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أﻣﻴﺮﻛﺎ :اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ :ﻧﺸﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻗﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
• اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻚ ﺑـ ــﻮﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻮ أن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار
اﻟـ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮع
وﻗ ـ ـ ــﺖ ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺷ ــﺎد ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣ ــﻊ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻴـﻤــﻦ وﺳــﻮرﻳــﺔ
ً
واﻟﻌﺮاق ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ
ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﺮب اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﺪور اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺨــﻼﻓــﺎت
اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ،ودﻋـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﻲ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ
ً
ﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺐ وﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﺑ ــﺪﻳ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ.
وﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮف ﺑ ـ ـ ـ »ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ
اﻟﻘﺮن« ،ﻗﺎل اﻟﺨﺎﻟﺪ إﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﺸﺄن
ً
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ،ﻣ ـﻌ ـﻘ ـﺒ ــﺎ» :ﻧ ـﺤــﻦ
ﻧـﺜــﻖ ﺑ ــﺄن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أﻓـﻜــﺎر
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺴــﻼم ،ووﺿــﻊ
ﺧﻄﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،وﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ اﻷﻃـ ـ ـ ــﺮاف
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ«.

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﻣــﺲ ،أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ــﺔ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت واﻟـﺤـﺴــﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﺪة وزارات ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 320ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ،و 53ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ً
ﻟـ"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ" ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ  900ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆﺧﺬ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺮر اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺳـ ـﺤ ــﺐ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺑـﺸــﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻻﺣﺘﺮاف ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ واﻓ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻓﻲ ﻣﺪاوﻟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأﺣﺎﻟﻪ
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻗﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء
اﻷﺻ ـ ـ ــﻮل ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
 2020/2019ﺑﻤﺒﻠﻎ  3.271.687.000دﻳـﻨــﺎر،
وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻋـﻘــﺐ ﻋﻠﻴﻪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ﺑــﺄن ﻫــﺬه ﻫــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺸـﻬــﺪ إﻧ ـﺠــﺎز ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻹﻧـﺸــﺎﺋـﻴــﺔ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
٠٥-٠٤

اﻟﺨﺎﻟﺪ وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﺘﺠﺎوز
»ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﺘﺮول« ...ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼل  ٥٨٠٠ﻧﻘﻄﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺤﺪي ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  ٣٣ ١١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
١١

اﻟﺮوﺿﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
»اﻟﺜﻘﺔ« واﺗﻬﺎم »ﻧﻴﺮان
ﺻﺪﻳﻘﺔ« ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪه

اﻟﻨﻮاب ﻳﻐﻴﺒﻮن
ﻋﻦ »إﺻﻼح اﻟﻄﺮق
وﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ«!

ﻓـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﺗـ ــﻮاﻟـ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ،وﺟ ــﻪ ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب ﺳﻬﺎم اﻻﻧـﺘـﻘــﺎد إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أﺣﺪ وزراﺋﻬﺎ ﻳﺤﺮض اﻟﻨﻮاب
ﻋﻠﻰ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺮوﺿﺎن.
ً
وﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ إن وزﻳ ــﺮا
ً
»ﻗﺪﻳﻤﺎ« ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ً
و»اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻃــﺮﻓــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
ً
وزﺟﺖ ﺑﻪ« ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ.
واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ً
اﻟ ــﺬي ذﻛــﺮ أن »وزﻳـ ــﺮا ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أﻃﻠﻖ
ﻧﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻦ وراء ﺳﺎﺗﺮ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺰﻣﻴﻠﻪ«،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن »ﺣﻄﺒﺔ
داﻣــﺔ« ﺑﻴﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺘﻘﻢ 07

ﺧﻠﺖ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌﺮاض وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻹﺳ ـﻜــﺎن د .ﺟﻨﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻄﺮق
اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إذ ﻟﻢ
ً
ﻳﺤﻀﺮ ﺳﻮى  ١٦ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ .٤٩
وﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺮاض ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي إن
اﻹﺟ ــﺮاء ات اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻷﺳـ ـﻔـ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻓ ــﺮق
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ »اﻷﺷﻐﺎل« ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﻮزارة ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻨﻴﺔ
ﻟـﺒــﺪء إ ﻧـﺘــﺎج اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ» ،وﺳﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻣﺼﻨﻊ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ«.
وذﻛﺮت أﻧﻪ ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻮﻣﻴﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ إﻟ ــﻰ ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮات دوﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،إذ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻠﻮ 07

ﻣﺎي ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ :اﻹرﺟﺎء ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺆﻳﺪ ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺧﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﻣﺲ )أ ف ب(
ﻃﻠﺒﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،أﻣﺲ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺧﺮوج
ﺑﻼدﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻻﻧﻔﺼﺎل.
وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻣﺎ زال اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻳﺘﺠﺎدﻟﻮن ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻒ وﻣﺘﻰ،
ﺑﻞ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﺧﺎﻣﺲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ07 ،

اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد

• إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء
• ﺳﺤﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻻﺣﺘﺮاف ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ

●

» «AGSIWﻳﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮه
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻴﻒ

اﻟﺤﻮﻃﻲ :ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح
»ورﺑﺔ«  ٪٧١ﻣﺆﺷﺮ
ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮازﻧﺔ »اﻟﺼﺤﺔ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«
و»اﻟﻨﻔﻂ« ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ
ﻋﺎﻣﺮ وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

٠٩

١٣

٠٣

اﻟﺨﺮاﻓﻲ» :زﻳﻦ« ﺣﻘﻘﺖ ً
أداء
ً
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ  ٢٠١٨ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ
12

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻧﺸﻘﺎق
ﻓﻲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ«
ﺷ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﻓــﻲ
ً
ً
اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗـﺼــﺪﻋــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻧﺘﻘﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﻲ
إﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﺣـ ـ ـ ــﺬر ﺣـ ـ ـ ــﺰب ﺟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ أن أي ﻓــﺮاغ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺆدي إﻟــﻰ
اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﺑﻌﺪ إرﺟﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ.
وﻗ ـﺒ ــﻞ  5أﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﺘﻞ
ً
ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎ ،أﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎرز
ﻓـ ــﻲ »ﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ« ﺣـﺴـﻴــﻦ
ﺧـﻠــﺪون ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻺذاﻋﺔ
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،ﺗـ ـﺨ ــﻮف اﻟ ـ ـﺤـ ــﺰب ﻣــﻦ
ﺣــﺪوث ﻓﻮﺿﻰ إذا دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻼد
ً
ً
ً
ﻓﺮاﻏﺎ رﺋﺎﺳﻴﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﺰﺑﻪ
»ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟﺼﺎﺋﺐ« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
أﻣ ـ ــﺲ ﺧـ ــﻼﻓـ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة 07

١٥
»أﺳﻴﻜﻮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت«:
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﺎرج ﻣﻦ
ﻋﻘﺎراﺗﻨﺎ ﻓﻲ دﺑﻲ
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•
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
• اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار وﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
• »ﺻﺪاﻗﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺳﺘﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم«
ﻧﺤﺘﺎج
ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات
»داﻋﺶ« وإﻳﺮان
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ

وﻗﻌﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد،
ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر.
وﺣـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﺗـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮه ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ
وﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوام اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
واﻟـ ـﻌ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ،وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء
اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وآﺧ ــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺠــﺪات اﻷوﺿـ ــﺎع ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت وﻣﺆﺗﻤﺮ
وأﺟ ــﺮى ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﻋﻘﺪا
ﻓ ــﻲ ﺧـﺘــﺎﻣـﻬــﺎ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ،ﻗﺎل اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼﻟﻪ ،إﻧﻨﺎ
"ﻧﻘﺪر ﺟﻬﻮد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓ ــﻲ اﻳ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﻞ ﻹﻧ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﺨــﻼف
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ودﻋﻤﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺐ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ؛ ﺣﻴﺚ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺑﺪﻳﻞ اﻻ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﻌﻰ".
وﻗﺎل "ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ واﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺑﻠﻘﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮه
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ،وﻟﻨﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة
ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وإﻟــﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ" ،واﺻﻔﺎ زﻳــﺎرة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ "ﺑــﺎﻟـﻐــﺔ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ" ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻛﻤﺎ
أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات
دوﻟﻴﺔ وﻇﺮوف وﺗﻄﻮرات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣﺮﺟﺔ.

»ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺮﻳﻚ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻹرﻫﺎب...
وﻣﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ
أراﺿﻴﻬﺎ

وردا ﻋـﻠــﻰ ﺳـ ــﺆال ﺣ ــﻮل ﻣــﺪى
رﻏـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻓــﻲ
دﻋــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،أو ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑـ"ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ،ﻗﺎل اﻟﺨﺎﻟﺪ
"ﺗ ـﺤــﺪﺛ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع،
وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧـ ـﺜ ــﻖ ﻓـ ــﻲ أن واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ
ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ أﻓ ـﻜ ــﺎر ﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ،ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،

اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟـ ــﻰ أن
ﺻﺪاﻗﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺪول ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـ ــﻰ وﺿ ــﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻌﺎ،
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺎل
اﻧﺘﻈﺎره.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،إﻧ ـﻨــﺎ "ﻋـﻘــﺪﻧــﺎ
ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎت ﺛ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻊ
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ،
ﺗـ ـﻨ ــﺎوﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﺒ ــﻞ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،وﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
أﻫ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك" ،ﻣـﺴـﺘـﻄــﺮدا" :ﻛ ـﻤــﺎ أن
اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻨﺎ ،ﻣﺘﺸﺎﻃﺮﻳﻦ ا ﻟــﺮؤى
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وﺿــﺮورة اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻛ ـﻤــﺎ ﺑـﺤـﺜـﻨــﺎ اﻟــﻮﺿــﻊ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،واﻟﻤﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺴــﻮري،
وﺿ ـ ــﺮورة ﺑـﺴــﻂ اﻟ ـﺴــﻼم واﻷﻣ ــﻦ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻓــﻖ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ،
ﻣ ـ ــﺮدﻓ ـ ــﺎ" :ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎوﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﺟ ـﻬــﻮد
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻹرﻫﺎب ،وﺗﻄﻮرات ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺴﻼم
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وأﻛﺪﻧﺎ أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺎل ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ".
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن "اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ
ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺮأس وﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼده إﻟ ـ ـ ــﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻮار
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ،وﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ أﺟ ـﻨــﺪة
زاﺧـ ـ ـ ـ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻮاﺿـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
 23ﺟ ـﻬــﺔ ﺣ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
 70ﻣـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ
واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺠﻤﺎرك
واﻟـﻄـﻴــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻦ اﻟـﺤــﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻃ ـ ــﻮال اﻟـﺴـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ دون ﺗﻮﻗﻒ.

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،أﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب وزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻣـﻨــﺬ أن ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣﻬﺎم
ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﻪ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻲ
وﺻـﻔـﻬــﺎ ﺑ ــ"اﻟ ـﻤــﺆﺛــﺮة" ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ً
وردا ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﺣ ــﻮل ﻣــﺪى
رﻏﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺨﻄﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،أو ﻣ ــﺎ ﻳـﻌــﺮف
ﺑـ"ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﻘــﺮن" ووﺿــﻊ اﻟﻘﺪس،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺠﻮﻻن ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻣﺤﺘﻠﺘﻴﻦ،
ﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
"ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ".
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وإذا ﻛﺎن ﺗﻢ ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ ﺣﻞ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟـ ــﺪول ﻣـﺒــﺎﺣـﺜــﺎﺗــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻗ ـ ــﺎل ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ "ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ـﻨ ــﺎ ﻛـﺜـﻴــﺮا
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
واﺗ ـﻔ ـﻘ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻓﻲ
ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ،
وﻧـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣــﻊ دول
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺄﺳـ ــﺮع وﻗ ــﺖ
ﻣ ـﻤ ـﻜــﻦ ،وﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )داﻋــﺶ( ،أو
إﻳ ــﺮان" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻗ ــﻮى ﻟـﻠـﺨـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻻﻧﺘﻘﺎدات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻗ ــﺎل
ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ "ﻟ ـﺴ ــﺖ ﻣ ـﺘــﺄﻛــﺪا ﻋ ــﻦ أي
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺗ ــﻢ ﻧ ـﺸــﺮﻫــﺎ ،وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺤـﻘــﻮق اﻻﻧ ـﺴ ــﺎن ،ﻓــﺈن
ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،وﻧﺄﻣﻞ أن
ﺗ ـﻘــﻮم اﻟـ ــﺪول ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﺠﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،وﻧﺤﺎول ﻣﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻧﺠﺪ ﺣﻼ".
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ــﺮاﻗـ ــﻲ،
أوﺿ ـ ــﺢ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ أن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ
ﺗ ـﺸ ـﺠــﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وﺗـ ـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﻮﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ
"اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟـ ــﻮﻟ ـ ـﺘـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺔ ،ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺰ ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ــﻒ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺣ ــﻲ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ،
واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،واﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ،واﻷﻣ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺘﻤﻴﺰة؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻻﻻف ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮد
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ أرﺿ ـﻬ ــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ ﻗــﻮة اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻤﺜﻤﺮ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ "أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺷﺮﻳﻚ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻرﻫــﺎب ،ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ )داﻋﺶ(".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ،

اﻟﺨﺎﻟﺪ وﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﻮﻗﻌﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ً
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﻣ ـﺜ ـﻤ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟـﻔــﺎﻋـﻠــﺔ
ﻟـ ـ ــﻺدارة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ إرﺳ ـ ــﺎء آﻟ ـﻴــﺎت
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋــﺮب اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋـ ــﻢ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﺪﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻛــﻞ
ً
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﻦ ،وﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻮم

اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ :ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﻃﻦ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم
ﻟﺴﻤﻮه اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺑﺪر اﻟﻤﻼ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري،
وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮزﻫﻤﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻫﻨﺄ ﺳﻤﻮه اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ وزودﻫﻤﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ووﺿــﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﻤﺎ
ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ رﻓﻌﺘﻪ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﻛﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺛﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻟﺴﻤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ أول م.
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاف ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز اﻟﺨﺎﻟﺪـ وﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃــﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺤﻤﻮد ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ،وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وزود ﺳﻤﻮه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ووزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺆي اﻟﺨﻄﻴﺐ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ وذﻟﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ

أن اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻷﻣـ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ،أﺿﺤﻰ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ
ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ.

ﻣﺒﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،وﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ،
واﻟـ ـﻌ ــﺮاق ،ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ
ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺜﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﺘــﻲ
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻗﻴﺎدة
ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤــﻮار اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﻦ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ
"وﻗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﺮة ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
رﻳ ـ ـ ــﺎدة اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـ ـﻠـ ـﻐ ــﺔ اﻻﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻃـ ـ ــﺎر
اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻮج ﺑـ  ٨اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻋ ـﻘ ــﺪت ،أﻣـ ــﺲ ،ﺟـﻠـﺴــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺗ ــﺮأس اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺮأس اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
وزﻳـ ـ ــﺮ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﻮ ،وﺗـ ـﻨ ــﺎول
اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن أﻃﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
واﺳﺘﻌﺮﺿﺎ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻴﺎل
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺴــﺎﺣـﺘـﻴــﻦ
اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﻟـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ
ﺳ ـﻴــﺎق ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻷﻣﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ آﺧﺮ ﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ
اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ
إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑ ـ ــﺪوره ،أﺷ ــﺎد اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ﺑـﻤــﺎ ﻳﺸﻬﺪه
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻣﻦ ازدﻫﺎر وﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋــﺎﺋــﻢ ﺣﻔﻆ
اﻷﻣــﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ً
ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻔﻆ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح،
وﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون
ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء

وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤــﺪ ،وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ رﻳﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،ﻋـ ـﻘ ــﺪت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ
اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪورة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻟـﻠـﺤــﻮار
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ".
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ إن
اﻟ ـﺤ ــﻮار اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﺷ ــﺎرك ﻓـﻴــﻪ ٢٣

ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ  ١٠وﺛــﺎﺋــﻖ ﺑﻴﻦ
اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت وﻣ ــﺬﻛ ــﺮات ﺗ ـﻔــﺎﻫــﻢ ،ﻳـﻀــﺎف
إﻟـﻴـﻬــﺎ أﻣ ــﺲ  ٨وﺛــﺎﺋــﻖ ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ اﻟـﻌــﺪد
 ١٨وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
وﺧﻄﺎﺑﺎت ﻧﻮاﻳﺎ.
وأﻛﺪ ﻋﺰم اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻟــﺬي ﺗﺠﻠﻲ
ً
واﺿـ ـﺤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣﻠﻴﻔﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن اﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٣٨٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
ﻣـﺴـﺘـﻄــﺮدا :وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة ﺣﺠﻢ
ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﺴﻮق
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻓﺮص واﻋﺪة وآﻣﻨﺔ ،وﺑﻠﻎ
اﻟـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺠــﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻠﻎ ٨
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﺎم .٢٠١٧
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ :ﻧﻔﺨﺮ اﻵن ﺑــﻮﺟــﻮد
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ١٢٫٧٠٠أﻟ ــﻒ ﻃــﺎﻟــﺐ وﻃــﺎﻟـﺒــﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق  ٪٥٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
أ ﻋ ــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ
ﻟـﻠـﺨــﺎرج ،ﻣــﺮدﻓــﺎ :اﻟـﻴــﻮم ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﺪل
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﻳﺘﺠﺎوز  ٦٥أﻟﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻗــﺪم إﻟــﻰ ﺳﻤﻮه اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
ﺑﺪر اﻟﻤﻼ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮزﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ً
وﻫﻨﺄ ﺳﻤﻮه اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد
ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ "ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ".
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻟﺴﻤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
أول م .اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاف ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز اﻟﺨﺎﻟﺪ،
وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ،وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي ،وذﻟــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻫﻨﺄ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ" ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ﺗﻠﻤﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ".

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ ﺑـﻴــﺎن أﻣــﺲ،
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،اﻟﺬي ﻗﺪم
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣــﻮﻟــﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
أول ﻣـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ أﺣ ـﻤ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاف ،وﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي
اﻟﺸﻴﺦ ﻓ ــﻮاز اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،وﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃــﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ،
وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺤﻤﻮد ،وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺤﺠﺮف ،وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﻠﻮاء ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗﺪ ﻫﻨﺄﻫﻢ ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟ ـﻐ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ وﺳــﺎم ﺷــﺮف ﻋﻈﻴﻢ
وداﻓـ ــﻊ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﺟﺘﻬﺎد.
وﻗـ ــﺎل ﺳ ـﻤ ــﻮه ،إن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ
ً
ً
دورا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ اﻹﺷ ـ ــﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر

ً
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﺿــﺮورة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﻤﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎرك وﺑﺤﻀﻮر
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑﻴﺎن وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق اﻟﺸﻘﻴﻖ د .ﻟﺆي اﻟﺨﻄﻴﺐ
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.

ً ً
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ وﻣﺴﺆوﻻ ﺻﻴﻨﻴﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ
اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺑﺤﺚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة .
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺷﻴﻮي ﺗﺸﺎن ﺑﻴﻨﺴﻴﺰور واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟــﻪ ،وذﻟــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت »اﻟﺼﺤﺔ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« و»اﻟﻨﻔﻂ«

ّ
• رﻓﺾ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻳﺰري وﻋﺴﻜﺮ وأﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﻮزارات ﻟﻠﺴﻨﺔ
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺮف اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  ٣٢٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ،و ٥٣ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟـ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«،
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث ،وً ٩٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﻟـ »اﻟﻨﻔﻂ«؛ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻣﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده؛ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻤﻪ.
وأﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣ﻣﻠﻴﺎرات و ٢٧٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺛﻢ أﻗﺮ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ رﻓﺾ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻠﺴﺘﻪ َ
ﻃﻠﺒﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮة
اﻹﺳﻜﺎن وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻮﻳﺰري
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺮ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻛﻠﻨﺎ ﻓﺨﻮرون
ﺑﻨﺠﺎح ﻗﻨﺎة
اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻤﻴﺰة وﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ

اﻟﻐﺎﻧﻢ

اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻣ ــﺲ
اﻻرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ
واﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﺑـﻌــﺪ ان رﻓـﻌـﻬــﺎ ﻧﺼﻒ
ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ــﺪم اﻛ ـﺘ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎب،
وﺗﻼ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﺳﻤﺎء اﻻﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﻤﻌﺘﺬرﻳﻦ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
ﺑﺪون إذن واﺧﻄﺎر.
وﻗ ــﺎل د .ﺧﻠﻴﻞ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ :اﺛﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻗﻨﺎة
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻓﻬﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ،وﻫﺬه اﻟﺪﻗﺔ
ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وأﻋﺮف
اﻟﻜﻠﻔﺔ ،وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺧﻠﻒ اﻟـﻜــﻮاﻟـﻴــﺲ ،وﻧﺸﻜﺮ اﻻﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم.
وﻋﻠﻖ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻗﺎﺋﻼ :ﻛﻠﻨﺎ
ﻓﺨﻮرون ﺑﻬﻢ وﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة
وﺿﺮورة ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ.

ﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
»اﻟﺪاو« ﻷﻧﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ
وﺧﻮﻓﻬﺎ

اﻟﺮوﻣﻲ

واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻋﺴﻜﺮ اﻟـﻌـﻨــﺰي ﻓﻲ
اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ رﻗ ــﻢ ) (2017/354ﺟﻨﺢ
ﺗﻴﻤﺎء.
وﻗـ ــﺎل ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻄــﻲ :اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ
ان اﻟﻌﻀﻮ ﺣﺎز اﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ،وﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺪم اﻟﻌﻀﻮ
ً
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎزﻻ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ،
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺸــﺎﻛـﻴــﺔ ،واﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻫــﻲ دﻳ ــﻦ ﻣــﺪﻧــﻲ ،وﻳـﺠــﺐ اﻻ ﺗﺮﻓﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻻ اذا ﻛﺎن
ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ.
ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻣﻦ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
رﻓــﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ
اﻟﻌﻨﺰي ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪه 12 ،ﻣﻦ  ،39ﻋﺪم
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮي اﻟﻌﻨﺰي.
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ رﻓــﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ) (2019/260ﺣــﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻋﻼم.
وﻗﺎل اﻟﺸﻄﻲ :ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪم
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ رﻓـ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺎﻧــﺔ،
واﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻣــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.
وﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري :اﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻲ ﻻﻧﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑـﺘــﺮﺳـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت وﻋ ـﻘ ــﻮد ﻓﻲ
ﻋﻬﺪي وﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ،وأوﻛﺪ اﻧﻪ ﻟﻢ
ﺗﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺔ اي ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻌﻬﺪي.
وردت وزﻳـ ــﺮة اﻻﺷ ـﻐ ــﺎل ﻗﺎﺋﻠﺔ:

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ

اﺷ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺰري ﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪه ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﻘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻔﻠﻪ ﻟﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،واؤﻛﺪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﻘــﻪ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ادواﺗـ ــﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻓــﻖ اﻻﻃــﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
وﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ وﺟﻪ
ﻟﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺮﺟﺖ
ﻋــﻦ اداﺋ ــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وﻃﺎﻟﺖ ﺳﻤﻌﺘﻲ ،وﻟﺠﻮﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺰري او
ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻄﻌﻦ
واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓــﻲ اﻟــﺬﻣــﻢ ﺧﻴﻂ رﻓﻴﻊ
ﺟ ــﺪا ،واﻟ ـﻬــﺪف ﻫــﻮ اﺛ ـﺒــﺎت ﺳﻼﻣﺔ
ﻣ ــﻮﻗ ـﻔ ــﻲ ،واﻏـ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘــﺎﻋــﺔ
اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﺎﺋﺒﺎ او وزﻳﺮا
ً
او ﻣﻮاﻃﻨﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻧﻪ ﺧﻴﺎر ﻻ اﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮه،
وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮاري
وﺣ ـﻔــﺎﻇــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺳﻤﻌﺘﻲ وﺳﻤﻌﺔ
أﻫﻠﻲ ،وﺟﻤﻴﻞ ان ﻳﺪاﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ
ﻋﻦ ﻧﺰاﻫﺘﻪ واﻣﺎﻧﺘﻪ ،وﻫﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ
ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ او اﻟﻄﻌﻦ ،وﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻘﺮارﻛﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن.
ورد اﻟﻤﻮﻳﺰري ﻗﺎﺋﻼ :ﻟﻢ اﻃﻌﻦ
ﺑــﺄﺧــﻼﻗــﻚ ،ﻟﻜﻨﻚ زﻳـﻔــﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ،
وﺳـ ــﺄﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﺪى ﻣــﻊ
ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎ ورد ﺑﻤﺬﻛﺮة
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ ،وﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻌـﻘــﻮد
وﻫــﻲ ﺗـﺤــﺎول ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،واﻧﺖ دﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮاب ،واﻧــﺎ ﻻ اﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﺧﻼﻗﻚ
او اﺧﻼق ﻏﻴﺮك.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر اﻟﻤﻼ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﺮﻳﺪة ان ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﺑ ــﺪاء رأﻳــﻪ ﻓــﻲ اداﻧــﺔ
واﺣﺘﺎج اﻟﻰ ﺷﺮح وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي.
ورﻓـ ـﻀ ــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺑ ــﺎب
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎش ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﻮﺿـ ـ ـ ــﻮع رﻓ ـ ــﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ.
وﺑـﻴــﻦ اﻟﺸﻄﻲ ان ﻗ ــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋ ــﺪم اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ،وﻣــﻦ
ﺣﻖ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ وﻣﻦ
ﺣــﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ان ﻳـﺼــﺮح ،وﻗﻠﻨﺎ ان
اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮى ﻏـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺪﻳــﺔ ﻟـﻜــﻦ رأﻳـﻨــﺎ
اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ان ﻳﺼﺎدر
ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺴﺒﺐ اداﻧﺔ وﻣﻦ ﺣﻘﻪ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑــﺪر اﻟﻤﻼ ان ﺣﻖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﻜﻮى ﻛﻴﺪﻳﺔ او ﻏﻴﺮ ﻛﻴﺪﻳﺔ.
ورﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 11
ﻣﻦ اﺻﻞ ﺣﻀﻮر  39ﻋﻀﻮا.

ﺑﻨﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ
واﻧﺘﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ اﻟــﻰ ﺑﻨﺪ

اﻻﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ ،وﻋ ـﻘــﺐ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ رﻳ ــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻧﺆﻛﺪ وﻧﻄﺎﻟﺐ
ﺑـﺸــﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻌــﺪم اﻟﻤﺴﺎس
ﺑﺠﻴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ
ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻻﺳـ ـﻌ ــﺎر
واﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻫــﻮ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
أوﻗﻔﻨﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﺎرس
 2017ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻷن اﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
اﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
وأﺿــﺎف :اي زﻳﺎدة رﺳﻮم ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺮرة ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
او اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﻮن ،وﺳــﺄﻗــﺪم
اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وﻻ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز اﻋـ ـ ـﻄ ـ ــﺎء اﻻرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ ،وﻋﺪم اﻟﺼﺮف
ﺧــﺎرج اﺑ ــﻮاب اﻟﻌﻬﺪ ،واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻫــﻲ اﻻرﻗ ــﺎم اﻟـﻤـﻘــﺪرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ،وﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻫﺪر.
ﺑ ــﺪوره ،ﻋﻘﺐ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻓ ـﻬــﺎد ﻋ ــﻦ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻋــﻦ
ً
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﺴﺆال
اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻻﺧ ـﻴــﺮ
ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻣﻨﻴﺔ.
وأﺿـ ــﺎف ﻓ ـﻬــﺎد :دور ﻣـﺤــﻮري
ﻟﻔﺎرس ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ
ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ اﻟــﺬي رﻓــﻊ ﻟﻮاء
رﻓ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد اﻻﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺷﺒﺎب
اﻟﺤﺮاك وﺗﻌﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻧﺮى
اﻟﻴﻮم ﺗﺴﺎرﻋﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻻﺳﻘﺎط
ﻛﻞ ﺻــﻮت ﺣﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺧﺮ
ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،واﻟﻜﻞ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺪور
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﻧﺤﻦ
ﻧﻌﻠﻢ ان ﻣﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻫﺎﻣﺶ
اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻓﻮﺿﻨﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻤﻨﻊ اﺣﺪ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺮﺷــﺢ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﺣــﺪى اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات،
وﻫﺬا ﺗﻮﺳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ،
ﻓـ ـﻘ ــﺎل اﻧ ـ ــﻪ اﺧـ ـﺘ ــﺎر ﺳ ـ ــﺆاﻻ اﻻ ان
اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻏـﻴــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮد ،ﻟ ــﺬا اﻃﻠﺐ
ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ اﻟـ ـﺴ ــﺆال ،وﻋ ـﻘــﺐ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ــﺪﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ــﺆاﻟـ ــﻪ
ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋــﻦ أﺳ ـﺒــﺎب ﻋﺪم
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﺻــﻒ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻒ ﺿ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎرك
ً
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟــﻮزارة
اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﺻ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻦ،

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

ﻗﺮارات اﻟﺠﻠﺴﺔ
• رﻓــﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي ﺑﻌﺪم
ﻣﻮاﻓﻘﺔ  27ﻋﻀﻮا وﻣﻮاﻓﻘﺔ  12ﻋﻀﻮا ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  39ﻋﻀﻮا.
• رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري ﺑﻌﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ
 28ﻋﻀﻮا وﻣﻮاﻓﻘﺔ  11ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺤﻀﻮر وﻋﺪدﻫﻢ  39ﻋﻀﻮا.
• ﺳﺤﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺸﺄن

اﻟﻤﻌﺘﺬرون
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرك ،وﻧ ــﺎﺻ ــﺮ
اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ،وﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ،
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،وﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ.

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ :زﻳﺎدة اﻟﻌﻴﺎدات
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
ان اﻟ ـ ــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ إﻳ ـﺠــﺎد ﺣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ ﻋﻴﺎدات
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وزﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﺎ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﺼﺒﺎح ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
وﻗﺎل :ﺻﺤﻴﺢ ان ﻫﻨﺎك ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ وﺣﻮﻟﻲ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﻓﻬﺎد وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري

أﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻋﻨﻲ ﻷﻧﻬﺎ
اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
وﻋﻘﻮد ﻓﻲ
ﻋﻬﺪي وﻫﺬا
ﻟﻢ ﻳﺤﺪث

اﻟﻤﻮﻳﺰري

أﺷﻜﺮ اﻟﻤﻮﻳﺰري
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪه ﺣﻘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ﻟﻠﻘﻀﺎء وأؤﻛﺪ
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام أدواﺗﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻻﺣﺘﺮاف
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ.
• واﻓــﻖ ﺑـ  50ﻋﻀﻮا وﻋــﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ  5اﻋﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺢ
اﻋـﺘـﻤــﺎد اﺿــﺎﻓــﻲ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  53ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﻟﺼﺤﺔ ﺑـ 319
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﻨﻔﻂ ﺑـ  900ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
• واﻓ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﺤــﺐ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ »ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻃﺔ«.

واﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻫﻲ
اﻻزدﺣﺎم ،وأن اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻻزدﺣﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺎن ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر
ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ
ً
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻗﺴﺎﺋﻢ
اﻟـﺸــﻮﻳــﺦ ﺗــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴــﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ
ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر ﻋـ ــﺪم ﺗـﻨــﺎﺳــﺐ
اﺳـﻌــﺎر اﻻﻳ ـﺠــﺎرات ﻣــﻊ اﻻﻳ ــﺮادات
وﻳـ ـﺠ ــﺐ ان ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺟــﺪﻳــﺔ
وﻋـ ــﺪاﻟـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ
ﻓــﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
واﻻ ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺤﺪودة.
وﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
اﻟﻌﻮدة اﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﻫﻮ
ﺟﻠﺴﺔ ﻛــﻞ اﺳـﺒــﻮع ﻷﻧــﻪ اﻻﻓﻀﻞ،
وﻣﺘﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،واﺣﻴﻞ
اﻷﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗ ـ ــﺮار ﺑـ ـﺸ ــﺄﻧ ــﻪ ،وأﺷـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ان
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣ ــﻼل ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﺒﻴﻞ
ً
اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﻷن ﻫـﻨــﺎك ﺳـﺒــﻼ اﺧــﺮى
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﻓــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
أﻟﺰم ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ وﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

وﻓﺎة اﻟﺼﻮاغ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﺗـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟـﻜـﻨــﺪري ﻋــﻦ ﺳﺆاﻟﻪ
ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن اﻻﺧ ـﻄــﺎء
ً
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ :اﻟ ـ ـﺴـ ــﺆال ﻣ ـﻨــﺬ 3
ﺳـﻨــﻮات ﻋــﻦ ﺣــﺎدث وﻓــﺎة اﻟﺮاﺣﻞ
ً
ﻓﻼح اﻟﺼﻮاغ اﻟﺬي ﻛﺎن رﻣﺰا ﻓﻲ
اداﺋ ـ ــﻪ وﺣ ـﺘــﻰ وﻓ ــﺎﺗ ــﻪ ،وﺗـ ــﺮك ﻟﻨﺎ
ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧ ـﻄــﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟ ــﻰ ﺗ ــﺮدي اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وان ﻛﺜﺮة اﻻﺧـﻄــﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻟــﻮﻓــﺎة اﻣــﺮ ﻣﺤﺴﻮم

• واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺷﺮاء
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  2020/2019ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.7
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
• واﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﺮا
ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة  ٢٩ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
• اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻳﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ،وﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﻓ ـ ـﺴـ ــﺎد ﻓــﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ.
واﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري اﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺪم
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪرﺳ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ دول
ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ اﻗ ــﻞ ﻣ ـﻨــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى واﻛ ـﺜــﺮ
ً
ﻓﺴﺎدا ،وﻗﺎﻟﻮا اﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ً
ﻷﻧ ـﻬــﻢ ارﺧ ــﺺ ﺳ ـﻌ ــﺮا ،وﻻ ﻳﺠﻮز
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ،واﻃﻠﺒﻮا
ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﺑـ ـﺤ ــﺎث ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻛ ــﻮادر ﻃﺒﻴﺔ ،وﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
»ﻗﻂ« اﻻﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﻗﻄﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
ً
ورد وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺎﺋﻼ :أؤﻛﺪ
أﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻧـ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎت ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺠﻼب اﻃﺒﺎء
ﺑـﻤـﻌــﺎﺷــﺎت اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ وﺟــﻮد ﺧﻄﺄ وﺗﻢ ارﺳﺎل
اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ،وﻧﺤﺘﺎج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻋﻘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳــﺆاﻟــﻪ ﻟــﻮزﻳــﺮة اﻟ ـﺸــﺆون ﻋــﻦ ﻋﺪد
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ.
وﻗﺎل ان اﻟﺴﺆال ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  126ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺰ ،وﻫﻨﺎك
 12اﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ ،واﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 3اﻻف ﺿﺒﻂ واﺣﻀﺎر ﻣﺪﻳﻦ ،ﻓﻬﻞ
ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ
ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه؟
ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﻬﻮﻟﺔ ،ﻓﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣــﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ  2012ﺣﺘﻰ
 2016ﻧ ـﺤــﻮ  716ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
 %90ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺻــﺮف ﻣﻨﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  71ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر رﻏﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﺪون واﻟﻌﻮز
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻦ واﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻮزراء ﺣﻮل اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ
اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻫﻞ ذﻫﺒﺖ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎرف ارﻫﺎب؟ ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺷـ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺠﺎوﺑﻪ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ اﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي وارﺟ ـ ـ ــﻮا اﻟــﺮﺑــﻂ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ
اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ اﺻﺤﺎب
اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻋــﺪدﻫــﻢ
ﻛﺒﻴﺮ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ
اﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ وﺟ ــﻪ ﺳ ــﺆاﻻ ﻟﻜﻞ اﻟ ــﻮزراء
ﻋــﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك وزراء ﺗﻐﻴﺮوا،
وﻫ ـﻨــﺎك ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣ ـﺘــﺄﺧــﺮة ،وﻫــﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﺷﺪد اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد
اي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
وﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺬﺑـ ـﺤ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
واﻧ ـﺘ ـﻘــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ
اﻻﺗﻲ:
ﻣ ـ ـ ــﺪرج ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺪول اﻻﻋـ ـﻤ ــﺎل
 4ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺸﺄن:
 - 1اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻻول ﻋــﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ ) (3اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺷــﺮاء
اﻻﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟ ــﻮزارات
واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.2020/2019
ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﺘﻲ
ﺻــﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻟ ــﺮأي ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ،
واﺣﻴﻠﺖ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﻓﻖ
اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (13ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رﻗــﻢ ) (30ﻟﺴﻨﺔ 1964
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ  2018/1/1اﻟــﻰ
.2018/12/31

اﻟﺨﺮاز :ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ أي ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﺮي

»وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ إﻳ ـﺠ ــﺎد ﺣ ــﻞ ﻟـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘــﺮﻳــﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻴﺎدات وزﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﺎ«.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻧ ــﻪ أﺻـ ــﺪر ﻗ ـ ــﺮارا اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت
أﺧ ــﺮى ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈـﺘــﻪ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﻋ ــﺰا ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻃــﺐ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﻓﻜﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ.

اﻟﻮزﻳﺮان ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح وﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ

ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ وﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﺪ
اﻟ ـﺨ ــﺮاز ان ﺗ ـﺒــﺮﻋــﺎت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﺨﺎرج ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﺨﺮاز ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺠﻠﺴﺔ ا ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ا ﻣ ــﺲ ﺣ ــﻮل ﻋــﺪد
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ ا ﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ رﺳﻤﻴﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻘﺮار اﺷﻬﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وان ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺆﻛﺪا اﻧــﻪ »ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ أي ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﺮي اﻻ

ﺑـﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ وﺗـﺘـﺒــﻊ ﻣــﺎ ﻳﺘﻢ
ﺻﺮﻓﻪ«.
وأﺷﺎر اﻟﻰ ﺛﻨﺎء وﻓﻮد أوروﺑﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﻮد وزارﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺸﺆون وﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ
ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﺷ ــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎل ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻋــﺎت اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ وﺗــﻮﺟـﻴـﻬـﻬــﺎ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.

ﻋﺎﺷﻮر واﻟﻌﺎزﻣﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼت وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

دلبلا

•
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ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

اﻋﺘﻤﺎد  ٣ﻣﻠﻴﺎرات و ٢٧٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ

ً
• ﺳﺤﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﺮا ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺤﻴﻴﺎ اﻟﺮوﺿﺎن ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب

اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ
 - 2اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎب
اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﺑ ـﺸــﺄن ﻣ ـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺑ ـﻔ ـﺘ ــﺢ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﺿـ ــﺎﻓـ ــﻲ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ
 319.500.000دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارات واﻻدارات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ 2019/2018
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
 - 3اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﺑ ـﻔ ـﺘــﺢ
اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد اﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ 900
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟ ــﻮزارات
واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 2019/2018ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﻨﻔﻂ.
 - 4اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﻊ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد
اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  53.195.000دﻳﻨﺎر
ﺑ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارات واﻻدارات
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
 2019 /2018ﺑ ـﻤ ـﻴ ــﺰا ﻧ ـﻴ ــﺔ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
ﻋـ ــﺪﻧـ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺪ ان اﻟ ـﻬ ــﺪف
ﻣﻦ اﻗــﺮار ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮق واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ودون اي ﺗﺄﺧﻴﺮ ،وﻫــﻲ ﻻ ﺗﺘﺬرع
ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
اﻟﻤﻘﺮر اﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ان اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗــﻼﺣــﻆ
ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ دﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ
ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻫﺬا
اﻟﺒﺎب ﻧﺤﻮ  3ﻣﻠﻴﺎرات و 200ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
 453ﻣﺸﺮوﻋﺎ.
وأﻛــﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ
ﺿـ ــﺮورة اﺳ ـﻨــﺎد ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻄــﺮق
اﻟ ــﻰ وزارة اﻻﺷـ ـﻐ ــﺎل ﻟ ـﻌ ــﺪم ﻗ ــﺪرة
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻧﺤﻦ اﻣﺎم
ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺎ ان ﻳﻠﻐﻰ
او ﻳﻌﺪل.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ ان اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ
ﺑﺜﻼﺛﺔ اﻋﺘﻤﺎدات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﺺ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﺼﺤﺔ،
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﺠﻮزات ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻻﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻔــﺎﻋـﻠــﺔ
ﻟﺘﻔﺎدي ﻫــﺬا ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻳﺠﺐ اﻻ
ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ،وان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺳـﻠـﻴــﻢ ،وﺑـﻠـﻐــﺖ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات وزارة
اﻟـﻨـﻔــﻂ  9ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﺿﻤﻨﻬﺎ
 319ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ
ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ،وﻫـ ـ ــﺬا ﻟ ــﻦ ﻳــﺆﺛــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻣﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺴﻴﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ وﺳﺒﺒﻪ ﻋﺪم
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
واﺷﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﻰ ان وزﻳﺮ
ً
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺬل ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣ ــﻦ وﺟ ـ ــﻮد ﺷ ـﺒ ـﻬــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﻼج
ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺎرج ،وﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﺗ ـﺤــﺬر ﻣ ــﻦ أﻧ ــﻪ اذا ﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺻــﺮف
اﻷﻣـ ـ ــﻮال اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ﻓـﻠــﻦ ﺗﻜﺘﻔﻲ
ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮﺿﻰ ﺟــﺪد ﻟﻜﻦ
ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮد اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدون
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وواﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻳﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ
اﻟﺤﺠﺮف :اﺷﻜﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬول،
وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺘﻢ اﻗﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺣﻤﻴﺪة ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ،
وﻋ ـﻘ ــﺪت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ  131اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ،

وﻫ ــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ،واﻛﺮر ﺷﻜﺮي.
وواﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ  5دﻗﺎﺋﻖ
ﻟ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑ ـ ــﺪون ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﻣﻊ
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻀﻄﺒﺔ وﻗﺖ
ﺗﻼوﺗﻬﺎ.
وأﻛﺪ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ ان ﺷﺮح
ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﻓﻴﺎ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻗﺎل اﻧﻪ
واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎرﻳﻦ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ :ﻛ ــﻞ ﺷــﻲء
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺰ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،وﻫﻮ
ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﺮأ اﻟﻤﻮﺟﺰ،
واﺳﺄﻟﻮه :ﻫﻞ ﻗﺮأت اﻟﻤﻮﺟﺰ؟
وﻛــﺎن اول اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻻل ،ﻣ ـﺘ ـﺴــﺎﺋــﻼ :ﻛﻴﻒ
ﺗﻘﺒﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﺪة اﺷﻬﺮ ان ﻧﻌﺮﺿﻪ
ﻓــﻲ ﻳــﻮم واﺣ ــﺪ وﻳـﺘــﻢ اﻗ ــﺮاره ﺑﻬﺬا
اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻖ؟ ﻓ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟـ ــﻢ ﻳـﺼـﻠـﻨــﺎ
ﺳــﻮى اﻣــﺲ ،واﻻخ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ و%40
ﻫﺪر ،واﻧﺎ ﻻ أﻗﺒﻞ ان ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻴﻮم
ﻷﻧ ــﻪ اﺳـﺘـﻐـﻔــﺎل ﻟـﻨــﺎ ،وﻟ ــﻦ اﻗـﺒــﻞ اﻻ
ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
وأﻛـ ــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻣ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة ﺑ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ وﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣـ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة،
وﻟـﻴــﺲ ﻟــﻚ اﻟـﺤــﻖ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت ،ﻻن ﻗ ــﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻫــﻮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﻴــﻮم وﻟﻴﺲ ﻗــﺮار
ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻗ ــﺪم اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻴﺲ اﺳﺒﻮﻋﺎ
ﺑــﻞ ﺷـﻬــﺮ او اﺛ ـﻨــﺎن ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻊ.
ورد اﻟ ــﺪﻻل :اﻧــﺎ زﻋ ــﻼن ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺳﻴﺪ ،وﻧﻌﻠﻢ ﺟﻬﺪﻛﻢ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ان
ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ  19ﻣﺎرس ،وﺳﺄﻗﺪم
ً
ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ:
ﻧﻘﺪر ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت وﻛﻼم
اﻟﺪﻻل ،واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻧﻬﻢ
ﻳﻤﺸﻮن اﻟﻠﻲ ﻳﺒﻮﻧﻪ ،وﻳﻌﺮﺿﻮن
اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻳﻜﺮوﺗﻮﻧﻪ وﻳﺼﻮﺗﻮن
ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻲ
اﻟ ــﺪﻗ ـﺒ ــﺎﺳ ــﻲ :اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﺮب اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار

ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﺸـﻌــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑـﻌــﺪم
ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓ ـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ ﺷ ـﻐ ــﻞ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ،
واﻟـ ــﻮﻇـ ــﺎﺋـ ــﻒ ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮدة واﻟ ـﺤ ـﺒــﻞ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺮار ،واﻧـ ــﺎ اﺻ ـ ــﺎدق ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان أواﻓﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻪ.
اﻣـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺮر ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت
واﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻓﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻳ ــﺔ،
وﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺮض ﻓ ـﻬ ــﻮ ﺣ ـﻘ ــﻪ ،وﻣ ــﻦ
ﻟــﺪﻳــﻪ اﻋ ـﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻣ ــﻮر ﺗﺨﺺ
اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ واﻟـﻤـﺒـﺘـﻌـﺜـﻴــﻦ ﻓﻠﻴﺒﻴﻦ
ﻣ ــﻮﻗ ـﻔ ــﻪ ،وﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺎت ﻻ
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﻳــﺮد ان
ﻳﺮﻓﺾ ﻳﺮﻓﺾ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻧﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻴﻮم »اﻣﺲ«.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻛ ـ ــﺮ اﺳ ـ ــﻢ ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ اﻧ ــﻪ اذا ﻛ ــﺎن ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ ﺧﻴﺮة اﻟﻜﻔﺎءات.
ورد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ:
اﻣ ــﺪﺣ ــﻮا ﻣ ــﻦ ﺗـ ــﺮﻳـ ــﺪون ،واﻻدارة
اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﺪاو ﺗﺸﻬﺪ وﻟﻦ ﻧﺠﺎﻣﻞ
اﺣﺪا.
وﻋﻘﺐ اﻟﺮوﻣﻲ ﻗﺎﺋﻼ :ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟ ــﺪاو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ
ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻻﻧـ ــﻪ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﻢ اﻟـﻀـﻐــﻂ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﺤـﺘــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋـﺠــﺰﻫــﺎ
وﺧـ ــﻮﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ واﻻ ﻛـ ـﻨ ــﺖ ﺗ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪون
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒ ــﺎﺋ ــﻲ ان
اﻟﺮوﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﻣﻲ ﻻن ﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎن
وزﻳﺮا وﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ورﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري اﻟﺠﻠﺴﺔ
رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﻼة.

ﻳﺠﺐ ﻋﺪم
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻦ
دول ﻣﻌﻴﻨﺔ
أﻗﻞ ﻣﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻮى وأﻛﺜﺮ
ً
ﻓﺴﺎدا

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري

ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﻜﻮى
ﻛﻴﺪﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻛﻴﺪﻳﺔ

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ
واﺳـ ـﺘ ــﺄﻧ ــﻒ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ،
وﻗـ ــﺎل ﻋـﻤــﺮ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒــﺎﺋــﻲ :ﻗـﻠــﺖ ان
وزﻳ ــﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻟ ــﺪاو اﻧﻪ
ﻫﺎﻧﻲ ،وأﺻﺤﺢ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرا
وﻟﻴﺲ وزﻳﺮا.

ﺑﺪر اﻟﻤﻼ

ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ :ﺗـﻄــﺮق
اﺣـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب اﻟـ ـ ــﻰ ان ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮوﺗﺔ ،واذا ﻛﺎن
ﻻ ﻳﻌﺮف ﻳﺴﺄل وﻧﻌﻠﻤﻪ ان ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﻬﺎ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك
ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻘﺮ ﻗﺒﻞ  11اﺑﺮﻳﻞ.
وﻗ ــﺎل ﺳ ـﻌــﺪون ﺣ ـﻤــﺎد :ﻫﻨﺎك
ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ،وﺗﻢ اﻳﻘﺎف
ﻋـ ــﻼﺟ ـ ـﻬـ ــﻢ ،وﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮﻻ ان
ﻳﺘﺄﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺼﻮت
ﻻ ﻳﺼﻮت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟ ــﺪﻻل :ﻧﻘﻮل
ﻋﻄﻮﻧﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﻫﺬا
اﻣﺮ ﻣﻬﻢ.
وﻗﺎل ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد :اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﺻﻠﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻣﺲ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ :ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ
اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻮل ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺮة ﺑـ ــﺎن
ﺗــﺆﺟــﻞ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ،ﻟ ـﻬــﺬا ﻓﻬﻨﺎك
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت أوﻗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺖ ﻋـ ــﻼج
ﻣ ــﺮﺿ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن ،وﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﺎذا ﻧﺆﺟﻠﻬﺎ،
واﻟـﺘـﻌـﻄـﻴــﻞ اﺗ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ذﻧﺐ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻜﻨﺪري :ﻣﺎ ادري ﻟﻴﺶ ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت؟! ﻟﻜﻨﻬﺎ
اﺗﺴﻠﻘﺖ ﺳﻠﻖ وﻫ ــﺬه اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﺲ اﻟ ـﻨ ــﺎس
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺗـ ـﺒ ــﻮن ﺗ ــﺆﺟ ـﻠ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ؟!
ﺻﻮﺗﻮا وﺧﻠﺼﻮﻫﻢ.
ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ :ﻫﻨﺎك
ﺷﻜﻮى ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻌﻼج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ:
ﻣــﺎ وﺻﻠﻨﺎ اﻟـﻴــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼج
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ورﻓ ـ ـ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻰ
اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻗـ ــﺎل ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ :ﻫ ـﻨــﺎك 188
ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺎ رﻏـ ـ ــﻢ وﺟـ ــﻮد
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺗـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺾ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ ،واﻻن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك 37
ﻣﺸﺮوﻋﺎ.
وأﺿﺎف ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻞ
وﻧــﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺻﺮف اﻳﺠﺎرات

ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﺪﻻل ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﺜـ ــﺎت داﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﺬه
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ــﻰ ان اﻻدوﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة  21ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻫﻨﺎك  6ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﻋﺪ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ
اﻻدوﻳﺔ.
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗــﺎل اﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ:
أﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻪ اﻟﻴﻮم،
واﻋﺘﺒﺮه ارﻫﺎﺑﺎ ،اﻣﺎ ان ﺗﻮاﻓﻖ اﻻن
او اﻧﺖ ﺿﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ.
وﻗﺎل إن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﻨﻬﺎ
ﻃـ ـ ــﺮق ،وﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﺗ ـﻌ ــﺮف اﺳ ـﺒ ــﺎب
اﻟﺤﺼﻰ واﻻﻣــﻮال اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ
اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف :وﻧ ـﺠ ــﺪ أن اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي ﻓﻲ اﻟـ »ﺗﻮب ﺗﻦ« ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ،وﻗـﺒــﻞ اﻟــﺪﻓــﺎع ،ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﻨﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺘﺴﻤﺮ اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴﺮي ﻓﻲ دور ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻻت؟!
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ دوره ،ﺑﻞ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى،
وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﺪا اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﻼج
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣــﻦ اﻟﺼﺒﺢ وﻧـﺤــﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻛ ـ ــﺮوﺗ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﻫ ـﻨ ــﺎك
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ان ﻧﻌﻄﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ وﺗ ــﺮك اﻟـﻤـﻬــﺎﺗــﺮات،
واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺢ ﻣﻮﺟﻮد.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺛﻼث ﺟﻬﺎت
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻼﺣـﻈــﺎت ،وﻫـﻨــﺎك
»ﺑ ــﻼء« اﻣــﺎ ﻓــﻲ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
او وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،وﻟــﺪي رأي ﻓﻲ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻮل ﻟ ــﻲ وزارة
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ ﻛ ــﻢ ﺧــﺮﺟــﺖ ﻣﻦ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﻓﺪﻋﻮﻧﺎ
ﻧـ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮﻇــﻒ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
وﻻﺑﺪ أن ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ.
ورﺣﺐ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻟـ ــﺆي ﺣ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻟـﺨـﻄـﻴــﺐ

واﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ،وﻛــﺬﻟــﻚ رﺣﺒﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ.
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :أﻛﺪﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
وﺑﻨﺪ اﻷدوﻳﺔ.
وﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻖ ﺧ ـ ــﻮرﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻼ:
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزات ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﻓ ــﺮاﻧ ـﻜ ـﻔ ــﻮرت
ﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزت  700ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ــﻮرو،
واﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـ ــﺪرج ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺪول،
وﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺷ ـﺨــﺺ ادرج اﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
 1500ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻼج ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺎرج
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻻ ﻧﻨﺎﻗﺶ؟
ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﺼﺢ.
ﺑــﺪوره ﻗﺎل ﺑﺪر اﻟﻤﻼ :ﻳﻔﺘﺮض
ان ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ،إﻻ أﻧﻨﺎ
ﻧ ـﺠــﺪ ان اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮوﺿــﺔ
ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺨـﻠــﻂ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﺗﻢ ادﺧﺎل ﺣﺴﺎب
ﺑــﺎب اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻮﺟﺪت ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺻــﺎدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﻌـﻬــﺪ ،واﻧــﺎ
ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮع ﻗﻠﺖ ﺳﻮف اﺳﺘﺠﻮب
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﺴﺎب
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ ،وﺳ ـ ـ ـ ــﻮف اﻗ ـ ـ ـ ــﺪم اﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ
ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻟ ــﻦ اﻧـﺘـﻈــﺮ اﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
وﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﻀﺎء ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ:
ﻟــﻢ اﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻗ ــﺮاءة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻻ اﻟﻴﻮم،
واﺳﺘﻐﺮب ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻻ اﺣــﺪ ﻳﺬﻫﺐ
اﻻن ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ــﺎرج ،وﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﻳﺤﺪث ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺳﺪاد
ﻓﻮاﺗﻴﺮ وزﻳﺮ ﺻﺤﺔ ﺳﺎﺑﻖ ،وﻧﺮﻳﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻳﻦ راﺣﺖ ،وﻫﻨﺎك
ﺗـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺺ ﻟ ـ ــﻼدوﻳ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺴﺎب
اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ،وﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻌــﺮﻗــﻞ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ﻗﺎﺋﻼ :اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟ ـﺒ ــﺎب اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﻧــﺪﺧــﻞ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ــﻼﻓـ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ،

ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﺨﺮج ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﻓﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟـﻤــﻮﻳــﺰري،
ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮة ﺟﻨﺎن
ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ،ﺧ ــﺮﺟ ــﺖ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ﻣ ــﻦ ﻗــﺎﻋــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ.

ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ــﻰ ﺑ ـﻨ ــﺪ رﻓ ــﻊ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ،ﺻﻌﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ﻟـﻌــﺮض اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ،وﺧ ــﻼل ﻣــﺮور
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ،ﻋﻠﻖ
اﻟﺸﻄﻲ ﻗﺎﺋﻼ :ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ان
اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن
اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻤﺪان اﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ وﻻ ﻗﺮأ

اﻟﻮزراء ﻏﻀﺒﺎﻧﻴﻦ ...وﻳﻨﻬﻢ؟؟

ﻋﺎﺷﺖ
ﻋ ـﻘــﺐ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء وزﻳـ ـ ــﺮة اﻻﺳـ ـﻜ ــﺎن د .ﺟـﻨــﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﻜﻮى
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري وﻃﻠﺐ
رﻓ ــﻊ اﻟـﺤـﺼــﺎﻧــﺔ ،ﻋﻠﻘﺖ ﺻـﻔــﺎء اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻮزﻳﺮة ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﻋﺎﺷﺖ ،وﻫﻲ ﺗﺼﻔﻖ
ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺑﺤﺮارة ﻟﻠﻮزﻳﺮة.

ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
ﺿ ـ ــﺮب اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺜــﺎﻻ
ﺧ ــﻼل ﺣــﺪﻳـﺜــﻪ ﻋــﻦ ﻋ ــﺪم ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟـﺼـﻴــﺪﻟـﻴــﺎت واﻻﻟ ـﺘ ـﻔــﺎف ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﺈﻧ ـﺸ ــﺎء ﺻ ـﻴــﺪﻟ ـﻴــﺎت ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﻟــﺆﻟــﺆة
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ واﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ واﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ،
وﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ.

ﺧ ـ ــﻼل ﺑ ـﻨ ــﺪ اﻻﺳـ ـﺌـ ـﻠ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻖ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﻗﺎﺋﻼ :اﻟﻮزراء ﻏﻀﺒﺎﻧﻴﻦ ،وﻳﻨﻬﻢ؟ ﻟﻴﺴﺘﺪرك
ﺑﺎﻟﻘﻮل :اﺧﺘﺎر اﺟﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ان
وزﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد.

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻖ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻣﻦ
ﻣﻘﻌﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻳﺎ
ﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ورد اﻟﺪﻣﺨﻲ :ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟! ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ،وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﺎد
»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«! واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ،وﻋﻠﻖ
اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ :ﻫﻲ ﻫﻴﻪ.

ﻣﻐﺎرة ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ

ﻋﻠﻖ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﺎﻧﻪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻳﺔ وﺻ ــﻒ ﻋـﻠــﻲ اﻟــﺪﻗـﺒــﺎﺳــﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻤﻐﺎرة ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ وﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺎﻟﺞ.
وﻫﻮ ﺑﻴﻦ ﻧﺎرﻳﻦ ،وﻳﺮد ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ :ﺣﻤﺪان ﺷﻜﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ وﻻ ﻗﺮأ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ وﺑﺪر اﻟﻤﻼ

اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ

وﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻨﻔﺮدا واﻻ
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ان اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ
ﺗﻨﻔﺬ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ورد ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت ﺑ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣـ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮة ﻻ ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ ،وأﻧـ ـ ـ ــﺎ اﻳـ ــﺪت
ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ وﻋ ـ ــﺪم
اﻟ ـﺘــﺰام اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وﺛ ــﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻣﻦ.
وأﻛ ـ ــﺪ ﻋ ــﺪﻧ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ ان
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻠ ـﺘ ــﺰم ﺑ ـﻤــﻮﺿــﻮع
اﻟﻌﻬﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدات ﺑﻬﺬا
اﻟﺒﻨﺪ ،وﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺑــﺎب
وﻫ ــﺬه اﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻳ ــﺎم اﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻌﺪون واﺧــﺮﻳــﻦ ،وﺗــﻢ اﻟﻐﺎؤﻫﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺑﻮاب ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻬﺪت
ﺑﺄﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻨﺪ اﻟﻌﻬﺪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪه،
ﻟﻜﻨﻬﺎ زادﺗـ ــﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻣـﺼــﺮوﻓــﺎت
ﺣﺘﻤﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔ
وﻣـ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﺧـ ـ ــﺮى ﻏ ـﻴ ــﺮ ذﻟ ــﻚ،
وﻃﻠﺒﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻬﺪ.
وواﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺷﺮاء اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  2020/ 2019ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.7
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ
 50ﻋﻀﻮا وﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ  5اﻋﻀﺎء
ﻋـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت
ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد اﺿﺎﻓﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« ﺑﻤﺒﻠﻎ  53ﻣﻠﻴﻮن
و»اﻟﺼﺤﺔ«  319ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و«اﻟﻨﻔﻂ«
 900ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻻﺣﺘﺮاف،
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺤﺐ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻋــﻦ »ﻗــﻮة
اﻟﺸﺮﻃﺔ« ،وﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺷـﻬــﺮا ﻟــﺪراﺳــﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﻤــﺎدة ٢٩
ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺬاء
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪاوﻟــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﻗ ـ ــﺎل اﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ إن اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ــﺬي أﻣ ــﺎم
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻓ ـﻴــﻪ ﺗـﻐـﻠـﻴــﻆ ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت
واﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻟﺖ
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﻲ وﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻛﺤﺪ ادﻧــﻰ  ،100وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﻪ أﻣﺎم
اﻻﻃـﻌـﻤــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺳــﺪة ،واﻟ ـﻬ ــﺪف ﻣﻦ
اﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ اﻟـ ــﺮدع ،وأﻃ ـﻠــﺐ اﻋــﺎدﺗـﻬــﺎ
ً
اﻟﻰ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺣﺪا ادﻧﻰ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻟﻼﻃﻌﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ
ﻟـﻨـﺠـﻌــﻞ اﻏـ ــﻼق اﻟـﻤـﻨـﺸــﺄة ﺗـﻘــﺪﻳــﺮا
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎة ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻻ ﻳ ــﺮﺟ ــﻊ اﻻﻣ ــﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
اﻏﻼﻗﻬﺎ.
وﻗﺎل أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :ﺿﺎﻋﻔﻨﺎ
اﻟﺤﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ووﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـ ــﻰ  100أﻟـ ـ ــﻒ ،وﻟ ـﻜــﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧ ــﻰ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻧﺼﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ،
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﻳﻢ.
واﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن
ﺗـﻌــﺪﻳــﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻐــﺬاء واﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪاوﻟــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓــﻲ ﻣــﺪاوﻟـﺘــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣــﺎﻟــﻪ اﻟﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﻟﻤﻮﻳﺰري واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ واﻟﺴﻮﻳﻂ واﻟﻌﺘﻴﺒﻲ واﻟﺪﻣﺨﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ
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»اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ« إﻟﻰ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ

ً
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ دون ﺷﺮط ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹدارة
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

اﺟﺘﻴﺎز
اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺷﺮط ﻟﺼﺮف
»اﻟﺪﻋﻢ«
ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ودوﻧﻬﺎ

اﻷﻧﺼﺎري

ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن "اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗ ـ ـ ـ ــﺪم وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎق ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء رﻗﻢ
 614ﻟﺴﻨﺔ  ،2018اﻟـﻘــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﻘﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  68ﻟﺴﻨﺔ  ،2015ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ،
واﻟﻤﻘﺮر ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر "اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"
ﻟــ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻓﺈﻧﻪ "ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﺒﻊ إدارة اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻗـﻄــﺎع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ إدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ
ً
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻧﻘﻞ إدارة اﻻﺳﺘﺨﺪام ،اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓــﻲ ذات اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ ،إﻟ ــﻰ إدارة ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي".
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن "ﺛﻤﺔ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋ ــﺪة ﺟــﺮت
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﻮى اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار
اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮه ،ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﻨﻘﻞ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت" ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن
"اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺒ ــﺪء ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـﺴـﻜـﻴــﻦ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ
"ﺗ ــﻢ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ

أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ

إﻳﻤﺎن اﻷﻧﺼﺎري

اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﻹدارة".
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ أﺣ ـﻤ ــﺪ
اﻟﻤﻮﺳﻰ أﻛﺪ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" أﻧﻪ "ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـ ـﺨ ــﺺ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن
وزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺣﺐ
ﺑﻬﻢ إذا أرادوا ذﻟﻚ".

