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» «Yesterdayﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺗﺮﻳﺒﻴﻜﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ص ١٩

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح» :اﻟﺤﺮﻳﺮ« ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ورش ﻋﻤﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
● اﻟﺮاﺷﺪ :ﻧﺤﺘﺎج ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٤٠٠أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :اﺳﺘﺠﻮاب إذا
ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﻋـ ـﻘ ــﺐ ﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﻮره اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أﻣ ــﺲ ﺑــﻮﺟــﻮد رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح أن
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ )إﻗـﻠـﻴــﻢ
ً
اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ( اﻟ ــﺬي ﻣـ ــﺎزال ُﻳـﺒـﺤــﺚ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ "ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ً
دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺸﺮوع و"أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻨﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺬﻟﻚ أن ّ
ﻳﺆﻣﻦ وﺟﻮده ﻛﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري :ﺛﻼث
ﻻءات أﻣﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻮة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ
»ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز« ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن

اﻟﺪوﺳﺮي :ﻧﺮﻓﺾ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻬﺪ اﻟﺮاﺷﺪ،
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺠﻬﺎز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺪﻟﺞ ،إن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺸﺮوع "اﻟﺤﺮﻳﺮ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك
ﻣــﺆﺳ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻼن ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﺑــﺪوره ،ﻗــﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ إن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﻗـﺘــﺮح ﻋﻤﻞ ورش ﻋﻤﻞ ﻟــﺪراﺳــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 02

اﻗﺘﺼﺎد

١٣
آل ﺛﺎﻧﻲOoredoo :
ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻗﺮار ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ

ً
اﻟﺤﺠﺮف واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ردا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻀﺎﺣﺎﺗﻪ :اﺻﻌﺪ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﺎﺳﺘﺠﻮاﺑﻨﺎ واﺿﺢ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
َ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،أن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑــﺪر اﻟـﻤــﻼ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﻜـﻨــﺪري ﺳﻴﺆدﻳﺎن

اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺪ ،أﻛـ ــﺪ أن
اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﻤﻘﺪم ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺤﺠﺮف واﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون

اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻣﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
أﻣﺲ ،إن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ 02

اﻗﺘﺼﺎد

١٢
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

ﺑﺪر اﻟﻤﻼ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﻤﻘﻌﺪ »اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«:
ﺣﻤﻠﺘﻤﻮﻧﻲ أﻣﺎﻧﺔ وﺳﻨﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ ٠٤

٠٤

ً
روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ

ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺘﻮق واﻟﺨﻤﻴﺲ
 ٢٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻹداﻧﺘﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑ ـﺘ ـﻐ ــﺮﻳ ــﻢ ﻛـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ  20أﻟ ــﻒ
● ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
رﻓ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ
أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ
اﻟـﻌـﺠـﻴــﻞ ،ﻃـﻌـﻨـﻴــﻦ ﻣـﻘــﺎﻣـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺘ ــﻮق ،واﻟ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﻤﻴﺲ ،وأﻳ ــﺪت ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ »اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«:
ﻟﻦ أﻗﻒ ﻣﻊ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ

دﻳﻨﺎر ،ﻣﻊ إداﻧﺘﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
إﺳﺎءﺗﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ دﻳﻨﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻬﺖ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﻮق ﺗ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ُﻓــﻲ إﺣ ــﺪى ﺧـﻄــﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎ
ﻧ ـ ِـﺴ ــﺐ إﻟـ ــﻰ اﻟـﻤـﺤـﻜــﻮم 02

●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

أﻛﺪ ﻣﺼﺪر رﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة
ﺑـ ــﺈﻳـ ــﺮان أن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﺧﻠﻒ اﻷﺑــﻮاب اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺣ ـﺴــﻦ روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳ ــﺰور
اﻟـﻌــﺮاق ،ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎدة
ً
اﻟﺒﻼد ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓــﺎة اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر ،ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،إن ﺧﻼﻓﺔ
ً
ً
ً
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﺿﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﺴﺎﺳﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺤﺔ واﻟﺘﻴﺎرات

»ﺣﻤﺎس« ﺗﻌﺘﻘﻞ
اﻟﻐﻼء«
»ﺣﺮاك
ﻛﻮادر
ً
ً
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﺘﻞ ﺟﻨﺪﻳﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ أﻣﺲ )آي ﺑﻲ إﻳﻪ(

أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻧـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ »وﻓ ــﺎ« ﺑــﺄن ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻦ »ﺣﻤﺎس« ﺷﻨﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـﺠ ــﺮ أﻣـ ـ ــﺲ ﺣـﻤـﻠــﺔ
اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎﻻت ﺷـﻤـﻠــﺖ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮات ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﺤﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺿﺪ اﻟﻐﻼء«.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن
أن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ »ﺣﻤﺎس«
اﻗﺘﺤﻤﻮا ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ أﺣ ـﻴ ــﺎء ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻏ ــﺰة وﻣـﺨـﻴــﻢ
ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ودﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ وﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ورﻓﺢ ،وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺤﻤﻠﺔ
اﻋـﺘـﻘــﺎﻻت ﺑﺤﻖ ﻗ ـﻴــﺎدات وﻛ ــﻮادر
ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ.
واﺗﻬﻤﺖ »ﻓﺘﺢ« ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس
ﺑ ـﻔ ــﺮض اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ وﻛﻮادرﻫﺎ ﺑﻬﺪف
وﻗ ــﻒ اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ ،وداﻧ ــﺖ
»اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
رأﻓﺖ اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪُ ﻓﻲ ﻏﺰة«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻗﺘﻞ ﺟﻨﺪي
إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣــﺰدوﺟــﺔ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ إﻃــﻼق
ﻧ ـ ـ ــﺎر وﻃ ـ ـﻌـ ــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﻀ ـﻔــﺔ 02

ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻧــﺎﻗــﺶ ﻓـﻜــﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ً
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،ﻹﻋـﻄــﺎء ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺒﺮاء
ً
ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺷﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻔﻜﺮة
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء
»اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮاء« ،وﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر،
واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻨﻈﺎم ،واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮأﺳﻬﺎ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗ ـﻘ ــﺮر رﻓ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮح إﻟــﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ،

ﻣﻤﺜﻞ اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،إﺳﺤﺎق
ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،اﻋﺘﺮض واﺷﺘﻜﻰ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺬي
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺒﺮاء ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ﻛﺎن
ً
ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣــﻦ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟــﻢ ﺗﻀﻢ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ
ً
إﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن روﺣﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺎد ﻣﻦ
ً
ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺸﻴﻌﻲ
اﻷﻋـﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻳﺮى
أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻫﻮ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻖ
ﻟﻪ أن ﻳﺘﺮأس ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز ﺑﺄذرﺑﻴﺠﺎن

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ وﻋﺰى إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ وزﻳﻤﺒﺎﺑﻮي
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣـ ــﺲ ،ﺳ ـﻤــﻮ وﻟــﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ،
وأﻋـﻀــﺎء اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟــﺬي
ﺷﺎرك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورة
اﻟ ـ ـ  14ﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣـﺠــﺎﻟــﺲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ورﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه،
رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ

أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻴﻴﻒ ﺗﻀﻤﻨﺖ
دﻋﻮة ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻟ ـ ــﺮؤﺳ ـ ــﺎء دول
وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻋــﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز،
واﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻛﻮ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ّ
وﺳــﻠــﻢ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ ﺷــﺆون
اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋـﻠــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮاح اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر ﺑ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ودادي ﺣﺴﻨﻮف.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ ،ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ
ﺟﻮﻛﻮ وﻳﺪودو ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋ ـ ــﻦ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺗـ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ وﺻ ـ ــﺎدق
ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﻮل اﻟﺘﻲ

اﺟـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺖ إﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﺑـ ــﺎﺑـ ــﻮا أﻗ ـﺼــﻰ
ﺷﺮق اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت
ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﺳـ ــﺎﺋـ ــﻼ ﺳ ـﻤ ــﻮه
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺑــﻮاﺳــﻊ رﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وﻳﻠﻬﻢ
ذوﻳ ـﻬــﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟـﺼـﺒــﺮ ،وأن ﻳﻤﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر ﻫﺬه
اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺑـﺒــﺮﻗـﻴـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻧﻴﻮﺳﻲ ،وإﻟﻰ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ زﻳ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻮي
إﻳ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻧ ـ ـﻐـ ــﺎﻏـ ــﻮا ﻋ ـﺒــﺮ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدق ﻣـ ــﻮاﺳـ ــﺎﺗـ ــﻪ ﺑ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ
اﻋﺼﺎر )إﻳﺪاي( ،اﻟﺬي وﻗﻊ ﺷﺮﻗﻲ
زﻳ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻮي ووﺳـ ـ ــﻂ ﻣــﻮزﻣ ـﺒ ـﻴــﻖ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻐﺎﻧﻢ وأﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ« أﻣﺲ
اﻷﻣﻴﺮ
وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء ،وأن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺗـﺠــﺎوز آﺛــﺎر ﻫﺬه
اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

وأﺳ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻘ ــﻮط اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ واﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ وﺗﺪﻣﻴﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت،
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ،

وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
إﻟـ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ أﻳــﺮﻟ ـﻨــﺪا
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﻴﻐﻴﻨﺰ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻬــﺎﻧ ـﻴــﻪ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ

اﻟـﻌـﻴــﺪ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟ ـﺒ ــﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ــﺪ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﻖ ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
واﻻزدﻫﺎر.

وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻳﺘﺴﻠﻢ أوراق اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻹﻃﻼق ﻗﺪراﺗﻬﻢ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ
ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراﻗﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن

ﺗﺴﻠﻢ ﺧ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤــﺎن ﺑﻦ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ،أﻣ ــﺲ ،أوراق اﻋـﺘـﻤــﺎد ﺳﻔﻴﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى
ً
ً
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺳﻔﻴﺮا ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،ﻋ ـﻘــﺐ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء،
"ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أوراق
اﻋﺘﻤﺎدي" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺗﻌﺪ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻧﺘﺒﻌﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
وأﻛــﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ أن ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب

•

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
ﻓــﻲ ﻗـﺼــﺮ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،وزﻳ ــﺮ اﻹﻋ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺪم إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻣ ـﺸــﺮوع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ وزارة اﻟﺸﺒﺎب.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺠﺒﺮي
اﻟﻤﺒﺎرك

اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ أﻋ ـﻤــﺎل اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـ ـ ـ ــ 14ﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﺗـ ـﺤ ــﺎد
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ً
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ,ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،ﺛــﻢ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء أﻧ ــﺲ
اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ﺛــﻢ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح.
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ،

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺼﺎﻟﺢ
وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي،
ووﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺴﻴﺪ
ﻋﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ،وﻗ ــﺪ ﺷـﻜــﺮﻫــﻢ ﺳـﻤــﻮه

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي
اﻟﺴﺎﻳﺮ:
ً

»دﺳﻤﺎن« ﻧﻈﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ »ﻣﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻳﻨﺎي« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
أﻛﺪ د .ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ أن
ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﺳﺎﻟﺘﻪ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻠﻤﻲ،
واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺑﺤﻮث
ودراﺳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﻧﺮﺣﺐ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺒﺤﺜﻲ
واﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ
واﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن

●

ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ،ﺗﺤﺖ ﻇﻞ راﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ
وﻧﻬﻀﺘﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻞ
اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻹﻃــﻼق ﻗﺪراﺗﻬﻢ

وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ،
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء
ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ورؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ،2035ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ ﺛــﺮوة اﻟﻮﻃﻦ
وﺣـ ــﺎﺿـ ــﺮه وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﻪ اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﺎن

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي،
اﻟ ــﺬي أﻧـﺸــﺄﺗــﻪ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ ،ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ،
ً
ً
ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮا ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
ﻣﺮﻛﺰ "ﻣﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻳﻨﺎي" اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰﻳﺌﻲ.
واﻓـﺘـﺘــﺢ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
د .ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔ ــﻰ رﺿـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ رﺣـ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر
واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ دﺳـﻤــﺎن ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ا ﻟـﻌـﻠــﻢ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟ ـ "اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ"
د .ﻋــﺪﻧــﺎن ﺷـﻬــﺎب اﻟــﺪﻳــﻦ ،ﺗﺤﺪث
ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮص اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟـﺒـﺤـﺜــﻲ ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ واﻟــﺪﻋــﻢ
واﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺎت واﻹﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
أﻣﻨﺎء "دﺳﻤﺎن" ،د .ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ،
أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣــﻊ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﺜﻞ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح» :اﻟﺤﺮﻳﺮ«...

ً
ﺑﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺣﺮﻳﺺ ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻄﺔ ،وأن ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ورأى أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ "ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷن
ً
ً
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻣﺘﺰاﻳﺪا ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎدر
ً
أﺧﺮى ﻟﻺﻳﺮادات" ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ،
ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ ﻓـﻬــﺪ اﻟ ــﺮاﺷــﺪ أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﺤـﺘــﺎج ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٤٠٠أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺧــﻼل  15ﺳﻨﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ً
ً
إﻟــﻰ  600أﻟــﻒ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن "اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ" ﻗــﺎم ﺧــﻼل  15ﺷﻬﺮا
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ رؤﻳــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  5ﺗﻮﺟﻬﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "إﺻــﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻤﺎل،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺪﻟﺞ إن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أن
"ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
وﻣﺠﺎورﺗﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  200ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات ﺗﺘﺠﺎوز
ً
اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ".
ً
ً
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻤــﺪﻟــﺞ أن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع "ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرا ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ وأﺟﻨﺒﻴﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺑﻴﺎ وأﺟﻨﺒﻴﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ
ً
ً
ً
وأﺟﻨﺒﻴﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻪ.
ً
ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ،رﻓــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب "ﻻءات" أﻣــﺎم اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،وﺳــﻂ إﻋــﻼن
اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺻﺮاﺣﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح،
ً
ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻢ رد ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰر واﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺤﻈﻮرة
ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻨﺎ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

اﻟﺴﺎﻳﺮ ورﺿﺎ وﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻳﺮي ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﻮر
"ﻣ ــﺎوﻧ ــﺖ ﺳــﺎﻳ ـﻨــﺎي" إﻟ ــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﺳــﺎﻟ ـﺘــﻪ ،وﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ وﺑ ـﺤ ــﻮث ودراﺳ ـ ــﺎت
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻘﺪﻣﺎ
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﺜﻤﺮ اﻟﺬي
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻄﺒﻲ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ،إن اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ

ﺗـ ـﻄ ــﺮق إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺿ ـ ـﻴـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺨﺺ اﻟﺘﻌﺎون وﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺮاﻛــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـﺨــﺺ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ اﻟـﻄـﺒــﻲ
ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮي ،وﻋ ـ ــﺪة
ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ.
وأﻟﻘﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ "دﺳﻤﺎن"
د .ﻗﻴﺲ اﻟﺪوﻳﺮي ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺗﻄﺮق
ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص
واﻹ ﻣ ـﻜــﺎ ﻧــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﺳﺄﺳﺘﺠﻮب اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع".
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﺻﺮ اﻟــﺪوﺳــﺮي" :ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ دﻋﻤﻨﺎ
ﻷي ﻣـﺸــﺮوع ﺣـﻴــﻮي ﻳــﺪﻋــﻢ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻣـﺸــﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺠﺰر ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪد ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻨﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺛﻮاﺑﺘﻨﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ً
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺗﺤﺖ أي ذرﻳﻌﺔ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه
ً
"رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺟﻴﺪا".
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،وﺿﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ﺛﻼث "ﻻءات" أﻣﺎم أي
إﻃــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "ﻋــﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ،
أو ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ،أو ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة" ،ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك أي اﺣﺘﻜﺎر.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،رأت ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ أن "اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻛﺎن ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺮض رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄن
ً
ً
ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﺮﻳﺮ" ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض أرﻗﺎﻣﺎ أو ﺧﻄﻄﺎ
ً
أو ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻗﺮار...
ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ أو ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ،واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن» ،ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ ،واﻟﻘﺮار ﻳﺘﺨﺬه
ً
ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ«.
ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺮار
ً
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ً
ﻣﺪة اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ً
وﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ردا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﺤﺠﺮف واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ً
اﺳﺘﻴﻀﺎح اﻟﺮوﺿﺎن ﺑﺸﺄن ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻧﻪ أﺣﺎل اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻤﻪ.
وﻓ ــﻲ ردﻫ ـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ »اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻀــﺎح« ،أﻛ ــﺪ اﻟـﺤـﺠــﺮف واﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ ،أن
ﻣﺤﺎور اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻤﺎ واﺿﺤﺔَ ،
داﻋﻴﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ

اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 15ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮي وﺟﻮاﻧﺒﻪ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ.
وﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗــﺪﻣـﻬــﺎ
ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪﺛ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ "ﻣ ــﺎوﻧ ــﺖ
ﺳﺎﻳﻨﺎي" ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ﺟ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺮ اﻷﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺪ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰﻳﺌﻲ ،وﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ
دﺳ ـ ـﻤـ ــﺎن ،ووزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ،ﻣــﻦ

ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ وﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ د .ﻓـﻬــﺪ اﻟ ـﻤــﻼ ،واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ د .إﺑﺎء اﻟﻌﺰﻳﺮي.
وﺗﺨﻠﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟــﻮراﻧــﺲ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن رﺣــﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ.

اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ» ،ﻓﻐﺎﻳﺘﻨﺎ اﻹﺻﻼح«.
َ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻤﻠﺰﻣﻴﻦ
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ،ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻬﻤﺎ ،إن
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح ،ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻤﺤﺎور ،وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وأﻛﺪا أن »ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻤﻨﺼﺔ؛ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻤﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻦ
َ
ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن
ﻣﺤﺎور ،أﻣﺎم إرادة اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ«،
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب ،وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل ﻣﺬﻛﺮات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ،
ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد اﻟﻤﻨﺼﺔ.
٠٤

ﺗﻐﺮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺘﻮق واﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠أﻟﻒ...
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺗﻬﻤﺔ اﻹﺳﺎءة
إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺬﻫــﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺘﻌﺐ
اﻟﻌﺎرﺿﻲ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻮزارة وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ،إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ  7أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮاز اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ،راﻓﻀﺔ
إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ.

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ...

َ
َ
ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،و»ﺗﺸﺨﻴﺺ
رﺋﻴﺴﻲ
وذﻛﺮ أن
ً
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم« ﺻﺎدق ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ أﻳﺪا ﻣﻮﻗﻒ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ
ً
إﻟﻰ أن ﻋــﺪدا ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻋﺎرﺿﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮات.

اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ ،ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﺴﻔﻴﺮة زﻳﻨﺐ اﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ ﻋــﺪد ﻣــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑـﻴــﻦ ﻣﻌﻬﺪ "ﺳ ـﻌــﻮد اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات
اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ "ﺳ ـﻌــﻮد اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺎرخ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺰﻳﻦ،
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ
اﻟﻌﻤﺮ ،وﺳﻔﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺪﻧﺎن اﻷﻧﺼﺎري.

وﺣـﺴــﺐ اﻟـﻤـﺼــﺪر ،ﻓــﺈن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻣــﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻴﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗـﺘـﻔــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑـﻤـﻬــﺎم اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺪ ،رﻳـﺜـﻤــﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺷﺪ آﺧﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ أﻫﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ.
ورﻓﺾ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻜﺮة أن ﻳﻘﻮم ﻫﻮ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺎدق
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ أو إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ذﻟﻚ
ً
ﺳﻴﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﺳﻜﺐ اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺎر اﻟﺨﻼﻓﺎت وﺳﻴﺆﺟﺞ اﻟﺼﺮاع
ً
ً
ﺑﺪل إﻧﻬﺎﺋﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ
ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.

»ﺣﻤﺎس« ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻛﻮادر »ﺣﺮاك اﻟﻐﻼء«
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ أﻣﺲ ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮار ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺣﺪاث
ﻫﻮﻟﻴﻮودﻳﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺒﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻤﺼﻐﺮ
)اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺖ( ،ﺻــﺎدق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻻﺣـﺘــﻼل ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة ،إذا وﻗﻌﺖ ﺣﺮب
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس.
ً
ً
ً
و ﻗ ــﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻹ ﺳــﺮا ﺋـﻴـﻠــﻲ إن ﻣﺴﻠﺤﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻫــﺎ ﺟــﻢ ﺟﻨﺪﻳﺎ
ً
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ ﺑﺴﻜﻴﻦ وﻗﺘﻠﻪ ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺳﻼﺣﻪ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
أرﺋﻴﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ.
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ  3ﻣﺮﻛﺒﺎت ،وأﺻﺎب
 4ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﺣﺎﺧﺎم ،ﺛﻢ أﺧﺬ ﺳﻴﺎرة ﻗﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮق ﻗﺮب
»ﺟﻴﺘﺎي أﻓﻴﺸﺎر« ،وأﻃﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي آﺧﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ
إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺠﺎورة.
وﺑ ــﺪأ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟـﻤـﻄــﺎردة اﻟـﺸــﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ
آﺧﺮ ،وﻗﺮر اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأﻏﻠﻖ ﻣﺪاﺧﻞ ﻗﺮى
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪاﻫﻤﺔ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﻬﺎ.
)رام اﻟﻠﻪ ،ﻏﺰة ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﺎﻓﻴﺔ« ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺒﺎح :ﻧﻌﺘﺰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »اﻟﻴﺮﻣﻮك« ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

دﺧﻮل  10ﻣﺪن
ً
أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

أﻛ ــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ
اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح أن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ
"ﻋ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ" ﻳـﺸـﻤــﻞ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻔـﺌــﺎت
ً
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ،ﻧــﺎﻓ ـﻴــﺎ
ﺻﺤﺔ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻋــﻦ وﺟــﻮد
ﺣ ـ ــﺪ أﻗ ـ ـﺼـ ــﻰ ﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﺆﻣ ــﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،ﻓﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ ﺻـﺒــﺎح
أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺷﻬﺎدة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻛ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ،إن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮﺻﻮل اﻟــﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﻏﻴﺮ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﻮى.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك إدارة
ﻛ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ
اﻟـﺼـﺤــﻲ ،داﻋ ـﻴــﺎ أى ﺷـﺨــﺺ إن
ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ أي ﺷﻜﻮى أو اﺳﺘﻔﺴﺎر
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻹدارة

ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إن "اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ د .وﺿ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﻮزان،
أن اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮاء اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺣ ـﻀ ــﺮوا
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ أوﺻ ـ ــﻮا ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺪء ﻓﻲ
ﻓـﺤــﻮﺻــﺎت اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاﻣﻞ ،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺑﺪء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺤﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﺨﻼﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻮزان ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،إن "اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ً
اﻟــﺬي اﺧﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﺆﺧﺮا
أوﺻ ــﻰ ﺑ ـﻀــﺮورة اﻟــﺮﺑــﻂ اﻵﻟــﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
وﻣـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮات اﻟـﻤــﺮﺟـﻌـﻴــﺔ
وﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت".

أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء د.
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ أن ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
"اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء" ﺑﻜﻞ أﻧــﻮاع اﻟﻌﻘﻮد ،ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺎوزت
أﻋﻤﺎرﻫﻢ  55ﺳﻨﺔ ،ﻳﺒﻠﻎ  404ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة.
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺿــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة وﺟـﻬـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إﻟﻰ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻓ ــﻲ "وﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻓـﻨـﻴــﺔ" ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ وﺟ ــﻮدﻫ ــﻢ ﻓـﺘــﺮة
ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺪرﺑﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟ ــﻮزارة ﺑﻜﻞ أﻧــﻮاع اﻟﻌﻘﻮد  1198ﻣﻮﻇﻔﺎ،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  3ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺰام "اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء" ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
إﺣ ــﻼل اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻮاﻓﺪون ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2010ﺗﻮﻇﻴﻒ أي ﻋﻤﺎﻟﺔ واﻓﺪة،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻬﻢ
ﺧﺪﻣﺔ  35ﻋﺎﻣﺎ.

وﺿﺤﺔ اﻟﻔﻮزان

وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ
اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
ﻛﺎﻹﻳﺪز واﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ورش ﻋﻤﻞ
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ،ﻣﺆﻛﺪة أﻫﻤﻴﺔ
ﺑـ ـ ــﺪء إدراج ﻣ ـﺴ ـﻤ ــﻰ و ﻇ ـﻴ ـﻔــﻲ

ﻣﻠﺘﻘﻰ »اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«٪٢٠ :
ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻳﺮاﺟﻌﻮن اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﺤﺒﻴﺐ ١٠٥٢ :ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٩
أوﺻﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻮن واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻮار اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋ ـﻠــﻲ ﺣــﻮل
ﺗـﻌــﺰ ﻳــﺰ اﻷ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎدس اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﺑﻌﻨﻮان "ﻛﻮﻳﺖ ...اﻷﻣﺎن".
وﻗﺎل ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ د .ﺣـﻤــﻮد اﻟﻘﺸﻌﺎن إﻧــﻪ ﻗﺒﻞ  15ﺳﻨﺔ ﻛﺎن
ً
ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ  50ﻃﻔﻼ ﻋﻤﺮه أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻳﺼﻴﺒﻪ
اﻻﻛـﺘـﺌــﺎب ،ﻟﻜﻦ اﻵن أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
أوﻻدﻧــﺎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ أﻗــﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ ﻳﺮاﺟﻌﻮن اﻟﻄﺐ
اﻟﻨﻔﺴﻲ.
وﺣﻮل إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أوﺿﺢ

اﻟﺼﺒﺎح ورﺿﺎ واﻟﺨﺸﺘﻲ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻴﺮﻣﻮك أول ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﺗﻌﺘﺒﺮ
إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،أﻛ ـ ــﺪت وﻛـﻴـﻠــﺔ
وزارة ا ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎ ﻋ ــﺪة

ﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻫ ـﻠ ـﻴ ــﺔ د .ﻓــﺎﻃ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎر أن
اﻟﻮزارة اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدرة
اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وأﻧﺸﺄت ﻣﻜﺘﺒﺎ
ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻔﻮزان :ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻔﺎﺿﻞ :اﻟﻮاﻓﺪون ﻓﻲ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« أﻗﻞ ﻣﻦ ٪٢
●

ﻟ ـﻠــﺮد ﻋـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﺳـﺘـﻔـﺴــﺎراﺗــﻪ
واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ــﻰ أي ﺷ ـﻜ ــﻮى
وﺣﻠﻬﺎ.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻋـ ـﺘ ــﺰازه ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺷﻬﺎدة
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ دﺧﻮل  10ﻣﺪن
أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺪور
ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ وﻣ ـﺨ ـﺘ ــﺎر
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك ﻹﻧ ـﺠــﺎح ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة.

اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﻼﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ
ﻟﺸﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ وﺗ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ
وﺗ ـﻴ ــﺮة ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻤــﺪن
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃــﺮ ﻳــﻖ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎور ،اﻟﺬي
ﻧ ـﻌ ـﺘــﺰ ﺑ ــﻪ وﺗـ ـﻌ ــﻮد ﺟ ـ ـ ــﺬوره إﻟ ــﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎم ."1960
وﺛ ـﻤــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﺟـﻬــﻮد
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫــﺬا
اﻻﻧﺠﺎز ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺪروس
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻷﺛﺮ
ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻷﺧـ ـ ــﺮى اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،

اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻦ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﺑ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2013
وﺻﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻟﻰ  997ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم
 2014وﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ  1212ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ ،وﻓــﻲ ﻋــﺎم 2015
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  1461ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2016وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ  3955ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2017وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 4096
ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2018وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  4502ﺟﺮﻳﻤﺔ،
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ وﺻ ــﻞ ﻋ ــﺪد ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ  1052ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎس
ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻣﺆﻛﺪا أن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻫﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،و"أﻧﺴﺘﻐﺮام" ،و"واﺗﺴﺎب".
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ د .وﻟﻴﺪ اﻟﺤﻤﺪ ،إن
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ  2018ﺗﻘﺪر ﺑـ15
أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ،أﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﺘﻘﺪر ﺑـ 6آﻻف ﺣﺎﻟﺔ.

ﻟﻤﻬﻨﺔ "ﻣﺎﺳﺢ ﺷﺮاﺋﺢ ﺧﻠﻮﻳﺔ"،
ﺑﻬﺪف اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺤﺺ
وﻃﻨﻲ ﻷﻣﺮاض ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻃﺎن
ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﻮزان إﻟـ ــﻰ
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻄـﻌـﻴـﻤــﺎت اﻹﻧـﻔـﻠــﻮﻧــﺰا
واﻟـﺴـﻌــﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﻀﺎت
اﻟﺤﻮاﻣﻞ ،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷم واﻟﺠﻨﻴﻦ ،واﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒ ــﺮ وراﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء
واﻟــﻮﻻدة ،ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺻﺪار
ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮ ﻷﻣ ـ ــﺮاض اﻟـﻤـﺸـﻴـﻤــﺔ
وأﺳﺒﺎب اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻤﺒﻜﺮ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة
إدﺧ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ اﻵﻟ ـ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت،
وأﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـ ـ ـ ــﺪم واﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺎء
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ
ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮارث ،ﺣـ ـﺴ ــﺐ ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎت
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﺷ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺪر ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن
وإﺧﻮاﻧﻪ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﺎد
اﻟ ــﺰﺑ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗﺨﺼﺺ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮات ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴــﺺ
اﻟﻄﺒﻲ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ً
ً
ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎﺣـ ــﺎ ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰا ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ أﻟﻤﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣــﻦ دا ﺧــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟــﺰﺑــﻦ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺿﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات
واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات،
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳـﻤـﺜــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
ﻃ ـﻴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﻮاﻛـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرات
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ،ﺛﻢ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎدرة ،اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺪﻧﺎ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ
ﻋ ـﻘــﺪت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻘـﻠــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺗ ــﻢ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻃﻼل اﻟﺒﺤﺮ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ود .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ود .راﺷﺪ اﻟﻌﻮﻳﺶ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ،
وأﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،وﻋﻀﻮﻳﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺒﺪر ود .ﻓﺮﻳﺪة اﻟﻌﻮﺿﻲ ود.
ﻣﺤﻤﺪ زﺑﻴﺪ ود .ﺟﻤﺎل اﻟﻔﻀﻠﻲ.
وﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻤﻄﻮع ،وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
إﺧﻼﺻﻬﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ،وﺟﻬﻮدﻫﻢ
ﻓﻲ إﺑــﺮاز دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺣﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻄــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،وﻃ ــﺮح أﻓـﻜــﺎر
ﺧﻼﻗﺔ وﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ وأﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

»ﻧﺰاﻫﺔ« ﺗﻨﻈﻢ ورﺷﺔ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﻧﺰاﻫﺔ( ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ورﺷــﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ "اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ﻣــﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷرﺑ ـﻌــﺎء ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة وزارﺗ ــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ "ﻧﺰاﻫﺔ" ،ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ،
ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" ،أﻣ ــﺲ ،إن اﻟــﻮرﺷــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺪرج ﺿـﻤــﻦ
اﻷوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓﻲ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )– 2019
 (2024ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻮزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻌﻠﻲ أن ﻣﺠﻤﻞ ذﻟﻚ

ﻳ ـﺘــﻢ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻮاﻋﻴﺔ وﺳـﻴــﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﺸﺮوع "اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺎدرة
ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟـ ـ ـ ــ 13ﻟ ـﻤ ـﻨــﻊ اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ
أﺑﺮﻳﻞ .2015
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺈدراج ﻣـ ـﺒ ــﺎدئ ﻣ ـﻨ ــﻊ اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ
وﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻤﺎرﺳﺔ
دور أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻋ ـﻴــﺔ وﺗـﺜـﻘـﻴــﻒ
اﻟ ـﻄ ــﻼب ﺑــﺎﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑ ـﺴ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن وﻣ ـﻨــﻊ اﻟـﻔـﺴــﺎد
واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت.
وذﻛﺮ أن اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ

ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ

ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ،وﻳﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟـﻤــﺪارس

واﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وإدارة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺨــﺎص وإدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ّ
وﺑﻴﻦ أﻧــﻪ ﺳﺘﺘﻢ دﻋــﻮة ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟــﺪﻳ ـﻨــﻲ وإدارة اﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﻢ وﺿﺒﻂ
ﺟــﻮدة اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻌﻠﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣـﺨـﺼــﺺ ﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت "اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ" ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ
ﻣ ــﻦ إدارة اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺒﺤﻮث واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.

 ٢.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻠﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ٢٠١٨
اﻟﻬﻀﻴﺒﺎن ﻟــ ¶•  :ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻦ  ٢٠١٧ﺑﻠﻐﺖ ٪٧٧
ذﻛﺮت وزارة اﻟﺸﺆون
أن »إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
وﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻠﻎ  ٥١٠٣ﺣﺎﻻت«.

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﺗ ـﺤــﺎد
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ،
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﻀﻴﺒﺎن ،أن "إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟـﺴـﻠــﻊ واﻷﺻ ـﻨ ــﺎف واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎر اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻠﻎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  2.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﺰﻳﺎدة 77
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أﻟﻒ دﻳﻨﺎر".
وأوﺿــﺢ اﻟﻬﻀﻴﺒﺎن ﻟ ـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن
"إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎر اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻠﻎ  165ﺳﻠﻌﺔ"،
ﻣﺆﻛﺪا "ﺣﺮص اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻫﺬه
اﻟـﺴـﻠــﻊ واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ــﻪ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻣﻦ
إﻧـﺸــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ" ،ﻛﺎﺷﻔﺎ

أن "اﻻﺗﺤﺎد ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻪ
ﻛــﺎﻓــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك ،ﺑــﺪﻓــﻊ آﺧ ــﺮ ﻗـﺴــﻂ ﻟــﻪ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ".

 5103ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ،أن "إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  5103ﺣﺎﻻت،
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺑـ ــﻮا ﻗـ ــﻊ  1050ﺣـ ــﺎ ﻟـ ــﺔ ،وإدارة ر ﻋ ــﺎ ﻳ ــﺔ
اﻷﺣﺪاث ﺑﻮاﻗﻊ  441ﺣﺎﻟﺔ ،و 3612ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
وﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت
إدارة اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﺋ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺷﻬﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن "إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﻠﻎ  1050ﺣﺎﻟﺔ،
وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ دار اﻷﻃﻔﺎل  36ﺣﺎﻟﺔ ،ودار
اﻟﻔﺘﻴﺎت  9ﺣﺎﻻت ،وﺑﻴﻮت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ 86
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
 622ﺣﺎﻟﺔ ،وﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون اﻷﺑﻨﺎء
 227ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،وﻗ ـﺴــﻢ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج  70ﺣﺎﻟﺔ".

»اﻷﺣﺪاث«
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،أن "ﻋـ ـ ــﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت إدارة رﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث ﻋ ــﻦ ﺷ ـﻬــﺮ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺑ ـﻠــﻎ 441
ﺣﺎﻟﺔ ،وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  6ﺣﺎﻻت،
واﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﺎﻓ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ  6ﺣـ ـ ــﺎﻻت،
ودار اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  12ﺣ ــﺎﻻت ،واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ  23ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  18ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ  -اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻗ ـﻀــﺎﺋــﻲ 289
ﺣ ـ ـ ـ ــﺎﻻت ،واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ -
ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ اﻷﺣ ـ ــﺪاث  65ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،واﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ 22
ﺣﺎﻟﺔ".
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن "ﻋ ــﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻠﻎ
 3612ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  26ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﻳ ــﻮاﺋـ ـﻴ ــﺔ 3586 ،ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،أﻣﺎ ﻋﻦ
ﻋــﺪد اﻟـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ ﺑﻠﻎ  192ﺣﺎﻟﺔ".
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،أن "إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺸــﺆون ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ﺑﻠﻐﺖ 7
ﺣﺎﻻت ،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ 4
ﺗﻘﺎرﻳﺮ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺠﻌﻔﺮي
اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻴﻮم

أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺠﻌﻔﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎﻳﻎ ،اﻧﻄﻼق
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺠﻌﻔﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﻴﻮم،
ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ ﺳﻤﻮه،
وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﻨﺼﻒ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﺷﻌﺎر "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻮﻗﻒ
واﻟﻮاﻗﻒ" .وﻗﺎل اﻟﺼﺎﻳﻎ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺳﻴﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ.

»اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﺗﻮﻇﻴﻒ
»اﻟﺒﺪون« ﻓﻲ »اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم«
أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ،
اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻲ ﻫﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ .ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﻬﻨﺎ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
وﻗﺎل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ،إن
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ
آﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

»ﺑﺮد اﻟﻌﺠﻮز« اﻧﺘﻬﻰ و»ﺳﺒﻖ
اﻟﺴﺮاﻳﺎت« ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ

ﻛﺸﻒ ﺧﺒﻴﺮ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺟﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ أن "ﺑﺮد
اﻟﻌﺠﻮز" أو ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺴﻮم
اﻧﺘﻬﻰ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ دﺧﻠﺖ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ
رﺳﻤﻴﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻪ ،واﻟﺬي
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
 21اﻟﺠﺎري ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺳﺒﺐ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻔﺮاﺷﺎت ﺑﻜﻤﻴﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﺒﻼد
ﻫﻮ دﺧﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻨﻘﺎء اﻟﺠﻮ.
وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
أﻣﺲ ،إن ﻣﻮﺳﻢ "ﺳﺒﻖ
اﻟﺴﺮاﻳﺎت" ،أي اﻟﺴﺮاﻳﺎت
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد
ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺗﺤﺮﻳﺮ  ١٢ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﻀﻴﺒﺎن

ﻧﻔﺬت إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﻼت ﺑﻠﻮاﺋﺢ
وﻧﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .وﻗﺪ أﺳﻔﺮت
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ 22
ﻣﺤﻼ ،وﻏﻠﻖ  3ﻣﺤﻼت إدارﻳﺎ،
وﺗﺤﺮﻳﺮ  12ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ إﻋﻼن ﺑﺪون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ،وإﺿﺎﻓﺔ إﻋﻼن آﺧﺮ
ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،وإﻗﺎﻣﺔ إﻋﻼن
ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﺘﻪٍ ،وﻋﺪم وﺿﻊ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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ﺑﺪر اﻟﻤﻼ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﻤﻘﻌﺪ »اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«:
ﺣﻤﻠﺘﻤﻮﻧﻲ أﻣﺎﻧﺔ وﺳﻨﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ
●

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ »اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«:
ﻟﻦ أﻗﻒ ﻣﻊ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑــﺪر اﻟـﻤــﻼ أﻧــﻪ ﻟﻦ
ﻳـﺘــﻮاﻧــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﻠـﺤــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻌــﺎم
وﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴ ـ ــﺎد وﻛـ ـﺸ ــﻒ
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﻼ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻮزه ﻓــﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ
ﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ» :ﻟ ــﻦ أﺣـﻴــﺪ ﻋــﻦ ﺧﻄﻜﻢ،
وأﻧ ـ ــﺎ ﺗ ـﺤــﺎﻟ ـﻔــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻜــﻢ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﺒﻴﻀﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف» :ﺳــﺄﻗــﺪم  4ﻣﻠﻔﺎت
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﻋ ـﻀ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،ﻫــﻲ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻋـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ ﺧ ــﻼل
ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻲ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋﻦ
ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ،وأﺷـ ـ ــﺎد
ﺑــﻮﻋــﻲ اﻟـﻨــﺎﺧـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ أﺛﺒﺘﻮا وﻋﻴﻬﻢ
وﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ راﻫﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻦ ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز  5ﻓﻲ
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ً
اﻟﻤﻼ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺘﺎف
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ
وﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ــﻰ  40ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ،
ﻓ ــﻲ ﻣـﺸـﻬــﺪ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺮس
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻳـﻔــﺔ،

ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪا ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮن ﻋـﻨــﺪ ﺣﺴﻦ
ﻇﻦ ﻧﺎﺧﺒﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻠﻮه اﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺑﻴﻦ أن »ﻓﺰﻋﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪﺗ ــﻲ ﻻ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن
أﻧﺴﺎﻫﺎ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺎﺧﺒﻲ

»اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ« ﺣﻤﻠﻮه أﻣــﺎﻧــﺔ وﺛﻘﻼ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ،وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن أﺗ ـﺨ ـﻠــﻰ
ﻋﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻤﻨﻰ
أن أﻣ ـﺜ ـﻠ ـﻬ ــﻢ ﺧـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻘﺮه

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑﻤﻘﻌﺪ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻊ اي ﻗﺎﻧﻮن
او ﺗـﺸــﺮ ﻳــﻊ ﻳـﻀــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺳﻨﻘﻒ دوﻣﺎ
ﻣـ ـ ــﻊ ﻛـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺄﻧ ـ ــﻪ رﻓ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ.
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ
وﻣ ـ ــﺆﻳ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ـﻔ ـ ــﻮزه ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪاﺋـ ــﺮة
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ :اﺷ ـﻜــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﺤﻲ
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻔ ــﻮز ﺑ ــﺎﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ.
وأﺿ ــﺎف :ﺳﺄﻗﻒ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻻﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ وأدﻋ ـ ــﻢ
اي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ
او ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
اﻧ ـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن وﻓ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﻮﻃ ــﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻦ.
وﺗﺎﺑﻊ ان »ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮاﺋﻊ ،ﻟﻢ

اﻟﻜﻨﺪري وﻓﺮﺣﺔ اﻟﻔﻮز ﻣﻊ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺮاغ اﻧﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد
ﺟ ـﺒــﺎرة ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،وﺛ ـﻘ ــﺔ اﻟـﻨــﺎﺧـﺒـﻴــﻦ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﺑﻲ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري إن ﻫ ـﻨ ــﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

أﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ
أﺟ ـ ــﻞ ﺣ ـﻠ ـﺤ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ وﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻰ ،واﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ
ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻹﻧﺠﺎز ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ.

ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر إﻋﻼن اﻟﻔﻮز

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﻟـ »اﻟﺼﺤﺔ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« و»اﻟﻨﻔﻂ«

ﺿﺮورة ﺗﻮزﻳﻊ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﻋﺪم إﺻﺪار أواﻣﺮ
اﻟﺒﻨﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى

ﻧــﺎﻗـﺸــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر
وزﻳــﺮة اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳــﺮة
اﻟــﺪوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن
د .ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ،ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،2020/2019
وﺣ ـﺴــﺎﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ،2018/2017
وﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
وﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ
ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋـ ــﺪﻧـ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ
أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻧ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺖ أﺛ ـ ـ ــﺮ ﺿ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ﺧـ ــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن
أﻛ ـﺒ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨ ـﺘــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ واﻟ ـﻤ ـﻄــﻼع وﻏـﻴــﺮﻫـﻤــﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ إن ﻫــﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻔﻮق ﻗــﺪرة اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ،

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« أﻣﺲ
ﻣ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟ ـ ــﻰ ﻇـ ـﻬ ــﻮر ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻼﺣـ ـ ـﻈ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ
ً
»اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ« ﻷﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟﻰ أن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻴﻮت ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
أدى ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ وإﺣﺎﻻت ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ

وإﻳ ـ ـﻘـ ــﺎف اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ أﻛـ ــﺪت
أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
ﻷوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺘﻀﺨﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ً
ﺗﻔﻮق ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺖ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة
ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز

اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﺧ ـﻠــﻞ ﺑ ـﺸ ــﺄن دراﺳ ـ ــﺔ وﺗـﺨـﻄـﻴــﻂ
وإﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت،
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ ،وﺗــﺄﻫ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻟ ـﻴــﻦ،
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻔﺎدي
ﻣ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،رﻏﻢ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ.

وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻧــﺎﻗ ـﺸــﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎر ،ﺑ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ وزﻳـ ـ ـ ــﺮة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ً
ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﺤﺠﺮف واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺮوﺿﺎن :ﻣﺤﺎور
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻨﺎ واﺿﺤﺔ وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻹﺻﻼح
»اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺼﻌﺪ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎور أﻣﺎم اﻷﻣﺔ«
أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف
واﻟـﺤـﻤـﻴــﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ وﺿــﻮح
ﻣـ ـﺤ ــﺎور اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ
َ
داﻋﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟــﺮوﺿــﺎن،
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ
أن ﻏﺎﻳﺘﻬﻤﺎ اﻹﺻﻼح.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤـﺠــﺮف واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ،
ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ
اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﺄن ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ــﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ـ ــﻪ ،إن
ﻣـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب ﻟ ـﻴ ـﺴــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﻠــﺰﻣ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻀ ـ ــﺎح ،ﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎﻋ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻤﺤﺎور وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر واﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وأوﺿﺤﺎ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن
أﺷــﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺤﺎل
إﻟ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻀــﺎح ﻣ ـﺤــﺎور
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ،وأن ذﻟ ــﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ
إﻟ ــﻰ اﻷﻋـ ــﺮاف اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ،وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺮى
أن اﻷ ﻋـ ــﺮاف اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪا أﻧـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن،
وﺳ ـﺒــﻖ أن ﻃ ـﻠــﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻹﻋ ــﻼم
اﻷﺳﺒﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ً
اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻀ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑ ـﺸــﺄن
اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻖ ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻼف ،وﻗــﺪ
اﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻊ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻀ ـ ــﺎح إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﻤــﺖ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮاب ﻓ ــﻲ
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وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺎ :وإذا ﻛـ ــﺎن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
ﻳـﺴـﺘـﻨــﺪ إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻮاﺑ ــﻖ ﻓ ــﺈن ﻫــﺬه
ً
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻷﻋﺮاف اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ–
وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪه ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ -اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺎ ،إذ إن اﻻﺳﺘﺠﻮاب
ﻗﺪم ﺑﻮﺿﻮح وﺟﻼء وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاه
ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺎ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب وﺣـﻘـﻬـﻤــﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد
أدواﺗﻬﻤﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗ ـ ـ ـ ــﺎرة أو ﺑ ـﻠ ـﻔــﺖ
اﻧـﺘـﺒــﺎه اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﻰ اﻟـﺘـﺠــﺎوزات
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮزارة واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟ ـﺨــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻹﺷ ــﺮاﻓ ــﻪ ورﻗــﺎﺑ ـﺘــﻪ
ﺗـ ـ ــﺎرة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﻻ ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎن ﻣـﻨــﻪ

ﺑﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﻞ ﻳﻀﻌﺎﻧﻪ أﻣﺎم ﺣﺪود
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺧﻞ
ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
وأﻛﺪا أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
أن ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ اﻻ ﺳـﺘـﺠــﻮاب
ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،أﻣﺎم إرادة
اﻷﻣــﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب
ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺆال ﻓـ ــﻲ أﻧ ــﻪ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻳ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺟﻤﻴﻊ
أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،ﺑﺨﻼف
اﻟﺴﺆال اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـﻴـ ــﻪ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ
واﻟﻤﺴﺆول.
وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎن :ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺮام ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر
وإرادة اﻷﻣ ـ ــﺔ وﻓـ ــﻖ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻮع
أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،وﻓ ــﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻰ ﺗﺒﺎدل
ﻣـ ــﺬﻛـ ــﺮات ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺔ ،وﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎﻃ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻌ ــﻮد إﻟ ــﻰ
ﻣـﻨـﺼــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب ،واﻟـﺴـﻌــﻲ
إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺧــﺎرج
ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت وﻃﻠﺒﺎت إﻳﻀﺎح.

إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ــﺮرة
واﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎرات ،وﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺖ ﺑ ـﻔ ــﺮز
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺻــﺮف ﺑــﺪل اﻟﺴﻜﻦ
ﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ــﺮرﻳ ــﻦ ﻟـﺤـﻴــﻦ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ،
أﻣــﺎ اﻷﺿ ــﺮار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﺧــﺮى
واﻹﺻـ ــﻼﺣـ ــﺎت ﻓ ـﺘــﻢ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ
ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺸ ــﺄن ﺣ ــﻮل ﺗــﺪﻗـﻴــﻖ ﻛﻞ

اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ وﺑﺼﺪد
ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ أﻛ ــﺪت
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﺐ آﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻷراﺿ ـ ــﻲ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻣﻊ
ﻋـ ــﺪم إﺻـ ـ ــﺪار أواﻣـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء إﻻ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى،
ً
ﺗ ـﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻔــﺎوت اﻟـﺤــﺎﺻــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓﻘﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ إﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت
اﻟ ــﺮأﺳ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
 2020/2019ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ،
ﺑﻬﺪف إﻗﺮار اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ إﻗﺮار ﺑﺎﻗﻲ
أﺑـ ـ ــﻮاب اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻷﺧـ ــﺮى
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﺳــﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ دون ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺻﻮﺗﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إﻗـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺑـﻔـﺘــﺢ
اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻮزارات اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻂ.

ً
 ١٥ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أزﻣﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻗ ــﺪم  15ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﻫــﻢ اﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ ،ود .ﺧﻠﻴﻞ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ،
وﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف ،ود .ﺣ ـﻤــﻮد اﻟـﺨـﻀـﻴــﺮ ،وﻣـﺤـﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ،
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓـﻬــﺎد ،وﻋـﻤــﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،وﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،وﺛﺎﻣﺮ
اﻟﺴﻮﻳﻂ ،وﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ،
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل ،ود .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ،وﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﺮداس ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻌﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ازﻣﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ازﻣﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻮاء
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪد اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،او اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺨﺼﺺ او اﻟﺨﻠﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺤﺮة ،او ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ،او ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻨﻮاب واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺤﻴﻮي ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻟـﻘــﺮارات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ازﻣﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

دلبلا

•
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ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر

أﻛﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻐﺎﻧﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻧﺘﻬﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،إﻟﻰ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ورش
ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ وأﻛﺒﺮ واﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ
ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
ﻣـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،واﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻷول
ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،وﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورؤﻳ ــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 2035
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺬي ﺣﻀﺮه
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ،ﻋﻴﺴﻰ
اﻟـﻜـﻨــﺪري ،وﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﻮاب ،أﻛﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﺑـﻤـﺴــﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ،
أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻛـ ــﺎن ﺟـ ـﻴ ــﺪا ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟــﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »ﻣﺎ زال ُﻳﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ«،
وﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻻ ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ
دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻳﺘﺮأس اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺗــﺮأس اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷ ﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ،أﻣﺲ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟـ »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« ،ﺧﻼل دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2019
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺑـﺸــﺄن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟــﻮ ﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟـﻔـﻨــﻮن واﻵداب ،وﻣ ــﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣــﻊ رؤﻳ ــﺔ »ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 .«2035وﺷﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وأﻣﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺒﺤﺮ

• ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ورش ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ
• اﻟﺮاﺷﺪ :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٤٠٠أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ
ً
ّ
• اﻟﻤﺪﻟﺞ :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ  ٥ﺟﺰر وﺟﺰءا ﻣﻦ ﺑﺮ اﻟﺼﺒﻴﺔ
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ أن
»ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻧﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺬب وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻟ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ـﻴ ــﻪ ،وأﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋﺒﺌﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻨﺎ ﻛﻠﻬﻢ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ
أن ﻳـ ـ ّ
ـﺆﻣـ ــﻦ وﺟـ ـ ـ ــﻮده ﻛ ـﺴ ــﺎﻛ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎع إن
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻧــﺎﻗــﺶ ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺬي ﻻﻳــﺰال
ﻗﻴﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن
ﺗ ـﻘ ــﻮﻣ ــﺎن ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ،وﻋ ـﻤــﻞ
اﻟـ ـ ـ »ﻣ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺮ ﺑ ـ ــﻼن« اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﻪ،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻻﻳ ــﺰال ﻗﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺚ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ إﻟ ــﻰ أن
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻧﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺬب
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ،وأن ﻳ ـ ّ
ـﺆﻣ ــﻦ وﺟ ــﻮده
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ وﺳﺪ اﻟﻨﻮاﻗﺺ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ــﻮن ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻟ ـﺠــﺬب
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺟـﻴــﺪة ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺘﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺑ ــﺪوره ،أوﺿ ــﺢ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻــﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
أن اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻧــﺎﻗــﺶ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،20/19وﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأﻳﻀﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ،إذ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ أن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﻗ ـﺘ ــﺮح ﻋ ـﻤــﻞ ورش ﻋ ـﻤــﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺴﺔ ،وأن ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺣــﺮﻳــﺺ
ﻛﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ وأن
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﻛﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ﻟ ـﻴــﺲ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا إﻧ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻄــﺮوح
ً
ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2001ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن وزﻳــﺮا
ﻟﻠﺘﺠﺎرة إذ ﺗ ــﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﻟــﺪراﺳــﺔ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﺮﻳﺮ آﻧــﺬاك ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﺑﻤﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ً
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺂﺧﺬ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺤﺒﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،ﺗـ ـﺤ ــﺪث ﻋـﻀــﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ د .ﻓﻬﺪ
اﻟ ــﺮاﺷ ــﺪ ﻋ ــﻦ اﻹﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﺮؤﻳــﺔ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ  2035-2020ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ  400أﻟﻒ
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ــﺎل د .اﻟــﺮاﺷــﺪ إﻧ ــﻪ ﺧ ــﻼل 15
ﺳﻨﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ً
إﻟ ــﻰ  600أﻟ ــﻒ وﻇـﻴـﻔــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛــﺪا أن
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻸﺟﻴﺎل
ً
اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﺐ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ
ً
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎق
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻛﺄﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒﺎت.
وﺑ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت
رﺋﻴﺴﻴﺔ أوﻟ ـﻬــﺎ إﺻ ــﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي إﻟـ ـ ــﻰ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
واﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت ،وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻷﻧــﻪ ﺧــﻼل ١٥
ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻗ ــﺎدﻣ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ١٥

ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺘﻀﺎء ل إﻟــﻰ ﻋﺸﺮ ﻫﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮاﺷ ــﺪ أن اﻟـﻤـﺤــﻮر
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟ ــﺮاﺑــﻊ ﻫﻮ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻤﺎل »ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ«،
وﻫﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻳﻮﻓﺮ وﻇﺎﺋﻒ وإﻳﺮادات ﺟﺪﻳﺪة.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻫﻮ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة
أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗــﺮﺷ ـﻴــﺪ ﻟــﻺﻧـﻔــﺎق
وزﻳﺎدة ﻹﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ .وأﺿﺎف أن
ﻣـﺴــﻮدة اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺗــﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أﻣــﺲ ،وﺳﻴﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎره
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻳــﺮﺳــﻞ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪه إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.

اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺠﻬﺎز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺪﻟﺞ إن اﻟﺒﺎﻋﺚ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ وﺟــﻮد اﺧﺘﻼﻻت
ﻫ ـﻴ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ،
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺗ ـﻔــﺎﻗــﻢ ﻫــﺬه

اﻟﻔﺠﻮات ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺣﺪ ﻣﺤﺎور رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .2035
وأﺷﺎر اﻟﻤﺪﻟﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﻋ ــﺪة اﻋـﺘـﺒــﺎرات،
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻐـ ــﺮاﻓـ ــﻲ
وﻣـﺠــﺎورﺗـﻬــﺎ ﻟﻤﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ 200
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،واﻗﺘﺼﺎدات ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ  5ﺟ ـ ــﺰر :ورﺑ ـ ــﺔ وﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
وﻣﺴﻜﺎن وﻓﻴﻠﻜﺎ وﻋﻮﻫﺔ ،وﺟــﺰءا
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ ﻧﺤﻮ
 1700ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣــﺮ ﺑــﻊ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرا
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ وأﺟـﻨـﺒـﻴــﺎ ،وﻗــﺪ
ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻋﺮﺑﻴﺎ وأﺟﻨﺒﻴﺎ،
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎ وﻋ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ
وأﺟﻨﺒﻴﺎ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻟ ـ ــﺞ ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرات
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ اﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﻃ ــﺮح
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻛ ــﺄوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
ﻣــﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك ،وﺧﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺷﻬﺪ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺎوﺑﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻧـ ـﻔ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـ ــﺮدد ﻋـ ــﻦ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ
ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 10ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ» :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻌﺎدل
ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮداﺗـ ــﻪ ﺿ ـﻌ ــﻒ ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮدات
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ« .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
أﻓـﻜــﺎر ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن أﻻ ﺗﻜﻮن
اﻹدارة ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ »ﻣﺠﺰرة ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا«

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ
اﻟﺴﻔﻦ
أﺻﺤﺎب
أﻛﺪت أن اﻟﺤﺎدﺛﺔ روﻳﺖ ﺑﻤﺎء اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف
ً

ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ١٥٠ﻃﻨﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أ ﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ وزارة ا ﻟـ ـﻤ ــﻮا ﺻ ــﻼت
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎل ﻃ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت إﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار
اﻟ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻔــﻦ
ذات اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ  150ﻃﻨﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻼﻛﻬﺎ.
وﻗ ــﺎل وﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻘــﻞ ﻋ ــﺎدل اﻟــﺪﺷ ـﺘــﻲ ان
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓ ـﺘ ـﺤــﺖ ﺑـ ــﺎب اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل
ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت إﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧـ ـﻴ ــﺺ
اﻟ ـﻤــﻼﺣــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻔــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ  150ﻃﻨﺎ وﻣﺎ ﻓﻮق.
ودﻋ ـ ــﺎ اﻟ ــﺪﺷ ـﺘ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ــﻼك اﻟ ـﺴ ـﻔــﻦ
ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ  150ﻃﻨﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ اﻻﺳﺮاع ﻓﻲ إﺻﺪار
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺧ ـ ـﻴـ ــﺺ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﺣـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻼزم
ﻹﺑـ ـﺤ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن ﺗﺸﻐﻴﻞ

ﻋﺎدل اﻟﺪﺷﺘﻲ

اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺔ دون ﺣ ـﺼــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻼﺣﻲ ﺻﺎدر ﻣﻦ إدارة
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺳﻴﻌﺮض ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺪﺷﺘﻲ
ً
ان ﻗ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ أﺻـ ــﺪر ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ
ً
إدارﻳﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻼك اﻟﺴﻔﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  150ﻃﻨﺎ
ﻓﻤﺎ ﻓــﻮق اﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻤــﻞ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل وأرﻗﺎم
اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ واﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ،
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن وزارة اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻹﺟــﺮاءات اﻻدارﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ.

اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮ ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻬﺠﻮم
اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
اﻵﻣ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺖ ﺗﺸﻴﺮش اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ
أﺛﻨﺎء أداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ أﺟـﻤــﻊ ﺑــﺄﻻ ﻳـﺘــﺮك اﻟﺠﻨﺎة،
ﺑ ــﻞ »ﻻﺑـ ــﺪ أن ﻳـﺘـﻌـﻘـﺒــﻮا اﻟ ـﺠــﺎﻧــﻲ،
وأن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮة ،وأن ﻳﻨﺎل ﺟﺰاءه،
ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻤــﺎدى ﻏ ـﻴــﺮه ﻓــﻲ ﻓﻌﻞ
ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻨﻜﺮاء اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ دﻳﻦ ﺳﻤﺎوي«.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻣﺲ ،إن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺒﺎﻟﻎ
اﻷﻟ ـ ــﻢ وﻋ ـﻤ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰن اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم
اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮع
ﻧﺤﻮ  49ﺷﺨﺼﺎ ،وإﺻــﺎﺑــﺔ ﻋﺪد
ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﺎء ،ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺬﺑ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﺮوﻋ ــﺔ
ﻳﺸﻴﺐ ﻟﻬﺎ اﻟــﻮﻟــﺪان ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹرﻫﺎب ﻟﻴﺲ
ﻟﻪ دﻳــﻦ ﻣﻌﻴﻦ ،وﻗــﺪ ﺣـ ﱠـﺮم اﻹﺳــﻼم
ﻗ ـﺘــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ ،أﻳ ــﺎ ﻛ ــﺎن دﻳ ـﻨ ـﻬــﺎ أو
ﻟ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ ،وﺟـ ـﻌ ــﻞ ﺣ ــﺮﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﺎء
ﻣﻘﺪﺳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﻜﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺮوع.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن» :ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺸﺎرك أﺻﻮات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،وﻧــﺮى أن ﺗﻠﻚ

اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣــﺮص ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
وﺑـﺜـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ــﻮاء ﻟـﻠـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛﻠﻪ،
ﻗﺪ روﻳﺖ ﺑﻤﺎء اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺮف ،وﻧـ ــﺰﻋـ ــﺖ ﻣـ ــﻦ ﻗ ـﻠــﻮب
أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎﻋـ ــﺮ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﺔ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻟﻌﻞ اﻟﺬﻳﻦ دأﺑــﻮا ﻋﻠﻰ
إﻟـﺼــﺎق ﺗﻬﻤﺔ اﻹرﻫ ــﺎب ﺑﺎﻹﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ ﺗﺮدﻳﺪ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺛ ـﺒــﺖ ﻟﻜﻞ
ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻒ ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮد ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺮض
واﻟ ـ ـﻬـ ــﻮى أن اﻟـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻣــﺎ
ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ آﻻم ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﺴﻮة ،ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻺﺳﻼم
وﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،إﻧﻤﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺑﺮي
ﻣ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺶ ،ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻄﺮف«.
وأردف» :اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻷﺛﻴﻢ
اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪ ،ﺟﺎء ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻼم
إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ أﺟـﻤــﻊ ،ﻻ ﺗـﻌــﺮف ﻗﺘﻞ
اﻷﺑــﺮﻳــﺎء ﺑﻬﺬه اﻟـﺼــﻮرة اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ
اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ« ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن ﻛــﻞ اﻟــﺪﻣــﺎء
ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺔ اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼم ﻣ ـﺤ ــﺮﻣ ــﺔ،
وأي اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف ﻷﻗـﻠـﻴــﺎت أو دور
ﻋﺒﺎدة ﻓﻲ ﺑــﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أو أي
اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻼد
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻤﻼ إرﻫﺎﺑﻴﺎ
ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

»اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل« ﻟﺘﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ،
دﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺘﺮول
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف
ً
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺨﺼﺨﺼﺘﻪ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺪﻳـﺤــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن »ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﻼح
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
ﺑـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻋـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎول اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳــﻮﺿــﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ زﻣـﻨــﻲ
ﻟﺘﻜﻮﻳﺘﻬﺎ« .ودﻋــﺎ إﻟــﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

»دﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ »اﻻﺑﺘﻜﺎر«
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ د .ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ اﻟـﺜــﻼب،
ﺑـﺘــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﺑﺈﻧﺸﺎء
»ﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻟ ــﻼﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
إﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻻﺣـﺘـﻀــﺎﻧـﻬــﻢ،
وﺗﺒﻨﻲ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ.
وأﻛ ــﺪت اﻟ ـﺜــﻼب ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ ،أن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﺑ ـﻐــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻋ ـ ـ ــﺮف ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﺑﺤﺮﺻﻪ ا ﻟــﺪا ﺋــﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻀﺎن
أﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ وﺑـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎر.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﺳـﻴـﻜـﻤــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪﻫــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺮع اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﺧﺘﺮاﻋﻪ
إﻟ ــﻰ ﻣـﻨـﺘــﺞ ﻋ ـﻠــﻰ أرض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ،

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب

ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓــﻲ
دﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻢ واﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ورﻋ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ
ا ﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺻ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎب اﻻﺑـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎرات
واﻻﺧ ـﺘ ــﺮاﻋ ــﺎت وﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ذﻟﻚ
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.

»إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث« ﺗﻘﻴﻢ
ﻧﺪوة »اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻋﺎة
اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ«
ﺗﻨﻈﻢ إدارة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
)اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
إﺣ ـ ـﻴـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاث اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ،
ﻧﺪوة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻜﻮﻳﺖ
ودﻋ ــﺎة اﻟـﺼــﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ«،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ
د .ﻧــﺎﻇــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺒــﺎح ،واﻟﺸﻴﺦ
د .أﻧ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﺎﻣـ ــﻰ ،ﻣ ـﺴ ــﺎء
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻌــﺪ ﺻـ ــﻼة اﻟ ـﻌ ـﺸــﺎء،
ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،أﻣــﺲ ،أن إدارة اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻧ ـﺸ ـﺌ ــﺖ ﻣــﻦ
أﺟ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
ﻧـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻋـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﻲ ﺑـﻴــﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ،
ﺑــﺎﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒــﺔ ،واﻟ ــﺪﻋ ــﻮة
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺗ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ ﺑــﺎﻟـﺤـﻜـﻤــﺔ
واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،واﻟﺴﻌﻲ
ﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺢ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻃـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻋـ ـﺘ ــﺎدﻫ ــﺎ
اﻟﻨﺎس.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ» :ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﻮم
اﻹدارة ﺑ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳـﻄــﺮأ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣــﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﺴﻲء ﻟﺪﻳﻨﻨﺎ وﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ،
ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟـﻤـﺨـﺘــﺮﻋـﻴــﻦ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،راﺑﻄﺔ اﻷدﺑــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻧــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﻋــﻼﻣـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ﻟﻺﺧﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،راﺑﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )رﺟ ــﺎل( ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮاث ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﻺﻋــﺎﻗــﺔ اﻟـﺴـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻨﺨﻠﺔ.
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اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺗﺎﺑﻌﻮا ﻏﻴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ
دﻋﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ّ
وﺟﻪ وﻛﻴﻞ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺤﺮاﺳﺔ وﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻘﻮد وآﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﻤﺪارس ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ﺷــﺪد وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﺮص
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪارس،
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب
ذوي اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻹدارات
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻫــﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟ ــﺪوري ﻟﻮﻛﻴﻞ وزارة
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮي ﻋـﻤــﻮم اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳ ـ ــﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻣﺲ،
ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﺪروﺳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻤﺬاﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟـﻤــﺬﻛــﺮات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻻ
ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب.
واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ا ﻟ ـﻌــﺎم وإدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟــﺪ ﻳـﻨــﻲ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ وﺑﺤﺚ
ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﺟﺎزات واﻟﻌﻄﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻀﻮر ،واﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ وﺑــﺪاﻳــﺔ اﻧ ـﻄــﻼق اﻟـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟـﻘــﺎدم
 ،2020 /2019وإﻟ ــﻰ أﻫﻤﻴﺔ إدارة اﻷزﻣ ــﺎت وﺳﺒﻞ

اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻐﻴﺺ وﻣﺪﻳﺮو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﻟﺤﺮاﺳﺔ وﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮد وآﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
وﺑﺤﺚ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪارس
وﺷـ ـ ــﺮوط ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ،وأﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ إدارة اﻟـﻤـﻘــﺎﺻــﻒ
اﻟـﻤــﺪرﺳـﻴــﺔ ﺑــﺄﺳـﻠــﻮب ﺗــﺮﺑــﻮي ،وأﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﺟ ـﺒــﺎت واﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ
اﻟ ـﻤــﺪرﺳ ـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﻧ ـﻄــﺎق ﻗﻴﺎس
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺘـﻐــﺬﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻼب،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
 7ﻣﺪارس ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟــﺪواء وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑــﺪرﻳــﺔ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪي ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻈﻔﻴﺮي،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺪ
ﺑــﻦ ﻏﻴﺚ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮر اﻟ ــﺪﻳ ـﺤ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺪ اﻟﻌﻮﻣﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر.

٧

»اﻟﺸﺒﺎب« :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
أﻛ ــﺪ ﻣـﻤـﺜــﻞ وزﻳ ــﺮ اﻹﻋـ ــﻼم ووزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،أﻣــﺲ ،اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻼد وﻧﻤﻮﻫﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
ً
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ )أﺳـ ــﻮان( اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ،إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻤــﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺆﻃﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت وﺳـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت واﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
ً
واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
ووﺿـﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻃ ــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ وﺿـﻤــﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻤﻴﻊ
واﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ وإﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻـﻨــﻊ اﻟ ـﻘــﺮار وﻫ ــﺬا ﺣــﻖ ﻟـﻬــﻢ وواﺟ ــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻛﻤﺘﺨﺬي ﻗﺮار وﺻﺎﻧﻌﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت.
وأﻛــﺪ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول وﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب
"ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ" ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻨــﺎوﻟـﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع
ً
واﻻﻧـﺼــﺎت ﻟﻶﺧﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ أﻧـﻬــﺎ ﻋــﺎﻣــﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟـﻘــﺮار ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ وﺟﻮب اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب  -ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  -ﻧـﻈــﺮة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ
إدراك اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ.

»اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ« ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻻﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻤﺴﺮح "ﻛﺎﻟﺪ" ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ ﻟﻌﺎم 2019
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﺣﺘﻔﻠﺖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻮاﻫﺒﻬﻢ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺆﻟ ـﻔ ــﺔ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة ﻧﻮال اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﻋـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺨــﺮج ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﺤﺸﺎش
واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج ﻳ ـﻌ ــﺮب ﺑ ــﻮرﺣ ـﻤ ــﻪ ﺑــﺎﺧـﺘـﻴــﺎر
اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة ﺣـﻴــﺚ ﻓ ــﺎزت ﻣــﺪرﺳــﺔ
اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة اﻓﻀﻞ
ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻓﻘﺮة "اﻧﺴﺎن اﻟﺨﻴﺮ" ،وﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ أزﻳ ــﺎء ذﻫﺒﺖ اﻟــﻰ رﻗﺼﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ،
وﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ واﻋﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺪﻳﻢ
ﻣﻐﻦ واﻋﺪ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،وﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ٍ
ﺣـﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻋﺒﺎس
ﻛﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ ﻋــﺰف إﻟﻰ
اﻟـﻤـﻘـﻄــﻮﻋــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ

ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﻨﻴﻦ،
وﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ رﻗﺼﺔ "ﺷﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ"
ﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ أم ﻫــﺎﻧــﻲ ﻟ ــﺬوي ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،أﻣــﺎ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻓﺤﺎزﺗﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ دﺳﻤﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋــﻦ ﻓ ـﻘــﺮة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮي "اﻧ ـﺴــﺎن
اﻟﺨﻴﺮ".
أﻣــﺎ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﺜــﻼث اﻷواﺋ ــﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻘﺮة ﻋﺮض اﻟﺨﺪاع اﻟﺒﺼﺮي
ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣــﺎزت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻧﺎﻟﺖ أﻏﻨﻴﺔ "ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮوف" ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذﺟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓـﺤــﺎزﺗــﻪ
أﻏﻨﻴﺔ "أﻣﻲ ﻳﺎ أﻏﻠﻰ ﻧﺎﺳﻲ" ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎت.

وﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮوض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
واﻟﻐﻨﺎء واﻟﺸﻌﺮ واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺎﻗﺮ.
وﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣــﺪارس دﺳﻤﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ،
وأﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،وﻣﺪرﺳﺔ أم ﻫﺎﻧﻲ ﻟــﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،وﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟﺴﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،وﻣــﺪرﺳــﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻔﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ،
وﻣﺪرﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﺪرﺳﺔ ام
اﻟﻘﺮى اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻬــﺎ ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ آﻣ ــﺎل اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ إﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ واﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﻋـﻠــﻰ دﻋـﻤــﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﺮت
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻃـﻔــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﻫ ــﺪاﻳ ــﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح وﻛــﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟــﺪﻗـﻴــﻖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﻔﻴﺼﻞ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ ،وﻣﻴﺎه أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ إن اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟــﻼﺻـﻔـﻴــﺔ ﺗـﻌــﺪ ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻹﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺗــﺰﻳــﺪ ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ واﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﺐ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

»اﻷﺑﺤﺎث« ﻳﻨﺠﺰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس »اﻟﺮوﺗﺎ«
أﻧﺠﺰ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﻸﺑـﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ ﺣــﻮل
اﻟـﻜـﺸــﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋــﻦ ﻓـﻴــﺮوس )اﻟ ــﺮوﺗ ــﺎ( ﻓــﻲ اﻟﻌﺠﻮل
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪي
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺒـﺒــﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻟـﺘـﻔـﺸــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺎﺑــﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺠﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﺑﺤﺎث أﻣﺲ إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس "اﻟﺮوﺗﺎ"،
وﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻃ ــﺮق اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺒـﻴــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺠﻴﻨﻲ ﻣﻊ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻮل ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟــﺪراﺳــﺎت

•

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﻋــﻼم ﺑ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء،
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ،إن ﻓ ــﺮق
اﻹﻃ ـﻔــﺎء ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ﻣﻦ
إﺧ ـﻤــﺎد ﺣــﺮﻳــﻖ ﻣ ـﺤــﺪود اﻧــﺪﻟــﻊ ﻓﻲ
أﺣــﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ وزارة اﻹﻋ ــﻼم ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ أن اﻟﺤﺎدث ﻟﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع

إﺻــﺎﺑــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،واﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ــﻢ ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒــﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻹذاﻋﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺤﺎدث ،أن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ
ﺑﻼﻏﺎ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻦ اﻧﺪﻻع
ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑــﻮزارة
اﻹﻋ ــﻼم ،ﻓﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣــﺮاﻛــﺰ إﻃﻔﺎء

اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ واﻟ ـ ـﻬـ ــﻼﻟـ ــﻲ ،وﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ أن
اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺠﺮاﻓﻜﺲ واﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺪور اﻷول،
وﻟــﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋــﻦ وﻗــﻮع اي إﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﻟﻌﺒﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮ إدارة اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻋﻼم ودﻋﻢ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧــﻮل رﺟﺎل
اﻹﻃﻔﺎء ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.

ﺿﺒﻂ  ٢ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﺗﻤﻜﻦ رﺟﺎل إدارة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ رﺟﺎل ﺟﻤﺎرك ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ،
ﻣﻦ إﺣﺒﺎط ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ ﻣﺨﺒﺄة
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻄﺤﺔ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق،
وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ،وﻫﻮ واﻓﺪ آﺳﻴﻮي ،ووﺟﻪ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺣــﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ،ﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺮﻣﻴﺢ إن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وردت إﻟﻰ اﻹدارة ﺑﻘﺮب وﺻﻮل
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺪرات ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ أوﺻﺎﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ.
واﺿﺎف اﻧﻪ ﻟﺪى وﺻﻮل اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ

وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﺮﻋﻮا
ﺑﻮﻗﺘﻬﻢ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ووﺻﻔﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ”ﻣﺜﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،ﻣﺜﻨﻴﺔ ًﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
واﻟـﻤــﺪارس ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ وﺿﺒﺎط اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

ﻣﺒﺎدرات ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷــﺎد رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻻﺧ ـﺘــﻼﻓــﺎت
ّ
ً
اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺒــﺎﻗــﺮ اﻟ ـﺘــﺰام "اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ" ﺑـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ

»اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻳﻤﻨﺢ درع
اﻹﺑﺪاع ﻟﻠﻌﻨﺰي واﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ واﻟﻌﺴﺎف

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿــﺎف اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ أن أﻫــﻢ اﻹﻧ ـﺠــﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻧﺠﺎح اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ"اﻟﺮوﺗﺎ" اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻣــﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﺠﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺛﻢ
إﻳﺪاع ﻫﺬه اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ  6ﺟﻴﻨﺎت ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺤﺖ رﻗﻢ إﻳﺪاﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ وراﺛﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻳﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﻴﻨﺎت ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ »اﻹﻋﻼم«
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﻟﺴﺎﻳﺮ ﺗﻜﺮم ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺟﻤﺮك اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺗــﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗـﻴــﻖ ،واﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻠﻰ  4ﻟﻔﺎﻓﺎت ﺑﻬﺎ ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ ،وﺗﺰن ﻧﺤﻮ  2ﻛﻴﻠﻮ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧــﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ رﺟــﺎل ﺟﻤﺎرك
ﻣﺒﻨﻰ " "T5ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر أﻣﺲ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ واﻓﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺎدم
ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ وﻓﻲ أﻣﺘﻌﺘﻪ  6أﺻﺎﺑﻊ ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر
اﻟﺤﺸﻴﺶ ،و 60ﺣﺒﺔ ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺪرة ،ﻓﺘﻢ اﻗﺘﻴﺎد
اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻄﺎر ""T5
أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب ،إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

درع اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻨﺰي

•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛــﺮم اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺛــﻼ ﺛــﺔ ﻣــﻦ رواد اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻣـﻨـﺤـﻬــﻢ درع "اﻹﺑـ ـ ــﺪاع واﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ"،
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﺒﺎرز ﻛﺮواد ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﻫــﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑ ــﻮزارة اﻷﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ م .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟـﻌـﻨــﺰي ،واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺨﺮي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ م .ﻃﻼل اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،
وﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ م .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺴﺎف.
وﻗﺎل اﻟﻌﻨﺰي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ ،إن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﻌﺪ "أﻛﺒﺮ
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻨﺪﺳﻲ" ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ أﻗﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل
ﻳﻮﻣﻲ  11و 12اﻟﺠﺎري.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ".
وأﻋ ــﺮب اﻟـﻌـﻨــﺰي ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻬــﺪف إﻟﻰ
إﺑﺮاز اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ روح
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻳﻌﺪ وﺳﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪورﻧﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ،وﻧﻬﺪﻳﻪ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻗﺎﺋﺪ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻧﻌﺎﻫﺪ ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺪ وا ﻟـﻌـﻄــﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
اﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ".

ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟـ"ﻛﺎﻟﺪ" اﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﺨﺮاج
ً
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ً
ﻣﻊ أﻫــﺪاف "ﻛﺎﻟﺪ" وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ داﺋﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن
رﻛﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،أﺷـ ــﺎدت اﻟـﻤـﻨـﺴـﻘــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻤﺴﺮح
اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﺮح ﺷﺒﻠﻲ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﺧﻼل اﻟﺒﺮوﻓﺎت،
وﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ،
وأﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰرع اﻟﻔﺮﺣﺔ
ً
ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ّ
أﻛﺪت أن اﻟﻤﺴﺮح ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻄﻠﻖ
ً
ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻨﻴﺎ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﻨﺠﺎة« ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﺨﻴﻞ«

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﳌﻮارد
واﻹﻋﻼم ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ أن
ﺣﻤﻠﺔ "ﺗﺨﻴﻞ" اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٣٠٠ﺑﺌﺮ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻔﻘﻴﺮة .وذﻛﺮ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
"اﻟﻨﺠﺎة" ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻴﺶ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻤﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻤﺠﻤﻊ  ٣٦٠ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺰﻫﺮاء .وأﻛﺪ أن اﻟﺒﺎب ﻣﺎ زال
ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﺷﺎد
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻮزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ.

»اﻹﺻﻼح« ﺗﺪﺷﻦ ﻣﻨﺼﺔ
»اﻟﺮاﺳﺨﻮن«  ٢٣ﻣﺎرس

أﻋﻠﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻣﻨﺼﺔ
"اﻟﺮاﺳﺨﻮن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ُ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ﺳﺘﺪﺷﻦ ﻓﻲ
 ٢٣اﻟﺠﺎري ،ﺑﺎﺣﺘﻔﺎل ﺧﺎص
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ  ٤ﺑﺄرض
اﳌﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﺸﺮف.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ "اﻟﺮاﺳﺨﻮن
ﻟﻠﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ" د .ﺣﻤﺪ
اﳌﺰروﻋﻲ إن اﳌﻨﺼﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ُﺑﻌﺪ ،واﻣﺘﺪادﴽ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰ
ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ دﻋﺎة
ﻣﺆﺻﻠﲔ ﺷﺮﻋﻴﴼ .وأﺿﺎف
اﳌﺰروﻋﻲ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪارس واﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻴﺠﺪ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺪورات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،واﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ.
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»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ« ﺗﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »«EDUSPOT

اﻟﻤﻄﻮع» :ﻛﻴﻔﻚ« ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺮض
» ،«EDUSPOTاﻟﻤﻘﺎم ﻓــﻲ ﻓﻨﺪق
اﻟﺠﻤﻴﺮا ﻣــﺆﺧــﺮا ،واﻟ ــﺬي ﻳﺴﻬﻢ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮع ،ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﻌﺮض ،أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮص اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :اﻧ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣ ـﻌ ـﺘ ــﺮف ﺑ ـﻬ ــﺎ دوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،وﺗ ـﻤ ـﻨــﺢ
ﻃـﻠـﺒـﺘـﻬــﺎ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﺑ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﻋـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﻮﺗــﺮ،
وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻷول
ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل إن اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮع

اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴــﺪﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ )ﻛ ـﻴ ـﻔــﻚ(،
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ NCUK
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  16ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى رﻓـ ـﻴ ــﻊ ،ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴــﺪﻳــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ» ،ﻟـﻜــﻦ
ﻫﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وأﻫﻢ
ﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ
أرﻗﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ«.

وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻮع ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن
»اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺣــﺮﻳ ـﺼــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
ا ﻟـﻌـﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ،ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ
ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ

اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﺨﺮ ﻛﻞ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـ ـ ــﺮح اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪﻋ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺪدة ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻓﺘﺢ آ ﻓــﺎق
ﺟــﺪﻳــﺪة أﻣ ــﺎم اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮاﻫ ـ ـﺒ ـ ــﻪ وﺻـ ـﻘـ ـﻠ ــﻪ
ﺑ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ،داﻋـ ـﻴ ــﺎ
اﻟﺸـﺒﺎب ﻟـﻀــﺮورة اﺳﺘﺜﻤﺎر أي
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﺸﺮﻗﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎت
اﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة اﻣ ــﺎﻣ ـﻬ ــﻢ،
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﻢ.

» «GUSTﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎراﺛﻮن اﻟﺨﻴﺮي ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎراﺛﻮن

ّ
ﻧﻈﻢ ﻧــﺎدي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
)  (GUSTا ﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎرا ﺛ ـ ـ ـ ــﻮن ا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮي
» ،«GUSTATHONاﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﺣـﻴــﺚ ﺑـ ــﺪأت اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ
واﻟﻨﺼﻒ ﺑﻤﺎراﺛﻮن اﻟﺴﻴﺪات ،ﺛﻢ أﻋﻘﺒﻪ
ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﺮﺟﺎل.
وأﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ــﺪوﻳ ـﻠ ــﺔ أن »اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي ﺣـ ــﺮص ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎراﺛ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮي ،واﻟـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
اﻟﺘﻲ ذﻟﻠﺖ وﺳﻬﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺎراﺛــﻮن اﻟـﺨـﻴــﺮي ،واﻟ ــﺬي ﻛﺎن

ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﻷﻃ ـﻔــﺎل،
واﻟﺘﺒﺮع ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ«.
وﺷﺪد اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﻮد ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ،
ً
ﻣــﻮﺟـﻬــﺎ ﺷـﻜــﺮه ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻟﻠﺮﻋﺎة
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وأﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي أﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎﻗــﺎت ،ﺣـﻴــﺚ ﻓ ــﺎز ﻓﻲ
ﻓﺌﺔ اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن –،18:52
وﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺴــﻼم – ،18:55ووﺳــﻢ
ﺑﺮﻳﺮي – ،19:04وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء :ﻃﻴﺒﺔ
اﻟ ـﻨ ــﻮري – ،21:19وأﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
– ،28:57وﻣﻨﺎر ﺟﺴﻢ –.29:00

٩

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﻣﻠﺼﻖ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻷرﺑﻌﺎء
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟـ 11ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻷﺑـﺤــﺎث ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺴﻴﻦ

اﻷﻧ ـﺼــﺎري ،وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،ﻓﻲ  9:30ﺻﺒﺎﺣﺎ.

زواﻳﺎ ورؤى
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دلبلا

•
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رﻳﺎح وأوﺗﺎد :اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وآﺧﺮﻳﻦ

ﺗﻌﺠﻞ ﺑﺒﻂء*

د .اﺑﺘﻬﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻴﻨﻮا

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮزر ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻋﻲ واﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻃﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎت واﻷﻛﺎذﻳﺐ وﺳﻴﻄﺮة ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻮزر ﺑﻌﺾ
ّ
اﻟﻜﺘﺎب ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻮاب.
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻮ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ )ﻣﺎدة  ،(١٢٣ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺘﺴﺎءل ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس :أﻳﻦ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ وﻛﺒﺎر
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ؟ وأﻳــﻦ دور اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪواوﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ؟ وأﻳﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮح
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﻒ وﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟
ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﻜﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ً
وأﺧﻴﺮا ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن؟ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺪاﻓﻌﻮن وﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺸﺮﺣﻮن ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻘﺮوض واﻷﻋﺪاد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﺾ وإﺣﻀﺎر وﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻧﺴﺒﺔ
ً
ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻨﻬﻢ؟ وﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﻳﺴﺠﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أم ﻻ؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺬﻛﺮون ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ،واﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻬﺒﺎت واﻟﻘﺮوض واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ
ً
ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﻮﻳﺖ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻹﺳﺎءة
اﻟﺬي ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد )إن وﺟﺪت ﻫﺪه اﻟﺠﻬﻮد( وﻛﻴﻒ ﻫﺮب اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن؟ وﻟﻤﺎذا
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﻬﺎرﺑﻴﻦ؟ وﻣﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ إن اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷرﻗــﺎم اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺸﺤﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺳﺒﺒﺖ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة
وﻻ ﻣﻬﺘﻤﺔ .إن اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ،واﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺼﺮاخ واﻟﻐﻀﺐ
واﻟﻤﺸﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻹرادة ،وﻣﺎ ﺗﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻷرﻗﺎم ووﻗﺎﺋﻊ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻻ
ً
ً
اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺮﻫﻴﺐ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷرﻗﺎم ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﻳﻈﻬﺮ ﺳﺘﺘﺮك اﻟﺒﺎﻟﻮن ﻳﻜﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺠﺮ وﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ردم اﻟﻔﺠﻮة ﻓــﻲ رواﺗ ــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﺗﺮﻛﺖ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺪﻳﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﻄﻴﺮ ،ﻓ ــﺎزدادت ﻧﻘﻤﺔ اﻟﻨﺎس واﺗﺴﻌﺖ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ وﺧﺮﻳﺠﺎت ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج وﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺻﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،واﻟﻘﺎدم أﻋﻈﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أو ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻷﺟﻴﺎل ﻟﺒﻼدﻧﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ
ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ.
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹﻋﻼم ﺗﺘﺮاﻛﻢ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻣﻊ
واﻷذﻫﺎن )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻛﺎذﺑﺔ( وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺷﻌﺒﻴﺔ ،وﻫﺬه ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺿﻐﻮط ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب
اﻟ ـﻘــﺮار ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ إﺻ ــﺪار اﻟـﻘــﺮار ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ إذا ﻟــﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ
ﻳﻔﻨﺪﻫﺎ وﻳﺼﺤﺤﻬﺎ.
ﻓﻤﺎذا ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ وﻣﺎذا ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮون وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي؟
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وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ
اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮل اﻟــﻮاﺳ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺨــﻼﺑــﺔ واﻟ ـﺨــﺮﻓــﺎن
اﻟﺼﺤﻴﺔ وأﺟﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻴ ــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨ ــﺪا ،وﺻ ـﻠ ـﺘ ـﻨــﺎ
ﺧـ ــﻼل اﻷﻳـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺤــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻗـﺼــﺔ
ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ .إرﻫﺎﺑﻲ
ﻣـﻌـﺘــﻮه ﻳﻔﺘﺢ ا ﻟـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ،ﻳﻜﺘﺐ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎرك ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،واﻷ ﻫــﻢ
ً
ﻳـﻜـﺘــﺐ ﺟـﻤـﻠــﺔ "اﻟــﻼﺟ ـﺌــﻮن ،أﻫ ــﻼ ﺑـﻜــﻢ ﻓﻲ
اﻟﺠﺤﻴﻢ" ،ﻟﺘﻘﻒ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم
وﺗﺘﺴﺎء ل :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﺤﻮل
إﻟﻰ وﺣﺶ ﻣﻔﺘﺮس؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺬوب ﻏﺮﻳﺰة
اﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء واﻟ ــﺮﻏـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣـﻔــﻆ
اﻟ ـﻨ ــﻮع وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻠــﺐ إﻧ ـﺴ ــﺎن ﻟـﻴـﻔـﺘــﺢ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻧ ـﻴــﺮان
ﺳــﻼﺣــﻪ وﻳــﺮدﻳ ـﻬــﻢ ﻗـﺘـﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺛ ــﻮان دون
اﻟـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑــﺎﻟــﻮﺟــﻮه اﻟـﻔــﺰﻋــﺔ أو اﻟـﺼــﺮﺧــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺮﺣﻤﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﻌﺒﺪي
اﻟﻬﺎدئ اﻟﺬي اﺻﻄﻒ ﻫﺆﻻء ﻓﻴﻪ؟
ﻫﻜﺬا ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،ﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﺿ ــﺪ ﻓ ـﺌــﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ،
ً
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻮن ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ،
وﻣﻦ أﻓﻮاه ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺰزت اﻷﺣﻘﺎد
وﻏ ـ ــﺬت اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف وأﺳـ ـﺴ ــﺖ ﻟ ـﺸ ـﻘــﺎق ﻻ
ﻳـﻤـﻜــﻦ ردﻣـ ــﻪ .ﺗـﻠــﻚ ﻫــﻲ ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻷﺣ ـﻘــﺎد
واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎوف واﻟ ـﺸ ـﻘ ــﺎﻗ ــﺎت ،ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ﻋـﻘــﻮد إن ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ إﻟــﻰ ﻗ ــﺮون ﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ
وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ إﻧـﻬــﺎﺋـﻬــﺎ ،وﻻ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻻ ﻷﻳــﺎم
ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻻ
إ ﻟــﻰ ﻣﺘﻬﻮر ﻋﻨﺼﺮي ﻛــﺎره ،ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻰ
ا ﻟ ـﻨــﺎس ﻟﻴﻘﻨﻌﻬﻢ أن ﻫ ــﺬه ا ﻟـﻔـﺌــﺔ ﺗﺘﻬﺪد

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ
ﺳ ــﻼﻣـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ،ﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺐ ﺧـ ـﻴ ــﺮاﺗـ ـﻬ ــﻢ ،ﺗ ـﺨ ــﺮب
ً
ً
وﺗﻜﺮارا ﻳـ ّ
ـﺪور ﻫﺬا
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﻣــﺮارا
اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻜﺎره ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﻌﺰز ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎوف اﻟﻨﺎس
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻳـﻘــﻮي ﻣــﺮﻛــﺰه ﻛـﻤــﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻬﻢ،
ﻳﻌﻴﺪ وﻳﺰﻳﺪ ،ﻳﻜﺮر وﻳــﺮدد ،ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﺎس ﻣﺨﺎوف ﻻ ﺗﻬﺪأ وﺣﺘﻰ
ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻘﺎد
ﻻ ﺗﻬﺪأ ،ﻟﻴﻘﺮر أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ
أن ﻳﻤﻸ ﺳﻼﺣﻪ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص وﻳﻔﺮﻏﻪ ﻓﻲ
ﺻﺪور "اﻷﺷﺮار" ﻟﻴﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻼده
ﻣﻨﻬﻢ .ﻫـﻜــﺬا ﻫــﻲ ﻛــﻞ ﻗﺼﺔ إرﻫ ــﺎب ،ﺗﺒﺪأ
ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ وﺗﺨﻮﻳﻒ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺒﺤﻮر ﻣﻦ
ً
اﻟﺪﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻌﺘﻮه ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
أﻧﻪ اﻟﻤﻨﻘﺬ اﻟﻌﺘﻴﺪ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻴﻨﻮا ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ً
ﺻـﻐــﺮ ،ﻻ ﺗﻌﻄﻮه اﺳـﻤــﺎ آﺧــﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪت
أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺣﺠﺠﻪ ﻗﻮﻳﺔ ،اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
ﻛ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﺔ ،ﻻ ﻳـﺠـﻤـﻠـﻬــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻄــﻖ وﻻ ﻳﻐﻴﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺣﺠﺔ .ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
رﺋﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻳﻐﻠﻲ ﺑﺄﺣﻘﺎد
ً
وﻋﻨﺼﺮﻳﺎت ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺳﺎﺑﻘﺎ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮؤ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر اﻟﻔﺎﺣﺶ
ﻓ ــﻲ ﻳ ـ ــﻮم .إﻻ أن اﻟ ـﺤ ـﻘــﺪ ﻳ ـﺠــﺮ اﻷﺣـ ـﻘ ــﺎد،
واﻟ ـﻜــﺮاﻫ ـﻴــﺔ ﻣـﻌــﺪﻳــﺔ ﺧــﺎرﻗــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ،ﻻ
ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻻ ﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ ،إﻻ ﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮر ﺧ ــﻮف
ﺻﻐﻴﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﻬﺸﻴﻢ .ﻣﻦ ﻳﺼﺪق أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ
ﺳـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﺮاع ﻓ ــﻲ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
"دوﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق" أن ﺗﻌﻮد ﺣﺮﻛﺔ
"ﺳـﻴــﺎدة اﻟﺒﻴﺾ" وأن ُﻳﺒﻨﻰ ﺟــﺪار ﻋــﺎزل
ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ اﻟﺘﻲ
ﻧﻬﺒﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺿﺨﻤﺔ
ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ،وأن ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺨﺮوج

اﻟﺘﻮق إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ...
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ
د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

ً
ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ وﻣﺴﺎواﺗﻬﻦ؟
ﻣﻦ ﻳﺼﺪق أن ﻋﻤﻞ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻳﻨﻬﻴﻪ
ﻓﻲ أﻳﺎم ﺧﻄﺎب ﻛﺎره أرﻋﻦ؟
اﻟـ ـﻜ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﻋ ـﻘ ــﻞ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻴ ـﻨــﺎن
ﺑـﺸـﻌـﺘــﺎن ﻻ ﺗ ــﺮﻳ ــﺎن ﺳ ــﻮى اﻟ ـﺴ ــﻮء ،وﻟـﻬــﺎ
أذﻧـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺸ ــﻮﻫ ـﺘ ــﺎن ﻻ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻌ ــﺎن ﺳ ــﻮى
ﻗ ـﺒ ـﻴــﺢ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻼم ،وﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﺴ ــﺎن ﻻ ﻳـﺨـﺘـﻠــﻒ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪﻗ ـﻴــﺔ ،ﺳـﻴـﻘـﺘــﻞ وﻟ ــﻮ ﺑ ـﻌــﺪ ﺣـﻴــﻦ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻴﻨﻮا ﺑـﺨـﻄــﺎب ا ﻟـﻜــﺮا ﻫـﻴــﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﺻـﻐــﺮ ،ﻓــﺄﺛــﺮه ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳــﺄﺗــﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ
ﻏ ــﺮة ،ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺊ ،وﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺪر ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻊ وﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎن ﻏﻴﺮ ﻣـﺘــﻮﻗــﻊ .ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻧـﻴــﻮز ﻳـﻠـﻨــﺪا اﻟﺒﺸﻌﺔ أ ﺗ ــﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻘﺪة ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ،إﻻ أن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت
واﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﺧـ ـﺘ ــﻼﻓ ــﺎت اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﺷـﻜـﻠــﺖ
ً
ﻣ ـﺼــﺪا وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ رﻏ ــﻢ ﺑﻌﺾ
ﺣـ ــﺎﻻت اﻹﻳـ ـ ــﺬاء اﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳـﻌــﺎﻧــﻮﻧـﻬــﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ات ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة.
اﻟﺤﺎل ﺗﻐﻴﺮت ﻣﻨﺬ أن أﻣﺴﻚ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺰﻣﺎم
اﻷﻣﻮر ،ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﺟﺬوة ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎوف واﻟـﻜــﺮاﻫـﻴــﺎت ،ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت إﻟﻰ ﻋﻨﻒ واﻟﺬي
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻢ
ً
ً
ﻳــﺄﺧــﺬ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﺒﺸﻊ زﻣـﻨــﺎ ﻃــﻮﻳــﻼ،
ﻣـﺠــﺮد ﺳ ـﻨــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ دﻫـ ــﻮرت اﻟﻨﻔﻮس
واﻷﺣـ ـ ــﻮال وأوﺻـﻠـﺘـﻨــﺎ إﻟ ــﻰ ﺑـﺤــﺮ اﻟــﺪﻣــﺎء
ﻫﺬا .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻴﻨﻮا ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ً
ﺻﻐﺮ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻴﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﻫﻴﻨﺎ ،ﻛﻞ
ﺧﻄﺎب ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺳﻴﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣــﻮت ﻣــﺎ ،ﻣــﻮت اﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻣــﻮت اﻷﺧــﻼق،
ﻣﻮت اﻟﺒﺸﺮ.
رﺣﻢ اﻟﻠﻪ ﺷﻬﺪاء اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ اﻷﺑــﺮار،
وأﺳﻜﻨﻬﻢ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ.

ﺗﻤﺎﻳﻠﺖ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺳﻮى اﻟﺠﺮي ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ﺳﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ
اﻟــﺬي رددوا ﻋﻠﻴﻪ إن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم ﻫﻮ"ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ" ،ﻓﺼﺪق أﻧﻬﺎ
وﺳﻴﻠﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم وﻧﺴﻲ ﻣﺜﻠﻨﺎ اﻟﻤﻜﺮر "ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻧﻲ
اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻨﺪاﻣﺔ".
ﻛﻠﻬﻢ ﻳـﺠــﺮون ﺟــﺮي اﻟــﻮﺣــﻮش ،ﺣﺘﻰ وﺟـﺒــﺎت اﻟﻄﻌﺎم أﺻﺒﺤﺖ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺣﺘﻰ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ" اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،أن ﺗﻜﻮن ﻋﺼﺮﻳﺎ
ً
إذا ﻫﻮ أن ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ.
ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ واﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة "ﺗﻌﺠﻞ ﺑﺒﻂء"،
ً
أﻋﺠﺒﺘﻬﺎ ﺟﺪا ،ﺻﺎرت ﻫﻲ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أن ﺗﺘﻌﺠﻞ وﻟﻜﻦ
ﱞ
ﺑﺒﻂء ،ﻛﻞ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاه أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ أو ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رﻏﺒﺎﺗﻪ.
ﻳﺴﺮﻋﻮن وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ،
وﻛﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻨﻘﺬون اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ،
ً
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺪﺳﻮا أﻣﻮاﻻ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻌﻤﻠﻮن ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻳﺠﺮون ﺧﻠﻒ
اﻷﺻﻔﺎر اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪوﻧﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻌﺎدة وراﺣﺔ ﻻ
ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻮدون إﻟﻰ رﺑﻬﻢ وﻳﻄﻠﺒﻮن أن
ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻷزﻣﺔ ،وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﺤﻈﺎت ﻟﻴﻌﻮدوا
إﻟﻰ اﻟﺠﺮي ﺳﺮﻳﻌﺎ.
ﺗﻌﺪو اﻷﻳﺎم ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻷﺟﻨﺪات ،ﻣﺎ إن
ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،ﻣﺎ إن ﻳﺤﻞ
رﻣﻀﺎن ﺑﻤﺴﻠﺴﻼﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺮر اﻹﻋﻼم :ﻋﺎد اﻟﻤﻤﺜﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ أو أﻧﻔﺴﻬﻦ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮﺳﻢ رﻣﻀﺎن
ً
ً
اﻟﻘﺎدم ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ أو ردﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻼت ،وﻻ أﺣﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺒﺐ "ﻓﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ؟".
ﺗﺼﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ،ﺗﺘﻮاﻋﺪون
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎء ،ﺗﻤﻀﻲ اﻷﺷﻬﺮ ﺑﺄﻳﺎﻣﻬﺎ وﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ
وﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ،ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺷﺎرع ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﺮاﻛﻀﻴﻦ
ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ،ﻓﺘﺘﺤﻮل اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻺﺣﺮاج.
ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺰﻳﺎرة وﻻ ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻘﻬﻮة ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ،واﻟﻤﻌﺎرف
ﻳﺮددون ﺟﻤﻴﻌﺎ "آه ﻛﻢ ﺗﻤﻀﻲ اﻷﻳﺎم ﺳﺮﻳﻌﺎ" ،وﺗﺮدد أﻧﺖ ﻛﻢ ﻧﺤﻦ ﻻ
ً
ﻧﺪرك ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻮد أﺑﺪا ،ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎء ،ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺮ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺤﻴﺎة ،ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻜﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻫﺪف ﺧﻠﻔﻬﺎ أو ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎدرة ﺟﺪا.
ﻳﺘﻮاﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ ﺳﺄزورك ﻓﻠﻢ ﻧﻠﺘﻖ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ً
واﻟﺴﻨﻮن ﻣﻀﺖ واﻟﺸﻌﺮ ﺷﺎب ﻛﺜﻴﺮا وﺣﻞ اﻟﺴﻜﺮي واﻟﻀﻐﻂ ﻟﻴﻨﻬﺶ
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺤﻲ ،ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺘﻼﻃﻤﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬاك اﻟﺸﻌﺎر ﻧﻔﺴﻪ "ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ" ،وزﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺴﻤﺮ وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
ﻓﻲ ﺣﻀﻦ اﻟﻤﻮدة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑـ"اﻟﻔﻴﺲ ﺗﺎﻳﻢ" أو ﻳﺘﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺑﻔﻀﻮل
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﻨﺎﺑﺸﺎت" ،وإذا ﻛﺎن وﻻ ﺑﺪ ﻓﺄﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ وأﺳﻬﻠﻬﺎ
ﻫﻲ "اﻟﻮاﺗﺴﺎب" أﻣﺎ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻬﻮ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻋﻠﻰ
"ﻓﻴﺴﺒﻮك" .ﻫﺬه ﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺟﻠﻮس اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺤﺘﺴﻮن اﻟﺸﺎي
اﻟﻤﺴﻜﺮ "اﻟﺴﻨﺠﻴﻦ" ﺣﻴﺚ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻀﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻫﻢ ﻣﻠﻮك
اﻟﻠﺤﻈﺔ وﺳﻼﻃﻴﻨﻬﺎ.
ﻻ ﺷﻲء ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ ،ﻓﺪفء
اﻟﻘﻠﻮب ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺗﺘﺬﻛﺮ ذاك اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺎﻷﺳﻮد
واﻷﺑﻴﺾ وﺣﺴﻴﻦ رﻳﺎض ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ اﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة ،أي ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﻬﻰ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻠﻖ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وأﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻌﺒﺔ
"اﻟﻄﺎوﻟﺔ" ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺘﺼﺮ ،وﻳﻌﻠﻮ ﺻﺮاﺧﻬﻢ وﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻣﺮاﻫﻘﻮن ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻧﺸﻮة.
ﺗﻌﺮف أن اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ،ﻳﺪرك ﻫﻢ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﺜﻮن
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻬﻢ ،ﻳﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻘﺸﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻣﻈﻬﺮ وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﺶ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻛﻤﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎة.
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ً ً
اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻄﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﻮﻟﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎرﻳﺎ ﺣﺮا
ً
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد ،ﻳﻨﺸﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻳﺘﻮق إﻟﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺮة أوﻻ ﺛﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ واﻟﺪوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺗﺤﻴﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺤﺮ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻼل
واﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن أﻗﻮى ﻣﻦ
ﻇﺮوﻓﻪ وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﺗﺤﺪت اﻹرادات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إرادة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪه اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
وﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ،
وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮِ ،
ﺗﻨﺸﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــﻼح ،ﻓﻲ اﻟﺴﻮدانِ ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺮم ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﺨﺮوج واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ً
ً
ً
وإن ﻇﻠﻢ وﻋﺎث ﻓﺴﺎدا ،إﻳﺜﺎرا ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ،وﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻔﺘﻦ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺴﻴﺮات
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻷوروﺑﻴﺔ ،ووﺻﻤﺖ ﺑﺄوﺻﺎف ﺳﻠﺒﻴﺔ :إﺛﺎرة
اﻟﺸﻐﺐ ،ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق ،ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ،اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،زﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ،إﺛﺎرة اﻟﻔﺰع ،ﺗﻌﺮﻳﺾ
ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،إﺷﻌﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎوﻳﺎت وإﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻟﻜﻦ ﺛﺒﺖ اﻟﻴﻮم أن اﻟﻌﺮب ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ
دروس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮات ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ أي ﻋﻨﻒ أو ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ً
اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻴﺚ ﻓﺴﺎدا ﻋﺮﻳﻀﺎ ،وﺗﻨﻬﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
ً
وﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻟﻘﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻵﻳﺔ.
ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ اﻟﻤﻤﺘﻊ "اﻟـﻌـﻴــﻦ ﺑـﺼـﻴــﺮة… ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ:
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﺮوت  ،2011ﻳﻨﻌﻰ
اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري ،ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺤﺎج ﺟﺎراﻟﻠﻪ
ً
ً
ﻋﻤﺮ ،اﻟــﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺻــﻼح ،وﻗﺘﻞ ﻏــﺪرا ،ﺣﻀﺮ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﻨﻮي ) (11ﻟﻤﺸﺮوع دراﺳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
"اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" أﻛﺴﻔﻮرد 2001 ،ﻃﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت
ﺗﺸﻜﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي :ﻫﻞ
ﺻﺎرت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ؟! ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻷن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
واﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻧـﺤــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إن اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أن اﻟﻨﺎس ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺿﺪ ﻛﺘﺎب ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﺘﺼﺪى ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ؟!
ً
ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺋﺴﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ ﺣﺼﻮل
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﻐﻴﺮت ،ودﻫﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو ﻣﻜﺮه ﻳﺴﺮي ،رﻏﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﱠ ﱠ ﱠ َ
ً
اﻷﻣﻞُ ْ ،ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "اﻟﻠﻪِ ِإن اﻟﻠ َﻪ ﻻ
ﻟﻴﺒﻌﺚ
وﻳﺤﺪث َ
َ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮَ ،
َ
ﱠ
ُﻳﻐ ﱢﻴ ُﺮ َﻣﺎ ِﺑﻘ ْﻮ ٍم َﺣﺘﻰ ُﻳﻐ ﱢﻴ ُﺮوا َﻣﺎ ِﺑﺄﻧﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ" ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذي ﺿﻤﻴﺮ ﺣﺮ ،ﻣﺤﺐ
ﻟﻮﻃﻨﻪ ،ﺗﻮاق ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﺻﻼح ،أﻻ ﻳﻴﺄس ،وﻻ ﻳﻐﺘﺮ ﺑﻈﻮاﻫﺮ
اﻷﻣــﻮر ،ﻓﺎﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻪ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻪ ،ﻟﻮ ﻋﺎش اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﺟﺎراﻟﻠﻪ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻟــﺮأى أن اﻟﺸﻌﻮب وﻋﺖ وارﺗﻘﺖ ،وأن
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻮاﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻟﻦ ﺗﻘﺎﻳﺾ ﺑﻬﺎ أي ﻣﻄﻠﺐ آﺧﺮ ،وﻫﻲ وإن
ً
ً
اﺳﺘﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺰﻟﺰل اﻷرض ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻﻼح،
إن إرادة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮة ﻻ ﺗﻘﻬﺮ.
ً
ﺗﻌﻤﺪت ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 18ﻋﺎﻣﺎ ،ﻷﻗﻮل
ﻟﺮواد اﻹﺻﻼح اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) (1979وﻟﺪﻋﺎة اﻟﺤﺮﻳﺔ،
وﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ ،إن ﻛﻠﻤﺎﺗﻜﻢ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺮﺧﺔ ﻓﻲ واد ،وﻟﻢ
ﺗﺬﻫﺐ ﺳﺪى ،ﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﻧﻔﻮس وﺿﻤﺎﺋﺮ واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺴﻴﺮة واﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة،
ﱠ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أو اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ َ"واﻟﻠ ُﻪ
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
َ ٌ ََ َْ ََ ﱠ َْ ََ ﱠ َ َ َ
ﺎس ﻻ َﻳ ْﻌﻠ ُﻤﻮن".
اﻟﻨ
ﺮ
ﺜ
ﻛ
أ
ﻦ
ﻏ ِﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﻣ ِﺮ ِه وﻟ ِﻜ
ِ
ً
ﺧـﺘــﺎﻣــﺎ :إذا رﺻــﺪﻧــﺎ اﺗـﺠــﺎﻫــﺎت اﻟ ــﺮأي اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﺗـﺠــﺎه ﻗﻀﻴﺔ
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑ ــﺪءا ﻣﻦ أول اﺳﺘﻄﻼع ﻣﻴﺪاﻧﻲ أﺟ ــﺮاه ﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺷﻤﻠﺖ  10أﻗﻄﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ،و 8آﻻف ﻣﻮاﻃﻦ ،ﻧﺠﺪ أن
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ  4ﻋﻘﻮد ،أﺻﺒﺢ
ً
ً
ً
اﻟﻴﻮم ﻣﻄﻠﺒﺎ أوﻟﻴﺎ ﻣﻠﺤﺎ ،وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ.

* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﺣﺴﻴﻦ إﻳﺒﺶ*

اﻟﻬﺰات اﻻرﺗﺪادﻳﺔ ﻟﺴﻘﻮط ﺣﻠﺐ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺰﻋﺰع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻲ
ُ
اﻟﻌﺮاق ،ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي،
واﻟﻘﻮة اﻟﻠﻴﻨﺔً ،وإﻋﺎدة دﻣﺞ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

اﻻﻧﺘﺼﺎر
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ
ﺣﻠﺐ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم
اﻟﻌﺮب
واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
رﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮة

ً
ً
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪﻻ ﻣﺴﺘﻤﺮا  ،ﻣﻊ أن
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺪل ﻗﻠﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑــﺎرزا  ،إذ ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻧﻤﺎط
ً
ً
اﻟﻜﺒﻴﺮة دو ﻣــﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إ ﻋــﺎدة ﺿﺒﻂ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺔ ﺗـﺸـﻤــﻞ ﺗ ـﺒ ــﺪﻻت ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ ﻣـﺘـﺤـﻔـﻈــﺔ،
ً
ً
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻳﻌﻴﺪ
ﻓﺠﺄة ﺧﻠﻂ اﻷوراق ﺑﺄﻛﻠﻤﻬﺎ.
ً
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت واﺿﺤﺎ ،
ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ات اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدي ﻣ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ أو ﻏ ــﺰو
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻟ ـﻌــﺮاق ﻋ ــﺎم  ،2033وﻟـﻜــﻦ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻻت أ ﺧــﺮى ،ﻻ ﺗﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺣﻴﻦ.
ّ
ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻘﻮط ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻴﻬﺎ
ا ﻟ ـﺜــﻮار ﺑـﻴــﺪ ﻗ ــﻮات ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺎم ﻓــﻲ ﺳــﻮر ﻳــﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  2016اﻟﻤﺜﺎل اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷو ﺳ ــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻫ ـﺘ ــﺰاز ﺳـﻴــﺎ ﺳــﻲ ﺧـﻔـﻴــﻒ أدى ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻋﺪد
ﻣــﻦ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ ،أدرك ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴــﻦ أن
ﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وأ ﺷــﺎرت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ا ﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷ ﺳــﺪ
وداﻋﻤﻮه اﻟﺮوس واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن وﺣﺰب اﻟﻠﻪ.
ً
ﻟﻜﻦ اﻟﻬﺰات اﻻرﺗﺪادﻳﺔ ﺟﺎء ت ﻗﻮﻳﺔ ﺟــﺪا  ،ﺣﺘﻰ
ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻴﻮم ﺑﺪء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻦ دون اﻟﻘﻮل" :ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺣﻠﺐ."...
وﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻟﺘﺒﺪل
اﻟﺠﺬري اﻟﺬي ﺷﻬﺪه دور ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ً
ﻛــﺎﻧــﺖ أﻧ ـﻘــﺮة ﻗــﺪ اﺑـﺘـﻌــﺪت أﺳــﺎﺳــﺎ ﻋــﻦ اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ
ّ
ﺑ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﻓ ــﻲ دﻣ ـﺸ ــﻖ وﺑـ ـ ــﺪأت ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺣﻠﺐ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻮدة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺘﺒﺪل ﻫﺬا
ً
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ .
ﻣــﺎ ﻋ ــﺎدت أﻧ ـﻘــﺮة ﻣـﻨــﺬ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺤـﻴــﻦ ﺗ ــﺮى ﻃـﻬــﺮان
ً
ً
ﺧﺼﻤﺎ ر ﺋـﻴـﺴــﺎ  ،ﺑــﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ
ً
ً
ﻋﻦ إ ﻳــﺮان )و ﻋــﻦ روﺳﻴﺎ أﻳﻀﺎ ( ﻟﺘﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ
ً
ﺿﺮورﻳﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻸوﺿﺎع
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع.
ّ
وﺳﺮع ﺑﺮوز ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻘﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻋﺰز ﻫﺬا
وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺨﺎص،
وﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم ،2017
ا ﺗـﻀــﺢ أن ﻣـﺤــﻮر أ ﻧـﻘــﺮة-ا ﻟــﺪو ﺣــﺔ ﻛــﺎن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ً
ﻛﺘﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛــﺎ ﻟـﺜــﺔ ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ
ﻹﻳﺮان واﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
ً
ّ
ّ
ﺗﺤﻮل ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل
إذا ،ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻠﺐ ﻧﻘﻄﺔ
ا ﻟـﺸــﺮق اﻷو ﺳ ــﻂ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ إ ﻟــﻰ ﺛﻼﺛﻴﺔ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻪ
ﻛﺎﻣﻞ ،وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﻄﻨﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق.
وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ

اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ا ﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎه ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻘﻴﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺘﻬﺎ وﻋﺎدت
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ أوﺳﻊ.
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻋـﻤـﻠــﺖ اﻷﻃ ــﺮاف
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺼــﺮة ،روﺳـﻴــﺎ وإﻳ ــﺮان وأﻧ ـﻘــﺮة ،ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣــﺆ ﺗـﻤــﺮات اﻷ ﺳـﺘــﺎ ﻧــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻔــﺎوض ﺑـﺸــﺄن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻛ ــﻲ ﺗ ـ ّ
ـﺮﺳ ــﺦ ﻣ ـﻜــﺎﺳ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ أﻧ ـﻘــﺮة
ً
وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون.
وﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻊ دﺧ ــﻮل ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑ ـﺜ ـﺒــﺎت أﻛ ـﺒــﺮ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
ً
ﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﺤــﺮب ،ﻳـﻈـﻬــﺮ ﺟـﻠـﻴــﺎ أن ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ وروﺳ ـﻴــﺎ
ﺗﺘﺴﺎءﻻن ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻤﻮﺣﺎت إ ﻳــﺮان اﻷوﺳﻊ
ً
ﻧ ـﻄــﺎﻗــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺒــﺪأ ﺑـﺘـﻘــﻮﻳــﺾ أﻫــﺪاﻓـﻬـﻤــﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ اﻷﺿـ ـﻴ ــﻖ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ ،أو
ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺤﺪث ذﻟﻚ؟
ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ
ﻟﺴﻘﻮط ﺣﻠﺐ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب ،ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ،
إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺠ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ
اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﻟ ــﺬي ﺣـﻘــﻖ اﻟـﻨـﺼــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎم
اﻷول.
ً
ً
ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ذ ﻟ ــﻚ ،أدت ﺣـﻠــﺐ دورا ﺣــﺎ ﺳـﻤــﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرب وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ إﻳﺮان.
ﻗ ـﺒــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ ،اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ إﻳ ــﺮان
ً
ً
ً
ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮا ﻧـ ـ ــﻮوﻳـ ـ ــﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ رﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ـﻌ ــﺮب
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻳﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﺰع اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺑـﺴـﻄـﻬــﺎ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺘـﻬــﺎ ،ودﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻏـﻴــﺮ
اﻟﺪول ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
ﻟﻜﻦ ﺳﻘﻮط ﺣﻠﺐ أر ﻏــﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻠـ ّـﺤــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺮ ذاﺗ ــﻪ ﻣﻊ
اﻗﺘﺮاب اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﻘﻠﻖ ﻣــﻦ ﺣــﺪود ﻫــﺎ ،ﺳﻌﻲ إ ﻳــﺮان إ ﻟــﻰ إﺛﺒﺎت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻘﻮة ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ
ّ
وﺗﺤﻮل ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺷﺒﻪ
ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺔ ﻹﻳـ ـ ــﺮان ﻓــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ً
إذا  ،ﺳ ــﺎ ﻫ ــﻢ اﻻ ﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر اﻹ ﻳ ــﺮا ﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻠــﺐ ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺐ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺨـﺼــﻮم اﻟ ـﻌــﺮب واﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻴــﻦ،
رﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻻ ﺷــﻚ أن ﻫــﺬا ﻻ ﻳـﺨــﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻃﻬﺮان.
ﺑ ـﻤــﺎ أن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻐــﺬى ﻋـﻠــﻰ
ّ
ا ﻟـﺤــﺮوب ،وا ﻟـﻔــﻮ ﺿــﻰ ،وﻓﺸﻞ ا ﻟ ــﺪول ،ﺷﻜﻞ ﺳﻘﻮط
ً
ً
ﺣـﻠــﺐ ﺧ ـﺒــﺮا ﺳـﻴـﺌــﺎ ﺑــﺎ ﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إ ﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ "دا ﻋ ــﺶ"
ﻋـﻠــﻰ اﻷ ﻣ ــﺪ ا ﻟـﻘـﺼـﻴــﺮ ،ﻓـﻘــﺪ أ ﻃ ــﺎح ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷ ﺧـﻴــﺮة
ّ
أﻣﺎم اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ
"ﺧﻼﻓﺘﻪ" اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ.
ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ أن اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻠ ــﺐ أﺗ ــﺎح

ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﻟـﻘــﺎ ﻋــﺪة اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ أﺟ ـ ــﺰاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗـﻔــﻮق ﻣــﺎ ﺣﻈﻲ ﺑــﻪ ﻓــﻲ أي ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﻻ أن ﻫــﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ َ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ً
أن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﺳـ ُـﻴــﺮﻏــﻢ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻣـ ــﺪ اﻟ ـﻄــﻮﻳــﻞ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓــﻲ
ﺣـﻜــﻢ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺑـﺴــﻼم وﻫ ــﺪوء ،وإذا ﻋـﺠــﺰ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ
وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
داﻋﺶ ،ﺑﻘﻮة وﺷﺮاﺳﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻃﻠﻖ ﺳﻘﻮط ﺣﻠﺐ ،ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ
إ ﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
ا ﻟـﻌــﺮ ﺑـﻴــﺔ ا ﻟـﻤـﺘــﻮا ﺻـﻠــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ إ ﻟــﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗـﺠـﻠــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟـﺠـﻬــﻮد
ً
أﺧﻴﺮا ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ.
ُ
ﻋـﻠــﻰ ﻏ ــﺮار ﻣ ــﺎ ﺷ ـﻬــﺪﻧــﺎه ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ،ﺳــﺘـﻀـﻄــﺮ
ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم إﻟ ــﻰ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻘــﺮب اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ،واﻟ ـﻘــﻮة اﻟﻠﻴﻨﺔ،
ً
وإﻋﺎدة دﻣﺞ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻛﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻫــﺬه ﺳــﻮى ﻋــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺘﻲ أﻓﻀﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﻠﺐ أو ّ
ﺳﺮ ﻋﻬﺎ ﺑﻘﻮة،
ّ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻮط ﺷﻜﻞ
ﺑ ـﻤــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺗ ـﺤــﻮل ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ أﻛ ـﻴــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
* »ذي ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل«

ﺳﻘﻮط ﺣﻠﺐ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2016ﺑﻴﺪ ﻗﻮات ﺣﻠﻴﻔﺔ
ّ
ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷﺧﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ
اﻫﺘﺰاز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻔﻴﻒ
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اقتصاد

ً
مصارف عديدة تواجه تحديا في تكويت
 %70من اإلدارات العليا
●

محمد اإلتربي

قالت مصادر مصرفية لـ "الجريدة" إن العديد من البنوك تواجه
تحديا كبيرا في ملف االلتزام بجدول زمني لتكويت نحو  %70من
المناصب التنفيذية ،مشيرة إلى ان هناك ندرة حقيقية في الكفاءات
التشغيلية.
وأوضحت المصادر أن بعض القيادات تتطلب فترة زمنية للتأهيل
والــوصــول التدريجي في اإلطــار الطبيعي لها ،الفتة الــى ان البنوك
عموما تقوم بعملية تصعيد للكفاءات التي تستحق فعال الوصول الى
المناصب العليا بناء على األداء والكفاءة والقدرات الفنية.
وأض ــاف ــت ان بـنــوكــا تـخـشــى م ــن ان ت ـقــوم تـحــت الـضـغــط بــوضــع
قيادات شكال فقط ،في حين ان مصلحة القطاع ان تكون القيادة شكال
ً
ومضمونا ،مؤكدة أن القطاع يشهد عموما التزاما بالنسب في اجمالي
العمالة يتراوح بين  64و.%70
وذك ــرت أنــه على سبيل المثال توجد بعض الـقـيــادات فــي ادارات

تنفيذية في بعض البنوك لديها خبرات تزيد على  25و 30عاما ،اال
انها تفضل ان تبقى في مرتبة قيادية مساندة ،وبعض القيادات رفضت
تولي منصب رئيس المدير العام وفضلت منصب نائب الرئيس.
ووفقا للمصادر فــإن بعض البنوك ستعرض وجهة نظرها على
الـبـنــك الـمــركــزي او الــدفــع فــي نــاحـيــة تبني رأي مــوحــد ،عـبــر اتـحــاد
المصارف لرفع وجهة النظر المدعمة بالواقع المصرفي.
وأشارت إلى ان السوق محدود والبنوك تستقطب بعض الكفاءات
من بينها ومن داخل السوق ،مضيفة أن األمر ليس مستحيال اال أنه
يحتاج إلى وقت زمني مناسب ،لحين التأهيل والمضي في االتجاه
بما يحقق مطالب الجهات الرقابية وأهداف القطاع والبنوك التنافسية
والمحافظة على عملية النقل ،لتكون بمرونة ومن دون الوقوع تحت
ضغوط.
ورأى مصرفي أنه يجب ان تكون العملية في اطار متدرج وبين كل
مرحلة ومرحلة فترة زمنية ،مشيرا الى ان مطلب القطاع هو التدرج
كاف وليس االعتراض.
والحصول على وقت ٍ

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٧٤

٥.٣٥٠

٤.٧٤١

2.٤٧٠ 2.٨٩٩ 3.٢٨٤

«البترول الوطنية» :وحدة تفحيم جديدة

ً
بسعة  37ألف برميل يوميا في إطار «الوقود البيئي»
●

أشرف عجمي

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــدر نفطي أن
شــركــة الـبـتــرول الــوطـنـيــة تستعد إلضــافــة
ً
وحدة تفحيم بسعة  37ألف برميل يوميا
خالل الربع الثالث من العام الحالي وذلك
كجزء من مشروع الوقود البيئي النظيف.
ً
وأوضح المصدر ،أن الشركة تمتلك حاليا
وحدتين متطابقتين من وحــدات التفحيم
في ميناء عبدالله بسعة تصل إلى  40ألف
ً
برميل يوميا في المستقبل.
وأض ـ ــاف أن وحـ ــدة الـتـفـحـيــم تـفـيــد في
إت ـم ــام عـمـلـيــة الـتـكـسـيــر الـ ـح ــراري لـلـمــواد
الهيدروكربونية ،بغية تحويل المنتجات
ذات القيمة األقل إلى ذات قيمة أعلى.

