اﻻﺛﻨﻴﻦ

www.aljarida.com

 ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩م
 ١٠ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ٤٠٩٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
 ٢٨ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺒﺪون«

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﻣﻮاد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت واﺳﻌﺔ
• اﻟﻔﻀﻞ :إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺴﺄﺳﺘﺠﻮﺑﻬﺎ • ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ :ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
ُ
• اﻟﺪﻣﺨﻲ :ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أﺛﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ــﺪدي
ً
ً
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )اﻟ ـﺒ ــﺪون( ﻟﻐﻄﺎ واﺳ ـﻌــﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ إن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ

sms
إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﻻ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم أو ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ؟ وﻣﻦ
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ؟!

أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺟﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
ﻏــﺎﻣ ـﻀــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﻮاده ،ﻣـﻤــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳــﺮﺗــﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ،اﻟﺘﺰاﻣﺎت
واﺳﻌﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ أﻣ ـ ــﺲ ،ﻫــﺪد
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻔـﻀــﻞ ﺑــﺎﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إذا واﻓ ـ ـﻘـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﺑـﺼـﻴـﻐـﺘــﻪ
ً
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﻀـﻴــﻊ ﺣـﻘــﻮق
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺒﺪون
ً
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻛﺎرﺛﻴﺔ،
ً
ً
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ "ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﻒ ﻟﻪ ﺳــﺪا ﻣﻨﻴﻌﺎ" ،أﻣﺎ
"ﻣﻦ ﻫﺪد ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻪ :اﺳﺘﺠﻮب ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﻐﺪ".
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َ
اﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺘﻲ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
و»ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر«

»اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﺗﻌﻴﺪ اﻹﺟﺎزة
ً
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ،
ﻏ ــﺎدر رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻ ــﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ً
ﻣﺴﺘﺎء ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ أﻓ ــﺎدت ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ،
ً
ﻗﺎﻟﺖ إﻧــﻪ ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﻘــﺮرا ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت
َ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت 02

أﻋﺎدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻹﺟــﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
ً
إﻟﻰ  30ﻳﻮﻣﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ُ
 35ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أ ِﻗ ّﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺲ،
أﻛﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ ،أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
أﻗﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ 02

اﻟﺴﻮدان :دﻋﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻳﺠﺐ إﺑﻌﺎد اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ »اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري« ﻟـ »اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي«

 ١٠٧.٧ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﻤﻮ ٪١٥.١
١١

 ١٤.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﺑﻨﻤﻮ ٪١٦
١٢

ً
ردا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح أﻗﺮﺗﻪ »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ«
ﻣــﻊ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ ﻣ ـﺤــﺎﻣــﺎة ﻋﻠﻰ
● ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

واﻓـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺖ ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ،ﻳـﻘـﻀــﻲ ﺑ ــﺄن ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻛــﻞ ﺳـﻔــﺎرة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج،

اﻷﻗــﻞ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر
اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﺸﺮوع
ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻔﻈﺖ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻣﻦ
ﺷـ ـ ــﺄن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻪ إﻗـ ـﺤ ــﺎم 02

ﺣـﻈــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ودﻋﻢ ﺳﻌﻮدي
 إﻣﺎراﺗﻲ -ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﺮﺑﺖ وزارةاﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋــﻦ أﻣﻠﻬﺎ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ دﻋﻤﻪ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ
إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
»ﺣﺰﻣﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮرت
ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻤﺢ واﻷدوﻳﺔ ،ﻋﻘﺪ 02

05
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رؤﺳﺎء
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎد

١٣
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
 ٢١اﻟﺠﺎري واﻟﺤﻤﻴﻀﻲ
ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٦
»إﻧﺠﺎز« اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺮواد
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ ١٣

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ّ
اﻷﻣﻴﺮ :اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺰاز وﻳﺠﺴﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻟﻘﺐ راﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ورﺋﻴﺲ »اﻟﻔﻴﻔﺎ«
ً
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻠﺨﺼﺎل
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺤﻤﻴﺪة
ﻟﺴﻤﻮه

ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ

ﻧﻌﺘﺰ ﺑﺴﻤﻮه
ً
راﻋﻴﺎ ﻟﻨﻬﻀﺔ
ً
اﻟﻮﻃﻦ وﻗﺎﺋﺪا
ً
ﺣﻜﻴﻤﺎ
ﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻌﻄﺎء

ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ

ﻓﺨﻮرون
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ داﻋﻢ
اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح

ﻟﻘﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻣﺘﻔﺮد ﻓﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ودﻋﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ

ﺗـﻠـﻘــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﺗـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺎر
اﻟﺸﻴﻮخ وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺢ »اﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ« ﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮه ﻟ ـﻘ ــﺐ »راﺋ ـ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﻮي« ،ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا
ﻟــﺪوره ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وإﺣ ـﻴ ــﺎء اﻟـﺴــﻼم
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.
وﺑﻌﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺳـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ،
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ،أﻋ ــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ وﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗــﺎدة وﻗــﻮات ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻟـﺴـﻤــﻮه ﻧــﺎﺑــﻊ ﻣﻦ
اﻟـﺨـﺼــﺎل اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ واﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﻲ
اﻟﺤﻤﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮه،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه وﻓﺨﺮه ﺑﺎﻟﺪور
اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرز واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ واﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء
اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ دوﻟﻴﺎ واﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺳﻤﻮه ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻠـﻘــﻰ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ،
رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـﻬـﻨـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ أﺧ ـﻴــﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣـﻤــﺪ ،أﻋــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ وﺗﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎدة
وﺿﺒﺎﻃﺎ وﺿﺒﺎط ﺻﻒ وأﻓﺮادا،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮه ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ إﻧ ـﻤ ــﺎ ﻫﻮ
ﺗـﺘــﻮﻳــﺞ ﻟ ــﺪور ﺳـﻤــﻮه اﻟﻤﺸﻬﻮد
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ دﻋ ـﻤ ــﻪ اﻟــﻼﻣ ـﺤــﺪود
ﻟﻠﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،واﻟﺬي
ﻳﻌﻜﺲ اﻟ ــﺪور اﻟــﺮﻳــﺎدي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮه اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ،وﻣﺎ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮة ﺳﻤﻮه اﻟﺪؤوﺑﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ وﻧﻬﺠﻪ
اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﻣﺪ
ﻳــﺪ اﻟـﻌــﻮن ﻟــﻸﺷـﻘــﺎء واﻷﺻــﺪﻗــﺎء
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟـﻔـﺨــﺮ
واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺴﻤﻮه راﻋﻴﺎ ﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟــﻮﻃــﻦ وﻗــﺎﺋــﺪا ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻌﻄﺎء ،داﻋﻴﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮه وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ
ّ
واﻷﻣ ــﺎن ،وﻳـﻤــﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺧ ــﺎء واﻻزدﻫ ـ ـ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮه اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺑﻤﺆازرة
أﺧﻴﻪ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ.
وﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺚ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ،
ﺑ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـﻜــﺮ ﺟ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟﺴﻤﻮ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،واﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷ ﺣـﻤــﺪ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه

ﻫﻨﺄ ﻋﺒﺎس ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑـﻴــﺎن ،ﺻﺒﺎح
أﻣـ ــﺲ ،رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒــﻼد ﺣـﻴــﺚ ﻧـﻘــﻞ ﺗﺤﻴﺎت
وﺗﻘﺪﻳﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟ ـﺒ ــﺎﺟ ــﻲ ﻗ ــﺎﻳ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﺴــﻲ وﺗـﻤـﻨـﻴــﺎﺗــﻪ
ﻟـ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوام اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه وﺷ ـﻜ ــﺮه ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻋﺒﺮا ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﺻﺎدق اﻟﺪﻋﻮات ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻤﻮه
أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻣﺤﻞ
اﻻﻋﺘﺰاز إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺎﻗﺎ
ﻟﺘﺒﻨﻲ ودﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إ ﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ودﻋـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻬ ــﻼ ﺳ ـﻤ ــﻮه
اﻟــﻰ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋــﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﻮﻓﻖ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ وﺧﺪﻣﺔ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ورﻓ ــﻊ راﻳـﺘــﻪ ﻓﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻞ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻫ ـ ـﻨـ ــﺄ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ

ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﻮﻧﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ وزﻳــﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ،
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ً
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺣﺮص اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل آﺧ ـ ــﺮ ،ﺗ ـ ــﺮأس اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،أﻣﺲ،
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ .وأﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﺳﺘﻌﺮض اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن...
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن "ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺪون ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮداء ﻓﻲ اﻟﺜﻮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
اﻟﻨﺎﺻﻊ اﻟﺒﻴﺎض" ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ "إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ".
وﺗـﻠــﺰم اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﺒﺪون ﻟﺪى
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧــﻼل ﺳﺘﺔ أﺷـﻬــﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺧــﻼل ﻧﻔﺲ
ً
اﻟﻤﺪة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ إﺣﺼﺎء أو أوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ
وﺟﻮدﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ
"ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ أي دوﻟﺔ وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﻮاﻃﻨﺘﻪ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ".
وﻳﻨﺸﺄ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻬﺎز ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
"اﻟﺒﺪون" إﻟﻰ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻢ
ً
ً
أو اﻟﺠﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ أﻏﻠﺒﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﻨﺴﺒﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ  ،و ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ اﻷﻣــﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻻﺧـﺘــﻼف ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و"اﻟﺒﺪون".
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﺷ ــﺎرت اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﻨــﺢ "ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺤــﺪدي
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ" ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣــﺪة ﺧﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺟﺎء ت
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺣﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ،
ﻣﻦ دون أن ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق

واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـ ــﺪوام
اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر.
ﻫ ـ ــﺬا وﻗ ـ ــﺪ ﺣ ـﻤ ـﻠــﻪ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺗـﺤـﻴــﺎﺗــﻪ
وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻷﺧ ـﻴ ــﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴـﺒـﺴــﻲ
وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟﺸﻌﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر

ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـﻤــﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮه
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪور ﺳﻤﻮه ﻓﻲ
دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
واﻋﺘﺰازه وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ وزارة
اﻟــﺪﻓــﺎع ﻣــﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺪوره
ﺣ ـﺠــﻢ وﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﻘـﻴــﺎدة
ﺳﻤﻮه.
وأﺿــﺎف أن ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺪاﻋ ــﻢ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات
اﻹﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ »واﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻣ ـﻨــﺢ
ﺑـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮده ودﻋ ـ ـﻤـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻔﺨﺮ
واﻻﻋﺘﺰاز«.
ودﻋﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﺴﻤﻮه
ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ وﻃ ـﻨ ـﻨــﺎ اﻟـﻐــﺎﻟــﻲ
ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ واﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺎن واﻟـ ـﻌ ــﺰة

ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﻤـﻄــﺎوﻋــﺔ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم )ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ( ﺟـﻴــﺎﻧــﻲ
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ورﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم اﻟـﺸـﻴــﺦ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻴــﻮﺳــﻒ،
وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد .ﺣﻀﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت وزﻳ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاح.

واﻟ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻇـ ـ ــﻞ ﻗـ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻪ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.

ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق
وﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ ﻳـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺖ م .أ ﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔــﻮﺣــﻲ ،إن ﺗ ـﺘــﻮﻳــﺞ اﻻﻣ ـﻴــﺮ
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﺴـﺘـﺤــﻖ
وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ وﻟـﻠـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻘﺐ اﻷﻣﻤﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮق »ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ«
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﺴﻤﻮه ﻟــﻢ ﻳﺘﺄت
ﻣــﻦ ﻓ ــﺮاغ وإﻧ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ
وﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق.
وأﻛـ ـ ــﺪ أن ﻛ ــﻞ ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺸـﻌــﺮ
ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ إزاء ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﺔ واﻧﻤﺎ
ﺟــﺎء ﻟﻴﻜﻮن ﺣﺼﺎدا ﻟــﺰرع ﻏﺮس
وﻻﻳــﺰال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻪ
ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻢ
واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺷـﻌــﺎر
»أﻧﺴﻨﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ« ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻪ
ﺑﺄن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻘﺘﺮن
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذات
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ.

أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻌﺪ :ﻗﺒﻮل ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﺑـ »اﻟﻔﺘﻮى«
ﻓﻲ ﺧﺒﺮ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﻣﺲ
اﻟـﻤـﻌـﻨــﻮن »رﺳ ــﻮب ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻓـ ــﻲ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮى«،
ورد ﺧـ ـﻄ ــﺄ ﻣ ـﻄ ـﺒ ـﻌ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻟـﺴــﺎن رﺋـﻴــﺲ إدارة اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺻﻼح
اﻟﻤﺴﻌﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺤــﺎﺻ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳـ َـﺮي
ً
اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز وﺟ ـﻴــﺪ ﺟـ ــﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ »اﻟﻔﺘﻮى« ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺎم
ب ،واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﺤــﺎﺻـﻠـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ »اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز«
وأﻏ ـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ـﺤ ــﺎﺻ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ً
»ﺟ ـﻴ ــﺪ ﺟـ ـ ـ ــﺪا« ...ﻟ ــﺬا اﻗـﺘـﻀــﻰ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.

ﺑﻴﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت ﻫــﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟــﻰ ﺣﻖ "اﻟـﺒــﺪون" ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر
ﺑـﻐــﺮض اﻟـﺴـﻜــﻦ ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗـﻔــﺮض اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر
ً
اﻟﺴﻜﻨﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻏﻤﻮﺿﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاءات ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺛﺒﻮت وﺟﻮد ﺗﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻤﺎء
إﻟﻰ أي دوﻟﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ.

َ
اﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺘﻲ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« و»ﺣﺎدﺛﺔ...

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺮرﻫﺎ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ رﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻷن اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر
أرﺑ ـﻌــﺔ ﻧ ــﻮاب ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،ﻟــﺬا ﺧــﺮج ﻣـﺴـﺘـ ً
ـﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺣـﻀــﻮر ﺑﻘﻴﺔ
اﻷﻋﻀﺎء ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻳﺪرس ﺗﻘﺪﻳﻢ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻏﻴﺎب اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﻠﺠﺎن.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻴﺎء آﺧﺮ ﺑﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ
ً
اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ أﻏﻠﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺮص ﻣﺆﺧﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق.
وأﺷ ــﺎرت اﻟـﻤـﺼــﺎدر إﻟــﻰ أن دﻓــﺎع ﻫــﺬا اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﻋﻀﻮ آﺧــﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻷﺧﻴﺮة
ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى.

ﺻﻼح اﻟﻤﺴﻌﺪ

ً
ﺳﻤﻮه ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ(
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أﺧ ـﻴــﻪ
رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ دوﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟـ ـﻔـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﻮد ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎس،
أﻋـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻋـ ـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﻣ ـﺘـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ
ﻷﻋ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ واﻟـ ـﺴ ــﺪاد
ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺧ ـﻴ ــﺮ وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ

وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻮﺣـ ــﻲ أﻧـ ــﻪ
ﺗـﻜــﺮ ﻳــﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟـﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن
ﻧﻔﺨﺮ وﻧـﻔــﺎﺧــﺮ ﺑــﻪ وﻣــﺎﻳــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﻔﺮد ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ودﻋﻢ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

دور ﻋﻈﻴﻢ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،رﻓ ــﻊ ﺳـﻔـﻴــﺮ دوﻟ ــﺔ
ﻓ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﻦ راﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻃ ـ ـﻬ ـ ـﺒـ ــﻮب،
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ أﺳـ ـﻤ ــﻰ آﻳـ ـ ــﺎت اﻟـﺘـﻬـﻨـﺌــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻳ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ــﺬي
ّ
ﺗﺸﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻟﺴﻤﻮه اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻫﻮ ﻟﻘﺐ
ً
راﺋ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮي ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮا
ً
واﻋ ـﺘــﺮاﻓــﺎ ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟــﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﻮه ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺣﻴﺎء
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎل ﻃﻬﺒﻮب ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
إن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ واﻟ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺤﻆ
ﺑﻪ أي زﻋﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﻮ ﻣﺤﻞ ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰار
ﻟ ـﻨــﺎ ﻛـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻧـﻨــﺎ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ
ﺣـﻘــﻮﻗــﻪ وﺗـﻄـﻠـﻌــﺎﺗــﻪ اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮدة ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ،راﺟﻴﺎ ﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤــﻮ وﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

أﻛ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮب اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺮف ﻣﺎ
ﻳ ـﻘــﻮم ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ ﺗـﺠــﺎه
دﻋ ـ ــﻢ واﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎد ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج
اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة ﻋـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت وﻫ ــﻮ اﻟ ـﺤــﺎﻣــﻞ ﻫﻢ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻷوﻗﺎت.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـﻨـ ــﻲ وﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ ﻛــﻞ
ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،إذ أﺑﺎرك ﻟﺴﻤﻮه
اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ،ﻧ ــﺪﻋ ــﻮ اﻟ ـﻠــﻪ
ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ أن ﻳـﺤـﻔــﻆ ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد وﻳ ـﻤــﺪه ﺑـﻤــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ً
واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ وﻳــﺪﻳ ـﻤــﻪ ذﺧـ ــﺮا ﻟــﻸﻣــﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺟـﻤـﻌــﺎء ﻟـﻴـﺒـﻘــﻰ ﺻـ ّـﻤــﺎم
اﻣﺎن ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮب واﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ،
ﺑــﺄﻃ ـﻴــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺎﻧــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻳ ـﻜــﺎت
إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
وإﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻤــﻮع اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟﺬي ﺣﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻔﺨﺮ وﻳﻌﺘﺰ ﺑﻤﺎ

ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓـﻨــﺎﻟــﺖ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ واﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎوة ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺜﺮاء
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻧﻬﺠﻪ ﺳﻤﻮه.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟ ــﺬي ﺣﻈﻲ ﺑــﻪ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻛـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﺮﻣـ ــﻮﻗـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮ ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
ﻟ ــﻺﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدئ اﻟـ ـﻌ ــﺪل
واﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻣ ــﺢ ،وﺗ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺞ ﻟــﻸﻟ ـﻘــﺎب
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ وﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺪارة
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﺎق ﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﺳـﻤــﻮ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻘ ــﺐ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ وأن ﻳ ـﻠ ـﺤ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ﺑ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وأن ﻋﻄﺎء ات
ﺳﻤﻮه اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺪود
اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ آﻓﺎق إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ وﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻن ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وراﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ و»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ« ﻳﺒﺤﺜﺎن اﻟﺘﻌﺎون
اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺠــﺎراﻟـﻠــﻪ اﻣ ــﺲ ﻣــﻊ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـ ــﺪول ﻣـﺠـﻠــﺲ
ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻳﺤﻴﻰ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﻠﺒﻼد
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﺗ ــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑـﺤــﺚ آﻓــﺎق
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
واﻷﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺣ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺣـﻴــﺚ
أﺷــﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وﺣـﻀــﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،ﻳﻐﺎدر اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد ،اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ،ﻣ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺘﺮؤس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺪى

»اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﺗﻌﻴﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ...

ُ
ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ً
وأﺿ ــﺎف اﻟﺨﻀﻴﺮ» :ﻧ ــﻮد أن ﻧــﻮﺿــﺢ أن ﻫـﻨــﺎك ﺧﻠﻄﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺛــﺮ
اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة  51ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وأﻣﺎ اﻹﺟﺎزات ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ ﻓﻮري ،وﻣﺪﺗﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ 30
ً
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  35ﻣﻊ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ«.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻳﺠﺐ إﺑﻌﺎد اﻟﺒﻌﺜﺎت...
اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ
اﻟﻌﻘﺎري ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ إﺑﻌﺎد اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻋﻨﻪ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﻟــﻮارد ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗـﻨــﺪرج ﻓــﻲ ﻧﻄﺎق
ً
اﺧـﺘـﺼــﺎص اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن  23ﻟﺴﻨﺔ
1961م ﺑﺸﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 1961م ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎء »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ،ﻳﺤﺪدان دور اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،و»ﻟﻴﺲ ﻣﻦ دورﻫﺎ
أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ«.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن »ﺑﻌﺜﺎت وﻗﻨﺼﻠﻴﺎت دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻻ ﺗﺘﺮدد
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﻔﺎرات ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻷي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري ،وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﺋﺬ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ذات
اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول«.
أﻣــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻗ ـﺘــﺮاح اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺪوﺳــﺮي ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻟﺮوﺳﻲ ،اﻟﺬي
ﻳ ـﻌ ـﻘ ــﺪ أﻋـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ  15و16
اﻟﺠﺎري.
وذﻛــﺮت »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻟﻬﺎ ،أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ
ﻓ ــﻲ دورﺗ ـ ــﻪ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ،وﻳ ـﺸــﺎرك
ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وروﺳ ـﻴــﺎ ،وﻳـﻌــﺪ ﻣﻨﺼﺔ
ﻟﻠﺤﻮار وﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وروﺳﻴﺎ.
وﺗــﺄﺗــﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

ـﺎل ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋـ ٍ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ،
ً
ً
وﻟﻴﺲ وﻫﻤﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻠﻚ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎر،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ،إن ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺿﻴﺎع أﻣﻮاﻟﻬﻢ
ً
وﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر »ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج«.

اﻟﺴﻮدان :دﻋﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻟـ »اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ...
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ً
اﻟـﺒــﺮﻫــﺎﻧــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣــﻊ وﻓ ــﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ »ﻗ ــﻮى إﻋ ــﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
وﻗﺪم اﻟﻮﻓﺪ  10ﻣﻄﺎﻟﺐ أﺑﺮزﻫﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت،
وإﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ،وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ،
وﺣﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺮس ﻟﻘﻬﺮ اﻟﻨﺴﺎء.
وﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻓﺸﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ووﻓﺪ »ﻗﻮى
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ« ،اﻟﺬي ﻗﺪم  ١٠ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،واﺻــﻞ آﻻف اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﻣﺲ ،ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻴﺶ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺑﻮﺷﻬﺮي :اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺸﺒﺎب
»ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة«
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم.

ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي إن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ً
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺗﺪﻋﻮ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب واﻟ ـﺸــﺎﺑــﺎت ،ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
وﻧﻬﻀﺘﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎ ﻣــﺶ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي ﻟ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻣﺒﺎدرة اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﺑﺤﺎث
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت "ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻓﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮه.

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﺗــﺮﺑـﻌــﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺮش اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت داﺧــﻞ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻧﻮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﻣﺸﺮوع روﺑﻮت اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻓﺎزت دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺑﺪون ﻟﻬﺐ.
وﺣ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺑﻴﺌﺘﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺟﺎءت ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف وﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻨـﻤــﻞ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺣـﻠــﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺒﻴﺪ اﻟﻌﻀﻮي.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺳﻤﻮه أﻋﻠﻦ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ واﺣـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎن
ورﻋـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﻣ ـ ــﻦ ذوي
اﻻﺑ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎرات واﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﻋ ـ ــﺎت
ﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺧـ ــﺎﻃ ـ ـﺒـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰات ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ
إن "ﻧﺠﺎﺣﻜﻦ اﻟﻴﻮم وأﻧﺘﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺬرة زرﻋﺘﻨﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻜــﻦ اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ،
وﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻜ ــﻦ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣ ــﻮاﻫ ـﺒ ـﻜ ــﻦ
وإﻧـ ـﺠ ــﺎزاﺗـ ـﻜ ــﻦ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗ ـﺘ ـﺤــﻮل
إﻟﻰ ﺣﺼﺎد ﻟﺘﺒﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﻨﻜﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻦ
أﻳﻀﺎ".

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق
وﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮي ،ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮ ﻳـﺤــﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،أن
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﻼع وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق
ﺟﻨﻮب اﻟـﺴــﺮة ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻄﺮق.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن "اﻷﺷـﻐــﺎل"
ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻓ ـﻬــﺪ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن

اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﺟﺪاول
زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـ ــﻮزارة واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺮق ووزارة ا ﻟ ــﺪا ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ،
ﻹﻏــﻼق اﻟـﺸــﻮارع ﺧــﻼل ﻓﺘﺮات
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﻣـ ـﺒ ــﺮة ا ﻟ ـﺴ ـﻌــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺨ ــﺔ ﻓـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺪ ،إن
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺜ ـﻠــﺞ اﻟـ ـﺼ ــﺪر رؤﻳـ ـ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة وﻗ ــﺪ ﺗــﺮﺳـﺨــﺖ ﻋﻠﻰ

أرض ﺻﻠﺒﺔ ،واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻔﻀﻞ
اﻟـﻠــﻪ ﻓــﻲ دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت أﻧ ـ ــﻪ إﻳـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﺑـ ــﺪور
اﻟﺸﺒﺎب ﻓــﻲ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ﺻـﻨــﻊ
ً
اﻟﻘﺮار ﻓﻘﺪ "ارﺗﺄﻳﺖ ﻟﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻲ
ً
وواﺟﺒﺎ ﻋﻠﻲ أن أﻧﻘﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
إدارة ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮادر ﺷ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
ﻫ ــﻲ أﻫ ــﻞ ﻟـﻬــﺎ وﻛ ـﻔ ــﺎء ة ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﻹدارﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﻔــﺰة

ّ
ّ
ﺟﻤﻊ اﻟﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﺸﺆون«

وﻣـﺘـﻔـﺘـﺤــﺔ ﻋـﻠــﻰ آﻓ ــﺎق وآﻟ ـﻴــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة".

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻣ ـﺒ ــﺎدرة اﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺸﻴﺨﺔ
ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺼﺒﺎح ،إن ﻫﺬه
اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ ،وﻋـﻈـﻴـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،
وﻣﻤﺘﺪة ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ وراﺳﺨﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ.

»ﺣﻈﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد ...واﻷﻣﻮال ﺗﺆول ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ«
•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ،أن "ﻫـﻨــﺎك
ﺷ ــﺮﻃـ ـﻴ ــﻦ أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ وﺿ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ــﺎ وزارة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
واﻟـﻤـﺒــﺮات ،ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ أﻣ ــﻮال اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺤﻞ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧــﻼﻓــﺎت اﻟـﺜــﺄر )اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ( ،ﻳﺘﻤﺜﻼن ﻓــﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
ً
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻤـﺼــﺎدر "اﻟ ـﺸ ــﺆون" ،ﻓ ــﺈن "اﻟ ـ ــﻮزارة ﺗـﺤــﺮص،
ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة
أﺷ ـﺨــﺎص ،ﺑــﻞ ﺗ ــﺆول اﻷﻣ ــﻮال إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،وﺑﺈﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ،ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل
اﻷﻣ ــﻮال إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ" ،ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ أن "ﻫــﺬا ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮص اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻤﻨﻮط،
ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،وﺗﻨﻈﻴﻢ أي
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن "اﻟــﻮزارة ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺣﺪدت ﻣﻮاﻋﻴﺪ
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اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻊ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺠ ـﻤــﻊ أﻣـ ــﻮال
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧــﻼﻓــﺎت اﻟـﺜــﺄر )اﻟــﺪﻳــﺔ( وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻌﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ"،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﻮزارة ،ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،أي ﻃﻠﺐ
آﺧﺮ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض".
ً
وذﻛــﺮت أﻧــﻪ "إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ آﻧﻔﺎ،
ﻫﻨﺎك اﺷﺘﺮاﻃﺎت أﺧــﺮى ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻊ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وأﻣﺮ اﻟﺼﻠﺢ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ "ﻋﻘﺐ رﺻﺪ
ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارة إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺸﻮارع ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮع ﻟﻌﺘﻖ رﻗﺒﺔ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ،وﺿﻌﺖ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺼﺘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ،وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻲ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ردت ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺨــﺎﻃـﺒــﺔ "اﻟـ ـﺸ ــﺆون" ﺑ ـﺸــﺄن ﻣ ــﺪى ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺠﻤﻊ أﻣــﻮال اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺤﻞ

أﺣﺪ إﻋﻼﻧﺎت ﺟ

ﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟ
ﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﺪﻳﺔ«

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺜﺄر ّ
)اﻟﺪﻳﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض ،ﻣﻌﻠﻠﺔ ذﻟﻚ "ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أﻧ ـﻬ ــﺎ "ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
أﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻲ ﻹدارة
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
ً
ﻋﻘﻮﻻ ﻧﺎﺑﻀﺔ ،وأﻓ ـﻜــﺎرا ﻣﺒﺪﻋﺔ
وأﺑﺤﺎﺛﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮة".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،اﺳـﺘـﻌــﺮﺿــﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة د.
ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﻬﻮﻟﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى  19ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻣـﺸـﻴــﺪة
ﺑﺠﻬﻮد اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻓــﺎدﻳــﺔ اﻟﺴﻌﺪ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻزدﻫﺎر.

»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« :ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋـﻘــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء ،اﻟـﻤـﻌـﻨــﻲ ﺑـﻤـﺠــﺎل اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ أﻋﻤﺎل اﻟــﺪورة اﻟـ  46ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري د .ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،أﻣــﺲ ،إن "أﺑــﺮز ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول
اﻷﻋﻤﺎل ،واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻷﻫﺪاف واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ".
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،أﻧﻪ "ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻗــﺪرات ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ وزراء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ".

»اﻟﺼﺤﺔ« :إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎدر ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ورﺷﺔ
ﻋﻤﻞ »ﻳﻮم ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻬﻢ.

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ واﻟﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﻮر
ﺻﻮرة
اﻟـ  12ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﺠﺪول
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ

•

ا
ﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻒ

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺣﺪدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻷدﺑ ــﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﺪﻳـﻨــﻲ ،إذ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ 19
ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻠﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸدﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﺒﺪأ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻲ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻤﺎدة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﻔﻮي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ
إدارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ أﻣ ــﺲ ،إن اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﺘﺨﺘﺘﻢ ﺑﻤﺎدة اﻻﺣﻴﺎء ﻳﻮم  29ﻣﺎﻳﻮ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺨﺘﺎم ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷدﺑﻲ ﺑﻤﺎدة
اﻻﺣـﺼــﺎء ﻳــﻮم  30ﻣــﺎﻳــﻮ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻲ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻗﺴﺎم
ﻳــﻮﻣــﻲ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ أﺳ ـﺒ ــﻮع ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺮة
اﻻﺧﺘﺒﺎرات راﺣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟـﺼـﻔــﻮف اﻟـﻌــﺎﺷــﺮ واﻟ ـﺤــﺎدي ﻋـﺸــﺮ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ
ً
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷدﺑـ ــﻲ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ  7ﻣــﺎﻳــﻮ ﺣﺘﻰ
 16ﻣﻨﻪ.

•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛـﺸــﻒ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة ،د .ﻓ ــﻮزار اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ،
أن ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ

 148ﻣﺨﺘﺒﺮا ،ﻣــﺰودة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﻣﺲ،
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣــﻪ ورﺷ ـ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ "ﻳ ـ ــﻮم ﻓـﻨـﻴــﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ" ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ إدارة
ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺒــﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل

ﻣﻘﺘﺮح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻛ ـﺸــﻒ وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ــﺪواﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟـﺒــﺪر ﻋــﻦ رﻓــﻊ ﻣﻘﺘﺮح ﺑﻘﺎﻧﻮن
إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟﺼﺒﺎح،
وذﻟــﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ووﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة
د .ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿﺎ.
وذﻛﺮ اﻟﺒﺪر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻳـﻀــﻢ  18ﻣ ــﺎدة ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أن اﻟ ـﻬــﺪف ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
وﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﺑــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ

ﻣﺠﺎل اﻷدوﻳﺔ ،واﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻓﻲ وزارة ﻳﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﺪ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ.
وأوﺿــﺢ أن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮؤن اﻟﺪواء ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت أﺧ ـ ــﺮى ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮوري
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ
وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،إذ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻷدوﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
واﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻄﺒﻴﺔ.

وأﺿﺎف أن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ
ﺗﺪاول وﺑﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص،
وﻳﻤﻨﻊ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوﻳــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ
اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
واﻋـﺘـﺒــﺮ اﻟـﺒــﺪر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ أواﺋ ــﻞ اﻟــﺪول
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،إن ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،ﻓ ــﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ
اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪاول
اﻟـ ــﺪواء ﺑـﻬــﺪف ﺿـﻤــﺎن ﺳــﻼﻣـﺘــﻪ وﻣــﺄﻣــﻮﻧـﻴــﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ،إذ ﺑﺪأت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻠﻚ اﻹﺟـ ــﺮاء ات ﻓــﻲ أواﺧ ــﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻔﻨﻴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ،أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ إﻋ ــﺎدة اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﻜــﺎدر ﻟﻔﻨﻴﻲ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ،واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻬﻢ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟ ــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻦ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻄــﻮر واﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺼﺤﻲ،
وإﺛ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺑـﻨـﻘــﺎﺷــﺎت ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ ﺟــﺎدة
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆﻫﻞ
واﻟﻤﺪرب ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰة اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺎم
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮة إدارة ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،د .رﻳـﻤــﺎء اﻟﺼﻔﻲ ،أن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮرﺷﺔ ﻫﻮ ﻧﺸﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وإﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑــﻪ ﻓﻨﻴﻮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘـﺸـﺨـﻴــﺺ اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗـﻌــﺮﻳــﻒ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮات وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ
اﻹﻣﺎرات

ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ،
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ
اﻹﻣﺎرات اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺻﻘﺮ اﻟﺮﻳﺴﻲ أوﺟﻪ
اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺠﻬﺎز ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،اﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
اﺳﺘﻌﺮاض أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون،
وﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ،
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺚ
أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﲔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

»إﺣﺴﺎس« ٢٠٠ :ﻛﻮﺑﻮن
ﻏﺬاﺋﻲ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ

أﻋﻠﻦ ﻣﺸﺮوع "إﺣﺴﺎس"،
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ زﻛﺎة ﺳﻠﻮى
واﻟﺨﺎص ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮ
اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻌﻴﻪ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  ٢٠٠ﻛﻮﺑﻮن ﻏﺬاﺋﻲ
ﻹﻓﻄﺎر اﻷﺳﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﻮال
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟـ"إﺣﺴﺎس" ،اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل
ﻓﺎﺧﺮ" :ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻣﻦ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎرﻋﺔ إﻟﻰ ﻃﺮح ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺴﻨﲔ،
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ".

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﺣﻤﻠﺔ إﻏﺎﺛﺔ
اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎ

ﺷﻬﺪت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﺗﺴﺎﺑﻘﴼ
ﻣﺤﻤﻮﻣﴼ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،إذ
إن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻬﺪف ﺑﺠﻤﻊ  ١٠٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل ﻣﺸﺮف ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻴﻤﻦ
ﺑـ"اﻟﻨﺠﺎة" ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﱠ
اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ" :ﻛﺎﻟﻌﺎدة ،ﺳﻄﺮ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أروع دروس
اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل واﻹﻧﻔﺎق
وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻸﺷﻘﺎء
واﻷﺻﺪﻗﺎء" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
وزارﺗﻲ اﻟﺸﺆون واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

»دﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« ﺗﻨﻈﻢ
»دﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر  «٢اﻟﺴﺒﺖ
أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب،
ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮاﻧﻴﺔ "ﻳﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر
 ،"٢ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﻧﻤﻠﻚ؟" ،وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ،
ً
ﻣﺴﺎء.
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٥وﺣﺘﻰ ٧
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺜﻼب ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎل
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ،واﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ ٢١
أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎور اﳌﻬﻤﺔ،
أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وأﻫﻤﻴﺔ
دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ودراﺳﺔ
اﻟﺠﺪوى ،ﻗﺒﻞ ﻃﺮح اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻﺧﺘﺮاﻋﻚ.

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت

دلبلا
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اﻟﺸﻌﻠﺔ :ﻧﺜﻤﻦ ﺗﺒﻮؤ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺻﺪارة ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻧﺪﻋﻮ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ :ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﺠﻬﻮد
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ
ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف
واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟ ــﺮد ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟــﻮاردة ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﺛﻨﻰ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ
ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ،
ﺑ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻤﻴﺰة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗـ ــﺎم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﺧ ــﻼل
ً
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء أﺷ ــﺎد ﺑﺘﺒﻮؤ
ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن "ﻫ ـ ــﺬا اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ
ﻟﻢ ﻳــﺄت ﻣﻦ ﻓــﺮاغ ﺑﻞ ﺟــﺎء ﺛﻤﺮة
ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺑ ــﺬﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻫ ــﺎ
وإﺳـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ
وﺗـﺠــﺎوﺑـﻜــﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻓﻲ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺗﻮﺻﻴﻞ ﺷﻜﺎواﻫﻢ ﻟﻸﺟﻬﺰة
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺣـﺘــﻰ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣـ ــﻦ إزاﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﺛـﻤــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ اﻟﺪور
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺻﺪى

اﻟﺸﻌﻠﺔ واﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ إﺑــﺮاز دور اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﺳ ــﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻻﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﻓ ـ ـ ــﺮع اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
ودﻋ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻮﺣ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻻﻋﻼﻣﻲ
اﻟـﻤــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ،ﻣــﺆﻛــﺪا
دﻋـﻤــﻪ ﻋﻤﻞ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻛﻞ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺨﻠﻖ اﺟﻮاء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻹﻧﺠﺎح رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.

»ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ«
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔّ ،
ﺛﻤﻦ أﻋﻀﺎء

وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ
»رﺳﺘﻮ« اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠ ــﺔ ،رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ رﺳ ـﺘــﻮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ اﻟﺪاﺗﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺳـﻌــﺪ اﻟـﻌـﺴـﻌــﻮﺳــﻲ ،واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻘــﺮآن
د .ﻓﻬﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ،
واﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي:
ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺤﻤﻀﺎن وﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
اﻟــﺮﻧــﺪي وأﺣـﻤــﺪ ﻫــﺪﻳــﺎن اﻟﻌﻨﺰي
وﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻐ ـﻠ ــﻲ ،ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
وﺷﻜﺮ ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،إذ أوﻗﻒ
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت
ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ،
وأﺻﺪر أواﻣﺮه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈزاﻟﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ،وإﻋــﺎدة اﻷﻣﺮ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮوا ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻟ ـﻬ ــﻢ ،أن
ﻣـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﻢ أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﻢ
ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻌــﺎون اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺪات اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﺔ،
واﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات،
وﻛـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﺐ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪات
و ﻣـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع
ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﻮ »ﺗﻘﺼﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﻳﺸﻜﺮون
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاءاﺗﻪ ﺣﻴﺎل
»أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ«

٥
اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﺑﻲ  -ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
دلبلا
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ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻧﺪﻳﺔ

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ
أﻣ ــﺲ ،رؤﺳـ ــﺎء وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ
إدارات اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺣ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋـ ــﺪﻧـ ــﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟ ـﻨــﻮاب أﺣـﻤــﺪ اﻟﻔﻀﻞ
ود .ﺧﻠﻴﻞ أﺑــﻞ وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ وﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ د .ﺻـﻘــﺮ اﻟﻤﻼ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﻔﺎ
وﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻲ
ﻣﺮوي اﻟﻬﺪﻳﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻋ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻮر ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺧــﺎﻟــﺪ
ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ــﺎح ،ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻧـ ــﺎدي
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻧ ــﺎدي اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ،
ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻧ ــﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺣﻤﺪ
اﻟﺪﺑﻮس ،ورﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻴﻮﺳﻒ ،وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ
ﻧ ــﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ ﺑﻮﺳﻜﻨﺪر،
ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻧـ ــﺎدي ﺧـﻴـﻄــﺎن ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻧﺎدي اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻓــﺆاد اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،وأﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق
ﻧـ ــﺎدي اﻟـﻨـﺼــﺮ دﺧ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻌــﺪواﻧــﻲ،

ورﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ــﺎدي اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎرك
اﻟـﻨــﺰال ،وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻧــﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء
ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻬﻮ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي
اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ورﺋﻴﺲ
ﻧﺎدي اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺰي،
ورﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻧـ ـ ـ ــﺎدي ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ﻫ ـﻤ ــﻼن
اﻟﻬﻤﻼن ،وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻧﺎدي اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﺤﻮﻣﻲ.

زﻳﺎدة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ﻋ ــﻦ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻋ ـﻠــﻰ زﻳ ــﺎدة
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺧﻼل
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﺿ ـ ــﻢ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻷﻣﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻴﻮم

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ

ﻳﺘﺮأس اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﺎدس )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﺴﺎدس( اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻮزارة وﻗﻴﺎدات اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻄﻠﺒﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﻣﻦ
ﻓﺌﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ،
وﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ  4ﻃﻠﺒﺎت
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ أوﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات وﻧﻈﺎم
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪرﺟﺎت .وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
)اﺧﺘﺒﺎر اﻵﻳﻠﺘﺲ( واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺠﺎرب اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻋﻘﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻣــﺲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻓــﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺟـ ــﺮى ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻮﻧﺲ وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ زﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات وﺗـﻨـﺴـﻴــﻖ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺗﻄﻮرات
اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﻫﻢ د .ﺣﻤﻮد
ﻓﻠﻴﻄﺢ ود .ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ واﻟﻜﺎﺑﺘﻦ
ﻋﻠﻲ ﻣﺮوي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
رؤﺳ ـ ــﺎء اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،إﻟــﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت.
وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،أن رؤﺳ ــﺎء اﻷﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ﻳـﺸـﻜــﻮن ﻣــﻦ أن اﻟــﺪﻋــﻢ
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،وﻫﻢ
ﻣﺤﻘﻮن ﻓﻲ ذﻟــﻚ ،ﻷن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻌﺎر ﻗﺪﻳﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وإذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﻮن.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﻋﻦ
رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﺖ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮف
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،وﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻟﻠﻮﺿﻊ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻔـﻀــﻞ» :أﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻜﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
وﺟــﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺧــﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﺤﺪث ﻋــﻦ رﻓــﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﺪدا ﺑـ 500أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﺘــﻢ رﻓ ـﻌــﻪ إﻟ ــﻰ  750أﻟـﻔــﺎ

ً
اﻟﺪﻻل :ﻣﻮاﻃﻨﻮن اﻛﺘﺸﻔﻮا ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٦٠اﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل أن
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺷﺎﺋﻚ ،وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة أﻃــﺮاف،
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻫ ــﻮ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺮ ﻹرادة
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻل ،ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ أ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻼك اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ً
وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب اﻟ ـﺴ ــﺮة،
اﻛـﺘـﺸـﻔــﻮا أن ﻫ ـﻨــﺎك أﺳ ـﻤ ــﺎء ﻳـﻘــﺪر
ﻋــﺪدﻫــﺎ ﺑ ـ  40و  60ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ.
وﺗﺴﺎءل اﻟﺪﻻل ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
ﻧﻘﻞ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻘﻮد وﻫﻤﻴﺔ
وﻳ ـﺘــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ؟
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ »ﺑـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ
ﻳــﺬﻫــﺐ ﻫ ــﺆﻻء إﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج
ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻳـﺘــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻲ ،ﺛــﻢ ﺑـﻌــﺪ ﻋــﺪة
أﺷﻬﺮ ﻳﻐﻴﺮون ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
وﻳﻌﻮدون إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻐ ــﺮض ﻣ ــﻦ ذﻟــﻚ
ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ داﺋــﺮة إﻟــﻰ أﺧﺮى

ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ
إﻟ ــﻰ أن ذﻟ ــﻚ ﺗــﺰوﻳــﺮ ﻹرادة اﻷﻣ ــﺔ،
وﺟـﻌــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺼﻮت ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر» ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﻔﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ دوره اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻨــﺎس ﻻ ﺗـﺨــﺎف اﻟـﻠــﻪ وﻻ ﺗﺤﺘﺮم
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن وﻻ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
وأﻛﺪ اﻟﺪﻻل أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺬي أﺗﻰ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ؟
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
وﺧـﻄـﻴــﺮة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ،واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ووزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪوره ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟــﺪﻻل إﻟــﻰ ﺷﻜﻮى ﻷﺣﺪ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ رﻓﻀﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻪ
وﺛﻴﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺻﺮاره ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻫﺎ.
وأﻛــﺪ أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺳــﻮف ﻳﺘﻢ
ﻓ ـﺘ ـﺤــﻪ وﻟ ـ ــﻦ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﻮت ﻋ ـﻨــﻪ،
ً
ﻣـ ـﻨ ــﺎﺷ ــﺪا اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺎل
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر أو اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺪﻣﺨﻲ :ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ أن ﻗﺎﻧﻮن
»اﻟﺒﺪون« اﻗﺘﺮاح ﻋﺴﻜﺮ ﻓﻘﻂ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ــﺮب رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋــﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻋﻦ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻘﻮق
اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟﻐﻴﺮ
ﻣ ـﺤ ــﺪدي اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ )اﻟـ ـﺒ ــﺪون(
ً
ً
ﻳﺨﺺ ﻧﺎﺋﺒﺎ واﺣــﺪا ﻫﻮ ﻋﺴﻜﺮ
ً
اﻟﻌﻨﺰي ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ﻻ ﻳـﺨــﺺ ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻳ ـﺸــﺎع ،ﺑــﻞ ﻫ ـﻨــﺎك ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ ﻋــﺪة
ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب،
»وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺠﻤﻊ
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ،وأﻋ ــﺪدﻧ ــﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻼ ﺑ ـﻌ ــﺪ دﻋـ ـ ــﻮة ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
وﻣـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻣـﺜــﻞ د .ﻏــﺎﻧــﻢ اﻟﻨﺠﺎر
وﻏﻴﺮه«.
وﻗﺎل اﻟﺪﻣﺨﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ:
»ﻛﺬب ﻣﻦ ﻗﺎل إن أي أﺣﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
ادﻋـ ـ ـ ــﺎء أﻧ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺤ ــﺪدي
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻳﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻳﻘﺪم أوراﻗ ــﻪ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗــﺆﻛــﺪ وﺟ ـ ـ ــﻮده« ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺤــﺪد اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻣﻦ
ﻻ ﻳـﺤـﻤــﻞ ﺟـﻨـﺴـﻴــﺔ وﻣ ـﻘ ـﻴــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻨﺎك أﺟﻴﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،
»وﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إن اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﺼﺮ اﻷﺳﻤﺎء
ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪوره«.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ أن »اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟـ ــﺬي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰه ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻋﻦ أﻧﻬﻢ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﺑﻞ
ﻗـﻠـﻨــﺎ إﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻮن ﻣـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ »أﻧﻨﺎ
ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﺘﺠﻨﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي

ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﺪﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ
أن ﻧــﺮﺿــﻲ اﻟـﻠــﻪ أوﻻ ،وﻧﻨﺼﻒ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣـﻨــﺬ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  60ﺳﻨﺔ،
وﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺠﺪل أو
ﻣﻬﺎﺗﺮات ﻣﻊ أﺣﺪ«.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻧـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻠ ــﺪ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻧـﺘـﻐـﻨــﻰ
ﺑــﺎﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛﻠﻪ،
وﻣﺎ ﻧﻬﺪف إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ
ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻠــﻒ ،ﻏـﻴــﺮ أن ﻫﻨﺎك
ﺳــﻮء ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻳـﺠــﺐ أﻻ
ً
ﺗﺸﻮه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت« ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪم
رﺑ ــﻂ ُاﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب،
»ﻓ ــﺈن أﻗ ـ ّـﺮ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪاوﻟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻓ ـﺒ ــﺎﻹﻣ ـﻜ ــﺎن ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت
ﺗـﻨــﺎﻗــﺶ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺪاوﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
وإن ﻛ ـ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺪاوﻟﺘﻴﻦ ﻓﺄﻫﻼ وﻣﺮﺣﺒﺎ ،أو
ﻧــﺮﺟــﻊ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ إن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك
ﺗﻌﺪﻳﻼت«.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

أو ﻫﻮﻳﺔ إﺑﻼﻏﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺪم
ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
وأﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم
)أﻣـ ـ ــﺲ( ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑــﺮﻏ ـﺒــﺔ ﻳـﻄــﺎﻟــﺐ
ﻓ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ــﺄن ﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

وﻗــﺎل اﻟ ــﺪﻻل إن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮك ﺑ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ وﺳ ــﺮﻋ ــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻟ ــﻮﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـ ـ ــﻺﻳ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎرات وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻋ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ وﻫﻞ ﻳﻔﺤﺼﻮن اﻟﻌﻘﻮد
أم ﻻ وﻫﻞ ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ أﺻﺤﺎب
اﻟﺒﻴﻮت أم ﻻ؟
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻷﻳـ ــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳ ــﻮف ﺗـﺸـﻬــﺪ اﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟـﺠــﺎدة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﺄن
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﻗﺎل اﻟــﺪﻻل إﻧﻪ
ﺗﻘﺪم وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ،وﻫﻨﺎك
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻗ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـ ــﺪرج ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺪول
اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻘﺎﺿﻲ
ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻗــﺪﻳــﻢ،
وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ً
ﻣﻌﻪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬه ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ً
وﺣــﺮام ﺷﺮﻋﺎ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر
ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وان اﻟﺮﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﺟـﺘـﻬــﺎدﻳــﺔ ﺑــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻮر
اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪ أن اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ ﺗـﺜـﻘــﻞ ﻛــﺎﻫــﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وأن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﻟـﻴـﺴــﺖ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـ ــﻰ أﺧـ ــﺬ ﻓــﻮاﺋــﺪ

ﻣ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
أﻗ ــﺮت ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺬه
اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأدرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
ﻃﻠﺒﻮا اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وأﻛ ــﺪ أﻧــﻪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻘﺪم وﻋــﺪد
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﺑﻄﻠﺐ
اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ،اﻟــﺬي
آن أواﻧ ــﻪ ،وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس
وﻳﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وأن
ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻳﺒﺖ
ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ــﺪﻻل
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
ً
وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮوة اﻟـ ـﺒ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ ﻟ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﻬﻤﺔ.

ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ  2013ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ،واﻵن
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫـﻨــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟـﻠــﺰﻳــﺎدة،
ﻷن ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ
وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﻧﺪﻳﺔ«.
وأردف» :اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﻨﻪ
اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﺟ ـ ــﺰءا ﻣ ـﺤ ــﺪدا ﺑ ـﻴــﻦ 500
و 750أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ﺗــﺪﻓــﻊ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ،
واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘــﻲ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻟﺪى اﻟﻨﺎدي وﻋﺪد اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ارﺗـ ـ ــﺄت اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣﺒﻠﻎ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳــﺔ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـﻴــﻦ 250
و 500أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻳـﺘــﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ
وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ ﻳـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰ ،وﻳﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﺄس
اﻟﺘﻔﻮق.

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻧﺪﻳﺔ
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎده
ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ وﺗ ـﻌ ــﺎون ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮان ،ﺧﺎﺻﺔ
أن رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺷﺨﺺ
رﻳﺎﺿﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺮأس ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ أﺣﺪ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻌﺮف
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻧﺪﻳﺔ.
وﺑ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﺧ ــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺗﻢ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻻﻧﺪﻳﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟ ـﻤ ــﺎدة  30ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
وﻋﻠﻰ وﺟــﻮب اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدي إﻟﻰ

اﻟﻐﺎﻧﻢ اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﻔﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻣ ــﺲ رﺋـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( ﺟﻴﺎﻧﻲ اﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ وذﻟﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد .وﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ.
ﺷﺮﻛﺎت ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﻨﺎدي  %100ﻣﻦ
أﺳﻬﻤﻬﺎ.
ّ
وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻀﻞ أن رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﺟـﻴــﺎﻧــﻲ ﻛــﺎن
ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،واﺟﺘﻤﻊ
ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻟــﻢ
ﻳﺤﻀﺮ ﻫــﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع رؤﺳﺎء
اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن اﻟﻨﻘﺎش ﻛﺎن
ﺣ ــﻮل اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﻌﺾ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ.

»اﻟﺒﺪون«
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ،ﻗ ــﺎل
اﻟﻔﻀﻞ» :ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
أﺛـﻴــﺮ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﺤـﻘــﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟــﻺﺧــﻮة اﻟ ـﺒــﺪون ،واﺳﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺾ
ﻣ ـ ــﻮاد اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وأﻧ ـ ــﺎ ﻣ ــﻊ إﻋ ـﻄــﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،وإﺣﻼﻟﻬﻢ ﺑﺪل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ،

ﺧﺎﺻﺔ أن إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن داﺧﻞ
اﻟـﺒـﻠــﺪ ﻻ ﺧ ــﺎرﺟ ــﻪ ،وﻫ ــﺬا ﺟـﻴــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﻳﻀﺎ.
واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﻮاده ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑ ـ ــﺄي ﺷ ـﺨ ــﺺ ﻳ ــﺪﻋ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ ﺑـ ــﺪون
ﺣـﺘــﻰ ﻟــﻮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻤـﻠــﻚ ﺿ ــﺪه أدﻟــﺔ
وﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪات ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺮوع واﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل أي ﻗ ــﺮﻳ ــﺐ
ﻟـﻠـﺸـﺨــﺺ اﻟـ ـﺒ ــﺪون ﻓ ــﻲ أي دوﻟ ــﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻫ ــﺬا أﻣﺮ
ﻣ ــﺮﻓ ــﻮض ،ﻣـﺘـﺴــﺎﺋــﻼ :ﻛـﻴــﻒ ﺧــﺮج
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ دون ﻋ ــﺪم اﻹﺷـ ــﺎرة
إﻟﻰ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ؟ ،وﻣﻌﺘﺒﺮا أن
وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮط اﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﺮﻓ ــﻮض ،وﻧـﺤــﻦ
ﺳﻨﺴﺘﺠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا ﻗﺒﻠﺖ
ﺑﻘﺎﻧﻮن »ﻟﻲ اﻟﺬراع«.