إﻧﻪ "ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
) (2018 /1439ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت
ﺻﺮف دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،إﻻ ﻟﻤﻦ ﻟﺪﻳﻪ
دورة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ،وأﺧــﺮى ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﺳﻨﺘﺎن ﻟﻤﻦ ﻫﻢ دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،أو
ﻣﺪة ﺧﺒﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
ﺗﻌﺎدل ﻣﺪة اﻟــﺪورات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ً
ﺳﻠﻔﺎ".
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻷﻧ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎري ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أن "اﻟﻤﺎدة
ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺮار وﺿﻌﺖ ﺷﺮﻃﺎ
ً
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪا ﻟـ ـﺼ ــﺮف اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻣﺎ دوﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ
ﺿﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دورة ﻣﺪﺗﻬﺎ

دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع آﺧــﺮ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻳﻤﺎن اﻻﻧﺼﺎري،

اﻟﻨﺠﺎر :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ دول »اﻟﺘﻌﺎون«
ﺳـﻨــﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟـﻤــﺆﻫــﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
وأﺧ ــﺮى ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﻟﻤﻦ دون
اﻟ ـﻤــﺆﻫــﻞ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺻــﺮف دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻬﻢ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﻘﺮار
اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﻣﺪة
اﻟﺪورات".
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﻫ ـ ـ ــﻼت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣــﺎ دون ذﻟ ــﻚ ،اﻟﺬﻳﻦ
ً
ﻳﺼﺮﻓﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ،أﻛ ـ ـ ــﺪت اﻷﻧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎري ،أن
"اﻟـﻘــﺮار اﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻗﺖ ﺻﺪوره ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ
ﻋــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻣـﺒـﻨـﻴــﺔ أن "أﺣ ـﻜــﺎم
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻞ إﻟﻰ أﺧﺮى ،أو ﺣﺘﻰ
ذات اﻟﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار ،ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻓﺘﺮة ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺘﻲ اﻟﻌﻤﻞ".
وﻟﻔﺘﺖ اﻻﻧﺼﺎري إﻟﻰ أن "اﻟﻘﺮار
ﺻـ ــﺪر ﻓ ــﻲ  15أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ً
وﺗﺤﺪد أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﻪ ،وروﻋﻲ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت
ﺗﻘﺎرب  6أﺷﻬﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
ﺗـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ"،
ً
ﻣﺆﻛﺪة أن "اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ودﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ".

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋ ـ ــﻼم ،أﺳ ـﻴــﻞ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ،
أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻣ ـﻨــﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﺗﺠﺪﻳﺪ
ً
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ دون ﺷﺮط
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وذﻟﻚ
ً
ً
ﺗﺴﻬﻴﻼ وﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎع
رﺳﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
وﺟــﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ،وﺗــﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ
ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أول ﻣــﺮة ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﺗـﺤـ ّـﺪ ﻣــﻦ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت
وﻗﻒ ﺻﺮف دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻷﻏﺮاض
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ،وﻳﺄﺗﻲ
ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣــﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
وﻗﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﺗـﺤــﺖ أي ﻇ ــﺮف ﻃﺎﻟﻤﺎ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﺑـ ــﺄﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺘــﻢ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻗﻌﻲ ،واﻟﻤﻨﺎدﻳﺐ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻹﺟ ــﺮاءات
إﺷﻌﺎر ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻷول ﻣ ـ ـ ــﺮة أو ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ أو إﻟ ـﻐ ــﺎء ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ إذن
اﻟﻌﻤﻞ.

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«» :اﻟﻤﺎء ﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« ﺷﻌﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﻳﻘﺎم اﻟﻴﻮم اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه
 ،2019ﺑﻌﻨﻮان "ﻟﻦ ﻧﺘﺮك أﺣﺪا ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ" ،ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن "اﻟﻤﺎء ﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
وﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي
إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻓﻲ 22

ﻣﺎرس ،وﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﻜﻮن
ﺣﺪﺛﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه.
وأﺿﺎف ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان ﺷﻌﺎر
ٔ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻴﺎه ﺣﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ
ٔ
ﻛــﺎن ،واﻳــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻤﻜﺎن اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﺎء ﺣﻖ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
دور ﺗﻮﻋﻮي وﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دور وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

واﻟﻤﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ٔ
وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه.
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،أﻓـ ـ ــﺎدت ﻣ ـﺼ ــﺎدر "اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء"
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺑﺄن اﻟ ــﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2017
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺮوع
إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

ً
اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ :إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

أﻋـﻠــﻦ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،م .أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ،
أن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟـﻤــﻮاﻛـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮر
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ واﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،أﻃﻠﻘﺖ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺟ ـﻨــﺎﺋــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺴﺘﻮر وأﺟﻬﺰة
اﻷﻧـ ـ ــﺪروﻳـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ـ ـ ــﺈدارة
ﺷﺆون اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻮﺣ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ،أن ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺴﺘﻮر
ا ﻟ ــﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻤــﺎء اﻟــﻮﻓ ـﻴــﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻦ وﻋ ـﻨ ــﺎوﻳ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺰاء ،ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ــﺎه إدارة ﺷـ ــﺆون

اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺰ ،ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ
إرﺷ ــﺎدات وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻷﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺣﺘﻮاﺋﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﺮ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ وﻣــﻮاﻗـﻌـﻬــﺎ واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وأﻣــﺎﻛـﻨـﻬــﺎ وﺻــﻮرﻫــﺎ
وﻧﺒﺬة ﻋﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أﺧﺒﺎر وإﻧﺠﺎزات إدارة ﺷﺆون
اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋــﺰ ،وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﻣﻌﻬﺎ.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻮﺣ ــﻲ أن ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﺸﺮه
ﻷﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت وﻋ ـﻨ ــﺎوﻳ ــﻦ
وأرﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺰاء ،وﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ـﻠــﻪ
اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺰاء،
ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ،google map
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺮه ﺳــﺮﻋــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ
إدارة ﺷﺆون اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ،ﺑﻮﺟﻮد

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﺧﻼل إﻃﻼق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰة ﻟـﻠـﺘـﻌــﺰﻳــﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺴﺦ واﻟﻠﺼﻖ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻜﻔﻦ
اﺧـﺘـﻴــﺎرﻳــﺎ ،ﻋﺒﺮ راﺑ ــﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ
إﺷﻌﺎرات اﻟﻌﻮاﺋﻞ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.

ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ  10ﻣﺼﺒﺎت
ﺗﻌﺒﺌﺔ إﻟﻰ  ،20ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧــﻪ ﺟــﺎر أﻳﻀﺎ إﻧﺸﺎء وإﻧـﺠــﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
رﻓﻊ ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ  4ﻣﺼﺒﺎت ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ
 ،16ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻟﻤﺰارع اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ.

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« :ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ذﻛــﺮ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻄﺖ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة
ﺧﻄﻮات ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺒﻨﺎء ،إﻧﻪ "ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ".
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ "ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺎدة  39ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ ،أو اﻟ ــﺪور اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ ،أو اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،أو
اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ،أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎن ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،أو اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،أو أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻨﺎء أﺧﺮى ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  5آﻻف
دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺠﺎوز  10آﻻف ،ﻣﻊ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ،
ً
وإﻳﻘﺎف ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻘﺎول ،وإﺑﻌﺎد اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﺑﻌﺎدا
ً
إدارﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺎدة  ،40اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ً
وﻳ ـﻐــﺮم  10دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟ ـﺨــﺎص ،و 100دﻳ ـﻨــﺎر ﻟﻠﺴﻜﻦ
اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ.

ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻠﺼﻖ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻦ ﻳﻔﻘﺪ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻳﺮاﺟﻊ
ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪه

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌ ــﻮﺳ ــﻲ ،إﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ
ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ
ً
ﻣﻠﺼﻘﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺴﻔﺮ
واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ أدﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑــﻪ
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻟــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" أﻣــﺲ ،اﺳﺘﻌﺮض
ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎﻻت واﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻣــﺮاﻋــﺎﺗ ـﻬــﺎ واﺗ ـﺒــﺎﻋ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ــﻮء ﻗ ــﺮار
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء ﻣﻠﺼﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟ ــﻮازات ﺳﻔﺮ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ

»اﻟﺰﻛﺎة« :اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟــﺰﻛــﺎة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ،
أن "اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ ﻳــﻮﻟــﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻛﺎن ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
ﺳـ ﱠـﺒــﺎﻗــﺎ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎز ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ
وﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ اﻹدارﻳﺔ آﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ
ﻧـﻘـﻠــﺔ ﻛ ـﺒــﺮى ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ أﻧﻈﻤﺘﻪ
وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــﻪ ،أن ﺑﻴﺖ اﻟــﺰﻛــﺎة ﻳﻤﺜﻞ
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻔﺨﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﻊ آﻟﻴﺎت
ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ،وﺗﻮﻃﻴﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ

ﺛ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻌ ــﻪ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ
ﺛﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت وأﻋ ـﻤ ــﺎل
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺖ.

ﻋـﻨــﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
وأوﺿــﺢ أﻧﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﺘﻜﻮن
اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ وﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ً
إﺛ ـﺒــﺎﺗــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻــﻼﺣـﻴــﺔ اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟــﻮاﻓــﺪ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد أو
اﻟـﺨــﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺟــﻮاز ﺳﻔﺮ
ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌــﻮﺳــﻲ ،إن ﻣ ـ ــﻦ ﻳﻔﻘﺪ
ﺑـﻄــﺎﻗـﺘــﻪ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺨــﺎرج ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ ﺳـ ـﻔ ــﺎرة اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠــﺪه
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻘــﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ

إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ أو اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ودﻋ ـ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌــﻮﺳــﻲ اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻣـ ــﻦ ﺻ ـﺤ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ً
وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻻﺳ ــﻢ ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ورﻗﻢ اﻟﺠﻮاز ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣــﻦ ﺻـﺤــﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت وﻫ ــﻲ ﻋـﻨــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻹﻳﺼﺎل ﻣﻦ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﺿـ ــﺎف أن ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻧـ ــﻮاع اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺎت
ﺳﺘﺼﺪر دون ﻣﻠﺼﻖ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻹﻗﺎﻣﺎت
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎدة ).(14

اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪل ﻓﺎﻗﺪ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـ ــﻦ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺧ ـﻄ ــﺄ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﺒ ــﻮﻋ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻻﺳﻢ أو رﻗﻢ اﻟﺠﻮاز أو اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻟﻜﻨﻪ أﻛ ــﺪ أن ﻣــﻦ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣﻠﺼﻖ إﻗــﺎﻣــﺔ
ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز
ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد.
وذﻛـ ــﺮ أن ﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﺠﺮة وﻳﺘﺴﻠﻢ اﻹﻳﺼﺎل ﻻ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج

»اﻷوﻗﺎف« و»اﻟﺮاﺳﺨﻮن« وﻗﻌﺘﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﻔﻴﺔ
وﻗﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف وﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ــﺮاﺳـ ـﺨ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻗﻔﻴﺔ "اﻟــﺮاﺳ ـﺨــﻮن" ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﻮﺟﻪ
رﻳـﻌـﻬــﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ـﻘــﺮآن واﻟـﻌـﻠــﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ودﻋ ـ ــﻢ وﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ــﺪﻋ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻋﻠﻮﻣﻪ.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﺎﻧــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻸوﻗــﺎف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ
ﻟﻴﻨﺎ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ،وﻋ ــﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ "اﻟــﺮاﺳ ـﺨــﻮن"
ر ﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة د .ﻳــﺎ ﺳــﺮ اﻟﻨﺸﻤﻲ،
وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة د .ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﺤﺒﺸﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أﻧﺲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ.
وﺣــﻮل أﻫــﻢ ﻣﺠﺎﻻت وﻗﻔﻴﺔ "اﻟﺮاﺳﺨﻮن"
ﻗﺎل اﻟﻨﺸﻤﻲ" :ﺗﻀﻢ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ  9ﻣﺠﺎﻻت :إﻋﺪاد
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﻴﻬﺔ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ إﺑﺪاﻋﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛ ــﺪ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺠﺎر ،أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺠﺎر ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،أﻣﺲ ،وﻓﺪا ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،واﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة ﻣﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻤﻬﻴﻨﻲ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎزﻧﻲ ،وﺑﺎﺣﺜﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺈدارة ﻣﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﺎﻳﺮ اﻟﺠﻌﺪ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻨـﺠــﺎر أن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن  44ﻟﺴﻨﺔ
 2007ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﻬﻢ
ﺑﺄي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وإﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت.
وأﻛﺪ أن اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،ﺣﻴﺚ أﺟﺎب ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻘﺎط ﻛﺎﻓﺔ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻓﺪ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﺸﺮح اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ،
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑـ"اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ﻳﺘﺠﺎوز
 2000ﻣﻮﻇﻒ.

ﻣﻬﺮﺟﺎن رﺑﻴﻊ اﻷﺣﻤﺪي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪﴽ
ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ رﻋ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ وﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز
ً
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻏــﺪا ﻣﻬﺮﺟﺎن
رﺑ ـﻴ ــﻊ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي اﻷول 2019
ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺰه اﻷﺣﻤﺪي ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،ﻗ ــﺎل
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮدري،
إن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﻳـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻷﺣـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪى »ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ـﺘ ــﻲ
أﺟ ـﻤ ــﻞ« ،اﻟ ــﺬي أﻃـﻠـﻘــﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻷﺣﻤﺪي ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم .2015
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﺮواﻓﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻓﻮاز اﻟﺨﺎﻟﺪ

ﻟﻠﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻜﻞ أﻓﺮادﻫﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﻜ ــﺎن واﺣـ ـ ــﺪ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻳ ــﻮم
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻳﻀﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻋ ـ ــﺮوض ﻓﻨﻴﺔ
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة ،وأﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات اﻟــﻮرﻗـﻴــﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻮﻳﺖ دراج 965
ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ.

»اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺑﺤﺜﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎون ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﺠﺎع ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﺮس ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ أﺧﻴﺮا.
وذﻛـ ــﺮ ﺷ ـﺠــﺎع أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺗ ـﻨ ــﺎول اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺧ ـﺒــﺮات
»اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ« وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟـ ــﺮاء ات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎل
ورود ﺑﻼﻏﺎت أو ﺣــﺪوث ﺣــﺎﻻت ﻃــﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻓﻖ ﻣﺎ
أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ) 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ(.

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ أﻧﺸﻄﺘﻪ
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳــﺖ ﻋـﺒـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ ،أن
اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
ﻣــﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻠﺠﺎن
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺎت
اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻣﻨﻬﺎ
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻧﻴﺒﺎل )ﺟﻴﻔﻮﻧﺖ(
وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﺎﻧﺪﻳﻐﺎن اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ،
ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﺪﻳﻪ ،ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪة،
واﻟـ ـ ـ ـ ــﺪﻓـ ـ ـ ـ ــﺎع ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎﻫ ــﺎ
ً
وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑــﺪء ا
ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻛ ــﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ أن اﻻﺗـﺤــﺎد
ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺲ ﻛــﻞ
إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ

اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺔ،
ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻨ ــﺎ أن ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟــﻮاﻓــﺪة ﻳﻔﺘﺢ أﺑــﻮاﺑــﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة ،ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺎوى ،ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
واﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ.

»اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ« ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻷﺳﻔﻠﺖ
ﺛـ ﱠـﻤــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ ﻋﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻤﺮور د .ﺑــﺪر اﻟﻤﻄﺮ ،اﻫﺘﻤﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ،ﺧ ــﻼل اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ اﻷﺧـﻴــﺮ،
ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن ﺟـ ــﻮدة اﻟ ـﻄــﺮق
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﺰز اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻻﺳﻔﻠﺘﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺸﻮارع ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
اﻟﺨﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
وﺷ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺟ ـ ــﻮدة وﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻘــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺤﺪوث اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮة أﺧــﺮى ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدي
اﻟﻄﺮق وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮد اﻟﺰﻻزل

اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ واﻟﻨﺸﻤﻲ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ،وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﻴﺮ
أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻤﺘﻊ ﻫﺎدف ﻣﺒﺘﻜﺮ ،وﻋﻘﺪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻤﺎع اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﻣ ـﺘــﻮن ﻋـﻠــﻢ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ ،وﻋ ـﻘــﺪ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات

واﻟ ـﻨ ــﺪوات واﻟ ـ ــﺪورات ﻓــﻲ أﺣـﻜــﺎم اﻟـﻌـﺒــﺎدات
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ،واﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﻳــﺔ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ وﻧـﺸــﺮ
وﺗــﺮﺟـﻤــﺔ ﻛﺘﺐ اﻟـﺘــﺮاث اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،وإﺻ ــﺪار
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ".

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
د .ﻋﻠﻲ ﺑــﻮﻣـﺠــﺪاد ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ
 400ﺑـ ــﺎ ﺣـ ــﺚ و ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ .وﺗ ــﻮﺟ ــﻪ
ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع ﺑ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ د .أورال
ﺑ ـﻴ ــﻮﻛ ــﻮزﺗ ــﻮرك ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻋـﻀــﻮ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
د .ﺣ ـ ـﺴـ ــﻦ ﻛـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل :إﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ــﻢ
ﻋ ــﺮض وﻧ ـﻘ ــﺎش أﺛ ــﺮ اﻟـ ــﺰﻻزل
ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺑ ــﺮاج واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻛ ــﻮد اﻟ ــﺰﻻزل
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ
ا ﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وأﺧﺬه ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
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اﻟﺠﺮاح :اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺤﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ

٧

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﻳﻠﺘﻘﻲ رﺋﻴﺲ وزراء ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ

ﻛﺮم ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻼح ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
رؤﻳﺔ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ آﻟﻴﻦ ﺷﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺖ
ﺷﺎرك ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﻛــﻮﺑــﺎ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺧـﻠــﻒ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳﻔﻴﺮا ﻣﺤﺎﻻ ﻟﺪﻳﻬﺎ،
وذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟــﺬي
أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل وﻟ ـ ــﻲ ﻋـﻬــﺪ

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ واﻟﻤﻌﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺤﺠﺮف

اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺑﺚ روح
اﻷﻟﻔﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ
ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻤﻌﺠﻞ

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ ،أﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء أﻣـ ــﺲ
اﻷول ،اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻓــﻼح ﻣﺒﺎرك
اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ﻟ ــﻸﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ رؤﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ »ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺰ ﻗ ـﻴ ــﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
وﻗ ــﺪ ﻧ ــﺎب ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻤ ــﻮه وزﻳ ــﺮ
ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻲ اﻟ ـﺠــﺮاح ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﻔﻞ،

ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ـ ــﺎم ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة.
وأﻟﻘﻰ اﻟﺠﺮاح ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ
أن »ﻗـﻴــﻢ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ اﻟﺤﻘﺔ ﺗﻌﺪ
أﺣــﺪ أﻫــﻢ أرﻛــﺎن ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻟ ـ ـ ــﺪورﻫ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺗﻌﻀﻴﺪ أواﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻋﻢ
ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺳﺒﺎب
اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺤﻴﺎة اﻵﻣﻨﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ آﻓـ ـ ــﺎت اﻟـﺘـﻌـﺼــﺐ
واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أﻳﺎ ﻛﺎن
ً
ﺷﻜﻠﻬﺎ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺗــﺄﺗــﻲ ﺗـﺤــﺖ رؤﻳ ــﺔ »ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗﻴﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻧﺘﻤﺎء

ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ﻟﺘﻀﻊ
اﻟﺠﻬﺪ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟ ـﺼــﺎدق ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣـﺒــﺎدئ ﺣﺐ
اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻦ واﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻء ﻟـ ــﻪ وﻣـ ـﺒ ــﺎدئ
اﻟ ـﺘ ـﺴــﺎﻣــﺢ ﺑ ـﻴــﻦ أﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎﻻ ﻟـﻤــﺎ ﺟﺒﻞ
ﻋـﻠـﻴــﻪ أﻫ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﻘــﺪم
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺳ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮوا أروع أو ﺟـ ـ ــﻪ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺂﺧﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻣـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ أن »ﺷ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺣـﻈــﻮا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﻓﺠﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ

ﻫ ـ ــﻮ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ ﺷ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻮﻃﻦ وﺑﻨﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء،
وﻃﺎﻟﻤﺎ ردد ﺳﻤﻮه أن أﻏﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺛﺮوة وأﻓﻀﻞ
ﻣﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻫﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺴﻮاﻋﺪﻫﻢ
ﻳ ــﺮﺳ ــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،ﻟ ــﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺪراﺗـ ـﻬ ــﻢ وﻣ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ
وﺻـ ـ ـﻘ ـ ــﻞ ﻣـ ــﻮاﻫ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﻢ وﺣ ـﺜ ـﻬ ــﻢ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺰود ﺑــﺎﻟـﻌـﻠــﻢ وﻣـﻨــﺎﻫــﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ
ووﻋ ـﻴ ــﺎ وﺗـﺤـﺼـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷﻓ ـﻜــﺎر
اﻟﻀﺎﻟﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤﺮف ،ﻣﻊ
دﻓﻌﻬﻢ ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء

اﻟﻔﺎﺋﺰون :اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ اﻹﺑﺪاع
أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻓﻼح
ﻣـ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ﻟ ــﻼﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ان ﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰا
ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ واﻻﺑ ـ ـ ــﺪاع ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ.
وﺣﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺼﺔ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮاﻋﺼﻲ ،واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ

اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ وأﺳﻤﺎء اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣــﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﺪ اﻟﻘﻌﻮد ،وﻋﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﺼﻞ اﻣـﻴــﺮ ﺷـﻴــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ،وﻋ ـﺜ ـﻤــﺎن اﻟـﺠـﻌـﻔــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺑﺪر ﺑﺎﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻋـ ـ ــﻦ ﻓـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻢ ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﺳـ ــﺎرة
اﻟﺼﺎﻟﺢ و ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻳ ـﻌ ـﻘــﻮب إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ

وزﻳﻨﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﻣﺎ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓـﺤـﺼـﻠــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ دﻻل
اﻟﻌﺠﻼن وأﻣﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ.
وﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻧ ــﺪى اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎرث اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاز وﺿ ـﺤــﻰ
اﻟﺮﺷﻴﺪي ،اﻣﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻳﻤﺎن اﻟﻨﺒﻬﺎن وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺒﺎرك
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺮ ،وﻋ ـﻄ ــﻮر
اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ،
وﻣـﺸــﺎري اﻟﺨﺒﻴﺰي اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺮﺳﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﻨﺎن اﻟﺮﻳﺤﺎن اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻘﺼﺔ.

»اﻹﻋﺎﻗﺔ«» :ﻣﻴﻜﻨﺔ« اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
ذوي اﻹ ﻋ ــﺎ ﻗ ــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
أﻧ ــﻮر اﻷﻧـ ـﺼ ــﺎري ﻋ ــﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟـﻘـﻄــﺎع،
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ا ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺳﺮﻋﺔ ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات وﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻷرﺷﻔﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﻛﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ» ،أﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﺪﻣﺞ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷـﺨــﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻗﺮﻧﺎﺋﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ،وﻓﻖ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة
ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ
ﻷداء دورﻫﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص«.
واﺳﺘﻌﺮض أﺑﺮز اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬﻛﺎء ،ودﻋﻢ اﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﻓﺼﻮل
اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ دﻋﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ
ﻟﻠﻄﻼب ﻣــﻦ ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ ﺑﺤﺼﺺ ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة

اﻟﺮوﺿﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ »اﻟﺜﻘﺔ«...
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،أو ﺑﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮزﻳﺮ.
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ذﻛ ــﺮ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋ ــﺎدل اﻟــﺪﻣـﺨــﻲ أﻧ ــﻪ ﺣ ــﺬر اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ﻣﻦ
ً
اﻟـﻨـﻴــﺮان اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ» ،وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻌــﻼ ﻓﻲ
ً
اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫـﻨــﺎك ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب ،ﻣﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ«.
اﺣﺘﺮاﻣﻲ
ِ
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺮف ﻣﻊ اﺳﺘﺠﻮاب
ً
»ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻪ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺘﺠﺎر« ،ﻣﺆﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﻨﻮاب :راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ ،وﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ود .ﻋﻮدة
اﻟﺮوﻳﻌﻲ ،وﻃﻼل اﻟﺠﻼل ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل ،وأﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ،وﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
وﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ،وﺳﻌﺪ اﻟﺨﻨﻔﻮر
وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري ،ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن.

اﻟﻨﻮاب ﻳﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ »إﺻﻼح...
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ أي ﺧﻠﻞ ،ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺎدة اﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﻄﺔ ،وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن »اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل« ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻣــﺎﻟــﻲ ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم وﻗ ــﺖ اﻟ ـﻀ ــﺮورة ﻓــﻲ إﺻــﻼﺣــﺎت
اﻟﻄﺮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ
إﻏﻼق اﻟﺤﺎرات  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﻒ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪت أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ،ﻛﺎﺷﻔﺔ
ﻋــﻦ رﻓــﻊ دﻋ ــﺎوى ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ؛
ً
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي اﻻﻋـﺘــﺬار ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻦ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻄﺮق ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﺎي ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ...
ﺳﺘﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺬي اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺎم .1973
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺣ ــﺪدت ﻣ ــﺎي ،ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ ،ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻓــﻲ  29ﻣــﺎرس
ً
اﻟﺠﺎري ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة  50اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل ،أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻪ »ﻻ
ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟــﻮراء« ،ﻟﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج
اﻟﺬي ﺗﻔﺎوﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد أدﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ .واﻵن ﻛﺘﺒﺖ
ً
ﻣــﺎي ﺧـﻄــﺎﺑــﺎ ﻟــﺪوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﻮﺳــﻚ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑـ ــﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ إﻟﻰ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ،اﻟــﺬي رﻓﻀﻪ اﻟﻨﻮاب ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ
ﻣﺘﻰ ُ
ﺳﻴﺠﺮى ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎرض ،إن ﻣﺎي ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻗﺼﻴﺮ
اﻷﻣﺪ ،ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻮل اﻻﺗﻔﺎق ،اﻟﺬي
رﻓﻀﻮه ﻣﺮﺗﻴﻦ ،واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ »اﻷوروﺑﻲ« ﺑﺪون اﺗﻔﺎق.
وﻳﻌﺎرض اﻟﻤﺆﻳﺪون ﻟـ »اﻟﺨﺮوج« ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،اﻟﺬي

ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ«.
وذﻛﺮ اﻷﻧﺼﺎري أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺻﺪرت اﻟﻘﺮارات
واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓــﻲ ﻓـﺼــﻮل اﻟـﺘـﻘــﻮﻳــﺔ وﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺴــﺎﻧــﺪة ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﺛﻤﺔ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن
دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

ً
ً
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎي ،ﺗﺄﺟﻴﻼ أﻃﻮل أﻣﺪا اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،إذ ﻳﺨﺸﻮن أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻗــﺎل »اﻷوروﺑ ــﻲ« ،إن أي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻟــﻰ  23ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻘﻂ،
أو أن ﻳﻤﺘﺪ »ﻓـﺘــﺮة أﻃــﻮل ﺑﻜﺜﻴﺮ« ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎي ﻗﺎﻟﺖ ،إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ّاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،ﺣﺬرت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ أن أي إرﺟﺎء
ﻟﻤﻮﻋﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« إﻟﻰ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻴﺤﻤﻞ »ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺷﺪﻳﺪة« ﻟﻼﺗﺤﺎد ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة داﺧﻠﻴﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ
ﺑﺮس ﻋﺸﻴﺔ ﻗﻤﺔ ﻟـ »اﻷوروﺑﻲ«.
وﻛــﺎن رﺋﻴﺲ »اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ« ﺟــﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ ﻗــﺎل ،إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ أي ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺧﻼل ﻗﻤﺘﻪ ﻫﺬا
ً
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
أﻣــﺎ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻷوروﺑـﻴـﻴــﻦ ﻣﻴﺸﺎل ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ ،ﻓـﺤــﺬر ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻣﻦ أن أي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ »ﺛﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ
واﻗﺘﺼﺎدي« ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻟـ.27

اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻧﺸﻘﺎق ﻓﻲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ...
واﻧﺸﻘﺎﻗﺎت .ووﺳﻂ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت داﺧﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،أﻋﻠﻦ ﻣﻨﺴﻖ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« ﻣﻌﺎذ ﺑﻮﺷﺎرب دﻋﻢ اﻟﺤﺰب ﻟـ »اﻟﺤﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ« ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق أوﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻟﺤﺮاك ﺿﺪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ووﺻﻔﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـ »اﻟﺤﻠﻢ«.
وﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،اﻧﻀﻢ ﺣﺰب »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ورﺟــﺎل أﻋﻤﺎل ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺰب ﺻﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎب إن »ﻗﻮى ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﺆون
اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«.
وﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻮى ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﻴﺶ وأﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮف
أﻣﺎم ﺧﻴﺎرات اﻟﺸﻌﺐ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ
إن »اﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﻫﺪاف ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﻨﺤﻲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ« ،ﻓﻲ أﻗــﻮى إﺷــﺎرة ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻴﺶ ﻳﻨﺄى
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ً
أﻓﻌﺎﻻ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ّ
ﻋﺒﺮ
وذﻛﺮ ﺻﺎﻟﺢ أن »ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺷﻬﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدق
اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻟﻠﻪ واﻟﻮﻃﻦ«.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ،أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ُرﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة أن
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺳﻴﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل دون أي
ﺻــﺮاع ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃ ــﺮاف» ،وأي ﺣﻠﻮل ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ«.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻬﻢ
ورﻗﻴﻪ«.

ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻌﺼﺐ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ أﻣ ـﻨ ــﺎء
اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺠ ــﻞ ،ﻛـﻠـﻤــﺔ
أﺷ ـ ــﺎد ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﺑ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺬي
أوﻻه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻓ ــﻼح ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟـﺤـﺠــﺮف
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺎدرة وﻃﻨﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ
ﺳــﺎﻣـﻴــﺔ ﺗ ـﻬــﺪف ﻟـﺒــﺚ روح اﻻﻟـﻔــﺔ
واﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ وﻧﺒﺬ
ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺠ ــﻞ» :ﺗـ ـﻘ ــﺪم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ  231ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 94
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻢ و74
ﻓــﻲ اﻟﻘﺼﺔ و 38ﻓــﻲ اﻟﺸﻌﺮ و25
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧـ ــﻪ »ﺗـ ــﻢ ﻓـ ــﺮز وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ وﺗـﺤـﻜـﻴــﻢ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﺗﺴﻢ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟــﺮواد ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻷدب واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻔﻦ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ«.

ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﺸــﺎرﻟــﺰ.
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻰ ﺧـ ـﻠ ــﻒ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ
اﻟ ـﻌــﺎم ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء آﻟﻴﻦ
ﺷــﺎﺳـﺘــﺎﻧـﻴــﺖ ،ﻣﻬﻨﺌﺎ وﻧــﺎﻗــﻼ
إﻟﻴﻪ ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.

»ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« :ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
● ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن
ﻋﻘﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﻧﺰاﻫﺔ( ورﺷﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ،ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
وزار ﺗ ــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻲ ،ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ« ﻟﻮﻟﻮة أﺳﻌﺪ،
واﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ
ﻛﻮب ،وﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ »ﻧ ــﺰاﻫ ــﺔ« ﺳﺎﻟﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ ،إن »اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟـﺘـﻀـﻤـﻴــﻦ ﻣ ـﻔــﺎﻫ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻨ ــﺰاﻫ ــﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ،وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈدراج
ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻬﺪف ﻣﻤﺎرﺳﺔ دور أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﻼب
ﺑــﺎﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وﻣ ـﻨ ــﻊ اﻟـﻔـﺴــﺎد
واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻟﻮﻟﻮة أﺳﻌﺪ أن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ وﺑﻨﺎء ﻣﻬﺎرات اﻷﻃﻔﺎل ،ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻋﺪم اﻧﺴﻴﺎﻗﻬﻢ وراء
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.

٨
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻟـ  ::.ªاﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري وﻋﺪد
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم »اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس«
دلبلا
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»اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻌﺘﻤﺪ  ٣ﻧﻤﺎذج ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات وﻧﻔﺼﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ وﻗﺖ أداء اﻻﻣﺘﺤﺎن«
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟﻰ  ٩آﻻف أﻳﻀﺎ.
أﻛﺪت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺳﻠﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﻟﺬا ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎد  ٣ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ،ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ وأﺿﺎﻓﺖ أن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .رواء اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أن أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس ،ﺧﻼل وﻗﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻫﻲ اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺮب ﺑﻌﺾ ،وﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ
ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ووزارة
واﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻗﺖ أداء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.
وذﻛﺮت أن ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﻦ ﻓﻲ »اﻟﻘﺪرات« ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ...وإﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ﻇﻞ أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن أﻫﻢ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎن  ١٣أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ،واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻗﺮاﺑﺔ  ٩آﻻف ﻃﺎﻟﺐ،
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ
اﻟﺘﻲ رﺻﺪﻧﺎﻫﺎ
ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ
أﺿﻌﺎف
اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

● ﻣ ــﺎ أﺑـ ـ ــﺮز اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ؟
 أﺑــﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪاﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ،ﺧــﻼل وﻗــﺖ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات،
ﻫﻮ اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ
اﺧـﺘـﻨــﺎﻗــﺎت ﻣ ــﺮورﻳ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺪث ﻋﻠﻰ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﺣ ــﺎوﻟـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ووﺟﺪﻧﺎ
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎوﻧـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺮا ،وﻟ ـﻜ ــﻦ
ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ اﻻﺧ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻧـﺘــﺞ ﻋﻨﻪ
أن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟﻢ
ﻳـﻘــﺪﻣــﻮا اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎ آﺧـ ــﺮ،
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر ،وﻫﻮ أﻋﺪاد
ً
اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒـﻴــﻦ ،ﻧـﻈــﺮا ﻷﻋ ــﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وأن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺖ ،وﻟﻜﻦ
ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
ﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺪاد ،وﻫ ـ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻟﻰ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﻮال اﻟﻌﺎم دون
رﺑﻄﻪ ﺑﻴﻮم وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ.

»ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« :ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق
اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻛ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ،أن ﻫـﻨــﺎك
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌــﻮﺑــﺎت ﻳﺌﻦ
ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ز ﻣــﺎم
اﻷﻣﻮر ﻃﻮال  4ﺳﻨﻮات ،و»ﻟﻤﺴﻨﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﺮ واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع
اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق«.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮر
ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت »إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻳــﻮم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ،
وأﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺎت
ﺗ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻓ ـﻬ ـﻨ ــﺎك ﻣـ ــﻦ ﻳ ـﺘــﺮﻗــﻰ
ﺧﻼل  4أﺷﻬﺮ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﻗﻰ
ﺑـﻌــﺪ  13ﻋــﺎﻣــﺎ« .وﺷ ــﺪد اﻟـﺤـﻤــﻮد،

ﺧـ ــﻼل ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻘــﺪﺗــﻪ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻇﻬﺮ أﻣــﺲ،
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دﻋﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻬﻤﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ
»ﻛﻮﺗﺔ« ،ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
وواﺿ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ أﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
وﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺺ ﻣـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع
اﻹﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ واﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ــﻲ،
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل »ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪأت ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت
ﺗـﺒـﺘــﺪع أﻣـ ــﻮرا ﻣــﻦ ﺗـﻠـﻘــﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ووﺿـﻌــﺖ اﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ،
ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﺿ ـﺤــﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣــﻊ أﺣﻘﻴﺘﻬﻢ،
وﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،أﺳﻮة ﺑﺒﺎﻗﻲ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا
ً
ﻳﻌﺪ ﻣﺰﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ«.

● ﺣﺪﺛﻴﻨﺎ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺮﻛﺰ.
 اﻟـ ــﺪور ﻳـﻨـﻘـﺴــﻢ إﻟ ــﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦرﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻦ ،اﻷول إﻋ ـ ــﺪاد اﺧـﺘـﺒــﺎر
اﻟـ ـﻘ ــﺪرات ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
دﺧـ ــﻮل ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
ﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺲ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
● ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ؟
 ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎراتﺗﻘﺪم ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم )اﻟﻠﻐﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ،
واﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء،
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت( ،ﻋﺪا اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻘﺪم ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺪﻳﺪة
● ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ؟
 ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ أي ﻓ ـﻜــﺮةﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرات ،وﻟ ـﻜــﻦ
ﻫ ـﻨــﺎك ﻧـﻴــﺔ ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ آﻟ ـﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻣــﻦ

ﺣـﻴــﺚ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ وﺳــﺎﻋــﺎت
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات ،وﻫـ ـﻨ ــﺎك
ﺧ ـﻄــﺔ ﻟـﺘـﺤــﻮﻳـﻠــﻪ ﻣ ــﻦ ﻳ ـ ــﺪوي إﻟــﻰ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟ ـﻘ ــﺎدم ﻋـﻠــﻰ ﻋﻴﻨﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وإن ﻻﻗﺖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺴﻮف
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
● ﻫــﻞ ﺗــﻢ رﺻــﺪ ﺣــﺎﻻت ﻟﻠﻐﺶ
ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرات؟
 إن ﻣـ ــﻦ أوﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰاﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ـ ـ ــﻮدة ﺳ ـﻠــﻢ
اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ ،ﻓـﻤــﻦ
أﺟـ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺗ ــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد  3ﻧ ـﻤــﺎذج
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ،وﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋ ــﻦ ﻧـ ـﻤ ــﺎذج اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟـﺠــﺎﻟـﺴـﻴــﻦ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗــﺮب ﺑﻌﺾ ،وﺗــﻢ ﻓﺼﻞ
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻗﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
وﻛــﺬﻟــﻚ إﺧـﻀــﺎع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ،وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺶ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
رﺻﺪﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ أﺿ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎف اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻤﻘﺒﻞ  4ﻣﺎﻳﻮ
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻔﺘﻮح ﺣﺘﻰ
 31اﻟﺠﺎري

ﻋﺪد
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻷول ﺑﻠﻎ 13
أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺮاﺑﺔ
 9آﻻف

● ﺣﺪﺛﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات؟
 ﺟـﻤـﻴــﻊ أﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎراتﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ وﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ،وﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺧﺎرج ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ،
واﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟـﻘـﻴــﺎس ووزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﻞ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـ ــﻮزارة ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪ
ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﻫـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ وﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣــﻊ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«.
● ﻣﺎ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻃﻠﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ؟
 اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻻﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔأﻛﺜﺮ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺗﻄﻠﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ
اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
● وﻣــﺎذا ﻋــﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻷﻳﻠﺘﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ
واﻟﻘﻴﺎس؟
 اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔﻟـ ــﻼﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ

اﻷﻳﺘﻠﺲ واﻟﺘﻮﻓﻞ ،وﻧﺤﻦ ﻧﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﻌﺎون
● ﻫــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك ﺗــﻮاﺻــﻞ وﺗ ـﻌــﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟
 ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ واﻃ ـ ــﻼع ﺑﻴﻦاﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ واﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣﺎ
وﺻـ ـﻠ ــﺖ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل،
وﻟﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻀــﻊ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات ،وﻟـﻴــﺲ
ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﺗ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
وﺿــﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ
ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻋﺘﻤﺎد
اﺧـﺘـﺒــﺎر اﻟـﻠـﻐــﺔ اﻻﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ،
ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻧ ـﺠ ــﺪ ﻫ ـﻨ ــﺎك اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻳ ــﺄﺗ ــﻮن ﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻻﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ اﻟ ــﺬي
ﻗﺪﻣﻮه ﻟﺪﻳﻨﺎ.
● ﻣﺎ دور اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـ »اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎس« ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر؟
 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرات ﻟـﻠـﻔـﺼــﻞا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪرا ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻻول ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺪد
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﻦ  13اﻟـ ـ ـ ــﻒ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ،

ﻃﻠﺒﺔ  ٣٠ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ »«GUST

اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ :اﻟﺰﻳﺎرات ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻮم واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ) (GUSTﻳــﻮﻣــﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  30ﻣﺪرﺳﺔ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧــﻞ اﻟـﺤــﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻋـﻤـﻴــﺪة ﺷ ــﺆون اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ د .رﻏــﺪ
اﻟـﻜــﺎﻇـﻤــﻲ إن اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ داﺋ ـﻤــﺎ ﺗــﻮﻟــﻲ ﻫــﺬه
اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرات اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ،ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـﺘـﻴــﺢ
ﻟ ـﻬــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﺴ ــﺎرﻫ ــﻢ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ» :ﻛﻤﺎ وﻓﺮت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﻞ ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﻢ ،وﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻮل
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓـﻜــﺮة أوﺿ ــﺢ ﻋــﻦ ﻣﺪى
ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ،

اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ

واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،واﻟﺨﺒﺮات
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺮورﻫﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
وﺑﺪأ اﻟﻄﻠﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .وﻟﻴﺪ ﺑﻮﺣﻤﺮا ،ود .رﻏﺪ
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ،ﺛﻢ ﻗﺪم ﻋﺮض ﻗﺼﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
وأﺗﻴﺤﺖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻧـﺸــﺎﻃــﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة أﻋــﺪﻫــﺎ ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮض ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ وورﺷﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺨﻂ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻮا ﻫﺪاﻳﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ،وﺗﻤﺖ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻣﻌﺮض »ﻗﺒﻮل
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻳﺮﺷﺪ ﻃﻼب »اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ«
أﻛــﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أن ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣﻦ
ً
ﻫﻨﺎ ﻧﺒﺪأ« اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إرﺷﺎد وﺗﻮﻋﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺄﻫﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل
دراﺳﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ .ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح د .ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ٢٠١٩ -٢٠١٨أﻣــﺲ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
د .ﺑﺪر اﻟﻌﻤﺮ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد أﻧﻔﺎل اﻟﻌﺠﻴﺎن ،أن
اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﻮﻋﻴﺔ وإرﺷﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﻢ ،وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ.

رأي ﻃﻼﺑﻲ

اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻧـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ﻣــﻦ ﺟ ــﺮاء ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻠــﻮث اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
وﻫﻮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻠﻮث ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻫﻮ
اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ً
واﻟ ـﺘ ـﻠ ــﻮث اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪث ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ،ﻟﻪ أﻧﻮاع ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ،وﺗﻠﻮث
اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت ،وﺗ ـﻠــﻮث اﻟ ـﻤ ــﺎء ،وﺗ ـﻠــﻮث اﻟ ـﺘــﺮﺑــﺔ ،وﺗــﻮﺿــﺢ اﻷرﻗ ــﺎم
ً
ً
أن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑـﻠــﺪا ﻣـﺴــﺆوﻻ ﻋــﻦ  ٧٠ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ.
ً
وﻳﺤﺪث اﻟﺘﻠﻮث أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدة
اﻷﻣ ـﻄــﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ،وﺧ ــﺮق ﻃﺒﻘﺔ اﻷوزون ،ﻛـﻤــﺎ ﻳ ــﺆدي إﻟــﻰ
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ،
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﺤﻴﺎﺗﻨﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻠﻮﺛﻬﺎ
وﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺎس ﻛﺮم
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑـﻘـﻬــﻮة وﻣ ــﺄﻛ ــﻮﻻت ﺧـﻔـﻴـﻔــﺔ ،ﺛﻢ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ زﻳ ـ ــﺎرة ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﻲ ،وﻗ ـ ـﺴ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن
واﻟـ ـﻤ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻰ ،واﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻳـ ــﻮﻫـ ــﺎت اﻹذاﻋ ـ ـ ــﺔ
واﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ،وﺻــﺎﻟــﺔ اﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح وﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ
إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،وﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ،وﻣﺮﻛﺰ
ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻋﺪ ،وﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ،
وﺣ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﻋ ـﻠــﻰ أﺟ ــﻮﺑ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎراﺗ ـﻬــﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟــﺪراﺳــﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.

واﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻛ ــﺎن ﻋــﺪدﻫــﻢ
ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـ  9آﻻف ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ،وﻫ ـﻨــﺎك
ﺗﻮﻗﻊ ان ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  9اﻻف ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ
ً
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ ،وﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻫـﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟــﻮﺟــﻮد ﺟـﻬــﺎز ﻓﻨﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
واﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ إدارة
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻴ ــﻮم .وﺧــﻼل
ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﺪأﻧﺎ
ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟـﻘــﺎدم،
وﻧ ـﺠ ــﺪ ان ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ
ﻣﺘﻌﺎون ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺮي اﻻﺧﺘﺒﺎر دون
ﻋﺮاﻗﻴﻞ او ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺬﻛﺮ.
● ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ؟
 ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ  4ﻣــﺎﻳــﻮاﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وذﻟـ ــﻚ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣــﻮﻗــﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ kuweb.
 ،ku.edu.kw/coemواﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣـﻔـﺘــﻮح ﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ  31ﻣ ــﺎرس،
ﻓ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺄﺧــﺮﻳــﻦ واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮا
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺮة
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ وﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 1
إﻟﻰ  3أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻷﻧﺼﺎري :اﻟﻤﻠﺼﻖ
ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
د .ﺣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻷ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎري،
أن ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺼــﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ
وﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﻸﺑ ـﺤــﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ واﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﺮض
ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻷﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﺎث وﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل
اﻵراء واﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ،
وﻹﺑﺮاز اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودور
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻷﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎث اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ 2019 /2018
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر د .اﻷﻧﺼﺎري،
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ.

٩
» «AGSIWﻳﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻴﻒ
دلبلا
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ﺳﻌﻴﺪ ﻟـ دلبلا» :.ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن« ﺗﻀﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ...وﻻ ﺿﺮورة ﻟـ »ﻧﺎﺗﻮ« ﻋﺮﺑﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ رﻫﺎن ﻋﻠﻰ
ﻏﻮز ﻟـ دلبلا :.ﺗﻄﻮﻳﺮ
ً
اﻟﺴﻼم ...واﺳﺘﺪارة اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﺎ ﻻ ﺗﻬﺪد واﺷﻨﻄﻦ

ﺷﺮﺑﻞ ﺑﺮﻛﺎت

ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻬﺪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ  ،AGSIWاﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻴﻞ وﺻﻮل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد وﺳﻂ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺪور اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" اﻟﺘﻘﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻓﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ
ﺳﻌﻴﺪ ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻏﺮﻳﻐﻮري ﻏﻮز اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﺮﺿﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ًاﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ـ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻠﻔﻲ إﻳﺮان وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم.

اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻜﻮ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ أزﻣﺔ
ﻗﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن
ً
ﻳﺼﻤﺪ ﻃﻮﻳﻼ

ﻏﻮز

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺷﻬﺪت ﺟﻮﻻت
اﺳﺘﻄﻼع
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼم

ﺳﻌﻴﺪ

ﺟﺎءت ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻌﻬﺪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ » «AGSIWإﻟ ــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋﺸﻴﺔ وﺻ ــﻮل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ زﻳـ ــﺎرة ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻟﻠﺤﻮار
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻟﺘﻄﺮح
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﻧﻄﻼق
ورﺷــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺮ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أﺟـ ـ ــﺮى أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
» ،«AGSIWﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎءات وﻧﺪوات واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،
ﺗ ــﺮﻛ ــﺰت ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ -اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ،
واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  -اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﻋﺒﺮ
ﺻﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺛﻐﺮات ﺗﻌﺘﺮﻳﻬﺎ،
وﺗـﻤـﺘـﻴــﻦ رواﺑ ـﻄ ـﻬ ــﺎ ،واﻟـ ـﻌ ــﻮدة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـ ــﺪوام إﻟــﻰ
أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺼﻠﺐ :ﺗﻌﺎون ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
واﻟـﺘـﻘــﻰ أﻋـﻀــﺎء وﻓــﺪ » «AGSIWاﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،وﺣ ـﻀــﺮوا ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺘﻤﻌﻮا ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ.
أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ زاروا ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ر ﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﻌــﻼ ﻗــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻘــﺮ ،وﺷ ــﺎرﻛ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻧ ــﺪوة
ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳـﻌــﻮد اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ،
وﻗﺎﺑﻠﻮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ،اﻟ ــﺬي أﺳ ــﺲ ﻋــﺎم
 ،2015ﻋـﻘــﺪ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة » «AGSIWاﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻟـﺴـﻨــﻮي ﺑﺤﻀﻮر أﻋـﻀــﺎﺋــﻪ ،وﻫــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺟﻴﺪا،
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إدوارد
ﻏﻨﻴﻢ ،واﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ورﺟ ــﻞ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﺮاﻧﻚ واﻳﺰﻧﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺬي
ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻴــﻦ إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ
ﻣﺒﺎرك ﺧﻼل أﺣﺪاث ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠١١ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﺎرﺳﻴﻞ
وﻫـﺒــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرة أوﻟ ــﻰ ﻟــﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،واﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻟﻜﺎﺗﺐ
واﻟﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم«
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻨـﻌــﻢ ﺳـﻌـﻴــﺪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺸــﺮﻓــﻲ واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ،واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ »ﺑﻮش ﺳﻜﻮل« ﻏﺮﻳﻐﻮري ﻏﻮز.
واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﻢ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻔﺮي ،وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ،وﻧﺒﻴﻞ
ﺣﺒﺎﻳﺐ وﺑﺮﻧﺎرد ﻫﻴﻜﻞ وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،واﺑﺘﺴﺎم
اﻟﻜﺘﺒﻲ ،واﻟﺴﻔﻴﺮ ﺗــﻮﻣــﺎس ﺑﻴﻜﺮﻧﻎ وﺟــﺮوج
ﺳﺎﻟﻢ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎرﺿﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻰ.

»رواﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ«
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدة ﻳ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
» ««AGSIWاﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻦ ﺳ ـﻨــﻮﻳ ـﻴــﻦ،
اﻷول ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻳﻠﺘﺌﻢ ﻋﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﻘﺪ
ﻣــﺪاورة ﻓﻲ إﺣــﺪى دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﺖ.
وﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن اﻟ ـ ــﺪور ﻫــﺬا
اﻟ ـﻌــﺎم ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻗ ــﺎل ﻏــﺮﻳـﻐــﻮري
ﻏــﻮز ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة«» :وﺟــﻮدﻧــﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻪ
ﻣﻌﻨﻰ ﺧــﺎص ،ﻟﻘﺪ أردﻧــﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻫﻨﺎ،

اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻏﻮز

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻓﺪ  AGSIWﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح
ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن رواﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪا أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،وﻫﺪﻓﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﺴﻮر ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻘﺪﻧﺎ أﻧﻪ أﻣﺮ ﺧﺎص أن ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ...ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺻﻮت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﻤﻮع
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪول أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون«.

اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﻬﺎ وﻓﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣ ــﻮل اﻟ ـ ــﺪور اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻟﺘﺒﺎﺳﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺄداء اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻧﻔﺴﻪ.
ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻰ ،ﻳ ـﻘ ــﻮل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌــﻢ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻟـ
»اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن ﺧـﻄــﺎب اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ وﺑﻌﺾ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻲ
ّ
ً
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ »ﻛﻨﺎ واﺿﺤﻴﻦ وﺻﺮﻳﺤﻴﻦ ﺟﺪا
ﺧﻼل ﻟﻘﺎءاﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﺑﺤﺜﻨﺎ
ﻣﻌﻬﻢ دور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وﻛﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﺟﺪا
ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻀﻴﻔﻴﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
رﺳﻢ اﻟﺴﻔﺮاء واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺻـ ــﻮرة واﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻗــﻒ ﻓ ــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﻟ ـﻠــﺮؤﻳــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻟﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﻟــﻮ ﺟـﻬــﺔ ﻧﻈﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

إﻳﺮان وﺣﺪود اﻟﻀﻐﻂ
إﻳــﺮان اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷول ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء
ﺟﻮﻟﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﻟﺒﻨﺎن .ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،ﻳﻘﻮل د .ﻏــﻮز» :ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن إﻳ ــﺮان ﺳﺘﻜﻮن ﻓــﻲ أﻋﻠﻰ
أﺟﻨﺪة اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ إدارة
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪا وﺗﺮﻳﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ
واﺣﺪة ﺿﺪﻫﺎ«.
ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك ﻣـﻄــﺎﻟــﺐ أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺪدة ﻣﻦ

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
إﻳﺮان ﻟﻜﻨﻪ
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا
ﻷن ﻳﺴﻤﻊ أن
ً
ﻫﻨﺎك ﺣﺪودا ﻟﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن

ﻣﻬﻤﺔ AGSIW
ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﺎم  ،،2015وﻫﻮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺑﺤﺎث وﺗﺤﺎﻟﻴﻞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻮل اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﱢ
َ َ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺘ ْﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠ
ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ّ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .وﻳﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
واﻷﻣﻦ وﺻﻮ
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
وﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻮ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ّ
اﻟﺒﻨﺎء
ﺎء
واﻟﻤﻨﺸﻮرات واﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﻨ
ّ
وإﻋﻼم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ّ
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
اﻟﺠﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻌﻴﺪ

ً
ﻓﻌﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ْ
ﻫــﺬا اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻻردن وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺮت ﻣﻨﺎورات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ
ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﻟــﺬﻟــﻚ اﻟ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﻬﻮم واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ واﺷﻨﻄﻦ«.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺨﺼﻮص إﻳﺮان؟ ﻳﻠﻔﺖ ﻏﻮز إﻟﻰ أن »ﻣﻦ
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم أﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺟﻮﻟﺔ
ً
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ اﻷﻗﺮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﻟﻰ إﻳﺮان
وﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أن ﺗـﺘـﻌــﺎﻳــﺶ ﻣـﻌـﻬــﺎ ﻛ ـﺠــﺎر .وﻋﻠﻰ
ً
ً
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻳﺪرﻛﻮن إدراﻛﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ً
أن إﻳﺮان ﻫﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻗﺴﻢ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن إﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ،وﻗﺴﻢ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
واﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺤﺎور ﻣﻌﻪ ،واﻋﺘﻘﺪ أن
ً
ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ«.
ً
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻏﻮز ﻟﻴﺲ أﻣﺮا
ً
ً
ﺷﺎذا ﺑﻞ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر داﺧﻞ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻠﺺ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣ ــﻦ رﻳ ـﻜ ــﺲ ﺗ ـﻴ ـﻠــﺮﺳــﻮن وﺟ ـﻴ ــﻢ ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ
واﺗﺠﺎﻫﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺞ أﺣﺎدي.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻘﻮل د .ﺳﻌﻴﺪ ،إن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺳﻴﺜﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ
ً
ﻃـﻬــﺮان ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا
ً
ﻟﺴﻤﺎع أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪودا ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن«.
وإذا ﻣﺎ أﺿﻴﻔﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺪو أن آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺤﺰب اﻟﻠﻪ وﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﻳﻈﻬﺮ أن واﺷﻨﻄﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻗﺎدرﺗﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎورة ،وأن اﻟﻤﻠﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺆرة ﺗﻮﺗﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪ إدارة اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻹﻋــﻼن ﻃــﺎل اﻧﺘﻈﺎره ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻼم
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ً
»ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن« ،وﻗﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻮﻋﺪا ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ  9أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑ ـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣــﻦ ﺷـﺒــﻪ اﻟ ـﻤــﺆﻛــﺪ ﻓ ــﻮز زﻋ ـﻴــﻢ »ﻟـﻴـﻜــﻮد«
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻌﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ
ﺳﺘﻠﺘﺰم واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ .ﻳﻘﻮل د .ﺳﻌﻴﺪ
ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺷﻬﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﻮﻻت
اﺳﺘﻄﻼع أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﻳﺘﺎﺑﻊ أن وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﺴﺘﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ورد ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ
ً
ﺗﻘﺘﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﻻ ﺛﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ آﺧﺮ ﺑﻠﺪ ﻳﻄﺒﻊ
ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ« اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ً
اﻟﺬي ﺟﺪدت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻪ أﺧﻴﺮا ،ﻓﺈن »ﺻﻔﻘﺔ
اﻟ ـﻘــﺮن« ﺳﺘﻜﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﺣــﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

أزﻣﺔ ﻗﻄﺮ

اﺳﺘﺪارة إﻟﻰ اﻟﺸﺮق ...وﻟﻜﻦ

ﻓــﻲ رد ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال إﻟــﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ
»اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻜﻮ« اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻳﺠﻴﺐ د .ﻏﻮز
ً
ً
»:ﻃــﻮﻳــﻼ ﺟــﺪا« ،وﻳﻀﻴﻒ» :ﻗﻄﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺣــﺪ أﻋﻠﻰ
ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎم
إﺟﺮاءات اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ«.
وﻳﻌﻘﺐ د .ﺳﻌﻴﺪ» :ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﺴﻜﺮي
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣــﺔ ﻟﻴﺴﺖ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ أﺟﻨﺪة ﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ«.
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫــﺬا أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﻛــﺬﻟــﻚ أﻧ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗ ـﻘ ـ ّـﺪر ﻣ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﺤـﻠــﻪ .ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ً
ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣـﺜــﺎﻻ
ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺪرة دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟـﺴـﻴــﺮ ﺑـﺨـﻄــﻮات ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ورﺑﻤﺎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮﻓﺎن
ﺑﻀﺮورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،وﻗﺪ
ﻧﺠﺤﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎوب
اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻣﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.

ً
»ﻻ ﻧﺎﺗﻮ ﻋﺮﺑﻴﺎ«

وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﻻ ﺗـ ـ ـ ــﺰال واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺪد
دﻋﻮﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟ ــﺪول اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف ﺑـ ـ »اﻟـﻨــﺎﺗــﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺒﺮودة ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺘﺮح ،اﻟﺬي ﺗﻠﻔﻪ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ.
وﻳـ ـﻘ ــﻮل د .ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ» :ﻣـ ــﻦ وﺟ ـﻬ ــﺔ ﻧ ـﻈ ــﺮي ﻫــﺬا
ً
اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﻟـﻴــﺲ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺎ ﻷﻧ ــﻪ ﻣــﻮﺟــﻮد

»ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«

ً
ﻫﻞ ﻳﻤﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻬﻬﺎ ﺷﺮﻗﺎ ﺷﻄﺮ اﻟﺼﻴﻦ؟
ً
ﻳﺠﻴﺐ ﻏــﻮز ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟــﺎزﻣــﺎ» :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ« ،وﻳﺸﺮح :
»ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺪﻫﺎ ،دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ
ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻫﺬا
ً
ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا إﻧﻪ اﺗﺠﺎه ﻋﻤﺮه ﺳﻨﻮات«.
ﻫﻞ ﻳﻬﺪد ذﻟﻚ أﻣﻴﺮﻛﺎ؟ وﻫﻞ ﺗﻬﺪد ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ واﺷﻨﻄﻦ؟
ً
ﻳﻘﻮل ﻏﻮز» :ﻟﻴﺲ ﻓﻌﻼ ،اﻫﺘﻤﺎم واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻟ ـﻤــﺪاوﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻴﺲ
ً
ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاده إذ ﺑ ـ ــﺪأت ﺗـﻜـﺘـﻔــﻲ ذاﺗ ـﻴ ــﺎ
وﺗﺼﺪر اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن
أﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻴﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﺄﻣﻦ ﻫــﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
أﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ«.
ﻳﻌﻘﺐ د .ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺴﺆال» :ﻣﻦ ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد
ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ؟ ﻟﻴﺠﻴﺐ» :إﻧـﻬــﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
اﻟ ـﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﺻ ــﺮاﻋ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻔــﻮذ،
إﻧ ـﻬــﺎ ﺑـﻜــﻞ ﺑـﺴــﺎﻃــﺔ ﺷ ـﻌــﻮر واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﺑ ــﺄن ﻣـﻴــﺰان
ً
اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺲ ﻋــﺎدﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ،واﻟﺼﻴﻦ ﺗﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ،واﻷﻣﺮ
ﻣ ـﺘ ــﺮوك ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔــﺎوض ،وﻛ ـﻜ ــﻞ ﺷـ ــﻲء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﺗــﺄﺧــﺬ ﻛــﻞ ﺷــﻲء وﻋﻠﻴﻚ أن
ﺗﻔﺎوض وﺗﺴﺎوم«.

» «2035رﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ّﻋﻦ ﺧﻄﺔ  2035ﻟـ »اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة«
ﻳ ـﺘ ـﻔــﻖ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ وﻏ ـ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ أن اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻟﻴﺲ
ً
ً
ً
ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻄﺔ 2030
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺧﻄﺔ  2030ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺮﻳﺎض ﺗﺸﻜﻮان ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ ،واﻟ ـﻬــﺪف واﺣ ــﺪ ﻫــﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫﺬه
اﻟﺪول ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻴﺎرات إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻌﻲ
ﺑ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎح ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ﻟ ـﺘ ـﻔــﺎدي
اﺿﻄﺮاﺑﺎت أو اﻧﻬﻴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻳـ ـﻘ ــﻮل د .ﻏـ ـ ــﻮز ،إن ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻗ ــﺪ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬــﺎ أﻛـﺜــﺮ
ً
ﺗــﺄﺛــﺮا ﺑ ــﺎﻷوﺿ ــﺎع ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق وإﻳـ ــﺮان وﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻳﻀﻴﻒ» :إﻧﻪ رﻫﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم«.

»ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻴﻒ«

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ

ﻏﺮﻳﻐﻮري ﻏﻮز

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﻜﻴﻔﻬﺎ
ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ وﻓﺪ ﻣﻌﻬﺪ
» «AGSIWاﻟــﺬي اﺧﺘﺘﻢ زﻳــﺎرﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎن
ً
ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﺮودة ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎوف
واﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣـﺴــﺎر اﻧ ـﺤــﺪاري ﺣــﺎد أو اﻧـﻘــﻼب دراﻣــﺎﺗـﻴـﻜــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ
ﺷﻚ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎون وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﺘﻤﺎزج ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف.

زوايا ورؤى
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«جمعة الدم»...
في نيوزيلندا!

