
»اﻟـﻘـﺒــﺲ« اﻟــﺰﻣـﻴــﻞ وﻟـﻴــﺪ اﻟﻨﺼﻒ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وﺟﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ.
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30
رﻛﻨﺎ ﺣﻮت ﻣﻔﺮوﺷﺎت وﺷﺮاﺷﻒ
وادوات ﻣ ــﺎﺋ ــﺪة واﻛـ ـﺴـ ـﺴ ــﻮارات
ﻣـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ وﻗ ـﻄــﻊ اﺛـ ــﺎث ودراﻋ ـ ــﺎت
وﻋ ـ ـﺒـ ــﺎءات ﻧ ـﺴــﺎﺋ ـﻴــﺔ وﻋـ ـﻄ ــﻮرات

»إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ« :ﺗﻮﻓﻴﺮ
 ٢٠٠ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻗــﺎﻟــﺖ ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮى اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻻﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻋــﺎدة
ﻫﻴﻠﻜﺔ اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻳﻤﺎن
اﻻﻧـﺼــﺎري ،إن ﻣﺸﺮوع »ﻷﻧﻚ
ﺗﺴﺘﺎﻫﻞ  «2اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮ  200ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻧ ـﺠ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ  97ﺷ ــﺎﺑ ــﺎ
وﺷﺎﺑﺔ.
وأﺷــﺎرت اﻻﻧﺼﺎري ،ﺧﻼل
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣـ ــﺲ ،ﻓﻲ
ﻣﺒﻨﻰ اﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،إﻟﻰ ﻓﺘﺢ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ
ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣﻊ
إدارة ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻇ ـ ـﻴـ ــﻒ وا ﻗ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺔ
ﺟـﻠـﺴــﺎت ارﺷ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت اﻷﻧـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎري أن
اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ ﻃـﻠــﺐ
ﻓ ــﺮص ﻋـﻤــﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
واﻋـ ـ ــﺪة ﻟـﻠـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﻋﻤﻞ
وﻋ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺗﻮﻓﻴﺮ واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر
وﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أن اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﺤــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻓ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
»ﻷﻧــﻚ ﺗﺴﺘﺎﻫﻞ« ﻫــﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص اﻟـﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻻرﺷﺎد
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــﻮن
ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت
ارﺷــﺎد وﺗﻮﻇﻴﻒ وﻧﺸﺮ وﻋﻲ
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﺠﺎدﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﺷ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ وﻏ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرس ورﻛ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـﺒ ــﻖ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮ،
وﻣﺸﻐﻮﻻت ﻳﺪوﻳﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺮة ،وﻓـ ـﻀـ ـﻴ ــﺎت وﻗ ـﺼ ــﺺ
اﻻﻃﻔﺎل وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺮؤﻳﺔ.
وأﻋـ ــﺮب اﻟ ـﺨ ــﺮاز ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﺨﻴﺮي ﻣﺸﻴﺪا
ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻴﻪ واﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺎت ،واﺻ ـﻔ ــﺎ اﻳــﺎﻫــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ودﻋـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻫـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺠ ــﻮل ﺑ ـﻴ ــﻦ أرﻛ ـ ــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض واﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬه
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ دور اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﺎﺋﺪ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻋﻦ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
أﻛﺪ أن اﻟــﻮزارة ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻧﺠﺎز

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
وﺟ ـﻴــﺰة ﺑـﻌــﺪ ان اﻧـﺘـﻬــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﺑـﻨــﻮده
وﺗـﻌــﺪﻳـﻠـﻬــﺎ ،آﻣـﻠـﻴــﻦ ادراﺟـ ــﻪ ﻋﻤﺎ
ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ ﻹﻗﺮاره ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ آﻟﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺨﺮاز
اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﻃ ــﻼق اﻟ ــﺮاﺑ ــﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎة اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟ ــﻮزارة ﺑﺈﺷﺮاف
ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻗﺎﻣﺔ
دورات ﺗــﺪر ﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ وورش ﻋﻤﻞ
ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت ،واﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻻﺟـ ــﺮاء ات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي.
واﺿــﺎف أﻧﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﻢ
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑــﺈدارة

اﻟﺸﻬﺎب :دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﺮورة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ودﻋﻢ اﻷداء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

أﻛ ــﺪ دﻳ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،أﻫـﻤـﻴــﺔ
دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟـﻤـﺸـﻤــﻮﻟــﺔ ﺑــﺮﻗــﺎﺑـﺘــﻪ ،وﺿـ ــﺮورة ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
وإﺛ ــﺮاﺋـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻓـﻜــﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻼد.
وﺷﺪد ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎب ،ﻟـ ــ»ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
ورﺷ ــﺔ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟــﺪﻳــﻮان ﻋــﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻹﻃ ــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﺑــﺮاﻳــﺲ ووﺗ ــﺮ ﻫ ــﺎوس( ،وﺗﺴﺘﻤﺮ  5أﻳــﺎم،
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ أدوات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷداء ﻟﻠﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻗﺎل إن ﻣﺸﺮوع اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎس
اﻷداء اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ اﻷﻫـ ــﺪاف
واﻷﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻹﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء دﻳـ ـ ــﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻫـ ــﺪف اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻳـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ

»اﻷﺑﺤﺎث« :ﺧﻄﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻠﺘﻘﻰ »اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﻄﺮي ودورﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ«
أﻛﺪت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ــﻸﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
د .ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮة ﻋـ ـﻤ ــﺮ ،أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
أوﻟـ ــﺖ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﺧــﻼل
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺧ ــﻼل اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ »اﻟـﺘـﻨــﻮع
اﻟـ ـﻔـ ـﻄ ــﺮي ودورﺗ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺎﺣـﺒــﺔ« ﺑـﺤـﻀــﻮر اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،أﻧ ــﻪ
وﺳ ــﻂ ﺗ ـﺴ ــﺎرع وﺗ ـﻴ ــﺮة اﻟـﺘـﻄــﻮر
اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ
ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣــﻦ أ ﻧـﺸـﻄــﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﺟﺎدة وﻣﻠﻬﻤﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ ﻋ ـﻤ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻫــﺪات
واﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا
ﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺪى
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﻄﺮي
وإﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ
ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات وﻛ ـ ـ ـ ــﻮادر
وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وإﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻮ ﺑـ ــﺎدرة
ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ﻓ ـﻘ ــﺪان
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع
اﻟـﻔـﻄــﺮي ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ
وﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻞ
ﻓــﻲ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
وﺗﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪا ﻓـﻬــﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ﺳﻤﻴﺮة ﻋﻤﺮ

ﻳﻔﺘﺘﺢ
ورﺷﺔ »اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
»اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« ً
ً
اﻟﺨﻄﺮة« ﻓﻲ »اﻹﻃﻔﺎء« اﻟﻴﻮم
ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺒﺎ
دﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺑﺪر اﻟﺴﻠﻤﺎن أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وﺣﻀﻮر ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ »اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت« ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑـﺤــﺮص ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ اﻟـﻠــﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ ﻋﻠﻰ دﻋــﻮة اﻻﺗـﺤــﺎد واﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻠﻤﺎن» :اﻧﻨﺎ ﻧﺜﻤﻦ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
ﺣــﺮص اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻨﺎ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل ﺧﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة«.

أﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ )إﻳﻔﻴﺎ( أﻧﻪ
ﺑﺼﺪد ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎدي
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وذﻟــﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛـ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻃﻼل اﻟﺨﺮاﻓﻲ،
ﻓ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻪ ،ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
اﻟـﻨـﻘــﺎﺷـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﻗــﺎﻣـﻬــﺎ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺮ ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة
وﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ،ﺗ ـﺤ ــﺖ

ﻋ ـﻨــﻮان »ﻣ ــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺧـ ـﺘ ــﺮاع« ،أن
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أوﻟــﺖ ﺛﻘﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻮﺿﻮح رؤﻳﺘﻪ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ،وأﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ﻓــﻲ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ ان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات ﻹﺗﻤﺎم
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدي ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﺑـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺐ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ
اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺮﻋ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

»ﻣﻨﺎرة« ٪٥١ :ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ
أﺷ ـ ـ ــﺎدت ﻋ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎري
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻷﺳ ـ ــﺮة د .ﻣ ـﻠــﻚ اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪ،
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻺﺳﺮاع
ﺑﻔﺘﺢ دار اﻹﻳــﻮاء اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ
ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﺧــﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮأة ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ...
ﺳﺮد ﻗﺼﺺ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣــﺮة« اﻣﺲ اﻻول
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟ ـﺒ ــﺮوﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎد ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗــﺎﻣ ـﻬــﺎ
ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﻣﻨﺎرة« اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ،إن
»دار اﻷﻳﻮاء أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل اﻷﺳــﺮة أو
اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻚ« ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ذﻟ ــﻚ ﻳـﺘــﻢ ﺑـﻌــﺪ دراﺳ ــﺔ
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮي ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
واﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ د .اﺑـﺘـﻬــﺎل اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ

اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
أﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
وﺗﻜﺜﻴﻒ اﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮات ﺳﻮاء
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮات اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ او ادارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ.

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺳﺎﻋﺪ أﺧﺎك اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﺴﻴﺒﺔ
اﻟﻤﻄﻮع ،إن رﻳﻊ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻻرﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎء
ﺳ ـﻴــﺬﻫــﺐ ﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـﻌـﻠــﻢ

داﺧ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ ان
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﺿــﺎت ﻣــﻦ اﻳ ــﺎد ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺗ ـﺠ ــﺎر ﻛــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻻ ﻳـﺘــﺄﺧــﺮون
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻹﺧﻮاﻧﻬﻢ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.

»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻌﺰز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺨﻀﺎري

ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ وإﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫـﻴـﻠـﻬــﺎ
وﺿ ـﻤــﺎن اﺳـﺘــﺪاﻣـﺘـﻬــﺎ ﻟــﻸﺟـﻴــﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻫــﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺣ ــﺎﺟ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ﻟـﻴـﻨــﺎﺳــﺐ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺣﺼﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع ا ﻟـﻔـﻄــﺮي ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

اﻟﺨﺮاز ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق

اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
ً
اﻟــﻼﻓــﺖ ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗ ـﻨــﺎول ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ »ﻣ ـﻨــﺎرة«
ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻋﺮﺿﺖ ﺳﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺗﺠﻤﻊ »أﺑﻮﻟﺶ  «١٥٣ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﺟﺮاﻫﺎ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﻛﺎن ﻣﻦ اﺑﺮزﻫﺎ ان ٥١
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻳـﺤــﺔ اﻟـﻌـﺸــﻮاﺋـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧ ـﻀ ـﻌــﺖ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻴــﺎن ﺗ ـﻌــﺮﺿــﻦ ﻟ ـﻨ ــﻮع ﻣﻦ
اﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻟﻘﺖ د .آﻣــﺎر ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺳــﻮروﺑـﺘـﻤـﺴــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« اﻟـﻀــﻮء
ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ ان اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎرة إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺑ ـﺼــﺪق وأﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻗـﻀـﻴــﺔ أﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮأة
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻨــﻒ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺣﻤﻠﺔ »ﻣﻮ ﻋﺎدي«.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋﺬراء اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﻋــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻻﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺼــﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎت وﺳﻴﺪات ﺗﻌﺮﺿﻦ
ً
ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻳﻄﻠﺒﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة،
ﻣﺆﻛﺪة أﻫﻤﻴﺔ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ دور إﻳﻮاء ﺗﺸﻌﺮﻫﻦ
ﺑﺎﻷﻣﺎن اذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻦ ﻟﻠﻘﺴﻮة.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وإدارة اﻷداء ،ﻋﺒﺮ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺒﻴﻦ اﻷدوار
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ــﻰ
وﺿــﻊ آﻟـﻴــﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ
ﻣــﻊ رؤﻳ ــﺔ ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة  ،2035وأﻫ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻓﻲ إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﺻﻼح اﻟﺨﻀﺎري إن
أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﻧﺸﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎس اﻷداء ،ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺎري أن »اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ«
ﻳﻘﻮم ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻻﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎس
اﻷداء اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣــﺆ ﺷــﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان
ﻣــﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ واﺳـﺘــﺮﺟــﺎﻋـﻬــﺎ وإدارﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪار ﻓ ـﺘــﺮات زﻣـﻨـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ،ﺑـﻬــﺪف إﻋ ــﺪاد
ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ودﻋﻢ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
دورات ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺳﻴﺘﻢ
اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻫ ــﻢ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ
ﻋ ـﻤــﻞ اﻹﻃـ ـ ــﺎر اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ وﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻷداء
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ إﻋ ــﺪادﻫ ــﻢ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ
رﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ ذات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪة إﻟــﻰ
اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« زﻛﺖ
أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ،ﻓﻮر
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺘﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وذﻛﺮ أﻣﲔ اﻟﺴﺮ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ،
أن اﳌﺠﻠﺲ زﻛﻰ أﻋﻀﺎءه
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻫﻢ:
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،وﻓﻬﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ،وﺣﻤﻮد اﻟﻬﺪﻳﺔ
أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪ ،وﻋﻠﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق،
وﺣﺴﲔ ﺷﺸﺘﺮي أﻣﻴﻨﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،وﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة :د .ﺷﺮوق
اﻟﺠﺎﺳﺮ ،وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ،وأﺣﻤﺪ
اﻟﻜﻠﻴﺐ ،وﺣﻤﺪ اﳌﻨﺼﻮر،
وﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻋﺎم .٢٠٢١

»اﻷرﺻﺎد« :أﻣﻄﺎر
ﻏﺰﻳﺮة اﻟﻴﻮم
ﺗﻮﻗﻌﺖ إدارة اﻷرﺻﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ زﻳﺎدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻄﺎر ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ﺳﺎﻋﺎت
ﻧﻬﺎر اﻟﻴﻮم ،ﻟﺘﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰر ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺮﻳﺎح ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات
ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﻣﻮاج
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧
أﻗﺪام.
وﻗﺎل ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺮاوي ،ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"،
إن ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﺳﺘﻘﻞ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮص
ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ،ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﻴﻮم ،ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮن
اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
اﻟﻠﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻣﻦ
ﻳﻮم ﻏﺪ.

٨

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

دلبلا
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻄﻴﺮي :ﺗﺒﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻜﺎﻓﺊ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري إن
ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﺑﺪأ أﻋﻤﺎﻟﻪ
أﻣﺲ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

أ ﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ اﻷ ﻧـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎري أن
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣـ ــﻦ إﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺮض
اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻫ ــﻮ ﺗ ـﻌــﺮﻳــﻒ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أن ﻫ ــﺬا
اﻟـﻤـﻌــﺮض ﺗـﻀـﻤــﻦ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮة
ﻟﺸﺮح ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺧﻄﻮات ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗـﻌـﺒـﺌــﺔ اﻟــﺮﻏ ـﺒــﺎت واﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ
اﻟـﺨــﻂ اﻟـﺴــﺎﺧــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎدة ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ــﻼل رﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ
وﺣﻀﻮر د .اﻷﻧﺼﺎري اﻓﺘﺘﺎح
ﻋـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
اﻣﺲ ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 14
اﻟ ـﺠــﺎري ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺮح اﻟﺸﻴﺦ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ – اﻟﺸﻮﻳﺦ.
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
إن ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض

اﻷﻧﺼﺎري ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺒ ــﺬة ﻋــﻦ
اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﻟﻬﻢ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗــﻮﻋ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺸــﺄن
ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓــﺊ
ً
ً
واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻟـﻠـﻘـﺒــﻮل ﺑــﺎ ﻟـﺠــﺎ ﻣـﻌــﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ

اﻟﺒﺼﻴﺮي :ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟـ  ٣٥ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٤٠٠ﻃﺎﻟﺐ
ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻢ ﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻲ
واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻟـ  35ﺑﻔﻨﺪق اﻟﺠﻤﻴﺮا – ﻗﺎﻋﺔ ﺑﺪرﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم وﻏ ــﺪ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ،وذﻟ ــﻚ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ.
وأﻓﺎد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،د .ﺑﺪر اﻟﺒﺼﻴﺮي ،ﺑﺄن
اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻷول ﻳﺤﺘﻮى
ﻋﻠﻰ  102ﻣ ـﺸــﺮوع ،وﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎرب
 400ﻃــﺎﻟــﺐ وﻃــﺎﻟ ـﺒــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻓـﺘـﺘــﺎح
اﻟﻤﻌﺮض ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9:30ﺻﺒﺎح
اﻟ ـﻴ ــﻮم ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻛـﺒــﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻤــﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴــﺔ د.
راﺋﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮرﺳﻠﻲ واﻟﻌﻤﺪاء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ رواد
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وأﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول.
وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل أوﻟـﻴــﺎء اﻻﻣــﻮر وﺟﻤﻴﻊ
اﻟــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
ً
وﺷﺮﻛﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:00ﻇﻬﺮا
ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  10:00ﻣـ ـﺴ ــﺎء ،وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 9:00
ً
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:00ﻇﻬﺮا ،وﻣﻦ 4:00
ﻋﺼﺮا ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  10:00ﻣﺴﺎء.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد د .اﻟ ـﺒ ـﺼ ـﻴ ــﺮي ﺑ ـ ـ ــﺪور ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن دورﻫــﺎ
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي
ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﻮﻳــﺔ
وﻧ ـﺸــﺎط ﻓــﻲ إﺑ ــﺮاز إﺑــﺪاﻋــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﻗﻮة داﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
وﺗ ـﻘ ــﺪم د .اﻟـﺒـﺼـﻴــﺮي ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎت
وزارة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،وﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑــﻮﻳـﻨــﻎ ،وﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺪﻳــﺎر اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة
واﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت ،واﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ،وﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ودار
ﻣﺴﺘﺸﺎرو اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﺷﺮﻛﺔ ﻋﻴﺴﻲ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﻴــﻮﺳ ـﻔــﻲ وأوﻻده ،واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎدى ﻟﻠﻤﻌﺮض أو
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ودﻋﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر وأوﻟـﻴــﺎء اﻷﻣ ــﻮر واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ
زﻳﺎرة اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ا ﻟـﺘــﻮ ﻓـﻴــﻖ وا ﻟـﻨـﺠــﺎح
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،ذﻛ ــﺮت ﻣــﺪﻳــﺮة
إدارة اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل ﻫ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ،
أن ا ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﻳـ ـﻀ ــﻢ ﻟ ــﻮا ﺋ ــﺢ

اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺎت
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ أن
ﻫــﺬا اﻟﻤﻌﺮض ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻋﻤﺎدة
اﻟﻘﺒﻮل ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

academia@aljarida●com

اﻟﺒﺮاك :ﺿﺮورة اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ«
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺒــﺮاك ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟ ــﻮزارة
ﺿ ـ ــﺮورة اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ،ﻟﻌﺪم
دﻓ ــﻊ اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل
ﻟـﺠـﻬــﺎت ﻋـﻤــﻞ أﺧـ ــﺮى ،ﻣــﻦ ﻛﺜﺮة
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﺘﻈﻞ
ﺧ ــﻂ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻷول ﻋ ــﻦ ﺣـﻘــﻮق
وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻣــﻮ ﻇـﻔــﻲ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ" ،واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻲ دوﻣ ـ ــﺎ إﻟــﻰ
اﻷﻓﻀﻞ.
وﺣ ـ ــﻮل اﻟ ــﻼﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎدﻻت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ
ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا ﻣـ ــﻦ وزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ،أﻛـ ــﺪ د .اﻟـ ـﺒ ــﺮاك أﻧـﻬــﺎ
ﺳـﺘـﺤــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻤﻌﺎدﻻت.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﺗــﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗـ ـ ــﺪم وﺳـ ـ ـ ــﺎق ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ووﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ووﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜ ــﺎت ووﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮزارة ،ﻣﺜﻤﻨﺎ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮاك

ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ
ﺳ ـﻴ ــﺮى ﺛ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ ﻫــﺬه
اﻟﻼﺋﺤﺔ ،اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ إدارة
اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،ﺣﺪدت
اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
دراﺳ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ،
وﻓ ــﻖ آﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺪدة وﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ّ
ﺗﻜﺮم ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ  ٤ﻣﺎرس
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ،
ﺗﻘﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻔﻞ
ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ أواﺋ ـ ــﻞ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑـﻌـﻴــﻦ ﻟﻠﻌﺎم
ا ﻟ ـﺠــﺎ ﻣ ـﻌــﻲ ،2018 /2017
ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻻﺛ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ 4
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.
وﻗﺪ دﻋﺖ إدارة ﺷﺆون
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎدة
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل واﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،اﻷوا ﺋ ــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ اﻹﺟﺎزة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
وﻛﻠﻴﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﺮوﻓﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ ،وذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـﻨ ــﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻋـﺼــﺮ ﺑـﻌــﺪ ﻏــﺪ اﻷرﺑ ـﻌــﺎء
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﺠﺎﺑﺮ.

اﻟﻨﺎﻣﻲ» :رواد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻳﺤﻮل اﻷﻓﻜﺎر إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
»ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ« أﻋﻠﻨﺖ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺸﺒﺎب
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻋـﻤـﻴــﺪ ﺷ ـ ــﺆون اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﻣﻲ
اﻧﻄﻼق ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
"رواد ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ...ر ﻳـ ـ ـ ــﺎدة
واﺑﺘﻜﺎر" ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب.
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋ ـﻘــﺪﺗــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎدة ﻓﻲ
ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺎ رﻗـ ـ ــﻢ  21ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ،
ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟ ــﻸﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ د .ﺛ ـﻘــﻞ
اﻟﻌﺠﻤﻲ وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
م .ﻓــﺎرس اﻟﻌﻨﺰي وﻣﻤﺜﻞ وزارة
اﻟﺸﺒﺎب أﺳﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎدة ﺟﻤﺎل ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﻣــﻲ ان اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻣـ ــﻦ  10ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ
ﺣﺘﻰ  6ﻣ ــﺎرس ،2019وﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺒﺮ راﺑــﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
https://goo.gl/forms/
 ،DMNeOuuxJgOlLsNy1وﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﺮوط ﺗﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ

ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﺪرﻳـﺒـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ ادارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻃــﺎﻗــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ وﺗـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓ ــﺮص
ﻋﻤﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ
وﺧ ـ ـﻠـ ــﻖ ﻓـ ـ ــﺮص ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل رﻳﺎدﻳﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻔﺮد
واﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ
وﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت واﻟ ـﻄ ــﻼب
اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
وﺗﺤﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﺨــﺪﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص ،وإﻋﺪادﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤــﻞ ﺟـﻤــﺎﻋــﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ إدارة
ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﻢ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻓ ـﻌــﺎل ﺑﻌﺪ

»اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ«
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﻮم
ﻳـﻘـﻴــﻢ ﻣــﺮﻛــﺰ دراﺳ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ واﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺮة
ﺑ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ
ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻷﻛ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ
واﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻧــﺪوة
ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان "اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮات
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ دول
اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺞ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ"
)اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻷﺧﻄﺎر(،
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ 12:30
ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ -اﻟﺸﻮﻳﺦ.

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻜﺎﻓﺄة
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎدر
ﻟﻄﻠﺒﺔ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
اﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋـﻤـﻴــﺪ
ﺷ ــﺆون اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
وا ﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺪر ﻳ ـ ـ ـ ــﺐ د .ﻓـ ـﻬ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎء
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰ ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدر
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت وا ﺗـﻤــﺎم
اﺟ ـ ــﺮاءات ارﺳــﺎﻟ ـﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻻدارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻻﺗـﻤــﺎم
اﻳ ــﺪاﻋـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ان اﻟﻌﻤﺎدة
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﺗــﻮ ﻓـﻴــﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﻣـ ــﻲ أن ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑـﻌـﻤــﺎدة ﺷــﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ــﻼزم
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻟـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺜﻤﺮة
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

أﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
و ﺑـ ـ ـ ـ ﱠـﻴـ ـ ـ ــﻦ أن أ ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف ﻫـ ـ ــﺬه

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓــﻲ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ا ﻟـﻤـﺒــﺎدر ﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺪء ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ ﺑـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة وﺣـ ـﺘ ــﻰ
اﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ واﻟـ ـﺸ ــﺮوع
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎرﺳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ا ﻟـﺼـﻌــﻮ ﺑــﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺨﺮج ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺧﻠﻖ روح اﻟﻤﺒﺎدرة
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج.
وأﺿﺎف أن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻫﺪاف
ﺗ ـ ــﺄﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ وﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرات
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺪاع

وذﻛـ ــﺮ أن ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺼﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻋﻠﻰ  500دﻳﻨﺎر ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
 400دﻳ ـﻨ ــﺎر واﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ  300ﻛﻤﺎ
ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰون ﺑــﺄﻓـﻀــﻞ
ﻓـ ـﻜ ــﺮة وأﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻫ ــﻮﻳ ــﺔ وأﻓ ـﻀ ــﻞ
ﻋـ ـ ـ ـ ــﺮض ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺛـ ـ ـ ـ ــﻼث ﺟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  200دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟﻜﻞ
ﻗ ـﻄ ــﺎع ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـ ــﺪة ،ﻣـﺜـﻤـﻨــﺎ دور
وزارة ا ﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب وا ﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻻﺣﺘﻀﺎن اﻟﻤﻮاﻫﺐ
واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.

دلبلا
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رﻳﺎح وأوﺗﺎد :ﺻﺎر »ﻣﺨﺎﻣﻂ«
أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ دون ﻋﻨﺎء
أن ﻣﻮﺟﺔ "ﻣﺨﺎﻣﻂ" ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺒﻼد ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أراد ﺗﺴﻮﻳﻖ "اﻟﻬﻤﺸﺔ"
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﻤﻄﻬﺎ ﺑﺮر ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻬﺪر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻔﺴﺎد
ً
واﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ أزﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﺘﺎر ﻣﺆﺧﺮا.
ً
ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜﻼ إن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﺮﺟﻌﺎن اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪاد ﻛﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﺎرا
ورﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻓــﻲ ﻣﻮﺿﻮع إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﻗــﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮوﺟﻴﻦ إن ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل آﺧﺮ إن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺬﻫﺎ اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻃﻔﺎء
اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ،
واﻟﺘﻔﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟــﻰ ﺻـﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺄﻓﺘﻰ "ﻻ ﻓــﺾ ﻓــﻮه" أن
ﻗ ــﺮوض اﻟـﺼـﻨــﺪوق وﻫـﺒــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺨــﺎرج ﺗﻜﻔﻲ ﻟ ـﺴــﺪاد ﺟﻤﻴﻊ ﻗــﺮوض
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .وﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻬﺒﺬ آﺧﺮ ،ﻓﻘﺎل إن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺳﻴﺎدﻳﺔ
ﺗﻜﻔﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﺴﺪاد ﻗﺮوض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺳﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ
اﻻﻛﺘﻮاري ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وﻫﻜﺬا ُﻳﺼﻮر أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت أن اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺻﺎر "ﻣﺨﺎﻣﻂ"
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻬﺪر .وﻻ
ﺷﻚ ﻋﻨﺪي أن ﺿﻌﻒ إﺟﺮاءات ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺎع ﻋﻦ
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
أدى إﻟــﻰ ﺷـﻴــﻮع ﻫــﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻨﺪ ﺟـﻤــﻮع ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﺻﻼح وﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
ً
وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻣﻂ،
وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ" :إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﻢ
ﻓﺸﺎرﻛﻬﻢ" ،أي ﺷﺎرك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺮﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻐﺮف ﻣﺜﻠﻬﻢ.
وﻛﺎن اﻷﺟﺪر ﺑﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮل اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻪ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﻫﻮ "وﻻ ﺗﺰر وازرة وزر أﺧﺮى" ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي "ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا
إﻣﻌﺔ ﺗﻘﻮﻟﻮن إن أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس أﺣﺴﻨﺎ وإن ﻇﻠﻤﻮا ﻇﻠﻤﻨﺎ" ،أي ﻛﺎن
ُ
ُ
اﻷوﻟﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻء ﺑﺈﺣﺴﺎن ﻓﺘﺠﻤﻊ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﺤﺸﺪ اﻟﻀﻐﻮط
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻘﺎم اﻟﺤﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ ،وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨﺪوات ﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ،وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن وﻗــﺎدة اﻟــﺮأي وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻳﻄﺮﺣﻮن
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻜﻞ ﺟﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻓﻲ اﻹﻋﻼم ،واﻟﺪواوﻳﻦ،
وﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ واﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
ﻓﺘﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﺘﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻬﺪر ﺑﻘﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﺗﻌﻠﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
ﻟﺤﺮب اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ أﺧﺒﺎر وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت دورﻳﺔ واﺿﺤﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺴﺎد.

اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

ﻟﺴﻨﺎ ﺑﻜﻔﺮة
ﻛﻢ ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻮز أو
ً
اﻟﻔﻘﺮ أو اﻻﺣـﺘـﻴــﺎج ،ﻫــﻮ اﻟﻜﻔﺮ ﺣـﻘــﺎ ،وإﻻ
ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺤﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣــﻦ ﺗﻮﻧﺲ
ً
ﺣـﺘــﻰ ﺑ ـﻴــﺮوت ﻣـ ــﺮورا ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة؟ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟ ــﺬل أو رﺑـﻤــﺎ ﺣـﺘــﻰ ﻟﻮ
اﺳـﺘـﻄــﺎع ﻟــﻮﻫـﻠــﺔ ﻣـﺘــﺬرﻋــﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ أوﻻده ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺑﻴﻬﻢ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ
ﻓﻴﻜﺒﺮوا ﻟﻴﻜﺴﺮوا ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﻞ آﻻم اﻟﻜﻮن.
ﻳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮون أﻣ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،ﻳ ـ ـﺠـ ــﺮون
أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﺟــﺮا ،ﻳﺒﺘﺴﻤﻮن رﻏــﻢ اﻟﻮﺟﻊ،
وﻳﺴﻴﺮون ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻪ ذاك اﻟﺬي
اﺳﻤﻪ اﻷﻣﻞ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻄﺎردﻫﻢ أﺷﺒﺎح أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻘﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز ،أﻟﻴﺲ
ﻛﺬﻟﻚ؟ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺼﻮره ﺧﻴﺎرا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ّ
ﻳﺠﻤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻪ و"ﻗﺮﻓﻪ"
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﺘﺎزﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ "ﻛﺴﺎﻟﻰ"
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺮوا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ،أو
أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ،وﻫﺬه
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺰﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم أﺳﺮع
ﻣﻦ دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ ،ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن
اﻹﺑ ـ ــﺪاع واﻟـﻤـﺨـﻴـﻠــﺔ اﻟــﻮاﺳ ـﻌــﺔ واﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺗـﻤــﺮ ﺳــﻮا ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺮارﻫﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟ ــﺬﻛ ــﺎء اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ .ﻧ ـﺨــﺪع أﻧـﻔـﺴـﻨــﺎ إن
ﺗﻤﺎﺷﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﻮج ﻛﻬﺬا ،ﺑﻞ إﻧﻨﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﻮه أﺟﻴﺎﻻ ﻗﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺘﺼﻮر أن
ﻓﻘﺮﻫﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻵﺑ ــﺎء واﻷﻣ ـﻬــﺎت اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﻢ
ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪا أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺗﺒﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ
أﺷﺒﺎح اﻟﺠﻮع واﻟﻌﻮز.
ﻫﻮ زﻣﻦ اﻟﻼﻣﻨﻄﻖ ،ﻫﻮ زﻣﻦ أن ﻳﺒﻘﻰ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﻖ واﻟ ـﻔــﺎﺳــﺪ واﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺸــﻲ وورﻳ ــﺚ
اﻟـﻤــﺎل اﻟـﻤـﻠــﻮث أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻛــﻞ ﻫــﺆﻻء
ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺔ ا ﻟـﻘــﻮم ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻴﺮ
أوﺿــﺎع اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ،وﺗﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻘﻴﺮ
ﻟﻔﻘﺮه ،واﻟـﻜــﺎدح ﻟﻌﺮﻗﻪ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﺼﺎب
ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ذاك اﻟﻌﺮق وﻫﻮ راﺋﺤﺔ

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

اﻷرض اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺻ ـﻨ ـﻌــﺖ ﻛ ــﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷوﻃﺎن اﻟﻤﻤﺘﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻄﺒﻘﺎت
ﺗ ـﺤ ـﻜ ــﻢ وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻟ ــﻮﺛ ــﺖ اﻷرض
ﺑــﺮاﺋـﺤـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻨـﺘـﻨــﺔ ،ﻓﻐﻄﺘﻬﺎ ﺑـﻜــﻞ أﻧ ــﻮاع
اﻟﻌﻄﻮر ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﻗﺎرورة اﻟﻌﻄﺮ أﻏﻠﻰ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻨﻪ وﻳﺘﻜﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺎء ﻟﻌﻘﻮد
ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻳ ـﺤ ــﺮق ﻫ ــﻮ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻷﻧ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﻌــﻮه ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﺶ "اﻟﻤﺴﺘﻮر" ﻋﺒﺮ ﻋﺮﺑﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮل
ﺑـﻬــﺎ ﻟـﻴـﺒـﻴــﻊ اﻟ ـﺨ ـﻀــﺎر أو ذاك اﻟـ ــﺬي ﻳﻜﺪ
وﻳﻜﺪح ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط ﻣﺪرﺳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺄﺑﻨﺎء "اﻟﻘﺎدرﻳﻦ"
ﻟـﻴـﺸـﻜـﻠــﻮا ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻗــﺮاط ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ أن ﻳﻘﺘﺎت ﺑﺎﻟﻔﺘﺎت وﻳﻌﻴﺶ
ﻋﻠﻴﻪ ،أو أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ر ﺑـﻄــﺔ ﺧﺒﺰ أو ﻋﻠﺒﺔ
ﺳﺮدﻳﻦ ﺗﺮﻣﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﺣﺘﺮﻓﺖ
ً
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮي ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻋﺎدة ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻬﻨﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺪ
اﻟﺮﻣﻖ وﺗﻜﻔﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻗﻒ ذاك
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ أﻣـ ــﺎم ﺑ ــﺎب ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ أﺑ ـﻨــﺎﺋــﻪ ﻟﻢ
ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻹذﻻل ﻷ ﺑـﻨــﺎ ﺋــﻪ و ﻫ ــﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻋـﻴــﻮﻧـﻬــﻢ اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻣــﻊ ﻣـﺘـﺸــﻮﻗــﺔ ﻷن
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ــﻞ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل ،ﻃ ـﻔــﻞ أو ﻃﻔﻠﺔ
ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ وﻗﻠﻢ واﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻫﺬا
ً
اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻔﻘﺮاء
ﻫــﺬه اﻷوﻃ ــﺎن اﻟﻤﻨﻐﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺣﺘﻰ
اﻋـﺘـﻠــﺖ أﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮاﺗــﺐ ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ،وﺣـ ـﺘ ــﻰ أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻣﻬﺪدة ﺑﻬﺬه اﻵﻓﺔ أو ذاك اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺰﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر ذاك اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻵﺧﺮ أن ﻳﻘﺘﻞ أﺑﻨﺎءه ﺛﻢ ﻳﻨﻬﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻫﻮ
اﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺤﻤﻞ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ
اﻟــﺪاﺋــﻢ وﻫــﻮ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺴﻮ أو
ﻳﻄﻌﻢ أو ﻳﻌﻠﻢ أﺑـﻨــﺎء ه ،ﺗﺘﻜﺮر اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ

ﻓﺮﻳﺪ ﻓﻠﻴﺘﺰ*

اﻧﺴﺤﺎب ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺧﻄﻮة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻮﺿﻮح
رﻏﻢ ﺻﻴﺤﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
واﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،وﺑﺨﻼف ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ،ﺻﺎر واﺿﺤﺎ اﻟﻴﻮم أن ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ّ
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻣﻊ إﻳﺮان ﻟﻌﺎم  2015ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮة
ً
ً
ً
ﺻﺎﺋﺒﺔ وﻧﺠﺎﺣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا.
ّ
ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪم ﻣﻨﺘﻘﺪو ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ً
ً
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺠﺠﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،وﺧﺼﻮﺻﺎ رﻓﺾ
إﻳﺮان اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ دﺧﻮل ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻛــﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺎرﺷﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ذاﺗﻲ ﻣﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،وﻫﻨﺎك اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺳﺮي ُﻳﺠﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
اﻧﺘﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺪاع اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وأﺛﺎر اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮرات ﺗﻴﺪ ﻛﺮوز ،وﺗﻮم ﻛﻮﺗﻮن ،وﻣﺎرﻛﻮ روﺑﻴﻮ،
ودﻳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺮدو ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺪاع إﻳﺮان وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم  2017إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن.
ُ
ﺧــﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﻄﺮ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ ــﺬي ﻗ ـ ّـﺪم ﻗﺒﻞ أﻳ ــﺎم أﻣ ــﺎم ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،أﻓﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ
ً
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن إﻳﺮان ﺗﻠﺘﺰم ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻢ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ،وإﺧﻔﺎق إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ إدارة أوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻼل
وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة .وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ازدادت اﻷدﻟﺔ
ً
ﺑﺮوزا ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﺧﺪاع إﻳﺮان ،ﻓﺄﺧﺒﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ:
"رﻏﻢ ﺧﺮوﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ورﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻟﻨﺎ ﻣﻞء
ً
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﻠﺤﺔ
ﻧﻮوﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ".
ﺗﺸﻤﻞ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﺧــﺮى ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﺧﺪاع إﻳﺮان "اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻨﻮوي" اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ،
ُ
وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ،2018أن إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﺎم  2015ﻛﺬﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.
ﻓﺘﺸﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ أن إﻳﺮان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﺧﻤﺴﺔ رؤوس ﻧﻮوﻳﺔ
ً
ﺻﺎروﺧﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﺷﻴﺪت ّ
ﻣﺠﻤﻊ أﻧﻔﺎق ﺳﺮﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﺎرﺷﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮر ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ.
ﻓــﻲ  25ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﺗـﺤــﺪث ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﺮﻧـﺴـﻴــﻮن ﻋــﻦ اﺣـﺘـﻤــﺎل ﻓــﺮض
ً
ً
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ردا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺧﻴﺮا ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ
ً
ً
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻧﻮوﻳﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن دوﻻ أﺧﺮى
ّ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﻛﺸﻔﺖ إﻳــﺮان ﻋﻦ
ﺻﺎروﺧﻬﺎ اﻷﺣ ــﺪث ،ﺻــﺎروخ ﺣﻮﻳﺰة اﻟﺠﻮال اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣــﺪاه 1300
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻛﻠﻴﻮﻣﺘﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .ﻻ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ُ
ً
إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﺗﻜﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﺮان اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﺿﻌﻔﺖ أﻳﻀﺎ،
ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
أﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺪة ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ أن إﻳﺮان ﺑﺪأت
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وإﻧﺘﺎﺟﻪ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ً
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول إﻳﺮاﻧﻲ أﺧﻴﺮا أن إﻳﺮان ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %20إﻟﻰ ﻳﻮراﻧﻴﻮم  ،235وﻻ ﺷﻚ أن
ً
ً
ّ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ّ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺮ اﻟــﺬي ﺗﺸﻜﻠﻪ إﻳﺮان
ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻫﺪف إدارة
ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﻛﺒﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎل ﺧﻼل اﻷﻣﺪ
اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻻ أن إﻋﺎدة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﻣﺪ ،ﺳﺒﻖ أن أﺛﺒﺖ ﻧﺠﺎﺣﻪ وﺳﻴﻌﺰز ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻷﻣﻦ
ّ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .وﻳﺸﻜﻞ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻹﻋﻼم ،واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ،واﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،ورﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ،
ﻋﻤﻼ رﺋﺎﺳﻴﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ إﻳﺮان ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن أﻳﺪﻳﻨﺎ
ً
ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق أوﺑﺎﻣﺎ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﻴﻮﺑﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﻤﺔ.
* »ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل رﻳﻔﻴﻮ«

٩

زواﻳﺎ ورؤى

ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟ ــﺰواﻳ ــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺮ إﻟ ــﻰ آﺧ ــﺮ ذرة
ﻣ ـﻠــﺢ ،وﺗـﺒـﻘــﻰ اﻟ ـﺼ ــﻮر اﻟـﻤـﺘــﻼﺣـﻘــﺔ ﺣﺘﻰ
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤــﻰ أرض اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﻫ ـﻨــﺎك ﻛﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺮﻣــﺎن واﻟ ـﻌ ــﻮز اﻟـﻤـﺨـﺒــﺄﻳــﻦ ﺧﻠﻒ
ﺑﺎراﻓﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﺎدﻋﺔ ،ﻫﻨﺎك
أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻘﺪ
"رﻋﻴﻨﺎﻛﻢ" ﻓﻲ دوﻟﺔ "اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ" ﺣﺘﻰ ﺣﺎن
و ﻗــﺖ اﻟﻨﻀﺞ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ اﻵن اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺑ ـﺤــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة وﺣ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ ،ﻣـﻀـﺤـﻜــﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎرة ﻷن ﺑــﺎﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧ ــﺮ
أن ﻳــﺮﺳــﻞ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻼﺣـﻘــﺔ ،وﻳــﺆﻛــﺪ
ﻣ ــﺎذا ﻓﻌﻠﺘﻢ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺑــﻞ ﺑــﻼ ﻳـﻴــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻜــﺪﺳــﺖ أو رﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺴ ــﺮﺑ ــﺖ؟ وﻣــﺎ
ذﻧ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ إن ﻛ ـ ــﺎن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ
ﻃﺎﺋﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺆول وأﺳﻄﻮل ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﻔــﺎﺧــﺮة ،وﺷـﻘــﻖ وﺑـﻴــﻮت ﻓﻲ
ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﻌﻴﺪة؟ ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ ﻳﺸﻬﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ،ﻓﺎﺳﺄﻟﻮه ﻛﻢ دﻓﻊ اﻷﺛﻤﺎن
ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺴﻴﻄﻴﻦ
أو ﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ أو ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻــﺪﻗــﺖ أن ﺑــﺎﻟـﻌـﻠــﻢ ﻳ ـﺼــﻞ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن إﻟــﻰ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،وﻳﺤﻘﻖ أﺣﻼﻣﻪ وأﺣﻼم
أﺑﻨﺎﺋﻪ وﻟــﻢ ﺗﻌﺮف أن ﻓــﻲ أوﻃﺎﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻠﻢ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ إﻻ إذا ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻊ
ً
ﺧﺘﻢ ﺧﺎص ﺟﺪا؟!
ﻛﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﺤﺮق ﻧﻔﺴﻪ أﻣــﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ
ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﻧ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺔ ﻧ ـﺸ ــﺮات
أﺧ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺰﻳ ـﻔــﺔ ،وﺣ ـﻔ ــﻼت اﻟ ـﺘــﺮوﻳــﺞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺠ ــﻮﺟ ــﺔ ﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣـ ـﺠـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ
"اﻟـﻌـﺒـﻘــﺮﻳــﺔ" وﺣـﺘــﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺨﻠﺺ أو رﺑﻤﺎ ﻏﻮدو؟
وﻣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻮن أن اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﻻ ﻳﻌﻴﺶ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺎت ﺑﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ وﻋﺰة ،ﻣﻌﻪ
ﺣﻖ اﻟﻌﺒﻘﺮي زﻳﺎد اﻟﺮﺣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ردد
"أﻧﺎ ﻣﺶ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺲ اﻟﺠﻮع ﻛﺎﻓﺮ".
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق"
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

aeansari@qu.edu.qa
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إﻟﻰ  2ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2019ﺣﻀﺮه ﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺣﻮل "اﻟﻤﺮأة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ،وﺷﺎرك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء
واﻟﺰﻣﻴﻼت ﺑﺄوراق ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ :د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ،د .ﻣﻨﻰ اﻟﺒﺤﺮ ،د.
ﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﻴﻒ ،د .رﻳﻢ اﻟﻔﺮﻳﺎن ،اﻷﺳﺘﺎذة إﻳﻤﺎن اﻟﻤﺮﻫﻮن.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ:
ً
ً
ً
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻧﺠﺰ ﺗﻄﻮرا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
ً
ً
ً
وإﻋﻼﻣﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺸﻬﻮدا ،أوﻻ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺷــﺮاﻛــﺎت دوﻟـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات
ً
ً
ً
اﻟـﺼــﺎﻋــﺪة ،ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ،واﻟ ـﻤــﺮأة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟـﻴــﻮم ﺗ ــﺆدي دورا ﺑ ــﺎرزا ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗـﺸــﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﺗﻘﻠﺪت
ً
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮة ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ،وﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ دوﻟﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق
ً
ً
ً
اﻹﻧﺴﺎن وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،راﺑﻌﺎ ،وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻴﻮم ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻗﻴﺎدﻳﺎ
ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻠﻌﻮاﺻﻢ
ً
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ﺧﺎﻣﺴﺎ.
اﻟـﺘـﺴــﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ :ﻟـﻤــﺎذا ،وﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻻ ﺗﺰال ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺬات ،ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻤﻮارﻳﺚ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﻘﺼﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة
ودورﻫ ــﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟! وﻟـﻤــﺎذا ﻻ ﺗــﺰال اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ :اﻷﺣ ــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎه
اﻟـﻤــﺮأة؟! وﻟﻤﺎذا ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺟﺎﻣﺪة ،وﻟﻢ
ﺗــﻮاﻛــﺐ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ؟! وﻟـﻤــﺎذا
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﻴﺮة ﻟﻤﻮروﺛﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ
ً
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻻ ﺗــﺮى اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ ﻧ ــﺪا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘــﻮق واﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺎت؟!
وﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺰال ﻳﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﻮﻳﺔ وﺛﻘﻴﻠﺔ وﺣﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وإﻧﺼﺎﻓﻬﺎ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ،
ً
ً
أوﻻ ،وﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ؟! وﻣﺎ ﻣﺼﺎدر
ﻫﺬه اﻟﺮوح اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ؟ وﻟﻤﺎذا اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ؟ ﻫﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ،أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻤﻮروث اﻟﻤﻠﺘﺒﺲ
ﱢ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ(؟ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟــﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻐﻮص إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺬور اﻟﻌﻄﺐ اﻟﻌﻤﻴﻖ.
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ذﻛﻮري ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،واﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ ﻣﺘﺠﺬرة ﺛﻘﺎﻓﺔ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ،ورﻳﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺎﻟﺮﻳﻊ وﻋﻠﻴﻪ.
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺒﺮز ﻓــﻲ :ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺰوﺟــﺔ ﻣــﻦ ﻏـﻴــﺮ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻣـﻨــﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷوﻻدﻫ ـ ــﺎ ،واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ،
واﻟﻤﻴﺮاث ،واﻟﺸﻬﺎدة ،وﺣﺮﻣﺎن اﻷم اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ إذا ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ،
وزواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ،وﺣﻖ اﻟﻄﻼق.
ﻣﺎ ﺟﺬور ﻫﺬا اﻟﻤﻮروث؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻤﻮج ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ورواﺳﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ راﻓﺪﻳﻦ :اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺒﻼد
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ )اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ اﻵﺷﻮري( ،واﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮاﻧﻲ ،ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﻤﺰﻳﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ رؤﻳﺔ دوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،وأﻋﻠﻮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻋﺘﺒﺎره اﻟﺴﻴﺪ
ً
اﻟﻤﻄﺎع ،ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﻤﻬﻤﺶ
واﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻴﺘﻴﻢ ،واﻧﺘﺸﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ،وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻜﻦ
ً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃــﻮﻳــﻼ ،ﻷن اﻷرﺿ ـﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻵﻓــﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﻤﻮارﻳﺚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺰدرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ.
اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺳﺮة
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺤﺪدات :5
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺤﻘﻮق ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ً
ً
ﺧﺘﺎﻣﺎ :إذا ﻛﺎن ﻟﻲ أن أﻓﺨﺮ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻲ أﻓﺨﺮ ﺑﺼﻤﻮد ﻣﻨﺠﺰﻳﻦ
ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ  4ﻋﻘﻮد رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت :اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ً
ً
اﻟﺮﺳﻤﻲ ) 38ﻋﺎﻣﺎ( ،واﻟﻜﻴﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ) 40ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
اﻟﺬي أﺳﺴﻪ ﻣﺜﻘﻔﻮن ﺧﻠﻴﺠﻴﻮن ﻣﻬﻤﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻄﻮﻋﻲ ،ﻛﻢ ﺗﻤﻨﻴﺖ ﺣﻀﻮر اﻵﺑــﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻤﻦ
رﺣﻠﻮا ،وﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﻴﻦ ،ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺴﺎﺋﻲ
واﺳــﻊ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺗﻤﻨﻴﺖ دﻋﻮة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻬﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻀﺎﻟﻲ.
ﺳﻤﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﺣﻮم أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ ،وأﻟﻘﻰ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮاه ،وﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ.
وﻳـﺒـﻘــﻰ اﻟـﺸـﻜــﺮ ﻟـﻠــﺪﻛـﺘــﻮرة ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ اﻟـﺸــﺎﻣـﺴــﻲ ،ﻣــﺪﻳــﺮة اﻟـﻤـﺸــﺮوع،
واﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ،ورؤﺳﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت ،واﻷﺧﺖ ﻧﺠﺎح.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