ً ً
»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺮﺋﻴﺎ
ﻳﺒﻴﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﻞ
ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ووزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ووزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ووزﻳﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ وﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮ أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12
ﻣﺎرس .2019
وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻓﺎد أﻧﻪ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ
أﺛﺎرﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪة ﻣﺤﺎور )ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
– ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ – أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ -اﺧﺘﻼﻻت
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ -ﻋ ــﺪم ﺗ ـﻌــﺎون ﺑـﻌــﺾ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ( ،وﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻬﺞ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ،
ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأوﺿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻛﺪت ﺿﺮورة إﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  283ﻟﺴﻨﺔ  2011ﺑﺸﺄن

إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻷﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ
ً
إﺷﺮاﻓﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﻳﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺘﺐ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ً
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
ً
ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻳﺒﻴﻦ
ﻣﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب
ً
اﻟﻌﻬﺪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮه ﻓﻲ ﺣﺪوده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋــﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟــﻮد
ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻻﻋﺘﻤﺎدات
ً
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﻴﺮا واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ،وﻗﺪ ﺷﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻤﺎ ﻳﺪرج ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ،
ﻣﻊ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﺑﻂ آﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗـﺨــﺎذ ﻛــﻞ اﻹﺟ ــﺮاءات
ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺑـﻌــﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎت دون ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»إﻧﺠﺎز« اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺮواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ ١٣
دلبلا

•
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وﻧﺠﺎﺣﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ
ﻻﻣﺘﻼك
وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ
إﻟﻰ
ﻧﺴﻌﻰ
اﻟﻐﺎﻧﻢ:
•
ً
• اﻟﻤﻄﻴﺮي :ﻓﺨﻮرون ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺒﻬﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻛﺮﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ »إﻧﺠﺎز« اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ« واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﻔﻞ.

ﻓﺮﻳﻖ  Merenاﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ« ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب
ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﻧﺸﺎء
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ
وﺧﻮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ

أﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺖ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺣﻔﻞ
ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ »ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ«
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ﻓــﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺳﻠﻮى اﻟﺼﺒﺎح
ﺑ ـﻔ ـﻨ ــﺪق اﻟـ ـﻤ ــﺎرﻳـ ـﻨ ــﺎ ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﻛـﺒــﺎر ﻣــﺪﻳــﺮي اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،وﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ
واﻟﺮﻋﺎة واﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ
 200ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
 20ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ أﺳﺴﺖ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﺻ ــﺮح
ﻣـ ـ ــﺆﺳـ ـ ــﺲ ورﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
إدارة »إﻧﺠﺎز« ﻋﻤﺮ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺄن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ »ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋﺎم  2005ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب،
ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرﻳــﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌــﺪون اﻟـﻴــﻮم أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ«.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻢ» ،ﺳ ـ ـﻌـ ــﻲ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎد إﻟ ــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب وﺗـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻴ ــﺰﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻧﺤﻮ

اﻣﺘﻼك ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ً
ﻣﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
»إﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ــﺄن ﻫ ــﺬه
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ،أﻧ ـ ــﻪ »ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ
إ ﻏ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل دور ﺷـ ــﺮ ﻛـ ــﺎ ﺋ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص
اﻟــﺪاﻋـﻤـﻴــﻦ ﻟـﺒــﺮاﻣـﺠـﻨــﺎ ،واﻟــﺬﻳــﻦ
ﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎرك ﻣ ـﻌ ـﻬــﻢ رﻏ ـﺒ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺴﻮاﻋﺪ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ«.

ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻃﻼﺑﻴﺔ
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ،أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ »إﻧ ـﺠــﺎز«
ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮي،
ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮﻫـ ـ ــﺎ واﻋـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺰازﻫ ـ ـ ــﺎ
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﻋ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻬ ــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،وﻋ ـ ـ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ
ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ» ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
أن اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ ﺗﺼﺐ
ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ
ﻋﺒﺮ اﺣﺘﻀﺎن أﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدرات
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎدﻳـ ــﺔ وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻺﺑﺪاع واﻹﻧﺠﺎز«.

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺗﻴﻜﺎت
ﻓﺮﻳﻖ  Re-rootاﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻛﺜﺮ

وﻗ ــﺪﻣ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴ ــﺮي ،ﺟــﺰﻳــﻞ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ــﺮاﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،وﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﺪم
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ ،وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ )ﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻜــﻮ(
و»ﻛ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﺎ ﻛ ـ ــﻮﻓ ـ ــﻲ« ،وﺧ ـﺼــﺖ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻹﻳـﻤــﺎن ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ«.
وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﻓ ــﻲ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وإﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ وﺧـ ــﻮض
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺗـﻨــﺎﻓــﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓــﻲ أﺟــﻮاء
ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ وﻋﺮﺿﻮا ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﻓﺮﻳﻖ  Merenاﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻔﺎﺋﺰون
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻖ
) (Merenﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻓﺮﻳﻖ ) (Seuseﻋﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم،
واﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺸﺒﺎب
رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﻤﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮ إﻟــﻰ ﻓﺮﻳﻖ
) (Merenﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻓﺮﻳﻖ )(Hope Blossoms
ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎز ﻓﺮﻳﻖ ) (Eshadﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻓﺮﻳﻖ
) (Revertﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻃﻼﺑﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ.
وﺣﺎز ﻓﺮﻳﻖ ) (Renossenceﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺟﻨﺎح
ﻋــﺮض ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ إذاﻋــﺔ )ﻣﺎرﻳﻨﺎ إف إم( وﻧــﺎل ﻓﺮﻳﻖ
ً
) (Re-rootﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺗﻴﻜﺎت.

ﻓﺮﻳﻖ  Revertاﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ

ﻓﺮﻳﻖ  Renossenceاﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺟﻨﺎح ﻋﺮض ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ إذاﻋﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ إف إم

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺠﺪد دﻋﻤﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ«
ﻗﺪم ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺟﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ" ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟـ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ"
ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻮﻣﻲ  12و13
اﻟ ـﺠــﺎري ،وﻋـﻘــﺪ اﻟﺒﻨﻚ أﻳـﻀــﺎ ورﺷ ــﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان
"ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر" ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  "2019إﻟﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺎﺋﺰة ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ
ﻓﺮﻳﻖ " "Merenﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻓﺮﻳﻖ ""Seuse
ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻃﺎرق اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ
أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،ﻫﻨﺄ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﻗﺎﺋﻼ" :ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺸـﺒــﺎب ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻠـﺘــﺰم ﻋﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات واﻟﺨﻠﻔﻴﺎت
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".
وأﺿـ ـ ــﺎف" :ﺑــﺎﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻧﻔﺨﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وأود أن
أﻫﻨﺊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺤﺪث،
وﻧﺘﻤﻨﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ".
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧـﺠــﺎز ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ،
ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر أﺗﺸﻴﻔﻤﻨﺖ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ"،
ﻣ ـﻌــﺰزة ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ .وﻣــﻦ
ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ،ﺗﻘﺪم "إﻧﺠﺎز" ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺣﻮل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻬﺎرات
اﻟﻘﻴﺎدة ،ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ.

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻃﺎرق اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻤﻄﻴﺮي
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اﻟﻌﻘﻴﻞ :اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ اﻷﺧﻀﺮ واﻷزرق
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻘﻴﻞ إن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

أﻛ ــﺪت وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴــﺮ ﺟــﺪﻳــﺎ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺑــﺎت ﻳﻌﺮف
ﺑـ"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ" و"اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷزرق" وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘـﻴــﻞ
ﺑــﺎﻓـﺘـﺘــﺎح أﻋـﻤــﺎل اﻟ ــﺪورة اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــ 46ﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻃﺮاف
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
)اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺎت ،اﺻ ـﺤــﺎب اﻻﻋ ـﻤــﺎل،
اﻟﻌﻤﺎل(.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟـ ـﻌـ ـﻘـ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ــﺮورة اﻹﻗـ ـ ــﺮار
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺤــﺪاث
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ "اﻟـﺨـﻀــﺮاء" و"اﻟــﺰرﻗــﺎء"
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاء ،واﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدﻫ ــﺎ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وآﻣﻨﺔ
وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
وﻳـﺴـﺘـﻨــﺪ "اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻻزرق"
إﻟ ـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد
اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﺗــﺄﺳـﻴــﺲ إدارة ﺟﻴﺪة
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺎر
واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ــﺎت ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪام،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم "اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ"

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻔﻴﺮي اﻟﺼﻮﻣﺎل وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
أﺟﻮا ،واﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻴﻠﻪ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻄﺮقُ اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻊ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻵﻓﺎق أرﺣﺐ.
ورﺣ ــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ اﻟﻀﻴﻒ
ﻃﻴﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺳﻔﻴﺮ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
ﺣﺴﻦ ،واﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻴﻠﻪ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻃﺮح
أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺴﻔﺎرة.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ" ،ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ– اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ،آﻣــﻼ "ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ  46ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎت
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌـ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﺠـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ــﺎدﻟ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺎت
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﻲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
واﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻷﻃﺮاف اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺪ "ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺗﺘﻴﺢ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﺠﺪدا
ﻋﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ
وأﻫ ــﻢ ﻣﻨﺒﺮ ﻟـﻠـﺤــﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ".

وأﺷﺎرت اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮه اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎخ دﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ﻧــﻮﻋــﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃــﺮاﻓــﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺘﻨﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗـﺠــﺪد اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻟﻠﺘﺸﺎور وﺗﻌﻤﻴﻖ
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ إن ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ
ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،

أﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
أوﺿﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻣﺲ ان ﻗﺮاﺑﺔ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻮا
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن اوردﺗ ـ ـ ــﻪ
"ﻛﻮﻧﺎ" اﻣــﺲ أن  77أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻋ ـ ــﺎم  2018وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن ﻣ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺮوج ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ إﻏﻼق
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻳﻘﺼﺪ
ﻣـﻨــﻪ إﺛـ ــﺎرة اﻟـﺒـﻠـﺒـﻠــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﻼﺣﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
واﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳـ ـ ــﻮاء ،وأن ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻻﻣ ـﺘ ـﺜ ــﺎل ﻟ ـﻠ ــﻮاﺋ ــﺢ واﺣـ ـﺘ ــﺮام
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑـﻔـﺌــﺔ
ﻣ ـﺤ ــﺪودة ﺗ ــﺮﻓ ــﺾ ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﻄــﺎﻗــﺎﺗـﻬــﺎ

أﺷـ ــﺎد وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻷوﻗ ـ ــﺎف واﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﺪ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎدي" ،ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮآن وﺗـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺪه وﺗـ ــﻼوﺗـ ــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ
ﺿ ـﻤــﻦ إﻃـ ــﺎر اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي واﻟ ـﺤ ـﻀــﺎري
اﻟــﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻷوﻗــﺎف وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ"،
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮا "اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﺎ
ﻟـﻠـﺠـﻬــﻮد اﻟ ـﻘــﺮآﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻛــﺔ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺗﺤﻔﻴﻆ وﺗـﺠــﻮﻳــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺮآن اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮﻣﻪ".
وﻗ ـ ــﺎل ﻋـ ـﻤ ــﺎدي ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
اﺧﺘﺘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﺪا ،إن "اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺮص ﺳﻤﻮ

اﻷﻣـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ ﺣـﻀــﻮره وﺗـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
واﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﺑـﻨـﻔـﺴــﻪ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ رﻏـ ــﻢ ﻛـﺜــﺮة
ﻣﺸﺎﻏﻠﻪ ،ﺑﻞ وﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻤﻮه
اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻤﻮه
اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﺑــﺄﻫــﻞ اﻟ ـﻘــﺮآن ودﻋـﻤــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ".
وأﺿــﺎف "ﻧﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﺑـ ـﺠ ــﻼء ﻣ ـ ــﺪى اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑـﻜـﺘــﺎب اﻟـﻠــﻪ ورﻋــﺎﻳـﺘــﻪ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻳﻤﺎ
وﺣﺪﻳﺜﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻣﻦ ﺗﻤﻴﺰ ورﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹﺑ ــﺪاع وﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ 75
دوﻟــﺔ ﻣﻨﻬﺎ  14دوﻟــﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ودول أﺧﺮى
ﺑـﻬــﺎ أﻗ ـﻠ ـﻴــﺎت إﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻛــﺮوﺳ ـﻴــﺎ وإﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ

ً
»اﻹﻋﻼم« ٪٥٠ :دﻋﻤﺎ
ﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
●

ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ورود ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرات داﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻷﻗـ ــﺎرﺑ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
رﻏـ ــﻢ أن اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮﻳــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﻢ ﺗـﺴـﻠـﻤــﻮا
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن

أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻮازات اﻟﻤﺰورة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أوﻗــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻋﺪﻟﻮا
أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻘﺮار ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺬه
اﻟﺠﻮازات ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺿﻤﺎن ﺻﺤﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻣﺎدة  17ورﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة وﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻋﺘﺮاض ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻮازات اﻟﻤﺰورة

اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  145ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ،
ﻟﻬﻮ دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﻣﺤﻠﻲ ودوﻟﻲ".
وأوﺿــﺢ ان "ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أﺑﻬﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ إﺟﺎدﺗﻬﻢ ﻟﺤﻔﻆ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ،
وإﻟﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ،
واﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺜــﺎر إﻋ ـﺠــﺎب ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﺑـﺠـﻬــﺪ ﻣـﻀــﺎﻋــﻒ ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻘــﺎرب
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ" ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان "اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﺑﻪ اﻟﻜﻞ
ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺑﺘﻜﺮﻳﻤﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻜﺮﻳﻤﻪ
اﻟﺴﺨﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣــﻦ أ ﺑـﻨــﺎ ﺋــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺪول".

رﺻﺪ أول ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷﺑﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ وزارة اﻹﻋ ــﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي ،أن وزارة
اﻹﻋ ـ ــﻼم ﺗ ـﻀــﻊ ﺧـﺼـﻤــﺎ  50ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹذاﻋﺔ،
وذﻟﻚ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﺑﺮازه ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
اﻟﺠﻤﻴﺮا إن وزارة اﻹﻋﻼم ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ ،وﺑﺚ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﺼﻐﻴﺮة او اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ او اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪي أن وزارة اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم ﺗ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ
إﺑــﺮاز اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
زﻫﻴﺮ ا ﻟـﻌـﺒــﺎد ،أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ
وﺗــﺮوﻳــﺞ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋــﺪد ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
واﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣــﻊ ﺧﻄﺔ
ﻛﻮﻳﺖ  ،2035واﻟــﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟــﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﻨﺎول ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ا ﻟـﻤـﺜــﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ أﻫﻤﻴﺔ د ﻋــﻢ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮق
ﻟﺪور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
د ﻋــﻢ و ﺗــﺮو ﻳــﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻠﻊ.

دﺷـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺖ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ،أﻣﺲ ،ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻟــﺮﻣ ـﻀــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ 150
أﺳﺮة ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
و ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺮة إدارة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪات اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،إن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻤﻼت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼل اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،وﻳـﻌــﻢ
ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ ﺳ ــﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات ﻣــﻊ دﺧــﻮل
اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻔـﻀـﻴــﻞ وﻃـ ــﻮال أﻳــﺎﻣــﻪ
اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ،ﻟﻴﺸﻤﻞ  5آﻻف أﺳﺮة
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ".
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أن ﺗﻮزﻳﻊ
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﺴﻠﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرز واﻟﺴﻜﺮ
واﻟﺪﻗﻴﻖ وزﻳﻮت اﻟﻄﻌﺎم ،وﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺣ ـ ـ ــﺮص اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإدﺧﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺳــﺮ،
ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺳـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻓــﻲ رﻣ ـﻀــﺎن إﻟ ــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل
إﺗ ـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة إﺧﻮاﻧﻬﻢ
ﻓـ ــﻲ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ إﻟـ ــﻰ أن

ﺑـﻜــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻼج وﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن
وﺣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎزة ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻦ أﺳـ ـ ــﻮة
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

ً ً
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻮازات اﻟﻤﺰورة ﻳﺤﺘﺎج ﻗﺮارا ﺧﺎﺻﺎ

ﻋﻤﺎدي :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أﺑﻬﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ

●

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﺪﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔــﺔ
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻋـ ـﻄ ــﺎء
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﻜﺮر ﻋﺎﻣﺎ
ﺑ ـﻌــﺪ آﺧ ـ ــﺮ ،وﻳ ـﺴ ــﺪ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎﺟـ ــﺔ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة
ﺣ ــﺮص اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻔﻀﻴﻞ.

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ٪٩٠ :ﻣﻦ »اﻟﺒﺪون« ﺗﺴﻠﻤﻮا ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ

ً
»ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻘﺮآن« ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻏﺪا وﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

وﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى
ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺄﻧ ـﻤ ــﺎط اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻓـ ــﺮزﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف ﺑـ "اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ".
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬه
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات ﻣ ــﻦ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت وآﻟ ـﻴــﺎت
وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

٧

ﻣﺤﻠﻴﺎت

رﺻﺪ ﻃﻴﻮر اﻷﺑﻠﻖ
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ راﺷﺪ اﻟﺤﺠﻲ ،أﻣﺲ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ
أول ﺣﺎﻟﺔ رﺻﺪ ﻟﺘﻔﺮﻳﺦ ﻃﺎﺋﺮ "اﻷﺑﻠﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻨﺶ" ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺤﺠﻲ ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" إن اﻟﺒﻠﻖ أو "اﻟـﻔـﻘــﺎق" ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗــﺰور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء وﺗﻐﺎدر ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﺦ ﺷﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان إﻟﻰ روﺳﻴﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ
ﺗﻢ رﺻﺪ  13ﻧﻮﻋﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺷﻬﺮﻫﺎ )اﻟﻤﺪﻗﻲ
واﻟﺤﻄﻴﺒﻲ واﻟﺤﺰﻳﻨﺔ(.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻃﻨﺖ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ )اﻷﺑﻠﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأم ﻏﻨﻴﻤﺎن( ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻌﺾ ﻓــﺮاخ اﻟﺒﻠﻖ اﻟﺼﻐﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺒﻼد.
وأﻓﺎد اﻟﺤﺠﻲ ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮ اﻷﺑﻠﻖ اﻟﻔﻨﺶ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺮﺻﺪ اﻛﺘﺸﻒ أن اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷﺑﻠﻖ ّ
وﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻔﺮﻳﺨﻪ ،ﻟﻴﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان.
وأﻛﺪ أن ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺤﺪث ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻨﺎدرة
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻋﺸﺎش ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺮخ
ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل ،ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻔﺮﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  91ﻃﺎﺋﺮا ،وﺟﺎر اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث.

ﻫﻮ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺎزال ﻳﻘﻴﺪ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﺪﻟﻮا
أوﺿﺎﻋﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ،وﻫﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت،
وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺤﺘﺎج ﻟﻘﺮار ﺧﺎص،
إذ إن أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮازات ﺣﺼﻠﻮا ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
إﻗــﺎﻣــﺎت ﺻﺎﻟﺤﺔ ،وﻗـﻴــﺪوا ﻓــﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟــﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺠﻮازات اﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﻮﻫﺎ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬﻢ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاز وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وأﻛﺪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ
إﺻـ ــﺪار اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺎت إﻻ ﻟـﻤــﻦ ﻳـﺘـﺒـﻴــﻦ أن
واﻟــﺪه أو ﺟﺪه أو ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ﺟـﻨـﺴـﻴــﺔ ﻣـﺜـﺒـﺘــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدا إﻟ ــﻰ وﺛــﺎﺋــﻖ
وﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺠﻬﺎز
ﺳ ـﺒــﻖ ﻟ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ
ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ إذ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وأن ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﺑﻠﻎ  750ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر  650ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
وﺷﺪد "اﻟﺠﻬﺎز" ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻓ ـﻬــﻮ واﻫ ـ ــﻢ وﻣـ ــﻦ ﻳ ـﻈــﻦ أﻧـ ــﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓ ــﻲ اﻻدﻋ ـ ـ ــﺎء أﻧـ ــﻪ ﻣ ـﻘ ـﻴــﻢ ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ".

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻵداب ﻟـ   :ﻗﻠﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ
•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

اﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﻔﻮق
ً
 ٦٠ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﻛـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻻداب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻼح
اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،ان ﻗﻠﺔ اﻻﺳــﺎﺗــﺬة ﻓﻲ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻻﻗـ ـﺴ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻻ
ﺗﺨﺪم اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻔ ــﻲ ،ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻣـ ـ ــﻦ اﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎدراج ﺷﻌﺒﺔ
دراﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﺴﻔﺮ او
ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺬﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ان
ﻣ ــﻦ ا ﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺎت ا ﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ
ﻗـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻداب ﻫ ــﻲ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪد
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻓـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﺳـ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ــﺬة ﻻ

»اﻹدارﻳﺔ« :ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ »ﻳﻮم
اﻟﻤﻠﺼﻖ« ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
أﻛﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﺼﺎم اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﻪ ﻗﻄﺎع اﻷﺑﺤﺎث ،واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ وﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺗﺄﺗﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺎت
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻫﻨﺄ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ أﺳﺮة اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺼﻖ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻋــﺪد اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻹدارﻳـ ــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮم
اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌــﻮن ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒــﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  ٦٠ﻃﺎﻟﺒﺎ
وﻣﺎ ﻓﻮق ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻋﺪاد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ــﺮر ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻳ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺾ ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﺳـ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ــﺬة ﻣــﻦ
ﺗـﻜــﺪﺳـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرات ﻟـﻌــﺪم
وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻠﻚ
اﻻﻋﺪاد وﺗﻘﻠﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻀــﻮ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ.
وﺑـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ اﻧ ــﻪ "ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧ ـﺠــﺪ ﺑ ــﺎن اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ
واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬون اﻻوﻟﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺎح ﻟﻬﻢ
ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺣﺘﻰ وان ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘـﻌــﺎرض ﻣﻊ
أوﻗ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ" ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان "اﻛـﺜــﺮ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻧﺎ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﻘﺮرات
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب".
وﺣـ ــﻮل ﻓ ـﺘــﺢ ﺑ ــﺎب اﻻﻧ ـﺘ ــﺪاب
ﻟ ـ ـ ــﻼﺳ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺬة ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ
ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،ﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ :ﻻ
ﺷــﻚ ان اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺢ ﺑــﺎب
اﻻﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاب ﻟـ ــﻼﺳـ ــﺎﺗـ ــﺬة ﻳـﺤـﺠــﻢ
ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ،ودور
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ان
ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎدات
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ،وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺑ ــﺎب
اﻻ ﻧـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺪاب ﻫ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻻدوار
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ان ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ا ﻟـﻔـﺘــﺮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻛﺒﺮ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻓﻼح اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻤﺪد اﻟﺴﺤﺐ  ٣أﻳﺎم
وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﺗﻔﺮغ رﻳﺎﺿﻲ
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻓﻲ ﺗﻌﺎون ﻻﻓﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻻدارة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑـﻄــﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺴﺤﺐ واﻻﺿﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻔﺮﻏﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ً
ووﺟﻬﺖ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ راﺑﻄﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ  3أﻳــﺎم ،واﺳﺘﺒﺪال
اﻟ ـﻤ ــﻮاد ﻣ ــﺪة ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣـﺠـﻤــﻮع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
ً ً
أﺳﺒﻮﻋﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﺬي
ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ.
ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺤﺐ
وﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ً
اﻟــﺮاﺑ ـﻄــﺔ ﻧ ــﻮﻋ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ ﻣـﻤـﺜــﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اوﺿﺤﺖ اﻻدارة ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،أن
واﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟــﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ
وﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﻔﺮﻏﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﺘﺮة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﺪا ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﺴﻊ،
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ.
ً
ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ اﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺮاﺑﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ان ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﻠﺒﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻣﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻏﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ.

» «GUSTﺗﻌﺰز اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﻄﻼﺑﻲ ﻣﻊ »ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) (GUSTاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﺎن د ﻳ ـ ـﻴ ـ ـﻐـ ــﻮ )،(UCSD
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﺴ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل أﻣ ـ ــﺎم
ﻃـﻠـﺒـﺘـﻬــﺎ ﻟ ـﺨ ـﻴــﺎر ﺟــﺎﻣ ـﻌــﻲ ﺛــﺎﻟــﺚ
ﻋـﻨــﺪ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﺸ ــﺎف ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت
ﺗﻌﺎون ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أﻣ ــﺲ ،أن ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗﺪﺧﻞ
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺰ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة ﻣــﻊ

ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﺎن دﻳﻴﻐﻮ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﺗـ ــﻢ ﺟ ـﻨــﻲ ﺛ ـﻤ ــﺎر ﻫــﺬه
اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺑـﻌــﺪ ﺷﻬﻮر
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،وﺳﻴﻌﻮد ﻗﺮار
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣـﻌــﺎ ﺑــﺎﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓــﻲ ز ﻳــﺎدة
ﺣـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺤـ ـﺜـ ـﻬ ــﺎ وﺗ ــﺮﺳـ ـﻴ ــﺦ
ﺑ ـﺼ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ
وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺗـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺖ" :ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﻞ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﺎن دﻳـﻴـﻐــﻮ
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ـ ــ 17ﻛــﺄﻓـﻀــﻞ

ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛــﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ د .ﻋﻠﻲ أﻧﺼﺎري أن
اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤــﺮﻫــﺎ وﺷ ـﻜ ـﻠ ـﻬــﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺗــﺄﺳـﺴــﺖ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻋ ــﺎم ،2002
ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﻞ اﻵن ا ﻟ ـﻤ ــﺮ ﺗ ـﺒ ــﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ أﻟﻒ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﻘﻴﺎس "."QS

اﻟﻌﻤﻴﺮي ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ »اﻟﻄﺎﻗﺔ«
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻮادر ﻟﺮؤﻳﺔ ٢٠٣٥
ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ م .ﻃ ــﺎرق اﻟـﻌـﻤـﻴــﺮي،
وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ م.
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻴﺞ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪورات
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ م .ﻣ ـ ـ ـ ــﺎزن اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺢ،
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ GSAS

د .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺮ ،وﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺔ
 EnerTechﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﻳﺴﺎن وم.
ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻨﺠﺪي.
وﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع ﺑ ـﺤــﺚ
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ؛ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .٢٠٣٥

اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑـ»اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« اﻟﻴﻮم
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،اﻟـﻴــﻮم ،اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ  ،2018/2017ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﻤﺴﺮح اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

»اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ«
ﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻔﻜﺮ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺰﻛﻴﺔ
ً
ً
ً

اﻟﺼﺮاف رﺋﻴﺴﺎ واﻟﻌﻮاش ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ واﻟﻌﻨﺰي أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ
●

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻓــﺮع ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
 .2020-2019ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ،
وﺗـﻤــﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑــﺎﻹﺟـﻤــﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻞ ﺑــﺎب اﻟﻨﻘﺎش
ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ -2018
 2019ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ .وﺟﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــﺔ ،اﻟﺬي
ﺗـﻤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻔﺮوع ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ ،ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أﻳﻮب اﻟﺼﺮاف رﺋﻴﺴﺎ ،وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاش ﻧﺎﺋﺒﺎ،
وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺰي أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ،وﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري،
وﺑﺪر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وأﻳﻮب اﻟﺸﻤﺮي ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﺳﺮي،
وﻃـ ــﻼل اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴــﺮي ،وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ،وأﺣـﻤــﺪ
اﻟﻜﻨﺪري ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎرﺿﻲ أﻋﻀﺎء.