ستيفن بيفر*

ُ
قضية القرم لن ت َحل لسنوات
يمثل استيالء روسيا على القرم وضمها،
ً ً
بالنسبة إلى الغرب ،تحديا كبيرا لنظام أوروبا
وأعرافها اللذين أرستهما وثيقة هلسنكي
الختامية عام  ،1975لذلك على الواليات
المتحدة وأوروبا أن تستمرا في سياسة عدم
االعتراف بضم القرم غير المشروع.
وســم الثامن عشر من مــارس الذكرى الخامسة
ّ
لضم روسيا القرم بطريقة غير مشروعة ،مما شكل
عملية االسـتـيــاء على أكـبــر قــدر مــن األراض ــي في
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ففي حين يشغل الصراع المعتمل في الدونباس
عناوين األخبار ،من الممكن رؤية مسار إلى الحل
ً
ه ـنــاك ،لـكــن الــوضــع أكـثــر تـعـقـيــدا فــي ال ـقــرم ،التي
ستبقى موضع خالف بين كييف وموسكو والغرب
ً
وروسيا لسنوات إن لم نقل عقودا.
في شهر فبراير عــام  ،2014بعد أيــام قليلة من
انتهاء ثورة الميدان وهروب فيكتور يانوكوفيتش
م ــن ك ـي ـيــف ،ب ــدأ "رج ـ ــال خ ـضــر ص ـغ ــار" (مصطلح
صاغه األوكــرانـيــون) باالستيالء على منشآت في
شبه جزيرة القرم ،ومن الواضح أن الرجال الخضر
ً
الصغار كانوا جنودا محترفين من طريقة سلوكهم،
ً
فضال عن أنهم حملوا أسلحة روسية وارتدوا زي
ً
قتال روسيا ،إال أنهم لم يضعوا أي شعار أو إشارة
تحدد هويتهم .أنكر بوتين بادئ األمر أنهم كانوا
ً
ً
جنودا روسا ،غير أنه عاد في أبريل من تلك السنة
وأكد ذلك.
في مستهل شهر مــارس ،كــان الجيش الروسي
قــد سيطر على ال ـقــرم ،ثــم اقـتــرحــت سلطات القرم
إجــراء استفتاء ُعقد في السادس عشر من مارس،
ولكن اتضح أنه خدعة غير مشروعة وذلك ألن هذا
ً
ً
االستفتاء ُيعتبر مخالفا للقانون األوكراني ،فضال

خليل علي حيدر
عــن ذلــك قـ ّـدم للمصوتين خـيــاريــن :االنـضـمــام إلى
روسيا أو العودة إلى دستور القرم لعام  1992الذي
ً
ً
يمنح شبه الجزيرة استقالال ذاتيا أكبر عن كييف،
لــذلــك لــم يستطع َمــن يفضل مــن سـكــان الـقــرم بقاء
ً
شبه الجزيرة جزءا من أوكرانيا بموجب االتفاقات
ً
الدستورية الحالية سبيال إلى التعبير عن رأيه.
ال عجب في أن يؤدي االستفتاء إلى نتيجة على
ُ
ال ـط ــراز الـســوفـيــاتــي :ص ـ ّـوت  ،%97حـسـبـمــا زع ــم،
لــانـضـمــام إل ــى روس ـيــا مــع إق ـبــال عـلــى صـنــاديــق
ً
االقتراع بلغ  ،%83ولو كان هذا استفتاء حقيقيا
ُ
ً
وأجري بطريقة نزيهة ألظهر على األرجح أن عددا
ً
كبيرا من المصوتين في القرم يفضلون االنضمام
إلى روسيا ،إذ ينتمي نحو  %60منهم إلى اإلثنية
الروسية وكان كثيرون منهم سيستخلصون على
األرجح أن وضعهم االقتصادي سيكون أفضل لو
ً
أصبحوا جزءا من روسيا.
ُ
ً
لكنه لم يكن استفتاء نزيها ،بل أجري في أماكن
اقتراع خضعت لحراسة مسلحة من دون أي مراقبة
دولية عالية المصداقية ،ومــع إفــادة الصحافيين
الــروس أنــه ُسمح لهم بالتصويت ،وبعد شهرين
كـشــف عـضــو ف ــي مـجـلــس ح ـقــوق اإلن ـس ــان الـتــابــع
لـبــوتـيــن فــي زل ــة ل ـســان أن اإلق ـب ــال عـلــى صـنــاديــق
ً
االق ـت ــراع بـلــغ  %30تـقــريـبــا مــع تـصــويــت نصفهم
فحسب لالنضمام إلى روسيا.
ّ
ّ
تضيع موسكو أي وقــت ،فقد وقــع
رغــم ذلــك لــم
المسؤولون في القرم وروسيا "معاهدة انضمام"
ب ـعــد يــوم ـيــن ف ــي ال ـثــامــن ع ـشــر م ــن م ـ ــارس ،وبـعــد
خطاب ناري من بوتين ،انتهى التصديق على هذه
الـمـعــاهــدة الـتــي حملت خـتــم الجمعية االتـحــاديــة
ومجلس االتحاد في روسيا في الحادي والعشرين
من مارس.

محاوالت التبرير
ّ انتهكت موسكو بخطواتها هــذه االتـفــاق الذي
ُوقع بين موسكو ودول ما بعد الحقبة السوفياتية

ف ــي ع ــام  ،1991وال ـ ــذي ن ــص ع ـلــى احـ ـت ــرام ح ــدود
ّ
الجمهوريات القائمة آنــذاك .كذلك شكلت أعمالها
ً
هــذه خرقا اللتزاماتها باحترام سيادة أوكرانيا،
ووحدة أراضيها ،واستقاللها التي تعهدت روسيا
بها في مذكرة بودابست للضمانات األمنية بشأن
أوكرانيا ومعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين
أوكرانيا وروسيا لعام .1997
في أواخر شهر مارس عام  ،2014اضطرت روسيا
إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار في
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ّ
يعبر ،من بين
مسائل عدة ،عن دعمه لسالمة األراضي األوكرانية
ً
(صوتت  13دولة إيجابا فيما امتنعت واحدة عن
ال ـت ـصــويــت) .لـكــن روس ـي ــا تـعـجــز ع ــن ال ـل ـجــوء إلــى
حق النقض لوقف قرار في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وقــد ُمــرر قــرار مماثل بتأييد  100دولــة
ً
مقابل  ،11مؤكدا دعم سالمة األراضــي األوكرانية
ً
ً
ومعتبرا استفتاء القرم باطال.
سعى المسؤولون الروس إلى تبرير االستفتاء
معتبرين إيــاه خـطــوة تتيح لسكان الـقــرم تحديد
مصيرهم بأنفسهم ،ولكن ُ
صعب على الكرملين دعم
ً
حجة مماثلة نظرا إلى تاريخ الحربين الدمويتين
ال ـل ـت ـيــن شـنـتـهـمــا روس ـي ــا ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـقــرن
الماضي ومطلع العقد األول من األلفية الجديدة
بغية منع الشيشان من ممارسة حق تقرير المصير
هذا.
عالوة على ذلك ،أثارت السيطرة العسكرية على
القرم موجة من االنتقادات ،لكن التوصل إلى تسوية
ُ
ً
في الدونباس اعتبر مسألة أكثر إلحاحا من حل
ً
وضــع ال ـقــرم ،وه ــذا طبيعي نـظــرا إلــى أن نحو 13
ً
ُ
ألفا ماتوا ومليونين هجروا بسبب القتال الدائر
ف ــي ش ــرق أوك ــران ـي ــا .وي ـب ــدو أن مــوسـكــو ت ــرى في
الـصــراع المعتمل أداة مفيدة للضغط على كييف
وإلهائها ،وذلك بهدف وضع العراقيل أمام إنجازها
اإلصالحات المؤسساتية الداخلية والحؤول دون
ّ
تعمق الروابط بين أوكرانيا وأوروبا.
ال شك أن حل مشكلة الدونباس لن تكون مهمة

ً
سهلة ،كذلك لن تتخلى موسكو طوعا عن القرم،
إذ يؤكد الروس حقهم التاريخي في شبه الجزيرة
ه ــذه ،فـقــد ضـمــت كــاثــريــن العظيمة ال ـقــرم فــي عــام
 1783بعد حرب بين روسيا والسلطنة العثمانية،
ً
ُ
ويعتبر االحتفاظ بالقرم مسألة مهمة جدا بالنسبة
إل ــى بــوت ـيــن ،الـ ــذي ال يـسـتـطـيــع أن ي ـقــدم للشعب
ال ــروس ــي ال ـيــوم أي رؤي ــة حقيقية غـيــر االقـتـصــاد
َ
المتباطئ ،لذلك يلعب بورقتي القومية وروسيا
الدولة العظمى ،حيث حقق بوتين زيادة كبيرة في
ً
شعبيته (علما أن الجزء األكبر منها تبدد اليوم)
م ــن ج ــراء اسـتـيــائــه ال ـســريــع عـلــى شـبــه الـجــزيــرة
ً
الخالي نسبيا من إراقــة الــدمــاء ،وعــاوة على ذلك
ّ
يشكل ضم القرم وسيلة تتيح لروسيا االستمرار
في خالف متواصل على الحدود مع أوكرانيا يظن
الكرملين على األرجــح أنــه قد يثني أعضاء حلف
ً
شمال األطلسي عن االقتراب كثيرا من هذه الدولة.
ت ـف ـت ـقــر ك ـي ـيــف الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـن ـف ــوذ ال ـس ـيــاســي،
ً
واالقـتـصــادي ،والعسكري لتستعيد الـقــرم عـنــوة.
ً
لذلك تبقى الوسيلة األكثر احتماال أن تعمل أوكرانيا
على النهوض باقتصادها ،ومحاربة الفساد بقوة،
وجذب فيض من االستثمارات األجنبية ،وتحقيق
قدراتها االقتصادية بالكامل ،ومــن ثم تــرك شعب
الـقــرم ،الــذي لم يختبر أي ازده ــار اقتصادي كبير
بـعــد انـضـمــامــه إل ــى روس ـي ــا ،ليستنتج أن فرصه
االقتصادية ستكون أفضل إذا عاد إلى أوكرانيا.
بالنسبة إلى الغرب ،يمثل استيالء روسيا على
ً
ً
القرم وضمها تحديا كبيرا لنظام أوروبا وأعرافها
ا لـلــذ يــن أرستهما وثيقة هلسنكي الختامية عام
 ،1975لــذلــك عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وأوروبـ ــا أن
تـسـتـمــرا ف ــي سـيــاســة ع ــدم االعـ ـت ــراف بـضــم الـقــرم
ً
غـيــر ال ـم ـشــروع ،كــذلــك ينبغي لهما الـمـضــي قــدمــا
في العقوبات التي فرضتاها على روسيا بسبب
القرم لتؤكدا على األقل أن عمليات االستيالء على
األراضـ ــي ه ــذه ال مـكــان لـهــا فــي أوروبـ ــا فــي الـقــرن
الحادي والعشرين.
* «معهد بروكينغز»

روجر نورييغا*

كيف نساعد الفنزويليين في إطاحة
مادورو؟
ّ
ً
ولد انهيار شبكة الكهرباء الفنزويلية هذا الشهر صراعا على الطاقة
الكهربائية بسبب حاكم مستبد يحمي تجار المخدرات ،نيكوالس
مادورو ،وجعل  30مليون نسمة يناضلون في سبيل الحصول على
الطعام والماء.
يـبــرز انقطاع الكهرباء هــذا حجم األزم ــة اإلنسانية الفنزويلية
ً
ّ
والخطر الذي يشكله مادورو على االستقرار اإلقليمي ،فضال عن شعبه
الخاص ،ونتيجة لذلك تحتاج الواليات المتحدة إلى خطة عمل أكثر
ً
تشددا لإلطاحة به.
منذ شهر يناير عمل فريق ترامب لألمن القومي على حشد الدعم
الغربي وراء خوان غوايدو ،الرئيس االنتقالي الشرعي الذي انتخبته
الجمعية الوطنية الديمقراطية ،كذلك فرضت وزارة الخزانة األميركية
العقوبات على عشرات من أعــوان مــادورو وأوقفت الدفعات المالية
األميركية مقابل النفط الفنزويلي ،وقــد جــاء توجيه التهم لطارق
العصامي ،رجل مــادورو األول الــذي تجمعه روابــط بحزب الله ،في
 8مارس لتعزز استراتيجية التعامل بشدة مع مادورو التي يتبعها
ترامب.
رغم ذلك لم يتزحزح مادورو من منصبه ،وساهمت كوبا ،وروسيا،
والصين في مساعدته على الصمود ،كذلك رفض القادة العسكريون
أمر غوايدو باإلطاحة بمادورو مقابل حصولهم على عفو ،قد تدوم
حالة الجمود هذه ألشهر مع بقاء البنى التحتية األساسية في غرفة
اإلنعاش .يعتمد الفنزويليون على توربينات الكهرباء المائية في
سد غوري البعيد للحصول على نحو  %80من كهربائهم ،أما الباقي
فيأتي من محطات الطاقة الحرارية حول المدن الكبرى.
فــي  7م ــارس ،أدى حــريــق شــب ق ــرب خـطــوط النقل الممتدة من
منشأة غــوري إلــى تعطل القواطع الكهربائية ،مما أغــرق األمــة في
الظالم ،وتسبب المديرون المتهورون ،الذين حاولوا إعادة تشغيل
النظام ،بالمزيد من الضرر الدائم في الشبكة المتداعية ،ونتيجة لذلك
يعيش الفنزويليون اليوم بنصف الطاقة التي يحتاجون إليها من
نظام مترنح.
ً
ب ــات الـشـعــب بــأســره م ـه ــددا ،فـخــال عمليات انـقـطــاع الكهرباء
المتكررة تواجه المستشفيات المعاناة الكبرى ،كذلك ال يمكن تزويد
مولدات الطاقة ،وشاحنات إيصال الغذاء ،والسيارات بالوقود من دون
ً
المضخات الكهربائية ،وال ُيضخ أيضا ماء الشرب في خطوط اإلمداد
أو إلى أعلى األبنية المرتفعة ،وهكذا ،بعدما باتت كراكاس اليوم األزمة
ً
األكثر خطورة في العالم ،قد تصبح قريبا الجحيم على األرض بالنسبة
إلى ثالثة ماليين هم عدد قاطنيها.
ُ
سيضطر النظام المفلس كحل على األمد القصير إلى العثور على
التمويل والوقود بغية تعزيز اإلنتاج في محطات الطاقة الحرارية
ً
التي تعمل راهنا بأقل من  %10من قدرتها ،أما إصالح نظام اإلمداد
ً
والتوزيع الذي ينقل الطاقة من غوري ،فيتطلب مقدارا أكبر من المال،
والوقت ،والكفاءة الهندسية.
ّ
ولكن حتى قبل عملية انقطاع الكهرباء الكبيرة هذه ،ولدت سياسات
مادورو الكارثية عدم االستقرار والجوع في فنزويال ،مما دفع بماليين
الالجئين إلى الهرب إلى الدول المجاورة ،وكلما طال بقاء مادورو في
السلطة ازداد تدفق الالجئين .ينبغي لواشنطن أن تتبنى استراتيجية
ً
أكثر إلحاحا ،مدركة الحاجة إلى إرغام مادورو على التخلي عن السلطة.
ً
استبعد غوايدو استخدام القوة ،وخصوصا بعدما رفضت أمم
أميركية التينية أساسية ،بدعم ضمني من دبلوماسيين أميركيين،
أي تدخل أجنبي ،ولكن من المؤكد أن من حق الفنزويليين أنفسهم
حمل السالح إلنهاء حالة البؤس والموت التي سببها حكم استبدادي
ماركسي مجرم .يجب أن يدعو غوايدو الجنود والمواطنين إلى الدفاع
عن أنفسهم وأن يؤمن لهم السبل إلى ذلــك ،ويشمل ذلك االستعانة
ً
بالقوات المسلحة ،علما أن معظم عناصرها ال يدعمون مــادورو،
ولكن على غوايدو الكف عن محاولة استمالة قادة مادورو وإقناعهم
باإلطاحة به ،فهؤالء الجنراالت الذين يحمون تجارة المخدرات قلما
يأبهون بفعل الصواب .على العكس يجب أن يبحث عن ضباط نزيهين
ً
ً
بدءا بالجنراالت المتقاعدين المحترمين الذين قد يتواصلون شخصيا
مع مسؤولين عسكريين برتبة نقيب ،أو رائــد ،أو مــازم يتمتعون
بصيت حسن بغية تشكيل مجموعة من القادة الجدد تقود بدورها
القوات المسلحة من الجنود والمواطنين بهدف اإلطاحة بالحاكم
المستبد وإنقاذ األرواح.
تستطيع الــوال ًيــات المتحدة المساعدة ،حيث يسمح الدستور
الفنزويلي صراحة بالمهمات العسكرية األجنبية ،ويمنح هذا البند
شرعية قانونية لقوة تتألف من جنود ومواطنين فنزويليين وجنود
أجانب تساهم في حفظ السالم ،أما القوات األميركية فتستطيع ،من
دون التورط في حملة ّ
مطولة ،االنتشار في المناطق التي يحررها
الفنزويليون بغية اعتقال قادة النظام الذين وجهت إليهم المحاكم
ً
األميركية تهما عدة .وبإمكان المدعين العامين االضطالع بدورهم
بتوجيهم التهم ضــدهــم أو نشرها ،وال شــك أن المكافآت الكبيرة
ّ
ستصعب عليهم االختباء .عالوة على ذلك بإصدار األمر لوزارة الخزانة
بتحرير أم ــوال فنزويال المجمدة بغية استخدامها لدعم النضال
المسلح ،يستطيع ترامب أن ينسب لنفسه الفضل في المساهمة في
تحرير فنزويال ،ولكن سيكون على الشعب الفنزويلي نفسه تحمل
العبء األكبر ودفع الثمن.
* «نيويورك بوست»

إلى أين ستقود العالم هذه السلسلة اإلرهابية الدموية المروعة في
العالم اإلسالمي أو أوروبا أو أقصى العالم في نيوزيلندا ،التي عشنا
ً
مؤخرا أبشع حلقاتها في مساجدها ،في أثناء أداء صالة الجمعة،
حيث تعرض المصلون من المسلمين في مسجدين هناك للقتل
الجماعي باألسلحة الرشاشة ،وعن سابق تخطيط وإصرار وترصد؟!
كيف يتحد العقالء ومعتدلو العالم ومسالموه فــي وجــه هذه
الوحشية التي تتوالى فصولها في الشرق والغرب ،باسم الدفاع عن
اإلسالم والمسلمين تارة ،أو االنتقام منهم ومن المهاجرين المسلمين
إلى أوروبا وأستراليا وغيرها تارة أخرى؟
ً
مثل هذا االتحاد والتقارب في اعتقادي مستبعد جدا ،وستكون
الظروف لألسف لمصلحة اإلرهــاب ربما لسنوات قادمة ،فالمسلم
البريء المسالم الذي يصلي الجمعة ربما يكون في مقدمة ضحايا
اإلرهــاب في أوروبــا وأستراليا وفي أي مكان ،بل عايشنا لألسف
جــرائــم إرهــاب ـيــة ،طائفية وغـيــر طــائـفـيــة ،فــي مـســاجــد و"جـمـعــات"
وكـنــائــس بـلــدان الـعــالــم اإلس ــام ــي ،فــي ال ـعــراق والمملكة العربية
السعودية والكويت وغيرها ،أكثر من أي مكان آخر في الغرب ،في
الجماعات المسحلة والتنظيمات اإلرهابية الجهادية التي تهدد
الغرب مرة ،تهددنا مرتين وربما عشر مرات.
جريمة نيوزيلندا قد تثأر لها جماعة داعشية في كنائس أوروبا
وأستراليا ،وربما تختار مصر أو العراق أو غيرهما إن تراخى حبل
األمن ،فهذه الجماعات فيما يبدو ،تؤمن أن األقربين أولى باإلرهاب.
نستطيع أن نفعل الكثير في مجال تقوية الروابط وحماية غير
المسلمين وتعزيز األمــن للجميع ،وفــي زرع التسامح ومكافحة
التعصب ،لكننا ال نملك إال القليل في مجال منع اإلرهاب واجتثاثه،
بعد أن ترسخت خالياه ،وتشعبت روابطه بمصالح مختلفة ،وتقدمت
وسائل االتصال والتواصل ،وتيسر االنتقال وسبل خــداع أجهزة
األمن ،وكذلك بعد انتشار ثقافة الحقد والكراهية ألسباب وبحجج
مختلفة في العديد من الدول.
هذا فيما يزداد ضعف الضحايا وتقل حيلتهم وتضيق بهم السبل
في أوطانهم ،ويزداد الفقر والبؤس ،وتفشل خطط التنمية ،وال يجد
ً
ً
المهاجر إال بقايا أثاث أو متعلقات تقطر فقرا وبؤسا يبيعها بأي
سعر كي يهرب من جحيم الوطن.
وهكذا تتزايد أعــداد المهاجرين ممن حرموا عطف الوطن األم
لتستقبلهم ألوان الكراهية والمخاطر ،في هذه المهاجر واألوطان
الجديدة.
ليس هــذا أفـضــل األوق ــات لــدراســة ظــاهــرة اإلره ــاب ومتاعبها،
ّ
فجريمة نيوزيلندا من البشاعة والــا إنسانية ما يكاد يشل فينا
قدرة التفكير في مخرج من هذا العنف الذي بات يضرب الجميع عبر
القارات ،وال ينبغي ألي محلل أن يبررها بجرائم "داعش" و"القاعدة"
وغيرهما ،ولم يعد من المعقول االستمرار في االنتقام من األبرياء
المدنيين أو المصلين في دور العبادة ،وفي تصفية أية حسابات
دينية أو سياسية.
غير أننا ال نزال نالحظ لألسف في العديد من الحوادث اإلرهابية
في بعض الــدول استمرار وجــود الفجوات األمنية غير المتوقعة،
وتــراخ في األجهزة وعــدم االستمرار في مراقبة تحرك اإلرهابيين
المحتملين مــن ذوي ال ـســوابــق ،وكــذلــك فــي قــوانـيــن ش ــراء وحمل
األسلحة التي ال يمكن تصور استعمالها في الحياة المدنية!
وفي بلداننا ال نزال نفاجأ بثغرات في مراقبة التحركات المالية
المريبة التي تستغل العمل الخيري ،ونرى بعض الجماعات التي ال
ترى في مخالفة حقوق اإلنسان ،وفي التسلط وفيما يمهد للتوجهات
المتشددة ما يستحق التنديد.
ورغــم أننا ال نكف عن التصريح بــأن اإلره ــاب "ظــاهــرة عالمية"
وأنه "خطر يهدد الجميع" ،إال أن المجتمع الدولي برمته ال ينظر إلى
ً
مشكلة اإلرهاب لألسف من زاوية واحدة ،وال يزال الخالف واضحا
في تحديد وتعريف اإلرهاب ،كما أن العديد من الدول ال تكترث بأمن
بعض الدول المجاورة وغير المجاورة اهتمامها باألمن في بالدها،
هــذا إن لم تقدم بعض التسهيالت للمتشددين وحتى الجماعات
ُ
ً
أحيانا كما تتهم.
إن اإلره ــاب والقتل والتفجير ضد المسلمين وغير المسلمين
لــن يتوقف عند جريمة نـيــوزيـلــدا ،وه ــذه العملية على بشاعتها
وتفاصيلها المخيفة الدامية ،سرعان ما تتضاءل لسوء الحظ ،أمام
ً
جرائم أخرى قادمة ،نتمنى جميعا أال تقع.

نورييل روبيني*

فهم تحول بنك االحتياطي الفدرالي
إذا ظل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي
األميركي قويا هذا
العام ،فقد تتبعه
بعض الزيادة في نمو
األجور ومعدالت
تضخم األسعار ،وقد
يرتفع معدل التضخم
األساسي عن المستوى
المستهدف في النصف
الثاني من العام.

حروب ترامب
التجارية
وتباطؤ النمو
في أوروبا
والصين
واليابان
واألسواق
الناشئة أثارت
مخاوف
بشأن النمو
في الواليات
المتحدة

فــاجــأ بـنــك االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي األس ــواق
مؤخرا بتغيير كبير وغير متوقع في سياسته النقدية.
عـنــدمــا اجـتـمـعــت الـلـجـنــة ال ـفــدرال ـيــة لـلـســوق الـمـفـتــوحــة
( )FOMCفي ديسمبر  ،2018قررت رفع أسعار الفائدة لبنك
االحتياطي الفدرالي إلــى  2.25و 2.5في المئة ،وأشــارت
إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى  3في المئة و 3.25في
المئة ،قبل أن يتوقف ،كما أكــدت استمرار فك ميزانيتها
العمومية لسندات الخزينة واألوراق المالية المدعومة
بالرهن العقاري إلى أجل غير مسمى ،بما يصل إلى 50
مليار دوالر شهريا.
لكن بعد ستة أسابيع فقط ،في اجتماع اللجنة الفدرالية
ل ـل ـســوق ال ـم ـف ـتــوحــة ف ــي أواخـ ـ ــر ش ـهــر ي ـنــايــر أش ـ ــار بنك
االحتياطي الفدرالي إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في
المستقبل المنظور ،ويتراجع عن فك ميزانيته العمومية
في وقت ما هذا العام.
ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـعــوامــل ال ـتــي دف ـعــت االحـتـيــاطــي
الفدرالي لتغيير موقفه:
ً
أوال وقبل كل شيء ،كان يشعر صناع السياسة بقلق
كبير إزاء التشديد الحاد في الظروف المالية بعد اجتماع
اللجنة الـفــدرالـيــة للسوق المفتوحة فــي شهر ديسمبر،
والذي سارع في هزيمة أسواق األسهم العالمية التي بدأت
في أكتوبر  ،2018وقد زادت هذه المخاوف بسبب ارتفاع
قيمة الــدوالر األميركي واحتمال اإلغــاق الفعلي لبعض
أس ــواق االئـتـمــان ،ال سيما تلك الخاصة بــالـقــروض ذات
العائد المرتفع والقروض المرفوعة.
ً
ثانيا ،في النصف األخير من عام  ،2018توقف التضخم
األساسي األميركي بشكل غير متوقع عن االرتفاع نحو
ه ــدف االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ال ـبــالــغ  2ف ــي ال ـم ـئــة ،وب ــدأ
باالنخفاض حيث بلغ  1.8في المئة .مع ضعف توقعات
ُ
التضخم أجبر بنك االحتياطي الفدرالي على إعادة النظر
في خطته لرفع أسعار الفائدة ،والتي كانت تستند إلى
االعتقاد بأن تراجع معدالت البطالة الهيكلي من شأنه أن
يدفع التضخم إلى ما فوق  2في المئة.
ً
ثالثا ،أثــارت الحروب التجارية التي قام بها الرئيس
األميركي دونالد ترامب وتباطؤ النمو في أوروبا والصين
واليابان واألسواق الناشئة مخاوف بشأن توقعات النمو
ً
في الواليات المتحدة ،خصوصا بعد قرار إغالق الحكومة
الـفــدرالـيــة األخـيــر ال ــذي اعتمدته الــواليــات المتحدة في
العام الجديد.
ً
راب ـعــا ،أب ــدى بنك االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي استقالله في
مواجهة الضغوط السياسية .في ديسمبر الماضي ،عندما
أش ــار إل ــى زي ــادة أس ـعــار ال ـفــائــدة ،ك ــان تــرامــب يــدعــو إلــى
التوقف ،ولكن منذ ذلك الحين كان على بنك االحتياطي
الفدرالي أن يقلق بشأن تحمل المسؤولية في حالة حدوث
تراجع اقتصادي.
ً
خ ــام ـس ــا ،ان ـضــم ري ـت ـش ــارد ك ــاري ــدا خـبـيــر االق ـت ـصــاد
والسوق الشهير إلى مجلس بنك االحتياطي الفدرالي في
خريف عام  2018كنائب للرئيس ،مما أدى إلى إضعاف
ت ــوازن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة .بحلول ذلك

الوقت ،كانت ميول رئيس بنك االحتياطي الفدرالي جيروم
بــاول المضطربة تخضع لمراقبة موظفين أقــل حماسة
والعضو الثالث في الترويكا القيادية لمجلس االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي ،ورئ ـيــس االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي فــي نـيــويــورك
جون ويليامز ،الذي توقع ارتفاع التضخم تدريجيا عن
المستوى المستهدف مع تشديد سوق العمل.
ال شك أن إضافة كالريدا وسط توقف التضخم وتضييق
الظروف المالية كانت حاسمة في قرار مجلس االحتياطي
الفدرالي بالضغط على زر التوقف المؤقت ،لكن يبدو أن
كــاريــدا قــد دفــع بنك االحتياطي الـفــدرالــي نحو سياسة
نقدية أكثر مرونة .بداية ،يدعم وجوده وجهة نظر باول
بأن استقرار منحنى فيليبس (الــذي يؤكد وجــود عالقة
عكسية بين التضخم والبطالة) قــد يكون أكثر هيكلية
مــن كــونــه مــؤقـتــا .يختلف بـعــض الـبــاحـثـيــن فــي مجلس
االحتياطي الـفــدرالــي مــع وجهة النظر هــذه ،وقــد نشروا
بحثا يجادلون فيه بأن عدم اليقين فيما يتعلق بمنحنى
فيليبس يجب أال يمنع بنك االحتياطي الفدرالي من تطبيع
السياسة النقدية األميركية .لكن مع مشاركة كالريدا ،من
المرجح أن ُيركز بنك االحتياطي الفدرالي على اتجاهات
التضخم الفعلية ،بــدال مــن التركيز على مـعــدل البطالة
الرسمي وتأثيره على النماذج التقليدية.
وبـيـنـمــا ي ـبــدو أن ال ـعــديــد م ــن م ـســؤولــي االحـتـيــاطــي
الـفــدرالــي يعتقدون أن معدل النمو المحتمل لالقتصاد
األميركي منخفض للغاية (نحو  1.75إلــى  2في المئة)،
ي ـبــدو أن ك ــاري ــدا ،م ـثــل ب ـ ــاول ،يـعـتـقــد أن الـتـخـفـيـضــات
الضريبية وسياسات إلغاء القيود التنظيمية التي وضعها
ترامب ،مقترنة بالموجة القادمة من االبتكار التكنولوجي،
ستسمح بنمو غير تضخمي أكبر إلى حد ما.
ً
أخ ـي ــرا ،يـعـتــزم ك ــاري ــدا إجـ ــراء مــراجـعــة استراتيجية
داخلية لتحديد ما إذا كان ينبغي على مجلس االحتياطي
الـفــدرالــي تعويض مــا دون مـعــدل التضخم المستهدف
خالل فترات الركود واالنتعاش البطيء من خالل السماح
بالتضخم فــوق الهدف خــال فترات النمو .وعلى الرغم
من أن المراجعة ال تزال في مراحلها األولى ،يبدو أن بنك
االحتياطي الـفــدرالــي قــد تبنى بالفعل فـكــرة أنــه ينبغي
السماح للتضخم بــأن يتجاوز  2في المئة دون الحاجة
إلى تشديد السياسة النقدية.
ُ
تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن االحتياطي الفدرالي
يمكن أن يظل في وضع اإليقاف المؤقت لبقية عام .2019
بعد كل شــيء ،حتى التسارع المتواضع األخير في نمو
األجور لم ُيؤد إلى ارتفاع التضخم ،مما يعني أن منحنى
فيليبس قد يظل مستقرا لفترة أطــول ،ونظرا للسياسة
الفعلية الجديدة لمجلس االحتياطي الفدرالي المتمثلة
باستهداف متوسط التضخم على مدار دورة األعمال ،فإن
الزيادة المؤقتة المتواضعة في التضخم األساسي التي
ُ
تتجاوز  2في المئة لن تعالج من خالل تدابير السياسة
النقدية.
لكن على الرغم من أن بنك االحتياطي الفدرالي يمكن
أن يبقى في وضع التوقف المؤقت حتى أواخر عام ،2019

فإنه ال يمكن استبعاد زيــادة أخرى في سعر الفائدة في
نهاية العام أو في عــام  .2020يبدو أن تباطؤ النمو في
الصين بدأ بالتراجع ،وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز االنتعاش
ف ــي األش ـه ــر ال ـم ـق ـب ـلــة ،خ ـصــوصــا إذا أدت ال ـم ـفــاوضــات
الصينية األميركية الحالية إلى تراجع التوترات التجارية.
وبالمثل ،فإن اتفاقية تجنب "خروج بريطانيا الشاق من
االتـحــاد األوروب ــي" الـكــارثــي مــن الناحية االقـتـصــاديــة ال
تزال قائمة ،وقد يكون تراجع منطقة اليورو -خصوصا
في ألمانيا -مؤقتا.
عالوة على ذلك ،فإن األوضاع المالية العالمية آخذة في
التراجع نتيجة استمرار بنك االحتياطي الفدرالي والبنوك
المركزية األخرى في اعتماد سياسة متساهلة ،وقد يترجم
هذا إلى نمو محلي قوي في الواليات المتحدة.
ســوف يعتمد الكثير على مــا إذا كــان تــرامــب يمتنع
عــن شــن حــرب تـجــاريــة منفصلة ضــد صناعة الـسـيــارات
األوروبـيــة ،والتي من شأنها أن تهز أســواق األسهم مرة
أخرى ،لكن بدون تجدد الصراعات حول الميزانية الفدرالية
األميركية وسقف الديون -ناهيك عن إجــراءات المساءلة
المحتملة ضــد تــرامــب -يمكن للواليات المتحدة تجنب
صدمات سياسية داخلية خطيرة في األشهر المقبلة.
إذا ظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي قويا هذا
العام ،فقد تتبعه بعض الزيادة في نمو األجور ومعدالت
تضخم األسعار ،وقد يرتفع معدل التضخم األساسي عن
المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام أو في
عام  ،2020وفي حين يبدو االحتياطي الفدرالي مستعدا
لتحمل تضخم أعلى لفترة معينة ،فإنه ال يمكن أن يسمح
لهذا أن يصبح الوضع الراهن الجديد .في حالة حدوث هذا
السيناريو في وقت الحق من العام أو العام المقبل ،يمكن
لمجلس االحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة األساسي
بمقدار  25نقطة أساس أخرى قبل أن يتوقف لفترة طويلة.
وفي كلتا الحالتين ،من المرجح أن يكون المعدل الطبيعي
الجديد لسعر الفائدة في الواليات المتحدة قريبا من 3
في المئة أو أقل بقليل.
* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو
أسوشيتس وأستاذ االقتصاد في كلية شتيرن لألعمال
بجامعة نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

في اجتماع اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوحة أواخر يناير
أشار بنك االحتياطي الفدرالي إلى
أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في
المستقبل المنظور
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٤٦٢

٤.٧٨٩

٥.٨١٦

2.٤٩٠ 2.٩٠٢ 3.٢٩٤

تقرير اقتصادي

«مهندسي البترول» ...بين اختالل المعالجة وتحدي سوق العمل
● توظيفهم في القطاع النفطي ً«إبرة بنج» ال تعالج أصل المشكلة وال تمنع امتدادها
● طغيان عقود المقاولين أثر سلبا على مهنية الشركات وتكاليف التشغيل
الطلب على سوق العمل
الكويتي بين ً 20و 22ألف
وظيفة سنويا ،توفر الدولة
معظمها مع توقع بلوغ
ذلك الرقم بحلول 2030
إلى  74ألف وظيفة ،أي
بمعدل  3.5أضعاف الحالي،
في وقت تزداد الفجوة بين
االحتياجات المطلوبة ،دون
أن تلبيها مخرجات التعليم،
وبين ًنظيرتها التي تعاني
فائضا في التغطية.

أفـ ـ ــرزت أزم ـ ــة تــوظ ـيــف م ـج ـمــوعــة مـهـنــدســي
البترول في القطاع النفطي ،األسبوع الماضي،
ً
عددا من اإلشارات السلبية عن واقع سوق العمل
وآليات المعالجة.
ف ــاألم ــر ل ــم يــرتـبــط بـكـلـيــات ت ـقــدم ف ــي ال ـعــادة
فوائض من الخريجين مقارنة باحتياجات سوق
العمل ،كالتربية أو اآلداب أو الشريعة أو العلوم
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ــل ام ـتــد إل ــى الـتـخـصــص األكـثــر
ً
ارتباطا بثروة الكويت الطبيعية ،وهي النفط،
ً
مـمــا يـعـكــس مــن نــاحـيــة اخ ـت ــاال فــي سـيــاســات
القبول بجامعة الكويت واالبـتـعــاث الخارجي
من جهة عدم االرتباط مع االحتياجات الفعلية،
ويبين مــن ناحية أخ ــرى مـحــدوديــة المشاريع
ال ـتــي يـنـفــذهــا ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي بـسـبــب طغيان
عقود المقاولين على أعمال الشركات النفطية
ً
الحكومية بشكل يؤثر سلبا على مهنية القطاع
وتكاليف تشغيله وارتباط شركاته إلى حد بعيد
بعمليات الحفر واإلنتاج في وقت تطور شركات
نفطية عــديــدة فــي منطقة الـخـلـيــج وخــارجـهــا
أعمالها ومشاريعها بما ينوع من منتجاتها
ويوفر فرص عمل للشباب فيها.

تراجع مستوى
التعليم يضعنا في
السنوات المقبلة
أمام خطر «طبقية»
مخرجات «الخاص»
مقابل «العام»

معالجات وضغوط
واألسـ ـ ــوأ م ــن انـ ـح ــراف م ـخ ــارج الـتـعـلـيــم عن
احتياجات سوق العمل يتمثل في طريقة معالجة
األزمــة عبر اتخاذ مؤسسة البترول «إبــرة بنج
« بـقــرار قـبــول جميع الناجحين فــي اخـتـبــارات
التوظيف بغض النظر عــن اال حـتـيــاج الفعلي،
ً
إذ قبلت المؤسسة  130مهندسا مقارنة بـ 100
احتياج ،وهنا سوء المعالجة يتضح من زاوية

تكرار آليات الحلول لدى القطاع النفطي القائمة
ً
على إرضاء الجميع ،والتي تجلت سابقا في حل
خالفات تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
عبر رفع عددهم الستيعاب جميع المتنازعين،
واألكثر أهمية هنا أن آلية المعالجة ال تقدم أي
نموذج للحل من أهم مؤسسات الدولة حال تكرار
األمــر مع قطاعات ومؤسسات أخــرى يتوقع أن
ً
تعاني في السنوات المقبلة ضغوطا هائلة في
عمليات التوظيف.

سوق العمل
وحسب بيانات القطاع النفطي حتى نهاية
عــام  ،2018فــإن عــدد المهندسين العاملين في
ً
ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ب ـلــغ  3070م ـه ـنــدســا ،ثلثهم
مـ ــن م ـه ـن ــدس ــي ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،وم ـث ـل ـه ــم لـلـهـنــدســة
الميكانيكية ،والبقية في فروع الهندسة األخرى
الكهربائية واإللكترونية والمدنية والحاسب
اآلل ــي ،مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار أن تخصصي
البترول و»الميكانيكية» تجاوزا منذ عام 2016
االحتياج الفعلي للعمليات الخاصة بالشركات
ً
التابعة ،وهو مؤشر ال يعطي تصورا فقط عن
أحوال القطاع النفطي ،بل يلقي بنظرة عامة عن
مستقبل سوق العمل المحلي.

أرقام وفجوة
اليوم يصل الطلب على سوق العمل الكويتي
ً
ما بين  20و 22ألف وظيفة سنويا توفر الدولة
معظمها ،مع توقع بلوغ هذا الرقم بحلول 2030
إل ــى  74أل ــف وظ ـي ـفــة أي ب ـم ـعــدل  3.5أض ـعــاف

 2.045مليون دينار حصيلة بيع  6قسائم
سكنية في مزاد «اإلنماء»
●

بنفس السعر االبتدائي بسعر
 376الف دينار ،إذ بلغت نسبة
الــزيــادة  17.5فــي المئة ،بينما
بلغ سعر المتر  940دينارا ،وتم
بيع قسيمة مساحتها  400متر
بطن وظـهــر وتـطــل على شــارع
رئيسي بسعر  325الفا ،مقارنة
بالسعر االبـتــدائــي البالغ 310
آالف ،وبزيادة  4.84في المئة.
وتم بيع قسيمة بطن وظهر
وت ـ ـطـ ــل عـ ـل ــى ش ـ ـ ـ ــارع رئ ـي ـس ــي
بسعر  322الــف ديـنــار ،بزيادة

عــن السعر االبـتــدائــي  3.87في
المئة ،بينما تم بيع قسيمتين
بطن وظهر ،وتطالن على شارع
رئـيـســي بـسـعــرهـمــا االب ـتــدائــي
البالغ  310آالف لكل منهما.
م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــم ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ــدد
م ــن ال ـع ـق ــاري ـي ــن بـ ــأن ال ـت ـف ــاوت
ال ـك ـب ـيــر ف ــي أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــارات
المبيعة في المزاد تعكس حالة
ال ـس ــوق وال ـم ـنــاف ـســة ال ـشــديــدة
بـيــن الـمــواطـنـيــن الــراغـبـيــن في
ت ـم ـلــك ال ـق ـس ــائ ــم ،مـضـيـفـيــن ان

طبقية التعليم
ال شك أن التراجع في مستوى التعليم مقارنة
بما يتم إنفاقه من أمــوال يجعلنا في السنوات
القادمة أمام خطر «طبقية التعليم» بين مخرجات
جيدة إلى ممتازة من التعليم الخاص تقابلها
مخرجات جيدة إلى ضعيفة في التعليم العام
ً
الحكومي ،وهــو ما من شأنه أن ينعكس سلبا
ً
عـلــى ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي ،ويـجـعــل هـنــاك نــوعــا
من التمايز في سياسات التوظيف ،وبالتالي
ً
حـصــول حــالــة مــن البطالة ،وخـصــوصــا عندما
ً
تتعثر الدولة في توفير الوظائف وفقا لألسلوب
الحالي.
عندما نعلم أن إجمالي عدد طلبة المدارس
والجامعات والمعاهد التطبيقية فــي الكويت
ً
تجاوز  550ألفا ،فإن التساؤل البد أن يكون :كيف
يمكن لدولة تعتمد على مورد النفط بشكل الفت
في السنوات األخيرة أن تتعامل بنفس وتيرة
ً
التوظيف المتصاعد مع مخاطر ال تتعلق مثال
ً
بنضوب النفط أو اكتشاف مورد بديل عالميا بل
فقط بتراجع النمو االقتصادي العالمي أو اآلثار
السلبية للنزاعات العالمية كالحرب التجارية
بين الواليات المتحدة والصين؟

أعـلـنــت شــركــة االسـتـثـمــارات
الوطنية النتائج المالية للشركة
للعام المنتهي في  31ديسمبر
 ،2018إذ بلغ إجمالي موجودات
أص ــول الشركة  197.27مليون
دينار بزيادة  1.9في المئة عن
عام .2017
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن إج ـم ــال ــي
حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن لـلـشــركــة
األم ارتفع بنسبة  2.1في المئة
ليصل إلى  177.52مليون دينار،
فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ص ــاف ــي ال ــرب ــح
 7.36ماليين دينار ،وااليــرادات
الـشــامـلــة األخـ ــرى  2.83مليون
دينار ُ
ويعزى كالهما لمساهمي
الشركة األم.
وب ـ ـلـ ــغ إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
الـشــامـلــة  10.19مــايـيــن ديـنــار
بــزيــادة قــدرهــا  7.26فــي المئة
م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام الـ ـس ــاب ــق ،أم ــا
إجمالي اإلي ــرادات فبلغ 15.33
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي ح ـي ــن بـلــغ
إجـ ـم ــال ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات 7.32
ماليين دينار ،واستقرت ربحية

ال ـس ـهــم ع ـنــد  9ف ـل ــوس للسهم
الواحد.
وأوصى مجلس إدارة الشركة
ب ــرف ــع ت ــوص ـي ــة إلـ ــى الـجـمـعـيــة
العمومية العادية بتوزيع أرباح
نـقــديــة بنسبة  8فــي الـمـئــة من
القيمة األسمية للسهم.
ً
وتـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج
المالية ،قال رئيس مجلس إدارة
شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة
ح ـم ــد ال ـع ـم ـي ــري« ،اس ـت ـط ــاع ــت
شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة
رغم كل التحديات التي شهدها
ال ـ ـعـ ــام الـ ـمـ ـنـ ـص ــرم مـ ــن حـ ــروب
تجارية وتقلبات في البورصات
وأس ـ ـ ــواق ال ـع ـم ــات واألسـ ـ ــواق
الــرق ـم ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ـضــا عن
ال ـت ـق ـل ـبــات الـ ـح ــادة ف ــي أس ـعــار
الـنـفــط ،مــن تحقيق الـعــديــد من
اإلنـ ـج ــازات الـمـهـمــة خ ــال عــام
 2018مــن خــال إتـمــام عــدد من
الصفقات االستثمارية المحلية
والعالمية البارزة.
وقال العميري ،إنه على الرغم
م ــن ك ــل الـتـقـلـبــات والـتـحــديــات

«األول» يتجاوز  5800نقطة ...والسيولة  33مليون دينار
استمرار عمليات الشراء بين األسهم القيادية وعمليات جني أرباح محدودة
●

علي العنزي

أق ـف ـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـث ــاث ــة عـ ـل ــى أرب ـ ـ ـ ــاح فــي
ت ـع ــام ــات ج ـل ـســة أم ـ ــس ،ح ـي ــث ارت ـف ــع
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام بنسبة  0.88في
الـمـئــة ت ـعــادل  47.7نـقـطــة ،ليقفل على
مستوى  5462.04نقطة وســط سيولة
بلغت  33.3مليون دينار ،وبكمية اسهم
متداولة بلغت  184.9مليون سهم نفذت
من خالل  6588صفقة.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق األول بنسبة
 1.17في المئة تساوي  67نقطة ليقفل
على مستوى  5816.96نقطة ،بسيولة
ب ـل ـغــت  26.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وبـكـمـيــة
اسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغــت  66.5م ـل ـيــون
سـهــم ،نـفــذت عبر  3217صفقة ،بينما
نما مؤشر السوق الرئيسي بـ  0.17في
المئة هي  8نقاط ،مقفال على مستوى
 4789نقطة بسيولة بلغت  6.9ماليين
دي ـنــار ،وبـكـمـيــة أسـهــم مـتــداولــة بلغت

 118.4م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت م ــن خــال
 3371صفقة.

«األول» يتخطى حواجز مهمة
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء ع ـلــى
مستوى مـكــونــات الـســوق االول ،وذلــك
للجلسة الرابعة على التوالي ،ليسجل
مكاسب كبيرة تخطت  1في المئة ،كما
ذكرنا ،وبدعم من قطاع البنوك وسهم
«ب ـي ـتــك» ب ــال ــدرج ــة االول ـ ــى ه ــذه ال ـمــرة،
وكــذلــك أجيليتي وزيــن وســط عمليات
جني ارباح تتم خالل الجلسة وبنسب
محدودة.
وبعدها عاد الجميع الى ارتفاعات
متواصلة ،ليدعم مؤشر السوق العام
وكــذلــك دعـمـتــه ،للجلسة الـثــانـيــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،أسـ ـه ــم قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـن ــوك فــي
ال ـســوق الــرئـيـســي كــالـتـجــاري واالهـلــي
ال ـكــوي ـتــي واالهـ ـل ــي الـمـتـحــد الـكــويـتــي
اداء السوق ليحقق أداء ايجابيا كذلك،

albaghli74@gmail.com

مخاطر النفط
ال ترتبط بنضوبه
أو بدائله فحسب
بل بتراجع النمو
االقتصادي أو الحرب
التجارية كذلك

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع  8فلوس نقدا لكل سهم

المزادات اصبحت توفر الكثير
م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرص ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن أو
المستثمرين ،إذ إن هناك طلبا
مــرت ـف ـعــا م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن على
القسائم ذات المواقع المميزة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ـ ــى أن ب ـعــض
القسائم تم بيعها بأسعار أعلى
بقليل من االسعار المتوافرة في
السوق ،ويعود ذلك الى موقعها
ال ـم ـم ـيــز ،إذ ي ـف ـضــل الـمـشـتــري
امتالك القسيمة حتى وإن كان
سعرها مرتفعا.

ولكن بانخفاض في مستوى السيولة
االج ـمــال ـيــة ،ح ـيــث كــانــت ق ــارب ــت امــس
االول مستوى  50مليون دينار ،بينما
تــراج ـعــت ال ــى م ـعــدالت ـهــا ل ـه ــذا الـشـهــر
بحوالي  33مليون دينار وبأداء ايجابي
واضــح لمعظم االسـهــم التشغيلية في
السوق ،وتراجع معظم األسهم الصغيرة
ذات االداء الـمـتــذبــذب والـتــي كـثـيــرا ما
تحقق خسائر.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ولـلـجـلـســة ال ـثــال ـثــة على
التوالي ،كسا اللون االخضر مؤشرات
اسواق دول مجلس التعاون الخليجي
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـس ـعــودي
للجلسة ا لـثــا نـيــة يستمر تـحــت ضغط
عمليات جني ارباح مع اقترابه الى اعلى
قممه خــال عــام تقريبا ،وربـحــت بقية
االسـ ــواق فــي ظــل ارت ـفــاعــات ومـكــاســب
ألسعار النفط وتراجعات محدودة جدا
تتم بين الفترة واألخرى وسط عمليات
ج ـن ــي اربـ ـ ـ ــاح ،ول ـك ــن ب ــات ـج ــاه ص ــاع ــد،
لتستمر االيجابية خالل هذا االسبوع

محمد البغلي

العميري 7.4 :ماليين دينار أرباح شركة
االستثمارات الوطنية في 2018

سند الشمري

ح ـصــد الـ ـم ــزاد الـ ــذي أقــامـتــه
شــركــة اإلن ـمــاء الـعـقــاريــة مساء
أمــس األول مبلغا ق ــدره 2.045
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،م ــن خـ ــال بيع
القسائم السكنية المعروضة في
المزاد ،والبالغ عددها  6قسائم،
واقعة في منطقة الفنيطيس.
وتمت إقامة المزاد لمصلحة
احـ ـ ــد ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وب ـل ـغــت
الزيادة في أسعار العقارات 9.26
في المئة ،عن السعر االبتدائي
ال ـب ــال ــغ  1.880م ـل ـيــون دي ـن ــار،
فــي حين بلغ إجـمــالــي مساحة
األراضي  2400متر مربع.
وت ــراوح ــت أس ـع ــار الـقـســائــم
الـسـكـنـيــة بـيــن  310و 411ألــف
ديـ ـن ــار ،ح ـيــث ت ــم ب ـيــع قسيمة
مساحتها  400متر بطن وظهر،
وتطل على شارع رئيسي إضافة
ال ــى سـكــة جــانـبـيــة ،بسعر 411
الــف دي ـنــار ،بــزيــادة عــن السعر
االبتدائي بلغت  28.4في المئة،
وهو  320الفا ،وبلغ سعر المتر
 1028دينار.
كـمــا ت ــم بـيــع قـسـيـمــة بنفس
المواصفات والمساحة ،وأيضا

الحالي ،في وقت تزداد الفجوة بين االحتياجات
المطلوبة دون أن تلبيها مـخــر جــات التعليم،
وبين نظيرتها التي تعاني فائضا في التغطية
وتنتظر المزيد من الخريجين سنويا .فال مجال
للمقارنة بين االحتياجات والـفــوائــض ،فسوق
ً
ال ـع ـمــل ال ـ ــذي ي ـح ـتــاج ح ــال ـي ــا إلـ ــى تـخـصـصــات
الـتـمــريــض وال ـح ــاس ــوب وال ـك ـهــربــاء والـفـيــزيــاء
الطبية واإللـكـتــرونـيــات وعـلــوم الـبـحــار بنسب
تصل إلى  90في المئة يواجه اآلالف من خريجي
الكليات النظرية بـفــوائــض تصل إلــى  600في
ً
المئة ،فضال عن أن نسبة االحتياج للتخصص
المرتبط بالقطاع الـخــاص مـثــا ،وهــو العلوم
اإلدارية ،تبلغ  60في المئة!
فالفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
باتت واضـحــة ،لــدرجــة أن الضغط صــار يتركز
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة عـلــى أق ــل التخصصات
ً
ارت ـب ــاط ــا ب ـســوق ال ـع ـمــل ،وس ــط ت ــراج ــع الـطـلــب
على التخصصات التي يحتاج إليها السوق،
ً
وخصوصا تلك العلمية أو المالية ،مقابل نمو
الفت للتخصصات األدبية.
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـي ــة ت ـت ـح ــدث عــن
الـم ـشــاريــع واإلن ـ ـشـ ــاء ات ،أم ــا الـتـعـلـيــم وتغيير
فلسفته لربطه بسوق العمل فال يحظى بكثير من
ً
االهتمام ،حتى سوق العمل بات فقيرا بالمشاريع
والفرص النوعية الجديدة ،رغم أن النسب تشير
إلــى أن المجتمع معظمه من فئة الشباب ،مما
يعني أن المستقبل كـلــه لـمــن هــم فــي الـمــراحــل
التعليمية ،وبالتالي فإن أي حديث عن التنمية
ال يكون صغار السن أساسه من حيث التعليم
ً
ً
أوال ،ومــا يرتبط بسوق العمل ثانيا ،لن يكون
ً
مجديا ،ألن المليارات التي تبني المستشفيات

والمدن ال قيمة تنموية لها ما لم ترتبط بتطوير
ً
البشر ،ولذا فالحديث عن دولة غنية ماليا بنظام
تعليمي متخلف ال يلبي حاجة السوق العمل،
ً
ً
يظهر لنا جانبا مهما من تحدي المستقبل.

فـ ــي م ـ ــؤش ـ ــرات اس ـ ـ ـ ــواق دول مـجـلــس
التعاون الخليجي.

أداء القطاعات
تـلــونــت الـقـطــاعــات بــالـلــون األخـضــر
في تعامالت امس ،إذ ارتفعت مؤشرات
سبعة قطاعات هي بنوك بـ  16.3نقطة
ومواد اساسية بـ  8.5نقاط ،واتصاالت
بـ  7.6نقاط وخدمات مالية بـ  2.6نقطة،
وتأمين بـ  0.78نقطة وصناعة بـ 0.58
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات أربعة
ق ـطــاعــات ه ــي سـلــع اسـتـهــاكـيــة بـ ـ 3.7
نقاط وخدمات استهالكية بـ  3.3نقاط
وعقار بـ  2.5نقطة ،والنفط والغاز بـ 0.67
نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية
وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم «بيتك» قائمة االسهم
االك ـث ــر ق ـي ـمــة ،إذ بـلـغــت ت ــداوالت ــه 5.6
مــاي ـيــن دي ـن ــار وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة 1.8

في المئة ،تاله سهم وطني بتداول 3.5
ماليين دينار ،وبارتفاع بنسبة  1.4في
المئة ،ثم سهم اهلي متحد بتداول 2.7
مليون ديـنــار ،وبنمو بنسبة  0.77في
المئة ،ورابعا سهم «خليج ب» بتداول
 2.4مليون دينار وبنمو بنسبة  0.98في
المئة ،وأخيرا سهم بنك وربة بتداول 2.1
مليون دينار وبقي مستقرا دون تغير.
ومن حيث قائمة األسهم االكثر كمية
جــاء اوال سهم اعـيــان ،إذ تــداول بكمية
بلغت  28.9مليون سهم وبنمو بنسبة
 0.38في المئة ،وجاء ثانيا سهم االنماء
بـ ـت ــداول  16.5م ـل ـيــون س ـهــم ،وب ــأرب ــاح
بنسبة  4فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثالثا سهم
اهلي متحد بتداول  10.5ماليين سهم،
وبـنـمــو بنسبة  0.77فــي الـمـئــة ،وجــاء
رابعا سهم «المستثمرون» بتداول 9.8
ماليين سهم ،وبارتفاع بنسبة  3.7في
الـمـئــة ،وج ــاء خــامـســا سـهــم بـنــك وربــة
بتداول  9.1ماليين سهم وبقي مستقرا
دون تغير.

حمد العميري

ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة فــي شركة
االستثمارات الوطنية ماضيين
ف ـ ــي س ـي ــاس ـت ـه ـم ــا ال ـت ـح ـف ـظ ـيــة
والقائمة على الـتــوازن المبني
ما بين المصروفات واإليرادات
ً
عمال بمبدأ الشفافية التي تم
نهجها من قبل مجلس اإلدارة.
وأشــار إلى أن تلك السياسة
ان ـع ـك ـســت ب ـمــزيــد م ــن الـمـتــانــة

ع ـلــى ال ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي لـلـشــركــة
ال ـقــادر عـلــى مــواجـهــة الـظــروف
والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات فـ ــي ب ـي ـئ ــة ال ـع ـمــل
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ،مـ ـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا
ق ــادرة على استيعاب األح ــوال
االقتصادية غير المستقرة.
وعـ ــن الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه الـمـسـتـقـبـلــي
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد «بـ ـ ــأن ـ ـ ـنـ ـ ــا
مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــون ج ـ ـ ـيـ ـ ــدون ل ـل ـس ــوق
اإلقـلـيـمــي وال ـعــال ـمــي ،إذ تـقــوم
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا عـلــى الـتــوزيــع
الجغرافي األمثل الستثماراتنا
مــع اقتناص الـفــرص واألصــول
الـمـ ّ
ـدرة للدخل التي من شأنها
المساهمة في تحسين األداء في
الفترة المقبلة».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة
االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة ســوف
تـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد
للمحافظة على مكانتها وتعزيز
دورهـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
بـمـهــاراتـهــا وقــدرات ـهــا الرفيعة
عـلــى نـحــو يـضـمــن لـهــا التميز
الدائم على صعيد األداء.

النفط يصعد مع تخفيضات
اإلمدادات في السوق

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  34سنتا ليبلغ  67.55دوالرا
ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
الـكــويـتــي  34سنتا فــي ت ــداوالت
أمس ،ليبلغ  67.55دوالرا ،مقابل
 67.21دوالرا للبرميل في تداوالت
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ،وف ـقــا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط أم ــس
مدعومة بتخفيضات اإلم ــدادات
التي تقودها «أوبــك» والعقوبات
األميركية المفروضة على إيران
وفنزويال ،رغم أن المكاسب كانت
محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو
االقتصاد.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ال ـق ـيــاس ال ـعــال ـمــي بــرنــت 67.74
دوالرا للبرميل ،مرتفعة  13سنتا
أو  0.2في المئة ،مقارنة باإلغالق
السابق ،والمس برنت أمس األول
أعلى مستوياته منذ  16نوفمبر
عند  68.20دوالرا للبرميل.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام

غرب تكساس الوسيط األميركي
 59.07دوالرا للبرميل ،مرتفعة 4
سنتات أو  0.1في المئة مقارنة
بسعر الـتـســويــة الـســابـقــة ،وبلغ
خام غرب تكساس الوسيط أعلى
مستوياته منذ  12نوفمبر أمس
األول عند  59.57دوالرا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بنحو
الثلث هذا العام ،مدفوعة بتحرك
تقوده منظمة البلدان المصدرة
ل ـل ـب ـتــرول (أوب ـ ـ ــك) ل ـخ ـفــض نحو
 1.2م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا مــن
اإلمدادات ،وكذلك العقوبات التي
تفرضها الواليات المتحدة على
إي ـ ـ ــران وفـ ـن ــزوي ــا ال ـم ـصــدرت ـيــن
للنفط.
وق ــال نــوربــرت روك ــر ،مــن بنك
جــولـيــوس بــايــر الـســويـســري ،إن
«اآلفاق المتقلبة لإلمدادات بالنظر
إلى فنزويال وإيران ،وكذلك قيود
اإلنـ ـت ــاج ف ــي ال ـ ــدول ال ـب ـتــرول ـيــة،
تحتالن األولــويــة في ذهــن سوق
النفط».
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• الخرافي :حققت ً
 2018بفضل التركيز على مجاالت النمو المربحة
في
استثنائيا
أداء
ً
• المجموعة اعتمدت توزيع أرباح  30فلسا عن العام الماضي
جراح الناصر

القيمة
السوقية
لـ «زين
السعودية»
ارتفعت بأكثر
من 780
مليون دوالر

عمليات «زين
العراق» تعود
إلى طريق
النمو ...وأداء
تشغيلي
ّ
مميز لـ «زين
السودان»

«زين الكويت»
تواصل
استثماراتها
في مجاالت
االبتكار
والخدمات
الرقمية

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة "زي ـ ــن"،
أحمد الطاحوس ،إن المجموعة واصلت تحقيق
نتائجها اإليجابية عــام  ،2018ودفــع عملياتها
إلى المزيد من النمو ،على الرغم من التطورات،
ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،س ـ ــواء على
صعيد التحديات التشغيلية أو التنظيمية ،أو
المنافسة السعرية ،إذ نجحت "زيــن" في تعزيز
مراكزها التنافسية ،بفضل خطط التطوير وبرامج
ال ـت ـحــديــث ،ال ـتــي واك ـب ــت م ــن خــالـهــا الـتـغـيــرات
المتالحقة في صناعة االتصاالت.
وأوض ـ ــح ال ـط ــاح ــوس ،ف ــي اج ـت ـمــاع الجمعية
الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة لـلـمـجـمــوعــة ،أمـ ــس ،بنسبة
حضور بلغت  73.91في المئة ،واعتمدت توزيع
ً
أرب ــاح  30فـلـســا عــن ع ــام  ،2018أن "زي ــن" ركــزت
على االسـتـثـمــار فــي الـخــدمــات الــرقـمـيــة ،وتبني
نماذج أعمال تتجاوز توقعات وطموحات قاعدة
ً
العمالء ،الفتا إلى أن هذا التوجه االستراتيجي
ساعدها في توسيع قاعدة عملياتها التجارية،
وفتح روافد جديدة لمزيد من التدفقات النقدية
فــي ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة ،إذ تـسـتـهــدف ب ـنــاء قــوة
ّ
التحول الرقمي في أسواق
رقمية لقيادة عمليات
الشرق األوسط.
وأكد أن "هذه الفترة شهدت تحوالت حاسمة
للمجموعة عـلــى مـسـتــوى خططها التشغيلية
واالستثمارية ،إذ سجلت عملياتها معدالت نمو
قوية على كل مؤشراتها المالية".
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة "زين" ،بدر الخرافي ،إن "2018
ً
ً
كــان عــامــا استثنائيا لعمليات زيــن ،إذ سجلت
المجموعة نتائج مالية متميزة ،بفضل التركيز
ع ـلــى تـحـقـيــق ع ــائ ــدات مــرب ـحــة ع ـلــى الـعـمـلـيــات
األس ــاس ـي ــة ،وت ـح ــول زي ــن ال ـس ـعــوديــة للربحية،
والتطور الهائل في قطاع المشاريع واألعمال".
وأوض ـ ـ ــح الـ ـخ ــراف ــي أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ت ــواص ــل
جهودها للوصول إلى مشغل االتصاالت الرقمي،
إذ تـسـتـعــد إلط ـ ــاق اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ـجــديــدة
( ،)4Sightال ـت ــي ت ـع ـنــي ال ـن ـظــر إلـ ــى الـمـسـتـقـبــل
والـبـحــث عــن ف ــرص الـنـمــو الـمـجــديــة فــي الـعــالــم
الرقمي ،باالستثمار بكثافة في تطوير وترقية
الشبكات لالستفادة من الحلول التي سيقدمها
الجيل الخامس ،ومن الفرص المربحة في الفضاء
الرقمي.
ولفت إلى أن المجموعة تسعى إلى استخدام
ً
السيولة المحققة لتطوير األداء ،مبينا أن األرباح
ارتفعت وتسعى إلى تطبيق استراتيجيتها.
وذكــر ،في تصريح عقب الجمعية العمومية،
أن ــه ج ــرى س ــداد مـبـلــغ  1.1مـلـيــار ري ــال فــي زيــن
ً
السعودية ،مشيرا إلى أن "زين" دخلت في مشروع
العدادات الذكية بالكويت الذي يحتاج إلى توسع،
فيما تترقب مشروع جزر الشمال ليكون لنا دور
في بينتها التحتية ،وهي بحاجة إلى استثمارات.
وأك ــد أن األربـ ــاح االستثنائية الـتــي حققتها
ً
الـمـجـمــوعــة خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي تــأتــي نـتــاجــا
لالستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة وتعمل
على تنفيذها على أرض الواقع.
وقال الخرافي ،إن نمو صافي األرباح الذي بلغ
 23في المئة يؤكد نجاعة ما تقوم به المجموعة
من إنجازات وتفاؤل بمستقبل أكثر إجادة على
صعيد األع ـمــال الـتــي تـقــع ضـمــن نـطــاق أنشطة
"زين".
وتحدث عن اإليرادات المجمعة لـ "زين" والتي
نمت بنسبة  28في المئة لتصل إلــى  1.3مليار
ً
ديـ ـ ـن ـ ــار( 4.4م ـل ـي ــارات دوالر) ،م ـب ـي ـنــا أن إن ـجــاز
ً
المجموعة يــأتــي أي ـضــا فــي ظــل الــوفــاء بالوعد
الذي قطعته "زين" على نفسها أمام المساهمين
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـتـحــول
"زيــن السعودية" إلــى الربحية التي باتت ضمن
الميزانيات المجمعة للشركة األم.
ً
وأشار إلى أن المجموعة تسلمت أرباحا تصل
قيمتها إلى  100مليون دوالر وهي المرة األولى
منذ االستثمار في تلك الشركة التي يدعو أداؤها
للتفاؤل خالل الفترة المقبلة لما تشهده من تطور
ً
ً
ملحوظ ،الفتا إلى سداد "زين السعودية" ديونا
تقدر بـ  1.125مليار ريال (مرابحة) بعد جدولتها.
وتــابــع الـخــرافــي أن "زيــن السعودية" مملوكة
للمجموعة"األم" بنسبة  37في المئة ،فيما تصل
القيمة السوقية بحسب الطفرة التي حدثت خالل
الشهور االخيرة من العام الماضي بنسبة  71في
المئة لتصل إلى  1.7مليار دوالر.
ً
وعن "زين العراق" أفاد بأنها سجلت نموا في
أرباحها بنسبة  70في المئة خالل العام الماضي،
في حين قفزت حصة المجموعة في شبكة العراق
إلى  76في المئة.
وأش ــار إلــى أن مــا أث ــاره أحــد المساهمين في
شــأن إمكانية زيــادة نسبة التوزيعات السنوية
أكثر من المطروح على جدول األعمال ( 30فلس
ً
نقدا لكل سهم) مردود عليه ،إذ تسعى المجموعة
إلى توسيع نطاق أنشطتها من خالل استراتيجية
( ،)4Sightالـتــي تعني الـنـظــرة للمستقبل ،التي
ً
ستكون أكثر وضوحا خالل المرحلة المقبلة من
خالل تسليط ضوء أكثر.
ً
وأوضح الخرافي أن زين السودان تحقق نموا
ً
ً
ك ـب ـيــرا ،م ـنــوهــا إل ــى أن مــوقــف الـعـمـلــة المحلية
هناك أثر على النتائج اإلجمالي عند احتسابها
ب ــال ــدوالر ،ورغ ــم ذل ــك كثفت "زي ــن ال ـس ــودان" من
مشاريع التطوير والتوسع خالل العام الماضي
والمحافظة على االصول عبر شراء عقارات والذي
ارتفعت اسعاره .إذ أسهمت في مبادرات التسويق
ً
لخدمات البيانات نموا في إيرادات البيانات ،فيما
تعمل الشركة على توسيع شبكة الجيل الربع
ُ
هناك  ، LTEبجميع أنحاء المناطق التي تغيطها.