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أك ــد ال ـم ـصــدر أن مـصـفــاة
ً
األحمدي تسلمت أخيرا وحدة إنتاج مياه
ال ـت ـبــريــد ووحـ ـ ــدة إنـ ـت ــاج ال ـب ـخ ــار وبـعــض
ال ــوح ــدات ال ـم ـســانــدة ف ــي م ـش ــروع الــوقــود
البيئي.
وأوض ــح أن تـلــك ال ــوح ــدات تـعــد الـبــدايــة
األساسية للخطوات العملية لبدء تشغيل
ً
مشروع الوقود البيئي ،مبينا أن وحدة مياه
التبريد تضم  7مضخات كل منها بطاقة
إنتاجية  9400متر مكعب في الساعة ،وهي
ً
ً
أولى الوحدات التي تعتبر جزءا أساسيا في
العمليات التصنيعية والتحويلية ،كذلك
نظم اإلطفاء.
ً ّ
ووفق المصدر ،فقد تم أيضا تسلم وحدة
ً
إنـتــاج الـبـخــار بطاقة قــدرهــا  345طـنــا في

الساعة تدخل في أساس عمليات التكرير
ً
أيـضــا ،وللمساعدة كذلك فــي فصل بعض
المنتجات.
وأشار إلى أنه سيتم خالل األيام القليلة
ّ
المقبلة تـســلــم بــاقــي ال ــوح ــدات الـمـســانــدة
ً
كــوحــدة إن ـتــاج الـنـتــروجـيــن ،الف ـتــا إل ــى أن
فرق العمل التي تعمل في المصفاة قادرة
بفضل التدريب العالي على التغلب على
الـصـعــوبــات وال ـت ـحــديــات ال ـتــي قــد تــواجــه
عمليات التشغيل الخاصة بمشروع الوقود
ً
البيئي ،فضال عن االلتزام بكل معايير األمن
ً
وال ـســامــة مــن أج ــل تشغيل آم ــن ،متوقعا
ظ ـهــور ال ـم ـشــروع إل ــى ال ـن ــور أواخـ ــر الـعــام
الحالي أو مطلع العام المقبل.

مكاسب جديدة لمؤشري البورصة العام واألول
السيولة  32مليون دينار ...وعمليات الشراء في بداية الجلسة ...وجني األرباح في النهاية
علي العنزي

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى تـ ـب ــاي ــن فــي
تعامالت جلسة أمــس ،إذ ارتفع مؤشر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.07ف ــي المئة
تعادل  3.94نقاط ليقفل على مستوى
 5350.75نقطة وسط سيولة بلغت 32.1
مـلـيــون ديـنــار وبكمية أسـهــم مـتــداولــة
بلغت  161.7مليون سهم نفذت 4996
صفقة.
كذلك ربح مؤشر السوق األول بنسبة
 0.13فــي الـمـئــة هــي  7.27نـقــاط ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5674.3نـقـطــة بسيولة
بلغت  27.2مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  77.3مليون سهم نفذت
عبر  2283صفقة ،بينما انخفض مؤشر
السوق الرئيسي بنسبة  0.06في المئة
تساوي  2.94نقطة ليقفل على مستوى
 4741.65ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة ب ـل ـغــت 4.8
ماليين ديـنــار وبكمية أسهم متداولة

بلغت  84.4مليون سهم نفذت من خالل
 2713صفقة.

تباين أداء الجلسة
سـجـلــت ت ـعــامــات بــورصــة الـكــويــت
بعد المرحلة الثالثة من دخول سيولة
فوتسي راســل يــوم الخميس الماضي
ً
أداء مـخـتـلـطــا ،إذ ب ــدأت الـجـلـســة على
ارتفاع ومكاسب لمعظم األسهم القيادية
واصلت االرتفاع وربحت معظمها حتى

فــي أداء مــؤشــرات أس ــواق دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وكـ ـ ــان االرتـ ـف ــاع
ً
م ـح ــدودا فــي مــؤش ــرات الـكــويــت ودبــي
وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،فـ ــي ح ـ ـيـ ــن مـ ــالـ ــت بـقـيــة
المؤشرات إلى التراجع على الرغم من
حالة أسعار النفط التي تبدو في أفضل
حاالتها في هذه الفترة.

قبيل نهاية الجلسة ،إذ بــدأت عمليات
جني أرباح تركزت على األسهم الرابحة
ً
خــال الفترة الماضية خصوصا لكن
لم تفقد مؤشرات البورصة "الرئيسي"،
"األول" و"الـعــام" اللون األخضر ،بينما
تراجع مؤشر السوق الرئيسي لتنتهي
الجلسة على إيجابية وسيولة كبيرة
مقارنة مع معدالت السيولة خالل هذا
الشهر إذا ما استثنينا سيولة جلسة
يوم الخميس الماضي.
على الـطــرف اآلخ ــر ،استمر التباين

أداء القطاعات
ت ـب ــاي ــن أداء ال ـق ـط ــاع ــات أمـ ـ ــس ،إذ

ارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات خ ـم ـســة ق ـطــاعــات
هي خدمات مالية بـ  6.8نقاط ومواد
أساسية بـ  4.6نقاط وبنوك وعقار بـ
 2.4نقطة لـكــل منهما وتــأمـيــن ب ـ 1.3
نـقـطــة ،فــي حـيــن انـخـفـضــت مــؤشــرات
خمسة قطاعات هــي النفط والـغــاز بـ
 40.1نقطة وسلع استهالكية وخدمات
اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  7.1ن ـقــاط لـكــل منهما
وات ـصــاالت ب ـ  4.1نقاطة ،وصناعة بـ
 3.6نـقــاط ،واسـتـقــرت مــؤشــرات ثالثة
ق ـط ــاع ــات ه ــي ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـنــافــع

« :»otcارتفاع حجم
التداوالت %363.9
شهدت منصة "تداوالت نظام خارج المنصة" ،المعروفة اختصارا
بـ"أو تي سي" ،خالل جلسات األسبوع المنتهي الخميس الماضي،
ارت ـفــاعــا ف ــي حـجــم الـ ـت ــداوالت بـنـسـبــة  363.9ف ــي ال ـم ـئــة ،مـقــارنــة
باألسبوع قبل الماضي.
وقالت شركة "الموازي دوت كوم" ،في تقرير لها ،إنه تم تداول 5.3
ماليين سهم ،بقيمة  478.2ألف دينار (نحو  1.5مليون دوالر) في 35
صفقة ،مضيفة أن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا ،إذ
بلغ حجم التداوالت  786.7ألف سهم ،بقيمة  81.4ألف دينار (نحو
 268.6ألف دوالر) تمت عبر  26صفقة.
وأف ـ ــادت ب ــأن الـصـفـقــات ال ـخــاصــة سـجـلــت أداء إيـجــابـيــا خــال
األسبوع ،إذ بلغت الـتــداوالت  4.5ماليين سهم ،في حين ارتفعت
قيمة الـتــداوالت بنحو  396.8ألــف دينار (نحو  1.3مليون دوالر)
تمت عبر  9صفقات.

«ب بتروكيماويات» 42.4 :مليون
دينار حصتنا من أرباح «إيكويت»
قال المدير المالي لشركة بوبيان
للبتروكيماويات الكويتية نواف
أرحمه ،إن حصة الشركة من األرباح
النقدية الموزعة لشركة "إيكويت"
الكويتية ستبلغ نحو  42.4مليون
دي ـن ــار "ن ـح ــو  140م ـل ـيــون دوالر
أميركي".
جاء ذلك في البيان الصادر عن
مؤتمر المحللين والمستثمرين
ل ـلــربــع ال ـثــالــث م ــن ال ـع ــام الـمــالــي
" "2019 - 2018الذي تم نشره على
موقع بورصة الكويت أمس األحد
ً
تطبيقا ألحكام المواد " "8-4-2من
قواعد البورصة الخاصة بمجموعة
األسهم في "السوق األول".
وأوض ـ ــح أرح ـم ــه أن تــوزيـعــات
األرب ــاح ستظهر فــي نتائج الربع
األخير للشركة الفتا إلى أن شركة
"إيكويت" أعلنت توزيع أرباح نقدية
بقيمة  1.56مليار دوالر على خلفية
أدائها القوي عن عام .2018
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــاس ـت ـث ـمــارات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة أف ـ ـ ـ ــاد ب ــأن

"بوبيان للبتروكيماويات" تسعى
إلى إجمالي دخل قدره  20مليون
ديـ ـن ــار "ن ـح ــو  66م ـل ـيــون دوالر"
بحلول العام المقبل قبل احتساب
التمويل والـمـصــروفــات األخ ــرى،
ً
الفتا إلى ارتفاع دخل الشركة من
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي كل
القطاعات مقارنة بالربع الثالث.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لالستثمار في "بوبيان
للبتروكيماويات" أحمد القمر ،إن
الشركة انتهت مــن صفقتين غير
أســاسـيـتـيــن خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
األول ـ ــى منهما تتمثل ف ــي زي ــادة
حصة الشركة بنسبة  9في المئة
ف ــي شــركــة وربـ ــة كــاب ـي ـتــال لتبلغ
حصتها الـحــالـيــة حــوالــي  29في
المئة .وأوض ــح القمر أن الصفقة
الثانية تتمثل في االستحواذ على
حصة قــدرهــا  20.4فــي المئة من
ً
شركة السكب الكويتية ،الفتا إلى
أن "بوبيان للبتروكيماويات" تعمل
ً
حاليا على زيادة رأسمالها.

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صــرف ال ــدوالر األمـيــركــي مقابل الــديـنــار أمــس عند
مستوى  0.303دينار ،في حين استقر اليورو عند  0.343دينار مقارنة
بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلــى مستوى
 0.403دينار ،واستقر الفرنك السويسري عند مستوى  0.302دينار،
في حين بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

ورعاية صحية وبقيا دون تغير.
وتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـه ــم خ ـل ـي ــج ب قــائ ـمــة
األسهم األكثر قيمة إذ بلغت تداوالته
 7مــايـيــن ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة 1
في المئة تاله سهم وطني بتداول 5.5
ماليين دينار وبتراجع بنسبة 0.43
فــي المئة ثــم سهم بــرقــان بـتــداول 2.7
مليون دينار وبأرباح بنسبة  3.4في
ً
المئة ورابعا سهم أهلي متحد بتداول
 2.6مليون دينار وبانخفاض بنسبة
ً
 0.78ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم بيتك
بتداول  2.3مليون دينار وبنمو بنسبة
 0.47في المئة.
وم ــن ح ـيــث قــائ ـمــة األس ـه ــم األك ـثــر
ً
كمية جاء أوال سهم خليج ب إذ تداول
بكمية أسهم بلغت  23.7مليون سهم
وبارتفاع بنقطة مئوية واحــدة وجاء
ً
ثانيا سهم زيما بتداول  10.8ماليين
سهم وبخسارة بنسبة  5.2في المئة
ً
وجاء ثالثا سهم أهلي متحد بتداول
 10.3ماليين سهم وبانخفاض بنسبة
ً
 0.78ف ــي ال ـم ـئ ــة وجـ ـ ــاء راب ـ ـعـ ــا سـهــم
ص ـنــاعــات ب ـت ــداول  9.3مــايـيــن سهم
وبارتفاع بنسبة  2.2في المئة وجاء
ً
خــامـســا سـهــم الـمـسـتـثـمــرون ب ـتــداول
 8.8مــايـيــن سـهــم وب ـخ ـســارة بنسبة
 4.4في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سهم ك تلفزيوني إذ ارتفع بنسبة 20
في المئة تاله سهم تجارة بنسبة 8.2
في المئة ثم سهم وربة ت بنسبة 8.2
ً
في المئة ورابعا سهم المركز بنسبة
ً
 6.5ف ــي ال ـم ـئــة وأخ ـ ـيـ ــرا س ـهــم مــراكــز
بنسبة  6.1في المئة.
ً
وكــان أكثر األسهم انخفاضا سهم
الراي إذ انخفض بنسبة  16.8في المئة
تــاه سهم تحصيالت بنسبة  10في
المئة ثم سهم وثاق بنسبة  9في المئة
ً
ورابعا سهم بتروجلف بنسبة  8.4في
ً
المئة وأخيرا سهم يوياك بنسبة 8.2
في المئة.

أخبار الشركات
«اإلثمار» تعتزم زيادة رأس المال  300مليون دوالر
تعتزم شركة اإلثمار القابضة ،المدرجة في
أسـ ــواق اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن وال ـكــويــت ،زي ــادة
رأس المال ،إذ أبلغ المساهم الرئيسي أن يقترح
زيادة رأس المال بقيمة  300مليون دوالر خالل
النصف الثاني من عام .2019
وأوضحت الشركة ،أنها تراجع خطط رأس
المال ،الفتة إلى أنها ستعلن في الوقت المناسب
عنها بعد الحصول على الموافقات الالزمة من

المساهمين والجهات التنظيمية.
وأش ـ ــارت إل ــى أن مـجـلــس اإلدارة سيناقش
إعادة هيكلة رأس المال الحالي من خالل إطفاء
الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال.
ولفتت الشركة إ لــى أن الخسائر المتراكمة
ب ـن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ه ــي ن ـت ـي ـجــة لـخـصــم
المخصصات الـنــاتـجــة عــن االسـتـثـمــارات غير
األساسية.

ترسية عقد على «سفن» بمليوني دينار
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ترسية عقد على الشركة
بقيمة  1.975مليون دينار ،لمصلحة شركة شيفرون العربية السعودية ،مدة  7أشهر.
وقالت «سفن» ،إن العقد يتعلق بتنفيذ أعمال تنظيف وفحص مائي لخطوط
األنابيب البرية بقطر  20بوصة واألنابيب البحرية بقطر  36بوصة.
وأوضحت الشركة أن أثر العقد هو تحقيق أرباح تشغيلية سيتم إدراجها ضمن
البيانات المالية للشركة لعام .2020 - 2019

«المعادن» تخسر  1.26مليون دينار
بلغت خسائر شركة المعادن والصناعات التحويلية  1.26مليون دينار بواقع
ً
ً
 14.04فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/12/31مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  56.28ألف دينار أي ما يعادل  0.62فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2017

إيقاف «ياكو» عن التداول
أعلنت بورصة الكويت إيقاف الـتــداول على أسهم شركة ياكو الطبية (ياكو)
بناء على إفصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 132
ً
في المئة ،تطبيقا للفقرة  8من المادة  2-8-9من كتاب قواعد البورصة التي تفيد
بأن في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل إلى  75في المئة أو
أكثر من رأسمال الشركة للبورصة يتم وقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.

ُ
«الكويتية األوروبية» تسدد قيمة شيك بدون رصيد لـ«يونيكاب»
أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل
قيام الممثل القانوني للشركة الكويتية األوروبية
القابضة بإيداع قيمة شيك قدرها  600ألف دينار
والخاص بدعوى شيك بدون رصيد.
وأوضحت «يونيكاب» ،أن الدعوى ُ
المشار إليها
قامت الشركة برفعها ضد «الكويتية األوروبـيــة»
ُ
ومقيدة برقم (.)2018 - 6310
ولفتت الشركة إلى أن «الكويتية األوروبية» قامت

«نور» :إبرام عقد صلح
وتنازل بين تابعة ُومدعين
كشفت شــركــة ن ــور لــاسـتـثـمــار عن
قيام شركتها التابعة ،نور لالتصاالت،
بإبرام عقد صلح وتنازل مع شركتي
«وب تــك» و«يــونـيـفــرســال مـيــديــا» ،في
الدعوى رقم ( 2016/1025تجاري).
وقالت «نــور» ،إن العقد ينص على
قـيــام شركاتها التابعة بـســداد مبلغ
إجـمــالــي ق ــدره  2.3مـلـيــون دي ـنــار مع
إق ــرار الـ ُـمــدعـيـتــان بــالـتـنــازل عــن كافة
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـمـ ـت ــداول ــة وإغ ـ ـ ــاق مـلــف
التنفيذ.
وأوضحت الشركة أنه ال يوجد أثر
مــالــي لـلـعـقــد ال ـســابــق عـلــى الـبـيــانــات
المالية لـ «نــور».
ك ــان ــت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف أي ــدت
أوا خ ــر يناير ا لـمــا ضــي ،حكم محكمة
أول درجة الصادر في الدعوى ُ
المشار
إلـيـهــا ،بــإلــزام شــركــة نــور لالتصاالت
بــد فــع  2.32مـلـيــون د ي ـنــار للشركتين
ُ
المدعيتين.

بــإيــداع قيمة الشيك لــدى إدارة التنفيذ الجنائي،
ـار مباشرة إج ــراءات تسلم قيمة
موضحة بأنه جـ ٍ
الشيك؛ ومن ثم تحديد األثــر المالي بعد االنتهاء
من إجراءات التنفيذ.
ً
كــانــت المحكمة أصـ ــدرت حـكـمــا مطلع مــارس
الـجــاري ،في الدعوى ُ
المشار إليها حيث جــاء في
حيثيات الحكم «حبس الممثل القانوني للشركة
الكويتية األوروبية ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ».

 526.8ألف دينار خسائر «االمتيازات»
خسرت شركة االمتيازات التخليجية القابضة  526.82ألف دينار بما
ً
يـعــادل  14.71فلسا للسهم فــي الفترة المنتهية فــي  ،2018/12/12مقابل
ً
تكبدها خسائر بقيمة  1.24مليون دينار بواقع  38.33فلسا للسهم في
الفترة نفسها من عام .2017

«الكوت» :استقالة أبل
ذكــرت شركة الكوت للمشاريع الصناعية ،أن نائب الرئيس التنفيذي
لتطوير األعمال للشركة محمد قايم أبل قدم استقالته ،وسيكون آخر يوم
عمل له يوم األحد  31مارس .2019

«أصول» تشتري  257.5ألف سهم في «أسس»
اشـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة أص ـ ـ ـ ـ ــول
لالستثمار 257.5 ،ألف سهم في
مجموعة أسس القابضة ،وتمت
ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـشـ ــراء ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق رئـ ـي ــس
«أ ســس» الذي يمثل «أ صــول» في
مجلس اإلدارة.

وأو ضـحــت أن ا لـشــراء تم على
أساس سعر  108فلوس للسهم
ال ـ ــواح ـ ــد ل ـ ـعـ ــدد إجـ ـم ــال ــي قـ ــدره
 237.5ألــف سـهــم ،وعـلــى أســاس
سعر  107فلوس للسهم الواحد
لعدد إجمالي قدره  20ألف سهم.
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

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

العقارات واألراضي الصناعية تتصدر طلبات المستثمرين

ّ
نمو نسب اإلشغال وارتفاع الطلب وقلة العرض وبطء التوزيع أهم األسباب
قال عدد من العقاريين إن كل
المؤشرات تشير إلى أن العقار
واألراضي الصناعية ،سيحققان
معدالت عالية من االرتفاعات
خالل الفترة المقبلة ،سواء
على مستوى اإليجارات أو
األسعار أو نسب اإلشغاالت.

ّ
ملك العقارات
االستثمارية
يحولون األماكن
المخصصة لمواقف
السيارات إلى
مخازن ويؤجرونها
للمؤسسات

يـتـحـكــم ال ـعــديــد م ــن الـعــوامــل
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
ب ـتــوج ـهــات الـمـسـتـثـمــريــن نحو
االستثمار في القطاع العقاري،
وذلـ ـ ـ ــك كـ ـغـ ـي ــره م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االستثمارية األخرى.
وتعتمد توجهات المستثمرين
ع ـ ـلـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ــة وضـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـل ــوك
الـعــام والقطاعات العقارية بكل
أشـ ـك ــالـ ـه ــا ،ومـ ـ ـع ـ ــدالت الـ ـع ــرض
والطلب ،والتوقعات المستقبلية
ل ـهــا ،حـيــث إن ه ـنــاك الـكـثـيــر من
المستثمرين ابتعد عن االستثمار
ف ــي ال ـق ـطــاع االس ـت ـث ـمــاري خــال
ال ـس ـن ـت ـيــن ال ـم ــاض ـي ـت ـي ــن ،ن ـظــرا
لـتــأثــره بــالـسـيــاســات الحكومية
ن ـح ــو ف ـئ ــة الـ ــوافـ ــديـ ــن؛ الـمـشـغــل
الرئيسي لهذا القطاع ،وانخفاض
معدالت التشغيل وزيــادة نسبة
الشواغر.
ومن المالحظ أن هناك توجها
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي لــاسـتـثـمــار
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،حـيــث
إن هـ ــذا ال ـق ـط ــاع أص ـب ــح يتمتع
بــإيــرادات عالية وارتـفــاع الطلب
من الشركات وأصحاب المشاريع
الصناعية.
ويـ ـع ــود ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب على
األراض ــي والـعـقــارات الصناعية
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ــديـ ــدة ،م ـن ـهــا تــوجــه
الدولة لدعم أصحاب المشاريع
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ووج ـ ـ ــود ص ـن ــدوق
وبنك لدعم تلك المشاريع ،فضال
عن تسهيل الحكومة لإلجراءات
أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن األجـ ــانـ ــب
للدخول الى السوق المحلي.
وأيضا من أهم أسباب ارتفاع
الطلب على األراضي الصناعية،
ان ـخ ـفــاض ال ـم ـعــروض ،وارت ـفــاع
إيــرادات القطاع ،ووجود سيولة
عالية لدى المستثمرين في ظل
ان ـ ـعـ ــدام الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
األخرى.
وم ـ ـ ــن بـ ـي ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب اي ـض ــا
بــطء توزيع األراض ــي الصناعية
على المستثمرين المستحقين،
وت ـغ ـط ـيــة ج ـ ــزء ب ـس ـيــط م ــن تـلــك
الطلبات من قبل الجهة المعنية،

مصر :ارتفاع حجم التمويل
العقاري إلى  3مليارات جنيه
توقع تقرير صادر عن شركة أمالك للتمويل ـ مصر ،أمس ،أن يصل
حجم التمويل العقاري في السوق المصري ،خالل العام الحالي إلى
 3مليارات جنيه.
ً
وقال التقرير ،إن سوق التمويل العقاري عموما في مصر آخذ
في النمو المتزايد إذ حقق  2.2مليار جنيه خالل عام  2018بزيادة
تفوق ال ـ  600مليون جنيه عن عــام  2917للمرة األولــى في تاريخ
التمويل العقاري في مصر ،ويرجع هذا إلى جهود القائمين على
مجال التمويل العقاري والجهات المنظمة لهذا القطاع سواء البنك
المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الشركة المصرية إلعادة
التمويل الـعـقــاري ،التى تعتبر الشريك الفعلي ألمــاك للتمويل ـ
مـصــر ،بــاإلضــافــة إلــى صـنــدوق التمويل الـعـقــاري ل ــدوره فــي نشر
ثقافة التمويل العقاري عند المصريين واجتذاب شرائح جديدة
من المجتمع.
ً
وأكد أن قطاع التمويل العقاري في تصاعد مستمر خصوصا مع
تحسن المؤشرات االقتصادية لالقتصاد المصري عقب تحرير سعر
صرف الجنيه في  2016إذ تم خفض أسعار الفائدة بالنسبة لسعري
اإلقــراض والخصم في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي،
إضافة إلى خفضين في  2018بمعدل  300نقطة ،مما أتاح فرصة
كبيرة لقطاع التمويل العقاري بالعودة مرة أخرى لتقديم منتجات
متنوعة بسعر عائد منافس واجتذاب شرائح أوسع من العمالء.

وهي الهيئة العامة للصناعة ،إذ
ال تزال أرقام الطلبات مرتفعة.

تخصيص مناطق
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــى ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة الـ ـ ــى
تخصيص مناطق بعينها للطقاع
الصناعي ،كما تسعى لتخصيص
مــا نسبته  10فــي المئة مــن تلك
الـمـنــاطــق لـلـمـشــاريــع الصناعية
الصغيرة.
و بـلــغ متوسط سعر القسائم
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
المحافظات خالل الربع األول من
العام الماضي  900دينار ،بنمو
بلغت نسبته  2في المئة تقريبا
عن الربع األخير من العام الذي
سـبـقــه ،ل ـيــواصــل ارت ـفــاعــه خــال
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،لـيـبـلــغ مـتــوســط
س ـعــر ال ـق ـســائــم الـصـنــاعـيــة 920
دينارا تقريبا.
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض م ـ ـتـ ــوسـ ــط س ـعــر
القسائم خــال الــربــع الثالث من
عام  2018بما نسبته  1في المئة،
ليبلغ المتوسط  911دينارا ،ومن

ث ــم عـ ــاود االرتـ ـف ــاع خ ــال الــربــع
األخير ليبلغ  925دينارا ،ليستقر
عند تلك المستويات منذ بداية
العام الحالي.
وع ـلــى مـسـتــوى األس ـع ــار في
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـع ــاص ـم ــة ف ـق ــد بـلــغ
م ـت ــوس ــط س ـع ــر ال ـم ـت ــر ال ـمــربــع
 1.056دينار ،حيث تباينت حركة
األسعار في المناطق الصناعية
في محافظة العاصمة ،إذ شهدت
بـ ـع ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا فــي
األسعار ،في حين شهدت مواقع
أخرى استقرار.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص مـ ـح ــافـ ـظ ــة
ال ـفــروان ـيــة ،فـقــد شـهــد متوسط
األسعار ارتفاعا ملحوظا لتبلغ
 1700دينار ،إذ تجاوزت حاجز
ل ــم ت ـصــل ال ـي ــه م ـنــذ ع ــام ،2015
أي ب ــزي ــادة بـلـغــت نـسـبـتـهــا 1.3
في المئة.
وتـعـتـبــر مـحــافـظــة الـفــروانـيــة
م ــن أغ ـلــى ال ـم ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة
والـ ـ ـح ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
المحافظات ،إذ عاودت األسعار
ب ـ ــاالرت ـ ـف ـ ــاع خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام 2018

مسجلة في نهايته نمو نسبته
 2في المئة تقريبا عن عام .2017
أم ــا مـحــافـظــة األح ـم ــدي ،فقد
استقر متوسط سعر المتر عند
مستوى  400دينار ،في حين بلغ
المتوسط في منطقة الفحيحيل
 660ديـ ـن ــارا ،و 390ديـ ـن ــارا في
منطقة شرق القرين.
وعـ ــن ال ـق ـيــم اإليـ ـج ــاري ــة ،فقد
ش ـهــدت ه ــي األخـ ــرى ارت ـفــاعــات
واضحة ،حيث كان من المتوقع
أن ت ـن ـخ ـفــض ب ـع ــد ال ـت ــوزي ـع ــات
األخـيــرة التي قامت بها الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة ،اال أن ـه ــا
ّ
التــزال تحلق عاليا في ظل شح
المعروض وتعاظم الطلب عليه،
السيما مع تأخر تسليم الحكومة
للقسائم الصناعية.

المستودعات الصناعية
وزاد ا لـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى ك ـ ــل مــن
ال ـم ـس ـتــودعــات الـصـنــاعـيــة بكل
أشـكــالـهــا ذات االرتـ ـف ــاع  4أو 7
ام ـت ــار ،وأي ـضــا زاد الـطـلــب على

في مجال األسعار إذ انخفضت
أسعار العقارات بنسب متفاوتة
حسب المناطق ،وهذا االنخفاض

عوائد عالية
وفــي الوقت الحالي ،وفــي ظل
ان ـ ـعـ ــدام الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة،
وتأثر بعض القطاعات العقارية،
تميز الـعـقــار الـصـنــاعــي بعوائد
ع ــالـ ـي ــة تـ ـف ــوق ب ـك ـث ـي ــر الـ ـع ــوائ ــد
السائدة في العقار االستثماري
وأيضا التجاري.

السعودية %17.9 :انخفاض قيمة الصفقات
سـ ـج ــل إج ـ ـمـ ــالـ ــي ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــات
األسبوعية للسوق العقارية في المملكة
ً
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة انـخـفــاضــا بنهاية
األسبوع الماضي بنسبة  17.9في المئة،
م ـقــارنــة بــارتـفــاعــه األس ـبــوعــي األسـبــق
بنسبة  25.9في المئة ،ليستقر مع نهاية
األسبوع عند مستوى  3.8مليارات ريال،
وتأثرت قيمة صفقات السوق األسبوعية
باالنخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات
القطاع السكني بنسبة  25.5في المئة،
رغم االرتفاع األسبوعي لقيمة صفقات
القطاع التجاري بنسبة  16.8في المئة.
وتظهر التطورات الراهنة في السوق
العقارية المحلية ،التي تأثرت بدرجة
ك ـب ـيــرة ب ـضــخ م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة من
ال ـق ــروض ال ـع ـقــاريــة لمصلحة األفـ ــراد،
ً
ً
نـشــاطــا مـلـمــوســا فــي الـقـطــاع السكني
ً
تحديدا ،لكنه بدأ يقترن بارتفاع األسعار
السوقية لــأراضــي السكنية على وجه
الخصوص ،ومتى استمر ذلك فستكون
لــه آثــار سلبية فــي األجــل القصير على
م ـس ـتــويــات س ـيــولــة الـ ـس ــوق ال ـع ـقــاريــة

عموما ،مما ســوف يعيدها إلــى موجة
الركود الشديدة ،التي تحاول الخروج
منها طوال أكثر من أربعة أعوام مضت.
ً
وأظهرت ذلك أيضا تحركات السيولة
داخـ ــل ال ـس ــوق ال ـع ـقــاريــة خ ــال الـفـتــرة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ـفــي ح ـيــن ش ـهــد الـمـتــوســط
األسـبــوعــي لقيمة الـصـفـقــات الـعـقــاريــة
لـلـفـلــل ال ـس ـك ـن ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـحــالــي
ً
ان ـخ ـف ــاض ــا م ـق ــارن ــة ب ـن ـفــس الـمـتــوســط
للعام الماضي وصلت نسبته إلى 18.3
فــي المئة ،وتــزامــن مــع نسبة انخفاض
ملموسة في متوسط األسعار السوقية
ً
للفلل السكنية خالل الـ 12شهرا الماضية
وصــل إلــى  10.3فــي المئة ،وتسجيلها
النـ ـخـ ـف ــاض أك ـ ـبـ ــر ،مـ ـق ــارن ــة ب ـم ـتــوســط
أسعارها خالل الربع األول من  2019مع
الربع نفسه من العام الماضي ،وصلت
نسبته إلى  12.6في المئة.
ً
ل ـك ــن ال ـع ـك ــس تـ ـم ــام ــا ه ــو م ــا ح ــدث
لـ ـ ــأراضـ ـ ــي ال ـس ـك ـن ـي ــة ل ـن ـف ــس ال ـف ـت ــرة
ً
ال ـت ــي ش ـه ــدت ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي الـمـتــوســط
األسـ ـب ــوع ــي ل ـق ـي ـمــة ص ـف ـق ــات ـه ــا وص ــل

إل ــى أعـلــى مــن  36.2فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة
بمتوسطها للعام الحالي مع متوسط
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،وتـ ــزامـ ــن م ــع ارت ـف ــاع
متوسط قيمة األراضــي السكنية خالل
ً
ال ـ ــ 12ش ـه ــرا الـمــاضـيــة بـنـسـبــة  6.5في
ً
المئة ،وتسجيلها ارتفاعا أكبر ،مقارنة
بمتوسط أسعارها خالل الربع األول من
 2019مع الربع نفسه من العام الماضي،
وصلت نسبته إلى  23.3في المئة.
وس ـج ــل الـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري الـمـحـلــي
بنهاية تعامالتها لألسبوع الماضي،
ً
انخفاضا فــي إجمالي قيمة صفقاتها
األسبوعية بلغت نسبته  17.9في المئة،
مـقــارنــة بنسبة ارت ـفــاع خــال األسـبــوع
األسبق بنحو  25.9في المئة ،واستقر
إجـمــالــي قيمة الـصـفـقــات الـعـقــاريــة مع
نهاية األسـبــوع ال ــ 11من العام الحالي
عند مستوى  3.8مليارات ريال ،مقارنة
بـمـسـتــواهــا األس ـبــق عـنــد مـسـتــوى 4.7
مليارات ريال ،جاء االنخفاض بالدرجة
األولى نتيجة للتراجع األسبوعي الكبير
ال ــذي ط ــرأ عـلــى قـيـمــة صـفـقــات الـقـطــاع

ً
قطر :قطاع التجزئة األكثر طلبا بين العقارات
ق ــال تـقــريــر شــركــة «األص ـمــخ»
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـع ـق ــاري ــة ،إن قـطــر
ً
تمضي قــدمــا فــي اتـبــاع سياسة
ال ـت ـن ــوع االقـ ـتـ ـص ــادي م ــن خــال
الـتــركـيــز عـلــى اسـتـثـمــاراتـهــا في
القطاعات غير النفطية ،ومن أبرز
تلك القطاعات القطاع العقاري،
ف ــي ح ـي ــن ي ـع ــد ق ـط ــاع ال ـت ـجــزئــة
ً
األك ـث ــر طـلـبــا بـيــن ال ـع ـق ــارات في
قطر.
ووفق التقرير ،نفذت الحكومة
خ ـط ــة واسـ ـع ــة ل ـت ـطــويــر الـبـنـيــة
التحتية للدولة ،وإنشاء مشاريع
تنموية ضخمة في مجال النقل
والموانئ والمطارات ،إضافة إلى
ضخ العديد من االستثمارات في
مجال القطاع العقاري ،الذي شهد
ً
ً
نموا كبيرا خالل األعوام الماضية
ما دفعه الحتالل المرتبة الثانية
ك ــإح ــدى ال ــرك ــائ ــز االق ـت ـص ــادي ــة
بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،ب ــدأ الـقـطــاع
العقاري يشهد حركة تصحيحية

المحالت الحرفية ،وخاصة في
محافظة الجهراء ،وذلــك بسبب
وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـشـ ـ ــروع سـ ـكـ ـنـ ـي ــة فــي
منطقة الـمـطــاع ،وال ــذي يتوقع
أن تنتعش هذه المنطقة في حال
االنتهاء من المشروع.
وت ـ ـت ـ ــأث ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـمـ ـن ــاط ــق
الصناعية والحرفية بالتوزيعات
السكنية التي تقوم بها الحكومة
بين الحين واآلخر ،ومن المؤكد
أن المناطق الحرفية ستنتعش
نـتـيـجــة ل ــزي ــادة اعـ ـ ــداد ال ـس ـكــان
وبناء مناطق سكنية جديدة.
ويـشـيــر الـعــديــد مــن التقارير
الــى أن نسبة إشغال اإلشغاالت
فــي الـعـقــار الـصـنــاعــي تـجــاوزت
 95فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،إذ إن هـ ـن ــاك
ط ـل ـب ــا م ــرت ـف ـع ــا م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
والمستثمرين الصناعيين.
ون ـظ ــرا ل ــوج ــود طـلــب مرتفع
عـلــى الـمـسـتــودعــات الصناعية،
ّ
لجأ الـعــديــد مــن م ــاك الـعـقــارات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاري ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى ت ــأجـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ،م ـم ــا س ـب ــب ال ـعــديــد

من المشاكل للسكان وللمنطقة
ايضا.
ّ
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
االس ـت ـث ـمــاريــة بـتـحــويــل األمــاكــن
المخصصة لـمــواقــف الـسـيــارات
الى مخازن ،ويتم تأجيرها على
الـمــؤسـســات ،وأيـضــا هــي الـحــال
بالنسبة للمزارع او االسطبالت.
وك ـ ــان ال ـع ـق ــار ال ـص ـنــاعــي في
الـســابــق غـيــر ج ــاذب ،وتــرغــب به
فئة معينة من فئة المستثمرين،
وذل ــك ن ـظــرا ل ــوج ــود ال ـعــديــد من
الفرص االستثمارية في القطاع
العقاري والقطاعات األخرى مثل
البورصة وغيرها.

وم ـ ــن ج ـه ـت ـهــم ،ق ـ ــال ع ـ ــدد مــن
الـعـقــاريـيــن إن كــافــة ال ـمــؤشــرات
تشير ال ــى ان الـعـقــار واألراض ــي
الـصـنــاعـيــة ،سـيـحـقـقــان مـعــدالت
عالية من االرتفاعات خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،س ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
اإلي ـج ــارات أو االس ـعــار أو نسب
االشغاالت.
وب ـي ـن ــوا أنـ ــه وفـ ــي ظ ــل تــوجــه
العديد من المستثمرين الى قطاع
الصناعات بكل انــواعـهــا ،فضال
عــن دعــم الــدولــة لتلك المشاريع،
سيرتفع الطلب على المستودعات
والمخازن الصناعية.
وأشــاروا الى أن على الجهات
المعنية دراســة الـســوق ،وتوفير
اح ـ ـت ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ـ ــه مـ ـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وال ـم ـســاحــات ،إذ يـتـجــه البعض
ال ــى اس ـت ـغــال ال ــوض ــع وتــأجـيــر
الـســراديــب فــي الـمـنــازل السكنية
وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ــى
أصحاب المشاريع.

فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ص ـح ـ ّـي
ّ
يتسبب فــي أض ــرار للقطاع
ولــم
الـعـقــاري ،بــل جــاء لمصلحته إذ

حدث تصحيح بسيط في أسعار
العقارات كذلك أسعار األراضــي،
ف ـل ـي ــس مـ ــن الـ ـم ــرغ ــوب أن تـظــل

األسعار في صعود دائم وبشكل
مستمر.
وجاءت الحركة التصحيحية
ف ــي أسـ ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات لـتـعـطــي
جاذبية أكبر للقطاع ،وستساهم
في انتعاش حركة البيع والشراء
م ــرة أخ ــرى بـعــد أن وص ـلــت إلــى
حالة من الجمود بعض الشيء.
وتـتـجــه أس ـعــار ال ـع ـقــارات في
ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار عـنــد
ً
مـسـتــويــات مـقـبــولــة ق ـيــاســا إلــى
الم ّ
تلك المرتفعة ُ
سجلة في أعوام
سابقة.
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ً
العقاري القطري ما زال ُمجديا،
على الرغم من حركة التصحيح
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـمـ ــر بـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـ ـمـ ــا ي ـت ـم ـيــز
االس ـت ـث ـمــار ال ـع ـقــاري بــأنــه آم ــن،
ً
وه ـ ـ ـ ــذه م ـ ـيـ ــزة قـ ــويـ ــة ج ـ ـ ـ ــدا ل ـمــن
يرغبون في استثمار أموالهم في
الظروف الحالية.

ً
السكني ،التي سجلت انخفاضا وصلت
نـسـبـتــه إلـ ــى  25.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـقــارنــة
بارتفاعها خالل األسبوع األسبق بنسبة
 27.9في المئة ،لتستقر صفقات القطاع
السكني مع نهاية األسبوع الماضي عند
أدنى من مستوى  2.9مليار ريال.
وسـ ـجـ ـل ــت ق ـي ـم ــة صـ ـفـ ـق ــات ال ـق ـط ــاع
ً
التجاري ارتفاعا بنسبة  16.8في المئة،
مقارنة بارتفاعه خالل األسبوع األسبق
بنسبة  17.5في المئة ،لتستقر صفقات
ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري مــع نـهــايــة األس ـبــوع
الماضي عند مستوى  847مليون ريال.
وعلى مستوى قــراء ة بقية مؤشرات
األداء األسـ ـب ــوع ــي ل ـل ـس ــوق ال ـع ـق ــاري ــة
فــان ـخ ـفــض عـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات ال ـع ـقــاريــة
بنسبة  3.4في المئة ،مقارنة بانخفاضه
األسبوعي األسبق بنسبة  2.2في المئة،
ل ـي ـس ـت ـقــر ع ـن ــد م ـس ـت ــوى  6621صـفـقــة
ع ـ ـقـ ــاريـ ــة .وانـ ـخـ ـف ــض ع ـ ــدد الـ ـعـ ـق ــارات
المبيعة بنسبة  1.2فــي المئة ،مقارنة
بانخفاضه األسبوعي األسبق بنسبة
 3.1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـس ـت ـقــر ع ـن ــد 6995

ً
ً
ع ـقــارا مبيعا ،وهـمــا الـمــؤشــران الـلــذان
ي ـع ـكــس ال ـت ـغ ـيــر ف ـي ـه ـمــا ،سـ ـ ــواء عـكــس
ات ـجــاه تـغـيــر قـيــم الـصـفـقــات أو بنسب
أقــل حــال اتساقهما فــي نفس االتـجــاه،
استمرار انخفاض متوسطات األسعار
السوقية المتضخمة لمختلف األصول
العقارية المنقول ملكيتها ،وهو األمر
ً
اإليجابي جــدا ،الذي سيعزز استمراره
(انخفاض األسعار ،وارتفاع الصفقات
والمبيعات) من خروج السوق العقارية
المحلية من حالة الركود الشديدة ،التي
تخضع لها لعدة سنوات ،ويسهم بدوره
ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن أزم ـ ــة ص ـعــوبــة تملك
األراضـ ـ ــي وال ـم ـســاكــن بــالـنـسـبــة ألف ــراد
المجتمع ،تحت مظلة انخفاض األسعار
المتضخمة لمختلف األصول العقارية.
كـ ـم ــا سـ ـجـ ـل ــت مـ ـس ــاح ــة ال ـص ـف ـق ــات
ً
ً
ال ـع ـقــاريــة ان ـخ ـفــاضــا أس ـبــوع ـيــا بلغت
نسبته  22.1في المئة ،مقارنة بارتفاعها
خ ــال األسـ ـب ــوع األس ـب ــق بـنـسـبــة 27.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـسـتـقــر عـنــد  20.7مـلـيــون
متر مربع.

 ...وتطلق بورصة للعقارات
كشف رئيس قسم التصديق
ب ـ ــوزارة ال ـع ــدل ف ــي دولـ ــة قطر
أح ـم ــد ال ـع ـب ـيــدلــي ع ــن تـقــديــم
ً
الوزارة خدمات جديدة قريبا،
م ـن ـه ــا ال ـ ـبـ ــورصـ ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
وه ــي ع ـبــارة عــن بــورصــة يتم
فيها تــداول الـعـقــارات ،وتبين
أسـ ـع ــاره ــا فـ ــي كـ ــل ال ـم ـنــاطــق
وارت ـفــاع ـهــا ونــزول ـهــا ونسبة
ال ـم ـب ـي ـع ــات الـ ـت ــي ت ـم ــت عـلــى
ً
العقارات بالدولة يوميا.
وقال العبيدلي في تصريح
صحافي أمس ،إن وزارة العدل
ً
تعكف حاليا على التوسعة في
الـمــراكــز الـخــدمــة ،الـتــي تشمل
ً
ً
 20فرعا تقريبا موزعة حسب
المناطق بالدولة من الجنوب
إلى الشمال.
وحـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «صـ ـ ـ ــك»،
أوضح أنه من أهم المشروعات،
الـتــي تـقــدم لتيسير الخدمات
لمراجعي الـ ــوزارة ،وتــم البدء
ً
فيه منذ عام  2014تقريبا ،إذ

ً
كان العمل في السابق ورقيا،
وكان فيه العديد من المخاطر
في مقدمتها التالعب والتزوير
واإلتالف،
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـعـ ــالـ ــم اآلن
ً
أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر تـ ـ ـط ـ ــورا ،وق ـطــر
لديها رؤيــة وطموح أن تكون
بين مصاف الــدولــة المتقدمة
ً
دائما في كل المجاالت ،ولهذا
تم تدشين مشروع «صك».
وذكر أن مشروع «صك» بدأ
ع ـم ـلــه ف ــي أرشـ ـف ــة ال ـم ـح ــررات
الــرسـمـيــة وال ــوث ــائ ــق الــورقـيــة
ً
وتحويلها إلـكـتــرونـيــا ،وبعد
ذل ـ ـ ــك ت ـ ــم تـ ـح ــوي ــل إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
المعامالت من النظام القديم
ال ــورق ــي إل ــى الـنـظــام الـحــديــث
ً
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي اآلك ـ ـ ـثـ ـ ــر أم ـ ـنـ ــا
وس ـه ــول ــة ع ـل ــى ال ـمــراج ـع ـيــن،
وأصـبــح تقديم الـخــدمــات عن
ط ــري ــق ال ـب ــواب ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
أو ع ــن ط ــري ــق الـتـطـبـيــق عبر
ال ـ ـجـ ــوال ،أو بــال ـن ـس ـبــة لـكـبــار

الـ ـس ــن فـ ــي م ــراجـ ـع ــة ال ـم ــراك ــز
الخدمية لوزارة العدل.
وبين العبيدلي أنه بالنسبة
لعقود االت ـفــاق بين األط ــراف،
يمكن ألحــد األط ــراف أن يقدم
ً
ع ـل ــى ال ـم ـع ــام ـل ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــا،
وتأتي الموافقة ،وبعدها يتم
دفع الرسوم عن طريق الفيزا،
كما يمكن أن يطبع المراجع
المعاملة بالمنزل دون العودة
ً
إل ــى الـ ـ ــوزارة ن ـهــائ ـيــا ،وتـكــون
معاملة صحيحة ،و ه ــذا يتم
للتسهيل على المراجعين.
ولفت رئيس قسم التصديق
ب ــوزارة الـعــدل إلــى أن مشروع
« صـ ـ ـ ـ ـ ــك» ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم  167خ ــد م ــة
مقسمة بـيــن إدارة التسجيل
ً
العقاري والتوثيق ،مبينا أن
الـ ــوزارة فيها خــدمــات أخــرى،
منها الثمن العقاري ،وخدمة
أخرى تتعلق باالستفسار عن
ال ـم ـحــررات يـتــم الـعـمــل عليها
ً
حاليا.

ةديرجلا
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اقتصاد

ً ً
آل ثاني Ooredoo :حققت تقدما كبيرا في مسيرة التحول الرقمي
إطالق  5Gفي الكويت عقب منح التراخيص الالزمة من الجهات المعنية

نسبة حضور
المساهمين في
الجمعية العمومية
العادية بلغت
%92.803

عـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة ()Ooredoo
ج ـم ـع ـي ـت ـه ــا ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ت ـمــام
ً
ا ل ـســا عــة  12:00ظ ـه ــرا بمبناها
الرئيسي بنسبة حضور 92.803
في المئة من مساهمي الشركة.
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ال ـتــي
حضرها رئيس مجلس اإلدارة
الـ ـشـ ـي ــخ س ـ ـعـ ــود ب ـ ــن نـ ــاصـ ــر آل
ثــانــي ،والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
 Ooredooالكويت الشيخ محمد
بــن عـبــدالـلــه آل ثــانــي ،وأع ـضــاء
م ـج ـلــس اإلدارة ف ـه ــد ا ل ـس ـع ـيــد
وف ــاطـ ـم ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــواري وع ـب ــدال ـل ــه
الزمان ،وبدر الحميدي ،والشيخ
فالح بــن علي آل ثــانــي ،ومحمد
ال ـس ـم ـيــط ،اس ـت ـع ــراض الـتـقــريــر
ال ـس ـنــوي ل ـل ـشــركــة ،إض ــاف ــة إلــى
أبـ ــرز اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حققتها
خالل العام المنصرم ،وانتخاب
مـجـلــس إدارة جــديــد لـلـسـنــوات
الثالث المقبلة.

جانب من العمومية
ك ـمــا أع ـل ـنــت ال ـش ــرك ــة تــوزيــع
أربـ ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة بـ ـمـ ـق ــدار  50فــي
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن الـ ـقـ ـيـ ـم ــة االس ـم ـي ـ ـ ــة
لـلـسـهــم ال ــواح ـ ــد ،أي بــواق ـ ــع 50
ً
فلسا للسهم ،وذلك للمساهمين

المقيدين في سجالت الشركة في
نهاية يوم االستحقاق والمحدد
بتاريخ  3أبريل.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة عـ ـم ــاء
 Ooredooال ـكــويــت لـتـصــل إلــى

 2.3مليون عميل ،بزيادة بنسبة
 4في المئة في نهاية سنة 2018
مقارنة بـ  .2017وبلغت إيرادات
سـنــة  2018نـحــو  240.9مليون
دينار بزيادة بنسبة  8في المئة،

عمليات  Ooredooفي 2018
تونس

ارتـ ـفـ ـع ــت ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـ ـمـ ــاء Ooredoo
تــونــس بنسبة  8فــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إلــى
 9.1ماليين عميل فــي نهاية سنة 2018
مقارنة بالعام الماضي .وتــم دعــم النمو
من خــال العروض الرقمية مثل «تدلل»،
وهي عبارة عن منصة متعددة التطبيقات
توفر للمستخدمين المرونة في االختيار
ب ـيــن ال ـخ ــدم ــات ال ـصــوت ـيــة أو ال ـب ـيــانــات
أو الـخــدمــات ذات القيمة الـمـضــافــة مثل
الموسيقى والفيديو واأللعاب.
وت ــراج ـع ــت ق ـي ـمــة ال ــدي ـن ــار الـتــونـســي
بنسبة  9.8في المئة على أساس سنوي،
مما أدى إلى انخفاض اإليرادات من 127.5
مليون دينار عام  2017لتصل إلى 126.6
ً
مليونا في عام  .2018ورغم ذلك ارتفعت
اإليـ ـ ـ ــرادات بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة بـنـسـبــة 9
فــي المئة .كما بلغ الــدخــل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك اإلطفاء
 49.3مليون دينار في عام  2018مقارنة بـ
ً
 50.5مليونا في عام .2017

الجزائر

أضــافــت  Ooredooالـجــزائــر  1400موقع لنظام الجيل
الــرابــع على شبكة  ،LTEلتصبح بــذلــك أول شبكة للجيل
الرابع تخدم  48والية تضم  48في المئة من سكان الجزائر.
وارتفعت حركة البيانات بنسبة  117في المئة في 2018
مقارنة بالعام السابق.
ً
وتأثرت األعمال في الجزائر سلبا بانخفاض الدينار
الجزائري واألسعار التنافسية الشديدة ،إضافة إلى البيئة
االقتصادية غير الفعالة .وانخفضت قاعدة العمالء بنسبة

فلسطين
ً
ً
حققت  Ooredooفلسطين تقدما جيدا في سنة  2018مع
إطالق شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية في يناير ،2018
وارتفعت قاعدة العمالء بنسبة  27في المئة إلى  1.3مليون،
مستفيدة مــن إط ــاق عملياتنا فــي غ ــزة فــي أكـتــوبــر .2017
وارتفعت اإليرادات إلى  30.3مليون دينار بزيادة  17في المئة
مقارنة بـ  26.0مليون دينار في عام  .2017وارتفع الدخل قبل
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بقيمة 8.0
ماليين دينار في عام  2018مقارنة بـ  5.7ماليين في عام .2017

 3في المئة إلى  13.9مليون في نهاية سنة  2018مقارنة
بسنة  .2017كما انخفضت اإليـ ــرادات إلــى  228.9مليون
ديـنــار فــي سنة  2018مـقــارنــة ب ـ  285.1مليون ديـنــار في
الفترة ذاتها من العام الماضي .وبلغ الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  85.3مليون دينار
في سنة  2018بانخفاض عن  125.5مليون دينار في عام
 .2017وتراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة  5.5في
المئة على أساس سنوي.

المالديف
سجلت  Ooredooالمالديف زيادة في اإليرادات بنسبة  5في
المئة ،لتصل إلى  38.2مليون دينار في سنة  2018مقارنة بـ
ً
 36.3مليونا في سنة  .2017واستقر الدخل قبل احتساب الفوائد
ً
والضرائب واالستهالك واإلطفاء عند  19.7مليونا لسنة 2018
على غرار عام  .2017وتقدم  Ooredooالمالديف اآلن خدماتها
إلى ما مجموعه  440ألف عميل .ودخلت  Ooredooالمالديف
حيز المحتوى مع إطالق  Amazon Prime Videoو،OpenMiTV
وهو تطبيق يسمح بعرض التلفزيون في أي مكان.

مقارنة بـ  2017إذ بلغت 222.7
ً
م ـل ـيــونــا .وأدت زي ـ ــادة مبيعات
الهواتف إلى زيادة في اإليرادات،
ً
في وقت أثرت سلبا على هامش
الدخل .ونتيجة لذلك ،بلغ الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك واإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء 55.0
م ـل ـيــون دي ـن ــار ف ــي س ـنــة ،2018
ً
مقارنة ب ـ  54.3مليونا فــي عام
.2017
وت ــم ت ـعــزيــز ق ـطــاع ال ـشــركــات
م ـ ــن خ ـ ـ ــال إنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــراك ـ ــة مــع
 SAPلـتــوفـيــر أف ـض ــل ال ـخــدمــات
ال ـس ـح ــاب ـي ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات هــي
األفـضــل ضمن فئتها مــن خالل
االس ـت ـفــادة مــن مــراكــز البيانات
ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ف ـ ـ ــي ،Ooredoo
بـهــدف توفير حـلــول شاملة في
مـجــال تكنولوجيا المعلومات
إل ـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــات م ــن ال ـع ـمــاء
االستراتيجيين.
و فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه عـ ـ ـل ـ ــى أداء
مجموعة  ،Ooredooقال رئيس
مجلس اإلدارة الشيخ سعود بن
ناصر آل ثاني« :رغــم التحديات
ال ـت ــي ك ــان ــت ال ـس ـم ــة الــرئـيـسـيــة
لبيئة أعمال  Ooredooالكويت
(ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة لــات ـصــاالت
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة) خ ـ ــال س ـن ــة ،2018
ً
سـ ّـجـلــت ال ـشــركــة أداء ج ـي ــدا في
تلك السنة ،حيث بلغت اإليرادات
 665مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وب ـل ـغ ــت
ً
األرب ـ ـ ـ ــاح  29.7مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وب ـلــغ

ً
ربــح السهم  59فلسا» ،مضيفا:
«سنبقى ملتزمين بتعزيز القيمة
للمساهمين على المدى الطويل،
وبذل أقصى الجهود في الوقت
ذات ــه لـضـمــان ح ـصــول عمالئنا
على أرقى مستويات الخدمة».
وتـ ــابـ ــع آل ثـ ــانـ ــي« :واصـ ـل ــت
الشركة مسيرة التحول الرقمي
خـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــة  ،2018ت ــد ع ـم ـه ــا
استراتيجيتنا التي تعمل على
أن يبقى االبـتـكــار والتميز هما
السمة األساسية لخبرة العمالء
فــي الـتـعــامــل مـعـنــا ،وف ــي سبيل
ً
ذلك أطلقنا عــددا من المبادرات
والـعــروض التي جــاء ت بمرونة
أكـبــر وقيمة أعـلــى لعمالئنا مع
إن ـش ــاء روافـ ـ ــد إيـ ـ ـ ــرادات جــديــدة
للمستقبل .لـقــد ا سـتـطـعـنــا ،من
خ ــال أسـلــوبـنــا االسـتـبــاقــي في
إدارة ال ـب ـي ـئــة ال ــدائـ ـم ــة ال ـت ـغـ ّـيــر
لـ ـصـ ـن ــاع ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت والـ ـت ــي
تنعكس على االنتقال من مجال
ال ـص ــوت إل ــى م ـج ــال ال ـب ـيــانــات،
تنمية أع ــداد عمالئنا بنسبة 3
فــي المئة إ لــى  27مليون عميل
خ ــال ال ـس ـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2018رغم األوضاع غير
الـمـسـتـقــرة فــي بـعــض أســواقـنــا،
والتي ال تخلو من التحديات».
ً
مشيرا إلــى أن إطــاق  5Gفي
الـكــويــت عـقــب مـنــح الـتــراخـيــص
الالزمة من الجهات المعنية.
وزاد« :م ــن الـنــاحـيــة الـمــالـيــة،

س ـج ـل ـنــا ن ـم ــوا ج ـي ــدا م ــن حـيــث
ال ـن ـت ــائ ــج ب ــال ـع ـم ــات الـمـحـلـيــة،
ولـ ـك ــن ت ـق ـل ـب ــات الـ ـعـ ـم ــات ك ــان
ل ـهــا أثـ ــر س ـل ـبــي ع ـلــى نـتــائـجـنــا
ّ
المجمعة .وإضــافــة إلى
المالية
ّ
ذل ــك ك ــان هـنــاك تـقــلــص لهامش
الربح في الكويت نتيجة لزيادة
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـنـ ـق ــال ــة،
وضـعــف األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ،بـ ـي ــد أن جـمـيــع
عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـن ــا سـ ــاه ـ ـمـ ــت ب ـش ـك ــل
إيجابي في الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء».
وأضاف آل ثاني« :في الكويت
ً
ً
ح ـق ـق ـنــا ت ـق ــدم ــا ك ـب ـي ــرا ن ـحــو أن
نصبح الشركة الرائدة في تقديم
خ ــدم ــات االت ـ ـصـ ــال ال ـم ـت ـكــام ـلــة،
وزاد حـ ـج ــم ق ـ ــا ع ـ ــدة ع ـم ــا ئ ـن ــا
بنسبة  4في المئة ،كما ارتفعت
إيراداتنا بنسبة  8في المئة .وفي
تونس ،حققنا زيادة بلغت  7في
المئة فــي حجم قــاعــدة عمالئنا
للهواتف المحمولة ،مما يؤكد
مكانتنا كأفضل شركة في قطاع
االتصاالت المتنقلة».
وت ــاب ــع« :ك ـم ــا حـقـقـنــا تـقــدمــا
كـبـيــرا ف ــي ال ـجــزائــر ف ــي اإلع ــداد
لمستقبل يــر كــز على البيانات،
وأضـ ـفـ ـن ــا  1400م ــوق ــع ل ـن ـظــام
الـجـيــل الــرابــع عـلــى شبكة ،LTE
لنصبح بذلك أول شبكة للجيل
الرابع تخدم  48واليــة تضم 48
في المئة من سكان الجزائر .أما
في فلسطين ،فقد نجحت الشركة
فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر اس ـ ــم ع ــام ـت ـن ــا مــن
(الوطنية لالتصاالت المتنقلة)
إ لـ ـ ـ ــى (  Ooredooف ـل ـس ـط ـي ــن)
لتكون الـشــركــة أكـثــر تــوافـقــا مع
ال ـم ـج ـمــوعــة ،األمـ ــر الـ ــذي ســوف
ً
يكسبها قــدرا أعلى من التكامل
والفعالية.
وارتـ ـف ــع ع ــدد ع ـمــاء الـشــركــة
بنسبة  27في المئة ،كما ارتفعت
اإليـ ــرادات بنسبة  17فــي المئة.
أما عملياتنا في المالديف ،فقد
سجلت أداء جيدا حيث ارتفعت
اإلي ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة  5ف ــي الـمـئــة،
وحــافـظــت قــاعــدة عمالئنا على
استقرارها عند مستوى 440.000
عميل».
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الماجد :موارد البنك البشرية دافعنا نحو المزيد من التفوق والنجاح

نسب العمالة
الوطنية في
«بوبيان»
من األعلى
على مستوى
البنوك
والقطاع
الخاص

الحماد

أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة وا لــر ئ ـيــس التنفيذي
لبنك بوبيان عادل الماجد أن
م ــوارد الـبـنــك الـبـشــريــة كانت
كلمة السر االولــى في جميع
مــا حققه البنك مــن إنـجــازات
ونجاحات على مدار االعوام
األخيرة.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال ال ـح ـف ــل
الذي نظمه «بوبيان» لتكريم
موظفيه المميزين لعام 2018
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـس ــؤول ــي ال ـب ـنــك
وم ــوظ ـف ـي ــه ،وأش ـ ـ ــار ال ـمــاجــد
الــى أن مثل هــذه االحتفاالت
تؤكد مدى حرص إدارة البنك
على خلق المزيد من االجواء
اإليجابية في بيئة العمل.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـب ـن ــك يــولــي
ً
مـ ـ ـ ــوارده ال ـب ـش ــري ــة اه ـت ـمــامــا
ً
خ ــاص ــا ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
عـمـلــه كـبـنــك ع ـص ــري يــواكــب
التطورات العالمية واإلقليمية
مــن خــال فريق إداري شــاب،
مـ ـ ــع تـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ب ــإعـ ـط ــاء

خ ـ ـ ــال تـ ــوس ـ ـعـ ــه فـ ـ ــي ت ـق ــدي ــم
خــدمــاتــه لـلـعـمــاء وافـتـتــاحــه
المزيد من الفروع.
وأوضــح الماجد «أدى ذلك
ً
إل ــى ت ـب ـ ّـوؤ مـصــرفـنــا مــوقـعــا
ً
ج ــاذ ب ــا لـلـشـبــاب الكويتيين
الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
القطاع الخاص بصفة عامة
والقطاع المصرفي على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،بـسـبــب الـمـنــاخ
ال ـ ــذي ي ــوف ــره ال ـب ـنــك لـلـمــزيــد
من اإلبداع واالبتكار وإطالق
ال ـع ـن ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـط ــاق ــات ال ـش ــاب ــة
والطموحة».