ﻧﻮرﻳﻴﻞ روﺑﻴﻨﻲ*

ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وإن
ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻜﺮم ﻣﻌﺘﺪﻻ،
وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ
اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩
إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ ﻧﺸﺎط
اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٢٠

رﻏﻢ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ
ً
ﺗﺴﺎﻫﻼ

ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 2017أﺗﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت
أﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﺑﺨﻼف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ،
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻣﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻟﺤﺮوب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،وﻫـﺸــﺎﺷــﺔ اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،أدت
إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
ﻧﻬﺎﻳﺔ .2018
اﻟﺨﺒﺮ اﻟـﺴــﺎر ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم  2019ﻫــﻮ أن ﺧﻄﺮ اﻟﺮﻛﻮد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎر ﻓﻬﻮ
أﻧﻨﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ؛ ﻓﺴﻮف
ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
وإﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت.
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺎم ﺑﺪأ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة
)أﺳﻬﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰرة
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺘﺠﺪد،
وﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ،وأﻇﻬﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺒﺸﺮة ﺑﺎﺣﺘﻮاء
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻫﻨﺎك.
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺪوم ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ؟ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ِﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .اﻵن ﺗﺜﻤﻦ
اﻷﺳﻮاق وﻗﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﻜﻦ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻈﻞ ﻧﺸﻄﺔ وﻗﻮﻳﺔ ،وإذا ﺗﺴﺎرﻋﺖ اﻷﺟﻮر
ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻀﺨﻤﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻓﻮق  ،2%ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺨﺎوف
ﻣﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺪم
اﻷﺳــﻮاق وﻳــﺆدي إﻟﻰ إﺣﻜﺎم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫــﺬا ﺑﺪوره
ﺳﻴﺤﻴﻲ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،رﺑـﻤــﺎ ﻳﺜﺒﺖ
اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻘﺪي
واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ،ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺛﻘﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
واﻟﺮواﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ( .وإذا ﻋﺎدت اﻟﻤﺨﺎوف
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻷﺳﻮاق
ﺑﺸﺪة .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻣﻦ ﺷﺄن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ أن ﻳﺠﺪد
ﺛﻘﺔ اﻷﺳﻮاق.
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺗﺼﻌﻴﺪ
اﻟـﺼــﺮاع اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﻮق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺈن
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
راﺑﻌﺎ ،ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ،وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ أن
ﻧﺮى ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ أدﻧﻰ أو
ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳــﻮأ .ﺳــﻮف ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ -ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ -وﻋﻮاﻣﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أوﺳﻊ.
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "اﻟﺼﻌﺐ" ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳـﻠـﺒــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وإذا أﻗﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺮﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻲ
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮض اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ .وأﺧﻴﺮا ،ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﺸﻜﻜﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻫﺬا ﺑﺪوره ﺳﻴﻀﻴﻒ
إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺨﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ
ﻣﺎرﻳﻮ دراﺟﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﺔ
َ
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﺸﻴﺮ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺮب اﺳﺘﻨﺰاف ﺣﺰﺑﻴﺔ.
وﻗــﺪ ﻳ ــﺆدي -أو ﻻ ﻳ ــﺆدي -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﺨﺎص روﺑﺮت ﻣﻴﻮﻟﺮ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﻌﺰﻟﻪ ،وﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﻴﺘﺤﻮل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺐء ﻣﺎﻟﻲ ﺛﻘﻴﻞ،
ورﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﻨﻤﻮ.
ﺳــﺎدﺳــﺎ ،ﻻ ﺗــﺰال أﺳ ــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأﻣــﺎﻛــﻦ أﺧ ــﺮى ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓـﻴــﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻴﺮ ،وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺟﻮر ،ﻓﻘﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﺿﻌﻒ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ .ﻣــﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن
ﻻﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ،
وﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ ﺧﻮض اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺳﻮاق.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺑـ ِـﻔـﻌــﻞ وﻓ ــﺮة ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوض ،ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻣﻦ
اﻟـﺼـﺨــﺮ اﻟــﺰﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،واﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ )ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ( ،وﻓﺸﻞ دول اﻷوﺑﻚ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﺒﺘﺮول( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ،ورﻏﻢ أن
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ

إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷﺳــﻮاق ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ
)ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أواﺋﻞ .(2016
أﺧﻴﺮا ،ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ،
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أو
اﻟﺼﻴﻦ ،وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن
ﻳﺘﺒﻌﻪ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ،
واﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وزﻳﺎدة ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر ،واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺤــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺨﻴﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎﻫﻼ،
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ،
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ،وﺑﻨﻚ
إﻧﻜﻠﺘﺮا ،وﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﺑﻨﻮك أﺧــﺮى .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺗﺒﻨﻲ
أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ
أن اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺤﺪودا.
وﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ
َ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓــﺈن اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ِ
وﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺎدة.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺮﻳﻤﺎ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻜﺮم ﻣﻌﺘﺪﻻ،
وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
أﻋﻼه ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
* اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ روﺑﻴﻨﻲ ﻣﺎﻛﺮو
أﺳﻮﺷﻴﺘﺲ ،وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺘﻴﺮن ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ »اﻟﺼﻌﺐ«
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
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 ٥٣٧ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ أرﺑﺎح »اﻷﻫﻠﻲ  -ﻣﺼﺮ« ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ٪٦٢
ﻣﻌﺮﻓﻲ :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﻮﻳﺔ وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
اﻟﺴﻼوي :ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﻮرﻧﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ وﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ً
ﺣﻘﻖ »اﻷﻫﻠﻲ  -ﻣﺼﺮ« أرﺑﺎﺣﺎ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ٧٣٥ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤٤ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥١١ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٧

ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أداﺋﻪ اﻟﻘﻮي وﺗﻤﻴﺰه
ﻣﻨﺬ دﺧ ــﻮل اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ،ﺣـﻘــﻖ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  62ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻــﺎﻓــﻲ
اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎح ﺑ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم .2018
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ
ﺟ ـ ــﺪوى وﻧ ـﺠ ــﺎح اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻬـﺠـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻷرﺑ ــﺎح 537
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2018
ً
ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺣـ ـﻘ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ أرﺑ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ
ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  735ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺟ ـﻨ ـﻴــﻪ ﺧ ـ ــﻼل ﻋ ـ ــﺎم  ،2018ﻣـﻤــﺎ
ﻳ ـﻌ ـﻜــﺲ زﻳـ ـ ــﺎدة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  44ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  511ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
وارﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻊ إﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ وداﺋـ ـ ـ ــﻊ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 36
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  24ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  17.6ﻣﻠﻴﺎرا
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺑﻠﻎ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  45ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻌﺎم  2018ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  16ﻣﻠﻴﺎرا.

ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ  2.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ  78.76ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻇــﻞ ﻣـﻌــﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﻟ ـﻤــﺎل ﻗــﻮﻳــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14.66ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

ﻧﺠﺎح ﻣﺘﻤﻴﺰ
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺻـ ـ ــﺮح رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟﺒﻨﻚ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻗﺎﺋﻼّ :
"ﺗﻮج
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – ﻣﺼﺮ
ً
ً
أداءه ﻟﻌﺎم  2018ﻣﺤﺮزا ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح
ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ وﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮق .ﻛـﻤــﺎ
ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ وواﺻ ـ ــﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ .وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺘﻘﺪم
ﻓ ــﻲ أداﺋ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻧـ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺟــﺎﺋــﺰة
ً
"اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳﺮع ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة "اﻟﺒﻨﻚ

اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرا ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮ" ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم .وﻣــﺎزاﻟــﺖ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﻮﻳﺔ،
وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ".
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻼوي" ،ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻣــﻦ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أداء ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم
 2018اﻧﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤــﻮ ﺟ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻨــﺎ
وﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ
ﻣــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣــﻊ اﺧـﺘـﻴــﺎراﺗـﻬــﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣ ـﻠ ــﻮل ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻟـﺠـﻌــﻞ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎ أﻛﺜﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻣﻼءﻣﺔ.

إﻧﺠﺎزات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫــﺪﻓ ـﻨــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺳﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن

ً
ً
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻋــﻼﻗ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ ﻧ ـﻄ ــﺎق وﺟ ــﻮدﻧ ــﺎ ﻓﻲ
ﻣـﺼــﺮ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ دﻋ ــﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻛـ ــﻮادرﻧـ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ واﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء
ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻨﺎ
إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮي
ودﻋ ــﻢ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﺒــﻼد ﺑــﺪورﻧــﺎ
ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ً
و ﺗـﻤــﺎ ﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻗ ــﺎم اﻟﺒﻨﻚ
ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﺷـ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺮة
واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻄﻂ
ﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑــﻮﺳــﻂ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق وﺟ ــﻮده اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻴﺮﻓﻊ

ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ً
ﻋﺪد ﻓﺮوﻋﻪ إﻟﻰ  57ﻓﺮﻋﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2021ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ
ﺣـ ــﺪﻳ ـ ـﺜـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺒ ـ ـﺴ ـ ـﻄـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸﻓ ـ ــﺮاد
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت .وﺳ ـﻴ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﻫ ــﺬا

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»إﻳﻔﺎ« ﺧﺎرج ﺳﺠﻼت »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ
إﻟﻰ »ﻗﺎﺑﻀﺔ«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )إﻳﻔﺎ( إن ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻄﺒﻬﺎ
ً
ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﻮﻟﻬﺎ
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ.

ً
»ﻓﺠﻴﺮة أ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا

ﺑﻠﻐﺖ أرﺑ ــﺎح ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻔﺠﻴﺮة  1.12ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺑﻮاﻗﻊ  3ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.04ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  8ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻﻰ
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

ً
ّ
»ﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ« ﺗﻮزع  ٪٧٠ﻧﻘﺪا

ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ )ﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ(
ً
ً
أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرﻫﺎ  11.79ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  121.56ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.01ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ 103.17
ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2017وأوﺻ ــﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗ ـﻬــﺎ
ً
ﺑﺘﻮزﻳﻊ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

»ﺑﺮﻗﺎن« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮ
أﻓﺎد ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺸﺮ.

ً
»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﻘﺪم ﺑﻼﻏﺎ
إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل إﺑﻼغ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ -إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺑﺘـﺎرﻳﺦ  7اﻟﺠﺎري ﻋﻦ
ﺷﺒﻬﺔ وﻗــﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺎدة ) (3ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗـ ــﻢ ) (63ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2015ﺑ ـﺸ ــﺄن "ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت" ،وذﻟ ــﻚ ﻟﻘﻴﺎم
ﱠ
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪه ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
) (INSTAGRAMﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻢ واﻟﺸﻌﺎر
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣــﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ــﻮاردة ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ
) (12ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

»اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺗﺸﺘﺮي ١.٥٢
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻗ ـﻴ ــﺎم ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺮاء  1.52ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﺮ
اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وأوﺿـﺤــﺖ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺸــﺮاء ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر  278و 279و 280ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ.

»ورﺑﺔ« ﻳﺸﺘﺮي ﺣﺼﺔ  ٪٧٥.٧ﻓﻲ »ﻛﻤﻴﻔﻚ« ﺑـ  ١٠.٢٢ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﺑ ــﺮم ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺷﺮﻛﺘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
)اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ(؛ ﺑﺸﺄن ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﻬﻤﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ "ﻛﻤﻴﻔﻚ".
وﻗــﺎل "ورﺑ ــﺔ" إن اﻟﺤﺼﺺ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﺒﻠﻎ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  75.72ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ "ﻛﻤﻴﻔﻚ"،
وﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  196.35ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ُ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  10.22ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮاء ﺗﺨﻀﻊ
ً
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم
ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺗﻄﻮرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪث
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

ً
»ﻣﺒﺮد« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻧﻘﺪا و ٪٥ﻣﻨﺤﺔ

ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺒــﺮد اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ إﻧ ـﻬــﺎ ﺣﻘﻘﺖ
أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  1.66ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺑــﻮاﻗــﻊ
 10.3ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أر ﺑــﺎ ﺣــﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.84ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 11.27
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋــﺎم .2017
وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑــﺎح ﺑﻮاﻗﻊ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا و 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ
أداء ﻋﺎم .2018

وﻓ ــﻲ إﻳ ـﻀــﺎح ُﻣـﺴـﺘـﻘــﻞ ّﻟـ ـ "اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ"
)اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( ،ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إﻧﻪ وﻗﻊ وﺷﺮﻛﺘﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ( اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ
"ورﺑـ ــﺔ" ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ﻓــﻲ "ﻛﻤﻴﻔﻚ"
ً
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  52.065ﻓﻠﺴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﻠﻦ "اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ" )اﻟﻜﻮﻳﺖ(،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ُﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻣﺲ ،إن
ُ
ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ "ﻛﻤﻴﻔﻚ" ،ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻴﻊ ،ﺗﻘﺪر ﺑﻌﺪد
 130.72ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺜﻞ  50.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎل اﻷﺧﻴﺮة.
وأوﻗﻔﺖ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ
ً
"ﻛـﻤـﻴـﻔــﻚ" ﻣ ــﺪة ﺳــﺎﻋــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤــﻮاد
) (-12 1 3-ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ــﻊ "اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ".

ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺪف »اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ«
ﻓﻲ »اﻷوﻟﻰ« إﻟﻰ ﺗﺨﺎرج
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺗﻐﻴﺮ
ﻫﺪف اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ "ﺗﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ
ﻓــﻲ "اﻷوﻟ ـ ــﻰ" ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.47ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ -ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ -وﺑﻌﺪد أﺳﻬﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  35.62ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻼوي

ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺮوض وﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺳﺮﻋﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﺎت

اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ
أﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاف اﻵﻟ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ً
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ :ﻋﻮدة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري
•

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ إن ﻫﻨﺎك اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري،
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻤﺖ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﻣﻌﻴﺎر  "9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔifrs "9" ،
 ،financial Instrumentsاﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟــﺪوﻟــﻲ  9ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻲ  2017و ،2018ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر
" "9ﻣﻊ اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،أو وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑ ـﺸــﺄن ﻗــﻮاﻋــﺪ وأﺳ ــﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻬﻤﺎ أﻛﺒﺮ.
وذﻛــﺮت أن ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺿﻄﺮت اﻟــﻰ إﻳﻘﺎف ﻧﺸﺎط
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ  ،9ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ً
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ " "9ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ وأﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ.
واﺿﺎﻓﺖ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺗﻤﺖ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ " ،"9إذ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻹﻳــﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻬﻤﺎ أﻛﺒﺮ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
وﻳـﺤــﺮص ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﺪث وأﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  17.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪودة
ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ...ارﺗﻔﺎع »اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﺨﻠﻴﺞ« وﺗﺮاﺟﻊ »ﺑﻴﺘﻚ« و»اﻟﺪوﻟﻲ«
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗﻔﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻋﻠﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣـﺤــﺪود ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣ ــﺲ ،إذ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 5.35ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5204.99ﻧﻘﺎط وﺳﻂ
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  17.1ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  98.5ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
 3836ﺻﻔﻘﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.05ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻫﻲ  2.66ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5442.18ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14.3ﻣـﻠـﻴــﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  38.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ 1894
ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.23ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي  11.03ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  2.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  59.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  1942ﺻﻔﻘﺔ.

ﻫﺪوء ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
ﺳـﺠـﻠــﺖ ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧـ ــﻼل أوﻟ ــﻰ
ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫﺪوءا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﻮاق ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي
ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أﺳﻬﻢ ﻛﺘﻠﺔ
أﻋﻴﺎن اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗــﺪاوﻻﺗ ـﻬــﺎ اﻻﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن ﻫﻨﺎك
ﺗﺪاوﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻴﺘﻚ واﻟﺪوﻟﻲ،
وﺗﻨﺎوﺑﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟــﻮن اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺬي ﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺤﺪود،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض واﺿﺢ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻨﺸﺎط ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ

دون  100ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﺎء أداء ﺗــﺪاوﻻت ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اوﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬا اﻻﺳﺒﻮع ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻮاق
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺎ دار ﺣـ ــﻮل ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﻛ ــﺎن
اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻓـﻘــﻂ ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻣـﺴـﻘــﻂ،
وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻮل
 62دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑــﺮﻧــﺖ وﺗ ــﺪاول ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﺑﺤﺪود
 53.5دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻻﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻣ ـ ــﺲ ،إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺗ ـﺴ ـﻌــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫــﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑـ  21.8ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ 11.4
ﻧﻘﻄﺔ وﻣــﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  11.2ﻧﻘﻄﺔ وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ـ  6.7ﻧـﻘــﺎط ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑ ـ  4.3ﻧـﻘــﺎط ،واﺗـﺼــﺎﻻت ﺑ ـ 2.5
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻨﻮك وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.64ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  0.36ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮا
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  21.9ﻧﻘﻄﺔ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺑـ  4.2ﻧﻘﺎط ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،إذ
ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.24
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑ ـﺘــﺪاول  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺘﺪاول  1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺪاول  1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  688أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.41
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺪاوﻻت » «otcﺗﺘﺠﺎوز ٦٠
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻧﻈﺎم )ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺼﺔ(
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑ ـ ـ " "otcﺧـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻳ ــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻓﻲ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ  512.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻤﻮازي دوت ﻛﻮم"،
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺪاول  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 60.17أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر )ﻧـﺤــﻮ  198.5أﻟــﻒ دوﻻر( ﻓﻲ
 36ﺻﻔﻘﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ
أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،إذ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت  773.8أﻟﻒ
ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  43.5أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  143.5أﻟﻒ
دوﻻر( ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ  28ﺻﻔﻘﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺠﻠﺖ
أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ،إذ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺪاوﻻت
 4.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ  16.5أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
 54.45أﻟﻒ دوﻻر( ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ  8ﺻﻔﻘﺎت.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ
ﺳﻬﻢ اﺑ ـﻴــﺎر ،إذ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  13.1ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول  12.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﺑﺘﺪاول  5.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول  4.8ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  4.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻻﻛ ـﺜــﺮ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﺳﻬﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﻣـﻴـﻨــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺛــﻢ ﺳـﻬــﻢ ا ﻟـﻌـﻘــﺎر ﻳــﺔ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ

ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  6.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺳ ـﻬــﻢ ورﺑـ ــﺔ ت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ،
ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺪن ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اوﻟــﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وأﺣﻠﻨﺎ ﺿﺮﻳﺒﺘﻲ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«
ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺠﺮف إن
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻫﻮ »داﺋﻤﺎ
اﻟﺴﺆال اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻊ
ﻧﻈﺮاﺋﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب،
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت؛ ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟ ﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ أن أﻛﻮن واﺿﺤﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ
ﻋﻨﺪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل،
ﺑﺎﻟﻘﻮل إن أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻷي
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻖ اﻷﻃﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

أ ﻛـ ـ ــﺪ وز ﻳـ ـ ـ ــﺮ ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ د .ﻧ ــﺎ ﻳ ــﻒ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺠـ ــﺮف ،أﻧـ ـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎل وﺟـ ــﻮد
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳـﻨـﻈــﻢ اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
"ﻓـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﺣـ ــﺎﻟـ ــﻪ ﻛ ـ ـﺤـ ــﺎل ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ا ﻟـﻘــﻮا ﻧـﻴــﻦ ،ﻻ ﻳـﻘــﺮ إﻻ ﺑـﻌــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ووﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻲ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ "ﻛﻮﻧﺎ"،
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺶ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﺑــﺎ ﻟــﺪول ا ﻟـﻌــﺮ ﺑـﻴــﺔ،
اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ.
و ﻗ ـ ـ ــﺎل ا ﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف إن ﻣ ــﻮ ﺿ ــﻮع
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـ ــﺐ ،ﻫـ ــﻮ "داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺆال
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎﺿـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻊ
ﻧ ـﻈ ــﺮاﺋ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟـ ـﻌ ــﺮب،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺴ ــﺄﻟ ــﻮﻧ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت؛ ﻣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ؟ ﻟـﻜــﻦ ﻳﺠﺐ
أن أ ﻛ ــﻮن وا ﺿ ـﺤ ــﺎ و ﺻــﺮ ﻳ ـﺤــﺎ ﻋﻨﺪ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ،ﺑﺎﻟﻘﻮل
إن أي ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻷي ﺿ ــﺮ ﻳ ـﺒ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن
ووﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ
ﻧـﻈــﺎم دﺳ ـﺘــﻮري ﻳـﺠــﺐ أن ُﻳـﺤـﺘــﺮم،
واﻟ ـﻤــﺎدة  134ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﺗﻨﺺ
ﻋ ـﻠــﻰ أ ﻧ ــﻪ ﻻ ﺿ ــﺮا ﺋ ــﺐ إﻻ ﺑ ـﻘــﺎ ﻧــﻮن،
و ﺑــﺎ ﻟـﺘــﺎ ﻟــﻲ أي ﺿــﺮ ﻳـﺒــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗ ـﻄ ـﺒــﻖ إذا ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻗ ــﺎ ﻧ ــﻮن
ﻳﻌﻄﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر،
ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺼ ــﺪر إﻻ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻣﺠﻠﺲ اﻷ ﻣــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2016
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ".

ﻧﺤﻦ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ
اﺳﺘﻌﺠﻠﻨﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
وأ ﻛـ ـ ــﺪ أن "أي ﺣ ــﺪ ﻳ ــﺚ اﻵن ﻋــﻦ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻫــﺬا ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻷن
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ ﺻـ ــﺪور
ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأؤﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻻ
ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن".
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف إﻟـ ــﻰ أن ﻫــﺬا
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻷ ﻣــﺮ ﺗــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻠﻘﺎء ات اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ
اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﻴــﻦ" ،ﻷن ﻫ ــﺬه إﺟـ ــﺮاء ات
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎوزﻫﺎ،
ُ
ُ
وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮم وأن ﺗﺘﺒﻊ".
وﺑ ـﺸــﺄن أي ﻧ ــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺠﺮف إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈرﺳﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ إ ﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻦ ﻛـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﺳﺘﻌﺠﻠﻨﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻓ ـﻘ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﻎ وﻣ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺎزﻳ ــﺔ،
و ﻧـﺤــﻦ ﺟــﺎ ﻫــﺰون ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻹﺧﻮة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺘﻰ
ﻣــﺎ ﺣــﻞ دورﻫـ ــﺎ ﻓــﻲ ﺟ ــﺪول أﻋـﻤــﺎل
اﻟﻤﺠﻠﺲ".
وﺑـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮع ﻣــﻦ
اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ،ﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ إن
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ُ"ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪا ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎ" ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ
أن وزارة ا ﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﺗ ــﺮ ﺻ ــﺪ اﻵ ﺛ ــﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك
ﻫﺬه اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ "وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬه
ا ﻟ ـﻀــﺮ ﻳ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻴــﺲ ﻫــﺪ ﻓ ـﻬــﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ
إﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـﻘ ــﺪر ﻣـ ــﺎ ﻫــﻲ
ﻣ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ".
و ﻋـ ــﻦ ا ﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ا ﻟـ ـﺒ ــﺎب اﻷول؛
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ وﺑﺎب اﻟﺪﻋﻮم،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ  71ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻠﺰﻳﺎدة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃ ـ ــﺮأت ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷﺑـ ـ ــﻮاب،
ﻗــﺎل وز ﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إ ﻧــﻪ ﺑﺨﺼﻮص
ﺑــﺎب اﻟــﺮواﺗــﺐ "ﻓـﻬــﺬا ﺣــﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ
ﻟـﻠـﻤــﻮﻇــﻒ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺨﻔﺾ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻫﺬه اﻷﺑﻮاب".
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣـ ـﺴ ــﺄ ﻟ ــﺔ ا ﻟـ ــﺰ ﻳـ ــﺎدة
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـ ـ ــﺮواﺗ ـ ـ ـ ــﺐ واﻟ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮم
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "و ﻧـﺤــﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠــﻖ
ا ﻟـﺒــﺪ ﻳــﻞ اﻻ ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠــﻲ ،ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﻼﻻت ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺮواﺗ ـ ــﺐ،

اﻟﺤﺠﺮف أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﻬﺎﺷﻞ )ﻛﻮﻧﺎ(
و ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـ ــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠـﻬــﺎ
اﻟﻤﺮﺟﻮة".

اﻟﺪﻋﻮم
وﺑـﺨـﺼــﻮص ﺑــﺎب اﻟــﺪﻋــﻮم ،ﻗــﺎل
اﻟﺤﺠﺮف أن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ ،وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ا ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮل إن ا ﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎب اﻷول و ﺑـ ـ ــﺎب
ا ﻟــﺪ ﻋــﻮم ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف ،أﻧ ــﻪ رﻏ ــﻢ ذﻟــﻚ،
ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ اﻟـﺤـﻔــﺎظ
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒــﺔ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧ ـﻔــﺎق
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ "وأن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎم
ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺿـ ــﻲ ،وأ ﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ أن اﻹ ﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ذا ﻗﻴﻤﺔ
ﻣ ـﻀــﺎﻓــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ،
و ﻳ ـ ـﺠـ ــﺐ أن ﻧـ ـﺤ ــﺎ ﻓ ــﻆ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد".
وﻗ ـ ــﺎل إن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣــﺆﻣ ـﻨــﺔ ﺑــﺄن

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،
وﺗـﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠــﻰ دﻳـﻤــﻮﻣــﺔ ﻣــﻮاردﻫــﺎ
واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إ ﻟــﻰ أ ﻧــﻪ "ﺗﻢ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺪى اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرب اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺠﺎرب
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ".
وأﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻓ ــﺮص اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد ،واﻟ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـﺒــﻂ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة
وﻟﻔﺖ إ ﻟــﻰ أن ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺼﻨﺪوق
ﱠ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﻏﺎرد ﺳﻠﻄﺖ،
ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻟ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﺪى ،اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫـ ــﺬه
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت" ،وﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺒــﻊ ﻧ ـﺤــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻧ ـ ـﺒـ ــﺬل ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮدا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻨــﺎه اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ

ﻟ ـﻀ ـﺒــﻂ اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق واﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت،
وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع ا ﻟـﺨــﺎص ﻓﻲ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،وأﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أن
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺤــﻮذ ﻋـﻠــﻰ
اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ" .وأوﺿﺢ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﻼن
ﻣـﻴــﺰا ﻧـﻴـﺘـﻬــﺎ ) (٢٠٢٠/٢٠١٩اﻟﺸﻬﺮ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،وﺗـ ـ ــﻢ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ
ا ﻟ ـﻤ ـﺼــﺮو ﻓــﺎت ا ﻟ ـﺤ ـﻜــﻮ ﻣ ـﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ "ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 30.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر د ﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 100ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر( ،واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺧﻔﻀﻬﺎ إ ﻟــﻰ
 22.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )  74ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر( ،و ﻫ ـ ـ ــﺬا ا ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﺾ ﺟ ــﺎء
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ وﺟ ـ ـ ــﻮد ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﺗ ـﻘ ــﻮم
ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ".
و ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻻ ﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎض،
و ﻗ ـ ــﺪره  8ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات د ﻳـ ـﻨ ــﺎر )26.3
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ،ﻳــﺆ ﻛــﺪ ﺟــﺪ ﻳــﺔ وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت،
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة أن ﺗ ـﻜــﻮن
ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون

اﻟـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻊ ﻛـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻋ ـ ـ ــﻦ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـ ـﻠ ــﺪول اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف
إن وزارة ا ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ ﺣــﺮ ﻳ ـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ،
ﻟ ـ ــﻼﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎك ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ،
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪول
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺘــﺮول ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻻ ﺧ ـﺘــﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
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● اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ...وﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺣﺘﻰ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
● اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم
 XBRLﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎت
وإﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ
ﺷﻬﺮي أﺑﺮﻳﻞ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.

ﺳﻴﻮﻓﺮ %80
ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
اﻟﺸﺮﻛﺎت
وﻳﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ

أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﺳـ ــﻮاق
ﻓ ــﻲ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،رﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﻧﻈﺎم اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﺜﻨﻰ
اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،إﻃ ــﻼق اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ .XBRL
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻴــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
واﻟﺘـﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ،ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﻄﻮة ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻛﻜﻞ،
وﺳﺘﻮﺣﺪ ﻟﻐﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،وﺗ ـﺘ ـﻴــﺢ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺑ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ دﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺺ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
وإﻓـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ
ﺷﻬﺮي أﺑﺮﻳﻞ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ ،إن
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 70
و 80ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻮﺟــﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻓـﺼــﺎﺣــﺎت
وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺠﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻨﺐ ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﻟـﻐــﺔ وﻷﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﺪﺛﺔ ودﻗﻴﻘﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ،ﻓـ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻋ ـﻘــﺪ أﻣ ــﺲ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
إﻃــﻼق اﻟﻨﻈﺎم ،أن اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح
واﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ أن أﻃـﻠـﻘــﺖ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ أﻣــﺲ،
ﻧ ـﻈــﺎﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟــﻺﻓ ـﺼــﺎﺣــﺎت
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﻟـﻐــﺔ اﻟ ـ
» - XBRLﻧﻈﺎم إﻓﺼﺎح .iFSAH -
اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ )ﻳﻤﻴﻦ( واﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ أن اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ،ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎدﻳـ ــﻖ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر،
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ ،اﻷﻓ ـ ـ ـ ــﺮاد
واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت »اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ« ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﺮاﻗﺒﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ،اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ
اﻷﺧﺮى ،وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
أﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪدة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻈــﺎم،
ﻓ ـﺘ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ
وﻓﻖ اﻵﺗﻲ:
• ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح خ ــاص ــة
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )Financials
(Reporting Domain
• ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح خ ــاص ــة
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
) Anti-Money Laundering
(Reporting Domain
• ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح خ ــاص ــة
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )General

(Assembly Reporting Domain
• ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح خ ــاص ــة
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ )Corporate
Governance Reporting
(Domain
• ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــة إفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح خ ــاص ــة
ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺴﻮق )Disclosures
(Reporting Domain
وأﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺒﻘﺖ ﻣﻮﻋﺪ
إﻃﻼق اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻬﺬا
ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ٍ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ،وﻓﻖ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
ﻣﺮن وﺑﻼ
ٍ
رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟﺰاﻣﻲ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﺴ ــﻢ ﺑـ ـ ــﺪورﻫـ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﻋــﺪة ،ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻃــﻼق ﺑـﻮاﺑﺔ
اﻹﻓـﺼـ ــﺎح اﻟﺨـﺎﺻﺔ ﺑ ـ »اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺑﺔ اﻹﻓﺼﺎح
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـ ـ »ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏ ـﺴ ــﻞ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال« ﻛ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ أوﻟ ــﻰ

ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻮاﺑﺎت
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
).(2018 /12 /31
وﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼق ﺑﻮاﺑﺎت اﻹﻓﺼﺎح
اﻷﺧ ــﺮى ﻓ ــﻮر اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﻂ ﻣـ ـ ــﻊ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ــﺮى،
وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
وﻣ ــﺰاﻳ ــﺎه وآﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻌــﻪ،
إذ ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
وﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،اﻟﺘﻘﺪم
ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻋﺒﺮ ﺑــﻮاﺑــﺎﺗــﻪ اﻟـﻤـﺤــﺪدة )ﺑـﺼــﻮرة
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ
ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻹﻓ ـﺼــﺎﺣــﺎت واﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ
ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺮق اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬــﺎ ﻗـﺒــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻫــﺬا

اﻟﺮﺷﻮد :إﻧﺠﺎزات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﺳﺠﻼت
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺰاﻧﺔ

ّ
اﻟﻨﻈﺎم ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻬﻢ ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣـ ــﻊ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎمُ ،
وﻳـ ـ َـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻦ إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز أي
ﻋﻘﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ.

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
أﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟﺰاﻣﻲ،
ﻓـﺴـﺘـﺸـﻬــﺪ إﻳ ـﻘ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑـﻄــﺮق
اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮل
ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﻈــﺎم اﻹﻓـﺼــﺎح
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﻟ ـﻐــﺔ اﻟ ـ
) XBRLإﻓﺼﺎح  ،(iFSAHﻟﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟـﻴــﺔ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح
ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ دﺧــﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﺗـﻜـﻤــﻦ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ﻓــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺎره أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ــﺬﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﻣـﻜـﺘــﺐ
إرﻧ ـ ـﺴـ ــﺖ وﻳـ ــﻮﻧـ ــﻎ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرات
وﺷــﺮﻛــﺔ أﻳــﺮس ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪودة ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮرة
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣــﺪ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻹرﺳﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،وﻳﺴﻬﻢ
ﻓــﻲ زﻳــﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘــﻮل إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﺣــﺎﺳ ـﻤــﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋــﺪد ﻣــﻦ أﻫ ــﺪاف اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎ اﺗ ـﺼــﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﺒــﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻓــﻲ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ،إذ
ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻵﻟ ـ ــﻲ ﻓــﺎﺋــﻖ
اﻟ ـﺤــﺪاﺛــﺔ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻹﻓ ـﺼــﺎﺣــﺎت
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ ،وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﺷﻜﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ
اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ وﻓ ــﻖ
ﻟﻐﺔ اﻟ ـ  ،XBRLاﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻀﻤﻦ
دﻗــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎﺣـ ــﺎت
وﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ،ﺳـﻴـﺘـﻴــﺢ ﻫــﺬا

اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺑـﻴــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
واﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ )ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت وأﻓـ ـ ــﺮاد
وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ وﺟـﻬــﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ
أﺧﺮى(.
وﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺪر اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻹﻓ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎح اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻟ ـ ـﻐـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ XBRL
(Extensible Business Reporting
 ،(Languageوﻫــﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ
رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮﻧ ــﺔ )ﻗ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﺳــﻊ(
ً
ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺧ ـﺼ ـﻴ ـﺼــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ
اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح وﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺎت وأﻃ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ( ،أﻣ ــﺎ اﻟـﻤـﻌـﻴــﺎرﻳــﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ ،ﻓـﺘــﺮﺟــﻊ
ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
وﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ـﺤ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠــﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ ـ  XBRLاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑــﻮﺿــﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻠﻐﺔ
اﻟ ـ ـ ـ  ،XBRLوﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻋ ـ ــﺪاد
وإﺻﺪار اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت واﻟﻤﺤﺪدات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻫــﺬا ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺪف اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء
وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة »اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻷﻓﻀﻞ
 ١٠ﻣﻨﺸﺂت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺎم «٢٠١٨

»اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺻﺪارات  IILMﻟﻌﺎم «٢٠١٨
ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـﻴــﺖ
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ )ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ( ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب
اﻟــﺮﺷــﻮد ،إن ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻨ ــﺎﺑ ــﺾ ﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻟـ ـ ــﺪوره ﻓــﻲ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،وﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻮال
اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻧـﻤــﻮ أﺻ ــﻮﻟ ــﻪ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ ادارة اﻷﺻ ـ ــﻮل واﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮم ،ودراﺳـ ــﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑــﺎح ،وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﻨﻮات
اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق.
وأﻛﺪ اﻟﺮﺷﻮد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن »اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﺗ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑـ ــﺪراﺳـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺛ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ،وﻋ ـﻠــﻰ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ،واﻟﻮداﺋﻊ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺼﻜﻮك،
وﻣ ــﻮاء ﻣ ــﺔ اﻷدوات اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »إدارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻟ ــﻪ ﻣـ ـﺼ ــﺪات ﻣﺘﻴﻨﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻊ إدارة ﻗﺼﻮى ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت،
وﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ«.

رﻳﺎدة وﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺿ ـﻴ ـﻔــﺖ اﻟــﻰ
ﺳﺠﻼت اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺰاﻧﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﺼ ـﻜــﻮك اﻟ ــﺬي وﺻ ــﻞ اﻟ ــﻰ 10.680

ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2018ﻣـﻤــﺎ رﺳــﺦ
رﻳــﺎدة اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺼﻜﻮك
ﻛـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪاول رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ وﺻـ ــﺎﻧـ ــﻊ ﺳ ـ ــﻮق ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻹﺻﺪارات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
» IILMﻟﺴﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻷوﻟـﻴــﺔ« ،ﺿﻤﻦ 11
ﺑـﻨـﻜــﺎ وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻻﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺪره
ﺗﺼﻨﻴﻒ إﺻﺪارات اﻟﺴﻮق اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟـ  IILMاﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ  8.11ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺿﻤﻦ  15إﺻﺪارا.
وﺑﻴﻦ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن
اﻟﺒﻨﻚ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻳﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
 May Bankﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻨﻚ
اﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻷول ﻓــﻲ ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ،وﺑـﻨــﻚ ﺳﺘﺎﻧﺪرد
ﺗﺸﺎرﺗﺮد راﺑﻌﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك،
وﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ودوره اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ رﻳﺎدة »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﺳﻮق
ً
ً
اﻟﺼﻜﻮك ،اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺤﻘﻖ اﻧﺘﺸﺎرا ﻛﺒﻴﺮا
ً
ً
ً
وﺗـ ـﻄ ــﻮرا ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮﻇــﺎ ،ﻟـﻴـﻐـﻄــﻲ أﺳ ــﻮاﻗ ــﺎ ﻣﻦ
ً
ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ،وﻳـﺤـﻔــﺰ ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول.

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻳ ـﻘــﻮم ﺑ ــﺪوره

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ
ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﺟـ ـ ـ ــﺮى اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري
اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
»ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ـﻤ ــﺔ« ،ﺿـﻤــﻦ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة  5000دﻳـ ـﻨ ــﺎر،
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ
ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ ﻋ ـﺒ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ ،وﺗــﻢ
إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ
ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺟﻮاﺋﺰ
ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ

ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ
ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺟﻮاﺋﺰ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5000
د.ك ،وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20000
د.ك ،وﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
ﻧـ ـﺼ ــﻒ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن )(500000
د.ك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب
ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 1500000
دﻳﻨﺎر.
وﻋـ ـ ــﻦ آﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺣ ـﺴ ــﺎب
اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ ﻓـﻘــﻂ
ﺑﺈﻳﺪاع  100دﻳﻨﺎر ،وﻳﺠﺐ أن
ﻳـﻜــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴــﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻻ
ﻳـﻘــﻞ ﻋــﻦ  500دﻳ ـﻨــﺎر ﻟــﺪﺧــﻮل
ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﻮﺑـ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
اﻟﺤﺴﺎب.

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺮﺷﻮد

اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪارات
ﺗ ــﻮرق اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﺠــﻞ اﻟﺒﻨﻚ
وﺟ ــﻮدا ﻻﻓـﺘــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﺑــﺈﺻــﺪارات
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮرق ﻟ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﺘــﻲ
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻨﺴﻴﻖ
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟ ــﺮﺷ ــﻮد إﻟ ــﻰ أن أداء »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻲ
ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وأﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ وﻣــﺎﻟـﻴــﺰﻳــﺎ
واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺰاﻧ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺗﺨﻀﻊ ﻻدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ واﺣ ــﺪة وﻧـﻈــﻢ أداء
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗــﺪار ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ إدارات ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﻮن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
واﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ــﺪراﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﺎﻓ ـﻴــﺔ
ﻹدارة ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﺳﺘﺨﺪام
أدوات اﻟﺘﺤﻮط إذ ﻟــﺰم اﻷﻣ ــﺮ ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت أو أي ﺷ ـﻜــﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ ﻳـﻀـﻄـﻠــﻊ
ﺑ ــﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻋـﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ،
ﺣﻴﺚ ﻳــﺪار ﻋﺒﺮه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻹدارات اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل وﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪﻫ ــﻢ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ آﺧ ــﺮ
ﺗـ ـﻄ ــﻮرات اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺣﻠﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ.

ﺧﺒﺮات وﻃﻨﻴﺔ
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن وﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻫــﻢ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻮك ،وﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺧﺒﺮات واﺳﻌﺔ وﻣﻤﺘﺪة ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان
»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻳـﻤـﺘـﻠــﻚ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺧ ــﺰاﻧ ــﺔ ﻣـﺤـﺘــﺮف
ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻜﻞ
ادارات اﻟﺒﻨﻚ.