أثر تجميع البيانات المالية
لـ «زين السعودية»

ً
ً
• تجميع بيانات «زين السعودية» كان أمرا رائعا لمجموعة
زين على عدة مستويات ،حيث بلغ صافي الدين  /األرباح قبل
الفوائد والضريبة واالستهالكات (بما في ذلك الضمانات)
ً
حاليا  2.3مرة ،والذي كان سيزيد إلى  3.2مرات إذا استبعدنا
أثر تجميع بيانات الشركة.
• تعد هذه النسبة أقل من معدالت قطاع االتصاالت.
• أدت إلى تحقيق زيادة إضافية بلغت  1.1مليار دوالر في
اإليرادات اإلجمالية للمجموعة.

الطاحوس والخرافي في الجمعية العمومية
أكــد الخرافي أن "خطط توسعات المجموعة
موضوعة ،ونحن نتعايش مع الظروف السياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ل ـكــل األسـ ـ ــواق ال ـت ــي تـعـمــل فيها
المجموعة ،وزي ــن تنظر دائـمــا إلــى التوسعات،
السيما في ظل توفر فريق عمل شامل قادر على
مــواكـبــة مــا يظهر مــن ف ــرص ،وف ــي ح ــال وجــدنــا
فرصة مجدية كفيلة بتحقيق عوائد للمساهمين
فلن نتركها".

الدخول في الفرص
وردا ع ـل ــى ت ـ ـسـ ــاؤالت ال ـم ـســاه ـم ـيــن أوضـ ــح
الخرافي أن "مجلس اإلدارة ال يتدخل في تحديد
سعر السهم ،بل هو عرض وطلب ،والمستثمر هو
صاحب قرار البيع والشراء وال تأثير لنا عليه"،
الفتا إلى أن "إعادة شراء أسهم الخزينة هو أحد
البنود الموجودة ،وسيتم تفعيله لالستثمار في
السهم ،وإذا وجدنا فرصا استثمارية فسندخل
فيها".
وفيما يتعلق بعدم تــوز يــع أسهم منحة هذا
ال ـع ــام ،أفـ ــاد ب ــأن "مـجـلــس اإلدارة ه ــو م ــن يـقــوم
بــاق ـتــراح تــوزيــع ه ــذه األس ـه ــم ،وبــالـتــالــي تعود
لرؤيته ،والمجلس يمثل المالك ،وكان باستطاعة
المالك الجديد توزيع اسهم المنحة ،لكنه يتطلع
إلى مستقبل المجموعة ،إذ إنه عندما يتم توزيع
أسـهــم منحة يــزيــد ال ـعــبء علينا ،فـهــو حــل غير
مناسب من الناحية الفنية" ،الفتا إلى أن زيادة
رأس المال تنعكس على نزول سعر السهم.
وعن زيادة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،ذكر
أنها تعود هذا العام إلى أحقية عضو المجلس،
وم ــن ثــم ارتـفـعــت الـمـكــافــأة بنسبة  %23وليس
 ،%100مــؤكــدا أن هــذا المجلس تـجــاوز النسبة
المتوقعة من جهة أداء الشركة ،وبالتالي يستحق
هذه المكافأة على تحقيقه للخطة الموضوعة،
فضال عن ارتفاع قيمة الشركة.

مواكبة التطورات
وأضــاف الخرافي أنه عندما انخفضت أرباح
 2017تم تخفيض مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،
مبينا أن المجموعة نجحت في مواكبة التطورات
ال ــراهـ ـن ــة وال ـم ـت ـس ــارع ــة الـ ـت ــي ي ـش ـه ــده ــا ق ـطــاع
االتصاالت ،وما فرضته من تحديات تشغيلية،
وتـبــرز الـمــؤشــرات المالية قــدراتـهــا وإمكاناتها
في التعامل مع طبيعة التحديات التي واجهتها.

المجموعة
تواصل
استثماراتها
في ترقية
الشبكات
واأللياف
الضوئية
والجيل
الخامس

ولفت الى ان المجموعة ركزت في  2018على
تـحـقـيــق رؤي ـت ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة نـحــو الـتـحــول
الــرقـمــي ،كما أظـهــرت اهتماما خاصا بمجاالت
النمو المربحة في قطاع المدن الذكية ،ومجاالت
إنترنت األشياء ( ،)IoTوقطاع المشاريع واألعمال.
وت ــاب ــع" :أجـ ـ ــرت زي ــن سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـشــاريــع
ل ـت ـح ــدي ــث وت ــرقـ ـي ــة ال ـش ـب ـك ــات (تـ ـط ــوي ــر ال ـج ـيــل
ال ــراب ــع /واالس ـت ـث ـمــار والـتـخـطـيــط لتكنولوجيا
الـجـيــل ال ـخــامــس) ،واألل ـي ــاف الـضــوئـيــة (،)FTTH
ورســوم الطيف ،بهدف تحسين تجربة العمالء،
حـيــث بـلـغــت اس ـت ـث ـمــارات الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة
نحو  750مليون دوالر عــن عــام  ،2018ودفعت
هذه االستثمارات إيــرادات المجموعة من قطاع
البيانات إلى تحقيق نمو بنحو  ،%71وهو ما
مثل  %33من إجمالي اإليرادات المجمعة".

تحالفات استراتيجية

دعم الشباب
من رواد
األعمال...
والبحث عن
توليد أفكار
مبتكرة لفتح
مجاالت
تجارية
جديدة

وأردف الخرافي" :دخلنا في شراكات وتحالفات
استراتيجية مــع كيانات عالمية را ئ ــدة لتعزيز
ج ــاذب ـي ــة وج ـ ــودة ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات الـتــي
ن ــوف ــره ــا ل ـع ـمــائ ـنــا ،م ــن خـ ــال تــوف ـيــر خــدمــات
اتصاالت محسنة ذات جــودة وموثوقية عالية،
لضمان توفير أفضل تجربة عمالء على شبكاتنا".
واستدرك" :ال شك في أن عام  2018مثل محطة
مهمة لعمليات المجموعة على جبهات متعددة،
بدء ا من جهودنا المبذولة على صعيد التحول
الرقمي في السعي للنمو والتوسع في قطاعات
أعمال جديدة وموازية لخدماتنا األساسية ،حيث
بدأنا العام الماضي بإعالن اتفاقيات مهمة لدعم
إطالق منصة واجهة برمجة التطبيقات ،والتي
شهدت قيام مجموعة زين بالكشف عن واجهاتها
الخاصة بها ،وساعدنا ذلــك في إزالــة الحواجز
أمام تطوير الشراكات الرقمية المحتملة عالميا".

تشجيع العقول
وأشار الخرافي الى أن المركز "يعمل من خالل
تواجده الدائم في مقرها الرئيسي على تشجيع
ال ـع ـقــول ال ـم ـم ـيــزة ع ـلــى الـتـفـكـيــر ف ــي بـيـئــة عمل
تفاعلية تتسم بــاالبـتـكــار وال ـحــداثــة ،مــن خــال
تهيئة مـنــاخ العمل المناسب ألصـحــاب الــرؤى
واألفكار".
وبين أن الفترة الماضية شهدت تعاونا بين
مجموعة زين وعمانتل ،حيث تمحور اهتمام كال

السعودية وحصاد ثمار استراتيجية التحول
ّبين الخرافي أن جهود «زين السعودية»
حصدت ثمار استراتيجية التحول الناجحة
التي تعكف على تنفيذها ،حيث دفعت هذه
الجهود أعمال الشركة إلى التحول للربحية،
مع االستمرارية في تحسن األداء ،وهــو ما
ان ـع ـكــس ب ــاإلي ـج ــاب ع ـلــى ال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
المجمعة للمجموعة ،بعد أن أصبحت زين
الـسـعــوديــة شــركــة تــابـعــة ،حيث تــم تجميع
نتائجها المالية في الربع الثالث من .2018
ّ
وبين أن «الشركة سجلت أرباحا صافية
تــاريـخـيــة بقيمة  89مـلـيــون دوالر ،بنسبة
نمو بلغت  29مرة عن  ،2017بينما ارتفعت
اإليرادات السنوية بنسبة  3في المئة لتصل
إل ــى نـحــو  2مـلـيــار دوالر ،مـقــارنــة ب ـ ــ،2017
وارتفعت األربــاح ما قبل األعباء التمويلية
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 20
في المئة لتصل إلى نحو  802ماليين دوالر».
وك ـش ــف ال ـخ ــراف ــي أن ال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
السنوية للشركة جاءت بنسب نمو إيجابية
بفضل الزخم في خدمات البيانات ،ومشاريع
ال ـت ـطــويــر وال ـتــوس ـعــة ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا على
الشبكة ،والتركيز واالستمرار في اكتساب
وبـ ـن ــاء ق ــاع ــدة ال ـع ـم ــاء ،واإلدارة الـفــاعـلــة
للتكاليف التشغيلية ،و قــد انعكست هــذه
الجهود على القيمة السوقية للشركة ،والتي
ارت ـف ـعــت بــأكـثــر م ــن  780مـلـيــون دوالر في
الفترة األخيرة.
وقال« :كان لتجميع البيانات المالية لزين
الـسـعــوديــة أثــر كبير على النتائج المالية

للمجموعة ،حيث بلغ صافي الدين /األرباح
قبل الفوائد والضريبة واالستهالكات (بما
في ذلــك الضمانات) حاليا  2.3مــرة ،والــذي
كان سيزيد إلى  3.2مرات ،إذا استبعدنا أثر
تجميع بياناتها ،وتعد هذه النسبة أقل من
مـعــدالت قطاع االتـصــاالت ،ونـهــدف لتقليل
تلك المستويات لتجنب أي زيادة مستقبلية
في أسعار الفائدة والتكاليف ذات الصلة بها،
كما أن تجميع بياناتها أدى إ لــى تحقيق
زي ــادة إضــافـيــة بلغت  1.1مـلـيــار دوالر في
اإليرادات اإلجمالية».
وذك ــر «اس ـت ـفــادت الـشــركــة مــن اتـفــاقـيــات
ال ـت ـســويــة ال ـت ــي وق ـع ـت ـهــا م ــع ال ـمــؤس ـســات
الحكومية ،منها اتفاقية توحيد المقابل
المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا،
وتسوية المبالغ المالية المختلف عليها
في السنوات التسع األخيرة ،والتوصل مع
الـجـهــات المعنية فــي المملكة إلــى توحيد
المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة
تـ ـج ــاري ــا ،وت ـخ ـف ـي ـض ـهــا م ــن  15ف ــي الـمـئــة
لتصبح  10في المئة من صافي اإليــرادات،
ً
ابتداء من األول من يناير  ،2018باإلضافة
إلــى التوصل إلــى اتفاق تسوية بخصوص
المبالغ المختلف عليها مع هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات بـشــأن المقابل المالي
لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي
الـخــاص بالترخيص عــن الـفـتــرة مــن 2009
إلى .»2017
وت ــاب ــع ال ـخ ــراف ــي ق ــائ ــا «ان ـخ ـفــض األث ــر

المالي الحتساب المقابل المالي نظير تقديم
الخدمة تجاريا في األشهر التسعة األولى من
 ،2018وهو ما انعكس في النتائج المالية»،
مبينة أنها تتوقع تحقيق أثر مالي إيجابي
مــن تخفيض المقابل ا لـمــا لــي نظير تقديم
الخدمة تجاريا ،والذي سيظهر في النتائج
المالية المستقبلية ،حيث ان األثــر المالي
المتوقع مــن تسوية المقابل المالي نظير
تقديم الـخــدمــة تـجــاريــا والـمـقــابــل السنوي
الـخــاص بالترخيص عــن الـفـتــرة مــن 2009
  2017سيصل إلــى  1.7مليار ري ــال خاللالسنوات الثالث القادمة».
وبالنسبة إلى صفقة بيع وإعادة تأجير
األبراج لشركة زين السعودية قال الخرافي
«م ــن الـمـتــوقــع أن تعمل ه ــذه الـصـفـقــة على
خـلــق قـيـمــة أك ـبــر لـلـمـســاهـمـيــن ،خـصــوصــا
أنها ستوفر مجاال أكبر للشركة في التوجه
إلى االستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية،
ون ــأم ــل االن ـت ـهــاء م ــن إغ ــاق الـصـفـقــة خــال
هذا العام».
ووصف الخرافي عمليات «زين السعودية»
بأنها تتمتع حاليا بوضع مالي قوي بعد
هذه التطورات اإليجابية التي شهدتها في
 ،2019بقوله «الشركة في وضع مالي قوي،
خصوصا أنها قامت بالوفاء بالتزاماتها
المالية ،واستطاعت القيام بالسداد في وقت
مبكر من جدول التزاماتها ،وقد أكدت هذه
الخطوة قدرتها على الوفاء بهذه االلتزامات،
وفي جدول زمني مبكر».

ّ
رحلة تحول «زين السعودية» إلى الربحية

• اإليرادات ارتفعت بنسبة  %3لتصل إلى ملياري دوالر.
منذ تأسيس الشركة.
• صافي الربح  89مليون دوالر ،األفضل على اإلطالق ّ
• اسـتـفــادت الـشــركــة مــن اتـفــاقـيــات التسوية الـتــي وقعتها مــع الجهات
الحكومية في المملكة.
• دمج وتقليل الرسوم السنوية على الخدمات التجارية من  15إلى %10
من صافي العائدات بأثر رجعي من  1يناير .2018
• هذا التأثير لن يحقق فائدة اآلن فقط ،بل سيستمر في جني فوائد ذلك
ً
بحوالي  300مليون ريال سعودي سنويا.
• إضافة إلى أثر تسوية المبالغ المتنازع عليها ذات الصلة بدفع زين

السعودية الرسوم السنوية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل
فترة السنوات الـ ،9من المتوقع أن يصل التأثير المالي لهذه التسوية إلى
 1.7مليار ريال سعودي على مدار ثالث سنوات.
• القيمة السوقية لـ «زين السعودية» ارتفعت بأكثر من  780مليون دوالر
في الفترة األخيرة .
• «زين السعودية» في وضع مالي قوي اآلن.
• الشركة سددت دفعات مالية مبكرة بإجمالي  1.125مليار ريال سعودي
في .2018
• السداد المبكر يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

الكيانين في عام  2018على التركيز على التضافر
وبـنــاء قــوة ات ـصــاالت رقمية جــديــدة ،تبحث عن
ّ
التحول الرقمي عبر منطقة الشرق
فــرص تقود
األوسـ ــط ،وس ـيــؤدي نـطــاق وت ـنــوع الـشــراكــة إلــى
توليد إيرادات متزايدة وتسريع إدخال المنتجات
والخدمات المبتكرة".
الجدير بالذكر أن النتائج المالية الرئيسية
لمجموعة زي ــن سـجـلــت نـســب نـمــو عـلــى جميع
مؤشراتها الرئيسية عن عام  ،2018حيث قفزت
األربـ ــاح الـصــافـيــة بنحو  %23لتصل إل ــى 197
مليون ديـنــار ( 649مليون دوالر) ،بينما بلغت
رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم  45ف ـل ـســا ،وس ـج ـلــت اإلي ـ ـ ــرادات
السنوية المجمعة طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت
 ،%28لتسجل  1.3مـلـيــار دي ـنــار ( 4.4مـلـيــارات
دوالر).
وارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات الـ EBITDAبنسبة  ،%25لتصل إلى
نحو  519مليون دينار ( 1.7مليار دوالر) ،بينما
بلغ هامش ربحية الـ EBITDAعن هذه الفترة نحو
 ،%39نمت قاعدة العمالء بنحو  %5لتصل إلى
 49مليون عميل.
وتأثرت النتائج المالية للمجموعة ،رغم الطفرة
اإليجابية التي حققتها بترجمة العملة ،والتي
ترجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في
السودان (الجنيه السوداني) بنسبة  47في المئة
من متوسط  16.9مقابل سعر صرف الدوالر من
ّ
عــام  2017إلــى  ،31.9وهــو ما كلفها  216مليون
دوالر على مستوى اإليــرادات ،و 79مليونا على
مستوى األرب ــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات ،و 27مليونا على مستوى األرباح
الصافية.

الكويت واالبتكار الرقمي
وع ــن عمليات المجموعة فــي أس ــواق الـشــرق
األوس ـ ــط وإفــري ـق ـيــا ق ــال ال ـخ ــراف ــي" :تـمـتـلــك زيــن
الكويت منصة حيوية لالبتكار الرقمي ،ونفتخر
بأن العام الماضي ،كان عاما آخر شاهدا على عقد
المزيد من الشراكات القوية في مجاالت االبتكار
الــرقـمــي ،حـيــث زادت الـشــركــة مــن تــركـيــزهــا على
االبتكار ،بهدف تطوير منصاتها الرقمية وتنفيذ
مجموعة كاملة من مبادرات عروض البيانات".

«زين العراق» والعودة للنمو
وكشف الخرافي أن من أبــرز األمــور المرضية
في  ،2018عودة عمليات شركة زين العراق للنمو،
وذلــك فــي ظــل التعامل مــع الـظــروف االجتماعية
واالقتصادية الصعبة في السنوات األخيرة ،فمع
ّ
تحسن الظروف االجتماعية ،عادت عمليات زين
العراق إلى الربحية ،حيث أدى استعادة المواقع
فــي شـمــال وغ ــرب ال ـبــاد ،بــاإلضــافــة إلــى العديد
م ــن مـ ـب ــادرات اك ـت ـســاب ال ـع ـم ــاء ،وال سـيـمــا في
المناطق الرئيسية إلى استقطاب شرائح جديدة
مــن الـعـمــاء ،ويـضــاف إلــى ذلــك األداء الـقــوي في
التوسعات اإلقليمية (إقليم كردستان) ،وأنشطة
تحسين التكلفة المستمرة ،ونمو البيانات".
وأض ـ ـ ـ ــاف ق ــائ ــا "كـ ـم ــا ن ـج ـح ــت الـ ـش ــرك ــة فــي
إطـ ــاق مـنـتـجــات وخ ــدم ــات ج ــدي ــدة ،بــاإلضــافــة
إلــى التركيز على قطاع األعـمــال بشكل رئيسي،
كـمــا أن ـهــا اسـتـثـمــرت بـشـكــل كـبـيــر ف ــي مـشــاريــع
التطوير والتحديث ،هذا في ظل استمرار إظهار
المؤسسات المالية الكبرى ثقتها في عمليات زين
العراق ،حيث وافقت مؤسسة التمويل الدولية،
وهي عضو في مجموعة البنك الدولي على تقديم
حزمة تمويل بقيمة  269مليون دوالر أميركي
للمساعدة في إعادة بناء عمليات االتصاالت في
العراق وتحفيز النمو االقتصادي".
السودان تميز وتحدى العملة
أما بالنسبة إلى عمليات زين في السودان فقال
الخرافي "تؤدي الشركة بصورة استثنائية في ظل
موقف العملة المحلية ،ولكن التدهور الملحوظ
في قيمة العملة المحلية في الـســودان أثــر على
النتائج العامة والنتائج المالية للمجموعة عند
احتسابها بــالــدوالر األميركي ،ورغــم ذلــك كثفت
ال ـشــركــة م ـشــاريــع الـتـطــويــر والـتــوسـعــة فــي عــام
 ،2018حيث أسهمت مبادرات التسويق لخدمات
البيانات نموا في إيرادات البيانات ،وحاليا تعمل
الشركة على توسيع شبكة الجيل الرابع  LTEفي
جميع أنحاء المناطق".

حجم البيانات والمواقع

ً
• ّ 8.7بيتابايت يوميا على شبكات «زين»
• تشغل «زين»  56.000موقع
•  13.307مواقع لشبكة الجيل الرابع
• زيادة عمالء البيانات للجيل الرابع %22
• مواقع الجيل الرابع تغطي  %72من حركة
البيانات.
ّ
• ال ـهــواتــف الــذك ـيــة تـمــثــل  %53مــن جميع
األجهزة في أسواق «زين».
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زيادة رأس المال تضع قاعدة متينة في تنمية التوسعات واالستثمارات االستراتيجية
● الغانم 2018 :عام النجاحات وأصبحنا الخيار األول ألرقى حلول الصيرفة اإلسالمية
قال شاهين الغانم إن «وربة»
حقق في  ،2018نقلة نوعية
في تطوير عالمته التجارية
التي أتت لتواكب التطورات
الحاصلة على صعيد كل
العمليات والمكانة المتقدمة
التي يتبوأها البنك اليوم في
القطاع المصرفي المحلي.

عمومية بنك وربة
تصادق على بيانات
الفترة المالية
المنتهية في 31
ديسمبر 2018

عـ ـق ــد بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
العامة السنوية للفترة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018
أم ــس ،بـنـسـبــة ح ـضــور 57.544
في المئة ،وشهدت إقــرار جدول
أعـ ـم ــالـ ـه ــا والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ع ـلــى
تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات وتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ه ـي ـئ ــة
الـفـتــوى والــرقــابــة الـشــرعـيــة عن
تلك السنة المالية ،والمصادقة
على البيانات المالية السنوية،
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
للسنوات الثالث المقبلة.
وق ــال ع ـبــدالــوهــاب الـحــوطــي
رئـيــس مجلس اإلدارة فــي بنك
«وربة» في كلمته إلى مستثمري
ً
ً
البنك ،إن  2018كان عاما حافال
بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ك ــل ال ـت ـحــديــات عـلــى الـمـسـتــوى
المحلي واإلقـلـيـمــي والـعــالـمــي،
إذ مضى البنك بخطوات ثابتة
وثقة راسخة في مواصلة تطبيق
خطته االستراتيجية الخمسية
ً
 2021-2017مرتكزا في ذلك على
صــابــة ثــوابـتــه وك ـفــاءة ك ــوادره
ومنهجية ممارساته المصرفية
في كل المجاالت.
وأضاف الحوطي ،أنه لترجمة
إنجازات البنك بلغة األرقام ،وهو
التعبير األصدق عن األداء ،فقد
عـكـســت ب ـيــانــاتــه ال ـمــال ـيــة لـعــام
 2018ن ـجــاحــاتــه ف ــي مــواص ـلــة
مسيرة اإلنجاز والنمو ،إذ حقق
ً
أربـ ــاحـ ــا صــاف ـيــة ب ـل ـغــت 12.73
مليون دينار ًكما في نهاية عام
 2018مـقــارنــة مــع  7.45ماليين
دينار ،كما في نهاية عام 2017
بنسبة نمو بلغت  71في المئة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـن ــك ت ـم ـكــن
م ــن ت ـح ـق ـيــق مـ ـع ــدالت ن ـم ــو فــي
محفظته التمويلية بنسبة 27
في المئة ،إذ ً سجلت  1.60مليار
دينار مقارنة مع  1.26مليار كما
فــي نـهــايــة ع ــام  ،2017وتخطت
موجودات البنك حاجز الملياري
ديـنــار للمرة األول ــى منذ بداية
التأسيس لتصل إلى  2.19مليار
دينار مقارنة مع  1.77مليار كما

في نهاية عام  2017بنسبة نمو
بلغت  24في المئة ،وبلغ رصيد
الودائع  1.88مليار دينار مقارنة
مع  1.57مليار كما في نهاية عام
 2017بنسبة نمو  20في المئة».
وأضـ ــاف ال ـحــوطــي أن البنك
ت ـ ـم ـ ـكـ ــن م ـ ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز قـ ــاعـ ــدتـ ــه
الــرأسـمــالـيــة لتبلغ  285مليون
دينار ّ كما في نهاية عام ،2018
ً
إذ حــقــق الـبـنــك حينها نـجــاحــا
ً
مشرفا من خالل زيادة رأسماله
ب ـن ـس ـب ــة  50فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة حـ ــازت
بـتـغـطـيــة مـســاهـمــي ال ـب ـنــك لكل
األسهم المطروحة مع إجمالي
قيمة طــرح  90مليون دينار ،إذ
بلغت نسبة تخصيص فائض
االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب ف ـ ــي أس ـ ـهـ ــم الـ ـط ــرح
الـمـتـبـقـيــة بـعــد تـخـصـيــص حق
األولوية نسبة  27.2في المئة.
وقال «إننا في البنك استطعنا
م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ـن ـج ــاح ــات أن
نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم،
وأن ن ـم ـهــد ال ـط ــري ــق إلنـ ـج ــازات
أخرى نتطلع إلى تحقيقها خالل
ال ـع ــام ال ـق ــادم بـعــزيـمــة وإص ــرار
ك ــل أفـ ـ ــراد أسـ ــرة ب ـنــك وربـ ــة من
موظفين وموظفات ،الذين كان
لـتـفــانـيـهــم وأدائ ـ ـهـ ــم الـمـخـلــص
ال ــدور الـفـعــال فــي تــرجـمــة رؤيــة
البنك وتحقيق أهدافه والمضي
به نحو األمام».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ش ــاه ـي ــن
ال ـغــانــم الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
«وربة» ،إن البنك حقق في ،2018
نقلة نوعية في تطوير عالمته
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـت ــي أت ـ ــت ل ـتــواكــب
التطورات الحاصلة على صعيد
كل العمليات والمكانة المتقدمة
الـتــي يـتـبــوأهــا الـبـنــك ال ـيــوم في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ال ـم ـح ـلــي،
وخــال الـعــام الـمــاضــي ،سجلت
ً
ً
كل عمليات البنك نموا مشرفا،
إذ نجحت المجموعة المصرفية
ل ـ ــأف ـ ــراد مـ ــن إطـ ـ ـ ــاق وت ـط ــوي ــر
العديد من الخدمات والمنتجات
كان بعضها األول من نوعه على
الصعيد المحلي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـغـ ــانـ ــم أن ـ ـ ــه ع ـلــى

جانب من اجتماع الجمعية العامة
صـعـيــد ال ـت ـط ــور ال ــرق ـم ــي ،عمل
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر مـنـصـتــه
اإللكترونية وزيادة شبكة أجهزة
اإلكـ ـسـ ـب ــرس وإط ـ ـ ــاق ب ــاق ــة مــن
الخدمات الرقمية المتميزة التي
ً
تأتي تماشيا مــع استراتيجية
البنك في تطوير بنيته التحتية
الرقمية التي تتسارع وتيرتها
ف ــي ص ـنــاعــة ال ـص ـيــرفــة ،وفـيـمــا
ً
يتعلق بــال ـفــروع وتـمــاشـيــا مع
السياسة التوسعية للمجموعة
ً
فقد بلغ عدد أفرع البنك  12فرعا
موزعة على مختلف محافظات
دولة الكويت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
المجموعة المصرفية للشركات،
ف ـقــد واص ـ ــل ب ـنــك ورب ـ ــة تثبيت
مـكــانـتــه ب ـيــن ال ـب ـنــوك المحلية
ً
ً
ألن ي ـك ــون ب ـن ـكــا رائ ـ ـ ــدا ف ــي هذ
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــال م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـم ــوي ــل
صـفـقــات ال ـشــركــات والـمـشــاريــع
المحلية وتــوسـيــع عــاقــاتــه مع
ع ـم ــائ ــه مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،كــذلــك
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ت ـن ــوي ــع ال ـم ـح ـف ـظــة ال ـت ـمــوي ـل ـيــة
ً
خـصــوصــا بـعــد زي ــادة رأسـمــال
الـبـنــك مــع نـهــايــة عــام  2018من
خ ــال تـمــويــل شـتــى الـقـطــاعــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الس ـي ـم ــا ال ـق ـطــاع

الـنـفـطــي والـتـعـلـيـمــي وم ـقــاولــة
اإلن ـشــاء ات وقطاعي المشاريع
ً
الصغيرة والمتوسطة فضال عن
ّ
المشاركة في تمويالت مجمعة
مع بنوك أخــرى كان لبنك وربة
ً
في أحدها دور القيادة ،أخذا في
االعتبار السعي خــال العامين
المقبلين إلى تحقيق المزيد من
الـتــوازن وتــوزيــع للمخاطر بين
المحفظة العقارية والقطاعات
األخ ـ ــرى لـتـصــل أح ـجــام ـهــا إلــى
ً
نسب أكثر تنوعا.
و بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة
المصرفية لالستثمار في البنك
أب ــرم ــت ال ـع ــدي ــد م ــن الـصـفـقــات
االسـتـثـمــاريــة والـتـمــويـلـيــة بما

يتوافق مــع استراتيجية البنك
الـ ـم ــرتـ ـك ــزة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـق ـط ــاع
ً
الـحـيــوي ،مـشـيــرا إل ــى أن زي ــادة
رأس المال ســوف تشكل قاعدة
ص ـل ـب ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
الـتــوسـعــات االسـتـثـمــاريــة لبنك
وربــة خــال األع ــوام المقبلة في
قـ ـط ــاع ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ح ـيــويــة
وت ـم ــوي ــل ل ـل ـم ـشــاريــع الــوطـنـيــة
واإلقليمية الضخمة بما يعود
بالنفع على البنك ومساهميه
وعمالئه على حد سواء.
و ل ـفــت إ ل ــى أن األداء المميز
ً
ً
لبنك ورب ــة أدى دورا مـحــوريــا
في تثبيت تصنيفاته االئتمانية
من وكــاالت التصنيف العالمية

مجلس اإلدارة الجديد
يتضمن مجلس إدارة بنك وربة الجديد األعضاء المنتخبين:
عبدالوهاب عبدالله الحوطي ،وعبدالعزيز عبدالله الجابر،
ومحمد رياض المطوع ،ومصعب عمر الفليج ،وهشام عبدالرزاق
الرزوقي ،ومحمد عبدالرضا سليم ،ويوسف إبراهيم الغانم،
وحـمــد مساعد الـســايــر ،وب ــدر خــالــد الـشـلـفــان ،ومحمد حامد
الشلفان ،وأعضاء االحتياط :مبارك ناصر الساير ،وبدر عبدالله
السميط ،وعبدالله صالح الشلفان وعبدالله ساير الساير.

خ ــال ع ــام  ،2018إذ تــم تثبيت
ت ـص ـن ـي ـف ــه مـ ـ ــن وكـ ـ ــالـ ـ ــة ف ـي ـتــش
العالمية للتصنيف عند  +Aمع
نظرة مستقبلية مستقرة ،وكذلك
تثبيت تصنيفه مــن قبل وكالة
موديز عند  Baa2/prime-2مع
نظرة مستقبلية مستقرة ،يضاف
إلــى ذلــك تصنيف جديد حصل
عليه البنك وهو Counterparty
 Risk Ratingعـنــد  ،Baa1كما
ح ـ ـصـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــك بـ ـفـ ـض ــل أدائـ ـ ـ ــه
المتميز خالل العام ومن جهات
عــال ـم ـيــة عــري ـقــة ع ـلــى  5جــوائــز
ً
ه ــي «ال ـب ـن ــك األس ـ ـ ــرع نـ ـم ــوا فــي
الشرق األوسط» و»البنك األسرع
ً
نموا في الكويت» و»أفضل بنك
لتمويل الـشــركــات فــي الكويت»
و»أفـ ـض ــل ب ـنــك اس ـت ـث ـم ــاري فــي
ً
الكويت» و»البنك األس ــرع نموا
من حيث األصول».
وش ــدد ال ـغــانــم عـلــى بــرنــامــج
البنك للمسؤولية االجتماعية
واألهمية القصوى التي يوليها
بـنــك وربـ ــة ل ـهــذا ال ـق ـطــاع ،إذ لم
ً
يدخر جهدا خالل عام  2018في
المشاركة برعاية ودعم ومساندة
المبادرات والفعاليات على شتى
أنــواع ـهــا اإلنـســانـيــة والـثـقــافـيــة
ً
وال ـم ـه ـن ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة ،م ـل ـق ـيــا

ً
ً
اه ـت ـمــامــا بــال ـغــا بـفـئــة الـشـبــاب
سـ ً
ـواء من مبادري أعمال أو من
ً
طـلـبــة جــامـعـيـيــن وذل ــك الـتــزامــا
بالرؤية األميرية السامية لدعم
ً
الشباب الكويتي وانـطــاقــا من
قناعته بأنهم عماد هذا الوطن
ومـسـتـقـبـلــه ال ـط ـمــوح ،كـمــا بــذل
ً
البنك جـهــودا طيبة فــي تطوير
الكفاءات المهنية ضمن كوادره
ال ـب ـش ــري ــة ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ب ــرام ــج
ت ــدري ـب ـي ــة س ــاه ـم ــت ف ــي تـنـمـيــة
مهاراتهم و صـقــل خبراتهم في
شتى المجاالت.
وخ ـت ــم ال ـغ ــان ــم« :ب ـف ـضــل الـلــه
تـ ـ ـع ـ ــال ـ ــى ،يـ ـحـ ـظ ــى ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ــة
ال ـي ــوم بـثـقــة كـبـيــرة ف ــي أوس ــاط
المستثمرين المحلي والدولي،
ونفخر أن نؤكد بأنه قد أصبح
الخيار األول للعمالء الطامحين
إلـ ـ ـ ــى أرقـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات وح ـ ـلـ ــول
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة بــأسـلــوب
عصري ذي ركائز تقنية عالية
الـ ـج ــودة ،وب ـف ـضــل ال ـل ــه ث ــم ثقة
عمالئنا واستمرار ايمانهم بأداء
بـنــك وربـ ــة وق ــدرات ــه الـتـنـمــويــة،
فاننا وبال شك سوف نستطيع
تحقيق ا لـمــز يــد مــن النجاحات
ومــواكـبــة الـتـطــورات لكي نكون
دائما عند حسن تطلعاتهم».
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القطان :الجزر الكويتية بداية
 2.56مليون دينار أرباح «كامكو» في 2018
التنموية
النهضة
السيولة
من
مرتفعة
بمستويات
لالحتفاظ
خطتنا
مواصلة
على
نعمل
صرخوه:
ً
ً
ّ
«مدينة الحرير تعد موردا رئيسيا لالقتصاد الكويتي»
قال صرخوه إنه «رغم
التحديات التي نواجهها،
بفعل التغيرات التي تشهدها
األسواق ،فإننا نعمل على
مواصلة خطتنا لالحتفاظ
بمستويات مرتفعة من
السيولة وهيكل مالي قوي،
إلى جانب تعزيز ما نتمتع به
من مرونة كافية تمكننا من بلوغ
نموذج أعمال أكثر تكاملية».

اإليرادات 18.36
مليون دينار
وربحية السهم
 10.77فلوس

أعلنت شركة كامكو لالستثمار (كامكو)،
نتائجها المالية المجمعة لفترة الـ 12شهرا
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018حيث حققت
الشركة صافي ربح للمساهمين بقيمة 2.56
مليون د ي ـنــار ،بنمو نسبته  124فــي المئة،
مقابل  1.14مليون في عام  ،2017بربحية سهم
 10.77فلوس ،مقابل  4.80فلوس في الفترة
المماثلة من العام الماضي.
وارتـ ـفـ ـع ــت األرب ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل خ ـص ــم ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين إلى 5.19
ماليين دينار في الفترة المالية الحالية ،مقابل
 2.78مليون في عام  2017بنمو نسبته  87في
المئة .كما ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 91
في المئة ،مقارنة بأداء عام  ،2017لتبلغ 18.36
مليون دينار.
ورغم ارتفاع التكاليف التشغيلية ،والتي
تعود باألساس إلى مباشرة خطط التوسع،
فإن الشركة حققت نموا في صافي التدفقات
النقدية ألنشطة االستثمار ،لتصل إلى 5.44
ماليين دينار.
وعلى صعيد متصل ،زادت المصروفات
اإلجمالية إلى  15.68مليون دينار ،بارتفاع
قيمته  7.21ماليين ،مقارنة بالعام السابق،
نتيجة تنفيذ استراتيجية النمو للشركة ،وما
يترتب عليها من تكاليف مالية وتشغيلية،
فضال عن احتساب المخصصات.
ً
وفضال عن تأثير صفقة االستحواذ على
حصة األغلبية في بيت االستثمار العالمي
(غ ـل ــوب ــل) ف ــي ت ـعــزيــز ن ـتــائــج ال ـش ــرك ــة خــال
العام ،أسهم النمو المحقق في اإليــرادات من
الــرســوم في تعزيز النتائج المالية للشركة،
حيث شهدت نموا قيمته  3.22ماليين دينار،
مــرتـفـعــة مــن  7.0مــايـيــن فــي ع ــام  2017إلــى
 10.22مــايـيــن ف ــي ع ــام  .2018وي ـع ــزى هــذا
النمو بصفة أساسية إلى نمو أتعاب اإلدارة

واالسـ ـتـ ـش ــارات ع ـلــى صـعـيــد إدارة األص ــول
وال ـخــدمــات االسـتـثـمــاريــة الـمـصــرفـيــة ،حيث
بلغت األتعاب من أنشطة األمانة  8.08ماليين
دينار.
وبلغ حجم األصول المدارة  3.93مليارات
دينار ،بنمو نسبته  16.69في المئة (متضمنة
ال ـتــأث ـيــر ال ــاح ــق لـصـفـقــة االسـ ـتـ ـح ــواذ) .كما
شـ ـه ــدت إيـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
المصرفية نموا قويا بصفة عامة ،حيث نفذت
الشركة  9صفقات بلغت قيمتها اإلجمالية
ً
نحو  534مليون دينار تقريبا.
وف ــي إط ــار تعليقه عـلــى الـنـتــائــج المالية
لـلـشــركــة ،ق ــال الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لــ«كــامـكــو»
ً
فيصل صرخوه« :نسعى قدما نحو تحقيق
رؤيتنا في أن نصبح الشركة المفضلة إلدارة
األصول واالستثمار المصرفي في المنطقة.
رغم التحديات التي نواجهها بفعل التغيرات
ال ـتــي تـشـهــدهــا األسـ ـ ــواق ،فــإنـنــا نـعـمــل على
مواصلة خطتنا من أجل االحتفاظ بمستويات
مرتفعة من السيولة وهيكل مالي قــوي ،إلى
جانب تعزيز ما نتمتع به من مرونة كافية
تمكننا من بلوغ نموذج أعمال أكثر تكاملية».
وأوض ــح صــرخــوه ،أنــه «خ ــال عــام ،2018
وال ــذي يـصــادف الــذكــرى العشرين لدخولنا
القطاع المالي ،تمكنا من المحافظة وتعزيز
حجم األصول المدارة لدينا ،من خالل تبني
توجهات طويلة األجــل تهدف إلــى اقتناص
الفرص خالل فترات تذبذب األسواق».
وأضاف« :شهد العام الماضي أيضا إتمام
إح ــدى أب ــرز الـصـفـقــات فــي مـسـيــرة الـشــركــة،
حيث استحوذنا على حصة  69.528في المئة
من (غلوبل) .ورغم ما واجهناه من نمو غير
اعتيادي في المصروفات خالل العام ،نعتقد
أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة سـ ــوف ت ـس ـهــم ف ــي تـعــزيــز
أعمالنا التشغيلية مستقبال».

●

فيصل صرخوه
وت ـ ــاب ـ ــع« :تـ ـجـ ـل ــت ثـ ـق ــة م ـس ـت ـث ـم ــري ـن ــا فــي
إمكانيات وقدرات (كامكو) ،من خالل اإلقبال
المتميز الــذي شهده إصــدارنــا مــن السندات
في فترة قياسية .ولم تقتصر جهودنا على
تحقيق تلك اإلنجازات البارزة على مدار العام
فـقــط ،بــل قمنا كــذلــك بــزيــادة ع ــدد المحافظ
االستثمارية المدارة من قبل الشركة ،وتنمية
حجم المحفظة العقارية الدولية».
وعلى صعيد أداء األســواق ،ذكر صرخوه:
«رغــم ارتـفــاع مستويات التذبذب بــاألســواق،
تفوقت البورصات الخليجية في أدائها على
نظيراتها العالمية ،وتمكنت من تسجيل نمو
سـنــوي بنسبة  12فــي الـمـئــة فــي عــام ،2018
مقابل أداء باهت دون ارتـفــاع يذكر فــي عام
 .2017لدينا توقعات إيجابية لعام  ،2019في
ظل استقرار أوضاع االقتصاد الكلي ،وتحسن
مناخ االستثمار وزيادة ثقة المستثمرين ،لكن
الـضـغــوط الـجـيــوسـيــاسـيــة وتـقـلـبــات أسـعــار
الطاقة ما زالت تشكل أعباء على المنطقة».

جراح الناصر

أكد المتطوع في فريق «كويت جديدة ،»2035
ً
مـحـمــد ال ـق ـطــان ،أن مــديـنــة ال ـحــريــر تـعـتـبــر مـمــرا
ً
ً
دوليا استراتيجيا للمنطقة (لوجستيا ،تجاريا،
سياحيا ،ماليا) ،وفي الوقت نفسه مدينة نموذجية
متكاملة الـخــدمــات تبنى بشكل رئـيــس بــرؤوس
األموال الخاصة.
وأضاف ،خالل الحلقة النقاشية «رؤية الكويت
 ...2035وطريق الحرير» ،التي استضافتها دار آل
القطان أول أمس ،بحضور عدد من المواطنين ،أن
تطوير الجزر الكويتية هو بداية الطريق الحقيقي
لبناء نهضة الكويت التنموية الشاملة ،وهو األمل
في وضــع الكويت على الطريق الصحيح ،وفتح
آف ــاق أوس ــع لالستثمار أم ــام الـشــركــات األجنبية
والمحلية.
ّ
وبين أن وجود رؤية وخريطة طريق لتحقيق
التنمية ا لـمـسـتــدا مــة يـعــد إ ن ـج ــازا حقيقيا لبناء
مستقبل الدولة اقتصاديا.
ّ
وأش ــار إلــى أن التخطيط السليم يـمــثــل حجر
زاوي ـ ـ ــة حـقـيـقـيــا ل ـل ـب ـنــاء ع ـل ـي ــه ،وت ـط ــوي ــر قـ ــدرات
الـقـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة فــي مختلف ال ـم ـجــاالت.
وتطرق القطان إلى تعريف منطقة الحرير بالقول
إن الكويت تسعى إلى تطوير منطقة دولية تابعة
لـسـيــادة دول ــة الـكــويــت مستقلة فــي كــل شؤونها
وتـشــريـعــاتـهــا ومــالـيـتـهــا ،وتــديــرهــا هـيـئــة أمـنــاء
مستقلة.
وأض ــاف أن مدينة الحرير تعد م ــوردا رئيسا
لالقتصاد الكويتي ،وهي مرتبطة بالمناطق الحرة
الرئيسة وطريق الحرير.
وأوضح أن رؤية كويت جديدة  2035تستند إلى
 7ركائز رئيسة هي :إدارة حكومية فاعلة ،ورأسمال
بشري إبداعي ،واقتصاد متنوع ومستدام ،وبنية
تحتية متطورة ورعاية صحية بجودة عالية وبيئة

محمد القطان
معيشية مستدامة ،ومكانة دولية متميزة.
واستدرك بالقول إن رؤية كويت جديدة 2035
استندت إلى رؤية سمو أمير البالد التي تتضمن
 4محاور رئيسة ،هي تطوير االقتصاد الكويتي
باتجاه االقتصاد المعرفي ،ومعالجة الخلل في
ميزانية الدولة ،وترشيد اإلدارة الحكومية ،وتطوير
العنصر البشري ليواكب التحوالت الجديدة.
وتـ ـط ــرق ال ـق ـط ــان ف ــي م ـح ــاض ــرت ــه ال ـتــوعــويــة
عــن رؤيــة كويت جــديــدة إلــى أن الكويت الحالية
ترتكز على عــدد مــن القطاعات االقتصادية ،في
حـيــن يــوجــد ع ــدد مــن الـخـصــائــص عـلــى الــوضــع
االقـتـصــادي الحالي تــدعــو إلــى مراجعة الخطط
الـتـنـمــويــة وال ـس ـعــى إل ــى خ ـلــق اق ـت ـصــاد مـتـنــوع
ومـسـتــدام ق ــادر عـلــى تلبية احـتـيــاجــات الكويت
التنموية ،وتوفير المزيد من فــرص العمل أمام
حديثي التخرج من شباب الكويت في العديد من
القطاعات والمجاالت.

ً
«االمتياز» بـ  260مليون دينار
لمجموعة
أمواال
نالحق
السلطان:
ً

«حصلنا على حكم تمييز نهائي وهناك حكمان مدنيان قادمان بـ  61مليونا»
●

محمد اإلتربي

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
لشركة مجموعة «االمتياز» خالد
ال ـس ـل ـط ــان ،أن ال ـش ــرك ــة حـصـلــت
ع ـل ــى أول ح ـك ــم ت ـم ـي ـيــز ن ـهــائــي
بـ ـش ــأن ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات الـ ـت ــي تـمــت
ً
ً
س ــابـ ـق ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـنــاك
 9ق ـضــايــا م ــرف ــوع ــة م ــن الـشــركــة
وتحت متابعة الفريق القانوني
والتنفيذي بإجمالي مبالغ تصل
إلى نحو  260مليون دينار.
وقال السلطان ،خالل الجمعية
العمومية الـتــي عـقــدت أم ــس ،إن
المساهمين «يجب أال ّ
يكونوا أي
تصور أو يتخذوا أي قرار أو ردة
فعل بناء على تلك المبالغ ،ألننا
ال نـعـلــم مـتــى سـيـتــم تحصيلها
وك ـ ـي ـ ــف سـ ـنـ ـحـ ـصـ ـلـ ـه ــا ،ف ـه ـن ــاك
مالحقات وتتبع لبعض األصول
واألموال ،وهي تتوزع على نحو
ً
 7دول تقريبا».

و كـ ـ ـش ـ ــف أن اال خ ـ ـ ـتـ ـ ــا سـ ـ ــات
وال ـت ـجــاوزات ليست بـيــع أصــول
ب ــأسـ ـع ــار أق ـ ــل مـ ــن ق ـي ـم ـت ـه ــا بــل
تـجــاوزات مالية مباشرة نقدية،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك ق ـض ـي ـت ـيــن
ً
مــدنـيـتـيــن حــال ـيــا واحـ ــدة بقيمة
 49مليون ديـنــار وأخ ــرى بقيمة
ً
 12مليونا.

استراتيجية «االمتياز»
وقـ ــال ال ـس ـل ـطــان ،إن االم ـت ـيــاز
نجحت خالل الفترة الماضية في
عملية إعادة هيكلة وبدء مرحلة
ً
ج ــدي ــدة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـشــركــة
قــا مــت بعمليات تصفية لبعض
الشركات واألنشطة غير المجدية
ودم ـ ــج أن ـش ـطــة أخ ـ ــرى مـشــابـهــة
وبيع البعض ممن حققت عوائد
جـ ـي ــدة وح ـص ـل ـنــا ع ـل ــى ع ــروض
جيدة بشأنها.
وت ــاب ــع أن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة

تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـغ ــال
السيولة ،التي تحقت من عمليات
إعادة الهيكلة والدخول في فرص
جــديــدة وبـنــاء استثمارات مـ ّ
ـدرة
وتشغيلية تضمن االستمرارية
واالس ـت ــدام ــة فــي تحقيق عــوائــد
وأرباح للشركة والمساهمين.
وذكـ ــر «أن ـن ــا دخ ـل ـنــا ف ــي بـنــاء
استراتييجية ثابتة تعتمد على
تحقيق تدفقات نقدية ،وتتميز
ً
بتحقيق نمو فضال عن الدخول
في بعض المشاريع األخرى.
ً
وردا على عمليات بيع بعض
األص ـ ــول ال ـج ـيــدة م ـثــل «هـيــومــن
سوفت» ،أفاد بأن الشركة حققت
ال ـه ــدف ،وأي أص ــل يــأتــي بسعر
وع ــائ ــد ج ـيــد فـنـحــن مـسـتـعــدون
ً
للتخارج ،مشيرا إلى أن الشركة
ك ــان ــت تـ ـم ــر فـ ــي م ــرحـ ـل ــة إعـ ـ ــادة
هيكلة وتحتاج سيولة للدخول
ف ــي اس ـت ـث ـم ــارات ج ــدي ــدة وب ـنــاء
مشاريع حديثة.

جانب من العمومية
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لشركة «االمتياز» نــواف معرفي،
إن هـ ـن ــاك خ ـط ــة ل ـب ـن ــاء مـحـفـظــة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ت ـش ـغ ـي ـل ــي ل ـل ـش ــرك ــة
ت ـح ـقــق ع ــوائ ــد م ـج ــزي ــة وتـتـســم
ً
بــال ـن ـمــو ال ـم ـس ـت ــدام ،م ــؤك ــدا أنــه
ي ـتــم اس ـت ـه ــداف ال ـش ــرك ــات الـتــي
فيها نمو.
وأض ـ ــاف م ـعــرفــي «أنـ ـن ــا عـلــى
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ن ـس ـت ـهــدف دول

مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
ك ــأول ــوي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى قـطــاعــات
التكنولوجيا وقطاعات التصنيع
وال ـت ـغ ـل ـي ــف والـ ـ ـم ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
وال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــات» ،م ــع الـتــركـيــز
على القطاعات التشغيلية اآلمنة
ً
األعلى تحقيقا للنمو واألرباح.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ستواصل التركيز على الشركات
الـتــابـعــة ،الـتــي تعمل فــي العقار

«بيتك» يعلن الفائز بالسحب األول لحملة
«فرصتك للربح أكبر مع حساب الرابح»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) فوز
مـحـمــود عبدالحميد الـعـثـمــان بـجــائــزة 1
كـيـلــوغــرام ذه ــب ضـمــن الـسـحــب الـشـهــري
األول لـحـمـلــة «ف ــرص ـت ــك ل ـلــربــح أك ـب ــر مع
حساب الرابح» التي أطلقها «بيتك».
وج ـ ــرى ال ـس ـحــب ف ــي ال ـم ـقــر الــرئـيـســي
ل ــ«ب ـي ـتــك» ،تـحــت إشـ ــراف وح ـض ــور ممثل
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة عـبــدالـعــزيــز
أشـكـنــانــي .وتـقــدم الحملة  54كيلوغراما
من الذهب ،من خــال مجموعة سحوبات
ش ـهــريــة ورب ـ ــع س ـنــويــة وس ـن ــوي ــة ،تـتـيــح
ال ـفــرصــة ل ـ ــ 23م ــن ع ـم ــاء ح ـس ــاب ال ــراب ــح
للفوز بــالـجــوائــز الـتــي ت ـتــراوح بين  1و3
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن ال ــذه ــب عـلــى م ــدى عــام
كامل ،إضافة إلى السحب السنوي بجائزته
الكبرى  12كيلو من الذهب.
وت ـس ـت ـهــدف ال ـح ـم ـلــة ال ـج ــدي ــدة جميع

عـمــاء حـســاب الــرابــح الحاليين والـجــدد،
ال ــذي ــن ال ت ـقــل روات ـب ـه ــم ع ــن  500دي ـن ــار،
فعند تحويل رواتبهم إلى حساب الرابح
يـتـمـكـنــون م ــن ال ـف ــوز ب ـبــاقــة م ــن ال ـجــوائــز
غـيــر الـمـسـبــوقــة ،مــن خ ــال الـمـشــاركــة في
السحوبات ،وهــي :سحب شهري بمعدل
فائز في كل سحب بـ 1كيلوغرام من الذهب،
وسحب ربع سنوي بمعدل  3فائزين في كل
سحب بـ 3كيلوغرامات من الذهب لكل فائز
(ما عدا السحب الربع األخير فإنه يوجد
فائز واحد فقط).
كما يجرى في نهاية الحملة ،التي بدأت
أول مارس الجاري ،سحب سنوي بمعدل
ف ــائ ــز واحـ ــد ي ـك ــون م ــن نـصـيـبــه ال ـجــائــزة
الكبرى ،وهي عبارة عن  12كيلوغراما من
ذهب «بيتك» ،وبذلك يكون مجموع الفائزين
 23عـمـيــا ،مـجـمــوع جــوائــزهــم تـصــل في

نهاية الحملة الى  54كيلوغراما من الذهب.
ويفتح حساب «الرابح» بالدينار لألفراد،
ويشترط تحويل الــراتــب كشرط أساسي
لــدخــول الـسـحــب ،واس ـت ـمــرار تحويله في
الـحـســاب .وفـيـمــا يـخــص ش ــروط وأحـكــام

الجوائز والسحب ،فهي أن يــودع العميل
 3رواتب خالل األشهر الثالثة التي تسبق
السحب ،وأال يقل الرصيد األدنى للحساب
عــن  50دي ـن ــارا فــي نـهــايــة كــل شـهــر خــال
األشهر الثالثة التي تسبق السحب.

والنفط والغاز والتعليم وصناعة
األدوية.
وفـ ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه أمـ ـ ـ ـ ــام م ـج ـلــس
اإلدارة ،قال رئيس مجلس اإلدارة
خالد السلطان ،إن الشركة حققت
ً
أرباحا تشغيلية متنامية للسنة
ً
الخامسة على التوالي ،مشيرا إلى
أن تراجع األربــاح مقارنة بالعام
قبل الماضي يأتي بسبب كثرة
التخارجات في الفترات الماضية.

ً
وأض ـ ــاف أن  2018ك ــان عــامــا
ً
مميزا للمجموعة ر غــم الظروف
والتحديات االقتصادية الصعبة،
ً
مـبـيـنــا أن الـمـجـمــوعــة اسـتـمــرت
في التقدم الملحوظ نحو تنمية
اإلي ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة وهـيـكـلــة
المحفظة االستثمارية والتخارج
من بعض األصول بشكل ممنهج
وإعادة توظيف الفوائض النقدية
في دعم شركات المجموعة.

وقـ ـ ــال إن إي ـ ـ ـ ــرادات مـجـمــوعــة
«االمـتـيــاز» الـعــام الماضي بلغت
 51مليون دينار مقارنة بإيرادات
ً
 76.3مـلـيــو نــا ف ــي  2017نتيجة
مـبــالــغ ال ـت ـخــارجــات ،الـتــي كانت
أكبر في تلك السنة.
ولفت إلى انخفاض المصاريف
من  40.8مليون دينار في 2017
ً
لتصل إلى  27.1مليونا في ،2018
وب ـل ــغ ص ــاف ــي ال ــرب ــح ف ــي 2018
نحو  20مليون ديـنــار ،في حين
موجودات الشركة عن  2018بلغت
ً
 369.9مـلـيــونــا ب ــزي ــادة نسبتها
 21.2في المئة.
ووا ف ـقــت الجمعية العمومية
عـلــى تــوزيــع أرب ــاح بقيمة  8في
ً
المئة نقدا للمسجلين في تاريخ
االستحقاق المحدد بنحو  10أيام
عمل من تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«بوبيان» يختتم برنامج Lean Ambassadors
اخـتـتــم بـنــك بــوبـيــان برنامج
 ،Lean Ambassadorsا لـ ــذي
ي ـه ــدف إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
 leanب ـف ــا ع ـل ـي ــة ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ب ـمــا
ينعكس في النهاية على تحسين
األداء ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـن ــك ،ومـ ـ ــن ثــم
تحقيق أعلى معدالت اإلنتاجية
المطلوبة.
و ق ـ ـ ــال م ــد ي ــر إدارة ت ـطــو يــر
و ت ـح ـس ـي ــن األداء ف ـ ــي ا ل ـب ـن ــك،
عبدالله الحسينان ،إن البرنامج
عبارة عن دورة تدريبية لمدة 3
أيام شارك فيها نحو  30موظفا
من مختلف أقسام البنك ،حيث
تـ ــم ت ــدري ـب ـه ــم ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
تقنيات إدارة  ،Leanوالقدرة على
استعمالها بفاعلية ،لتشجيع
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ـش ــاري ــع
لتحسين العمليات المصرفية.

التويجري والمحري والحسينان مع المتدربين
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ت ـع ـت ـم ــد ش ـه ــادة
ال ـت ـخــرج ع ـلــى ح ـضــور الـ ــدورة
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة ،وإن ـ ـجـ ــاز
ِّ
يحسن األداء،
مشروع يطور أو
ً
وبذلك يحصل الموظف رسميا
على لقب ،Lean Ambassador
م ــع ام ـت ـي ــازات ل ـل ـح ـصــول على
نقاط  ،Lean Rewardلمساعدة

زمالئه على القيام بمشروعات
ال ـت ـح ـس ـيــن ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
إدارة ورش ع ـ ـمـ ــل ل ـت ـح ــد ي ــد
فــرص وأفكار تحسن األداء في
إداراتهم».
وأكـ ــد الـحـسـيـنــان أن سـفــراء
 leanي ـقــومــون بـ ــدور م ـهــم في
نشر ثقافة Lean Management

في البنك ،من خالل التأثير على
اآلخ ــري ــن ،لـلــوصــول إل ــى فــرص
التحسين.
وكان نائب الرئيس التنفيذي
عبدالله الـتــويـجــري ،والرئيس
الـتـنـفـيــذي للعمليات بــاإلنــابــة
عبدالله المحري ،قاما بزيارة
م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب ،ح ـيــث الـتـقـيــا

ال ـم ــوظ ـف ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
البرنامج ،واطلعا على جميع
األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــا
لتحسين العمل.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد
ا لـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــان حـ ـ ـ ـ ــرص إدارة
«بــوبـيــان» على تحسين األداء،
وت ـط ــوي ــر ك ــل ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـنــك،
م ــن خـ ــال االس ـت ـم ــاع إلـ ــى آراء
الـمــوظـفـيــن أن ـف ـس ـهــم ،ودراسـ ــة
جميع مقترحاتهم ،إلــى جانب
إمـ ـك ــانـ ـي ــة وضـ ـعـ ـه ــا م ــوض ــوع
التنفيذ ،عبر اسـتـخــدام أفضل
السبل العلمية والتقنية.
وأض ــاف أن ذلــك مــن شأنه أن
يمنح الموظفين فرصة المشاركة
بـصــورة أكبر فــي التغيير ،ومن
ثم إحداث التطور المطلوب ،بما
يحقق أه ــداف الـبـنــك فــي تقديم
أعلى مستويات الخدمة للعمالء.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

غسان الخالد :استراتيجية الشركة تستهدف إعادة هيكلة المركز المالي
سند الشمري

قالت نائبة الرئيس التنفيذي
في «أسيكو» غصون الخالد
ان المجموعة نجحت في الحد
من المخاطر التي تؤثر على
كفاءتها التشغيلية ومالءتها
المالية ،مما مكنها من تحقيق
نتائج إيجابية بنهاية عام
.2018

نطمح إلى
استكشاف
المزيد من
الفرص
االستثمارية
المعززة
لألعمال
غصون الخالد

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة "أس ـي ـك ــو" لـلـصـنــاعــات
غ ـ ـسـ ــان الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،أن أسـ ـع ــار
العقارات في دبي شهدت موجة
م ــن االن ـخ ـف ــاض خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ف ــي ح ـيــن وضـعــت
ال ـشــركــة دراسـ ــة لـلـتـخــارج من
بعض عقاراتها هناك.
وقال الخالد ،خالل اجتماع
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الـعــاديــة
وغ ـيــر ال ـعــاديــة ،أم ــس ،بنسبة
حـ ـض ــور  81.7ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،إن
استراتيجية الشركة متزامنة
م ــع خـطــط الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة،
ً
مؤكدا أن الشركة تعد من أوائل
الموردين لهذه المشاريع من
المواد اإلنشائية ومواد البناء.
وأض ـ ـ ــاف أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
الشركة تعتمد أيضا على إعادة
هيكلة المركز المالي من خالل
إعادة تصميم الهيكل التمويلي
وضـ ـب ــط اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ب ـم ــا ي ــؤم ــن
االستمرارية ويحقق الثبات في
تحقيق نمو يعود على الشركة
بالعوائد المرجوة.
وأوض ــح أن "أسـيـكــو" خالل
ال ـع ـق ــد الـ ـم ــاض ــي ت ـم ـك ـنــت مــن
ً
تحقيق أربــاح متواصلة عاما
ت ـل ــو آخ ـ ـ ــر ،وأن ـ ـ ــه ب ـع ــد إن ـج ــاز
الـ ـت ــوسـ ـع ــات الـ ــازمـ ــة لـتـلـبـيــة

الطلب على منتجات الشركة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي ن ـت ـي ـج ــة وج ـ ــود
الـفــرص المتاحة فــي األس ــواق
ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،تــركــز
ً
الـ ـش ــرك ــة ح ــالـ ـي ــا ع ـل ــى زيـ ـ ــادة
كـفــاء ة الـقـطــاعــات التشغيلية،
من خالل السعي لنمو اإلنتاج
والمبيعات ثــم زي ــادة إي ــرادات
الشركة.
وذكــر أن الشركة انتهت من
جميع التوسعات المخطط لها
في السنوات السابقة "وعملنا
ع ـلــى وض ــع س ـيــاســات بيعية
تحقق ذلك النمو في المبيعات
في ظل المشاريع المطروحة،
التي كــان لها أثــر في استقرار
النشاط التشغيلي".