ﻗﺮار اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

دلبلا
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»اﻟﺤﺮس« :دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺗﻤﺮﻳﻦ » Cpxﻧﺼﺮ  «١٧ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٨دول و ١٣ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﺎدة اﻟﺤﺮس ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ،
وﺣﻀﻮر وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟـﻌـﻠــﻲ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﺗـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﺮاﻛــﺰ
ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة ا ﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮس » Cpxﻧ ـﺼــﺮ
 ،«17ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزارﺗ ــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع
وا ﻟ ــﺪا ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ واﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء و 10ﺟـﻬــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ووﻓـ ـ ـ ــﻮد ﻣــﻦ
أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ وﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﻓـﻴـﺘـﻨــﺎم
وا ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻷردن و ﺗ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺎ
وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻧ ـﻘــﻞ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ إﻟــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﺤﻴﺎت
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺪا ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟ ــﻮﻓ ــﻮد ﻣﻦ
داﺧـ ـ ــﻞ وﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳﺜﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ وﻳﺤﻘﻖ
أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﺴﺘﻤﺮ أﺳﺒﻮﻋﺎ وﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ورش
ﻋ ـﻤــﻞ واﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﺗـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴــﺔ،
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺪاث
اﻟ ـﺘــﻲ ﻣ ــﺮت ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧــﻼل

ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر ،ﻋ ـﺒــﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل
وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟﻤﻬﺎم ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺎون ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ
اﻟـ ـﻠ ــﻮاء اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﻓ ــﺎﻟ ــﺢ ﺷ ـﺠ ــﺎع إن
اﻟـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

أﻫ ــﺪاﻓ ــﻪ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ 2020
ﺗـﺤــﺖ ﺷ ـﻌــﺎر اﻷﻣـ ــﻦ أوﻻ ،ﻳـﻘــﻮم
ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات
اﺗـﺼــﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـﻘــﺪرات
واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺪة اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ

٩

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﺠﺮاح ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻔﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺰواوي

ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،وﻫﻮ
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ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻛ ـﺸــﻒ ﺷ ـﺠــﺎع أن اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ
ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺣــﺎ ﻟــﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪات ،ورﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ درﺟ ـ ـ ـ ــﺔ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻀﺒﺎط
وﺿ ـ ـﺒـ ــﺎط اﻟ ـ ـﺼـ ــﻒ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﺮوف
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻮن ﻣـ ــﻦ وزارات اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
واﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم واﻟﺼﺤﺔ
واﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟـ ـﻤ ــﺎء واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻷ ﺷ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل واﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
ﻟ ــﻺﻃ ـﻔ ــﺎء وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺷـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ــﺰوﻳ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮات
ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻮد »ﻛ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ« وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻣـ ـﻄ ــﺎﺣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴ ــﻖ واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺰواوي
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﺴﺎن اﻟﺰواوي.
وﺑﺤﺚ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺮاح ﻣﻊ اﻟــﺰواوي آﻟﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺪور ﺳﻔﺎرات
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أﺣ ــﻮال
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﺮب اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺰواوي ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه وﺷﻜﺮه ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ُﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.

إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻨﺰل ﺑﺼﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺻ ـﻴ ــﺐ ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺎن ﺑـ ـﺤ ــﺎﻻت اﺧ ـﺘ ـﻨــﺎق
وإﺟﻬﺎد ﺣــﺮاري ﻣﻦ ﺟــﺮاء ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ،
ﻣـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﻤـﻨــﺰل ﻓــﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ
ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،ﻛـﻤــﺎ أﺳـﻔــﺮ اﻟ ـﺤــﺎدث ﻋﻦ
ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﻣــﺎدﻳــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣـﺘــﺮاق ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺘﻴﻦ
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺰل.
وﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ رواﻫـ ـ ــﺎ ﻣــﺪﻳــﺮ
إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،ان
ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ،ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰي إﻃﻔﺎء
ﻣﺸﺮف واﻟﻘﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ
أن اﻟـﺤــﺮﻳــﻖ اﻧــﺪﻟــﻊ ﻓــﻲ دﻳــﻮاﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺰل،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﺳﻴﺎرات ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ أﻣﺎﻣﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﺷ ــﺮﻋ ــﻮا ﻓ ــﻲ إﺧ ــﻼء اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ﻣ ــﻦ ﺳـﻜــﺎﻧــﻪ،
واﺧ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـﻨ ـﻴــﺮان ،وﻣ ـﻨــﻊ وﺻــﻮﻟ ـﻬــﺎ إﻟــﻰ
أﺟـ ــﺰاء أﺧ ــﺮى ﻣ ـﻨــﻪ ،ﺑـﻌــﺪ أن اﻣ ـﺘ ــﺪت إﻟــﻰ

اﻷﻧﺼﺎري :ﺗﺮﻗﻴﺎت
ﻟـ»اﻹﻃﻔﺎء« ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ

ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻧﺼﺎري

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟـﺸــﺆون ﻗﻄﺎع اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ـ ــﺎﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﻃـﻔــﺎء اﻟ ـﻠــﻮاء
ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎري ،أن ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ً
 616ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺗﺐ
ﺣ ـﺘــﻰ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺪم ،وﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ 643
ﺿﺎﺑﻂ ﺻــﻒ ﻓــﻲ "اﻹﻃ ـﻔــﺎء" ،ﺑﻨﺎء
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻣﻤﻦ أﻛﻤﻞ ﻣﺪة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ.
ووأوﺿ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻠ ــﻮاء اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري
أن ﻣــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﺘــﻮف ﺷ ــﺮوط رﺗﺒﺔ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ )راﺋﺪ( إﻟﻰ رﺗﺒﺔ
)ﻣـﻘــﺪم( ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ،ﻟﻌﺪم
ﺣ ـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ )اﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز(
ﻓ ـﺴ ـﻴ ـﺤــﻖ ﻟـ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻟــﺮﺗ ـﺒــﺔ ،ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎر أﻧ ـﻬــﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ.

ﻣﺘﻌﺎط َ
ﺻﺪم
ٍ
دورﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ
ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ رﺟ ـ ــﺎل ﺷ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺪة
ـﺎط،
ﻣــﻦ ﺿﺒﻂ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗـﻌـ ٍ
وﻋـ ـﺜ ــﺮوا ﺑ ـﺤ ــﻮزﺗ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛـﻤـﻴــﺎت
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎدﺗ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺸ ـﻴــﺶ واﻟ ـﺸ ـﺒــﻮ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺪرﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ
اﺳﺘﻮﻗﻔﻮه ﻋـﻨــﻮة ،إﺛــﺮ اﺻﻄﺪاﻣﻪ
ﺑ ــﺪورﻳ ــﺎت ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟـﻨـﺠــﺪة ،أﺛـﻨــﺎء
ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻬﺮب.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أن رﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﺪة اﺷـﺘـﺒـﻬــﻮا ﺑـﻘــﺎﺋــﺪ اﺣ ــﺪى
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ،
إﻻ اﻧﻪ ﻻذ ﺑﺎﻟﻔﺮار ،وﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎردﺗﻪ
اﺻ ـ ـﻄ ـ ــﺪم ﺑـ ــﺪورﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻ
اﻟﻔﺮار ،إﻻ ان رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا
ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻰ
ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ
اﻧﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎط ،وﻋﺜﺮوا ﺑﺤﻮزﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻔﺘﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدث أﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﻦ
اﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺑ ـ ـﺤـ ــﺎﻻت اﺧ ـﺘ ـﻨ ــﺎق،
وﺗــﻢ ﻋﻼﺟﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺤــﺎدث

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﻴﻲ اﻟـﻄــﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﺿﺒﺎط وﺣــﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺤــﻮادث
اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب
اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮﻳﻖ.
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أمطرت فأزهر قلبها *

أحمد باقر

رياح وأوتاد :تصريحات وتعقيبات لتيريزا ماي واألمين العام لـ«التخطيط» و«الفتوى» ومبارك وآخرين
الغريب في تصريح األمين
العام لمجلس التخطيط
أنه يخالف أبسط نتائج
وأهداف ومؤشرات خطة
بقانون،
البالد التي صدرت ً
ألن من الثابت إحصائيا أنه
في مقابل كل مولود كويتي
جديد يدخل إلى البالد أكثر
من اثنين من الوافدين،
وذلك إما لخدمته من
الخدم ،أو من العاملين في
المهن التي ال يعمل بها
الكويتي.

لم أشاهد في
مدن أوروبا
وال أميركا
الالتينية
وال المغرب
العربي شوارع
تقذف الحصى
على السيارات
كما في الكويت

خالل األسبوع الماضي طالعتنا وسائل اإلعالم
بعدد من التصريحات التي يجب الوقوف عندها
وتأملها والتعقيب عليها وهي:
• التصريح األول ،كان لتيريزا ماي رئيسة وزراء
بريطانيا قالت فيه" :لقد انتهى العصر الذي نترك
فيه المجال لوسائل االتصال االجتماعي ألن تشرع
ما هو صح وما هو خطأ ،سنسن تشريعات لحماية
ً
أجيالنا من أضرارها فورا".
ً
وتصريحها هــذا ينم فـعــا عــن فهم عميق لما
يقوم به بعض المدونين في وسائل االتصال من
هــدم ألر كــان مهمة في المجتمع ،وتهديدها بسن
عقوبات قانونية يــدل على حرصها على سالمة
بلدها من أن يتحكم فيه الرويبضات.
وليت اإلخوة في الحكومة ومجلس األمة يحذون
ً
هذا الحذو بدال من مطالبتهم بإلغاء قانون الجرائم
اإللكترونية أو تخفيف العقوبات الواردة فيه أو في
قوانين المطبوعات.
• الـتـصــريــح الـثــانــي هــو مــا ام ـتــأت بــه وســائــل
اال ت ـصــال مــن سخرية على مقابلة أ جــر تـهــا سيدة
فاضلة طالبت فيها باستخدام السطل (أو التب)
مكان الهوز في تنظيف األرصفة المالصقة للمنازل،
رغــم أن مطالبتها صحيحة وضــروريــة ،وذلــك ألن
الماء سلعة غالية ومدعومة ،وتكلف البالد الكثير،
يتابع حتى أوراق الشجر
وقد رأينا بعض الخدم
َ
الـســاقـطــة عـلــى الــرص ـيــف ب ــذن ــوب مــن ال ـمــاء حتى
يسقط الورقة من الرصيف إلى الشارع ،وأذكــر أن
معهد األبحاث قد أجرى دراسة قبل سنوات قليلة
أثبت فيها أن هذا الماء المتسرب يزيد نسبة المياه
الـجــوفـيــة فــي الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة وي ـخــرب البنية
التحتية والشوارع .كما أن النبي ،صلى الله عليه
وسلم ،نهى في األحاديث الصحيحة عن اإلسراف
جار.
في صرف الماء ولو كان اإلنسان على نهر
ٍ
لذلك فإن على الساخرين أن يتوبوا إلى الله عما
سطرته أيديهم من مخالفة شرعية وضرر للوطن
ولسيدة فاضلة.
• التصريح الثالث هو لألخ الكريم األمين العام
لمجلس التخطيط ،و هــو إن صــح كــار ثــة حقيقية
لـمـســؤول يفترض فيه الـبـيــان والــدفــاع عــن خطط
ال ــدول ــة ،ح ـيــث نـقـلــت ع ـنــه إحـ ــدى ال ـص ـحــف قــولــه:

"تـ ـك ــاث ــروا ل ـت ـعــديــل ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة وتـقـلـيــل
الوافدين".
والغريب فــي تصريح األمـيــن الـعــام أنــه يخالف
أبسط نتائج وأهداف ومؤشرات خطة البالد التي
ً
صــدرت بـقــا نــون ،ألن مــن الثابت إحصائيا أن في
مقابل كل مولود كويتي جديد يدخل إ لــى البالد
أكثر من اثنين من الوافدين ،وذلك إما لخدمته من
ا ل ـخــدم ،أو مــن العاملين فــي المهن ا لـتــي ال يعمل
بها الكويتي مثل المهن الدنيا والحرفية ،وكذلك
المهن التي ال يتوافر من الكويتيين العدد الكافي
لشغلها مثل تدريس المواد العلمية والمهن الطبية
المساعدة ،ويكفي أن يراجع األمين العام محاضر
الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة ف ــي مـجـلــس الـتـخـطـيــط لكي
يعلم حجم العمالة األجنبية المطلوبة لتشغيل
المستشفيات الجديدة وكذلك المتطلبات المالية
المطلوبة لجلبها.
لقد كــان على األمين العام أن يدعو في حديثه
األسرة الكويتية لتشجيع أبنائها للتخصص في
ال ــدراس ــات الـعـلـمـيــة والـمـهــن الـمـطـلــوبــة فــي ســوق
العمل لكي يتم إحاللهم مكان الوافدين ،وبذلك فقط
تتعدل التركيبة السكانية ،وكان عليه أن يشير أن
لدينا أكثر من  420ألف طالب وطالبة في مراحل
التعليم المختلفة ُينتظر تخرجهم خالل السنوات
الخمس عشرة ا لـقــاد مــة ،ومعظمهم غير مؤهلين
لـشـغــل األع ـم ــال ال ـتــي يـعـمــل بـهــا ال ــواف ــدون الــذيــن
سيستمر الطلب عليهم مــا لــم تـتــوا فــق مخرجات
التعليم مع متطلبات سوق العمل ،وما لم تقم األم
بدورها في المنزل.
• ال ـت ـصــريــح ال ــراب ــع ه ــو ل ــأخ ال ـع ــزي ــز م ـبــارك
ً
ال ــدويـ ـل ــة ال ـ ـ ــذي كـ ـت ــب م ــدافـ ـع ــا عـ ــن ت ـع ـي ـي ــن أح ــد
المحسوبين على اإلخوان في مجلس التخطيط:
"أن بعض ا لـتـيــارات ومنهم السلفيون متربعون
في هذا المجلس منذ سنوات".
وال أدري كيف ال يعلم األخ مبارك أنه ال أحد من
السلفيين قد ُعين في مجلس التخطيط الحالي
الذي تم تشكيله قبل ثالث سنوات ،وأن المجالس
ً
السابقة التي ُعين فيها السلفيون احتوت أيضا
ع ـلــى أع ـض ــاء م ـعــروف ـيــن م ــن اإلخ ـ ــوان أو الـحــركــة
الدستورية.
وأن معظم اال عـتــراض على الشخص المذكور

ك ــان بـسـبــب بـعــض كـتــا بــا تــه و مــؤ هــا تــه ال بسبب
انتمائه.
فيا أبا معاذ نرجو أن تتحرى الدقة فيما تكتب
عنا حتى ال نضطر للرد عليك ألنك عزيز علينا.
• التصريح الخامس هــو إ عــان إدارة الفتوى
والتشريع نتائج القبول للمتقدمين للعمل فيها،
ح ـيــث ت ـك ــررت الـفـضـيـحــة ال ـتــي حــدثــت ف ــي قـبــول
الدفعة السابقة قبل سنوات قليلة ،حين تم قبول
أصحاب الدرجات المتوسطة ،ورفض قبول بعض
ً
الحاصلين على جيد جدا مع مرتبة الشرف ومن
جامعة الكويت.
في تلك السابقة نصحت كل من أعرفه من الذين
لــم يقبل أ بـنــاؤ هــم بـســر عــة ا لـطـعــن أ م ــام المحكمة
اإلدارية ،وبالفعل نجحت الطعون وتم إلزام الهيئة
بقبول جميع الطاعنين.
ً
وهذه المشكلة تتكرر سنويا وفي هيئات كثيرة
ألن ه ــذه ا لـهـيـئــات تـتـمـتــع ب ـك ــوادر مــا لـيــة مجزية
وال ـق ـبــول فـيـهــا م ــره ــون بــال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة
م ـم ــا ي ــدف ــع ال ـك ـث ـيــريــن إلـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــواس ـط ــة
والمحسوبية ،أما حلها فهو في يد مجلس األمة
وذلك بسرعة إقرار اقتراح بقانون مقدم مني ومن
العزيز عبدالله الرومي ،والذي يحصر المفاضلة
ف ــي ال ـم ـقــاب ـلــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ب ـي ــن ال ـم ـت ـس ــاوي ــن فــي
الدرجة العلمية ،فال تجوز أن يتقدم الحاصل على
مقبول أو جيد على الحاصل على امتياز أو جيد
ً
ج ــدا ومــن جــامـعــات مـعـتــرف بـهــا ،وه ــذا االق ـتــراح
بــالـقــانــون مـعـطــل مـنــذ مـجـلــس  ،2006فـهــل يـقــوم
ً
ً
ا ل ـنــواب بـتـحــر يـكــه مـنـعــا للظلم وو ق ـفــا لالستياء
والتباغض بين المواطنين.
• ا لـتـصــر يــح األ خ ـيــر هــو تـصــر يـحــي أ ن ــا ،فبعد
ً
رحلة استغرقت شهرا بدأتها في جنيف ثم مدينة
ليدز على بعد ساعتين ونصف من لندن ،ثم إلى
جبال البرازيل ،وبعدها إ لــى أر بــع مــدن متباعدة
فــي األرجـنـتـيــن ،وكــان آخــرهــا بــالـقــرب مــن القطب
المتجمد الجنوبي ،ثم العودة إلى لندن ،ثم السفر
إ لــى معظم مــدن المغرب مــن الشمال إ لــى الوسط
فالجنوب ثم لندن مــرة أ خــرى ،صرحت بالتالي:
"ل ــم أشــاهــد فــي جـمـيــع ه ــذه ال ـبــاد وال ـم ــدن الـتــي
زر تـهــا شــوارع تقذف الحصى على ا لـسـيــارات إال
في الكويت" ،عمار يا الكويت.

الغرب معوق للحداثة بين
رؤيتين :خليجية وعربية
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

منذ أن طرح التساؤل النهضوي الكبير قبل قرن ونصف:
لماذا تقدم اآلخرون وتخلفنا؟ والمثقفون العرب مختلفون في
ً
وفي توصيف الدواء ،تبعا الختالف مشاربهم
تشخيص الداءِ ،
السياسية واأليديولوجية والفكرية.
ال ـحــداثــة الـغــربـيــة طــرقــت أبـ ــواب مـصــر بـحـمـلــة نــابـلـيــون
ً
ً
 1798عبر مطبعة منيرة للعقول و160عالما وباحثا قاموا
بأضخم عمل معرفي تاريخي وطبوغرافي ،كتاب «وصــف
ً
مصر»  20مجلدا ،وقاموا بفك طالسم الحضارة الفرعونية،
وكــان مــن نتائجه ،مظاهر التحديث فــي العلوم والمعارف
والنظم والتقنيات العلمية والعسكرية ونقل القوانين المدنية
والدستور الفرنسي بعد ترجمته ،والجريدة الرسمية وحفر
القناة ،لتأتي دولــة محمد علي ( )1848-1805مستفيدة من
اإلرث التحديثي الـفــرنـســي ،وم ــن الـبـعـثــات التعليمية إلــى
الغرب ،وعرفت مصر خالل االحتالل البريطاني ()1952-1882
نهضة تعليمية وتنموية وثقافية أنجبت طلعت حرب وطه
حسين والعقاد والحكيم ومحفوظ ولطفي السيد وغيرهم،
ً
ً
ً
وأشاعت مناخا ليبراليا وحياة سياسية نشطة ،وبرلمانا
ً
ً
ً
ً
منتخبا ،وأحزابا سياسية معارضة ،وصحفا حرة ،وتداوال
ً
سلميا على السلطة ،في ظل نظام ملكي دستوري ،وازدهرت
الحياة الثقافية والفنون واآلداب والصناعات ،وتجارة القطن،
وتطورت وسائل المواصالت والسكك الحديدية والموانئ،
ونشأت الشركات التجارية والصناعية والبنوك ،وأشهر كلية
في المشرق (فيكتوريا) وامتد إشعاع التحديث إلى سورية
والعراق ولبنان في ظل المحتل.
لم يستمر المد التحديثي طويال ولم تترسخ ثقافته في
التربة المجتمعية ،حمل المحتل عصاه على كاهله ورحل
ً
وجاء المحرر الوطني معوقا سيرورة التحديث تحت شعارات
أيديولوجية ثورية ليقتلع نبتة الحداثة التي لم تتجذر في
التربة العربية.
أما في منطقة الخليج فقد جاءت بذرة التحديث في ركاب
الوكيل البريطاني إثر معاهدات الحماية مع شيوخ الخليج،
قبل قرن ونصف ،وكما خدم الفرنسيون مصر بكتاب وصف
مصر فإن اإلنكليز خدموا المنطقة بعمل معرفي موسوعي
إعجازي (دليل الخليج) تناول طبوغرافية وتاريخ الخليج
( )1906- 1600لم يترك شاردة أو واردة على البر أو البحر إال
أحصاها ،كان أهم ثمرات التحديث االنتقال من نظام القبيلة
إلى اإلمارة إلى الدولة ،طبقا لعبدالمالك التميمي ،وتزايدت
وتيرة التحديث باستقالل الدول الخليجية ،وارتفاع أسعار
الطاقة األحفورية المسخرة في تحديث األبنية المجتمعية
التقليدية في القطاعات التنموية.
لذلك ال أتفق مع توجهات المفكرين العرب الذين ال يزالون
أسرى هواجس الماضي االستعماري في تحليلهم لمعوقات
الحداثة العربية ،كما يذهب إليه المفكر المغربي الدكتور
محمد سبيال في كتابه المرجعي المهم «مخاضات الحداثة»
ً
إلــى أن الـغــرب االسـتـعـمــاري فــاعــل كــونــي مهيمن كليا على
ً
أســواق التقنية والفكر الحديث ،وال يسمح باآلخر شريكا
ً
ً
منافسا بل تابعا مستهلكا ،وهو موقف يجد تأييدا من عامة
المثقفين العرب :القوميين واليساريين واإلسالميين ،ومع
ً
ً
تفهمي لهذا الموقف وتبريراته إال أني أراه موقفا أيديولوجيا
ً
ً
ال معرفيا موضوعيا ،يعارضه واقع التنافس العالمي المرتكز
ً
على المصالح المتبادلة ،كما ينقضه أن دوال عديدة كانت
ً
محتلة وعاشت أوضاعا أكثر بؤسا ،لكنها حققت الحداثة:
ال ـيــابــان ،والـصـيــن ،والـهـنــد ،وكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،ومــالـيــزيــا،
وتركيا ،وسنغافورة ،وهونغ كونغ ،ودول نمور آسيا.
دول الخليج ،الـيــوم ،منخرطة فــي مسيرة التحديث ،وال
شـكــوى مــن أن ال ـغــرب يـعــرقــل تـقــدمـهــا ،فــاألغـلـبـيــة الثقافية
الخليجية ال تتملكها هــوا جــس الماضي االستعماري وال
ً
تــرى فــي الـغــرب معوقا ،بــل المعوق األكـبــر أن بأسنا بيننا
ش ــدي ــد ،وأزم ــات ـن ــا ب ـمــا كـسـبــت أيــدي ـنــا ال ب ـيــد ع ـمــرو (أزم ــة
ً
الخليج نموذجا) وال يصح توصيف العالقات الدولية ضمن
معادلة (الهيمنة -التبعية) كما يشيع في األدبيات اإلسالمية
واليسارية ،فهذه مفردات من بقايا أدبيات النضال الثوري
البائسة ،الخليج شريك تـجــاري مهم ومــؤثــر فــي الـعــالــم ،ال
ضحية بائسة ال تملك أمرها ،هناك تقاطع مصالح وهناك
تناقضات لكنها تناقضات ترتبط باختالفات وجهات النظر،
ً
وهذا خالف طبيعي سيظل قائما حتى بين الحلفاء ،وكذلك
في العالقات الثقافية ،ال يصح وصف التأثيرات المتبادلة بين
الثقافات بالتبعية والتغريبية كما يشيعه النقد األيديولوجي
العربي المعاصر.
* كاتب قطري

د .خولة مطر
قالت له قلبي من طين ،فردد هو بذكورية يملؤها الفخر :وأنا
قلبي من حديد ،ابتسمت هي ثم لملمت بعضها ورحلت ،ولم تنظر
وراءها لترى تعابير وجهه وهي ترحل دون أي جواب أو حتى وداع.
كانت شمس الربيع تشق نورها بين بعض السحب الباقية بعد
ً
ً
شتاء صعب ،أخذت نفسا عميقا وكأنها تشرع رايتها للهواء لتأخذ
أكبر قدر منه ،وكأنها تتنفس للمرة األولى ،مشت بخطوات ثابتة،
بل ربما هرولت حتى الحظت نظرات المارة من حولها فاستوعبت
فضولهم ،وربما استغرابهم أو حتى حسدهم ،لكنها لم تكترث.
وقفت عند تلك الفاترينة لمحل للمالبس ،ولفت نظرها فستان
يحمل ألــوان الربيع ،شــيء مــن الــزهــر علق بــه ،أو رأت فيه امتداد
السهل عند بيتهم الذي لم يتلوث بأقدام المحتلين وال بضوضاء
ً
المدن القريبة .دخلت ذاك المتجر سريعا وهي تردد :سأبدأ حياة
جديدة وأغتسل من تلك العالقة التي شوهت أيامي ،بل سنوات
هي من أحلى مراحل العمر.
ارتدت الفستان وللمرة األولى ترى جسدها بنظرة متفحصة فلم
تعد تلك البدينة التي بقي هو يرددها عليها في وصف جسدها
حتى كرهته ،وأصبحت ال تطيق النظر إلـيــه ،هــي الـيــوم فــي هذا
الفستان المزهر رشيقة بل خفيفة مثل فراشة حــرة في حقل من
الورود وكروم العنب.
استكملت طريقها أو مشوارها لتتفاجأ بأنها ال تعرف إلى أين
هي ذاهبة ،ابتسمت مرة أخــرى وهي تقول اليوم ال وجهة لي بل
ّ
لقدمي لتأخذاني إلــى كل األمكنة التي عرفتها واألخــرى
الحرية
التي رأيتها مــن بعيد ،وكنت أتمنى أن أكتشفها معه فكان رده
بالرفض ألنــه ال يرتاح لمن يرتادونها .جلست هناك على طرف
ً
المقهى المزدحم ،طلبت فنجانا من القهوة فنصحها النادل بأن
تجرب قهوتهم الخاصة ،وهي مزيج من اإلكسبرسو مع بعض من
عصير البرتقال والرمان.
اندهشت هي وهــل يوجد مثل هــذا الـشــراب فطلبته في رحلة
االك ـت ـشــاف ،فـهــي لـحـظــة اكـتـشــافـهــا لـحـيــاة لــم تـعــرفـهــا ،ول ــم يكن
ً
مسموحا لها أن تعيشها ليس لمنعه هو أو أسرتها ،بل من كثرة
ما كانت تسعى إلى رضائه ورغبتها بأن تكون هي تلك المساحة
التي يسترخي هو فيها دون قيود ودون متطلبات ودون حتى
ال ـتــزام ،تـصــورت حينها أنــه قــد يحبها كما تعشقه هــي ،وراحــت
ً
ترسم لحظات وتحلم بالمشي في شوارع باريس يدا بيد أو روما
حيث للهوى مــذاق خ ــاص .خطرت ببالها فكرة أو ربما تذكرت
عبارة قرأتها منذ فترة لم تكن على يقين من قائلها ،ولكنها تريد
ً
أن ترسل له رسالة على هاتفه لتكمل له حــوارا لم يكتمل بينهما
"غدا ستمطر فيزهر قلبي ويصدأ قلبك" .في تلك الليلة نامت كما لم
تنم منذ سنين ،وعند الصباح وكعادة والدها في االتصال والسؤال
عن أحوالها استرسلت في الحديث عن طفولة ومراهقة ومراحل
من الحياة لم يكن لها حدود مرسومة ،بل هي فضاء ممتد حتى
السماء السابعة .ردد والدها لم أسمع ضحكتك منذ سنين ،ها هي
ابنتي قد عادت لي بعد ضياع ربما.
أنهت المكالمة ألنها لم تشأ أن تضيع لحظة من بعد اليوم،
واتخذت قرارات عدة أولها أنها لن تسكب دمعة عليه بعد اليوم،
ولن تسمح بأن يأتي أي ما كان ليسجنها في دائــرة رسمها هو،
ولن تعيش ذاك اإلحساس المستمر بالذنب وكأنها هي المقصرة
في تلك العالقة التي دامت أطول مما يجب!
في ذاك اليوم سارت دون هدى ،واتصلت بصديقاتها الحميمات،
فقد افتقدت تلك الصحبة الخالية من المجامالت واألحاديث التي
ال رقابة عليها من العائلة وال العادات وال الدين ،ورددت اشتقت
لصديقاتي وأصــدقــائــي والحـظــت كــم كــان هــو حــائــط ســد بينها
وبينهم ،كيف يتحول الحب إلى سجن ،كم يقتل اإلحساس بالتملك
كل تلك البهجة األولى.
حضرت َ
الجمعة وكــأن الزمن لم يتقدم لحظة ،هن سيدات في
المرحلة الخامسة من عمرهن ،بعضهن خضن تجربة الزواج التي
انتهت بالطالق أو حتى العيش المشترك ولكل حياته فقط ،مجاراة
لمجتمع ال يرحم ،وأخريات لم يتزوجن ،بل عشن حاالت معدودة
ً
من الحب الذي لم يختلف كثيرا عن تجربتها هي وأخريات حرمن
حتى من لمسة اليد أو القبلة األولى واألخيرة ،فهي حسب بعضهم
شيء من أشكال اإلباحية المحرمة.
ّ
كن جميعا في حالة إصغاء لمعرفة التفاصيل بعد أن قالت لهن:
لقد انتهت تلك العالقة ،لم يصدقنها ورحــن يــرددن :لقد سمعنا
ً
هذا القرار مرارا لكنه لم يكن يستمر أكثر من بضعة أيام أو ربما
ً
ساعات ،ضحكت هي كثيرا وهي تقول لهن :لقد أمطرت فأزهر قلبي
حدائق على مد البصر.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق المصرية»

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

«كنداكة»
تنقسم القراءات النسوية
خصوصية المرأة
حول ً
خصوصا في الجانب
المظهري إلى أقسام عدة
يبرز منها حواران رئيسان:
األول أن الملبس حرية
شخصية ال ًيمكن التدخل
فيها مطلقا ،والثاني أن
التغطية هي محاولة
ممنهجة لعزل النساء.