ﻃﺎرق اﻟﻤﻀﻒ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻓ ــﺎز ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة »اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ
ﻷﻓﻀﻞ  10ﻣﻨﺸﺂت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،«2018واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ إﻣ ــﺎرة اﻟـﺸــﺎرﻗــﺔ،
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ ودوره اﻟﻔﺎﻋﻞ وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﺎع
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ -
اﻹﻣﺎرات ﻃﺎرق اﻟﻤﻀﻒ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل أﻗﻴﻢ
ﺑﻤﺮﻛﺰ إﻛﺴﺒﻮ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ورؤﺳـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺗﺸﺘﺮط ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﻔﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺒﻊ ،واﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ  ،2002ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧ ـﻤــﻮذج اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ
ﻹدارة اﻟﺠﻮدة ) ،(EFQMاﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻃﺎرا إدارﻳﺎ
ﺷﺎﻣﻼ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30أﻟــﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة.
وﺗﻘﺘﺼﺮ ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻷﻓﻀﻞ  10ﻣﻨﺸﺂت
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻳـﺘــﻢ ﻣﻨﺢ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻷﻛـﺜــﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻓــﻲ دول
ً
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺤﺼﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ »اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ«

د .اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ واﻟﺤﻤﺎد ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،أﺧـﻴــﺮا ،ﺑﺘﺨﺮج 32
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
وﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟـﻤـﻬـﻨــﻲ اﻻﺣـﺘــﺮاﻓـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺧ ـ ــﻼل ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـ ــﺬي ﻧ ـﻈ ـﻤــﻪ ﻣـﻌـﻬــﺪ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2018 /2017
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،أﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«،
ﻋﺎدل اﻟﺤﻤﺎد ،أن »اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺒﻨﻚ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻳ ــﺮﺟ ــﻊ ﺑ ـﻌــﺪ ﻓﻀﻞ

اﻟـﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻣ ــﻮارد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ
اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﻮرﺗﻪ ﻛﺒﻨﻚ
ﺷ ــﺎب ﺣــﺪﻳــﺚ ﻣــﻮاﻛــﺐ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل إدارﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻧــﺆﻣــﻦ ﺑــﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺠﺐ أﻻ
ﻳ ـﺘــﺮﻛــﺰ ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻤﺘﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻫ ــﻢ ،واﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة

ﺧﺒﺮات ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ«.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺤـﻤــﺎد أن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣ ــﺮص اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ دﻋ ــﻢ ﻣ ــﻮارده
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وزﻳ ــﺎدة ﺧـﺒــﺮاﺗـﻬــﻢ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻬﻢ ،وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﺣ ـﺼــﻮل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓــﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
وﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺎ
ﻳ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
ً
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ دﺷﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺧﺮا
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﺜﺮوات ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪور
ً
اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وﻛﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻓﺘﺘﺢ أول ﻓﺮع ﻟﻪ ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات ﺑﺪﺑﻲ ﻋﺎم  ،2008ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
واﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات ،وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ﻟـﻌـﻤــﻼء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ
ﻃـﻴـﻔــﺎ واﺳ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ
واﻟﺨﺰاﻧﺔ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ
ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن أﺳـ ـﻤ ــﺎء
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰﻳـ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺎت
اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺣـﺴــﺎب ﻳــﻮﻣــﻲ،
وﻓــﺎز ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة
 5000د ﻳـ ـﻨ ــﺎر،
واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ:
ﺳﻨﺎء أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎن ،ﻋﺼﺎم
ﺟـﻌـﻔــﺮ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻴــﻢ ،ﻣــﺎﺟــﺪة
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ أﺑ ــﻮﻋ ــﺎﻣ ــﺮ ،وﺳـﻌــﺎد
أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺣﺒﻴﻞ.
وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ،
ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ »ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن« ﺳ ـﺤ ـﺒــﺎ رﺑــﻊ
ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب »ﻳـ ــﻮﻣـ ــﻲ«،
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 125.000دﻳـ ـﻨ ــﺎر .وﻟـﻠـﺘــﺄﻫــﻞ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت رﺑ ــﻊ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء أﻻ ﻳﻘﻞ
رﺻـ ـﻴ ــﺪﻫ ــﻢ ﻋـ ــﻦ  500دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﻟ ـﻤــﺪة ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﻛــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ،ﻛـﻤــﺎ أن ﻛﻞ

 10دﻧـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا
ﻛـ ــﺎن رﺻ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب 500
دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻣــﺆﻫــﻼ ﻟــﺪﺧــﻮل ﻛﻞ
اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ورﺑ ــﻊ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
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»اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ« ...اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﻘﺮار اﻹﻳﺠﺎرات

ً
اﻟﻤﻼك ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ :ﺷﻬﺮان ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺗﺴﻬﻴﻼت أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع ً
أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮا ،ﻓﻲ ﺣﺎل
اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺸﻒ
أو إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻬﻴﺌﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،إذ
ﻻﺑﺪ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ إﻳﺠﺎد
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﺎﻏﺮة.

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
ﻟﻸﺑﺮاج ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

ّ
ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼك اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرات
وﺷﺮﻛﺎت إدارة اﺻﻮل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻰ
ﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
وارﺗ ـﻔــﺎع اﻟـﻤـﻌــﺮوض واﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻌﺮض.
وﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎري
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ واﻵﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻠ ــﺰم
اﻟـ ـﻤ ــﻼك ﺑ ــﺎﺗـ ـﺒ ــﺎع ﻃ ـ ــﺮق ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة،
وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰات وﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ.
وﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري
»اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺗــﺐ اﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ« ﻣ ــﻦ أﻓـﻀــﻞ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧ ـﺴ ــﺐ اﻻﺷ ـ ـﻐ ـ ــﺎل ،ﺣ ـﻴ ــﺚ أﻓ ـ ــﺎدت
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑ ــﺄن ﻧﺴﺐ
اﻹﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎوزت 85
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻧﺴﺐ
اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
وﺗـ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻜــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎرات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ا ﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺄﺟـ ــﺮﻳـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪد
اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓــﻲ إﺷـﻐــﺎل اﻟــﻮاﺣــﺪات
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ،إذ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣـﺠــﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗــﻢ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ ﺑ ـﻬــﺪف
إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﺎﻏﺮة ،وﺟﺬب
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﺟــﺮﻳــﻦ ،ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﻫﻨﺎك
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺑـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻗـﻴــﺪ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎء ،ﻣـﻤــﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻼ زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓــﻲ
اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﻠﺐ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻣــﺮ ﻗـﻄــﺎع اﻷﺑ ــﺮاج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑ ـ ــﺄزﻣ ـ ــﺔ ﺧ ــﺎﻧـ ـﻘ ــﺔ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
اﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ  2008و،2013
ﺣ ـﻴــﺚ إن ﻧ ـﺴــﺐ اﻹﺷ ـﻐ ــﺎل ﺗــﺪﻧــﺖ
اﻟ ــﻰ ﻣــﺎ دون  60ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎذ
ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
وإﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﺎﻏﺮة.
وﺗ ـ ــﺄﺛ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣ ـ ــﻦ زﻳ ـ ـ ــﺎدة
اﻟﻤﻌﺮوض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
وذﻟ ــﻚ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻟــﺪﺧــﻮل ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﺑــﺮاج دون وﺟــﻮد دراﺳــﺎت
ﺟﺪوى ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق.
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎد اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﺣـﻴــﻮﻳـﺘــﻪ

ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻠﺤﻮظ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﺜــﻼث اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻔﻀﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ــﻲ ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻲ ،إﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـﺘ ــﺢ
اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
وﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺺ ﺻ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪوق ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
واﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺲ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺴــﺐ
اﻹﺷ ـﻐــﺎل ﻓــﻲ اﻷﺑـ ــﺮاج اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﺘ ــﺞ ﻋ ـﻨ ــﻪ ﻧ ـﻤ ــﻮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ
اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟ ـﺸ ــﻮاﻏ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻷﺑ ـ ـ ــﺮاج ،وأﺻ ـﺒــﺢ
ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش.
ّ
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ
إﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ واﻷﺑ ـ ـ ـ ــﺮاج
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ،إذ إن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺑــﺮاج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﺑ ــﻞ إن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺟـ ـﻬ ــﺎت ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﺗﺆﺟﺮ اﻷﺑﺮاج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـﺒ ــﺮاء
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر أن اﻷﺑـ ـ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺠــﺢ ﻟـ ــﻮﻻ ﺗــﺄﺟـﻴــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ،
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻳ ــﻮﺿ ــﺢ اﻟـﺒـﻌــﺾ أن ﺗﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻸﺑــﺮاج ،ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ،وﻣــﻦ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟــﺎت
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺜــﺮ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮا ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺠﻬﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺸﻘﻒ او اﻟﻰ ﺧﻠﻖ
ﺑ ــﺪﻳ ــﻞ ﻟـﻬـﻴـﺌــﺎﺗـﻬــﺎ وﻣــﺆﺳـﺴــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ،إذ ﻻﺑـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﺎﻟـﻜــﻲ
اﻟﻌﻘﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﺎﻏﺮة.
وﻳﺼﻨﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ اﻟﻰ
ﻋ ــﺪة ﻓ ـﺌــﺎت ،وﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
وﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ وﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻤﺨﺎرج.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

وﺗ ـ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺔ »اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ«
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺌـ ــﺎت ،وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ
ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وﻫــﺬه
اﻟﻔﺌﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪود ،وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻧ ـﻈ ــﺮا
ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ »أ«
وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﺤﻠﻴﺎ،
وﻣﻦ ﺛﻢ »ب« ،وأﺧﻴﺮا »ج« ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل إﻳﺠﺎر
اﻟـﻤـﺘــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ 14
دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
و 13دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ،
وﻳﺘﺮاوح ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﺑﻴﻦ  12و 14دﻳﻨﺎرا ،وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻒ
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻳﺴﺠﻞ ﻣﻦ  12دﻳﻨﺎرا
إﻟﻰ  16ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
وﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاوح ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ﻣ ـﻌ ــﺪل
إﻳـ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻟ ـﻠــﺪور
اﻷرﺿ ــﻲ ،ﻣــﻦ  20إﻟــﻰ  45دﻳـﻨــﺎرا
ﻟـﻠـﻤـﺘــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﺑــﻊ ،ﻛـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ ،و 35دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ
ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻰ 50
دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرات

ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺻﻤﺦ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺮ ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ
ﻧـﻬـﻀــﺔ واﺳ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
وﻫﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﺑﺮز ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧـ ـﻤ ـ ّـﻮه واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮارهُ ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻷﺧﺮى.
وأﺿﺎف أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﻘﻖ
ﺟـ ـ ـ ــﺪوى اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺟ ـﻴ ـ ّـﺪة
ﺑﺴﺒﺐ اﻻزدﻫــﺎر اﻟــﺬي ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺔ واﻹﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻹﺳ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻨـﻔــﺬﻫــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
ُ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون.
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﺗ ـ ـﻨـ ــﻮ ﻳـ ــﻊ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ أﻛﺴﺐ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺮي ﻗـ ــﻮة
ً
وﺻﻼﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وأﺻﺒﺢ ﻻﻋﺒﺎ
ً
أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ذﻟ ــﻚ ﻟﻪ
اﻧـﻌـﻜــﺎﺳــﺎﺗــﻪ اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ وﺳـ ــﻮف ﻳ ـﻘ ــﻮد إﻟــﻰ
ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ً
ً
اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺟ ــﺰء ا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟـﺴــﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري اﻟـﻘـﻄــﺮي واﺣ ــﺪ ﻣﻦ
أﻧﺠﺢ اﻷﺳــﻮاق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ـ ّـﻴ ـ ــﺰ ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ودرﺟـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﺠــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أﺣـ ــﺪث اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻜﺲ
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮوة اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
ّ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .وﻗﺎل
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ إن ُﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق
ُ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
آﻓ ـ ــﺎق اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري
اﻟﻤﺤﻠﻲ.

اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋـ ــﺪم وﺟ ـ ــﻮد ﻣــﻮاﻗــﻒ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﻌﻘﺎر اﻟــﺬي ﻳــﻮﻓــﺮ أﻛـﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻦ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰا ﻋﻦ
ﻏ ـﻴ ــﺮه ،ﺣ ـﻴــﺚ إن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،
وﻋ ــﺪم ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
وﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻗـ ــﺎل ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ إن وﺿــﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻷﺑﺮاج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺒﻬﻤﺎ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ إن

ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﺗﺠﻬﺖ
ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻣ ـﻘ ــﺎر رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ــﺬا
ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻬﺎ وأدوارﻫﺎ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﻮن أﻧـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺸﻒ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ،وﻫﺬا
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘــﺎرات،
ﻻﻓﺘﻴﻦ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﻮا أن ا ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري أﺧـ ــﺬ ﺣ ـﺼ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﺠﺎري ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﺎة واﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﻣـ ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﺗـ ـﺠـ ـﻬ ــﺖ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري،
وذﻟـ ــﻚ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻟﻘﻴﻢ
اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﺘﺠﺎري.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎروا ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻳ ـﺠ ــﺐ

ّ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﻼك اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات واﻷﺑ ـ ــﺮاج
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات
ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺄﺟــﺮة
وﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﻮا إن ﺟـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ أﺳـﺒــﺎب
اﻻزدﺣ ــﺎم اﻟـﻤــﺮوري اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻷﺑﺮاج اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ّ
ّ
ﻛﺜﺮ ﺧﻴﺮه وﻃﻮل ﻋﻤﺮه

ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻤﻮ
ﺟﺎﺋﺰة
ﻣﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺪورة
اﻧﻄﻼق
•
ً ً
• ﺗﻘﻲ :ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻲ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،أﻻ وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺎب )اﻟﻤﺒﺎدر( ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرﻳﻦ إﻟﻰ
ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ،ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن،
إن اﻫﺘﻤﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫــﻮ دﻻﻟ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ أن
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع ﻣﻦ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،وﺗـﺸـﺠــﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر.
وﻟـﻔــﺖ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ،ﺧﻼل
إﻋﻼن اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺰة ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة أﻣـ ــﺲ،
إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮد
ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺎﻧــﻊ ،وأن
ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ــﺎن إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﺑ ــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 2002
ﻟﺘﻄﻮر ،ﺑﻌﺪ أن رﻋﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ﻣـ ـﻨ ــﺬ 5
ﺳﻨﻮات.
وأوﺿﺢ أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻳ ـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ،
واﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ،وﻫ ــﻮ اﻷﻣــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺆدي إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮر
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻳﻘﻮد
ﻧﺤﻮ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ.
وﻗـ ــﺎل إن اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
ﺗـﻌـﻄــﻲ ﺣ ــﺎﻓ ــﺰا ﻟـﻠـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟـﻤـﺼــﺎﻧــﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻘــﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺗﻤﺖ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻔــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷراﺿــﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ
ﻓ ــﻲ أن ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ذﻟ ـ ــﻚ ﺑـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻋﻤﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ودﻋــﻢ
اﻟﺼﺎدرات.

أﺣﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ*
Twitter @aarbeed

اﻟﺮوﺿﺎن ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺗ ـﻘــﻲ ،إن اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰة ﻫ ــﻮ
اﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ ،اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻹﺑ ــﺪاع ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻟﺘﻨﻮع،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻫﻲ
أﻫﻢ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
وأﻋــﺮب ﺗﻘﻲ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة
أ ﻫــﺪا ﻓ ـﻬــﺎ ،وأن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎ ﻓــﺎﻋــﻼ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ
ﻳـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻔــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷﺎدة
ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض
ﺑ ـﻠــﻎ  42ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎ ،ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ أن
ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﻧـ ــﻊ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻔﻮز ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وﺗــﻮﻇـﻴـﻔـﻬــﺎ وﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﻠـﻌــﺐ
دورا ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻛﺸﻒ ﺗﻘﻲ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗـ ــﻢ إدراﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،أﻻ وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻟـﺸــﺎب )اﻟـﻤـﺒــﺎدر( ﻣــﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎدرﻳــﻦ إﻟﻰ
ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد
ا ﻟـﺼـﻨــﺎ ﻋــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻦ
اﻟـﺨــﺮاﻓــﻲ ،اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
ﺳ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑــﺮاز ﻗــﺪرات اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻟ ـﺠ ــﻮدة واﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ
واﻹدارة.
وﺑـ ـ ّـﻴـ ــﻦ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ

ﻃﻼل اﻟﺠﺮي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺠــﺮي اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ،
ﻃ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮي ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻪ
ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺳﻔﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻟ ــﺪى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛ ــﺎرل ﺑﻴﺮﻏﻨﺮ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺒــﺎﺣــﺚ اﻟ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻓــﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ ذات
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﺻـ ـ ﱠـﺮح اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة،
اﻟﺘﻲ "ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى".
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺠ ــﺮي
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ات ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـ ــﺪل ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـﻤ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ

ً
اﻟﺠﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
وأ ﻟـﻤــﺎ ﻧـﻴــﺎ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون ﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

ﻛـﻤــﺎ ﺷـﻜــﺮ اﻟ ـﺠــﺮي اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة،
ودﻋـ ــﺎه إﻟ ــﻰ ﻋـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
أﺧ ــﺮى ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛـﺒــﺮ ﻓــﺎﺋــﺪة

»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺒﺎدرة
»ازرع ﺷﺠﺮة ﻓﻲ وﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دور اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎدي
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻧﺤﻦ
ﻧﻬﺘﻢ" ،ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺒﺎدرة "ازرع ﺷﺠﺮة ﻓﻲ وﻃﻨﻲ" ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﺎرد.
وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻟﻰ زراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ
ً
ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ً
ً
ﺑﺎﻫﺮا وﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﺜﻤﺮا ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد.
وﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ
ﺣــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﱢ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ُوزع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2000ﺷﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻀﻮر ﺗﻤﺖ زراﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟﺮوب ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،واﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ،
وذﻟــﻚ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺰراﻋــﺔ واﻟ ـﺜ ــﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ"
ﻋﺪوان اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻨﺒﻊ
ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ،

ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ "ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﺣﻀﻮره ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ زراﻋﺘﻬﺎ".
وﺧﺺ اﻟﻌﺪواﻧﻲ "اﻟﻤﺰارع ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﻼت ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﺤﻀﻮر".
وأوﺿﺢ أن ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ
"اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ" وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ،
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺻﺪﻗﺎء اﻟﻨﺨﻠﺔ ،ﻓﺮﻳﻖ أﻣﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻮﻳﺎك،
ﺟﻮ ﺗﻮ ﺟﺮﻳﻦ ،ﺷﻨﺴﻮي ،وﻧﻨﻴﺲ ،اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ،
وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﺰراﻋﺔ اﻟﺸﺘﻼت
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ.
ً
وﺣـﻀــﺮ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة "اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ" ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ،
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺸــﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻧﺎدر ﻣﻌﺮﻓﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻨﺪق
ﺳﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺑﻴﺘﺮ ﺷﻮﻟﺮ ،وﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟــﺮوب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺻــﺎدق اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
زراﻋﺔ اﻟﺸﺘﻼت ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﺿـ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋــﺰة
ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋ ــﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧـ ــﺖ ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻧــﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
وأﺷ ــﺎد ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﺳـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
دورﺗـﻬــﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺪل
ﻋـﻠــﻰ اﻫـﺘـﻤــﺎم ﺳ ـﻤــﻮه ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ وإﻋـ ـﻄ ــﺎء اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـ ــﻲ ،وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻣــﺎ
ﻟﻤﺴﻨﺎه أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ وزﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ودﻋ ـﻤــﻪ،
وﻧﺄﻣﻞ أن رآه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وزارات
اﻟﺪوﻟﺔ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
واﻟﻘﻮة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.

أود  -ﺑـ ــﺪا ﻳـ ــﺔ  -أن أ ﻋـ ـ ـ ــﺮب ﻋـ ــﻦ ﺟ ــﺰ ﻳ ــﻞ
ﺷﻜﺮي وﻋﻈﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺠﺮﻳﺪة،
ﻟﺴﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻧــﺎﻓــﺬة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وذﻟــﻚ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺮاﺋﻨﺎ اﻷﻋﺰاء ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت
ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﻐﺮاء.
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻘﺎﻻ أﺷﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻘﻞ
ﺑﺮﻗﺎن اﻟﻨﻔﻄﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺎق ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﻦ،
ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻮﻓــﺮة ﺟﻨﻮﺑﺎ وﻃﻮﻟﻬﺎ 30
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي ﺣﺘﻰ ﺑﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻴﺶ ﻏﺮﺑﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ  15ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا.
وﻳﻌﺪ ﺣﻘﻞ ﺑﺮﻗﺎن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺛﻤﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وأﻏ ـﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
وﻳـ ـﺸ ــﺎرف ﻋ ـﻤــﺮ ﺣ ـﻘــﻞ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ 81
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮم 22
ﻣﻨﻪ ،وﻳﺸﺎرﻛﻨﺎ أﻓ ــﺮاح ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،أﻣــﺎ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـ "ﺑﺮﻗﺎن" ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  350ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ.
إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ "ﺑﺮﻗﺎن" ﻓﻲ
ﺑﻄﻨﻪ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻻر ﻻ ﺗـﻘــﻞ ﻋــﻦ  30ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎ
)اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﺴﺎوي ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
أي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  12ﺻﻔﺮا أﻣﺎم اﻟﺮﻗﻢ واﺣﺪ(.
ﻋــﺰﻳــﺰي اﻟـ ـﻘ ــﺎرئ ...ﻛـﻴــﻒ ﻻ ﺗ ـﻌــﺮف ﻫــﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻚ
وﻷﺟﻴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،أﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻣﻘﺼﺮون
ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ؟!
ﻟﻘﺪ أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻟﻘﺐ "اﻟﻌﻢ
ﺑــﺮﻗــﺎن" ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﻘﻞ ،واﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ ﺗﺬﻛﺎري
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻞ ﺑﺮﻗﺎن ،وﻧﻜﺮر ﻓﻲ

ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑــﺄن ﻳﺘﺒﻨﻰ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺤﺎﻟﻲ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ،
ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻻﻛﺘﺸﺎف "اﻟﻌﻢ ﺑﺮﻗﺎن".
ﻳﺘﻤﻴﺰ "اﻟـﻌــﻢ ﺑــﺮﻗــﺎن" ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف
اﻟﺘﺸﺎؤم ،وﻣﺰاج ﻳﻤﻠﺆه اﻻﻧﺸﺮاح ،وﻧﻈﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺟ ــﺎدة ،ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺎر
وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﻣﺎﻧﻲ اﻷﺣــﺪاث ،وﻳﺴﺘﻬﻮي
ﻣﻼﻋﺒﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﻛﺄﻧﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻳﺰف اﻟﻴﻨﺎ "اﻟﻌﻢ ﺑﺮﻗﺎن" ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺮى
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺮى ﺗﺆﻛﺪ
أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺳﻮاء ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أو ﺗﻢ اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ﻟﻤﻮاد
أﺧﺮى ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻣﻌﻨﻰ
ذﻟ ــﻚ أن ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺳـﻴـﻤـﺘــﺪ ﻗــﺮوﻧــﺎ
ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻳﻌﻜﺲ ،ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ،
ﻗﺪرة ذرة اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ،
ﻫﺬه اﻟﺬرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎم ﺑﻜﻞ ذرات
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ،وﻫﻲ
اﻟ ــﺬرة اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻫ ــﺬه اﻟﺼﻔﺔ،
وأن ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ذرة اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ اﻟﻴﻮم .ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪرة ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ واﻟﻤﺆﻛﺪ.
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻧﻮ ﻳﻄﻠﻘﻮن
ﻋـﻠــﻰ ذرة اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮن اﺳ ــﻢ "ﻋـﻤـﻴــﺪ اﻟ ـﻨــﺎﻧــﻮ"،
وﻏﺪت ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﻧﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣـﻨـﺘـﺸــﺮة ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وأﺻـﺒــﺢ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ذرة اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن )ﻋـﻤـﻴــﺪ
اﻟﻨﺎﻧﻮ(.
ﻳ ـﻘ ــﻮل "اﻟ ـﻌ ــﻢ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن" إن ذرة اﻟ ـﻜــﺮﺑــﻮن
ﺗﺤﺖ أرﺟﻠﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﺗﺤﺖ أرﺟﻠﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ »أﺳﺒﻮع أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل«
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰا ﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮﻓ ــﻊ
اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﻴﻦ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺷﺎرﻛﺖ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
"أﺳ ـﺒ ــﻮع أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل" اﻷول
ّ
اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 3إﻟﻰ  7اﻟﺠﺎري.
وﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،أﻗﺎم
ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء ﻣــﻦ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ورش
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﻔـﻴــﺪة ،واﻟ ـﺘــﻲ ّ
زودت
اﻟﻄﻼب ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وأﺳــﻮاق
اﻟ ـﻤــﺎل ،ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاول وﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎر .وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟ ـﻄــﻼب ﻓــﻲ اﺗ ـﺨــﺎذﻫــﻢ ﻗ ــﺮارات
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﺪروﺳ ـ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞً .
وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻘ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل
ر ﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ إدارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮ ﻳـ ــﻖ

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﻄﻠﻖ رﺣﻼﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ وﺗﻌﻠﻦ وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة

ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ رﺣﻼت إﻟﻰ ﺑﻠﺪان
ووﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أوﻟﻰ
رﺣﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ  21أﻏﺴﻄﺲ  ،2019ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎر ﺛﻼﺛﻲ
ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ) (ISTإﻟﻰ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﺳﻴﺘﻲ ) (MEXوﻛﺎﻧﻜﻮن ).(CUN
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟﻤﺴﺎر رﻗــﻢ رﺣـﻠــﺔ واﺣ ــﺪ ﻫﻮ
 ،TK181وأن ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ رﺣ ــﻼﺗ ــﻪ  3ﻣـ ــﺮات أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺎ ،وﺳـﻴـﺘـﻤـﻜــﻦ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮون ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃــﺎﺋــﺮة اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة  ،9-B787واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل – ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﺳﻴﺘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
"اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ" اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل ،واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ
أن ﻳﻜﻮن اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاده.
وﺳﻴﻠﻌﺐ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻔﺘﺘﺢ ﻣﺆﺧﺮا ،واﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 200ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺮك ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﺸﺮق ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﺳﻴﺴﻤﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ا ﻟــﺬ ﻛــﻲ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎر ،ا ﻟ ــﺬي ﺣﺼﻞ
ﻣﻦ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻔﺮ ﺳﻠﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺸﺒﻜﺘﻬﺎ
اﻷوﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ "اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ" أﺣﻤﺪ أوﻟﻤﺸﺘﻮر" :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺘــﻦ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ .ﻧﺴﻌﻰ داﺋـﻤــﺎ،
ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺘﻨﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺘﺎزة إﻟﻰ
وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ،
وﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ".
وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺳﺘﻄﻠﻖ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
رﺣـ ــﻼت إﻟ ــﻰ  6وﺟ ـﻬ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ  :2019ﻣ ــﺮاﻛ ــﺶ واﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ
وﺑﻮرﺗﺴﻮدان وﺑﺎﻟﻲ واﻷﻗﺼﺮ وروﻓﺎﻧﻴﻴﻤﻲ.

واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻌــﻮﺳــﻲ" :ﺗـﻌـﻜــﺲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺒﻮع
أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ
ﻛـﻠـﻴــﺔ إدارة اﻷ ﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻨــﺎ اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺳ ــﻮق رأﺳ ـ ُﻤ ــﺎل ﻗــﻮي
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ .ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـ ـ ــﺪرك أن
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑ ــﺄﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب
ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺮا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ
ﺟـﻴــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣ ــﻦ اﻷﻓـ ـ ـ ــﺮاد اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜــﻮن
اﻷدوات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟ ـﺨ ــﻮض ﻏ ـﻤ ــﺎر ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ
ُ
ﺑـﻜــﻞ ﺛـﻘــﺔ .وﺗـﻀـﻔــﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﻢ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺟــﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ".
ﻛﻤﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺒﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ" ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻋـ ــﻲ
ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﻓ ـ ـ ـ ــﺮاد اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪد ،وﺗ ـ ــﻢ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ﻛﺘﻴﺒﺎت و ﻣ ــﻮاد ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
ّ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﻠ ــﻢ أﺳـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول،
واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق
رأس اﻟﻤﺎل.
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد
إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺄﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣــﻊ ﺧﻄﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ اﻷﺟ ـ ـ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ راﺋــﺪة ووﺟﻬﺔ ﺟﺎذﺑﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻓﺮﺻﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ّ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول

اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻷﻧﺼﺎري ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ
ّ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻃﻼل اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،أن دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض ا ﻟــﻮ ﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ُ ّ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟ ـﻌــﺎم ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أﻫﻢ
ُ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺑﻴﻨﺖ "زﻳﻦ" أن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻋﺒﺮ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺨﺎص ،واﻟﺬي ﻗﺎم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟــﺪى "زﻳ ــﻦ" ،وﺷــﺮح ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ زوار
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ
ّ
وﺷﺮوط اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،وﻋﺮض اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑــﺪوام ﺟﺰﺋﻲ

ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺒﺎب زﻳﻦ"  ،FUNﻫﺬا إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺷ ــﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأﻓـ ــﺎدت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ زوار
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻬــﺎرات
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،إذ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﺪرات ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻹﻋﺪاد ﻗﻴﺎدات
وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮر.
وﺗﺆﻣﻦ "زﻳﻦ" ﺑﻀﺮورة وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ ا ﻟـﻤـﻌــﺎرض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺛــﺮاء آﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ،
ّ
ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ً
وﺗﻌﺘﺒﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي دورا
ً
ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺼــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮي ﻷي
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
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أكد رئيس البعثة اإليطالية
أندريه دي ميكالي أن البحث
األثري في «القرينية» بجزيرة
فيلكا كشف أدلة مهمة تعود
إلى بداية العصر اإلسالمي.
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لقاء مع رانيا محمود
ياسين حول مشاركتها في
«فالنتينو» مع عادل إمام
حيث تؤدي دور ِّ
مدرسة.

٢١
مسك وعنبر
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أبدى الفنان مشاري المجيبل تطل الفنانة هبة الدري
في مسلسل « حدود الشر»
استغرابه من رفض لجنة
إجازة النصوص مسرحية بشخصية متمردة بينما
تتصدى لدور مركب في «إفراج
«اضحك أنت عربي» دون
مشروط».
إبداء األسباب.

« »Gully Boyيسلط الضوء على عالم
الهيب هوب الهندي في مهرجان برلين
قال الممثل الهندي رانفير سينغ،
إن بالده قد تكون على أعتاب ثورة
لـمــوسـيـقــى ال ـه ـيــب ه ــوب ،مــوضــوع
فيلمه ا لـجــد يــد ( ،)Gully Boyا لــذي
شـهــد م ـهــرجــان بــرلـيــن الـسـيـنـمــائــي
الدولي العرض األول له.
والـفـيـلــم مــن إخ ــراج زوي ــا أخـتــار،
وتشارك في بطولته الفنانة عالیا
ب ـهــات ،ويـحـكــي قـصــة ال ـشــاب مــراد،
ا لـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي دوره سـ ـيـ ـن ــغ ،و ه ــو
طالب يعيش في حي فقير ،وينتهي
بـ ــه ال ـ ـحـ ــال ب ـ ــأن ي ـح ــل م ـح ــل وال ـ ــده
الـ ـمـ ـص ــاب ،وي ـع ـم ــل س ــائ ـق ــا ألسـ ــرة
غنية.
ويكتشف مــراد في نفسه موهبة
غ ـن ــاء الـ ـ ــراب ،لـلـتـعـبـيــر ع ــن غـضـبــه،
بسبب الفقر ،والفجوة بين األغنياء
وال ـف ـقــراء ،فـيـكـتــب عــن أط ـفــال فـقــراء
خائفين يعيشون بجوار ناطحات
السحاب وسيارات فارهة في حجم
منازل الفقراء.
وقـ ــال س ـي ـنــغ" :ي ـن ـقــل ه ــذا الـفـيـلــم
ن ــوع ــا م ــن أن ـ ـ ــواع ال ـم ــوس ـي ـق ــى إل ــى
بؤرة الضوء في الهند ،بعد أن كان
في الظل .أريد أن يؤذن هذا ببداية
شيء ما ،ألنني أرى في الهيب هوب

الـهـنــدي ث ــورة .إن ــه أك ـثــر مــن مـجــرد
م ــوس ـي ـق ــى ،ف ـه ــو ثـ ـ ــورة مــوس ـي ـق ـيــة
واجتماعية".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ن ـش ــأ ع ـل ــى حــب
موسيقى الراب ،معربا عن سعادته
لتسجيل خمس أغنيات من أغاني
الفيلم بصوته.
وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،الـ ـ ـ ــذي ج ــرى
تصويره في مدينة مومباي ،فقراء
ب ـم ـن ـط ـق ــة عـ ـش ــوائـ ـي ــة يـ ـنـ ـقـ ـب ــون فــي
ال ـق ـمــامــة وأطـ ـف ــال ش ـ ــوارع يـبـيـعــون
ال ـم ـخ ــدرات وم ـســاكــن م ــن الـصـفـيــح
بجوار أثرياء هنود يترددون على
حفالت صاخبة وناطحات سحاب
ح ــديـ ـث ــة وس ــائـ ـحـ ـي ــن ب ــري ـط ــان ـي ـي ــن
ي ـ ـ ـ ــزورون حـ ـي ــا فـ ـقـ ـي ــرا وي ـل ـت ـق ـطــون
الصور.
و"جالي بــوي" من بين نحو 400
ف ـي ـل ــم مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ع ــرضـ ـه ــا خ ــال
الـ ــدورة الـحــالـيــة لـمـهــرجــان بــرلـيــن،
الذي يختتم في  17فبراير.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ش ـهــد مـهــرجــان
برلين أمس األول عرض فيلم "أوت
س ـت ـي ـل ـي ـن ــج ه ـ ــورسـ ـ ـي ـ ــس" ،ب ـط ــول ــة
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل سـ ـتـ ـي ــان س ـ ـكـ ــارس ـ ـغـ ــارد،
وأثـ ــار ال ـع ـمــل م ـشــاعــر الـحـنـيــن إلــى

زم ــن ال ـش ـبــاب واألم ــاك ــن الـطـبـيـعـيــة
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـمــاضــي ،ل ـكــن مــؤلــف
الرواية التي أخذ الفيلم عنها يقول
إن ارتفاع درجة حرارة األرض ليس
الرسالة التي يستهدفها الفيلم.
والفيلم مــأ خــوذ عــن روا يــة بيعت
على نطاق واسع للكاتب النرويجي
بـ ـي ــر بـ ـيـ ـت ــرس ــون .وت ـ ـ ـ ــروي ال ـق ـص ــة
ذكريات رجل مسن عن أيام الصيف
ال ـتــي قـضــاهــا فــي طـفــولـتــه بـغــابــات
شــرق ا لـنــرو يــج ،حيث اتخذ قــرارات
أثرت على حياته كلها.
وقـ ـ ــال ب ـي ـت ــرس ــون" :ع ـن ــدم ــا كـنــت
طفال صغيرا عشت في مكان قريب
جدا من الغابة ،وبعد سنوات كثيرة
ع ـ ــدت إل ـ ــى الـ ـغ ــاب ــة ،وكـ ــانـ ــت شـيـئــا
ج ــدي ــدا ت ـمــامــا ،وع ـل ــى ال ـف ــور ب ــدأت
كتابة هذه الرواية".
وهـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ،الـ ـ ـ ـ ــذي أخـ ــرجـ ــه
هــانــز بـيـتــر مــوالنــد ،واح ــد مــن بين
 17ف ـي ـل ـم ــا ت ـت ـن ــا ف ــس عـ ـل ــى ج ــا ئ ــزة
ال ــدب الــذه ـبــي ف ــي م ـهــرجــان بــرلـيــن
السينمائي.
(رويترز)
رانفير سينغ وعاليا بهات

أريانا غراندي تصدر ألبومها وسط جدل
بشأن مشاركتها في «غرامي»

أريانا غراندي

طــرحــت نجمة الـبــوب أريــانــا غــرانــدي
ألبومها المرتقب بـشــدة ،بعد اتهامها
م ـن ـت ــج ح ـف ــل تـ ــوزيـ ــع جـ ــوائـ ــز "غـ ــرامـ ــي"
بـ ــ"الـ ـك ــذب" ،ب ـشــأن ق ــراره ــا اإلح ـج ــام عن
إحياء عرض في الحفل العريق.
وأص ـ ــدرت الـمـغـنـيــة ال ـشــابــة ألـبــومـهــا
الخامس (ثانك يو ،نكست) قبل توجيه
س ـهــام ال ـن ـقــد إل ــى ك ـيــن إرل ـي ـت ــش ،منتج
الـ ـحـ ـف ــل ،ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ َّـرح ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
الفنانة "شعرت أن الوقت
أميركية ،بــأن ّ
متأخر جدا لتحضر عرضا ما".
وغردت غراندي ،مع نشر صورة لمقال
ن ـشــرتــه "أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس"" ،ال ـتــزمــت
ال ـص ـمــت ،لـكـنــك اآلن ت ـكــذب ب ـشــأنــي .أنــا
بــوس ـعــي تـحـضـيــر عـ ــرض ف ــي الـلـحـظــة
األخـيــرة ،وأنــت تعلم ذلــك جيدا يــا كين.
وعـنــدمــا قمت بتقييد حـ ّـســي اإلبــداعــي،
قررت عدم الحضور".
وأوضحت أنها عرضت ثالث أغنيات
مـخـتـلـفــة ق ـبــل أن ت ـق ــرر االن ـس ـح ــاب من

تايلور شيلينغ تخطف األنظار في
افتتاح فيلم الرعب «»The Prodigy

ِّ
مصرحة بأنها "مسألة تعاون،
العرض،
والبد أن يشعر المرء بأنه يحظى بدعم.
إنها مسألة فن ونزاهة ،بعيدا عن أالعيب
السياسة".
وكـ ــانـ ــت صـ ـ ــور أري ـ ــان ـ ــا ظـ ـه ــرت عـلــى
اإلعالنات المروجة للحفل ،الذي سيبث
جزء منه على التلفزيون.
وتصدرت أغنية " "Ghostinلغراندي،
ضمن ألبومها الجديد ،عددا من القوائم
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وس ـ ــط ت ـ ــداول
ش ــائ ـع ــات ب ـي ــن رواد م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،بأن األغنية لحبيبها السابق،
م ــاك مـيـلــر ،ال ــذي واف ـتــه المنية منتحرا
العام الماضي.
وحـصــدت المغنية ترشيحين لــدورة
عـ ــام  2019م ــن ح ـفــل "غـ ــرامـ ــي" ف ــي فئة
"أفضل ألبوم بوب" عن ألبومها "سويتنر"
وفئة "أفضل أداء بوب منفرد".
(أ ف ب)

تايلور شيلينغ

كاديت

رحيل مغني الراب كاديت
في حادث سير
ت ــوف ــي م ـغ ـن ــي الـ ـ ـ ــراب ال ـب ــري ـط ــان ــي ك ـ ــادي ـ ــت ،خ ــال
توجهه إلحياء حفل بإحدى الجامعات الموجودة في
ستافوردشاير بإنكلترا ،بعد أن اصطدمت سيارة األجرة
التي كان يستقلها بسيارة أخرى.
وك ــان الـمـغـنــي ( 28ع ــام ــا) ،واس ـمــه بـلـيــن كــامـيــرون
جونسون ،توفي رغم محاوالت المسعفين إلنقاذه.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـش ــارك ك ــادي ــت ف ــي مـهــرجــان
" "Wireless Festivalلعام  2019مع عدد كبير من النجوم،
من أبرزهم :ترافيس سكوت وفيتشر ودينو دريز وتيم
وستوود ،وغيرهم.

ويز خليفة

ياليتزا أباريسيو

أباريسيو :لم َأر ّأي شخص
«»See You Again
تحقق  4مليارات مشاهدة يشبهني في السينما
تعد أغنية " "See You Againواح ــدة مــن أنجح
أغنيات نجم الــراب األميركي ويــز خليفة على مدار
مسيرته الفنية ،والتي قدمها مع المغني األميركي
شــارلــي بــوث .ورغــم أن كليب األغنية تــم إطــاقــه في
أبريل  ،2015لكنه مازال يحقق المزيد من النجاحات،
فقد وصلت نسبة مشاهدته على "يوتيوب" إلى أكثر
مــن  4مـلـيــارات مـشــاهــدة .والكليب مــن إخ ــراج مــارك
كالسفيلد.
ُيذكر أن خليفة قدم عددا كبيرا من األعمال الغنائية
الناجحة طوال مسيرته الفنية.

قالت النجمة المكسيكية ياليتزا أباريسيو ،بطلة فيلم
" :Romaلم أر أي شخص يشبهني على شاشة السينما أو
يشبه أي شخص نشأت معه ،ومع الوقت جعلني األمر أفقد
شغفي بالسينما ،وأركز أكثر على مسؤولياتي".
وعن الصعوبات والتحديات التي واجهتها أثناء تصوير
الفيلم" :ك ــان األم ــر غــريـ ًـيــا للغاية فــي ب ــادئ األم ــر ،وكانت
الكاميرات كلها من حولي ،وكنت حريصة على أال أنفعل.
وعــن ترشحها لجائزة األوس ـكــار ،أك ــدت أن العديد من
النجوم والنجمات أخبروها أن خبرتها الحياتية كان لها
تأثير جم على دورها بأحداث الفيلم.

حرصت النجمة األميركية تايلور شيلينغ
على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد
 The Prodigyفي نيويورك بالواليات المتحدة
األمـيــركـيــة ،حيث رك ــزت عــدســات المصورين
عليها منذ اللحظة األولــى لوصولها لمكان
العرض.
وتمكنت النجمة مــن لفت األنـظــار ،عندما
ظهرت مرتدية فستانا قصيرا جمع اللونين
األب ـ ـيـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ــود ،وه ـ ــو واح ـ ـ ــد مـ ــن أرقـ ــي
تصميمات دار أزياء  Alexis Mabilleالذي يعد
واحــدا من أكثر دور األزيــاء المقربة لنجمات
"هوليوود".
فيلم  The Prodigyمــن إخ ــراج نيكوالس
مكارثي ،وتأليف جيف بوهلر ،ومــن بطولة
تــاي ـلــور شـيـلـيـنــغ ،بــريـتــانــي أل ــن ،ك ــول فـيــور،
جــاك ـســون روبـ ـ ــرت ،بـيـتــر م ــون ــي ،أولــونـيـكــي
أديـلـيــي ،ديفيد كولسميث ،مايكل دايـســون،
بــايــرون أبــالــوس وت ــدور قصته حــول شعور
المزعج مع ًطفلها
األم بالقلق بسبب سلوكها
ً
ال ــذي يــزعـجـهــا ،وتعتقد أن شـيــئــا خــارقــا قد
يؤثر عليه.
وت ـع ــد ت ــاي ـل ــور واح ـ ـ ــدة م ــن أبـ ـ ــرز نـجـمــات
"هــولـيــوود" ،حيث ولــدت فــي مدينة بوسطن
األميركية ألم تعمل إدارية بجامعة  MITوأب
يعمل ً
نائبا عاما للوالية.
وأح ـب ــت شيلينغ الـتـمـثـيــل مـنــذ صـغــرهــا،
حيث كانت تتابع بشكل دائم المسلسل الطبي
الشهير  ERودا ئ ـ ًـم ــا مــا تـقــوم بتقليد تمثيل
أبطاله أمــام أصدقائها في المدرسة ،وأثناء
المرحلة اإل عــداد يــة التحقت شيلينغ بفريق
التمثيل بالمدرسة ،كما درســت الفن واألدب
أثناء دراستها الجامعية.

وب ــدأت شيلينغ حياتها الفنية فــي عام
 2007عندما شاركت في دور صغير بفيلم
 ،Dark Matterلكن أداء هــا الالفت لألنظار
جعلها محط أنظار المخرجين والمنتجين،
األم ــر ال ــذي جعلها ت ـنــال دورا رئـيـســا في
مـسـلـســل  Mercyع ــام  ،2009كـمــا شــاركــت
في بطولة فيلم  Argoأمام النجم بن أفليك
عام .2012
ويعتبر مسلسل Orange is the New
 Blackمن أشهر أعمال تايلور شيلينغ ،حيث
ّ
ترشح هذا المسلسل الناجح الذي عرضته
شبكة  Netflixللعديد من الجوائز بما فيها
ج ــائ ــزة خ ـي ــار ال ـج ـم ـهــور ألف ـض ــل مسلسل
ّ
ُي ـبــث عـبــر شبكة اإلن ـتــرنــت وجــائــزة نقابة
المؤلفين األميركيين عــن أ فـضــل مسلسل
جديد وأفضل مسلسل كوميدي ،فضال عن
عدد من الترشيحات والجوائز التي نالها
المسلسل ضمن جوائز "إيمي".
وقــامــت بــدور البطولة الممثلة شيلينغ
في دور بايبر ،خريجة كلية "سميث" ،التي
تتسبب عالقتها مع صديقة عمرها أليكس
تاجرة المخدرات (وتلعب دورها لورا بريبن)
باعتقالها وإيداعها في سجن للنساء لعام
كامل ،تهجر بايبر خطيبها الري (الذى يقوم
بدوره جيسن بيجز) لتقضي فترة العقوبة
بالسجن مع مجموعة من النساء غريبات
األطوار ،لكنهن كن صريحات في حديثهن،
حيث إن لكل منهن قصة فــريــدة وأساليب
ّ
مشوقة للتأقلم مع الحياة في السجن.