التحديات السوقية
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت نــائـبــة
الرئيس التنفيذي في "أسيكو
ال ـم ـج ـمــوعــة" غ ـصــون ال ـخــالــد،
إنــه على الــرغــم مــن التحديات
وال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـس ــوق ـي ــة ،ال ـتــي
ً
تــواجـهـهــا الـمـجـمــوعــة محليا
ً
وإق ـل ـي ـم ـيــا ،فــإنـهــا نـجـحــت في
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ،ال ـت ــي
تــؤثــر عـلــى ك ـفــاء ة المجموعة
التشغيلية ومالء تها المالية،
مما مكنها من تحقيق نتائج

يمكنها بالتالي من رفع الكفاءة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وتـ ـع ــزي ــز أصـ ــول
ً
المجموعة وأرباحها عموما.
وبينت أن المجموعة تسعى
ً
حاليا إ لــى استكشاف المزيد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ً
ال ـم ـع ــززة ألع ـم ــال ـه ــا ،تـحـقـيـقــا
لـ ـل ــرؤي ــة األم ـ ـيـ ــريـ ــة ال ـس ــام ـي ــة
الطامحة إلــى تحويل الكويت
ً
ً
ً
م ـ ـ ــرك ـ ـ ــزا ص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــا إق ـل ـي ـم ـي ــا
يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات،
المحلية واألجنبية بحلول عام
" ،2035كما أننا متحمسون لما

نــراه في األفــق من فــرص تعزز
م ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـج ـمــوعــة
ً
مستقبليا مما سيخلق قيمة
أك ـبــر لـلـمـســاهـمـيــن ،ك ـمــا أنـهــا
س ـت ـض ـع ـنــا ف ــي الـ ـ ـص ـ ــدارة مــن
أجل تحقيق أكبر منفعة ممكنة
لعمالئنا".

وأشــارت إلــى أن المجموعة
تتطلع إ لــى تحقيق نمو قوي
ومستدام خالل األعوام المقبلة

"بــاعـتـبــارنــا مـجـمــوعــة محلية
مصنعة تسعى للوصول إلى
ال ــري ــادة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ــي
تـ ـع ــزي ــز مـ ـك ــان ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
م ـجــال ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـصــديــر،
مـ ـ ــع وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى خ ــري ـط ــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ب ـ ـف ـ ـضـ ــل األس ـ ـ ــس
القوية والثابتة التي تتبناها
المجموعة".
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت س ـ ـيـ ــاسـ ــة ح ــوك ـم ــة

تـحــرص على اتـبــاع سياسات
وإجــراءات وممارسات رشيدة
تقوم بتوجيه وضبط ومراقبة
األع ـم ــال واألن ـش ـط ــة ،لضمان
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف "أس ـ ـي ـ ـكـ ــو
المجموعة" وأصحاب المصالح
في آن واحد.
ووافـ ـ ـق ـ ــت ال ـع ـم ــوم ـي ــة عـلــى
كــل الـبـنــود الـ ــواردة فــي جــدول
األع ـم ــال ،وأب ــرزه ــا الـمـصــادقــة
عـلــى ت ـقــريــري مـجـلــس اإلدارة
ومراقبي الحسابات واعتماد
البيانات المالية والحسابات
الـخـتــامـيــة لـلـشــركــة ،وذل ــك عن
السنة المالية المنتهية في 31
دسمبر  ،2018كما أقرت توزيع
أرباح نقدية بواقع  5في المئة،
و 5في المئة أسهم منحة.
وواف ـ ـق ـ ــت ال ـع ـم ــوم ـي ــة غـيــر
ال ـع ــادي ــة ع ـلــى زي ـ ــادة رأس ـمــال
الشركة من  31.75مليون دينار
ً
إلى  33.34مليونا أي بما قيمته
 1.58مليون ،عن طريق أسهم
المنحة .كما تم انتخاب مجلس
إدارة ج ــدي ــد لـ ـث ــاث س ـن ــوات
ً
م ـق ـب ـلــة ض ــم ك ـ ــا م ــن شــاه ـيــن
الغانم ،وغسان الخالد ،وأحمد
فيصل الرفاعي ،وأحمد غسان
الـ ـخ ــال ــد ،وبـ ــاسـ ــل ال ـن ـف ـي ـســي،
وشركة "جي أيه كي" المعتمدة
لالستيراد والتصدير.

أعـ ـل ــن " "KIBإط ـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
"ق ـهــوة الخميس خـلــوهــا علينا"
م ــع تـطـبـيــق " ،"COFEالتطبيق
اإللكتروني المفضل في الكويت
المختص بالقهوة ،ليقدم البنك
مــن خــالـهــا خـصــومــات متنوعة
وعــروض خاصة على القهوة من
خ ــال التطبيق لـكــل مــن عمالئه
وموظفيه ،بــدءا مــن  7وحتى 28
ال ـجــاري ،وذل ــك فــي إط ــار برنامج
البنك الرائد في مجال المسؤولية
االجتماعية.
وس ـت ـت ـض ـمــن ه ـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
التي تستمر شهرا ،تقديم قهوة

مـجــا نـيــة لمستخدمي التطبيق
وفق الشروط واألحكام ،علما بأن
تـطـبـيــق " "COFEيـتـيــح للعمالء
الفرصة لطلب قهوتهم المفضلة
بـمـنـتـهــى ال ـس ـه ــول ــة ،م ــع تــوفـيــر
طـ ـ ــرق دفـ ـ ــع م ـب ـس ـطــة وخ ـ ـيـ ــارات
مـتـعــددة للتوصيل لالستمتاع
بمشروباتهم المفضلة.
وبهذه المناسبة ،صرح مدير
أول وحدة االتصال المؤسسي في
البنك ،نواف ناجيا ،قائال" :يسرنا
أن نعلن إطــاق تلك المبادرة مع
تطبيق " ،"COFEالتي تأتي تأكيدا
لجهودنا الرامية إلى دعم وتمكين

المشاريع الشبابية الواعدة ،علما
بــأنـنــا فــي " "KIBمـلـتــزمــون بدعم
ال ـش ــرك ــات ال ـنــاشـئــة ذات الــرؤيــة
المبتكرة ،ونسعى دائما إلى دعم
مبادرات ريادة األعمال والمشاريع
الصغيرة في مجتمعنا المحلي،
كـ ـم ــا أنـ ـن ــا ن ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ال ـب ـحــث
عــن ط ــرق جــديــدة لتقديم أفضل
ال ـخــدمــات والـ ـع ــروض المبتكرة
لعمالئنا وموظفينا".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ــؤس ــس
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ "تـطـبـيــق
 ،"COFEعلي اإلبراهيم" :إن هدفنا
هو أن نجعل حياة عشاق القهوة

لدينا سهلة ،إل ــى جــانــب إضافة
ع ـن ـصــر م ــن الـ ـم ــرح إل ـ ــى روت ـي ــن
القهوة اليومي ،وأنا متأكد من أن
مستخدمي تطبيق .COFE

جانب من العمومية
إيجابية بنهاية عام .2018
وأكـ ــدت الـخــالــد أن "أسـيـكــو
المجموعة" تسعى باستمرار
إلــى تحقيق المزيد مــن النمو
والتوسع باعتبارها المجموعة
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة واإلن ـ ـش ـ ــائ ـ ـي ـ ــة
المتكاملة والــرائــدة في مجال
اإلنشاء وتصنيع مــواد البناء
عــالـيــة ال ـج ــودة عـلــى مستوى
دول الخليج العربي ،مما يعني
ت ـط ــوي ــر ال ـم ـص ــان ــع وخ ـط ــوط
اإلن ـتــاج كــي تتمكن مــن تلبية
احتياجات السوق بنجاح ،مما

نمو مستدام

ّ
«التجاري» يزور مدرسة البيان إنترناشونال « »KIBيقدم مبادرة «قهوة الخميس خلوها علينا»
ّ
ن ــظ ــم ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري زيـ ــارة
لـمــدرســة الـبـيــان إنـتــرنــاشــونــال،
وذل ــك ضمن فعاليات حملة "يا
زين تراثنا" بهدف إطالع الطلبة
والـطــالـبــات عـلــى بـعــض جــوانــب
ال ـتــراث الكويتي الـقــديــم ،وكذلك
ال ـ ـ ـعـ ـ ــادات ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة،
ولـتـعــزيــز سـبــل ال ـتــواصــل معهم
وإطالعهم على بعض المعلومات
ال ـت ــراث ـي ــة وال ـ ـع ـ ــادات الـكــويـتـيــة
وأنماط الحياة التي عاشها اآلباء
واألجداد في الماضي.
وفي تعليقها على هذه الزيارة،
قالت نائبة المدير العام لقطاع
ال ـتــواصــل الـمــؤسـســي فــي البنك
ال ـت ـج ــاري ،أم ــان ــي ال ـ ــورع" :تــأتــي
هذه الزيارة لطالب مدرسة البيان
إنترناشونال من منطلق إيمان
ال ـب ـنــك بـ ـض ــرورة اطــاع ـهــم على
بـعــض جــوانــب ال ـتــراث الكويتي
القديم وعــادات وتقاليد األجــداد
واآلب ـ ــاء والــرع ـيــل األول مــن أهــل
الكويت في الماضي".
وق ــد اشـتـمــل بــرنــامــج الــزيــارة
على تعريف الطلبة على حملة
"يـ ــا زيـ ــن ت ــراث ـن ــا" والـ ـغ ــرض من
فـعــالـيــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وم ــن ثم
ت ـ ــم ع ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـت ـع ـل ـي ـمــي

جانب من الزيارة
الــذي ّ
يجسد بعض مــن الـعــادات
والتقاليد التي كان اآلباء واألجداد
ي ـت ـح ـل ــون بـ ـه ــا وشـ ـ ـ ــرح لـبـعــض
الكلمات الكويتية القديمة ،إضافة
إلى إقامة العديد من المسابقات
التراثية المتنوعة.
وقد تفاعل الطلبة والطالبات
مع األسئلة التي طرحت عليهم.
كـمــا تخللت ال ــزي ــارة استضافة
ال ـ ـحـ ــرفـ ــي ج ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـل ــي ال ـ ــذي
ق ـ ّـدم شــرحــا عــن الـبـيــت الكويتي
قديما ،إضــافــة إلــى إقــامــة ورشــة
عمل شارك فيها الطلبة والهيئة
التدريسية لصناعة مجسم البيت

ال ـك ــوي ـت ــي ،وتـ ــم إه ـ ـ ــداؤه إلدارة
المدرسة بنهاية الزيارة .كما تم
تــوزيــع هــديــة تــذكــاريــة تتماشى
مع فعاليات الحملة التراثية على
الطلبة والطالبات.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،أهـ ــدى
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــي
إدارة ال ـم ــدرس ــة "م ــوس ــوع ــة عن
اللهجة الكويتية "لتكون مرجع
لـطـلـبــة ال ـم ــدرس ــة ل ـمــا تـحـتــويــه
مــن معلومات مهمة عــن الـتــراث
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـق ــدي ــم ،إض ــاف ــة إل ــى
مجموعة صور من رزنامة البنك.
وف ــي خ ـتــام ال ــزي ــارة توجهت

إدارة مدرسة البيان انترناشونال
بالشكر إلدارة الـبـنــك عـلــى هــذه
الزيارة وعلى الجهود المبذولة
من البنك إلحياء التراث الكويتي
القديم ضمن برامج المسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة للبنك
ورع ــايـ ـت ــه لــأن ـش ـطــة ال ـتــربــويــة
والثقافية المختلفة ،مثمنين هذه
الزيارة ،وما تركته من أثر طيب
فــي نـفــوس لــدى طلبة وطالبات
ال ـم ــدرس ــة ،ومـ ــا قــدم ـتــه ل ـهــم من
م ـع ـلــومــات تــراث ـيــة ســاه ـمــت في
تـثـقـيــف الـطـلـبــة ب ـمــآثــر األجـ ــداد
واآلباء في الماضي القديم.

«أمل الكويت»
ترعى «العطور
ومواد التجميل»

مكي القالف

أعـلـنــت شــركــة أم ــل الكويت
للعطور ،وعلى رأسها الرئيس
التنفيذي مكي القالف ،رعايتها
البالتينية لـمـعــرض العطور
وأدوات التجميل ،والمقام في
معرض الكويت الدولي من 25
الجاري إلى  6أبريل.
وتشارك "أمل الكويت" رواد
البخور والعطور ،بما تحمله
م ـ ــن خ ـ ـبـ ــرة واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
ال ـم ـج ــال ،تـ ـج ــاوزت  34عــامــا،
تحت شعار "ألنكم أمل الكويت"،
وقــالــت" :دائ ـمــا نسعى ونهتم
برعايتكم بوجودنا الدائم مع
زبائننا فــي جميع المعارض
بالكويت وخارجها ،جنبا إلى
جنب مع عدد كبير من الشركات
المتخصصة ووكالء عالميين
في مجال العطور والتجميل".
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـش ــرك ــة" :ن ـس ـعــى
دائـ ـم ــا إلـ ــى ت ـقــديــم أف ـض ــل ما
لدينا ،واضعين نصب أعيننا
الجودة العالية ،باعتماد أفضل
الخامات والزيوت العطرية في
منتجاتنا ،الـتــي ساهمت في
تحقيق رضا عمالئنا ،وبالتالي
انعكست على ســرعــة انتشار
فروعنا ،بحيث بات لدينا أكثر
م ــن  12ف ــرع ــا ،لـتـشـمــل جميع
مناطق الكويت".

اقتصاد
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الجاسم %5 :نمو إيرادات «الكويتية» للربع األول
ّبين الجاسم أن «الكويتية»
نقلت ما مجموعه  4.1ماليين
راكب عام  ،2017ثم ارتفع
العدد إلى  4.5ماليين عام
 ،2018ونأمل نقل 4.7
ماليين خالل .2019

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ي ــوس ــف الـ ـج ــاس ــم إن ال ـش ــرك ــة
س ـت ـح ـق ــق خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول
م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام زي ـ ـ ــادة بـنـسـبــة
 %5مــن اإلي ـ ـ ــرادات اإلجـمــالـيــة،
مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة مــن عــام
 ،2018وزيادة بنسبة  %8بعدد
الركاب هذا العام ،مقارنة بنفس
الفترة ،كما أن الثقة المستردة
في «الكويتية» من قبل العمالء
ترجمت الى أرقام.
واض ــاف الـجــاســم ،بمناسبة
مـ ــرور  65ع ــام ــا ع ـلــى تــأسـيــس
«الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» ،ان ـ ـهـ ــا ن ـق ـل ــت مــا
مجموعه  4.1ماليين راكب عام
 ،2017ثم ارتفع العدد إلــى 4.5
ماليين عــام  ،2018ونــأمــل نقل
 4.7ماليين خــال  ،2019أي أن
الزيادة على سنة القياس تبلغ
 600ألف راكب.
واش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ت ـس ـعــى إلـ ــى تـحـقـيــق األه ـ ــداف

برعاية بنك الخليج ،يعود
سـبــاق الطين والـحــواجــز على
م ـس ــار رم ـل ــي ،ض ـمــن الـنـسـخــة
الثالثة من سلسلة سباقات بي
انسبايرد لعام .2019
وستنطلق فعاليات السباق
فــي  23ال ـج ــاري ،ال ــذي سيقام
ب ـم ـج ـم ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــروج ال ـم ــرح ـل ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وس ـي ـت ـم ـك ــن خ ــال ــه
المشاركون من اختيار مسافة
 5كـيـلــومـتــرات ،إم ــا للمشي أو
الركض بالحواجز على مسار
رملي.
ي ــوم ــان ف ـقــط ي ـف ـصــانــا عن
الحدث ،الذي يشهد التسجيل
فيه إقباال كبيرا ،وللراغبين اآلن
في المشاركة والتسجيل ،وذلك
عبر الموقع اإللكتروني (www.
.)events.pro-vision.com
وسـ ـيـ ـنـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق فــي

أخبار الشركات
«الكوت» تربح  6.29ماليين دينار وتوزع %50
ربحت شركة الكوت للمشاريع الصناعية
 6.29ماليين دينار عن السنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2018مقارنة بــأربــاح بلغت
 6.21ماليين خالل الفترة ذاتها من عام ،2017

ً
«أعيان» :تابعة تبرم عقدا
ً
ابتدائيا لبيع قسيمة

جانب من المؤتمر الصحافي
الرئيسية التي رسمها مجلس
اإلدارة وهي:
 - 1ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى أع ـلــى
درج ـ ــات ال ـســامــة واألمـ ـ ــان في
عملياتنا وتشغيلنا.
 - 2أع ـلــى درج ـ ــات انـضـبــاط

مواعيد الرحالت ،حيث حققنا
ب ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ي ــومـ ـي ــة
بانضباط المواعيد تتراوح بين
 90و ،%95وهي تفوق المعدل
العالمي لــدى شركات الطيران
بضبط المواعيد والبالغة .%85

 - 3أعلى الخدمات المقدمة
ل ـل ـع ـمــاء ق ـبــل وأثـ ـن ــاء سـفــرهــم
وبعد وصولهم إلــى وجهاتهم
بسالمة الله.

بنك الخليج يرعى «سباق الطين والحواجز»
الـ ـث ــامـ ـن ــة صـ ـب ــاح ــا ،وس ـي ـق ــام
ب ـم ـج ـم ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــروج ال ـم ــرح ـل ــة
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــة ،وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع
الـمـشــاهــدون خــالــه بمشاهدة
المناظر الطبيعية واإلطالالت
ال ـخ ــاب ــة ف ــي م ــوق ــع ال ـس ـب ــاق،
ا لـتــي تــو فــر لهم بيئة مناسبة
ل ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن
واالسترخاء في أحد المطاعم
والمقاهي المتنوعة بمروج في
أجواء رياضية ممتعة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح مـ ـس ــاعـ ــد الـ ـم ــدي ــر
ال ـع ــام ل ــات ـص ــاالت الـخــارجـيــة
ف ــي «ال ـخ ـل ـي ــج» ،أح ـم ــد األم ـي ــر:
«حققت نسخة العام الماضي
مـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــاق ال ـ ـط ـ ـيـ ــن ن ـج ــاح ــا
بــاهــرا ،شهدت خالله مشاركة
أ كـثــر مــن  450متسابقا .نحن
سعداء برعاية سباق الطين من
سلسلة سباقات بي انسبايرد

economy@aljarida●com

لهذا العام ،حيث تشكل الصحة
وال ـ ـل ـ ـيـ ــاقـ ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة ع ـن ـص ــرا
أس ــاس ـي ــا ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـب ـنــك،
وال ـت ــزام ــه ت ـج ــاه أه ــل الـكــويــت
نـ ـح ــو دع ـ ـ ــم وت ـ ـعـ ــزيـ ــز أه ـم ـي ــة
اتباع أسلوب الحياة الصحي
السليم».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت غ ـ ــادة
ح ـس ـي ــن ،الـ ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
ل ـم ـع ـه ــد انـ ـسـ ـب ــاي ــر صـ ـح ــاري:
«يعد سباق الطين من أنشطة
الـ ـلـ ـي ــاق ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة ال ـم ـم ـت ـعــة
والمليئة بالتحديات .نتطلع
إل ـ ـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام مــن
السباق ،التي تستقطب اهتمام
الجماهير .نود أن نشكر أسرة
(الخليج) على دعمهم المستمر،
وسـ ـن ــواص ــل الـ ـت ــزامـ ـن ــا بـنـشــر
ال ــوع ــي حـ ــول أه ـم ـيــة الـصـحــة
واللياقة البدنية باتباع أسلوب

الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـصـ ـح ــي ،عـ ـل ــى أم ــل
مــواص ـلــة ن ـشــر ه ــذه الــرســالــة.
نتطلع إلى الترحيب بالجميع
يوم السباق».
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن س ـل ـس ـلــة بــي
انـسـبــايــرد أطـلـقــت ع ــام ،2016
وأسسها نــادي انسباير بيور
فيتنس الرياضي ،وهي تجربة
رياضية فريدة شارك فيها ما
يــزيــد عـلــى  500مـتـســابــق في
النسخ الـمــاضـيــة .ويــوفــر هذا
الـنــادي مجموعة متنوعة من
ال ـن ـشــاطــات ،بـمــا فـيـهــا سـبــاق
التراياثلون والسباحة والتنس
وناد للتنس
وتسلق الصخور
ٍ
ل ـج ـم ـيــع األع ـ ـ ـمـ ـ ــار .وي ـت ــواج ــد
نـ ــادي انـسـبــايــر ف ــي مــوقـعـيــن،
ويعمل على نشر الوعي حول
المعنى الحقيقي لنمط الحياة
الصحي.

 2.2مليون دينار خسائر
«المغاربية»

ذكرت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار،
أن إح ــدى شركاتها التابعة شــركــة «ت ــوازن
القابضة» المملوكة بنسبة  100في المئة،
أبرمت عقد بيع ابتدائي لقسيمة واحدة في
منطقة العارضية الحرفية بقيمة إجمالية
بلغت  900ألف دينار.
وأوضحت الشركة أنها عند إتمام عمليات
ً
البيع النهائي ستحقق أرباحا تبلغ  58ألف
دينار من إجمالي قيمة الصفقة.

«لوجستيك» تفتتح المستودعات
التخزينية بالسعودية
أعلنت شركة «كي جي إل لوجستيك»
اف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـت ـط ــوي ــر
ال ـم ـس ـت ــودع ــات ال ـت ـخــزي ـن ـيــة بــالـمـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي إطـ ــار خطتها
لتطوير أعمالها في دول مجلس التعاون
الخليجي.

ً
وب ـل ـغــت رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم  62.3ف ـل ـســا لـلـسـهــم،
وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية
بــواقــع  50فــي المئة ،بما قيمته  5.04ماليين
دينار.

سـجـلــت ال ـشــركــة الـخـلـيـجـيــة الـمـغــاربـيــة
القابضة خسائر بلغت  2.20مليون دينار،
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2018مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 185
ألــف ديـنــار خــال الـفـتــرة الـمــذكــورة مــن عام
 ،2017إذ بلغت خسارة السهم  15.1في المئة،
وعللت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض
قيمة األصول لديها.

مليون دينار أرباح «ورقية»
وتوزع %10
ً
حققت شركة الشعيبة الصناعية «ورقية» أرباحا
بلغت قيمتها مليون د ي ـنــار ،خــال السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018مقارنة بأرباح بلغت
قيمتها  1.9مليون دينار ،خالل الفترة المذكورة من
عام  ،2017إذ بلغت ربحية السهم  10فلوس للسهم
الواحد ،في حين أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية بواقع  10في المئة.

«التجارة» تربح  953ألف دينار وتوزع %2
بـلــغ رب ــح شــركــة الـتـجــارة
واالس ـت ـث ـمــار ال ـع ـق ــاري 953
ألـ ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،خـ ـ ــال ال ـس ـنــة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 31
أحمد األمير

دسمبر  ،2018مقارنة بأرباح
بلغت قيمتها  706آالف دينار،
خالل الفترة المذكورة من عام
 ،2017إذ بلغت ربحية السهم

 2.5ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ال ــواح ــد،
كـمــا أوص ــى مـجـلــس اإلدارة
بتوزيع أربــاح نقدية بواقع
 2في المئة.

ً
أعيان العقارية تبيع عقارا بـ  1.65مليون دينار
ً
ً
قالت شركة أعيان العقارية ،إنها باعت عـقــارا استثماريا
ً
مملوكا لها في الكويت بقيمة إجمالية بلغت  1.650مليون
ديـنــار ،وستنتج عــن هــذه الصفقة أرب ــاح صافية بقيمة 284
ألف دينار.

ثقافات
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اختتم "الهند على ضفاف
النيل" فعالياته ،وهو من أهم
المهرجانات األجنبية التي
تقام في مصر.

19

تستعد الفنانة رزان مغربي
إلطالق برنامج جديد صورت
منه حلقات عدة ،ويعرض
خالل الفترة المقبلة.

٢٢

َّقدم د .جاسم الغيث،
محاضرة بعنوان "األشكال
األدبية وعدسة الكاميرا
الدرامية" ،في مهرجان
"عدسة".

مسك وعنبر

٢٢

كشف د .رشيد البغيلي عن
تكريم الفنان مصطفى أحمد
في "مؤتمر ومهرجان الكويت
الموسيقي".

ديمي مور مديرة مغرورة تسجن الموظفين
في «»Corporate Animals

ُ
فيلم الكوميديا والرعب يعرض أبريل المقبل
تجسد النجمة األميركية ديمي
مور شخصية امرأة مغرورة تعمل
مــد يــرة تنفيذية إل حــدى الشركات،
ت ـس ـجــن م ـج ـمــوعــة م ــن الـمــوظـفـيــن
داخ ـ ــل م ـكــات ـب ـهــم ف ــي ف ـي ـلــم الــرعــب
النفسي "."Corporate Animals
ي ـتــولــى بــاتــريــك ب ــراي ــس إخ ــراج
الفيلم ،وكتب السيناريو الخاص
به سام برين ،ويشارك في بطولته
إلى جانب مور ،النجوم :إيد هيلمز
وجيسيكا ويليامز و مــار ثــا كيلي
وكـ ـ ـ ــارات س ــون ــي ون ـس ـي ــم بـ ـي ــدراد
وكالك ور ثــي ودان ياكدل وجينفر
كيم.
وتلعب مور دور المديرة لوسي،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــأخ ـ ــذ مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ش ــرك ـت ـه ــا
ف ــي م ـغ ــام ــرة خ ـط ـيــرة داخـ ــل نـفــس
م ـقــر ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي ت ـص ـنــع أغــذيــة
مشبوهة.
وتـ ـ ـ ــروي قـ ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم م ـع ــان ــاة
الموظفين ا لــذ يــن تجبرهم لوسي
على تنفيذ معسكر داخل الشركة،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـح ــدث عــاص ـفــة
ب ــال ـخ ــارج ،وع ـل ـي ـهــم أن ي ـصــارعــوا
للبقاء فــي هــذه ا لـظــروف القاسية،
حـ ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان الـ ـثـ ـم ــن أك ـ ــل ل ـح ــوم
البشر إذا نفد الطعام.

وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــون خـ ــال
معسكرهم لضغوط نفسية كبيرة
تضطرهم لالعتراف بكل أخطائهم
وكـشــف فـضــائــح الـشــركــة الـخــاصــة
باللحوم واأل غــذ يــة ا لـتــي تنتجها،
وتـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــق ج ـم ـي ـع ـه ــا
مكشوفة أمام الجميع.
ويقدم الفيلم تساؤال كبيرا عما
سيفعله مجموعة مــن األ شـخــاص
ا لـ ـمـ ـتـ ـخ ــا صـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل إذا
جـمـعـهــم ظ ــرف ق ــاه ــر ،وع ـل ـي ـهــم أن
ي ـتــواص ـلــوا م ــع بـعـضـهــم الـبـعــض،
وي ـت ـســاعــدوا واض ـع ـيــن خــافــاتـهــم
بعيدا ،حتى يخرجوا من أزمتهم.
ويـ ـك ــون ث ـمــن الـ ـخ ــروج م ــن األزمـ ــة
غاليا ،إذ تتكشف جميع الخيانات
وال ـت ــاع ـب ــات ال ـم ــرع ـب ــة ،وي ـت ــم فــي
النهاية إنشاء تحالف موحد ضد
عدو مشترك هو المديرة لوسي.
وفي فيلم ""Corporate Animals
ت ـعــود ا لـمـغـنـيــة ا لـعــا لـمـيــة بريتني
س ـب ـيــرز لـلـسـيـنـمــا ب ـعــد غ ـي ــاب 17
عاما ،حيث تظهر في مشهد يرتبط
بهوس أحد شخصيات الفيلم بها
كفنانة حقيقية.
ويـحـفــل عــام  2019بــالـعــديــد من
أف ــام الــرعــب الـتــي سـتـعــرض فيها

م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـم ـي ــزة م ــن ال ـق ـصــص
ال ـم ـشــوقــة وال ـم ـف ــزع ــة ،م ـثــل ال ـجــزء
ا لـ ـث ــا ن ــي مـ ــن ف ـي ـل ــم "إت" و" م ـق ـب ــرة
الحيوانات األ لـيـفــة" لكاتب الرعب
الـشـهـيــر سـتـيـفــن كـيـنــغ ،والـنـسـخــة
ال ـثــان ـيــة م ــن ف ـي ـلــم "زومـ ـب ــي الن ــد"،
أح ــد أن ـجــح وأبـ ــرز أفـ ــام ال ـظــاهــرة
السينمائية التي تناولت قصص
الموتى األحياء ،والنسخة الثامنة
من سلسلة أفالم الدمية الممسوسة
"تشاكي" ،التي تعد من أ بــرز أفالم
الغموض التي ترتبط بفكرة اللعب
القاتلة وغيرها.
وي ـك ـشــف ه ــذا ال ــزخ ــم ط ـف ــرة فــي
صناعة هذه النوعية من األفالم في
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،الـتــي أصبحت
تحظى بإشادات نقدية وترشيحات
لجوائز سينمائية.
ف ـي ـلــم " "Corporate Animals
مدته ساعة و 26دقيقة ،وسيخرج
إ ل ــى دور ا ل ـعــرض ا لـسـيـنـمــا ئــي في
أبريل المقبل.

ديمي مور

جاكي شان يصور فيلم األكشن الجديد
« »Vanguardفي دبي

جاكي شان

بيرين سات

سات تطلب الطالق
ً
رسميا من دوغلو
بعد الحديث عن انفصال النجمة التركية بيرين سات عن
زوجها كنان دوغلو ،دون تأكيد الخبر من الطرفين ،كشف
موقع "ميديا فاريسي" التركي أن ســات طلبت الطالق من
زوجها ،وتريد أن يحصل ذلك بأسرع وقت ،إذ إنها ال تريد
أي تعويض مادي مقابل إتمامه.

عبر نجم األكشن العالمي الصيني جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة
أخ ــرى لــدبــي ،بـعــد  3س ـنــوات مــن زيــارتــه األولـ ــى ،لتصوير جــانــب مــن فيلمه
" "Vanguardللمخرج ستانلي تونغ ،بعد تجربته األولى التي استضافت دبي
خاللها تصوير أجزاء من فيلمه " "Kung Fu Yogaعام .2015
وقال شان ،في تصريح صحافي ،إن دبي مدينة تفي بوعودها ،مقارنة بدول
أخــرى حــول العالم ،لم يشر إليها باالسم ،قدمت العديد من الوعود الكبيرة
ألفالم سابقة ،وعندما وصل فريق العمل إليها لم يجد فيها أيا من تلك الوعود.
وأكد اعتزازه بتجربة التصوير في دبي للمرة األولى مع فيلمه "Kung Fu
 ،"Yogaوالتي كان نجاحها حافزا له الختيار دبي للمرة الثانية موقعا لتصوير
جانب من عمله الجديد "."Vanguard
وتابع" :أنا متأكد أنني سأعود مرارا لدبي لتصوير مزيد من األعمال ،فخالل
تنقلي في المدينة كل يوم أراقب األبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا
االستفادة بها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق ،والتي تشكل مساحة
جيدة لتنفيذها ،االستديوهات هنا على قدر كبير من التنظيم ومــزودة بكل
العناصر التي نحتاجها ،وتوفر كل المتطلبات التي تضمن لنا سهولة العمل".
ويـتــم تـصــويــر مـشــاهــد الفيلم الـجــديــد لـجــاكــي ش ــان فــي ع ــدد مــن األمــاكــن
والمعالم السياحية فــي وســط دبــي ،ويـشــارك فيه النجوم يانغ يــانــغ ،وميا
مــوكــي ،ولــون آي ،وزينغتينغ تشو ،وجاكسون لــو ومـيــا ،ومــا يزيد على 20
ممثال من المواهب المحلية ،بينهم  10ممثلين رئيسين ،إضافة إلى أكثر من
 500ممثل ثانوي.
(د ب أ)

نانسي عجرم

كاتي بيري

عجرم تتعاون مع الشاعر هل انفصلت بيري
عن خطيبها بلوم؟
عالء الدين
تتعاون المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع الشاعر
أحمد عالء الدين ،في أغنية ضمن أعمال ألبومها الجديد،
ولم يتم اختيار اسمها حتى اآلن ،وهي من ألحان مودي
سعيد ،وتــوزيــع "زووم" ،كما ستسجل نانسي أغنية من
كلمات خالد تاج الدين ،وألحان وليد سعد.

أثــارت الفنانة العالمية كاتي بيري ( 34عاما) الجدل،
عبر حسابها على أحد مواقع التواصل ،حيث علقت على
برنامج " "American Idolعن رد فعل خطيبها أورالنــدو
بلوم في الحلقة ،حين أشــارت إليه بصفة "صديقي" بدال
من "خطيبي".

«أيام الشارقة» ِّ
تكرم محمد المنصور
الفائز بجائزة اإلبداع المسرحي

ً
مكرما من القاسمي
المنصور
شهد الشيخ د .سلطان القاسمي ،عضو
المجلس األعـلــى حاكم الـشــارقــة ،وبحضور
الشيخ عبدالله القاسمي نائب حاكم الشارقة،
أم ــس األول ،افـتـتــاح فـعــالـيــات أي ــام الـشــارقــة
المسرحية فــي دورتـهــا الـ ــ ،29التي تنظمها
دائ ــرة الـثـقــافــة ،فــي قصر الثقافة بالشارقة.
وش ـ ـ ــارك ف ــي االفـ ـتـ ـت ــاح عـ ــدد م ــن الـمـمـثـلـيــن
والمخرجين ُ
وصناع المسرح العربي ،وكذلك
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.
وت ـ ـ ــم تـ ـك ــري ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـح ـمــد
المنصور ،بمناسبة فــوزه بجائزة الشارقة
لإلبداع المسرحي العربي ،والفنان اإلماراتي
حبيب غلوم بجائزة الشخصية المحلية.
ً
وشــاهــد حاكم الشارقة والحضور فيلما
يـ ــرصـ ــد أبـ ـ ـ ــرز مـ ـحـ ـط ــات الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـف ـن ـيــة
َّ
المكرمتين .كما تم تكريم العمل
للشخصيتين
المسرحي "الطوق واألسورة" الفائز بجائزة
القاسمي ألفضل عرض مسرحي عربي لعام
 2018في الدورة األخيرة من مهرجان المسرح
العربي بالقاهرة في يناير ،وتسلم الجائزة
ناصر عبدالمنعم مخرج العرض.
وتخلل الـحـفــل ،التعريف بــأعـضــاء لجنة
التحكيم لدورة هذا العام ،وهم :عبدالله راشد
من اإلم ــارات ،انتصار عبدالفتاح من مصر،
عــزالــديــن بــونـيــت مــن ال ـم ـغــرب ،عـمــر نقرش
مــن األردن ،ون ــوال بــن إبــراهـيــم مــن المغرب،
ثم عــرض المهرجان في االفتتاح مسرحية
"الطوق واإلسورة" لفرقة مسرح الطليعة.
وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية
ً
يــومـيــا ،حتى حفل الـخـتــام فــي  27الـجــاري،
ُ
ح ـيــث تـ ـق ــدم الـ ـع ــروض ف ــي م ـســرحــي قصر
الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية،
وجمعية المسرحيين وبيت النابودة .وعلى
مــدى تسعة أي ــام يشمل البرنامج ع ــددا من
ال ـنــدوات ،إضــافــة إلــى ملتقى فكري بعنوان
"اإلخـ ـ ـ ـ ــراج وال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا فـ ــي ال ـم ـس ــرح
ال ـم ـع ــاص ــر" ،ب ـم ـشــاركــة  11بــاح ـثــا وف ـنــانــا
مسرحيا.

وتـتـنــافــس عـلــى ج ــوائ ــز ال ـ ــدورة ال ـ ــ 29هــذا
العام ،مسرحية "أحمد بنت سليمان" لجمعية
كلباء للفنون الشعبية والمسرح ،ومسرحية
"مجاريح" لمسرح الشارقة الوطني ،ومسرحية
"الساعة الرابعة" للمسرح الحديث بالشارقة،
ومـســرحـيــة "ال ـعــرجــون ال ـقــديــم" لـمـســرح دبــي
الشعبي ،ومسرحية "تاليا الليل" لمسرح رأس
الخيمة الوطني ،ومسرحية "أبوشنب" لمسرح
دبي األهلي.

كتاب المنصور
وأصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان كتابا
عــن مسيرة الفنان محمد المنصور ،تزامنا
مع تكريمه وفوزه بجائزه اإلبداع المسرحي.
والكتاب الجديد مــن القطع الكبير ،ويتكون
من  120صفحة ترصد مسيرة النجم محمد
المنصور مع لقاء مطول عن مشواره ،ووثائق
وص ــور ن ـ ــادرة ،وك ـل ـمــات ل ـعــدد ب ــارز م ــن أهــم
المسرحيين في العالم العربي الذين تناولوا
ج ــوان ــب م ــن م ـس ـيــرتــه ،وقـ ــام ب ــإع ــداد الـكـتــاب
الزميل الناقد عبدالستار ناجي.

سامي بالل
كما أعلنت لجنة تحكيم جــا ئــزة الشارقة
للتأليف المسرحي  2019الموجهة للمؤلفين
المسرحيين في دول مجلس التعاون فوز ثالثة
ُ
كتاب بجوائز النسخة الجديدة من المسابقة
التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة.
ونال المركز األول الكاتب الكويتي سامي
ب ــال ع ــن ن ـصــه "كــوم ـيــديــا ب ــا أل ـ ـ ــوان" ،وف ــاز
ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـثــان ـيــة ال ـك ــات ــب ال ـع ـمــانــي عـمــاد
الشنفري عــن نصه "س ــدرة الشيخ األبـيــض"،
وحاز المركز الثالث الكاتب اإلماراتي عبدالله
صالح عن نصه "حارس النور" .وسيتم تكريم
الفائزين في حفل ختام مهرجان "أيام الشارقة
المسرحية".

ثقافات 18

توابل ةديرجلا

tawabil@aljarida●com

ختام مهرجان الهند على ضفاف النيل
و«ترابها زعفران» يستوحي جمالياته

تنوير
دين التطرف
واإلرهاب

•
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د .أيمن بكر

من تسطيح األم ــور أن يتم ربــط التطرف واإلره ــاب بدين
معين ،أو منظومة أفكار واحــدة أيا كان مصدرها؛ فاألديان
مثلها مثل منظومات األفكار تشكل مساحة واسعة للتأويل
والتأويل المفرط .وعلى الباحث في أسباب التطرف المؤدي
إلى العنف أن يبدأ من الثقافة ككل :البيئة االجتماعية ،وظروف
التعليم ،وال ـعــادات والتقاليد ،وسـيــاســات الـهــويــة ،والنمط
االقتصادي وغير ذلك من مكونات الثقافة.
ما سبق تمهيد سريع لتناول مجزرة نيوزيلندا التي كان
ضحاياها عشرات األشخاص الذين تم نحرهم على الهوية بال
أي اعتبار إلنسانيتهم والمآسي التي سيخلفها الموت لدى
كل شخص منهم ومــدى الخسارة الممكنة للعالم بقتلهم...
الخ .القتل هنا كان تعبيرا إرهابيا عن تطرف أفرزته اللحظة
الـتــاريـخـيــة نفسها الـتــي أف ــرزت داع ــش وال ـقــاعــدة والخمير
الحمر وجماعات مقاومة تحرر دول العالم الثالث في أوروبا
بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها .اللحظة التاريخية هنا
ممتدة في ظني منذ الثورة الصناعية ،ثم الحرب العالمية
األولى فالثانية ،وهما الحربان اللتان أحسبهما قمة التطرف
واإلرهاب في تاريخ البشرية .مات في الحربين ما يقارب مئة
مليون شخص ،والسبب هو أوهــام التفوق العرقي والرغبة
في السيطرة على العالم ومحو الهويات األخرى أو ابتالعها.
من ساعتها ســرت عــدوى التفوق العرقي ونقاء الهوية في
العالم ســريــان الـنــار فــي الهشيم ،وتـطــور مــا يسميه المفكر
الهندي األصل أرجون أبادوراي "الهويات المفترسة" ،ويعرفها
بأنها الهويات التي ّتدعي التعبير عن هوية األمة واألغلبية
ومــع هــذا تشعر بتهديد من األقليات وتسعى للحفاظ على
وجودها عبر محو وإعدام تلك األقليات .ولنفكر فيما أفرزته
الرأسمالية العالمية منذ الفترة االستعمارية :هويات مفترسة
باسم التنوير ونشر قيم الحداثة الغربية تخلق في مقابلها
هويات مقاومة تتحول بسرعة إلى هويات مفترسة أخرى.
الكارثة مرتبطة جذريا بالرأسمالية المتوحشة التي شرعنت
العنف والـتـطــرف فــي سبيل فـكــرة الكسب والـتـفــوق وصــوال
لتحقيق الهيمنة االقتصادية ،وكانت ذروة االنـحــدار حين
تضافرت الرأسمالية المتوحشة مع النظم السياسية ،ما أدى
إلى وصول رجل أعمال ال عالقة له بالسياسة إلى رئاسة أكبر
دولة في العالم ،وانتهاجه سياسات مخيفة ال عالقة لها بأية
قيمة سوى الربحية الضيقة التي ال يفهم سواها.
لقد مهد الـغــرب األرض بسياساته االقـتـصــاديــة وإعــامــه
المنحاز الــذي يلبس ثــوب موضوعية زائـفــة ،لظهور حاالت
الـتـطــرف بــاســم الهيمنة أو بــاســم مـقــاومــة الهيمنة ،وباسم
الحفاظ على هوية األمة ونقائها ،وكل ما كان ينقص تلك الحالة
المتطرفة التي خلقها انهيار القيم الرأسمالي هو منظومة
فكرية تختبئ وراءها وتستخدمها قناعا سياسيا واجتماعيا
ونفسيا ،ال يهم نوع هذه المنظومة أهي دينية أو قومية .وما
فعله المتطرف النيوزيلندي كغيره ممن يقتلون على الهوية
هو أنه عبر عما غرسته الرأسمالية منذ عقود طويلة من هدم
منتظم للقيم اإلنسانية ،وفزع من فقدان الهوية والتهاب عصبي
في سبيل الهيمنة وتحقيق التفوق بأية طريقة وعلى حساب
أية قيمة .نحن نعيش فترة مخيفة من تاريخ البشرية نمارس
فيها التدمير باسم الرغبة في التفوق والهيمنة واألمن ،فنكدس
األسلحة تمهيدا لحرب كونية أخيرة ،وندمر البيئة ونستهلك
مواردنا بسفه منقطع النظير.
كارثة المتطرف النيوزيلندي هي قمة جبل الجليد الذي يقبع
كوحش بشع أسفل الماء بانتظار أن يطفو ويغرقنا جميعا.

«النهر الخالد» يستأثر بفعاليات فنية في القاهرة

فرقة ثالثة أجيال

َّ
القاهرة -أحمد الجمال
مــا أروع نـهــر الـنـيــل العظيم
ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـهـ ـض ــت عـ ـل ــى ض ـف ــاف ــه
حضارة تجاوز عمرها خمسة
آالف عام ،إذ يعد "النهر الخالد"
كـمــا يسميه ال ـم ـصــريــون ،خير
ش ــاه ــد ع ـلــى ع ـظ ـمــة ال ـح ـضــارة
ً
المصرية .أخـيــرا استأثر النيل
ب ـف ـع ــال ـي ــات ف ـن ـي ــة ع ـ ــدي ـ ــدة فــي
القاهرة ،أبرزها مهرجان "الهند
على ضفاف النيل" الذي اختتم
فـعــالـيــاتــه ق ـبــل أي ـ ــام ،وم ـعــرض
"ترابها زعفران" للتشكيلي أحمد
ً
ع ـب ــدال ـك ــري ــم م ـس ـت ـل ـه ـمــا عـظـمــة
النهر الخالد في لوحاته.
يعتبر مـهــرجــان الـهـنــد على

ً
ض ـف ــاف ال ـن ـيــل واح ـ ـ ــدا م ــن أهــم
ال ـم ـه ــرج ــان ــات األج ـن ـب ـيــة ال ـتــي
ً
تـقــام على أرض مصر سنويا ،
ح ـي ــث ت ـت ـن ــوع ف ـع ــال ـي ــات ــه بـيــن
تقديم عروض هندية معاصرة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى وال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات
الكالسيكية والفنون البصرية
والـمــأكــوالت الهندية والـيــوغــا،
وفي ختام الدورة الجديدة التي
أقـيـمــت خ ــال الـفـتــرة مــن  8إلــى
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الـجـمـهــوريــة بــوســط العاصمة
ً
ً
المصرية حفال  ،تضمن عرضا
ً
موسيقيا لفرقة " ثــا ثــة أجيال
من اإليقاع".
وي ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف اإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري "فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوان ف ـي ـكــو
ف ـي ـنــايــاكــرام" ،بـمـســاعــدة ابنيه

ال ـ ـ ـبـ ـ ــارع ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ـم ـ ــوه ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــن
سيلفاجانيش وأومــاشــانـكــار،
وحفيده سواميناثان ،العائلة
الــوحـيــدة فــي الـهـنــد الـتــي تكرم
مــوسـيـقــى ثــاثــة أج ـي ــال ،حيث
ت ـح ـت ـفــي ال ـف ــرق ــة بــالـمــوسـيـقــى
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدي ــة ال ـت ــي
تضرب بجذور عميقة في قلب
الـثـقــافــة الـهـنــديــة ،وال ـتــي يقوم
ف ـي ـهــا ث ــاث ــة أجـ ـي ــال م ــن عــائـلــة
ً
مــوهــوبــة بــالـعــزف مـعــا إلظـهــار
تفانيهم غير المسبوق في مجال
الموسيقى.
وأمتعت فرقة "ثالثة أجيال"
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ف ـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــل خـ ـت ــام
م ـه ــرج ــان ال ـه ـن ــد ع ـل ــى ض ـفــاف
النيل ،بمهاراتهم المتميزة على
آلــة الـجــاتــام (فـيـكــو فيناياكرام
وأومــاش ــان ـك ــار) وع ـلــى الـطـبــول
ال ـ ـ ـيـ ـ ــدويـ ـ ــة (سـ ـيـ ـلـ ـف ــاج ــانـ ـي ــش)
وعـ ـل ــى آل ـ ــة ال ـم ــورس ـي ـن ــج (إي ـ ــه.
ج ــان ـي ــش) وع ـل ــى آلـ ــة كــانـجـيــرا
(سواميناثان).
وفي نهاية الحفل ّ
كرم سفير
الـ ـهـ ـن ــد ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة راهـ ـ ـ ــوال
كواليشيرايث والسيدة قرينته،
الـ ـف ــرق ــة ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
بالورود.

نيل وتشكيل
الفعالية الثانية ،كانت عبارة
عــن معرض تشكيلي استوحى
لــوحــاتــه م ــن ن ـهــر ال ـن ـيــل ،حيث
افـ ـتـ ـت ــح رئـ ـي ــس قـ ـط ــاع ال ـف ـن ــون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة فـ ــي مـ ـص ــر ،خــالــد
ً
ً
س ــرور ،مـعــرضــا جــديــدا للفنان
أحـمــد عـبــدالـكــريــم تـحــت عـنــوان
"ت ــراب ـه ــا زع ـ ـفـ ــران" ال ـث ــاث ــاء 19

أحمد عبدالكريم

الجاري ،في قاعة "الباب /سليم"
بـســاحــة مـتـحــف ال ـفــن الـمـصــري
الحديث بــدار األوبــرا المصرية،
على أن يستمر المعرض حتى
 30الجاري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ف ــي
تـصــريـحــات لــه ح ــول الـمـعــرض:
"ي ـعــد الـفـنــان أح ـمــد عـبــدالـكــريــم
أح ـ ــد ال ـ ُـم ـب ــدع ـي ــن ال ـم ـه ـمــوم ـيــن
ب ــالـ ـه ــوي ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،وي ــأت ــي
ً
معرضه الجديد امتدادا لتجربته
الـفـنـيــة ال ـش ـغــوفــة بــالـبـحــث في
الجذور التاريخية وبين الرموز
وال ـم ــوروث ــات الـشـعـبـيــة ونـ ْـســج
خيال إبداعي ُيثير موضوعات
غاية في األهمية ،يمكن اعتبارها
طــاقــة جــديــدة لـلــواقــع وقضاياه
وتحدياته".
وتـ ــابـ ــع(" :تـ ــراب ـ ـهـ ــا زع ـ ـفـ ــران)
مجموعة من األعمال التصويرية
ُ
ً
ً
ً
التي تمثل حقال دالليا بصريا
اس ـت ـع ــار مـ ـف ــردات ــه ال ـت ـع ـب ـيــريــة
وال ــرم ــزي ــة م ــن الـ ـت ــراث الـثـقــافــي
والجمالي المصري".
ف ــي ح ـيــن قـ ــال ال ـف ـن ــان أحـمــد
ع ـب ــدال ـك ــري ــم" :ت ــرابـ ـه ــا زعـ ـف ــران
ه ــو ل ــون ال ـط ـمــي الـمـحـمــر على
ضفاف نهر النيل ،وهو الخامة
ُ
المنفذ بها كل أعمال المعرض
وال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى أرب ـع ـيــن
ً
عمال في مجال الرسم وتعتمد
رؤيـتــي على ارتـبــاطــي منذ أول
معارضي عــام  1981حتى اآلن
على غواية البيئة المصرية بكل
أنواعها الريفية ،والصحراوية،
وال ـب ـح ــري ــة ،ف ــي ت ــواف ــق بـصــري
يدل على هذا االرتباط ،مصر زاد
وزواد وستظل هي منبع الفكر
والبصر والفؤاد".

«مجتمع بيروت السينمائي» ...يختتم فصل
المهرجانات بتوزيع الجوائز
ةديرجلا  -بيروت
●

فاز الفيلم القبرصي
« »Pauseللمخرجة
طونيا ميتشيالي بجائزة
أفضل فيلم روائي
طويل ،في الدورة
الثانية لمهرجان بيروت
الدولي لسينما المرأة.

اختتم "مجتمع بـيــروت السينمائي"
الــدورة الثانية لمهرجان بيروت الدولي
لسينما المرأة ،واألولى لمهرجان بيروت
الــدولــي لسينما الطفل والـعــائـلــة ،بحفل
ً
تــوزيــع تـســع جــوائــز مــن أص ــل  80فيلما
ً
ً
م ـح ـل ـيــا وع ــال ـم ـي ــا ،ف ــي ص ـ ــاالت Grand
 - Cinemasضبيه ،بحضور المخرجين
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن وال ـع ــال ـم ـي ـي ــن ال ـم ـشــارك ـي ــن،
وفــاع ـل ـيــات دب ـلــومــاس ـيــة ،وعــام ـل ـيــن في
قطاع السينما.
وشكر مؤسس ومدير المهرجان سام
ل ـح ــود ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه ،ال ـض ـي ــوف األج ــان ــب
والمخرجين "الــذيــن وثـقــوا بالمهرجان،
ً
وعرضوا أفالمهم ضمن فعالياته" ،مشيدا
بالذكريات التي نسجوها في وطن األرز،
ً
ومـتـمـسـكــا بــالـسـعــي ال ــدائ ــم للمحافظة
على هوية لبنان وميزته كمنبع للثقافة
ورسالة للتنوع وقبول اآلخر".
وأصر لحود على أن "يستمر المهرجان
بالروحية نفسها في السنوات المقبلة،
ليبرهن أن السينما خير وسيلة للتغيير"،
ً
داعـ ـي ــا الـجـمـيــع إل ــى "االق ـ ـتـ ــداء بـمـسـيــرة
النساء اللواتي يغيرن العالم بأسلوبهن،
فهن رائدات السالم والنجاح".
وسلط الضوء على أهمية تمكين هؤالء
النساء ،في وقت شكر فريق العمل الذي
ساهم بإنجاح المهرجان.

لجنة التحكيم

لحود دعا إلى
االقتداء بمسيرة
النساء اللواتي
يغيرن العالم
بأسلوبهن

وأعـ ـ ــربـ ـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ل ـل ـف ـئــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ص ـع ــوب ــة االخـ ـتـ ـي ــار فــي
ظ ــل جـ ــودة االفـ ــام واح ـتــراف ـي ـت ـهــا ،وأك ــد
أعضاؤها استمتاعهم بمشاهدة االفالم
التي ألهمتهم وأضاءت على قضايا تعني
المرأة وتكسر حلقة الصمت الفارغة.
وأتـ ــت ال ـج ــوائ ــز ك ــاآلت ــي :أف ـضــل فيلم
روائ ــي طويل للفيلم القبرصي ""Pause
للمخرجة طونيا ميتشيالي ،وأفضل فيلم
وثائقي " "Love is Potatoesللمخرجة
ال ـيــونــا ف ــان در هــوســت م ــن نـيــوزيـلـنــدا،
وأفضل فيلم قصير " "SWordsللمخرج
اإليطالي فديريكو دي كــوراتــو ،وتنويه
لـجـنــة الـتـحـكـيــم للفيلم الــوثــائـقــي "The

ّ
في غيهم
يعمهون!

مسفر الدوسري

نلوذ بالحب لنهزم الزمن ،مع يقيننا بأن هزيمتنا
عـلــى يــد الـحــب مـضـمــونــة ،وفــرصـنــا فــي تحقيق نصر
ولو ضئيل شبه معدومة ،ورهاناتنا على أغلب اليقين
خــاســرة ،فمعظم ال ـم ـحــاوالت مـنــذ األزل وحـتــى وقتنا
الحالي ال تمنحنا البشائر ،وال تمنحنا بصيص أمل
ّ
تعتد به القلوب للحصول على حلوى الفوز على الزمن
عن طريق الحب أو بمساعدة منه.
يحدث هذا فقط في القصص والحكايات التي نحيك
ثيابها من خيوط العزاءّ ،
مطرزة بكثير من ديباج الخيال،
لعل ذلك يحافظ على صحة األمل بداخلنا بنخوة الحب،
ً
أو ربما ألننا نـحــاول عبثا أن نحسن الظن بكذبة ما
ولو مرة ،لعل اإلصرار عليها يجعلها تصبح مع الزمن
حقيقة ،إال أن الزمن في أغلب األحوال يمد لسانه ساخرا
من محاولتنا هذه ومن سذاجتها ،مما يعزز حقيقة أن
حيلتنا فــي استخدام الحب وسيلة لهزيمة الــزمــن لن
يكتب لها النجاح ،فكثيرا ما يؤكد الحب أنه لن يكون
عونا لنا في التغلب على الزمن ،ولن يساعدنا في كسب
نقاط ضده ،إذن؛ ما فائدة الحب؟!
ّ
كنا نظن أنه سيمنعنا من أل نشيخ ،وعندما يسألنا
أحد" :وين كنتوا؟!" "وليش ما كبرتوا إنتو؟!" "منقولن
نسينا"!
كنا نعتقد أن مهمة الحب أن يحفظ قلوبنا خضراء
تتحدى خريف العمر ،حتى أننا في تعبيرنا العامي
َ ُ
ـص ــف كــل مــن يـحــركــه ال ـه ــوى ،ويــرتـعــش قـلـبــه مــع كل
نـ ِ
نسمة جمال بأن "قلبه خضر" ،ممتلئون بوهم يتملكنا
بأن الحب مقاوم لصدأ العمر قادر على إعــادة تشكيل
ن ـشــارة خشبه تماثيل تنفخ األ ي ــام فيها ا ل ــروح كلما
هددها الفناء ،وأنــه ذلــك المستطيع تحويل ذكرياتنا
مـ ّـزارا مباركا للحظاتنا الهزيلة والعليلة ،لتشفى من
الكفيل بديمومة شبابنا
علتها وتستعيد عافيتها ،وأنه ّ
وتحصين قلوبنا من التجاعيد ،كنا على ما يشبه اليقين
بأن جوارحنا لن تشيب ،ولن يصيبها الوهن إن نحن
تــداويـنــا بأعشاب الـحــب السحرية ،لــم يكن لدينا شك
في أنه يمتلك المعجزات التي باستطاعتها أن تخبئنا
من "درب األعـمــار" ،إال أن الحب لم يكن ليحفل قط بما
ّ
نظن وما نعتقد ،فشعار الحب دائما "دعهم في غيهم
يعمهون".
ّ
معني باالنتصار لنا في حربنا مع الزمن،
الحب غير
وغـيــر مهتم بــاإلبـقــاء على أعـمــارنــا تقف شــابــة تعجز
الكهولة أن تنال منها ،الحب يقف دائما على الحياد في
ً
مشكلتنا الوجودية هذه ،يقف متفرجا على محاوالتنا
ً
الصبيانية التي دائـمــا ما تنتهي إلــى ّ طريق مسدود،
مهمة الحب أن ّ
يجمل أعمارنا إن أحسنا التعامل معه،
ال أن يشارك في تزويرها ،هو يصاحبنا عبر رحلة العمر
ليتماهى مع كل سنة نقطعها ،ويمنحها ما يناسبها من
الجمال والدهشة ،يتشكل الحب معنا خالل رحلة العمر،
ليجعل خطواتنا طوال الرحلة مزهرة ومليئة بالعشب،
إنه فقط يحفظ العمر من اليباس ،لكنه لن يشاركنا سرقة
يوم منه ،بادعاء أننا لم نكبر!

إصدار

«العشر العجاف» من
مذكرات درويش

غالف اإلصدار

●

بعض المشاركات مع الممثلة ندى بو فرحات
 "Borrowed Dressللمخرجة السورية لين
الفيصل ،وتنويه لجنة التحكيم للفيلم
ال ــروائ ــي الـطــويــل " "Benzineللمخرجة
التونسية س ــارة عــابــدي ،وتـنــويــه لجنة
التحكيم للفيلم القصير"Three August
 "Daysللمخرجة مادلي الين من استونيا،
و تـنــو يــه لجنة التحكيم للفيلم القصير
" "San Miguelلـلـمـخــر جــة المكسيكية
كــريــس غ ــري ــس ،وت ـنــويــه ألف ـضــل ممثلة
فاطمة زهراء بن ناصر في فيلم ""Laaziza
للمخرج المغربي محسن بسري ،وتنويه
أفضل دور نسائي في فئة الفيلم القصير
ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـم ـم ـث ـلــة ي ـم ـن ــى مـ ـ ـ ــروان فــي
" "Before we Healلـلـمـخــرج اللبناني
نديم حبيقة.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون
والفائزون ببرنامج المهرجان ،معتبرين
أن فرصة المشاركة فيه كانت استثنائية،
وش ـك ـلــت ح ــاف ــزا ل ـهــم ل ـل ـن ـضــال م ــن أجــل

الـنـهــوض بــالـقـطــاع السينمائي وإنـتــاج
مزيد من األفالم.
وف ــي س ـيــاق ال ـم ـهــرجــانُ ،ع ـقــدت نــدوة
بـعـنــوان "نـســاء فــي السينما :التحديات
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة" ،ضـ ـم ــت ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـن ـس ــاء
العامالت في الحقل السينمائي ،واللواتي
أكدن أن المرأة تستطيع إثبات جدارتها
إن تحلت بإرادة صلبة وشجاعة لتخطي
الـتـحــديــات اليومية فــي مجتمع ذكــوري
يستضعف مقدراتها.
وش ـ ــارك ـ ــت ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء خـ ـب ــرات
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة جـ ـعـ ـل ــت مـ ـنـ ـه ــن م ـ ـحـ ــاربـ ــات
ومـتـمـيــزات فــي م ـجــال عـمـلـهــن ،وطــالـبــن
ك ــذل ــك بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـت ـع ــاون عــوضــا
عن ترسيخ المنافسة مع التشديد على
ض ــرورة التشبيك وتـخـصـيــص مساحة
للنساء ليفجرن إبداعاتهن.
إلى ذلــك ،عرضت أفــام برنامج "Girls
 "for Changeالذي شمل دورات تدريبية

ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع وزارة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
النازحين ووزارة الــدولــة لشؤون المرأة
ب ــدع ــم م ــن "ال ـي ــون ـي ـس ــف" ،وب ـت ـمــويــل من
حكومة الواليات المتحدة ،بحضور ممثل
لـمـنـظـمــة "يــون ـي ـس ـيــف" ،والـقـيـمـيــن على
البرنامج والمشرفين والمدربين والفتيات
في أجواء تفاعلية وتاله نقاش مفتوح.
وجــاء ت هذه النشاطات بالتوازي مع
ع ــروض يومية لــأفــام الـتــي استقطبت
رواد السينما من الفئات العمرية كافة.
وك ــان ــت الـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة ك ــرم ــت الـفـنــانــة
القديرة وفــاء طربيه التي ّ
تعد أحــد أبرز
القامات الفنية التي كتبت اسمها بحروف
ذهبية على سجل الفن.
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ب ـ ــاب تـ ـق ــدي ــم االف ـ ــام
للنسخة المقبلة مــن المهرجانين فتح
أمام الراغبين بالمشاركة ،والجميع على
م ــوع ــد م ــع م ــوس ــم واعـ ــد سـيـنـمــائـيــا في
مارس .2020

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

صدر حديثا عن دار «اآلن ناشرون وموزعون» األردنية ،كتاب
ْ
العجاف -من الهزيمة إلــى النصر» للشاعر المصري
«العشر ِ
سمير درويش.
يقع الـكـتــاب فــي مئتي صفحة ،ويتضمن الـجــزء األول من
مذكرات الشاعر ،عن عشر سنوات في طفولته ،من  1965إلى
 ،1975حيث سنوات التكوين األولــى التي قضاها في قريته
الصغيرة القريبة من مدينة بنها (شمال القاهرة).
الكتاب مجموعة من المشاهد المتفرقة ،دون ترتيب زمني،
تعالج شكل الـحـيــاة والـعــاقــات فــي قــريــة مــن قــرى الــدلـتــا في
ستينيات الـقــرن العشرين :ال ــزواج والـطــاق والـثــأر والتعليم
والحالة االقتصادية والزراعة والصحة ..إلخ ،من خالل رصد
مواقف بعينها تركت أثرها على حياة الشاعر ،وساهمت في
تكوينه الثقافي واألدبي ،أو هي ،باألحرى ،تعكس هذه األحداث
وآثارها من وجهة نظره ،وخاصة تلك التي ظلت عالقة في ذهنه
كل تلك السنوات.
في المقدمة ،يشير درويش إلى أهمية كتابة المذكرات ،ألنها
تــدون صــورة الحياة في مصر في الفترة التي تناولتها ،من
وجهة نظر الكاتب أو المثقف المصري نفسه ،فنحن ،بسبب
ن ــدرة هــذا الشكل مــن الـكـتــابــة ،نعتمد فــي معرفتنا بالتاريخ
االجتماعي واالقتصادي والثقافي المصري القديم على شهادات
وكتب بأقالم سائحين من الشرق والغرب ،مكثوا في مصر بعض
الــوقــت ودون ــوا انطباعاتهم عنها ،وبالطبع لــن تكون دقيقة
مهما حاولوا ،ألن الغرباء ال ينفذون إلى عمق المجتمعات التي
يعيشون فيها ،وال يدركون أسرارها بحكم اختالف الثقافات.
يشار إلى أن هذا هو الكتاب العشرون لدرويش ،الذي أصدر
ً
ً
ً
شعريا ،وروايتين ،وكتابا سياسيا بعنوان «دولة
 16ديوانا
الملتحين» صدر عام  ،2014ويتناول بالنقد عام حكم جماعة
اإلخوان في مصر.