 %76نسبة العمالة الوطنية
لقطة جماعية
ً
ً
ً
الشباب دورا قياديا مميزا.
وأشــار الــى أنــه تم تسخير
جميع اإلمكانيات التدريبية

واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـنــح
ً
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ف ـ ــرص ـ ــا م ـم ـيــزة
الك ـ ـت ـ ـسـ ــاب خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات م ـه ـن ـيــة

وعملية تجعل خبراتهم كبيرة
مقارنة بأعمارهم ،إلى جانب
ن ـج ــاح ال ـب ـنــك خـ ــال األع ـ ــوام

األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي خـ ـل ــق ال ـك ـث ـيــر
مـ ــن فـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل ل ـل ـش ـبــاب
الـكــويـتـيـيــن ال ـط ـمــوح ـيــن من

م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـمـ ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة عـ ـ ــادل الـ ـحـ ـم ــاد إن
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ن ـ ـجـ ــح خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الماضي فــي المحافظة على
معدالت العمالة الوطنية التي
ب ـل ـغــت ن ـحــو  %76وهـ ــي من

«بيتك» يعلن فائزي السحب التاسع لـ «حسابي» «التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء
ال ـفــائــزيــن ف ــي ال ـس ـحــب ال ـت ــاس ــع لـبــرنــامــج
«حسابي» للشباب ،الــذي أجــري فــي المقر
الــرئـيـســي للبنك ،تـحــت إش ــراف ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة ،ضمن إطار حملة
«اربـ ــح مــع ح ـســابــي» ،ال ـتــي تـمـنــح الـعـمــاء
فرصة الفوز بسيارتين خالل فترة الحملة،
و 120جائزة نقدية بقيمة  250دينارا لعشرة
فائزين شهريا.
والفائزون بجائزة  250دينارا هم :حمده
عيد الرشدان ،عبدالله علي السالمي ،منى
سعيدان السبيعي ،شذى هشام أبوالجبين،
س ـ ـ ــاره داود ال ـش ـم ـي ـم ــري ،خـ ـل ــود غـثـيــث
المطيري ،بشرى عبدالله الظفيري ،عواطف
خـلـيــف ال ـص ـل ـي ـلــي ،غ ــدي ــر ف ـهــد ال ـه ــاج ــري،
شيماء راشد العازمي.
يذكر أن عميلة «بيتك» نايفة علي مبرد
ال ـش ـم ــري ف ـ ــازت بــال ـس ـحــب ع ـلــى ال ـس ـيــارة
األولى  ،BMW 420iوما زالت فرصة الفوز
متاحة للعمالء ...فبمجرد تحويل المكافأة
االجتماعية على برنامج حسابي ،سيدخل
العمالء فــي السحب الشهري على جائزة
قيمتها  250دي ـن ــارا ش ـهــريــا ،إضــافــة الــى
السحب على السيارة الثانية  BMWالفئة
الرابعة.
وت ــؤك ــد هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة اه ـت ـم ــام «ب ـي ـتــك»
ب ـع ـمــائــه م ــن ال ـش ـب ــاب م ــع الـ ـم ــوازن ــة بين
مـخـتـلــف ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء ح ـســب طبيعة
كل شريحة ،والحرص على السعي الدائم
لتقديم أفضل المزايا لهم.
وي ـ ـطـ ــرح «بـ ـيـ ـت ــك» ب ــرن ــام ــج «ح ـس ــاب ــي»
لـلـشـبــاب ب ـمــزايــا نــوع ـيــة ،ضـمــن االهـتـمــام
ال ـم ـتــواصــل ب ـشــرائــح ال ـع ـمــاء الـمـخـتـلـفــة،
وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة،
ي ـتــم م ــن خــال ـهــا ال ــوف ــاء بــاح ـت ـيــاجــات كل
شــريـحــة بـمــا يــائــم خـصــائـصـهــا العمرية

ممثلو «بيتك» على هامش السحب
واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب مع
كل شرائح العمالء وتلبي احتياجاتهم في
الحصول على خدمة متميزة وفق معايير
وأساليب ال تقل عن نظيرتها العالمية من
حيث الجودة والدقة والسرعة.
ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن
برنامج «حسابي» للشباب حصول عمالء
شــري ـحــة ال ـش ـبــاب ع ـلــى ب ـطــاقــة «ح ـســابــي»
للسحب اآللي ( )ATMذات تصميم شبابي
مميز ،إضــافــة إلــى تمكينهم مــن الحصول
على بطاقة «حـســابــي» مسبقة الــدفــع وفق
الضوابط االئتمانية لـ»بيتك» ،والتي يمكن
استخدامها تماما مثل البطاقة االئتمانية
لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر
االنـتــرنــت ،واستخدامها فــي أجـهــزة الدفع
( )P.O.Sفي المحالت التجارية ،إضافة إلى
ال ـعــديــد مــن ال ـع ــروض ال ـتــي يـتــم تقديمها
بشكل مـتــواصــل وبــأكـثــر مــن مـجــال ،حيث

يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة
مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحالت
ال ـتــي تـبـيــع ال ـس ـلــع وال ـم ـن ـت ـجــات الـخــاصــة
بالشباب.
ويـسـتـمــر «ب ـي ـتــك» ف ــي إطـ ــاق الـحـمــات
الـتـســويـقـيــة لـمـكــافــأة عـمــائــه الـشـبــاب من
حملة بــرنــامــج «حـســابــي» ،وأبــرزهــا حملة
«خـلـهــا عـلــى حـســابــي» الـتــي الق ــت ترحيبا
كـبـيــرا مــن أص ـحــاب الـبــرنــامــج ،لـمــا تقدمه
من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي
تطلعاتهم.
ويـعـبــر «ح ـســابــي» لـلـشـبــاب ع ــن طـمــوح
وت ـط ـل ـع ــات وخ ـص ــائ ــص ه ـ ــذه ال ـشــري ـحــة،
ويـ ـنـ ـسـ ـج ــم م ـ ــع تـ ــوج ـ ـهـ ــات «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ن ـحــو
استقطاب أكبر عدد ممكن منهم ،حيث يمثل
الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي،
كما يمثل مـبــادرة من «بيتك» نحو تنويع
المنتجات والخدمات المصرفية.

أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على «حساب النجمة»
وح ـم ـلــة «راتـ ـب ــك وف ــوق ــه كـ ــاش»،
وت ـ ــم إجـ ـ ـ ــراء ال ـس ـح ــب ب ـح ـضــور
عبدالعزيز أشكناني ،ممثال عن
وزارة التجارة والصناعة.
وج ــاء ت نتائج السحب على
النحو التالي:
س ـ ـ ـحـ ـ ــب ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـمـ ــة
األسبوعي جائزة بـ  5آالف دينار
كانت من نصيب الفي منثر الفي
شاهر.
ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي لحملة
«رات ـ ـبـ ــك وف ــوق ــه كـ ـ ــاش» ج ــائ ــزة
بـ 1000دينار ،وكانت من نصيب أحمد
حمود الضفيري.
وذكر البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت
مميزة بحجم مبالغ ا لـجــوا ئــز المقدمة ،إضافة
إلى تنوعها طوال السنة ،وتتضمن السحوبات
جائزة أسبوعية بـ  5آالف دينار ،وشهرية بـ 20
ألفا ،وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون
دينار ،إضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة
بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها
على شه ــادة غينيس لألرق ــام القياسي ــة والبالغـ ــة
مليـ ــون ونصف المليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك
أنــه يمكن فتح حساب النجمة فقط بــإيــداع 100
دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل
عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على كل
الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز ،فإنه كلما زاد المبلغ
المحتفظ في الحساب زادت فــرص فــوز العميل

«الكويتية» تشارك في االجتماع الـ  84للجنة
التنفيذية لالتحاد العربي للنقل الجوي «»AACO

أعلى النسب ،ال على مستوى
البنوك المحلية فحسب ،بل
على مستوى القطاع الخاص
الـ ـك ــويـ ـت ــي أي ـ ـضـ ــا ،وأضـ ـح ــى
ً
الـ ـبـ ـن ــك ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ل ـتــوظ ـيــف
العمالة المحلية وخلق فرص
ع ـم ــل م ـم ـي ــزة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
المنطقة.
وأض ــاف أن البنك مستمر
في رفــع هــذه النسبة السيما
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـن ــاص ــب
القيادية حرصا منه على دعم
الشباب الكويتيين ،ومنحهم
فرصة اثبات الذات والوصول
الى أعلى المناصب القيادية
في البنك.

ح ـيــث إن ك ــل  25دي ـنــارا
تـ ـ ــوفـ ـ ــر فـ ـ ــرصـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة
ً
للفوز ،فضال عن المزايا
اإلضــاف ـيــة ال ـتــي يــوفــرهــا
ا لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ،إذ ي ـح ـصــل
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــاق ــة
س ـح ــب آلـ ـ ــي ،ويـسـتـطـيــع
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ب ـطــاقــة
ائتمان بضمان الحساب،
وكذلك الحصول على كل
الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة من
البنك التجاري.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـحـمـلــة
«راتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــك وفـ ـ ــوقـ ـ ــه كـ ـ ــاش»
والـ ـمـ ــوجـ ـهـ ــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن
الكويتيين والــوافــديــن فــي القطاعين الحكومي
والخاص ،وكذلك المتقاعدين والمستمرة حتى
 31ديسمبر  ،2019وعن آلية االنضمام إلى هذه
الحملة واالس ـت ـفــادة مــن الـمــزايــا الـتــي تــوفــرهــا،
وأوضح البنك باستطاعة أي موظف كويتي راتبه
يزيد على  500دينار ،سواء تم تعيينه حديثا أو
فــي الـخــدمــة الفعلية مــن سنين الـقـيــام بتحويل
راتبه إلى البنك واالستفادة من مزايا هذه الحملة،
والـحـصــول عـلــى هــديــة نـقــديــة فــوريــة مضمونة
بقيمة  250دينارا أو قرض من دون فائدة بقيمة
خـمــس أض ـعــاف ال ــرات ــب وب ـحــد أق ـصــى  10آالف
ً
ديـنــار ،إضافة إلــى الــدخــول تلقائيا في السحب
األسبوعي على جائزة مقدارها  1000دينار .أما
بالنسبة للعمالء الوافدين والذين يندرجون تحت
حساب الخدمات المصرفية الشخصية Premier
 Bankingوالمخصص للرواتب من  1700د.ك .وما
فــوق فسوف يتمكنون من الحصول على هدية
نقدية فورية.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـل ــن ب ـن ــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية على حـســاب يومي،
وق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاز ك ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـن ـهــم
بجائزة  5آالف دينار.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ فـ ـ ــي ه ـ ــذه
السحوبات من نصيب محمد
خاجه ،ومعصومة مخصيد،
وفــاطـمــة عبدالجليل ،وولـيــد
العلي ،وعبدالوهاب بوقريص.
وإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـح ــب
الـ ـي ــوم ــي ،ي ــوف ــر ب ـن ــك ب ــرق ــان
ً
سـحـبــا رب ــع س ـنــوي لحساب
«يومي» للفوز بجائزة نقدية
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  125أ ل ـ ـ ـ ــف د ي ـ ـن ـ ــار.
ول ـل ـت ــأه ــل ل ـل ـس ـح ــوب ــات رب ــع
السنوية يتعين على العمالء
أال ي ـق ــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
دي ـن ــار م ــدة شـهــريــن كاملين
قبل تاريخ السحب ،كما أن كل
 10دنانير تمثل فرصة واحدة
لدخول السحب.
وإذا كــان رصـيــد الحساب
 500دينار وما فوق ،فسيكون
ً
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب م ــؤه ــا
للدخول في كل من السحوبات
اليومية وربع السنوية.

أسعار صرف العمالت العالمية

الجاسم :الشركة تدعم القرارات التي تصب في مصلحة االتحاد
أكد رئيس مجلس اإلدارة في
«الكويتية» استمرار الشركة
في بذل كل الجهود ،لتحقيق
نقالت نوعية في خدمات
الركاب وتطوير اإليرادات،
بعد تدشين مبنى الركاب ،4
الخاص بتشغيل رحالت
الخطوط الكويتية وركابها
الكرام.

أسعار صرف العمالت العربية

عبدالوهاب تفاحة وأحمد عادل ومحمد الحوت وأكبر الباكر ويوسف الجاسم وإلياس مناقبي
شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية
في االجتماع الـ  84للجنة التنفيذية لالتحاد
العربي للنقل الجوي ( ،)AACOوالذي عقد
في بيروت الخميس الماضي ،وترأس وفد
«الكويتية» رئيس مجلس اإلدارة يوسف
الجاسم.
وعـلــى هــامــش االج ـت ـمــاع ،ق ــال الـجــاســم:
«يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم أن
تشارك في االجتماع الـ 84للجنة التنفيذية
لالتحاد العربي للنقل الجوي ،كما يسعدها
فــي هــذا االجـتـمــاع أن تــدعــم ال ـقــرارات التي
ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة االتـ ـح ــاد ،خ ــاص ــة في
تطوير وتحسين منظومة قطاع الطيران
في الشرق األوسط بشكل عام وفي الوطن
العربي بشكل خاص».
وأضــاف« :إن مشاركة الخطوط الجوية
الكويتية تأتي نظرا ألهمية هذا االجتماع،
حيث يشارك فيه  10من رؤســاء الشركات
العربية لبحث العديد من األمور التي تهم

الشأن العربي والعالمي في مجال الطيران،
كما ناقشت في اجتماعها الحالي الشؤون
االستراتيجية والداخلية لالتحاد».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة»
ستنظم اجتماع الجمعية العمومية رقم 52
لالتحاد العربي للنقل الجوي ( )AACOفي
نوفمبر المقبل ،وسيتزامن هذا االجتماع
مع االحتفال الخاص هذا العام بذكرى مرور
 65عاما على تأسيس «الكويتية» ،وممارسة
دور ه ــا المميز فــي عمليات النقل الجوي
وخدمة الركاب.
وأكــد الجاسم استمرار الشركة في بذل
الـجـهــود كــافــة ،لتحقيق نـقــات نوعية في
خــدمــات ال ــرك ــاب وتـطــويــر اإلي ـ ـ ــرادات ،بعد
تدشين مبنى الركاب  ،4الخاص بتشغيل
رحالت الخطوط الكويتية وركابها الكرام،
واالستعداد لبدء وصول أسطول الطائرات
الجديدة في يونيو المقبل.
و تـقــدم بالشكر إلــى القائمين على هذا

االج ـت ـم ــاع ،ع ـلــى الـتـنـظـيــم ال ـم ـم ـتــاز ال ــذي
جمع شركات الطيران العربية تحت سقف
واحـ ــد وبـ ــروح االخـ ــوة وال ـم ـح ـبــة ،متمنيا
لوطننا العربي الحبيب ولالتحاد مزيدا
من التوفيق والسداد في الفترة المقبلة في
خدمة ركاب الوطن العربي ،وتلبية جميع
متطلباتهم ورغباتهم وتقديم كل وسائل
الراحة لهم.
الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة يأتي
في إطار االجتماعات الدورية التي تعقدها
لبحث تـطــورات النقل فــي العالم ،وتفعيل
ال ـت ـعــاون بـيــن ال ـشــركــات ال ـعــرب ـيــة ،وبـحــث
ال ـم ـشــاريــع الـمـشـتــركــة بـيـنـهــا ،ال ــى جــانــب
مناقشة قضايا تنظيمية تهم هذه الشركات.
وض ــم وف ــد الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
م ــدي ــر دائ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــدم ــات األرض ـ ـيـ ــة ف ــوزي
خــورش ـيــد ،ومــديــر دائـ ــرة الـمـبـيـعــات أمين
الـحـيـمــي ،وم ــدي ــر دائـ ــرة ال ـعــاقــات الـعــامــة
واإلعالم فايز العنزي.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

دلبلا
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ّ
 VIVAﻳﻌﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
إدارة
ﻣﺠﻠﺲ
ً ً
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺒﺪران
ﺷﻐﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮا
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد
اﺗﺼﺎﻻت »ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ«.

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  VIVAﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮﺑﻲ رﺋﻴﺴﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻟ ــ ،VIVAاﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 14
أ ﺑ ــﺮ ﻳ ــﻞ  ،2019ﺧـﻠـﻔــﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪس
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران.
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
إدارة ﺷــﺮ ﻛــﺔ  VIVAد .ﻣـﺤـﻤــﻮد
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ" :ﻳ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻹﻧﺠﺎزات
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﺮور  10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ."VIVA
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف د .ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ:
"ﻳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪران ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻟ ــﻢ ﻳـ ــﺄل اﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﺟ ـ ـﻬـ ــﺪا ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺆازرة ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻣـﺤـﺘــﺮف
ﻓﻲ ﺟﻌﻞ  VIVAﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت

ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ

راﺋ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
ﺛ ـﻘ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ أﻫ ــﻞ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﺎع
ﻃــﻮﻳــﻞ وﻛ ـﻔ ــﺎءة ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ
ﺗ ـﺒ ــﻮأ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻨــﺎﺻــﺐ ﻗـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﻧ ــﺄﻣ ــﻞ أن ﻳ ـﺴ ـﺨــﺮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء VIVA
وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،ودﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻊ ﺿـﻤــﻦ ﺻﻠﺐ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ،ﺧــﺎ ﺻــﺔ وﻧﺤﻦ
ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ إ ﻃ ــﻼق ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ  5Gﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ".
ﻳـ ـ ــﺬ ﻛـ ـ ــﺮ أن ا ﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﻲ ﺷ ـﻐ ــﻞ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺐ ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﺗﺤﺎد
اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت "ﻣــﻮﺑــﺎﻳ ـﻠــﻲ" ﻣ ـﻨــﺬ ﻋــﺎم
 ،2015وﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت

اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ  STCﺷ ـﻐــﻞ ﻣﻨﺼﺐ
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ
ﺑـﻴــﻦ  2011و ،2014وﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم
ﻟـﺤـﻠــﻮل ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺸـﺒـﻜــﺎت ﺑﻴﻦ
 2007و ،2011و ﻣ ــﺪ ﻳ ــﺮ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟﺠﻮال ﻋﺎم .2007
ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ "ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي"
ﺑـﻴــﻦ  2005و ،2006وﻣــﺪﻳــﺮ أول
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟــﻮﺳ ـﻨــﺖ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
) (Lucent Technologiesﺑﻴﻦ
 2003و ،2005وﻣﺪﻳﺮ أول ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑ ـﻴــﻦ  1999و،2003
وﻣﻬﻨﺪس أول ﺑﻴﻦ  1996و،1999
وﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻴﻦ  1995و.1996
وﺣ ــﺎﺻ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض
ﻋﺎم .1995

ﻣﺸﺎري اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ »أﺻﻮل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«
ﻗـ ـ ــﺪم ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﺻ ــﻮل ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻣـﺸــﺎري
اﻟﺪﺧﻴﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  14ﻣﺎرس ،2019
دون أن ﻳــﻮ ﺿــﺢ أ ﺳ ـﺒــﺎب ا ﺳـﺘـﻘــﺎ ﻟـﺘــﻪ،
ﺑﻌﺪ أن أﻣﻀﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8أ ﻋــﻮام ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
وﺷﻐﻞ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﺒﺎرزة ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤــﻮﻳ ـﻠ ـﻬــﺎ
إﻟ ــﻰ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻣﻊ

ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﺒﺮى ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋـﺸــﺮ ﻳــﻦ ﻋــﺎ ﻣــﺎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎ ﻟ ــﺲ إدارات ا ﻟـ ـﻌ ــﺪ ﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻳـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻞ ﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎدة
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس إدارة أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺼﺺ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺎﺗﻞ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺣـﻀــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻛـﺒــﺮى ا ﻟـﺠــﺎ ﻣـﻌــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﻄﺮاح» :ﺑﻠﻴﻤﺰ« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ
»أﺟﻤﻞ ﻫﺪﻳﺔ« اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ

أ ﻛ ــﺪ ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـﻤــﻮ ﻗــﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻠﻴﻤﺰ ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟ ـﻄــﺮاح أن اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺎت اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟــﻮﻓـﻴــﺎت ﺣ ــﻮادث اﻟـﻄــﺮق
واﻹﺻﺎﺑﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ وأﻓﺮادﻫﺎ.
وﺷﺪد اﻟﻄﺮاح ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﻗﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ "ﺑﻠﻴﻤﺰ" ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑــﺎب ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ وإﻳﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟـﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺨﺪﻣﻬﺎ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﻤــﺮورﻳــﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺤﻮادث
ﻳﺮوح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  ٤٠٠ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
وأﻋـﻠــﻦ إﻃ ــﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺷـﻌــﺎر "أﺟـﻤــﻞ ﻫــﺪﻳــﺔ"،
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻷم ،اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف  ٢١ﻣﺎرس ،٢٠١٩
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن أﺟﻤﻞ
ﻫﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﻷم ﻫﻲ ﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث
وﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ.
وﻗــﺎم ﻣﻮﻗﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻠﻴﻤﺰ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺤﺘﻮى رﻗﻤﻲ ﻳﺨﺪم
أﻫ ــﺪاف اﻟﺤﻤﻠﺔ ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓــﻲ أﻏﻠﺐ
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ.
وﺷــﺪد اﻟـﻄــﺮاح ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻵﻣـﻨــﺔ واﺣ ـﺘــﺮام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟـﻤــﺮورﻳــﺔ اﻷﺳ ــﺎس اﻟ ــﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮة وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻠﺪوﻟﺔ
واﻷﺳــﺮة وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻷم ،داﻋﻴﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﻮﻗﻒ »ﺑﻮﻳﻨﻎ ٧٣٧
ﻣﺎﻛﺲ« ﻣﻦ اﺳﻄﻮﻟﻬﺎ
أوﻗ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﻃ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات
اﻟــﺮﻛــﺎب ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  ،12ﻣﻦ
ﻃﺮاز "ﺑﻮﻳﻨﻎ  737ﻣﺎﻛﺲ" ﺿﻤﻦ
أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،إن
ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ،اﺑـﺘـ ً
ـﺪاء ﻣﻦ
 13اﻟﺠﺎري.

ﻣﺸﺎري اﻟﺪﺧﻴﻞ
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«كامكو» :النفط يصعد مع تراجع المخزونات وخفض اإلمدادات
ةديرجلا
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واصل المعروض النفطي من
بأكثر
منظمة أوبك تراجعه ً
من  0.5مليون برميل يوميا في
فبراير  ،2019ليصل إلى أدنى
مستوياته منذ  4أعوام ًببلوغه
 30.5مليون برميل يوميا،
ً
وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

على خلفية تراجع اإلنتاج ،في
ح ـيــن اس ـت ـمــرت اإلمـ ـ ـ ــدادات من
فنزويال في التراجع في مارس
الـ ـج ــاري ،ب ـعــد ان ـق ـطــاع الـتـيــار
الكهربائي على مستوى البالد،
والــذي تسبب في شلل منشآت
إنتاج ًالنفط.
ووف ــق ــا لـبـعــض ال ـت ـقــديــرات،
ً
انـخـفــض إن ـت ــاج ال ـب ــاد مــؤقــتــا
بــأكـثــر مــن الـنـصــف ليصل إلــى
ً
 0.5مليون برميل يــو مـيــا بعد
انقطاع التيار الكهربائي ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ي ـكــافــح فيه
مـنـقـبــو الـنـفــط لـتـشـغـيــل اآلب ــار
والمرافق األخرى.
ه ــذا ال ــوض ــع بــاإلضــافــة إلــى
العقوبات المستمرة المفروضة

ً
ً
 30.5مليون برميل يوميا ،وفقا
لبيانات وكالة بلومبرغ».
ويـعــزى هــذا التراجع بصفة
أ ســا سـيــة لمواصلة ً السعودية
خفض انتاجها وفقا التفاقية
«أوب ــك» وحلفائها .وقــد تراجع
ً
تقريبا
انتاج كل منتجي «أوبك»
خــال الشهر ،كما قامت الــدول
غير األعضاء بالمنظمة ،بما في
ذلــك روسـيــا ،بخفض انتاجها.
وقــد أدى ذلــك إلــى بـلــوغ معدل
االلـتــزام باالتفاقية إلــى  94في
ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال  2019بــالـنـسـبــة
ل ـل ــدول األع ـض ــاء ب ـ ــ»أوبـ ــك» ،في
ح ـ ـيـ ــن رفـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــون غ ـيــر
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ب ــال ـم ـن ـظ ـم ــة م ـع ــدل
الـ ـت ــزامـ ـه ــم ت ــدري ـج ـي ــا إلـ ـ ــى 51

فــي الـمـئــة وفـقــا لــوكــالــة الطاقة
الدولية.
ومــن جانب آخــر ،صــرح وزيــر
ال ـطــاقــة ال ـس ـع ــودي ان ــه م ــن غير
الـمـتــوقــع أن ت ـطــرأ أي تـغـيـيــرات
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ح ـتــى
يــونـيــو  ،2019مـمــا زاد مــن حــدة
حالة تناقص اإلمدادات ،وسحب
تخمة الـمـعــروض الـ ًنـفـطــي .كما
تخطط السعودية أيضا لخفض
صــادرات النفط في أبريل ،2019
وم ــن الـمـتــوقــع تــراجــع ص ــادرات
الـمـمـلـكــة ف ــي م ـ ــارس  2019إلــى
ً
أقــل من  7ماليين برميل يوميا،
وهو األمــر الــذي سيتسمر خالل
أبريل  ،2019مع إبقائها لمعدالت
اإلنتاج أقل بكثير عن مستوى 10

يوميا)
حصص الدول األعضاء في األوبك من االنتاج النفطي لشهر فبراير ( ٢٠١٩مليون برميل
ً
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المصدر :بلومبرغ
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عرض المملكة

قـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ل ـ ــ«ك ـ ــام ـ ـك ـ ــو
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» إن مـ ــوجـ ــة مــن
األخبار اإليجابية ،التي سادت
ف ــي أسـ ــواق ال ـن ـفــط ،دف ـعــت إلــى
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
مـسـتــويــاتـهــا مـنــذ  4أش ـهــر في
منتصف مارس .2019
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـلـ ــك الـ ـمـ ـك ــاس ــب
المتواصلة على خلفية استمرار
ج ـه ــود خ ـفــض اإلنـ ـت ــاج ل ـلــدول
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ب ـم ـن ـظ ـم ــة «أوبـ ـ ـ ـ ــك»
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
التراجع المفاجئ في مخزونات
الـنـفــط فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
ً
والتي كانت مؤخرا بلغت أعلى
ً
 17شـ ـه ــرا.
م ـس ـتــويــات ـهــا م ـن ــذ ً
كما تلقت األسعار أيضا دعما
نـتـيـجــة ل ـت ــراج ــع ان ـت ــاج الـنـفــط
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وإن ك ـ ـ ــان ب ـش ـكــل
هــامـشــي بـلــغ  100أل ــف برميل
ً
يوميا على أساس أسبوعي في
األسبوع المنتهي في  8مارس
ً
 ،2019وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات وك ــال ــة
الطاقة الدولية.
وتعد تلك هــي الـمــرة األولــى
م ـنــذ  6أش ـه ــر ال ـت ــي ي ـتــم فيها
خ ـف ــض ت ــوقـ ـع ــات اإلن ـ ـتـ ــاج فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،فــي أحــدث
ال ـت ـقــاريــر الـ ـص ــادرة ع ــن وكــالــة
ال ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ــدى
القصير.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـق ــاري ــر ،ت ــواج ــه
ج ـ ـهـ ــات ال ـت ـن ـق ـي ــب ع ـ ــن ال ـن ـف ــط
ً
األصـ ـغ ــر ح ـج ـم ــا ص ـع ــوب ــة فــي
زيـ ـ ـ ــادة ال ـن ـف ـق ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
لـمــواصـلــة ض ــخ ال ـن ـفــط ،بينما
تـسـتـمــر ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى في
ال ـع ـم ــل ب ــا ه ـ ـ ـ ــوادة .م ــن جـهــة
اخ ــرى ،تــواجــه كـنــدا حــالــة غير
اعتيادية من التأخير في بناء
خطوط األنابيب ،باإلضافة إلى
القيود المفروضة على اإلنتاج
م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــات الـمـحـلـيــة
بالمقاطعات.

على إيران ،والذي أدى إلى زيادة
معانتها إليجاد بديل لناقالت
الـنـفــط ال ـقــدي ـمــة ،أدى ال ــى دفــع
إن ـت ــاج «أوب ـ ـ ــك» م ــن ال ـن ـفــط إلــى
مستوى منخفض جديد.
وذكر تقرير شهري صادر عن
وكالة الطاقة الدولية أن تراجع
اإلنتاج بصدارة فنزويال وإيران
إلى جانب قوة الطلب قد يدفع
سوق النفط إلى تسجيل عجز
خالل الربع الثاني من .2019
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر« :واص ـ ــل
المعروض النفطي من منظمة
أوب ـ ــك ت ــراج ـع ــه بــأك ـثــر م ــن 0.5
ً
م ـ ـل ـ ـيـ ــون بـ ــرم ـ ـيـ ــل ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا فــي
فبراير  ،2019ليصل إلــى أدنى
مستوياته منذ  4أعوام ببلوغه

economy@aljarida●com

ً
ضعيفا المملكة المتحدة
المتحدة ظل

ً
أيضا للشهر الثالث
على التوالي في
فبراير 2019

على صعيد آخرّ ،
بين التقرير
المملكة المتحدة ظل
عرض ً
أن ً
ضـعـيــفــا أي ــضــا لـلـشـهــر الـثــالــث
على التوالي في فبراير ،2019

نمو الطلب العالمي على النفط
قال التقرير :يتوقع للطلب العالمي على النفط في عام  2018أن
ً
ً
ً
يكون سجل نموا بمعدل  1.43مليون برميل يوميا ،متراجعا بواقع
ً
 0.04مليون برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة ،وذلــك في
ظل خفض التوقعات الخاصة بالمناطق من داخل وخارج منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،حيث تم تعديل الطلب للدول التابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وخفضه بواقع  0.03مليار
ً
برميل يوميا  ،على خلفية تراجع الطلب أكثر من المتوقع للدول
األوروبـيــة التابعة لمنظمة التعاون االقـتـصــادي والتنمية وآسيا
والمحيط الهادئ في الربع األخير من  .2018وأضاف :هناك دول مثل
ألمانيا وفرنسا وتركيا شهدت تباطؤا في نشاطها االقتصادي إلى
جانب الظروف المناخية الدافئة التي أدت إلى انخفاض متطلبات
النفط ،كما تم تعديل نمو الطلب بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط
الهادئ التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وخفضه بواقع

ً
مليون برميل يوميا .أما على
صعيد الطلب ،فإنه على الرغم من
خفض «أوبك» توقعاتها الخاصة
بمتطلبات النفط في العام ،2019
فإن االتجاهات الحديثة قد اثبتت
ً
عكس ذلك ،حيث ظل الطلب قويا
خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن األول ـ ـيـ ــن عـلــى
خـلـفـيــة ارتـ ـف ــاع االس ـت ـه ــاك من
جانب الصين مع بلوغ الطاقات
االنتاجية لمصافي التكرير إلى
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة مـنــذ بــدايــة
ال ـع ــام .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،فــإن
اح ـ ـ ــراز أي ت ـق ــدم ل ـل ـتــوصــل إل ــى
ص ـف ـقــة ت ـج ــاري ــة ب ـيــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـصـ ـي ــن مـ ــن شــأنــه
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ــوض ــوح
بالنسبة للطلب على النفط في
الـ ـ ـم ـ ــدى ال ـ ـقـ ــريـ ــب.
إال ان ــه رغ ــم ذل ــك،
ال يـ ـ ـ ـ ــزال ال ـن ـم ــو
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي
ي ـبــدي عــامــات
ضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــف مـ ــن
جانب الصين،
ال ـتــي سجلت
مــؤخـ ًـرا أدنــى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدالت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــو
الـ ـصـ ـن ــاع ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــذ 17
ً
عاما.
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
قامت منظمة
الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاون
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ً
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــي
أحــدث توقعاتها،
ب ـخ ـف ــض ت ــوق ـع ــات
ن ـ ـ ـمـ ـ ــو االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
الـعــالـمــي ،وخفضت
مـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدالت الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو
لـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى.
وس ــاهـ ـم ــت ض ـبــاب ـيــة
م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف ان ـ ـف ـ ـص ـ ــال
المملكة المتحدة عن

تراجع العرض العالمي للنفط
ً
ً
 0.01مليون برميل يوميا ،نظرا النخفاض الطلب من جهة قطاع
البتروكيماويات في كوريا الجنوبية خــال الربع األخير من عام
ً
 .2018وقد قابل تعديل تلك التوقعات جزئيا رفع توقعات الطلب من
جانب الدول األميركية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ً
بواقع  0.01مليون برميل يوميا .أما على صعيد الدول غير التابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فقد تم خفض توقعات الطلب
ً
بواقع  0.02مليون برميل يوميا ،لتعكس انخفاض الطلب في مناطق
آسيا والـشًــرق األوســط األخ ــرى .وكــان الطلب على زيــت الــديــزل في
الهند بطيئا في نوفمبر  ،2018بينما شهدت السعودية ً
طلبا أبطأ
من المتوقع على النفط خــال الربع الــرابــع من  .2018في حين تم
اإلبقاء على توقعات نمو الطلب على النفط لعام  2019دون تغيير
ً
عند مستوى  1.24مليون برميل يوميا ،مع توقع أن يصل إجمالي
ً
الطلب إلى  99.96مليون برميل يوميا خالل العام.

ً
ذكر التقرير أنه وفقا للبيانات األولية ،انخفض
المعروض العالمي مــن النفط للشهر الثالث على
التوالي في فبراير  .2019وتراجع المعروض النفطي
ً
إلى أقل من مستوى  100مليون برميل يوميا ،حيث
ً
بلغ  99.15مليون برميل يوميا فــي فبراير 2019
ً
بتراجع شهري بلغ  0.16مليون برميل يوميا .وخالل
الشهر زاد العرض من خارج منظمة «أوبك» بواقع 65
ً
ألف برميل يوميا ،على خلفية زيادة العرض بشكل
رئيسي مــن الــواليــات المتحدة والمملكة المتحدة
ً
ً
والبرازيل .إال أن تلك الزيادات قد قابلها تراجعا حادا
في إنتاج األوبك .وتم تعديل توقعات نمو المعروض
النفطي للدول غير األعضاء بالمنظمة لعام  2018مرة
ً
أخرى ورفعها بواقع  0.03مليون برميل يوميا ،ومن

ً
المتوقع اآلن أن يرتفع بواقع  2.74مليون برميل يوميا
خالل العام ،ليصل إلى متوسط  62.19مليون برميل
ً
يوميا .وتعكس تلك المراجعة توقع ارتفاع المعروض
النفطي لكندا بشكل رئيسي خالل الربع األخير من
 .2018كما تم تعديل توقعات نمو المعروض النفطي
للدول غير األعضاء بـ»أوبك» لعام  ،2019ورفعها بواقع
 0.06مليون برميل يوميا إلــى  2.24مليون برميل
يوميا ،ومن المتوقع اآلن أن يبلغ متوسط المعروض
ً
النفطي  64.43مليون برميل يوميا .ويعكس رفع
التوقعات بصفة رئيسية إلى تعديل توقعات اإلنتاج
ً ً
المحدثة لكندا بواقع  0.1مليون برميل يوميا بدءا من
ً
أبريل  .2019كما يتوقع أيضا ارتفاع انتاج السودان
أكثر مما كان متوقعا في السابق.

االت ـحــاد األوروب ـ ــي فــي اإلضــافــة
إل ــى الـبـيـئــة غـيــر الـمـسـتـقــرة ،في
حين تشير بعض التقديرات إلى
وص ــول مـعــدالت نمو االقتصاد
األميركي الى الذروة مع انخفاض
ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ال ـش ـخ ـص ــي
واإلنفاق االستهالكي.

ارتفاع األسعار
وأشار التقرير الى انه استمر
اتجاه أسعار النفط في االرتفاع
خ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــارس  ،2019وأ ظـ ـه ــر
مكاسب ثابتة منذ بداية العام،
ً
وأغـ ـل ــق ق ــري ـب ــا م ــن م ـس ـتــوى 70
دوالرا أميركيا للبرميل .إال انه
على الرغم من ذلك ،فإن األسعار
ل ــم ت ـص ــل ب ـع ــد إل ـ ــى م ـس ـتــويــات
الذروة التي سجلتها في أكتوبر
 .2018ف ـب ـعــد ت ـح ـق ـيــق مـكــاســب
ب ـلـغــت  7ف ــي ال ـم ـئــة ت ـقــريـ ًـبــا في
ف ـبــرايــر  ،2019ارت ـف ـعــت أس ـعــار
ال ـع ـق ــود ال ـف ــوري ــة ل ـن ـفــط األوبـ ــك
ب ـن ـس ـب ــة  2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـح ـل ــول
مـنـتـصــف م ــارس  .2019نتيجة
لـ ــذلـ ــك ،ك ـ ــان م ـت ــوس ــط األسـ ـع ــار
لجميع درج ــات الـخــام
إيـجـ ًـابـيــا ً
تقريبا مقارنة بمستويات يناير
 ،2019حـ ـي ــث ار ت ـ ـفـ ــع م ـتــو ســط
أسـ ـع ــار خـ ــام أوب ـ ــك بـنـسـبــة 8.7
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ـ ــاس شـهــري
في فبراير  ،2019فيما يعد أكبر
مستويات النمو التي يسجلها
ً
منذ نوفمبر  ،2017وصــوال إلى
 63.83دوالرا للبرميل.
ف ــي ح ـيــن كـ ــان م ـتــوســط نمو
س ـع ــر ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي أق ـ ــوى،
ً
مسجال ارتفاعا بلغت نسبته 9
في المئة ،حيث بلغ في المتوسط
 64.0دوالرا للبرميل ،بينما ارتفع
متوسط مزيج خام برنت بنسبة
 7.7ف ــي الـمـئــة لـيـصــل إل ــى 64.0
دوالرا للبرميل.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـق ــاري ــر
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن إدارة مـعـلــومــات
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،شـ ـه ــدت
مخزونات النفط الخام انخفاضا
غـيــر مـتــوقــع بــواقــع  3.9ماليين
ب ــرم ـي ــل ب ـم ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى ت ــراج ــع
اإلن ـ ـتـ ــاج ،م ــع اس ـت ـم ــرار تشغيل
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاف ـ ــي ب ـ ـن ـ ـفـ ــس ط ــاقـ ـتـ ـه ــا
االنتاجية لألسبوع السابق.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـق ــاري ــر
الـصــادرة عــن «بيكر هـيــوز» ،بلغ
ع ـ ــدد م ـن ـص ــات ال ـح ـف ــر الـنـفـطــي
األم ـيــرك ـيــة الـنـشـيـطــة إل ــى أدن ــى
مستوياته منذ  10أشـهــر خالل
األس ـبــوع المنتهي فــي  8مــارس
 ،2019وص ــوال ال ــى  833منصة
نشيطة .ويعد هذا هو األسبوع
الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ل ـتــراجــع
اعـ ـ ـ ــداد م ـن ـص ــات الـ ـحـ ـف ــر ،حـيــث
تركز شركات التنقيب واإلنتاج
المستقلة عـلــى خـفــض نفقاتها
الرأسمالية للتركيز على األرباح
ً
على المدى القريب بدال من زيادة
اإلن ـتــاج .وأش ــارت عــدة توقعات
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض اتـ ـج ــاه ش ــرك ــات
النفط نحو اإلن ـفــاق الرأسمالي
في العام .2019

تحالف سعودي  -كويتي يفوز
بمشروع إنتاج الطاقة الشمسية
بكلفة  400مليون دوالر في سلطنة عمان
أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ،ترسية مشروع
إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في والية عبري ،على
تحالف سعودي  -كويتي بتكلفة  400مليون دوالر.
وقالت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة ،في بيان
صحافي أمس ،إن المشروع يستهدف تلبية االحتياجات المتزايدة
على الطاقة الكهربائية في سلطنة ُعمان ،وتماشيا مع رؤيتها
لتنويع مصادر الطاقة ،وإن ترسية المناقصة تمت بشكل مشروط
بعد إجــراء تحليل فني ومالي وقانوني للعروض المقدمة على
المجموعة االستثمارية المكونة من شركات "أكوا باور السعودية،
ومــؤسـســة الخليج لالستثمار وشــركــة مـشــاريــع الـطــاقــة البديلة
الكويتية" .ويستهدف المشروع إ نـشــاء وتملك وتشغيل محطة
لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ  500ميغاوات ،وسيسهم في
تزويد ما يقدر بـ  33ألف منزل بالكهرباء ،والتقليل من انبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي  340ألف طن سنويا.
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تذبذب حركة الجنيه اإلسترليني كردة فعل للعديد من المتغيرات التي شهدها السوق
تذبذبت حركة الجنيه
اإلسترليني خالل األسبوع
الماضي ،إذ ارتفع
بـ  %3.34من أدنى مستوياته
البالغة  1.2949ليصل
إلى  .1.3381وجاء هذا
التحرك كردة فعل للعديد
من المتغيرات التي شهدها
السوق ،ومن أهمها تطورات
تصويت مجلس العموم
والبيانات االقتصادية الشديدة
التفاؤل التي صدرت عن
المملكة المتحدة.

الناتج المحلي
اإلجمالي في
المملكة المتحدة
ارتفع بنسبة ٪0.5
على أساس شهري

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم
الـبــريـطــانــي لـلـمــرة الـثــانـيــة خطة
رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء تـ ـي ــري ــزا م ــاي
لالنفصال عن االتحاد األوروبي
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي ،األم ـ ــر ال ــذي
مهد الطريق ألسوأ أزمة سياسية
تشهدها البالد منذ أجيال.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون
السياسيون ضد صفقة انفصال
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ع ــن االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ت ـعــدي ـل ـهــا
بأغلبية  391صوتا مقابل 242
صوتا ،إذ أثبتت المحادثات التي
أجرتها ماي في اللحظات األخيرة
مع رؤساء االتحاد األوروبي عدم
جدواها في تخفيف حدة مخاوف
منتقديها.
و تـعــد نتيجة ه ــذا التصويت
ً
بفارق  149صوتا معارضا أفضل
ً
قليال من الهزيمة المبدئية التي
بـلـغــت  230ص ــوت ــا .إال أن ــه على
الرغم من ذلك ،فمنذ تولي رئيسة
ال ـ ــوزراء م ــاي منصبها ،خسرت
أول مـعــاركـهــا السياسية والـتــي
تعد ثالث الهزائم الحكومية على
االطالق في العصر الحديث.
وفي اليوم التالي رفض النواب
صفقة انفصال المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي بدون اتفاق.
وي ــوم الـخـمـيــس ،ص ــوت أعـضــاء
م ـج ـلــس ال ـع ـم ــوم بــأغ ـل ـب ـيــة 412
صوتا مقابل  202صوت لتأييد
م ـق ـت ــرح م ـ ــاي ب ـت ـم ــدي ــد ال ـمــوعــد
ال ـن ـه ــائ ــي ل ــان ـف ـص ــال ح ـت ــى 30
يونيو  .2019وستحاول تيريزا
ماي اآلن للمرة الثالثة الحصول

ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــوم
لالنفصال عن االتحاد االوروبي
على أمــل أن تتمكن من التوصل
إلــى اتـفــاق قبل الموعد النهائي
الجديد.
وم ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وح ـس ــب
تـقــريــر أس ــواق الـنـقــد األسـبــوعــي
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الوطني ،تذبذبت حركة الجنيه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي خ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،إذ ارتفع بنسبة  3.34في
المئة من أدنى مستوياته البالغة
 1.2949ليصل إلى  .1.3381وجاء
هذا التحرك كردة فعل للعديد من
المتغيرات التي شهدها السوق،
وم ــن أه ـم ـهــا تـ ـط ــورات تـصــويــت
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
االقتصادية شديدة التفاؤل التي
صدرت عن المملكة المتحدة.

أرقام نمو قوية بالمملكة المتحدة
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي
في المملكة المتحدة بنسبة 0.5
في المئة على أساس شهري بعد
انخفاض بنسبة  0.4في المئة في
القراءة السابقة ،وتخطى توقعات
السوق للنمو بنسبة  0.2في المئة
فقط .ونما ناتج قطاع التصنيع
بنحو  0.8في المئة على أساس
ش ـهــري مـقــابــل ان ـك ـمــاش بنسبة
 0.7في المئة في ديسمبر .2018
باإلضافة إلى ذلك ،ارتفع ناتج
ال ـب ـنــاء ع ـلــى أسـ ــاس ش ـه ــري في
يناير بنسبة  2.8في المئة مقابل
انخفاض بنسبة  2.8في المئة في

بنك اليابان يبقي الوضع على حاله
أدل ـ ــى م ـحــافــظ ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـيــابــانــي
هــاروهـيـكــو كـ ــورودا بتصريحاته فــي أعـقــاب
ً
اجـتـمــاع الجمعة الـمــاضــي ،مـسـتـبـعــدا إج ــراء
المزيد من التسهيالت النقدية ،حتى بعد أن
أجبرت المخاطر المتزايدة في الخارج البنك
المركزي على التخفيف من حدة تفاؤله بشأن
تعزيز الـصــادرات القوية واإلنـتــاج الصناعي
لمعدالت النمو.
وتـجــاهــل كـ ــورودا ال ــدع ــوات الـمـتــزايــدة من
الـسـيــاسـيـيــن وال ـم ـســؤول ـيــن الـتـنـفـيــذيـيــن في
البنوك لرفع أسعار الفائدة ،أو تخفيف المعدل

ال ـم ـس ـت ـهــدف لـلـتـضـخــم ال ـب ــال ــغ  2ف ــي ال ـم ـئــة،
لتخفيف ضغوط التراجع الحاد ألسعار الفائدة
على أرباح المؤسسات المالية.
وق ــال ك ــورودا للصحافيين بعد ق ــرار بنك
اليابان المتوقع على نطاق واســع بالحفاظ
عـلــى الـسـيــاســة الـنـقــديــة دون تغيير« :ال أرى
حاجة لتغيير معدل التضخم المستهدف ،وال
أعتقد أن القيام بذلك سيكون مرغوبا فيه» .بناء
على ذل ــك ،تراجعت احـتـمــاالت خفض أسعار
الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل من 63.3
في المئة إلى  37في المئة بعد تصريح كورودا.

ديسمبر من العام الماضي كدليل
إضــافــي عـلــى تـعــافــي االقـتـصــاد.
وبناء على ذلــك ،ترتفع توقعات
ال ـســوق حــالـيــا بـنـسـبــة  54.2في
المئة مقابل  30في المئة قبل نشر
البيانات ،فيما يتعلق برفع بنك
إنكلترا المركزي ألسعار الفائدة
في يناير .2020

الواليات المتحدة
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـظـ ـه ــر
ً
االق ـت ـص ــاد األم ـي ــركــي م ــزي ــدا من
عالمات التباطؤ في ظل استمرار
المفاوضات مع الصين من أجل
التوصل إلى اتفاق تجاري ،يأتي
ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت يـسـتـبـعــد ف ـيــه أن
يلتقي الرئيس األميركي دونالد
ترامب مع الرئيس الصيني شي
جين بينغ لتوقيع اتفاق تجاري
ح ـتــى أب ــري ــل ع ـلــى أقـ ــرب تـقــديــر،
إال أن ت ــرام ــب ع ـلــق ع ـلــى عملية
ال ـم ـف ــاوض ــات ق ــائ ــا" :ال ـل ـق ــاءات
تجري بشكل جيد" ،كما أنه يتوقع
التوصل إلى اتفاق خالل األسابيع
الـثــاثــة أو األرب ـع ــة ال ـقــادمــة .من
جهة أخرى ،عزز تباطؤ مؤشري
أس ـ ـع ـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك وأس ـ ـعـ ــار
المنتجين في الواليات المتحدة
مــن رؤي ــة الـســوق بــانـعــدام فرص
رفع أسعار الفائدة في عام .2019

السلع
ارتفعت أسعار النفط األميركية
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي إلـ ـ ــى أع ـل ــى
م ـس ـتــوى ل ـهــا ف ــي أرب ـع ــة أش ـهــر،
ً
وبلغت  58.95دوالرا في ظل كشف
الــواليــات المتحدة عن انخفاض
مفاجئ في مخزونات النفط .إذ
أظ ـهــرت إدارة مـعـلــومــات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة أن م ـخــزونــات الـخــام
تقلصت بواقع  3.9ماليين برميل،
م ـمــا خ ـفــف م ــن حـ ــدة ال ـم ـخــاوف
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ــزي ـ ــادة االم ـ ـ ـ ـ ــدادات
العالمية حيث تــو قــع المحللون
زي ــادة قــدرهــا  2.7مليون برميل
ً
بدال من ذلك .وأغلق سعر كل من
مزيج خام برنت وغرب تكساس
الوسيط عند أعلى المستويات
المسجلة منذ  12نوفمبر.

ّ
«ساكسو بنك» :تعثر الدوالر يدفع أسعار
السلع العالمية نحو االرتفاع
ش ـهــدت أس ـع ــار الـسـلــع الـعــالـمـيــة ع ــودة
تدريجية األسـبــوع الماضي ،نتيجة فشل
الـ ـ ــدوالر ف ــي الـتـمـ ّـســك بـمـكــاسـبــه األخ ـي ــرة،
كما ساهم ارتفاع أسواق األسهم في زيادة
الرغبة بالمخاطرة .وجاء ضعف الدوالر من
ج ـ ّـراء الجنيه البريطاني الــذي اتجه نحو
أفضل أسابيعه منذ يناير بعد أسبوع من
ا لـنـقــا شــات المحتدمة فــي مجلس العموم
البريطاني حول مسألة خروج بريطانيا من
ّ
االتحاد األوروبي .وفي الوقت نفسه ،تمكن
الـيــورو من الصعود والـعــودة إلــى النطاق
الذي ّ
تربع فيه أكثر من ستة أشهر.
وحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك»،
ش ـ ّهــدت ال ـس ـلــع م ـكــاســب واس ـع ــة ف ــي وقــت
ّ
التحوط رهاناتها على
خفضت صناديق
ارتفاع األسعار في  24سلعة رئيسية إلى
أدنى مستوياتها منذ ثالث سنوات.
وأشار أحدث تقارير «التزامات التجار»،
الذي يغطي مراكز المضاربة ،إلى احتفاظ
ّ
التحو ط بصافي صفقات البيع
صناديق
على المكشوف ضمن  12من أصل  14سلعة
زراعـيــة رئيسية .وفــي الطرف اآلخــر ،يقود
النفط الخام قطاع الطاقة الذي ما زال األكثر
ً
تفضيال ،يليه قطاع المعادن.
وش ـهــد ق ـطــاع الـطــاقــة تـ ــداوالت مرتفعة
وص ـلــت فـيـهــا أس ـع ــار خ ــام غ ــرب تـكـســاس
الوسيط إلــى أعلى مستوياتها فــي أربعة
أشهر ،تاله السعي نحو جني األرباح قبل
مستويات الدعم الفني والنفسي الرئيسية.
ّ
ومازالت أسعار النفط مدعومة بقلة العرض
الناجمة عن قرارات طوعية (من السعودية)
ّ
قسرية (إيران وفنزويال).
أو ألسباب
وبـقـيــت ال ـم ـخــاوف إزاء الـنـمــو والـطـلــب
المستقبلي على النفط الخام على حالها
فــي هــذه المرحلة ،حيث استجاب السوق

ً
بدال من ذلك للتشديد المستمر في العرض.
وارتفعت ت ــداوالت المعادن الصناعية،
وع ـلــى رأس ـه ــا ال ــزن ــك والـ ـب ــاالدي ــوم ،وســط
ّ
اس ـت ـم ــرار ال ـم ـخ ــاوف ب ـشــأن ت ـقــلــص حجم
الـعــرض .وتــراوحــت أسعار أونصة الذهب
حول  1300دوالر ،حيث بدت الحيرة على
التجار في أعقاب األحداث األخيرة الشديدة
ّ
التقلب .وتبقى النظرة المستقبلية القصيرة
األجل غامضة من جراء الشكوك التي تحوم
ّ
التوجهات المتباينة للدوافع الرئيسية
حول
مثل األسهم المرتفعة والدوالر الضعيف.
وارتـفـعــت أسـعــار النفط ال ـخــام ،وبلغت
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر بالنسبة
إلى خام برنت وغرب تكساس الوسيط ،في
عملية ا س ـتـ ّ
ـرد ا بها نصف الخسائر التي
ّ
تكبداها في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.
وتـضــاء ل حجم الـفــرق بين سعري خام
ً
برنت وخام غرب تكساس الوسيط ردا على
تباطؤ نمو اإلنتاج األميركي واالنخفاض
المفاجئ في مخزونات الخام األميركية.
وللشهر الخامس على التوالي ،أشارت
الـتـقــاريــر ا ّلـشـهــريــة ال ـتــي ت ـصــدر عــن ثــاث
جهات تــوقــع رئيسية هــي «أوب ــك» و«إدارة
مـعـلــومــات ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة» و«الــوكــالــة
الدولية للطاقة» ،إلــى تقارب معدالت ّ
نمو
ا ل ـط ـلــب ا ل ـعــا ل ـمــي دون أي تـغـيـيــر للشهر
ال ـخــامــس عـلــى ال ـت ــوال ــي .وف ــي وق ــت يـبــدو
الطلب بعيد التأثر -حتى اآلن  -مــن جـ ّـراء
ضعف النمو العالمي ،اتجه تركيز السوق
نحو تخفيض اإلن ـتــاج لــدعــم األس ـعــار من
مجموعة دول «أوبك بلس».
ّ
القسري
وعالوة على ذلك ،أدى االنخفاض
ً
لإلنتاج بمعدل  1.6مليون برميل يوميا من
فنزويال وإي ــران خــال الـعــام الماضي إلى
توفير طبقة دعم إضافية.

وباتت مهلة األشهر الستة التي منحتها
الواليات المتحدة لمشتري النفط اإليراني
في نوفمبر الماضي قاب قوسين أو أدنى
مــن االنـتـهــاء ،مما يثير جملة مــن األسئلة
حول ما سيحدث بعد ذلك.
وإل ــى جــانــب الـكــويــت واإلم ـ ــارات ،رفعت
السعودية حجم إنتاجها بمعدل  0.8مليون
ً
ً
بــرمـيــل يــومـيــا فــي نــوفـمـبــر ،اع ـت ـقــادا منها
ب ـقــدرة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة عـلــى تحقيق
تراجع كبير في قدرة إيران على التصدير.
ً
وبدال من ذلك ،فقدت تلك الدول توازنها من
ج ـ ّـراء الـتـنــازالت األمـيــركـيــة ،وب ــدأت عملية
تخفيض صارمة إليقاف هبوط األسعار؛
وأدى ذلك إلى ّ
خلو السوق من  1.3مليون
ً
برميل يوميا حتى فبراير.
ورغ ـ ـ ــم تـ ــراجـ ــع الـ ـ ـع ـ ــرض ،ب ـق ــي ال ـس ــوق
ً
العالمي قريبا من التوازن ،ومن المحتمل
ً
ً
ً
أن يشهد عجزا نسبيا صغيرا في العرض
خــال األشـهــر القليلة الـقــادمــة .ورغ ــم دعم
ال ـ ـسـ ــوق ،م ــن شـ ــأن م ـث ــل هـ ــذه ال ـتــوج ـهــات
إثــارة معضلة «أوبــك» المعتادة والمتمثلة
في ّحاجتها إلطالة أمــد تخفيض اإلنتاج
ً
تجنبا ألي تأثيرات أسعار سلبية ناجمة
عن االرتفاع المستمر في إنتاج الدول غير
األعضاء في المنظمة .ومع ذلك ،قد ال يكون
ً
الـتــوســع ض ــروري ــا فــي ح ــال ق ــررت اإلدارة
األميركية عدم تمديد بعض التنازالت إلى
ما بعد ّتواريخ انتهاء مفعولها الحالي.
وتـعــثــرت خطى خــام بــرنــت الجمعة مع
االقتراب من نطاق مقاومة يتراوح بين 68
ً
و 70دوالرا للبرميل ،مما يشير إلــى دنـ ّـو
تــوقــف مــؤقــت فــي تــوجــه االرت ـفــاع بــأســواق
النفط .ويتمثل مستوى المقاومة في خام
غــرب تكساس الوسيط بالمجال النفسي
ً
الرئيسي عند  60دوالرا للبرميل.

اقتصاد
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عبدو لبكي شاعر وأديب
وأستاذ محاضر في اللغة
العربية ،من رواد شعر ما بعد
الحداثة ،و «الجريدة» التقته في
هذا الحوار.

21

25

تسجل الفنانة فاطمة الصفي
مع اقتراب شهر رمضان
ً
ً
ً
بدأت تتضح مالمح الخريطة
حضورا دراميا مميزا هذا
الدرامية المصرية ،والتي تشهد العام من خالل مشاركتها في
غياب العديد من النجوم.
«أنا عندي نص» و«وما أدراك
ما أمي».

مسك وعنبر

25

ينظم قطاع اإلذاعة بوزارة
اإلعالم ،خالل الفترة من 17- 21
الجاري دورة تدريبية لإلخراج
الدرامي اإلذاعي.

« »Yesterdayيختتم فعاليات مهرجان
تريبيكا السينمائي الدولي في دورته الـ 18
من إخراج داني بويل وبطولة النجمة الشابة ليلي جيمس
أ ع ـل ـنــت إدارة م ـه ــر ج ــان تــر يـبـيـكــا
السينمائي ا لــدو لــي في دور تــه ا لــ18
ه ــذا ال ـع ــام ،ال ـتــي ت ـقــام م ــن األرب ـع ــاء
 24أ ب ــر ي ــل ح ـتــى  5مــا يــو ا لـمـقـبـلـيــن،
عـ ــن اخـ ـتـ ـي ــاره ــا ل ـف ـي ـل ــم ال ـف ــان ـت ــازي ــا
وا لـكــو مـيــد يــا " "Yesterdayللمخرج
الحائز جائزة األوسكار ،داني بويل
ول ـل ـن ـج ـم ــة الـ ـش ــاب ــة ل ـي ـل ــي ج ـي ـمــس،
ل ـح ـف ــل اخـ ـتـ ـت ــام ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،الـ ــذي
سيمثل عرضه العالمي األول ضمن
الفعاليات.
وتدور أحداث الفيلم حول شخص
مــا يكتشف أ نــه الوحيد ا لـقــادر على
تذكر فرقة البيتلز العالمية ،ويقوم
ببطولته نخبة من النجوم والوجوه
الشابة ،منهم ليلي جيمس ،وكايت
م ــاك ـي ـن ــون ،وج ـي ـمــس كـ ـ ــوردن ،وإي ــد
شيران ،ودومينيك كولمان ،وصوفيا
دي مارتينو ،وأنا دي أرماس ،وهي
قصة مأخوذة من الكاتب األميركي،
جاك بارث.
وك ــان لــدانــي بــويــل تـصــريــح ،وفــق
تـقــار يــر إ عــا مـيــة عالمية أ كــد فيه أن
الـفـيـلــم لـيــس لــه عــاقــة بــالـسـفــر عبر
ا لــز مــن ،ولكنه سيقدم فريق البيتلز
الـ ـع ــالـ ـم ــي وم ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــم ال ـش ـه ـي ــرة
بطريقة مختلفة ومغايرة على شاشة

السينما ،وعبر عن سعادته باختيار
الفيلم لختام المهرجان.
وع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح
وا ل ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــز يـ ــون قـ ـب ــل أن يـ ـنـ ـج ــز أول
أ فــا مــه " قـبــر ضـحــل"  .1994وانطلق
ً
ع ــال ـم ـي ــا م ــع ف ـي ـل ــم "ري ـن ـس ـبــوت ـي ـنــغ"
 ،1996بعد أن استحوذ على إعجاب
البريطانيين ،ومن أعماله المتنوعة
ً
"حياة أقل روتينا"  ،1997و"الشاطئ"
ً
 ،2000و" بـ ـ ـع ـ ــد  28يـ ـ ــو مـ ـ ــا " ،2003
والعديد مــن األ فــام الحائزة إ شــادة
عــالـمـيــة م ـثــل "ال ـم ـه ـتــم" و"ال ـش ــاط ــئ"
و"ب ـعــد  28يــومــا" و"ضـ ــوء الـشـمــس"
و" 127ساعة" و"ستيف جوبز" .وفي
 2012كان بويل المخرج الفني لحفل
افتتاح األ لـعــاب األولمبية الصيفية
 2012في لندن.

مسرح أبوللو
من جهة أخرى ،سيفتتح فعاليات
ال ـم ـهــرجــان ال ـف ـي ـلــم الــوثــائ ـقــي "The
 ،"Apolloا ل ــذي ت ــدور أ ح ــدا ث ــه حــول
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـ ـس ـ ــرح أب ـ ــولـ ـ ـل ـ ــو ب ـم ــدي ـن ــة
نيويورك األميركية ،ويقوم ببطولته
ج ـي ـمــي ف ــوك ــس ،وفـ ــاريـ ــل وي ـل ـيــامــز،
وسـمــوكــي روب ـن ـســون ،وسـيـظـهــرون

صوفي ترنر

ً
ج ـم ـي ـع ــا ب ـش ـخ ـص ـيــات ـهــم الـحـقـيـقـيــة
لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـشـ ـهـ ـي ــر،
إل ــى جــانــب ع ــرض ع ــدد مــن األع ـمــال
السينمائية الكالسيكية ،منها فيلم
" "Apocalypse Now: Final Cutوهي
نسخة سيتم عرضها بتقنية ا ل ـ 4K
ألول مرة ضمن الفعاليات.