ثقافات 16
دي ميكالي :عثرنا على مكتشفات من العصر اإلسالمي في فيلكا
توابل ةديرجلا

•
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• بعثة التنقيب اإليطالية أصبحت لديها مادة علمية غزيرة

أكد رئيس البعثة
اإليطالية أندريه دي أن
نتائج البحث األثري في
«القرينية» الواقعة في
جزيرة فيلكا كشفت عن
أدلة مهمة تعود إلى
بداية العصر اإلسالمي.

تــواصــل بعثات التنقيب عــن اآلث ــار في
"فيلكا" الكويتية جهودها وعملها الدؤوب
في محاولة جــادة لتدوين تاريخ الجزيرة
ومــراحــل استيطانها ،باعتبارها موقعا
أثريا ومحط التقاء الحضارات والثقافات.
وي ــرج ــع ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـق ـيــب األثـ ـ ــري فــي
الكويت إلى ما قبل االستقالل وتحديدا في
عام  1957عندما دعت الحكومة الكويتية
آنــذاك بعثة التنقيب الدنماركية للتنقيب
في جزيرة فيلكا ( 20كيلومترا عن سواحل
مدينة ال ـكــويــت) ،حيث تــوجــد الـعــديــد من
التالل األثرية.
أما البعثة الكويتية اإليطالية الموجودة
حاليا في جزيرة فيلكا ،فقد ساهمت في
الـكـشــف ع ــن ال ـعــديــد م ــن ال ــدالئ ــل األث ــري ــة،
خصوصا فــي قرية "القرينية" بالجزيرة،
وأدت تلك المكتشفات األثــريــة إلــى إعــادة
كتابة تاريخ المنطقة التي تؤكد استيطانها
في الفترة العباسية.
فــي م ــوازاة ذلــك تــركــز البعثة الكويتية
اإليطالية في "فيلكا" في بحثها وتنقيبها
ع ــن اآلث ـ ــار حــال ـيــا ع ـلــى قــريــة "ال ـقــري ـن ـيــة"،
بغية التوصل إلــى معلومات حــول بداية
االستيطان في تلك القرية.

مادة علمية غزيرة

القرينية
هجرت ألسباب
مجهولة ثم أعيد
استيطانها

وبهذا الشأن ،قال رئيس البعثة اإليطالية،
أندريه دي ميكالي ،إن نتائج البحث األثري
في "القرينية" كشفت عن أدلة مهمة تعود
إل ــى ب ــداي ــة الـعـصــر اإلس ــام ــي ،مـمــا يؤكد
استيطان القرية في تلك الفترة.
وأوضــح دي ميكالي أن األدلــة السابقة
والمعروفة عن تلك القرية تبين أنها تعود
إلى العصر اإلسالمي المتأخر ،مما يدل على
أن موقع القرية يعود إلى فترتين زمنيتين
مختلفتين.
وأضاف أن بعثة التنقيب أصبح لديها
مــادة علمية غزيرة عن حجم المستوطنة
في "القرينية" وطبيعة المعيشة فيها ،كذلك
الـنـشــاطــات الـتــي كــان يــزاولـهــا مستوطنو
تلك القرية.
ولفت إلى آخر االكتشافات التي تعود إلى
بداية العصر اإلسالمي (الفترة العباسية)
فــي القرنين السابع والثامن الميالديين،
إذ كانت االكتشافات عـبــارة عــن مجموعة
مــن المنازل المبنية مــن الـطــوب والحجر،
وتحتوي على حـجــرات متقاربة تطل في
معظمها على فناء.

tawabil@aljarida●com

الكويت
تسمو على
الجاحدين

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

دي ميكالي والمطيري مع أعضاء البعثة الكويتية االيطالية
هذا الموسم جرة فخارية كاملة تعود إلى
بداية العصر االســامــي ،إضافة إلــى قالب
لصناعة طلقات البنادق.
وأش ـ ــار إلـ ــى اك ـت ـش ــاف ــات ال ـب ـع ـثــة خــال
ال ـم ــواس ــم ال ـســاب ـقــة ف ــي ق ــري ــة "ال ـقــري ـن ـيــة"
والـ ـع ــائ ــدة ال ـ ــى فـ ـت ــرة ال ـع ـص ــر اإلس ــام ــي
المتأخر ،مبينا أن القرية المتأخرة تعود
إلى نهاية القرن الـ 18وبداية القرن الـ.20
وقال إن البعثة عثرت في أفنية المنازل
على تنانير للطبخ ،كما احتوى المنزل على
غرف للمبيت ودورات مياه ومخازن وأروقة،
مشيرا إلى وجود "مدبسة" لصناعة الدبس
في أحد المنازل ،مما يشكل دليال مهما على
زراعة النخيل في تلك الفترة لغرض تجاري،
ألن حجم المدبسة كبير جدا.

وذكر أن تلك المباني احتوت على مخزن
متعدد األغ ــراض فيه مستودعات ووجــد
كذلك تنور فيه مــادة "الـقــار" المعتقد أنها
اس ـتـخــدمــت ف ــي ط ــاء ال ـس ـفــن آنـ ـ ــذاك ،مما
يعني أن هناك ورشــة إلصــاح السفن في
تـلــك الـمـسـتــوطـنــة ،وم ــن الممكن أن يكون
الميناء القديم لقرية "القصور" التي تبعد
عن "القرينية" مسافة  1.5كيلومتر.
ّ
وبين دي ميكالي أن االكتشافات تبين
أن "القرينية" عـبــارة عــن ميناء نشيط مع
العالم الخارجي ،حيث نشأت تلك القرية
عـلــى ال ـســاحــل ،وك ــان ــت ال ـنــافــذة الــوحـيــدة
التي تطل على العالم الخارجي في الفترة
اإلسالمية المبكرة.
ولفت إلى أن بعثة التنقيب اكتشفت خالل

صدور قانون اآلثار عام 1960
مع صدور التشريعات التي رعت ونظمت العمل األثري بصدور قانون اآلثار عام
 ،1960وهو من أوائل القوانين في منطقة الخليج ،ومن ثم إنشاء المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب الذي اهتم منذ عام  2004بالتراث الثقافي في الكويت .وركز
المجلس على التراث المادي الذي يبرز تاريخ وأهمية أرض الكويت ومساهمتها
اإلنسانية ،إذ قام بعدد من برامج أعمال المسح والتنقيب األثري
في بناء الحضارة
ّ
والدراسات الميدانية .كما وقع المجلس اتفاقيات تعاون للتنقيب والمسوحات مع
عدد من البعثات العلمية العالمية من جامعات ومعاهد متخصصة في علم اآلثار
للمشاركة مع الفريق الوطني للكشف عن هذا المخزون الثقافي.
(كونا)

من أعمال التنقيب في فيلكا

ّ
وبين أن البعثة وجدت المحار بكميات
كبيرة في أحد المنازل ،مما يدل على حرفة
الـغــوص على الـلــؤلــؤ آن ــذاك ،كــذلــك وجــدت
عظام أسماك وداللتها على صيد السمك،
إضــافــة إلــى وج ــود عـظــام الماشية والتي
تدل على تربية الماشية وحيوانات الرعي.

األنشطة التجارية
وذك ــر دي ميكالي أن هـنــاك أدل ــة تؤكد
مزاولة مستوطني القرية في فترة العصر
اإلسالمي المتأخر األنشطة التجارية بعيدة
ال ـمــدى ،وتـعـكــس حـجــم الـتـبــادل الـتـجــاري
آنذاك ،حيث عثر على بورسالن صيني تم
استقدامه من الصين لالستخدام المحلي
وأسـ ـ ــاور زجــاج ـيــة م ــن الـهـنــد اسـتـخــدمــت
للزينة.
وأشــار كذلك إلى العثور على فخاريات
هندية وخزفيات وفخاريات مصدرها من
عمان وجلفار في رأس الخيمة ومن جنوب
الخليج العربي ،كما تم اكتشاف نوعين من
"الغليون" معدني وفخاري ،في دليل على
تدخين مستوطني القرية في تلك الفترة.
وأك ــد ضـ ــرورة الـمـحــافـظــة عـلــى جــزيــرة
فيلكا ومحيطها البيئي ،باعتبارها موقعا
أثــريــا لــه أهمية كبيرة تــوجــب دمجها في
الخطط التنموية للدولة واالستفادة منها
في الجانب السياحي.
على صعيد متصل ،أفاد مراقب اآلثار في
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
د .حــامــد الـمـطـيــري ،ب ــأن قــريــة "القرينية"
إحدى القرى القديمة والواقعة على الساحل
الـشـمــالــي لـجــزيــرة فيلكا الـكــويـتـيــة ،وهــي
تخضع إلشراف المجلس الوطني للثقافة.
وقال المطيري إن هذه القرية ورد ذكرها
في بعض التقارير القديمة كتقرير "فيلكس
جونز" ،الذي زار الجزيرة مطلع القرن الـ19
الميالدي ،وذكر أن القرية خلت من السكان
بسبب الوباء الذي اجتاحها.
وأوضــح أن البعثة الكويتية اإليطالية
أنـجــزت الكثير مــن األع ـمــال الميدانية في
موقع القرية ،واتضح أن بداية االستيطان
في الموقع يعود للقرنين السابع والثامن
الميالديين ،وهي فترة يطلق عليها في علم
اآلثار "العصر اإلسالمي المبكر".
وذكــر أن المستوطنة المبكرة (القرية)
هجرت ألسباب مجهولة ،وأعيد استيطانها
م ــرة أخ ــرى فــي نـهــايــة ال ـقــرن الـثــامــن عشر
الميالدي حتى مطلع القرن العشرين.

معرض «نحن نحب» لجورج مطر ...تشكيل صوفي خارج الزمن

ُ
مقاالت كثيرة تكتب عن قضايا الفساد في الكويت ،كتاب كثيرون
كتبوا عنها وأنا واحدة منهم.
ّ
كتبنا وكتبنا ،ولكن هل هذا ّ
غير وأثر وأصلح ولو بجزء صغير
وبسيط منها؟
ال أعتقد أن هناك من استمع وتأثر وانتبه لها ،وشعر بحال التذمر
والغضب الــذي بــات يجتاح األغلبية التي تسمع وتشاهد وتــدرك
"تسرسب" المال العام نقطة وراء نقطة أو قطرة وراء قطرة ،والذي
أصبح قضمة وراء قضمة أو همجة وراء همجة ،والشاطر من نهب أكثر
ُ
وجعل لقمته أكبر ،وشد الرحال قبل أن تكتشف سرقته ،أو أنه  -بكل
ُ
بساطة  -يخرج بسهولة شامخا برأسه ،بعد أن تكتشف سرقته آمنا
مطمئنا ومدركا أن ال قانون سيطوله ويحاسبه.
مشاكل سرقات المال بــدون خوف بات وضعا خاصا بالكويت،
وال أستطيع تحديد وتبيان هذا االختصاص بنهب أموال وطن قدم
للمواطن كل شيء ،ورعاه واختصه بحقوق مواطنة كثيرة ،لكن توسعت
رقعة الفساد بكل أشكالها من نهب المال العام واستغالل الفرص غير
القانونية لالنتفاع واالستفادة من المراكز الوظائفية ،بحيث بات
الصراع على الكراسي والتطاحن للفوز بها هو صراع ليس لخدمة
المواطن والدولة ،بل هو القتناص النهب والكسب والتربح.
وقبل طرح األسباب ،أحب أن ّ
أبين الجحود الــذي يبديه البعض
لوطن قدم الكثير لمواطنيه أكثر من أي وطن آخر بالعالم ،من الوالدة
وحتى الممات ،من خدمات صحية وسكنية وتعليمية ورعاية لكل
األوضاع والحاالت التي يحتاج إليها المواطن مقدمة "ببالش" ،دون
أن يدفع مقابل هذه الخدمات ضرائب أو أي شيء ،بما فيها التعليم
العالي بالبعثات ألرقى الجامعات العالمية ،والعالج بالخارج بأعلى
التكاليف ،ومع هذا هناك من ال يمتلئ وال يمتن وال يشبع ،ويساعد
على تدمير هذا الوطن وامتصاص مقدراته وخيراته.
أهم سبب برأيي هو ارتفاع معدل حاالت اإلحباط التي يمر بها
أغلبية الشعب الكويتي ،وهذه أول مرة أشعر فيها بكبرها واتساعها
وانتشارها ،بحيث باتت األغلبية تدركها وتمر بها ،حالة اإلحباط
ُ
ُ
ُ
وت ّ
قيم أسبابها،
هذه يجب أن ُيستمع لها بجدية ،وأن تبحث وتدرس
فهذه الحالة ربما هي األعلى في تاريخ الكويت ،ومن أهم مسبباتها
حالة المحسوبية والوساطة والفساد الطاغي المتفشي بشكل فاحش
سافر وقح وبال حياء ،سرقات المال العام بأرقام فلكية مهولة ،هذا
فقط ما طفا وطفح على السطح ،والله يعلم بالمستور والمخفي،
سرقات باتت تؤسس النتشار وشيوع وباء استسهال وتحليل مبدأ
السرقات وتوطيدها كقاعدة وليست استثناء ،وتحليلها وتسهيلها
بصورة بــراقــة ،بحيث بــات انتشارها أمــرا عــاديــا ،خاصة عندما ال
يوجد عقاب رادع لسراق المال العام ومرتشيه ،وهذا سيحلل ويبيح
للجميع انتهاك قانون ال يسري مفعوله على المجرمين ،فهل ننتظر
إلى أن نتحول جميعنا إلى ّ
سراق وحرامية لنهب حقنا بمال بلدنا
قبل أن يزول بترولنا؟
السبب اآلخر هو اليأس من عدم تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين
أفراد المجتمع ،بحيث باتت خيرات اقتصاديات البلد تصب بجيوب
الهوامير وأوالدهــم وأحفادهم ،وتتوزع كهبات بينهم ،على حساب
األغلبية من عامة الشعب.
أيضا ال يوجد تحقق لمبدأ العدالة بالعمل والمناصب التي ال ُ
تعطى
لمن هم األكفأ واألجــدر واألحــق والمبدعين بكل المجاالت ،وتضيع
ُ
فرص أحقيتهم بأي مجال كان لتوهب لمن هم محددون ومختارون
بشهادة انتماء معروفة سلفا ،وهم أقل كفاءة ممن حرموا وسلبوا
من أحقيتهم فيها.
األمر الثالث ،سوء ما يقدم من خدمات تكشف رداءة من قام بها
ومن استفاد بتقديمها بهذا الشكل ،مثل الحصى المتطاير بشوارع
الكويت الذي فضحت ستره سيول األمطارّ ،
وخسر المواطنين تكلفة
إصالح كسر زجاج سياراتهم ،فضيحة نهب مقاوالت هذه الطرق لم
ُيكشف الغطاء عن مسببيها ،ولم يساءلوا أو يعاقبوا.
وتــأتــي التفرقة والتميز مــا بين الـحـقــوق وال ـحــريــات والمنافع
ُ
والمصالح التي تعطى للرجل عن الحقوق والحريات والمصالح
ُ
التي تعطى للمرأة أمام القانون والعرف والمجتمع هي أكثر ما يوجع
ّ
الشريحة األكبر بالمجتمع وهــن النساء ،واألكثر تضررا منهن هن
األرامل والمطلقات الالتي ال يحق لهن أمور كثيرة ،ولعل أبسطها أن
يكون لها حق بتأجير سكن خاص بها ،ال يوجد قانون يبيح لها هذا
الحق مع أهميته وضرورته.
كلنا نعترف أن هناك أخطاء كثيرة بالكويت ،لكنها ليست غير قابلة
لإلصالح الحقيقي الصارم ،إن أخلصت النيات.

إصدار

«العدالة في االنتظام االجتماعي
والسياسي العربي»

{نحن نحب} ،عنوان المعرض الذي تنظمه غاليري إكزود في بيروت للرسام التشكيلي اللبناني جورج مطر (16 – 9
فبراير)َّ ،
يتضمن مجموعة من األعمال يعبر فيها مع الدراويش بواسطة مركب الـ {نون} إلى شاطئ الحب واألمان.
بيروت -ةديرجلا●

يتمحور معرض {نحن ّ
نحب} للرسام
التشكيلي اللبناني ج ــورج مطر حول
ٔ
ابعاد ثالثة متداخلة يربط الحب بينها:
رقصة الدراويش ،وحرف النون ،وكلمة
ً
{حب} .يسكر المتصوفون حبا في الله،
ويسبحون في محيط رحمته ،فيما حرف
الـ{نون} في شكله الملموس والبصري،
يشكل مساحة للحب ،والكرم واألمل في
الموذية ،كونه يتضمن ٔ
القلوب ٔ
موشرات
رمزية ،بما في ذلــك العودة ٕالــى الحياة
بعد الموت ،الفصح والقيامة...
ٔ
يمثل حــرف ال ـ {ن ــون} شكل الفلك او
المركب الحاضن بذرة الحب والخصوبة

التي تحتوي عناصر كفيلة بإعادة بناء
الـعــالــم بـعــد الـطــوفــان .إذا كــان اإلنـســان
هــو مركز الـكــون ،فالحب هــو مركز هذا
اإلنسان.

مناخات صوفية
حول معرضه الجديد يوضح الفنان
ً
ٔ
مطر« :ارى هذا المعرض تتويجا
جورج ّ
ُ
لمرحلة فنية من حياتي ،اتخذت فيها
والتشكيل الروحي .وبدا ثمة خط
الطابع ّ
انسيابي فني واضح المعالم في مجمل
ً
ً ٔ
األعـمــال ،ســواء كانت تشكيال ام نحتا.
ربما هذا الخط هو انعكاس لحضوري

ضـمــن مـجـمــوعــة تـبـحــث ع ــن ال ـلــه وهــي
ٔ
متاثرة بقوة
بالصوفية»ّ .
ٔ
يضيف« :أعترف بان الفن التشكيلي
ً
ٔ
ٔ
اخــذنــي إل ــى مـ ــدارات لــم اعــرفـهــا سابقا
ولكنها كانت مدفونة في داخلي ،وأماكن
ٔ
سحرية سكنتها في ازمنة غابرة ،خارجة
ع ــن الـ ــوقـ ــت ،ال تـ ـع ــرف ل ـل ـع ـمــر م ـع ـنــى،
ّ
طفولية ال تشيخ».
يـتــابــع{ :هــدفــي الــوحـيــد عـلــى ال ــدوام
إرضاء العين لتستريح النفس وتطمئن
إل ــى ال ــوج ــود الـمـفـعــم بــال ـحــب ،فتسمو
ٔ
وتـقـتــرب مــن خــالـقـهــا ب ـتــا ِّمــل وخـشــوع،
ٔ
ٔ
ساعتئذ تهدا الخواطر وتتباطا األفكار
ّ ٍ
فيتحد الماضي والحاضر والمستقبل،
وينعدم الــزمــان وتتفتح بــراعــم حدائق
الجنة ،وتصبح الطريق سالكة إلى الحق
والحب والجمال ،الطريق الوحيدة نحو
ٔ
المطلق .عندها فلنلزم الصمت ونتامل
اللوحات}...

نحو المطلق الجمالي
يـصــف ال ـكــاتــب حـسـيــن أح ـمــد سليم
أعـمــال ج ــورج مطر (فــي موسوعة الفن
الـتـشـكـيـلــي ال ـل ـب ـنــانــي) ،بــأن ـهــا «أش ـكــال
ت ـج ــري ـ ّ
ـدي ــة ،آت ـي ــة م ــن ع ــوال ــم خ ـي ــاالت ــه،

لوحة {الدراويش}
ال ـتــي تـتـنــاهــى إل ــى وج ــدان ــه م ــن عــوالــم
االم ـ ـتـ ــدادات ،عــابـقــة ب ــأج ــواء م ــنّ الـفــرح
وال ـب ـه ـج ــة ،وال ـم ــرت ـك ــزة ع ـلــى ال ــن ــزع ــات
ّ
الت ّ
زينية ...هدفه األسمى إرضــاء ّالعين
ّ
ال ــرافـ ـل ــة ل ـل ـج ـم ــال ،ل ـت ـس ـتــريــح الــن ـفــس
ّ
وتـطـمـئــن إل ــى ال ــوج ــود ،بـحـيــث تسمو
ّ
وتقترب من خالقها ،بتأمل وخـشــوع...
ّ
لتهدأ الخواطر وتتباطأ األفكار ،ويتحد
الماضي بالحاضر والمستقبل ،فينعدم
ّ
ّ
ـس،
ال ـ ــزم ـ ــانّ ،وت ـت ـف ـّـت ــح ب ــراع ــم الـ ـف ــرادي ـ ّ
وتصبح كل الطرقات سالكة إلى الحق

ّ
ّ
والحب والجمال ،وهو الطريق األوحد
نحو المطلق الجمالي.}...
ّ
يضيف{ :جــورج نسيب مطرّ ،الفنان
ّ
الــت ـش ـك ـي ـلــي ،ت ــرج ــم ب ــال ـ ّـرس ــم والــن ـحــت
ّ
ّ
ّ
تطوره الــروحــي ،وتفتحت مداركه على
ّ
الت ّأمل والمعرفة والوعي ،وعلى ديانات
ّ
ّ
ّ
ليجسد هــذا الت ّأمل
شرقية،
وفلسفات
واالن ـف ـت ــاح بـمـنـحــوتــات راق ـص ــة رقـصــة
ّ
الدراويش ّ
الصوفيين ،ويعكس ما سكن
ّ
ّ
قرارته بلوحات خشبية أشبه بالطواطم
ّ
الكشفية}...

من الهندسة إلى الرسم

لوحة {حب}

ً
ولــد ج ــورج مطر فــي بـيــروت عــام  ،1961وح ــاز دبلوما
في الهندسة المعمارية عام  .1986بعد مسيرة مهنية في
ً
الهندسة المعمارية والبناء امتدت  15عاما ،قرر عام 2000
أن ّ
يكرس نفسه للرسم والتصميم.
ّ
ـارض ،اسـ ـتـ ـه ــواه ال ـف ــن
ّ ب ـع ــد زي ـ ــارت ـ ــه أح ـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ـ ّ
التشكيلي ،فالتحق بمحترف الفنان حيدر الحموي في

ّ ّ
تعليمية فن ّية ،انصرف بعدها إلى
بيروت ،وتابع دورة
شق طريق خاص به في الرسم التشكيلي سخر فيه
الخط واللون والمادة ليكتب على المساحة البيضاء
أمامه قصائد في الروح والذات تسمو إلى جماليات
ال يمكن رؤيتها إال من خالل شفافية الرؤية ونقاوة
القلب وصفاء العقل...

صدر عن دار {الفارابي} كتاب {العدالة في االنتظام االجتماعي
والسياسي العربي} ،من إعداد د .مشير عون .في ما يلي نبذة عنه:
ً
ّ
ّ
ّ
النقدي الجريء في انسدادات العدالة
بمسؤولية التفكر
اضطالعا
ّ
ّ
الفلسفي
العربي المعاصر ،اعتزم الملتئمون في المؤتمر
في االجتماع
ّ
ّ
الفلسفية في المعهد العالي للدكتوراه
الثالث الذي نظمته اللجنة
ّ
ّ
اللبنانية (ســن الفيل 4-3 ،نوفمبر  )2017أن يتناولوا
في الجامعة
ّ
ّ
ّ
جوانب شتى من اإلعضال الفكري في مسألة العدالة العربية .ذلك
ّ
ّ
العربية تحتاج إلى تطوير مداركها لقضايا العدالة
أن المجتمعات
ً
ّ ّ ً
ّ
العربي .وما من ّسبيل أشد تطلبا واستنهاضا من
في قرائن العالم
ّ
ّ
ّ
اء.
البن
النقدي
الفلسفي
سبيل التفكر
ّ
مظلوم ومـحــرومٌ
ٌ
ّ
العربي المعاصر بالفطرة أنــه
يــدرك اإلنـســان
ّ
من أبسط حقوقه ،ولكنه ال يقوى في أغلب األحيان على تشخيص
ّ
أساسية في الحياة ،تقتضي
أسباب الظلم والحرمان .فالعدالة ،قيمة
ّ
ّ
لها ّ
الدستورية الناظمة ،واألحكام القانونية
ضمة من التشريعات
ّ
ّ
ّ
الضامنة ،والبنى السياسية المؤاتية ،والقابليات الذهنية المالئمة
ً
ً
ّ ً
التي تفتقر إليها وإلــى ّ
ـأوال صحيحا وتطبيقها تطبيقا
تأولها تـ
ً
ّ
ُ
معظم المجتمعات العربية.
سليما
ّ
ّ
ت ـت ــوزع إش ـك ــاالت ال ـعــدالــة عـلــى م ـح ــاور أربـ ـع ــة :ال ـم ـحــور األول
ّ
ّ
ّ
والوسيطية والحديثة
(اليونانية
الفلسفية
يستخرج خالصة اآلراء
والمعاصرة) التي ساقها الفالسفة في بناء مفهوم العدالة .المحور
الثاني يستعرض ّ
ّ
العربي الحديث والمعاصر ويتناول
تصورات الفكر
إسهامات بعض الفالسفة العرب الحديثين والمعاصرين .المحوران
ّ
االجتماعي
الثالث والرابع يعالجان مصائر العدالة في قرائن االنتظام
ّ
ّ
والسياسي واالقتصادي العربي المعاصر.
والثقافي

توابل ةديرجلا

•
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ِّ
رانيا محمود ياسين :أؤدي دور مدرسة في «فالنتينو» مع عادل إمام
ّ
• كشفت أنها تخلت عن مسرحية «كل ده كان ليه» ألجل المسلسل
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أخبار النجوم

ماغي بو غصن تتواصل
مع طفلة تعاني السرطان

تستعد رانيا محمود ياسين للمشاركة في أحد أهم المسلسالت الرمضانية المقبلة وهو «فالنتينو»
مع الزعيم عادل إمام ،حيث تقدم دور مدرسة رياضيات .تحدثت الفنانة المصرية إلى «الجريدة» حول
دورها وكواليس اعتذارها عن مسرحيتها على المسرح القومي.
القاهرة -محمد قدري

من رشحك لبطولة مسلسل
«فــان ـت ـي ـنــو» م ــع ال ـن ـجــم ع ــادل
إمام؟
أخـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف أيـ ـم ــن
بهجت قمر أني مرشحة للدور
الـ ـج ــدي ــد ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل ع ـ ــادل
إمـ ـ ــام ،وأن ال ــزع ـي ــم وال ـم ـخــرج
رام ــي إم ــام وجــدانــي فــي الــدور
ويــريــدان أن أعـمــل معهما .من
هنا جاء الترشيح ،ثم التعاقد
واالستعداد للتصوير.
ت ـق ــدم ـي ــن دور م ـ ـ ِّ
ـدرس ـ ــة فــي
العمل ،أخبرينا عنه.

ً
ُرشحت سابقا
للمشاركة في
عملين للزعيم
عادل إمام

أقدم خالل أحداث المسلسل
دور ِّ
مدرسة مادة الرياضيات،
ول ـ ـ ـمـ ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ـح ـ ــروم ـ ــة م ــن
اإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ــإن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول
الـتـعــويــض ع ــن ذل ــك م ــن خــال
إبقاء عالقتها بزوجها طيبة،
ومساعدة األوالد الذين تعلمهم.

التعاون مع الزعيم
تتعاونين للمرة األولــى مع
عـ ــادل إم ـ ــام ،مـ ــاذا ع ــن شـعــورك
تجاه ذلك وكواليس اللقاء؟
سـعـيــدة بــال ـت ـعــاون م ــع هــذا
ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر ،ومـ ــن ال ـم ـقــرر
أن أب ــدأ التصوير خــال األيــام
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ح ـي ـن ـه ــا ســأل ـت ـق ـيــه
وال ـم ـخ ــرج رام ـ ــي إم ـ ــام وبـقـيــة
طاقم العمل.

ّ
كـيــف تــريــن ال ـتــرشــح ل ــدور
مهم في مسلسل الزعيم وفي
موسم يشتكي الفنانون خالله
من قلة األعمال الدرامية؟
مؤمنة بأن ذلك في البداية
والنهاية رزق من الله وال يد
لي فيه ،ويأتي الرزق من دون
س ــاب ــق إنـ ـ ـ ــذار ،فـ ـت ــرى األمـ ــور
مـيـســرة مــن أج ــل استكمالها
ألنـهــا مكتوبة لــك .أحـمــد الله
أن ــه أكــرمـنــي بالعمل فــي هــذا
المسلسل.
لو كان دورك غير مناسب،
هل تقولين للزعيم «ال»؟
ترشحت قبل ذ لــك مرتين
للمشاركة في أعمال الزعيم
عـ ـ ـ ـ ــادل إمـ ـ ـ ـ ــام وفـ ـ ـ ــي دوريـ ـ ـ ــن
مـ ـحـ ـت ــرمـ ـي ــن ،أحـ ــده ـ ـمـ ــا فــي
«مرجان أحمد مرجان» ،ولكن
ً
ك ـنــت ح ــام ــا ولـ ــم يـكـتــب لي
نصيب للعمل في هذا الفيلم.
هــذه الـمــرة ،المشروع ضخم
ً
وأتـعــاون ،فضال عن الزعيم،
واع هو رامي إمام
مع مخرج ٍ
وم ــؤل ــف م ـح ـتــرف ه ــو أيـمــن
ب ـه ـجــت قـ ـم ــر .ه ـ ــذا ال ـثــاثــي
جاذب ألي فنان.
ال ـم ـس ـل ـســل ك ــومـ ـي ــدي ،هــل
مالمح دورك كوميدية؟
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا ،ولـ ـ ـك ـ ــن ح ـ ـتـ ــى اآلن
نـ ـح ــن ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة وأنـ ـ ـ ــا مــا
زلـ ــت ف ــي م ــرح ـل ــة ت ـح ــدي ــد مــا
ي ـم ـكــن إض ــافـ ـت ــه إل ـ ــى مــامــح
الشخصية ،إال إن كان الدور ال
يسمح لي بأي إضافات.

مسرح
يــد خــل ا لـجـمـيــع للتصوير
في وقت متأخر قبل رمضان،
وأنـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ــم ت ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــي خـ ــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة مـثــل هــذا
الـ ـضـ ـغ ــط ...ك ـي ــف اس ـت ـع ــددت
للعمل؟

عادل إمام

ماغي بوغصن

منذ أشهر قمت بتمرينات
ك ـث ـي ــرة ل ـ ـ ــدوري فـ ــي «ك ـ ــل ده
كـ ـ ـ ــان لـ ـ ـي ـ ــه» ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح
ال ـقــومــي ،ول ـكــن اع ـت ــذرت عن
الـمـســرحـيــة فــي الـنـهــايــة كي
أت ـف ــرغ لـتـصــويــر المسلسل.
ً
ت ـع ـبــت ك ـث ـي ــرا خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،إذ ك ـن ــت أح ـ ــاول
الـ ـت ــوفـ ـي ــق بـ ـي ــن ال ـم ـس ـل ـســل
الجديد والمسرحية ،وحياتي
الشخصية ،واستمررت على
ً
هذه الحال أشهرا عدة.

رانيا محمود ياسين

م ــا ا لـ ــذي ك ـنـ َـت ستقدمينه
فــي المسرحية قـبــل االع ـتــذار
عن دورك؟
كنت سأقدم مجموعة كبيرة
م ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ــدسـ ـم ــة
وكانت من أفكاري باإلضافة
إل ـ ـ ــى ورق ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف الـ ــرائـ ــع
وح ـ ــاول ـ ــت اإلض ـ ــاف ـ ــة ع ـل ـي ـهــا،
فكانت ثمة مساحة لشخصية
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـقـ ــة ،ك ــذل ــك
اإلرس ـت ـقــراط ـيــة وال ـتــي لديها
مخارج حروف غير صحيحة،
وسـيــدة مــن األخـ ــوان ...وكلها
ك ـ ــان ـ ــت نـ ـ ـت ـ ــاج تـ ـع ــب وجـ ـه ــد،
ول ـ ـكـ ــن لـ ــأسـ ــف ال ـ ـشـ ــديـ ــد لــم
أستطع التوفيق بين المسرح
والمسلسل فحدث تأخير أدى
إلى تضارب في المواعيد.
ضحيت بمجهود كبير ،هل
ِ ً
ترددت كثيرا؟
ِ
حاولت أال أضحي بالعرض
وبحثت عن حلول الستمراري
ً
فيه وفي المسلسل معا ،ولكن
ف ــي ال ـن ـهــايــة ل ــم نـسـتـقــر على
حـ ــل م ـ ــرض ف ــاضـ ـط ــررت إل ــى
االعتذار ألنه كان من الصعب
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــن ،ال
سيما أنني ال أريد أن أتسبب

في أي ضرر أو عطل للطرفين.

مسلسل وبرنامج
ً
ً
ـت دورا م ـ ـم ـ ـيـ ــزا فــي
ق ـ ــد م ـ ـ ِ
«ن ـص ـي ـبــي وق ـس ـم ـتــك  .»2هل
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ــع نـ ـج ــاح
شقيقك عمرو محمود ياسين
ف ــي كـتــابـتــه ك ــان لـهـمــا وضــع
مختلف؟

المسلسل ،وكـنــت أري ــد إزال ــة
فـكــرة راس ـخــة ل ــدى الجمهور
ع ــن أن ـن ــي اع ـت ــزل ــت الـتـمـثـيــل
ً
ً
تماما تفرغا لإلعالم.
هــل سـتـعــوديــن إل ــى العمل
اإلعالمي؟

سالفة معمار ِّ
تصور مشاهدها
في {الحرملك}

أعود حين أجد فكرة جيدة
أو منصة إعالمية مناسبة.

ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ،ل ـ ــم يـكــن
لي دور في المسلسل
ف ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه ،بـ ــل
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت الـ ـحـ ـلـ ـق ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة .كـنــت
أشـ ـ ــاهـ ـ ــده ع ـبــر
إحــدى القنوات
ً
المشفرة تزامنا
مـ ــع ال ـت ـصــويــر
ول ــم أعـ ــرف أنــي
سـ ـ ــأشـ ـ ــارك ف ـي ــه.
تحدث إلي شقيقي عمرو عن
الشخصية وقال إنه والمخرج
وال ـم ـن ـتــج ي ــرون ـن ــي فـيـهــا،
وأعـطــونــي مهلة يومين
ً
لبدء التصوير .فعال،
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت وأص ـ ـ ـ ـ ــررت
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزول
والـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاح
م ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـج ـ ــاح

سالفة معمار

محمود ياسين بصحة جيدة
متحدثة عن صحة والدها الفنان القدير
محمود ياسين ،قالت رانـيــا« :أحـمــد الله،
والدي بخير وبصحة جيدة ونحن أوالده

ّ
ردت ماغي بوغصن على الطفلة رينا أحمد التي تحارب
مــرض الـســرطــان ،وذل ــك بعدما عـ ّـبــرت األخـيــرة عــن حبها
وجر».
للنجمة اللبنانية في برنامج «منا ّ
وكــانــت الطفلة أطلت مــع مقدم «مــنــا وجــر» بيار ربــاط
ً
عبر شاشة  ،MTVولفتت إلى أنها تحب كال من بوغصن
ونانسي عجرم.
الـمـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة أع ـ ــادت نـشــر فـيــديــو الـطـفـلــة على
حساباتها على مواقع التواصل ،ووعدتها بالتواصل معها
ً
ً
كي تلتقيها وتقضي معها وقتا مميزا  .كذلك وصفتها
بـ{البطلة}.
وكتبت ماغي{ :اسمي من فمك صار أجمل ،وأنا أحبك
ً
كثيرا .بــإرادتــك الكبيرة تحاربين الـســرطــان ،وأع ــدك بأن
ً
ً
أتــواصــل مـعــك قــريـبــا ج ــدا ألن ــي أرغ ــب فــي رؤي ـتــك .أحلى
أنت بطلة}.
ريناِ ...

ً
إلى جواره دائما ،ونتمنى له دوام الصحة
والعافية ،فهو والدنا وأحد أهم نجوم الفن
المصري».

مسلسل «آخر الليل» ...معادالت بين الفقر والثراء

بــدأت سالفة معمار تصوير مشاهدها فــي المسلسل
ً
الجديد {الحرملك} في اإلمارات ،تحديدا في {العين} ،حيث
بني ديكور خاص ليتناسب مع أجواء القصة التاريخية.
العمل ،الذي سيعرض في رمضان المقبل ،يتحدث عن
دمشق في مرحلة االحتالل التركي لسورية ويرصد الحالة
االجتماعية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.
وتــؤدي الممثلة السورية دور {قمر} التي تملك حانة،
وهي ستظهر بإطاللة جديدة ستشكل مفاجأة لجمهورها.
يـضـ ّـم المسلسل مجموعة مــن ا لــو جــوه التمثيلية من
بينها :سامر المصري ،وجمال سليمان ،وباسم ياخور،
وخالد الصاوي ،ودرة وغيرهم.

تقرير

يسرا اللوزي تستأذن بيتر ميمي

• نيكوال مزهر :دوري فيه يؤهلني ألدوار أحلم بها

نيكوال مزهر

بيروت -ةديرجلا

●

كشف نيكوال
مزهر أنه
مرشح جدي
لجائزة
{موركس
دور} عن دور
المساند

{آخــر الليل} ،بــاكــورة أعمال
{الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدى لـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي}
للموسم ال ــدرام ــي الـحــالــي في
لبنان ،وهو من كتابة ديمتري
ملكي ،ومعالجة درامية لعبير
ّ
صياح ،وإخراج أسامة الحمد.
يـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة :محمد
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ووسـ ـ ـ ـ ـ ــام ص ـل ـي ـب ــا،
وج ـ ـ ـ ـ ــورج ش ـ ـل ـ ـهـ ــوب ،وفـ ــاديـ ــا
خ ـط ــاب ،وري ـت ــا ح ــرب ،وغـنــوة
مـحـمــود ،وليلى جــريــج ،ويــزن
السيد ،وتينا يموت ،ونيكوال
مزهر ،وغابرييل يمين ،وماري
ب ـيــل طــرب ـيــه ،وجـ ــوي ال ـهــانــي،
وخـتــام الـلـحــام ،ورن ــدة كعدي،
ولـيـلـيــان ن ـمــري ،ون ــادي ــن عبد
العزيز.

رومانسية وتشويق
ت ـ ــدور أحـ ـ ــداث {آخ ـ ــر الـلـيــل}
فــي قــالــب رومــانـســي تشويقي
ض ـ ـمـ ــن عـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـتـ ـش ــابـ ـك ــة،
فـ ــي ث ـن ــائ ـي ــات وث ــاثـ ـي ــات مــن
مـعــادالت الـحــب ،بــالـتــوازي مع
خطوط من الواقعية الدرامية
تـسـيــر بـيــن طـبـقـتــي المجتمع
المتناقضتين في الفقر والثراء
م ــع رصـ ــد م ـع ــان ــاة ك ــل منهما
رغـ ــم اخ ـتــاف ـه ـمــا ،لـتـصــل إلــى
معالجة التداخل بينهما عبر
معادلة تظهر القاهر والمقهور،

بين الرومانسية والقضايا ًاالجتماعية والتنازع بين الفقر والغنى وما يخلف ذلك من فجوات بين الناس ،تدور أحداث مسلسل {آخر الليل}
الذي انطلق تصويره أخيرا ،بين لبنان وسورية وتشارك فيه نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
ً
خصوصا دور الظالم في ّ
غيه،
وال ـض ـح ـي ــة فـ ــي مـظـلــومـيـتـهــا
ً
أيضا.

نيكوال مزهر سعيد بدوره
أك ــد الـمـمـثــل نـيـكــوال مــزهــر،
سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــي
ً
مسلسل {آخر الليل} الفتا إلى
أن دوره ف ـيــه س ـيــؤ ه ـلــه ألداء
أدوار ي ـح ـلــم ب ـه ــا وال يـسـعــى
إلـيـهــا {ألن ـن ــي ال أطـ ــرق أب ــواب
شـ ــركـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج وأس ـ ـتـ ــدرج
العروض} ،على حد تعبيره.
أضـ ـ ـ ــاف ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى
الــوكــالــة الــوطـنـ ّـيــة لــإعــام أنــه
ال يعترف بــأن بعض األعـمــال
ف ــي مـسـيــرتــه خ ـط ــوة نــاقـصــة،
وال يرى الجزء الثاني من {متل
القمر} بهذه الصورة ،بل ربما
األصـ ـ ــح الـ ـق ــول إن ـ ــه ل ــم يـضــف
ً
شيئا له.
وأث ـ ـنـ ــى عـ ـل ــى ت ـج ــرب ـت ــه مــع
الـ ـمـ ـخ ــرج س ـم ـي ــر ح ـب ـش ــي فــي
{ث ــوان ــي} وقـبـلــه {الـشـقـيـقـتــان}
و{والد الـ ـبـ ـل ــد} الـ ـ ــذي ق ـ ــدم لــه
ث ـن ــائ ـي ــة م ـق ـن ـعــة مـ ــع الـمـمـثـلــة
آيـ ـ ــة طـ ـيـ ـب ــا ،ت ـج ـس ــد مـ ــا ت ــرم ــز
إل ـيــه ال ـحــواجــز الـطــائـفـيــة بين
الحبيبين إلــى حــد الـشـهــادة}،
ً
مـعـتـبــرا أن وقــوفــه إزاء عدسة
سـمـيــر حـبـشــي إضــافــة وبقعة

ضوء في مسيرته ،وأنه اكتسب
خبرة من كل مخرج تعاون معه.

موركس دور
كشف نيكوال مزهر أنه مرشح
جدي لجائزة {موركس دور} عن
دور المساند ،وق ــال{ :أعتقد أن
شـخـصـيــة سـلـيــم الـبـيــك المقعد
ف ــي مـسـلـســل {ث ـ ــورة الـفــاحـيــن}
الـ ــذي ي ـغــرم ب ـثــاث شـخـصـيــات
من رابحة إلى فتون إلى شقيقة
نورس ،وبالحاالت النفسية التي
جسدها بوجهه من دون االتكال
على جسده تستحق}.
وصــف {مــوركــس دور} بأنها
إحـ ــدى أك ـثــر ال ـجــوائــز شـفــافـيــة،
وهو نالها عن دور النجم الواعد،
وق ـ ــال{ :ل ــم أك ــن أعـ ــرف الــدك ـتــور
زاهـ ــي وشـقـيـقــه ال ــدك ـت ــور ف ــادي
الحلو معرفة شخصية وكان لها
تأثير في مسيرتي ال أنكره وأنا
اليوم أثق بآراء لجنة التحكيم}.
ح ـ ـ ــول ع ــاقـ ـت ــه م ـ ــع ش ــرك ــات

اإلنـتــاج أوضــح{ :هــي جيدة ،من
المنتجين م ــروان ح ــداد وزي ــاد
ال ـ ـشـ ــويـ ــري إل ـ ــى ج ـ ـمـ ــال س ـن ــان
ومركز بيروت الدولي لإلنتاج}،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ل ــم ي ـت ـعــامــل مــع
المنتجين ايلي معلوف وإميل

طايع وصــادق الصباح وكارين
رزق الله من باب المصادفة ،وكاد
ذل ــك يـحـصــل فــي ف ـتــرات معينة
لوال تضارب مواعيد التصوير}.
يسرا اللوزي

جورج شلهوب ووسام صليبا

خبرة إضافية
أشار نيكوال مزهر إلى أن مشاركته في
برنامج {الرقص مع النجوم} كانت بمنزلة
خبرة إضافية بالنسبة إليه وأنه لن يتردد

فــي الـمـشــاركــة فــي {دي ــو الـمـشــاهـيــر} في
الموسم الجديد إن طلب إليه ذلك للغاية
نفسها.