توابل ةديرجلا
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رزان مغربي :فكرة برنامجي الجديد «مجنونة وتشبهني»
«اللعيب» مع مهيب من التجارب التي استمتعت بها

١٩

مزاج

أخبار النجوم

«بتستقوى» للخشاب تحقق
مليون مشاهدة في «يوتيوب»

تستعد الفنانة رزان مغربي إلطالق برنامج جديد صورت منه حلقات عدة يعرض خالل الفترة المقبلة ،وكانت قد حققت نجاحا
كبيرا ببرنامجها «اللعيب» على شبكة قنوات «إم بي سي» مع مهيب عبدالهادي ،وتنتظر عرض فيلمها الجديد «خط الموت»
خالل أيام ،وكان لنا معها هذا اللقاء.
القاهرة  -محمد قدري

الحديث عن
مشاركتي
ببرنامج رامز
الجالل مجرد
«خبر»...
وأتمنى له
التوفيق

لم أتمكن من
المشاركة في
أعمال رمضان
النشغالي
المستمر
طوال الفترة
الماضية

سمية الخشاب
حـقـقــت أغـنـيــة «بـتـسـتـقــوى» لـلـفـنــانــة سـمـيــة الـخـشــاب
مليون مشاهدة على قناتها الخاصة في «يوتيوب» ،والتي
صورتها على طريقة الفيديو كليب ،مــن إ خ ــراج جميل
المغازي ،تزامنا مع شهر المرأة ،والذي تحارب من خالله
العنف ضد المرأة.
وكانت سمية الخشاب زارت المجلس القومي للمرأة
منذ أيام قليلة ،واستقبلتها رئيسة المجلس وأعضاؤه
بـتــر حــاب وتشجيع على فـكــرة مناهضتها ومحاربتها
لظاهرة العنف ضد المرأة التي يناهضها المجلس في
الكثير من حمالته ،وأغنية «بتستقوى» غناء وألحان سمية
الخشاب ،وكلمات هشام صادق ،وإخراج جميل المغازي.

رزان مع الممثلتين نيللي ونور
• تواردت أخبار عن مشاركتك
فــي بــرنــامــج رام ــز جــال الجديد.
وقمت بمشاركة الخبر ...ما مدى
صحة الخبر وما دورك؟
 خبر مشاركتي مع رامز جاللفــي برنامج المقالب الـخــاص به
هو مجرد «خبر» ،ونحن ال نعرف
تفاصيل إدارة شبكة قنوات «إم بي
سي» خطة رمضان المقبل ،لكن ال
توجد مشاركة لــي فــي البرنامج
هذا العام ،غير أنه على المستوى
الشخصي أتمنى له كل التوفيق
والـ ـنـ ـج ــاح؛ ف ـك ـمــا ن ـع ـلــم ك ـل ـنــا أن
برنامج رامز جالل يحاط كل عام
بالسرية التامة حول كل تفاصيله،
وم ــرة أخ ــرى أتمنى لــه التوفيق،
وأقول له «رمضان كريم».
• علمنا أنك صورت قبل شهر
دورك ف ــي فـيـلــم «خـ ــط الـ ـم ــوت»..
ال ـش ـب ـك ــة س ــابـ ـق ــا .لـ ـم ــاذا واف ـق ــت
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي ه ــذا الـعـمــل
السينمائي؟
 بالفعل انتهيت من تصويردوري ب ــال ـف ـي ـل ــم خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية ،والفيلم سيظهر للنور
خـ ــال أي ـ ــام قـلـيـلــة م ــن اآلن بكل

رزان مغربي

البلدان العربية ومصر ،وأحببت
المشاركة في هذا الفيلم ،بعد أن
علي الدور الذي يعد ً
عرض ّ
دورا
ً
بسيطا كــدور شرفي ،والقائمون
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم أصـ ــدقـ ــائـ ــي،
وأردت أن أدعمهم في مشروعهم
الـسـيـنـمــائــي ال ـجــديــد ،وأن أكــون
مـعـهــم ،وأت ـم ـنــى أن ي ـنــال الفيلم
إعجاب الجمهور بعد عرضه.
• م ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي
س ـت ـقــدم ـي ـنــه؟ وهـ ــل يـخـتـلــف عن
أدوارك السابقة؟
 دعـ ـن ــي أص ـ ــف ال ـ ـ ـ ــدور الـ ــذيس ــأق ــوم ب ــه بــالـعـمــل السينمائي
الجديد أنه مليء بالذكاء والدهاء
داخــل تفاصيل العمل ،ويتشابك
الــدور مع القصة ليحدث اإلثــارة،
وهــو ما أستطيع أن أقوله حوله
هذه الفترة.
• يعرض الفيلم تحديدا في 3
أبريل الـقــادم قبل رمضان بشهر
فقط ..كيف ترين موعد العرض؟
 ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـشـخـصــيال أتدخل في فكرة وقت العرض،
ولـ ّ
ـدي فكرة أتبناها ،وهــي أن أي
فـيـلــم جـيــد يـلـقــى ال ـن ـجــاح أينما
عرض وفي أي وقت يعرض فيه،
سواء بالسينمات وقت العرض أو
على التلفزيون بعد ذلك ،وأتمنى
لكل النجوم المشاركين في العمل
التوفيق ،وأن يحقق الفيلم النجاح
المأمول.
• قدمت برنامج «اللعيب» مع
م ـه ـيــب ..كـيــف تـقـ ّـيـمـيــن الـتـجــربــة
المختلفة عن برامجك السابقة؟
 البرنامج كان في فترة 2018وكانت التجربة أكثر من ممتازة،
حيث تميزت باالختالف ،وتطرقت
إلــى عالم أحبه كثيرا ،وهــو عالم
الرياضة وكرة القدم التي أحبها،
ّ
ولدي معلومات ،وكان هناك سفر
لبريطانيا وروسيا ولقاء ات مع
ع ــدد م ــن الــاع ـب ـيــن الـمـحـتــرفـيــن
وتغطية كــأس العالم والفنانين

رزان مع حماقي وعصام

الموجودين والجمهور المصري
والعربي ،وأضافت هذه التجربة
لي الكثير ،واستمتعت كثيرا مع
الزميل مهيب عبدالهادي.
• علمت أن برنامجك الجديد
سيكون اسمه «رزان شو» على «إم
بي سي» مع المخرج وليد فريد..
ماذا عنه وعن فكرته التي سمعت
أنها مختلفة؟
 ح ـت ــى اآلن ال أعـ ـ ــرف االس ــمالنهائي للبرنامج الــذي يعرض
ب ـ ــه؛ ل ـك ــن أن ـ ــا صـ ـ ــورت ال ـح ـل ـقــات
األول ــى مــن الـبــرنــامــج ،والـمـخــرج
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ف ـ ـ ــري ـ ـ ــد ص ـ ـ ــدي ـ ـ ــق عـ ــزيـ ــز
ومخرج متميز ،وفكرة البرنامج
ً
«مجنونة» ،وتشبهني جــدا ،ومن
خــالــه ن ـعــود ل ـل ـشــارع الـمـصــري
الـ ـ ــذي ه ــو أغـ ـن ــى شـ ـ ــارع أع ــرف ــه؛
فمصر بــاد العجائب ،والـشــارع
م ـ ـ ـلـ ـ ــيء ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا والـ ـقـ ـص ــص
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـت ــي ن ـقــاب ـل ـهــا
ت ـس ـت ـحــق أن ن ـعــرف ـهــا ون ـت ـعــرف
عليها.
• هــل سـيـكــون ه ـنــاك تنسيق
م ــع «ال ـل ـع ـي ــب» ،أم سـيـتــوقــف مع
البرنامج الجديد؟
 أع ـت ـق ــد أن ال ـف ـت ــرة ال ـق ــادم ــةس ـت ـش ـهــد اسـ ـتـ ـم ــراري ب ـبــرنــامــج
اللعيب والبرنامج الجديد ،ورغم
كل شيء سيظل هناك حب لبرامج
الرياضة وتقديمها ،وخاصة كرة
القدم لما لها من ّ
تميز.
• ق ــدم ــت دورا م ـه ـم ــا ال ـع ــام
الـمــاضــي فــي مسلسل «رســايــل».
لماذا أنت غير موجودة في دراما
رمضان العام الحالي؟
 أحـبـبــت دوري ف ــي مسلسل«رســايــل» الـعــام الـمــاضــي وردود
ال ـف ـع ــل حـ ــول ن ـج ــاح ال ـع ـم ــل ،مــع
الـفـنــانــة مــي عــز الــديــن ،والـمــديــح
الـ ــذي حـصـلــت عـلـيــه ع ــن دوري،
وأفتخر بهذا العمل أنــه موجود
ف ــي س ـي ــرت ــي ال ــذاتـ ـي ــة ،وف ـخ ــورة

الرقابة المصرية تعطل األعمال
الفنية ...ورئيسها يتهرب

خالد عبدالجليل

●

هادي الباجوري

القاهرة – هيثم عسران

يـحــاول صناع األعـمــال الفنية احتواء
ً
ً
المشكالت مع جهاز الرقابة وديا؛ تجنبا
لـلـتـصـعـيــد ،وه ــو م ــا ال يـنـجــح ف ــي كثير
مــن األح ـي ــان ،مـمــا يـضـطــر ص ـنــاع بعض
األعمال إلى تسريب أخبار التعنت الرقابي
لـلـصـحــافــة لـتـشـكـيــل جـبـهــة ض ـغــط على
الرقابة التي بات رئيسها يرفض اإلدالء
ً
بـ ــأي ت ـص ــري ـح ــات أخ ـ ـيـ ــرا حـ ــول األع ـم ــال
ً
ال ـم ـت ـع ـط ـلــة رق ــابـ ـي ــا دون إب ـ ـ ــداء أس ـب ــاب
واضحة.
آخر مواقف تعنت الرقابة كان في منح
الـتـصــاريــح الـخــاصــة بـعــرض فيلم «ليلة
رأس ال ـس ـنــة» ،وه ــو الـفـيـلــم الـ ــذي حصل
صناعه منذ الـعــام الـمــاضــي على إجــازة
بــالـتـصــويــر حـيــث ص ــور الـعـمــل بالكامل
ً
داخل مصر وتحديدا في مدينة الغردقة،
بينما ماطلت الرقابة في إجازته للعرض
التجاري ،رغم تسلم صناعه نسخة العمل
ً
قبل عــدة أسابيع أمــا فــي الـعــرض خالل
الشهر الجاري.
ولم تشاهد الرقابة النسخة األخيرة من
الفيلم حتى تمنحه الموافقة من عدمها،
وهو ما دفع صناع العمل لتسريب الخبر

تامر حسني

ً
للصحافة ،ليخرج عبدالجليل نافيا منع
ً
ً
الفيلم رقابيا ومؤكدا أنه سيحصل على
الموافقة خالل أيام ،وهو ما استغله صناع
الفيلم إلطــاق الحملة الدعائية الخاصة
به ،السيما أن القانون يحذر إطالق حملة
ً
دعائية لفيلم تجاريا دون الحصول على
إجازة من الرقابة بالعرض.
واضطر صناع الفيلم أمام تأخر الرقابة
إل ــى تــأجـيــل ال ـع ــرض ح ـتــى إش ـع ــار آخ ــر،
وخاصة أن رئيس الرقابة لم يبرر التأخر
بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى إج ـ ــازة الـفـيـلــم لـلـعــرض
الـجـمــاهـيــري ،مــع األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار أن
ً
الفيلم يناقش أحداثا في ليلة رأس السنة
عام .2009
ن ـفــس ال ـمــوقــف ك ــاد ي ـت ـعــرض ل ــه فيلم
«الضيف» لهادي الباجوري ،الذي حصل
على إجازة الرقابة بالعرض قبل أقل من
ً
يــومـيــن عـلــى مــوعــد طــرح الفيلم تـجــاريــا
ً
بالصاالت السينمائية ،علما بأن صناع
الفيلم قدموا طلب الحصول على التصريح
ً
من الرقابة قبل طرحه بنحو شهر تقريبا
لتجنب تأخر انطالق الدعاية.
م ـشــاكــل ال ــرق ــاب ــة م ــع ص ـن ــاع األع ـم ــال
الدرامية لم تعد مقتصرة على تصاريح
ال ـعــرض فـقــط ،لكنها ام ـتــدت لـتـصــل إلــى

غادة عبدالرازق
األعمال التي سيتم تصويرها ،فتأخرت
الرقابة في منح الموافقة الرقابية لتصوير
فيلم «ك ــل سـنــة وان ــت ط ـيــب» ،ال ــذي يقوم
بـبـطــولـتــه تــامــر حـسـنــي وه ــو م ــا اضـطــر
صناع الفيلم لتصوير مشاهد لبنان أوال،
ً
أمال في انتهاء تصاريح الرقابة ،لكن هذا
األمر لم يحدث حتى اآلن ،مما دفع صناع
العمل إلى إيقاف التصوير.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ــاري ـ ـس ـ ــت مـ ـحـ ـم ــد
عبدالمعطي مؤلف الفيلم التواصل أكثر
من مرة مع رئيس الرقابة ،لكن محاوالته
باءت بالفشل ،وسط تأكيدات بأن العمل ال
توجد عليه مالحظات فنية ،لكن في الوقت
نفسه لم يخرج تصريح رسمي بالموافقة،
األمر الذي منع فريق العمل من التصوير
بـشـكــل كــامــل ،حـيــث يـمـكــن أن يتعرضوا
لمالحقة من الشرطة بسبب التصوير من
دون تصريح.
ن ـف ــس األمـ ـ ــر تـ ـك ــرر م ــع ال ـف ـن ــان ــة غ ــادة
عـ ـب ــدال ــرازق ومـسـلـسـلـهــا «ح ـك ــاي ــة مـ ــرة»،
الذي كان يفترض أن تخوض به السباق
الرمضاني المقبل ،حيث قام فريق العمل
بتصوير عــدة أيــام في عــدد من المناطق
دون تصاريح بسبب تأخر موافقة الرقابة
على إجازة سيناريو العمل.

بتعاملي مع كل صناع هذا العمل،
وتمنيت هــذا الـعــام ،فكان عندي
مـسـلـســل واعـ ـت ــذرت ع ـنــه لضيق
الوقت وسفري الكثير والمتتالي،
وإن ش ــاء الـلــه أع ــود قــريـبــا حين
يسمح لي وقتي.
•م ــا مــوق ـفــك م ــن ال ـغ ـن ــاء ،ومــا
خطواتك القادمة بشأنه؟
 «الغناء حبيبي» ،لكن يحتاجإلى مزيد من التركيز من جانبي،
ومــازلــت أبحث عــن األغنية التي
أع ــود مــن خاللها إلــى جمهوري
الـ ـ ــذي ي ـطــال ـب ـنــي دائـ ـم ــا بـتـقــديــم
أغنيات جديدة.
• أنت متعددة المواهب ..لكن
أي من التقديم والغناء والتمثيل
تعتبرينه األقرب لديك في الوقت
الحالي؟
 لـ ـ ـ ّـدي ب ــال ـف ـع ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـم ــواه ــب وأحـ ـبـ ـه ــا ك ـل ـه ــا ،لـكــن
ينقصني الوقت لتقديم كل ما ّ
لدي
مــن خــال األطـقــم المناسبة التي
تـســاعــدنــي ،فــأنــا أج ــد أطـقـمــا في
التقديم والتمثيل جيدين ،وأبحث

عن أطقم جيدة في الغناء.
• م ــا مــوقــف الـمـسـلـســل ال ــذي
تـ ـع ــاق ــدت ع ـل ـي ــه بـ ــاسـ ــم «خ ـ ــراب
بـيــوت» عــن لعبة الـحــوت األزرق،
وهل هناك جديد بشأنه ..وكذلك
فيلمك المتوقف منذ فترة الفرعون
المصري؟
 بالفعل اعتذرت عنه منذ فترة،النشغالي بأعمال أخرى وبسفري،
ولــم أستطع الــدخــول لتصويره،
وال ـف ــرع ــون ال ـم ـصــري ه ــو اآلخ ــر
اع ـت ــذرت عـنــه ول ــم أع ــد مــوجــودة
بطاقمه منذ فترة طويلة.
• هـ ــل هـ ـن ــاك أع ـ ـمـ ــال ج ــدي ــدة
ً
تنوين دخولها قريبا؟
 دعـ ـن ــي أتـ ـح ــدث ع ــن ال ـف ـتــرةالـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ف ــأن ــا س ـع ـي ــدة ب ـهــذا
العام ،فبداية العام كنت منشغلة
للغاية ،وأشـكــر إدارة إم بــي سي
على تفهمهم ظروف حياتي التي
كانت تتطلب السفر كثيرا وعدم
الوجود بمصر ،لكن ما زلت أتمنى
أن يكون  2019عاما سعيدا مهنيا،
وننتظر المزيد.

محمد محيي يتعاون مع عنتر
هالل في ألبومه الجديد
ي ـت ـعــاون ال ـشــاعــر عنتر
ه ــال مــع الـمـطــرب محمد
محيي في أغنية من ألبومه
الجديد ،من ألحان إيهاب
عبدالواحد ،وتوزيع محمد
الـ ـعـ ـش ــي ،وي ـع ـم ــل مـحـمــد
محيي حاليا على اختيار
أغاني األلبوم ،ليتم طرحه
في الفترة المقبلة.
وشارك هالل مع محيي
في أكثر من أغنية ،أهمها
«ح ـب ـي ـن ــا جـ ــرحـ ــونـ ــا» ،مــن
محمد محيي
ألبوم «أعاتبك» من ألحان
محمد مـحـيــي ،و«يــاريــت»
من ألبوم «حبيت» عام  ،1991ومن ألحان محيي أيضا.
يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي يحمل اسم «مظلوم»،
وصور من خالله فيديو كليب يحمل اسم األلبوم ،وكانت
آخر أعمال محيي دويتو غنائي مع فريق «بالك تيما» ،من
خالل أغنية «الراوي» ،كلمات الشاعر الغنائي ميدو زهير،
وألحان أمير صالح ،وتوزيع وليد ميمي.

٢٠

تسالي

م ـ ــن  10أحـ ـ ـ ــرف وه ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ــم شـ ــركـ ــة م ـت ـع ــددة
الجنسيات كندية ،تشتهر بتقديم القهوة.
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مشروع
مهنيا :ال تفكر كثيرا قبل اإلق ــدام على
ٍ
ّ
تعتزم تنفيذه ،ألن الحظ سيحالفك.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :خ ـ ّـص ــص وقـ ـت ــا إض ــافـ ـي ــا لــاه ـت ـمــام
ّ
بالشريك ،وال تتردد في مساعدته إن احتاج لذلك.
ً
اجتماعيا  :تشارك في المناسبات االجتماعية
ألنك تريد االبتعاد عن الملل.
رقم الحظ.2 :
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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 21مارس  19 -أبريل
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كلمات متقاطعة
3

الحمل

2
3
4
8
5
9
6
1
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شركة
سوق
عملية
دوالر
بيع

عقد
نحو
نطاق
أصول
مختبر

فلك

6
5
7
3
1
2
4
9
8

إنتشار
زمن
في
سلسلة
بورصة

تطبيق
ملك
قرب
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sudoku

4

ً
ً
ً
ً
مهنيا :تتلقى عرضا مهنيا ممتازا لم تحصل على
مثيل له منذ سنوات.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ـج ــأة ت ـش ـعــر أن األم ـ ــور ك ـل ـهــا تـسـيــر
لمصلحتك مع الشريك وتحقق كل أمنياتك.
ً
اجتماعيا :ال تــدع طيبتك تلعب ضــدك ،فبعض
األشخاص ال يستحقون الشفقة.
رقم الحظ.18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ً
مهنيا :حاول التركيز على عملك ،فذهنك مشتت
على أكثر من قضية هذه الفترة.
ً
عاطفيا :ال تدع الجرح العاطفي يبعدك عن إمكان
ثان.
الوقوع ًفي حب ٍ
اجتماعيا« :تفاءل بالخير تجده» ،مقولة تنفع في
معظم األحيان فاعتمدها.
رقم الحظ.2 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ ً
ً
مسيرا في عملك ،حاول إبداء الرأي
مهنيا :ال تكن
ً
مهما بدا األمر صعبا.
ً
ّ
تتطور
بشخص يثير إعجابك ،وقد
عاطفيا :تلتقي
ٍّ
المشاعر الى أمر جدي.
ً
اجتماعيا :أضــف إلــى حياتك بعض الـمــرح عبر
ممارسة هواياتك المفضلة.
رقم الحظ.16 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ان ـت ـبــه ال ــى ع ــدم ال ـت ـع ــاون م ــع أش ـخ ــاص ال
يستحقون ثقتك.
ً
عاطفيا :تشتاق إلى الحبيب بعدما ابتعد عنك ّ
وبت
ً
ال تراه إال نادرا.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :كن صريحا مع أصدقائك وال تكذب ،ألن
حبل الكذب قصير.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :األزم ــات المهنية كـثـيــرة ،ولكنك ق ــادر على
ّ
حلها بسهولة فائقة.
ً
ّ
عاطفياَ :
لم ال تفكر بقضاء بعض الوقت من الراحة
واالستجمام مع الشريك؟
ً
اجتماعياُ :عد إلى ُممارسة التمارين الرياضية ،فهي
ترفع من معنوياتك.
رقم الحظ.25 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ترزح تحت ضغوط العمل ،ولكن ال تقلق ،فما
ّ
من شدة إال بعدها فرج.
ً
عاطفيا  :ثــق بشريك العمر وال تكثر مــن األسئلة،
ً
ألنه يحبك فعال.
ً
ّ
اجتماعيا :كي تتمكن من مواجهة الظروف العصيبة
ً
ّ
عليك أن تؤمن لجسمك قسطا من الراحة.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ُ
ً
مهنيا :ال تغامر ِمــن دون دراســة الوضع أوال ،وإال
قد تخسر الكثير.
ً
تصغ الى الثرثرات ،فالبعض حسود وال
عاطفيا :ال
ِ
يريد لك الخير مع الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :صــديــق يطلب مـنــك الـمـســاعــدة وتـهـ ّـب
ً
لمساعدته مضطرا.
رقم الحظ.5 :

5
القوس

6

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

7

كلمة السر

 - 1استجوبوه – تالف.
 - 2حاكى (م) – كتاب السيرة الذاتية
لطه حسين.
 - 3أصلح – ناقوس – ثلثا (برأ).
 - 4حطم – للنداء – مقياس للمسافات.

تيم هورتونز

ً
عموديا:

كلمات متقاطعة

 .............( - 1ى ) شجرة في الجنة.
 - 2أحد الكواكب – متشابهان.
 - 3ندر (م) – حروف متشابهة – سهل.
 - 4من الشهور الميالدية.
 - 5رئيس أميركي أسبق.
 - 6شجاع (م) – ضمير المتكلم.
 - 7نغمة موسيقية – قصد.
 - 8للتفسير – بطل العالم في رياضة
الكيك بوكس عام .2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ً
أفقيا:

 - 9حامل الشراع – يتبع.
 - 10فيلم ليسرا ونور الشريف ومنى
زكي.

 - 5أكمل – تظهر.
 - 6تجدها فــي (الـمــرمــر) – مفضل عن
مثيله.
 - 7بحر (م) – للتخيير – سائل الحياة
(م).
 - 8عاصمة بيرو – حيوان ضخم.
 - 9جمهورية عاصمتها تايبي.
 - 10ذل – الجمع من «الجنة» (الجنات).
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ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـس ـك ــوت أحـ ـي ــان ــا أفـ ـض ــل م ــن الـ ـك ــام،
ً
خصوصا حين يوقعك في المشاكل.
ّ
ّ
ً
عاطفيا :ال تتوتر حين تـكــون مــع الـشــريــك ،ألنــه
يعلم ماذا ُيفعل.
ً
اجتماعيا :قل رأيك من دون نبرة التحدي وبهدوء،
بشكل أسرع.
كي تحصل على ما تريد
ٍ
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :أنــت متطلب زي ــادة عــن ال ـلــزوم .القناعة
ٌ
ً
كنز أحيانا.
ً
عاطفيا :ال تدع أنانيتك تتحكم بك ،فأنت بحاجة
الى شريك مهما ّ
تكبرت.
ً
اجتماعيا :ال تثق بكل األشخاص ،فالبعض كذاب
ويحاول استغاللك بشتى الطرق.
رقم الحظ.10 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تـتــراكــم عليك المستحقات والـمـشــاكــل في
العمل وتشعر أنك مرهق.
ً
عاطفيا :وحده الحبيب يبعدك عن الروتين اليومي
ومشاكله.
ً
اجتماعيا :تتلقى أكثر من دعــوة تلبيها وتتعرف
على شبكة من األصدقاء الجدد.
رقم الحظ.55 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا  :تحقق نـجــا حــا منقطع النظير بعد عــذاب
طويل وتثير الحسد.
ً
عــاط ـف ـيــا :أك ـثــر م ــن ط ــرف يـسـعــى لـنـيــل اهـتـمــامــك،
ّ
ولكنك تتكبر.
ً
اجتماعيا :تفاصيل كثيرة تغيب عن بالك عند لقائك
األقارب ،مما يؤدي الى سوء تفاهم.
رقم الحظ.11 :

22
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«البا» تحتفل باليوم العالمي للمسرح باستضافة الفرق

ً
األكاديمية تنظم مهرجانا يستمر  4أيام برعاية المجلس الوطني للثقافة

لقطة من «صالح يعود»

فضة المعيلي

تنظم «البا» مهرجان «اليوم
العالمي للمسرح» ،الذي
ينطلق  27الجاري ويستمر
حتى  30منه.

فرقة «مسار إجباري»
ب ــرع ــاي ــة ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،تنظم
أكاديمية لوياك للفنون األدائية
"البـ ـ ـ ـ ــا" مـ ـه ــرج ــان ــا ل ــاح ـت ـف ــال
بــال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـمـســرح عن
طريق استضافة مجموعة من
الفرق المسرحية ،وتقام جميع
العروض الساعة  7.30مساء.
وتنطلق الفعاليات األربعاء
 27ال ـج ــاري ب ـعــرض مسرحية
"الصقر" ،وهي عن سيرة الراحل
صقر الرشود ،ومن تأليف عالء
الجابر وإخراج د .حسين الحكم،
وتقدمها فرقة المعهد العالي
للفنون المسرحية ،في المدرسة
القبلية.
أما في  28مارس فستعرض
مسرحية "صالح يعود" ،وتدور
ف ـك ــرة ال ـم ـســرح ـيــة ح ــول تغلب
مـبــدأ األنــانـيــة وح ــب السيطرة

والنفوذ وقمع أفـكــار اآلخــريــن،
وهي من إخراج عيسى الحمر،
وت ــألـ ـي ــف د .نـ ــاديـ ــة ال ـق ـن ــاع ــي،
وتقدمها فرقة المسرح العربي
ع ـل ــى مـ ـس ــرح م ـت ـحــف ال ـكــويــت
الوطني.
وت ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات
االح ـت ـفــال ـيــة ب ـعــرض مسرحية
"جومانجي" ،التي تقدمها فرقة
مسرح السالم لإلنتاج الفني في
 29الجاري على مسرح متحف
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي .وي ـخ ـت ـتــم
المهرجان فعالياته بتاريخ 30
مارس بمسرحية "القرد كثيف
الشعر" للكاتب األميركي أوجين
أونيل.
وتدور قصة المسرحية حول
المجتمع الرأسمالي وظلمه في
مواجهة طبقة الكادحين ،وهي
من إعداد سعيد محمد ،وإخراج

مشهد من «الصقر»
إس ــام سـعـيــد ،وتـقــدمـهــا فــرقــة
جــال ـبــوت لــإن ـتــاج الـفـنــي على
مسرح متحف الكويت الوطني.
يــذكــر أن جــريــدة "ال ـجــريــدة"
راع إعالمي ،والمعروف أن "البا"
ت ـحــرص دائ ـم ــا عـلــى االحـتـفــال
بجميع األيــام العالمية الفنية،
وت ـق ــدم مـخـتـلــف الـمـهــرجــانــات
في شتى المجاالت الفنية التي
مــن ضمنها الـمـســرح ،وفــي كل
عـ ــام ت ـح ـت ـفــل "الب ـ ـ ــا" بـمـنــاسـبــة
فـ ــي يـ ـ ــوم الـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــال ـم ــي،
وتـخـتــار شخصية تـكــرمـهــا أو
تحيي ذكراها ،والمميز في هذا
العام أن "البا" نظمت مهرجانا
أطلقت عليه مهرجان المسرح
ال ـع ــال ـم ــي ،وب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ ب ــداي ــة
الـشـهــر بـمـجـمــوعــة م ــن ال ــورش
ال ـم ـســرح ـيــة ،اس ـت ـضــافــت فيها
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـم ـس ــرح ـي ـي ــن

والفنانين من الكويت ،وأيضا
عـ ــال ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ط ـل ـب ــة
األكاديمية.

«مسار إجباري»
مــن جــانــب آخ ــر ،أح ـيــت فرقة
"مسار إجباري" المصرية حفال
غنائيا ضمن فعاليات مهرجان
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي الـ ــذي تنظمه
أكاديمية لــويــاك للفنون "البــا"،
بالتعاون مع حديقة الشهيد ،في
مـســرح الحديقة ،والقــى تفاعال
كبيرا من الجمهور.
وخــال الحفل ،قدمت الفرقة
مجموعة مــن األغــانــي الخاصة
التي اشتهرت بها ،مثل :زيك أنا،
والوداع ،وشيروفوييا ،ومطلوب
ح ـب ـي ــب ،وغـ ـي ــره ــا ،مـخـتـتـمـيــن
الحفل بأوبريت "الليلة الكبيرة".

وال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــز فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ،أن
َّ
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ش ـ ــك ـ ــل ح ـ ــال ـ ــة مــن
ال ـت ـجــاوب والـتـفــاعــل مــع أشهر
األغ ــان ــي ال ـتــي قــدمـتـهــا الـفــرقــة،
فـ ـك ــان ي ـغ ـن ــي وي ـص ـف ــق بـشـكــل
حــار .كما تميزت الفرقة بخفة
ال ـظ ــل ،حـيــث أش ـع ـلــوا الـمـســرح
بـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــم وتـ ـف ــاعـ ـلـ ـه ــم مــع
إيقاعات الموسيقى.
وعلى هامش الحفلَّ ،
عبرت
فـ ــرقـ ــة "م ـ ـس ـ ــار إجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري" عــن
سعادتها ،لوجودها في الكويت
للمرة الثانية ،وقــال أعضاؤها
إنـ ـه ــم ف ــوجـ ـئ ــوا بـ ـه ــذا ال ـح ـشــد
الغفير ،فعندما زاروا الكويت
لـلـمــرة األولـ ــى ،ضـمــن فعاليات
مهرجان القرين الثقافي ،2011
ش ـع ــروا ب ـس ـعــادة غ ــام ــرة ،لكن
"هــذه المرة أتــى جمهور عربي
بكل طــوائـفــه وفـئــاتــه ،ليستمع

إلينا ،ويشاركنا لحظات الفرح
والـبـهـجــة ،فــالـتــرحــاب ج ــاء من
الـ ـقـ ـل ــب ،وهـ ـ ــذا الـ ـش ــيء جـعـلـنــا
ن ـش ـعــر ب ــال ــراح ــة وال ـط ـمــأن ـي ـنــة
والتفاعل المتبادل".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
مهرجان الشباب العربي ،أفادت
"مـ ـس ــار إجـ ـ ـب ـ ــاري" ب ــأن ـه ــا أت ــت
لتحتفل مع جمهورها الخليجي
والعربي بإطالق ألبومها الثالث
في مسيرتها الغنائية الممتدة
لنحو  6سنوات ،ويضم األلبوم
 10أغنيات مختلفة ،ظهرت كل
م ـن ـهــا ب ـف ـيــديــو ك ـل ـيــب م ـصــور،
كما تحمل كل أغنية شخصية
موسيقية مغايرة عن "ستايل"
الفرقة المعتاد خالل ألبوميها
الماضيين؛ "تقع وتقوم" و"اقرأ
الخبر".

البغيلي« :الكويت الموسيقي» يكرم الفنان مصطفى أحمد
الدورة الثالثة تقام من  23إلى  25الجاري برعاية العازمي
كشف عميد المعهد العالي
للموسيقى د .رشيد البغيلي
عن تكريم الفنان مصطفى
أحمد في "مؤتمر ومهرجان
الكويت الموسيقي".

●

محمد جمعة

ع ـق ــد ع ـم ـيــد ال ـم ـع ـه ــد ال ـعــالــي
ل ـل ـف ـنــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة د .رش ـيــد
ً
ً
البغيلي مؤتمرا صحافيا مساء
أمــس األول للكشف عن تفاصيل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة مـ ـ ــن م ــؤت ـم ــر
وم ـهــرجــان ال ـكــويــت الـمــوسـيـقــي،
ال ــذي يـقــام برعاية وزي ــر التربية
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .حــامــد
العازمي ،في الفترة بين  23و25
الجاري على خشبة مسرح أحمد
ب ــاق ــر ،وح ـض ــره د .خــالــد الـقــاف
رئيس اللجنة الثقافية ود .فراس
التتان المشرف العام على الفرق
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة بــال ـم ـع ـهــد وعـمـيــد
المعهد السابق د .محمد الديهان
ولفيف من أعضاء هيئة التدريس
بالمعهد ،بينما أدار الحوار الزميل
مفرح الشمري.
وفي مستهل المؤتمر ،أعرب د.
البغيلي عن جزيل الشكر للوزير
العازمي على رعايته هذا الحدث
ً
الفني الـمـهــم ،تــأكـيــدا على الــدور

الثقافي للكويت السيما مهرجان
الكويت الموسيقي الذي تترسخ
ً
خطاه عاما بعد عام.
وقال د .البغيلي ،إن المهرجان
ً
ً
"يـحـمــل قـ ــدرا ك ـب ـيــرا مــن الـتـنــوع،
واس ـ ـت ـ ـغـ ــرق ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـ ــه مــن
أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
ً
ً
وال ـطــاب بالمعهد وقـتــا طــويــا،
ويشهد اليوم األول من المهرجان
حفل االفتتاح لفرقة المعهد العالي
ل ـل ـف ـن ــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـم ـكــونــة
م ــن أس ــات ــذة الـمـعـهــد إل ــى جــانــب
طـلـبـتـهــم ،إذ ي ـت ـعــاونــون لتقديم
م ـج ـم ــوع ــة م ـم ـي ــزة مـ ــن األعـ ـم ــال
الموسيقية الكويتية.

التكريم
وذكـ ــر أن ال ـم ـهــرجــان يـحــرص
على تكريم شخصية كويتية لها
دور ب ــارز فــي مـجــال الموسيقى
وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر واضـ ـ ـ ـ ــح فـ ـ ــي الـ ــوسـ ــط
الفني" ،وســوف نكرم في الــدورة
الثالثة الـفـنــان الـقــديــر مصطفى

ً
أحمد :شكرا لمعهد الموسيقى
أعرب الفنان القدير مصطفى أحمد عن اعتزازه
وتـقــديــره لتكريمه فــي ليلة افـتـتــاح المهرجان،
ً
مثمنا بـهــذا الـجــانــب دور وجـهــود عميد معهد
الموسيقى د .رشيد البغيلي باستذكار من كان
لـهــم بـصـمــات فــي الـســاحــة الـغـنــائـيــة الـكــويـتـيــة،
وإقامة هــذا الحدث الثقافي ،الــذي يتضمن عدة
فـعــالـيــات وأن ـش ـطــة تـســاهــم ف ــي دع ــم وتشجيع
وصقل مواهب وقدرات أبنائنا الطالب والطالبات.

ً
أحـ ـم ــد تـ ـق ــدي ــرا ل ـم ــا ق ــدم ــه عـلــى
مدار سنوات من مسيرته الفنية،
بينما يشهد اليوم الثاني معرض
الوسائل التعليمية الموسيقية،
ال ـ ــذي ي ـت ـضــح م ــن خ ــال ــه الـ ــدور
الـ ـت ــرب ــوي األك ــاديـ ـم ــي لـلـمـعـهــد،
ً
ً
ً
الذي يعد سبقا أكاديميا تربويا
ف ــي ال ـكــويــت ،وه ــو ن ـتــاج جـهــود
أبـنــاء المعهد مــن الـطــاب ،ويلي
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوات ل ـم ـن ــاق ـش ــة
األبحاث العلمية بهدف االطالع
على الرؤى الموسيقية المعاصرة
واالتجاهات الحديثة في العلوم
الموسيقية و يـعــد فــر صــة طيبة
لـلـبــاحـثـيــن والـمـهـتـمـيــن لـتـبــادل
أفكارهم ووجهات نظرهم".
وب ـي ــن ال ـب ـغ ـي ـلــي أن فـعــالـيــات
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر وم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت
الموسيقي تختتم بـ "األوركسترا
اإلنسانية السيمفونية" التي تعد
بمنزلة إح ــدى أهــم أذرع المعهد
العالي للفنون الموسيقية ،وهي
إضــافــة جــديــدة إل ــى جــانــب فرقة
المعهد ،التي وضع لبنتها األولى

مصطفى أحمد

َ
جاسم الغيث حاضر عن «األشكال األدبية»
ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «عدسة »4
●

جاسم الغيث

قـ ـ ـ َّـدم أسـ ـت ــاذ ال ـ ــدرام ـ ــا وال ـن ـق ــد األدب ـ ــي
والـمـســرحــي فــي المعهد الـعــالــي للفنون
الـمـســرحـيــة د .جــاســم ال ـغ ـيــث ،مـحــاضــرة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "األش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وع ــدس ــة
الكاميرا الدرامية" ،أمس األول ،في مسرح
ع ـبــدال ـح ـس ـيــن ع ـب ــدال ــرض ــا ،وذل ـ ــك ضمن
فعاليات الـيــوم الثاني لمهرجان "عدسة
 ،"4ا ل ــذي تقيمه الهيئة ا لـعــا مــة للشباب،
لالرتقاء بثقافة الشباب الكويتي ،وإضافة
الـ ـمـ ـع ــارف والـ ـحـ ـق ــول ال ـف ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والفنية المتنوعة لتأسيس وعيه واالرتقاء
بذوقه.
وتناول د .الغيث أربعة محاور رئيسة
ف ــي م ـحــاضــرتــه ،ه ــي :ال ـم ـنــابــع الــدرام ـيــة
لعدسة الكاميرا التلفزيونية والسينمائية،
مـنــاسـبــة أف ـكــار الـتـكــويــن األدبـ ــي أله ــداف
المخرج التلفزيوني والسينمائي ،الدقة
التاريخية فــي إنـتــاج العمل التلفزيوني
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
واإلنساني لعدسة الكاميرا الدرامية.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث عـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـك ــرة
أساسية في بداية أي عمل أدبــي أو فني،

الموسيقار الراحل أحمد باقي مع
فرقة الحجرة للطلبة".
وأكد أن تدشين أول أوركسترا
كويتية سيمفونية تمثل مفاجأة
المهرجان هذا العام ،و"التجهيز
ً
لـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة اسـ ـتـ ـغ ــرق وق ـت ــا
ً
ً
طــويــا وج ـهــودا مضنية لتظهر
إلــى النور األوركسترا اإلنسانية
المعنية بتقديم روائــع المؤلفين
العالميين وال يخفى على أحد أن
أوركسترا بهذا الحجم هي مشروع
دولة ،لكن بفضل جهود العاملين
في المعهد نسعى ألن يحدث هذا
ً
ً
المشروع صدى طيبا" الفتا إلى
أن تسمية "األوركسترا اإلنسانية
الـسـيـمـفــونـيــة" ج ــاء مــن وح ــي ما
لقبت به الكويت وأميرها المفدى.

صبغة عربية

وق ــال أحـمــد فــي تصريح صحافي بمناسبة
االح ـت ـفــاء ب ــه ف ــي ال ـم ـهــرجــان ،إن تـكــريــم الـفـنــان
في حياته يشعره بــوجــوده ويمنحه جرعة من
ً
التشجيع لمواصلة العطاء ،معبرا عن سعادته
في الوقت نفسه بتكريم زمالئه من رواد األغنية
الكويتية سواء من الدولة أو من قبل المؤسسات
األكاديمية.

فادي عبدالله

ً
البغيلي متوسطا القالف والتتان في المؤتمر

وأشـ ــار عـمـيــد الـمـعـهــد إل ــى أن
إدارة المعهد تطمح ألن يكتسي
ال ـم ـه ــرج ــان ب ـص ـب ـغــة ع ــرب ـي ــة ثــم
ً
عالمية مستقبال.
ً
وردا عـلــى س ــؤال ل ــ"ال ـجــريــدة"
حول قوام األوركسترا اإلنسانية
ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة ،أوض ـ ــح أن "دول

المنطقة في الوقت الحالي بدأت
تعي أهمية الثقافة وض ــرورة أن
تنشئ أوركسترا تقدم الموسيقى
ال ـعــال ـم ـيــة ل ــذل ــك ذكـ ـ ــرت أن ه ــذه
األورك ـس ـت ــرا ه ــي م ـش ــروع دول ــة،
لـ ـك ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـت ـم ـي ــز ب ــوج ــود
ـال لـلـفـنــون الموسيقية
مـعـهــد ع ـ ٍ
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات قـ ــدم الـعــديــد
مــن الـمـخــرجــات لـلـســاحــة الفنية
المحلية والخليجية ومــا يملكه
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد م ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــوادر م ـح ـت ــرف ــة
شجعتنا على اإلقـ ــدام على هذه
ال ـخ ـط ــوة رغـ ــم عـ ــدم وج ـ ــود دعــم
ح ـق ـي ـقــي م ـت ـس ـل ـح ـيــن ب ــأس ــات ــذة
المعهد والطالب وهو ّ
تحد كبير
أصررنا عليه وســوف تشاهدون
النتيجة فــي  25ال ـجــاري بقيادة
مايسترو ألماني أعرب عن انبهاره
بمستوى أعضاء األوركسترا وأكد
أننا سننافس دول المنطقة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ق ـ ـ ــال د .ال ـ ـ ـقـ ـ ــاف ،إن
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر يـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـف ـع ــال ـي ــات ب ـم ـش ــارك ــة أس ــات ــذة
مــن دول عــربـيــة ع ــدة السـيـمــا في
ال ـن ــدوات العلمية الـتــي تـبــدأ مع
ثــانــي أي ــام الـمـهــرجــان بمشاركة
عميد كلية تربية نوعية بجامعة

عين شمس د .أماني حنفي بندوة
تحت عنوان "القدرات الموسيقية
الفائقة لدى المكفوفين" تعقبها
ن ـ ــدوة د .هـيـثــم س ـكــريــة بـعـنــوان
"رؤية جديدة للموسيقى العربية"،
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم د .رش ـ ـيـ ــد ال ـب ـغ ـي ـلــي
اليوم بندوة "دراســة مقارنة بين
الخطط الدراسية لبعض الكليات
والـمـعــاهــد المتخصصة للوطن
العربي".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال د .ال ـت ـتــان
ع ــن ف ــرق الـمـعـهــد ال ـم ـشــاركــة في
المهرجان ،إن
"فـ ــرقـ ــة ال ـم ـع ـه ــد ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
العربية تهتم بالجانب الشرقي
والـتــراث الكويتي وســوف تحيي
حفل االفتتاح ،في حين تحتضن
فرقة الحجرة محبي الموسيقى
الغربية وتـضــم أســاتــذة المعهد
وال ـطــاب ،وسيكون لهم حضور
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ،وس ـ ــوف يشهد
ال ـم ـه ــرج ــان م ـش ــارك ــة الـفــرقـتـيــن
إلـ ــى ج ــان ــب ح ـف ــل ال ـخ ـت ــام ال ــذي
تتصدى له "األوركسترا اإلنسانية
ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة" وأك ـ ــد ال ـت ـت ــان أن
األوركسترا أنشئت كي تستمر.

مروة محمد تنتهي من تصوير «يال نسوق»
تتعاون للمرة الثانية مع صادق الصباح

تحمل في ذاتها طبيعة ومسارات العمل
األدبـ ــي أو الـفـنــي ال ــذي يـمـكــن أن يتحول
عــن طريق أشـكــال السيناريو المعاصرة
إلى أعمال درامية مؤثرة .وأكــد أنه يجب
أن ي ـكــون لـلـفـنــان أو األديـ ـ ــب ،سـ ــواء كــان
كــاتـبــا أو مـخــرجــا أو م ـصــورا تلفزيونيا
أو فــوتــوغــرافـيــا ،مــوقــف فــي ه ــذه الحياة
يستمد منه قيمه ومبادئه التي يضفيها
على المنتج اإلبداعي.
وشدد د .الغيث على ضرورة "االبتعاد
عــن الـتـقـلـيــد األع ـمــى لــأع ـمــال واألش ـكــال
المستوردة التي تشوه مجتمعاتنا ،وال
تحاكي طبيعتها وحقيقتها وواقعها".
وفي اليوم ذاتهُ ،عرضت  8أفالم كويتية
قصيرة لـ  8مخرجين كويتيين تم إنتاجها
تحت مظلة هيئة الشباب ،التي تسعى إلى
اإلبداعات الشبابية إلى صناعات
تحويل َّ
محلية ،وعقب عليها المخرج أحمد الخلف
ود .علي العرادة وسعود الرمح.
ال ـم ـه ــرج ــان يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر بـيـئــة
صحية ينمو من خاللها مجتمع اإلنتاج
ال ـف ـن ــي لـ ــدى الـ ـشـ ـب ــاب ،وت ــوف ـي ــر ال ـف ــرص
الـمـنــاسـبــة للمبدعين ،وتـطــويــر وتأهيل
ودعم مجتمع الفنون واإلبداع في الكويت.

ان ـت ـهــت الـنـجـمــة ال ـس ـعــوديــة مـ ــروة مـحـمــد م ــن تـصــويــر
مسلسلها ال ـجــديــد (ي ــا ن ـس ــوق) ،والـ ــذي ت ــؤدي فـيــه دور
البطولة المطلقة ،وتتعاون من خالله مع المنتج صادق
الصباح.
وفــي تصريحات لها ،كشفت مــروة عن شكل العمل
وكـ ــوادره ،مشيرة إلــى أنــه مــن إخ ــراج المصري أحمد
شفيق .وعــن تفاصيل القصة ،قالت إنها تــدور حول
دعوة المرأة السعودية لقيادة السيارة ،بعد صدور
قرار في المملكة يجيز للنساء ذلك.
ووصـفــت العمل بــأنــه استكمال لمشروع "عمشة
بنت عماش" ،الذي أطلقته قبل  11سنةِّ ،
معبرة عن
سعادتها ،لـكــون المنتج أصــر على أن تـكــون هي
البطلة في العمل ،كونها صاحبة فكرته.
وعن التجربة مع الصباح ،قالت إنها الثانية،
بعد نجاح مسلسل "عمشة بنت عماش" ،الذي
طالبت فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
ويشارك في العمل مريم الغامدي ونيرمين
مـحـســن وس ـ ــارة الـيــافـعــي وإب ــراه ـي ــم حـجــاج
والطفل محمد الحربيُ .يشار إلى أن المسلسل
سيعرض على شاشة " ،"SBCوهو من األعمال
الحداثية في الدراما السعودية.

مروة محمد

خبريات
ميرفي بولغور ترفع دعوى
قضائية ضد «أصالن»

رفعت النجمة التركية ميرفي
بولغور دعوى قضائية ضد
شركة "أصالن" التركية .بعد
أن رفضت الشركة منحها
حقوقها املادية عن آخر
حلقتني في مسلسلها األخير
"العاصفة التي بداخلي" الذي
توقف عند الحلقة السادسة
منه ،بسبب عدم نجاحه.
في البداية ،طالبت ميرفي
بحقوقها من القائمني
على الشركة وديًا ،لكنهم
لم يستجيبوا ملطالبها،
فاضطرت للجوء إلى القضاء.
بدورها طلبت املحكمة
من خبير معتمد مشاهدة
الحلقتني للتأكد من تصوير
ميرفي مشاهدها فيهما
إلثبات حقها بأجرها املالي
عنهما ،الذي يبلغ حوالي 14
ألف دوالر أميركي.
يذكر أن ميرفي بولغور هي
ممثلة تركية ولدت في 19
سبتمبر  1987إسطنبول،
تركيا ،اشتهرت في عملها
بدور السلطانة "نوربانو"
في "حريم السلطان" الجزء
الرابع.

سلمى حايك تنشر صور
كواليس فيلمها الجديد

نشرت النجمة سلمى حايك
صورة جديدة لها برفقة
النجم األميركي الشهير
ريان رينولدز ،على حسابها
الشخصي بموقع التواصل
االجتماعي "إنستغرام"،
وذلك من كواليس تصوير
الجزء الثاني من فيلم األكشن
والكوميديا الشهير "THE
"HITMAN'S BODYGUARD
الذي سيعرض عام .2020
وكانت أحداث الجزء األول
من الفيلم تدور حول أفضل
حارس شخصي في العالم،
الذي يتم تكليفه حراسة
قاتل محترف مطلوب لإلدالء
بشهادته أمام محكمة العدل
الدولية ،وهنا على اإلثنني أن
ينحيا خالفاتهما جانبًا ،وأن
يعمال معًا من أجل الوصول
إلى املحكمة في الوقت
املحدد .ويشارك في بطولة
الفيلم كل من النجوم ريان
رينولدز وصامويل جاكسون
وجار أولدمان وسلمى حايك
وسام هزلدين وإلودي يونغ
وخواكيم دي أمليدا وجوزفني
دي البوم وغيرهم.

ديزني تطلق بوستر النسخة
الحية من «»Dumbo

نشرت شركة ديزني
للرسوم املتحركة بوسترًا
جديدًا للنسخة الواقعية
لفيلم الاليف أكشن القادم
" ،"DUMBOاستعدادًا لطرحه
في صاالت السينما العاملية
 29الجاري.
ومن املعروف أن الفيلم
مستوحى من آخر سابق
يحمل االسم نفسه ،تم
إنتاجه عام  ،1941وتدور
قصته حول هولت فارير
نجم سيرك سابق تنقلب
حياته رأسًا على عقب بعدما
يعود من الحرب ،إذ يقوم
مالك السيرك ماكس ميديسي
باختياره لرعاية فيل حديث
الوالدة ضخم األذنني بشكل
مبالغ فيه إلى درجة تجعله
أضحوكة للعديدين ،وبينما
يتأثر ربح السيرك بقصة
أذني الفيل "دامبو" ،يكتشف
أطفال هولت أن دامبو لديه
القدرة على الطيران ،وهو
األمر الذي يتغير بعده كل
شيء.
ويشارك في بطولة الفيلم
كل من النجوم إيفا غرين،
ومايكل كيتون ،وكولن
فاريل ،وداني ديفيتو،
وديوبيا أوبارا ،وشارون
روني ،وروشان سيث،
ولوسي ديفيتو ،وآالن أركني.
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دوليات

ّ
واشنطن تمدد إعفاء بغداد من عقوبات إيران  ً ٣أشهر

اشتباكات سنجار تتجدد وعبدالمهدي يؤكد احتواءها ●سفارة أميركا :العراق طلب رسميا بقاء قواتنا
وسط أنباء مؤكدة عن
توجهها لمعاقبة الحشد
ً
الشعبي فضال عن مسؤولين
عراقيين بتهمة التعاون
مع إيران ،أعلنت الحكومة
األميركية استمرار إعفائها
لبغداد من االلتزام بالعقوبات
المفروضة على إيران ومواصلة
شراء الكهرباء منها مدة 90
ً
يوما إضافية.

بعد أسبوع من زيارة الرئيس
اإليراني حسن روحاني للعراق
للمرة األولى منذ توليه منصبه
ف ـ ــي  ،2013م ـ ـ ـ ــددت ا ل ـ ــوال ي ـ ــات
ً
إعفاء ُم ِنح
المتحدة ثالثة أشهر
ف ــي دي ـس ـم ـبــر ي ـت ـيــح لـلـحـكــومــة
المركزية في بغداد أن تستورد
مــن ط ـهــران الـطــاقــة الكهربائية
التي تعتمد عليها بـشــدة ،على
الرغم من عقوبات إدارة الرئيس
دونالد ترامب المفروضة عليها.
وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة اإلع ـ ـفـ ــاء األول،
قالت وزارة الخارجية األميركية،
أمس األول« :في وقت يهدف هذا
اإلعـ ـف ــاء ال ـج ــدي ــد إلـ ــى م ـســاعــدة
العراق على ُتخفيف آثــار نقص
الطاقة لديه ،نواصل مع شركائنا
ف ــي ال ـع ــراق مـنــاقـشــة الـعـقــوبــات
ّ
المتعلقة بإيران».
ّ
وأضافت الخارجية أن توسيع
الطاقة اإلنتاجية وتنويع مصادر
ّ
ال ـ ـ ــواردات «سـ ُـي ـمــكــن ال ـع ــراق من
تـ ـع ــزي ــز اق ـ ـت ـ ـصـ ــاده وت ـن ـم ـي ـت ــه»
وي ّ
ُ
شجع على قيام «عراق موحد
وديموقراطي ومزدهر ومتحرر
من تأثير إيران الضار».
ويـ ـع ــد ن ـق ــص الـ ـط ــاق ــة ،ال ــذي
ً
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا يـ ـت ــرك ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل بــا
كهرباء لمدة تصل إلى  20ساعة
ً
ً
فــي ال ـيــوم ،عــامــا رئـيـسـيــا وراء
أسابيع من االحتجاجات الكبيرة
في العراق خالل الصيف.
ولـلـتـغـلــب عـلــى ه ــذا الـنـقــص،
ي ـس ـتــورد الـ ـع ــراق م ــا ي ـصــل إلــى
 28مليون متر مكعب من الغاز
الطبيعي من طهران لمصانعه،
ك ـم ــا ي ـش ـت ــري مـ ـب ــاش ــرة 1300
ميغاواط من الكهرباء اإليرانية.
وهـ ـ ــذا االعـ ـتـ ـم ــاد غ ـي ــر مــريــح
بــال ـنـس ـبــة ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة،
التي سعت لتقليص نفوذ طهران
وإعـ ـ ــادة ف ــرض ال ـع ـقــوبــات على
ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة اإليــران ـيــة
وخطوط الشحن وقطاع الطاقة
والمنتجات النفطية.

الحشد والحرس

فتح معبر القائم
يتزامن مع أول
اجتماع للجنة
العراقية  -السورية
منذ  8سنوات في
أبريل المقبل

ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،أف ـ ـ ـ ــادت
صحيفة «نـيــويــورك تايمز» بأن
الحكومة األميركية في طريقها
إلى فرض عقوبات على فصائل
ً
ب ــال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي فـ ـض ــا عــن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــن ع ــراقـ ـيـ ـي ــن ب ـت ـه ـمــة
التعاون مــع إي ــران ،موضحة أن
وزي ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو
اقترح على إدارة ترامب اعتبار
الحرس الثوري اإليراني منظمة
إرهابية أجنبية ،وسيكون ذلك
بـمـنــزلــة أول م ـثــال عـلــى تسمية
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وح ـ ــدة من

سلة أخبار
تونس :مقتل  3إرهابيين
والهمامي ُيرشح للرئاسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية،
أمس ،مقتل  3مسلحني تابعني
لتنظيم "جند الخالفة" املوالي
لـ "داعش" ،مشيرة إلى أنها
حجزت أسلحة تضمنت بنادق
كالشينكوف وأحزمة ناسفة
وقنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة
في عملية أمنية بمنطقة جبال
السلوم بمحافظة القصرين.
إلى ذلك ،أعلن االئتالف املكون
ألحزاب اليسار في تونس "الجبهة
الشعبية" أن القيادي حمة
الهمامي سيكون مرشح الجبهة
لالنتخابات الرئاسية املقبلة.

األمم المتحدة تعقد
مؤتمرًا إلنهاء النزاع الليبي
ً
عرضا في أربيل أمس األول بمناسبة عيد النوروز (أ ف ب)
أكراد سوريون يؤدون
جيش حكومة أخرى كمجموعة
إرهابية.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ع ــن
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن أم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن ،أن
«الـخـطــة تشمل كــذلــك تصنيف
فصائل بالحشد دربتها إيران
كمنظمات إرهابية وستفرض
ع ـلــى ال ـم ـســؤول ـيــن ال ـعــراق ـيــون
ال ـ ــذي ـ ــن ي ــدعـ ـم ــونـ ـه ــا ع ـق ــوب ــات
اقتصادية وقيود سفر جديدة»،
مشيرة إلى أن «المسؤولين في
البنتاغون ووكالة االستخبارات
ال ـمــركــزيــة ي ـع ــارض ــون تسمية
الحرس الثوري أو الميلشيات
العراقية كمجموعات إرهابية،
ً
خ ـ ـ ــوف ـ ـ ــا م ـ ـ ــن رد ف ـ ـعـ ــل ع ـن ـي ــف
يـمـكــن أن يـقـيــد ح ــرك ــة ال ـق ــوات
األميركية».
وأوضـ ـح ــت الـصـحـيـفــة أنـهــا
تـلـقــت تــأك ـيــدات م ــن ع ــدد كبير
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ـع ــراق ـي ـي ــن
واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـل ـت ـس ــري ـب ــات
المتعلقة بمعاقبة شخصيات
عراقية وفرض قيود سفر عليها،
مبينة أن «ذلك قد يعرض قوات
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وض ـب ــاط
الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ل ـخ ـطــر إجـ ـ ـ ــراءات
مـمــاثـلــة م ــن جــانــب الـحـكــومــات
األجنبية».
وبين المسؤولون أن «الضغط
المتزايد على العراق ،قد يؤدي
إلى إغضاب البرلمان ،ما يدفعه
إلــى إص ــدار قــرار بتقييد حركة

القوات األميركية ،البالغ عديد
أفرادها نحو  5200جندي».
وأك ــدت الصحيفة أن عالقات
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة بـحـلـفــائـهــا
األورب ـي ـي ــن ت ــوت ــرت عـلــى خلفية
الـ ـج ــدل ب ـش ــأن ال ـم ـلــف الـ ـن ــووي،
مـشـيــرة إل ــى أن بومبيو يـحــاول
دف ـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ل ـم ــواج ـه ــة إيـ ـ ــران،
وزيـ ــارتـ ــه إلـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ــط
هدفها احتواءها.