جائزتا أوسكار
يذكر أن آخر أعمال المخرج داني
ب ــوي ــل كـ ـ ــان ف ـي ـل ــم الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة
" "Steve Jobsعام  ،2015الذي ترشح
ل ـجــائــزتــي أوس ـ ـكـ ــار ،واعـ ـت ــذر بــويــل
أخيرا عن عدم إ خــراج النسخة ا لـ25
مــن سـلـسـلــة الـجــاســوسـيــة الـشـهـيــرة
" ،"James Bondالتي يقوم ببطولتها
ال ـن ـجــم اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـعــال ـمــي دان ـيــال
ً
كريج ،والمقرر طرحه تجاريا بشهر
إبريل لعام .2020

جيمس غن

« »HBOتكشف عن مدة حلقات
«»Game of Thrones
كشفت شبكة " "HBOالعالمية عن مــدة حلقات الموسم الثامن واألخـيــر من مسلسل
الفانتازيا " ،"Game of Thronesوالمقرر بدء عرض أولى حلقاته في  14أبريل المقبل.
وأوضحت أن أول حلقتين من الموسم األخير سيكونان أقصر من باقي الحلقات ،فيما
ستكون مدة آخر  4حلقات األطول في تاريخ المسلسل بأكمله.
وطرحت الشبكة اإلعالن الدعائي الرسمي للموسم األخير من المسلسل مطلع الشهر
الجاري ،ويشارك ببطولة الموسم األخير عدد من النجوم ،من بينهم :صوفي ترنر ،إميليا
كالرك ،ميسي ويليامز.

ليلي جيمس

رامي مالك

«غولدن غلوب» تكشف عن موعد
جيمس غن يتصدى إلخراج
« »Guardians of the Galaxyحفل توزيع جوائزها لعام 2020
َّ
وجــه المخرج جيمس غــن ،الشكر لداعميه ،بعد أن أعلنت شركة ديــزنــي التعاقد
معه مجددا إلخراج الجزء الثالث من سلسلة األبطال الخارقين "Guardians of the
 ."Galaxyوكانت شركة مارفل أقصته عن هذه المهمة سابقا ،إثر تغريدات تعارضت
مع سياساتها.
ونشر غن عبر حسابه بـ"إنستغرام" وعدد من صفحاته بمواقع التواصل االجتماعي،
منشورا شكر فيه داعميه ،إذ قال" :أنا شاكر لكل من دعمني خالل األشهر الماضية.
دائما ما أحاول أن أتعلم ،وسأظل أعمل ،ألخرج أفضل ما لدي".

كشفت رابطة هوليوود للصحافة األجنبية ،المعروفة باسم "غولدن غلوب" ،عن موعد
حفل توزيع جوائزها لعام  ،2020والذي تقرر إلقامته  5يناير من العام المقبل.
وجــاء الـقــرار ،للفصل وعــدم التضارب بين حفلي توزيع الجوائز األشهر في العالم؛
"غولدن غلوب" و"أوسكار".
وشهد حفل توزيع الدورة الـ  76من "غولدن غلوب" العديد من المفاجآت ،منها :فوز فيلم
" "Green Bookبجائزة "أفضل فيلم موسيقي /غنائي" ،وفوز فيلم ""Bohemian Rhapsody
بجائزة "أفضل فيلم دراما" ،إلى جانب فوز رامي مالك بجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي".

ً ً
« »Netflixتحذف مشهدا مثيرا للجدل
من فيلم الرعب واإلثارة «»Bird Box
أعلنت شبكة " "Netflixحذفها لمشهد بــأ حــداث
فيلم اإلثارة والخيال العلمي ( ،)Bird Boxوالمشهد
تضمن مقطعا حقيقيا لحادث قطار كندا الشهير في
يوليو  ،2013بعد الجدل الواسع الذي أثاره المشهد
بين مشتركي الشبكة ،وكــان الـهــدف مــن استخدامه
إضــافــة الواقعية ألحــداث الفيلم ،الــذي دارت أحداثه
حول نهاية العالم.
وكـ ــان للشبكة الـعــالـمـيــة تـصــريــح وج ـهــت خــالــه
اعتذارها عن قساوة المشهد" :نحن آسفين ألي ألم
لضحايا أهالي المتوفين في الحادث" .ورغم إعالنها
حذف المشهد ،فإن الشبكة أكدت أن األمر لن يتم بين
يوم وليلة ،وسيتطلب أسابيع عدة لحذفه نهائيا من
أحداث الفيلم.
وقد اجتاحت حمى فيلم الرعب والغموض "Bird
 "Boxالعالم ،والذي عرض حصريا لعمالء "،"Netflix
بـعــد قـيــام بـعــض الـمــراهـقـيــن بتقليد حبكة القصة،

بوضع غمامة والسير دون أي إجراءات للسالمة.
وتناقلت وكاالت أنباء عالمية تقريرا أشار خالله
إلى أن هناك مراهقة بوالية يوتاه األميركية وضعت
غمامة على عينيها وقامت بقيادة شاحنة.
ووصفت ُّ
السلطات األمنية ما يقوم به المراهقون
بــ"الـسـلــوك الـمـتـهــور" والـجـنــون مــن الجماهير حول
الفيلم ،إذ اصطدمت المراهقة أثناء قيادتها بسيارة
أخرى.
وكتبت " "Netflixتغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"،
حذرت فيها متابعيها بعدم تقليد حبكة الفيلم ،قائلة:
"أرج ــوك ــم ،ال تـقــومــوا بــإيــذاء أنـفـسـكــم ،بـتـحــدي فيلم
بيرد بوكس ،وال نعلم كيف بدأ األمر ،ونحن ممتنون
لكل هذا الحب ،لكن ال نتمنى أن يصل أحد منكم في
النهاية إلى المستشفى".
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والغموض،
حــول قــوة غامضة تقود الناس للجنون واالنتحار،

وتقوم بطلة الفيلم ســانــدرا بــولــوك ،بمرافقة طفلين
معصوبي األع ـيــن ،فــي مـحــاولــة لـلــوصــول بهما إلى
بر األمان.
وكانت شبكة " "Netflixأعلنت النجاح الكبير لفيلم
" ،"Bird Boxوأوضـحــت عبر حسابها بــ"تــويـتــر" ،أن
الفيلم شاهده ما يقرب من  45مليون مشترك خالل
أسبوع واحد فقط من عرضه ،وهو سبق لم يصل إليه
أي فيلم من إنتاج الشبكة في تاريخها خالل  7أيام
فقط من عرضه.
وأرجـعــت الشركة نجاح الفيلم إلــى موعد طرحه،
بالتزامن مع احتفاالت عيد الميالد ،وماليين العائالت
األميركية التي رفعت نسب المشاهدة بمجرد طرحه
عـلــى المنصة الــرقـمـيــة الـعــالـمـيــة ،مـشـيــرة إل ــى اآلراء
النقدية التي أكدت اختالف الفيلم دراميا وفنيا ،وأن
الدور األبرز فيه للنجمة ساندرا بولوك ،هو األفضل
خالل السنوات األخيرة بمسيرتها.

مشهد من فيلم «»Bird Box
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األديب عبدو لبكي :أصنع جنتي بالشعر والتأمل
«أجمل الدفاتر ما تبقى أوراقه بيضاء وشعره أسود»

هو شاعر وأديب وأستاذ ًمحاضر في اللغة العربية منذ
ما يربو على األربعين عاما ،من رواد شعر ما بعد الحداثة،
وله مقاالت عدة حول اللغة والتعليم ،كما أنه مؤسس "دار
اإلبداع للنشر والتأليف" ،وله عدة دوواين شعرية بالفصحى
والعامية آخرها "قمر يسكن النافذة"" ...الجريدة" التقته
فكان لها معه الحوار التالي:
بيروت -ميشال مراد

الخاطرة
بنت اللحظة
واإلحساس اآلني
يترجمها من
يعيشها بصيغة
غير متوقعة

أحب الوحدة ألنها
فردوسي وفيها
سالمي الذي
أفتقده

● تدعو إلى القناعة للوصول
إل ــى ال ـس ـع ــادة ،أال تـعـتـبــر هــذا
األمر خموال؟
 أن ــا ال أدعـ ــو إل ــى الـقـنــاعــة،وإنما أرى أن السعادة ال تتحقق
إال بالقناعة ،وال يعني هــذا أن
نـسـتـكـيــن ون ـق ـبــع ف ــي ال ــزاوي ــة.
ومـ ـ ــاذا ي ـم ـنــع ع ــن ال ـق ـنــاعــة في
ال ـس ـعــي والـ ـت ــوق وال ـت ـط ـلــع إذا
كــانــت ال ـس ـعــادة كــامـنــة فـيـهــا؟!
والـسـعــادة أليست هــي التفلت
مـ ـ ــن كـ ـ ــل ق ـ ـيـ ــد ح ـ ـتـ ــى مـ ـ ــن ق ـيــد
الرغائب والمتع ،أليست حالة
من االستسالم الكلي لـ ْ
"نرفانا"
روح ــي ،حيث االنـقـطــاع عــن كل
ما هو من أمــور العالم المادي
بعيدا عن الهم واأللم والقلق.
● ال يـ ــزال ف ــي دف ـت ــرك بضع
وريـ ـ ـق ـ ــات عـ ـ ـ ـ ــذراء ،ف ــاكـ ـت ـ ْـب لـنــا
خاطرة لم تخطر ببالك سابقا.
أج ـمــل الــدفــاتــر وأبـقــاهــا بلأك ـثــرهــا غ ـنــى ،تـلــك ال ـتــي تبقى
أوراقـهــا بيضاء ويظل شعرها
أســود .والخاطرة بنت اللحظة
واالحساس اآلني يترجمها من
يعيشها بصيغة غير متوقعة
وال تخضع لمقاييس الصيغ
الـتـعـبـيــريــة ال ـم ـت ـعــارف عليها
ولعل في هذا ما يميزها.
*في خواطرك نلمس صراعا
ي ـح ـمــل ن ـق ــائ ــض ب ـي ــن ال ـحــريــة
واالم ـ ـت ـ ــاك ،وال ـ ـيـ ــأس واألمـ ـ ــل،
والحب والهجر ،فإلى أين يقودك
هذا النزاع؟
الحياة قائمة على التناقض،وفي هذا نبضها واستمرارها،
إنـ ـ ــه ال ـ ـص ـ ــراع الـ ـمـ ـحـ ـت ــوم بـيــن
السلبي واإليجابي ،لكن عبقرية
الــوجــود قـضــت ب ــأن يـكــون هــذا
الصراع منتجا غير آيل للفناء،
بــل هــو تـجــدد دائ ــم لتناقضات
م ـس ـت ـحــدثــة ،ذات وجـ ــه مـشــرق
مهما تغضنت مالمحه.
نـعـيــش ع ـلــى ب ـحــر مـتـحــركــة
أم ــواج ــه ت ـت ـقــاذف ـنــا وال سلطة
لنا عليها تأخذنا إلى شواطئ
مـجـهــولــة تــرمــي ب ـنــا ،إم ــا على
رمــال ـهــا وإم ــا عـلــى صـخــورهــا،
إنها المصادفة نتلقفها ككرة
الـنــار ،هــذا هــو الـنــزاع الــذي في
نهاية األمر ال يقود إال إلى هباء
متناثر.

وهو عارف أنه يخالف ناموس
الـطـبـيـعــة ،ث ــم إن ـنــي أثـ ــور على
ال ـح ـيــاة ألن ـهــا نــاقـصــة ولــربـمــا
أردتـهــا كاملة لكي أعيش وأنــا
فـ ــي غـ ـن ــى عـ ــن أي سـ ـع ــي وأي
ص ــراع .ألـيـســت ه ــذه حــريــة بال
حدود؟
● ف ــي ك ـتــابــاتــك ط ـفــل يلهج
بـ ـ ــاألس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ف ـ ـم ـ ـتـ ــى ت ـك ـت ـم ــل
أجوبتك؟
ل ـ ـ ــن ت ـك ـت ـم ــل ول ـ ـ ــن ت ـن ـت ـهــي،وليس لها قرار وال أجوبة ،إنها
ح ــرك ــة فــاع ـلــة م ـن ـف ـع ـلــة ،لعلها
مبرر وجودنا .وثمة في الحياة
مـ ــا ي ـ ـغـ ــري ،ونـ ـح ــن ب ـغ ــرائ ــزن ــا
نسير نحو ذلك السراب بدهشة
متسربلين باألسئلة التي تثقلنا
لكن بعضها يثمر أجوبة تريح
توقنا إلــى من يعانقنا بالحب
الكامل.
● يسرق الــوقــت منك العمر،
فـ ـلـ ـم ــاذا تـ ـت ــأس ــف عـ ـل ــى مـ ــا لــن
تـحـصــل عـلـيــه ،وال تتمتع بما
تمتلكه بين يديك؟
أال يحق لــي ذلــك؟! أال يكفيأنني لم أحظ بها؟! حسبي إذن
أن أتحسر على ما لم استطع أن
أنعم به .وفي هذا من التعويض
ال ـس ـل ـب ــي م ــا ي ـك ـف ـي ـنــي .ول ـيــس
صـحـيـحــا أن م ــا نـحـصــل عليه
يصبح ملكا لنا .إننا نتوهم ذلك
ونعيش في الوهم الذي تنسجه
حولنا عنكبوت الزوال.
● ت ـس ـت ـهــل ك ـت ــاب ــك ال ـجــديــد
"قـمــر يسكن ال ـنــافــذة" بخاطرة
ْ
متشائمة و ك ــأن ال نكهة طيبة
َ
فإالم تدعو؟
للحياة.

 أل ـي ــس ال ــواق ــع مـ ــرا ونـحــنن ـح ــاول أن نـجـعـلــه ح ـل ــوا بعد
ش ـق ــاء وألـ ـ ـ ــم!؟ ال ي ـت ـع ـلــق األم ــر
بموقف من الحياة متشائم أو
م ـت ـفــائــل .ن ـحــن أمـ ــام أم ــر واق ــع
وإن ــاء أصـفــه كـمــا ه ــو .والــواقــع
مـ ـل ــيء ب ــال ـش ــوك وال ـخ ـي ـب ــة وال
نحصل دائما على ما نريد أو
نتمنى .نعطي ونقامر وأوراق
الحظ في يد نجهل صاحبها.
● في شعرك المنثور حبيبك
دائــم الغياب ،أو كأنك تتعاطى

م ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ــراب .فـ ــإلـ ــى مـ ـت ــى ه ــذا
االنتظار؟
 ه ـ ـ ــو ح ـ ـ ـضـ ـ ــور ال ـ ـغـ ــائـ ــب.ح ـ ـضـ ــور فـ ــي الـ ـتـ ـج ــرب ــة وف ــي
ال ـ ــوج ـ ــدان ،وغـ ـي ــاب ف ــي الـظــل
ال ـ ــذي أح ـ ــرص ع ـلــى أن يبقى
حـمـيـمـيــا ،ال يـقــربــه أح ــد لكي
يـبـقــى نـقـيــا ،وص ـعــب ج ــدا أن
ت ـل ـت ـق ــي ب ـن ـص ـف ــك اآلخـ ـ ـ ــر ألن
عناصر التواصل بل االتحاد
غير مكتملة ســواء نفسيا أو
جسديا.
● ش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرت وأ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ قـ ـ ـ ـ ــرأ
كـتــابــك كــأنــك تـخــاف مجابهة
ال ـ ـقـ ــدر وت ـ ـلـ ــوذ إلـ ـ ــى الـ ـه ــروب
واالستسالم!
 وما هو القدر؟ وأيــن هو؟لم ألتق به يوما .يبدو أنه هو
الذي يهرب ويخاف المواجهة.
ي ـت ـج ـن ـب ـنــي وال ي ـ ـجـ ــرؤ عـلــى
الظهور ،فيما أنا أكافح الخبث
المتجلي في ما يحدث من شر
م ـشــوه لـجـمــال ال ــوج ــود .وكــم
تحدث السورياليون عن القدر
وسموه الصدفة الموضوعية
التي ال بد من أن تحدث عندما
تتوافر لها الظروف المتداخلة
وتتقاطع في غير المتوقع.
● تـسـقــط الـمـنـطــق وتــركــن
إلــى الــوحــدة أغـلــب األحــايـيــن،
فمم تخاف؟

ثورة وأسئلة

● أنت مقتنع أن النقص شرط
الكتمال حركة الوجود ،فلماذا
تثور على الحياة؟
أثور على الشر المستشريفـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وال ـ ـ ـ ــذي يـفـتـعـلــه
اإلن ـس ــان لـجـشــع م ـتــأصــل فـيــه،

عبدو لبكي

من إصداراته

ل ــم أس ـقــط الـمـنـطــق يــومــا.إنه وجه الحق ،وقسماته تدل
عـلـيــه .لـكــن م ــن يـنـقـضــه يــريــد
السيطرة على العالم بسالح
الكذب .العقل ال يطيق الكذب
والمنطق أداة العقل المبدع
ال ـ ـ ـ ــذي ال يـ ـ ـخ ـ ــون الـ ـ ـح ـ ــق وال
باإلصبع
الحقيقة .وإنما أدل ْ
ع ـلــى م ــن ي ـح ــاول أن يــخـضــع
المنطق لـغــرائــزه .ونعم أحب

الوحدة النها فردوسي ،وفيها
سـ ــامـ ــي ال ـ ـ ــذي أفـ ـتـ ـق ــده ع ـ ْـب ــر
الـغــابــة المخيفة الـتــي تسمى
"العالم" ،وفي الوحدة أجد ما
يرتقي بي إلى مستوى التجرد
وكأني على قمة جبل شاهق
أنظر إلــى العالم وأسخر منه
وفي السخرية تجاوز حتمية
القدر.
● تـ ـ ـق ـ ــول" :مـ ـ ــن يـ ــرغـ ــب فــي
ال ـج ـن ــة ف ـع ـل ـيــه أن يـصـنـعـهــا"
فلماذا لم تصنعها لنفسك؟
أنا أصنع الجنة في داخليم ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـشـ ـع ــر والـ ـت ــأم ــل
واالتصال بالمطلق ،ومن خالل
الفكر النقي المسالم ا لـتــواق
إلى الجمال والحب والحقيقة.
ثــم مــن خــال مــا أنـتــج وأب ــدع،
وبـ ـ ـه ـ ــذا أسـ ـتـ ـح ــق ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة.
وكنت أقصد أيضا من يؤمن
بــالـحـيــاة الـسـعـيــدة وال يبني
لها حجرا واح ــدا فــي اآلخــرة،
ألنـنــي أؤم ــن بــأن هــذه الحياة
هي سعي بإرادة حازمة ،لبلوغ
الحياة األخرى لذلك علينا أن
نصنعها حتى نستحقها.
● ك ــل ه ـ ــذه األس ـئ ـل ــة ال ـتــي
طرحتها هي من وحي كتابك،
ف ـم ــا ه ــو ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـ ــذي كـنــت
ترغب في إضافته؟
األسئلة ال تحصى ،تتراكم
حينا ويتعثر بعضها ببعض
أح ـيــانــا وغــال ـبــا م ــا تصفعنا
ألنـ ـ ـن ـ ــا ال ن ـ ـجـ ــد ل ـ ـهـ ــا أجـ ــوبـ ــة
منطقية مـقـنـعــة ،أم ــا ال ـســؤال
الذي يلح علي دائما وأحاول
أن أبــرر به قناعة مــا ،فهو :ما
الهدف من هذا الوجود طالما
أن كــل شــيء آيــل ل ـلــزوال؟! هذا
طبعا ما ال يقبله المؤمن ألنه
يعيش في رجاء االنتقال إلى
حيث الخلود مع الله.

كيف نتعلم
الذي يجب أال
نتعلمه؟

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

كانت أمسية ذات ذائقة ممتعة ومختلفة في ملتقى بيت الصديق
طالب الرفاعي بمناسبة وجود الروائية صاحبة محترف الرواية نجوى
بركات ،التي تعرفت عليها ألول مرة بهذه الجلسة الحميمة.
نجوى بركات هي أخت الروائية هدى بركات ،والتبس ّ
علي طوال
الوقت موضوع رواياتهما ،كنت أظن أني قد قرأت أغلب ما كتبته نجوى،
وإذ بي أكتشف أني لم أقرأ لها أي شيء ،وكل ما قرأته كان ألختها هدى،
وهذا ما عرفته بعد سماع عناوين أسماء رواياتها ،وال أدري ما مدى
نقاط االختالف والتشابه فيما بينهما ،وهذا ما سأكتشفه وأتعرف
عليه بعد قراءة رواياتها.
نـجــوى ،وفــق مــا عـ ّـرفــت روايـتـهــا وبينت لنا اشتغاالتها عليها،
أوضـحــت أنها تشتغل على العنف الداخلي للشخصية اإلنسانية
العربية واللبنانية بالخصوص ،العنف الذي استشفته قبل زمنه بأزمان،
وقصدت به ما تال الحرب اللبنانية وكل التغيرات الالحقة التي ّ
تعرض
لها الوطن العربي بالذات ،وما نتج عنها من تغيير شامل في إنسانية
مواطنيه وأحوالهم وأخالقهم وتعامالتهم النفسية السيكولوجية.
فسرت توجهها للكتابة عن العنف الذي تال كتاباتها وحدث بالفعل،
أن الكاتب ربما يملك مفاتيح الشفافية ومجسات سابقة لوقتها ،ربما
هي قــرون استشعار الـحــوادث قبل وقوعها ،وهــو ما انطبق وماثل
استشعاراتها المبكرة لما تال ذلك من كوارث الحروب واإلرهاب.
كان عنوان الجلسة يدور حول محترف نجوى للكتابة الروائية هو
محور الحديث ،األمر الذي كانت األغلبية ترغب في معرفته وتبيانه،
وربما كنت الوحيدة التي ال تؤمن بفكرة قيام محترفات أو ورشات
لتعليم أصول الكتابة الروائية ،أو التدرب عليها ،أو المساعدة واإلرشاد
في تأسيسها وبنائها ،وقد كثرت ورشات التدريب على الكتابة الروائية
ّ
ليس فقط في الوطن العربي ،بل هي تشكل ظاهرة عالمية ،وإن كانت
ـدر مــا هــي إع ــادة تنظيم
فــي بريطانيا وأوروبـ ــا ليست تعليمية بـقـ ُ
وتصحيح للرواية .وكان سؤالي لها هو كيف نعلم الكاتب ما هو ليس
ّ
من المفروض تعلمه ،ألن تعلمه يفسده ،فأجمل ما في الكتابة الروائية
هو الشعور بطزاجة اللعبة وجمال دهاليزها المجهولة وسرانيتها
الغامضة التي تتفتح برعم وراء برعم من تلقاء ذاتها ،فهي التي تمنح
الكاتب ذاتها وخصوصيتها وتقنياتها كلما غاص فيها وجرى خلفها
أكثر وأكثر في مطاردتها ،وكشف أسرار ألعابها التي هي متعة خالصة
وبهجة شغف وإثارة روحية ونفسية وعقلية وحتى جسدية.
كيف نلغي كل هذا السحر الخفي الذي يجب أن نطارده ونسعى وراء
خفاياه حتى ندركها ونحيا فيها ونرويها ،وهذا هو أساس الشغف
والمرور بمتعة اكتشاف اللعبة الجديدة ليست المعروفة والمتعلمة
أو عن طريق مكشوف ومعروف من قبل معلم أو مرشد ،التعليم ُيفسد
جمال مجهولية اللعبة التي يجب أن تبقى طوال الوقت لعبة ،ويجب أن
ُيكسر قالبها كلما انتهت ،لنبدأ في اكتشاف لعبة جديدة مع كل عمل
روائي جديد .التعليم والتدريب في ورش يقتل هذه الروح الفضولية
الخالقة الباحثة عن الخلق الجديد المخالف للمتقدم إلى األمام وليس
المراهن على المكرس والماضي في قوالبه المعرفية الجاهزة ،حتى لو
كان الهدف من تعليم الكتابة الروائية في الورش هو ضبط وترتيب
األحداث أو الزمان والمكان والشخصيات ،ومساعدة الكاتب على فهمها
وضبطها ،وتدريبه على طريقة كتابتها ،حتى مع هذه الحالة أراها
تقتل اإلبداع التلقائي الجديد الخارج عن أي مفاهيم وأساليب سابقة،
وربما تكون هذه الكتابة البدائية هي األروع واألكثر جدة وطزاجة
غير المتوقعة.
ّ
ال أؤمن بتعلم أسس للكتابة الروائية التي ترفض الحجر والتقيد
في قوالب وأساليب جاهزة ،العمل اإلبداعي فيها منفلت ال يخضع ألي
قوانين جامدة ،فال الزمن ثابت وال المكان متحجر وال الشخصيات
مجمدة ،ال شــيء مقبوض عليه في العمل الــروائــي ،كل ما فيه قابل
للتغير والتشظية والهدم وإعادة التشكيل وتقديم إبداع ال يشبه قديمه
وال جديده ،هو روح أتــت وولــدت من لعبة جديدة ليست لها قواعد
وقوانين ثابتة ،هي آتية من مستقبلها وذاهبة لمستقبلها وماضيها
كسرت قالبه .توقفت عند رد نجوى أنه في العمل مع الكتاب تختلط
مصارينها بمصارينهم ،وهذا يعني أنها تشاركهم الكتابة ،أو بمعنى
أصح تقودهم بأفكارها وتجربتها الناضجة عنهم في السير بالعملية
السردية التي فيها الكثير من عقل وفكر وروح نجوى ذاتها.

إصدار

بيت جن ...درة جبل الشيخ
بعد روايـتــه (الطفلة ســوريــا)،
التي أصدرها مطلع العام الحالي،
صــدر لــأديــب ال ـســوري عزالدين
الدوماني ،روايــة جديدة بعنوان
"بيت جن ...درة جبل الشيخ" ،عن
مؤسسة شمس للنشر واإلعــام
بــال ـقــاهــرة .ي ـعــود ال ــدوم ــان ــي في
رواي ـ ـتـ ــه الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى حقبتي
ثــاثـيـنـيــات وأرب ـع ـي ـن ـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء ال ـغ ــرب ــي
ال ـش ـمــالــي م ــن س ــوري ــة ودم ـشــق
وريفها ،وهي الفترة التي عايشها
بطل الرواية ،حيث نشأ في قرية
جميلة تقبع بسفح جبل الشيخ،
ورشــف من مياه األع ــوج العذبة،
وعاش نقيا طاهرا طموحا يؤثر
عـلــى نـفـســه ،أح ــب ب ـلــده ونــاســه،
وتعلق بالفروسية والصيد ،لكن
الموت يخطفه في ريعان الشباب،
دفــاعــا عــن ش ــرف قــريـتــه ،ليكون
نبراسا لمن يأتي من بعده.

غالف إصدار «بيت جن»
ُيعد الــدومــانــي مــن أب ــرز األدب ــاء
على الساحة السورية راهنا ،ويقيم
في الكويت ،شــارك في تأليف كتب
اللغة العربية للصف الثاني بوزارة
التربية بالكويت ،كما عمل مصححا
في بعض الصحف ،وصدر له العديد
م ــن ال ـمــؤل ـفــات ،مـنـهــا :المجموعة
القصصية "الحب الحقيقي" ،رواية
"الحرمان" ،رواية "الطفلة سوريا".

حوليات نجيب محفوظ وأوراق
طفولته في طبعة جديدة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـم ـص ــري ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ط ـب ـع ــة جـ ــديـ ــدة مــن
كتب "حوليات" ،لألديب الراحل
نجيب محفوظ ،والتي تتضمن
سلسلة مقاالت نشرها محفوظ
ف ــي ال ـص ـحــف م ـنــذ ثــاثـيـنـيــات
القرن العشرين ،يدور موضوعها
حول الدين والفلسفة والثقافة،
والسياسة والمجتمع والشباب،
والعرب والعلم والتقدم.
ُيـشــار إلــى أن الطبعة األولــى
للكتاب صدرت عام  ،1989وكانت
بــدايــات محفوظ مع فن المقال،
ال ـ ــذي س ـب ــق إبـ ــداعـ ــه الـ ــروائـ ــي،
وت ـ ـح ـ ـمـ ــل م ـ ـقـ ــاالتـ ــه م ـض ــام ـي ــن
إصالحية في توجهاتها الثرية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـت ـعــد
الكاتب الصحافي محمد شعير
إلصـ ـ ــدار ك ـت ــاب ج ــدي ــد ب ـع ـنــوان
"أوراق نجيب محفوظ" ،الذي من

حوليات نجيب محفوظ
المقرر أن يتكون من جزأين؛ األول
بعنوان "مذكرات الطفولة" ،ويضم
المذكرات التي كتبها أديب نوبل
بـنـفـســه عــن طـفــولـتــه ،ول ــم تنشر
مــن قبل .وتكشف تلك المذكرات
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن أسـ ـ ـ ــرار م ـح ـف ــوظ.
ويتضمن الجزء الثاني قراءة في
مخطوطات محفوظ ويومياته.

توابل ةديرجلا
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نجوم تسببت أعمالهم الفنية في خروجهم
من السباق الرمضاني المقبل
يحيى الفخراني وسيد رجب وباسم سمرة وخالد الصاوي أبرز الغائبين عن الموسم الدرامي األشهر
مع اقتراب شهر رمضان بدأت تتضح مالمح الخريطة الدرامية المصرية ،التي تشهد
غياب العديد من النجوم ،بسبب انشغالهم بتصوير أعمال سينمائية أو تلفزيونية عرضت
خارج الموسم الدرامي األبرز على مدار العام ،وخالل هذه األسطر نرصد أبرز الغائبين عن
المواجهات التلفزيونية الرمضانية.
القاهرة  -محمد قدري

يحيى
الفخراني
ً
رفض عددا من
السيناريوهات
الرمضانية
وقرر خوض
تجربة
المسرح

ي ـ ـ ـبـ ـ ــدأ الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي
الرمضاني المقبل بعد أقل من
ش ـهــريــن م ــن اآلن ،وسـيـفــاجــئ
الجمهور بعدم وجود عدد من
الوجوه المعتادة لديهم خالل
ال ـمــوســم ال ــرم ـض ــان ــي ،وه ــؤالء
ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ش ـغ ـل ـت ـه ــم أع ـم ــال ـه ــم
الفنية ا لــدرا مـيــة والسينمائية
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام عـ ــن دخـ ــول
الموسم الرمضاني ،بالرغم من
عــرض عــدة أعمال عليهم ،وهم
يـخـتـلـفــون ع ــن ال ـن ـج ــوم الــذيــن
لــم يـتـعــاقــدوا على أي عمل من
البداية.
وج ـ ــاء ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر سيد
ر جــب على رأس الفنانين غير
الـ ـم ــوج ــودي ــن خ ـ ــال رمـ ـض ــان،
ن ـ ـظـ ــرا النـ ـشـ ـغ ــال ــه عـ ـل ــى م ـ ــدار
ال ـعــام بـتـصــويــر ال ـجــزء الـثــانــي
مــن مسلسله «أب ــو ال ـعــروســة»،
الـمـعــروض حــالـيــا عـلــى شاشة
قنوات دي إم سي ،وعرض على
«رج ـ ـ ــب» ع ـ ــدد م ــن ال ـن ـص ــوص،
ولـكـنــه فـضــل ع ــدم ال ــدخ ــول في

م ـغــامــرات تضعه تـحــت ضغط
كبير ،وقرر أن يقدم عدة عروض
ل ـع ــرض ــه ال ـم ـس ــرح ــي «ال ـع ـش ــاء
األخـيــر» في الــواليــات المتحدة
األميركية خالل الشهر الجاري،
وكان «رجب» قدم العام الماضي
مسلسلين صورهما بالتوازي،
وهـ ـم ــا ال ـ ـجـ ــزء األول مـ ــن «ابـ ــو
ال ـ ـعـ ــروسـ ــة» وم ـس ـل ـس ــل «ن ـس ــر
الصعيد» مع محمد رمضان.
واستمر غياب الفنان باسم
سمرة عــن المشهد الرمضاني
هذا العام أيضا ،نظرا النشغاله
على مدار عام كامل عدة أعمال
بدأها بمسلسله «الدولي» الذي
اسـتـمــر تـصــويــره فـتــرة كبيرة،
وتابع التصوير بفيلمه الجديد
«دمـ ــاغ ش ـي ـطــان» ،الـ ــذي يقدمه
مــع رانـيــا يــوســف ،وخ ــال هذه
األيــام يشارك في الجزء الثاني
مــن فيلم «والد رزق» مــع أحمد
ع ـ ــز وعـ ـ ـم ـ ــرو يـ ــوسـ ــف وأحـ ـم ــد
الفيشاوي.
وواصــل الفنان الكبير خالد

خالد الصاوي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاوي بـ ـع ــد ع ـ ــن ال ـم ـش ـهــد
الرمضاني ،منذ آخر مسلسالته
«هي ودافنشي» مع الفنانة ليلى
ع ـلــوي ،وك ــرس ال ـص ــاوي عمله
هــذا العام على مجال السينما
مــن خ ــال تقديمه بطولته في
فـيـلــم «ال ـض ـيــف» ،ال ــذي يعرض
بالسينيمات حتى اآلن وحقق
مــا يـقــرب مــن  9مــايـيــن جنيه،
وهــو رقــم جيد جــدا بالمقارنة
بموازنته المتوسطة ،باإلضافة
إلى مشاركته في الجزء الثاني
م ــن ف ـي ـلــم «والد رزق» بـجــز ئــه
الثاني الذي يصور حاليا ،كما
عكف خالل األسابيع الماضية

سيد رجب مع نجمات «أبو العروسة»

على تصوير دوره بفيلم الفنان
تامر حسني الجديد «كــل سنة
وأنــت طيب» ،والــذي قــارب على
انتهائه من تصويره ،للعرض
خالل عيد الفطر المقبل ،وقدمت
لــه ع ــدة ع ــروض للمشاركة في
م ـس ـل ـس ــات رم ـ ـضـ ــان دون أن
يوافق عليها هذا العام ،خاصة
أنها بالمشاركة مع عدد آخر من
الفنانين في البطولة.
وفضل الفنان ماجد الكدواني
البعد عن الدراما تماما للموسم
ال ــراب ــع ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،وفـضــل
التركيز في السينما ،حيث برع
مؤخرا في المشاهد التمثيلية
المركبة ،وخــال هذا العام قدم
 3أعـمــال سينمائية مــن العيار
الثقيل بــدأ هــا بفيلمه الناجح
«تــراب الماس» مع آســر ياسين
وم ـن ــة ش ـل ـب ــي ،ك ـم ــا شـ ـ ــارك فــي
ف ـي ـل ــم «ال ـ ـض ـ ـيـ ــف» م ـ ــع ال ـف ـن ــان
خ ــال ــد ال ـ ـصـ ــاوي» ،وقـ ــدم أيـضــا
أحد أنجح االفــام خالل الفترة
الـمــاضـيــة وه ــو «ن ــادي الــرجــال
السري» من بطولة الفنان كريم
عبدالعزيز ،الــذي يعرض حتى
اآلن في دور العرض السينمائي.
وقرر الفنان يحيى الفخراني
رفــض عــدد من السيناريوهات
الرمضانية ،بعد أن فكر قليال
في خــوض السباق ،ولكنه قرر
ال ــدخ ــول ف ــي ت ـجــربــة ال ـم ـســرح
م ـ ــن جـ ــديـ ــد م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ــرض
موسم جديد لمسرحية «الملك
ل ـيــر» ،بـمـشــاركــة ع ــدد كبير من
الفنانين ،وعلى رأسهم الفنان
الكبير فاروق الفيشاوي ،ويقوم
ح ــال ـي ــا ب ــالـ ـب ــروف ــات ال ـن ـهــائ ـيــة
قبل بــدء الـعــرض نهاية الشهر
الجاري ،وكان الفخراني أيضا
قـ ــرر ت ـق ــدي ــم م ــوس ــم ج ــدي ــد مــن

يحيى الفخراني
مسرحيته الناجحة «ليلة من
ألف ليلة» ،ولكنه أرجا البروفات
لما بعد االنتهاء من المسرحية
األخ ــرى التي يجري بروفاتها
حاليا.
ودخــل الفنان عمرو يوسف
ال ـم ـع ــادل ــة ه ــو اآلخ ـ ـ ــر ،ب ـع ــد أن
ت ـع ــاق ــد ع ـل ــى ب ـط ــول ــة مـسـلـســل
«العملية  ،»36ولكنه عاد واعتذر
النشغاله بتصوير أحد األعمال
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،إال أن
ال ـس ـبــب الـحـقـيـقــي ع ــدم وج ــود
ق ـن ــاة ع ــارض ــة لـلـمـسـلـســل ،في
ظ ــل س ـي ـطــرة إح ـ ــدى ال ـشــركــات
اإلنـتــاجـيــة عـلــى س ــوق اإلنـتــاج
واإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي مـ ـص ــر ،وي ــوج ــد
الفنان عمرو يوسف خالل هذه
االيام في ديكورات عين الصيرة
لتصوير الجزء الثاني من فيلم
«والد رزق».
وتغيب الفنانة شيرين رضا
عن الموسم للمرة األولــى منذ
ف ـتــرة ،النشغالها ط ــوال الـعــام
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ث ــاث ــة أف ــام
دف ـع ــة واحـ ـ ــدة ،ن ـف ــذت فيلمين
وت ــوق ــف اآلخ ـ ـ ــر ،ح ـي ــث ع ــرض
لها خالل الفترة الماضية فيلم
«ال ـض ـي ــف» ،كـمــا تـنـتـظــر خــال
األيــام القادمة فيلمها الجديد
«راس الـسـنــة» مــع إي ــاد نصار
وإنجي المقدم وعدد كبير من
النجوم ،ويأتي الغياب بعد 6
سنوات متتالية في مسلسالت
الموسم الرمضاني.
وت ــأت ــي ك ــل هـ ــذه ال ـغ ـيــابــات
لتنضم باإلضافة إلى الغيابات
اإلج ـبــاريــة الـخــاصــة بالنجوم
الذين أبعدتهم أزمــات اإلنتاج
م ـثــل الـنـجـمــة ي ـس ــرا والـفـنــانــة
غادة عبدالرازق والفنان يوسف
الشريف وغيرهم من النجوم.

انتعاشة في سوق الحفالت الغنائية للنجوم المصريين

ً
عمرو دياب وتامر حسني ومحمد رمضان األبرز محليا
القاهرة  -محمد قدري

يزدحم جدول حفالت نجوم
األغنية المصرية خالل
الفترة الحالية بالعديد من
األمسيات الطربية قبل
دخول شهر رمضان.

هاني شاكر
ً
يحيي حفال
ً
غنائيا
بالسعودية
للمرة األولى

يستعد عدد من نجوم الغناء
في مصر إلقامة عــدد كبير من
الـحـفــات خ ــال األي ــام المقبلة
حتى قبل حلول شهر رمضان.
وتتنوع أماكن إقامة الحفالت،
ح ـي ــث يـ ـخ ــرج ب ـع ــض ال ـن ـج ــوم
للمحافظات المصرية والــدول
العربية المختلفة.
وتعاقد النجم تامر حسني
على إ قــا مــة حفل غنائي جديد
بعروس الدلتا مدينة المنصورة
ب ـم ـحــاف ـظــة الــدق ـه ـل ـيــة ،إلح ــدى
األكــاديـمـيــات الــدراسـيــة ،ويقام
الحفل في  28الجاري ،وحددت
األكاديمية أسعار تذاكر دخول
الطالب وأسرهم ،حيث وصلت
إلى  500جنيه مصري.
ويـ ـقـ ــدم ت ــام ــر خ ـ ــال ال ـح ـفــل
مـجـمــوعــة م ــن أش ـهــر أغـنـيــاتــه،
وخـ ــاصـ ــة مـ ــن ألـ ـب ــوم ــه األخ ـي ــر
(ع ـي ــش ب ـش ــوق ــك) ،واألل ـب ــوم ــات
ال ـســاب ـقــة .ويـسـبــق حـفــل «نـجــم
الجيل» حفل غنائي بالسعودية
فــي  23ال ـجــاري ،وفـقــا للتعاقد
م ــع هـيـئــة الـتــرفـيــه الـسـعــوديــة،
ويقدم الحفل بمنطقة الواجهة
البحرية بالخبر ضمن سلسلة
حفالت الهيئة التي تم التعاقد
عليها أخيرا.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة»
عـ ـل ــى ح ـف ـل ـي ــن غ ـن ــائ ـي ـي ــن ه ــذا
ال ـش ـهــر؛ األول ف ــي  22ال ـجــاري
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وفـ ـق ــا لـلـتـعــاقــد
مـ ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه ،وي ـ ـقـ ــدم
الـحـفــل فــي الي ــف ب ــارك بمدينة
الــدمــام الـسـعــوديــة .وعـقــب هــذا
الحفل يتوجه إلــى مدينة دبي
بــاإلمــارات ،لتقديم حفل جديد
فـ ــي  28ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى م ـســرح
م ــدي ـن ــة دب ـ ــي ل ـ ــإع ـ ــام ،ل ـي ـقــدم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن أشـ ـه ــر أغ ــان ـي ــه
الحديثة والقديمة.
وب ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ـصـ ـ ــل حـ ـ ـف ـ ــات
«الـ ـ ـهـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــة» إل ـ ـ ـ ــى  3حـ ـف ــات

عمرو دياب
خ ــال ه ــذا الـشـهــر ،بـعــد الحفل
األول الـ ــذي ق ــدم ــه ع ـلــى طــريــق
الواحات بمصر في  8الجاري،
ونفدت تذاكر حفلي «الهضبة»
ب ـ ــاإلم ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة بـعــد
س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن ط ــرح ـه ــا
لـلـجـمـهــور ،لـمــا ل ــه م ــن شعبية
هائلة بين الجمهور العربي.
ويقدم النجم محمد رمضان
حفله الغنائي األول في مسيرته
الـتـمـثـيـلـيــة وال ـغ ـن ــائ ـي ــة ،حيث
ي ـس ـت ـع ــد إلق ـ ــام ـ ــة حـ ـف ــل ضـخــم
في  29الـجــاري ،بقاعة المنارة
ب ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ال ـخ ــام ــس
بالقاهرة.
وأنهى رمضان كل الخالفات
مــع الجهات الرقابية والنقابة
بشأن الحصول على ترخيص
مؤقت لغناء عدد من األغنيات
بالحفل ،وبدأت الشركة المنظمة
ط ـ ـ ــرح ت ـ ــذاك ـ ــر الـ ـحـ ـف ــل ب ـف ـئ ــات
مختلفة األسعار ،حيث تتراوح
بين  250و 500و 1000جنيه.
ومــن الـمـقــرر أن يغني رمضان

تامر حسني
 10أغ ـن ـي ــات ،م ـث ــل« :ن ـم ـبــر وان
والملك» ،وأغنيات جديدة مثل
«فيروس» ،وغيرها من األغنيات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ط ــريـ ـق ــة
المهرجانات الشعبية.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد «أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر الـ ـغـ ـن ــاء
ال ـعــربــي» ،هــانــي شــاكــر ،إلقــامــة
حفل غنائي يقدمه للمرة األولى
بــال ـس ـعــوديــة ،ف ــي  26ال ـج ــاري،
ويـ ـ ـق ـ ــود ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـمــوس ـي ـق ـي ــة
خــال الحفل المايسترو سليم
س ـح ــاب ،وي ـق ــام ال ـح ـفــل بـقــاعــة
جـ ـ ــدة ه ـي ـل ـت ــون ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى .كـمــا
تقرر أن تذهب األربــاح العائدة
مــن الـحـفــل لـمــرضــى المؤسسة
الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة .ويـ ـق ــدم
نقيب الموسيقيين المصريين
مجموعة من األغنيات الحديثة
والقديمة له ،إضافة إلى االتفاق
عـلــى تـقــديــم ع ــدد مــن األغـنـيــات
ال ـش ـه ـي ــرة ل ـل ـع ـنــدل ـيــب األس ـم ــر
عبدالحليم حافظ.
وواج ـ ـ ـ ــه ال ـم ـغ ـن ــي ال ـش ـع ـبــي

«حـمــو بـيــك» هجوما كبيرا من
أه ــال ــي م ـحــاف ـظــة ك ـفــر ال ـش ـيــخ،
شمال مصر ،حين أعلن إقامته
حفال غنائيا بالمحافظة في 28
الجاري ،وهو ما جعل عددا من
أهــالــي المحافظة يلجأون إلى
نقابة الموسيقيين ،وخاصة أنه
يعمل دون تصريح ،ووجهوا له
االتهامات بإفساد الذوق العام،
نظرا للكلمات السيئة بأغنياته،
كما أن صوته ليس جيدا.
وبالتواصل مع أحد أعضاء
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،أكـ ـ ــد رفـ ـ ــض مـجـلــس
ال ـن ـقــابــة ال ـت ــام إلع ـط ــاء «بـيـكــا»
أي تصريح للغناء ،وأنــه تقرر
منعه من الغناء في أي حفالت،
وسـيـتــم الـلـجــوء إل ــى األم ــن في
حــالــة إصـ ـ ــراره ع ـلــى تـنـفـيــذ ما
أع ـل ــن ع ـنــه س ــاب ـق ــا .وف ــي حــالــة
إلغاء هــذا الحفلة ،تعد الثالثة
التي تلغى بنفس الطريقة بعد
اإلعالن عنها.
وتتواجد المطربة اللبنانية
ماجدة الرومي في مصر خالل

الشهر المقبل ،إلحياء أولى
حفالتها بمصر هــذا الـعــام،
والمقرر إقامته فــي  5أبريل
ا لـمـقـبــل ب ـكــا يــرو فيستيفال
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــول ب ــالـ ـتـ ـجـ ـم ــع
ال ـ ـخـ ــامـ ــس .وتـ ــوجـ ــه جـمـيــع
أربـ ـ ـ ــاح ال ـح ـف ــل لـلـجـمـعـيــات
والمؤسسات الخيرية ،كما
ت ـق ــرر أن ي ـق ــام ال ـح ـفــل تحت
ق ـ ـي ـ ــادة الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو ن ـ ــادر
عباسي وفرقته الموسيقية،
بالتعاون مع مؤسسة راعي
مصر للتنمية.
ومن المقرر أن يقام الحفل
مــن الـســادســة حـتــى الثامنة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ،ل ـ ـت ـ ـقـ ــدم م ـج ـم ــوع ــة
م ــن أش ـه ــر أغ ـن ـيــات ـهــا ،مـثــل:
«ك ـل ـم ــات» و«لـ ـي ــال صـيـفـيــة»،
وبدأت الجهة المنظمة للحفل
طرح التذاكر التي وصلت إلى
 3آالف جنيه للتذكرة.

٢١

مزاج

أخبار النجوم

عبادي الجوهر يشيد بالمتنافسين
في برنامج «فرسان القصيد»
لم يبق أمام المشتركين
إال خطوة واحدة تفصلهم
ع ــن ال ـف ــوز ضـمــن الحلقة
الـ ـث ــالـ ـث ــة واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
مرحلة نصف النهائيات
م ــن بــرنــامــج الـمـســابـقــات
الشعرية «فرسان القصيد
جــائــزة الملك عبدالعزيز
لألدب الشعبي» ،من تقديم
ن ــادي اإلب ــل عـلــى ،MBC1
عبادي الجوهر
ح ـيــث سـيـتـمـكــن مـشـتــرك
واحد فقط من كل فئة من
الفوز في الحلقة الختامية األسبوع المقبل.
وخالل الحلقة الماضية ،أطل النجم عبادي الجوهر ،الذي
أدى مجموعة مختارة من أغنياته ،وأشاد بالمشتركين وجزالة
قصائدهم وتميز قوافيهم ،طالبا منهم ومن اللجنة تزويده
بقصائد متميزة من تأليفهم ،ليغنيها بنفسه.
وقد تأهل  5متنافسين إلى المرحلة النهائية ،وانتهى مشوار
 5آخرين ،بعد أن تنافس  10مشتركين توزعوا خالل الحلقة
على النحو التالي:
عن فئة الشعر النبطي :حمده المر من اإلمارات ،سلطان بن
ّ
بشير من السعودية ،جمال بندر من الكويت ،ومحمد البلوي
من السعودية.
وعــن فئة الشيالت :فهد الشمري وخالد الـمـ ّـري ،واالثنان
من السعودية.
وع ــن شـعــر ال ـم ـح ــاورة :سـعـيــد ال ـيــامــي وع ـ ــواد الـجـهـنــي،
وكالهما من السعودية .وعن فئة الشعر الشعبي العربي :ناجي
أبوعساف من لبنان ،وأحمد أبوعيسى من مصر.

عالقة حب تجمع سوزان نجم
الدين بهالل في «ابن أصول»
تواصل الفنانة سوزان
نـ ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن تـ ـص ــوي ــر
مـسـلـسـلـهــا ال ـجــديــد (اب ــن
أصول) ،استعدادا لعرضه
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــات ش ـه ــر
رم ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،وال ــذي
تتعاون فيه للمرة األولى
م ــع ال ـف ـنــان ح ـم ــادة هــال
والمخرج محمد بكير ،من
خالل شركة سينرجي.
سوزان نجم الدين
وقـ ــالـ ــت س ـ ـ ــوزان إن ـهــا
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر
اللوكيشن الرئيسي واألكبر بدورها ،حيث تصور بشكل يومي
من أجل العرض الرمضاني.
وأضافت« :تجمعني قصة حب خاصة بحمادة هالل أشبه
بعالقة القط والـفــار ،لكن تلك العالقة مــوجــودة فــي كــل بيت
وأسرة عربية ،وألول مرة تعالج الدراما تلك العالقات األسرية
الحساسة ،فالعمل يلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية،
ويعالجها ضمن جــو مليء بالحب والرومانسية واألكشن
واالجتماعي».
مسلسل «ابن أصول» بطولة حمادة هالل وسوزان نجم الدين
وايتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس
سعيد ،وتأليف أحمد محمود أبوزيد ،وإنتاج سينرجي تامر
مرسي ،وإخراج محمد بكير.

«صدفة» تجمع راغب عالمة
و«أنغامي» بتوزيع جديد
ي ـت ـعــاون ال ـف ـنــان راغ ــب
عــامــة مــع شــركــة إنغامي
في إعادة إحياء مجموعة
مـ ـ ــن أغ ـ ـن ـ ـيـ ــاتـ ــه ال ـق ــدي ـم ــة
بتوزيع جديد.
وش ـ ـ ـيـ ـ ــدت «أنـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــي»
اسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــو ضـ ـخـ ـم ــا فــي
العاصمة اللبنانية بيروت
ل ـت ـص ــوي ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
أغ ـن ـي ــات ــه ال ـق ــدي ـم ــة ال ـتــي
ُ
راغب عالمة
س ــت ـق ـ ّـدم ب ـت ــوزي ــع جــديــد،
إضافة إلى أغنيته الجديدة
«صدفة» التي كتبتها ّ
ولحنتها الفنانة إيمان النوري ،والتي
ّ ّ
ّ
بمضمونها الذي
ستار
السوبر
اق
ستشكل مفاجأة لكل عش
ّ
ُ
سيرجعنا بالذاكرة إلى النجاح الكبير ،الذي حققته أغنيته
الشهيرة «آسف حبيبتي».
ً
ّ
المميزة حملت الـلــون األبـيــض عنوانا
الجلسة الغنائية
ّ
لـهــا ،وح ــل عليها نجال الـســوبــر سـتــار خــالــد ول ــؤي ضيفين
ً
ً
ّ
مميزين ،وشاركا والدهما التصوير أيضا ،وارتــدوا جميعا
اللون األبيض.
وق ـ ّـدم ملك المسارح ً
أداء رائـعـ ًـا في األغــانــي التي ّ
سجلها
ّ
وكأن شيئا لم ّ
بشكل ّ
يتغير طوال
حي ومباشر أمام الكاميرا،
السنوات التي ّ
مرت على تقديمه لها ،ال بل على العكس ازداد
ً
ً
صوت السوبر ستار جماال وشجنا ،في حين اكتسبت صورته
ً
مزيدا من الوسامة والسحر.
ِّ
ُ
ُيذكر أن هذه الجلسة الغنائية صورت تحت إدارة المخرج
جاد شويري.

فيفي عبده تطلب من الجمهور
الدعاء بعد إصابتها بوعكة صحية
أصيبت الفنانة فيفي
ع ـ ـبـ ــده ب ــوعـ ـك ــة صـحـيــة
شديدة ،ولــم تكشف عن
ال ـمــرض ال ــذي أصــابـهــا،
مـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور
ب ــال ــدع ــاء ل ـه ــا بــالـشـفــاء
العاجل.
وكـ ـتـ ـب ــت ع ـ ـبـ ــده عـبــر
حـســابـهــا عـلــى «تــويـتــر،
«ادعـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ــا ع ـي ــان ــة
فيفي عبده
ب ـ ـمـ ــوت ،ادع ـ ــول ـ ــي رب ـنــا
ي ـش ـف ـي ـنــي ويـ ـشـ ـف ــي كــل
مريضيا رب العالمين ،آمين».
يذكر أن الفنانة فيفى عبده عــادت أخيرا للرقص في
حفالت فنية يحضرها الجمهور ،كما تشارك جمهورها
على الـ «سوشيال ميديا» فيديوهات أثناء قيامها بالرقص.
وكانت فيفي قد كشفت عن مسابقة للمواهب الشابة
يحصل الفائز فيها على جائزة قيمتها ألف دوالر ،مشيرة
إلى أنها ستعلن أسماء الفائزين األربعاء المقبل  20مارس.
وأضافت« :إن شاء الله هنأجل الاليف ليوم األربع الجاي
 ٢٠مارس الساعة  ٩مساء ..الاليف ده هنختار فيه فائز أو
فائزة لمسابقة المواهب الشابة ،والجائزة هتكون $1000
دوالر لجميع المواهب في أي نوع من أنواع الفنون».
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«فورسيزونز خليج البحرين» يهيئ رواده
لالستمتاع بأجواء «الجائزة الكبرى»
حفالن مميزان في العاصمة المنامة قبل انطالق «الفورموال  28 »1الجاري

مع اقتراب موعد ارتفاع هدير محركات مركبات
فورموال  1في البحرين هذا الشهر ،وعودة جائزة
البحرين الكبرى ،يعتزم فندق فورسيزونز خليج
الـبـحــريــن تنظيم حفلين عــالـمـيــي الـمـسـتــوى قبل
انطالق السباق ،لتهيئة األجــواء للحدث الرياضي
األضخم على مستوى المملكة.
وفي نسخته الـ  ،15يعد سباق جائزة البحرين
الكبرى  -الجولة الثانية  -ضمن السباقات ال ـ 21
التي تتألف منها بطولة العالم للفورموال  ،1التي
ينظمها االتحاد الدولي للسيارات ،إذ سيجلب أبرز
السائقين في العالم إلى الشرق األوســط في عطلة
نهاية أسبوع مليئة بالحماس والتشويق في حلبة
البحرين الدولية ،وسيكون بإمكان المشجعين الذين
يرغبون في استهالل سباق نهاية األسبوع بأسلوب
أن ـيــق ،ال ــوص ــول بـسـهــولــة إل ــى ف ـنــدق فــورسـيــزونــز
خليج البحرين.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ذل ــك ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام للفندق
ريتشارد راب" :مما ال شك فيه أن الشعبية الكبيرة
التي تتمتع بها ريــاضــة سباق الـسـيــارات رسخت
م ـكــانــة س ـب ــاق ج ــائ ــزة ال ـب ـحــريــن ال ـك ـب ــرى كــإحــدى
ً
أب ــرز الـفـعــالـيــات وأكـثــرهــا تـشــويـقــا عـلــى الــرزنــامــة
االجتماعية فــي المملكة ،و نـحــن فــي فورسيزونز
ً
ً
نهدف دائما إلى تنظيم شيء استثنائي خصوصا
لهذا الحدث العالمي".
وأضاف ريتشارد أن "الحفالت التي نقيمها بهذه
ً
ً
المناسبة أصبحت تقليدا سنويا لدينا ،إذ نسعى
باستمرار إلــى إرســاء معايير جديدة من الفخامة

طعام خاصة من خمسة أطباق في مطعم ري آسيا
ً
للشيف وولـفـغــانــغ ب ــاك ،عـلـمــا ب ــأن ه ــذه التجربة
ستكون متاحة لليلة واحدة فقط.

احتفالية ال تنسى

مــن خــال توفير وســائــل ترفيهية رائـعــة وعــروض
فريدة من األطعمة والمشروبات المقترنة مع ضيافة
ً
فورسيزونز األسطورية" ،مؤكدا أن الفندق يتطلع
إلــى الترحيب بعشاق هــذه الرياضة" ،ونحن على
ثقة بأنهم على موعد مع أسبوع ال ينسى ،حافل
باألجواء الرياضية والتواصل االجتماعي".

موعد مع السحر
ُ
وستعطى إش ــارة االن ـطــاق أج ــواء احتفالية ال
تضاهى مساء الخميس  28مــارس الجاري ،حيث
تتعاون "فورسيزونز" مع النادي اللندني الحائز
العديد من الجوائز "سيرك لو سوير" (Cirque le

 )Soirفــي تنظيم الحفل األكـثــر روعــة فــي المنامة،
وستقام هذه األمسية األنيقة في المحيط المبهج
لشاطئ فــورسـيــزونــز ،الــواجـهــة البحرية النابضة
بالحياة للفندق.
وسيحظى الضيوف بتجربة ترفيهية فريدة مع
الـعــروض الحية لكل مــن منسقي األغــانــي دي جي
كوستا ،ودي جي إيفو ،ودي جي سامي ديي ،كما
سيشتمل الـعــرض على أفـضــل خمسة مــن مقدمي
عروض األداء من النادي على خشبة المسرح طوال
الـلـيــل ألول م ــرة ف ــي ال ـب ـحــريــن ،إذ سـيـسـعــد فــريــق
الضيافة فــي "فــورسـيــزونــز" بتقديم مجموعة من
الوجبات الخفيفة والمشروبات.
وإلض ـ ـفـ ــاء ل ـم ـســة إض ــافـ ـي ــة مـ ــن ال ـف ـخ ــام ــة عـلــى

تجاربهم ،يمكن للضيوف حجز مكان خــاص في
منطقة كبار الشخصيات الحصرية في "باي سايد"
الونج.

مذاق الس فيغاس األصيل
وسيحظى ضـيــوف مطاعم فـنــدق فورسيزونز
خليج البحرين بفرصة لتذوق أشهى األطباق التي
يـعــدهــا الـشـيــف الشهير مــاثـيــو هـيــرلــي  28مــارس
الجاري ،إذ سيحلق الطاهي الذي يعد العقل المدبر
وراء مطعم "كــت" للشيف وولفغانغ بــاك فــي الس
فـيـغــاس إل ــى الـمـنــامــة لـيـقــدم لمسته الـفــريــدة على
مأكوالت المطبخ اآلسيوي ،وذلــك من خالل قائمة

وستتواصل األجواء االحتفالية للفورموال  1مع
حفل أوبــر لوكس إف  1من الشيف وولفغانغ باك
(.)Uber Luxe F1 Party by Chef Wolfgang Puck
وفي نسخة هذا العام من الحدث المرتقب ،سيكون
الضيوف مدعوين لتجربة استثنائية من أميركا
الجنوبية تخاطب حواس البصر والسمع والتذوق،
حيث يجتمع الترفيه المفعم بالحيوية مع فنون
الطهي لخلق أجواء احتفالية نابضة بالحياة.
وستقام الحفلة الخاصة في حديقة الفندق المطلة
على أفق المنامة ،حيث سيستمتع الضيوف بتذوق
مجموعة واسعة من المأكوالت الشهية من أميركا
الجنوبية فــي مـحـطــات الـطـهــي الـمـبــاشــر ،بـمــا في
ذلك لحم الضأن أسادو والمأكوالت الشعبية التي
تم إعدادها فوق شواية تشابا التقليدية ،وأطباق
كوشينيا الشهيرة على مستوى العالم ،وكــل ذلك
على أنغام الفرقة الموسيقية وراقـصــات السامبا
وال ـم ـش ــروب ــات ال ـبــرازي ـل ـيــة ال ـف ــري ــدة ،وال ـت ــي يـقــوم
بــإعــدادهــا فــريــق الـفـنــدق المتخصص ،األم ــر الــذي
سيمهد الطريق لالحتفال برياضة سباق السيارات
وثقافة أميركا الالتينية على الوجه األمثل.