من الواجب
أن يتحمل
المجتمع
المشاق
المختلفة وأن
يصنع وسائل
لتجاوز كل
العقبات
التي يمكن
أن تخلقها
الحرية

علينا أن نتجشم العناء ،وبكل محبة ورضا ،من
أ جــل مبدأ الحرية وا حـتــرام و جــود اآل خــر وقدرته
عـلــى إب ــداء رأي ــه وم ـمــارســة حـيــاتــه بـحــريــة تــامــة.
واجـ ــب م ـل ــزم ه ــو أن يـتـحـمــل الـمـجـتـمــع ال ـم ـشــاق
المختلفة ،وأن يصنع وسائل لتجاوز كل العقبات
ال ـتــي يـمـكــن أن تـخـلـقـهــا ال ـحــريــة ،وذل ــك م ــن أجــل
ضمان تحقق أكبر قدر ممكن منها.
كـنــت قــد كـتـبــت فــي ال ـم ـقــال ال ـســابــق عــن فـجــور
ال ـخ ـص ــوم ــة اإلس ــام ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع "ل ــوي ــاك"
وتحين الساسة اإلسالميين أي فرصة ،مثل تلك
التي سنحت بعد حديث مؤسستها فارعة السقاف
حول النقاب ،لضرب المؤسسة كمؤسسة شبابية
مدنية ليبرالية التوجه .إال أن الحوار األهم اليوم
هــو ذلــك ال ــذي يـجــب أن يـخــاطــب ال ـمــرأة مــن حيث
حرياتها وحقوقها ويتواجه مع حجم الضغوط
ال ـخ ــارق ــة ال ـت ــي ت ـقــع ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـن ـســاء تـحـتـهــا.
ذك ــرت فــي الـمـقــال الـســابــق عــدم اتـفــاقــي والــزاويــة
النقدية المطروحة حول النقاب ،ففي رأيي للنقاب
معوقاته التواصلية ،وهو لربما يشكل درجة من
االسـتـشـكــال األم ـن ــي ،إال أن كــل ه ــذه ال ـم ـبــررات ال
يمكن أن تقيم دعامة للحد من الحرية وتحجيم
الحق في االختيار .فمع كل المعوقات والصعوبات
التي يمكن أن يشكلها اختيار النقاب ،تبقى حرية
االختيار وحرية ممارسة العقيدة أبدى وأهم مما
ً
ً
عداها ،واألولى تماما ودائما بالمحافظة عليها
ً
وتوفير سبل تأمينها ،فإذا كنا أمام خيارين مثال
بين منع النقاب أو التكلف مبالغ كبيرة لتوفير
عامالت للكشف عن هوية المنقبات في المطارات
أو لتوفير أجهزة تفتيش متطورة أو غيرها ،فإن
األولى ودون تردد هو دفع المبالغ المالية لتذليل
كــل صعوبة أ مــام حرية ا لـمــرأة فــي ا تـخــاذ قرارها
حول شكلها وممارسة حياتها.
نحن النساء وحيدات ،بسبب تفككنا وتشرذمنا
بين المؤسسات االجتماعية الذكورية ،رغم كثرتنا
في العالم ،تتكلف أرواحنا كل العناء ات النفسية
وتأنيبات الضمير ،وتتحمل أجسادنا كل أثقال
الشرف والسمعة ،وكأننا المخلوقات الوحيدات
ذات الوجود المادي ،وكأن الرجال ال أجساد لهم
تـشـكــل سـمـعــة أو تتطلب ا لـمـحــا فـظــة عـلــى شــرف.
ً
و س ــواء تغطينا أو كشفنا ،نحن دا ئـمــا موضوع
ً
يـخــوض فـيــه الـجـمـيــع عــدانــا ،نـحــن دائ ـمــا قضية
يقضي فيها األبعد عن تجاربنا ورؤانا .لقد كان
لرأي فارعة ،رغم اختالفي معه ،أن فتح حوار مهم
ذي شـقـيــن :شــق مـعـنــي بـحــق ال ـم ــرأة فــي اخـتـيــار

ملبسها دون ضغط أو تعرض لتجريح أو سخرية
أو تقريع ،وشق معني بمدى حقيقة تحرر إرادة
المرأة في منطقتنا ومدى واقعية تحقق اختيارها
الحر .ففي الشق األول ،استحقاق الحرية الكاملة
فــي اختيار الملبس ال يمكن أن يكال بمكيالين،
إما هي حرية مكفولة للجميع ،وإما هي خطوط
ح ـمــراء سيتنافس عـلــى و ضـعـهــا ا لـجـمـيــع ،وهنا
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن الـ ـم ــرأة الـمـنـقـبــة ف ــي هــذا
ا لـحــوار ستشكل اليوم وبعد هــذه القصة حماية
للمرأة غير المنقبة أو المحجبة من حيث دفاعها
عــن فـكــرة حــريــة الـمـلـبــس ومـبــدأ حــريــة االخـتـيــار،
فــالـشـعــور بــالـهـجــوم وبـتــدخــل اآلخــريــن فــي شــأن
غاية فــي الخصوصية سيدفع النساء للتماسك
ً
والتكافل ،خالقا منهن ،كما نتمنى ،جبهة موحدة
ً
ّ
ن ــادرا مــا تتحقق للنساء فــي خـضــم د فــا عـهــن عن
ق ـضــايــاهــن .أم ــا ف ــي ال ـشــق ال ـثــانــي ،ف ــإن الـحــديــث
ً
ً
س ـي ـكــون ح ـســاســا مــؤل ـمــا إال أن ــه م ـلــزم ض ــروري
وغاية في االستعجال للتحصل على اإلجابة :هل
ً
نمتلك نحن ا لـنـســاء فعليا حــر يــة اال خـتـيــار؟ وما
م ــدى حقيقة و فــا عـلـيــة ه ــذه ا لـحــر يــة حـيــن نصنع
نحن قراراتنا؟ وهل من الواجب علينا كنساء أن
ً
نغير قناعات بعضنا البعض باتجاه أكثر تحررا
ً
وانطالقا في حيواتنا والمجتمع ،أم أن هذا سيعد
ً
تدخال في الخصوصية؟
تـنـقـســم الـ ـق ــراء ات ال ـن ـســويــة ح ــول خـصــوصـيــة
ً
ال ـ ـمـ ــرأة خـ ـص ــوص ــا ف ــي الـ ـج ــان ــب ال ـم ـظ ـه ــري إل ــى
أقسام عدة يبرز منها حــواران رئيسان :األول أن
ا لـمـلـبــس حــر يــة شـخـصـيــة ال يـمـكــن ا لـتــد خــل فيها
ً
م ـط ـل ـقــا  ،وأن ا لـ ـم ــرأة ت ـغ ـطــت بــا ل ـكــا مــل أم كـشـفــت
ل ــدرج ــة أك ـثــر م ـمــا تــريــح الـمـجـتـمــع ،ه ــي ت ـمــارس
حقا أصيال ال يفتأ يتم اغتياله من كل األ طــراف،
المتحررة والمحافظة ،والثاني أن التغطية هي
ً
محاولة ممنهجة لعزل النساء ،أحيانا من خالل
إق ـنــاع ـهــن ذات ـه ــن ب ــأن ه ــذه الـتـغـطـيــة ه ــي واج ــب
د يـنــي ومجتمعي ،أي أن النساء ا لـلــوا تــي يؤكدن
ات
قناعاتهن بهذا التوجه هن ،في نظر هذه القراء ً
النسوية ،مقسورات مغصوبات ،معتقدات خطأ
أ نـهــن يخترن ألنفسهن فــي حين أ نـهــن "ضحايا"
أفكار ذكورية مفروضة عليهن.
ً
ً
صــد قــا ال أ مـيــل لـلـقــراء ة الثانية مطلقا  ،وحتى
ً
لــو واف ـق ـنــا ج ــدال بـمـنـطـقـيـتـهــا ،فــإنـهــا فــي الــواقــع
تطبق على البشر بمجملهم ال على النساء فقط،
وعـلــى كــل مـنــاحــي الـحـيــاة ال عـلــى الـمـلـبــس فقط،
فنحن كلنا نتصرف ببرمجة مسبقة ،ال أحد فينا

ح ــر بـشـكــل م ـط ـلــق ،وك ـل ـنــا ف ــي ال ـن ـهــايــة م ـتــأثــرون
ومــؤم ـنــون ف ــي ال ـغــالــب بـ ــآراء ع ــن طــريــق فــرضـهــا
ً
ً
ً
تكرارا أو إقناعا أو تخويفا علينا .كلنا في ذات
المركب البشري المبرمج العصي على التغيير.
ً
اليوم ،وأ يــا كانت القناعات ،البد لنا أن نستفيد
من الحوار ا لــدا ئــر ،لنسأل ،نحن النساء ،األسئلة
الملحة المؤثرة في صياغة حيواتنا :هل نتحدث
اليوم عن حرية تشمل الجميع؟ وهل نتحدث عن
خصوصية مظهر ال تقبل التدخل والنقاش؟ وهل
نحن حقيقة مجبرات مقموعات بالعموم كمجتمع
نسائي أم أن الحياة المحافظة ا لـمـحــدودة التي
نـعـيـشـهــا ه ــي م ــن اخ ـت ـيــارنــا؟ وه ــل يـعـتـبــر غـطــاء
ً
الوجه نوعا من العزل المجتمعي؟ وإذا قلنا بذلك،
أال يـمـكــن ال ـقــول كــذلــك ب ــأن االس ـت ـغــال الـمـظـهــري
لـلـمــرأة هــو نــوع آ خــر مــن التهميش وا ل ـعــزل لها؟
هذه حوارات نحتاج نحن النساء أن نتداولها ،أن
نصل إلى بعض األجوبة حولها والتي قد تساعد
ً
في تحريرنا جميعا في اختياراتنا بما يمكننا
مــن التعايش مــع بعضنا البعض قبل التعايش
فــي مجتمعاتنا ا لـكـبـيــرة .إذا كــان هـنــاك خـيــر قد
يـتـحـقــق مــن كــل مــا ح ــدث ،فـهــو أن ن ـبــدأ نـتـحــدث،
أن نستمع لبعضنا ا لـبـعــض ،وأن ن ــؤازر كنساء،
بعضنا البعض ،هذه فرصتنا ،أيتها الكنداكات*،
ويجب أن نقتنصها.
ً
* لفظة "كنداكة" انتشرت مؤخرا مع أنشودة آالء
صالح إبان ثورة السودان ،وهي لفظة لربما ذات
أ صــول رو مــا نـيــة كــا نــت تسمى بها ملكات مدينة
مروي السودانية وهي تعني الملكة العظيمة.

كلنا في النهاية متأثرون
ومؤمنون في الغالب بآراء
ً
عن طريق فرضها تكرارا أو
ً
ً
إقناعا أو تخويفا

ةديرجلا

•
العدد  / 4092االثنين  15أبريل 2019م  10 /شعبان 1440هـ

economy@aljarida●com

١١

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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 107.7ماليين دينار أرباح «الوطني» في الربع األول بنمو %15.1
• الساير :أرباح البنك القياسية تؤكد صالبة األسس المالية الراسخة للمجموعة
• الصقر :النتائج المالية القوية انعكاس لنجاح استراتيجيتنا للتنوع وريادتنا للقطاع المصرفي الكويتي
قال الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر« :نفخر في البنك
بمواصلة تحقيق أداء قوي
ومتميز تعكسه النتائج المالية
القياسية في الربع األول
من عام  ،2019والتي تؤكد
تمتع (الوطني) بأسس متينة،
واستراتيجية ثاقبة ترتكز على
اتساع االنتشار الجغرافي على
مستوى العالم».

حقق بنك الكويت الوطني
 107.7مــايـيــن دي ـنــار (354.1
ً
مليون دوالر) أربــاحــا صافية
في الربع األول من عام ،2019
بـنـمــو نسبته  15.1فــي المئة
على أساس سنوي.
ونمت الموجودات اإلجمالية
للبنك ،لتصل إلــى  27.4مليار
دينار ( 90.1مليار دوالر) كما
في نهاية مــارس  ،2019بنمو
ن ـس ـب ـتــه  2.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
أساس سنوي.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض
وال ـت ـس ـل ـي ـفــات اإلج ـم ــال ـي ــة 16
مـ ـلـ ـي ــار د يـ ـ ـن ـ ــار ( 52.7م ـل ـيــار
دوالر) بـنـهــايــة م ــارس ،2019
ب ـن ـمــو نـسـبـتــه  8.1ف ــي الـمـئــة
على أساس سنوي ،فيما نمت
ودائ ــع الـعـمــاء بــواقــع  2.8في
المئة ،مقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي ،لتصل إلى 14.7
مليار دينار ( 48.2مليار دوالر).
وبالتزامن مع نمو القروض
والتسليفات اإلجمالية ،حافظ
"الوطني" على نهجه التحفظي
لمواجهة المخاطر ،حيث بلغت
نسبة ا ل ـقــروض المتعثرة من
إجمالي المحفظة االئتمانية
ل ـل ـب ـنــك  1.51ف ــي ال ـم ـئ ــة ،كـمــا
فــي نهاية م ــارس  ،2019فيما
بلغت نسبة تغطية ا لـقــروض
المتعثرة  206.8في المئة.
و ف ــي تعليقه عـلــى النتائج
الـمــالـيــة لـلــربــع األول م ــن عــام
 ،2019ق ـ ـ ــال ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة "الوطني" ناصر الساير:
"تحقيق البنك نتائج قياسية
فــي الــربــع األول مــن عــام 2019

يــأتــي اس ـت ـمــرارا ل ــأداء الـقــوي
ل ـ ـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـك ــس نـ ـج ــاح
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة،
التي تستهدف ترسيخ مكانة
(الــوطـنــي) الــرائــدة فــي السوق
الكويتي ،مع مواصلة توسعة
نطاق العمليات الــدولـيــة ،بما
يزيد من تنوع مصادر أربــاح
المجموعة ،ويضمن مواصلة
النمو واالزدهار في المستقبل".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :تـ ــؤكـ ــد ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـم ــال ـي ــة لـ ــ(ال ــوطـ ـن ــي) صــابــة
األس ــس الــراسـخــة للمجموعة،
وال ـ ـقـ ــدرة ال ـفــائ ـقــة ع ـلــى تــولـيــد
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات م ـ ـ ـ ــن األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
المصرفية الرئيسة ،حيث ارتفع
ص ــاف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات التشغيلية
للبنك بنسبة  5.7في المئة على
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،لـيـبـلــغ 225.6
م ـل ـيــون دي ـن ــار ( 741.5مـلـيــون
دوالر) ،نتيجة تحسن اإليرادات
عـلــى مـسـتــوى جـمـيــع قـطــاعــات
األعمال المختلفة".
وأوض ــح الساير أن "البيئة
التشغيلية في الكويت تشهد
تـ ـحـ ـسـ ـن ــا م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرا ،ب ـف ـضــل
الدعم الكبير الــذي تتلقاه من
زي ـ ـ ــادة اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـث ـم ــاري
الـحـكــومــي ،فــي إط ــار مواصلة
تنفيذ خـطــة التنمية ،إ ضــا فــة
إلـ ــى ص ــاب ــة ال ــوض ــع ال ـمــالــي،
الذي يرتكز على أسس راسخة
م ــن احـتـيــاطـيــات مــالـيــة تمثل
مـ ـ ـص ـ ــدات قـ ــويـ ــة قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
ح ـم ــاي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
م ـ ــن تـ ـب ــاط ــؤ مـ ـ ـع ـ ــدالت ال ـن ـمــو
العالمية أو أي تغيرات حادة
قد تشهدها أسعار النفط".

وأكـ ـ ـ ـ ــد أن "بـ ـ ـن ـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني يلتزم بتقديم التمويل
ال ـ ـ ــازم ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـش ــروع ــات
التنموية ،في ظل نمو معدالت
اإلنفاق الرأسمالي للحكومة،
وت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارع وتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
المشاريع ،حيث يسعى البنك
للحفاظ على مكانته ا لــرا ئــدة
كخيار أول لتمويل المشروعات
الـحـكــومـيــة وال ـخ ــاص ــة ،وذل ــك
فــي إط ــار حــرصــه عـلــى تقديم
ال ــدع ــم ال ـ ــازم لـخـطــة التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ورؤي ـ ـ ــة (ك ــوي ــت
جـ ـ ــد يـ ـ ــدة  ،)2035فـ ـ ــي إ طـ ـ ــار
التزامه بالقيام بدوره الوطني
ف ــي اإلس ـ ــراع ب ـم ـعــدالت النمو
االقتصادي".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـنــك
الكويت الوطني عصام جاسم
ال ـ ـص ـ ـقـ ــر" :نـ ـفـ ـخ ــر فـ ـ ــي ال ـب ـن ــك
ب ـمــواص ـلــة تـحـقـيــق أداء قــوي
ومتميز تعكسه النتائج المالية
القياسية لـ(الوطني) في الربع
األول م ــن عـ ــام  ،2019وا ل ـتــي
تــؤكــد تـمـتـعــه بــأســس متينة،
واستراتيجية ثاقبة ترتكز على
اتساع االنتشار الجغرافي على
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وال ـ ــذي ُيـعــد
أبرز محاور استراتيجية البنك
لـلـتـنــوع ،إضــافــة إل ــى الـحـفــاظ
على ريادتنا للسوق الكويتي،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ــدمـ ــات
م ـصــرف ـيــة ت ـق ـل ـيــديــة م ـت ـم ـيــزة،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك خـ ـ ــدمـ ـ ــات م ـص ــرف ـي ــة
إس ــامـ ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـ ــذراع
اإلس ــام ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ،الـمـتـمـثـلــة
في بنك بوبيان ،والذي تشهد

أنشطته نموا متسارعا بشكل
م ـس ـت ـم ــر ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ــدع ــم
حـفــاظـنــا عـلــى حـصــة مهيمنة
في السوق المحلي".
ولفت الصقر إلــى أن النمو
الـ ـق ــوي ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج ال ـمــال ـيــة
ي ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
"ال ــوطـ ـن ــي" ف ــي ال ـح ـف ــاظ عـلــى
جودة األصول وتعظيم القيمة
الـمـضــافــة لـلـمـســاهـمـيــن ،وهــو
م ــا يـعـكـســه تـحـســن م ــؤش ــرات
الربحية ،حيث بلغ العائد على
متوسط الموجودات  1.59في
الـمـئــة ،مـقــابــل  1.44فــي المئة
بالربع األول من عام  ،2018في
حين بلغ العائد على متوسط
ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن  14.5في
الـمـئــة ،مـقــابــل  13.2فــي المئة
بالربع األول من العام السابق.
ولفت إلــى أن "البنك واصــل
كذلك الحفاظ على مستويات
م ــري ـح ــة م ــن ال ــرس ـم ـل ــة ،حـيــث
بـلــغ م ـعــدل كـفــايــة رأس الـمــال
 16.9فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة بـ ـنـ ـه ــا ي ــة
م ــارس  ،2019مـتـجــاوزا الحد
األد ن ــى للمستويات الرقابية
المطلوبة".
وأضاف الصقر" :نسعى إلى
تحقيق االستفادة القصوى من
االن ـت ـشــار ال ــواس ــع لعملياتنا
الدولية ،حيث بلغت مساهمة
مـجـمــوعــة الـ ـف ــروع الـخــارجـيــة
وال ـش ــرك ــات الـتــاب ـعــة ن ـحــو 25
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ص ــاف ــي أربـ ــاح
الـمـجـمــوعــة بــالــربــع األول من
ع ــام  ،2019وال ـت ــي نـسـتـهــدف
زي ــادت ـه ــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،من
خ ـ ــال اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـعـتـمــد

ناصر الساير

نمو األرباح يرتكز على
تحسن اإليرادات من
األنشطة المصرفية
الرئيسة

الساير

ع ـلــى ن ـمــو أن ـش ـطــة ال ـب ـنــك في
األس ــواق الرئيسة التي نعمل
بها ،والتي يأتي في مقدمتها
الـســوق الـمـصــري ،حيث نركز
على ز ي ــادة حصتنا السوقية
بقطاع األفــراد ،معتمدين على
نقل خبراتنا في تقديم حلول
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة رائـ ـ ـ ــدة ل ـل ـســوق
األ كـبــر على مستوى المنطقة
من حيث عدد السكان".
وت ــاب ــع" :ك ــذل ــك نـسـعــى إلــى
زي ـ ـ ـ ــادة ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـم ــائ ـن ــا فــي

عصام الصقر

تدشين «الوطني -فرنسا» في
إطار خطة البنك االحترازية
لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي

ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ،م ــن خــال
اإلسـ ـ ــراع بــوت ـيــرة ن ـمــو أع ـمــال
شركة الوطني إلدارة الثروات،
ف ــي ظ ــل رؤي ـت ـن ــا ل ـف ــرص نمو
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع،
ك ـ ـمـ ــا نـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ
ع ـ ـلـ ــى مـ ـك ــانـ ـتـ ـن ــا فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
األوروبية ،حيث قمنا بتدشين
(الــوط ـنــي  -فــرن ـســا) ،فــي إطــار
خـطــة الـمـجـمــوعــة االح ـتــرازيــة
لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،والتي تضمن للبنك

الصقر

اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـ ــدوره فــي
دعـ ــم الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري بـيــن
أوروب ـ ــا ودول منطقة الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا،
إل ـ ــى ج ــان ــب دوره ف ــي تـقــديــم
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لعمالء
البنك في أوروبــا ،وسعيه إلى
توطيد العالقات مع الشركات
األوروبـيــة التي لديها أنشطة
أو ترغب في تدشين أعمالها
بالكويت وباقي دول المنطقة".
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الماجد :بداية جيدة النطالقة مميزة في  2019تمثل حافزا لمزيد من اإلنجازات
قال الماجد إن جميع مؤشرات
«بوبيان» الرئيسية شهدت
نموا ملحوظا حتى نهاية الربع
األول ،حيث ارتفعت األصول
إلى  4.6مليارات دينار بنمو
 ،٪٨كما ارتفعت اإليرادات
التشغيلية لتصل إلى 37
مليونا بنمو  ،٪٩وزيادة ودائع
العمالء إلى  3.8مليارات بنمو
.٪٧

أعلن «بوبيان» تحقيقه أرباحا
صافية في الربع األول من العام
الحالي بلغت  14.6مليون دينار
بنسبة نمو  16في المئة ،مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي،
وب ــرب ـح ـي ــة س ـه ــم  5.83ف ـلــوس
مقارنة بـ 5.01فلوس.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة الرئيس التنفيذي للبنك
عــادل الماجد ،تعليقا على هذه
النتائج اإليجابية «كانت بدايتنا
ج ـيــدة فــي ال ـعــام ال ـحــالــي ،وهــي
بمنزلة انطالقة قوية لعام جديد
ن ـس ـعــى ب ـك ــل طــاق ـت ـنــا ان ي ـكــون
مميزا كبقية األع ــوام الماضية،
لـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح
واإلنجازات».
وأض ــاف «ال يخفى على أحد
أهمية تحقيق مـعــدل نمو جيد
ف ــي ب ــداي ــة أي س ـنــة م ــال ـي ــة ،ألن
ذلــك يمثل حــافــزا قــويــا للجميع
نحو المزيد مــن العمل الــدؤوب
ً
وت ـح ـق ـيــق الـ ـنـ ـج ــاح» ،م ــؤك ــدا أن
«م ــا تحقق مــن نـجــاح هــو ثمرة
ج ـهــود م ــواردن ــا الـبـشــريــة وثقة
ال ـم ـســاه ـم ـيــن وال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وه ــو
مــا ســاعــدنــا دوم ــا فــي مــواصـلــة
مـسـيــرتـنــا ف ــي تـحـقـيــق مـعــدالت
ن ـ ـمـ ــو جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ،ل ـ ـتـ ــؤكـ ــد نـ ـج ــاح
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا وخ ـط ـط ـنــا في
التوسع في السوق المحلي».
وأشــار الماجد إلــى أن جميع
مؤشرات البنك الرئيسية شهدت
نموا ملحوظا حتى نهاية الربع
األول ،حـ ـي ــث ار تـ ـ ـف ـ ــع إ ج ـم ــا ل ــي

األصــول إلى  4.6مليارات دينار
بنسبة نمو قدرها  8في المئة،
كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية
ل ـت ـصــل إلـ ــى  37م ـل ـيــون دي ـن ــار،
بنسبة نمو قدرها  9في المئة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ودائـ ـ ــع
العمالء إلــى  3.8مليارات دينار
بنمو نسبته  7في المئة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
حقوق الملكية فــي البنك ارتفع
ليصل إلــى  406ماليين مقارنة
مـ ــع  367م ـل ـي ــون ــا ،إل ـ ــى جــانــب
ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.4
مليارات بنسبة نمو  13في المئة
إلــى جــانــب االرت ـفــاع المتواصل
لقاعدة عمالء البنك.
وقال إن «الحصة السوقية من
الـتـمــويــل بـصـفــة عــامــة ارتـفـعــت
إل ـ ـ ــى ح ـ ــوال ـ ــي  8.7ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
بينما ارتفعت حصة «بوبيان»
مــن تمويل األف ــراد تـحــديــدا إلى
نحو  11.3في المئة ،الــى جانب
تحقيق معدالت نمو متميزة في
المحفظة االئتمانية للشركات
وص ـل ــت إلـ ــى  15ف ــي ال ـم ـئــة عــن
طريق جذب العديد من الشركات
التشغيلية المعروفة بمالء تها
المالية واالقتصادية ،مع التمسك
الشديد بأعلى معايير الجودة
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،ودراس ـ ـ ــة وت ـنــويــع
المخاطر».