نقطة التقاء
ً
وبـ ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه وف ـ ـ ـ ــدا مــن
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ــرئ ــاس ــة ال ـن ــائ ــب
الــدي ـم ـقــراطــي ج ــون ك ــارام ـن ــدي،
ب ـ ـحـ ــث رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـ ــادل
ع ـب ــدال ـم ـه ــدي ونـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األميركي مايك بينس في اتصال
هــاتـفــي تـعــزيــز ال ـعــاقــات ودع ــم
الشراكة ومساندة العراق للقضاء
ً
على بقايا تنظيم «داعش» فضال
عن المساعدة في إعــادة اإلعمار
واالستقرار في المناطق المحررة.
وإذ أشـ ـ ـ ــاد بـ ـن ــس ب ــاه ـت ـم ــام
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ب ـح ـق ــوق
األق ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة
ش ـ ـ ــؤون اإلي ــزي ــديـ ـي ــن وال ـس ـع ــي
إلع ـمــار الـمـنــاطــق إلع ــادة جميع
المهجرين ،أكد عبدالمهدي أهمية
ح ــراك ــه واسـتـقـبــالــه لـلـعــديــد من
ً
الرؤساء والمسؤولين ،مؤكدا أن
حكومته تسعى ألن تكون نقطة

«قسد» تحتفل بـ «الباغوز الصغيرة»
● القاهرة :ال شروط لعودة سورية إلى الجامعة ● بيدرسون يتجول في حمص
استبقت عناصر قوات سورية الديمقراطية
ً
(قسد) إعالن قيادتهم رسميا االنتصار على
تنظيم «داع ـ ــش» بــاالحـتـفــال عـلــى طريقتهم
بــإعــداد اللحم المشوي ،ورقــص الدبكة على
وقع أغنية خاصة.
وفي الباغوز ،وصل نبأ إلى مسامع عشرات
المقاتلين أن المعركة ضد التنظيم على وشك
االنتهاء ،وإجازة مبكرة مدتها  10أيام ستكون
من نصيب كل واحد منهم.
وبعد يوم من إعالن السيطرة على مخيم
ال ـب ــاغ ــوز بــال ـكــامــل ،ع ـقــب اش ـت ـبــاكــات ألي ــام،
وضربات جوية أميركية مكثفة ،بدأت «قسد»
أمس اقتحام منطقة «الباغوز الصغيرة» على
الضفاف الشرقية لنهر الفرات ،والتي يتحصن
فيها عناصر «داعش» ،وتعد آخر معقل له على
الحدود السورية -العراقية.
وعرض المسؤول اإلعالمي مصطفى بالي
عبر «تويتر» خريطة لمناطق سيطرت عليها
«قسد» شرق الفرات ،كان آخرها المخيم الواقع
عـلــى الـنـهــر وشــريــط م ـحــاذي لــه تتشبث به
فلول التنظيم.
ومــع احـكــام «قـســد» الـطــوق على «داع ــش»،
بحث الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس
األول ،في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون الـ ــوضـ ــع فـ ــي س ــوري ــة،
بــاإلضــافــة إلــى عــدة قـضــايــا ،بينها التعاون
في إطــار مجموعة السبع الصناعية الكبرى
(جي  ،)7والمحادثات التجارية بين الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي.
وغــداة االجتماع األول من نوعه بين قادة
جيوش إي ــران محمد بــاقــري ،وســوريــة علي
أيــوب ،والعراق عثمان الغانمي ،أجــرى وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو ،أمس األول،
ً
زيارة عمل لدمشق أجرى خاللها اجتماعا مع
الرئيس السوري بشار األسد ،وسلمه رسالة
من نظيره الروسي فالديمير بوتين ،وناقش
معه «القضايا المتعلقة بالتصدي لإلرهاب،
وضمان األمن في الشرق األوسط والتسوية
في المنطقة».
ووفق وزارة الدفاع الروسية ،فإن شويغو
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ً
مستقبال رئيس «الصليب األحمر» بيتر مورير في دمشق أمس (أ ف ب)
األسد
واألس ــد ت ـبــادال كــذلــك اآلراء ح ــول فـتــح مزيد
من اإلمكانات أمام العودة الطوعية لالجئين
والـنــازحـيــن ،وتقديم الـمـســاعــدات اإلنسانية
للسكان .وإذ أكد شويغو أن سورية استطاعت
ب ـم ـس ــاع ــدة مـ ــن روس ـ ـيـ ــا ت ـح ـق ـيــق ن ـج ــاح ــات
ملموسة في التصدي لإلرهاب ،ووقف انتشاره
وتعسفه ،واألهم من ذلك الحفاظ على الدولة،
أشـ ــاد األسـ ــد بـ ــدور مــوس ـكــو ،م ــؤك ــدا أهـمـيــة
التنسيق في مكافحة «اإلرهاب».
ونفى السفير الروسي لدى طهران ليفان
ج ــاغ ــاري ــان األن ـب ــاء ال ـم ـتــداولــة ع ــن «اس ـت ـيــاء
الكرملين» من زيارة الرئيس السوري لطهران،
ً
معتبرا أن تحركات األسد ال تقلق موسكو ،وأن
«وسائل اإلعالم الغربية والعربية تهدف إلى
إحداث شرخ في العالقات اإليرانية -الروسية-
ً
السورية ،ولن تنجح أبدا».
وقــال جــاغــاريــان ،لوكالة «تسنيم»« ،نحن
مـلـتــزمــون بـصــداقـتـنــا وتـعـهــداتـنــا مــع إي ــران
سواء في االتفاق النووي أو في باقي القضايا
كـحـقــوق اإلن ـس ــان وال ـس ـيــاســات اإلقـلـيـمـيــة»،
ً
م ــؤك ــدا أن ان ـت ـقــادات واشـنـطــن وحـلـفــائـهــا ال
أس ــاس ل ـهــا« ،ون ـحــن راضـ ــون عــن المستوى
الراهن للتعاون الثنائي في مختلف األبعاد
الثنائية».

ً
سـيــاسـيــا ،أكــد وزي ــر الـخــارجـيــة المصري
س ــام ــح شـ ـك ــري ،أم ـ ــس ،عـ ــدم وج ـ ــود ش ــروط
ً
لعودة سورية إلى الجامعة العربية ،مؤكدا
أن القاهرة ودمشق تربطهما عالقات قوية.
وق ـ ــال شـ ـك ــري ،ع ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـمــاعــات
اللجنة العمانية المصرية بمسقط« ،عملت
خالل السنوات الماضية على الدعوة الحتواء
األزم ـ ــة وتـجـنـيــب س ــوري ــة وشـعـبـهــا وي ــات
الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة عـلــى أراض ـي ـهــا ،كما
دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة
وسيادة سورية».
وبعد زيارته مدينة حمص ،وتجوله في
المعقل السابق للمعارضة في حي بابا عمرو،
أعلن مبعوث األمم المتحدة غير بيدرسون،
أمس األول ،أن حل النزاع المستمر منذ ثماني
سنوات يبدأ بإجراءات بناء الثقة والمصالحة
بين األطراف المتحاربة.
في غضون ذلــك ،دخلت دوريــات عسكرية
تركية إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي،
وات ـج ـهــت إل ــى خ ــط ال ـت ـمــاس م ــع مــدي ـنــة تل
رفـعــت ،الـتــي تسيطر عليها وح ــدات حماية
الشعب الكردية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ال ـت ـقــاء وس ــام وت ـب ــادل مصالح
وبناء شبكة عالقات اقتصادية
تعزز امن واستقرار المنطقة.

بقاء القوات
ً
والحقا ،قالت سفارة واشنطن
إن الحكومة العراقية أبلغت وفد
الكونغرس ،الذي التقى في بغداد
ع ـب ــدال ـم ـه ــدي ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـنــواب محمد الحلبوسي وفي
أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم
كــردس ـتــان نـيـجـيــرفــان ب ــارزان ــي،
ونــائـبــه قــوبــاد طــالـبــانــي ،بأنها
وب ــالـ ـش ــراك ــة م ــع ال ـج ـي ــش دع ــت
إل ــى بـقــاء ال ـقــوات األمـيــركـيــة في
العراق ،لضمان الهزيمة الدائمة
للمنظمات المتطرفة مثل «داعش»
وتقديم المشورة للقوات األمنية
العراقية وتدريبها.

أوضاع سنجار
وفي حين أعلن رئيس الوزراء
احـ ـت ــواء تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع في
القضاء واتخاذ اإلجراءات الالزمة
وإنجاز ما تعهد به بالتوقيتات
الــزمـنـيــة ،حــرك الجيش العراقي
ثــاث فــرق مــن الموصل وتلعفر
إلى سنجار واشتبك مع وحدات
حماية سنجار ما أسفر عن مقتل
جندي وإصابة آخر وحرق ثالث
آليات عسكرية للطرفين.

وب ـ ـعـ ــد م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ش ـه ــده ــا
ال ـق ـض ــاء ق ـبــل أي ـ ــام قـ ــرب مجمع
خانة سور أدت إلى مقتل جندين
وج ــرح عــدد آخ ــر ،دخــل الطرفان
فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات لـ ـك ــن وب ـس ـبــب
ع ــدم ال ـتــوصــل الت ـف ــاق ،ت ـجــددت
االشتباكات مرة أخرى في قرية
ح ـ ـصـ ــاويـ ــك .ويـ ـط ــال ــب ال ـج ـيــش
العراقي وحدات الحماية بمغادرة
س ـن ـجــار وي ـص ـف ـهــا بــأن ـهــا «ق ــوة
غير شرعية» ،لكي تحل قطعات
الـ ـجـ ـي ــش م ـح ـل ـه ــا ،األمـ ـ ـ ــر الـ ــذي
ترفضه الوحدات.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أع ـل ـن ــت
عمليات الحشد الشعبي أن زيارة
نائب رئيس الهيئة
أب ـ ــومـ ـ ـه ـ ــدي الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس إل ــى
م ـحــاف ـظــة ن ـي ـن ــوى ت ـف ـق ــدي ــة ،وال
عــاقــة ل ـهــا ب ـت ـط ــورات األوضـ ــاع
األمنية في المحافظة وما جرى
في سنجار.

اللجنة المشتركة
وف ـي ـمــا أك ــد ع ـبــد ال ـم ـه ــدي أن
ال ـ ـع ـ ــراق يـ ــراقـ ــب ب ـش ـك ــل مـكـثــف
مـعــركــة تـحــريــر ال ـب ــاغ ــوز ،كشف
م ـصــدر دب ـلــومــاســي ع ــراق ــي عن
زي ـ ـ ــارة س ـي ـق ــوم ب ـه ــا وفـ ــد رف ـيــع
المستوى إلى سورية في أبريل
المقبل للمشاركة في أول اجتماع
ل ـل ـج ـن ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة مـ ـن ــذ نـحــو
ثماني سنوات ،وتوقيع اتفاقيات

ً
لـلـتـعــاون الـمـشـتــرك ،مــرجـحــا أن
ت ـتــزامــن ال ــزي ــارة م ــع فـتــح معبر
البوكمال -القائم الحدودي ،الذي
تحدث عنه رئيس األركان عثمان
الغانمي أمس األول في دمشق.
وتــربــط بين ســوريــة والـعــراق
ثالثة معابر رسمية ،هي إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـب ــوكـ ـم ــال ال ـ ـ ــذي يـسـيـطــر
ع ـل ـيــه ال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ،معبر
«اليعربية -ربيعة» الذي تسيطر
عـ ـلـ ـي ــه حـ ــال ـ ـيـ ــا قـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة (ق ـ ـسـ ــد) ،وم ـع ـبــر
«ال ـ ـت ـ ـنـ ــف -الـ ــول ـ ـيـ ــد» الـ ـ ـ ــذي ي ـقــع
ف ــي مـنـطـقــة ت ـتــواجــد ب ـهــا ق ــوات
أميركية.

القائم وهاكورك
ف ــي ال ـس ـيــاق ،كـشـفــت مــديــريــة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة عــن
ا خ ـتــراق وتفكيك خلية إرهابية
ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـقـ ــائـ ــم ،واعـ ـتـ ـق ــال
عناصرها فــي ال ـحــال ،موضحة
أن بعضهم يعمل كعناصر أمنية
والقسم األخر مسؤول عن نصب
السيطرات المتحركة.
بــدورهــا ،أعلنت وزارة الدفاع
التركية أمس أن مقاتالتها دمرت
مــواقــع أسلحة وم ـخــازن ذخيرة
وم ــاج ــئ تــاب ـعــة ل ـحــزب الـعـمــال
الكردستاني في منطقة هاكورك
بشمالي العراق.
(عواصم  -كاالت)

لبنان :تهدئة حكومية تسبق زيارة بومبيو
●

بيروت  -ةديرجلا

•

عقب انفجار العالقة بين ركني التسوية الرئاسية
ُ
«التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» واستخدمت
ّ
فيه األسلحة اإلعالمية كلها ،لملم الجانبان آ ثــار
ً
الخالف سريعا ،باتصال جرى بين رئيسي الفريقين
رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيــر الخارجية
جبران باسيل.
وأمس ،هدأت األجواء بين الطرفين لتساعد في
تمرير جلسة مجلس ال ــوزراء الـيــوم وزي ــارة وزيــر
الخارجية األميركية مايك بومبيو إلى لبنان بعد غد.
وقالت مصادر متابعة إن «الصلحة مبنية على
ّ
مـســكـنــات سطحية مــؤقـتــة لتمرير زي ــارة الضيف
األميركي وعدم تحويلها إلى مادة انقسام داخلية»،
ً
مضيفة« :ال أرضية مشتركة تجمعهما ،ال في قضية
النازحين السوريين وال في كيفية محاربة الفساد
وال في تحديد العالقة التي يجب أن تربط بيروت
بدمشق ،فكلما تكلم أي منهما في هذه المواضيع،
ظهرت الفجوة التي تفرقهما».
إلى ذلك ،استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون
في القصر الجمهوري ،أمس ،المبعوث الخاص ألمين
عام األمم المتحدة إلى سورية ِغير بيدرسون على
رأس وفد .وتناول البحث انعكاسات الحرب السورية
على لبنان السيما موضوع النازحين .وقال عون:
«شــاركــت دول عــدة فــي الـحــرب على ســوريــة وتريد
أن تحملنا النتائج .لو خصصت هذه الدول  10في
المئة من تكاليف هذه الحرب لحل مأساة النازحين،
لكانت ساعدت في حل مشاكلهم اإلنسانية وتجنيب
العالم المزيد من األزمات».
وأبلغ الرئيس عون بيدرسون أنه «لم يعد للبنان
الـقــدرة على ّ
تحمل تداعيات الـنــزوح الـســوري ،وال
ً
بد من العمل جديا إلعــادة النازحين إلى المناطق
اآلمنة» .كما التقى الوزير باسيل في قصر بسترس،
أمــس ،المنسق الـخــاص لــأمــم المتحدة فــي لبنان
يان كوبيش .وقــال كوبيش بعد اللقاء« :أنــا سعيد
ألن الــوزيــر بــاسـيــل استقبلني قـبــل مـغــادرتــي إلــى
ن ـي ــوي ــورك ل ـل ـقــائــي األول ف ــي إطـ ــار مـجـلــس األم ــن
الدولي بصفتي المنسق الخاص لألمم المتحدة .لقد
ً
ناقشنا عددا من المواضيع وحملني الوزير باسيل
ً
عددا من الرسائل منها ما هو متعلق بالخروقات
اإلسرائيلية المختلفة للقرار  1701و طـلــب لبنان
بتعامل األمم المتحدة بمزيد من الحزم ،والنظر إلى
هذا الموضوع من جانبيه» .وأضاف« :كذلك حملني
الوزير باسيل رسالة متعلقة بالالجئين السوريين

قال مبعوث األمم املتحدة الخاص
إلى ليبيا غسان سالمة ،أمس ،إن
املنظمة الدولية ستعقد مؤتمرًا في
مدينة غدامس الليبية في الفترة
من  14إلى  16أبريل املقبل لبحث
حل الصراع .وأضاف سالمة ،خالل
مؤتمر في العاصمة طرابلس،
أنه يأمل أن يكون املؤتمر فرصة
جديدة الستقرار ليبيا الغارقة في
الفوضى والنزاعات.

اليمن :الحكومة تنتقد
تصريحات غريفيث

انتقد عسكر زعيل ،عضو وفد
الحكومة اليمنية ،املعترف بها
دوليًا ،أمس ،تصريحات املبعوث
الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة مارتن غريفيث ،فيما
يتعلق بتنفيذ املرحلة األولى
إلعادة االنتشار في محافظة
الحديدة ،غربي اليمن .وقال زعيل،
عبر "تويتر"" :غريفيث وفريقه
والجنرال مايكل لوليسجارد
وفريقه ،أنتم كمن يحرث في
البحر ،ما أسميتموه باألمس
تقدما ملموسا في تنفيذ
االتفاق بعد لقاء محمد الحوثي
أصبح سرابا في ميزان ٍاالرهاب
الحوثي ،يقول املتمردون إنهم لن
يستسلموا".

الصومال :مقتل  14مدنيًا
بغارات جوية أميركية

الحريري يزور دارة العجزة اإلسالمية أمس
وضرورة توفير كل الشروط الالزمة لعودتهم إلى
ســوريــة .وفــي هــذا الموضوع أشــرت إلــى القوانين
اإلنسانية والنظم الدولية ،وهذا ما يتفهمه الوزير
ً
ً
باسيل ،لكني أؤكد أن ثمة توافقا داخليا في لبنان
على وجــوب بــذل الجهود ورؤي ــة نتائج ملموسة
لعودة السوريين في أقرب وقت ممكن وأن وجودهم
ً
ً
يتسبب بمشاكل في لبنان وأن هناك اتفاقا سياسيا
على هذا الموضوع».
في موازاة ذلك ،استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،في دار الفتوى ،سفير المملكة
العربية السعودية وليد بخاري ،الذي أكد بعد اللقاء
أن «المملكة حريصة على أمن واستقرار وسالمة
لبنان واللبنانيين ،وأن السعوديين لديهم أمل
بعد تشكيل الحكومة اللبنانية ،برئاسة الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري ،فــي نـمــو وازده ـ ــار لـبـنــان ،وق ــرار
المملكة برفع تحذير سفر رعاياها إلى لبنان هو
ً
دليل على ذلك وسينعكس إيجابا على االقتصاد
والـسـيــاحــة بـلـبـنــان الـمـحـبــة والـعـيــش الـمـشـتــرك»،
ً
الفـتــا إلــى أن «هـنــاك تحضيرات لعقد قمة مؤتمر
إسالمية مسيحية دولية في لبنان تنظمها رابطة
ً
العالم اإلسالمي ،برعاية الرئيس عون ،تأكيدا على
دور لبنان وعاصمته بـيــروت فــي العيش الواحد
ً
والحوار بين اتباع األديــان والثقافات انطالقا من
رسالة اإلســام اإلنسانية الحريصة على التعاون
والتعارف بين األمم والشعوب».

ذكرت منظمة العفو الدولية ،أمس،
أن الجيش األميركي قتل  14مدنيًا
خالل خمس غارات جوية ضد
جماعة "الشباب" اإلرهابية في
الصومال في األشهر األخيرة.
وأضافت املنظمة ،في تقرير
إخباري ،أن ثمانية مدنيني آخرين
أصيبوا خالل الغارات الجوية
الـ ،5التي جرت في الفترة من
أبريل  2017حتى ديسمبر 2018
الستهداف مخابئ "الشباب" في
منطقة شبيلي السفلى جنوب
الصومال .وتقول املنظمة إن
تقريرها يستند إلى أكثر من 150
مقابلة مع شهود عيان وأسر
الضحايا ،إضافة إلى صور األقمار
الصناعية والصور الفوتوغرافية.
وتنفي قيادة القوات األميركية في
إفريقيا "افريكوم" مزاعم منظمة
العفو الدولية ،قائلة إنه لم يصب
أي مدني أو ُيقتل في غارة جوية
أميركية في الصومال.
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تقتل ً 3شبان فلسطينيين بينهم «مهاجم سلفيت»
إسرائيل
ً

• المجر تفتتح مكتبا تجاريا بالقدس • «حماس» تتهم السلطة بتدبير أحداث غزة وتأسف لقمعها
قتلت إسرائيل  3شبان
فلسطينيين ،بينهم منفذ
عملية طعن وإطالق نار
بعد مالحقة استمرت يومين
في الضفة الغربية ،في حين
اتهمت حركة "حماس"
السلطة الفلسطينية بمحاولة
إغراق قطاع غزة ،الذي يشهد
احتجاجات ضد تردي األوضاع
المعيشية والضرائب في
الفوضى وتعهدت بتصعيد
تظاهرات مسيرات العودة
الليلية ضد إسرائيل.

إضراب جزئي
ودعوات
لـ «جمعة تصعيد»
في الضفة الغربية

س ـقــط  3ش ـب ــان فلسطينيين
برصاص الجيش اإلسرائيلي ،في
حادثين منفصلين ،بينهم منفذ
عملية سلفيت الـتــي أسـفــرت عن
مقتل جندي إسرائيلي وحاخام
وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة
األحد الماضي.
وقــال جهاز األمــن اإلسرائيلي
الداخلي «شين بـيــت» ،إن القوات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة قـتـلــت م ـس ــاء أمــس
األول ،عمر أمين أبوليلى ،المشتبه
ً
فيه بتنفيذ عملية طعن وهجوما
بــالــرصــاص فــي الـضـفــة الغربية
الـمـحـتـلــة ،بـعــد أن حــاصــرتــه في
منزل بقرية عبوين شمال رام الله
بالضفة الغربية المحتلة.
وأشـ ـ ــار ب ـي ــان ال ـج ـهــاز إلـ ــى أن
«المهاجم فتح النار على قواتنا،
ُ
وقتل خالل تبادل إلطالق النار».
وأوض ــح «الـشـيــن بـيــت» أنــه تم
ال ـع ـثــور عـلــى الـمـشـتـبــه فـيــه بعد
«نشاط استخباري وعملي مكثف»
مـ ــن عـ ـن ــاص ــره وق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
ووحــدة مكافحة اإلرهــاب التابعة
للشرطة.
وف ـ ــي واق ـ ـعـ ــة م ـن ـف ـص ـلــة ،أفـ ــاد
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ب ــأن قــواتــه
ق ـ ـت ـ ـلـ ــت فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن اثـ ـنـ ـي ــن
بــالــرصــاص ،فــي وقــت متأخر من
مـســاء ،أمــس األول ،بعد أن ألقيا
عـ ـ ـب ـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة ت ـ ـجـ ــاه ض ـب ــاط
م ـت ـمــركــزيــن ع ـنــد م ــدخ ــل ضــريــح
ل ــ»ال ـن ـب ــي يـ ــوسـ ــف» ق ـ ــرب مــديـنــة
نابلس بالضفة الغربية.
غير أن شـهــود عـيــان أك ــدوا أن
«جنود االحتالل فتحوا النار على
الشابين بدم بارد أثناء مرورهما
ب ــال ـس ـي ــارة ع ـن ــد مـ ـف ــرق الـ ـغ ــاوي
ً
شرقي نابلس ،تزامنا مع اقتحام
مستوطنين لمقام يوسف ومنعوا
ط ــواق ــم اإلس ـ ـعـ ــاف م ــن ال ــوص ــول
إل ــى ال ـم ـكــان» .وأوضـ ــح الـشـهــود،
أن مواجهات عنيفة ،اندلعت في
ً
نــاب ـلــس ف ـج ــرا ب ـيــن ش ـب ــان وق ــوة
ّ
إســرائ ـي ـل ـيــة ،أم ـن ــت دخـ ــول مـئــات
المستوطنين لـ«مقام يوسف».
في غضون ذلك ،اتهمت حكومة

ت ـس ـي ـيــر األعـ ـ ـم ـ ــال الـفـلـسـطـيـنـيــة
إسرائيل بـ»تعمد البطش» للدفع
ب ـ ــاألوض ـ ــاع إل ـ ــى ال ـت ــوت ــر ال ــدائ ــم
وجــددت المطالبة بحماية دولية
للفلسطينيين.
ون ـ ـعـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
للناطق باسمها يوسف المحمود
ال ـق ـت ـل ــى الـ ـث ــاث ــة الـ ــذيـ ــن ق ـض ــوا،
ف ـج ــر أم ـ ــس ،ب ــرص ــاص الـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي مــدي ـنــة نــابـلــس
وبـ ـل ــدة ع ـبــويــن ش ـم ــال رام ال ـلــه،
فيما قالت حركة «حماس» إن «كل
الخيارات مفتوحة للمقاومين للرد
على جرائم االحتالل».
وأعـلــن فــي محافظتي نابلس
وس ـل ـف ـيــت الـ ــدخـ ــول ف ــي إضـ ــراب
شـ ــامـ ــل إذ أغـ ـلـ ـق ــت الـ ـج ــامـ ـع ــات
والـ ـمـ ـص ــارف وب ـع ــض الـ ـم ــدارس
ً
ح ـ ــدادا عـلــى أرواح ال ـش ـبــان ،كما
انـ ـتـ ـش ــرت دعـ ـ ـ ــوات لـ ـلـ ـخ ــروج فــي
يــوم «جمعة تصعيد» عند نقاط
االح ـت ـك ــاك بــالـضـفــة الـغــربـيــة مع
القوات اإلسرائيلية.
والح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـئـ ـ ــات
الفلسطينيين جثماني الشابين
ً
رائد حمدان  21عاما ،وزيد النوري
ً
 20عاما ،وسط نابلس.
وفي السياق ،قام مستوطنون،
فـ ـج ــر أمـ ـ ـ ــس ،ب ـك ـت ــاب ــة ش ـ ـعـ ــارات
ع ـن ـصــريــة وت ـحــري ـض ـيــة بــالـلـغــة
ال ـع ـب ــري ــة ع ـل ــى جـ ـ ـ ــدران م ـس ـجــد،
وتسببوا بأضرار لنحو  17مركبة
فلسطينية في بلدة بتير.
ويقيم نحو  450ألف مستوطن
في الضفة إلى جانب  2,6مليون
فلسطيني .كـمــا يقيم نـحــو 200
ألف مستوطن في القدس الشرقية
المحتلة.

تهنئة ومداهمات
من جهته ،قــال رئيس الــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بنيامين نتنياهو
عـ ـل ــى «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر»« :أهـ ـ ـن ـ ــئ ق ـ ــوات
الشاباك ووحدة مكافحة اإلرهاب
التابعة للشرطة وجيش الدفاع
على عملها السريع الذي أدى إلى

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس
القضاء على اإلرهــابــي الحقير».
وأض ــاف «ذراع إسرائيل الطويل
يصل إلى كل من يمس بجنودنا
وبمواطنينا».
وق ــام ــت ط ــواق ــم هـنــدسـيــة من
الجيش االسرائيلي بمسح منزل
عــائـلــة الـمـهــاجــم تـمـهـيــدا لهدمه
بحسب الجيش.
وشـ ــن ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
صباح أمس ،حملة دهم وتفتيش
في مناطق مختلفة بالضفة اعتقل
خاللها العديد من الشبان.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـغـ ـت ــربـ ـي ــن فــي
السلطة الفلسطينية أمس اتخاذ
إجــراءات دبلوماسية ضد المجر
ً
احتجاجا على افتتاحها مكتب
تـجــاري بتمثيل دبـلــومــاســي في
مدينة القدس.
وقـ ــالـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي بـ ـي ــان،
إن خ ـط ــوة ب ــوداب ـس ــت «مـخــالـفــة

قانونية ودبلوماسية وسيادية
للقانون الدولي ولمواقف االتحاد
األوروبي».

حراك غزة
وي ــأت ــي ت ـصــاعــد ال ـت ــوت ــر في
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة بــال ـتــزامــن مع
موجة انتقادات واسعة تتعرض
لها «ح ـمــاس» على خلفية قمع
اح ـت ـجــاجــات شـعـبـيــة مستمرة
منذ أيام في قطاع غزة الخاضع
لسيطرتها احتجاجا على تردي
األوضاع االقتصادية وللمطالبة
بإنهاء االنقسام الداخلي.
وإثـ ــر حـمـلــة اع ـت ـقــاالت قامت
ب ـ ـهـ ــا أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ــ»ح ـمــاس» وطــالــت ع ـشــرات من
كـ ـ ــوادر وع ـنــاصــر ح ــرك ــة «ف ـتــح»
التي يتزعمها الرئيس محمود
عباس ،هدأت وتيرة التظاهرات

رغم أن المنظمين دعوا في بيان
إلى مواصلة التظاهرات والدخول
في اضراب شامل امس واليوم.
وأع ـ ــرب ـ ــت «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،م ـس ــاء
أمــس األول ،عــن أسفها لألحداث
األخيرة في غــزة ،متهمة السلطة
الفلسطينية التي تتخذ من مدينة
رام ال ـلــه بــالـضـفــة ال ـغــرب ـيــة مـقــرا
لـهــا بالتخطيط إلغـ ــراق الـقـطــاع
بالفوضى.
وقالت الحركة في بيان للرأي
الـ ـ ـع ـ ــام« :ن ـس ـت ـن ـك ــر ونـ ــرفـ ــض كــل
أشـكــال االعـتــداء على أي مواطن،
فسيادة القانون هي التي تحكم
غ ــزة ،والـقـضــاء والنيابة يعمالن
بــا تــوقــف فــي خــدمــة المواطنين
ومتابعة شؤونهم».
وأض ــاف ــت «نـ ـع ــرب ع ــن أسـفـنــا
ع ــن أي ضـ ــرر م ـ ــادي أو مـعـنــوي
أصاب أحد أبناء شعبنا؛ ونطالب
األجـهــزة األمنية بــإعــادة الحقوق

(أ ف ب)
المعنوية والمادية ألي طرف وقع
ظلم عليه».
من جانب آخر ،أصيب عشرات
الفلسطينيين في مواجهات ليل
االث ـن ـي ــن ـ الـ ـث ــاث ــاء م ــع الـجـيــش
اإلسرائيلي عند السياج الفاصل
بين غزة والبلدات اإلسرائيلية.
وذكــرت المصادر أن أربعة من
الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي
وال ـب ـق ـيــة ب ــال ــرص ــاص الـمـطــاطــي
وقنابل غاز وحاالت اختناق.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
المواجهات اندلعت على أطــراف
ش ـ ـمـ ــال ووسـ ـ ـ ــط الـ ـقـ ـط ــاع ضـمــن
فعاليات مسيرات العودة الشعبية
المستمرة منذ ع ــام .ب ــدأت مساء
أمـ ــس األول ف ـعــال ـيــات دعـ ــت لها
«حماس» من أجل تصعيد «اإلرباك
الليلي».
(رام الله ،القدس ـ د ب أ،
رويترز ،أ ف ب ،عرب )48

مصر :البرلمان يبحث اقتراحات جديدة للتعديالت الدستورية

«هيئة االنتخابات» بدأت االستعدادات اللوجستية واإلجرائية لالستفتاء
●

صبية يتنافسون في مهرجان الهجن باإلسماعيلية (رويترز)

القاهرة  -رامي إبراهيم

م ــع بـ ــدء ج ـل ـســات الـ ـح ــوار ف ــي مجلس
ال ـنــواب الـمـصــري ،حــول تعديل الــدسـتــور،
أمس ،تسابق المشاركون في إعالن تأييدهم
لـلـتـغـيـيــرات الـمـقـتــرحــة ،وأهـمـهــا مــد فترة
الــرئــاســة إل ــى ســت س ـنــوات ب ــدال مــن أرب ــع،
وأطلق رئيس البرلمان علي عبدالعال إشارة
انطالق الـحــوار ،بكلمة شــدد فيها على أن
«الدستور اجتهاد بشري قابل للتعديل وفق
نتائج التجربة الواقعية».
وفتح عبدالعال الباب أمام احتمال إدخال
صياغات أخرى على مواد الدستور المقترح
تغييرها غير التي تقدم بها ثلث النواب
قبل شهرين ،حيث قال في كلمته« :المادة
 226من الدستور نظمت آليات وإجــراءات
تعديل الدستور ،وأناطت بالمجلس بشكل
أساسي القيام بها».
وأضاف أن هذه االجراءات «تنقسم داخل
المجلس إلى مرحلتين ،األولى :إقرار مبدأ
الـتـعــديــل فــي حــد ذاتـ ــه ،وف ـيــه يـتــم تحديد
ال ـم ــواد الـمـطـلــوب تعديلها ومضمونها،
والثانية :صياغة التعديالت داخــل لجنة

ال ـشــؤون الــدسـتــوريــة والتشريعية ،وهــذه
الـمــرحـلــة تـمـتــد  60يــومــا ،تلقينا فــي أول
 30يوما منها مقترحات عديدة ،سواء من
األعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات
والمواطنين».
وتابع« :كلفت األمانة العامة إتاحة جميع
المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط
للجنة ،بل إنني كلفتها أيضا متابعة جميع
المقاالت والكتابات الصحافية التي نشرت
في هذه الفترة لتكون تحت بصر األعضاء».
وال يسمح الــدسـتــور للبرلمان بتغيير
مواد غير تلك التي وردت في طلب النواب،
وواف ـ ــق ع ـلــى ت ـغ ـي ـيــرهــا ال ـم ـج ـلــس ،إال أن
الـصـيــاغــات ال ـجــديــدة لـهــا يمكن تبديلها
حسب المناقشات ،قبل الموافقة النهائية.
ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة
جدوال لست جلسات «حوار مجتمعي» ،تعقد
فــي الــرابـعــة عـصــرا ،وتخصص كــل جلسة
ُ
لفئة من فئات المجتمع ،على أن تخصص
اللجنة أسبوعا للمناقشة والمداولة حول
االق ـتــراحــات المقدمة على الــدسـتــور عقب
انتهاء جلسات الحوار ،وأسبوع آخر إلعداد
الصياغة النهائية لتقريرها ،إيذانا بطرح

ّ
اسم عاصمتها
ر
تغي
كازاخستان
ّ ً
إلى نور سلطان تيمنا بالرئيس المستقيل

أزمة بين نيوزيلندا وتركيا
بسبب مجزرة كرايستشيرش

ابنة نزارباييف قد ترث والدها بعد تعيينها رئيسة لمجلس الشيوخ
أيد البرلمان الكازاخستاني،
ف ـ ــي تـ ـص ــوي ــت أمـ ـ ـ ــس ،اق ـ ـتـ ــراح
الرئيس الجديد للبالد تغيير
اس ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى «ن ـ ـ ــور
س ـ ـل ـ ـطـ ــان» ،ت ـي ـ ّـم ـن ــا ب ــال ــرئ ـي ــس
السابق نور سلطان نزارباييف،
غــداة استقالته المفاجئة ،بعد
حكم استمر نحو  30عاما.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية
ك ـ ــازيـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــورم ع ـ ـقـ ــب ت ـص ــوي ــت
البرلمان «تم تغيير اسم أستانا
رسميا اآلن إلى نور سلطان».
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،انـ ـتـ ـخ ــب مـجـلــس
الشيوخ الكازاخستاني داريغا
(ابـ ـ ـن ـ ــة ن ـ ــزارب ـ ــايـ ـ ـي ـ ــف) ،رئ ـي ـســة
للمجلس ،وذ ل ــك بعد تنصيب
رئيسه السابق قاسم جومارت
توكايف رئيسا جديدا للدولة.
وب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـص ــوي ــت الـ ـس ــري
ال ـ ــذي س ـجــل إجـ ـم ــاع األع ـض ــاء
ال ـ ـ ــ 44ف ــي ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى دعــم
ترشيح داريـغــا ،أعربت رئيسة
المجلس الجديدة عــن شكرها
لهم على الثقة الممنوحة لها،
وقالت« :أدرك حقيقة إدراك دور
البرلمان في الحياة السياسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـلــد ،خــاصــة
ف ــي ه ــذا الـمـنـعـطــف ال ـم ـهــم في
تاريخنا».

وك ــان ــت داريـ ـغ ــا نــزاربــايـيـفــا
( 55عاما) تترأس لجنة الشؤون
الخارجية واألم ــن والــدفــاع في
مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ك ـمــا شغلت
ف ــي ال ـم ــاض ــي م ـن ــاص ــب نــائـبــة
رئ ـي ــس وزراء الـ ـب ــاد ،ونــائ ـبــة
رئيس مجلس (الغرفة الدنيا)
الـبــرلـمــان ،ورئـيـســة كتلة حزب
«وطن» الحاكم.
وأدى توكايف ،صباح أمس،
اليمين الدستورية أمام البرلمان
ل ـي ـخ ـلــف نـ ــزاربـ ــاي ـ ـيـ ــف .ووف ـق ــا
لـلــدسـتــور الـكــازاخـسـتــانــي ،في
ح ــال ش ـغــور مـنـصــب الــرئــاســة
يشغله رئيس مجلس الشيوخ،
الـغــرفــة الـعـلـيــا لـلـبــرلـمــان .وإذا
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال تـ ــوكـ ــايـ ــف ف ـ ـ ــإن اب ـن ــة
الــرئ ـيــس الـمـسـتـقـيــل ستصبح
رئيسة للبالد.
الى ذلك ،وفي أول تعليق من
موسكو ،أعرب الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عــن أمـلــه بأن
ت ـت ـس ــم سـ ـي ــاس ــة ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان
ب ــاالس ـت ـم ــراري ــة ب ـعــد اسـتـقــالــة
ن ــزارب ــاي ـي ــف ،م ــؤك ــدا اس ـت ـعــداد
موسكو لبذل أقصى جهد لدعم
التعاون الثنائي.
وقال بوتين خالل اجتماع مع
أعضاء الحكومة الروسية« :نحن

نزارباييف يرقص في  1مايو 2016
نرى ما هي األحداث السياسية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــري ل ـ ـ ــدى ج ـي ــران ـن ــا
وحليفنا الوثيق ،والتي تتعلق
بـتـغـيـيــر الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة،
ون ـع ـ ّـب ــر ع ــن أم ـل ـن ــا ف ــي ض ـمــان
االستمرارية (السياسية)».
ك ـ ـمـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــوت ـ ـيـ ــن بـ ـ ــإرث
نزارباييف السياسيّ ،
وعبر عن
الشكر له «على العمل المشترك»
متمنيا له الصحة والتوفيق.
وأعــاد الرئيس الروسي إلى
األذه ــان ،أن نزارباييف يعتبر
أحـ ــد الـ ـمـ ـب ــادري ــن ل ـل ـع ـمــل عـلــى
الـتـكــامــل الـمـتـقــدم بـيــن روسـيــا
وكــازاخـسـتــان ،وق ــال« :هــو أحد

التعديالت للتصويت النهائي في الجلسة
العامة.
وبـ ــدأت الـجـلـســة األولـ ــى ب ـعــزف الـســام
الوطني ،ثم االستماع لكلمات المشاركين
م ــن أس ــات ــذة ال ـق ــان ــون وم ـم ـث ـلــي ال ـج ـهــات
السياسية والنقابات ،ومن بين المدعوين
ل ـل ـحــوار بــال ـبــرل ـمــان ث ــاث ــة م ــن أه ــم رم ــوز
مــرحـلــة الــرئ ـيــس األس ـب ــق حـسـنــي م ـبــارك،
وهم رئيس مجلس الشعب األسبق فتحي
سرور ،ووزيرة الشؤون االجتماعية السابقة
آمال عثمان ،ووزير شؤون مجلس الشعب
األسبق مفيد شهاب.
وفي محاولة لتجاوز دعوات المقاطعة
لــإشــراف على االستحقاقات االنتخابية
الـقــادمــة ،والـتــي ستبدأ باالستفتاء على
ال ـت ـعــديــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،ق ــال ــت م ـصــادر
قضائية لـ«الجريدة» إن مسؤولين متنفذين
في الدولة طالبوا ببدء إعداد قوائم القضاة
والموظفين الذين سيشاركون في اإلشراف
على االستفتاء ،المقرر إجراؤه في األسبوع
األخير من أبريل أو األسبوع األول من مايو
المقبلين ،قبل بــدء شهر رم ـضــان ،وبعد
أي ــام م ـع ــدودة مــن إن ـهــاء الـتـصــويــت على

التعديالت فــي مجلس ال ـنــواب وإقــرارهــا
نهائيا.
وأضافت المصادر أن عددا من مسؤولي
الهيئة الــوطـنـيــة لــانـتـخــابــات الـتـقــوا ،في
األيام الماضية ،ممثلين عن وزارات الداخلية
وال ـمــال ـيــة واالت ـ ـصـ ــاالت ،وت ــم تـقــديــم بيان
مبدئي بالمبالغ المالية المطلوبة على نحو
عاجل للجوانب اللوجستية وتحضيرات
اللجان العامة والفرعية.
ولفتت الى انه تمت ايضا مراجعة آخر
مـسـتـجــدات األع ـ ــداد داخ ــل قــاعــدة بيانات
الناخبين ومواعيد الغلق المحتملة لها فور
صدور قرار دعوة الناخبين لالقتراع ،فضال
عن حصول الهيئة الوطنية لالنتخابات على
بيانات كاملة من وزارة العدل بعدد القضاة
المؤهلين لإلشراف على االستفتاء ،لكن لم
تتم مخاطبة الهيئات القضائية حتى اآلن
بشأن الترشيحات.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت
االعـتـمــاد فــي اإلش ــراف على أعـضــاء هيئة
قضايا الدولة والنيابة اإلدارية ،بحيث يتم
تسكينهم أوال ،ثم البحث عن أعضاء باقي
الهيئات.

(رويترز)

أصحاب إن لم نقل هو صاحب
م ـش ــروع االتـ ـح ــاد االق ـت ـصــادي
األوراس ــي ،الــذي يتطور بشكل
نــاجــح جـ ــدا ،وال ـف ـضــل ف ــي ذلــك
يـ ـع ــود إل ـ ــى حـ ــد ب ـع ـي ــد لــدع ـمــه
ال ـم ـبــاشــر وم ـشــارك ـتــه ف ــي هــذا
الجهد» .وأكد بوتين أن روسيا
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،س ـت ـف ـعــل كـ ــل مــا
بوسعها لدعم هذه العملية.
وتشتهر كازاخستان بثرائها
النفطي وبتصدير اليورانيوم،
كما تعد ذات أهمية خاصة لعدد
م ــن ال ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة ،بسبب
تصديرها العناصر النادرة.
(الماتي ـ ـ وكاالت)

ً
شركة إماراتية ّ
ترحل موظفا احتفى بالهجوم «على فيسبوك»

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،
أمس ،إن وزير الخارجية وينستون بيترز سيسافر
إلى تركيا «للرد» على تصريحات أدلى بها الرئيس
رجب طيب إردوغان ،بشأن مقتل ما ال يقل عن 50
ً
شخصا بمسجدين في كرايستشيرش.
وتم توجيه تهمة القتل إلى األسترالي برينتون
تارانت ( 28عاما) ،المشتبه بكونه من المتطرفين
المعتقدين بتميز العرق األبيض ،يوم السبت ،بعد
إطالق النار بمسجدين أثناء صالة الجمعة.
وق ـ ــال إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي يـسـعــى لـحـشــد الــدعــم
لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور اإلسالمية في
االنتخابات المحلية المقررة يــوم  31م ــارس ،إن
تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته ،إن لم
تفعل نيوزيلندا.
وق ــال ــت أردي ـ ـ ـ ــرن ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي ،بعد
االجـ ـتـ ـم ــاع م ــع أول م ــن اس ـت ـج ــاب ل ـل ــواق ـع ــة مــن
المسعفين ،إن بيترز «سيضع األمور في نصابها»،
خــال زيارته لتركيا ،وإن أنقرة أرسلت وفــدا إلى
نيوزيلندا إلبداء التضامن عقب الهجومين.
وقــالــت أرديـ ــرن أيـضــا إن ــه تمت الـمــوافـقــة على
اإلفراج عن  30جثمانا لضحايا إطالق النار ،ليتم
تسليمها ألســرهــا .وب ــدأت أم ــس مــراســم تشييع
جنازة أول ضحيتين من بين القتلى الـ .50
ووفقا لوسائل اإلعالم المحلية تجمع المئات
لحضور مراسم تشييع ودفن جثمانين ألب وابنه
في مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش ،وسط
حراسة أمنية مشددة.
وذكرت الشرطة النيوزلندية أنه لم يتم التعرف
إال على  21جثة من أصل  50ضحية في المجزرة،
فــي حين تــم تسليم ســت مــن جثث الضحايا إلى

ذويهم ،مؤكدة بذل كل ما باستطاعتها إلنجاز هذا
العمل بأسرع وقت ممكن من أجل تسليم باقي جثث
الضحايا ألحبائهم.
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أع ـلــن م ـس ــؤول ف ــي قسم
الهجرة النيوزيلندية إصــدار  65تأشيرة دخول
ألقــارب الضحايا ،مشيرا إلى بدء العشرات منهم
الــوصــول إل ــى كرايستشيرش مــن أن ـحــاء الـعــالــم،
للمشاركة في الجنازات.
وعلى الصعيد ذاته ،أعلنت شركة أمنية في دبي،
أمس ،أنها طردت موظفا أجنبيا يعمل لديها ،قبل
أن يجري ترحيله من االمارات ،بعدما احتفى عبر
فيسبوك بالهجوم على المسجدين.
وأعلنت «مجموعة تــرانـسـغــارد» ،فــي بـيــان ،أن
ال ـمــوظــف ن ـشــر ت ـصــري ـحــات «تـحـتـفــي بــالـهـجــوم
المشين» على المسجدين ،عبر استخدامه حسابا
على الموقع باسم مستعار.
وتــم التعرف إلــى هوية الموظف بعد تحقيق
داخلي ،وتم طرده وتسليمه للسلطات اإلماراتية
التي قامت بترحيله بعدها ،بحسب بيان الشركة.
ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الموظف أو
جنسيته أو هويته ،ولــم يكن باإلمكان الحصول
على معلومات من السلطات اإلماراتية.
ونـقــل الـبـيــان عــن الـمـســؤول فــي الـشــركــة غريغ
وارد تأكيده« :لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا
مــع االس ـت ـخــدام غـيــر الـمــائــم لــوســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،ونـتـيـجــة لــذلــك ت ــم إن ـه ــاء عـمــل هــذا
الشخص فــورا وتسليمه إلى السلطات لمواجهة
العدالة».
ّ
وأك ــدت الشركة أن قــرارهــا يستند إلــى قوانين
الجرائم اإللكترونية في دولة اإلمارات.

سلة أخبار
عواقب وخيمة لتصاعد
النزاع حول نهر النيل

ّ
حذر مركز أبحاث
ّ
«مجموعة األزمات الدولية»
في تقرير أمس من خطر
ّ
تحول أزمة المياه إلى نزاع
ّ
تنتج عنه «عواقب إنسانية
ّ
حادة ووخيمة» ،إذا لم
ّ
ّ
يتم التوصل إلى اتفاق
لتقاسم الموارد بين مصر
وإثيوبيا ،التي تبني أكبر
ّ
سد في إفريقيا.
وقال المركز غير الحكومي
ّ
ّ
ومقره بروكسل ،إن
«مخاطر الفشل في العمل
ُ
ً
معا صارخة .قد تخطئ
ّ
بالتحول إلى
األطراف
نزاع» .ونهر النيل الذي
ّ
يمر بين  10دول ،األطول
في العالم .وهو شريان
طبيعي مهم إلمدادات
المياه والكهرباء لها.

القضاء الدولي يسجن
كراديتش مدى الحياة

حكم القضاء الدولي أمس
على الزعيم السابق لصرب
البوسنة رادوفان كراديتش
بقضاء بقية حياته خلف
القضبان إلدانته بارتكاب
مجزرة وجرائم حرب ،بما
يضاعف الحكم األساسي
ضده بالسجن أربعين
ً
عاما.
ورفضت هيئة قضاة
في محكمة تابعة لألمم
المتحدة في الهاي
استئنافا قدمه كراديتش
عام  ،2016و«أصدرت حكما
بالسجن المؤبد» ضده
لدوره في فظائع تشمل
مجزرة سريبرينتسا.

سالفيني يعزز الحصانة
والفساد يضرب « 5نجوم»

أجرى مجلس الشيوخ
ً
اإليطالي تصويتا أمس
منح فيه الحصانة لنائب
رئيس الوزراء وزير
الداخلية ماتيو سالفيني،
في مواجهة محاكمته
المحتملة بشأن ما وصف
بأنه اختطاف أكثر من
 150مهاجرا وإبقائهم
محتجزين على متن
سفينة إنقاذ عدة أيام في
أغسطس الماضي.
بدوره ،واجه حزب «حركة
خمس نجوم» الشريك في
االئتالف الحاكم فضيحة
محرجة ،أمس ،حيث تم
إلقاء القبض بتهم فساد
على رئيس المجلس
المحلي لروما مارسيلو
دي فيتو ،الذي يعد أحد
أبرز شخصياته على
مستوى السياسة المحلية.

باخرة سويسرية تصدم سفينة
هولندية وإجالء 200

ذكرت السلطات الهولندية
أنه تم إجالء نحو 200
شخص من باخرة سياحية
سويسرية ،أمس ،بعد أن
اصطدمت بسفينة شحن
محملة بسيارات في نهر
«وال» بالقرب من مدينة
«نايمخين» الهولندية.
وأدى التصادم إلى ارتطام
الباخرة السياحية بدعامة
جسر للسكك الحديدية
فوق النهر ،مما تسبب
في إلحاق أضرار هائلة
واندالع حريق بها.
وسرعان ما تم إخماد
الحريق.

ةديرجلا
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رياضة
األزرق في تجربة نيبالية ...والفوز ضروري

العبو األزرق خالل التدريب

حازم ماهر

عدة أهداف يسعى إلى
تحقيقها الجهاز الفني
لألزرق في مباراة نيبال ،التي
تقام الساعة  6.30من مساء
اليوم على استاد الشباب،
أهمها الفوز لالرتقاء بمركزه
في تصنيف «فيفا» الشهري.

ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم م ــع ضـيـفــه
النيبالي في الساعة السادسة
والنصف من مساء اليوم على
اسـ ـت ــاد ن ـ ــادي ال ـش ـب ــاب ،ضمن
"الفيفا داي" ،وتأتي المواجهة
ض ـمــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لـخــوض
منافسات التصفيات المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم 2022
بقطر ،وكأس آسيا .2023
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـت ــواج ــه
المنتخبان مجددا في السادسة
وال ـن ـص ــف م ــن مـ ـس ــاء االث ـن ـيــن
ال ـم ـق ـبــل ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ال ـش ـبــاب
أيـ ـض ــا ،ب ـع ــد اتـ ـف ــاق م ـســؤولــي
ات ـحــاد ال ـكــرة مــع نـظــرائـهــم في
االت ـح ــاد الـنـيـبــالــي ،وذل ــك بعد
إلغاء المباراة الودية لألزرق مع
منتخب أفغانستان.

أهداف اللقاء
ي ــدخ ــل األزرق ال ـ ـيـ ــوم وف ــي
ج ـع ـبــة جـ ـه ــازه ال ـف ـن ــي ب ـق ـيــادة
المدرب الكرواتي روميو جوزاك
عدد من األهداف ،أبرزها تحقيق
الـفــوز مــن أجــل تحسين مركزه

في التصنيف الشهري الصادر
عن االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،وذلك الحتالل تصنيف
أفضل من تصنيفه الحالي في
ت ـص ـف ـيــات ال ـم ــون ــدي ــال وك ــأس
آسيا ،وتالفي اللعب في الدور
التمهيدي للتصفيات.
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــوق ـ ــوف
عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي لجميع
الالعبين ،وم ــدى قــدرتـهــم على
اسـتـيـعــاب فـكــر ال ـج ـهــاز الفني
وتنفيذه ،هذا إلى جانب تعويد
الالعبين على اللعب أمام جميع
المستويات والمدارس الكروية
المختلفة ،باإلضافة إلى تجربة
بـ ـع ــض ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي م ــراك ــز
مـخـتـلـفــة ب ـع ـيــدا ع ــن مــراكــزهــم
تحسبا ألي ظروف.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـف ـن ــي
للمنتخب على خطة هجومية
سيخوض بها اللقاء ،مع تأمين
الشق الدفاعي بشكل جيد ،وذلك
ابـ ـت ــداء م ــن مـنـتـصــف الـمـلـعــب،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي سـ ـي ــدف ــع الـ ـجـ ـه ــاز
بعدد كبير من الالعبين الذين
يمتلكون نزعات هجومية.
ويفتقد األزرق اليوم لخدمات

األولمبي ًيختتم تدريباته اليوم
استعدادا لمواجهة األردن

جانب من تدريب المنتخب األولمبي
قام رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف،
وأعضاء المجلس :خالد الشمري ،وفهد المطيري،
وعلي حسين الديحاني ،وأحمد عجب بزيارة مقر
تــدريــب المنتخب األولـمـبــي ،أمــس األول ،باستاد
جــابــر األحـمــد الــدولــي ،لــدعــم ومـســانــدة الالعبين
ق ـبــل س ــاع ــات م ــن ان ـط ــاق م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
الخامسة الـتــي تضم منتخبات األردن وســوريــة
وق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األزرق ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23
سنة ،والمؤهلة ألولمبياد طوكيو .2022
وزار أعضاء الجهازين الفني واإلداري للمنتخب
الوطني والالعبين معسكر المنتخب األولمبي في
فندق جميرا المسيلة ،لمساندة ودعم المنتخب في
مهمته المرتقبة ،خصوصا أن التأهل عن المجموعة
الـخــامـســة للبطولة اآلسـيــويــة يعني مـيــاد جيل
جــديــد للكرة الكويتية يـكــون ق ــادرا على الــذهــاب

بعيدا في المستقبل القريب بجميع البطوالت.
ويختتم المنتخب تدريباته الـيــوم ،استعدادا
ألولــى مبارياته في التصفيات التي يواجه فيها
المنتخب األردنــي في الساعة  8.15من مساء غد،
ح ـيــث ي ـضــع الـ ـم ــدرب ال ـك ــروات ــي دي ـن ـكــو لـمـســاتــه
األخيرة على الخطة التي سيواجه بها المنافس
إلى جانب التشكيل األساسي.
وي ـ ـعـ ــول ال ـج ـم ـي ــع ك ـث ـي ــرا ع ـل ــى عـ ـب ــور األزرق
للمنتخب األردني ،لقطع خطوة جيدة نحو حجز
بطاقة التأهل عــن هــذه المجموعة ،خصوصا أن
النشامى هــم الفريق األق ــوى فــي المجموعة ،كما
أن الظفر بالنقاط الثالث سيرفع الروح المعنوية
لــاعـبـيــن ،ويـسـهــل مهمتهم فــي مـبــاراتــي ســوريــة
وقيرغيزستان يومي األحد والثالثاء المقبلين.

الالعب علي أحمد خلف بداعي
اإلصــابــة ،بينما تعافى محمد
ف ــري ــح م ــن ال ـش ــد الـ ــذي تـعــرض
ل ــه ،ويـبـقــى ق ــرار مـشــاركـتــه من
عدمها فــي التشكيل األساسي
بيد الجهاز الفني.

تجربة قوية
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـض ــع ال ـج ـهــاز
الفني للمنتخب النيبالي بقيادة
المدرب السويدي ايــوان تاليم،
نصب عينيه ،االستفادة من هذه
التجربة ،خصوصا أنها األولى
ل ـل ـم ــدرب الـ ـ ــذي ت ــول ــى الـمـهـمــة
مــؤ خــرا ويعتمد عـلــى تشكيلة
جديدة من الالعبين.
ولم يحقق المنتخب النيبالي
أي انتصارات تذكر منذ قرابة
عـ ــام ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يضعه
المدرب في اعتباره.
يــديــر الـمـبــاراة طــاقــم تحكيم
ك ــروات ــي يـتـكــون م ــن تيهومير
ب ـي ـجــن (حـ ـك ــم سـ ــاحـ ــة) ،ايـفـيــج
م ـ ــودري ـ ــج وم ـ ــارج ـ ــان ت ــوم ــاس
(م ـس ــاع ــدي ــن) ،وم ــاري ــو زيـبـيــك
(حكما رابعا).

جوزاك يهاجم ...وتاليم يشيد
أكد مدرب المنتخب الوطني األول لكرة
القدم الكرواتي روميو جــوزاك أن األزرق
ج ــاه ــز لـ ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات ال ـت ـص ـف ـيــات
التمهيدية لكأس العالم  ،2022وكأس آسيا
 2023التي ستقام في يونيو المقبل.
وق ــال ج ــوزاك ،فــي المؤتمر الصحافي
الذي عقد في  11صباح أمس ،بمقر اتحاد
ال ـك ــرة ،إن الـفــريــق سـيـكــون جــاهــزا أيضا
للمشاركة في التصفيات المباشرة في حال
تم االرتقاء بمركزه في التصنيف الشهري
الصادر عن "فيفا".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــا األزرق أم ـ ــام
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـن ـي ـب ــال ــي ،ال ـ ـيـ ــوم واالث ـن ـي ــن
الـمـقـبــل ،مـهـمـتــان ج ــدا بالنسبة ل ــأزرق،
والفوز بهما بات أمرا ضروريا لتحسين
م ــرك ــزه ف ــي تـصـنـيــف ال ـف ـي ـفــا ،إل ــى جــانــب
تجهيز الالعبين نفسيا لخوض مثل هذه
المواجهات".
وأشــار جــوزاك إلــى أنــه سيعتمد اليوم
عـلــى تكتيك هـجــومــي ،بـعــد االعـتـمــاد في
ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ع ـل ــى ت ـك ـت ـيــك دف ــاع ــي،

جوزاك وتاليم خالل المؤتمر
السيما أم ــام المنتخب االسـتــرالــي ،وهو
أ مــر مطلوب بـقــوة لالعبين للتعود على
مواجهة منتخبات متباينة المستوى.
وأش ـ ـ ــاد ب ــال ــاع ــب ح ـم ــد ح ــرب ــي ،ال ــذي
تواجد في المؤتمر ،مبينا أنه لم يشارك
ف ــي أي م ـب ــاراة للمنتخب تـحــت قـيــادتــه،
لـكـنــه يـعـمــل عـلــى دع ــم زم ــائ ــه ،وه ــو أمــر
يميز المنتخب.

من جانبه ،قال مدرب نيبال ،السويدي
اي ــوان تاليم ،إن مـبــاراة الـيــوم هــي األولــى
الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب ت ـح ــت قـ ـي ــادت ــه ،م ـب ـي ـنــا أن ــه
سيعتمد على العبين جــدد قــام بضمهم
للمنتخب مؤخرا ،وشدد على أن المنتخب
الـ ـك ــويـ ـت ــي قـ ـ ــوي وم ـت ـم ـي ــز وم ـ ــرك ـ ــزه فــي
التصنيف الشهري للفيفا خادع.

ً
ً
الكويت بطل دوري شباب اليد
العربي يحل ضيفا على خيطان وديا
●
محمد عبدالعزيز

أحـ ـ ــرز ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت لـقــب
دوري الشباب تحت  19سنة
لـ ـك ــرة ال ـ ـيـ ــد ،ب ـع ــد ف ـ ـ ــوزه عـلــى
ن ـظ ـيــره ال ـســال ـم ـيــة ،الـ ــذي حل
ث ــا ن ـي ــا ،ب ـن ـت ـي ـجــة  ،29-26فــي
المباراة الفاصلة التي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة
م ــرك ــز ال ـش ـه ـيــد ف ـه ــد األح ـم ــد
بالدعية.
ُيذكر أن مباراة الفريقين في
ختام البطولة انتهت بالتعادل
( ،)29-29ما فرض إقامة مباراة

فاصلة لتحديد الفائز باللقب،
فــي حين ذهــب المركز الثالث
لفريق القرين.
وق ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ال ـل ـج ـن ــة
ال ـم ــؤق ـت ــة الت ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــد عـلــي
بـ ــوه ـ ـنـ ــدي ،وع ـ ـضـ ــو ال ـل ـج ـنــة
مبارك الشقات ،وعضو مجلس
إدارة نادي الكويت دين الديين،
بتوزيع الميداليات التذكارية
عـ ـل ــى العـ ـب ــي ال ـ ـفـ ــرق ال ـث ــاث ــة
األوائل ،وتسليم درع البطولة
لقائد فريق الكويت.

يحل الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي
ً
ض ـي ـف ــا ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره خ ـي ـط ــان ،ف ــي ال ـخــام ـســة
وال ـن ـصــف م ــن م ـســاء ال ـي ــوم ،ف ــي م ـب ــاراة ودي ــة
تجريبية على استاد ناصر العصيمي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الطرفين
الن ـ ـطـ ــاق م ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر 28
الجاري ،والتي يدشن األخضر مبارياته خاللها
بمواجهة التضامن ،بينما يلعب خيطان مع
اليرموك.
وتعد المباراة هي التجريبية األولى لخيطان
ً
خ ــال ف ـت ــرة ت ــوق ــف ال ـن ـش ــاط الـم ـح ـلــي حــال ـيــا،

بينما هــي الـثــانـيــة لــأخـضــر ال ــذي لـعــب أمــام
الصليبيخات األحد الماضي وفاز .2-1
ويفتقد االخضر اليوم عددا كبيرا من العبيه
األساسيين ألسباب مختلفة ،من بينها انضمام
نجومه لصفوف منتخبنا الوطني ،إلــى جانب
ارتباطات البعض الدراسية ،إضافة إلى الثالثي
المصاب عبدالله الشمالي وفهد الرشيدي وأحمد
يونس .ومــن المنتظر أن يعوض مــدرب الفريق
السوري حسام السيد هذه الغيابات بعدد كبير
من العبي تحت  20سنة.

التضامن يحرز لقب أشبال بطولة ولي العهد للكاراتيه
أحرز نادي التضامن لقب منافسات
فـئــة األش ـب ــال ضـمــن بـطــولــة سـمــو ولــي
العهد للكاراتيه المتواصلة على صالة
اتحاد الكاراتيه في السالمية بمشاركة
ً
 12ن ــادي ــا ،وتـتـضـمــن إقــامــة مسابقات
اللعبة القتالية االستعراضية للفردي
والجماعي لجميع الفئات السنية.
وت ـم ـكــن ال ـت ـضــامــن م ــن الـ ـف ــوز بـهــذه
الفئة بعد أن جمع  13نقطة بفارق كبير
عن نــادي الشباب ،الــذي احتل المرتبة
الثانية بعد أن حصد  7نقاط ،في حين
نال نادي اليرموك المركز الثالث بعد أن
جمع نفس الرصيد لكن الشباب تفوق
بإحرازه ميداليات ذهبية أكثر.
وق ـ ــال أم ـي ــن س ــر االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
للكاراتيه منصور السبيعي عقب ختام

هذه المسابقة ،إن البطولة التي تتواصل
ً
غــدا بإقامة مسابقتي فئتي الناشئين
والـشـبــاب اتـسـمــت فــي فئتي العمومي
واألشـبــال بالقوة والندية بين األندية
المشاركة بدليل تحقيق  9أندية لنقاط
ً
فــي مسابقاتها ،مـشـيــدا بالمستويات
المتميزة لالعبين في جميع األوزان.
وأكـ ـ ـ ــد أن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ي ـ ــواص ـ ــل ع ـم ـلــه
للتحضير لحفل ختام البطولةن الذي
سيقام االثنين المقبل لضمان نجاحه،
السيما أن هذه البطولة غالية على كل
الرياضيين بشكل عام ومنتسبي رياضة
ً
ً
الـكــاراتـيــه خصوصا مثمنا دعــم سمو
ولي العهد للرياضة الكويتية ،ما كان
له أكبر األثر بتحقيقها إنجازات عدة.

أشبال التضامن يحملون كأس البطولة

٢٦
رياضة
الكويت لتخطي «سبورت» الهندي
ومواجهة صعبة لكاظمة أمام الشارقة
ةديرجلا

•
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sports@aljarida●com

ضمن الجولة الثانية من منافسات «آسيوية اليد»
محمد عبدالعزيز

يلتقي اليوم الكويت مع بي
سبورت الهندي ،وكاظمة
مع الشارقة اإلماراتي
ضمن الجولة الثانية من
دور المجموعة في البطولة
اآلسيوية الـ 21لألندية ابطال
الدوري لكرة اليد.

كانت البطولة قد بدأت أمس
على صالة نادي الكويت بحفل
افـتـتــاح مبسط وس ــط حضور
ج ـم ــاه ـي ــر ك ـث ـي ــف ،وأقـ ـيـ ـم ــت 5
مـبــاريــات ضـمــت المجموعات
األربع المتنافسة في البطولة.