 ...حين تلتقي فخامة التصميم مع نسمات البحر

يـضــم "فــورس ـيــزونــز خـلـيــج الـبـحــريــن"
ً
ن ـحــو  273غ ــرف ــة ،ف ــي  57ج ـن ــاح ــا ،وهــو
ً
ً
ً
مصمم تصميما معماريا حصريا من 68
ً
طابقا على جزيرة خاصة تبلغ مساحتها
خ ـم ـســة هـ ـكـ ـت ــارات ف ــي وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة

المنامة ،ومستوحى من فخامة الرحالت
ال ـب ـحــريــة م ــع م ـنــاظــر خ ــاب ــة لـلـعــاصـمــة
ولوحات لفنانين بحرينيين.
ويسمو الفندق على جزيرة خاصة ذات
مناظر طبيعية مميزة ،كما يسهل الوصول

إليه من جسر متصل بالعاصمة والمنطقة
التجارية والترفيهية ،إضافة إلى المناطق
التاريخية والـثـقــافـيــة ،كما أنــه يبعد ١٥
دقيقة عن مطار البحرين الدولي.
ويضم "فورسيزونز خليج البحرين"
ً
ً
منتجعا صحيا بمساحة  ٣.٤٨٥م ،2وبه
 17غرفة عالجية ،مع مرافق تشمل نادي
اللياقة البدنية  -واحد للنساء فقط ،وآخر
لـلـنـســاء وال ــرج ــال -إضــافــة إل ــى الونـغـيــن
لالسترخاء يقدم فيهما العصائر الطازجة،
وغرف تبديل وجاكوزي ،وغرفة للبخار،
وأخـ ــرى السـتـنـشــاق األمـ ــاح ،مــع مسبح
داخلي.
أما مطاعم الفندق فأبرزها "كت" للشيف
وولفغانغ باك ،الذي يقدم ستيك هاوس،
ً
على نحو  112مقعدا في  20إلى  40غرفة
طـعــام خــاصــة ،ومـطـعــم "ري اس ـيــا" الــذي
ً
ً
ً
ي ـقــدم ط ـعــامــا آس ـيــويــا ع ـصــريــا ،ومطعم
"بحرين باي ِكتشن" ،ببوفيه عالمي و10
غ ــرف خــاصــة لـلـطـعــام ،ومـطـعــم "فينتو"،
ال ــذي يــوفــر خــدمــات الشيشة مــع الطعام
اإلي ـطــالــي ،إل ــى جــانــب مطعم آزور ،الــذي

ي ـق ــدم وجـ ـب ــات خ ـف ـي ـفــة عــال ـم ـيــة بـجــانــب
المسبح.
وال يـغـيــب الـتــرفـيــه ع ــن "فــورس ـيــزونــز
خـلـيــج ال ـب ـحــريــن" ،ب ـمــا يـمـتـلـكــه م ــن بــرك
ً
السباحة ،إذ يضم شاطئا ذا رمال بيضاء

فنادق ومنتجعات
فورسيزونز في سطور

ً
نقية يمتد على مسافة  ١٦٠مترا ،وبركة
اإلنفينيتي الـخــارجـيــة ،وبــركــة المنتجع
الصحي الداخلية ،إلــى جانب بركة آزور
الخارجية ،وبركة األطفال الخارجية.

تـ ــواصـ ــل م ـج ـم ــوع ــة ف ــورس ـي ــزون ــز
العالمية ،منذ تأسيسها عــام ،1960
صياغة مستقبل الضيافة الفاخرة من
خــال لمساتها االبتكارية والتزامها
التام بأعلى معايير الجودة ،وتقديم
أفـضــل مستوى مــن الخدمة الفندقية
المميزة.
ً
وتدير مجموعة فورسيزونز حاليا
ً
ً
 111فندقا ومنتجعا و 41وحدة سكنية
فــي قلب الـمــدن الكبرى والمنتجعات
في  47دولة ،كما أن لديها أكثر من 50
ً
مشروعا قيد اإلنشاء.
وتحصل سلسلة فنادق فورسيزونز
ب ــاس ـت ـم ــرار ع ـل ــى ت ـص ـن ـي ـفــات رف ـي ـعــة
بـ ـي ــن أفـ ـض ــل ف ـ ـنـ ــادق الـ ـع ــال ــم وأرقـ ـ ــى
ال ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة ف ــي اسـتـفـتــاءات
ال ـق ــراء وآراء الـمـســافــريــن ،كـمــا حــازت
ال ـعــديــد مــن ال ـجــوائــز الـمــرمــوقــة التي
ُ
تمنح للمؤسسات المتميزة في عالم
الضيافة.

«طيران الخليج» :باقات للتوقف بالبحرين ...وملقا وجهة جديدة
كشفت "طيران الخليج" ،الناقل الوطني لمملكة
ال ـب ـحــريــن ،ع ــن أول ــى وجـهــاتـهــا الـمـضــافــة إلــى
شبكتها لعام  ،2019وهــي مدينة ملقا في
إقـلـيــم كــوسـتــا دي ــل س ــول بــإسـبــانـيــا؛ إذ
ستبدأ رحالت الشركة إلى ملقا كوجهة
مــوسـمـيــة ف ــي  14يــونـيــو وتـسـتـمــر حـتــى 15
سبتمبر .2019
ً
وتعليقا على ذلك ،قال الرئيس التنفيذي لطيران
ً
الخليج كريشيمير كوتشكو إنه "تماشيا مع خطتنا
الخمسية لنصبح الناقلة المختارة في المنطقة،
ومع انتهاجنا لمفهوم (البوتيك) الجديد لألعمال؛
تأتي إضافتنا لوجهاتنا الموسمية لتلبية الطلب
المتزايد المتوقع في ذروة الصيف ،حيث تشتهر
ملقا بجاذبيتها الصيفية كوجهة لقضاء العطالت،
وتتميز بشعبية كبيرة لدى عمالئنا في المنطقة.
نحلق مـبــاشــرة إلــى وجـهــة إسبانية ألول مــرة في
تاريخنا ،ويسعدنا أن نتيح الفرصة لمسافرينا هذا
الصيف لزيارة هذه الوجهة الرائجة".

باقات للتوقف في البحرين
وأطـلـقــت "طـيــران الخليج" باقاتها للتوقف في
البحرين ،وذلك كجزء من خططها للترويج للمملكة
كوجهة سياحية بين قاعدة مسافريها في أنحاء
العالم .ويأتي برنامج التوقف الجديد بتوجيه من

اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء ،وتتعاون
فـيــه كــل مــن "ط ـي ــران الـخـلـيــج" ،وشـ ــؤون الجنسية
وال ـ ـجـ ــوازات واإلق ــام ــة ب ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وهـيـئــة
البحرين للسياحة والمعارض ،وعــدد من شركات
إدارة الوجهات المحلية بالبحرين.
ويمكن لمسافري الشركة المؤهلين لهذه الباقات
اآلن الحصول على تأشيرة دخول مجانية الستكشاف
الـبـحــريــن فــي طريقهم لوجهاتهم الـنـهــائـيــة .ويمكن
حـجــز بــاقــات الـتــوقــف الـمـتــوافــرة لـمـســافــري درجـتــي
الصقر الذهبي والسياحية ولمدة تتراوح بين 4 – 1
أيام ،على الموقع اإللكتروني أو عبر االتصال بمركز
ً
االت ـص ــال ال ــدول ــي لـلـنــاقـلــة ،وه ــي بــاقــات تـ ّ
ـؤمــن ع ــددا
مــن الـخـيــارات المتنوعة كحجز الـفـنــادق ،والـجــوالت
السياحية ،وجوالت االستكشاف للحصول على تجارب
بحرينية مميزة.
وبهذا الصدد ،أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون
الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة

أهمية التعاون مع "طيران الخليج" وجميع الجهات
المعنية في مثل هذه المبادرات التي تروج لمملكة
البحرين و تـعــزز مكانتها السياحية والتنافسية
على كل الصعد ،معربا عن سعادته باستمرار الدعم
الذي تقدمه "شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة"
للناقل الوطني في كل ما من شأنه تسهيل دخول
المسافرين إلى المملكة.
ب ـ ــدوره ،ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـهـيـئــة الـبـحــريــن
للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة:
ً
"يسعدنا التعاون مجددا مع طيران الخليج من خالل
هذه المبادرات الجديد لباقات التوقف في البحرين.
ً
ً
كثيرا ما اعتبرنا طيران الخليج شريكا أساسيا في
ال ـتــرويــج الـسـيــاحــي لـلـبـحــريــن ،ون ـحــن عـلــى ثـقــة بــأن
هــذه المبادرات الجديده مع الناقل الوطني سيقابل
باالستحسان والرضا من جانب المسافرين ،وسيحثهم

على استكشاف البحرين لــدى توقفهم فيها ،وربما
العودة إليها ثانية الستكشاف المزيد".
ومــن جانب آخــر ،قــال الرئيس التنفيذي لـ "طيران
ال ـخ ـل ـي ــج" كــري ـش ـي ـم ـيــر ك ــوت ـش ـك ــو" :ت ــزخ ــر ال ـب ـحــريــن
بــالـكـثـيــر؛ ون ـحــن س ـع ــداء بــإن ـهــاء ع ــام  2018الـمـلــيء
باإلنجازات بباقات التوقف الجديدة هذه .عند إتمام
ً
حجوزاتهم إلكترونيا  ،جميع مسافرينا المؤهلين
سيحظون بفرصة التوقف في البحرين حتى أربع ليال
الستكشاف مملكة البحرين؛ إذ يبقى هدفنا الرئيسي
هو الترويج للمملكة على الصعيد الدولي".

رحالت إلى  47مدينة في  26دولة
ُ
أ ّس َست شركة طيران الخليج عام  ،1950لتصبح
بذلك واحدة من أولى شركات الطيران التجارية في
منطقة الشرق األوســط ،وهــي اليوم ناقلة تجارية
عالمية مهمة ستسير رحالتها إلــى  47مدينة فى
 26دولة مع نهاية عام .2019

وتقدم "طيران الخليج" رحالت
مزدوجة إلى  10دول شرق اوسطية ،إضافة
إلـ ــى وجـ ـه ــات م ـخ ـت ــارة ف ــي ش ـبــه الـ ـق ــارة الـهـنــديــة
وأوروب ـ ــا؛ وذل ــك عـبــر مــركــزهــا الــرئـيـســي فــي مطار
ً
البحرين الــدولــي .ويـخــدم الـشــركــة حــالـيــا أسطول
يتألف من  34طائرة من أحدث الطائرات التي تتنوع
بين الكبيرة والصغيرة الحجم ،وقد تسلمت في عام
 5 ،2018طــائــرات بوينغ من طــراز  787دريمالينر
وطائرة إيرباص من طراز .A320neo
وستستلم الشركة هذا العام طائرتين بوينغ 787
دريمالينر و 4طائرات إيرباص من طراز ،A320neo
ً
ً
وسيشهد أسطولها الجديد عهدا جديدا ،وذلك من
خالل تعزيز منتجاتها والرفع من مستوى خدماتها.
وت ـعــد شــركــة ط ـي ــران الـخـلـيــج ال ــراع ــي الــرسـمــي
لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج –
الفورموال  1منذ بدايته التاريخية في عــام 2004
كــأول سباق للفورموال  1في الشرق األوســط ،كما
أن ـهــا ال ـنــاقــل الــرس ـمــي لـمـعــرض الـبـحــريــن الــدولــي
للطيران الذي يقام كل عامين على أرض المملكة.

توابل ةديرجلا
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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
صخرة الروشة

كلمة السر

ً

عموديا:
 -5بـ ــرز (م) – ذ ه ـبــوا المسلمون على الروم بذل قصارى الجهد.
متشابهان.
 -١٠أ سـ ـ ـ ــف – ن ـغ ـمــة
(م).
 -3ت ـ ـخ ـ ـي ـ ـلـ ــوا (م) – وولوا (م).
 -8أضـ ـ ــاء – عــاصـمــة موسيقية.
 -1من عمالقة الدراما اطمئنان.
 -6نغمة موسيقية.
 -4ت ـ ـ ـحـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــاح  -7ث ـ ـل ـ ـثـ ــا ( نـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف) – إفريقيا الوسطى (م).
الكويتية (م).
مـعــركــة انـتـصــر فيها  -9صيت (مبعثرة) –
 -2عــاصـمــة ال ـع ــراق – (مبعثرة).
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sudoku

1

 -1شـ ـ ــا عـ ـ ــر ك ــو يـ ـت ــي
راحــل لقب بـ «الشاعر
الصريح».
 ( -2دو ح ـ ـ ـ ـ ـ ــة ).....
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة آلم ـ ـ ـ ــل
العوضي.
 - 3ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط –
لالستفهام عن المكان.
 -4حلية المعصم (م)
– نشاط ذهني.
 -5ا لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــارة (م) –
والدة.
 -6م ـ ـك ـ ـت ـ ـشـ ــف اآل لـ ـ ـ ــة
البخارية (م).
 -7للتعريف – طليق –
محل تجاري (م).
 -8السمينة.
 -9معدات (مبعثرة) –
تجدها في (األمل).
 ( -١٠ال ).....البشر (م)
– اآلزلي.
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كلمة السر:

َ
من  10أحرف وهي اسم معلم سياحي لبناني شهير.

23

تسالي

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً ّ
ً
ً
ّ
مهنيا :اتكل على نفسك ّأوال وحاول أال مهنيا :ال تصدق الوعود الواهية وأن
بأرباح خيالية.
المشاريع ستأتيك
تطلب المعونة من أحد.
ٍ
ً
ً
عاطفيا :يرتاح قلبك في هــذه الفترة عــاطـفـيــا :يـجــذبــك شـخــص مــن الـطــرف
ً
ً
وتستعيد استقرارك السابق.
اآلخر علما بأنك مرتبط عاطفيا.
ً
ً
اجتماعيا :تصطدم ببعض المحيط اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد ي ـك ــذب عـلـيــك الـبـعــض
ً
ً
سياسيا وتلومه على تغيير موقفه .إليقاعك في مشكلة فكن حذرا.
رقم الحظ2. :
رقم الحظ10. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :بــادر إلى دراســات وتحضير
مشاريع فاألفالك تقف إلى جانبك.
ً
عاطفيا :تــزداد مشاعركما العاطفية
ً
ّ
الحب حول عالقتكما.
عمقا ويرفرف
ً
ّ
تلبي د ع ــوات اجتماعية
اجتماعيا :
كثيرة وتفرح بسهرات أنس ونغمات
فرح.
رقم الحظ8. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يخدمك ذكاؤك لكي تستدرك
ّ
بعض المشاكل وتصوب األهداف.
ً
عاطفيا :يفرح شريك عمرك بحضورك
المميز ويهتف قلبه لك.
ً
اجتماعيا :يطرق قلبك لمبادرة تصدر
تجاهك من أحد األصدقاء.
رقم الحظ19. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مـهـنـيــا :تـعـيــش إرب ــاك ــا عـلــى الصعيد
المهني وتحاول حلحلة المصاعب.
ً
عاطفيا :تتلقى دعوة بواسطة الحبيب
لحضور مناسبة اجتماعية سعيدة.
ً
اجتماعيا :اضبط انفعاالتك في جميع
الظروف فأنت الرابح.
رقم الحظ3. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـم ـف ــاج ــآت في
ً
حياتك المالية قد تستمر طويال.
ً
عاطفيا :يعدك برجك بلقاء مصيري قد
ّ
يغير حياتك العاطفية.
ً
ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـه ـت ــم بـ ـشـ ــؤون مــاض ـيــة
تــراك ـمــت عـلـيــك ول ــم يـكــن لــديــك الــوقــت
الكافي.
رقم الحظ9. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تأتيك بعض التطمينات من
ّ
إدارة عملك وقد يتعدل راتبك.
ً
عاطفيا :تمارس جاذبية على الجنس
اآلخر مما يجعلك محط األنظار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـتـ ّـم بـعــض ال ـت ـقــارب مع
أصدقاء كنت قد ابتعدت عنهم.
رقم الحظ6. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
تتغير بعض ظروف العمل
مهنيا :قد
ً
ً
وتفرض عليك واقعا جديدا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـق ــوم ب ـب ـعــض ال ـم ـغ ــازالت
المنعشة التي ّ
تحرك قلبك وتشعرك
بالحياة.
ً
اجتماعيا :يحتاجك أحد أفراد العائلة
الكبار فتؤازره في مشكلته.
رقم الحظ4. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
م ـه ـن ـيـ ًـا :ال تـعـتـقــد أن ث ـ ّـم ــة م ــن يـهـتــمّ
بمشاكلك أكثر من نفسك.
ً
ع ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا :تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوب م ـ ـ ـ ــع بـ ـع ــض
ال ـم ـس ـت ـجــدات ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا حبيب
العمر عليك.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد ت ـت ـحــقــق م ــن أم ــر كــان
يراودك االلتباس في شأنه.
رقم الحظ17. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تصغ إلى نصائح مهنية قد
ال تكون مجدية.
ً
عاطفيا" :ما ّكل مرة تسلم ّ
الجرة" فانتبه
إلى أسلوبك مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لـحـســن ال ـحــظ أن ــك تتمتع
بقدرات معنوية وثقة كبيرة بالنفس.
رقم الحظ14. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــاّ :ال ت ـضـ ّـيــع وق ـت ــك ع ـلــى أم ــور
تافهة ورتب جدول أعمالك.
ّ
ً
عاطفيا :تـطــل على فـتــرة جــديــدة من
المناسبات وتحاط بالمعجبات.
ً
ّ
التروي
اجتماعياّ :يطلب الفلك إليك
إذا كنت تحضر لسفرة بعيدة.
رقم الحظ7. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال ّ
تورط نفسك في احتكاكات
ونقاشات في إطار عملك.
ً
عاطفيا :ينبغي ابتكار أمر جديد ألن
الرتابة تغمر عالقتكما.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـض ــع الـ ـنـ ـق ــاط عـلــى
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروف م ـ ـ ــع أح ـ ـ ـ ــد األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء
وتصارحه بما يزعجك.
رقم الحظ13. :
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افتتاح معرض اليت إكسبو
تم افتتاح معرض "اليت إكسبو" السادس بأرض
المعارض في مشرف .وقالت منظمة وصاحبة
المعرض ،أمل الوزان ،إن "المعرض يقام بصفة
سنوية ،ويهتم بدعم جميع شرائح المشاريع
الكويتية ،ويقدم الكثير من الخدمات واالحتياجات
التي تهتم باألسرة والمجتمع ،ووصل عدد
المشاركات حاليا إلى  252من المبدعات المتميزات".
وأضافت" :لله الحمد وصل صوتنا للخليج العربي،
والنجاح فاق التصور ،حيث شارك من دول الخليج
عدة دول ،ومن الدول العربية األردن ومصر ولبنان،
إضافة إلى الهند ،واشتمل المعرض على أركان
متنوعة تلبي كل احتياجات األسرة".

أمل الوزان ودالل معرفي

آيفون

حمد المبارك وأحمد الغانم وأحمد رضوان

ورشة عن المنهج الوطني الجديد
في مدرسة «اللياح» االبتدائية
أقامت مدرسة اللياح االبتدائية للبنين ورشة عمل في عدد
من دروس المنهج الوطني الجديد للرياضيات للصف الرابع
بحضور الموجهة األولى للمادة في "تعليمية الجهراء" دالل
الحجرف ،وإشراف الموجهة عيده الشمري.
وكانت الورشة بقيادة مديرة المدرسة انتصار األحمد ،وتنظيم
َ
رئيستي القسم فاطمة العتيبي ولطيفة العتيبي ،حيث قدمت
ً
ً
المعلمات شرحا وافيا للمنهج وطرق التدريس الحديثة
باالعتماد على وسائل شرح مبتكرة.

عدد من الطالب أثناء الورشة

«الكيماويات البترولية» نظمت
ً
ً
يوما رياضيا لعامليها
نظمت شركة صناعة الكيماويات البترولية
يوما رياضيا للعاملين في مكتبها الرئيسي،
حيث شهد مشاركة كبيرة للعاملين من مختلف
الدوائر واألقسام ،الذين تنافسوا في العديد من
األلعاب الرياضية للرجال والسيدات .وفي نهاية
الفعالية تم وتوزيع الهدايا على الفائزين.
وقال مدير دائرة االتصال والخدمات بالوكالة،
داود العميري ،إن الشركة ،وفي إطار أهدافها
المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية تجاه
عامليها ،تحرص على إقامة الفعاليات التي
من شأنها تعزيز قيم المشاركة والتواصل
المجتمعي بين العاملين ،وكسر الروتين اليومي
للعمل ،وتقديم جرعة من النشاط وتجديد
الطاقة.

المشاركة في رياضة الغوص

دالل الحجرف أثناء الورشة

جلسة حوارية في ملتقى «نحو كويت جديدة»
أقيمت جلسة حوارية في ملتقى "نحو
كويت جديدة" ،الذي نظمه النادي العالمي
للمدربين ،بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وشددت عضو المجلس البلدي ،م .مها
البغلي ،خالل الملتقى ،على ضرورة تعاون
الجهات الحكومية واألهلية لتحقيق
االستدامة ورؤية الكويت  2035التنموية.
وضمن التساؤالت التي وجهتها البغلي خالل
الملتقى؛ "كيف نحقق التنمية إذا كنا نسير
على الدورة المستندية القديمة؟" ،وطالبت
بضرورة النهوض بالشباب ودعمهم ،مؤيدة
عمل األبناء في القطاع الخاص ،الذي "يشجع
على اإلبداع والمنافسة ،وفيه تقدير للموارد
البشرية والوقت".
الحضور خالل الحوار مع البغلي
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مسك وعنبر

فاطمة الصفي :تمردت على شخصية
المسكينة في «أنا عندي نص»

خبريات
ابنة مايكل جاكسون تنفي
محاولة انتحارها

تحدثت عن تجربتها في مسرحية «اللوحة السحرية» بمهرجان أجيال
محمد جمعة

فاطمة الصفي
تسجل
الفنانة ً
ً
ً
حضورا دراميا مميزا هذا
العام من خالل مشاركتها في
«أنا عندي نص» و«وما أدراك
ما أمي».

ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ف ــاط ـم ــة
ال ـص ـف ــي ت ـص ــوي ــر دوره ـ ـ ــا فــي
مسلسل "أنا عندي نص" ،الذي
تقف خالله أمام الفنانة القديرة
سعاد عبدالله ،لتضيف الصفي
إلى ارشيفها الفني عمال جديدا
يحمل توقيع الثالثي المخرج
منير الزعبي والكاتب الدكتور
حـمــد شـمــان الــرومــي وسـعــاد
عبدالله ،السيما عقب النجاح
الكبير الذي أحرزه هذا الثالثي
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ف ــي مـسـلـســل
"عبرة شارع".
ف ــاطـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـلـ ــت قـبــل

«الطفل» شغفها
األول وتميل إلى
المسرح أكثر من
الدراما

"كاركتر" مختلف
وتــوقـفـنــا مــع الـصـفــي عند
مـشــاركـتـهــا فــي مسلسل "أنــا

الصفي وهنادي الكندري في مشهد
من «وما أدراك ما أمي»

تفاصيل مهرجان الكويت
الموسيقي في مؤتمر صحافي
يـ ـعـ ـق ــد عـ ـمـ ـي ــد ال ـم ـع ـه ــد
العالي للفنون الموسيقية
د .ر ش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـبـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي،
م ــؤت ـم ــرا ص ـحــاف ـيــا م ـســاء
غـ ٍـد  ،للكشف عــن تفاصيل
ا ل ــدورة ا لـثــا لـثــة لمهرجان
الكويت الموسيقي ،الذي
يـ ـق ــام ت ـح ــت رع ــاي ــة وزي ــر
التربية والتعليم العالي
د .حامد العازمي ،بين 23
و 25الجاري ،على خشبة
مسرح أحمد باقر.
و عـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ــر د .ا لـ ـبـ ـغـ ـيـ ـل ــي
عـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزازه وسـ ـع ــادت ــه،
ب ــإق ــام ــة الـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة،
ا لـتــي ستشهد فــي افتتاح
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــان ت ـ ــدشـ ـ ـي ـ ــن
"أورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة" ،ك ـ ـ ــأول
أور كـسـتــرا كويتية تعزف
أدب الموسيقى العالمية
من سيمفونيات بيتهوفن
وشــوبــرت وبــابــر وبـيــزيــه،
وغـيــرهــا مــن الـمـقـطــوعــات
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ك ـمــا ي ـت ـض ـمــن ال ـم ـهــرجــان
مؤتمرا موسيقيا وندوات
عـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول عـ ـ ــدة
محاور ،بمشاركة ضيوف
الـكــويــت مــن الـشـخـصـيــات

يومين على جمهور المسرح
ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ــ 30من
مـ ـه ــرج ــان أج ـ ـيـ ــال بـمـســرحـيــة
"ال ـلــوحــة ال ـس ـحــريــة" ،تحدثت
إلـ ــى "الـ ـج ــري ــدة" ع ــن جــديــدهــا
ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة وطـبـيـعــة
الشخصية التي تجسدها في
"أن ــا عـنــدي نــص" و"وم ــا أدراك
ما أمي".
قالت فاطمة عن مشاركتها
في مهرجان أجيال المسرحي
بدورته الـ" :30أنا بنت المسرح،
وال ـم ـه ــرج ــان ــات ع ـش ـقــي األول
واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،وأم ـ ـيـ ــل ل ـل ـم ـســرح

ب ـصــورة أك ـبــر مــن الـتـلـفــزيــون،
وأج ــد مـتـعــة ال ح ــدود لـهــا في
الوقوف على الخشبة ومواجهة
الجمهورن لذلك عندما جاء ت
فــرصــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي افـتـتــاح
م ـه ــرج ــان "أجـ ـ ـي ـ ــال" م ــن خ ــال
مـســرحـيــة "ال ـلــوحــة الـسـحــريــة"
لم أتــردد في قبولها وال تنس
أن مسرح الطفل شغفي األول.

رشيد البغيلي

الموسيقية العربية.
و ثـ ـ ـ ـ َّـمـ ـ ـ ــن د .ا لـ ـبـ ـغـ ـيـ ـل ــي
ال ــرع ــاي ــة ال ــداعـ ـم ــة مـ ــن د.
ح ـ ــام ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
و تـسـخـيــر كــل المتطلبات
ل ـ ـ ــه ،مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق رؤي ـ ـتـ ــه
ال ـ ـثـ ــاق ـ ـبـ ــة ن ـ ـحـ ــو ت ـس ـل ـي ــط
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
الفنية الشابة الواعدة في
المعهد الموسيقي.

عـ ـ ـن ـ ــدي نـ ـ ـ ــص" مـ ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرة س ـ ـ ـعـ ـ ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
فقالت" :ال أستطيع االسهاب
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل،
ولـ ـك ــن س ــأك ـت ـف ــي ب ــالـ ـق ــول إن
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـت ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ج ـ ــدا
وستكون مفاجأة ،السيما أن
ال ـج ـم ـهــور م ــل م ــن شخصية
الفتاة المسكينة التي تستدر
ع ـطــف ال ـج ـم ـهــور ،ول ـك ــن هــذا
ال ـعــام أط ــل بـكــاركـتــر مختلف
أ تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أن ي ـ ـ ـنـ ـ ــال ا عـ ـ ـج ـ ــاب
الجمهور" ،مشيدة بالتعاون
م ــع ال ـف ـنــانــة س ـعــاد عـبــدالـلــه،
وحرصها على مــد يــد العون
لجميع من يعمل معها في أي
عمل درامي.
وانـتـهــت فــاطـمــة أخ ـيــرا من
تـصــويــر دورهـ ــا فــي مسلسل
"وما أدراك ما أمي" ،مع الفنانة
إل ـه ــام ال ـف ـضــالــة ،تـحــت إدارة
المخرج حسين الحليبي ،ومن
تأليف الكاتب علي الدوحان،
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـج ـمــوعــة الـفـنـيــة
للمنتج باسم عبداألمير.
وتحدثت فاطمة ،عن أبعاد
ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـت ــي تـجـســدهــا
ف ــي ال ـع ـم ــل ق ــائ ـل ــة" :أتـ ـص ــدى
لشخصية مي االبنة الكبرى
للفنانة إلهام الفضالة ،وهي
ل ـي ـس ــت ض ـع ـي ـف ــة ش ـخ ـص ـيــة،
وأيـ ـض ــا ال ي ـم ـكــن اع ـت ـبــارهــا

فاطمة الصفي
مـتـجـبــرة ،وإن ـمــا هــي إنسانة
عادية لديها جوانب عدة في
حياتها".
وأضافت" :استفزني العمل،
السيما أ نـنــي أردت االبتعاد
ع ـ ــن أدوار ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــاة ا ل ـط ـي ـب ــة
ال ـض ـع ـي ـفــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـتــي
الزمتني فـتــرة ،فمي تحتوي
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا ،وهـ ـ ــي واق ـع ـي ــة
ومـ ـتـ ـص ــالـ ـح ــة مـ ـ ــع ن ـف ـس ـه ــا،
وع ــاق ــاتـ ـه ــا مـ ــع مـ ــن حــول ـهــا
جيدة" ،الفتة إلى انها ال تريد
أن تكشف عن تفاصيل العمل
كاملة.

التعاون األول
وعـ ــن ت ـع ــاون ـه ــا م ــع نـخـبــة
من النجوم للمرة األولــى في
هــذا العمل ،أوضحت فاطمة:
"ا لــا فــت أن توليفة الفنانين
الـ ــذيـ ــن ي ـج ـم ـع ـهــم الـمـسـلـســل
جديدة ،ولم يسبق أن اجتمع
هـ ــذا الـ ـع ــدد ف ــي ع ـمــل درامـ ــي
واحـ ـ ــد ،وه ــم إل ـه ــام الـفـضــالــة
والعجيمي وال ـك ـنــدري ونــور
الشيخ وخالد الشاعر".
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن " هـ ـ ـ ــذه
ال ـت ــرك ـي ـب ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة أل ـق ــت
ب ـظ ــال ـه ــا ع ـل ــى الـ ـ ـ ــروح ال ـتــي
س ـ ـ ـ ــادت ب ـي ـن ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا مــن
ناحية والمواقف الكوميدية

ال ـتــي ت ـحــدث ف ــي ال ـكــوال ـيــس،
فاللوكيشن يصبح كوميديا
حـ ـت ــى االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ف ـ ــي ب ـعــض
االوقـ ـ ـ ـ ـ ــات ،أمـ ـ ــا عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـت ـم ـث ـي ــل فـ ـ ــإن الـ ـفـ ـن ــان يـجــد
نفسه بصدد تجربة مختلفة،
السـيـمــا إذا وق ــف ام ــام زميل
للمرة األولى".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ـ ـ ـهـ ـ ــا م ــع
ال ـم ـخ ــرج ح ـس ـيــن ال ـح ـل ـي ـبــي،
ذكــرت فاطمة" :تجربة مميزة
ت ـحــت ق ـي ــادة الـحـلـيـبــي ال ــذي
س ـب ــق أن تـ ـع ــاون ــت م ـع ــه فــي
(صديقاتي الحبيبات) ،وهو
مـ ـخ ــرج م ـت ـف ـهــم ح ـ ــرص عـلــى
عقد جلسات عمل عــدة معنا
للنقاش حــول طبيعة العمل
وأب ـعــاد الـشـخـصـيــات ،وقلما
تصادف مخرجين ينتهجون
ه ــذا األس ـل ــوب ،كــذلــك الكاتب
ال ــدوح ــان ال ــذي يملك مخيلة
كبيرة".
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ف ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ف ــي
خ ـت ــام حــدي ـث ـهــا أن ـه ــا بـصــدد
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـع ـمــل م ـســرحــي
ج ــدي ــد س ـي ـعــرض خـ ــال عيد
ال ـف ـطــر ال ـم ـق ـبــل ،وق ــال ــت إنـهــا
تـ ــواظـ ــب ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور فــي
مــو ســم الفطر منذ  9سنوات
تـ ـ ـق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا وحـ ـ ــري ـ ـ ـصـ ـ ــة ع ـل ــى
لـ ـق ــاء ج ـم ـه ــوره ــا خ ـ ــال تـلــك
المناسبة.

المبارك :دورة لإلخراج الدرامي في إذاعة الكويت

نفت باريس جاكسون
ابنة الفنان الراحل مايكل
جاكسون أن تكون حاولت
االنتحار بعدما سرت
شائعات بهذا الخصوص.
وكانت تقارير أكدت أن
باريس جاكسون البالغة 20
عاما أدخلت املستشفى بعد
محاولة انتحار في منزلها
في لوس انجلس.
وقالت ناطقة باسم الشرطة
لوكالة فرانس برس إنها
استجابت "ملحاولة انتحار"
تطلبت إرسال سيارة
إسعاف عند الساعة السابعة
والنصف صباحا "نقل
بعدها الشخص املعني إلى
املستشفى" من دون ان تعطي
مزيدا من التفاصيل.
وكانت جاكسون تحدثت
علنا عن مشاكلها النفسية،
وحاولت االنتحار عام ،2013
وقالت إنها حاولت في
املاضي إنهاء حياتها "مرات
عدة".
وفي تغريدة ،نفت باريس
جاكسون أن تكون حاولت
االنتحار حاملة على
"الكاذبني" ،الذين يروجون
هذه الشائعات.
وأتت الشائعات بعد جدل
أثاره فيلم وثائقي يتهم
فيه رجالن مايكل جاكسون
بانتهاكات جنسية عندما
كانا قاصرين.
(أ ف ب)

رحيل الفنان المصري
جالل عيسى عن  82عامًا

خالل الفترة من  21 - 17الجاري ويحاضر فيها فتح الله
ينظم قـطــاع اإلذاع ــة ب ــوزارة
اإلعالم ،خالل الفترة من 21 -17
ا ل ـجــاري بمبنى اإلذا ع ــة ،دورة
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ل ـ ــإخ ـ ــراج الـ ــدرامـ ــي
اإلذاعي ،يحاضر فيها د .أحمد
فتح الله.
وق ـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـشــؤون اإلذاعـ ــة الـشـيــخ فهد
ا ل ـم ـب ــارك إن اال ه ـت ـم ــام بمثل
ه ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورات واس ـت ـض ــاف ــة
مـ ــدرب ـ ـيـ ــن مـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ي ــزي ــد
إبـ ــداعـ ــات اإلخـ ـ ــراج اإلذاعـ ـ ــي،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا لـ ـ ـ ــدى مـ ـخ ــرج ــي
الدراما اإلذاعية ،وخاصة أن
إذا عــة الكويت تمتلك طاقات
ش ـبــاب ـيــة ح ـق ـقــت ال ـع ــدي ــد من
جوائز اإلخراج اإلذاعي داخل
البالد وخارجها.
وأض ــاف الـمـبــارك أن "هــذه
ال ـ ـ ــدورة ت ـق ــام ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
فــي وزارة اإل عـ ــام لمخرجي
ال ـ ــدرام ـ ــا اإلذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ــذا ال
يـعـنــي ت ــأخ ــرن ــا؛ ألن ال ــدرام ــا
اإلذاع ـي ــة فــي ال ـ ــوزارة تعتبر
ً
ً
األكـثــر إنـتــاجــا ونـجــاحــا بين
اإلذاعات الخليجية والعربية،
غ ـي ــر أن ه ـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة تــأتــي
ً
ت ــواكـ ـب ــا مـ ــع ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
ع ـص ــر ال ـس ــرع ــة م ــن تـقـنـيــات
جديدة ،وكيفية االستفادة من

فهد المبارك مع فتح الله والفندي
مواقع التواصل االجتماعي".
ّ
وبين أن الدورة تقوم على
عــدة جــوانــب ،مـنـهــا الـجــانــب
العملي والنظري ،إلى جانب
االستفادة من خبرات د .فتح
ً
الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي ي ـعــد واحـ ـ ــدا مــن
أهم المحاضرين والمدربين
بــالــوطــن ال ـعــربــي ف ــي مـجــال
الدراما اإلذاعية.

وأوضح أن اإلذاعة تنفذ اآلن
خطتها االستراتيجية ،التي
ب ــدأت مــع ع ــام ،2020 - 2019
لتأهيل الكوادر الشبابية من
خ ــال ال ـ ــدورات الـتــي تنفذها
هذا العام ،وكانت البداية مع
اإلخراج الدراما ،معلنا تنظيم
دورات للمعدين والمذيعين
خالل األشهر المقبلة.

وأ ك ـ ـ ــد أن أ بـ ـ ـ ــواب اإلذا ع ـ ـ ــة
مفتوحة لكل فناني الدراما
ً
ً
ً
ك ـبــارا وص ـغ ــارا ،مـثـمـنــا دور
مــديــر إدارة الـبــرنــامــج الـعــام
سـ ـع ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــدي م ـ ــع م ــراق ــب
الـتـمـثـيـلـيــات ف ــري ــدة ده ــراب
مــن جــانــب الـتــرتـيــب ووضــع
خـ ـط ــة مـ ــرسـ ــومـ ــة وط ــرحـ ـه ــا
ب ــاالج ـت ـم ــاع ــات األس ـبــوع ـيــة

للتجهيز لشهر رمضان الذي
ً
سيكون مميزا" ،مثلما عودنا
مستمعي اإلذا عـ ــة ،و خــا صــة
أن ا لــدرا مــا اإلذا ع ـيــة نجحت
في األعوام السابقة بشهادة
النقاد ،وتفوقت على العديد
من األعمال التلفزيونية".

« »Arabs Got Talentيختتم مرحلة االختبارات

أعلن املخرج أحمد النحاس
وفاة املمثل املصري جالل
عيسى ،عن عمر يناهز 82
عاما ،وكتب على "فيسبوك":
"انه العمر وأمر الله ...ولكن
الفراق صعب لألصدقاء،
منذ أن تقابلنا أول مرة في
فيلم الطائرة املفقودة إلى
أن ودعنا اليوم ،في جنة
الخلد ...الفنان الطيب جالل
عيسى".
يذكر أن جالل عيسى من
مواليد  17يوليو ،1937
ومن أشهر األفالم التي
شارك فيها "معسكر البنات"
و"املراهقات" و"أغلى من
حياتي" و"أنف وثالث
عيون" و"أونكل زيزو
حبيبي" و"الحب الخالد"،
وغيرها.
وتزوج الفنان الراحل من
الفنانة صفية العمري،
وأنجبا ولدين هما وليد
وأحمد ،لكنها لم يكمال
حياتهما معا ،وانفصال منذ
سنوات.

كالين كروفورد انضم إلى
مسلسل «»Into the Dark

متسابق يمني قدم لوحة للراحل عبدالحسين عبدالرضا استخدم فيها فن التركيب الضوئي
تــألـقــت مـجـمــوعــة مــن ال ـمــواهــب متسلحة بــاإلصــرار
واإلرادة والـتـحــدي ،ضمن الحلقة الخامسة واألخـيــرة
من مرحلة االختبارات من برنامج ""Arabs Got Talent
ً
بموسمه الـســادس على  ،MBCوبعدما حـجــزت مكانا
ً
ً
مضمونا لها في العروض المباشرة اعتبارا من األسبوع
المقبل.
أول المشتركين الذين قـ ّـدمــوا عروضهم ،كــان فريق
 Freestyl Airمــن ال ـجــزائــر ،وت ـح ـ ّـول الـمـســرح مــع هــذا
ّ
رياضية بامتياز ،إذ قاموا بحركات
الفريق إلى ساحة
ّ
بهلوانية وعروض بالدراجات الهوائية فتأهلوا للعروض
المباشرة مع  3نعم.
ولــم تكن الطاقة اإليجابية التي مــأت المسرح أقل
ً
ً
إبـهــارا عند الثنائي زيكو وبــوكــا ،اللذين قدما عرضا
ً
راقصا من الهيب هوب ،لم يشهده مسرح مواهب العرب
من قبل ،وحصل الثنائي على  3نعم.
أما سلمى ( 9سنوات) وسابينا ( 11سنة) من مصر،
ً
فأطلتا تحت اسم  ،Golden Girlsوقدمتا عرضا مبهرا
ً
ومتناسقا من الجمباز ،واجتازتا االمتحان بكل جدارة
وحصلتا على  3نعم.
بــدوره ،قــدم فريق ّ Magic Kidsمن المملكة العربية
ً
السعودية ،عــرضــا مــن ألـعــاب الـخــفــة ،لينتقل للمرحلة
الثانية بمعية فريق "هوانا" للرقص.
وروى المشترك شايمين بودفا ()Shaymin Boudeffa
الفرنسي ذو األصول الجزائرية ،حكايته مع رقص البريك
ً
دانس ( .)Break Danceولفت إلى أنه قرر المضي قدما
في هذا المجال ،بعدما فقد والدته في عمر مبكر ،وقدم
ً
ً
الشاب رقصا مبهرا.

وقــدمــت مـيــرفــت ب ـه ـلــوان ،بـطـلــة الـجـمـبــاز الـســوريــة
الـســابـقــة ،لــوحــة راق ـصــة مـمـيــزة ،ومـفـعـمــة بــاإلحـســاس
العالي ،لتحصل على  3نعم.
وأط ـ ّـل فريق  Just Lookمــن الـسـعـ ّ
ـوديــة ،ليقدم فكرة
مزجت ّما بين الرقص والتمثيل ،وحصد بدوره  3نعم.
أما منة الله من مصر ،فوقفت بكل ثقة تروي حكايتها
مع  ،Workout Streetقبل أن تقدم عرضها الخاص على
المسرح ،واستحقت  3نعم.
وأم ــا فــريــق  Acro Marocمــن الـمـغــرب ،فـقــدم عــرض
ً
سيرك مدهش واستحق  3نعم أيضا.
وقــدم هشام الرزيقي من اليمن لوحة مذهلة للفنان
الراحل عبدالحسين عبدالرضا استخدم فيها فن التركيب
الضوئي.
وكان لفريق  Synchrodanceمن مصر والمؤلف من
مجموعة من الشابات ،عرض في الباليه المائي داخل
مسبح مغلق ،فتأهل الفريق الى جانب عماد محمد من
ّ
السعودية الذي غنى وعزف على العود.
من جهته ،قدم ياسين باربوشي لوحة فنية تمثيلية
راقصة والفتة فحصل على  3نعم من اللجنة.
ونال ماجد القربي من اليمن استحسان اللجنة بعد
تقديمه استعراض توازن استخدم فيه الكرة.
وب ــدا فــريــق  Duo Acrobatالـمــؤلــف مــن األب طــارق
وابنته الصغيرة فاطمة الزهراء من المغرب مدهشا في
ً
تقديمه عرضا في ألعاب السيرك ،وحصد العالمة الكاملة.
ً
وغنى زياد وائل ابن الـ 14عاما أغنية "طاير يا هوى"
للراحل محمد رشدي ،وتميز بإحساسه العالي ،وغادر
ومعه  3نعم.

علي جابر يتوسط نجوى وحلمي

ينضم املمثل كالين كروفورد
إلى مسلسل الرعب INTO
 ،THE DARKالذي يعرض
حلقة منه مطلع كل شهر
على شبكة .HULU
وتتكون سلسلة الرعب من
 12حلقة ،تركز على فكرة
جديدة ،ومن املقرر أن يظهر
كروفورد في حلقة ستطرح
تحت عنوان "THEY COME
 ،"KNOCKINGوسيلعب دور
أرمل حديث يأخذ ابنتيه
في رحلة على الطريق ،حيث
يجد عائلته في مفترق
كيانات خارقة للطبيعة
ومرعبة.
وتشمل قائمة املمثلني إلى
اآلن جوزفني النجسفورد،
روبن ليفلي ،ليا ماكهيو،
دوايت هيكس.
ولم تعلن شركة هولو
حتى اآلن موعد العرض
األول لحلقة كروفورد ،وفقا
للتقرير الذي نشر على موقع
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دوليات

ُ
ّ
نيوزيلندا تكرم ضحايا المسجدين وتراجع قوانين السالح

ّ
• السلطات النيوزيلندية لن تسلم منفذ الهجوم ألستراليا ...وتطالب «شبكات التواصل» بأجوبة
• إردوغان ينتقد عدم استخدام وصف «إرهابي مسيحي» والبابا يرتجل كلمتي «أشقائنا المسلمين»

في الوقت الذي يكافح الناس
في نيوزيلندا الستيعاب
المذبحة المروعة بمسجدين
في مدينة كرايستشيرش ،التي
ارتكبها المتطرف األسترالي
برينتون تارانت ،أعلنت رئيسة
الوزراء النيوزيلندية جاسيندا
أرديرن ،أن جثامين الضحايا
الـ  50ستسلم إلى ذويها ّ
خالل ساعات ،على أن تسلم
جميعها بحلول غد.

ب ـي ـن ـمــا ي ـك ــاف ــح ال ـ ـنـ ــاس الس ـت ـي ـعــاب
المذبحة المروعة التي شهدتها مدينة
كرايستشيرش ،أحيت نيوزيلندا ،أمس،
ذكرى ضحايا المجزرةّ .
وأثارت المأساة التي نفذها المتطرف
ً
األسـتــرالــي برينتون تــارانــت ( 28عــامــا)،
صــدمــة كـبــرى فــي هــذا البلد الـبــالــغ عدد
سكانه خمسة ماليين ويشكل المسلمون
 1في المئة منهم ،والمعروف بهناء العيش
فيه وبمستوى اإلجرام المتدني وبتقاليد
الحفاوة بين سكانه.
ّ
وف ـ ــي وق ـ ــت ب ـ ــدأ ت ـس ــل ــم رف ـ ــات بعض
الضحايا إلــى األس ــر ،كشفت قائمة غير
كاملة بالضحايا أن أعمارهم تتراوح بين
 3سنوات و 77سنة ،وأن  4نساء على األقل
في عداد القتلى.
وم ـ ـنـ ــذ الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ي ـن ـكــب
المحققون على تحليل مواقع عدة بينها
مسجدا النور ولينوود ،وأيضا منزل في
مدينة دندين جنوب شرقي البالد ،حيث
كان يقيم مطلق النار .لكن يبدو أن صبر
األق ــارب نفد ،وهــم يرغبون في استعادة
الرفات والبدء بالتشييع.

أرديرن

اعتقال شاب في
بريطانيا أعلن
تأييده لهجوم
كرايستشيرش

وحاولت رئيسة الوزراء النيوزيلندية
جاسيندا أرديرن ،أمس ،تبديد سخطهم،
وقالت في مؤتمر صحافي" :يمكنني أن
أؤكد أننا سنبدأ بتسليم جثث الضحايا
إلى األسر اعتبارا من مساء اليوم (أمس)"،
مضيفة أن جميع الجثث ستسلم بحلول
بعد غد األربعاء.
وكانت عمدة مدينة كرايستشيرش ليان
دالزيل ذكرت ،في وقت سابق ،أن موظفي
مجلس المدينة يعملون على إعداد مواقع
المقابر ،حتى يمكن أن تجرى عمليات
الدفن في أقرب وقت ممكن ،وذلك تمشيا
مع متطلبات الشريعة اإلسالمية.
وأوضحت أرديــرن ،أن تارانت سيبقى
موقوفا حتى جلسة المحاكمة المقبلة
ال ـم ـح ــددة ف ــي  5أب ــري ــل ،وس ـي ـحــاكــم في
نيوزيلندا ،ولــن يتم تسليمه ألستراليا
ب ـلــده .وتــاب ـعــت" :ن ــراج ــع قــوانـيــن حـيــازة
السالح ،وهــذه القوانين يجب أن تتغير،
وسنبحث غــدا القوانين الجدية لحيازة
السالح".
وأكـ ـ ـ ــدت أن مـكـتـبـهــا ت ـل ـقــى الـجـمـعــة
الماضي" ،بيانا" من المسلح قبل دقائق من
حصول االعتداء ،وقالت" :كنت واحدة من
أكثر من  30متلقيا للبيان الذي أرسل قبل
 9دقائق من حصول االعتداء .لم يتضمن
البيان أي موقع أو تفاصيل محددة" ،وتم
إرساله إلى أجهزة األمــن خالل دقيقتين
من تسلمه.
كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا ،أنها
تنتظر توضيحات من "فيسبوك" وغيره
مــن مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بشأن

ماذا تعني إشارة  okمقلوبة؟
أثـ ــارت إشـ ــارة ق ــام بـهــا بــريـنـتــون ت ــاران ــت ،الـمـتـهــم بهجوم
المسجدين في نيوزيلندا ،خالل وقوفه أمام القضاء العديد من
التساؤالت والتكهنات حول معناها ودالالتها ،حتى أن البعض
ذهب إلى التكهن باحتمال أنها إشارة لبدء أمر ما مخطط له،
فما حقيقة هذه اإلشارة؟
اإلشارة كما تظهر عبارة عن تشكيل حلقة بإصبعي السبابة
واإلبهام مع مد األصابع الثالثة الباقية بشكل متطاول ،وهي
إشارة تستخدمها جماعة "تفوق البيض" العنصرية ،ووظفتها
في إشارات ذات معان برزت عام  2017بين النشطاء الموالين
لهذه الجماعة على مواقع التواصل االجتماعي.
اإلشارة في األصل كانت ترمز للمصطلح " "OKأي أن "كل شيء
على ما يرام" وانتشرت غالبا للداللة على ذلك بين الغطاسين،
وفــي أحـيــان أخــرى استخدمت للداللة على "وف ــرة ال ـمــال" ،وال
تزال تستخدم كذلك ،إال أن توظيفها من قبل هذه الجماعة جاء
بمعنى " "O-KKKفي إشارة إلى جماعة )KKK (Ku Klux Klan
وهي جماعة كراهية تؤمن بتفوق العرق األبيض أسست عام
 1865ومقرها في أركانساس بأميركا.
واإلشارة تستخدم بصورة أخرى ذات المعنى ذاته بـ "تفوق
الـعــرق األب ـيــض" حين أن األصــابــع الـثــاثــة الممتدة تــرمــز إلى
الـحــرف " "Wباللغة اإلنكليزية ،فــي إشــارة إلــى كلمة ""White
أي "أبيض".
(نيويورك ـ ـ سي إن إن)

جرحى
وأعلنت السلطات ،أمس ،أن  34جريحا
ال يزالون في المستشفيات .وبينهم ألين
الساطي ( 4سنوات) التي أصيبت بجروح
بالغة .وكانت الطفلة مع والدها الحالق
األردني وسيم الساطي في مسجد النور
عندما أصيبت بـثــاث رصــاصــات على
األقــل .وكــان وسيم هاجر إلــى نيوزيلندا
عام .2014
وق ـ ــال ف ــي م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو ن ـش ــر على
"فيسبوك" صور في سريره في المستشفى
قبل أن يخضع لعملية جراحية "أرجوكم
ّ
صلوا ألجل ابنتي وألجلي".
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أقـفـلــت السلطات
النيوزيلندية مطار دنـيــدن بعد العثور
على طرد مشبوه.
وقــالــت الـشــرطــة ،فــي ب ـيــان" :إن مطار
دنيدن مقفل في الوقت الحاضر" ،مضيفة
"عناصر الشرطة باتوا في المكان ،ويعمل
فــريــق متخصص عـلــى تـحــديــد طبيعة
الطرد".
وقال موظف في شركة "أير نيوزيلند"

«فيسبوك» يحذف 1.5
مليون فيديو للهجوم

أعلن موقع "فيسبوك"
للتوصل االجتماعي ،أمس،
أنه قام بمحو  1.5مليون
فيديو للهجوم اإلرهابي
في مدينة كرايستشيرش
النيوزيلندية" ،خالل 24
ساعة" بعد وقوع الهجوم.
وقالت رئيسة مكتب الموقع
في نيوزيلندا ميا غارليك
على موقع "تويتر"" :نستمر
في العمل على مدار الساعة
لمحو المحتوى المسيء،
باالستعانة بالتكنولوجيا
واألشخاص".
وأضافت غارليك أن من
بين الفيديوهات التي تم
محوها  1.2مليون مقطع
فيديو "جرى حظرها لدى
تحميلها".

ً
ً
مواطنون يضعون ورودا تكريما لضحايا هجوم المسجدين في مدينة كرايستشيرش أمس (أ ف ب)
بث مقاطع مصورة من المجزرة بصورة
مباشرة خالل الهجوم.
وقام تارانت بتصوير المجزرة ونقلها
في بث مباشر على "فيسبوك" ،في فيديو
نراه خالله يستهدف المصلين الواحد تلو
اآلخر ويجهز على المصابين والناجين
الذين يحاولون الفرار.
وقالت أرديرن إنه ال يزل هناك "أسئلة
تـتـطـلــب أج ــوب ــة" م ــن ش ــرك ــات اإلنـتــرنــت
الكبرى ،مشيرة إلى أنها على تواصل مع
مــديــرة العمليات فــي "فيسبوك" شيريل
س ــان ــدب ــرغ ال ـت ــي "أقـ ـ ــرت ب ـمــا ح ـصــل في
نيوزيلندا".
وتابعت رئيسة ال ــوزراء" :بذلنا كل ما
في وسعنا لسحب أو حمل المواقع على
سحب بعض الـصــور الـتــي انتشرت في
أعقاب هذا الهجوم اإلرهابي".
وتابعت" :لكن في نهاية المطاف ،يعود
لهذه المواقع أن تسهل سحب (المشاهد)،
أعـتـقــد أن ــه ال ت ــزال هـنــاك أسـئـلــة تتطلب
أجوبة".
وت ـع ـهــدت ال ـم ـســؤولــة ع ــن "فـيـسـبــوك"
ف ــي ن ـيــوزي ـل ـنــدا م ـيــا غ ــارل ـي ــك ،ف ــي بـيــان
أمــس" ،العمل على مــدار الساعة لسحب
المحتويات المخالفة".
ّ
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال مـ ـف ـ ّـوض الــشــرطــة
النيوزيلندي مايك بوش ،إنه تم القبض
على شخصين هما رجل وامرأة يحمالن
أسلحة نارية في سيارتهما عند وقوع
االع ـ ـتـ ــداء ،وأوقـ ـف ــا ره ــن الـتـحـقـيــق ،لكن
الشرطة أعلنت أنهما غير ضالعين بصورة
مباشرة في المجزرة .وأطلق سراح المرأة
الحـقــا ،لكن بــوش قــال إن الــرجــل ال يــزال
موقوفا في مسألة حيازة أسلحة.

سلة أخبار

المسلمة أخفت
الضابطة
ً
ديانتها  20عاما

موجود في المكان أنه لم يتم إخالء المطار.
وأفاد بأن عددا قليال من الرحالت تأثر
بهذا اإلغالق الذي حصل مساء أمس األول.
وشهدت نيويورك وأثينا واسطنبول
ومدن ألمانية عدة تظاهرات شارك فيها
اآلالف ،لالحتجاج على هجوم نيوزيلندا،
وتعبيرا عن استنكارهم لتنامي المشاعر
المعادية للمسلمين وضد العنصرية.

وفي لندن ،أعلنت الشرطة البريطانية،
أمــس األول ،اعتقال رجــل ( 24عاما) على
خـلـفـيــة رس ــال ــة ب ـث ـهــا ع ـبــر أحـ ــد مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،بـتـهـمــة إع ــان
تأييده "لألعمال الفظيعة" التي وقعت في
نيوزيلندا.
وأكدت أن السلطات ستتحرك ضد أي
يشخص يتجاوز الخط األحمر ،وإذا ثبت

ً
باكستان ّ
تكرم مواطنا تصدى للمهاجم
أعلن رئيس ال ــوزراء الباكستاني عمران خــان ،أمــس ،إنــه سيتم منح جائزة
وطنية للمواطن الباكستاني ،الذي قتل خالل محاولته التصدي لمنفذ هجوم
كرايستشيرش .وكتب خان على "تويتر"" :باكستان فخورة بـميان نعيم رشيد،
الذي استشهد خالل محاولة التصدي لإلرهابي نصير التفوق األبيض ،وسيتم
االعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية" .وقتل رشيد ،الذي ظهر في الفيديو
ً
وهو يحاول التصدي للمسلح ،مع نجله أيضا.

جدة السفاح :حفيدي طيب ولطيف
ً
استقبلت جدة برنتون تارنت ،سفاح نيوزيلندا ،خبر قتله لـ  50شخصا
في مدينة كرايستشيرش ،بعدم التصديق.
ً
وأكــدت جويس تارنت ،البالغة من العمر  94عاما ،أن من شاهدته وهو
يقتل المسلمين خالل صالة الجمعة بدم بارد ،ليس هو الحفيد الذي تعرفه.
ً
ً
وقالت لصحيفة "ديلي ميل" االسترالية" :كل ذلك مروع جدا ،خصوصا أنه
برينتون ولد طيب ولطيف".
وشددت جويس على أن حفيدها لم يظهر أي عالمات على األيديولوجية
المتطرفة عندما تحدثت معه آخر مرة.

خرقه للقوانين فسيتم تقديمه للقضاء،
مضيفة أنـهــا "أوقـ ــات عصيبة بالنسبة
إلى كثير من المواطنين من أحداث امتد
صداها لكل أرجاء العالم".

إردوغان
وفي أنقرة ،قال الرئيس التركي رجب
طيب إردوغ ــان ،أمــس ،إن الجميع ،وعلى
رأسـهــم األم ــم المتحدة ،يصفون هجوم
نيوزيلندا بأنه "ضد اإلســام" ،لكنه رأى
أن هؤالء ال يستطيعون القول إنه "إرهابي
مسيحي" .وفــي الفاتيكان ارتـجــل البابا
فرنسيس كلمتي "أشقائنا المسلمون"،
في كلمته التي نعى فيها ضحايا "مجزرة
المسجدين".
وقــال البابا ،أمــس" :إخوتي وأخواتي
األعـ ـ ـ ــزاء ،ف ــي ه ــذه األي ـ ـ ــام ،وال ـت ــي نشعر
فيها بألم الـحــروب والـصــراعــات التي ال
تكف عــن التسبب بحزن البشر ،فجعنا
بضحايا الهجوم المروع على مسجدين
في كرايستشرش بنيوزيلندا".
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـبـ ــابـ ــا" :أص ـ ـلـ ــي مـ ــن أج ــل
ال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـص ــاب ـي ــن وع ــائ ــات ـه ــم،
أنـ ـ ــا مـ ـق ــرب مـ ــن أش ـق ــائ ـن ــا ال ـم ـس ـل ـم ـيــن،
بمجتمعاتهم الدينية والمدنية ،وها أنا
ذا أجدد الدعوة من أجل التوحد للصالة
من أجل السالم ولنبذ الكراهية والعنف،
دعونا ُ نصلي من أجل أشقائنا المسلمين
الذين قتلوا".
(عواصم  -وكاالت)

انتشرت على نطاق واسع
لقطات تظهر الضابطة
المسلمة بالشرطة
النيوزلندية نائلة حسن
وهي تجهش بالبكاء خالل
إلقائها كلمة تضامنية مع
ضحايا الهجوم.
وتسلط هذه الواقعة الضوء
على الضابطة نائلة ،التي
تعد أرفع مسؤول مسلم في
الشرطة النيوزلندية ،حيث
حصلت على رتبة مفتش،
وتتولى اإلشراف على إحدى
مناطق مدينة أوكالند.
ونائلة من أصل باكستاني
وعملت بالشرطة إلى
جانب هوايتها رياضة
الزالجة الجماعية ،حيث
سعت لتأسيس أول فريق
نيوزلندي نسائي للمشاركة
في األلعاب األولمبية لهذه
اللعبة .ولدى ترقيتها في
سلك الشرطة ،تحولت إلى
قضية رأي عام جرى طرحها
في اإلعالم ،حيث أعلنت
حينها للمرة األولى أنها
مسلمة .وقالت نائلة إنها
لم تخبر أحدا من زمالئها
بديانتها إال بعد  20عاما،
حتى ال تبدو مختلفة أو
غير مالئمة .وقررت حسن
التحدث عن هويتها بعد
ترقيتها إلى رتبة مفتش،
مضيفة أنها فوجئت بردود
الفعل اإليجابية من زمالئها
ومن النيوزيلنديين ،وحتى
من المعلقين على مواقع
التواصل االجتماعي.

رجل يسامح اإلرهابي
رغم مقتل زوجته

جاسيندا أدارت األزمة بنجاح ...ولمعت صورتها
ص ـق ــل الـ ـ ـه ـ ــدوء والـ ـتـ ـع ــاط ــف ،الـ ــذي
أظـ ـه ــرت ــه رئ ـي ـس ــة وزراء ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا
جاسيندا أرديـ ــرن ،فــي أعـقــاب مذبحة
ك ــراي ـس ـت ـش ـي ــرش ،ص ــورت ـه ــا كــزعـيـمــة
شــابــة أث ـ ــارت شـهــرتـهــا ش ـكــوك بعض
المنتقدين.
فـفــي ال ـســاعــات الـتــي تـلــت الـمـجــزرة
ً
أدارت أرديرن ( 38عاما) الدفة بنجاح،
وسارعت إلى وصف أسوأ حادث قتل
ج ـمــاعــي ت ـت ـعــرض ل ــه ن ـيــوزي ـل ـنــدا في
أوق ــات السلم بــاإلرهــاب ،وعكفت على
طمأنة البالد التي ظلت إلى حد كبير
بعيدة عن العنف والخوف ،الذي أصاب
دوال أخرى في العقدين الماضيين.
وبعد يوم من الهجوم ،كانت أرديرن
على رأس مجموعة تضم شخصيات
م ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــزاب م ـخ ـت ـل ـف ــة لـ ـ ــزيـ ـ ــارة أس ــر
الضحايا وأفراد في الجالية المسلمة،
ووضعت غطاء للرأس أسود وعانقت
أقارب الضحايا واستمعت إلى آرائهم
ح ــول مــا ينبغي فعله وحــرصــت على
مواساتهم.