استأذنت يسرا اللوزي من المخرج بيتر ميمي قبل الموافقة
على المشاركة في بطولة فيلم «تصفية حسابات» مع عمرو سعد
والمقرر تصويره خالل األيام القليلة المقبلة.
جاء ذلك كون ميمي مخرج مسلسل اللوزي الجديد «كلبش
 »3ال ــذي تـشــارك فــي بطولته وسيعرض فــي رمـضــان المقبل،
ً
خصوصا أنها لم تصور مشاهدها في العمل ،وارتبطت بإنجاز
دورهــا في «قمر هــادئ» مع هاني سالمة ،إذ خشيت تعارض
مواعيد التصوير خالل الفترة المقبلة.
ورغــم اإلعــان أن يسرا الـلــوزي بطلة المسلسل فــإن دورهــا
الفعلي في األحداث ال يتعدى ضيفة الشرف على غرار بطولتي
ً
ريم مصطفى وروجينا في الجزأين األول والثاني ،علما بأن
مشاهدها الـمـحــدودة مــوجــودة على م ــدار الـحـلـقــات ،فيما ال
ً
تظهر بمشاهد لبنان الخارجية التي ِّ
صورت فعال خالل الفترة
الماضية.
وحـصـلــت يـســرا عـلــى مــوافـقــة بيتر ميمي عـلــى الـمـشــاركــة
في العملين مع وعد منه بتنسيق مواعيد التصوير وإنجاز
ً
مشاهدها في وقت محدود ،خصوصا أنها ليست في ديكورات
كثيرة.
وتعتبر يسرا اللوزي الفنانة الوحيدة حتى اآلن التي أعلنت
مشاركتها في السباق الرمضاني بعملين ،فيما يعاني معظم
النجمات مشكلة قلة األعمال الدرامية.
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حل ثغرة التجسس على «فيس تايم» بعد طول انتظار

tech@aljarida●com

هواتف «أبل» المقبلة قد تأتي بمنفذ Type-C

ً
ً
أرسلت "أبل" تحديثا أمنيا لنظام التشغيل  iOSيحمل الرقم ،12.1.4
ً
وأبــرز ما يقدمه هو سد الثغرة التي اكتشفت سابقا في تطبيق فيس
تايم ،والتي كانت تسمح للمتصل بسماع صوت متلقي المكالمة بدون
حتى الرد عليها.
وب ـع ــد اك ـت ـشــاف ال ـث ـغــرة م ـبــاشــرة أوق ـف ــت ال ـشــركــة األم ـيــرك ـيــة مـيــزة
المكالمات الجماعية فــي "فـيــس تــايــم" ،الـتــي كــانــت تسمح بالتجسس
على المستخدمين ،إذ كان كل ما عليك القيام به هو االتصال بالشخص
وإضافة نفسك لمحادثة جماعية معه حتى تسمع صوته قبل أن يرد
على االتصال.
وم ــن غـيــر الــواضــح إن كــانــت "أب ــل" ستعيد تفعيل مـيــزة المكالمات
الجماعية مباشرة ،بعد سد الثغرة عند تطبيق التحديث ،لكن المؤكد أن
ً
المستخدمين الذين لم يحدثوا هواتفهم لن يحصلوا على الميزة مجددا.

إشاعة جديدة حول هواتف شركة أبل القادمة هذا العام ،وتقول
الشائعة إن هناك  3هواتف جديدة في النصف الثاني من هذا العام
لخالفة كل من  iPhone XSو iPhone XS Maxو .iPhone XRكما أن
الشركة تنظر في إمكان التخلي عن منفذ  Lightningفي الهواتف
ً
القادمة وتعويضه بمنفذ  .USB Type-Cويجري حاليا تطوير نماذج
أولية تضم كال الخيارين ،لذلك يبدو أن شركة أبل لم تتخذ القرار
النهائي بعد.
إشاعة أخــرى تقول إن خليفة الهاتف  iPhone XS Maxسيأتي
بثالث كاميرات في الخلف ،في حين سيحصل خليفة iPhone XR
على كاميرتين فقط .كما أضافت اإلشاعة أنــه من الممكن أن يأتي
خليفة  iPhone XRباللون األخضر ،ولكن هذا اللون سيأتي لخالفة
أحد األلوان الحالية.

«فيسبوك» تعمل على تحسين مصداقية تطبيقاتها

ً
• «واتساب» تحظر نحو مليوني حساب شهريا لمحاربة المعلومات المضللة
• «إنستغرام» تبدأ بحذف الصور التي تساعد على االنتحار

أداة جديدة
تكشف عمن يقف
خلف اإلعالنات
السياسية

ً
تسعى شركة فيسبوك دائما
لـتـحـسـيــن م ـن ـصــات ـهــا وت ـقــديــم
األ ف ـضــل لمستخدميها ،ومنذ
سنين تحاول عمالقة التواصل
االجتماعي محاربة المعلومات
المضللة والـصــور غير الالئقة
ع ـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـي ــع مـ ـنـ ـص ــاتـ ـه ــا ،إذ
ت ـع ـت ـب ــره ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــن أك ـث ــر
األمور التي تؤثر على مصداقية
الشركة ،ومــن أكثر األمــور التي
تسبب نفور المستخدمين.
وضـ ـم ــن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـح ــاوالت،
قامت «فيسبوك» في وقت سابق
على منصتها «واتساب» بفرض
بعض القيود على ميزة إعــادة
توجيه الرسائل ،كما قامت على
«انستغرام» بوضع تحذير قبل
إظـهــار اي صــورة تحتوي على
مـحـتــوى غـيــر الئ ــق او مخيف،
لتكشف بعدها الشركة المملوكة
مــن فيسبوك أنـهــا تـقــوم بحظر

ً
نـحــو مـلـيــونــي ح ـســاب شـهــريــا
لـمـكــافـحــة ان ـت ـشــار الـمـعـلــومــات
المضللة.
ً
ك ـمــا ص ــرح ــت ايـ ـض ــا بــأنـهــا
قــامــت بــالـعــديــد مــن اإلج ـ ــراءات
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ح ـق ـي ـقــة أنـ ــه يـتــم
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام مـ ـنـ ـصـ ـتـ ـه ــا ل ـن ـشــر
المعلومات المضللة ،التي ثبت
فــي بعض الـحــاالت أنـهــا تــؤدي
إلى المشاكل والصراعات.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي لـهــا،
كشفت الشركة انها قامت بإنشاء
نـظــام يستند إ ل ــى تكنولوجيا
التعلم اآل لــي لكشف وتصنيف
المستخدمين الذين يستخدمون
ً
ً
سـ ـل ــوك ــا مـ ـ ـح ـ ــددا ،م ـث ــل إن ـش ــاء
ح ـ ـسـ ــابـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة وإرسـ ـ ـ ــال
رس ــائ ــل ك ـث ـيــرة لـنـشــر مـحـتــوى
غير دقيق على منصتها؛ «هؤالء
األش ـخــاص سيتم حـظــرهــم في
مراحل مختلفة ،وقــد يحظرون

أثـ ـن ــاء م ـحــاول ـت ـهــم ال ـت ـس ـج ـيــل،
أو أثـ ـن ــاء ال ـمــراس ـلــة أو عـنــدمــا
يـ ـت ــم اإلب ـ ـ ـ ـ ــاغ عـ ـنـ ـه ــم م ـ ــن ق ـبــل
المستخدمين اآلخرين».
وذك ــر متحدث بــاســم منصة
ً
الــدردشــة األكـثــر استخداما في
ال ـعــالــم أن ــه يـتــم حـظــر أك ـثــر من
مليوني حساب على «واتساب»
ً
ً
شهريا،مضيفا أن نظام التعلم
ً
اآلل ــي تحسن كـثـيــرا لــدرجــة أنه
ً
أصبح ق ــادرا على حظر  20في
المئة من الحسابات الضارة في
مرحلة التسجيل .كما ان هناك
مــؤشــرات أخ ــرى يـتــم االسـتـنــاد
إل ـي ـهــا م ـثــل ع ـن ــوان  IPال ـخــاص
بالمستخدم وبلد المنشأ ألرقام
الهاتف المستخدمة للتسجيل
وع ـم ــر ال ـح ـس ــاب ،ومـ ــا إذا كــان
الـ ـحـ ـس ــاب قـ ــد بـ ـ ــدأ فـ ــي إرسـ ـ ــال
الــرســائــل عـلــى نـحــو متسلسل
ب ـعــد وق ــت قـصـيــر م ــن إن ـشــائــه،

ً
فـضــا عــن الـعــديــد مــن األشـيــاء
األخرى.

«إنستغرام» وإيذاء النفس
مــن جهة أخ ــرى ،ق ــررت شركة
فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـح ــوذة ع ـلــى
تطبيق انـسـتـغــرام حــذف جميع
الصور الموجودة على الموقع،
ال ـتــي تـظـهــر م ـح ـتــوى ي ــدل على
االنتحار او ايــا من أشكال إيــذاء
النفس ،كما تم إقــرار حظر نشر
أمثال هــذه الصور من األســاس.
ً
ووف ـقــا لـمــا نـشــرتــه صحيفة ذي
ان ــدي ـب ـن ــدن ــت ،قـ ــال م ـت ـح ــدث عــن
ان ـس ـت ـغــرام إن ــه سـيـتــم ح ـظــر كل
الصور التي تتناول جميع أشكال
إيـ ــذاء ال ـن ـفــس ،إذ ك ــان التطبيق
يسمح بنشر صور متعلقة بإيذاء
النفس ،ألن بعض الناس يريدون
مشاركة قصصهم ،ولكن من اآلن

ً
ً
شبيهة  AirPodمجانا عند طلب هاتف  S10مسبقا
انتشر على مواقع التواصل االجتماعي منذ أيام ،أنه
من الممكن أن تقوم شركة سامسونغ بتقديم سماعات
األذن الــاسـلـكـيــة ال ـجــديــدة  Galaxy Budsمـجــانــا عند
الطلب المسبق لهاتف  .Galaxy S10وتم الكشف عن هذا
الموضوع من خالل االطالع على لغة المصدر للصفحة
الرسمية لهواتف  Galaxy S10بالموقع الرسمي للشركة
فــي روس ـيــا ،مــا يعني أن «ســامـســونــغ» تسعى إلــى لفت
ً
األنظار وإغراء محبي الهواتف بطلب الهاتف مسبقا.
وأكد الموقع أنه سيتم البدء بشحن الطلبات المسبقة
للعمالء في  8مارس المقبل ،علما بأن «سامسونغ» ستبدأ
بتلقي الطلبات المسبقة على الهواتف الجديدة في 20
الجاري ،وستتوقف عن ذلك في  7مارس.

مــن جـهــة أخ ــرى ،تفيد الـشــائـعــات والـتـســريـبــات ،بــأن
الـهــاتــف الـجــديــد سـيــأتــي بـثــاثــة إصـ ــدارات بمواصفات
مختلفة؛ بداية بهاتف  Galaxy S10eالذي سيكلف نحو
 750يورو ،وسيضم  6GBمن الذاكرة العشوائية و128GB
مــن الــذاكــرة الداخلية ،فــي حين سيكلف هاتف Galaxy
 S10نحو  900يورو للنسخة ،التي تضم  6GBمن الذاكرة
العشوائية و 128GBمن الذاكرة الداخلية ،ونحو 1150
يــورو للنسخة التي تضم  8GBمــن الــذاكــرة العشوائية
و 512GBمن الذاكرة الداخلية.
أمــا هاتف  ،Galaxy S10+فسيكلف نحو  1000يورو
للنسخة التي تضم  6GBمن الذاكرة العشوائية و128GB
من الذاكرة الداخلية ،في حين ستكلف النسخة التي تضم

 8GBمن الذاكرة العشوائية و 512GBمن الذاكرة الداخلية
ما يصل إلى  1250يورو ،والنسخة التي تضم  12GBمن
الذاكرة العشوائية ،و 1TBمن الذاكرة الداخلية ما يصل
إلى  1500يورو.

لن يسمح بالترويج له .وأشارت
شبكة «بــي بــي ســي» إلــى أن هذا
الـقــرار يــأتــي بعد انـتـحــار الفتاة
مــولــي راس ــل فــي بــريـطــانـيــا ،في
ً
عـ ــام  ،2017ع ــن ع ـم ــر 14عـ ــامـ ــا،
اذ قـ ــال حـيـنـهــا وال ـ ــد ال ـف ـت ــاة إن
التطبيق ســاعــد فــي قتلها .وقد
اكتشفت عائلة الفتاة أنها كانت
ً
تشاهد ص ــورا عــن إي ــذاء النفس
في التطبيق قبل موتها .ورحب
وال ــد ال ـف ـتــاة ب ـق ــرار «إن ـس ـت ـغــرام»
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ــد حـ ـ ــان
لــوســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أن تـعـتــرف بمسؤوليتها تجاه
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ،ومـ ـ ــا إذا ك ــان
ً
اإلنـ ـت ــرن ــت آمـ ـن ــا ل ـص ـغ ــار ال ـســن
والضعفاء.

«فيسبوك» واإلعالنات السياسية
أط ـ ـل ـ ـقـ ــت «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» أداة

جــد يــدة تـسـمــح للمستخدمين
بمعرفة األشخاص الذين يقفون
وراء أي إعـ ــان س ـيــاســي على
ال ـم ـن ـصــة ،وذلـ ــك ب ـه ــدف زي ــادة
الشفافية في اإلعالنات المتعلقة
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة فـ ـ ــي الـ ـهـ ـن ــد ق ـبــل
ً
االنتخابات العامة .ووفقا لما
نشر على مواقع مطلعة ،أصبح
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم يـ ـ ــرى اإلعـ ــانـ ــات
السياسية مع جملة Published
 byليتمكن المستخدم معرفة
ا لـ ـجـ ـه ــة او ا لـ ـكـ ـي ــان وراء ه ــذا
اإلعالن.
كـ ـمـ ــا أضـ ـ ــافـ ـ ــت «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك»
ق ــوانـ ـي ــن جـ ــديـ ــدة عـ ـن ــد انـ ـش ــاء
ح ـس ــاب اع ــان ــي ج ــدي ــد يطلب
م ـ ــن خـ ــالـ ــه ب ـ ـيـ ــانـ ــات اعـ ـتـ ـم ــاد
إض ــافـ ـي ــة ،م ـث ــل شـ ـه ــادة لـجـنــة
اإلعـ ـ ــام وال ـم ــراق ـب ــة اإلعــام ـيــة
من لجنة االنتخابات الهندية،
ف ــي ح ـيــن ق ــال مــديــر الـسـيــاســة

العامة فــي «فيسبوك» بالهند:
«هــذا للمساعدة فــي التأكد من
ص ـح ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـم ــذك ــورة».
تطبيق هــذه الميزات الجديدة
سيبدأ في  21فبراير ،وعندما
يضغط شـخــص مــا عـلــى بيان
إخــاء المسؤولية ،سيتم نقله
إل ــى مـكـتـبــة اإلع ــان ــات الـقــابـلــة
للبحث ،حيث يمكنه مشاهدة
تصميم اإلع ــان وتــاريــخ البدء
واالنـتـهــاء وبيانات األداء ،بما
ف ــي ذل ــك ن ـط ــاق مـ ــرات الـظـهــور
ون ـط ــاق اإلن ـف ــاق والـمـعـلــومــات
ح ــول م ــن شــاهــد اإلع ـ ــان ،مثل
الـعـمــر وال ـج ـنــس وال ـمــوقــع في
جميع أنـحــاء الهند ،لكن حتى
اآلن ليس مــن الـمـعــروف مــا إذا
كــانــت فـيـسـبــوك تـسـعــى لـطــرح
هذه الميزة في كل أرجاء العالم
أم ال.

ً
«أوبرا» توفر  VPNمجانا على األندرويد
بعد فترة من توفيرها خدمة  VPNالمجانية
عبر تطبيق منفصل على نظام أندرويد ونظام
 ،iOSأع ـل ـنــت شــركــة أوب ـ ــرا م ـط ــورة متصفح
 Operaت ــو ف ـي ــر خ ــد م ــة  VPNم ـجــا ن ـيــة عـبــر
متصفحها على نظام أندرويد.
وجاء هذا اإلعالن عبر مدونتها الخاصة،
لتوفر بذلك تجربة أكثر سهولة وانسيابية
للمستخدمين ممن يــودون حماية بياناتهم
وكــافــة أنـشـطـتـهــم عـلــى شـبـكــة اإلن ـتــرنــت عن
طــريــق مـنــع الـمــواقــع ُ
ومـقــدمــي الـخــدمــات من
تتبعهم.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ت ـت ــواف ــر خ ــدم ــة VPN
مجانية عبر النسخة التجريبية من متصفح

 Operaعلى نظام أندرويد فقط ،والتي لم يتم
اإلعالن عن الموعد النهائي إلطالقها رسميا.
تأتي هذه الخدمة مع عدة خيارات مختلفة
للكيفية التي ستستخدم بها خدمة  VPNمثل
تحديد الموقع من بين  3قارات مختلفة هي
ً
أوروب ــا وأميركا وآسـيــا .كما يمكن أيضا أن
يـقــوم المستخدم بــاسـتـخــدام خــدمــة الـ ـ VPN
أثناء التصفح المخفي لشبكة اإلنترنت في
ن ـمــط  .Incognitoح ـتــى ه ــذه ال ـل ـح ـظــة ،فــإن
الشركة لم تعلن بعد موعد اإلطالق الرسمي
للخدمة على نظام أندرويد ،كما لم تذكر في
مدونتها أي أخبار فيما يخص متصفحها
على نظام .iOS

ّ
ً
ً
أشياء غريبة توقعها غيتس منذ  20عاما أصبح عدم استخدامها مستغربا
ً
ً ّ
منذ حوالي  20عاما ،ألف أغنى رجل في العالم ،مؤسس شركة مايكروسوفت ،بيل غيتس ،كتابا بعنوان  Business @ the Speed ofً Thoughtناقش فيه كيفية تكامل األعمال التجارية مع التكنولوجيا .كما شرح كيف يمكن للبنية التحتية
الرقمية وشبكات المعلومات أن تساعد على التفوق والمنافسة .وتنبأ غيتس بأشياء عديدة كانت في هذا الوقت أمورا غريبة بعض الشيء ،نذكر  8منها.

• يمكن فــي يومنا ه ــذا ،بسهولة كبيرة ،البحث عــن منتج على «غــوغــل» أو «أم ــازون»
والحصول على أسعار مختلفة ،كما تساعد مواقع مثل  Kayakو Expediaاألشخاص في
العثور على أرخص سعر لرحالت الطيران .وهذا ما توقعه غيتس في كتابه ،وهو تطوير
خدمات مقارنة األسعار اآللية ،مما سيسمح للناس برؤية األسعار عبر مواقع ويب متعددة.

• توقع غيتس أن يحمل الناس األجهزة الصغيرة التي تسمح لهم بالبقاء على اتصال
دائــم ،والقيام بالعديد من المهام من أي مكان ،كما سيكونون قادرين على التحقق من
األخبار والطقس والعديد من األمور األخرى .ومنذ سنين وترتبط حياتنا بشكل كبير
بالهاتف الذكي ،حيث أصبح من أساسيات الحياة ،وصــارت الهواتف الذكية متوافرة
ً
بأشكال وأحجام مختلفة ،وهناك أيضا الساعات الذكية ونظارات الواقع المعزز التي تمنح
المستخدمين طريقة للحصول على معلومات أكثر وأفضل التخاذ القرارات.

• وهي التكنولوجيا التي تحتل المركز األول ضمن اهتمامات معظم
ً
شركات التقنية ،وفعال توقع غيتس هذه األشياء ،وحاليا يتم تطوير
المساعدات الشخصية التي تقوم بتوصيل ومزامنة جميع األجهزة
بطريقة ذكـيــة ،ســواء فــي المنزل أو فــي المكتب ،وهـنــاك الـعـشــرات من
المساعدات الصوتية ،مثل مساعد غوغل وأمازون أليكسا.
من جهة أخــرى ،تنبأ بإنترنت األشـيــاء ،وهــو اإلنترنت الــذي يكون
متاحا وموصال بكل األجهزة المستخدة يوميا ،حيث يسمح لكل األجهزة
بــإرســال واستقبال المعلومات ،والتفاعل فيما بينها .ويتيح للبشر
ً
إمكان التحكم في هذه األجهزة عن ُبعد ،وفقا لبرمجيات معدة مسبقا.

• توقع غيتس أنه سيكون باستطاعة الناس دفع فواتيرهم ومتابعة
شؤونهم المالية عبر اإلنترنت .وهو الموجود اآلن ،حيث يمكن اآلن
ّ
تحويل األموال وتسلمها بسهولة عبر كثير من المواقع والتطبيقات
مثل  ،PayPalكما يمكن الدخول على الحساب البنكي الخاص من خالل
اإلنترنت والقيام بمعظم العمليات البنكية.

• توقع غيتس أن األشـخــاص الذين يبحثون عن وظائف سيكون
بإمكانهم العثور على فرص عمل عبر اإلنترنت من خالل اإلعالن عن
ً
اهتمامهم واحتياجاتهم ومهاراتهم المتخصصة .حاليا تسمح مواقع
مثل  LinkedInو Baytللمستخدمين بعرض السير الذاتية الخاصة بهم،
والبحث عن وظائف بناء على االهتمامات واالحتياجات.

• توقع غيتس انتشار المواقع الخاصة التي تجمع بين األصدقاء
والـعــائـلــة ،مما يسمح لهم بــالــدردشــة والتخطيط لــأحــداث .واآلن تم
انتشار منصات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام والعديد
من التطبيقات األخرى التي تمنح طريقة سهلة للبقاء على اتصال مع
المجموعات الكبيرة والصغيرة.

• كما توقع أغنى رجل في العالم أن يشتمل البث التلفزيوني على روابط تشير إلى
مواقع الويب ذات صلة لمعرفة المزيد من التفاصيل عما تشاهده ،حيث تطلب معظم
ً
اإلعالنات التجارية حاليا من المشاهد االنتقال إلى موقع ويب أو مسح رمز.QR code

• توقع غيتس أن اإلعالنات الذكية ستصل لألجهزة المحمولة ،وستعرف توجهات المستخدم
الشرائية ،وستعرض إعالنات مصممة خصيصا لتفضيالته .واآلن تنتشر اإلعالنات على «غوغل»
و«فيسبوك» التي يتم تخصيصها لتستهدف المستخدمين وفق المعلومات واالهتمامات.
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sudoku

من  6أحرف وهي اسم صانع أميركي للنظارات الشمسية والطبية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
راي بان

كلمة السر

ص ــورت كليب ألغنية  - 6الجيوش (مبعثرة) حاكين.
 - 9لؤلؤة كبيرة – طير
– نصف (أصواتك).
«بعيونك زعل».
 - 4م ـ ـي ـ ـنـ ــاء ب ـم ــد ي ـن ــة  - 7تجدها في (الفنون) من فصيلة الحمام (م).
 - 10الرؤيا.
السويس (م) – أصلح – .أصبح لينا.
 - 5مداخل – ولوج .
 - 8ثـ ـلـ ـث ــا ( شـ ـ ـ ـ ـ ــاب) –

4

 - 1ف ـ ـنـ ــا نـ ــة ك ــو ي ـت ـي ــة
قــدمــت مـسـلـســل «ليلة
عيد».
2
 - 2جمهورية إفريقية
عاصمتها و يـنــد هــوك
3
– حسن.
 - 3فـ ـن ــا ن ــة ج ــزا ئ ــر ي ــة
4
ق ــدم ــت كـلـيــب « ضــرب
جنون» .
5
 - 4ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــد و ن
(مبعثرة).
 - 5دو ل ـ ـ ـ ـ ــة إ ف ــر يـ ـقـ ـي ــة
6
عاصمتها ليبرفيل –
للنفي.
7
 - 6تجدها في (المنال)
– تكلم.
8
 - 7نما وكثر – (ال )..
مستصغر الذنوب.
9
 - 8ر ش ـ ـ ـ ــاد – دا ئـ ـم ــو
البقاء.
 - 9س ــائ ــل الـ ـحـ ـي ــاة – 10
المفرد من «النواصير»
(م).
 - 10يتمون – والدة .شــاركــت فــي مسرحية
«طقوس وحشية»
ً
 - 2يــأمـلــون (مبعثرة)
عموديا:
– طحن .
 - 1ف ـ ـنـ ــا نـ ــة ك ــو ي ـت ـي ــة  - 3فـ ـن ــا ن ــة ل ـب ـن ــا ن ـيــة
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كلمة السر:

19

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ّ
التطورات وعليك
مهنيا :تستعجلك
إنجاز أعمالك في مواعيدها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ع ــاق ـت ـك ـم ــا ال ـم ـت ــأزم ــة
تدفعكما إلى اتخاذ قرار مصيري .
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـق ــوى شـعـبـيـتــك في
م ـح ـي ـطــك ويـ ـ ـ ــزداد األصـ ــدقـ ــاء مــن
حولك.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :يـحـمــل ال ـف ـلــك ت ـغ ـ ّـي ــرات قد
ّ
تؤدي إلى بعض اإلرباكات.
ً
عاطفيا  :تشعر بعطش إ لــى الحب
بعد قطع عالقتك بالحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى وعــودا من قريب
بمساعدتك على الصعيد العائلي.
رقم الحظ.12 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا  :بعض الجمود فــي عملك مهنيا :ال تفرض رأيك على الزمالء
ً
ً
وكن محاورا منطقيا.
بسبب الركود في السوق.
ً
ً
عاطفيا :تعيش غيرة ّ
هدامة ّ
تعرض
عــاط ـف ـيــا :نــاقــش الـحـبـيــب بصبر
عالقتكما للخطر.
وهدوء في المواضيع الدقيقة.
ً
ً
اجتماعيا :أنت بحاجة إلى تعاون اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـن ـت ـمــي إل ـ ــى ج ـمــاعــة
ّ
األقرباء وتعاضدهم معك.
ثقافي.
ناد
رياضية أو إلى ٍ
رقم الحظ.7 :
رقم الحظ.10 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :اس ـ ـت ـ ـفـ ــد إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــا مــن
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــري ف ــي
المؤسسة.
ّ
ً
عــاطـفـيــا :تـحـتــل عالقتك بالشريك
اهتماماتك وال تبالي بغيرها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجـتــاز مــرحـلــة عائلية
مهمة يسودها التفاهم والفرح.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا  :أدرس اإل يـ ـ ـج ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــات
والسلبيات قبل إعطاء أي جواب.
ً
ً
عاطفيا :تجري اتصاال مع الحبيب
يؤنس يومك ويفرحك.
ً
اجتماعيا :يؤازرك األصدقاء الجتياز
وضع صعب تمر به.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :تـجــد ت ـجــاوبــا مــن اإلدارة
ّ
ّ
التصرف بحرية أكبر.
يخولك
ً
عاطفيا :يدخل أحدهم قلبك بعدما
غمرك بالمديح والمجامالت.
ً
اجتماعيا :تتأقلم مع وضع عائلي
جديد وتتخطى السلبيات.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :بعض اإلحباط يراودك في
عملك ،فتجاوزه بسرعة.
ً
عاطفيا :شخص من الطرف اآلخر
يجذبك بحضوره الجميل.
ً
اجتماعيا :اذهب في رحلة للراحة
ً
بعيدا عن الضغوطات.
رقم الحظ.9 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تعاني سوء تفاهم مع أحد
المسؤولين في المؤسسة.
ً
عاطفيا :يربكك التغيير الذي أحدثه
الحبيب في عالقتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـت ـسـ ّـبــب الـ ـق ــدر ألح ــد
ّ
المقربين بألم فتقف إلى جانبه.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تعيش بعض التناقضات
ّ ً
وتبدو متقلبا في مواقفك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـت ــرك ال ـح ـب ـي ــب لــديــك
ً
ً
انطباعا جميال يبقى في ذاكرتك.
ً
ّ
اهتم بصحتك واخضع
اجتماعيا:
لفحوص روتينية كل فترة.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا :تعثر على حل لمشكلة في
ً
العمل وتجني ثمارا طيبة.
ً
ّ
يتودد
عاطفيا :تشعر بفرح عندما
الحبيب إليك ويغمرك بالحب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تعيش وح ــدة مؤلمة
وحان الوقت لتخرج من صومعتك.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ت ــرغ ــب ف ــي أن ت ـلـ ّـم بكل
شيء وتسيطر على األوضاع.
ً
عاطفيا :تتوتر عالقتكما وتصل
إلى ّ
حد اتخاذ قرار بالفراق.
ً
ّ
تتطرق مع أقرباء إلى
اجتماعيا:
مواضيع تتعلق بوضع العائلة.
رقم الحظ.1 :

مجتمع
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معهد الكويت لالختصاصات
الطبية يحتفل بخريجيه
احـت ـفــل مـعـهــد ال ـكــويــت لــاخـتـصــاصــات الـطـبـيــة بـتــوزيــع
ً
ا لـشـهــادات العليا على  120طبيبا وطبيبة مــن خريجي
البرامج التدريبية "البورد الكويتي" وعددها  25برنامجا،
وبرامج "الزماالت التخصصية الدقيقة" وعددها ستة برامج،
وذلك بعدما اجتازوا الدراسات العليا بنجاح.
وبهذا الصدد ،شــدد وزيــر الصحة د .باسل الصباح على
ض ــرورة مــواصـلــة األط ـبــاء الخريجين للعطاء االنـســانــي،
بهدف دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية ،وبما يحقق
المزيد من اإلنجازات ،ومواصلة المؤشرات اإليجابية في
القطاع الطبي.
وزير الصحة وهادي وهالل الساير في مقدمة الحضور

شهد المباركي

تكريم غزالن حمادة

تكريم محمد صادق

درع تذكارية مقدمة إلى وزير الصحة د .باسل الصباح

 ...ومريم مال الله

لقاء تنويري لمبادرة «في بيتنا قائد»
أق ــام ــت م ـ ـبـ ــادرة "فـ ــي بـيـتـنــا
قـ ـ ــائـ ـ ــد" ،ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـتـ ـن ــوي ــري
ألولـ ـ ـي ـ ــاء أم ـ ـ ــور ال ـم ـت ــدرب ـي ــن
والمتدربات في خيمة شركة
ن ـ ـفـ ــط الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة
ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة نـقــا بــة
الـعــامـلـيــن فــي مــؤسـســة نفط
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،فـ ـهـ ـي ــد الـ ـكـ ـفـ ـي ــف،
ور ئـ ـي ــس ا لـ ـمـ ـب ــادرة د .فــا لــح
ال ـع ـج ـم ــي ،ورئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
د .موسى مسعود.

وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـكـ ـفـ ـي ــف بـ ـ ــدء ف ـتــح
بـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ل ـج ـم ـي ــع
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بــا لـمــو ســم ا لـتــدر يـبــي الثاني
ً
ل ـل ـم ـب ــادرة ،مـ ــؤكـ ــدا ضـ ــرورة
نشر هذا الفكر القيادي بين
ال ـنــاش ـئــة وال ـش ـب ــاب ألهـمـيــة
هـ ــذا ال ـم ــرح ـل ــة ال ـع ـم ــري ــة فــي
المجتمع.

فهد الكفيف

د .فاطمة بوفتين

د .فالح العجمي

جانب من الحضور

اتحاد صاحبات المهن يشارك في ملتقى ريادة األعمال
شــارك وفــد مــن االتـحــاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة برئاسة سفيرة المنطقة العربية لالتحاد
العالمي لصاحبات األعمال والمهن رئيسة مجلس سيدات األعمال
العرب رئيسة االتحاد الشيخة د .حصة سعد العبدالله في ملتقى
ريادة األعمال والمهن بأبوظبي.
وجــاء ت المشاركة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،
رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية
األس ــري ــة ،رئـيـســة المجلس األع ـلــى لــأمــومــة والـطـفــولــة ،الرئيسة
الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وأف ــادت الشيخة حصة بــأن "مجلس سـيــدات األعـمــال الـعــرب قام
بــالـكـثـيــر م ــن ال ـج ــوالت ف ــي الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،الـتـقــى فـيـهــا ال ـق ــادات
وأصحاب القرار من أجل دعم دور المرأة العربية وحث الحكومات
لالستعانة بها لتحقيق أقصى استفادة من اإلمكانات البشرية التي
تزخر بها مجتمعاتنا".
الشيخة حصة تلقي كلمتها خالل المشاركة في الملتقى

صورة جماعية

عبدالله عايض العجمي يحصل على الدكتوراه

فريق إكسبو  965يشارك في «الحرفيين»
ش ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــريـ ـ ــق إك ـ ـس ـ ـبـ ــو 965
للمعارض الـتــراثـيــة والحرفية
وال ـم ـب ــدع ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فــي
م ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـحـ ــرف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وق ـ ـ ــدم
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن الـتـحــف
ال ـتــراث ـيــة الـكــويـتـيــة ،بمناسبة
االحتفال باألعياد الوطنية.
وقـ ــام ال ـفــريــق بــالـتـقــاط ص ــورة
جماعية مــع محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،عقب جولته
ع ـلــى ال ـم ـع ــرض ،وم ــراس ــم رفــع
ً
العلم إيــذانــا بـبــدء االحـتـفــاالت
باألعياد الوطنية.
فريق إكسبو مع محافظ األحمدي

حصل عبدالله عايض العجمي
على درجة الدكتوراه في اإلدارة
الــريــاض ـيــة م ــن جــام ـعــة جـنــوب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ب ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـص ــر
الـعــربـيــة ،وكــانــت رســالـتــه لنيل
ال ــدرج ــة تـحــت ع ـن ــوان "ن ـمــوذج
مقترح لنظام البناء والتشغيل
ون ـقــل الـمـلـكـيــة  B.O.Tكمصدر
للتمويل في األندية الرياضية
بدولة الكويت".
وتـ ـ ـك ـ ــون ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة
والـ ـحـ ـك ــم م ـ ــن د .عـ ـ ـ ــادل حـســن
وكيل الدراسات العليا في كلية
ال ـت ــرب ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة بـجــامـعــة
ً
ً
ال ـم ـن ـيــا ،م ـشــرفــا ورئ ـي ـس ــا ،ود.
عبدالحق عبدالباسط وكيل كلية

ً
العجمي متوسطا لجنة المناقشة والحكم

التربية الرياضية لشؤون البيئة
وال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـج ــام ـع ــة ج ـنــوب
ً
ال ـ ـ ــوادي م ـش ــرف ــا ،ود .عـبــدالـلــه

ال ـغ ـصــاب رئ ـيــس قـســم التربية
البدنية بكلية التربية األساسية
ً
في الكويت مناقشا ،ود .محمد

توني أستاذ اإلدارة الرياضية
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة الــريــاض ـيــة
ً
بجامعة المنيا مناقشا.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

هبة الدري :أتحدى أهلي الستكمال دراستي في «حدود الشر»
ً
تعود للتعاون مع حياة الفهد في رمضان بعد غياب  12عاما
محمد جمعة

تطل الفنانة هبة الدري
في مسلسل « حدود الشر»
بشخصية متمردة بينما
تتصدى لدور مركب في «إفراج
مشروط».

تــراهــن الـفـنــانــة هـبــة الـ ــدري عـلــى إطاللتها
الرمضانية المقبلة بمعية الفنانة القديرة حياة
الفهد ،من خــال مسلسل "حــدود الـشــر" ،الذي
تصور أحداثه حاليا.
وقــالــت هـبــة ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إنـهــا تجسد في
ال ـع ـمــل شـخـصـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،مـثـمـنــة عــودت ـهــا
للتعاون مع الفهد بعد  12عاما ،من جهة أخرى
تـسـتـعــد هـبــة لـلـمـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل "إفـ ــراج
مشروط" المتوقع بدء تصويره قريبا.
بــدايــة ،أعربت الــدري عن سعادتها للعودة
إلى الوقوف أمــام الفنانة القديرة حياة الفهد
في مسلسل "حدود الشر" ،بعد غياب  12عاما،
وقالت" :نقلة نوعية في مشواري الفني وخطوة
أثلجت صدري ،وأتطلع لترك بصمة مع الفهد
في رمضان ،وأن ينال العمل رضاكم ،ويشهد
العمل توليفة من الفنانين من مراحل عمرية
مختلفة ،ورب ـمــا هــي ال ـمــرة األولـ ــى مـنــذ فترة
ال ـتــي تـلـتـقــي فـيـهــا ه ــذه األس ـم ــاء تـحــت غـطــاء
درامي واحد".
وع ــن دوره ـ ــا ف ــي ال ـع ـمــل ،أض ــاف ــت" :أج ـســد
شـخـصـيــة م ــري ــم ف ــي مــرح ـلــة زم ـن ـيــة كـ ــان من
الصعوبة أن تسافر الفتاة الستكمال دراستها
خ ــارج الـكــويــت ،لكنها تتحدى أهلها وتتجه
للقاهرة إلتمام دراستها الجامعية ،السيما انها
تطمح لمستقبل مختلف عن بنات جيلها في

تلك الفترة ،الالتي يؤثرن الــزواج واالستقرار،
وت ـف ـكــر بـ ـت ــوازن وت ـع ـطــي م ــن حــول ـهــا آراء من
منطلق واقعي".
وتــاب ـعــت" :تــركـيـبــة الـشـخـصـيــة استفزتني
ل ـق ـبــول ال ـ ــدور وخـ ــوض ال ـت ـجــربــة أمـ ــام سـيــدة
الشاشة الخليجية القديرة حياة الفهد ،التي
اعتبرها بمثابة والدتي" ،الفتة إلى أن الفنان
أحمد الجسمي يجسد دور والدها ،الذي يرفض
فكرة استكمال دراستها بالخارج ،بينما تحظى
بتأييد األم لفترة وتتوالى األحداث.

عمل اجتماعي
واستدركت الدري" :العمل اجتماعي بسيط،
وت ــدور أحــداثــه فــي ستينيات الـقــرن الماضي،
وأجـ ــواء اللوكيشن مـمـيــزة خـصــوصــا فــي ظل
مشاركة زمالء اعتز بهم وأقدرهم مثل هنادي
الكندري وشيماء علي ونخبة من الفنانين".
وأكدت ان شخصيتها تمثل قطاعا كبيرا من
الطالب الذين يعانون منع بعض األهل لهم من
الدراسة بالخارج ،مشيرة إلى أن هذا النموذج
قد يكون مــوجــودا في كل زمــان ومـكــان" ،لذلك
نحن بصدد حالة عامة وال يمكن إسقاطها على
مجتمع بعينه".
يذكر أن "حدود الشر" تأليف محمد النشمي،
وإخ ـ ــراج أح ـمــد دعـيـبــس ،وإن ـت ــاج المجموعة
الفنية للمنتج باسم عبداألمير ،ويقع في 30
حلقة ،ومن المقرر أن يشارك الفهد في العمل
نخبة من نجوم الدراما الخليجية ،منهم أحمد
الجسمي وباسم عبداألمير وانتصار الشراح
وسـعــاد علي وهبة ال ــدري وهـنــادي الكندري،
ومن العراق الفنانة إيناس طالب وياسة وفهد
باسم وإلهام علي وغرور وعبدالعزيز النصار
ونورة محمد ومحمد عاشور.

شخصية مركبة

الدري في مشهد من مسلسل «كحل أسود قلب أبيض»

من جهة أخــرى ،تشارك الــدري في مسلسل
"إفراج مشروط" ،تأليف عبدالمحسن الروضان،
وإخراج عيسى ذياب ،وقالت إن "العمل جديد
على ا لــدرا مــا الكويتية والخليجية ،وتنفيذه
مختلف ،وأجـســد مــن خــالــه شخصية مركبة

وصـعـبــة أدرس ـه ــا مـنــذ  3أشـهــر تـقــريـبــا ،ومــن
المتوقع أن نبدأ التصوير خالل أسابيع".
يــذكــر أن هبة شــاركــت أخـيــرا فــي مسرحية
"التابعة" ،تأليف وإخ ــراج عبدالله الرميان،
وب ـط ــول ــة مـ ـش ــاري الـ ـب ــام واحـ ـم ــد إيـ ــراج
وجنى الفيلكاوي ورانيا شهاب ودانة
األيوبي ،ومن إنتاج "قولدن ثييتر"
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع مـ ـس ــرح ال ـخـل ـيــج
العربي.
وحققت الدري نجاحا كبيرا
خالل رمضان الماضي ،عندما
ج ـ ـسـ ــدت ش ـخ ـص ـي ــة م ـم ـي ــزة
ف ــي مـسـلـســل "ع ـب ــرة ش ــارع"
مــع الـفـنــانــة ال ـقــديــرة سعاد
عبدالله ،والكاتب الدكتور
حـ ـم ــد ش ـ ـمـ ــان ال ـ ــروم ـ ــي،
والـمـخــرج منير الزعبي،
وبـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ـخ ـب ــة مــن
ال ـف ـنــان ـيــن م ـن ـهــم داود
ح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ــردهـ ـ ـ ــان وف ــاطـ ـم ــة
ال ـص ـف ــي وع ـب ــدال ـل ــه
الطراروة.

تستعد
للمشاركة
في
مسلسل
«إفراج
مشروط»
من تأليف
الروضان وإخراج
عيسى ذياب

كارول سماحة تجهز أغنيات جديدة
بالتعاون مع الرحباني

هبة الدري

ً
البغيلي مكرما الفيلكاوي

كارول سماحة
تعكف المطربة اللبنانية كارول سماحة،
مـ ــع ال ـم ــوس ـي ـق ــار زي ـ ـ ــاد ال ــرحـ ـب ــان ــي ،عـلــى
الـتـحـضـيــر ألغ ـن ـي ــات ج ــدي ــدة ،خـ ــال هــذه
ً
الفترة ،استعدادا لطرحها في موسم الصيف
ً
المقبل ،السيما أنها تسعى دائما إلى تقديم
كــل مــا هــو جــديــد ،حـتــى يـسـعــد الجمهور
بأعمالها الفنية المتنوعة.
من ناحية أخرى ،أحيت سماحة الخميس
الماضي على مسرح دار األوبرا في أوكرانيا
ً
 National Opera House Of Ukraineحفال
ً
ً
غنائيا ضخما افتتحته بأغنية "حــدودي
ّ
ال ـس ـم ــا" ،وق ــدم ــت ب ـعــدهــا ب ــاق ــة م ــن أجـمــل

أغـنـيــاتـهــا ،ومـنـهــا "غ ــال ــي ع ـل ــي" ،و"ان ـســى
همومك" ،و"يا رب" ،و"واحشاني بالدي".
حضر الحفل عدد كبير من محبي كارول
من الجاليات العربية المختلفة بأوكرانيا
والذين شاركوها الغناء ،كما حضر جمهور
كبير مــن األوكــرانـيـيــن رغــم عــدم إجادتهم
العربية ،وتفاعلوا معها بشكل الفت،
للغة ً
وخــاصــة أن شــاشــات ضخمة وضـعــت في
الصالة وتمت من خاللها ترجمة الكلمات
إلى األوكرانية.
وج ــاء ه ــذا الـحـفــل بـعــد سلسلة حفالت
ك ـب ـيــرة أح ـي ـت ـهــا س ـمــاحــة خ ــال ال ـس ـنــوات

األخ ـيــرة الماضية فــي أهــم مـســارح العالم
ومنها في أمستردام ،وفرنسا ،والواليات
المتحدة ،وكندا ،وأستراليا.
وفـ ــى س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ان ـت ـهــت س ـمــاحــة من
تـسـجـيــل أح ـ ــدث أغ ــان ـي ـه ــا ،وهـ ــي ب ـع ـنــوان
"وحشوني الحبايب" ،من كلمات هاني رجب
وأل ـح ــان مــديــح وت ــوزي ــع ب ــال ال ــزي ــن ،ومــن
المقرر طرحها الفترة المقبلة.
يذكر أن آخــر أعـمــال ك ــارول أغنية "أهــا
بيسوع" التي طرحتها على قناتها الرسمية
"يوتيوب" ،وهي من كلمات نزار فرنسيس،
وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

بشأن حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمؤلف
الـمــوسـيـقــي ،وأن ـ ــواع وأرك ـ ــان ال ـلــوائــح اإلداري ـ ــة،
وغيرها من المسائل التي جرى التطرق إليها ،وفي
الختام تم تكريم د .الفيلكاوي من العميد البغيلي.
وقال د .البغيلي إن فعاليات الموسم الثقافي
سـتـشـهــد ال ـمــزيــد م ــن األن ـش ـطــة ف ــي ك ــل الـمـســائــل
المتعلقة بالطلبة والهيئتين التدريسية واإلدارية،
الفتا إلى استقطاب مجموعة من المتخصصين
األكاديميين إللقاء الندوات ،إضافة إلى أن هناك
أنشطة موسيقية وغنائية سيتم الكشف عنها
خالل الفترة القليلة المقبلة.
مــن جــانــب آخــر ،شكل المعهد العالي للفنون
الموسيقية لجانا لتقييم وتطوير المناهج وفق
مدة زمنية محددة ،ثالثة أشهر ،قابلة للتجديد،
والـتــي ستعمل على تطوير الـمـقــررات الدراسية
مواكبة ألحدث الوسائل العصرية.

مشاري المجيبل :لجنة إجازة النصوص رفضت
«اضحك أنت عربي» دون إبداء األسباب

«المسرحية سبق أن عرضت في المهرجان األكاديمي ولم يجر أي تغيير عليها»
Summary

يواصل جولته
الخليجية مع أسرة
«هال بالخميس»
وثمن ثقة طارق
العلي

•

محمد جمعة

ي ــواص ــل ال ـف ـن ــان وال ـم ـخ ــرج ال ـش ــاب م ـشــاري
المجيبل جولته الخليجية مع فريق مسرحية
"هال بالخميس" ،للفنان طارق العلي ،وأعرب عن
سعادته بالتفاعل الجماهيري الكبير مع العمل،
الذي عرض خالل الفترة الماضية باإلمارات ثم
البحرين.
وقال المجيبل ،لـ "الجريدة" ،إن هناك عروضا
أخرى بالسعودية ،مثمنا ثقة الفنان طارق العلي
ومركز فروغي إلسناد إخراج العمل الذي تصدى
لكتابته أيمن الحبيل ،بينما شارك في بطولته
مجموعة مــن الفنانين منهم سعود الشويعي
وخالد المظفر.
وعن الفيديو المثير للجدل الذي نشره عبر
صفحته على "انستغرام" حول رفض مسرحيته
"اضحك انت عربي" من لجنة إجــازة النصوص
ال ـتــاب ـعــة لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب ،م ــا تــرتــب عـلـيــه اس ـت ـب ـعــاد ال ـع ـمــل من
الـمـشــاركــة فــي مـهــرجــان أي ــام الـمـســرح للشباب
بدورته الـ ،12قال" :إلى اآلن ال أعرف سبب رفض
العمل من قبل لجنة إجازة النصوص".