األفضل في الكويت
وأشــار إلــى أن البنك استمر

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان
المؤشـر
صافي األرباح
اإليرادات التشغيلية
ودائع العمالء
محفظة التمويل
األصول

الربع األول  2019الربع األول 2018
12.6
14.6
34.2
37.2
3,536
3.794
3,013
3.405
4.210
4.554

فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق إن ـ ـجـ ــازاتـ ــه عـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـح ـل ــي ،مـضـيـفــا
لـمـسـيــرة ن ـجــاحــه ،ال ـتــي بــدأهــا
ق ـبــل سـ ـن ــوات ،إنـ ـج ــازا جــديــدا
ب ـح ـصــولــه ل ـل ـعــام ال ــراب ــع على
الـ ـت ــوال ــي ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة أف ـضــل
بـنــك إس ــام ــي ف ــي ال ـكــويــت من
م ــؤسـ ـس ــة غـ ـل ــوب ــل ف ــاي ـن ــان ــس
الـعــالـمـيــة ل ـعــام  ،2019نتيجة
مــا حققه مــن نمو فــي مختلف
م ـ ــؤش ـ ــرات ـ ــه ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ونـ ـم ــو
حصصه السوقية.
وأض ـ ـ ــاف أن «ال ـب ـن ــك ف ـخــور
بسجله من الجوائز والتقديرات
التي حصل عليها ،السيما في
ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،خصوصا
انها تأتي من مؤسسات إقليمية
وعالمية مشهود لها بالحيادية
والثقة الكبيرة في اختياراتها
المبنية على األرق ــام والنتائج
المالية وانجازات السوق».
وأك ــد الـمــاجــد ان «مـثــل هــذه
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال ـع ــال ـم ـي ــة تـلـقــى
على عاتقنا كــإدارة المزيد من

ال ـم ـســؤول ـيــات بــال ـح ـفــاظ على
مستويات الخدمة المميزة التي
نقدمها للعمالء» ،مشددا على
أن اإلب ـ ــداع واالب ـت ـك ــار وخــدمــة
الـعـمــاء المميزة طــريــق البنك
للمحافظة على نجاحاته.
كما واصل البنك تربعه على
قمة خدمة العمالء فــي الكويت
من خالل حصوله على جائزتين
م ــن مــؤسـســة «س ـيــرفــس هـيــرو»
العالمية المتخصصة بقياس
مـسـتــوى رض ــاء الـعـمــاء ،وهما
جــائــزة الـمــركــز األول فــي خدمة
ال ـع ـم ــاء ع ـلــى م ـس ـتــوى جـمـيــع
الـ ـقـ ـط ــاع ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
ال ـكــويــت ،وذل ــك لـلـمــرة الــراب ـعــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ج ــائ ــزة أف ـضــل
بنك إسالمي في خدمة العمالء
للعام التاسع على التوالي منذ
عام .2010
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــاج ــد «كـ ــانـ ــت ثـقــة
عمالئنا في محلها دائما ،وهو
م ــا س ــاه ــم ف ــي ح ـصــول ـنــا على
هاتين الجائزتين المميزتين

«بيتك  -تكافل» :خصومات على الخدمات
التأمينية بمعرض «االمتيازات»
شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك-
تكافل) ،ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،في معرض «االمتيازات» ،الذي انطلقت
أعماله في أرض المعارض في الفترة من  11إلى
 13ال ـجــاري ،ويختص بتوفير ع ــروض خاصة
ومتميزة للمعلمين والمعلمات بوزارة التربية،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة،
ً
تقديرا لدورهم وأهميتهم البالغة في المسيرة
التعليمية.
وق ــدم ــت «ب ـي ـتــك -ت ـكــافــل» خ ـصــومــات مـمـيــزة
على خدماتها ومنتجاتها التأمينية خالل فترة
الـمـعــرض ،إذ استقبلت عمالء ها فــي جناحها،
وعــرضــت خدماتها فــي مجال تأمين السيارات
وتأمين السفر والتأمين المنزلي وغيرها ،مع
العديد من الخصائص المنافسة التي تناسب
مختلف شــرائــح الـعـمــاء ،إضــافــة إل ــى توضيح
الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من األمور
التي تهم العمالء وزوار المعرض.
ووفــرت المشاركة في المعرض فرصة اللقاء
المباشر مع العمالء ،والــرد على استفساراتهم
وتـســاؤالتـهــم ،مــع التعريف بسلسلة الخدمات
والـمـنـتـجــات الـتــي تقدمها الـشــركــة بشكل عــام،
وتـعــزيــز أســالـيــب ال ـتــواصــل مــع الـعـمــاء ضمن
خطة تسويقية شاملة تستهدف الــوصــول إلى
شرائحهم المختلفة في أماكن وجودهم وتقديم
م ـع ـلــومــات ورؤي ـ ــة شــام ـلــة ع ــن «ب ـي ـتــك -تـكــافــل»
ودورها المهم في التأمين التكافلي وإضافاتها
اإليجابية في هذا المجال.

التغير
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على مستوى الـكــويــت» ،مؤكدا
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـب ـن ــك ف ــي ال ـح ـفــاظ
على مستواه المميز في خدمة
العمالء.
وأض ــاف أن خــدمــة العمالء
مفهوم راسخ وجزء من ثقافة
البنك ،ألنه معروف ان الجميع
لديه نفس المنتج والخدمة،
ولـكــن التميز واالبـ ــداع يكون
ف ــي ال ـخ ــدم ــة وال ـك ـي ـف ـيــة الـتــي
يتم التعامل بها مع العمالء،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـكــويــت الـتــي
يرتفع فيها توقعات العمالء.
وأك ــد الـمــاجــد «عـنــدمــا تنظر
الى منتجاتنا وخدماتنا فإنها،
ان كانت تساهم بطبيعة الحال
ف ــي تـحـقـيــق رب ـح ـي ـت ـنــا ،فــإنـهــا
أيضا ،وهــذا األهــم ،تمثل جزء ا
م ــن م ـســؤول ـت ـنــا االج ـت ـمــاع ـيــة،
ً
ألن ـنــا مــن خــالـهــا نـســاهــم اوال
ف ــي تــرس ـيــخ مـفــاهـيــم االب ـت ـكــار
واالب ـ ــداع ،وثــانـيــا نقلل الجهد
والوقت المبذول في الحصول
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة أو الـ ـمـ ـنـ ـت ــج،

عادل الماجد
وبالتالي فإننا نمنح عمالء نا
م ـس ــاح ــة م ــن ال ــوق ــت ي ـم ـكــن ان
يقضوها في شيء أهم كاألسرة
مثال».

المسؤولية االجتماعية
وأشــار الماجد إلــى أن الربع
االول م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ك ــان
مـمـيــزا بــاألنـشـطــة والـفـعــالـيــات
ال ـت ــي نـظـمـهــا ال ـب ـنــك ف ــي اط ــار
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
لــدعــم الـشـبــاب ومختلف فئات
المجتمع ،ورعــايــة الـعــديــد من
المهرجانات الرياضية.
وأض ــاف أن «بــوبـيــان» يولي

ت ـكــافــل» ف ــي ط ــرح مـنـتـجــات وخ ــدم ــات نوعية
ت ـتــوافــق م ــع مـعــايـيــر الـ ـج ــودة ،وت ـت ـطــابــق مع
أحكام الشريعة.
وض ـ ــم مـ ـع ــرض «االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات» ال ـع ــدي ــد مــن
ً
ً
الشركات ،واستقطب عددا كبيرا من الزوار من
المعلمين لالستفادة مــن ا لـعــروض المميزة،
والعديد من الخصومات والبرامج التشجيعية
في مجاالت ومنتجات عديدة.

أج ـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـسـحــب
األس ـب ــوع ــي ع ـلــى ح ـس ــاب «ال ـن ـج ـمــة،
وحملة «راتبك وفوقه كاش» ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني.
وجاءت نتائج السحب على النحو
التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي
ج ــائ ــزة بـقـيـمــة  5.000دي ـن ــار كــانــت
من نصيب عالء فوزي محمد سالم،
بـيـنـمــا ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي لحملة
«رات ـبــك وفــوقــه ك ــاش» فـجــاء بجائزة
بقيمة  1000دينار كانت من نصيب
عبدالرحمن فهد الجسمي.
وأوضح البنك أن جوائز «النجمة»
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـ ـم ـ ـيـ ــزة بـ ـحـ ـج ــم م ـب ــال ــغ
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ـق ــدم ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ت ـن ــوع ـه ــا ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــة ،وت ـت ـضـمــن
السحوبات جائزة أسبوعية 5.000
د.ك ،وشهرية ب ــ 20.000د.ك ،ونصف
سنوية قدرها نصف مليون دينار،
باإلضافة إلى أكبر جائزة في العالم
مرتبطة بحساب مصرفي ،وحصـل
البنك بموجبها على شهــادة غينيس
لــأرقــام القياسية والـبــالـغــة مليونا
ونصف المليون دينار.
وعــن آلـيــة فتح حـســاب «النجمة»،
والتأهل لدخول السحوبات والفوز
بــالـجــوائــز الـقـيـمــة ،كـشــف الـبـنــك أنــه

يمكن فتح الحساب فقط بإيداع
 100دينار ،ويجب أن يكون في
الحساب مبلغا ال يقل عن 500
دينار لدخول جميع السحوبات
على كل الجوائز التي يقدمها
الحساب.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـف ــرص ال ـف ــوز،
فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ
في الحساب زادت فرص فوز
العميل ،حيث إن كل  25دينارا
تــوفــر فــرصــة واح ـ ــدة لـلـفــوز،
ً
فضال عــن المزايا اإلضافية
ال ـتــي يــوفــرهــا ال ـح ـس ــاب ،إذ
يحصل العميل على بطاقة
س ـ ـحـ ــب آل ـ ـ ـ ـ ــي ،وي ـس ـت ـط ـي ــع
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــاق ــة
ائ ـت ـمــان بـضـمــان الـحـســاب،
وكــذلــك الحصول على كــل الخدمات
المصرفية من البنك التجاري.
أما بالنسبة لحملة «راتبك وفوقه
كاش» الموجهة للموظفين الكويتيين
وال ــواف ــدي ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـحـكــومــي
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن
والمستمرة حتى  31ديسمبر ،2019
وعن آلية االنضمام إلى هذه الحملة،
واالستفادة من المزايا التي توفرها،
أوضح البنك أن باستطاعة أي موظف
كويتي راتبه يزيد على  500دينار،
ً
سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة

الفعلية من سنوات ،القيام بتحويل
راتبه إلى البنك واالستفادة من مزايا
هــذه الحملة ،والـحـصــول على هدية
نـقــديــة فــوريــة مضمونة بقيمة 250
دينارا ،أو قرض بدون فائدة بقيمة 5
أضعاف الراتب ،وبحد أقصى 10.000
ً
دنانير ،باإلضافة إلى الدخول تلقائيا
فــي الـسـحــب األسـبــوعــي عـلــى جــائــزة
مقدارها  1000دينار.

«األهلي» يرعى الملتقى العلمي
«وربة» يعلن الرابحين في سحوبات
الدولي لدعم وتطوير الرياضة العربية «السنبلة» الكبرى بمجمع األفنيوز

نوف العجمي تتسلم درع شكر من وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
أعلن البنك األهلي الكويتي ،رعايته للملتقى
العلمي الدولي األول في الكويت ،وهو حدث تم
تصميمه بهدف دعــم وتطوير وإث ــراء منظومة
الرياضة العربية.
أق ـيــم الـمـلـتـقــى ع ـلــى مـ ــدار يــوم ـيــن ف ــي فـنــدق
ال ـن ـخ ـيــل م ــن  3إلـ ــى  5ال ـ ـجـ ــاري ،وش ـه ــد إقــامــة
مؤتمرات ودورات تدريبية ومعرضا ،مما أتاح
للمشاركين فــر صــة مواتية للتواصل عــن كثب
مع نظرائهم لتبادل المعرفة والخبرات واألفكار
حول سبل تحقيق التنمية المستدامة للرياضة
العربية ،وتشجيع المشاركة في الرياضة.
وجـ ــاء تـنـظـيــم ه ــذا ال ـح ــدث األول م ــن نــوعــه،
ليتزامن مع موعد حلول اليوم الدولي للرياضة
من أجل التنمية والسالم ،وهي مبادرة أطلقتها
الجمعية العامة لألمم المتحدة ليتم االحتفال
ً
بها عالميا في  6أبريل من كل عــام .كما شارك

في الملتقى وزيــر اإلعــام وزيــر الــدولــة لشؤون
ال ـش ـبــاب مـحـمــد ال ـج ـبــري ،إل ــى جــانــب ع ــدد من
السفراء.
ويأتي اعتماد هــذا الـيــوم ،كمناسبة سنوية
عالمية ،دليال على الــوعــي المتزايد لــدى األمــم
ال ـم ـت ـحــدة حـ ــول ال ـتــأث ـيــر اإلي ـج ــاب ــي الـمـحـتـمــل
لـ ـل ــري ــاض ــة ،ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء وال ـت ـط ــور
االجتماعي واالقتصادي.
مــن جـهـتــه ،ي ـشــارك «األه ـل ــي» بــاسـتـمــرار في
عـ ــدد م ــن م ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
لــد عــم التنمية المجتمعية وا لـبـيـئـيــة الشاملة
وال ـم ـس ـتــدامــة .كـمــا ي ــدرك الـبـنــك دور الــريــاضــة
وتــأث ـيــرهــا اإلي ـج ــاب ــي ع ـلــى الـمـجـتـمــع ،وي ـبــدي
ً
ً
التزاما راسخا بدعم التنمية المستدامة للرياضة
العربية ،وتحفيز المشاركة على نطاق أوسع في
األنشطة الرياضية.

أق ـ ــام ب ـنــك ورب ـ ــة س ـحــوبــات
السنبلة الكبرى ضمن فعاليات
م ـم ـيــزة ف ــي م ـج ـمــع األف ـن ـي ــوز،
وبـ ـحـ ـض ــور ع ـل ــي نـ ـج ــم ،الـ ــذي
أعلن أسماء الرابحين؛ وقد تم
إعــان  8فائزين بالسحوبات،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة
الـتـجــارة والصناعة وموظفي
بنك وربة ،وسط فعالية رائعة
القت قبوال وتفاعال جميال من
قـبــل ع ــدد كـبـيــر م ــن الـجـمـهــور
ورواد المجمع.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ـمــاء الــذيــن
فـ ــازوا بـسـحــب السنبلة الــربــع
سنوي األول ،فقد تــوج الرابح
األول احمد محمد كايد كايدي
بالجائزة الكبرى ،وهــي مبلغ
 100ألف دينار ،وحصل كل من
محمد عربيد جلوي العربيد،
خــالــد م ـب ــارك ح ـشــر ب ــن ك ـتــال،
ان ـت ـص ــار ع ـب ــدال ــوه ــاب صــالــح
ال ـن ـم ــش ،خ ــال ــد ن ــاي ــف م ـجــول
الـعـتـيـبــي عـلــى س ـي ــارة «2019
.»Land Cruiser 5.7 VXR
الجدير بالذكر أنه وألول مرة
تـمــت إضــافــة حـســاب السنبلة
لألطفال إلى سحوبات السنبلة،
وه ــو ح ـســاب تــوفـيــر لــأطـفــال
يـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ت ـن ــاف ـس ـي ــة
وسحوبات شهرية على جوائز
مبتكرة للصغار ،وقــد تــوج 3
فائزين هذا الشهر ،األول برحلة
شاملة أف ــراد األس ــرة واإلقــامــة
في فندق  La Pitaالكائن بدبي
بـ ــاركـ ــس ول ـ ـيـ ــد خـ ــالـ ــد مـحـمــد
ال ـ ـصـ ــوري ،والـ ـث ــان ــي ع ـبــدال ـلــه
فـ ــواز عـبــدالـلــه الـحـبـيــب ،وهــي

ً
ً
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا خ ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـم ـ ــوارده
الـبـشــريــة فــي إط ــار عمله كبنك
م ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور وح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــث يـ ـ ــواكـ ـ ــب
التطورات العالمية واإلقليمية
ً
من خالل إدارته الشابة ،ضاربا
ال ـم ـث ــال ب ـم ـج ـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية ،وا لـتــي
ً
يشكل الشباب معظمها ،مشيرا
ً
إلى تميزه بإعطاء الشباب دورا
ً
ً
قـيــاديــا مـمـيــزا ،مـمــا ســاهــم في
ح ـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة «إح ــال
وتوطين العمالة الوطنية على
مستوى الكويت» ،والتي تمنح
ً
سنويا ألفضل مؤسسة في دول
مجلس التعاون الخليجي من
قبل مجلس وزراء العمل.

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» األسبوعي
و«راتبك وفوقه كاش»

جناح الشركة
واسـ ـتـ ـهـ ــدفـ ــت «بـ ـيـ ـت ــك ت ـ ـكـ ــافـ ــل» ،م ـ ــن خ ــال
وجودها في هذا المعرض ،االنتشار والوجود
لتصبح أق ــرب إل ــى عـمــائـهــا ،وكــذلــك التعرف
على المتطلبات واالحتياجات التي يطرحها
العمالء ،ودراسة آرائهم ومقترحاتهم والعمل
على توفيرها وتطبيقها للوصول إ لــى أعلى
الـمـعــايـيــر ف ــي خــدمـتـهــم ،وال ـع ـمــل عـلــى تلبية
طموحاتهم بما يتماشى مع سياسة «بيتك-

المبالغ بالمليون د.ك

جانب من الفعاليات
عـ ـب ــارة ع ــن اش ـ ـتـ ــراك س ـن ــة فــي
ن ــادي فـلـكــس ،والـثــالــث محمد
بــدر محمد العميرة باشتراك
ل ـم ــدة س ـنــة ف ــي أحـ ــد ال ـن ــوادي
المشاركة.
ويـ ـمـ ـث ــل ح ـ ـسـ ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة
الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال ،وتحقيق عوائد
مــال ـيــة ثــاب ـتــة ع ـلــى أرصــدت ـهــم
فــي الــوقــت نـفـســه ،إضــافــة إلــى
فـ ــرص ل ـل ـفــوز ب ـج ــوائ ــز نـقــديــة
طوال العام.
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ــع رغـ ـبـ ـت ــه فــي
تـ ـط ــوي ــر وت ـ ـحـ ــديـ ــث خ ــدم ــات ــه
وحلوله المصرفية بما يتوافق
مع تحقيق المصلحة والفائدة
األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير

الذي لقاه الحساب ،يعيد بنك
ورب ــة إط ــاق حملة «السنبلة»
ب ـح ـلــة ج ــدي ــدة ومـ ـتـ ـط ــورة فــي
 2019تطوي في ثناياها جوائز
نقدية وعينية أكبر ،حيث قام
ب ـت ـعــديــل وتـ ـي ــرة ال ـس ـحــوبــات
والـقـيـمــة اإلج ـمــال ـيــة لـلـجــوائــز
النقدية والعينية التي يحصل
عليها العمالء لتصل الى أكثر
من مليون دينار!
ويـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك فـ ــي
السحوبات االسبوعية على 5
رابحين  1000دينار لكل منهم،
وت ـت ـم ـي ــز ال ـس ـن ـب ـلــة فـ ــي 2019
بــالـسـحــوبــات الـكـبــرى (Mega
 )Drawsالـ ـت ــي تـ ـق ــام ك ــل رب ــع
سـنــة لـتـكـشــف ع ــن  5رابـحـيــن،
ويكون من نصيب الرابح األول

 100أل ــف دي ـن ــار ،و 4رابـحـيــن
بسيارات .Land Cruiser VXR
ولـمـنــح الـعـمــاء الـمــزيــد من
الـفــرص لـلــربــح ،قــام بنك وربــة
بزيادة الجوائز بسحب Mega
 Drawاأل خ ـ ـيـ ــر ل ـ ـعـ ــام ،2019
بإضافة سيارتي الند كروز من
نفس الفئة.
أمـ ـ ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـف ــرص
ال ــرب ــح ف ــإن ــه ي ـحــق ل ـكــل عميل
فرصة لــدخــول السحب مقابل
ك ــل  10دنــان ـيــر ف ــي ال ـح ـســاب،
وقدم بنك وربة حال استثماريا
آخر باسم وديعة السنبلة التي
تعد المودعين بعوائد متوقعة
تصل الى  %3.5وفرص ربح في
سحوبات السنبلة طوال فترة
االستثمار.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ب ـ ــرق ـ ــان
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن ف ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة
على حساب يومي ،وفاز
ك ــل واحـ ــد مـنـهــم بـجــائــزة
 5000ديـنــار .وكــان الحظ
م ــن نـصـيــب ط ــال جــاســم
محمد ال ـخــرافــي ،وحـمــاد
اســود الـعــاوش ،ومحمد
عادل عبداللطيف الفوزان،
وانـ ــور نــاصــر الـحـمــاطــي،
واحمد مهنا احمد المهنا.
وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة لـلـسـحــب
اليومي ،يوفر بنك برقان
س ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــا رب ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوي
ل ـح ـســاب «ي ــوم ــي» لـلـفــوز
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة نـ ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة
 125000ديـنــار .وللتأهل
للسحوبات الربع سنوية
يـتـعـيــن ع ـلــى ال ـع ـم ــاء أال
يـ ـق ــل رصـ ـي ــده ــم عـ ـ ــن500
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ل ـ ـ ـمـ ـ ــدة شـ ـه ــري ــن
ك ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـب ـ ــل ت ـ ــاري ـ ــخ
ال ـس ـح ــب ،ك ـمــا أن ك ــل 10
دنانير تمثل فرصة واحدة
ل ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـحـ ــب .وإذا
كان رصيد الحساب 500
دي ـنــار وم ــا ف ــوق ،فسوف
ي ـك ــون ص ــاح ــب الـحـســاب
م ــؤه ــا ل ـل ــدخ ــول ف ــي كــل
مــن الـسـحــوبــات اليومية
والربع سنوية.
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اقتصاد

«عمومية» البورصة  21الجاري والحميضي مرشح للرئاسة
ةديرجلا تنشر أسماء المجلس الجديد ...وهيئة األسواق تعين اثنين من «السابق»

●

•

محمد اإلتربي

كشفت مصادر لـ«الجريدة»
أن هناك ثالثة محاور
استراتيجية مهمة تم
تجهيزها لتكون نواة العمل
واالنطالق الحقيقي للبورصة
بعد عملية تخصيصها.

حددت شركة بورصة الكويت  21أبريل الجاري
ً
موعدا النعقاد الجمعية العمومية العادية العتماد
البيانات المالية للعام المالي المنتهي في  31مارس
الماضي ،واعتماد تقرير مراقبي الحسابات وانتخاب
مجلس إدارة جديد للسنوات الثالث المقبلة بعد
خصخصة  44في المئة منها.
وتــم إبــاغ شركة البورصة بقائمة المرشحين
ً
لمجلس اإلدارة الجديد ،وتضم كال من حمد مشاري
الحميضي ومتوقع ان يتولى رئاسة مجلس اإلدارة،
وبدر ناصر الخرافي ،وطالل جاسم البحر ،وخالد
الفالح ،وبــدر الجيعان ،وفالح الرقبة ،وتــم االتفاق
على أن تعين هيئة أسواق المال عضوين مستقلين
من المجلس القديم لضمان االستمرارية والديمومة،
هما حسام البسام وسليمان الربيع.
في سياق آخر ،بينت المصادر أن عملية ترصيد
الحصص الخاصة بنسبة
الـ  44في المئة ،التي فاز بها تحالف "االستثمارات
الوطنية" تم االنتهاء منها بواقع تخصيص 12.115
مليون سهم لكل شركة ،بما في ذلك تحويل حصصة
أسهم بورصة أثينا  0.76في المئة ،إذ بلغ نصيبها
نحو  639.422ألف سهم ،وتم إصدار شهادات رسمية
للمالك الفائزين بالحصة.
وتشير مصادر إلــى أن مجلس اإلدارة الجديد،
يعبر عــن آم ــال كـبـيــرة يعقدها الـمـسـتـثـمــرون في
الــداخــل والـخــارج على التحالف الفائز والمجلس
ً
ً
الجديد ،خصوصا أن السوق المالي يمثل متنفسا
ً
ً
ً
استراتيجيا ومهما لالقتصاد ووعــاء استثماريا
ً
ً
مـهـمــا ألن ــه عـمـلـيــا بـمـنــزلــة الـفــرصــة االسـتـثـمــاريــة
ً
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـم ـثــل وع ـ ـ ــاء أس ــاسـ ـي ــا ل ــأف ــراد
والـمــؤسـســات ،وحـتــى الحكومة الـتــي تعتبر أكبر
مستثمر.
على صعيد متصل ،أفادت مصادر لـ"الجريدة" بأن
هناك ثالثة محاور استراتيجية مهمة تم تجهيزها
لتكون نواة العمل واالنطالق الحقيقي سيتم العمل

«أجوان» تتكبد  3.73ماليين
دينار وتعود للتداول
أعلنت بــورصــة الـكــويــت أنــه تمت إع ــادة ال ـتــداول في
أسهم شركة أجوان الخليج العقارية (أجوان) أمس ،بعد
تقديمها البيانات المالية.
وتكبدت الشركة خسائر بقيمة  3.73ماليين دينار،
ب ــواق ــع  17.79ف ـل ـســا لـلـسـهــم ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمـنـتـهـيــة في
 ،2018/12/31مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة 115.37
ألف دينار ،بما يعادل  0.54فلس للسهم في نفس الفترة
مــن  ،2017وأوص ــى مجلس إدارات ـهــا بعدم تــوزيــع أربــاح
عن .2018

طالل البحر

بدر الخرافي
على وضعها قيد التنفيذ بشكل أساسي وهي:
 -1تحسين مستويات السيولة أكثر وبوادرها
ً
بدأت في الظهور مبكرا إذ سيتم العمل على تهيئة
مناخ أفضل ومشجع للتداول وتسويق يستند على
نتائج وتوزيعات الشركات القائمة ،كما أن البنوك،
بحسب المصادر ،وفي ضوء عمليات تواصل معها
شهيتها منفتحة على المشاركة في إنجاح السوق
ً
المالي النعكاساته اإليجابية ،خصوصا أن البنوك
وحدها بشكل رئيسي هي من جنت نجاح ترقية
البورصة واستفادت من دخول أموال أجنبية أكثر
من غيرها ،إذ عــادت أسعارها إلى التقييم العادل
ً
ً
وشهدت قوائم الملكيات مالكا جددا من مؤسسات
عالمية كبرى وبنوك مثل جي بي مورغان وإتش إس
بي سي وغيرها من شركات بتروكيماويات إقليمية
ً
دخلت أخيرا في قوائم أحد أكبر البنوك التقليدية من
خالل محفظة أسهم تابعة.
 -2المحور الثاني يرتكز على عمل هجرة عكسية
للشركات ،عبر إدراج مجموعة من الشركات الجيدة

عمومية «الصناعات المتحدة» توزع  5فلوس
أقرت الجمعية العمومية لشركة الصناعات المتحدة توصية
مجلس إدارة الشركة بتوزيع أربــاح نقدية بواقع  5في المئة
من رأسمال الشركة المدفوع بواقع  5فلوس للسهم الواحد،
أي ما يعادل  2.2مليون دينار كويتي (نحو  7.26ماليين دوالر
أميركي).
وقــال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ خليفة العبدالله
خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس إن صافي األرباح
للسنة المالية المنتهية في  2018/12/31بلغ  5.14ماليين دينار
(نحو  16.9مليون دوالر) مقارنة بأرباح العام الماضي التي
بلغت  5.89ماليين دينار (نحو  19.4مليون دوالر).
وأضاف الشيخ خليفة العبدالله أن الجمعية العمومية اقرت
استقطاعا بنسبة  10في المئة من صافي ربح السنة المالية في

 2018الى حساب االحتياطي القانوني بمبلغ قدره  517.8ألف
دينار (نحو  1.7مليون دوالر) ،مضيفا أن الجمعية العمومية
أقرت ايضا استقطاعا بنسبة  10في المئة من صافي الربح إلى
حساب االحتياطي االختياري بمبلغ مماثل.
وأقرت الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في مقرها
امــس بحضور  82.7فــي المئة مــن حملة األسـهــم كــامــل بنود
جدول األعمال.
وأدرجـ ــت "الـصـنــاعــات الـمـتـحــدة" الـتــي أسـســت ع ــام 1979
برأسمال  49.5مليون دينار في سوق الكويت لألوراق المالية
(البورصة) عام  ،1997وتنشط في االستثمار بالقطاع الصناعي
المحلي والخليجي ،ولديها محفظة متنوعة من االستثمارات
في قطاعات الطاقة والمواد الغذائية والصناعات األساسية.