وقالت داليا محمد ،التي فقدت حما
ابـنـتـهــا ،أح ــد المتطوعين فــي مسجد
الـنــور ،حيث سقط أكثر مــن  40قتيال:
"عندما جــاء ت رئيسة الــوزراء مرتدية
ً
غطاء الــرأس ،كــان هــذا حدثا له معنى
كبير بالنسبة إلينا".
ً
وس ــارع ــت أرديـ ــرن أي ـضــا إل ــى جعل
ت ـ ـشـ ــديـ ــد ق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح أول ـ ــوي ـ ــة
لحكومتها ،وهي قضية قد تكون صعبة
من الناحية السياسية.
وقـ ــال ب ــراي ــس إدواردز م ــن جــامـعــة
ف ـي ـك ـتــوريــا ف ــي ول ـن ـغ ـت ــون" :ك ـ ــان أداء
أرديـ ــرن مــذهــا ،وأرى أنـهــا ستحصل
على إشادة كبيرة من الداخل والخارج
على حد سواء".
وذاع صيت أرديرن ،خالل انتخابات
نيوزيلندا عام  ،2017والقت الثناء في
إطار موجة جديدة من الزعماء الشبان
التقدميين ،من أمثال الرئيس الفرنسي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الكندي جاستن ترودو.
وتميزت أرديرن لكونها ثاني رئيسة

وزراء تضع طفلتها ،وهي في المنصب،
بعد رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة
بينظير بوتو.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــديــة ف ــي ال ـب ــرام ــج ال ـحــواريــة
األميركية ،واصطحبت رضيعتها معها
إلى األمم المتحدة العام الماضي.
ل ـك ــن أرديـ ـ ـ ـ ــرن لـ ــم ت ـس ـل ــم مـ ــن ش ـكــوك
المنتقدين ،الذين قالوا إن شهرتها قناع
يخفي وراءه ضحالة وعجزا.
ومع استكمال أرديرن عامها األول في
المنصب شهر أ كـتــو بــر ،نسب معلقون
سياسيون الفضل إليها في جعل سياسة
الحكومة تميل إلى اليسار ،لكنهم أشاروا
أيضا إلى أنها لم تحقق الكثير ،وقالوا
إنها غير حازمة وحققت تقدما بطيئا.
وواجهت الحكومة إضرابات حاشدة
قام بها المعلمون في المدارس االبتدائية
والـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي ال ـت ـم ــري ــض وس ــائ ـق ــو
الحافالت ،للمطالبة برفع األجــور ،لكن
دون أن يلوح حل في األفق.
وأعطت مأساة كرايستشيرش أرديرن

رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء الـنـيــوزيـلـنــديــة
جاسيندا أرديرن
فرصة للحديث إلى النيوزيلنديين ،حيث
قــالــت فــي خـطــاب وطـنــي بـصــوت غلبته
العاطفة ،في بعض األحيان ،إن الهجوم
لم يقع في نيوزيلندا ألنها أرض خصبة
للكراهية أو العنصرية أو التطرف.
وأض ــاف ــت جــاسـيـنــدا أن ــه وق ــع "ألنـنــا
نمثل التنوع والرفق والتعاطف .وألننا
موطن لمن يشاطرنا القيم ،ومــاذ لمن
يحتاجون إلى مالذ .وهذه القيم لن وال
يمكن أن تهتز بسبب هذا الهجوم".

ضرب فريد أحمد ،الذي
قتلت زوجته في هجوم
المسجدين ،مثاال نادرا
في التسامح ،عندما قال
إنه عفا شخصيا عن
مرتكب الجريمة الشنيعة
برينتون تارانت.
وأضاف الزوج ،الذي
يبلغ من العمر  59عاما
ونجا من الموت في
الحادث ،أنه ال يشعر
بالكراهية تجاه تارانت،
وأكد أن "العفو هو أفضل
ما يمكن القيام به".
وأضاف أحمد ،وهو
قعيد على كرسي متحرك
منذ إصابته في حادث
سير عام " :1998أريد
أن أقول له إني أحبه
كإنسان .لكني ال أقبل ما
قام به ألنه أمر خاطئ".

ةديرجلا
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اندفاعة إيرانية جديدة باتجاه دمشق ...وميناء الالذقية
• بيدرسون يزور سورية الستكشاف آفاق العملية السياسية • إسرائيل :الظروف مالئمة لالحتفاظ بالجوالن
وسط تصعيد روسي منسق
مع تركيا في إدلب ،بدأ وفد
عسكري إيراني بقيادة رئيس
هيئة األركان العامة اللواء
محمد باقري زيارة لدمشق،
بالتزامن مع إعالن الحرس
الثوري عن تجنيده نحو 100
ألف مقاتل في سورية ومثلهم
في العراق لمكافحة الجماعات
اإلرهابية.

مــع وص ــول الـمـبـعــوث األمـمــي
غير بيدرسون إلى سورية ولقائه
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ول ـي ــد الـمـعـلــم
السـتـعــراض العملية السياسية
وتشكيل لجنة الــدسـتــور ،توجه
رئيس هيئة األركان العامة للقوات
المسلحة اإليرانية الـلــواء محمد
ب ــاق ــري ع ـلــى رأس وف ــد عسكري
صباح أمس إلى العاصمة دمشق
للمشاركة في االجتماع الثالثي،
ً
الذي يضم أيضا العراق ،لتشاور
في مكافحة اإلرهاب.
ووف ـقــا لــوكــالــة أن ـبــاء «ف ــارس»،
فإن برنامج زيــارة باقري يضمن
«جولة تفقدية على المستشارين
الـ ـعـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ـي ـ ــن فــي
سورية» ،موضحة أنها تستهدف
ً
أيـضــا «تطوير التعاون الدفاعي
العسكري وإجراء مشاورات تتعلق
ب ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب والـتـنـسـيــق
بين إي ــران وال ـعــراق وســوريــة في
مــواص ـلــة مـكــافـحــة الـمـجـمــوعــات
ً
اإلرهابية ،فضال عن متابعة أحدث
آلـيــات تحقيق االسـتـقــرار واألمــن
بالمنطقة».

ّ
جندنا 200
ألف عراقي
وسوري
وصواريخ
«حزب الله»
تغطي
األراضي
المحتلة

قائد الحرس
الثوري

 200ألف مقاتل
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ــديـ ـ ــث م ـ ـ ــع م ـج ـل ــة
«سروش» ،شدد قائد جعفري على
أن «الشعب الـســوري هو المحور
الرئيسي لقوات المقاومة وقد تم
تشكيل قــوات شعبية فيها تضم
نحو  100ألف مقاتل استطاعت أن
تقف بوجه تنظيم داعش وجبهة
النصرة».
وأقـ ـ ــر ج ـع ـف ــري بـ ـ ــأن ال ـح ــرس
الثوري شكل قوات الحشد الشعبي

مقاتل كردي يجهز ذخيرة سالحه في الباغوز يوم الجمعة
في العراق قوامها  100ألف مقاتل،
ً
مــؤكــدا أن الـقــوات اإليــرانـيــة تنقل
خبراتها إليه للمساهمة في إعداده
وتنظيمه.
وذك ـ ــر ج ـع ـف ــري أن واش ـن ـطــن
ص ــرف ــت تــري ـل ـيــونــات الـ ـ ـ ــدوالرات
ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى م ـح ــور ال ـم ـقــاومــة
ودولـ ــه ،ولــم تنجح ،بينما إيــران
ال تــدفــع م ـثــل ه ــذه األثـ ـم ــان على
اإلطالق للوقوف بوجهها ،وتقدم
الـمـســاعــدات العسكرية إل ــى دول
المقاومة ،ومن واجبها تزويدها
بالتجربة وتمكينها في مجاالت
مختلفة».

الهالل الشيعي
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ،نـ ـش ــرت
ص ـح ـي ـفــة «ت ــايـ ـم ــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة
ً
تـ ـق ــري ــرا ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «طـ ـه ــران
تنظر إلى ميناء الالذقية كمدخل
للبحر المتوسط» تحدثت فيه عن
طموحات إيران في السيطرة على
أهم مرفأ تجاري في سورية.
وتحدث التقرير عن احتمال نقل
إدارة ميناء الحاويات في الالذقية
إلدارة إيرانية بداية أكتوبر المقبل،
ً
موضحا أن هذا يعني «منح إيران
القدرة على الوصول إلى الميناء،
ً
الذي يحتوي على  23مستودعا،

دون معوقات» .وتقول الصحيفة إن
«الشركات التابعة للحرس الثوري
بدأت بالفعل بنقل البضائع عبر
الـمـيـنــاء ،وق ــد يستخدمه كمعبر
ل ـن ـقــل الـ ـ ـس ـ ــاح» ،مـ ـح ــذرة م ــن أن
الميناء سيكون حلقة الوصل بين
البحر المتوسط والطريق البري
الـ ـمـ ـع ــروف بـ ــ«الـ ـه ــال ال ـش ـي ـعــي»
ال ـم ـم ـتــد م ــن إي ـ ـ ــران ع ـب ــر ال ـع ــراق
وسورية.
وتـ ــوضـ ــح ال ـص ـح ـي ـفــة أن ـ ــه لــو
حـصـلــت إي ـ ــران ع ـلــى ع ـقــد إلدارة
الميناء ،فسيكون ورقــة قــوة لها،
كـمــا سـيـكــون بـمـثــابــة التعويض
لـمــا قــدمـتــه مــن «خ ــدم ــات للنظام
السوري» في الحرب الدائرة هناك
منذ  8سنوات.

ضم الجوالن
وبعد تعهد السناتور األميركي
ليندسي غراهام بإقناع الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ب ــاالع ـت ــراف بــأن
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ج ـ ـ ـ ــزء م ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ــي
اإلسرائيلية ،اعتبر سفير تل أبيب
لــدى األمــم المتحدة دانــي دانــون،
أن الظروف أصبحت مالئمة لبقاء
الـهـضـبــة الـمـحـتـلــة تـحــت سـيــادة
الدولة العبرية.
وقـ ــال دانـ ـ ــون ،إلذاع ـ ــة الجيش

(أ ف ب)
اإلســرائ ـي ـلــي« :م ــا ج ــاء فــي تقرير
وزارة الخارجية األميركية بشأن
أوضاع حقوق اإلنسان في أنحاء
ال ـع ــال ــم ،يـثـبــت أن ه ـن ــاك تــوجـهــا
إيجابيا حـيــال هــذه المسألة من
طرف اإلدارة الحالية» ،في إشارة
إلى إسقاطها صفة االحتالل عن
أراض ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالن ،وقـ ـط ــاع غ ــزة
والضفة الغربية.

وفــرنـســا وبريطانيا لــم تــوفــر أي
أداة لتحقيق أهدافها فأخرجت كل
األسلحة في جعبتها من الضغط
السياسي والحصار االقتصادي
وال ـت ـض ـل ـيــل اإلع ــام ــي وتـجـمـيــع
وحشد القتلة كــداعــش والنصرة
وتقديم الدعم المالي والعسكري
وال ـلــوج ـس ـتــي ل ـهــا ل ـت ـكــون األداة
التنفيذية لتدمير دول المنطقة
وسفك دماء شعوبها واستنزاف
طاقاتها».

وم ــع تــأكـيــد الـمـبـعــوث األمـمــي
خ ــال لقائه المعلم أن الدستور
وك ــل مــا يتصل بــه ش ــأن سـيــادي
بحت يـقــرره الـســوريــون أنفسهم
دون أي تــدخــل خ ــارج ــي ،اتهمت
وزارة الـخــارجـيــة الـســوريــة «دول
ال ـت ـح ــال ــف األمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـخ ــروج
ع ــن الـشــرعـيــة الــدول ـيــة وارت ـك ــاب
جرائم حــرب وحشية وبشعة مع
المجموعات اإلرهابية على امتداد
الجغرافيا السورية وخاصة في
مدينة الرقة الشهيدة ودير الزور»،
مــؤكــدة أنـهــا ستبقى وصـمــة عار
عـلــى جبين ه ــذه الــديـمـقــراطـيــات
الزائفة».
واعتبر مصدر رسمي في وزارة
ال ـخــارج ـيــة أن «دول االسـتـعـمــار
الجديد ممثلة بالواليات المتحدة

دورية تركية

جرائم حرب

وفي خضم التصعيد العسكري
ال ــروس ــي بــالـمـنـطـقــة الـمـشـمــولــة
ب ــات ـف ــاق ســوت ـشــي ل ــوق ــف إط ــاق
النار ،دخلت أمس ،دورية عسكرية
تركية إلى المنطقة العازلة جنوبي
مـحــافـظــة إدلـ ــب م ــن مـعـبــر خــربــة
ال ـجــوز ،لتبدأ طريقها إلــى سهل
الغاب بريف حماة الغربي.
ووصلت الدورية نقطة المراقبة
التركية في بلدة اشتبرق التابعة
ل ـم ـن ـط ـقــة ج ـس ــر الـ ـشـ ـغ ــور غــربــي
المدينة ،ومــن المتوقع أن تكمل
طــري ـق ـهــا إلـ ــى ش ـيــر م ـغ ــار غــربــي
حماة.
وكانت دوريــة عسكرية تركية
دخ ـل ــت إل ــى ري ــف إدلـ ــب الجمعة

الماضي ،وهي الثانية من نوعها
خـ ــال أسـ ـب ــوع ،لـكـنـهــا ل ــم تكمل
طريقها إلى المنطقة العازلة ،دون
وضوح األسباب.

حملة الباغوز
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة،
اس ـت ـع ــرض تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» في
تـ ـق ــري ــر م ـ ـصـ ــور نـ ـش ــرت ــه وك ــال ــة
ً
«نــاشــر ن ـيــوز» الـتــابـعــة لــه جانبا
من االشتباكات الدائرة مع قوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة (ق ـســد) في
آخـ ــر ج ـيــوبــه ف ــي ال ـب ــاغ ــوز شــرق
نهر الفرات.
وم ــع اش ـت ــداد وت ـيــرة الـمـعــارك
وســط غ ــارات جــويــة أميركية في
م ـســاحــة ال ت ــزي ــد ع ـلــى  700متر
مربع ،أكد المتحدث باسم «قسد»
كينو جبرائيل أن وجود مدنيين
ً
يــؤخــر الحسم العسكري مـشــددا
ً
على أن ال موعدا النتهاء العمليات
ً
العسكرية ،مشيرا إلى فرار أكثر من
ً
 60ألفا منذ بدأ الهجوم النهائي
على الباغوز في التاسع من يناير
ً
الماضي ،واستسالم  29ألفا و600
منهم  5آالف مقاتل والـبــاقــي من
عائالتهم.
(عواصم -وكاالت)

شالال ينفي الكالم عن تدهور صحة الرئيس عون
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ال ت ــزال األوس ــاط السياسية الداخلية
مـنـشـغـلــة ب ــرص ــد الـ ـم ــدى ال ـ ــذي سـيــذهــب
إليه االشتباك بين رئيس الحكومة سعد
الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر»
وزير الخارجية جبران باسيل ،وانعكاس
ذلك على وضع الحكومة ككل التي تتعرض
انطالقتها للعثرة تلو األخرى ،بسبب بروز
الخالفات داخلها على ملفات عدة .ورجحت
مصادر سياسية متابعة «أال ينفرط عقد
الحكومة ،وأن تدور في الساعات المقبلة
حركة اتـصــاالت بين بعبدا وعين التينة
ّ
وبيت الــوســط ،لــرأب الصدع الــذي خلفته
حـ ُ
ـرب ال ـمــواقــف بـيــن المستقبل والـتـيــار
الوطني الحر ،ووضع النقاط على حروفها،

ت ـح ـض ـي ــرا الس ـت ـق ـب ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـيــة
األميركي مايك بومبيو من جهة ،ولتأمين
مناخات مالئمة النعقاد مجلس الــوزراء،
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة» .ورأى ع ـضــو الـمـكـتــب
السياسي في تيار «المستقبل» ،مصطفى
علوش ،في حديث إذاعي ،أمس ،أن «الوزير
باسيل يتقصد تخريب التسوية السياسية
ال ـت ــي أوص ـل ــت ال ـع ـمــاد ع ــون ال ــى رئــاســة
الـجـمـهــوريــة ،وأن ه ــذه الـتـســويــة تستند
الــى تأمين الـقــدر األقـصــى مــن االسـتـقــرار
السياسي لمحاولة الــذهــاب ال ــى اإلنـقــاذ
المرتبط بالملف االقتصادي واالجتماعي
والسياسي» ،معتبرا أن «هناك التزامات
لدى باسيل وحلفائه».
كما اعتبر الوزير السابق ،اللواء أشرف
ريـ ـف ــي ،أن «مـ ــا ق ــال ــه بــاس ـيــل ع ــن تطيير

مصر :البرلمان يناقش اليوم «حماية البيانات»
السيسي :تجاوزنا مشكلة التواصل مع الشباب
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

يبدأ مجلس الـنــواب المصري
الـ ـي ــوم م ـنــاق ـشــة مـ ـش ــروع قــانــون
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ــان ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة،
لــاس ـت ـمــاع إلـ ــى وجـ ـه ــات الـنـظــر
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وال ـ ــوص ـ ــول لـصـيـغــة
نـهــائـيــة ،وي ـت ـكــون ال ـم ـشــروع من
 49مــادة ،لضمان توفير الحماية
ال ـقــانــون ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة لـلـبـيــانــات
الشخصية على شبكة اإلنترنت،
مع وضع آليات للتصدى لألخطار
الناجمة عــن اسـتـخــدام البيانات
الشخصية للمواطنين ،ومكافحة
انتهاك خصوصيتهم ،لتتواكب مع
التشريعات الدولية فى هذا الصدد
وال ـج ـهــات واألفـ ـ ــراد المتحكمين
في البيانات الشخصية بتعيين
م ـس ــؤول لـحـمــايــة تـلــك الـبـيــانــات
داخـ ــل مــؤسـســاتـهــم ،بـمــا يسمح
بـ ـضـ ـم ــان خـ ـص ــوصـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،ك ـمــا
سيتم وضع إطار إجرائي لتنظيم

عمليات نقل البيانات عبر الحدود
لضمان حمايتها وعدم نقلها أو
مشاركتها مع دول ال تتمتع فيها
البيانات بالحماية.
وف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،كشفت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن خ ـ ـطـ ــوات
تنسيقية تــم االت ـفــاق عليها بين
مصر وليبيا ،تتضمن اإلش ــراف
األم ـن ــي لـتـنـظـيــم دخـ ــول الـعـمــالــة
ال ـم ـصــريــة إلـ ــى ل ـي ـب ـيــا ،تتضمن
افتتاح مكتبين للتنسيق ،أحدهما
في مدينة السلوم المصرية على
الحدود واآلخر في مدينة امساعد
الليبية ليتولى مكتب السلوم الذي
تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية
مراجعة كشوف العمال المصريين
المتوجهين إلى ليبيا ،وفحصهم
أمنيا واإلشراف على إدخالهم إلى
الجانب الليبي من الحدود ،على أن
يتم إلغاء تأشيرة الدخول.
الى ذلك ،قال الرئيس المصري
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،إن الــدولــة

السعودية :إنشاء مركز
حرب جوية بـ «الشرقية»

«داعش» يتبنى
قطع رأس تونسي

لبنان :اتصاالت لرأب الصدع بين الحريري وباسيل

ً
ع ــون مـسـتـقـبــا الـمـنـســق ال ـجــديــد لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة يــان
(داالتي ونهرا)
			
كوبيتش أمس

سلة أخبار

كشف قائد القوات
الجوية السعودية الفريق
الركن تركي بن بندر بن
عبدالعزيز عزم المملكة
إنشاء مركز حرب جوية في
المنطقة الشرقية ،مماثل
لما هو موجود في قاعدة
نيليس الجوية بوالية
نيفادا األميركية.
ونقلت قناة «العربية»،
أمس ،عن المسؤول
السعودي القول إن إقامة
القاعدة يأتي «ضمن
برنامج تطوير القوات
الجوية» .وأضاف أنه
سيتم «دعم المركز
بالكوادر البشرية المؤهلة
وباألنظمة التي ستتيح
لألطقم الجوية والفنية
التدريب في واقع مماثل
للحرب الحديثة».

صواريخ «حزب الله»
وفي ظل تصاعد التوتر مع تل
أبيب ،التي تطالب بخروج القوات
اإليرانية من سورية وإبعادها عن
حدودها ،هدد القائد العام للحرس
الثوري اللواء محمد علي جعفري
إسرائيل بأن «صواريخ حزب الله
اللبناني تغطي جميع األراضــي
الفلسطينية المحتلة».
وقال جعفري« :لدى الصهاينة
حلم باحتالل المنطقة من النيل
إل ــى ال ـف ــرات ،وأرادوا تنفيذ هــذا
ال ـم ـخ ـط ــط فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـيــن سـنــة
الماضية ،ولم يستطيع هذا الكيان
ال ـم ــزي ــف ال ـت ــوس ــع أكـ ـث ــر ،ب ــل أنــه
محاصر بالكامل من محيطه ،كما
ً
أنه فقد أيضا الكثير من األراضي
ً
التي احتلها سابقا».
وأضاف« :يمكن القول إن العدو
ً
لم يحقق نجاحا في المنطقة ،وقد
ً
فشلت جميع مخططاته» ،معتبرا
أن «ما تحقق هو انتصار للثورة
وجبهة المقاومة فقط».

دوليات

تـ ـج ــاوزت مـشـكـلــة ال ـت ــواص ــل مع
ال ـش ـب ــاب .وأك ـ ــد ال ـس ـي ـســي خــال
مـ ــداخ ـ ـل ـ ـتـ ــه بـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـشـ ـب ــاب
العربي واإلفريقي والتي انطلقت
فعالياتها مـســاء أمــس األول في
م ــدي ـن ــة أسـ ـ ـ ــوان ب ـم ـش ــارك ــة أك ـثــر
مــن  1500شــاب إفــريـقــي وعــربــي،
أن ال ـ ــدول ـ ــة اسـ ـتـ ـف ــادت مـ ــن ه ــذه
المؤتمرات عن طريق إيجاد منصة
للحوار مع الشباب.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،اسـتـقـبــل
ال ـس ـي ـســي ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،رئـيــس
مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى
فـقـيــه ،وذل ــك عـلــى هــامــش انعقاد
ملتقى أســوان .وصــرح المتحدث
الرئاسي ،بأن اللقاء شهد مناقشة
تطورات عدد من الملفات الراهنة
على الساحة القارية ،كمستجدات
األوضاع في بعض بؤر النزاعات
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــارة اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة وج ـ ـهـ ــود
تسويتها سياسيا ،وفي مقدمتها
الملف الليبي ،وتطورات معالجة

مشكلة اللجوء والنزوح القسري
بالقارة ،باعتبارها موضوع العام
ب ــاالت ـح ــاد اإلف ــريـ ـق ــي ،وخ ـط ــوات
اإلصالح المالي واإلداري لالتحاد
الساعية نحو تطوير آليات عمل
ال ـم ـن ـظ ـمــة ،وآخ ـ ــر االسـ ـتـ ـع ــدادات
النعقاد القمة اإلفريقية المقبلة
بالنيجر.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،أص ـ ــدرت محكمة
ج ـنــايــات ال ـف ـيــوم ،أمـ ــس ،حكمها
بمعاقبة  10مــن عناصر جماعة
اإلخـ ـ ـ ــوان ،بــالـسـجــن ال ـم ـشــدد 10
سنوات ،بتهمة االنضمام لجماعة
محظورة ،وتخريب دشمة كنيسة،
وإتالف سيارتي شرطة والتصدي
ل ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ب ــال ـش ـم ــاري ــخ
وال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة ،ك ـمــا ق ــررت
ال ـم ـح ـك ـمــة م ـع ــاق ـب ــة ال ـم ـت ـه ـم ـيــن،
بـ ـس ــداد ق ـي ـمــة األش ـ ـيـ ــاء ال ـت ــي تم
تخريبها ومصادرة المضبوطات
والمصاريف.

الحكومة يعكس هــذه الـنــوايــا مجتمعة،
وهــذا أمر مرفوض ،ويتجاوز صالحيات
وزيـ ــر أو فــريــق مـمـثــل ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وال
َ
ُيستشف منه إال سلوك االستقواء بالسالح
لإلطاحة باتفاق الطائف ،واالستمرار بنهج
الفساد والمحاصصة».
الى ذلــكّ ،أكــد باسيل أال ّ
هم لديه اليوم
إال هم التيار والرئيس والبلد» ،وقال« :ما
عـنــدي أي م ـشــروع تــانــي ال شخصي وال
عام» .وأضاف ،في كلمة له خالل المؤتمر
السنوي لـ «التيار» أمس« :أعلم انه لم يكن
يجدر بــي أن أكــون وزي ــرا ،لكنني أجبرت
عـلــى ذل ــك مــن أج ــل الـتـيــار الــوطـنــي الحر
والــرئ ـيــس وال ـب ـلــد ،وآمـ ــل ف ــي أول فــرصــة
أن أخ ــرج مــن الـ ــوزارة مــن أجــل مصلحتي
وموقعي».

فــي سياق منفصل ،نفى مدير مكتب
اإلعـ ـ ــام ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة رفـيــق
ش ــاال عـبــر «تــوي ـتــر» ،أم ــس ،المعلومات
التي يتم تداولها على مــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي عــن صـحــة الــرئـيــس ميشال
عون ،مؤكدا أن «ال أساس لها» .وقال ردا
على تغريدة لمدير «التلفزيون العربي»
عباس ناصر الذي كتب على حسابه عبر
«تــويـتــر» إن ــه «ي ـبــدو أن الــوضــع الصحي
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ليس
جيدا»« :قرأت قبل قليل تعليقا لك فيه ان
الوضع الصحي للرئيس عون ليس جيدا.
أود أن اطمئنك أن صحة فخامة الرئيس
جيدة جدا والحمد لله ،متمنيا أن نجدك
 كما تعودنا عليك سابقا  -حريصا علىالموضوعية والصدقية والدقة».

المخابرات السودانية :االحتجاج حق مشروع
وفد من الكونغرس يلتقي معتقلين سياسيين وقادة المعارضة
ق ـ ـ ــدم مـ ــديـ ــر ج ـ ـهـ ــاز األمـ ـ ـ ــن والـ ـمـ ـخ ــاب ــرات
السوداني صالح قوش شرحا لوفد الكونغرس
األميركي الزائر للبالد ،عن أسباب وقــرارات
الرئيس عمر البشير حول إعالن حال الطوارئ،
وذلك في مباحثات مغلقة.
وقال قوش ،حسب تعميم صحافي صادر
عــن البرلمان ،أمــس األول ،إن «االحتجاجات
ال ـتــي ش ـهــدهــا الـ ـس ــودان ،ح ــق م ـش ــروع وفــق
القانون والدستور» ،لكنه أشار إلى أن «أهداف
تلك التظاهرات تغيرت وخرجت عن قانونها».
وشــدد على «دور الــدولــة في الحفاظ على
أم ــن وســامــة الـمــواطـنـيــن وف ــق اإلجـ ـ ــراءات»،
بينما لــم يحمل الـبـيــان ال ـصــادر تعليقا من
وف ــد ال ـكــون ـغــرس ح ــول ل ـقــاءاتــه م ــع الـجــانــب
السوداني.
كــذلــك الـتـقــى ال ــوف ــد ،ص ـبــاح أمـ ــس ،بعض
المعتقلين السياسيين في السجون ،إضافة
إلى األميركي من أصل سوداني ،الوليد علي
أح ـمــد ،المعتقل مـنــذ نـحــو شـهــريــن ،وطــالــب
الـ ــوفـ ــد بـ ــإطـ ــاق ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن،
والسماح بالتظاهرات السلمية.
من جهتها ،أطلقت السلطات السودانية،

أم ـ ــس ،ب ـعــض ال ـم ـع ــارض ـي ــن ،بـيـنـهــم األم ـيــن
السياسي للحزب الجمهوري حيد الصافي.
كما التقى و فــد الكونغرس ممثل الحزب
االتـ ـح ــادي الــدي ـم ـقــراطــي ،وقـ ــادة الـمـعــارضــة
فــي منزل القائم باألعمال األميركي ستيفن
كوتسيس ،وعقد اجتماعا الحقا بقيادة رئيس
الـبــرلـمــان ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ووزي ــري
العدل والخارجية لبحث عدد من القضايا.
وبــدأ وفــد من الكونغرس األميركي زيــارة
للسودان ،أمس األول ،تستغرق  3أيام.
في غضون ذلك ،شارك مئات السودانيين
فـ ــي احـ ـتـ ـج ــاج ــات م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـح ـكــومــة فــي
العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن ،أمس.
وتظاهرت عشرات العائالت أمام مقر جهاز
األم ــن وال ـم ـخــابــرات ،مطالبين ب ــاإلف ــراج عن
أقربائهم المحتجزين.
وك ـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي أع ـل ــن،
األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،تشكيلة حـكــومـتــه الـتــي
ستتصدى لحل األزمة االقتصادية الخطيرة
في الـبــاد ،والتي أدت إلــى تظاهرات تطالب
برحيل البشير.
(الخرطوم  -العربية .نت)

أفاد مركز سايت األميركي
لمراقبة المواقع الجهادية
بأن تنظيم «داعش»
أعلن عبر تطبيق تلغرام
مسؤوليته عن قتل تونسي
كانت سلطات بالده عثرت
قبل شهر على جثته.
وأوضح المركز األميركي
أن التنظيم نشر ،أمس
األول ،تسجيل فيديو
التقط في جبل مغيلة لقطع
رأس رجل قال التنظيم إنه
محمد األخضر مخلوفي.
وبحسب «سايت» ،فإن
ّ
التنظيم اتهم الرجل
بأنه «جاسوس ألجهزة
االستخبارات التونسية».

ً
مالي :مقتل  16جنديا
بهجوم على قاعدة

أفاد مسؤوالن في مالي
أمس بأن مسلحين هاجموا
قاعدة عسكرية ليل السبت
 األحد وسيطروا عليهالبعض الوقت ،وقتلوا
 16جنديا ودمروا خمس
سيارات في منطقة موبتي
بوسط البالد.
وقال يوسف كوليبالي
رئيس بلدية كاريري أقرب
بلدة لموقع الهجوم إن
«القاعدة تقع في قرية
ديورا» .وسبق أن شن
متشددون على صالت
بتنظيم القاعدة هجمات
في وسط مالي».

أفغانستان :فقدان
 100عسكري

أعلن مسؤولون أفغان
أن  100جندي فروا من
مواقعهم ،وحاولوا عبور
الحدود إلى تركمانستان
المجاورة خالل معركة
استمرت أسبوعا مع حركة
«طالبان» ،في أحدث نكسة
لقوات األمن.
وقال عضو مجلس والية
بادغيس ،محمد نزاري،
أمس ،إنه لم ُيسمح
للجنود بعبور الحدود،
وال يزال مصيرهم مجهوال.
ونشرت «طالبان» صورا
لجنود أسرى على وسائل
التواصل االجتماعي ،في
حين ّ
صرح متحدث باسم
حاكم بادغيس ،بأن 16
جنديا قتلوا خالل المعركة
المستمرة ،التي نفذ فيها
الجيش عدة غارات جوية،
وأرسل تعزيزات .إلى ذلك،
مسؤولون أمس أن 27
ذكر
ُ
شخصا قتلوا في سلسلة
من الهجمات واالنفجارات
التي نفذتها «طالبان» في
أقاليم فارياب وهلمند
وقندهار.
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اإلبراهيمي يستقبل قادة أحزاب ...وبدوي يبدأ مشاوراته

ّ
«حمس» يدعو بوتفليقة للتنحي ...والحزب الحاكم يحذر من التفريط بالرئاسة
انطلقت مشاورات رئيس
الوزراء الجزائري المكلف نور
لتشكيل حكومة
الدين بدوي ً
جديدة تمهيدا الختيار
شخصية وطنية تقود «الندوة
الوطنية لالنتقال السياسي»،
بينما أثارت لقاءات الدبلوماسي
األخضر اإلبراهيمي ببعض
ً
السياسيين تكهنات وجدال
حول طبيعة دوره في األزمة.

في وقــت تــراوح أزمــة استمرار
الــرئ ـيــس ال ـج ــزائ ــري عـبــدالـعــزيــز
بوتفليقة بــالـسـلـطــة عـقــب ق ــراره
إرجاء االنتخابات الرئاسية التي
كانت مقررة  18أبريل المقبل ألجل
غير مسمى دون حلحلة ،بدأ رئيس
ال ــوزراء المكلف نــورالــديــن بــدوي
محادثات تشكيل حكومة جديدة،
تمهيدا الختيار شخصية وطنية
تـقــود "ال ـنــدوة الوطنية لالنتقال
السياسي".
وذكرت وكالة األنباء الرسمية
أن ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة "سـتـضــم
خـ ـب ــراء ال ي ـن ـت ـمــون ألي ت ـي ــارات
س ـيــاس ـيــة ،وسـتـعـكــس الـتــركـيـبــة
السكانية للمجتمع الجزائري".
في هذه األثناء ،أثارت أنباء عن
لقاءات سرية يعقدها الدبلوماسي
المتقاعد األخضر اإلبراهيمي في
مقر إقامته بالعاصمة الجزائرية،
جدال خالل الساعات الماضية.
وذكـ ـ ــرت م ـص ــادر أن "ال ـج ـنــاح
المخصص لإلبراهيمي في فندق
األوراس ــي ،تـحـ ّـول إلــى قبلة لعدد

من قيادات أحزاب المعارضة" ،في
حين أكدت مصادر أخرى استقبال
اإلبراهيمي ،أمس األول ،الزعيمة
اليسارية لــويــزة حـنــون ،ورئيس
ح ــرك ــة "ال ـب ـن ــاء ال ــوط ـن ــي" ال ــوزي ــر
السابق للسياحة عـبــدالـقــادر بن
قرينة ،إضافة إلى المرشح السابق
لالنتخابات الرئاسية فــي 1995
و 2004سعيد سعدي.
ويؤكد ّ
مقربون من اإلبراهيمي،
أن األخير سيتحدث مع شخصيات
أخرى في غضون الساعات القليلة
المقبلة ،لبحث سبل طــي األزمــة
السياسية في الـبــاد ،مع تعاظم
الرفض الجماهيري لتمديد حكم
بوتفليقة.
وال ـم ـث ـي ــر أن اإلب ــراهـ ـيـ ـم ــي ال
ي ــزال يــؤكــد فــي تصريحاته "عــدم
تكليفه بترتيبات الندوة الوطنية
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة" ،ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـلـ ــن عـنـهــا
بــوتـفـلـيـقــة؛ م ـمــا يـجـعــل األسـئـلــة
تتراكم حول دوره.
ّ والالفت أن ضيوف اإلبراهيمي
فضلوا التعتيم على تحركاتهم،

ودفعتهم التسريبات إلى إصدار
نـفــي وتـكــذيــب ،ومـحــاولــة إسـبــاغ
ط ــاب ــع حـمـيـمــي ع ـلــى ل ـقــاءات ـهــم،
بــال ـم ـنــدوب األم ـم ــي ال ـســابــق في
العراق وسورية.
ّ
ب ـيـ َـد أن نـشـطــاء حـ ــراك "الـ ـ ـ 22
م ــن ف ـبــرايــر" الـمـنــاهــض لـلـنـظــام،
ي ـش ــددون عـلــى رف ــض م ــا يـحــدث
فــي كـ ّـوالـيــس إقــامــة اإلبــراهـيـمــي،
وي ـحــذرون مــن محاولة فريق من
المعارضين السطو على مطالب
المحتجين.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ــن ت ـ ـص ـ ــر أح ـ ـ ـ ـ ــزاب
الـ ـمـ ـع ــارض ــة عـ ـل ــى رفـ ـ ــض دعـ ــوة
الحكومة للحوار ،دعا زعيم حركة
مجتمع السلم (حمس) ،أكبر حزب
إس ــام ــي ف ــي الـ ـب ــاد ،ع ـب ــدال ــرزاق
مقري ،بوتفليقة والنخبة الحاكمة
إل ـ ــى ال ـت ـن ـحــي ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع مــن
االحـتـجــاجــات الجماهيرية ضد
الرئيس المريض الذي حكم البالد
لمدة  20عاما.
وق ــال م ـقــري ،فــي ب ـيــان ،مساء
أم ــس األول ،إن "شــرعـيــة الـحــراك

جزائريون يتظاهرون ضد بوتفليقة في باريس أمس (أ ف ب)
أكبر من شرعية الدستور ،وأن على
السلطة االستجابة سريعا له".
في المقابل ،رد حسين خلدون،
المكلف بملف اإلعـ ــام فــي حــزب
"جبهة التحرير الوطني" الحاكم،
عـلــى االن ـت ـق ــادات الـمــوجـهــة لـقــرار
بوتفليقة بتمديد عهدته الرابعة
التي تنتهي  28الشهر المقبل دون

سند دسـتــوري ،وقــال إن "الحلول
الـسـيــاسـيــة تـتـجــاوز ال ـقــانــون في
األزمات".
وأوضح أن "الرئيس قال سأسلم
المشعل للشخص ال ــذي يختاره
الشعب بكل سيادة والـيــوم الكرة
فـ ــي م ــرم ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
والشعب ،ألن هذه الخطوة تحتاج

إلى أرضية وطنية مشتركة إلرساء
ح ـ ــوار م ــن دون إقـ ـص ــاء ،لـتـخــرج
الـ ـن ــدوة ب ـت ـصــور ي ـح ــدد صـيــاغــة
دستور جديد وموعد االنتخابات
الــرئــاسـيــة الـمـقـبـلــة" .وشـ ــدد على
ضــرورة الحفاظ على المؤسسات
القائمة وعدم المخاطرة بالذهاب
ن ـحــو ال ـم ـج ـهــول خ ــاص ــة "رئــاس ــة

الجمهورية" ،رافضا الدعوات إلى
إجراء انتخابات في الوقت الراهن.
ون ـفــى أن ي ـكــون ق ــد ص ــرح من
قبل بأن "بوتفليقة أصبح تاريخا
اآلن" ،وهــو ما فهم منه أن الحزب
يتخلى عن الرئيس البالغ من العمر
ً
 82عاما.
(الجزائر  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ماكرون :تحركات «السترات» لم يعد تظاهرات بايدن :انتخابات  2020األهم منذ قرن
ّ

ترامب :ماذا حقق اتفاق باريس حول المناخ لفرنسا؟
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ب ـشــدة ال ـع ـنــف ،خ ــال ت ـظــاهــرات "ال ـس ـتــرات
الصفراء" في باريس ،أمس األول ،للسبت الـ
ً
 18على التوالي ،قائال إن أفعال المتورطين
لم يعد باإلمكان تسميتها تظاهرات.
وقال مساء أمس األول" :هؤالء أشخاص
ي ــري ــدون تــدمـيــر الـجـمـهــوريــة ،بالمخاطرة
بالقتل .كل شخص هناك كان متورطا".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
كريستوف كاستانيه" :ال يوجد شك في أنهم
يدعون إلى العنف والفوضى في باريس"،
مضيفا أن المخربين المحترفين د خـلــوا
وسط المتظاهرين .ودعا قوات الشرطة إلى
الرد على أي هجمات للمتظاهرين بالقوة.
وأظـهــرت الصور التلفزيونية من موقع

التظاهرات نوافذ مهشمة وسيارات محترقة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع
ف ــي جــانــب م ــن األحـ ـ ــداث .وح ـســب م ـصــادر
رسمية ،تم اعتقال العشرات منتصف نهار
ال ـس ـبــت .واسـتـيـقـظــت ب ــاري ــس ،أم ــس ،على
دمــار وأطــال من الـخــراب .وتعرضت جادة
الشانزليزيه ،بشكل خاص ،لخسائر كبيرة
ل ـح ـقــت ب ــال ـم ـح ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ـطــاعــم
الفاخرة نتيجة «السبت األســود» ،الذي اثر
على البالد.
ّ
ووجــه الرئيس األميركي دونالد ترامب
سهامه إلى فرنسا ،بعد أعمال حرق ونهب
استهدفت العديد من المحال التجارية على
الشانزليزيه ،موحيا بأن سياستها حيال
المناخ مسؤولة عما يحصل .وسأل ترامب

على "تويتر"" :ماذا حقق اتفاق باريس حول
الـمـنــاخ لـفــرنـســا؟" وهــو الـمـعــروف بموقفه
النافي للتغير المناخي ،رغم إجماع العلماء
على ذلك منذ سنوات.
وك ـ ـتـ ــب م ـج ـي ـب ــا ع ـ ــن س ـ ــؤال ـ ــه" :ب ـ ـعـ ــد 18
ً
أسبوعا من أعمال الشغب التي يقوم بها
المحتجون من السترات الصفراء ،ال أعتقد
ً
أن ــه حـقــق أم ـ ــورا ج ـيــدة .فــي األث ـن ــاء ارتـقــت
الواليات المتحدة إلى رأس جميع القوائم
حول البيئة".
وهي المرة الثانية التي يستشهد فيها
ترامب بالتظاهرات ،التي بدأت في نوفمبر
في فرنسا احتجاجا على سياسات ماكرون،
لدعم آرائه حول المناخ.
(واشنطن ،باريس -وكاالت)

جيب بوش لن يترشح ّ
ويحرض الجمهوريين على ترامب
اع ـت ـب ــر ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الـســابــق جــو ب ــاي ــدن ،أن "االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة المقبلة فــي نوفمبر 2020
ستكون األهم بين تلك التي جرت في
بــادنــا منذ أكـثــر مــن  100ع ــام ،وهــذه
ليست مزحة".
ويعتبر بايدن أحد أكثر المرشحين
الــديـمـقــراطـيـيــن شـعـبـيــة بـيــن ال ــذي ــن قد
يـ ـش ــارك ــوا ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  .2020وم ــع
ذلــك ،لــم يعلن رغبته فــي االنضمام إلى
الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة ،لـكـنــه لــم يستبعد
هذا االحتمال.
وفـ ـ ــي ح ــدي ــث أم ـ ـ ــام أن ـ ـصـ ــار الـ ـح ــزب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،ق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن" :كـ ـثـ ـي ــرا
م ـ ـ ــا يـ ـنـ ـتـ ـق ــدن ــي ال ـ ـي ـ ـس ـ ــاري ـ ــون ال ـ ـجـ ــدد
(الــديـمـقــراطـيــون الـتـقــدمـيــون) ،لكن لـ ّ
ـدي

أف ـضــل سـجــل إنـ ـج ــازات بـيــن كــل مــن قد
يترشح".
ً
ويـعـتـبــر ب ــاي ــدن الـ ــذي ب ـلــغ  76عــامــا
ف ــي ن ــوف ـم ـب ــر ،أح ـ ــد أكـ ـث ــر الـسـيــاسـيـيــن
ً
الــديـمـقــراطـيـيــن اح ـت ــرام ــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
ّ
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ح ــض حــاكــم فـلــوريــدا
الـ ـس ــاب ــق ،والـ ـم ــرش ــح الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري فــي
االنتخابات التمهيدية عام  ،2016جيب
بــوش ،القادة الجمهوريين الدخول في
ت ـح ـ ٍـد ان ـت ـخــابــي ض ــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب عام .2020
و عــن إمكانية ترشيحه لالنتخابات
المقبلة ،اعتبر الشقيق األصغر للرئيس
الـســابــق ،ج ــورج بــوش االب ــن "ان الوقت
ً
فمن هنا فصاعدا
قد حان لجيل جديدِ ،

سـتـجــد ال ـمــوهــوب ـيــن ف ــي الـثــاثـيـنـيــات
واألرب ـع ـي ـن ـيــات مــن ال ـع ـمــر ،وه ــم ال ـقــادة
القادمون ،وأود أن أشجع ذلك".
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أضـ ـف ــت ال ـس ـي ـن ــات ــورة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة لـ ـنـ ـي ــوي ــورك كــري ـس ـتــن
غيليبراند الطابع الرسمي ،أمــس ،على
تــرش ـح ـهــا لــان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ـي ــة في
 ،2020بعد أسابيع على تشكيل لجنة
استطالعية.
وأشارت غيليبراند ،في شريط فيديو
ن ـش ــر أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن ال ـن ـش ـيــد الــوط ـنــي
للواليات المتحدة يطرح السؤال اآلتي:
«هل تتغلب الشجاعة؟» ،مضيفة« :حسنا،
هـ ــذه ال ـح ــال ــة ل ــم تـحـصــل دائـ ـم ــا ،وه ــذه
الحالة ليست قائمة في الوقت الراهن».
(واشنطن -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
ً
يطلب تفسيرا لطرد
الفحيحيل
ً
كوفي تمهيدا لالحتجاج
●

حازم ماهر

قال مدرب الفحيحيل إن إشهار حكم مباراة
فريقه مع القادسية عبدالله جمالي للبطاقة
مباشرة لإليفواري كوفي أمر مبالغ
الحمراء
ً
فيه ،وخصوصا أن الالعب لم يسبه بألفاظ
شائنة أو خارجة.
أرســل مجلس إدارة نــادي الفحيحيل
ً
كتابا إلى اتحاد الكرة مساء أمس،
يستفسر فـيــه عــن إش ـهــار حكم
مباراة الفريق مع القادسية
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ج ـ ـمـ ــالـ ــي
البطاقة الحمراء
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواري
ك ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى
أن ي ـت ــم إرسـ ــال
احتجاج رسمي إلى االتحاد اليوم االثنين،
بشأن هــذه الواقعة التي شهدت اعتراض
المدرب محمد دهيليس بشدة على القرار،
لـيــدخــل فــي ن ـقــاش ح ــاد مــع الـحـكــم الــرابــع
أحمد العلي ،ويتبادل الطرفان الدفع بعد
مالسنة كالمية.

محمد دهيليس

 3ميداليات لـ «القوى»
ونـجــح منتخب ألـعــاب القوى
ف ـ ـ ــي ح ـ ـصـ ــد ث ـ ـ ـ ــاث م ـ ـيـ ــدال ـ ـيـ ــات
(ذهبيتان وبرونزية) في مستهل

فريق الكويت للبولينغ حامال ذهبية (الرجال)
مـ ـش ــوار (أم األل ـ ـعـ ــاب) ب ــال ــدورة.
وك ــان ــت الــذه ـب ـي ـتــان م ــن نصيب
ك ـ ــل م ـ ــن ف ـ ـ ــرح إس ـ ـك ـ ـنـ ــدر ون ـ ــوف
عـ ـ ـب ـ ــداألمـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ك ــان ــت
ال ـبــرونــزيــة م ــن نـصـيــب انـتـصــار
العمر.
وفي اإلطــار ذاتــه ،حقق فريق
الـكــويــت لـكــرة الـقــدم أمــس األول
فـ ــوزه ال ـثــانــي ضـمــن مـنــافـســات
(الـمـجـمــوعــة س ــي) عـلــى حساب
ن ـظ ـيــره ال ـبــاك ـس ـتــانــي بـنـتـيـجــة
( .)1 -5وعلى صعيد منافسات
ك ــرة ال ـيــد ف ــاز الـفــريــق الكويتي
ع ـلــى ن ـظ ـيــره ال ـع ــراق ــي بنتيجة
( )7 -9في أولى مواجهاته ضمن

●

أحمد حامد

أشـ ـ ــاد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز ال ـ ـكـ ــرة فــي
ال ـق ــادس ـي ــة ن ـ ــواف ال ـم ـط ـي ــري ب ـم ــا يـقــدمــه
ً
األصفر في المباريات األخيرة ،مؤكدا أن
ً
الفوز هو شعار المرحلة المقبلة ،بعيدا
عن حسابات الفرق األخرى.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة حـ ـق ــق الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
الفحيحيل برباعية نظيفة فــي الجولة
المؤجلة مــن األ سـبــوع ا ل ـ  15بــا لــدوري
الممتاز ،ليرفع رصيده من النقاط إلى
 33نقطة فــي ا لـمــر كــز ا لـثــا لــث ،و يــد خــل
بقوة في المنافسة على لقب ا لــدوري
مع الكويت والسالمية.
وقال المطيري ،لـ "الجريدة" ،إن
األص ـف ــر ن ـجــح خ ــال الـفـتــرة
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي تـ ــافـ ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
واجهته في بعض
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــة،
الس ـي ـمــا فـيـمــا
ي ـخــص ال ـشــق
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــي،
ً
مشيرا إلى أن
مهاجم األصفر
يــو ســف ناصر
ضـبــط "إيـقــاع"
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
الهجومي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن

مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
التي تضم كال من عمان والعراق.
فــي غضون ذلــك تلقى الفريق
الـكــويـتــي ل ـكــرة الـسـلــة لـلـسـيــدات
خـ ـس ــارتـ ـي ــن مـ ــن م ـن ـت ـخ ــب ك ــوت
ديـ ـف ــوار بـنـتـيـجــة ( ،)8 -18ومــن
ا ل ـ ـس ـ ـعـ ــود يـ ــة (  ،)10 -26ض ـمــن
منافسات المجموعة الثانية.
وعلى صعيد آخر ،تلقى الفريق
الكويتي لتنس الطاولة (فــردي)
للسيدات خسارتين أمام الفريق
الـ ـع ــراق ــي ب ـن ـت ـي ـجــة ( -3ص ـف ــر)،
ومنغوليا (.)1 -3
(كونا)

يدشن منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تدريباته في الساعة
الـســادســة والنصف مــن مـســاء الـيــوم على اسـتــاد نــادي الشباب،
استعدادا لمواجهتي نيبال المقرر لهما يومي  21و 25من الشهر
الجاري ،وذلك تحت إشراف المدرب الكرواتي ورميو جوزاك.
وتقام المباراتين تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا داي) ،ويسعى منتخبنا الوطني إلى
تحقيق الفوز فيهما من أجــل تحسين مركزه
في التصنيف الشهري الصادر عن "فيفا" من
أجل الوجود في تصنيف جيد في التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022وكأس
آسيا .2023
ومــن المقرر أن يعقد ج ــوزاك اجتماعا مع
الــاعـبـيــن فــي وج ــود أع ـضــاء الـجـهــازيــن الفني
واإلداري ،وذ ل ــك للتأكيد على أهمية المرحلة
الـحــالـيــة ،الـتــي يسعى مــن خــالـهــا إلــى
ال ــوص ــول ب ـهــم إل ــى ف ـضــل مـسـتــوى
فني وبدني.
وي ــدخ ــل ال ـفــريــق مـعـسـكــرا في
فـ ـن ــدق ري ـج ـن ـس ــي ال ـ ـبـ ــدع ،وذل ــك
عقب انتهاء تدريب الـيــوم ،الذي
سيستمر حـتــى مــوعــد الـمـبــاراة
الثانية مــع المنتخب النيبالي،
وذلك حرصا على تركيز الالعبين
في المرحلة الحالية.
ووف ـقــا لـبــرنــامــج المنتخب
في الفترة الحالية ،فإن الفريق
سجري جميع تدريباته على
اسـتــاد ن ــادي الـشـبــاب بشكل
ي ـ ــوم ودون ال ـح ـص ــول عـلــى
راحـ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ــع إجـ ـ ـ ـ ــراء ت ــدري ــب
استشفائي يــوم  22الجري،
أي ع ـقــب الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى ،روميو جوزاك

وذلك من أجل تفادي إصابة الالعبين باإلرهاق واإلجهاد.

األولمبي يكثف استعداداته
من ناحية أخــرى ،يواصل المنتخب األولمبي تدريباته اليوم
استعدادا لخوض منافسات المجموعة الخامسة التي تستضيفها
الكويت خالل الفترة من  22إلى  26الجاري ،ضمن التصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا تـحــت  23سـنــة ،والمؤهلة
بدورها إلى أولمبياد طوكيو .2020
ويكثف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دينكو من
الجمل الفنية والتكتيكية مع رفع الحمل التدريبي في الوقت
الحالي ،لوصول المنتخب إلى المستوى المأمول الذي يؤهله
لتصدر المجموعة والتأهل إلى كأس آسيا.
ويعمل أعضاء الجهازين الفني واإلداري على رفع
ال ــروح الـمـعـنــويــة لــاعـبـيــن وحـثـهــم عـلــى بــذل
أقصى جهد ممكن من أجــل تحقيق الهدف
المنشود بالتأهل للبطولة القارية ،من
خالل تصدر المجموعة الخامسة التي
تضم منتخبات قوية (قرغيزستان،
سورية ،األردن).
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان وفـ ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األردني قد وصل إلى البالد
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ودش ــن
الفريق تدريباته مساء أمس
على ملعب المرحوم عبدالرحمن
الـ ـبـ ـك ــر ب ــاتـ ـح ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ،وهـ ـ ــو ال ـم ـل ـع ــب الـ ــذي
سيستضيف تدريبات النشامى خالل التصفيات.
بينما يجري المنتخب السوري تدريباته على
استاد نادي التضامن ،أما منتخب قرغيزستان
فسيتدرب على الملعب الفرعي السـتــاد جابر،
وتم تخصيص ساعة ونصف الساعة لكل فريق
إلجراء التدريبات بشكل يومي.

الكويت وكاظمة يواصالن االستعداد لـ «آسيوية اليد»
يعود اليوم وفــد الفريق األول لكرة
اليد بنادي الكويت إلى البالد ،مختتما
معسكره التدريبي الذي أقامه في قطر،
على م ــدار األي ــام الـمــاضـيــة ،اسـتـعــدادا
النطالق منافسات البطولة اآلسيوية
ال ـ  ،21التي تستضيفها الـبــاد ابتداء
غد حتى األول من أبريل المقبل،
من بعد ٍ
وت ـق ــام مـنــافـســاتـهــا عـلــى صــالــة ن ــادي
الكويت ،بمشاركة  13فريقا ،علما بأن
الفائز باللقب سيمثل القارة اآلسيوية
في بطولة العالم لألندية أبطال القارات
(سوبر غلوب .)2019
وخ ــاض "األب ـي ــض" م ـب ــاراة تجريبية

وحـيــدة خــال معسكره ال ــذي استضافه
نادي الدحيل ،أمام فريق الغرافة القطري،
وانتهت بفوز األخير .19 - 23
ُيــذكــر أن فــريــق الـكــويــت تـعــاقــد خــال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة م ــع  4مـحـتــرفـيــن ،هــم:
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري أح ـ ـمـ ــد األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،والـ ـث ــاث ــي
البحريني حسين الصياد ،محمد ميرزا،
والحارس محمد عبدالمحسن.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ي ــواص ــل الـمـمـثــل
ال ـث ــان ــي ل ـك ــرة ال ـي ــد ال ـكــوي ـت ـيــة ،كــاظ ـمــة،
استعداداته الداخلية ،من خالل التدريبات
اليومية على صالة النادي ،بقيادة مدربه
الجزائري رابح غربي.

ونجح "البرتقالي" في تدعيم صفوفه
بـثــاثــة محترفين ص ــرب ،ه ــم :ميهايلو
س ـتــوس ـي ـف ـي ـتــش ،وم ـي ـل ــوس راي ـت ـي ـتــش،
وداليبور دورديفيتش.
من جهته ،أكد رئيس اللجنة اإلعالمية
للبطولة عبدالرحمن األنصاري ،أن المركز
يواصل إصدار جميع البطاقات الخاصة
بالوفود واللجان التابعة للجنة العليا
الـمـنـظـمــة ،كـمــا تــم تــدشـيــن ح ـســاب على
مــوقـعــي "تــوي ـتــر" و"إن ـس ـت ـغ ــرام" ،بنفس
اال س ـ ـ ــم ( ،)asianchampion21لـنـشــر
جميع التفاصيل المتعلقة بالمباريات
واألخ ـبــار الـتــي تهم المتابعين ،كما تم

تخصيص هاشتاغين؛ األول بالعربي
(يــد أندية آسيا  ،)21واآلخــر باإلنكليزي
(.)asian_handball_clubs21
َّ
وبين األنصاري ،أن اللجنة اإلعالمية
سـتـقــوم بـتــزويــد وســائــل اإلع ــام بصور
ال ـم ـبــاريــات وج ـم ـيــع األخـ ـب ــار المتعلقة
ً
بالبطولة أوال بأول.

باربار أول الواصلين
وصل إلى البالد أمس وفد فريق باربار
البحريني ،للدخول في معسكر تدريبي
لـمــدة  3أي ــام قبل خ ــوض غـمــار البطولة

القارية .وقال مدرب باربار ،سيد الفالحي،
إن فريقه مستعد للمشاركة في البطولة،
بعد خوضه مباراتين قويتين أمام النجمة
واألهلي في الدوري البحريني.
وأضـ ــاف" :نـحـتــرم ال ـفــرق الـتــي وقعت
معنا في المجموعة ،ومباراتنا األولى أمام
الكويت ،المستضيف ،ستكون صعبة جدا،
نظرا لوجود نخبة من الالعبين المميزين
والمحترفين في صفوف األبيض".
وب ـ َّـي ــن الـ ـف ــاح ــي ،أن بـ ــاربـ ــار اكـتـفــى
بالتوقيع مــع اإلمــاراتــي عيسى البناي،
وهــو مــن الالعبين المميزين الضاربين
في الخط الخلفي.

ُ
طائرة األبيض تسقط البرتقالي وتواصل الزحف نحو القمة
●

ضربة ساحقة من يعقوب عدنان وحائط صد كظماوي
(تصوير جورج ريجي)

األصـ ـف ــر ي ـت ـط ـلــع ل ــأف ـض ــل خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ً
ال ـم ـق ـب ـلــة ،كــاش ـفــا ع ــن دخـ ــول ال ـفــريــق فــي
ا س ـ ـت ـ ـعـ ــدادات جـ ـ ــادة مـ ــن دون ا ل ــا ع ـب ـي ــن
ً
الدوليين ،استعدادا لمواجهة الفحيحيل
فــي نـصــف نـهــائــي كــأس االت ـحــاد الـمـقــررة
بعد غد األربعاء.
و بـ ّـيــن نائب رئيس جهاز الكرة
في القادسية أن حصد
ل ـق ــب ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
مـ ـ ـ ـ ــن أولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات
األصفر في األيام
ال ـم ـق ـب ـلــة ،مــؤكــدا
أن ا ل ـب ـط ــو ل ــة فــر صــة
لإلبقاء على جاهزية
الالعبين خالل الفترة
المقبلة.
ي ــذ ك ــر أن ا ل ـقــاد س ـيــة
م ــرتـ ـب ــط بـ ـم ــواجـ ـه ــة فــي
كأس األمير أمام النصر
 28ا ل ـ ـجـ ــاري ،ع ـلــى أن
ي ـس ـت ـض ـي ــف ب ـع ــده ــا
فــي األول مــن أبريل
فـ ــريـ ــق ال ـم ــال ـك ـي ــة
ال ـب ـح ــري ـن ــي فــي
الجولة الثالثة
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات
كـ ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد
اآلسيوي.

ً
األزرق يدشن تدريباته استعدادا لـ «نيبال»

أبطال الكويت يتألقون بدورة
األلعاب لألولمبياد الخاص
ح ـ ـق ـ ــق الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
لـلـبــولـيـنــغ ،أم ــس األول ،ذهـبـيــة
(الـ ــرجـ ــال) وف ـض ـيــة (الـ ـسـ ـي ــدات)،
ضمن منافسات الفرق في اللعبة
بـ ــدورة األل ـع ــاب الـعــالـمـيــة ال ـ ـ 15
لــأول ـم ـب ـيــاد ال ـخ ــاص (أبــوظ ـبــي
.)2019
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـفــريــق
ال ـكــويــت لـلـبــولـيـنــغ لــأولـمـبـيــاد
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص زيـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــورسـ ـ ـل ـ ــي ،ان
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ف ـ ــري ـ ــق الـ ـب ــولـ ـيـ ـن ــغ
(ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال) ك ــان ــت بـ ـي ــن ث ـمــان ـيــة
ف ــرق فــي الـمـجـمــوعــة ،واسـتـطــاع
الفريق الكويتي االنفراد بالمركز
األول بنتيجة  1980نقطة ،تاله
الـمـنـتـخــب الـمـكـسـيـكــي ب ـ ـ 1750
نقطة.
وأوضح بورسلي ،أن منافسات
فريق السيدات جــرت بين أربعة
فـ ــرق وهـ ــي ال ـك ــوي ــت والـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة واإلمـ ـ ــارات وايـسـلـنــدا،
وحصل فريق الكويت على المركز
ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ،بينما
تصدرها المنتخب االميركي.

وأكد دهيليس أن الحكم تحامل إلى حد
كبير على الفحيحيل ،وتعامل مــع واقعة
ً
كوفي بشكل غريب جــدا ،ال سيما أن أحد
العبي القادسية انتقده بشدة غير مرة على
مــرأى ومسمع الجميع ،وهــذه االنـتـقــادات
سمعتها الجماهير في المدرجات.
وأضــاف" :سألت كوفي عن سبب طرده،
فأكد أنه قال للحكم :أنت ال تمارس عملك،
أي ان الالعب لم يسب الحكم بألفاظ خارجة
ع ــن حـ ــدود ال ـل ـيــاقــة ،أو يــوجــه ل ــه ع ـبــارات
مشينة ،ولذلك فإن طرده بشكل مباشر أمر
ً
مبالغ فيه جدا".
وت ــاب ــع" :نـسـعــى لـلــوقــوف عـلــى م ـبــررات
الحكم قبل االحـتـجــاج بشكل رسمي على
القرار ،ونرفض أن يكتب الحكم في تقريره
أن طــرد الــاعــب جــاء بسبب ســوء سلوكه،
وخصوصا أن ســوء السلوك عليه العديد
من عالمات االستفهام".
وشــدد على أن القادسية ال يحتاج إلى
مساعدة من أحــد ،وهــو فريق كبير ،وقدم
مباراة رائعة أمام الفحيحيل يستحق عليها
ً
ً
الفوز باألربعة ،مؤكدا أن فريقه كان بعيدا
عن مستواه تماما في اللقاء ،لكن طرد كوفي
ً
أثر سلبا عليه.