يخوض فريق نادي الكويت،
ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  6:15م ــن مـســاء
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ثـ ــانـ ــي مـ ـب ــاري ــات ــه فــي
ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ال ـحــاديــة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ــأن ــدي ــة ابـ ـط ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـيـ ـ ــد ،الـ ـت ــي
ً
يستضيفها حاليا على صالته
ب ـك ـي ـف ــان حـ ـت ــى م ـط ـل ــع أب ــري ــل
المقبل مع نظيره تي سبورت
ال ـه ـنــدي ،وذل ــك ضـمــن الـجــولــة
الثانية لمنافسات المجموعة
الثالثة في البطولة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،يـ ــواجـ ــه فــريــق
ن ـ ــادي كــاظ ـمــة م ـم ـثــل ال ـكــويــت
الثاني في البطولة عند الساعة
 8:15م ـس ــاء م ـنــاف ـســه الـعـنـيــد
ال ـ ـشـ ــارقـ ــة اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ،ض ـمــن
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة لـلـمـجـمــوعــة
الرابعة.
وت ـن ـط ـل ــق مـ ـب ــاري ــات ال ـي ــوم
عند الساعة  12:45ظهرا بلقاء
ال ـص ــداق ــة الـلـبـنــانــي م ــع مضر
ال ـس ـع ــودي ض ـمــن الـمـجـمــوعــة
األول ـ ـ ــى ،وع ـن ــد  2:45م ــن بعد
الـظـهــر يـلـعــب ال ــوك ــرة الـقـطــري
م ـ ــع م ـس ـق ــط الـ ـعـ ـم ــان ــي ضـمــن
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،أم ــا عند
ا ل ـســا عــة  4:15فيلتقي بــار بــار
البحريني مــع الـكــرخ العراقي
ضمن المجموعة الثالثة.

الكويت وكاظمة
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى ف ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــوي ــت
ل ـت ـخ ـط ــي ع ـق ـب ــة ت ـ ــي سـ ـب ــورت
الهندي والظفر بنتيجة اللقاء،
ً
ط ـم ـعــا ف ــي م ــواص ـل ــة م ـش ــواره
للصعود للدور الثاني ،معتمدا
على توليفة الالعبين المميزين
ال ـمــوجــوديــن بــالـفــريــق حــالـيــا،
إضافة إلى المحترفين األجانب.
وال ـش ــيء ذات ــه يـنـطـبــق على
فريق كاظمة الطامع كذلك في
عبور الشارقة أحد المرشحين
للتأهل ،طمعا في حجز مقعده
في الدوري الثاني للبطولة.

الذياب يهنئ الجميع
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ه ـ ـنـ ــأ الـ ـم ــدي ــر
الفني لالتحاد اآلسـيــوي لكرة
ال ـيــد ،جــاســم ال ــذي ــاب ،الـكــويــت
ً
قيادة وشعبا بعودة الرياضة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـ ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــات

كاظمة والكويت لكرة اليد في لقاء محلي سابق
الخارجية ،وقال" :نهنئ أنفسنا
بإقامة البطولة اآلسـيــويــة في
الكويت ،والتي تعد واحدة من
أق ــوى ال ـب ـطــوالت ال ـتــي يـشــرف
عليها االتحاد اآلسيوي للعبة".
وشكر الذياب مجلس إدارة
نادي الكويت واالتحاد الكويتي
على حسن تعاونهم مع االتحاد
اآلسيوي في تجهيز متطلبات
الـبـطــولــة كــافــة ،مــؤكــدا أن هــذا
األمر يعتبر مؤشرا ودليال قويا
عـلــى أن الـبـطــولــة تحمل صفة
ال ـن ـجــاح م ــن ال ـبــدايــة للنهاية،
ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق،

وأن يـ ـق ــدم الـ ـك ــوي ــت وك ــاظ ـم ــة
ال ـم ـس ـتــوى ال ــائ ــق ب ـك ــرة الـيــد
الكويتية.
وأشار إلى أن البطولة فرصة
ل ـع ــودة الـجـمــاهـيــر الـكــويـتـيــة،
خـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد رف ـ ـ ــع اإليـ ـ ـق ـ ــاف،
وت ـم ـن ــى حـ ـض ــوره ــم ب ـك ـثــافــة،
أل نـهــم يضيفون نكهة خاصة
للمباريات ويحفزون الالعبين
على تقديم كل ما لديهم.

االجتماع الفني
عـقــدت اللجنة الفنية أ مــس

األول االجتماع الفني للبطولة
ف ــي ف ـن ــدق م ـل ـي ـن ـيــوم ،بــرئــاســة
نــائــب رئ ـيــس االت ـح ــاد الــدولــي
بـ ــدر الـ ــذيـ ــاب ،وحـ ـض ــور نــائــب
رئيس اللجنة المنظمة البطولة
بـ ـ ـ ــدر الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـم ــي ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر
الـتـنـفـيــذي لــات ـحــاد اآلس ـيــوي
أح ـ ـمـ ــد أبـ ــوال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،والـ ـم ــدي ــر
الفني لالتحاد جاسم الذياب،
ورئيس اللجنة الفنية للبطولة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ج ــون ــج
تشاو ،ومندوبي جميع الفرق
المشاركة.
وفــي بــدايــة االجـتـمــاع رحب

الـ ــذيـ ــاب ب ــال ـح ـض ــور ،وت ـم ـنــى
ل ـل ـج ـم ـيــع م ـش ــارك ــة جـ ـي ــدة فــي
ب ـل ــده ــم الـ ـث ــان ــي الـ ـك ــوي ــت ،ثــم
شـ ـ ــرح رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـح ـك ــام
اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ص ـ ــال ـ ــح عـ ــاشـ ــور
بعض النقاط الخاصة بقواعد
اللعبة واالشـتــرطــات الخاصة
بــالـمــابــس ،ثــم اعـتـمــد أعـضــاء
اللجنة الفنية هوية الالعبين.

اختبارات الحكام
وجرت أمس األول اختبارات
اللياقة البدنية الخاصة بحكام

ال ـب ـط ــول ــة ف ــي ص ــال ــة ال ــدع ـي ــة،
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ل ـج ـنــة ال ـح ـكــام
ب ــرئ ــاس ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي ع ــاش ــور،
وذل ــك وفــق المعايير المطبقة
من االتحاد الدولي للعبة على
الـحـكــام المرشحين إلدارة أي
بـ ـط ــول ــة دول ـ ـي ـ ــة ،ل ــاط ـم ـئ ـن ــان
ع ـل ــى ص ــاح ـي ــة الـ ـحـ ـك ــام قـبــل
ب ــداي ــة ال ـم ـنــاف ـســات الــرسـمـيــة،
وح ـضــرت ـهــا األط ـق ــم الـثـمــانـيــة
ال ـم ـنــوط ب ـهــم إدارة م ـبــاريــات
البطولة.

طائرة األبيض تحلق بفوز ثمين على القادسية ذهبية للقدم وفضية لليد في األولمبياد الخاص
حلق فريق الكويت للكرة الطائرة بفوز ثمين على حساب
مضيفه القادسية بنتيجة ثالثة أشواط لشوط ،في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس األول على صالة فجحان هالل المطيري
بحولي ،ضمن الجولة التاسعة قبل األخيرة من الدوري الممتاز،
وجاءت نتائج األشواط كالتالي.)22-25 ،20-25 ،25-23 ،27-29( :
وفي مباراتين اخريين جرتا أمس األول ضمن نفس المرحلة،
فاز كاظمة على ضيفه الجهراء بثالثية نظيفة (،25-27 ،23-25
 ،)11-25بينما تغلب العربي على نظيره التضامن في مباراة
مــاراثــونـيــة بنتيجة  3أش ــواط لشوطين (،9-25 ،25-22 ،26-24
.)15-17 ،18-25
وبهذه النتائج ،باتت الصورة شبه كاملة بالنسبة للمنافسة
على لقب الدوري ،وكذلك الفرق المرشحة للهبوط للدرجة األولى

في الموسم الجديد ،حيث رفع الكويت رصيده إلى  16نقطة في
المركز الثاني ،متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف كاظمة المتصدر
بـ 17نقطة .وستحسم مباراة الكويت والتضامن المؤجلة ،والتي
تقام بعد غد ،شكل المنافسة على اللقب ،السيما أن فوز االبيض
فيها ثم فــوزه على كاظمة في الجولة األخـيــرة تعني تتويجه،
أما في حالة فوز كاظمة فسيلجأ الفريقان إلى حسابات فارق
األشواط ،ثم نقاط األشواط لحسم اللقب.
واحتل القادسية المركز الثالث بــ 14نقطة ،يليه العربي في
المركز الرابع بـ 12نقطة ،والجهراء خامسا بـ 10نقاط ،والتضامن
ســادســا وأخـيــرا ب ــ 9نـقــاط ،وبــذلــك حافظ األخـضــر على موقعه
بين فرق الــدوري الممتاز في الموسم الجديد ،واقترب الجهراء
والتضامن بشدة من الهبوط للدرجة األولى.

نافاس :لم أكن أللعب
مع سوالري مهما فعلت

فينسيوس :برشلونة كان
سيدفع أكثر من أجلي

نافاس
أكد حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس أنه كان "من الواضح
لديه" أنه "لن يلعب مهما فعل" في ظل وجود مدرب الفريق السابق،
األرجنتيني سانتياغو سوالري.
وقال الحارس الكوستاريكي في مقابلة مع قناة "كوبي"" :لم أكن
أللعب مع سوالري ،هذا كان واضحا .أكثر من  20مباراة على مقاعد
البدالء ،لم يكن هناك أوضح من ذلك .هل هناك دليل آخر على ذلك".
وباإلشارة إلى خليفة سوالري ،الفرنسي زين الدين زيدان ،قال
"أنا اآلن أكثر هدوءا ،ألن زيدان مدرب كبير وأعرف أنه يمنح فرصا
لكل الالعبين .أعرف أنه لو تحدثنا ذات مرة ،فسيخبرني بالحقيقة.
معرفتي بأنه مدربي تمنحني راحة كبيرة".
وتحدث أيضا عن احتمال الرحيل عن ريال مدريد ،قائال" :لدي
عقد ،أعرف ما أعطيته لهذا النادي ،وسأستمر في ذلك مادمت هنا،
ولكني ال أريد أن أقضي مجددا عاما كهذا".
(إفي)

قال البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال
مدريد أمس األول ،إنه يعتقد أن برشلونة "كان
سيدفع أكـثــر" مــن أجــل الحصول على خدماته،
ولكنه اختار الفريق الملكي ،ألنــه يريد "أفضل
مشروع".
وق ــال جــونـيــور ،فــي مقابلة مــع قـنــاة "كادينا
سـيــر" ،إن نــادي برشلونة اتصل بــه أوال ،وبعد
ذلك ريال مدريد ،الفتا الى أنه اختار األخير ألن
"مشروعه جيد للغاية".
وأضــاف "مارسيلو جــاء وهــو فــي عمر ال ـ 18
ول ـع ــب :أسـيـنـسـيــو ك ــان ي ـل ـعــب ،وك ــل الــاعـبـيــن
الشباب الذين يأتون يلعبون ...وهذا ساعدنا على
اختيار ريال مدريد .اخترنا األفضل".
وتــابــع "لطالما فكرت فيما سيكون األفضل
لي .أنا وأسرتي فكرنا في أننا نريد العيش في
مدريد منذ البداية".
وأوضح "أعتقد أن برشلونة كان يريد أن يدفع
أكـثــر .لــم نختر بناء على مــا كــانــوا سيدفعونه.
كنا نريد أفضل مشروع واخترنا بناء على هذا
األساس .أيضا تحدثت مع مارسيلو وكاسيميرو
وساعداني كثيرا على اختيار ريال مدريد".
وأصيب فينسيوس في مباراة أياكس بدوري
االبطال ويعاني قطعا في األربطة بالساق اليمنى
وسيغيب عن المالعب بسبب ذلك شهرين ،وبذلك

سان جرمان يفوز في معركته مع «يويفا»
ف ـ ــاز ب ــاري ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي في معركته القضائية
مع االتحاد األوروبي لكرة القدم
( يــو يـفــا) فــي محكمة التحكيم
ال ــري ــاض ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة (كـ ـ ــاس)،
والتي رفضت إعــادة التحقيق
الذي تم إغالقه بشأن مخالفات
ال ـنــادي لـقــواعــد اللعب المالي
النظيف.
وذكــرت "كــاس" ،أمــس األول،
أنـ ـه ــا ق ـب ـل ــت اس ـت ـئ ـن ــاف س ــان
جــرمــان ،ألن "يــويـفــا" لــم يلتزم
بالموعد النهائي للتقدم بطلب
إعادة فتح التحقيق.
وكان "يويفا" يريد أن تقوم
غرفة التحكيم بمراجعة قرارات
غــرفــة الـتـحـقـيــق ،الـتــي أعلنت،
فــي ق ــرار م ـلــزم ،ال ـت ــزام الـفــريــق
الفرنسي بقواعد اللعب المالي
الـ ـنـ ـظـ ـي ــف ،فـ ــي ال ـ ـصـ ــرف عـلــى
النادي ودفع رواتب الالعبين.
لكن "يويفا" لم يقدم استئنافه
خ ــال  10أي ــام كـمــوعــد نهائي
إلع ــادة فتح التحقيق مـجــددا،

ت ـم ـك ــن م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
للخماسي مــن حصد الميدالية الذهبية،
ب ـفــوزه فــي ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة عـلــى نيبال
 ،1-4عـلــى الـمــاعــب الـفــرعـيــة بمدينة زايــد
الــريــاضـيــة ،ضـمــن مـنــافـســات الـ ــدورة ال ــ15
األولمبياد الخاص الدولي ،المقامة حاليا
في أبوظبي.
كما فازت الكويت بميدالية برونزية في
كــرة الريشة الطائرة ،حيث تمكنت
الالعبة ريم السليم من الفوز على
الــاع ـبــة ن ـجــاة الـيـحـيــى .ويـقــود
منتخب الــريـشــة الـمــدربــان

أماني ثابت وأيمن عبده.وأوضح عبده أن
منتخب الريشة حصل على ميداليتين حتى
اآلن ،وهناك منافسة على  6ميداليات أخرى،
حيث يلعب الفريق  3مباريات في الزوجي،
بحثا عن المركزين الثاني أو الثالث.
كما فــاز منتخب تنس الـطــاولــة زوجــي
للسيدات بميدالية برونزية،
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوري ـ ـ ـتـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـن ـت ـي ـج ــة
-3صفر.
واك ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــى م ـن ـت ـخ ــب
كرة اليد بالميدالية

جماهير باريس سان جرمان

األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أدى إلـ ـ ــى ق ـب ــول
استئناف ســان جــرمــان وقــرار
المحكمة.
ويـنـظــر "يــوي ـفــا" ف ــي قضية
منفصلة لـســان جــرمــان ،وهي
خــاصــة بـمــوســم ،2018/2017

ال ـ ــذي ت ـعــاقــد ف ـيــه الـ ـن ــادي مع
البرازيلي نيمار من برشلونة
اإلس ـبــانــي مـقــابــل  222مليون
يـ ـ ـ ــورو ،وك ـي ـل ـي ــان م ـب ــاب ــي مــن
موناكو.
(د ب أ)

سيتأجل ظـهــوره األول مــع المنتخب
ال ـبــرازي ـلــي األول الـ ــذي ك ــان ق ــد ضمه
لقائمته لمباراتي بنما والتشيك في
 23و 26مــن الشهر الـجــاري استعدادا
لكوبا أميركا.
وق ـ ـ ــال ف ـي ـن ـس ـي ــوس" :نـ ـح ــن نـعـمــل
بشكل جيد للغاية للعودة في أسرع
وقـ ــت م ـم ـكــن .ات ـم ـنــى أن أل ـع ــب قبل
نهاية الموسم .اعتقد أنني سأقوم
غدا بأشعة رنين مغناطيسي آخر
ألرى كيف يتطور الحال ،ومن أجل
العودة في أسرع وقت".
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه ي ـس ـع ــى ل ـل ـت ـتــويــج
ببطوالت كثيرة مــع ريــال مدريد
والـ ـلـ ـع ــب مـ ــع "أف ـ ـضـ ــل ال ــاع ـب ـي ــن فــي
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم" .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "إن ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ــرف لــي
وألسرتي مساعدتي على المجيء إلى
هنا برأس هادئة ولعب كرة القدم فقط".
وردا على سؤاله حول الالعب الذي
يعتبره األفضل في العالم قــال" :أنــا"،
والثاني؟ ،فأجاب" :نيمار ،أود أن ألعب
معه يوما ما .في ريال مدريد ال أدري،
ولكن في المنتخب ،خالل فترة قصيرة".
(إفي)

الفضية ،بعدما خسر أمام نظيره العماني
 ،15-12بينما ذهبت الميدالية البرونزية
لصالح العراق.
وعبرت رئيسة وفــد الكويت في الــدورة
رحـ ـ ــاب ب ــورسـ ـل ــي عـ ــن س ـع ــادت ـه ــا بـتـمـكــن
م ـن ـت ـخــب ك ـ ــرة الـ ـق ــدم م ــن ت ـخ ـطــي ال ـفــريــق
الـنـيـبــالــي ف ــي ال ـن ـهــائــي ،لـيـحـصــد الـفــريــق
الميدالية الذهبية ،ويرفع غلة الكويت في
الدورة إلى  7ميداليات ذهبية ،إضافة إلى
حصد الميدالية الفضية في لعبة كرة اليد،
بعد منافسة قوية مع المنتخبين العماني
والعراقي.

عقوبة مع وقف التنفيذ
بحق إنتر

فينسيوس

أعـ ـلـ ـن ــت راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم ،أمس
ً
األول ،أنها أصدرت قرارا مع
وقف التنفيذ بإغالق جزئي
لمدرجات ملعب نــادي إنتر
ميالن على خلفية الهتافات
ال ـع ـن ـص ــري ــة الـ ـت ــي وج ـه ـهــا
مشجعوه إل ــى الع ــب ميالن
العاجي فرانك كيسي خالل
"ديربي" الفريقين ضمن إطار
المرحلة الثامنة والعشرين
األحد.
وفـ ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي فــاز
بـهــا إنـتــر عـلــى ج ــاره ميالن
 ،2-3أك ــد االت ـحــاد اإليـطــالــي
أن مـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي مـ ــواقـ ــع
مختلفة في الملعب سمعوا
مــرتـيــن "هـتــافــات عنصرية"
ب ـحــق ك ـي ـســي م ــن جـمــاهـيــر
مدرجات الـ "كورفا نور" في
س ــان سـيــرو فــي الدقيقتين
السابعة و 39من عمر اللقاء.
وأكدت الرابطة أن العقوبة
س ـتــدخــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ في
حــال تـكــرار المخالفة خالل
الـ 12شهرا القادمة.

وكـ ــان إن ـتــرم ـيــان عــوقــب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ــاق ــام ــة
م ـبــارات ـيــن عـلــى أرض ــه دون
جمهور على خلفية الهتافات
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـم ـلــت
السنغالي كاليدو كوليبالي
الع ـ ــب ن ــاب ــول ــي ،ح ـي ــث قـلــد
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــون "ص ـ ـي ـ ـحـ ــات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــردة" ،وس ـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات
واس ـع ــة م ــن مـ ــدرب نــابــولــي
كارلو أنشيلوتي.
وسمح الفوز ،الذي حققه
إن ـت ــر ع ـلــى م ـي ــان بــالـتـقــدم
للمركز الثالث في الـ "سيري
أ" على حساب جاره بالذات
(  53ن ـ ـق ـ ـطـ ــة م ـ ـقـ ــا بـ ــل ،)51
وبفارق كبير عن المتصدر
يوفنتوس ووصيفه نابولي.

هاردن يكمل سلسلته التاريخية
أكـ ـ ــد ج ـي ـم ــس ه ـ ـ ـ ــاردن م ــرة
أخــرى أنــه ليس العــب الموسم
الواحد وأن نيله جائزة أفضل
الع ـ ــب فـ ــي دوري ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن لـعــام
 2018لم يكن وليد المصادفة،
وذلك بإكماله سلسلة تاريخية
فــي الـمـبــاراة التي قــاد خاللها
فريقه هيوستن روكتس لفوز
كبير ،أمس األول ،على مضيفه
أتالنتا هوكس .105-121
وسجل هاردن  31نقطة ضد
أتالنتا ليصبح بذلك أول العب
في التاريخ يسجل  30نقطة أو
أكـثــر ضــد جميع فــرق ال ــدوري
ً
خالل موسم واحد ،مبقيا فريقه
في الوقت ذاته في قلب الصراع
على صدارة المنطقة الغربية،
التي استعادها غولدن ستايت
ووريــرز حامل اللقب من دنفر
ناغتس بفوزه ،أمس األول ،على
مضيفه مينيسوتا تمبروولفز
.107-117

ول ــم يـنـحـصــر تــألــق ه ــاردن
بالتسجيل وحسب ،بل أضاف
ً
أيضا  10تمريرات حاسمة و8
متابعات ،ليبقى على المسار
نحو أن يصبح أول العب ينهي
ال ـمــوســم الـمـنـتـظــم عـلــى األق ــل
بمعدل  30نقطة مع  7تمريرات
حاسمة و 6متابعات وسرقتين
"ستيل" منذ أسطورة شيكاغو
بــولــز مــاي ـكــل جـ ـ ــوردان مــوســم
.1989-1988
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ث ـ ـ ـ ــاث ه ـ ـ ــزائ ـ ـ ــم ف ــي
ســت م ـبــاريــات ،بينها سقوط
ـاس ع ـل ــى أرضـ ـ ــه بـ ـف ــارق 33
قـ ـ ـ ٍ
نقطة أمــام بوسطن سلتيكس
وآخرها االثنين في ملعب سان
أنتونيو سبيرز ،كشر غولدن
ستايت وويرز عن أنيابه بفوز
سهل على مضيفه مينيسوتا
تمبروولفز  ،107-117مما سمح
ل ــه بـتـصــدر الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة
ً
مجددا أمام دنفر ناغتس.
وكـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــار ووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز فــي

هاردن نجم هيوستن خالل مواجهة هوكس
كاليفورنيا ساكرامنتو كينغز
"نجم" مباريات الثالثاء إذ فرط
بفوز في المتناول على ضيفه
ب ــروكـ ـلـ ـي ــن نـ ـت ــس حـ ـي ــن ت ـق ــدم
بفارق  28نقطة ،قبل أن يعود
ويخسر اللقاء  123-121بعدما
عجز عن إيقاف دانجيلو راسل

الذي سجل  44نقطة للضيوف
مع  12تمريرة حاسمة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــووكـ ـ ــي ،حـ ـ ــرم
الـجـمـهــور مــن مـتـعــة مـشــاهــدة
المواجهة بين نجمي ميلووكي
ب ـ ــاك ـ ــس الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــان ـي ــس
أنتيتوكونمبو ،ولوس أنجلس

ل ـي ـك ــرز ل ـي ـب ــرون ج ـي ـم ــس ،ألن
الالعبين غابا عن اللقاء الذي
حـسـمــه صــاحــب األرض -115
 101وعزز به صدارته لترتيب
المنطقة الشرقية ،وذلك بسبب
وضعهما البدني.
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تواجه بيالروسيا في الجولة األولى من تصفيات كأس أوروبا 2020
يستقبل المنتخب الهولندي
نظيره البيالروسي اليوم،
في مستهل مشواره في
التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس أوروبا .2020

أردنا تغيير
أسلوبنا
وفعلنا ذلك
باللعب
بخمسة
مدافعين

كومان

يبدأ المنتخب الهولندي رحلة العودة الــى البطوالت
الكبرى اليوم من روتــردام ،وذلــك حين يستضيف نظيره
البيالروسي في الجولة األولــى من منافسات المجموعة
الثالثة لتصفيات كأس أوروبا .2020
وبعد صدمة الغياب عن نهائيات كــأس أوروبــا 2016
فــي فــرنـســا ثــم مــونــديــال روس ـيــا  ،2018يــأمــل المنتخب
"البرتقالي" بقيادة رونالد كومان الذي خلف ديك أدفوكات
في فبراير  2018بعد الفشل في التأهل الى كأس العالم ،في
أن يعود للعب دوره بين كبار القارة العجوز.
وأظهر كومان ورجاله قدرتهم على إعــادة بالدهم الى
المستوى الذي خولها نيل وصافة مونديال جنوب إفريقيا
 2010والمركز الثالث في مونديال البرازيل بعدها بأربعة
أعــوام ،وذلك بتأهلهم الى الــدور نصف النهائي للنسخة
األولى من دوري األمم األوروبية ،من مجموعة ضمت فرنسا
بطلة العالم  2018والغريمة ألمانيا.
وشاءت المصادفات أن تكون هولندا في تصفيات كأس
أوروبــا  2020التي ستقام في  12مدينة مختلفة احتفاال
بالذكرى الستين النطالق البطولة القارية ،ضمن مجموعة
تضم ألمانيا التي تلقت ضربة قاسية أخرى تضيفها الى
خروجها من الــدور األول لمونديال روسيا وتنازلها عن
اللقب العالمي ،بهبوطها الى المستوى الثاني في دوري
األمم األوروبية.
ولعبت هولندا دورا في هبوط األلمان الــى المستوى
الـثــانــي بــالـفــوز عليهم -3ص ـفــر ذهــابــا فــي أم ـس ـتــردام ثم
بالتعادل معهم على أرضهم  ،2-2وذلك الى جانب نتيجتها
الالفتة ضد فرنسا التي فازت بالمباراة األولى أمام منتخب
"الطواحين"  1-2ثم خسرت الثانية صفر 2-في روتردام.
وستختبر هولندا قدرتها على مقارعة الكبار مجددا
منذ األحد عندما تستضيف ألمانيا في الجولة الثانية في
أمستردام المغتبطة بعودة فريقها أياكس للعب دوره بين
كبار دوري أبطال أوروبــا بتأهله أيضا الى ربع النهائي
بطريقة رائعة بعدما جرد ريال مدريد اإلسباني من اللقب
بالفوز عليه في إياب ثمن النهائي  1-4في معقله ،معوضا
خسارة الذهاب .2-1
وفي حديث أجراه مؤخرا مع الموقع الرسمي لالتحاد

الــدولــي "فيفا" ،تطرق كومان الــى انجاز أياكس وتأثيره
على المنتخب الوطني ،بالقول إن ذلــك "ساعدنا كثيرا،
الدوري الهولندي كان من التحديات التي واجهناها حين
تسلمت المهمة ألنــه ليس بنفس مستوى دوري ــات مثل
إنكلترا أو ألمانيا أو إسبانيا ،لكن المستوى الذي قدمه
أياكس وايندهوفن ،والخبرة التي حصال عليها في دوري
أبطال أوروبا ،لعبا دورا في تعرف العبيهما على االندفاع
المطلوب في أعلى المستويات".
وبدأ المنتخب الهولندي مرحلة التجديد بعد اعتزال
ركــائــز مـثــل أري ـيــن روب ــن وويـسـلــي سـنــايــدر وروبـ ــن فــان
بيرسي ،معوال على خبرة العبين مثل القائد فيرجيل فان
دايك وزميله في ليفربول اإلنكليزي جورجينيو فينالدوم،
وشبان على غرار ثالثي أياكس فرنكي دي يونغ ودوني فان
دي بيك (كالهما  21عاما) وماتياس دي ليخت ( 19عاما).
وأشار كومان الى أنه أراد إدخال تعديالت على طريقة
لعب المنتخب منذ توليه المهمة "أردن ــا تغيير أسلوب
اللعب في البداية وفعلنا ذلك باللعب بخمسة مدافعين .لكن
هذا تغير مرة أخرى بعد الصيف عندما عدنا الى اللعب
بأربعة مدافعين ...رأينا أن الالعبين كانوا أكثر ارتياحا
مع اللعب بأربعة .يضاف الى ذلك أن أياكس وايندهوفن
يلعبان بهذه الخطة ( 9العبين في التشكيلة الحالية من
الفريقين) ،وبالتالي هم معتادون عليها".
وأردف" :من المهم جدا أن يفهم الالعبون أسلوب اللعب
وأن يكونوا مرتاحين معه ،ألنه ،خارج البطوالت الكبرى،
ليس لدى مدربي المنتخبات الوطنية الكثير من الوقت
للعمل مع الالعبين في التمارين".
ويــأمــل كــومــان أن تكون بــدايــة التصفيات سلسة أمــام
ب ـيــاروس ـيــا ال ـتــي خ ـســرت م ـبــارات ـي ـهــا أمـ ــام هــول ـنــدا في
تصفيات مونديال روسيا  4-1( 2018و ،)3-1قبل مواجهة
الغريم األلماني الــذي تحدث عنه كــومــان بالقول" :يعلم
الجميع الخصومة القوية بين البلدين ،لكن هناك أيضا
الكثير من االحترام المتبادل".
واعتبر "أن الفوز على ألمانيا بالطبع يعني دائما الكثير،
وقد فعل العجائب مع الالعبين في دوري األمم األوروبية.
اآلن يـعــود األم ــر إلينا لتقديم نفس الـنــوع مــن الـعــروض

ضدهم ،والحرص على العودة الى بطولة كبرى عام ."2020
ويتأهل  20منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الى
البطولة ،أي بطل ووصـيــف كــل مــن المجموعات العشر،
بينما ستحجز المنتخبات األر بـعــة المتبقية مقاعدها
بموجب األدوار النهائية لدوري األمم.

بلجيكا تواجه روسيا
وخالفا للمنتخب الهولندي الذي يحاول ايجاد مكانه
م ـجــددا بـيــن الـكـبــار واس ـت ـعــادة ذكــريــات تتويجه بكأس
أوروبـ ــا  ،1988يــأمــل المنتخب البلجيكي فــي مــواصـلــة
مشواره التصاعدي مع جيله الذهبي الحالي والبناء على
مركزه الثالث في مونديال روسيا من خالل الحصول على
إحدى بطاقتي المجموعة الثامنة.
ويبدأ منتخب "الشياطين الحمر" الذي فرط ببطاقة
تــأهـلــه ال ــى نـصــف نـهــائــي دوري األم ــم بـخـســارتــه في
الجولة األخيرة أمام سويسرا  5-2ما سمح لألخيرة
بالحصول عليه بفارق المواجهتين المباشرتين
بينهما ،مشواره اليوم في بروكسل ضد منتخب
روسي طامح أيضا الى البناء على ما قدمه في
موندياله حين وصل الى ربع النهائي للمرة
األولــى منذ تفكك عقد االتحاد السوفياتي
ق ـبــل الـ ـخ ــروج ع ـلــى ي ــد ك ــروات ـي ــا بــركــات
الترجيح.
وتلعب في المجموعة ذاتها كازخستان
مع اسكتلندا ،وقبرص مع سان مارينو.

كرواتيا تستضيف أذربيجان
وعلى غرار بلجيكا ،تسعى
كرواتيا للبناء على ما حققته
ف ــي م ــون ــدي ــال روس ـي ــا حين
وصلت الى المباراة النهائية
ق ـبــل ال ـخ ـس ــارة أمـ ــام فــرنـســا
 ،4-2وهي تبدأ مشوار التأهل

مستويات التصفيات األوروبية وخطواتها
ستكون نهائيات كأس أوروبا  2020في
كــرة القدم فريدة من نوعها ،إذ إنها المرة
األولى التي تقام فيها المسابقة في  12مدينة
أوروبية في  12بلدا.
وفيما يأتي عرض لتفاصيل التصفيات
التي تنطلق اليوم:
وزعت المنتخبات الـ 55المنضوية تحت
لــواء االتـحــاد األوروب ــي للعبة (ويـفــا) ،على
عـشــر مـجـمــوعــات (خ ـمــس مـجـمــوعــات من
خمسة منتخبات ،وخمس أخــرى من ستة
منتخبات) .ويتأهل للنهائيات المنتخبان
ال ـل ــذان يـحـتــان الـمــركــزيــن األول ـي ــن فــي كل
مجموعة ( 20منتخبا بتأهل مباشر).
وتـ ـحـ ـس ــم الـ ـمـ ـق ــاع ــد األرب ـ ـع ـ ــة األخـ ـي ــرة
للنهائيات ،بناء على أدوار نهائية (مباراتا
دور نـصــف نـهــائــي ومـ ـب ــاراة نـهــائـيــة) في
كــل مــن المستويات األرب ـعــة ل ــدوري األمــم،
تقام في مــارس  ،2020ما يــؤدي الــى تأهل
أفضل أربعة منتخبات من كل مستوى ،الى
النهائيات القارية.
وفــي حــال كانت المنتخبات التي تبلغ
نصف النهائي فــي كــل مستوى مــن دوري
األمم ،قد ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020
مباشرة من خالل التصفيات ،يؤول مقعدها
في األدوار النهائية لــدوري األمم الى ثاني
أفضل منتخب في مجموعتها ،بشرط أال
يكون قد ضمن أيضا تأهله .وبحسب أدائها

في دوري األمم ،نالت المنتخبات تصنيفا
من  1الى .55
وفي حال كان عدد المنتخبات في األدوار
النهائية ألحــد مستويات دوري األمــم ،أقل
م ــن أرب ـع ــة ،سـيـتــم م ــلء الـمـقــاعــد الـشــاغــرة
بمنتخبات من مستويات أخرى ،ما يعني أن
منتخبا على األقل من المستوى الرابع في
دوري األمم ،والذي سيضم أدنى المنتخبات
تصنيفا ،سيضمن مقعدا في كأس أوروبا.
وتقام األدوار النهائية لدوري األمم بين
 26مارس  2020و 31منه.
وبموجب نتائج النسخة األولى من دوري

األمم التي انطلقت في خريف عام  ،2018بات
تصنيف المنتخبات على الشكل اآلتي:
 ال ـم ـس ـتــوى األول :إن ـك ـل ـت ــرا ،هــول ـنــدا،البرتغال ،سويسرا.
 المستوى الثاني :البوسنة والهرسك،الدنمارك ،السويد ،أوكرانيا.
 الـمـسـتــوى ال ـثــالــث :فـنـلـنــدا ،الـنــرويــج،اسكتلندا ،صربيا.
 المستوى الرابع :بيالروسيا ،مقدونيا،جورجيا ،كوسوفو.
وتقام التصفيات بين مــارس ونوفمبر
.2019

الى النهائيات القارية للمرة الخامسة تواليا وتعويض
خيبة هبوطها الى المستوى الثاني في دوري األمم بعد
هزيمة مذلة أمام إسبانيا (صفر )6-وأخــرى أمام إنكلترا
( ،)2-1عندما تستضيف أذربيجان في المجموعة الخامسة
التي تضم أيضا ويلز وسلوفاكيا والمجر.

وتـ ـق ــام ال ـب ـطــولــة ب ـيــن  12يــون ـيــو و12
يــولـيــو  ،2020وت ــوزع عـلــى  12مــديـنــة هي
أم ـس ـتــردام (هــول ـنــدا) ،وبــاكــو (أذرب ـي ـجــان)،
وبلباو (إسبانيا) ،وبوخارست (رومانيا)،
وبودابست (المجر) ،وكوبنهاغن (الدنمارك)،
ودب ـلــن (إي ــرل ـن ــدا) ،وغــاسـكــو (اسـكـتـلـنــدا)،
وميونيخ (ألمانيا) ،وروما (إيطاليا) وسان
بطرسبورغ (روسيا) ،إضافة الى العاصمة
اإلنكليزية لندن التي تستضيف مباريات
عــدة ،أبرزها مباراتا الــدور نصف النهائي
والمباراة النهائية.

العبو المنتخب الهولندي خالل مباراة سابقة

لوف يناقش مع هوينيس
استبعاد ثالثي البايرن
كشف أول ــي هوينيس ،رئـيــس ن ــادي بــايــرن ميونيخ
األل ـمــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أن يــواخ ـيــم ل ــوف ،ال ـمــديــر الفني
للمنتخب األلماني ،بصدد االجتماع معه لمناقشة استبعاد
ثالثة من نجوم فريق بايرن من صفوف المنتخب.
وقــال هوينيس ،فــي تصريحات نشرتها صحيفة
"ب ـي ـلــد" األل ـمــان ـيــة أم ــس" :نـسـقـنــا لــاجـتـمــاع في
وقت قريب".
ً
وكان لوف أعلن أخيرا استبعاد جيروم
بواتينغ ( 30عاما) وماتس هاميلز (30
عــامــا) وتــومــاس مــولــر ( 29عــامــا) من
قائمة المنتخب ،وذلك في إطار إعادة
ً
بناء الفريق ،اسـتـعــدادا لكأس األمــم
األوروبية (يورو .)2020
وأبلغ لوف الثالثي بقراره قبل بدء
فترة المنافسات الدولية ،وفي الوقت
ال ــذي كــان يستعد بــايــرن لمواجهة
ليفربول اإلنكليزي في دور الـ  16من
دوري أبطال أوروبا.
واعترض بايرن ،ممثال بالرئيس
التنفيذي ك ــارل -هــا يـنــز رومينيغه
وم ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرة ح ـ ـ ـسـ ـ ــن ص ـ ــال ـ ــح
حميديتش ،ال على الرؤية الرياضية
لقرار لوف بل على طريقة تطبيقها.
(د ب أ)

لوف

مولر يعتبر إبعاده عن المانشافت «مفاجأة سلبية» غياب ثالثي ويلز عن مواجهة سلوفاكيا
اعتبر العب نادي بايرن ميونيخ توماس مولر
أن قــرار المدرب يواكيم لوف إبعاده عن المنتخب
األلماني لكرة القدم كان "مفاجأة سلبية" بالنسبة
إليه.
وقال مولر في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد":
"بالتأكيد كانت مفاجأة سلبية ( )...لكن من المهم
التطلع قدما ،ليس فقط في الرياضة ،لكن في الحياة
بشكل عام".
ونـ ـش ــرت ت ـص ــري ـح ــات م ــول ــر ق ـب ــل س ــاع ــات مــن
استضافة المنتخب األلماني نظيره الصربي في
مباراة دولية ودية مساء أمس ،تحضيرا النطالق
مشواره في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس
أوروبا  ،2020بمواجهة مرتقبة ضد هولندا األحد
ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وأشــار مولر في تصريحاته لـ "سـبــورت بيلد"،
الــى أنــه سيركز فــي الـفـتــرة المقبلة على أدائ ــه مع

برونو فيرنانديز يغادر
معسكر البرتغال
غادر العب وسط سبورتنغ لشبونة ،برونو فيرنانديز ،أمس
األول ،معسكر منتخب البرتغال بسبب اإلصابة ،وبالتالي يتأكد
غيابه عن مواجهتي أوكرانيا وصربيا في التصفيات المؤهلة
لبطولة األمم األوروبية (يورو .)2020
وكشف االتـحــاد البرتغالي لكرة الـقــدم فــي بيانه ،أن الالعب
انضم للمعسكر وهو يشكو بعض اآلالم ،قبل أن يجري أشعة رنين
مغناطيسي ،ليقرر الجهاز الطبي على إثرها خروجه من المعسكر.
وكان صاحب الـ 24عاما الغائب الوحيد عن مران بطل أوروبا
داخل المدينة الرياضية بمدينة أويراس (لشبونة) ،والذي شهد
الظهور األول للقائد والنجم كريستيانو رونالدو منذ مونديال
روسيا  2018الصيف الماضي.
وبـهــذا يتقلص عــدد الالعبين المتاحين تحت ام ــرة المدرب
المخضرم فـيــرنــانــدو ســانـتــوس ل ــ 24العـبــا خــال المواجهتين
المقبلتين في مستهل مشوار التصفيات القارية.
وتقع البرتغال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب لوكسمبورغ
وليتوانيا وأوكرانيا وصربيا.

فــريـقــه بــايــرن ميونيخ بـطــل ألـمــانـيــا فــي الـمــواســم
الـسـتــة الـمــاضـيــة ،وال ــذي ع ــاد ال ــى ص ــدارة ترتيب
البوندسليغا على حـســاب بــوروسـيــا دورتـمــونــد
ب ـعــدمــا ك ــان مـتـخـلـفــا ع ـنــه ب ـف ــارق ت ـســع ن ـقــاط في
ديسمبر.
ويـتـصــدر بــايــرن الـتــرتـيــب ب ـفــارق األه ـ ــداف عن
دورتموند ،وهو حقق األحد فوزا ساحقا على ضيفه
ماينتس 6-صفر في المرحلة السادسة والعشرين.
وأك ــد الــاعــب الـبــالــغ مــن العمر  29عــامــا رغبته
فــي إح ــراز ثنائية ال ــدوري والـكــأس المحليين مع
فريقه هذا الموسم (يلتقي هايدينهايم من الدرجة
الثانية في الــدور ربــع النهائي للكأس في الثالث
من أبريل المقبل) ،بعد الخروج المخيب من الدور
ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول
اإلنكليزي (تعادل سلبي ذهابا وخسارة  1-3إيابا
في ميونيخ).

قال رايان غيغز مدرب ويلز إنه سيفتقد إيثان
أمبادو وسام فوكس وتوم لورنس في الجولة
األولــى من تصفيات بطولة أوروبــا  2020لكرة
القدم أمام سلوفاكيا يوم األحد ،لكن من المتوقع
أن يتعافى آرون رامسي العــب ويلز في الوقت
المناسب.
ولــم يـشــارك رامـســي فــي مــران ويلز الثالثاء،
بينما سيغيب أمبادو بسبب إصابة في الظهر
وفــوكــس ،بسبب إصــابــة فــي الـفـخــذ ،ولــورنــس
بسبب إصابة بالكاحل.
وقال غيغز للصحافيين "آرون يعاني كدمة
خفيفة في الفخذ ،لذا نحن نضعه تحت المراقبة،
مــن المفترض أن يـكــون الئـقــا مطلع األسـبــوع.
إصــابــات اآلخــريــن (أم ـبــادو وفــوكــس ولــورنــس)
مختلفة ،يعاني إيثان إجهادا في الظهر ،تعرض
لــورنــس لـكــدمــة فــي ال ـكــاحــل ...ويـعــانــي فوكس
بسبب إصابة بالفخذ".

ّ
ميسي يروج قميص التانغو في «كوبا أميركا»
التقط نجم وقائد المنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي ،أمس
األول ،الصور التذكارية بقميص "األلبيسيليستي" الجديد الذي
سيخوض بــه بطولة "كــوبــا أميركا" الصيف المقبل فــي البرازيل،
بعد عودته لصفوف المنتخب منذ مونديال روسيا  2018الصيف
الماضي.
ً
وظهر "ليو" في الصورة وهو مرتديا قميص األرجنتين الجديد
ويـنـظــر إل ــى الـكــامـيــرا ،بينما يشير بـيــده اليمنى لـشـعــار االتـحــاد
األرجنتيني لـكــرة الـقــدم ،وهــي الـصــور الـتــي انتشرت عبر وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة بالمنتخب الالتيني.
وش ــارك العديد مــن العـبــي المنتخب الالتيني الـمــوجــوديــن في
ً
المعسكر بالعاصمة اإلسبانية مدريد استعدادا لمواجهتي فنزويال
والمغرب الوديتين في الفيديو الترويجي لشركة (أديداس) األلمانية
للمالبس الرياضية والراعية للمنتخب األرجنتيني.
وظهر في المقطع الترويجي العبون مثل باولو ديباال (يوفنتوس
اإليطالي) ،ورودريو دي باول (أودينيزي اإليطالي) ،وأنخيل كوريا
(أتلتيكو مدريد اإلسباني) ،وخيرمان بيتزيال (فيورنتينا اإليطالي)،
وجيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس اإلسباني).
وحــافــظ التصميم الـجــديــد عـلــى الـشـكــل الـتــاريـخــي والتقليدي
لقميص "راقصو التانغو" من خالل خطين طوليين باللون األزرق
السماوي ،مع خلفية بيضاء ،بينما كان لون السروال األزرق الداكن.

ميسي

غيغز

مباريات اليوم
6:00

كازاخستان  -اسكتلندا

beINSPORTS HD3

8:00

قبرص – سان مارينو

beINSPORTS HD3

10:45

كرواتيا  -اذربيجان

beINSPORTS HD4

10:45

سلوفاكيا  -المجر

beINSPORTS HD7

10:45

ايرلندا الشمالية  -استونيا

beINSPORTS HD12

10:45

هولندا – روسيا البيضاء

beINSPORTS HD3

10:45

بلجيكا  -روسيا

beINSPORTS HD1

10:45

النمسا  -بولندا

beINSPORTS HD5

10:45

مقدونيا  -التفيا

beINSPORTS HD6

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / ٤٠٧١اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢١ﻣﺎرس ٢٠١٩م  ١٤ /رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ

www●aljarida●com

آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﺮف...
وﺿﺤﻮا ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﺸﺮف!

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪﻫﺎ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ً
اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف ،واﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ أﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
ً
ً
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﺤــﺖ أﻧ ــﺎﺳ ــﺎ آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮﻗ ــﺎ ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ،وﺧﻀﻌﺖ ﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻜﻞ
درﺟــﺎﺗـﻬــﺎ ،إﻟــﻰ أن وﺻــﻞ اﻷﻣ ــﺮ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ روح
وأﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ اﻟﺮأي ،واﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺠﺮﻳﺪه ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺺ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ً
اﻷﻣ ــﺮ أﺻـﺒــﺢ ﺧـﻄـﻴــﺮا وﻳـﺨــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺎدة  44ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻳﻨﺰع ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ روﺣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﻳﺨﻔﺾ ﺟﺮﻋﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧــﺮى ﻋﺒﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻹﺻ ــﺪار اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺮوء ة واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ.
ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺮف ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻣــﺔ ،وﻫﻢ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء
ً
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺄن ﻳﻘﺮوا ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﺿﺤﺎ
ً
وﻣ ـﻔ ـﺼ ــﻼ ﻟ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺔ اﻷﻓ ـ ـﻌـ ــﺎل واﻟـ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻟـﻤـﺨـﻠــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺸــﺮف ،ﻓــﻼ ﻳـﺠــﻮز أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻷﻣ ــﺮ ﻫـﻜــﺬا ،ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺸ ـﻄ ـﺒــﻮن ﻣــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮﻫــﻢ
ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺮه
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف اﻟﻐﺎﻣﺾ
واﻟﻤﻠﺘﺒﺲ أﺻﺒﺢ ﻳﻬﺪد رزق ا ﻟـﻨــﺎس وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
ً
وﺳﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ إذا أرادت أن ﺗﺘﻌﺴﻒ وﺗﻜﻤﻢ
اﻷﻓ ــﻮاه وﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺨﺺ أﺧﻄﺎء ﻫﺎ وﻳﻌﺎرض
ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ،أو ﺗـﺠــﺎوزﻫــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﺪم ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،وﺻﺪﻫﺎ ﻋﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺠﺎدة.
ﻟــﺬا ﻓــﺈن أوﻟــﻰ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ،اﻟــﺬي ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎرس ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ودﺳ ـﺘــﻮرﻫــﻢ ودﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﺘـﻬــﻢ ،ﻫــﻮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻋﺎﺟﻞ
وﺳﺮﻳﻊ ﻳﺼﻒ وﻳﺤﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف
دون ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺗﺴﻮﻳﻒ.

ﻟﻴﺴﺖ "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ" اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﻧﺸﺎﻫﺪ وﺟﻬﻬﺎ .ﻫﻨﺎك
ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ـﺤــﺎت وﺷ ـ ـﻌـ ــﺎرات أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻛ ـ ـ "دوﻟـ ــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت" ،وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻨـﻘـﻄــﻊ" :ﻧ ـﺤــﻦ ﻧـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ" ،و"اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت"،
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
ﻓـﻠـﻤــﺎذا ﻧﻐﻀﺐ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ووﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،وﻻ ﻧ ـﻐ ـﻀــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ــﺎل
اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ؟ ﻟﻤﺎذا اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات؟

ﻣﺮاﻫﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻴﻐﺎن
ﻣ ــﻊ دﺧ ـ ــﻮل ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎن ﻣـﻴــﺮﻛــﻞ
زوﺟﺔ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻫﺎري
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻤﻞ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺪأت
اﻟـﻤــﺮاﻫـﻨــﺎت واﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل
ﺟﻨﺲ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ووزﻧﻪ
وﻣﻮﻋﺪ اﻟﻮﻻدة وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ أﻗــﻮى اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ .وﺗﺼﺪر اﺳﻢ أرﺛﺮ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻟـﻴــﺎم ﻫﻴﻞ
ﻟـﻠـﻤــﺮاﻫـﻨــﺎت إذا ﻛ ــﺎن اﻟــﺮﺿـﻴــﻊ
ﺻﺒﻴﺎ أﻣ ــﺎ إن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓـﺘــﺎة ﻓــﺈن
ﻛـﺜـﻴــﺮﻳــﻦ ﻳـﺘــﻮﻗـﻌــﻮن أن ﻳﺨﺘﺎر

وﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ وﺑﻨﺎﺗﻪ،
ﻗـ ــﺪ ﺧ ـ ــﺮج ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮات اﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺔ ﻗـﺒــﻞ
ﻧـﺤــﻮ ﺛـﻤــﺎﻧــﻲ ﺳ ـﻨــﻮات ﺿــﺪ اﻟـﻔـﺴــﺎد واﻟـ ّـﺮﺷــﺎ
واﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮف واﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ،وإذا
ﺑﺎﻟﺤﺎل ﺗﻨﻘﻠﺐ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻐﺎﺿﺐ اﻟﺬي ﺧﺮج
ّ
ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة اﺣـﺘـﺠــﺎج ﻫــﻮ اﻟـﻤـﺨــﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف
واﻷﻣﺎﻧﺔ ،وإذا ﻣﻦ ﺧﺮج اﻟﻨﺎس ﺿﺪﻫﻢ ﺑﺎﻗﻮن
ﻳﺤﺪدون ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺪود اﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ! ﻓﻴﺎ
ﻗﻠﺐ ﻻ ﺗﺤﺰن.
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻴﻪ،
وأرى أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻷﺟ ــﺪى أن ﻧﺠﻤﻊ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ

ﻛـﻠـﻬــﺎ واﻟ ـﻨ ـﻜ ـﺒــﺎت ﻛـﻠـﻬــﺎ وأﺳـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ،
ّ
وﻧـﻀـﻌـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻠــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ،ﻟﻨﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ً
ّ
ﺟﻤﻴﻌﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء اﻟﻤﻘﺴﻂ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ إﻻ اﻟﺒﻜﺎء واﻟﺘﺤﻠﻄﻢ،
ً
ً
ً
إذا ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺤﺪد ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻨﺒﻜﻲ ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻨﺎ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻧﻠﻄﻢ وﻧﺸﻖ
اﻟﺠﻴﻮب ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻀﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ.

أرض ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺤﺮق ﺗﺮاﻣﺐ وﻫﺘﻠﺮ وﺳﺘﺎﻟﻴﻦ

دوق ودوﻗ ـ ـ ــﺔ ﺳ ــﺎﺳ ـﻜ ــﺲ اﺳ ــﻢ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮة اﻟــﺮاﺣ ـﻠــﺔ دﻳــﺎﻧــﺎ واﻟ ــﺪة
ﻫﺎري.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل روﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت آداﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ وﻟـﻴــﺎم ﻫﻴﻞ:
"اﺳ ـ ــﻢ دﻳ ــﺎﻧ ــﺎ ﻣ ــﺮﺷ ــﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮة إﻟ ـ ـ ــﻰ واﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ .ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣـ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺂت ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻫ ـﻨــﺎك
ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻵوﻧـ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻻﺳﻢ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮة
إﻟــﻰ واﺣــﺪ أﻳﻀﺎ ،ﻷن اﻟﻨﺎس
ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ".

أﺿ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻻس ﻓــﺎﻳــﺎس
ﺳﻤﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﺻﺒﺎح
أﻣــﺲ ﺑــﺎﻷﻟـﻌــﺎب اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ ،وﻧﻴﺮان
د ﻣ ــﻰ و ﺗـﻤــﺎ ﺛـﻴــﻞ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻟﻨﺴﺎء
ﺟﻤﻴﻼت ،وﺗﻨﺎﻧﻴﻦ ﺧﺮاﻓﻴﺔ ،ودﻣﻰ
ﻛــﺎرﻳ ـﻜــﺎﺗ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ ﻣﺜﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻨﺎزي أدوﻟﻒ ﻫﺘﻠﺮ.
ُ
وﺗ ـﻌــﺮض ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
ﻣـ ـﺌ ــﺎت اﻟـ ــﺪﻣـ ــﻰ واﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺛـ ـﻴ ــﻞ ﻓــﻲ
ﺷ ـ ـ ــﻮارع اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ

ُ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺛــﻢ ﺗـﺤــﺮق ﻓﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪ ﻋـﻤــﺮه
ﻗـ ــﺮون ﺗـﻜــﺮﻳـﻤــﺎ ﻟـﻠـﻘــﺪﻳــﺲ ﺳــﺎﻧــﺖ
ﺟﻮزﻳﻒ.
وﻳ ـ ـﺼـ ــﻮت رواد اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر ﺗ ـﻤ ــﺎﺛ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺪف إﻧـ ـﻘ ــﺎذﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺣ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻳ ـﻘ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎم
ﻟﺤﺮق اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ﺟﺬورا
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻘــﻮس اﻟــﻮﺛ ـﻨ ـﻴــﺔ اﺣـﺘـﻔــﺎﻻ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.

»ﺳﻮاﺑﻖ« ﺳﺮق ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
دورﻳﺎت ﻣﺮور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺿﺒﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺴﻮر
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ً
ﻓـ ــﻲ واﻗ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻏ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻧـ ــﻮﻋـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ وﻻ
ﺗﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﺮاﻓــﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻣﻦ
أرﺑـ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺴ ــﻮاﺑ ــﻖ ،ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ــﺲ ،ﻣﻦ
ﺳــﺮﻗــﺔ ﺳـﻴــﺎرة إﺳـﻌــﺎف ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ ،وﺗـﺠــﻮل ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺔ
اﻟـﺘــﺰﻟــﺞ وﻳ ـﻠــﻮذ ﺑــﺎﻟ ـﻔــﺮار ،إﻻ أن رﺟــﺎل
ﻣــﺮور ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﺿﺒﻄﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،وﺗﺒﻴﻦ
أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺪرات.
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ رواﻫ ـ ـ ــﺎ
ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻣ ـﺼــﺪر أﻣ ـﻨ ــﻲ ،أن ﻏــﺮﻓــﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ
ً
ﻣﻦ إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺄن ﻣﺠﻬﻮﻻ
ﺳ ــﺮق ﺳ ـﻴــﺎرة إﺳ ـﻌــﺎف ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،وﻻذ ﺑﺎﻟﻔﺮار إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺴﻴﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻟﺒﻼغ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر إن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻋ ـ ّـﻤـ ـﻤ ــﺖ رﻗـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورﻳـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮورﻳـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ،وأﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة
ً
ﺷ ـﺨــﺺ ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن رﺟ ــﺎل
دورﻳـ ـ ــﺎت ﻣـ ــﺮور ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي
اﻷول ﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح اﻟـ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺮ ،رﺻ ـ ـ ــﺪوا اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة
اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ،ﻓـﺘـﻌــﺎﻣـﻠــﻮا ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ ،ﻋﻦ
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ﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب ﻋﺒﺎس اﻟﺨﻀﺎري ﻟﻮزﻳﺮ اﻷوﻗــﺎف ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﻠﻴﺐ ،ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ واﻗــﻊ أن اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻓﻲ ﺟﻴﺒﻬﺎ ،ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ
أﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮآن ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ وﻣﺒﻜﻴﺔ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ
ﻳﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ،إﻻ أن اﻟﺘﻬﺮﻳﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎزال ﻳﻌﻴﺪ
وﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﻗﺒﻠﻪ وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن
أﻋﺎدوا ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ذاﺗﻬﺎ ،واﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ وﻫﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي أﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ
"اﻟـﻨـﻴــﺮان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ" ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻓﻬﻨﺎك
وزﻳﺮ )أو رﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ( ﻳﻬﻤﻪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺨﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ،ﻟﻤﺎذا وﻣﺎ
اﻟﺴﺒﺐ؟ وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب
)اﻟﺮوﺿﺎن( واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮض ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وأﻣﺎم
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ وﻫﻞ ﻛﺎن ﺳﻤﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺪري ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأس إدارﺗﻬﺎ،
وﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺮث ﻟﻬﺎ ،أم ﻻ ﻳﺪري ﺑﻬﺎ؟
ً
اﻟ ـ ــﻮزارة ﻻ ﺗـﻤـﺜــﻞ أﺣ ــﺰاﺑ ــﺎ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن ،ﻓ ـﻬــﺬه ﻣﻦ
ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ "اﻷﺻﻴﻠﺔ" ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪرﺳﺔ "اﻟﺸﻴﻮخ أﺑﺨﺺ"
ً
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أم ﻻ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﻔﺮة اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ،وإﻧﻤﺎ
ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
)اﻟﻤﻐﻴﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤــﺎل( ،وﻻ ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣــﻮر ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻦ
ً
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،أو ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﺎذا ﻳﻘﻮل ﺳﻤﻮه ﻓﻲ ﺧﺒﻴﺼﺔ
ﻣﺠﻠﺲ وزراﺋﻪ؟ وﻣﺎذا ﺳﻴﻔﻌﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟
ً
ﻣــﺎ ﺣــﺪث أﻣــﺲ اﻷول ،وﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻗـﺒــﻞ ﻋـﺸــﺮﻳــﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﻄﺮح
أﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر وزراء اﻟﺪوﻟﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎﺋﻬﻢ وﺣﺮق ﺑﺨﻮر ﻣﺒﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟
وﻫ ــﻞ ﻫ ــﺬا ﻫــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ
واﻟﺮاﺳﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮد
وﻳﺤﻘﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم  ،2035واﻟﺬي ﺳﻴﻐﺮق ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﻋﺪاد
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻴﻮم ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻰ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع؟ وﻛﻴﻒ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪي
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣـﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﻌــﺎم ﻋـﺒــﺮ أﻗﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ "ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ"؟ وﻣــﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ
ً
ﻫ ــﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏ ــﺪا ﻓــﻲ ﺣــﻮارﻫــﺎ ﻣــﻊ ﺣ ــﺮس اﻟ ـﻌــﺎدات
واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك وزﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ؟! ﻫﺬه أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺴﻤﻮك ،ﻟﻴﺘﻚ ﺗﻄﻤﺌﻨﻨﺎ.

وﻓﻴﺎت
ﻟﻴﻠﻰ ﻏﻠﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪوم

 69ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،6اﻟﺸﺎرع اﻷول ،ج ،23م ،14ت66275858 :

ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺰي

 69ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺸــﺎﻣـﻴــﺔ ،ق ،10ش ،19م) ،2دﻳ ــﻮان
اﻟﺨﺒﻴﺰي( ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق ،3ش ،6م ،10ت97944419 :

ﺑﻨﺪر ﻣﻬﺎل ﺟﺪﻳﻊ اﻟﻤﻄﻴﺮي

 80ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،3ش ،13م ،45اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،4ش ،107م ،9ت99881444 ،50039999 :

ﺣﻤﺪ دوﺣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻮﺷﺰ

 68ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻨﺴﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ق ،4اﻟﺸﺎرع اﻷول،
م ،194اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﺮدوس ،ق ،1ش ،1ج ،10م ،30ت94011130 :

ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ

 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة ،اﻟﺴﻼم ،ق ،7ش ،709م،26
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،1ش ،5م ،20ت51512717 :

داﻧﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ أرﻣﻠﺔ أﺳﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻷﺷﻜﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻴﺪان ﺣﻮﻟﻲ ،اﻟﻌﺰاء
ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،8ﺷــﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ،
ج ،84م ،337ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ آل اﻟﺮﺳﻮل ،ت55222884 ،66090662 :

ﻃﺮﻳﻖ إﻏﻼق اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣـ ـ ــﻊ إدارة ا ﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮور ﻳ ـ ــﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺴﺎرق اﻧﺤﺮف ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة
وﺳﺎر ﺑﻬﺎ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه.
وذﻛ ــﺮ أن رﺟ ــﺎل اﻟــﺪورﻳــﺎت ﻃ ــﺎردوه
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻮري ،ﻣ ـﻤ ــﺎ دﻓـ ـﻌ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ــﺮك
ﺳ ـﻴ ــﺎرة اﻹﺳ ـﻌ ــﺎف ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ ﺻــﺎﻟــﺔ
ً
اﻟـ ـﺘ ــﺰﻟ ــﺞ ،وﻻذ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺮار ﺟـ ــﺮﻳـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪام ﻓ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ـ ــﺎرع اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮر ،إﻻ أن
رﺟــﺎل اﻟﻤﺮور اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﻣﻄﺎردﺗﻪ،
ً
ﺟــﺮﻳــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﺪام ،ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﺿﺒﻄﻪ وإﻳﻘﺎﻓﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة،
وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻤﻮه إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎص.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت واﻹﻋ ـ ـ ــﻼم اﻷﻣـ ـﻨ ــﻲ ﺑ ـ ــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ،إن ﺟﻬﻮد
وﻳﻘﻈﺔ رﺟﺎل دورﻳﺎت ﻣﺮور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ
واﻗ ـﻌــﺔ ﺳــﺮﻗــﺔ ﺳ ـﻴــﺎرة إﺳ ـﻌــﺎف ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻦ أرﺑﺎب
اﻟ ـﺴــﻮاﺑــﻖ ﻓــﻲ ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات ،إذ
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﻮا ﻣـ ــﻦ ﺿ ـﺒ ـﻄ ــﻪ وإﺣ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻪ إﻟ ــﻰ
ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ.
وأﻛﺪت اﻹدارة أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺼﺪى ﺑﻜﻞ ﺣﺰم وﺷﺪة ﻷي ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻀﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ وأﻣﺎن
اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ واﻻﻋ ـﺘ ــﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﺴﻤﻮك

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻋﻮاض اﻟﻤﻄﻴﺮي

 41ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳـﺸـﻴــﻊ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑـﻌــﺪ ﺻ ــﻼة اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ ،اﻟ ـﻌ ــﺰاء ﺑﻤﻘﺒﺮة
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ت97642255 ،55553588 :
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ زوﺟﺔ ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻴﻮف
 61ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،3ش ،1م ،69اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،1ش ،20م ،53ت99305707 :

ﻋﻠﻲ ﻫﻼل ﻋﺒﺪاﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪوﺧﻲ

 68ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮة ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ،
ق ،10ش ،101اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺤﻤﺮ ،ق ،8ج ،84م ،29اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﻂ.

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:32

اﻟﻌﻈﻤﻰ 28

اﻟﺸﺮوق

05:51

اﻟﺼﻐﺮى 14

اﻟﻈﻬﺮ

11:55

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  12:40ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻌﺼﺮ

03:23

اﻟﻤﻐﺮب

06:00

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  06:31ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:17

 06:35ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