تباين مؤشرات سوق الكويت والسيولة  29مليون دينار

عمليات جني أرباح على «األول» ...وتراجع تعامالت «الرئيسي»
●

علي العنزي

أقـ ـفـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
الرئيسية الثالثة على تباين في تعامالت
أولــى جلسات هــذا األسـبــوع ،حيث ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة  0.15في المئة
ت ـعــادل  8.66ن ـقــاط ،ليقفل عـلــى مستوى
 5751.04نـقـطــة ،وس ــط سـيــولــة بلغت 29
مليون دينار ،وبكمية أسهم متداولة بلغت
 187.7مليون سهم ،نفذت من خالل 5922
صفقة ،بينما انخفض مؤشر السوق األول
بنسبة  0.05في المئة هي  3.04نقاط ،مقفال
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6122.86ن ـق ـطــة ،بسيولة
بـلـغــت  20مـلـيــون دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة أسـهــم
مـتــداولــة بلغت  52.7مليون سـهــم ،نفذت
عـبــر  2210ص ـف ـقــات ،ورب ــح كــذلــك مــؤشــر
الـســوق الرئيسي بنسبة  0.66فــي المئة،
تساوي  33.09نقطة ،ليقفل على مستوى
 5046.34نقطة ،بسيولة بلغت  9ماليين
دينار ،بكمية أسهم متداولة بلغت 134.9
مليون سهم ،نفذت من خالل  3712صفقة.

تذبذب السوق األول
س ـج ـل ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ح ــال ــة مــن
الـتــذبــذب فــي أول ــى جلساتها األسبوعية
أمس ،حيث تراجعت بعض األسهم المؤثرة
من مكونات السوق األول مقابل تسجيل
ال ـب ـعــض اآلخـ ــر ارت ـف ــاع ــات ،وت ــراف ـق ــت مع
انطالق إعالنات الربع األول من هذا العام
التي كان باكورتها إعالن البنك الوطني،
الذي سجل نموا كبيرا بنسبة  15في المئة،
وال ـتــي فــاقــت ال ـتــوق ـعــات ،حـيــث إن ـهــا تعد
أكبر أرباح فصلية للبنك الوطني ،لكن كان
هناك ضغط من قبل عمليات جني األرباح
على بعض األسهم التي سجلت ارتفاعات
كبيرة خالل الشهر الماضي ،وهذا الشهر
كذلك ومستمرة ،ليتوازن األداء في السوق
األول ،وفي المقابل استمرت عمليات شراء
في السوق الرئيسي ،ولكن على سيولة أقل
من معدل جلسات األسبوع الماضي التي
كانت يتجاوز بها  9ماليين دينار ،وكانت
البداية بهذا االسبوع باقل من  10ماليين

ديـنــار ،لكن على شــراء أكبر وعلى تراجع
كبير مــن عمليات جني األرب ــاح السريعة
أو التراجعات ،ليسجل البنك الوطني نموا
كـبـيــرا ت ـجــاوز ثـلــث نقطة مـئــويــة ،ويــدعــم
مؤشر السوق العام معوضا تراجع مؤشر
ا لـســوق األول لتنتهي الجلسة بميل الى
اإليجابية.
خليجيا ،تباين أداء مــؤشــرات أســواق
دول مجلس التعاون في تعامالت أمس،
حيث ارتفعت مؤشرات  3أسواق فقط هي
أبوظبي ومسقط والبحرين بقيادة أبوظبي
الذي ارتفع بنسبة فاقت  2في المئة ،بينما
تــراجـعــت بقية ال ـمــؤشــرات ،لكن بخسائر
ّ
تتعد نصف نقطة مئوية على مؤشر
لــم
تاسي السعودي ،وانخفض مؤشري دبي
وق ـطــر بـنـســب م ـح ــدودة ج ــدا ،بــالــرغــم من
االرتفاع في أسعار النفط في إقفاالت نهاية
األسبوع ،حيث تداول برنت عند  71دوالرا
للبرميل وتداول نايمكس عند  63دوالرا.

أداء القطاعات
مــالــت م ــؤش ــرات ال ـق ـطــاعــات ال ــى األداء
اإليـجــابــي أم ــس ،حيث ارتـفـعــت مــؤشــرات

سبعة قطاعات هــي تأمين ب ـ  10.6نقاط،
وسـ ـل ــع اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ ـ  9نـ ـق ــاط ،وب ـن ــوك
بثالث نقاط وعقار بـ  2.4نقطة ،وخدمات
استهالكية بـ  2.3نقطة ،وصناعة بـ 0.64
نـقـطــة ،واتـ ـص ــاالت بـ ـ  0.34نـقـطــة ،بينما
انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ثــاثــة ق ـطــاعــات هي
النفط والغاز بـ  46.1نقطة ،ومواد أساسية
ب ـ ـ  0.89ن ـق ـطــة ،وخ ــدم ــات مــال ـيــة ب ـ ـ 0.59
نقطة ،واستقرت مؤشرات  3قطاعات هي
تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية ،وبقيت
دون تغير.
وتـصــدر سهم خليج ب قائمة األسهم
األك ـث ــر ق ـي ـمــة ،ح ـيــث بـلـغــت ت ــداوالت ــه 6.3
ماليين ديـنــار وبـتــراجــع بنسبة  0.31في
المئة ،تاله سهم وطني بتداول  3ماليين
ديـنــار ،وبنمو بنسبة  0.33فــي المئة ،ثم
سهم صناعات بتداول  2.5مليون دينار،
وبارتفاع بنسبة  2.7في المئة ،ورابعا سهم
"بيتك" بتداول  2مليون دينار ،وبانخفاض
بنسبة  0.46في المئة ،وأخيرا سهم أعيان
بتداول  1.4مليون دينار ومتراجعا بنسبة
 2.1في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكـثــر كمية
جــاء أوال سهم أعيان ،حيث تــداول بكمية

ب ـل ـغــت  27.3م ـل ـيــون س ـه ــم ،وبــان ـخ ـفــاض
بنسبة  2.1فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثــانـيــا سهم
خليج ب بتداول  20مليون سهم وبتراجع
بنسبة  0.31فــي المئة ،وجــاء ثالثا سهم
األولى بتداول  16.4مليون سهم ،وبارتفاع
بنسبة  3.5فــي الـمـئــة ،وج ــاء راب ـعــا سهم
صـ ـن ــاع ــات ب ـ ـتـ ــداول  11.4م ـل ـي ــون س ـهــم،
وبأرباح بنسبة  2.7في المئة ،وجاء خامسا
سهم المدينة بتداول  10.7ماليين سهم،
مرتفعا بنسبة  3.9في المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكـثــر ارتفاعا
سهم أولى تكافل ،حيث ارتفع بنسبة 7.9
في المئة ،تاله سهم سنرجي بنسبة  7في
الـمـئــة ،ثــم سهم الخصوصية بنسبة 6.8
في المئة ،ورابعا سهم مراكز بنسبة 6.7
فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا سـهــم سـكــب ك بنسبة
 4.3في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم كفيك،
حيث انخفض بنسبة  14.5في المئة ،تاله
سهم ايفكت بنسبة  10في المئة ،ثم سهم
العقارية بنسبة  8.6في المئة ،ورابعا سهم
كويتية بنسبة  8.6في المئة ،وأخيرا سهم
نابيسكو بنسبة  8.5في المئة.

روسيا و«أوبك» تتجهان إلى رفع اإلنتاج
نقلت وكالة "تاس" لألنباء عن وزير المالية
ال ــروس ــي أن ـط ــون س ـي ـلــوانــوف ق ــول ــه ،أمــس
األول ،إن روسيا ومنظمة أوبــك قد تقرران
زيادة اإلنتاج من أجل الحصول على حصة
في السوق مع الواليات المتحدة ،ولكن هذا
سيجعل أسعار النفط تنخفض إلى نحو 40
دوالرا للبرميل.
ونقلت "تاس" عن سيلوانوف ،الذي كان
يتحدث في واشنطن ،قوله "إن هناك مشكلة.

حمد الحميضي

والناجحة في مقصورة التداول منها شركات عائلية
ومنها شركات تشغيلية انسحبت ستعود إضافة
إلــى شــركــات أخ ــرى إقليمية وعالمية ،ويمثل هذا
الملف أهمية قصوى للفريق ،الذي سيدير السوق
إذ هناك آفاق كبيرة وطموحات عالية أبعد من بقاء
بورصة الكويت مجرد سوق محلي ينضوي فقط
ً
على الشركات القائمة حاليا.
تخف المصادر تحديد قائمة أولية بالشركات
ولم
ِ
الـمـسـتـهــدف جــذبـهــا ل ـ ــإدراج إذ يـتــم تحضيرها
وتأهيل بعضها ،مشيرة إلى أن هناك ورشــة عمل
تجهز للعديد من الملفات لتجنب الـتأخير في حدوث
فارق في مستقبل السوق المالي.
وبهذا الخصوص ،لفتت مصادر ذات صلة إلى
أن البورصة ستكون على موعد مع إدراج شركات
ً
إقليمية ناجحة إذ لن يكون ملف التحفيز مقتصرا
على الشركات المحلية فقط.
 3الملف الثالث األدوات المالية ،الذي يستهدفتوسعة رقعة الخيارات أمام المستثمرين المحليين

ما الذي يجب أن نفعله مع "أوبك" .هل نخسر
السوق الذي يحتله األميركيون أم ننسحب
من االتفاق؟" .وأضاف أنه "إذا تم التخلي عن
االتفاق فستنخفض أسعار النفط ،وستتراجع
بعد ذلــك االستثمارات الجديدة ،وسيكون
اإلنتاج األميركي أقل ،ألن تكلفة إنتاج النفط
الصخري أكبر من اإلنتاج التقليدي".
وقال سيلوانوف إن أسعار النفط قد تهبط
إلى  40دوالرا للبرميل بل وأقل من ذلك فترة

تصل إلى عام .وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار
بعد بشأن االتفاق ،وأنه ال يعرف ما إذا كانت
دول "أوبك" ستكون سعيدة بهذا السيناريو.
وت ـخ ـفــض "أوب ـ ــك" وروسـ ـي ــا ومـنـتـجــون
آخ ــرون ،وهــو تحالف يـعــرف بــاســم "أوب ــك"
اإلنتاج  1.2مليون برميل يوميا من أول يناير
مدة  6أشهر .وسيلتقي هذا التحالف يومي
 25و 26يونيو ،التخاذ قرار بشأن إمكانية
تمديد االتفاق.

وساعدت التخفيضات الجماعية لإلنتاج
على ارتفاع أسعار النفط الخام  32في المئة
ه ــذا ال ـع ــام إل ــى نـحــو  72دوالرا للبرميل،
مما دفــع الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
إلــى دع ــوة "أوب ــك" لتقليص جهودها التي
تستهدف دعم السوق.
وقالت "أوبك" إن تخفيضات اإلنتاج يجب
أن تبقى ،ولكن هناك ما يشير إلى تخفيف
(رويترز)
هذا الموقف حاليا.

تدشين الدفعة األولى من
المرحلة الثالثة لتطوير
البورصة  28الجاري

واألجــانــب ،ســواء من األف ــراد والشركات وهــو ملف
يخدم المحور األول المتعلق بزيادة السيولة ،إذ إن
األدوات المالية أحد العوامل التي ستسهم في جذب
السيولة ،وعلى سبيل المثال كان ألداة األجل التي
تم تعطيلها قبل عامين دون إيجاد بديل إلى اآلن،
كــان لها جمهور كبير من المستثمرين وساهمت
في ضخ مبالغ كبيرة في السوق واالستثمار في
العديد من الشركات وكانت تسهم في تجفيف األسهم
ً
المعروضة حاليا بالماليين دون عروض شراء قادرة
على امتصاصها من خالل التداول النقدي.
وبالمناسبة ،فإن ملف األدوات المالية سيضم
العديد مــن األدوات التي منها مــا يناسب األف ــراد
وأخرى للمؤسسات.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه سيتم تــرتـيــب أوض ــاع
ً
مجلس إدارة "الـمـقــاصــة" أيـضــا بعد الـبــورصــة إذ
سـيـكــون هـنــاك شـغــور فــي عـضــويــة ثــاثــة أعـضــاء
ً
يمثلون حصة البورصة سيتم تحديدهم أيضا خالل
األسابيع المقبلة.

عيسى عبدالسالم

حددت هيئة أسواق المال  28أبريل
ً
ً
الجاري موعدا فعليا لتدشين الدفعة
األول ــى مــن المرحلة الثالثة لمراحل
تطوير السوق المالي الكويتي.
وأوض ـ ـحـ ــت م ـ ـصـ ــادر ،أن ال ـف ـتــرة
الماضية شهدت إجــراء  5اختبارات
للتأكد من مدى جاهزية كل األطراف
ذات العالقة ،وهي الشركة الكويتية
ل ـل ـم ـقــاصــة ،وه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال،
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ــوسـ ـ ــاطـ ـ ــة ،وش ـ ــرك ـ ــات
ً
االستثمار ،حرصا من هيئة أسواق
ً
ال ـم ــال دائ ـم ــا عـلــى ع ــدم ال ــوق ــوع في
أي أخـطــاء ،فمن شــأن إعـطــاء الوقت
المناسب لإلعداد لهذه المرحلة ،أن
ً
يساهم في التطبيق السليم لها ،نظرا
لطبيعة متغيراتها.
وينتظر أن يشهد السوق المالي
ً
مــزيــدا مــن التطوير والـتـنــوع على
صـ ـعـ ـي ــد األدوات اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة
وال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـش ـت ـق ــات ال ـحــدي ـثــة
ً
ت ــدري ـج ـي ــا ،إذ س ـت ـش ـهــد ال ـمــرح ـلــة
المقبلة تطبيق إق ــراض واقـتــراض
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم ،وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـبـ ـي ــع ع ـلــى
الـمـكـشــوف ،وتـحـسـيــن آلـيــة تنفيذ
صفقات خارج السوق "Off-Market
."Trades
كـ ـم ــا س ـي ـت ــم اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ج ـل ـســة
ال ـت ــداول بـعــد اإلغـ ــاق ،يـتــم ال ـتــداول
فيها عـلــى سـعــر اإلغـ ــاق ،الـتــي تهم
المستثمرين المهتمين بالمؤشرات
ً
العالمية ،فضال عن استحداث منصة
تداول الصناديق االستثمارية ،ومنها
الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة الـعـقــاريــة
المدرة للدخل .REITS

 :otcتداوالت بقيمة  29ألف دينار
ش ـهــدت مـنـصــة "تـ ـ ــداوالت ن ـظــام خــارج
المنصة" ،المعروف اختصارا بـ"أو.تي.سي"،
خالل جلسات األسبوع المنتهي الخميس
الـمــاضــي ،انخفاضا فــي حجم ال ـتــداوالت
بنسبة  98.7في المئة ،إذ تم تداول 627.8
ألف سهم ،بقيمة  29ألف دينار ( 95.7ألف
دوالر) تمت عبر  15صفقة.
وقــالــت شــركــة ال ـم ــوازي دوت ك ــوم ،في
تقرير لـهــا ،إن شــا شــة الصفقات الفورية
سجلت أداء سلبيا ،إذ بلغ حجم التداوالت
فيه نحو  239.7سهما ،بقيمة  25.3ألف
د ي ـ ـنـ ــار ( 83.4أ ل ـ ــف دوالر) ت ـم ــت ع ـب ــر 8
صفقات.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة
سـجـلــت أداء سـلـبـيــا خ ــال األسـ ـب ــوع ،إذ
بلغت التداوالت نحو  388.12ألف سهم،
بقيمة نحو  3.7آالف ديـنــار ( 12.21ألف
دوالر) تمت عبر  7صفقات.
وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة،
التي تتسم بالمصداقية ،لتسهيل عملية
تــداول األوراق المالية غير المدرجة من
بيع وش ــراء وتـســويــة وت ـقــاص ،وتميزت
باستحداث موقع إلكتروني هو األول من
نوعه على مستوى المنطقة.

«الوطني» :ضعف المعنويات يسيطر
على االقتصادات العالمية
ّ
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو
العالمي للمرة الثالثة في ستة أشهر فقط ،وقدم
ً
ً
تقريرا قاتما عن االقتصاد العالمي ،حيث خفض
توقعاته إلى نمو االقتصاد العالمي بنسبة 3.3
في المئة هذا العام ،مقارنة بالتوقعات السابقة
ال ـصــادرة فــي يناير الـمــاضــي والـبــالـغــة  3.5في
المئة.
وع ــزا الـتـقــريــر ه ــذا الـتــراجــع بصفة أساسية
إلى تزايد التوترات التجارية المتنامية ،حيث
ً
قام أيضا بتخفيض توقعات نمو حجم التجارة
العالمية للسلع والـخــدمــات إلــى  3.4فــي المئة،
مقابل تقديرات يناير البالغة  4في المئة.
وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر
عن بنك الكويت الوطني ،يبدو أن ميزان المخاطر
يرجح كفة التطورات السلبية ،إذ أشار التقرير
ً
لذلك مستشهدا بعدد من المخاوف التي تتراوح
بين المفاوضات القائمة بين الواليات المتحدة
والصين إلنهاء الحرب التجارية ،وكارثة انفصال

المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبــي ،وخطر
حدوث تباطؤ عالمي واسع النطاق.
ّ
وب ـ ـ ً
ـدء ا مــن أك ـبــر االق ـت ـص ــادات الـعــالـمـيــة ،خفض
صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدالت نمو اقتصاد
الواليات المتحدة إلى  2.3في المئة بتراجع بلغت
نسبته  0.2في المئة مقارنة بتوقعات شهر يناير.
ويعكس هذا التخفيض اإلغالق الحكومي الجزئي
الذي انتهى في يناير الماضي وتراجع النفقات العامة
ً
إلى مستويات أقل مما كان متوقعا وحالة عدم اليقين
على صعيد التبادل التجاري .أما بالنسبة لمنطقة
اليورو ،فقد انخفضت توقعات النمو بنسبة  0.3في
ً
المئة وصوال إلى  1.3في المئة ،حيث دخلت إيطاليا
اآلن في حالة ركود اقتصادي ،في حين تمكنت ألمانيا
بالكاد من تجنب الركود بنهاية عام  .2018أما المملكة
المتحدة  -التي تــأثــرت بصفة رئيسية بحالة عدم
اليقين الناتجة عن انفصالها عن االتحاد األوروبي
– فقد تم خفض توقعات نموها االقتصادي بنسبة
 0.3في المئة لتصل إلى  1.2في المئة.
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

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

 %1.1نمو موجودات الشركات العقارية المدرجة في 2018

ّ
مطلوباتها بلغت  2.6مليار دينار وشكلت  %51.7من إجمالي موجوداتها
تصدرت شركة المباني بقية
الشركات العقارية من حيث
األكبر في حجم الموجودات،
إذ بلغت موجوداتها 862.7
مليون دينار ،مقارنة بـ803.4
ماليين ،حيث نمت بما نسبته
.%7.3

اتجاه عدد كبير
من الشركات
نحو تقييم أصولها
بأقل من قيمتها
السوقية

نـ ـم ــت مـ ـ ــوجـ ـ ــودات الـ ـش ــرك ــات
ال ـع ـقــاريــة ال ـمــدرجــة ف ــي بــورصــة
ال ـك ــوي ــت خـ ــال عـ ــام  ،2018بما
نسبته  1.1في المئة ،حيث بلغت
الموجودات  5.43مليارات دينار،
مقارنة بـ  5.37مليارات ،وذلك في
نهاية عام .2017
وب ـح ـس ــب اإلح ـص ــائ ـي ــة ال ـتــي
أعدتها «الجريدة» حول موجودات
الشركات العقارية ومطلوباتها
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2018و م ـق ــار ن ـت ـه ــا
بالفترة ذاتـهــا مــن عــام  ،2017إذ
ارتفعت المطلوبات هي األخرى
بنسبة  2في المئة تقريبا.
وك ــان ــت م ـط ـلــوبــات ال ـشــركــات
العقارية تقدر بـ  2.56مليار دينار،
وذلك في نهاية عام  ،2017لتصل
الــى  2.62مليار فــي نهاية العام
الماضي.
وشـكـلــت مـطـلــوبــات الـعـقــاريــة
المدرجة في بورصة الكويت ما
نسبته  51.7في المئة من إجمالي
موجوداتها ،وذلك في نهاية عام
 ،2018منخفضة بنسبة اقــل من
 1في المئة تقريبا ،بعدما كانت
تشكل ما نسبته  52.2في المئة،
في نهاية عام .2017
وح ــول الـشــركــات األكـبــر قيمة
فــي حجم الـمــوجــودات ،تصدرت
شــركــة ال ـم ـبــانــي بـقـيــة ال ـشــركــات
الـعـقــاريــة ،إذ بلغت موجوداتها
 862.7مليون دينار ،وذلك خالل
الفترة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2018مـقــارنــة بـ ـ ــ 803.4ماليين،
خالل الفترة ذاتها من عام ،2017
حـ ـي ــث نـ ـم ــت مـ ــوجـ ــودات ـ ـهـ ــا بـمــا
نسبته  7.3فــي الـمـئــة ،وبــزيــادة
قدرها  59.3مليونا.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ال ـم ـت ـح ــدة ث ــانـ ـي ــا ،بـ ـم ــوج ــودات
ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا  606.8مــاي ـيــن،
م ـقــارنــة بـ ـ  602.4م ـل ـيــون ،بنمو
ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـتــه  2.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
تليها شــركــة الـتـمــديــن العقارية
بموجودات  556.6مليونا ،مقارنة
بـ 507.7ماليين ،بنمو نسبته 9.6
في المئة.
ّ
وح ـ ـ ــل ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة راب ـ ـعـ ــا بـ ـم ــوج ــودات
ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا  522.3مـلـيــونــا،
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـ ـ ــ 519م ـل ـي ــون ــا ،بـنـمــو
ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـتــه  0.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
تليها شــركــة الــوطـنـيــة العقارية
بموجودات بلغت قيمتها 477.7
مـلـيــونــا ،مـقــارنــة  509.5ماليين،
أي بانخفاض بلغت نسبته 6.2
في المئة.
وع ــن الـشــركــات األك ـبــر حجما
فــي مطلوباتها ،تـصــدرت شركة
العقارات المتحدة بقية الشركات

المدرجة في بورصة الكويت ،إذ
بلغت مطلوباتها  399.9مليونا،
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2018مقارنة بمطلوبات
ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا  371.2مـلـيــونــا،
خ ــال الـفـتــرة ال ـمــذكــورة مــن عــام
 ،2017حيث نمت بما نسبته 7.7
في المئة.
وتأتي شركة المباني ثانيا ،إذ
بلغت مطلوباتها  377.3مليونا،
مقارنة بـ  395مليونا ،أي بارتفاع
نسبته  5في المئة ،تليها شركة
ال ـت ـمــديــن ال ـع ـقــاريــة بـمـطـلــوبــات
بلغت قيمتها  321مليونا ،مقارنة
مع  286مليونا ،أي بنمو بلغت
نسبته  12في المئة.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة
العقارية رابعا بمطلوبات بلغت
قيمتها  209ماليين ،مقارنة بـ259
م ـل ـيــونــا ،أي بــان ـخ ـفــاض بـلـغــت
نسبته  19في المئة ،تليها شركة
التجارية العقارية بمطلوبات 206
ماليين ،مقارنة مع  204ماليين،
بارتفاع نسبته  0.9في المئة.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
األك ـث ــر ن ـمــوا ف ــي حـجــم أصــولـهــا
ومــوجــودات ـهــا ،فـقــد حـلــت شركة
التمدين العقارية بالمركز األول،

إذ نمت أصولها بما نسبته 9.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـبـلــغ  556مـلـيــونــا،
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة فــي
 31د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2018مـ ـق ــار ن ــة
ب ـمــوجــودات بلغت قيمتها 507
مــايـيــن ،خ ــال الـفـتــرة ذات ـهــا من
ع ـ ــام  ،2017ت ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـمــركــز
الثاني شركة الصالحية العقارية
بنسبة نمو بلغت  8.5في المئة،
ح ـيــث ارت ـف ـع ــت م ــن  296مـلـيــون
دينار ،لتصل الى  321مليونا.
ون ـ ـ ـمـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودات ش ــرك ــة
ع ـق ــارات ال ـكــويــت  8.4فــي الـمـئــة،
محتلة بذلك المركز الثالث ،حيث
ارتفعت من  249إلى  270مليون
دي ـن ــار ،وجـ ــاءت شــركــة الـمـبــانــي
رابعا بنسبة نمو  7.3في المئة،
بينما تأتي خامسا شركة أعيان
العقارية بنمو  6.5في المئة ،إذ
بلغت مــوجــوداتـهــا  114مليونا
مقارنة بـ 107ماليين.