المطيري :ناصر ضبط «إيقاع»
األصفر الهجومي

محمد عبدالعزيز

واص ـ ــل ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت زح ـف ــه ع ـلــى قمة
الدوري الممتاز للكرة الطائرة ،بعدما أسقط
غــريـمــه كــاظـمــة ،وألـحــق بــه الـهــزيـمــة األولــى
في البطولة بثالثة أشواط لشوط واحد في
مباراتهما المؤجلة مــن ا لـجــو لــة الخامسة
لـلـمـســابـقــة ،وال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا أم ــس األول
على صالة فجحان هــال المطيري بنادي
القادسية ،وجاءت نتائج أشواطها،16-25" :
 ،"25-19 ،25-22 ،25-21لـيــرفــع "األب ـيــض"
رص ـيــده إل ــى  14نـقـطــة فــي الـمــركــز الـثــانــي،
مـتــأخــرا ب ـفــارق نقطة واح ــدة خـلــف كاظمة
المتصدر.
ال ـبــدايــة ج ــاءت قــويــة مــن جــانــب كاظمة،

بعدما فرض األفضلية ،بفضل تألق العبي
ال ـخــط األم ــام ــي ف ــي ال ـض ــرب ال ـســاحــق على
طرفي الشبكة ،خصوصا عبر عبدالرحمن
المطوع ،ومن منتصفها عن طريق سلطان
أحمد ،إلى جانب تكوين حوائط صد قوية
أمام ضربات العبي "األبيض" ،لينهي الشوط
لمصلحته.
ومع بداية الشوط الثاني ،استعاد الكويت
اتزانه مرة أخرى ،وخاصة بعدما دفع مدربه،
التونسي خالد بلعيد ،بالثنائي عمر العنزي
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ن ـج ــم ،ل ــدع ــم ال ـخ ــط األم ــام ــي
ب ـضــربــات ســاح ـقــة قــويــة وت ـكــويــن حــوائــط
صد صلبة ،إضافة إلى تألق النجم عبدالله
جاسم في الضرب الساحق ،لينهي "األبيض"
الشوط لمصلحته.

وفـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،فـقــد
"البرتقالي" ضــاربــه األســاســي عبدالرحمن
ال ـم ـط ــوع ،ب ـعــدمــا خـ ــرج م ــن ال ـل ـق ــاء مـتــأثــرا
بإصابته بالتواء في مفصل قدمه اليسرى،
ما أربك حسابات مدربه ،الصربي ألكسندر،
ودفـ ـع ــه إلشـ ـ ــراك أك ـث ــر م ــن العـ ــب ف ــي نفس
المركز ،لكن لم يقدموا األداء المطلوب ،لتدين
السيطرة كاملة لـ"األبيض" ،وينهي الشوطين
الثالث والرابع والمباراة لمصلحته.
وع ـقــب ال ـل ـقــاء ،ق ـ َّـدم عـضــو مـجـلــس إدارة
الكويت مدير اللعبة محمد النصف ،مكافأة
 1000دوالر لكل العب في الفريق ،بمناسبة
ال ـفــوز ،ووعــدهــم بمكافأة مماثلة فــي حالة
الفوز بكل المباريات المتبقية ،حتى الظفر
بلقب البطولة.

يوسف ناصر

كأسا الصقر
و«بيت العرب»
في الفروسية
ت ـن ـط ـلــق فـ ــي ال ـث ــال ـث ــة عـصــر
اليوم منافسات االجتماع الـ17
لسباق الخيل في مضمار نادي
الصيد والفروسية ،بمشاركة 61
ج ــوادا وفــرســا ،على  5أشــواط،
وستكون المنافسة على أشدها
في الشوطين الرابع والخامس،
ل ـل ـفــوز ب ـكــأســي م ــرك ــز ال ـج ــواد
ال ـعــربــي (ب ـي ــت الـ ـع ــرب) وك ــأس
ال ـمــرحــوم أح ـمــد عبدالمحسن
الصقر.
وف ــي ال ـشــوط الـخــامــس على
مسافة  1400متر يتنافس 15
جــوادا من الدرجة الثانية على
ك ــأس ال ـمــرحــوم أح ـمــد الـصـقــر،
ب ـي ـن ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاف ــس  11ج ـ ـ ــوادا
مـ ـخـ ـتـ ـل ــط ع ـ ــرب ـ ــي م ـ ـف ـ ـتـ ــوح فــي
الشوط الرابع على كأس مركز
الجواد العربي.
و قـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد  20ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادا مـ ــن
ال ـم ـب ـتــدئــات ف ــي ال ـش ــوط األول
على مسافة  1800متر ،و 7جياد
مــن الــدرجــة األول ــى فــي الشوط
الثاني على مسافة  1800متر،
و 8ج ـ ـيـ ــاد مـ ــن ال ـم ـخ ـت ـل ــط فــي
الشوط الثالث على مسافة 1200
متر ،للفوز بتحفة نادي الصيد
والفروسية.
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ليفربول ينجو من فخ
فولهام ويتصدر
ً ً
حقق ليفربول انتصارا مهما
على مضيفه فولهام بهدفين
مقابل هدف ،ضمن المرحلة
الحادية والثالثين من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

نـ ـ ـج ـ ــا لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول م ـ ـ ــن ف ــخ
مضيفه فولهام وتغلب عليه
بصعوبة  1-2أمــس ،ليتصدر
ترتيب بطولة انكلترا مؤقتا،
م ـس ـت ـغ ــا غ ـ ـيـ ــاب مــان ـش ـس ـتــر
س ـ ـي ـ ـتـ ــي حـ ـ ــامـ ـ ــل الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب ع ــن
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،31الن ـش ـغ ــال ــه
بمسابقة الكأس.
ورفع ليفربول رصيده الى
 76ن ـق ـطــة ف ــي الـ ـم ــرك ــز األول
بفارق نقطتين عن مانشستر
سـيـتــي ،ال ــذي يـلـعــب مـبــاراتــه
المؤجلة في هذه المرحلة ضد
جــاره مانشستر يونايتد في
 24أبريل المقبل.
ودخ ـ ــل ل ـي ـفــربــول ال ـم ـب ــاراة
مـنـتـشـيــا بـبـلــوغــه ال ـ ــدور ربــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي مـ ــن دوري ابـ ـط ــال
اوروبـ ــا ب ـفــوزه الـصــريــح على
بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي 3-1
فــي عقر دار األخـيــر االربـعــاء،
لكنه لم يقدم أداء مرضيا ضد
الفريق اللندني.
وافتتح مهاجمه السنغالي
سـ ـ ــاديـ ـ ــو مـ ــان ـ ـيـ ــه ال ـت ـس ـج ـي ــل
بعد لعبة مشتركة را ئـعــة مع
الـبــرازيـلــي روب ــرت ــو فيرمينو
ليتابعها األول داخل الشباك،

مسجال هدفه التاسع في آخر
ت ـس ــع مـ ـب ــاري ــات ف ــي الـ ـ ــدوري
المحلي (.)26
ورف ـ ــع مــان ـيــه رصـ ـي ــده إلــى
 17هــدفــا ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي
عـلــى الئ ـحــة ه ــداف ــي ال ـ ــدوري،
بــالـتـســاوي مــع ثــاثــة العبين
آخ ــري ــن ه ــم :زم ـي ـلــه الـمـصــري
مـحـمــد ص ــاح ،وهـ ــاري كاين
(تــوتـنـهــام) ،والـغــابــونــي بيار
ايميريك اوباميانغ (أرسنال)،
فــي حـيــن يحتل األرجنتيني
سيرخيو أغويرو (مانشستر
سيتي) ال ـصــدارة برصيد 18
هدفا.
وسـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـصـ ــري م ـح ـمــد
صالح كرة من  25مترا تصدى
لها حــارس فولهام اإلسباني
سيرخيو ريكو بسهولة (.)28

فرصة ثمينة لفينالدوم
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي
جورجينيو فينالدوم فرصة
س ـه ـلــة ،ع ـنــدمــا وص ـل ــت إلـيــه
ع ــرضـ ـي ــة م ـ ــن االس ـك ـت ـل ـن ــدي
اندي روبرتسون وهو تحت
العارضة ،لكنه لم ينجح في

ميلنر نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى فولهام من ركلة جزاء
تــوج ـيــه ال ـك ــرة ب ــرأس ــه داخ ــل
الشباك (.)52
وحـ ـ ـ ــاول ف ــولـ ـه ــام ت ـعــديــل
ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن هـ ـجـ ـم ــات ــه
كانت خجولة باتجاه مرمى
ل ـي ـفــربــول ال ـ ــذي ح ـصــل عـلــى
فرصة أ خــرى عبر مانيه من
ك ــرة رأس ـيــة اث ــر رك ـلــة ركـنـيــة

حطت على العارضة وخرجت
(.)73

خطأ فادح لفان دايك
وب ـع ــده ــا م ـب ــاش ــرة ارت ـك ــب
قلب دفاع ليفربول الهولندي
فيرجيل فان دايك خطأ فادحا

الخسارة األولى ليوفنتوس هذا الموسم
تـلـقــى الـمـتـصــدر يــوفـنـتــوس حــامــل
لـ ـق ــب ال ـ ـمـ ــواسـ ــم ال ـس ـب ـع ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
خسارته األو لــى في ا لــدوري اإليطالي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ل ـهــذا ال ـم ــوس ــم ،بـسـقــوطــه
ا لـمـفــا جــئ صـفــر 2-عـلــى أرض مضيفه
جنوى في المرحلة الثامنة والعشرين.
وخـ ــاض ف ــري ــق "ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز"
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي غـ ـي ــاب بـ ـع ــض الع ـب ـيــه
األ ســا سـيـيــن لـلــرا حــة ،يتقدمهم النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وفشل
في هز شباك مضيفه المتواضع الذي
سـجــل هــدفـيــه فــي ال ـشــوط الـثــانــي عن
طــريــق الـبــديـلـيــن سـتـيـفــانــو س ـتــورارو
( )72والمقدوني غوران بانديف (.)81
وت ـ ــوق ـ ــف رص ـ ـيـ ــد ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس فــي
ال ـصــدارة عـنــد  75نـقـطــة ،بـفــارق كبير
عن نابولي الثاني ،بينما رفع جنوى
ر ص ـ ـيـ ــده ا ل ـ ــى  33ن ـق ـط ــة فـ ــي ا ل ـم ــر ك ــز
الثاني عشر.

ف ــي اع ـ ــادة ال ـك ــرة ال ــى ح ــارس
مرماه البرازيلي اليسون بيكر،
ف ـخ ـط ـف ـهــا م ـه ــاج ــم ل ـي ـفــربــول
السابق الهولندي رايــن بابل
وتابعها داخل الشباك (.)75
ث ــم ارت ـك ــب حـ ــارس فــولـهــام
ريـ ـ ـك ـ ــو خـ ـ ـط ـ ــأ ،عـ ـن ــدم ــا اعـ ـ ــاق
م ــان ـي ــه داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،فـلــم

يـ ـت ــردد ال ـح ـكــم ف ــي اح ـت ـســاب
ركلة جزاء لليفربول ترجمها
االختصاصي جيمس ميلنر
الى هدف الفوز (.)81
وأطلق فينالدوم كرة قوية
مـ ــن م ـ ـشـ ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة م ــرت
بمحاذاة القائم األيمن لمرمى
فولهام (.)85

وفـشــل ص ــاح فــي تسجيل
هدفه الخمسين ،عندما مرر له
مانيه كرة على طبق من ذهب
لينفرد بــالـحــارس ويسددها
بيسراه بين يديه (.)87

أليغري :لسنا قلقين من معاقبة رونالدو

جانب من مباراة يوفنتوس وجنوى

أ ك ــد ماسيميليانو أ ل ـي ـغــري ،م ــدرب فريق
يــو فـنـتــوس ،أ مــس األول ،أ نــه غـيــر قـلــق بشأن
معاقبة ال عــب ا لـفــر يــق كريستيانو رو نــا لــدو
بـسـبــب ال ـحــركــة ال ـتــي فـعـلـهــا خ ــال احـتـفــالــه
بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في إياب ثمن
نهائي دوري األبطال.
وكـ ــان رون ــال ــدو ب ـطــل ه ــذه ال ـم ـب ــاراة بـعــد
تسجيله ثالثية "هاتريك" أقصى بها األتلتي
مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وك ـ ـ ــان رون ـ ــال ـ ــدو قـ ــد اح ـت ـفــل
ب ـطــري ـقــة م ـشــاب ـهــة ل ـل ـتــي اح ـت ـفــل ب ـهــا م ــدرب
"ال ــروخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس" ،األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغــو
سيميوني ،في مباراة الذهاب بين الفريقين
على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).
وع ــاق ــب االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(ي ــوي ـف ــا) حـيـنـهــا سـيـمـيــونــي ب ـغــرامــة مــالـيــة
قــدرهــا  20أل ــف ي ــورو بـسـبــب "ال ـس ـلــوك غير
الالئق".
وق ــال أل ـي ـغــري خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي
أم ـ ــس ،ع ـش ـيــة م ــواج ـه ــة ج ـن ــوى ف ــي ال ـ ــدوري
اإليطالي "اعتقد أن يوم الثالثاء الماضي كل
شخص احتفل بطريقة مختلفة .فكان هناك

أليغري
حوالي  42ألف مشجع في الملعب ولذا يجب
ً
مـعــاقـبـتـهــم ج ـم ـي ـعــا! ن ـحــن ل ـس ـنــا قـلـقـيــن مــن
توقيع عقوبة على رو نــا لــدو و لــم تكن هناك
عقوبة".
(إفي)

أتلتيك بلباو يطيح بأتلتيكو مدريد
قدم أتلتيك بلباو هدية
كبيرة لبرشلونة ،بعد أن
أسقط مالحقه على الصدارة
أتلتيكو مدريد بثنائية
نظيفة ،في اللقاء الذي أقيم،
أمس األول ،على ملعب سان
ماميس.

لم نخلق أي
خطورة

سيميوني

عـ ــاد أت ـل ـت ـي ـكــو ال ــوص ـي ــف إلـ ــى مسلسل
النكسات وضعفت آماله في إحــراز اللقب،
السبت في المرحلة  28من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وفـ ـش ــل أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد ف ــي تـعــويــض
خ ــروج ــه الـمـخـيــب م ــن ثـمــن نـهــائــي دوري
ابطال اوروبا ،بخسارته على أرض اتلتيك
بلباو صفر.2-
وكان أتلتيكو أهدر تقدما بثنائية نظيفة
عـلــى يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي فــي ذه ــاب ثمن
نـهــائــي المسابقة ال ـقــاريــة ،قـبــل أن يخسر
صفر 3-ايابا.
واف ـت ـتــح اي ـن ـيــاكــي ول ـيــامــس الـتـسـجـيــل
للفريق الباسكي من مسافة قريبة في آخر
ثلث ساعة ( ،)73قبل أن يقضي البوسني
كينان دوكــرو على آمال "كولتشونيروس"
بتسجيله الهدف الثاني ( ،)85ليرتقي بلباو
إلى المركز التاسع.
وقال قائد دفاع أتلتيكو االوروغوياني
دي ـي ـغــو غ ــودي ــن ب ـعــد مـ ـب ــاراة مـلـعــب ســان
ماميس "كانت مباراة بفرص قليلة ،وبعد
الهدف األول لم يعد بمقدورنا قلب النتيجة.
نـحــن مـعــروفــون بـمــواصـلــة الـكـفــاح .علينا

ان نستمر بــالـقـتــال لـلـفــوز فــي الـمـبــاريــات
المقبلة".
وكــان الـمــدرب زيــن الدين زي ــدان ،العائد
إلى ريال مدريد في مهمة انقاذ ،منح الفريق
الملكي فــوزا صريحا على ضيفه المهدد
بالهبوط سلتا فيغو -2صفر ضمن نفس
المرحلة.
وبـمـجـهــود ف ــردي مــن مــاركــو أسنسيو
لعب تمريرة في الجهة اليسرى من داخل
ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ــى ال ـم ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي كــريــم
بـنــزيـمــة ،فعكسها عــرضـيــة "م ـق ـشــرة" إلــى
إي ـس ـكــو تــابـعـهــا م ــن م ـســافــة قــري ـبــة هــدف
االفتتاح (.)62
وتسلم بــايــل الـكــرة مــن داخ ــل المنطقة،
وســدد ارضـيــة بيمناه هــدفــا ثانيا للريال
مسجال هــدفــه الـثــامــن ه ــذا الـمــوســم (،)77
ليحسم الريال المواجهة بثنائية.
من جانبه ،أكد دييغو سيميوني ،مدرب
أتلتيكو مــدر يــد ،أن الهزيمة ا لـتــي تلقاها
الفريق يوم األربعاء الماضي أمام يوفنتوس
في دوري األبطال "جعلت التنافس صعبا".
وقال المدرب ،خالل المؤتمر الصحافي
عـقــب ال ـل ـقــاء" :ب ـعــد ال ـم ـبــاراة الـسـيـئــة التي

قــدم ـنــاهــا ف ــي ت ــوري ـن ــو ،ل ــم ن ـق ــدم ال ـشــوط
بالشكل المطلوب ،ولم نخلق أي خطورة،
ولكن الشوط الثاني كان مختلفا ،حيث
أظ ـه ــر ال ـف ــري ــق أنـ ــه ي ــرغ ــب ف ــي ال ـف ــوز،
وسنحت لنا بعض الفرص للتهديف،
ول ـكــن ل ــم نـسـتـغـلـهــا ،وكـ ــان منافسنا
قويا جدا".
وبـســؤالــه عما إذا كــانــت خسارة
الـ ـف ــري ــق أمـ ـ ــس األول أبـ ـع ــدت ــه عــن
الصراع على لقب الدوري اإلسباني
(الـلـيـغــا) ،أج ــاب سيميوني أن ــه في
ان ـت ـظــار نـتـيـجــة مـ ـب ــاراة بــرشـلــونــة
وري ـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ،ألنـ ـه ــا سـتـحــدد
هذا األمر.
وأضـ ـ ــاف أن الـ ـخ ــروج من
دوري األ بـ ـ ـط ـ ــال
ث ــم ال ـخ ـســارة
أمـ ـ ــام بـلـبــاو
ال تعد الفترة
"األســوأ" خالل مسيرته ،مؤكدا أن خسارة
نـهــائــي دوري األب ـط ــال ع ــام  2016أم ــام
ري ــال مــدريــد بــركــات الترجيح كانت
هي األسوأ.

جانب من مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

زيدان :سأعتمد على نافاس وكورتوا عودة زيزو تعيد «بسمة» مارسيلو
أكد الفرنسي زين الدين زيدان ،مدرب ريال
مــدريــد ،أنــه سيعتمد على حــارســي الفريق،
الكوستاريكي كيلور نــا فــاس والبلجيكي
تيبو كــورتــوا ،حتى نهاية الموسم ،ثم
سيرى "ما سيحدث في نهاية العام".
وق ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــدان خـ ـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي عقب فــوز الميرينغي
السبت على سيلتا فيغو (،)0-2
ف ــي أول م ــواج ـه ــة رس ـم ـي ــة لــه
مع الفريق في واليته الثانية
خلفا لألرجنتيني سانتياغو
س ـ ـ ــوالري" ،ه ـ ــذا األم ـ ــر ليس
نهائيا ،فاليوم شارك نافاس
ومـ ـ ـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـ ـي ـ ـشـ ــارك
كورتوا ولدي حارس ثالث
ه ــو ل ــوك ــا ،ف ــأن ــا ام ـت ـل ــك 3
حراس جيدين ،وسنرى ما
سيحدث".
وأض ــاف "سـيـتــردد هذا
األمر دائما أن ريال مدريد
ي ـح ـتــاج إلـ ــى اث ـن ـيــن أو  3أو
 4حـ ــراس ك ـب ــار ،ول ـك ـنــي سأحتفظ
بنافاس وكورتوا حتى نهاية الموسم،

ومن ثم سنرى ما سيحدث في نهاية العام".
وت ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي حـ ـ ــول قـ ـ ــراره
باالعتماد على "الحرس القديم" مجددا ،وعودة
كــل مــن نــافــاس ومارسيلو وإيسكو للمشاركة
منذ البداية بعدما كانوا خارج حسابات المدرب
السابق للفريق الملكي سانتياغو سوالري.
وأوضـ ــح زيـ ــدان "ل ــن يتمكن أي شـخــص من
إخ ـفــاء وط ـمــس كــل مــا قــدمــه ه ــؤالء الــاعـبــون،
فأنا لدي قائمة من الالعبين وسأعتمد عليهم
جميعا ،سأعتمد على ريجيلون الذي قدم أداء
جيدا حتى هذه اللحظة ،وكيلور نافاس الذي
أراه ج ـي ــدا ،وأي ـض ــا مــارس ـي ـلــو وإي ـس ـك ــو ،بكل
بساطة سأعتمد على جميع ه ــؤالء الالعبين
ألنهم جيدون".
واخ ـت ـت ــم ال ـفــرن ـســي ح ــدي ـث ــه ،م ــؤك ــدا أنـ ــه لن
يخوض المباريات المتبقية للفريق كنوع من
"التجربة" ،لتحديد المستمرين والراحلين عن
الميرينغي الموسم المقبل.
(إفي)

ع ـ ـ ــاد الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
مـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو ،الـ ـق ــائ ــد
الثاني لــريــال مــدريــد،
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ل ـ ـمـ ــدة 90
دقيقة كاملة في مباراة
بعد غياب دام مدة شهر،
وذلــك بفضل عــودة المدرب
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان،
حـ ـي ــث كـ ـت ــب عـ ـل ــى ح ـس ــابــات ــه
بشبكات التواصل االجتماعي
"إح ـســاس رائ ــع" شـعــرت بــه أمــام
سيلتا فيغو.
وبـ ـع ــودة زيـ ـ ــدان اس ـت ـع ــاد الـظـهـيــر
األيـ ـس ــر اب ـت ـس ــام ـت ــه إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ــودت ــه
للمشاركة منذ البداية ،وخالل ستة أيام فقط
تمكن مــن نسيان مــا عــانــاه مــع ال ـمــدرب السابق
سانتياغو سوالري الذي لم يعطه بعض الدقائق للعب
ولم يعتمد عليه في المباريات المصيرية.
ومنذ آخر مباراة شارك فيها مارسيلو في وجود سوالري
 منذ شهر مضى وخسر فيها الفريق الملكي أمام جيرونا-عاد مجددا للمشاركة منذ البداية وأظهر تفوقه الواضح
داخل الملعب وقام بصناعة هدف لزميله غاريث بيل.
(إفي)

مارسيلو
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قلب فريق مانشستر سيتي
تأخره بهدفين نظيفين أمام
سوانزي سيتي إلى فوز 2-3
خالل المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،في دور الثمانية
ببطولة كأس االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم.

مانشستر يونايتد
ُمني بخسارته
ً
الثانية تواليا بعد
سقوطه أمام أرسنال
في الدوري

قـ ـ ـط ـ ــع مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
ً
شوطا نحو إحراز لقبه الثاني
هــذا الـمــوســم مــن أصــل رباعية
م ـح ـت ـم ـلــة ،ب ـق ـلــب ت ــأخ ــره أم ــام
سوانسي بثنائية إلى فوز 2-3
وح ـج ــز ب ـطــاقــة ن ـصــف نـهــائــي
ك ـ ـ ــأس إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ف ــي ح ـيــن ودع ج ـ ــاره وغــريـمــه
مانشستر يونايتد بخسارته،
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أرض
ولفرهامبتون .2-1
وب ـ ـقـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
حــامــل لـقــب وم ـت ـصــدر ال ــدوري
ً
المحلي ،متأخرا بهدفين حتى
الدقيقة  69قبل أن يقلب تأخره
إل ــى ف ــوز بــالــغ الـصـعــوبــة على
مضيفه سوانسي سيتي .2-3
وتقدم سوانسي ،الذي يحتل
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ـش ــر فــي
الـمـسـتــوى الـثــانــي بهدفين في
الشوط األول ،لكن ضغط سيتي
وتبديالت مدربه اإلسباني بيب
غ ــواردي ــوال أبـقــت عـلــى حظوظ
سيتي بإحراز رباعية تاريخية
هــذا الموسم ،بثالثية متأخرة
اعـتــرض العـبــو ســوانـســي على
بـعـضـهــا م ــن دون ال ـق ــدرة على
الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـيــديــو
لمساعدة التحكيم بسبب عدم
اعتمادها ســوى مــاعــب أندية
البريميرليغ.
واستهل البرتغالي برناردو
س ـي ـل ـفــا فـ ــرص الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـكــرة
سـ ــان ـ ـحـ ــة مـ ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــة ق ــري ـب ــة
س ـ ـ ــدده ـ ـ ــا ضـ ـعـ ـيـ ـف ــة أب ـ ـعـ ــدهـ ــا
الحارس السويدي كريستوفر
نوردفيلدت (.)13
حـصــل ســوانـســي عـلــى ركلة
جزاء بعد خطأ من فابيان دلف
على الويلزي كونور روبرتس،
ترجمها مات غرايمز في شباك
ال ـحــارس الـبــرازيـلــي إيــدرســون
(.)20
وص ـ ـ ـ ــدم سـ ــوان ـ ـسـ ــي الع ـب ــي
ثان من العب
غوارديوال بهدف ٍ
ســابــق ف ــي ص ـفــوف سـيـتــي ،إذ
اسـتـلــم ال ـكــوســوفــي بـيــرســانــت
سيلينا الكرة بعد لعبة جماعية

أغويرو نجم السيتي يحتفل بعد إحراز الهدف الثالث
رائ ـعــة ،ســددهــا لولبية جميلة
مــن اللمسة األول ــى فــي الــزاويــة
البعيدة لمرمى ايدرسون (.)29
حـ ــاول سـيـتــي الـ ـع ــودة ،لكن
حارس سوانسي حرم برناردو
سيلفا ( )32ثم اإلسباني دافيد
سيلفا ( ،)35ليحافظ على تقدمه
بهدفين.
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،دف ــع
غـ ــوارديـ ــوال بــرح ـيــم سـتــرلـيـنــغ
واألوكراني ألكسندر زينتشنكو
واألرجنتيني سيرخيو أغويرو،
ً
بــدال من دلــف واأللماني لــوروا
سانيه والجزائري رياض محرز.
قلص سيتي الفارق بتسديدة
رائ ـع ــة بــالـجـهــة ال ـخــارج ـيــة من
القدم اليسرى لبرناردو سيلفا

ً
بعد تمريرة من أغويرو ،مسجال
هدفه العاشر هــذا الموسم في
جميع المسابقات (.)69
حصل بعدها رحيم سترلينغ
عـلــى ركـلــة ج ــزاء بـعــد خـطــأ من
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـشـ ــاب ك ــامـ ـي ــرون
كارتر-فيكرز ،ترجمها أغويرو
بمساعدة كبيرة من نوردفيلدت،
اذ ارتدت الكرة من القائم األيمن
إلى قدمه وهزت الشباك (.)78
ً
شــن سـيـتــي بـعــدهــا هـجــومــا
ً
كاسحا على منطقة سوانسي
وس ــط اسـتـبـســال مــن مــدافـعـيــه
وصدات تعجيزية من الحارس
وف ــرص بــالـجـمـلــة ف ــي الــدقــائــق
العشر األخيرة.
لـ ـك ــن م ـ ـع ـ ـجـ ــزات س ــوانـ ـس ــي

فرحة العبي ولفرهامبتون بعد الفوز على مان يونايتد
تــوقـفــت ،عـنــدمــا سـجــل أغــويــرو
الثالث برأسه من زاويــة ضيقة
ً
جـ ــدا بـعــد عــرضـيــة جـمـيـلــة من
برناردو فيما كان األرجنتيني
في موقع تسلل (.)88

ولفرهامبتون يقصي مانشستر
وبعد أسبوع رائع أقصى فيه
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي
م ــن ث ـمــن ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
ً
أوروبـ ـ ـ ــا ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان مـتـخـلـفــا
ً
ذهابا بهدفين ،مما رفع أسهم
مــدربــه ال ـنــروجــي أول ــي غــونــار
س ــول ـس ـك ــاي ــر ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
وظـيـفــة ثــابـتــة فــي ملعب "أول ــد
ً
ت ـ ــراف ـ ــورد" ب ـع ــد ح ـل ــول ــه ب ــدي ــا

أعلن المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو رحيله عن ناديه الحالي
تيانجين تيانهاي (تيانجين جوانجيان سابقا) ،الذي يلعب في
ال ــدوري الصيني الـمـمـتــاز ،مشيرا إلــى أن "مـغــامــرتــه فــي الصين
وصلت إلى نهايتها".
وفــي رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ،وجه
ً
المهاجم صاحب الـ 29عاما ،الشكر للمشجعين وللفريق الذي سجل
بقميصه  36هدفا في  60مباراة ساهمت في تأهل الفريق لدوري
أبطال آسيا  2017ألول مرة في تاريخ النادي.
وعـلــى الــرغــم مــن أنــه لــم يــوضــح وجهته الـقــادمــة ،أكــد بــاتــو في
رسالته أن "مغامرة جديدة على وشك أن تبدأ".
ووفـقــا لــوســائــل إع ــام محلية ،فــإن الــاعــب نفسه دفــع الشرط
الجزائي في عقده من أجل العودة للبرازيل.

عرض بين الشوطين فهذا أمر مخز،
إن ــه ي ـحــاول تقليد األمـيــركـيـيــن ،كــرة
القدم شيء آخر فهي ليست سوبر بول
(نهائي كرة القدم األميركية)".
وتابع" :إذا كان إنفانتينو يريد التحدث
معي فلديه رقم هاتفي ،هو ال يحتاج وسطاء
لالتصال بي ،ما أستطيع تأكيده هو أنني أشعر
بكل هــذا الغضب ،ألنــه قبل مسألة المنتخبات،
كانت هناك أمور أخرى جرى التعهد بتنفيذها ولم
يحدث ذلك وهذه خيانة للجماهير".

لوف يتطلع الستعادة النتائج الجيدة
أكد المدير الفني للمنتخب األلماني،
يــواخ ـيــم لـ ــوف ،أن فــريـقــه يـحـتــاج إلــى
تحقيق "نتائج جيدة مجددا" في أعقاب
هبوطه من المستوى األول لدوري األمم
األوروبي وخروجه من دور المجموعات
لمونديال روسيا .2018
وي ـل ـت ـقــي ال ـم ـن ـت ـخــب األلـ ـم ــان ــي ن ـظ ـيــره
الـ ـص ــرب ــي وديـ ـ ـ ــا األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـم ـق ـب ــل فــي
ف ـ ــولـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــورغ قـ ـ ـب ـ ــل مـ ــواج ـ ـهـ ــة
هــولـنــدا بـعــدهــا بــأربـعــة أيــام
في أمـسـتــردام ،في مستهل
م ـ ـ ـشـ ـ ــوار الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن فــي
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة
لـ"يورو ."2020
وت ـ ـعـ ــادل الـمـنـتـخــب

لـلـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو،
ُمـ ـ ـن ـ ــي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
بخسارته الثانية تــوا لـيــا بعد
سـقــوطــه أم ــام أرس ـن ــال صـفــر2-
في الدوري.
وأجرى سولسكاير  4تغيرات
ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة ال ـت ــي خـســرت
أم ــام أرس ـنــال ،فــدفــع بالحارس
األرجنتيني سيرخيو روميرو
ً
بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي داف ـ ـيـ ــد
دي خـ ـي ــا ،وج ـي ـس ــي ل ـي ـن ـغــارد
واإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ان ـ ــدي ـ ــر هـ ـي ــري ــرا
والـفــرنـســي أنـطــونــي مــارسـيــال
ً
بدال من آشلي يونغ والبرازيلي
فـ ــريـ ــد وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي روم ـي ـل ــو
لوكاكو.
لكن ولفرهامبتون الفائز هذا

الموسم على تشلسي وليفربول
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل مـ ـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر
ً
سيتي ،كــان عنيدا على أرضــه
في الشوط األول وأهــدر فرصة
خـ ـطـ ـي ــرة ل ـل ـب ــرت ـغ ــال ــي دي ــوغ ــو
غــوتــا أم ــام روم ـيــرو ال ــذي حــرم
الضيوف مــن هــدف آخــر مطلع
الشوط الثاني.
وق ـ ـ ـبـ ـ ــل ثـ ـ ـل ـ ــث سـ ـ ــاعـ ـ ــة ع ـل ــى
النهاية ،افتتح المكسيكي راوول
خيمينيز التسجيل للمضيف
بأرضية إلى يمين روميرو بعد
معمعة ومجهود من البرتغالي
جواو موتينيو (.)70
تــاعــب بـعــدهــا جــوتــا بـلــوك
ً
ش ــو وان ـط ـل ــق م ـن ـف ــردا ق ـبــل أن
يسدد يسارية قوية إلــى يمين

ً
الحارس مسجال الهدف الثاني
لولفرهامبتون (.)76
ُ
وطـ ـ ـ ــرد الـ ـم ــداف ــع ال ـس ــوي ــدي
فيكتور لينديلوف لخطأ قبل
أن يكتفي الحكم ببطاقة صفراء
بـعــد اسـتـشــارة تقنية الفيديو
( ،)82ثم قلص المهاجم الدولي
ماركوس راشفورد النتيجة في
اللحظات االخيرة ( )5+90ليبلغ
ولفرهامبتون نصف النهائي
للمرة األولى منذ موسم .1998
وكان واتفورد أول المتأهلين
إلى الدور نصف النهائي بفوزه
الصعب على ضيفه كريستال
بـ ـ ــاالس  ،1-2وال ـ ـ ــذي ي ــدي ــن بــه
لالعبه البديل أندري غراي.

باتو يرحل عن تيانجين

مارادونا ينتقد اقتراح إنفانتينو
وجه األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا انتقادات
لرئيس االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم (فيفا) ،السويسري
جـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو ،الق ـتــراحــه زيـ ــادة ع ــدد المنتخبات
المشاركة في مونديال قطر  2022لتصبح  48بدال من .32
وقال أسطورة كرة القدم األرجنتيني ،أمس األول ،إن
"إنفانتينو قبل االنتخابات (رئاسة الفيفا) كان يتصل
بي ،بعدها لم يعد يفعل ذلك ،أود أن أوضح له أنني لست
عامال لديه ،بل إنني مدير فني لدورادوس (دي سينالوا
المكسيكي) وأدافع عن كرة القدم".
وأضــاف" :إذا كان إنفانتينو يريد أن يحول األمر إلى

رياضة

غولدن ستايت يضمن بلوغ البالي أوف

األلماني بمباراته األخـيــرة أمــام هولندا 2-2
في جيلسنكيرشن بــدوري األمــم في نوفمبر
الماضي ،بعد أن خسر الفريق أمام المنافس
ذاته بثالثة أهداف دون رد في الشهر السابق
له.
وق ــال لــوف لصحيفة "فيلت إم ســونـتــاج"،
أمس" :اآلن علينا أن نلعب بكثير من الحماس،
ل ـك ــن ق ـب ــل كـ ــل ش ـ ــيء ع ـل ـي ـنــا ت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج
إيـجــابـيــة ،ونـحــن بحاجة للشجاعة مــن أجل
التغير".
ويخطط لوف اآلن لالعتماد على الالعبين
الشباب ،وفي مقدمتهم نيكالس سوله متوسط
دفاع بايرن ميونيخ ،فيما قرر استبعاد ثالثي
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ؛ م ــات ــس هــوم ـي ـلــز وج ـي ــروم
بواتينغ وتوماس مولر.

قــاد ستيفن كــوري فريقه ،غــولــدن ستايت
ووريرز ،بطل الموسمين الماضيين ،إلى الفوز
على أوكالهوما سيتي ثاندر  ،88-110ليضمن
الـمـشــاركــة فــي األدوار النهائية (ب ــاي أوف)
لموسم دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وم ـن ــح ك ـ ــوري ف ــري ـق ــه ،أمـ ــس األول ،ال ـفــوز
بتسجيله  33نقطة ،منها  11في الربع الثالث
مــن ال ـم ـبــاراة الـتــي لــم يخسر فيها الضيوف
تقدمهم ط ــوال مراحلها ،فيما أض ــاف زميله
كالي طومسون  23نقطة.
وحقق ووريرز ،المتوج بلقب الدوري ثالث
مرات في المواسم األربعة األخيرة ،فوزه الثاني
تواليا ،علما بأنه يقدم أداء متفاوتا في الفترة
الماضية ،وخسر أربــع مــرات في آخــر ثماني
مباريات.

ورفع غولدن ستايت رصيده إلى  47فوزا،
مقابل  21خسارة في صدارة ترتيب المنطقة
الغربية ،ليصبح أول الفرق التي تضمن تأهلها
عن هذه المنطقة .ويتأهل إلى األدوار النهائية
أصـحــاب المراكز الثمانية األولــى فــي كــل من
المنطقتين الشرقية والغربية.
وضمن ووري ــرز بـفــوزه ،أمــس األول ،إنهاء
الـ ــدوري المنتظم فــي أح ــد الـمــراكــز الثمانية
األول ـ ــى عـلــى األق ـ ــل ،حـتــى ف ــي ح ــال خـســارتــه
كل مبارياته الــ 14المتبقية ،إذ إن في رصيد
صــاحــب الـمــركــز الـتــاســع ســاكــرامـنـتــو كينغز
حاليا  33فوزا و 35خسارة.

بوتاس يبدأ بطولة  2019بتفوق على هاميلتون
تـفــوق الفنلندي فــالـتـيــري بــوتــاس
ع ـ ـلـ ــى زم ـ ـي ـ ـلـ ــه ب ـ ـطـ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ــوي ــس
هــامـيـلـتــون وفـ ــاز ب ـجــائــزة أسـتــرالـيــا
ال ـك ـبــرى ،الـمــرحـلــة األول ــى مــن بطولة
ال ـعــالــم ل ـلـفــورمــوال واحـ ــد ،األحـ ــد ،في
سـبــاق أثـبــت خــالــه فــريــق مرسيدس
سرعته على حساب فيراري.
وتمكن بوتاس الــذي فاز بالسباق
الرابع في مسيرته واألول منذ أبوظبي
 ،2017م ــن تـ ـج ــاوز هــام ـي ـل ـتــون عـنــد
المنعطف األول لسباق حلبة ألبرت
ب ــارك ف ــي م ـل ـبــورن ،وم ـضــى لتحقيق
فوز طال انتظاره ،السيما بعد خيبات
الموسم الماضي ،وأبرزها طلب الفريق
مـنــه إف ـســاح ال ـم ـجــال لـهــامـيـلـتــون في
جائزة روسيا الكبرى ،لتعزيز حظوظ
البريطاني بالتتويج باللقب العالمي
الخامس.
وحل ثالثا في أستراليا سائق ريد
بول الهولندي ماكس فيرشتابن رابع
المنطلقين ،والذي تجاوز الثالث سائق
فيراري األلماني سيباستيان فيتل.
وسمح الفوز لـ "الفنلندي الطائر"
ب ــوت ــاس ب ـت ـصــدر تــرت ـيــب الـســائـقـيــن
ال ـمــؤقــت ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي مـسـيــرتــه

برصيد  26نقطة ،بعدما أضــاف الى
النقاط التي تمنح للفائز ( ،)25نقطة
بعد تسجيله أســرع لفة فــي السباق،
وهـ ــو م ــا كـ ــان أق ـ ــره االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
للسيارات "فـيــا" على لــوائــح البطولة
هذا العام.
ون ـجــح بــوتــاس فــي ت ـجــاوز زميله
عـنــد المنعطف األول بـعــد االن ـطــاق،
ليحكم قبضته على السباق ويجتاز
خ ــط الـنـهــايــة ب ـف ــارق  20.9ثــانـيــة عن
هاميلتون.
ولـ ـ ــم يـ ـك ــن ح ـ ــظ ف ـي ـت ــل أف ـ ـضـ ــل مــن
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،إذ نـ ـج ــح ف ـيــرش ـتــابــن
بـتـجــاوزه خ ــال الـسـبــاق لينضم إلــى
ثنائي مرسيدس على منصة التتويج،
علما بــأن األلـمــانــي بطل الـعــالــم أربــع
م ــرات ،عبر خــط النهاية بـفــارق 57.1
ثانية عــن الـفــائــز .وتـقــدم فيتل زميله
ال ـجــديــد ف ــي ال ـفــريــق ال ـســائــق ال ـشــاب
شارل لوكلير.
وتأتي البداية اإليجابية لبوتاس
بعد موسم يعد من األسوأ في مسيرته،
ف ـش ــل خ ــال ــه ف ــي الـ ـف ــوز ب ـ ــأي س ـبــاق
وعانى المشاكل الميكانيكية .ويدرك
الفنلندي الذي يخوض موسمه الثالث

م ــع "األس ـه ــم الـفـضـيــة" أهـمـيــة تقديم
أداء مميز ،لئال يخسر مقعده للسائق
االحتياطي الفرنسي استيبان أوكون
( 22عاما).
واع ـت ـمــد مــرس ـيــدس اسـتــراتـيـجـيــة
ت ـ ــزوي ـ ــد سـ ـ ـي ـ ــارة ب ـ ــوت ـ ــاس ب ـ ــإط ـ ــارات
"ســوفــت" ،فنجح بـتـجــاوز هاميلتون
الذي تأخر عنه بفارق  1.153ثانية مع
نهاية اللفة االفتتاحية ،خلفهما كل
من فيتل ،فيرشتابن ولوكلير .ووسع
بوتاس الفارق ،بينما اعتمد مرسيدس
استراتيجية مماثلة لـفـيــراري ،إذ مع
دخول فيتل الى الحظائر في اللفة 14
للتزود باطارات متوسطة ،طلب الفريق
من سائقه هاميلتون الدخول بدوره.
وأبـقــى فريق مرسيدس بــوتــاس على
الحلبة قبل ان يستدعيه بعد  7لفات
عندما كان الفارق مع هاميلتون نحو
 10ثوان.

صراع على الوصافة
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد بـ ـ ــوتـ ـ ــاس فــي
ال ـص ــدارة ،دار ص ــراع عـلــى الــوصــافــة،
بعدما ضيق فيرشتابن الخناق على

هاميلتون بدون أن ينجح في تجاوزه.
وخـ ـس ــر هــام ـي ـل ـتــون الـ ـ ــذي انـطـلــق
مــن المركز األول فــي أستراليا للمرة
الثامنة في مسيرته ،أفضلية انطالقه
من الصدارة للمرة السادسة تواليا.
وث ـب ــت م ــرس ـي ــدس ،الـمـهـيـمــن على
البطولة منذ  ،2014سرعته في بداية
الموسم على حساب فيراري الذي كان
األســرع في التجارب الشتوية للفرق.
وتصدر مرسيدس ترتيب الصانعين
مــع  44نقطة أمــام فـيــراري ( )22وريــد
بول (.)15
وك ـ ـ ـ ــان ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون ف ـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق
األسترالي أمام امكانية خسارة مركزه
الـ ـث ــان ــي ل ـم ـص ـل ـحــة س ــائ ــق ري ـ ــد ب ــول
فيرشتابن الذي أظهر أن الفريق الذي
سيعتمد هذه السنة محركات هوندا
ب ــدال مــن ري ـنــو ،ق ــادر عـلــى المنافسة
بشكل جيد.
وح ـص ــل ف ـي ـتــل ع ـلــى م ـس ــاع ــدة من
فــري ـقــه ك ــي ال يـخـســر ال ـمــركــز ال ــراب ــع،
بعدما طلب من لوكلير عــدم تجاوزه
على رغم أنه كان أسرع منه.
وتقام الجولة الثانية في البحرين
في  31مارس.

بوتاس لحظة وصوله إلى خط نهاية السباق
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

دراﻳﺶ

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا...
أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد
ﺣﺎدث إرﻫﺎﺑﻲ!

ّ
ﺷﺘﻜﻤﻠﻮن؟!
)اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ(

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺎم اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ  ٩:٢٠ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺒــﺎح  ١٩أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ  ،١٩٩٥وﻗــﻒ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ "ﺗﻢ ﻣﺎﻛﻔﻴﻪ" ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻮرا اﻟﻔﺪراﻟﻲ
اﻟﻀﺨﻢ ﺑﺄوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﻌﺪ أن زرﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ،وﺳﻘﻂ
ً
ً
ً
ﻓﻴﻪ  ١٦٨ﻗﺘﻴﻼ و ٦٨٠ﺟﺮﻳﺤﺎ ،وﺗــﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ  ٣٢٤ﻣﺒﻨﻰ ﻣـﺠــﺎورا
وﺣﺮق  ٨٦ﺳﻴﺎرة ،ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٢٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﺣــﺪث ذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﺑﺪﻋﺔ "إﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ" ،ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻫﻮ "اﻟﺴﺤﻨﺔ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ" ،إﻟﻰ أن ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺎﻛﻔﻴﻪ ،وإﻋــﺪاﻣــﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  .٢٠٠١وﻣــﻊ أن ﻣﺎﻛﻔﻴﻪ ﻛﺎن
ً
ً
ﻏﺎﺿﺒﺎ وﻣﻨﺘﻘﻤﺎ ﻟﺤﺼﺎر واﻛﻮ ،إﻻ أﻧﻪ ذﻫﺐ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ً
ﺗﺴﻴﻴﺴﺎ ،ﺣﻴﻦ ﻗﺎل" :ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﻓﺪراﻟﻲ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻟﻤﺒﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ واﻟﻌﺮاق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد" ،ﻫﻜﺬا.
وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻤﺪﻣﺮ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪودة،
وﻛﺎد ﻳﻤﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة.
ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻗــﺎم ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑ ــﻮرز ،وﻫــﻮ رﺟــﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ
أﺑﻴﺾ ،ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم ﻛﻨﻴﺲ ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ ﺑﺘﺴﺒﺮغ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ،وﻗﺘﻞ
ً
ً
 ١١ﺷﺨﺼﺎ .وﻗﺒﻠﻪ ﻗــﺎم ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑــﺎدوك ﺑﻘﻨﺺ  ٥٨ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ
ﻻس ﻓﻴﻐﺎس.
ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ٢٠١١ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺮﻳﻔﻴﻚ ،اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻲ،
ً
 ٧٧ﺷﺨﺼﺎ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﻴﻦ ،ﻟﺮﻓﻀﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈدﻣﺎج اﻷﺟﺎﻧﺐ .وﻧﺸﺮ ﺑﺮﻳﻔﻴﻚ رأﻳﻪ أوﻧﻼﻳﻦ،
ً
ً
ﻓﻜﺎن ﻃﺮﺣﺎ ﻣــﺪﻣــﺮا ،ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻛ ـﻴــﻒ ﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻣ ـﺴــﺎﻟــﻢ ،ﺛـ ــﺮي ،ﺗـ ـﻌ ــﺪدي ،ﻣـﺘـﻌــﺎﻳــﺶ ﻣ ــﻊ اﻵﺧ ــﺮ،
ﻛﺎﻟﻨﺮوﻳﺞ أو ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻪ أﺷﺨﺎص ﻛﻬﺆﻻء؟! وﻫﻜﺬا
ﻇﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﻮن ،واﻵن اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﻮن ،ﻳﻜﺮرون ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺒﺎرات:
ً
ﻣﻦ أﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﻫﺆﻻء؟ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ أن ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن ﺗﺎراﻧﺖ رأﻳﻪ ﻓﻲ  ٧٣ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺖ ،وﻳﺬﻛﺮ
ﺑﻮﺿﻮح أن ﺑﺮﻳﻔﻴﻚ وﺑــﻮرز ﻣﻠﻬﻤﺎن ﻟﻪ .اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ،إن ﺷﺌﺖ ،ﺗﺰﻋﻢ "اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺔ" .اﺗﺠﺎه
ﻓﻜﺮي أﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،وأن اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ
ً
إﻻ ﻟﻔﺌﺔ واﺣﺪة .وﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ داﻋﺶ ،أو
ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﻣﻴﺎت إﺛﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻳﺎﻧﺎت ،ﻛﺎﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻫــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻈــﻮاﻫــﺮ؟ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ أﻧﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺧ ـﻄــﻮرة اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﺎزاﻟــﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ وﻟـﻘـﻴــﻢ اﻻﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح واﻟ ـﺘ ـﻌــﺪدﻳــﺔ ،وﻳـﺒـﻘــﻰ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺘﻌﺪدي اﻟﻤﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ،ﻫﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ
ﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ،ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،أو
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن أﻧﻬﻢ
ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﻵﺧﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ذﻧﺐ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﻢ
ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ،وأﻧﻬﻢ ﻧﺼﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﺔ،
وﻟﻴﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺠﺤﻴﻢ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ إن ﺗﻮﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن
اﻟﺤﻜﻢ؟! وﻫﻜﺬا ﺻﺎرت ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺿﺮورة
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة.

ذﻛـ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة،
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ أن أدى اﻹﻋﺼﺎر اﻟﺬي ﺿﺮب
دوﻟــﺔ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ اﻟـﻤـﺠــﺎورة ،إﻟﻰ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻧـ ـﻘـ ـﻠ ــﺖ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ "ﺑـ ـﻠ ــﻮﻣـ ـﺒ ــﺮغ"
ﻟـ ــﻸﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء ﻋـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻛـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
"إﺳـ ـﻜ ــﻮم" ﻗــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻟﻬﺎ

وﻻ ﺑ ــﺪا "اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ" ﻳـﺴــﻦ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ؟!
اﺳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮت ...ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﻪ دﻧ ـﻴ ـﻨ ــﺎ
ّ
"ﻣﺆﺟﻞ" ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻛﻞ ﺷﻲ
ﺑ ــﺪروﺟـ ـﻬ ــﻢ ﺻ ــﺮﻧ ــﺎ ﻣ ـﻠ ــﻒ واﻧ ـﻄــﻮﻳ ـﻨــﺎ
واﻟ ـﻴــﺎ ﺣﭽﻴﻨﺎ ﻗــﺎﻟــﻮا ﻧـﺸــﻮف ﺑﻌﺪﻳﻦ!
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮت واﺣ ـ ـ ـ ــﺪ واﻟـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ

ً
ﻣﻘﻬﻰ ﺟﻮال ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻘﻬﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﺠﺘﻤﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرب ،ﻣﺸﻬﺪا
ً
ﻧــﺎدرا ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ً
رﺟﻼ أﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ إﺣﻴﺎء ﻫﺬه اﻷﺟــﻮاء؛
إذ ﻳﺠﻮب اﻷرﻳﺎف ﺑﺸﺎﺣﻨﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ
ﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﻬﻰ ّ
ّ
ﺟﻮال ،ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ً
وﻳـﻘــﺪم ﺳﻴﺒﺴﺘﻴﺎن ﺷﻴﺮﻳﻴﻪ ) 44ﻋــﺎﻣــﺎ(،
وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺧﺮ ﺷﺎﺣﻨﺘﻪ ،ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻠﺪة ﻓﻴﻠﻜﻴﻴﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋــﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
 483ﻧﺴﻤﺔ.
وﻗــﺪ ﺗﺠﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة زﺑﺎﺋﻦ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﻧﺼﺒﺖ وراء أﺑﻮاب اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺠـﻠــﺲ ﺷـﻴــﺮﻳـﻴــﻪ ﺧﻠﻒ
ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺴﻨﺪﻳﺎن .وﻫﻢ
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون أو ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻊ أﻃﻔﺎل.
وﻳ ـﻘــﻮل رﺋـﻴــﺲ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻴﻠﻜﻴﻴﻪ ﺑﺎﺳﻜﺎل
ً
ﻣﻴﺮو ،وﻫﻮ ﻣﺪرس ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ" :اﻟﻤﻘﻬﻰ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻫـﻨــﺎ أﻗـﻔــﻞ ﻗـﺒــﻞ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻨــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ـﺎه".
ﺣـﺘــﻰ ﻋ ــﺎم  1985ﻛ ــﺎن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ أرﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ـﻘـ ٍ
وﻳﺆﻛﺪ" :ﺟﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن ﻫﻮ ﻣﺘﺠﺮ واﺣﺪ،
ﻫﻮ ﺑﻘﺎﻟﺔ وﺣﺎﻧﺔ وﻧﺰل ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ آن".

وﻳ ــﺮى ﻣـﻴــﺮو وﺳـﻜــﺎن آﺧ ــﺮون أن ﻣـﺒــﺎدرة
ﺷ ـﻴــﺮﻳ ـﻴــﻪ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻹﺣـ ـﻴ ــﺎء اﻟـﻨـﺴـﻴــﺞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻣــﻊ ﻧــﺰوح ﻋﺪد
ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﻤﺎ
ﻳــﺮﻏــﻢ اﻟـﻤـﺘــﺎﺟــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻗـ ـﻔ ــﺎل ،واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

وﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮخ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ
ﺑــﺎرﻳــﺲ وﻣــﺪن ﻣــﺰدﻫــﺮة أو ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
)أ ف ب(

ُ
وﻳـ ـ ـﻈـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،
وﻫـ ــﻮ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑﻪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺤـﻄــﺎت اﻟـﻔـﺤــﻢ اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ،
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ووﺟــﻮد ﻋﻴﻮب ُ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺣﺪث
اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ.
)د ب أ(

ﻣ ــﻦ ﻳ ــﻮم ﺻ ــﺮﻧ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻔـﺘــﺎﻓـﻴــﺖ راﺿ ـﻴــﻦ
وﺳـ ـﻘ ــﻒ اﻷﻣـ ـ ــﻞ إﻟـ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ اﻋـﺘـﻠـﻴـﻨــﺎ
اﻟ ـﻴــﻮم ﻧ ــﺎزل ﺣ ـﻴ ــﻞْ ...
واﻣ ـﻐ ـﻄــﻲ اﻟﻌﻴﻦ!

ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺶ
ﺑ ـﻘ ــﺪرة ﻓــﺎﺋ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ،إذ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻖ ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮات ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ،
وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎورات ﺟ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻣﺘﻘﻨﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻟــﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺮان.
وﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ ﻓـ ـﻬ ــﻢ أﺳـ ـﻠ ــﻮب

ﺿﺒﻄﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ
ً
ً
ﺳ ــﺎﺋ ـﻘ ــﺎ إﻣ ــﺎراﺗـ ـﻴ ــﺎ ارﺗـ ـﻜ ــﺐ 1200
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮور ﺑﻤﻠﻴﻮن و 160أﻟﻒ
ً
درﻫﻢ ) 315أﻟﻒ دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻃــﺔ
إﻣـ ـ ــﺎرة رأس اﻟ ـﺨ ـﻴ ـﻤــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،إن
ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﺒ ـﻄ ــﺖ ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ
ً
ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷــﺎب ) 23ﻋﺎﻣﺎ(
ارﺗـ ـﻜ ــﺐ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻣ ـ ــﺮور ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻠﻴﻮن و 160أﻟﻒ درﻫﻢ.

وذﻛـ ـ ـ ــﺮ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻤــﻮرة ،اﻟﻌﻘﻴﺪ وﻟـﻴــﺪ ﺟﻤﻌﺔ،
أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺿـﺒــﻂ اﻟـﺴــﺎﺋــﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺮوري اﻻﺗﺤﺎدي ،ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ارﺗﻜﺎﺑﻪ  1251ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣــﺮور ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ  1200ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ،و 51ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺤﺖ
)د ب أ(
ﺑﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻠﺤﺠﺰ.

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

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

ﻃ ـ ـﻴـ ــﺮان اﻟ ـﺨ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺶ ﺑـﺸـﻜــﻞ
أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ،ﻃ ـ ـ ـ ّـﻮر ﺑ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن ﻓــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ"
ً
ً
اﻟـﻜـﻨــﺪﻳــﺔ ﻧ ـﻤــﻮذﺟــﺎ ﺣﻮﺳﺒﻴﺎ
ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑـﻌــﺎد ﻳﺠﺴﺪ ﺣﺮﻛﺔ
ﻃ ـﻴ ــﺮان اﻟـﺨـﻔــﺎﻓـﻴــﺶ ،ﻣـﻤــﺎ ﻗﺪ
ﻳـﻔـﺘــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل أﻣـ ــﺎم ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻋﻠﻮم ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﻴﺮان وﺣﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮات ﺑـ ـ ــﺪون ﻃـ ـﻴ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
)د ب أ(

وﻓﻴﺎت
ﺻﺒﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮس

أرﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزا اﻟﺤﻼق
ً
 63ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﺳﻠﻮى،
ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،4ﺷﺎرع ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
أﻧﺲ ،ج ،46م ،48ت69016001 ،55006066 :

ﺣﻮرﻳﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺎدة ﻏﻴﺚ

زوﺟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ
ً
 57ﻋ ــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟ ـﻌ ــﺰاء ﺑــﺎﻟـﻤـﻘـﺒــﺮة ﻓـﻘــﻂ ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ق ،1ش ،107م ،2ت98888675 :

رﺗﺎج ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ً
 16ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ ،ق ،4ش ،423م ،24ت،66807677 :
66668961

ﻣﺮﻳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻤﻴﺎن

أرﻣﻠﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر
ً
 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ،
ق ،1ش ،11م ،2اﻟﻨﺴﺎء :ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق ،1ش ،3م ،9ت،24811272 :
25318443 ،99648300

ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻤﺔ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،أﻣﺲ ،إن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ً
 58ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﻮل واﻧﻬﻴﺎرات أرﺿﻴﺔ
ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺑﻮا ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﺷﺮق
اﻟﺒﻼد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮات ،وﺗﺸﺮﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 4آﻻف ﺷﺨﺺ.
وﻳﺠﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة
ﺳﻴﻨﺘﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮل ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻗﺎل ﺳﻮﺗﻮﺑﻮ ﺑﻮرو ﻧﻮﺟﺮوﻫﻮ،
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﻮارث
ً
ﻓﻲ إﻓﺎدة ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ،إن  51ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺘﻠﻮا وأﺻﻴﺐ 74
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎرات
أرﺿﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻳﺎﺑﻮرا ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺘﻠﻰ.
وذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﻳﺪي اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻮا،
ً
ً
أﻣﺲ ،أن ﺟﻨﻮدا اﻧﺘﺸﻠﻮا رﺿﻴﻌﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ
أﺷـﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺗـﺤــﺖ أﻧ ـﻘــﺎض ﻣـﻨــﺰل أﺳ ــﺮﺗ ــﻪ ،وﻧـﻘـﻠــﻮه إﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ .وأوﺿﺢ ﻧﻮﺟﺮوﻫﻮ ،أن ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ "ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻼء ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ،
ً
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ً
أن ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ  4150ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء.
وﻟ ـﺤ ـﻘــﺖ أﺿ ـ ــﺮار ﺑـﻤ ـﺌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل وﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﺟـﺴــﻮر
وﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺗﻮﻳﻦ أوﺗﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﺗـﻀــﺮر ﺑﻔﻌﻞ اﻟـﺴـﻴــﻮل .وﻻ ﻳ ــﺰال ﻣـﻄــﺎر ﺳﻴﻨﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ً
إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﺑﻮا ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
وأﻇ ـﻬ ــﺮت ﻟـﻘـﻄــﺎت ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ ﻛـﻤـﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻄﻤﻲ
ً
وﺟﺬوﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ اﻧﺤﺴﺎر ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻮل.
وﻟﻔﺖ ﻧﻮﺟﺮوﻫﻮ إﻟﻰ أن ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﻮارث
ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﺬرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮل،
ﺑﺴﺒﺐ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪة.
)روﻳﺘﺮز(

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﻐ ـﻴــﻮم اﻟ ـﺴ ــﻮد ﻓ ــﻮق اﻟـﻤـﻴــﺎدﻳــﻦ
ّ
ﺗ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺎ واﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻨ ـ ــﺎ وﻓـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﻔﺎﻓﻴﺶ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ

ً
اﻟﺴﻴﻮل ﺗﻘﺘﻞ  ٥٨إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ْ
ً
ش ﺗ ـﻜ ـ ّـﻤ ـﻠ ــﻮن؟! أﺻـ ــﻼ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ــﺎ ﺑــﺪﻳـﻨــﺎ

ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﺮورﻳﺔ  ٣١٥أﻟﻒ دوﻻر
أﻣ ــﺲ ،إﻧــﻪ "ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن
ﺗﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﻣــﻮزﻣـﺒـﻴــﻖ ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻂ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟـﺘـﺨــﺰﻳــﻦ
اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه ،ﺑـﻐــﺮض
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ــﺎﻗ ــﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ
ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺠﻨﺐ
ﺣـ ـ ــﺪوث اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع.

ّ
وﺿﺎح

ً
 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،8ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ،
ج ،84م ،337ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ آل اﻟﺮﺳﻮل ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ق ،3ش،33
م ،49ت99529766 ،66567008 :

ﻏﻨﻴﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻷﺳﺘﺎذ

أرﻣﻠﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﺳﺘﺎذ
ً
 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻮﻋﻠﻴﺎن ،اﻟــﺪﻋـﻴــﺔ ،ق ،2ش ،21م ،14ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟﺜﺎﻧﻲ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﻼم ،ق ،7ش ،704م ،8ت99024048 ،99648586 :

ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺮﻳﺶ

ً
 81ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك،
ق ،4ش ،3ج ،1م ،11دﻳﻮان اﻟﺮﻳﺶ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،2ش،213
م ،16ت94959974 ،99050314 ،66611686 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:36

اﻟﻌﻈﻤﻰ 27

اﻟﺸﺮوق

05:55

اﻟﺼﻐﺮى 13

اﻟﻈﻬﺮ

11:56

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  10:48ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:23

 08:59ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:58

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  04:01ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:15

 03:35ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