وبين أن "اللجنة الفنية التابعة لمهرجان أيام
المسرح للشباب قبلت العمل ،ثم قدمته للجنة
إجازة النصوص ،التي طلبت بعض التعديالت،
وبالفعل أجريت التعديالت المطلوبة ،ووقعت
على النص بخط يدي وقدمته مرة أخرى للجنة
الفنية التي أحالته للجنة إجازة النصوص ،لكن
جاء الرفض ليقطع الطريق أمــام مشاركتي في
المهرجان".
وأعرب الفنان الشاب عن استغرابه من رفض
نص "اضحك انت عربي" ،مضيفا ان "المسرحية
س ـب ــق أن ع ــرض ــت ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان األك ــادي ـم ــي
الخامس عام  ،2015الذي ينظمه المعهد العالي
للفنون المسرحية ،وكــان رئيس لجنة الرقابة
بالمجلس ا لــو طـنــي حينها د .حسين المسلم
 ،2015ولو كان العرض يتضمن أي محظورات
لكان من الممكن أال يسمح بمشاركته ،لكن تمت
إجازة المسرحية ونافست بها وحصدت جائزة
أفضل مخرج وأفضل ديكور".
وحول ما إذا كان قد أدخل أي تغييرات على
النص الذي سبق أن أجيز ونافس به عام ،2015
ذكر" :األحداث هي نفسها لم تتغير ،اللجنة الفنية
الـتــابـعــة لـمـهــرجــان الـشـبــاب قـبـلــت ال ـنــص ،لكن

رقابة لجنة النصوص رفضته ،رغم أن
الهيئة العامة للشباب طلبت اجتماع
اللجنتين ،لكن رقابة المجلس الوطني
لم تــرد ،لذلك استبعدت المسرحية
ألس ـبــاب ال أعــرف ـهــا ،السـيـمــا أنني
التزمت بجميع اللوائح".
واس ـت ـط ــرد" :ع ـنــدمــا تــولــى د.
حسين المسلم مهمة رئاسة لجنة
النصوص كان قبل أن يرفض أي
نص ،وبحكم أنه معلم وأب روحي
وقدوة لنا كمخرجين ،يعقد جلسة
مع المخرج أو المؤلف ،ويطلعنا
عـلــى األخ ـط ــاء لـيـفـســح لـنــا الـمـجــال
لتصحيح أي هفوة ،وبالفعل كان يتم
عمل الالزم من قبل المؤلف أو المخرج
ثم يجاز النص".
وأردف" :أتمنى من رئيس لجنة الرقابة
المخرج نجف جمال أن يجلس مع الفنانين
الشباب لتوعيتنا بحكم خبرته الكبيرة .نحن
في الفن نتعاون لنطور من أنفسنا ،ونستمع
لـبـعـضـنــا ال ـب ـعــض ،وأت ـم ـنــى أن نـسـمــع منه
كمخرجين لماذا رفضت أعمالنا".

العراقي يعود إلى بغداد
بعد غياب  15عامًا

يتجه الفنان حاتم العراقي
إلى بغداد منتصف الشهر
الجاري ،إلحياء حفل غنائي،
بمناسبة عيد الحب ،على
مسرح نادي اليرموك
الترفيهي.
ويأتي حفل العراقي الجديد
في بغداد بعد غيابه 15
عاما عن الحفالت
الجماهرية فيها،
مؤكدا حرصه
على تجهيز
وتحضير
حفالت
أخرى
خالل الفترة
املقبلة ،حيث
قال" :سعادتي
كبيرة بوقوفي
أمام الجمهور العراقي
في بغداد الحب والسالم،
بعد غيابي عنهم 15
عاما ،وتفاؤلي كبير بأن
تكون األيام املقبلة جميلة
وسعيدة في جميع أنحاء
العراق ،ليعم األمن والسالم
واملحبة دائمًا".
وسيقدم العراقي مجموعة
كبيرة من أهم مواويله
وأغنياته الجديدة واملحببة
لدى الجمهور ،واعدًا
بمفاجآت عدة سيكشف
عنها خالل الحفل.

المعهد الموسيقي سلط الضوء على
حقوق المؤلف ضمن موسمه الثقافي

أقــام المعهد العالي للفنون الموسيقية ندوة
بعنوان "إض ــاء ات قانونية" ،على خشبة مسرح
الفنان الراحل أحمد باقر ،ضمن فعاليات الموسم
ال ـث ـق ــاف ــي ل ـل ـم ـع ـهــد ال ـم ــوس ـي ـق ــي ،ح ــاض ــرت بـهــا
المستشارة القانونية في أكاديمية الكويت للفنون
د .آالء الفيلكاوي.
حضر الندوة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية
واإلدارية ،يتقدمهم العميد د .رشيد البغيلي ،ود .فالح
المطيري مدير معهد الدراسات الموسيقية ،وعميد
المعهد العالي للفنون المسرحية د .علي العنزي ،إلى
جانب طلبة المعهد الموسيقي.
وتحدثت د .الفيلكاوي عن عدد من المواضيع
المتعلقة بالمهام والحقوق والواجبات الوظيفية
والـتـشــريـعــات والـقــوانـيــن وال ـلــوائــح اإلداريـ ــة في
المعهد الموسيقي ،والتدرج القانوني والهرمي،
والـتـظـلــم اإلداري ،وق ــان ــون رق ــم  22لـسـنــة 2016

خبريات

مشاري المجيبل

أحمد حلمي اختتم برنامج
""Little Big Stars

َّ
ثمن النجم أحمد حلمي
تجربته في برنامج
" -LITTLE BIG STARSنجوم
صغار" ،وقال عقب الحلقة
الختامية التي عرضت
عبر شاشة " ،MBCواجهت
في هذه التجربة مشاعر
غير متوقعة ،والتقيت
أطفاال أفتخر بمواهبهم
التي فجروها على
املسرح" ،الفتا إلى أنه ملس
"الصعوبات التي واجهتهم،
وكيف تمكنوا من التغلب
عليها واجتيازها
بنجاح وثقة بالنفس".
وأضاف" :البرنامج أثبت
أن عاملنا العربي مليء
باألطفال الذين يجمعون
في شخصياتهم الذكاء
واملوهبة وخفة الظل في
وقت واحد" .وقد أضاءت
الحلقة األخيرة على مواهب
رياضية وفنية بصورة
خاصة.
واستضاف حلمي في
الحلقة األخيرة من
البرنامج مجموعة مميزة
من املواهب بني الرياضة
والغناء وحب التمثيل من
دول عربية عدة.

شيرين تواجه وفاء
الكيالني في «تخاريف»

تتحدث الفنانة شيرين
عبدالوهاب مساء اليوم،
في برنامج "تخاريف" مع
اإلعالمية وفاء الكيالني،
عن صداقاتها الفعلية في
الوسط الفني ،ومن تحرص
على البقاء على تواصل
معهم في كل الظروف.
وتتحدث أيضا عن أفضل
زيجة بني زيجاتها الثالث،
وهامش الخصوصية
املتاح لكل من الزوجني،
والسبب الذي دفعها إلى
التفتيش في هاتف زوجها،
والوسواس القهري الذي
كادت تتخلص منه كما
تقول ،وأسباب محاولتها
االنتحار أكثر من مرة.
وحول عالم النجومية،
تسأل الكيالني" :هل تجرؤ
شيرين على تسمية املغنية
التي تتفوق عليها صوتا
وأداء وحضورا ،وتصل إلى
الطبقات التي ال يبلغها
صوتها؟" وتكتشف شيرين
موهبتها في الرقص وإلقاء
النكات.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
معركة «نهاية داعش» تستعر ودمشق تفعل S300
واشنطن تمسك الحدود السورية  -العراقية ...ونتنياهو يهدد إيران بالفارسية
مع إطالق حلفائها «المعركة
الحاسمة» إلنهاء وجود
تنظيم «داعش» في دير الزور،
أحكم الجيش األميركي قبضته
على الحدود مع العراق ،في
وقت نصب الروس منظومة
 S300المضادة للصواريخ
بسورية ،في تهديد خطير ً
إلسرائيل وعملياتها ،خصوصا
ضد الحرس الثوري اإليراني
وميليشياته.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
الديمقراطية (قسد) "المعركة
الحاسمة" إلنهاء وجود تنظيم
داعش ،في آخر معاقل خالفته،
إذ ت ـ ـحـ ــاصـ ــره ضـ ـم ــن أربـ ـع ــة
كيلومترات مربعة قرب الحدود
العراقية ،التي أحكم الجيش
األ م ـيــر كــي قبضته عليها من
جهة منطقة التنف.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد
الـ ـس ــوري رامـ ــي عـبــدالــرحـمــن،
أمـ ــس ،ع ــن اش ـت ـبــاكــات عنيفة
ومستمرة بين القوات السورية
ذات الغالبية ا ل ـكــرد يــة ،بدعم
أميركي بري وجوي ومدفعي
ً
وتفجير ألغام ،مشيرا إلى أن
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة دفـعــت
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  37ألـ ـ ـ ــف ش ـخــص
إلــى ال ـخــروج مــن آخــر مناطق
س ـي ـطــرة "داعـ ـ ــش" م ـنــذ مطلع
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــم ن ـس ــاء
وأطفال من عائالت الجهاديين،
وبينهم نحو  3400عنصر من
التنظيم.
وبـحـســب الـمـتـحــدث بــاســم
"قـســد" مصطفى بــالــي ،اليــزال
هناك نحو  600جهادي أغلبهم
م ــن األج ــان ــب م ـحــاصــريــن في
ال ـج ـي ــب األخـ ـي ــر ل ــه بــال ـق ـطــاع
الشرقي من ريف دير الزور.

آالف المدنيين

األسد يرسل
تعزيزات عسكرية
كبيرة إلى إدلب

وفـ ــي ح ـيــن أش ـ ــار ال ـمــرصــد
إلى مخاوف على حياة اآلالف
من المدنيين المحاصرين في
القطاع الشرقي ،تعمل "قسد"
في مركز مخصص للفرز قرب
خ ــط ال ـج ـب ـهــة ،ع ـلــى الـتــدقـيــق
فــي هــويــات الـخــارجـيــن وأخــذ
بـصـمــاتـهــم ،وي ـن ـقــل المشتبه
بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز
تحقيق خــاصــة ،وهــي تعتقل
مئات من الجهاديين األجانب.
وبحسب التحالف الــدولــي
الداعم للهجوم ،تمكنت "قسد"
م ـ ــن تـ ـح ــر ي ــر نـ ـح ــو  99.5فــي
المئة من األراض ــي الخاضعة
لسيطرة "داعش" في سورية.
وب ـعــد قـ ــوات ال ـن ـظ ــام ،الـتــي
تــؤكــد بــاسـتـمــرار عزمها على
استعادة السيطرة على كامل
الـ ـ ـب ـ ــاد ون ـ ـشـ ــر م ــؤس ـس ــات ـه ــا
الحكومية فيها ،تعد وحــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة مع
"قسد" ثاني قوى مسيطرة على
األرض بنحو  30في المئة من

الحكومة الليبية المؤقتة
ّ
تطهر درنة من اإلرهاب
ً
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي خالل تفقدها جنودا فرنسيين عاملين في العراق قرب القائم على الحدود العراقية  -السورية أمس األول (أ ف ب)
مساحة سورية ،تتضمن حقول
غاز ونفط مهمة.

تعزيزات حدودية
في هذه األثناء ،أفاد مسؤول
مـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وك ــال ــة
"األن ــاض ــول" ،بــوصــول تعزيزات
عـسـكــريــة أم ـيــرك ـيــة إل ــى منطقة
التنف العراقية على الحدود مع
ً
س ــوري ــة ،مــوض ـحــا أن ـهــا مكونة
من آليات من نوع "همر" ومدافع
وأسلحة ثقيلة أخرى.
ووفق المسؤول العراقي ،فإن
"الهدف من تلك التعزيزات ،تأمين
الحدود بالتزامن مع العمليات
العسكرية التي انطلقت بالجانب
الـ ـس ــوري ل ـت ـحــريــر آخـ ــر مـعــاقــل
داعش بمحافظة دير الزور".
وأكد مقدم في الجيش العراقي
أن "التعزيزات األميركية جاء ت
من قاعدة عين األسد في ناحية
البغدادي  90كم غــرب الرمادي،
واس ـت ـخ ــدم ــت ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي
ال ـســريــع ل ـمــرورهــا وصـ ــوال إلــى
ً
منطقة التنف" ،مبينا أن الجيش

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ـت ـخ ــذ فـ ــي األن ـ ـبـ ــار
الـ ـح ــدودي ــة عـ ــدة قـ ــواعـ ــد ،مـنـهــا
ق ــاع ــدة ال ـح ـبــان ـيــة  30ك ــم شــرق
الـ ــرمـ ــادي ،واألس ـ ــد  90ك ــم غــرب
ال ــرم ــادي ،إضــافــة ال ــى موقعين
في القائم وموقع شرقي مدينة
الرطبة.

مهام S300
و بـعــد تسلمها للتو مهمات
قتالية في سورية ،حذرت مجلة
"نــاشــونــال انـتــرســت" األميركية
من أن منظومات الدفاع الجوي
الروسية  S300ستشكل من اآلن
ً
ً
تـ ـه ــدي ــدا خ ـط ـي ــرا ل ـس ــاح ال ـجــو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،م ـع ـت ـبــرة أن نشر
النظام الصاروخي الجديد سيتم
اس ـت ـخــدامــه ل ـم ـمــارســة الـضـغــط
عـلـيـهــا فــي م ـحــادثــات الـتـســويــة
السورية.
ً
وو فـقــا للمجلة المتخصصة
فــي ش ــؤون األم ــن وال ــدف ــاع ،فــإن
ً
صــورا التقطها القمر الصناعي
 Eros-Bاإلســرائـيـلــي ،تشير إلى
أن  S300تسلم قبل أيام معدودة
مهمات قتالية .وفي نفس الوقت

فإن الشرح التوضيحي للصور
ي ـب ـي ــن أن قـ ــاذفـ ــات الـ ـص ــواري ــخ
مـ ـنـ ـص ــوب ــة ب ـش ـك ــل مـ ــوسـ ــع فــي
الـخــدمــة الـقـتــالـيــة لـلـمــرة األول ــى
منذ وصولها إلى سورية.
وأوضحت المجلة أن  S300لم
تكن في عجلة من أمــر نشرها،
ليس فقط ألن الجيش السوري
كــان بحاجة إلــى التدريب على
إدارت ـ ـهـ ــا واس ـت ـخــدام ـهــا وع ــدم
كـ ـف ــاءة ن ـظــامــه الـ ـج ــوي ،ولـكــن
ب ــال ـح ــذر االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ــذي
تـنـتـهـجــه مــوس ـكــو ،إذ إن نقله
ً
ك ـ ـ ــان ،ق ـب ــل كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،ت ــدب ـي ــرا
يهدف إلى تجنب المواجهة مع
إسرائيل.

رسالة فارسية
وفي مستهل جلسة حكومته
األسبوعية ،كــرر رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو
عزمه على إحباط تموضع إيران
ً
بسورية ،مؤكدا أنه سيبحث في
مــؤتـمــر وارسـ ــو لـلـســام واألم ــن
يومي األرب ـعــاء والخميس صد
عدوانها على المنطقة ومنعها

من الحصول على أسلحة نووية.
وفي سلسلة تغريدات نشرها
باللغة الفارسية ،أكــد نتنياهو
أن ـ ـ ــه س ـي ـل ـت ـق ــي ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الـ ـب ــولـ ـن ــدي ــة بـ ـن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ـن ــس ووزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة مــايــك بــومـبـيــو ومــع
زعـمــاء آخــريــن ،بـهــدف التصدي
للسياسات اإليرانية في منطقة
الشرق األوسط.

معركة إدلب
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــع قـ ـص ــف
صاروخي ومدفعي تنفذه على
المنطقة منزوعة السالح المتفق
ع ـل ـي ـهــا ب ـي ــن ت ــرك ـي ــا وروس ـ ـيـ ــا،
أرسلت قــوات النظام المزيد من
التعزيزات العسكرية إلى محيط
م ـح ــاف ـظ ــة إدل ـ ـ ـ ــب ،مـ ــن "ال ـف ـي ـل ــق
الخامس" و"الفرقة التاسعة".
وفي محاولة لترميم الجيش
المنهك ،واصلت إدارة التجنيد
الـعــامــة الـتــابـعــة للنظام إص ــدار
دع ــوات تبليغ دوري ــة للمكلفين
الخدمة االحتياطية ،األمر الذي
أسفر مع مرور الوقت عن أبعاد

اجتماعية طالت شريحة واسعة
من المجتمع.

محاكمة الفرنسيين
ول ـت ـج ـن ــب م ـس ــأل ــة إع ــادت ـه ــم
ً
إل ــى مــوطـنـهــم ال ـتــي تـثـيــر ج ــدال
ً
ك ـب ـي ــرا واس ـت ـحــالــة مـحــاكـمـتـهــم
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،ت ـ ـعـ ــرب ع ــائ ــات
الجهاديين األجانب ومدافعون
عن حقوق اإلنسان عن قلق كبير
إزاء إمكانية أن تجري محاكمة
هـ ــؤالء ف ــي الـ ـع ــراق ،الـ ــذي سبق
واستقبل معتقلين على األراضي
الـ ـس ــوري ــة وح ــاك ــم ال ـم ـئ ــات مــن
"داعش".
وفي حال تكرر هذا السيناريو
ً
ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  60فــرن ـس ـيــا من
سـجـنــاء أكـ ــراد ســوريــة ف ــإن هــذا
ً
ً
األمــر "سيكون مــأســاويــا" ،وفقا
لـ ـمـ ـص ــادر ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،وم ـن ـظ ـمــة
ه ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ،ال ـت ــي ح ــذرت
م ــن أن ــه ب ـم ـجــرد وص ــول ـه ــم إلــى
العراق "هناك خطر أن يتعرضوا
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــذ يـ ــب وأن يـ ـخـ ـضـ ـع ــوا
لمحاكمات غير عادلة".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

●

بيروت  -ةديرجلا

بدأ وزير الخارجية اإليراني
م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف زي ـ ــارة
للبنان ،أمــس ،على رأس وفد
رف ـيــع ال ـم ـس ـتــوى يـحـمــل معه
ملفات سياسية واقتصادية
وعسكرية ،كأول وزير خارجية
ي ـ ـ ــزور ب ـ ـيـ ــروت بـ ـع ــد تـشـكـيــل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة بــرئــاســة
الرئيس سعد الحريري.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـلـتـقــي
ظـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال عـ ــون،
والحريري ،ورئيس المجلس
ال ـن ـيــابــي ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،ووزيـ ــر
الخارجية والمغتربين جبران
باسيل .كما سيلتقي األمين
ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ "حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" حـســن
نـصــرالـلــه ،علما ب ــأن برنامج
يومه األول يشمل لقاءات تبدأ
مع األحــزاب الموالية لطهران
ودمشق.
وأع ـ ـلـ ــن ظ ــري ــف مـ ــن م ـطــار
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي أن
ل ـ ــزي ـ ــارت ـ ــه ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ّ"ه ــدفـ ـي ــن
أساسيين ،األول يتمثل بإعالن
التضامن والوقوف إلى جانب
لبنان ،والثاني بإعالن إيــران
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مــع
الحكومة اللبنانية الشقيقة
في كل المجاالت".
وأع ــرب ظــريــف عــن ســروره
بأن زيارته الحالية إلى لبنان
تتزامن مع تشكيل الحكومة،
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـكــومــة

ريفي
ف ــي ال ـس ـي ــاقَّ ،
وجـ ــه الــوزيــر
الـســابــق ال ـلــواء أش ــرف ريـفــي،
أمــس ،رسالة إلــى ظريف جاء
فـيـهــا" :لـبـنــان بـلـ ٌـد م ـ َّـرت عليه
اح ـتــاالت ووص ــاي ــات كثيرة،
ُ
ودفنت من ساحله الى جباله.
إن صيغته التعددية هي مكمن
ضعفه وقوته في آن ،وإنسانه
ً
ي ـل ـف ــظ ال ــوص ــاي ــة خ ـص ــوص ــا
َ
تمارس باستكبار،
منها التي
فال يعتقد النظام في إيران أن
ابتالع لبنان ممكن ،ويمكنك
ال ـع ــودة ال ــى ال ـتــاريــخ لتعرف
أن مــا مــن وصـ ٍّـي أو محتل إال
ُ
يلملم
وخــرج من هــذه األرض
أحالمه المنكسرة".

وأضاف" :زيارتك إلى لبنان
للمزيد من توريطه وتشويه
م ــا ت ـب ـقــى م ــن ص ـ ــورة دول ـتــه
ً
ً
نعتبرها تحديا مرفوضا ،فإذا
كنتم تتوهمون أن وصايتكم
ثبتت أقــدامـهــا ،فهذا سيكون
ً
خـطــأ جـسـيـمــا ،فــاالح ـتــال ال
يصبح احتالال إال عندما يهزم
ُ
أبعد ما
إرادة الشعوب ،وهذا
يكون عن لبنان واللبنانيين".

الحريري
في موازاة ذلك ،لفت رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
خـ ــال م ـشــارك ـتــه ف ــي "ال ـق ـمــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــات" فــي
دب ـ ــي ،أم ـ ــس ،الـ ــى أن "ل ـب ـنــان
خـ ــرج م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات مـنــذ
 9أش ـ ـهـ ــر ،ول ـك ـن ـه ــا ت ــأخ ــرت
 10س ـن ــوات ل ـت ـح ـصــل ،فـكــان
هناك شد حبال على تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ولـ ـك ــن الـتـشـكـيــل
حصل ،وأهم أمر أننا وضعنا

برنامجا وا ضـحــا وصريحا
بـ ـ ـ ــاإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات ل ـت ـش ـج ـي ــع
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن" ،م ـش ـيــرا الــى
"أ نـنــا نعاني ا لـهــدر والفساد
وق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ق ــديـ ـم ــة ب ـح ــاج ــة
إل ــى تـجــديــد ،وه ـنــاك إجـمــاع
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي هـ ـ ــذه
األمور".
و بـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــن أن " ق ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــا م ــن
الـ ـق ــوانـ ـي ــن جـ ـ ــرى ت ـم ــري ــره ــا
بعد سيدر ،وهي في مجلس
ال ـ ـنـ ــواب وال ـ ـجـ ــزء اآلخـ ـ ــر فــي
البيان الوزاري" ،مشددا على
أنه "يجب أن نطور القوانين
ون ـن ـف ــذه ــا ،وال ـح ـك ــوم ــة هــذه
ف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ـ ـهـ ــا وض ـ ـ ـعـ ـ ــت ك ــل
القوانين لنقرها في المجلس
النيابي".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق ب ـيــن
الـســابــق وال ـيــوم أن ـنــا أخــذنــا
قرارا باإلجماع ،وهذا الطريق
الحقيقي إلنقاذ لبنان".
وقال الحريري إن اقتصاد
ب ـ ــاده ي ـح ـت ــاج إلـ ــى «عـمـلـيــة

الحريري ومحمد بن زايد في دبي أمس
جـ ـ ــراح ـ ـ ـيـ ـ ــة» ع ـ ــاجـ ـ ـل ـ ــة ك ـ ـ ــي ال
ينهار ،لكنه سعى إلى طمأنة
المانحين األجانب.
وقال الحريري« :اليوم نحن
فــي لبنان ليس لدينا الوقت
لـ ـلـ ـت ــرف ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،ألن
اقتصادنا ممكن أن يتعرض
النهيار إذا لــم نقم بالعملية
الجراحية هــذه بشكل سريع
وبإجماع سياسي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ي ـ ــوج ـ ــد ه ـن ــاك
إجماع سياسي في لبنان على
كل اإلصالحات التي مرت في

خط دفاعي جديد على الحدود اللبنانية السورية
أعلن السفير البريطاني في لبنان كريس
رامبلج أنه "تم االنتهاء من خط دفاعي جديد
يضم  76برج مراقبة وقواعد للدوريات على
طول الحدود اللبنانية مع سورية ،وهو حيوي
لمنع اإلرهــابـيـيــن مــن الــوصــول إلــى أوروب ــا"،
مشيرا إلــى أن بــاده "قدمت  62مليون جنيه

استرليني لمنع مرور اإلرهابيين من األراضي
السورية إلى أوروبا".
وأضـ ـ ــاف" :ل ـقــد ت ــم ت ـمــويــل تـحـسـيــن األم ــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي لـ ـلـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـح ـك ــوم ــة
ً
البريطانية ،وسيساعد أيضا في استقرارها
من الصراع المجاور".

أعلنت الحكومة الليبية املؤقتة،
رسميا ،انتهاء العمليات
العسكرية في مدينة درنة
والقضاء على اإلرهاب في كامل
شرق ليبيا.
وهنأت الحكومة ،التي يرأسها
عبدالله الثني ،وتتخذ من مدينة
البيضاء مقرا لها ،الليبيني
بالتخلص من خطر الجماعات
اإلرهابية التي كانت تهدد
الحياة املدنية في البالد.
كما ّ
ثمنت الحكومة ،في بيان
أصدرته أمس األول ،جهود
القوات املسلحة في هذا النصر،
مؤكدة دعمها للعمليات
العسكرية التي يقودها الجيش
في جنوب البالد.

المغرب« :جهات» ّ
تضر
بأمن المملكة وتحسدنا

اتهم رئيس الحكومة املغربية
سعدالدين العثماني ،جهات
(لم يسمها) بالسعي إلى إلحاق
الضرر بأمن بالده واستقرارها،
خصوصا في قضية إقليم
الصحراء.
وفي كلمة ألقاها ،أمس األول،
خالل اجتماع اللجنة املركزية
لشبيبة حزب العدالة والتنمية
(قائد االئتالف الحاكم)
بمدينة بوزنيقة قرب الرباط،
قال العثماني« :هناك من
يحاول أن يضر بأمن البلد،
واستقراره ،ويضر بقضاياه
الكبرى الوطنية ،خصوصا
قضية الوحدة الترابية إلقليم
الصحراء» ،وأضاف« :نحن
واثقون باملستقبل ،والثقة في
بالدنا موجودة ،رغم الزوابع
واملشوشات ورغم املناوئني»،
الفتا إلى أن هناك من يحسد
املغرب.

الحريري :اقتصادنا يحتاج إلى جراحة ...وهناك إجماع على اإلصالحات
•

السعودية 13 :سفيرًا
جديدًا يؤدون القسم

أدى  13سفيرا سعوديا
جديدا ،أمس ،القسم أمام
العاهل السعودي امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،في
مكتبه بقصر اليمامة في
الرياض ،وفق ما أعلنت
"وكالة األنباء السعودية"
(واس) ،بينهم تركي الدخيل،
الذي ُع ّي سفيرا لدى
اإلمارات.
وتزامنا مع ذلك ،أصدر امللك
سلمان أمرا ملكيا بتعيني
 50قاضيا بوزارة العدل
للعمل في مختلف محاكم
اململكة.

ظريف :لبنان عنوان لـ «المقاومة»
وننتظر موافقته على الدعم العسكري
وشعبا ،بالتهنئة ،و عـ ّـبــر عن
"مــوقــف إي ــران الــداعــم لبنان".
ولفت ظريف إلى كون "لبنان
عـنــوانــا للمقاومة واالنـفـتــاح
ً
في آن معا" ،معتبرا أن "تجربة
ل ـب ـن ــان الـ ـف ــري ــدة ن ـ ـمـ ــوذج فــي
الشرق األوسط".
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا س ـ ـئـ ــل ع ـ ـمـ ــا إذا
كانت إي ــران مستعدة لتقديم
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،قـ ــال
ظـ ــريـ ــف« :ل ــديـ ـن ــا دائ ـ ـمـ ــا مـثــل
ه ــذا االسـ ـتـ ـع ــداد ،وأع ـل ـنــا في
م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى أن هـ ــذا
ال ـت ــوج ــه م ــوج ــود ف ــي إي ـ ــران،
ولكن نحن بانتظار أن تكون
هـ ـ ــذه ال ــرغـ ـب ــة مـ ـت ــوف ــرة ل ــدى
الجانب اللبناني».

سلة أخبار

(مؤتمر) سيدر ،وهناك إجماع
سياسي لمحاربة الفساد».
مـ ــذكـ ــرا أن ـ ــه "بـ ـع ــد اغ ـت ـي ــال
رئيس الحكومة السابق رفيق
الحريري ،لبنان انقسم .لكننا
منذ سنتين انتخبنا ميشال
عــون رئيسا ،ورغــم اختالفنا
الـسـيــاســي تــم خـلــط األوراق،
وأخـ ــذنـ ــا ق ـ ـ ــرارا ب ـ ــأن ال ــوض ــع
اإلقليمي يجب أال يؤثر على
الــوضــع االق ـت ـصــادي ،ويجب
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي شـ ـب ــابـ ـن ــا".
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن "م ــا
نـقــوم بــه فــي الـبـيــان ال ــوزاري
وفي مؤتمر سيدر هو وضع
البرنامج لتطوير اقتصادنا
وإص ـ ــاح ال ـقــوان ـيــن" ،مـشــددا
عـ ـل ــى أن "أهـ ـ ـ ــم م ـ ــا ن ـ ـقـ ــوم بــه
اليوم هو العمل على تشجيع
المستثمر للعودة الى لبنان".
ورأى الحريري أن "مشكلتنا
الطائفية فــي حين أن معظم
من يتكلم عن الدين ال يعرف
حـقـيـقــة ال ــدي ــن ،وأنـ ــا كرئيس
وزراء وا جـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي أن أ خ ـ ـ ــدم

المسيحي والشيعي والدرزي
ّ
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ـ ـ ــي ،ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي م ــوظ ــف
ع ـن ــده ــم" .وأضـ ـ ــاف" :الـبـعــض
يستخدم الطائفية والمذهبية
ب ــالـ ـش ــأن ال ـس ـي ــاس ــي ،لـكـنـهــم
فـعـلـيــا ال ي ـعــرفــون شـيـئــا عن
الــديــن اإلس ــام ــي" ،داعـيــا الى
"فصل االقتصاد عن الطائفية،
وص ـح ـي ــح أن هـ ـن ــاك أح ــزاب ــا
سياسية تتدخل في سورية،
لـكـنـنــا غ ـيــر راض ـي ــن ع ــن هــذا
التدخل ،ولن نوقف اقتصادنا
من أجلها".
ورأى الـحــريــري أن مشكلة
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان بـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــه ال ف ــي
النازحين ،مردفا أن النازحين
سيعودون إلى بلدهم في آخر
المطاف.
وخـ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ل ــإم ــارات
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـت ـقــى
الـحــريــري ولــي عهد أبوظبي
مـحـمــد بــن زاي ــد وحــاكــم دبــي
الشيخ محمد بــن راش ــد ،كما
التقى مــديــرة صـنــدوق النقد
الدولي كريستين الغارد.

تركيا تمدد مهمة
قواتها في خليج عدن

مددت تركيا ،بقرار رئاسي،
مهمة قواتها البحرية في
خليج عدن ملدة عام إضافي،
بهدف املساهمة في مكافحة
القرصنة وعمليات السطو في
املنطقة وبحر العرب ومحيطه
واملياه اإلقليمية للصومال
وسواحله.
ونشرت الجريدة الرسمية
التركية ،أمس األول ،املذكرة
الرئاسية للقرار الذي صادق
عليه الرئيس رجب طيب
إردوغان ،وينص على تمديد
مهمة قوات البحرية التركية
في املناطق املذكورة عاما
إضافيا اعتبارا من أمس.

ةديرجلا
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قمة ثالثية تبحث «سد إثيوبيا» ...والسيسي يطالب بالتوازن

• مصر تتسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي • صباحي يرفض «التعديالت» ...والقضاة يجتمعون لتحديد موقفهم
القاهرة  -رامي إبراهيم

دعا الرئيس السيسي خالل
قمة ثالثية جمعته بزعيمي
السودان وإثيوبيا إلى رؤية
متوازنة لملء وتشغيل سد
النهضة ،الذي تشيده إثيوبيا
على نهر النيل ،في وقت أعلن
زعيم تيار الكرامة المصري
حمدين صباحي معارضته
التعديالت الدستورية.

ب ـح ـث ــت قـ ـم ــة ث ــاثـ ـي ــة بـيــن
الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ونظيره السوداني
عـمــر الـبـشـيــر ورئ ـي ــس وزراء
إثـيــوبـيــا آب ــي أحـمــد تـطــورات
ملف سد النهضة الذي تقيمه
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـل ــى م ـ ـجـ ــرى نـهــر
النيل.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،خ ــال
القمة التي عقدت على هامش
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع زع ـ ـ ـمـ ـ ــاء االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلف ــريـ ـق ــي فـ ــي أديـ ـ ــس أب ــاب ــا،
أمس ،على أهمية العمل على
ض ـمــان ات ـبــاع رؤي ــة مـتــوازنــة
وتعاونية لملء وتشغيل السد
اإلثيوبي ،بما «يحقق مصالح
وأه ـ ــداف الـ ــدول ال ـ ــ ،3ويـحــول
دون االفتئات على أي حقوق».
وأفـ ــاد الـمـتـحــدث الــرسـمــي
باسم الرئاسة المصرية ،بسام
راضـ ـ ــي ،بـ ــأن ال ـق ـمــة الـثــاثـيــة
«جــاء ت امتدادا للقاء ات التي
انطلقت بين قادة الدول الثالث
منذ القمة اإلفريقية في يناير
 ،2018والتي تهدف باألساس
إلـ ــى تــوف ـيــر م ـظ ـلــة سـيــاسـيــة
لدعم المفاوضات الفنية حول
سد النهضة ،والتغلب على أي
عراقيل في هذا الصدد».
وقال المتحدث إن األطراف
ال ـث ــاث ــة «ت ــوافـ ـق ــوا ع ـلــى عــدم
اإل ضـ ــرار بمصالح شعوبهم
ك ـ ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق م ـ ـنـ ــه
المفاوضات ،والعمل المشترك
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ل ـش ـعــوب
الدول الثالث ،من خالل العمل
عـ ـل ــى الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ت ــواف ــق
حــول جميع المسائل الفنية
العالقة».
وأك ـ ــد ق ـ ــادة الـ ـ ــدول ال ـثــاث
خ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـم ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
مشاركتهم رؤيــة واح ــدة إزاء
مـ ـس ــأل ــة الـ ـ ـس ـ ــد« ،تـ ـ ـق ـ ــوم عـلــى
ـاس اتفاق إعــان المبادئ
أسـ ّ
الموقع فى الخرطوم ،وإعالء
مـبــدأ عــدم اإلض ــرار بمصالح

من جانب آخر ،أكد السيسي
أهمية مواصلة العمل لمواجهة
داعمي وممولي اإلرهــاب .وقال
ّ
فـ ــي ك ـل ـم ـتــه ب ـع ــد ت ـس ــل ــم مـصــر
رئاسة االتحاد اإلفريقي« :أؤكد
أن مصر ستعمل جــاهــدة على
م ــواصـ ـل ــة الـ ـط ــري ــق ل ــإص ــاح
ال ـمــؤس ـســي وال ـم ــال ــي لــاتـحــاد
اإلف ــري ـق ــي ،وال ـت ـط ـلــع لـلـتـعــاون
معهم لتعزيز العمل اإلفريقي
المشترك».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أشـ ـ ـك ـ ــرك ـ ــم ع ـلــى
الثقة الغالية لمصر لقيادة دفة
االتـ ـح ــاد ل ـعــام  .»2019وتــابــع:
«أقف أمامكم اليوم واعيا بحجم
الـمـســؤولـيــة الـكـبـيــرة لتنسيق
الـ ـعـ ـم ــل اإلف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ال ـم ـش ـت ــرك
فـ ــي ظ ـ ــرف دقـ ـي ــق تـ ـت ــزاي ــد فـيــه
التحديات واإلره ــاب وتتعاظم
فيه تطلعات الشعوب».
ّ
وت ـس ــل ــم ال ـس ـي ـس ــي ،رسـمـيــا
رئــاســة االتـحــاد اإلفريقي لمدة
عـ ـ ــام مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروان ـ ــدي
ب ـ ــول ك ــاغ ــام ــي خ ـ ــال الـجـلـســة
االفتتاحية للدورة الـ 32العادية
لالتحاد في العاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا أمس.

التعديالت الدستورية
في سياق منفصل ،تتواصل
ال ـ ــدع ـ ــوات ال ــرافـ ـض ــة لـمـســاعــي
ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ال ـم ـص ــري،
ح ـي ــث أعـ ـل ــن ح ــزب ــا «ال ـم ـص ــري
الديمقراطي االجتماعي» و«تيار
الكرامة» ،رفضهما للتعديالت،
وقــال «تـيــار الـكــرامــة» ،فــي بيان
م ـســاء أم ــس األول ،إن ــه يتحتم
عليه الدفاع عن الدستور ضد
«الـ ـعـ ـب ــث بـ ـ ــه» ،وشـ ـ ــدد ُع ـل ــى أن
الـتـعــديــات الـمـقـتــرحــة فـ ّـصـلــت

السيسي والبشير وأحمد خالل القمة الثالثية التي عقدت في أديس أبابا أمس
على قدر رغبة التمديد والبقاء
ال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي
حـتــى  ،2034و ب ـمــا تمنحه من
صـ ــاح ـ ـيـ ــات رئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـه ــدر
مبادئ توازن السلطات والفصل
بـيـنـهــا ،وت ـجــور عـلــى اسـتـقــال
ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وتـقـضــي
على أسس التعددية السياسية
ومبدأ التداول السلمي للسلطة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،يـعـقــد
ً
ن ـ ــادي ق ـض ــاة م ـصــر اج ـت ـمــاعــا
ً
م ـش ـت ــرك ــا م ــع ن ـ ـ ــوادي ال ـق ـضــاة
باألقاليم اليوم ،واجتماعا آخر
مـفـتــوحــا م ــع ال ـق ـضــاة الجمعة
الـمـقـبـلــة ،لمناقشة الـتـعــديــات
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ـ ـتـ ــي اع ـت ـب ــره ــا
البعض انتقاصا مــن استقالل
ال ـق ـضــاء ،وتـحـصـيـنــا لـقــوانـيــن
غير دستورية.
وج ـ ـ ــاء بـ ـي ــان تـ ـي ــار الـ ـك ــرام ــة
الذي يتزعمه المرشح الرئاسي

طهران» التي اعتبرت األجهزة أنها ملتزمة
ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ــدول ــي ال ـ ــذي يقيد
نشاطها لمنعها من تطوير قنبلة ذرية.
وفـ ــي نــوف ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ،ذك ـ ــرت مـجـلــة
«ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» األم ـيــرك ـيــة أن وثــائــق
تشير إلى أن إيران إذا انسحبت من االتفاق
الـنــووي ،ستكون ق ــادرة على إنـتــاج سالح
نووي في غضون أشهر.
واس ـت ـن ــدت الـمـجـلــة إل ــى م ـع ـلــومــات من
أرشيف إيراني سري استولى عليه عمالء
إسرائيليون ،مطلع العام الماضي ،وتحدث
عنه رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
نتنياهو كإنجاز استخباراتي.
ويشير األرشيف إلى أن برنامج طهران
النووي كان أكثر تقدما من تقديرات وكاالت
االسـتـخـبــارات الـغــربـيــة والــوكــالــة الــدولـيــة
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،وف ـقــا لخبير ن ــووي بــارز
فحص الوثائق.
في غضون ذلــك ،هاجم وزيــر الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف «مــؤت ـمــر
وارس ـ ـ ـ ــو» ،الـ ـ ــذي ي ـع ـقــد ال ـخ ـم ـيــس الـمـقـبــل
وتحشد له واشنطن ،من أجــل بحث نفوذ
طهران في الشرق األوسط.
وق ــال ظــريــف إن المؤتمر محكوم عليه

بالفشل قبل انعقاده ،مضيفا أن الواليات
المتحدة «تخلت عــن أ هــدا فـهــا المناهضة
إلي ـ ـ ـ ــران مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع وارسـ ـ ـ ـ ــو ،وتـ ـح ــاول
التعويض عن األجواء التي تشكلت ضدها
ب ـش ـكــل مـ ــا .ي ـب ــدو أن االج ـت ـم ــاع ل ــن يعقد
بالشكل الذي أرادت له الواليات المتحدة أن
يعقد به» .وأوضح أن المؤتمر الذي يناقش
االستقرار في المنطقة لم يتم دعوة أي من
المسؤولين اإليرانيين لحضوره.
وك ــان نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة البولندي
برزميسالف النغ زار طهران يناير الماضي،
بـعــد احـتـجــاجـهــا عـلــى اسـتـضــافــة بــولـنــدا
للمؤتمر الذي تعتبره مناهضا لها.
في هذه األثناء ،وصف السفير األميركي
ف ــي أل ـم ــان ـي ــا ،ريـ ـتـ ـش ــارد غ ــري ـن ـي ــل ،ال ـق ـنــاة
الـمــالـيــة األوروبـ ـي ــة لـلـتـبــادل ال ـت ـجــاري مع
إي ــران الـمـعــروفــة اخـتـصــارا بـ «اينستكس»
ب ــأنـ ـه ــا «ت ـ ـجـ ــاهـ ــل لـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ومحاولة للتحايل على العقوبات
ً
ال ـم ـفــروضــة ع ـلــى طـ ـه ــران» ،مـ ـح ــذرا ال ــدول
األوروبية من استمرار دعم النظام اإليراني
إلقناعه بالبقاء فــي االتـفــاق الـنــووي الــذي
انسحبت منه واشنطن.
(طهران -إرنا ،فارس ،رويترز ،د ب أ)

ال ـ ـسـ ــابـ ــق ح ـ ـمـ ــديـ ــن صـ ـب ــاح ــي،
بـعــد ســاعــات مــن تــأكـيــد رئيس
«لجنة الخمسين» التي وضعت
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،عـ ـم ــرو
مــوســى ،الـتـعــديــات المقترحة
ً
بـ«الغامضة» ،محذرا من «خطورة
حالة الترقب والسلبية التي قد
تؤدي إلى نتائج غير محمودة».

انتخابات نقابية
إل ــى ذلـ ــك ،بـ ــدأت أم ــس نـقــابــة
الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،ت ـل ـق ــي ط ـل ـب ــات
الترشح في انتخابات التجديد
الـنـصـفــي ،ال ـم ـقــرر إج ــراؤه ــا في
م ـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،ع ـل ــى مـنـصــب
الـنـقـيــب و 6مــن أع ـضــاء مجلس
النقابة ،حيث يستمر فتح باب
الترشح ،حتى الخميس المقبل.
ومــن المقرر أن تبدأ النقابة،
في تلقي الطعون والتنازالت ،من

يوم  15وحتى  19فبراير الجاري،
ُ
على أن تعلن الكشوف النهائية
في اليوم ذاته .وتنعقد الجمعية
ـات ،ي ــوم 1
الـعـمــومـيــة لــانـتـخــابـ ً
مارس المقبل ،وذلك وفقا لقانون
 76لسنة  1970بإنشاء النقابة،
وي ـبــدأ الـتـصــويــت عـقــب اكـتـمــال
الـنـصــاب الـقــانــونــي للعمومية،
بحضور نصف عدد األعضاء .+1
وفي حالة عدم اكتمال النصاب
ا لـقــا نــو نــي للجمعية العمومية،
يـنـعـقــد االج ـت ـم ــاع ال ـث ــان ــي لـهــا،
بعد أسبوعين (ي ــوم  15مــارس
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل) ،ويـ ـكـ ـتـ ـم ــل ال ـن ـص ــاب
ال ـق ــان ــون ــي ،ب ـح ـضــور ربـ ــع عــدد
األعضاء.

منع الزيارة
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،وع ـلــى وقــع
إع ــان عــدد مــن ذوي ومحامي

(الرئاسة المصرية)
أســر عــدد مــن «معتقلي ال ــرأي»
بمنع إدارة السجون الزيارة عن
ذوي ـه ــم ،وه ــم ع ــاء عبدالفتاح
والـ ـسـ ـفـ ـي ــر مـ ـعـ ـص ــوم مـ ـ ـ ــرزوق
ورائـ ــد ســامــة ويـحـيــى ال ـق ــزاز،
وأن األ م ــن يمنعهم م ــن حقهم
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ،ق ـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس
ال ـقــومــي لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،إنــه
يقوم بعمل اتصاالت بعدد من
المسؤولين ،وإرسال المكاتبات
إلى الجهات المعنية بالداخلية
ً
ً
والنيابة العامة ،دعما وتيسيرا
لتمكين األهالي من زيارة ذويهم
بالسجون المختلفة ،بما يتفق
والـلــوائــح والـقــوانـيــن المنظمة
لـلـسـجــون ،بـعــد ورود شـكــاوى
بشأن منع زيارات األهالي لعدد
مــن الـسـجـنــاء بمنطقة سجون
طـ ـ ــرة ب ـم ـح ـب ـس ـه ــم ،رغـ ـ ــم أن ـه ــم
متهمون في قضايا ومودعون
بسجون مختلفة.

اعتقال متظاهرين في أم درمان

ً
نواب سودانيون يدعون إلى جلسة طارئة ...وإطالق  11صحافيا
اعتقلت الشرطة السودانية ،أمــس ،العشرات
بـيـنـهــم ن ـس ــاء ،خ ــال تـفــريـقـهــا بــال ـغــاز المسيل
لـلــدمــوع تـظــاهــرة كــانــت فــي طريقها إل ــى سجن
النساء بمدينة أم درم ــان ،فــي وقــت دعــا أعضاء
بالبرلمان الـســودانــي ،أمــس ،إلــى جلسة طارئة
لـبـحــث قـضـيــة االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي تـعــم ال ـبــاد،
وتحاول مجموعة صغيرة من النواب المستقلين
وقف حملة قمع المتظاهرين.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» (تجمع
نقابي غير رسمي) دعا أمس إلى موكب نسائي،
تحت مسمى «موكب المعتقلين» ،يتجه إلى سجن
النساء بمدينة أم درمان ،للمطالبة بإطالق عدد
من النساء الالتي اعتقلن خالل تظاهرات خرجت
بالخرطوم في مواكب سابقة.
وقــال شهود عيان إن مئات النساء من فئات
عـمــريــة مختلفة ،وعـ ــددا مــن ال ـش ـبــاب ،تجمعوا
عـنــد الــواحــدة ظ ـهــرا ،فــي قـلــب مــديـنــة أم درم ــان،
وعلى مقربة مــن سجن النساء ،متوجهين إلى
مقر السجن وهم يرددون هتافات تندد بالوضع
االقتصادي وتطالب بإسقاط النظام.
وأش ــار الـشـهــود إل ــى أن الـمـتـظــاهــريــن رددوا
ه ـتــافــات« :حــريــة س ــام وع ــدال ــة ...ال ـث ــورة خيار

الشعب» ،مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب
ق ــرب «مستشفى االط ـف ــال» فــي أم درمـ ــان ،حيث
أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وح ـســب ال ـش ـهــود ،اعـتـقـلــت ال ـشــرطــة عـشــرات
الـنـســاء مــن أم ــام «مستشفى الـنـيــل األزرق» بــأم
درمان.
في المقابل ،أطلق جهاز األمن واالستخبارات
السوداني سراح  11صحافيا من أصل  ،13جرى
اعتقالهم منذ بدء االحتجاجات ،إنفاذا لتوجيهات
الرئيس عمر البشير.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن مـ ـ ــديـ ـ ــر ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز األمـ ـ ـ ــن
واالسـتـخـبــارات صــاح قــوش اصطفاف الـقــوات
النظامية كافة وراء الشرعية ،معتبرا أن السبيل
الوحيد للتغيير هو صناديق االقـتــراع ،مؤكدا
أنهم لن يسمحوا بانزالق السودان إلى الفوضى.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء م ـ ـ ــع ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز األم ـ ـ ــن
واالستخبارات بالخرطوم ،قال قوش« :إن السودان
لجميع السودانيين ،والمحسوبية مرفوضة ،وال
تـهــاون خــال المرحلة الـقــادمــة فــي التعامل مع
المتقاعسين أيــا كانت صفاتهم ومواقعهم في
صلب الدولة».
(الخرطوم  -وكاالت)

ثاني ضابط فنزويلي رفيع ينضم إلى غوايدو
مادورو لمنع دخول المساعدات لليوم الثاني ...وصراع أميركي  -روسي بمجلس األمن
ف ـ ــي االن ـ ـش ـ ـقـ ــاق ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
نـ ــوعـ ــه فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف الـ ـضـ ـب ــاط،
أعلن الكولونيل فــي ســاح ّ
البر
ال ـف ـنــزوي ـلــي ّروبـ ــن أل ـب ــرت ــو بــاث
خيمينيث ،أن ــه لــم يـعــد يعترف
ب ـس ـل ـط ــة ال ــرئـ ـي ــس االشـ ـت ــراك ــي
نـيـكــوالس مـ ــادورو ،وسيخضع
ً
مــن اآلن فـصــاعــدا لسلطة خــوان
ً
غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا
ً
انتقاليا واعترفت بشرعيته نحو
 40دولة.
وبـ ـ ـع ـ ــد أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن إعـ ـ ــان
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو
ً
فــران ـش ـي ـس ـكــو ي ــان ـي ــز ،ان ـش ـقــاقــا
ً
م ـ ـمـ ــاثـ ــا ،ق ـ ـ ــال خ ـي ـم ـي ـن ـي ــث فــي
ّ
ّ
تسجيل مصور بث ،أمس األول:
«أن ـ ــا ل ــم أعـ ــد أعـ ـت ــرف بـ ـم ــادورو
ً
رئيسا ،وأعترف بخوان غوايدو
ً
ً
ً
رئ ـي ـســا ان ـت ـقــال ـيــا وق ــائ ــدا أعـلــى
ّ
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـســل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة»،
م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن غ ـيــر الــراض ـيــن
ّ
نشكل  90فــي المئة مــن الـقــوات
ّ
ال ـم ـس ــل ـح ــة ويـ ـت ــم اس ـت ـخــدام ـنــا
إلبقائهم في السلطة» ،في إشارة
إلى حكومة مادورو.
ً
ودع ــا الـكــولــونـيــل أي ـضــا إلــى
ال ـس ـم ــاح ب ــإدخ ــال ال ـم ـســاعــدات
االنسانية التي أرسلتها الواليات
المتحدة إلى الحدود الكولومبية

االستفتاء مجازفة محفوفة
بالمخاطر بالنسبة لماكرون

قيادة إفريقيا

ّ
واشنطن تحذر أوروبا من دعم طهران والتحايل على العقوبات

مع فنزويال ،ولكن مــادورو منع
إدخالها.
ولليوم الثاني على التوالي،
منع الجنود الفنزويليون على
الحدود الكولومبية ،أمس األول،
قافلة مساعدات إنسانية تحمل
 100طـ ــن مـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذاء والـ ـ ـ ــدواء
ومستلزمات النظافة من دخول
البالد.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أع ـلــن م ـ ــادورو،
الـ ــذي شـهــد تــدري ـبــات عسكرية
للقوات المسلحة ،أن «االنتخابات
ال تمثل أولوية اآلن» ،مستبعدا
إج ــراء أي انـتـخــابــات فــي الوقت
الحالي.
ونـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «إيـ ـ ـ ـ ــل
يونيفيرسال» المحلية عنه ،أن
«المؤسسة الوحيدة التي سيعاد
انتخابها ب ـصــورة شــرعـيــة هي
الجمعية الوطنية».
وف ـ ـ ـ ـ ــي واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ،أعـ ـلـ ـن ــت
زع ـي ـمــة األغ ـل ـب ـيــة الــديـمـقــراطـيــة
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب األم ـي ــرك ــي
نانسي بيلوسي ،أمس األول ،أن
«الجمعية الوطنية هي السلطة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة فــي
فـنــزويــا ،وأدع ــم خ ــوان غــوايــدو
رئيسا مؤقتا لفنزويال حتى يتم
عقد انتخابات حرة ديمقراطية

سلة أخبار

الدول الثالث في إطار المنفعة
المشتركة».

إيران :لدينا معادلة صنع قنبلة نووية
خــافــا لـلـسـيــاســة اإلي ــران ـي ــة الــرسـمـيــة
التي تنفي نفيا قاطعا امتالك أي برنامج
لتطوير سالح ذري ،أعلن أحمد خاتمي،
خطيب الجمعة في طهران عضو مجلس
خـ ـب ــراء الـ ـقـ ـي ــادة اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـم ـق ــرب مــن
الـمــرشــد األع ـلــى لـلـنـظــام عـلــي خامنئي،
أن طهران أصبحت لديها معادلة صنع
قنبلة نووية.
ونقلت وكــالــة األنـبــاء الرسمية «إرنــا»
عن خاتمي تأكيده خالل خطبة في مدينة
مشهد ،شـمــال شــرق ال ـبــاد ،مـســاء أمس
ً
األول ،أن «إيـ ــران لــم تخطط أب ــدا لصنع
قنبلة ن ــووي ــة ،رغ ــم أن لــديـهــا الـمـعــادلــة،
لكنها ال تــريــد اسـتـخــدام أسلحة الــدمــار
الشامل».
ولم يوضح خاتمي المزيد حول امتالك
بالده معادلة صنع القنبلة النووية ،رغم
أن تقارير سابقة للوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة أكـ ــدت ب ــأن إي ـ ــران أجـ ــرت تـجــارب
لصنع سالح نووي.
وجــاء تصريح المسؤول اإليــرانــي في
وقـ ــت ات ـه ــم ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب أجـهــزة االسـتـخـبــارات األميركية
بـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـهـ ــاون» ،ازاء م ــا وصـ ـف ــه بـ ـ «خ ـطــر

دوليات

ً
غوايدو حامال ابنته وإلى جانبه زوجته خالل قداس في كراكاس أمس األول (رويترز)
فــي ال ـبــاد» .وانـتـقــدت بيلوسي
موقف مادورو ،معتبرة أنه يجب
إدانته بسبب قراره األخير رفض
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة للشعب
الفنزويلي.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،طــرحــت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــن
م ـشــروع ق ــرار يــدعــو الــى تنظيم

انتخابات رئاسية فــي فنزويال
وت ـي ـس ـيــر وصـ ـ ــول ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة إل ــى محتاجيها في
البلد الـغــارق فــي أزمــة إنسانية
ّ
وسياسية ،لكن موسكو الرافضة
ً
ً
لهذا ّ
النص ّقدمت مقترحا بديال.
ّ
وي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــص م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
ّ
األميركي ،على أن مجلس األمن

يبدي «تأييده الكامل للجمعية
الوطنية باعتبارها المؤسسة
ً
الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا
في فنزويال».
ك ـم ــا يـ ـب ــدي ال ـم ـج ـل ــس ،وف ــق
النص األميركي« ،قلقه العميق
إزاء العنف واإلفراط في استخدام
الـ ـق ــوة م ــن ج ــان ــب قـ ـ ــوات األم ــن

الـفـنــزويـلـيــة ض ــد الـمـتـظــاهــريــن
السلميين غير المسلحين».
ويـ ـ ــدعـ ـ ــو الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ح ـســب
ً
المصدر نفسه ،إلى «الشروع فورا
سياسية ت ـ ّ
ّ
ـؤدي إلى
فــي عملية
ّ
رئاسية ّ
حرة ونزيهة
انتخابات
وذات م ـص ــداق ـي ــة ،مـ ــع مــراق ـبــة
ً
ّ
دولية ،وفقا لدستور
انتخابية
فنزويال».
ويطلب المجلس مــن األمين
الـعــام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس« ،استخدام مساعيه
الحميدة للمساعدة فــي ضمان
إج ــراء انـتـخــابــات رئــاسـيــة حــرة
ونزيهة وذات مصداقية».
وي ـن ــص ال ـم ـق ـتــرح األم ـيــركــي
كــذلــك عـلــى «ض ـ ــرورة الحيلولة
دون زي ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــده ـ ــور الـ ـح ــال ــة
اإلنسانية في فنزويال ،وتيسير
الوصول إلى جميع المحتاجين،
وتـقــديــم الـمـســاعــدة لـهــم فــي كل
أراضي فنزويال».
ّ
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ل ـ ـ ــم ت ـع ـل ــن
حـ ـت ــى الـ ـس ــاع ــة مـ ـت ــى سـتـطـلــب
إحـ ـ ــالـ ـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار هـ ــذا
إل ــى ال ـت ـصــويــت ،وه ــي تــواصــل
مـ ـش ــاوراتـ ـه ــا ب ـش ــأن ــه مـ ــع بـقـيــة
أعضاء المجلس ،حسب ما أفاد
مصدر دبلوماسي.

وحـســب مـصــدر دبـلــومــاســي،
ّ
فـ ــإن روس ـي ــا ،الــداع ـمــة للرئيس
مادورو ،لن تتوانى عن استخدام
حق النقض (الفيتو) لمنع صدور
أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو
ال ــى تنظيم انـتـخــابــات رئاسية
في فنزويال.
وقــالــت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة
ّ
إن موسكو ّ
قدمت الجمعة
عــدة،
ّ ً
ً
الماضي« ،نصا بديال» لمشروع
القرار األميركي.
ويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــص م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
الــروســي ،على أن مجلس األمــن
ي ـبــدي «ق ـل ـقــه» إزاء «ال ـت ـهــديــدات
بــاس ـت ـخــدام ال ـق ــوة ض ــد ســامــة
أراض ـ ــي ف ـن ــزوي ــا واس ـت ـقــال ـهــا
ً
الـ ـسـ ـي ــاس ــي» ،وي ـ ـ ّنـ ـ ّـدد أي ـ ـضـ ــا ب ـ
«م ـح ــاوالت الـتــدخــل فــي مسائل
ً
ت ـت ـع ـلــق أس ـ ــاس ـ ــا ب ـ ـشـ ــؤون ه ــذا
البلد».
وي ــدع ــو ال ـنــص ال ــروس ــي إلــى
«ح ــل ال ــوض ــع ال ــراه ــن ( )...عبر
ّ
وسـ ــائـ ــل س ـل ـم ـي ــة وي ـ ــؤك ـ ــد دع ــم
م ـج ـلــس األم ـ ــن ل ـكــل ال ـم ـب ــادرات
ّ
الرامية إلى إيجاد حل سياسي
بـيــن الـفـنــزويـلـيـيــن بـمــا فــي ذلــك
آلـيــة مونتيفيديو» على أســاس
حوار وطني.
(عواصم  -وكاالت)

اقترح الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون الحريص
على إخماد احتجاجات
حركة «السترات الصفراء»
غير المسبوقة احتمال
إجراء استفتاء للمرة االولى
في البالد منذ  14عاما،
وهي مجازفة يعتبرها
الخبراء محفوفة بالمخاطر.
واستعاد الرئيس ،الذي يندد
به متظاهرون يعارضون
سياسته الضريبية
واالجتماعية منذ ثالثة
أشهر تقريبا ،بعض شعبيته
المفقودة من خالل مشاركته
شخصيا في «النقاش الوطني
الكبير» ،وهو سلسلة من
االجتماعات العامة في جميع
أنحاء فرنسا لالستماع الى
شكاوى السكان.
(باريس  -أ ف ب)

إيطاليا :اآلالف يحتجون
ضد الحكومة الشعبوية

خرج عشرات اآلالف من
المحتجين إلى شوارع روما
لالحتجاج على المسار الذي
تنتهجه الحكومة اإليطالية
الشعبوية ،أمس األول.
وكانت عدة نقابات دعت إلى
االحتجاج للفت االنتباه إلى
الظلم والبطالة والعنصرية
في ظل الحكومة التي تولت
السلطة العام الماضي.
وقالت آنا ماريا فورالن،
رئيسة االتحاد اإليطالي
لنقابات العمال :يجب على
الحكومة أن تخرج من واقعها
االفتراضي وتدخل العالم
الحقيقي .وقال ماوريتسيو
النديني ،الذي يشغل منصبا
في االتحاد اإليطالي العام
للعمال :يجب أن تكون البالد
ّ
موحدة ال منقسمة.
(روما  -د ب أ)

واشنطن لبرلين :قوات
روسيا تقرع أبوابكم

حذر السفير األميركي لدى
ألمانيا ،ريتشارد غرينيل
المانيا من «الخطر الروسي»،
داعيا إياها أال تبخل في
إنفاق المال على المسائل
الدفاعية .وقال غرينيل في
مقابلة أجرتها معه صحيفة
«فيلت أم سونتاغ» قبل أيام
من اجتماع وزراء دفاع حلف
الناتو في بروكسل :تعهدات
ألمانيا بزيادة اإلنفاق على
الدفاع إلى  %1.5من الناتج
المحلي اإلجمالي غير كافية.
يحتاج الناتو إلى %2
بحلول عام  .2024وأضاف:
ُ ّ
ببساطة تذكر أميركا
حليفتها الجيدة ألمانيا
بأن الوقت ليس مناسبا
إلضعاف أو تقويض حلف
الناتو .روسيا بقواتها تقف
على أعتابكم وتقرع ابوابكم.

إسبانيا :اليمين يتظاهر
ضد سانشيز

تظاهر عشرات اآلالف ،أمس،
في مدريد بدعوة من اليمين
واليمين المتطرف ،ضد
رئيس الحكومة االشتراكي
بيدرو سانشيز ،الذي
يتهمونه بـ«خيانة» اسبانيا
ألنه يتحاور مع أنصار
استقالل كاتالونيا.
ورفع المتظاهرون اعالما
اسبانية والفتات كتب عليها
«سانشيز كفى» ،وتجمعوا
بساحة كولون بوسط
العاصمة ،قبل يومين من
بدء محاكمة تاريخية لـ12
من المسؤولين الكاتالونيين
السابقين لدورهم في
محاولة انفصال هذا االقليم
في اكتوبر .2017
(مدريد  -أ ف ب)

دوليات
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وارن تطلق حملتها لـ «رئاسية  »2020وتهاجم «الجالس بالبيت األبيض»

ترامب يجدد تسميتها بـ «بوكاهانتس»
أطلقت السناتورة الديمقراطية
إل ـيــزاب ـيــث وارن ،أمـ ــس ،حملتها
النتخابات عــام  2020الرئاسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــاس ـت ـن ـك ــاره ــا ع ــدم
الـمـســاواة وتوجيه سهامها إلى
وول ستريت وأ ًصـحــاب الـثــروات
الكبرى ،متحدية برسالة موجهة
إل ــى الـيـســار ،ال ـجــدل الـقــائــم حــول
جذورها الهندية  -األميركية.
وق ــال ــت وارن أم ـ ــام مــؤيــديـهــا
فــي مدينة لــورانــس ،معقل قطاع
النسيج في شمال شرق الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إن «خ ـ ـنـ ــق ال ـط ـب ـقــة
الـ ــوس ـ ـطـ ــى حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،وم ــايـ ـي ــن
الـ ـع ــائ ــات غ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى أن
تتنفس».
وح ـ ــاول ـ ــت أس ـ ـت ـ ــاذة ال ـح ـق ــوق
الـ ـس ــابـ ـق ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــارف ـ ـ ــرد ،وض ــع
حـ ـ ّـد ل ـس ـخــريــة ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ً
ترامب من جذورها ،ملقبا إياها
بـ«بوكاهانتس» ،عبر نشر نتائج
ف ـح ــص ل ـح ـم ـض ـهــا ال ـ ـنـ ــووي فــي
أكتوبر.
ل ـ ـكـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوة وارن لـ ـ ــم ت ـكــن
لـمـصـلـحـتـهــا ،ف ــرغ ــم أن الـنـتــائــج
أثبتت أنها من السكان األصليين،
إال أنها أغضبت قبائل من الهنود
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ال ــذي ــن ال ي ـن ـظــرون
إل ــى جــذورهــم مــن ناحية جينية
خالصة ،بل يعتبرون الصلة مع
ً
ً
األصول خيارا ثقافيا.
ونـ ـش ــرت صـحـيـفــة «واش ـن ـطـ ًـن
بـ ــوسـ ــت» ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع وث ـي ـقــة

رسمية تعود لثمانينيات القرن
الـ ـف ــائ ــت ،ع ـ ّـرف ــت ف ـي ـهــا وارن عن
نفسها بأنها «أميركية هندية» ،ما
جـ ّـدد انتقادات الجمهوريين لها،
متهمين إياها بأنها استخدمت
أصولها من أجل التقدم المهني.
ونـ ـف ــت وارن ب ـش ـكــل ق ــاط ــع تـلــك
االتهامات.
ووص ـ ــف ف ــري ــق حـمـلــة تــرامــب
ال ـ ــذي يـسـعــى إل ــى ال ـف ــوز بــواليــة
ثانية ،وارن بأنها «مخادعة».
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ال ـح ـم ـلــة ب ــراد
بارسكال ،في بيان ،إن «األميركيين
ي ـ ــرفـ ـ ـض ـ ــون ح ـم ـل ـت ـه ــا ال ـ ـكـ ــاذبـ ــة
وأفكارها االشتراكية».
ّ
وردت وارن ع ـلــى ال ـب ـيــان ً في
خـطــابـهــا فــي ل ــوران ــس ،قــائـلــة إن
«الـ ـع ــدي ــد مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ـن ـف ــوذ
وال ـ ـث ـ ــروات ،وك ــذل ــك ج ـي ــوش من
مجموعات الضغط والمحامين
( )...يحاولون منعنا من تحويل
تلك الحلول إلى واقع».
وبدون أن تذكر ترامب باالسم،
اسـتـنـكــرت وارن «ع ــدم التسامح
الـ ـ ـ ـ ــذي ال مـ ـ ـك ـ ــان لـ ـ ــه فـ ـ ــي م ـك ـتــب
ال ــرئ ــاس ــة» .وأرادت ال ـس ـنــاتــورة
ع ــن والي ـ ــة مــاســاشــوس ـتــس منذ
ع ــام  ،2013اس ـت ـعــادة ال ـم ـبــادرة،
عبر جعل ترشحها لالنتخابات
الديمقراطي
التمهيدية عن الحزب
ً
ً
للرئاسة عام  2020رسميا ،مطلقة
ً
لوقت طويل ،تقوم
رسالة حملتها
ٍ
عـلــى إن ـشــاء ن ـظــام صـحــي شامل

واالستثمار بالتعليم ورفع الحد
األدن ــى لــاجــور وحـمــايــة البيئة،
ً
بعيدا عن مسألة جذورها.
وشــددت على التاريخ الرمزي
لـمــديـنــة لـ ــورانـ ــس ،م ـهــد إضـ ــراب
شـهـيــر لـلـعـمــال الـمـهــاجــريــن عــام
ً
 .1912وال ـمــدي ـنــة تـعــانــي حــالـيــا
مــن الفقر ومــن الــدمــار الــذي لحق
بالقطاع الصناعي ،بعدما اتخذه
ً
دونالد ترامب هدفا له في حملته
عام .2016
ورأت أن «الـ ــرجـ ــل ف ــي الـبـيــت
األبيض ليس سبب الدمار ،بل هو
آخر وأخطر دليل على ما هو خطأ
في أميركا .انه إنتاج نظام زائف
يرفع األغـنـيــاء وأصـحــاب النفوذ
ً
مغطيا اآلخرين بالقذارة».
وق ــال ــت ًق ـبــل أن تـعـلــن نفسها
«م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــة لـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة» أن ــه «عـنــدمــا سيرحل،
ال يمكننا االدعـ ــاء أن كــل ذل ــك لم
يحصل».
ومنذ  31ديسمبر ،أعلنت وارن
إنشاء لجنتها لالستطالعات.
وألن  %80من سكانها هم من
أصول أميركية التينية ،تستخدم
إدارة ترامب مدينة لورانس كأداة
تـ ـخ ــوي ــف عـ ـب ــر شـ ـج ــب م ـش ــاك ــل
المخدرات فيها ،والتنديد بموقعها
كمدينة تحمي المهاجرين الذين ال
ً
يحملون أوراقــا قانونية ،ما يدفع
البلدية الى الحد من تعاملها مع
العمالء الفدراليين المسؤولين عن

وارن مع كلبها بايلي بعد إطالق حملتها
في ماساشوستس أمس األول (رويترز)
الهجرة .ورأى جــون كلوفيريوس
من جامعة ماساشوستس لويل أن
«وارن ستكون بحاجة إلى أصوات
األميركيين من اصول التينية للفوز
باالنتخابات التمهيدية للحزب
الديمقراطي» ،ألن «هناك مرشحين
أمـيــركـيـيــن م ــن أص ــل إفــري ـقــي في
الـ ـسـ ـب ــاق» ،ه ـم ــا ك ــام ــاال ه ــاري ــس
وكوري بوكر.

ً
واعـتـبــر أن مــن «الـمـبـكــر ج ــدا»
معرفة ما إذا كانت مسألة فحص
ال ـح ـمــض الـ ـن ــووي «س ـت ـضـ ّـر بها
أو ال».
ويـبــدو الـسـبــاق فــي المعسكر
ً
الديمقراطي صعبا ،إذ ثمة أسماء
كبرى ينتظر أن تعلن ترشحها،
بينها جــو بــاديــن نائب الرئيس
السابق بــاراك أوباما ،والمرشح

ال ـس ــاب ــق ب ـيــرنــي س ــان ــدرز ال ــذي
أخــرج ـتــه ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون من
السباق عام  ،2016ورئيس بلدية
ً
نيويورك سابقا الملياردير مايكل
بلومبرغ.
ووعــدت سناتورة ديمقراطية
ً
أخرى هي آيمي كلوبوشار أيضا
بإعالن «كبير» األحد ،وذلك خالل
إعالن ترشحها.

ّ
وعـ ــلـ ــق تـ ــرامـ ــب م ـ ـجـ ــددا عـلــى
ترشح وارن وكتب على «تويتر»:
«ال ـيــوم الـيــزابـيــث وارن الـتــي في
بعض األحيان أطلق عليها اسم
ب ــوك ــاه ــان ـت ــس (ف ـ ــي اشـ ـ ـ ــارة ال ــى
ابنة األميركيين القدماء ،الهنود
الحمر ،التي أسرها اإلنكليز في
حربهم ضد األميركيين القدماء)
انضمت للسباق الرئاسي».

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ـ ـ ــل س ـت ـخ ــوض
حـلـمـتـهــا ع ـلــى أسـ ــاس ان ـه ــا أول
س ـيــدة م ــن األم ـيــرك ـي ـيــن ال ـقــدمــاء
تترشح للرئاسة ،أم أنها ستقرر
ً
أن ــه ب ـعــد  32ع ــام ــا ه ــذا األمـ ــر ال
يحقق نـتــائــج ج ـيــدة»؟ وأض ــاف:
«أن ـت ـظــرك ف ــي ال ـس ـبــاق الــرئــاســي
ليز».
(واشنطن  -وكاالت)
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رﻳﺎﺿﺔ
اﻷﺻﻔﺮ واﻷﺧﻀﺮ
ﻳﺘﻘﺪﻣﺎن ﻓﻲ دوري ﭬﻴﭭﺎ...
واﻟﻮﺻﻴﻒ ﻳﺘﻌﺜﺮ
ﺻﺮاع اﻟﻬﺒﻮط ﻳﺸﺘﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ١٢
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺗﻘﺪم ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ دوري ﭬﻴﭭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻘﺎ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ١٢ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﺸﺒﺎب،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻮﺻﻴﻒ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎراة
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟـ ـ ـ ــ 12ﻣ ــﻦ دوري ﭬ ـﻴ ـﭭــﺎ ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻋ ــﻦ ﻣ ــﻼﻣ ــﺢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ
اﻟﻘﻤﺔ واﻟﻘﺎع ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻋﺰز ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺔ ،واﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ ﻓـ ــﺮق
اﻟـﻨـﺼــﺮ واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط ،ﻟـﺘـﺸـﺘـﻌــﻞ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎة ﻣــﻦ
اﻟﻬﺒﻮط.
وﻏ ـ ـ ــﺎب ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻋﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻻرﺗﺒﺎط اﻷﺑﻴﺾ،
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﺑﻤﻬﻤﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ أﻣﺎم ذوب آﻫﻦ
ﻏﺪا ﻓﻲ أﺻﻔﻬﺎن.
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ً
وﺣـﻘــﻖ اﻷﺻ ـﻔــﺮ واﻷﺧـﻀــﺮ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﺸﺒﺎب،
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗﻌﺜﺮ
اﻟ ــﻮﺻ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑـﻬــﺪف
ﻟـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،وﻫـ ــﻮ
ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻨ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ

اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ واﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ورﻓ ــﻊ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ رﺻـﻴــﺪه اﻟﻰ
 23ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺎ اﻟـ ــﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻌﺪ اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  22ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ،24وﺣﺼﺪ اﻟﻨﺼﺮ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ
 13ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺴــﺎدس،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺤ ـ ـﻴ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻞ ،ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺼـ ــﻼ إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ  10و 9ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
وﺗـﺠـﻤــﺪ رﺻ ـﻴــﺪ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻋـﻨــﺪ 7
ﻧﻘﺎط ،واﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ.

ﻋﻮدة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﺧـ ــﺮج اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻫ ــﻢ ﻓﻲ
ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ووﺻـ ــﻞ إﻟــﻰ
ﺷـ ـﺒ ــﺎك ﺣـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ﺑ ـﻨــﺪر
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺄﻗﻞ اﻟﻠﻤﺴﺎت ،وﺗﻤﻴﺰ
اﻷﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻏ ـ ــﺎب ﻋ ـﻨ ــﻪ اﺑـ ــﺮز
ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑــﺪر اﻟﻤﻄﻮع ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻲ

وﺳ ــﻂ اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺿ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ،
وأﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻈـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺮي ،وﺳـ ـﻴ ــﻒ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎن ،وﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﺎوي،
ﻛـﻤــﺎ اﻋـﺘـﻤــﺪ ﻣ ــﺪرب اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻋــﺰز اﻟﻘﻮة
اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻫـ ــﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ
أن اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺒــﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻷﺻﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪم اﻟﺠﻬﺮاء رﻏﻢ
اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻴﺰا ،وﻛﺸﻔﺖ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺎر ﻟﻜﺘﻴﺒﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺪرب أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﺨﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻻت
اﻟﺴﺖ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن
أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻫﻢ اﻷﻗــﺮب
ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ
رﻏ ـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻮز اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﺑ ـﻬ ــﺪف
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ

اﻟ ـﻀــﺎﺋــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،إﻻ أن
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻸﺧﻀﺮ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻋﻤﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـﻔـﻨــﻲ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ
ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻏﻠﺐ
ﻓﺘﺮات اﻟﻠﻘﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﺘﺴﺮع
ﻓ ــﻲ اﻧ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮز
اﻟﻌﻴﻮب ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب
ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺧﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﺧﺼﻮﻣﻪ،
ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ واﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت اﻟـﻤــﺮﺗــﺪة،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ان اﺑ ـﻨ ــﺎء اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي ﻻ
ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎدر
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻇ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋــﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ وأﻳـ ـﻀ ــﺎ
اﻟ ــﺬﻫ ـﻨ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ ،وذﻟ ــﻚ
رﻏــﻢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻤﻠﻤﺔ
أﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﻢ واﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻦ

ﻫﻤﺴﺎت
● أﻳﻮان ﻣﺎرﻳﻦ :اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻤﻠﻚ أوراﻗﺎ راﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪت ﻣﻨﻪ ﺟﻴﺪا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻬﺮاء .ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺪم
ﻧﺴﻴﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
● ﻇﺎﻫﺮ اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ :ﻧﺠﺤﺖ ﺑـﺼــﻮرة ﺟﻴﺪة ﻓــﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ
"اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺑــﻲ" ﻟـﻸ ـﻔـﻀــﻞ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ.
● ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ :إدارة اﻟﻌﺮﺑﻲ رﻓﻌﺖ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻚ أي اﻟﺘﺰام ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﺟﻤﻬﻮر "اﻷﺧﻀﺮ" اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺆازرك
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﻜﺮوﻳﺔ.
● ﻣﻴﻠﻮد ﺣﻤﺪي :وﺟﻮد اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ
اﻷداء ﺑـﺼــﻮرة ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ أﻓـﻀــﻞ .ﻓﺮﻳﻘﻚ ﺑــﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮا ﻛﺜﻴﺮا
ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ.
● رادي :اﻷوراق اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
وأ ﻧ ــﺖ ﻣ ــﺪرب ﻣﺠﺘﻬﺪ .اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣﻨﻜﻢ
اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
● أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ :ﺑﺼﻤﺎﺗﻚ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮاء .اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ "اﻟﻤﻤﺘﺎز" ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا
ﺳﻬﻼ.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﺼﺮ

ﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺠﻬﺮاء

اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل
ﻣﻊ ﻋﺪي اﻟﺼﻴﻔﻲ ،وﺑﺪر اﻟﺴﻤﺎك،
واﻟـﺤــﺎرس ﻧــﻮاف اﻟﻤﻨﺼﻮر ،إﻻ
أن اﺻ ـ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ اﻟـ ــﺬي اﺗـﺴــﻢ
ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺨﻄﻄﻲ ،واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃــﻮال اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﺣﺴﻤﺎ
اﻷﻣ ــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ،ﻟـﻴـﺨــﺮج ﻛﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل.
وﻳ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻤــﺎوي ﻗــﺪرﺗــﻪ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣ ــﺆﺛ ــﺮﻳ ــﻦ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت
ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ
أن ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻻ
ﻳ ــﺮﺗ ـﻘ ــﻲ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺐ ﺣـﺘــﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.

ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﺳﺘﻌﺎد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
ﺑﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،

اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰان
● ﻋـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪاد :ﺣـ ـ ــﺮم اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء
ﻣ ــﻦ رﻛ ـﻠ ـﺘــﻲ ﺟ ـ ــﺰاء ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣــﻮﻓـﻘــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات.
● ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﻜـﻨــﺪري :ﻗــﺪم ﻣﺴﺘﻮى
ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪا ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ
واﻟﺸﺒﺎب ،وﻗﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن.
● ﻋـ ـﻤ ــﺎر أﺷ ـﻜ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ :ﺗ ــﺄﺛ ــﺮ ﺑ ـ ــﺮدود
اﻟﻔﻌﻞ ﻣــﻦ دﻛــﺔ ﺑ ــﺪﻻء اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﺴﻢ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﺒﺎراة.
● أﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻲ :ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻜﺮة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ رﻛﻠﺔ اﻟـﺠــﺰاء اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻫ ــﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺸﺒﺎب
وﻇﻬﺮ اﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻴﺎب
ﻫـ ـﺠ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺎ اﻓـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪه
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ،
اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ــﻦ ﻋـﻤــﻞ
ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب
ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻴﻠﻴﺲ.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺎج اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻦ
واﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻓﻲ

أرﻗﺎم
● ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة إﺣﺮاز  7أﻫﺪاف ﻓﻘﻂ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﻗﻞ أﻫﺪاﻓﺎ ﺣﺘﻰ
اﻵن ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ.
● اﻧـﺘـﻬــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﺎن ﺑــﺎﻟ ـﻔــﻮز ،وﻣـﺜـﻠـﻬـﻤــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻌــﺎدل
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،1-1واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ.
● رﻏــﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻣﺎزاﻟﺖ اﻷرﻗــﺎم ﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺑﻴﺾ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻮزا ) 8ﻣﺒﺎرﻳﺎت( ،وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻠﺨﺴﺎرة ،وﺻﺎﺣﺐ أﻗﻮى ﻫﺠﻮم ) 35ﻫﺪﻓﺎ( ،ودﻓﺎع ) 8أﻫﺪاف(.
● اﻟﺠﻬﺮاء ﻫﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ أي اﻧﺘﺼﺎر ،واﻷﻛﺜﺮ
ﺧﺴﺎرة ) 10ﻣﺒﺎرﻳﺎت( ،وﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻬﺠﻮم اﻷﺿﻌﻒ
) 9أﻫﺪاف( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺪﻓﺎع اﻷﺿﻌﻒ ) 29ﻫﺪﻓﺎ(.
● ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺣـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮي ﺗ ـﺼ ــﺪره ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ  12ﻫﺪﻓﺎ ،وﻳﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،اﻟــﺬي ﻏــﺎدر اﻟـﺒــﻼد ﺑﻌﺪ إﻧـﻬــﺎء ﻋﻘﺪه ﻣــﻊ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ،وﻳﻠﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ )9
أﻫــﺪاف( ،ﺛﻢ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻳﻔﻮاري ﺟﻤﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪ وﻓﻴﺼﻞ
زاﻳــﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟــﺮاﺑــﻊ واﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  6و 5أﻫــﺪاف
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﻓﻲ اي ﻧﻘﻄﺔ ﺧــﻼل اﻟﺠﻮﻻت
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ آﻣﺎل
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ "اﻟﻤﻤﺘﺎز".

اﻟﺮﺿﺎ ﺷﻌﺎر
اﻟﺠﻤﻴﻊ!
ً
ﻛـ ــﺎن ﺟ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮق اﻟ ــﺪوري
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎز ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﻲ ﻏﻤﺮﺗﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز أو اﻟﺘﻌﺎدل أو ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﺴﺎرة.
وﺗــﺮﻛــﺰت اﻟـﺘـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻞ دام  66ﻳﻮﻣﺎ ،وأﻧﻬﺎ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺻﻌﺐ اﻟﺠﻮﻻت ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮق ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺼﻔﻮف
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.
واﻋـﺘــﺮف ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟـﻔــﺮق أن
اﻟﺠﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ،وأن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻓﺮق اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻘﺎع
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﺳﻬﻼ.

اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﻬﺰم ﺧﻴﻄﺎن وﻳﻮاﺻﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﻟﻘﺐ »اﻷوﻟﻰ«
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

واﺻـ ـ ــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ﺧـﻄــﺎه
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟ ـﻠــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ،إﺛــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ

ﻓﻮزا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺧﻴﻄﺎن
 ،١-٣ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ا ﺳـﺘــﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ،
ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺪون ﺧﺴﺎرة.

اﻟﺼﻘﺮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
أﻋــﺮب ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﻨﺎدي
اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺼﻘﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﻴﺮه ﺧﻴﻄﺎن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،١-٣وﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،
ورﻓﻊ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٢٦ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺼـﻘــﺮ" :ﻗ ــﺪم اﻟــﻼﻋـﺒــﻮن ﻣ ـﺒــﺎراة ﻛﺒﻴﺮة،
واﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إﻧﻬﺎء اﻟﺸﻮط اﻷول ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،١-٢
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ وﺳــﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،واﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛ ــﺎن ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ،واﺳـﺘـﻄـﻌـﻨــﺎ ﺧﻠﻖ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ أﺛﻤﺮت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺪﻧﺎن ،اﻟﺬي أﻧﻬﻰ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎ وﺿﻤﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث ﻟﻨﺎ".
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـ ــﺮوح اﻟ ـﻘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺲ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ داﺧــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺨﻄﻮط ﺳﺎﻫﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ راﺣــﺔ أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻴﻮم.
وﺑـﻴــﻦ أن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺳﻴﻔﺘﻘﺪ ﺟـﻬــﻮد اﻟﻤﺤﺘﺮف
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﺮوﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
أﻣﺎم ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ.

وﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮز رﻓ ـ ـ ــﻊ أﺑـ ـﻨ ــﺎء
ﻣﺸﺮف رﺻﻴﺪﻫﻢ إﻟﻰ  ٢٦ﻧﻘﻄﺔ،
ﻣ ـﻨ ـﻔــﺮدﻳــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺪارة وﺑ ـﻔ ــﺎرق
ﻣ ــﺮﻳ ــﺢ ﻋ ــﻦ أﻗـ ـ ــﺮب ﻣ ـﻄ ــﺎردﻳ ـﻬ ــﻢ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﺧﻴﻄﺎن ﻓــﻲ ذﻳﻞ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﺑﺮﺻﻴﺪ  ٥ﻧﻘﺎط.
وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ أﺑﻨﺎء ﻣﺸﺮف ﻓﻲ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪة
ﻣ ـ ـ ــﻦ داﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰاء
ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻲ وﺳــﺎم اﻹدرﻳـﺴــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٦ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎد
ﺧﻴﻄﺎن إ ﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﻛﺮة
رأﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮازﻳﻠﻲ اوﺗﺎﻓﻴﻮ ﻋﻨﺪ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .١٥
وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ﻣ ــﻦ إﻧ ـﻬــﺎء
ﻫــﺬا اﻟﺸﻮط ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺠــﺎح اﻟـﻌــﺎﺟــﻲ ﺟــﺎﻛــﻮ ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،٣٢ﺑـﻌــﺪ أن ﻧـﺠــﺢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺣﺪى اﻟﻜﺮات اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﺎك ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺣــﺎول
ﺧـ ـﻴـ ـﻄ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﻞ ،واﻧـ ــﺪﻓـ ــﻊ
ﻟـﻠـﻬـﺠــﻮم وﻗــﺎﺑ ـﻠــﻪ أداء ﻣ ـﺘــﻮازن
ﻣﻦ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ

اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ ﺟﻤﻴﻞ
ﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻢ ﻋ ـ ــﺪﻧ ـ ــﺎن ،اﻟ ـ ـ ــﺬي اﻧ ـﻔ ــﺮد
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ وﻟ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﺮة "ﻟ ــﻮب"
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﺤﺎرس ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ٥ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪل ﻣﻦ
اﻟﻀﺎﺋﻊ.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
وﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ اﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪاﻗـ ــﺔ
واﻟﺴﻼم ،اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺖ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ
وﺑﺮﻗﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻖ إﻟﻰ
اﻟـﻤــﺄﻣــﻮل ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ
اﻟـ ـﺼ ــﺮاع ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮ
اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ وﻟ ــﻪ  ١٧ﻧﻘﻄﺔ،
وﺑﺮﻗﺎن ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑـ ١٤ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳﻤﻠﻚ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ا ﻟــﺬي
ﻏﺎب ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ،
أﻣــﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،إذ ﻳﺤﺘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ وﻟﻪ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ.

ﺧﻴﻄﺎن واﻟﻴﺮﻣﻮك

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ
دلبلا
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ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺗﻌﺎدل ﻛﺎﻇﻤﺔ ً
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ودﻳﺎ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت أﻣﺲ اﻷول
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪف
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﺟﺎءت اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ،
وﺑﺪون ﺣﺪ اﻗﺼﻰ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة،
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺪوري اﺑﻄﺎل
آﺳﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻨﺒﺖ اﻟﻘﺮﻋﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

»ﻃﺎﺋﺮة« اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ
ﺳﻬﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﻌﻠﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻓﺘﺘﺤﺖ أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻊ ﻣ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻆ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮواﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮد ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  420رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن
 42دوﻟﺔ ،ﻋﻦ ﻓﺨﺮه واﻋﺘﺰازه "ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ،
ﻟـﺤـﻀــﻮر اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻫ ــﺬه اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت

 ٧ﻛﺆوس ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ".
وﻗﺎل اﻟﺤﻤﻮد إن رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﺠﺴﺪ
ﺣ ــﺮص واﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﻓﻠﻴﻄﺢ :اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻣـﻤــﺎﺛــﻞ ،إن ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟــﺮﻣــﺎﻳــﺔ"
ﻟـﻬــﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻣ ـﺘــﺪادا ﻟﺘﻤﻴﺰه،

ﺳـ ـ ــﻮاء ﻓـ ــﻲ اﺣـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎن أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻜﺒﺮى،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺤﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺣ ــﺚ ﻓﻠﻴﻄﺢ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدات واﻷﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎرات،
واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻗﺘﺮاب رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ دﻋﻴﺞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻫ ــﺬه ا ﻟـﺒـﻄــﻮ ﻟــﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ
أﻫ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻘــﺎرة
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻓﻨﻲ ﻣﻤﻴﺰ ،ﻓﻲ ﺿﻮء وﺟﻮد ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
أﻫﻢ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ
أﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت رﻣ ــﺎﻳ ــﺔ
ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  10أﻣﺘﺎر ﻟﻠﺮﺟﺎل
واﻟﺴﻴﺪات ،ورﻣﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺪس ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 50ﻣ ـﺘــﺮا ﻟ ـﻠ ــﺮﺟ ــﺎل ،ورﻣ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺪس
اﻟﻬﻮاء  10أﻣﺘﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت

اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت رﻣ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮاب
ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﺴﻴﺪات  75ﻃﺒﻘﺎ.
وﺗ ــﻮزع اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  5ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻔﺌﺘﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﻔﺮق،
وﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺪس  10أﻣ ـﺘ ــﺎر
ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻦ 3
أوﺿﺎع ﻟﻠﺮﺟﺎل.
وﺗ ـﻘ ــﺎم ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت
ﺻﺒﺎﺣﺎ واﻟﺠﻮﻻت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻲ
اﻟﻈﻬﻴﺮة وﺑﻌﺪﻫﺎ ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﺗﺼﻔﻴﺎت
اﻟ ـﺘــﺮاب ﻋﻠﻰ إﺻــﺎﺑــﺔ  50ﻃﺒﻘﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻗﻴﻤﺖ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ أﻣﺲ ) 75ﻃﺒﻘﺎ(.

ﻫﺠﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺎدﻟﺖ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

 ٦٠٠ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﻣﺎراﺛﻮن »اﻟﺸﻬﻴﺪ« اﻟﺴﻨﻮي

ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺪراﺟﺎت ﺑﺴﺒﻊ ﻛﺆوس
ﱠ
واﺻ ــﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﻠــﺪراﺟــﺎت اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،اﻟـﻤـﺸــﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟﺒﺤﺮي ،ﻣﺸﻮار ﺗﺄﻟﻘﻪ وﺣﻀﻮره اﻟﻘﻮي واﻟﻤﺸﺮف ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺈﺣﺮاز  7ﻛــﺆوس ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎدي دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع ﺣــﺎﻣــﻞ ﻟ ـﻘــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻟــﺲ ) (1GPﻟـﻜـﺒــﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎز ،اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮرﺑﻴﻊ ،ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪره
ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻟﺲ ) (1GPﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وأﺳﻔﺮت ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻋﻦ ﻓﻮز ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻠﻔﺎن ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻟﺲ )،(4GP
وﺣﺼﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻖ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺌﺔ "."GP Ski 2
وواﺻﻞ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن ﻓﺎرس وﺷﺎﻫﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺗﺄﻟﻘﻬﻤﺎ وﺣﻀﻮرﻫﻤﺎ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،ﺣﻴﺚ ﻓــﺎز ﻓــﺎرس ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ "،"GP 3.2
وﺣﻘﻖ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ "."GP 3.1
وﺑــﺬﻟــﻚ ،ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﻜــﺆوس اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ ﺑﺠﻮﻻت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  21ﻛﺄﺳﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﻘﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺼﺒﻐﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

ﻣﻦ ﺳﺒﺎق اﻟﻬﺠﻦ

اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ً
ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ً
 19ﻋﺎﻣﺎ

اﻟﺠﺒﺮي

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
اﻟﺬي أﻧﺎب ﻋﻨﻪ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ،اﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ ﻣ ـﺴــﺎء أﻣــﺲ
اﻷول ،ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﻬﺠﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت
اﻟﻬﺠﻦ.
ﺣ ـﻀــﺮ ﺣ ـﻔــﻞ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺻـﻘــﺮ اﻟ ـﻤــﻼ ،ورؤﺳ ــﺎء
اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺣﻀﻮر ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻮاة وﻣﺤﺒﻲ
ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﻬﺠﻦ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﻲ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ  20ﺷﻮﻃﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ

أرﺑ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـ ــﻮاط رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ أﻗﻴﻤﺖ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﺧﺼﺼﺖ
ﻟﻠﻬﺠﻦ )اﻟـﺤـﻘــﺎﻳــﻖ( ذات اﻷﻋـﻤــﺎر
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة )اﻻﺑ ـ ـﻜـ ــﺎر واﻟ ـﻘ ـﻌ ــﺪان(
ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺔ  4ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮات وﺳ ــﻂ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻤﻴﺰة.
وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول
ﻋــﻦ ﻓ ــﻮز اﻟ ــﺬﻟ ــﻮل )ﻏ ــﺎﻳ ــﺔ( ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ
ﺟــﻮﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﺎز
اﻟﺬﻟﻮل )اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ( ﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﺮي
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ،
وأﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺮزت اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺬﻟﻮﻟﻴﻦ )ﻟﺠﺔ( ﻟﻌﻠﻲ
اﻟﺒﺮﻳﺺ و)اﻟـﺼــﺪاوي( ﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻐﻔﺮاﻧﻲ.

ً
وﺳﻴﻘﺎم اﻟﻴﻮم  16ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻗﻴﺪ
ﻓﻴﻬﺎ  490ذﻟﻮﻻ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻋ ـﻘــﺐ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،إن
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﺗﺠﺴﺪ
ﺗﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮا ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ  19ﻋﺎﻣﺎ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي أن ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺤـﻈــﻰ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
أﻣﻴﺮﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﻣـﺸـﻴــﺪا
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎدي
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ.

إﺷﺎدة واﺳﻌﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
أﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺿ ـ ـﻴ ـ ــﻮف اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺎت ،ﺧ ــﻼل
اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﻬﺎ أﻣــﺲ،
وﺿﻤﺖ رﺋﻴﺲ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟــﺎن ﺗﻮد
ورﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات د .ﻋﻤﺎد ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ،
وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
اﻹﻣـ ـ ــﺎراﺗـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻴــﻢ،
ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﺑــﻦ
ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺎن ،ورﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻠﻖ
اﻟـﻬـﻀـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﺎد ﻟﺤﻮد ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻧ ـ ــﺎدي ﺑ ــﺎﺳ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح
ﻟﺴﺒﺎق اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟـﻔــﻮاز ،ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮاﻟﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺬﺑﻲ اﻟﻨﺎﻳﻒ،
ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ــﺪراغ رﻳــﺲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺎدي اﻟﺸﻴﺦ دﻋﻴﺞ اﻟﻔﻬﺪ.
واﻃـ ـﻠ ــﻊ اﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﻮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛــﻞ
ﻣـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﻖ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ،ﺑ ـﺼ ـﺤ ـﺒــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻒ ﻓ ـﻠ ـﺘــﺎ،
ً
ً
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻗ ـ ــﺪم ﺷـ ــﺮﺣـ ــﺎ ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴــﺎ
وراﻓــﻖ اﻟﻀﻴﻮف ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟـﺤـﻠـﺒــﺎت ،ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻗﺎم
ﻓ ـﻴ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﺣــﺪى اﻟـﺴـﻴــﺎرات ،ﻛﻤﺎ
ﻗــﺎد ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻘﻼت ﻓــﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة ،اﻟﻤﺘﺼﺪر ﺑـ  6ﻧﻘﺎط،
إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺑﻘﻤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮق
دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ
ً
ً
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﺿﻴﻔﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،اﻟﺴﺎدس واﻷﺧﻴﺮ
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﺎط اﻻﺷﻮاط ورﺻﻴﺪ ﺑـ
 3ﻧﻘﺎط ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺴﺎﺣﻞ،
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﺎط اﻷﺷﻮاط،
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﺮاﺑﻊ،
واﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﺑﺮﺻﻴﺪ واﺣﺪ 5
ﻧﻘﺎط ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻳﺴﺒﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء
ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺮﻣﻮك
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﺎط اﻻﺷﻮاط
ورﺻﻴﺪ  5ﻧﻘﺎط ،وﺑﺮﻗﺎن
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﺎط اﻷﺷﻮاط
ورﺻﻴﺪ  3ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺸﺮ اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻋﻴﺔ.

وذﻛ ـ ــﺮ أن وﺟ ـ ــﻮد ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺪد
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
وﻫــﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑـﻬــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪان ﺗـﻤـﻴــﺰ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻫ ـﻨــﺄ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ﻣ ــﻼك اﻟﻬﺠﻦ
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ودول
ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ
أﺷﻮاط اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ ﺗﺸﺮﻓﻪ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬا
اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟ ـﺘــﺮاﺛــﻲ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻲ
ﻫــﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ـ ـ ــﺪول اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ
واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.

ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ،أﻣﺲ اﻷول،
اﻟﻤﺎراﺛﻮن اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﺷﻜﺮا" ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻷﻣﻴﺮ ،ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺎراﺛﻮن ،إن
اﻟﺴﺒﺎق ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺟﺎء ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ
 4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ﻳﻤﺜﻠﻮن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻜﺮا اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻻﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻷﻣﻴﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺷﻜﺮا  3ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻜﺮا  2ﻣﻮﺟﻬﺎ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺑﺎن
ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺎﺷﻢ ،و"ﺷﻜﺮا
 "1ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺪول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﻲ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
وأﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺎراﺛﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎدﻳﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

»ﻳﺪ« ﺑﺮﻗﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﺴﻢ
ﺗﺄﻫﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺳﻴﻜﻮن ﻓــﺮﻳــﻖ ﺑــﺮﻗــﺎن أﻣ ــﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟـﻠــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻴــﺪ ،وذﻟ ــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻟﻌﺎم ،وﻳﺴﺒﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة ﺧﻴﻄﺎن ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت.

ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

ﺗﻮد ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ وﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ وﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن واﻟﻤﻨﺎﻋﻲ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﻀﻮر
وأﺑ ــﺪى ﺗ ــﻮد اﻋـﺠــﺎﺑــﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ً
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧ ـﻬــﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ً
ﺻ ـ ـ ــﺮﺣ ـ ـ ــﺎ راﺋ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ رﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،وﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻛـﻤــﺎ ﺳـﺘـﻤـﻨــﺢ اﻟـﺸـﺒــﺎب
ً
اﻟـﻤـﻬـﺘــﻢ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﻣـﻜــﺎﻧــﺎ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ أن
ً
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﺎت ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺟ ــﺪا،
ﻟـﻴــﺲ ﻓـﻘــﻂ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات،
ﺑ ــﻞ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻗﺎل" :ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
وﻣ ــﺎ ﺗـﻀـﻤــﻪ ﻣــﻦ ﺣـﻠـﺒــﺎت ﻛـﺜـﻴــﺮة،
ً
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣـﺘـﻨـﻔـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﻣﻦ
اﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﻔﺠﻴﺮ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ".

وأﺿــﺎف ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ" :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣ ـﻜ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﺒ ــﺎﻗ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وﻛ ـﻠ ـﻨــﺎ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ ﻛﻨﺎ
ﻧـﻨـﺘـﻈــﺮ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻷﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﻬﻲ أول ﻣﻦ أدﺧﻞ
)دراغ رﻳﺲ( إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﺮب اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻦ ﻓﺨﺮه واﻋﺘﺰازه
ﺑــﻮﺟــﻮد ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻗــﺎل" :اﺗﺸﺮف
ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻠﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﺗﺨﺪم
ً
ﺷـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓـﻘــﻂ ،ﺑــﻞ أﻳﻀﺎ
ﻫــﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ أﺑـﻨــﺎء اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة إﻗﺎﻣﺔ اﺣﺪى
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ".

واﻛﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﺸﺒﺎب،
و ﺧـﻠــﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ً
ﻫ ــﻮاﻳ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ،ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪا ﻋـ ــﻦ ﺧـﻄــﺮ
ً
اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﻣﺘﺄﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
إﻓ ــﺮاز أﺑـﻄــﺎل ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وأﺿﺎف" :ﻧﻤﻠﻚ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ واﻟـﺠـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻮق ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺎت ،وأﻋـﺘـﻘــﺪ ﻣــﻊ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻧﻨﺎ ﻗــﺎدرون
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ".
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ــﺎﺣـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻪ ،اﻣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪح
ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻋــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﺎت
"ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـﻠـﺒــﺎت

ﺗﻮد وﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﺒﺔ
ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎرات
ً
واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ أن وﺟــﻮد
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺣـﻠـﺒــﺔ ﻟــﻮﺳ ـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺮ ،ﻳـﻌــﺰز
ﻓ ـﻜــﺮة إﻗــﺎﻣــﺔ ﺑ ـﻄــﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ً
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗـﻄــﺮ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧﻪ
"ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ".
ُ واﻓـ ـﺘـ ـﺘـ ـﺤ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺮﻳﻔﺠﺎن ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ،وﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  2 .6ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
وﺑ ـﺨ ــﻼف ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ ﻛ ــﻞ اﻷﻣ ــﻮر

اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﻨﺠﺎح
اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺎت ،ﻓ ـ ـ ـ ــﺈن اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ
ﺗـﺨـﻠــﻖ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺗـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة
ﻟـ ـ ــﺰوارﻫـ ـ ــﺎ ،إذ ﻗ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﺎﺑــﻖ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮ واﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻤ ــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ
ﻷﺷـﻬــﺮ ﺣﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﺒــﺎق )Tilke
 (Hermannﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺣﻠﺒﺎﺗﻬﺎ،
ﻣـ ــﺎ ﺟ ـﻌ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﻦ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺣ ـﻠ ـﺒــﺎت
اﻟﺴﺒﺎق ﺗﻨﻮﻋﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺗـ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ  7ﺣـﻠـﺒــﺎت
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗ ــﺮﺿ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻫ ــﻮاة
ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ وﺗ ـﺘ ـﺴــﻊ ﻷﻛـﺜــﺮ
ﻣــﻦ  8000ﻣـﺘـﻔــﺮج ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت و32
ورﺷﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات و 3300ﻣﻮﻗﻒ
ﺳﻴﺎرات.

واﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﺎﻧﺤﺔ أﻣﺎم ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑـ  16ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺤﺼﺪ
ﻧﻘﻄﺘﻲ اﻟﻔﻮز وﺣﺴﻢ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺪون
ً
رﺻﻴﺪ ،ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻔﺎرق اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﺳﻴﺴﻌﻰ ﺑﺮﻗﺎن إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺟﻴﺪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ً
اﻟﺨﺼﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻋــﻮدة ﺟﻬﺎزه اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرب
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮدان ،وﻣﺴﺎﻋﺪه اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻠﺤﻢ ،ﻟﻘﻴﺎدة
دﻓﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء إﻳﻘﺎﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺧﻴﻄﺎن واﻟﺠﻬﺮاء

ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺧﻴﻄﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑـ
 9ﻧﻘﺎط إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻘﻮة اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑـ  10ﻧﻘﺎط واﻟﻤﺘﻄﻮر
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻧﺘﺰاع اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ
ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﺮوﺿﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ً
رﻏﻢ اﻟﺨﺴﺎرة ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰه ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوري.

اﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت

وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،ﺗﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺑـ  6ﻧﻘﺎط اﻟﻄﺎﻣﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل
ﺻﺤﻮﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﻓــﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

دلبلا
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اﻟﺮﻳﺎل ﻳﻨﻔﺾ ﻏﺒﺎر »اﻷزﻣﺔ« وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ
ً
اﻟﺜﻘﺔ اﺳﺘﻌﺪادا »ﻟﻠﻤﻄﺒﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ«
ﻳﺒﺪو أن رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﺳﺘﻌﺎد
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ،إذ ﻧﺠﺢ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء
ﻓﻲ ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.

ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ واﺣ ــﺪ ﻓـﻘــﻂ ،ﺳــﺎدت
أﺟﻮاء اﻷزﻣﺔ "ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ"
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓـﺴــﺪت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ
ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺈﺣﺮاز ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أن ﻳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻠ ــﺺ ﻣ ـ ــﻦ ﻫـ ــﺬه
ً
اﻷﺟﻮاء ،وأن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ﺑــﺮﻳـﻘــﻪ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
"اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ" ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻠﻘﺐ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ،
اﻟﺬي أﺣﺮزه ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ
اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻳـ ـ ـ ــﻮم  22دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺳﺘﻬﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻣـﺴـﻴــﺮ ﺗــﻪ ﻓ ــﻲ  2019ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻦ
ﻣﺤﺒﻄﺘﻴﻦ.
ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـ ــﺪأ اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎل ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎﺗ ــﻪ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﺎرﻳﺎل  ،2 -2ﺛﻢ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺻـﻔــﺮ 2 -ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
ﻟﻴﺘﺴﻊ اﻟـﻔــﺎرق اﻟــﺬي ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ،
ﻣ ـﺘ ـﺼــﺪر ﺟـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ إﻟــﻰ
ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎط.
وأﻓـﺴــﺪت اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﺎن اﺣﺘﻔﺎل
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل ﺑ ــﺈﺣ ــﺮاز ﻟ ـﻘ ــﺐ ﻣ ــﻮﻧ ــﺪﻳــﺎل
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪﻳﺮه اﻟﻔﻨﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﺟﻮ ﺳﻮﻻري.
وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺟﺪ اﻵن ﻣﺎ ﻗﺪ
ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎدل ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻊ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
وﻳﺨﺪم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو ﻧﺠﻢ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  1-1ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره ﺑﺬﻫﺎب
اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﻣــﻦ
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ـ ـ ــﻮز اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ و ﺟ ــﺎره أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
 1-3ﻣ ـﺴ ــﺎء أ ﻣـ ــﺲ اﻷول ﻟـﻴـﺘــﻮج
ﺷ ـﻬ ــﺮ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺘﺰع ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺻﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﺪول
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮ،
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أ ﻣــﺎم
ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد ،ﺣﻘﻖ اﻟﺮﻳﺎل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻧـﺘـﺼــﺎرات وﺗـﻌــﺎدل ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة
واﺣـ ـ ــﺪة ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻣ ـ ــﺎم ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺄس وﺧﺴﺮ ﻣـﺒــﺎراة واﺣــﺪة
ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎم ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ ﺻﻔﺮ 1-ﻓﻲ
إﻳﺎب دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻜﺄس،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺮﻳﺎل ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز  -3ﺻﻔﺮ.
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﻣ ــﺎرﻛ ــﺎ"
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب
وراء اﻧـﺘـﻔــﺎﺿــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل وﺗــﺄﻟـﻘــﻪ

ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ :ﺧﻄﺄ رﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻛــﺪ اﻷوروﻏــﻮاﻳــﺎﻧــﻲ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ،
ﻣﺪاﻓﻊ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ
أﻣــﺎم رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ) ،(3-1أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي
اﺣﺘﺴﺐ رﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻛﺎن
"ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،وﻛﺎن ﻫﺬا "واﺿﺤﺎ"،
ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻧــﻪ ﻛــﺎن "ﺗﺪﺧﻼ
ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء" ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻋ ـﻘــﺐ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء:
"ﺳﺄﺗﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮي ،ﻓﻬﻲ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ

ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ

ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ.
إذا اﺳﺘﻤﺮرت ﻓﻲ اﻟﺠﺮي ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﺮة زﻣـﻴــﻞ ﻟــﻲ ﺑــﺎﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺣــﺎوﻟــﺖ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ،وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻼﻣﺲ ﻣﻨﻲ
ﺑﺴﺎﻗﻪ أو ﻗﺮب اﻟﺮﻛﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وأﺿـ ــﺎف" :ﻟـﻜــﻦ أﺛ ـﻨــﺎء ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
ﺿــﺮﺑــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،وأﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أن ﻫ ــﺬه ﻫ ــﻲ ﻣ ــﺎ رآﻫ ــﺎ
اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ ،وﻫﺬا أﻣﺮ واﺿﺢ ﺟﺪا،
وأوﺿﺤﺘﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻮر".
وﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ ،ﺻـ ﱠـﺮح ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ
ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻘﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ "ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ" ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺧﻼل
اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﺪاﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﻨﺘﻘﺪ
أﻧﻔﺴﻨﺎ".
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻷوروﻏﻮاﻳﺎﻧﻲ" :إﻧﻪ ﻓﺎرق
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺨﺴﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎط ،إﻻ أﻧﻨﺎ
ﻟﻦ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ".
)إﻓﻲ(

ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻣﻦ
اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻟﻖ.

ﻣﺎرﻛﺎ :ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺣﻴﺪ
وأوﺿ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺖ "ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـ ــﺎ" ﻓ ــﻲ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻛــﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ
واﺣ ـ ـ ــﺪ ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ
ﻫــﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺸﺎب ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ رﻳﺠﻴﻠﻮن ﺑﺪﻻ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﻣ ــﺎرﺳ ـﻴ ـﻠ ــﻮ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أدى

أﻋ ــﺮب ﻗــﺎﺋــﺪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ،
دﻳـﻴـﻐــﻮ ﻏ ــﻮدﻳ ــﻦ ،ﻋ ــﻦ أﺳ ـﻔــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟـﻬــﺎ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺎم
رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ واﻧــﺪا
ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ23
ﻣﻦ "اﻟﻠﻴﻐﺎ".
واﻋـﺘـﺒــﺮ ﻏــﻮدﻳــﻦ أن اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ "ﻏ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ" ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻛ ـﺜــﺮة
اﻟﻜﺮات اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻠﺠﻮء ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـ ــ" "VARﻟﺤﺴﻢ
ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺗـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة:
"ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ اﻟ ـ ــ VARواﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻟﺤﺴﻢ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮر .ﻻ ﻳـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺷ ــﻲء
ﻟﺪي ﻷﻗﻮﻟﻪ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮل ﺷﻲء.
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏــﺮﻳ ـﺒــﺔ .دﺧـﻠــﻮا
اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﻀﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺑـ ـ ــﺪا أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻄ ــﺮﻧ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﻮا
اﻟﻔﺮﺻﺔ وﺳﺠﻠﻮا .ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻮاﺣﺪ ،وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻘﺺ
اﻟﻌﺪدي ،زادت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺪم أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ".

"أر أم ﺳﻲ" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺘﺎن ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ
ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،أن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻣﺪة
ﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع
ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي أن اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛــﺎﻓــﺎﻧــﻲ ) 31ﻋــﺎﻣــﺎ( ،أﻣــﺲ،
ً
ً
أﻇﻬﺮت أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ "ﺗﻤﺰﻗﺎ ﻋﻀﻠﻴﺎ ﻓﻲ
أﻋـﻠــﻰ اﻟﻔﺨﺬ اﻷﻳ ـﻤــﻦ" ،ﺳﻴﺒﻌﺪه "ﻓﺘﺮة
ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ".
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺗ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺳـﻴـﻐـﻴــﺐ
اﻟ ـﻬــﺪاف اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ ﻟـﺴــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻋﻦ
ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻲ ﺛ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرﺗ ـﻴــﻦ
اﻟﺜﻼﺛﺎء  13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ذﻫﺎﺑﺎ( ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد ،وﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎرس
إﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ.

ﺑﻮﻏﺒﺎ :ﻫﺬا ﻣﺎ أردﻧﺎه ﻣﻨﺬ ﻗﺪوم أوﻟﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ"
ﻓـ ــﻮزه اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﺴــﻊ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ
)واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ  11ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت( ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻣﺪرﺑﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
وﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮﻟﻬﺎم -3ﺻﻔﺮ
اﻣـ ـ ــﺲ اﻻول ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.
وﻗﺎل ﺑﻮﻏﺒﺎ "اﻟﺸﻌﻮر راﺋﻊ ،ﻫﺬا ﻣﺎ
أردﻧــﺎه ﻣﻨﺬ ﻗﺪوم أوﻟــﻲ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ "ﻛﻨﺎ
ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﺟ ــﺪا واﻵن ﻋــﺪﻧــﺎ اﻟ ــﻰ اﻷرﺑـﻌــﺔ
اﻷواﺋـ ــﻞ ،ﻻ ﻳ ــﺰال اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻃــﻮﻳــﻼ ﻣــﻊ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﺬا ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻼ" ،أي اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻷواﺋﻞ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﻏﺒﺎ "أوﻟــﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻻﻋــﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ،أوﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻣﻨﺢ اﻟﺴﻌﺎدة
واﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
ورﻓــﻊ ﺑﻮﻏﺒﺎ رﺻﻴﺪه ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻰ  11ﻫﺪﻓﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺘﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺑﻤﻮرﻳﻨﻴﻮ ،ﺳﺠﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺴﻊ ﺑﺈﺷﺮاف ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ.

رﻳﺠﻴﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﺻﺎر
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﻳﺠﻴﻠﻮن
ﻣـ ـ ــﻊ ﺗـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ أداء ﺳ ـﻴ ــﺮ ﺧ ـﻴ ــﻮ
راﻣﻮس واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ راﻓﺎﻳﻴﻞ ﻓﺎران
واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮوس
واﻟ ـ ـﻜـ ــﺮواﺗـ ــﻲ ﻟ ــﻮﻛ ــﺎ ﻣ ــﻮدرﻳ ـﺘ ــﺶ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎﺟـ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ
ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ.
واﺳﺘﻌﺎد اﻟﺮﻳﺎل ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ اﻷداء

ﻏﻮدﻳﻦ :اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ

إﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻳ ـﻐ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻷوروﻏـ ــﻮاﻳـ ــﺎﻧـ ــﻲ
إدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﺿﺪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ اﻟﺪور
ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻓﻲ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺨﺬ اﻷﻳﻤﻦ،
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ.
وﺧﺮج اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة
ﺿ ــﺪ ﺑ ـ ــﻮردو ) -1ﺻ ـﻔــﺮ( ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﺳـﻴـﺸـﻜــﻞ ﻏـﻴــﺎﺑــﻪ ﻧﻜﺴﺔ
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪ أﻳـﻀــﺎ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ
ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ،وﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺒﻌﺪه ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ.
وأوردت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﻜﻴﺐ" وإذاﻋ ــﺔ

رﻳﺎﺿﺔ

ﻏﻮدﻳﻦ

وأﻛـﻤــﻞ اﻟــﻼﻋــﺐ" :ﻫــﻲ ﻣـﺒــﺎراة
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣﻘﺎ .ﻓﻲ ﻫﺪف ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟـﻘــﺎء اﻟـﻠــﻮم ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ.
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟـﻌـﺒــﺔ ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﻛــﺮة
ﺛــﺎﺑـﺘــﺔ ،وأﻣ ــﺮ وارد ﺣــﺪوﺛــﻪ .ﻫﻲ
أﻣ ـ ـ ــﻮر ﻳ ـﺠ ــﺐ ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻵن اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﻣﺎم".

واﻧ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺳﻮﻻري.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻷداء وا ﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎ ﺋ ــﺞ ﺗـﻘـﻠــﺺ
ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎل ﺑ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷدوار اﻹﻗـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
دوري اﻷﺑـﻄــﺎل اﻷوروﺑ ــﻲ ﺧﻼل
اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣــﻞ واﻟﻄﻤﻮح ﻓﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ
ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،واﻟﺬي اﺣﺘﻜﺮه
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
)د ب أ(

أﻛﺪ ﻗﺎﺋﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ،ﻋﻘﺐ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻟﻮاﺣﺪ
ﻓﻲ درﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أن
اﻟﺪوري "ﻻ ﻳﺰال" ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وﻗــﺎل راﻣــﻮس ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺐ
اﻟ ــﺪرﺑ ــﻲ" :ﺛ ـﻤــﺔ ﻧ ـﻘــﺎط ﻛـﺜـﻴــﺮة ﻟـﻨـﻠـﻌــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ .أي
ﻓﺮﻳﻖ ﻗــﺪ ﻳﻌﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪور
اﻷول .ﻧﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻷﻣﻞ ،وﺳﻨﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﻴﻐﺎ
وﺗﺼﻌﻴﺐ اﻷﻣ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ،رﻏ ــﻢ اﻟـﻔــﺎرق
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط".
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻼﻋﺐ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﱠﻗﺪم ﻣﺒﺎراة "ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ"
أﻣــﺎم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ واﻧــﺪا ﻣﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ،
ﻟﻴﻠﺤﻖ ﺑﻐﺮﻳﻤﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻌﻘﻠﻪ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ".
ﱠ
وﺻﺮح اﻟﻘﺎﺋﺪ" :ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻗﺪم اﻟﺮﻳﺎل ﻣﺒﺎراة
ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ،وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮط ،وﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻫﺠﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ،إذ ﻻﺣﺖ
ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻓﺮص ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ".
واﻋﺘﺮف راﻣﻮس رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻜﻨﻪ
أﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑـ"اﻟﺬﻛﺎء
اﻟﺸﺪﻳﺪ" ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎء.

أﺷ ــﺎر اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺧ ــﻮان ﻣــﺎﺗــﺎ ،ﻻﻋــﺐ وﺳــﻂ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻗﺎل ﻣﺎﺗﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻘﺐ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ دون رد
ﻓﻲ ﻋﻘﺮ دار ﻓﻮﻟﻬﺎم" :ﻧﻌﻢ ﻋﻘﺪي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ .ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،وﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﺮدﻳﺔ .ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪث ،ﺳﻴﺤﺪث".
ً
وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ  30ﻋﺎﻣﺎ ،إن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﺟﻮﻧﺎر
ً
ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪم "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ"؛ ﻷن اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺼﺪد ﺧﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ً
وأﺿـ ــﺎف" :ﻧـﺤــﻦ ﺑـﺼــﺪد ﺷـﻬــﺮ ﺻـﻌــﺐ ﺟ ــﺪا ،وﻟـﻜـﻨــﻪ ﻣﺜﻴﺮ أﻳـﻀــﺎ،
ً ً
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎ ﺟﺪا ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺪﺧﻠﻪ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة .ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎراة ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء" ﻓﻲ ذﻫﺐ ﺛﻤﻦ
ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل أﻣﺎم ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد".

ﻛﻠﻮب ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻪ
أﺷﺎد ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ﺑﺄداء ﻻﻋﺒﻴﻪ
وﻋﻘﻠﻴﺘﻬﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﺑﻮرﻧﻤﻮث 3-ﺻﻔﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺎد
أﻧ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﺪ اﻣـ ــﺲ اﻻول ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪوري
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﻌــﺎدﻟ ـﻴــﻦ ﻣـﺘـﺘــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ ،زاد
اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻟــﻮﺿــﻊ ﺣﺪ
ﻷي ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻓﺘﻘﺎره ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ،وﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ
أراد ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﻧﻤﻮث.
وﻗﺎل ﻛﻠﻮب" :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة،
واﻟﻴﻮم ﻓﺰﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻺﻋﺠﺎب،
ﻗﺪﻣﻨﺎ أداء ﻣﺬﻫﻼ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ،
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻫﻲ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
ً
اﻟﻤﻜﺎن ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ داﺋﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺬﻫﻨﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت".
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ ﻓ ـﻴ ـﻨ ــﺎﻟ ــﺪوم ﻧﺠﻢ
اﻟﺮﻳﺪز ﻗﺎل ﻛﻠﻮب" :اﻟﻼﻋﺐ ﻟﻢ ﻳﻨﻢ ﻓﻲ

ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺪﻳﺔ
ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ

راﻣﻮس :اﻟﺪوري
ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ

ﻣﺎﺗﺎ :اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪي

ﻓﻨﺪق اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻛﺎن
ً
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻣﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻠﺔ،
ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق اﻟﻔﺮﻳﻖ".
وأﺿﺎف اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﺎدي
ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل" ،ﻣـ ــﺮ ﺑ ـﻜــﻞ ﺷـ ــﻲء ﻻ
ﻳــﺮﻏــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮء ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮور ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة .وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﻘﺐ اﻟﺨﻠﻮد ﻟﻠﻨﻮم
ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ" :أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺮام ،أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﻌﺐ".
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣ ـﻴ ـﻠ ـﻨــﺮ:
"ﻗ ــﺪﻣ ـﻨ ــﺎ أداء ﻣ ــﺬﻫ ــﻼ ﻓــﻲ
ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻷوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت .ﻛ ـ ــﺎن
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف".
وأﺿﺎف" :اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻹﺻــﺎﺑــﺎت
واﻟـﻤــﺮض .ﺟﻮرﺟﻴﻨﻴﻮ ﻓﻴﻨﺎﻟﺪم
ﻛ ـ ــﺎن ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﺑـ ــﺎﻷﻣـ ــﺲ ،ﺛ ــﻢ ﺟ ــﺎء
ﻟﻴﻘﺪم ﻫﺬا اﻷداء".

اﻛﺘﻔﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
ﺻﻔﺮ-ﺻﻔﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  23اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
اﻟﻔﻮز اﻷول ﻹﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ﻓﻲ  ،2019ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﺪرﺑﻪ
ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء.
وﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ وﻣﺪرﺑﻪ ﻛﺎرﻟﻮ
أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﻟﻮم اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي أرﻛﺎدﻳﻮش ﻣﻴﻠﻴﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ
"أرﺗﻴﻤﻴﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻲ" ﺑﻨﻘﻄﺔ
ﻓﻘﻂ ،إذ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﺨﻄﻒ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﺣﻴﻦ وﺻﻠﺘﻪ
اﻟﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ
واﻟﻤﺮﻣﻰ ﺧﺎل ﻣﻦ ﺣﺎرﺳﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻟﺒﺎن ﻻﻓﻮن،
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻛﺎﻳﺨﻮن.
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "إﻳﻨﻴﻮ
ﺗﺎردﻳﻨﻲ" ،دﺧﻞ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
اﻟﻰ ﻣﺒﺎراة إﻧﺘﺮ وﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺑﺎرﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻫﺎﺋﻞ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز أو ﺣﺘﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف وﺣﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ .2019
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮج ﺟﺎء ﻟﺴﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
وﻻﻋﺒﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ،اﻟﺬي
ﺣﺴﻤﻮه -1ﺻﻔﺮ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻻوﺗﺎرو
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح وﻛﻠﻮب

ﻗﺪم ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ
إﻟﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺑﻔﻮزه
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ  -3ﺻﻔﺮ اﻣﺲ
اﻻول ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـ  21ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻟﻴﺎﻧﺰ أرﻳﻨﺎ ،ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻤﺜﻞ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺻﻴﺪ  45ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ووﺻﻴﻔﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﺎﻟﻜﻪ
.1-3
وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺒﺎدئ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﺟﻴﻔﺮي ﺑﺮوﻣﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮد
ﻓﺮدي ) ،(11ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ
أﺣﻤﺪ ﻛﻮﺗﻮﺟﻮ أدرك اﻟﺘﻌﺎدل
ﻟﻠﻀﻴﻮف ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ وﺻﻠﺘﻪ ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻳﺴﺘﻮن ﻣﺎﻛﻴﻨﻲ
).(25
وﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ،أﻋﺎد
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑﺮت
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺒﺎﻳﺮن
ﻣﺴﺠﻼ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا
ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮة اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ
ﺧﺎﻣﻴﺲ رودرﻳﻐﻴﺰ.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﺰز
ﺳﻴﺮج ﻏﻨﺎﺑﺮي ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻌﺪ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ).(57

وﺳﺘﺒﺮوك ﻳﻌﺎدل رﻗﻢ
ﺗﺸﺎﻣﺒﺮﻻﻳﻦ
ﻋﺎدل راﺳﻞ وﺳﺘﺒﺮوك رﻗﻢ
اﻷﺳﻄﻮرة وﻳﻠﺖ ﺗﺸﺎﻣﺒﺮﻻﻳﻦ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ "ﺗﺮﻳﺒﻞ دﺑﻞ" ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ دوري ﻛﺮة
اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻗﻠﺐ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﺮﻳﻘﻪ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ
ﺛﺎﻧﺪر اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز ﺿﺪ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ.
وﺣﻘﻖ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﻓﻮزا
ﻣﺒﺎﻏﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
 ،112-117ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺨﻠﻒ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻀﻴﻮف ﺑﻔﺎرق 26
ﻧﻘﻄﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮدوا ﺑﻔﻀﻞ
وﺳﺘﺒﺮوك وﺑﻮل ﺟﻮرج .وﻓﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻓﺎز ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ،112-123
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻔﺎرق
 28ﻧﻘﻄﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،واﺻﻞ
وﺳﺘﺒﺮوك ﻫﻮاﻳﺘﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـ"ﺗﺮﻳﺒﻞ دﺑﻞ" ) 10ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ(،
وأﻧﺠﺰ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻴﻌﺎدل رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪوري ﺣﻘﻘﻪ ﺗﺸﺎﻣﺒﺮﻻﻳﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎم .1968
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كيف
يجرؤ؟

صقر

د .ناجي سعود الزيد

صج اللي "اختشوا ماتوا" ،على قولة
إخوانا المصريين ،فكيف يجرؤ شخص
هارب من العدالة لفترة ست سنوات بتهم
عــديــدة ،منها االسـتـيــاء والـتـعــدي على
المال العام ،و"منحاش" وقاعد في لندن
ً
محاط بحرس شخصي ليس خوفا من
ً
االعتداء أو سرقة أمواله ،ولكن خوفا من
كويتي غيور و"متهور" في نفس الوقت
يعتدي عليه من القهر لذهاب جــزء من
أمواله التي قدرتها الصحف بالتربح يما
يتجاوز المليار؟...
ن ـع ــم ،ك ـيــف ي ـج ــرؤ ش ـخــص م ـثــل فهد
الرجعان على مناشدة القضاء بالعدالة
في قضية ضد السيدة عايشة الرشيد،
ألن ـهــا ،حـســب ادع ــائ ــه ،أسـ ــاء ت إل ـيــه في
"تويتر"؟ ...وها هي "العدالة" ترفض طعنه
بحكم من محكمة االستئناف.
م ــن ي ـن ـشــد ال ـع ــدال ــة ل ـن ـف ـســه ،لـ ـم ــاذا ال
ي ـن ـشــدهــا ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـ ــدول ـ ــة ،وذل ــك
بالعودة للكويت والوقوف أمام محاكمها
ال ـتــي يـعـتــرف ب ـعــدال ـت ـهــا؟ ،وإال لـمــا قــام
بتوجيه تهمة للسيدة عايشة الرشيد،
ويريد من نفس القضاء الذي هو هارب
ّ
منه إنصافه منها ،بينما التهم الموجهة
إل ـيــه أك ـبــر بـكـثـيــر ،وب ـهــا إسـ ــاء ة للوطن
ومواطنيه.
ّ
فليطبق
من ينشد العدالة يا أخ فهد
ً
ذلك على نفسه أوال ويعود للكويت ليقف
ً
مدافعا عن نفسه أمام محاكمها ،ويثبت
براء ته أمــام الشعب الكويتي ،وسأكون
أول مستقبليه!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

إلى روح الفنان المبدع /صقر الرشود
احتويني
ّ
يا مسارح من خشب ضويتها من نور عيني
ّ
المبچر
من زمان الهند واليامال واليتم
وانت يا لولو البحر وسط الحشا ومدفون فيني.
ّ
كلميني
يا مسارح خاليه من الصوت ال َم ّرچ حنيني
كنت لو ألمس خشبها وإال ّ
حركت "الستاير"
شفت لمعات الذهب ّ
ويا الجواهر في إيديني.

 google mapsأسقطته على أشجار الخيزران
ه ـ ـ ـ ـ ــوى س ـ ـ ــائ ـ ـ ــق إن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي
بشاحنته من فوق منحدر ليسقط
فــي ن ـهــر ،وذل ــك بـعــد أن فـعــل مثل
كثيرين ،واستعان بخرائط غوغل
عبر اإلنترنت لمعرفة الطريق.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "جـ ــاكـ ــرتـ ــا
بــوســت" أم ــس أن الـســائــق أجــوس
ت ــري بــامــونـكــاس لــم يـكــن متيقنا
مــن طــريــق الــوصــول إلــى قــريــة في
بــالــي إلف ــراغ حمولة الحجر التي
كان ينقلها في شاحنته من منطقة
بــانـيــوانـجــي ف ــي جـ ــاوة الـشــرقـيــة،

ولكن لسوء الحظ ،قــاده التطبيق
إلى طريق انتهى بسقوط حافلته
م ــن فـ ــوق م ـن ـحــدر ف ــي ن ـهــر ووس
بالقرب من قرية بانجار جيلوجور
في بلدة يوبود.
وأفـ ـ ـ ــاد ك ـي ـت ــوت س ــوم ــارديـ ـك ــا،
المسؤول في قرية جيلوجور ،بأن
ال ـس ــائ ــق أج ـ ــوس سـ ــار ف ــي طــريــق
مخصص فقط للدراجات البخارية.
ونقل موقع "كومباس دوت كوم"
ع ــن ال ـم ـســؤول ال ـق ــول إن ــه "عـنــدمــا
وصــل السائق إلــى جسر ،فكر في

ال ـ ــدوران لـلـخـلــف ،ول ـكــن ن ـظــرا ألن
الطريق لم يكن يزيد عرضه على
 3أم ـتــار ،لــم يتمكن مــن الـ ــدوران".
وأك ـ ـم ـ ــل أج ـ ـ ـ ــوس ال ـ ـطـ ــريـ ــق ح ـتــى
وصل به إلى طريق تالف متعرج،
حـيــث سقطت الـحــافـلــة فــي النهر.
وســاعــد ال ـمــارة فــي إنـقــاذ السائق
ع ـب ــر اخ ـ ـتـ ــراق أشـ ـج ــار ال ـخ ـي ــزران
فــي الـمــوقــع .وقــد أصـيــب بكدمات
ورض ــوض ،ولكن األمــر لم يتطلب
بقاءه في المستشفى.
(د ب أ)

إذكريني
ّ
ّ
ّ
والعمر دخان في لحظة زقاره ،والقلق فنان رتب
لي المشاهد،
للكمال اللي أبيه وما رضيت بيوم غيره
القلق  -نفس القلق -جالس يساري والقلم يسحب
يميني.
وين ماخذني حنيني؟
أقطع الدرب /الضباب اللي مشيته
بين روضة بوظبي ْ
ودبي مشوار وأغاني
ومرت الغيمه ّ
ّ
تهدت :وين رايح؟!
ّ
وما عرفت الرد لني
أجهل بدرب الغوايه:
وين ماخذني حنيني.

عواصف ثلجية تجتاح
سياتل األميركية
تسببت سلسلة من العواصف الشتوية
المحملة بثلوج كثيفة ورياح عاتية أمس
األول في توقف الرحالت الجوية وانقطاع
الكهرباء عن عشرات اآلالف من السكان في
شمال غرب المحيط الهادي ،حيث يتوقع
خبراء األرصاد الجوية سقوط المزيد من
الثلوج في وقت الحق.
واس ـت ـي ـق ــظ س ـك ــان س ـي ــات ــل ب ــال ــوالي ــات
المتحدة السبت على منظر نادر ،إذ غطت
الثلوج مدينتهم ،في وقت واصلت الهيئة
الوطنية لألرصاد الجوية تحذيراتها من
هبوب عواصف في كثير من أجزاء المنطقة.

خطأ فني يعيد
«النيوزيلندية»
من الصين
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ط ـ ـ ـيـ ـ ــران
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوزي ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ـ ــأن إح ـ ـ ـ ــدى
طائراتها ،التي كانت متجهة
إلى مدينة شنغهاي الصينية،
ع ـ ـ ـ ــادت أدراجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا بـ ـع ــد ع ــدة
ساعات من رحلتها أمس ،بعد
اكتشاف عــدم حصولها على
تصريح بالهبوط في الصين.
وكانت الطائرة ،التي أقلت
ن ـ ـحـ ــو  270راكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ،غـ ـ ـ ــادرت
أوكالند بعد فترة وجيزة من
منتصف الليلة قبل الماضية
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ل ـك ـن ـه ــا ع ـ ـ ـ ــادت فــي
العاشرة صباح أمس.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن "خ ـطــأ
فنيا أدى إلى عدم حصول هذه
الـطــائــرة ب ــال ــذات ،الـتــي تعمل
على هــذا الخط ،على إذن من
السلطات التنظيمية الصينية
للهبوط في الصين".
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

وكان حاكم واشنطن جاي إنسلي أعلن
حالة الطوارئ الجمعة الماضي مع اقتراب
ً
أول عاصفة شتوية قوية محذرا من أنها قد
تكون أقوى من أي عاصفة أخرى شهدتها
سـيــاتــل مـنــذ س ـن ــوات ،وقـ ــال ف ــي ب ـيــان لــه:
"أطـلــب مــن الـنــاس االبـتـعــاد عــن الـطــرق إن
أمكن".
وبحلول ظهر أمس األول كانت الكهرباء
ما زالت مقطوعة عن نحو  50ألف شخص
في منطقة بوجيت ساوند ،بعد أن تسببت
الثلوج والــريــاح يــوم الجمعة فــي انقطاع
التيار.

وقالت الهيئة الوطنية لألرصاد إن طبقة
ً
م ــن الـجـلـيــد بـسـمــك  16سـنـتـيـمـتــرا غطت
مطار سياتل تاكوما الدولي يوم الجمعة
الماضي ،وهي أكبر طبقة من الجليد تغطي
الـمـطــار منذ عــام  ،2014بينما قــال موقع
"فاليت أواير دوت كوم" إنه تم إلغاء أكثر من
 225رحلة في المطار أمس األول.
(رويترز)

وفيات

مواعيد الصالة

عبدالكريم علي بن عبدالله بن حسين

 76عاما ،شيع ،الجابرية ،حسينية البلوش ،ت،97319789 :
67055117

فهد عبدالرحمن خلف الفيلكاوي

 63عاما ،شيع ،الــرجــال :الرميثية ،ق ،8ش ،84م ،36النساء:
القصور ،ق ،7ش ،34م ،19ت50606065 ،50333052 :

يوسف خليفة عبداللطيف الخضر

 76عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،2الدائري الرابع ،ديوان
الخضر ،النساء :الرابية ،ق ،3ش ،25م ،36ت99773555 :

عيد مطلق عوض المرتجي

 78عــامــا ،شـيــع ،صـبــاح الـســالــم ،ق ،8ج ،5م ،2ش األول ،ت:
66144424 ،55430530

عادل خليفة هالل السويدان

 57ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الـ ـس ــرة ،ق ،2ش ،5م ،17ال ـن ـســاء:
السالمية ،ق ،4ش ،3ج ،1م ،11ت25730913 ،65585511 :

عقيل سالم الرويسان الظفيري

 85ع ـ ــام ـ ــا ،ي ـش ـي ــع الـ ـ ـي ـ ــوم بـ ـع ــد صـ ـ ــاة الـ ـعـ ـص ــر ،ال ـ ــرج ـ ــال:
الصليبيخات ،ق ،4ش ،114ج ،2م( ،13مالحظة :شارع البحر)،
النساء :الدوحة ،ق ،1ش ،2م ،43ت94994422 ،66616164 :

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

التوزيع:

الفجر

05:11

الشروق

06:31

الظهر

12:02

العصر

03:11

المغرب

05:34

العشاء

06:52

الطقس والبحر
العظمى 20
الصغرى 09
ً
أعلى مد  03:10صب ــاحـ ـ ــا
 03:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:50صب ــاحـ ـ ــا
 10:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