انخفاض الموجودات
أما بالنسبة للشركات األكثر
انخفاضا في حجم موجوداتها
فحلت شركة منشآت للمشاريع

ا لـ ـعـ ـق ــار ي ــة أوال ،إذ ا ن ـخ ـف ـضــت
موجوداتها بما نسبته  22في
ال ـم ـئــة لـتـصــل إلـ ــى  138مـلـيــون
ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة بـ ـ ــ 176مـلـيــونــا،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا حـ ـ ـل ـ ــت ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ش ــرك ــة
الـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـعـ ـق ــاري ــة ب ـن ـس ـبــة
انخفاض بلغت  16.5في المئة،
إذ بـلـغــت  94.1مـلـيــونــا مـقــارنــة
بـ 112مليونا.
ك ـم ــا ان ـخ ـف ـض ــت مـ ــوجـ ــودات
شــركــة رمـ ــال ال ـكــويــت الـعـقــاريــة
بنسبة  14.6فــي ا لـمـئــة ،محتلة
بذلك المركز الثالث ،إذ انخفضت
موجوداتها من  75.4 76.3مليون
ديـ ـن ــار ،تـلـيـهــا ش ــرك ــة الـتـعـمـيــر
لالستثمار العقاري بانخفاض
نـسـبـتــه  12.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،حيث
بلغت  26.2مليونا ،مقارنة بـ30.1
مليونا ،ثم تلتها شركة الوطنية
العقارية بانخفاض نسبته 6.2
في المئة.
وبــالـنـسـبــة لـلـشــركــات األكـثــر
ن ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي حـ ـج ــم ال ـم ـط ـل ــوب ــات
فتصدرت شركة مدينة األعمال
الكويتية العقارية بقية الشركات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ،إذ نـمــت
مطلوباتها بـمــا نسبته  38في
الـمـئــة ،لـتـصــل ال ــى  13.6مليون

السعودية %5.6 :انخفاض قيمة صفقات العقار
سجل األداء األسبوعي للسوق العقاري
في المملكة العربية السعودية المحلية
انخفاضا لألسبوع الثالث على التوالي،
حـيــث انـخـفــض إج ـمــالــي قـيـمــة صفقاته
األسبوعية بنسبة  5.6في المئة ،مقارنة
بانخفاضه خالل األسبوع األسبق بنسبة
 2.3في المئة.
واسـ ـتـ ـق ــر إجـ ـم ــال ــي ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـقــات
العقارية مع نهاية األسبوع الـ 15من العام
الحالي عند مستوى  3.37مليارات ريال،
مقارنة بمستواها األسبق عند مستوى
 3.57مليارات.
وكما سبقت اإلشــارة إليه في التقرير
األسـ ـب ــوع ــي األخ ـ ـيـ ــر؛ يـ ـت ــزام ــن ال ـت ــراج ــع
المستمر ا ل ــذي تـشـهــده قيمة الصفقات

العقارية مع اقتراب دخول فصل الصيف،
وانـ ـحـ ـس ــار ت ــدريـ ـج ــي ل ـم ـح ـف ــزات زي ـ ــادة
ال ـس ـي ــول ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــوق ،الـ ـت ــي أسـ ـه ــم فــي
زيــادتـهــا ط ــوال األش ـهــر األخ ـيــرة ،ارتـفــاع
ح ـجــم ال ـت ـمــويــل ال ـع ـق ــاري ال ـم ـم ـنــوح من
المصارف ومؤسسات التمويل ،إضافة
إلـ ــى ال ـت ــأث ـي ــر ال ـم ـع ـن ــوي ف ــي م ـس ـتــويــات
األس ـع ــار الـســوقـيــة عـبــر زيـ ــادة ال ـقــروض
الممنوحة لشرائح العسكريين ،انعكست
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـن ـش ــاط
الـ ـعـ ـق ــاري ،وم ـس ـت ــوي ــات األسـ ـع ــار ط ــوال
األشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من توقعات عودة السوق
الـ ـعـ ـق ــاري ل ـل ـخ ـض ــوع م ـ ــرة أخـ ـ ــرى تـحــت
ال ـع ــوام ــل الــرئ ـي ـســة طــوي ـلــة األج ـ ــل ،الـتــي

تصطف في جانب الضغط على مستويات
األ س ـعــار المتضخمة لمختلف األ ص ــول
العقارية ،وعلى مستويات السيولة المدارة
فــي الـســوق العقارية عموما ،فــإن ذلــك ال
يلغي األهمية القصوى الستمرار تنفيذ
اإلصالحات الالزمة ألجل تطوير السوق،
وصــوال إلــى األه ــداف النهائية المتمثلة
في القضاء على أشكال احتكار واكتناز
مساحات شاسعة من األراضي ،إضافة إلى
القضاء على مختلف تعامالت المضاربة،
والـتــأكـيــد تـحــديــدا على ض ــرورة تدشين
الـمــراحــل التالية مــن نـظــام الــرســوم على
األراضي البيضاء .وسجل السوق العقاري
المحلي انخفاضا لألسبوع الثالث على
ال ـت ــوال ــي بـنـسـبــة  5.6ف ــي ال ـم ـئــة بـنـهــايــة

ت ـعــامــاتــه ل ــأس ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،مـقــارنــة
بانخفاضه خالل األسبوع األسبق بنسبة
 2.3ف ــي ال ـم ـئــة ،واس ـت ـقــر إج ـمــالــي قيمة
الـصـفـقــات الـعـقــاريــة مــع نـهــايــة األسـبــوع
الـ ـ ـ ــ 15م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ع ـن ــد مـسـتــوى
 3.37مـلـيــارات ري ــال ،مقارنة بالمستوى
األسبق عند  3.57مليارات ،وتباين التغير
األسبوعي لدى كل من القطاعين السكني
وال ـت ـج ــاري ،حـيــث سـجــل إج ـمــالــي قيمة
صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت
نسبته  8.2فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بارتفاعه
الطفيف خالل األسبوع األسبق بنسبة 0.1
في المائة ،ليستقر إجمالي قيمة الصفقات
مع نهاية األسبوع الماضي عند أدنى من
مستوى  2.7مليار.

ديـ ـ ـن ـ ــار ،خ ـ ــال ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
مقارنة بـ 9.9ماليين ،خالل الفترة
المذكورة من عام .2017
ون ـ ـ ـمـ ـ ــت م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات ش ــرك ــة
ع ـق ــارات ال ـكــويــت  19فــي الـمـئــة،
لتبلغ  138مليون دينار ،مقارنة
ب ـ ـ ـ ــ 116م ـل ـي ــون ــا ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
الصالحية العقارية بنسبة نمو
فــي المطلوبات بلغت  12.7في
المئة ،حيث ارتفعت من  149الى
 169مليونا ،ثم شركة التمدين
ال ـع ـقــاريــة بـنـمــو  12ف ــي الـمـئــة،
وتـ ــأتـ ــي خ ــام ـس ــا ش ــرك ــة س ـنــام
العقارية بنمو  10في المئة ،إذ
ارتفعت من  117إلى  129الفا.

ا ل ـمــا ضــي ،أي بنسبة انخفاض
بلغت  49في المئة.
وانـخـفـضــت مـطـلــوبــات شركة
الـتـعـمـيــر لــاسـتـثـمــار ال ـع ـقــاري،
لتحتل بــذلــك الـمــركــز الـثــانــي ،إذ
بـلـغــت مـطـلــوبــاتـهــا  8.9مــايـيــن
دينار ،مقارنة بــ 11.8مليونا ،أي
بما نسبته  24.5في المئة ،تليها
ش ــرك ــة رم ـ ــال ال ـك ــوي ــت ال ـع ـقــاريــة
بنسبة انخفاض بلغت  19.8في
ال ـم ـئــة ،إذ بـلـغــت  34.3مـلـيــونــا،
مقارنة بـ 42.8مليونا.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
العقارية رابعا بنسبة انخفاض
 19في المئة ،تليها شركة أجيال
العقارية الترفيهية بنسبة  15في
المئة ،حيث انخفضت من  14الى
 12مليون دينار.

وح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات األك ـ ـثـ ــر
انخفاضا في حجم المطلوبات
جاءت شركة عقار لالستثمارات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدارة ،إذ
ان ـخ ـف ـض ــت م ـط ـل ــوب ــات ـه ــا مـ ــن 3
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،خـ ـ ــال ال ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017ا لـ ــى  1.5م ـل ـي ــون ،خــال
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة م ـ ــن الـ ـع ــام

تقييم األصول

انخفاض المطلوبات

إل ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
العقاريين إن هـنــاك ع ــددا كبيرا
مــن الـشــركــات تتجه نحو تقييم
أص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــأق ـ ــل م ـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا
السوقية ،وذلك نوع من التحوط
ل ـم ــواج ـه ــة أي انـ ـخـ ـف ــاض ــات قــد
ت ـ ـح ـ ــدث مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــا ،والـ ـعـ ـك ــس

ص ـح ـي ــح ،إذ إن هـ ـن ــاك ش ــرك ــات
تـ ـعـ ـم ــد إل ـ ـ ـ ــى تـ ـقـ ـيـ ـي ــم أص ــولـ ـه ــا
باألسعار السوقية ،لالستفادة من
التسهيالت االئتمانية فــي حال
الرغبة في رهن أصولها.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـق ــاري ــون إلـ ـ ــى أن
المستثمرين عند قراء ة ميزانية
ش ــرك ــة مـعـيـنــة ي ــذه ـب ــون ل ـق ــراءة
ب ـن ــك ال ـم ـط ـل ــوب ــات وم ـق ــارن ـت ـه ــا
ب ـ ــال ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات ،إذ إنـ ـ ــه ك ـل ـمــا
ارتفعت الموجودات وانخفضت
الـمـطـلــوبــات ك ــان وض ــع الـشــركــة
افضل.
وأوض ـح ــوا أن ه ـنــاك شــركــات
ل ــدي ـه ــا مـ ـش ــاري ــع وتـ ـحـ ـت ــاج ال ــى
س ـي ــول ــة ل ـت ـط ــوي ــره ــا ،وق ـ ــد ي ــدل
ارتـ ـف ــاع ال ـم ـط ـلــوبــات ع ـلــى كـثــرة
م ـش ــاري ــع الـ ـش ــرك ــة ،الف ـت ـي ــن إل ــى
أن ارت ـف ــاع م ـط ـلــوبــات ال ـشــركــات
ال ـع ـق ــاري ــة يـ ــدل ع ـلــى أن ال ـســوق
ال ـع ـق ــاري ال يـ ــزال ج ــاذب ــا لـمــزيــد
من رؤوس األمــوال ،وان الجهات
التمويلية ال تزال تثق بالقطاع.

 16مليار درهم تصرفات عقارات دبي
حققت التصرفات العقارية في دائرة األراضي
ً
واألمالك في دبي أكثر من  16مليارا و 222مليون
درهم ،حيث شهدت الدائرة هذا األسبوع تسجيل
 548مبايعة بقيمة مليار و 191مليونا ،منها
 73مبايعة لألراضي بقيمة  622مليونا ،و475
مبايعة للشقق والفلل بقيمة  569مليونا.
وج ــاءت أهــم مـبــايـعــات األراض ــي بقيمة 100
مليون في منطقة مدينة دبــي المالحية ،تليها
مبايعة بقيمة  66مليونا في منطقة مرسى دبي،
ثم مبايعة بقيمة  64مليونا في منطقة الثنية
الرابعة .وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق
من حيث عدد المبايعات ،إذ سجلت  9مبايعات
بقيمة  22مليون درهم ،وتلتها منطقة البرشاء
جـنــوب الـخــامـســة بتسجيلها  6مـبــايـعــات ب ــ19

مليونا .أمــا فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق
والفلل ،فقد جاء ت مبايعة بـ 34مليونا بمنطقة
نخلة جميرا كأهم المبايعات.
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،حـصـلــت دائ ـ ــرة األراضـ ــي
والتنظيم العقاري في عجمان على المركز األول
في سهولة ممارسة األعمال ،وفق التقرير الصادر
من البنك الدولي لعام  2019بفارق  2.4نقطة عن
الـمــرتـبــة األول ــى .بــاإلضــافــة إلــى حصولها على
المرتبة األولى عربيا في مؤشرات فرعية عدة من
أهمها عدد اإلجراءات ،الوقت المستغرق والتكلفة،
األمر الذي يضاهي أهم االقتصاديات العالمية،
حيث حققت الــدائــرة تقدما ملحوظا في محور
النشاط التجاري لتحصل على ترتيب أعلى من
متوسط دول مجلس التعاون.

«اتحاد الوسطاء» يقترح تسهيل إجراءات التسجيل العقاري
اجتمع أعضاء من االتحاد الكويتي
لوسطاء العقار مع مدير إدارة السجل
العقاري جاسم الفودري ،وقدموا ورقة
تتضمن بعض المقترحات لتسهيل
إجراءات التسجيل العقاري ،خصوصا
في محافظة األحمدي.
وفي هذا الشأن ،فقد خص الفودري
االتحاد بخبر جديد هو افتتاح فرع
إلدارة الـسـجــل ال ـع ـقــاري ف ــي منطقة
المهبولة ،يختص بمعامالت منطقة
شــرق القرين (المسايل والفنيطيس
وأبوفطيرة) قريبا ،وهذا من شأنه أن
يخفف االزدحام الحالي في األحمدي،
ويقلص بشكل ملحوظ المواعيد.
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـقـ ــل عـ ـم ــاد
حيدر نائب رئيس االتحاد الكويتي

ل ــوسـ ـط ــاء الـ ـعـ ـق ــار هـ ـم ــوم وم ـش ــاك ــل
الوسطاء في إدارات السجل العقاري
فــي الـمـحــافـظــات ،والـصـعــوبــات التي
تواجههم في المعامالت والمواعيد.
وأضـ ـ ــاف ان ال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
العدل من أهم الخطوات في التطوير
وتقليص الدورة المستندية.
كما صــرح ريــاض الشرهان عضو
م ـج ـلــس اإلدارة أن اال ت ـ ـحـ ــاد يـتــا بــع
ك ــل ال ـت ـط ــورات ع ــن ك ـثــب م ــن منطلق
ا لـحــرص على تنظيم مهنة الوسيط
العقاري ،وتيسير إنجاز المعامالت
ب ـك ــل سـ ـه ــول ــة ،ل ــذل ــك ف ـق ــد تـ ــم حـصــر
الــوسـطــاء الحقيقيين بــالـتـعــاون مع
وزارة التجارة -إدارة العقار.
وأبلغ االتحاد الفودري أنهم بصدد

عمل ور ش ــة تعريفية لعقد الوسيط
اإللكتروني الجديد في الفترة المقبلة،
ب ـع ــد ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للمعلومات المدنية ،ووزارة التجارة-
إدارة العقار ،لتوعية الوسطاء بهذا
المنتج الجديد ،وكيفية استخدامه،
ً
وهــو ما سيحد بشكل كبير جــدا من
وجود الدخالء على المهنة ،وسيساهم
بشكل كبير في تنظيم العمل العقاري.
ويتطلع االتـحــاد إلــى التعاون مع
جميع الجهات ذات الصلة بالسوق
الـعـقــاري ،ومهنة الــوسـيــط الـعـقــاري،
ل ـت ـس ـه ـيــل ع ـم ــل ال ــوسـ ـط ــاء وت ـحــريــك
العجلة في السوق.
أعضاء االتحاد مع الفودري

ةديرجلا
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« »FERREROو«البستان الخليجي» توقعان
شراكة استراتيجية لمزيد من التوسع والنمو
أعلنت مجموعة Ferrero
وشــركــة الـبـسـتــان الخليجي
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،وس ـي ـع ـم ــل
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ــذه
ال ـش ــراك ــة الـ ـس ــاري مـفـعــولـهــا
ف ــورا ،والـتــي تحمل اســم فير
غلف الكويت للتجارة العامة،
على دمج جهودهما ،من أجل
تـ ــوزيـ ــع م ـن ـت ـج ــات Ferrero
مباشرة عبر السوق الكويتي.
وي ـ ـعـ ــد إطـ ـ ـ ــاق فـ ـي ــر غ ـلــف
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــام ــة
تتويجا لعالقة عمل طويلة
األمـ ـ ــد تـ ـع ــود إل ـ ــى عـ ـق ــود مــن
ال ـ ــزم ـ ــن بـ ـي ــن ف ـ ـيـ ــريـ ــرو غ ـلــف
والبستان الخليجي.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
االستراتيجية من أجل تعزيز
الشراكة بين الطرفين ،حيث
س ـت ـق ــوم  Ferreroبـتـطـبـيــق
ن ـه ـج ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـف ــري ــد

محمد بن سلطان

غيدو فيراالسكو

ودرايتها في السوق الكويتي،
األمــر الــذي سيؤدي إلــى فتح
ط ــرق ج ــدي ــدة لـلـنـمــو ،تشمل
ف ـ ــرص ـ ــا لـ ـت ــوسـ ـي ــع األعـ ـ ـم ـ ــال
المحلية وتطوير منتجات أو
استراتيجيات جديدة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال نــائــب رئـيــس

م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا ل ـ ـب ـ ـس ـ ـتـ ــان
الخليجي محمد بن سلطان:
"تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة
االستراتيجية إنجازا رئيسيا
بالنسبة إلينا ودليال واضحا
على التزام البستان الخليجي
و Ferreroب ـت ـعــز يــز ا لـعــا قــة

العجمي :استكمال البناء التشريعي والمؤسسي ً
لـ «حماية المنافسة» وإقرار القانون الجديد قريبا
أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جـهــاز
حماية المنافسة د .راشــد العجمي،
أن مجلس اإلدارة ماض في استكمال
مرحلة البناء التشريعي والمؤسسي
للجهاز مــن خ ــال دراسـ ــة وتحديد
أوجـ ــه ال ـق ـصــور ال ـتــي شــابــت أحـكــام
ق ــان ــون ح ـمــايــة الـمـنــافـســة ال ـحــالــي،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم إعـ ـ ـ ــداد ق ــان ــون
جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية.
وتوقع العجمي ،في تصريح ،أن
يتم إقرار هذا القانون الجديد قريبا
من مجلس األمة بعد موافقة مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء عـلـيــه خ ــال األيـ ـ ــام القليلة
الماضية.
وأض ــاف أن الجهاز شهد الكثير
مــن اإلن ـجــازات الملموسة فــي تطور
أعماله ،السيما ما تحقق في السنة
المالية  2018/2017من خالل استقباله
للشكاوى والتظلمات وعمل المبادرات
والدراسات االقتصادية للسوق ،والتي
كــان لها أبلغ األثــر في رســم الخطط
المستقبلية ال ـتــي ت ـهــدف لــارتـقــاء
بأداء الجهاز ،ليكون متمكنا من أداء
أعماله على الوجه األمثل ،وبما يخدم
االقتصاد الوطني وفقا لما ورد في
قانون إنشائه.
ولفت إلى أن هذه االنطالقة احتوت
على إنجازات تتمثل في أربعة محاور
رئ ـي ـس ـي ــة ،وه ـ ــي اس ـت ـك ـم ــال مــرحـلــة
ال ـب ـن ــاء ال ـت ـشــري ـعــي ل ـج ـهــاز حـمــايــة
المنافسة ،واستكمال مرحلة البناء
المؤسسي اإلداري والفني للجهاز،
واالستراتيجية والخطة الخمسية
لـحـمــايــة الـمـنــافـســة ،بــاالضــافــة إلــى
التشغيل اإلداري والفني للجهاز.

راشد العجمي

وفيما يتعلق باستكمال مرحلة
ال ـب ـنــاء الـمــؤسـســي اإلداري والـفـنــي
لـلـجـهــاز ،ق ــال الـعـجـمــي ،إن الـجـهــاز
استكمل عمليه التوظيف وتعيين
الكوادر الوطنية المطلوبة لتشغيل
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري الـ ـ ـ ــازم بـهـيــاكـلــه
التنظيمية والـ ـك ــوادر الـبـشــريــة من
الموظفين المختصين ،باعتبارهم
ال ـقــوة الـفــاعـلــة والــداف ـعــة والمطبقة
ألحـ ـك ــام ق ــان ــون ح ـمــايــة الـمـنــافـســة،
موضحا أنه تم إعــداد خطة للبرامج
التدريبية الالزمة للعاملين بالجهاز،
وذلـ ــك للتوعية والـتـثـقـيــف بـقــانــون
ح ـمــايــة الـمـنــافـســة واع ـت ـم ــاده ــا من
مجلس اإلدارة.
وع ــن الـتـشـغـيــل اإلداري والـفـنــي
للجهاز ،أوضح العجمي أن التشغيل
اإلداري والـ ـفـ ـن ــي لـ ـجـ ـه ــاز ح ـمــايــة
المنافسة قطع شوطا كبيرا ،وذلــك
بفضل وجود طاقم الكوادر البشرية
الـمـتـمـيــز م ــع ب ــداي ــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

السابقة ،وقد نتج عنها إنجازات في
شتى المجاالت.
وذك ـ ــر أن أول ـ ــى ال ـخ ـط ــوات الـتــي
ات ـخ ــذه ــا ال ـج ـه ــاز ه ــي عـمـلـيــة بـنــاء
القدرات المؤسسية والفنية للكوادر
البشرية ،والتي قد انضمت الى الجهاز
حــديـثــا ،وذل ــك لتمكينهم مــن القيام
بأعمالهم المطلوبة على الوجه األمثل.
أما على المستوى االستراتيجي
فأشار العجمي إلــى أن الجهاز قام،
وبالتعاون مع المختصين الدوليين
في مجال قوانين المنافسة ،بإعداد
استراتيجية واض ـحــة وخـطــة عمل
تحدد مسار الجهاز للسنوات الخمس
القادمة ،بما يتواءم مع اختصاصاته
وم ـت ـط ـل ـب ــات رؤي ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت 2035
وأولويات الخطط اإلنمائية للدولة،
بــاإلضــافــة إل ــى الـعـمــل عـلــى تحديد
الــرؤيــة والــرســالــة والـمـبــادئ والقيم
المؤسسية التي ستكون قواعد العمل
المؤسسي للجهاز.
ولفت إلــى أن ذلــك سيساعد على
عمل نـظــام تقييم ومتابعة ألعمال
ال ـج ـه ــاز ،م ـمــا ي ـســاعــد ع ـلــى عملية
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ب ـ ـشـ ــأن ال ـخ ـطــط
واالستراتيجيات المستقبلية له.
وأكـ ــد الـعـجـمــي أن ال ـج ـهــاز يقوم
بواجباته كأحد مؤسسات الدولة التي
عليها أن تساهم في بناء الكويت على
كل الصعد االقتصادية واالجتماعية
والتنمية البشرية ،وذل ــك مــن خالل
تـطـبـيــق دوره ال ــرق ــاب ــي بــالـتـصــدي
للممارسات الضارة بالمنافسة التي
لـهــا أن تــؤثــر سـلـبــا عـلــى المنافسة
ال ـح ــرة م ــن ج ــان ــب ،كـمــا يـعـمــل على
تنظيم السوق من جانب آخر.
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اقتصاد

نافذة المعرفة النفطية

برنامج صناعي كويتي صيني

بينهما ،ونحن على ثقة بأن
هــذا التحالف االستراتيجي
سيستند إلى زخم الماضي،
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ـ ـن ـ ـمـ ــو س ــري ــع
ل ـ ـ ــأعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات
المقبلة".
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أي ـ ـ ـ ــد غـ ـي ــدو
فـ ـي ــراالسـ ـك ــو الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـش ــرك ــة فـ ـي ــري ــرو غ ـل ــف ك ــام
ً
بن سلطان ،مضيفا" :يسرنا
إنشاء هذا المشروع المشترك
مع البستان الخليجي ،وهو
شريكنا العريق الذي لطالما
ك ــان م ـحــط ث ـق ــة ،ونـعـتـبــر أن
هــذا التحالف االستراتيجي
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ـي ــري ــرو
غـ ـل ــف ب ــالـ ـك ــوي ــت وم ـض ـي ـهــا
قدما ،وتضمن قناة التوزيع
ال ـم ـبــاشــر أن يـنـقــل Ferrero
والـ ـبـ ـسـ ـت ــان ال ـخ ـل ـي ـج ــي ه ــذا
ال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـج ــاري إل ـ ــى آفـ ــاق
جديدة".

غرفة التجارة تقيم ورشة
عمل مع CLDP
يقيم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة
تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع برنامج تطوير
القانون التجاري  CLDPالتابع لوزارة التجارة األميركية
ورش ــة عـمــل بـعـنــوان "دور الــوســاطــة فــي حــل الـنــزاعــات
الناشئة" في قاعة البوم بمبنى الغرفة يوم االثنين المقبل.
وصرح عبدالوهاب الوزان رئيس مجلس إدارة مركز
الكويت للتحكيم التجاري والنائب األول لرئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت أمس ،بأن الغرفة حريصة على
إقامة مثل هذه الفعاليات كجزء من دورها تجاه المجتمع
ً
الكويتي عموماص والتجاري خصوصا.
وأكــد الــوزان أن تسوية النزاعات التجارية في بداية
نشأتها عن طريق الوساطة والتوفيق بين أطرافها أسهل
ً
كثيرا من تسويتها فيما بعد ،كما أن عملية الوساطة
هي أقل في التكلفة المادية وتختصر الكثير من الوقت
والطاقات ،التي قد تهدر دون جدوى لو تركت دون تدخل
مبكر للحل الودي ،من هنا كان حرص الغرفة ممثلة في
مركز الكويت للتحكيم التجاري على إقامة هذه الفعالية
بـمـشــاركــة ال ـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء المحليين والــدولـيـيــن
لالستفادة من خبراتهم.

أحمد راشد العربيد
Twitter @aarbeed

قبل أسبوعين أرسلت د .فاطمة العبدلي
إلـ ــى ال ـن ــاف ــذة ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـب ــادرة ال ـكــويــت
ً
عاصمة النفط في العالم ،تغريدة استمر
نقاشها بضعة أيام على صفحات الواتسآب
الخاصة بين المبادرين .وتحمل د .فاطمة
شهادة الدكتوراه في علوم الصحة البيئية
والصناعية من جامعة ميتشچن في مدينة
آن آربــر بالواليات األميركية المتحدة في
عام  ،1990وهو تخصص علمي ورئيسي
للصناعة النفطية ،أما التخصص المتعلق
بالبيئة فــالـمـبــادرة وصـنــاعــات كثيرة في
أمـ ّـس الحاجة إلـيــه .وهـنــاك عشر عضوات
كويتيات أخريات يشاركن في العمل بفريق
ً
المبادرين ،الذي يتكون من أربعين عضوا
من الذكور واإلناث ،ويحملون تخصصات
أخرى مهمة.
فــي الـتـغــريــدة عــرضــت د .فــا ُطـمــة أحــدث
الـ ــدراسـ ــات وال ـب ـي ــان ــات ،ال ـت ــي ن ـ ِـش ــرت في
ً
السوق النفطي مؤخرا والخاصة بتنبؤات
أح ــد بـيــوت الـخـبــرة المتخصصة فــي أداء
السوق ابـتـ ً
ـداء من تبيان حجم االستهالك
الـ ـسـ ـن ــوي ال ـع ــال ـم ــي ،وذكـ ـ ــر ج ـم ـيــع أن ـ ــواع
الطاقات المتاحة وتوزيعها على مناطق
العالم ودوله ،وذكر كميات اإلنتاج المتوقعة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،وغـ ـي ــر ذلـ ـ ــك مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والتحليالت النافعة للمتابعين.
قــد يـتـســاء ل بعض ال ـقــراء مــا هــي بيوت
الخبرة هذه التي تمتلك كل هذه المعلومات؟
هذه البيوت هي مكاتب تجارية ،قد تكون
تابعة لبنوك أو مــؤ سـســات مالية خاصة
ً
تملك أعـ ــدادا مــن الـخـبــراء المقتدرين على
صـيــاغــة الـتـقــاريــر المقنعة ،ولــديـهــم كنوز
مــن المعلومات وال ــدراس ــات الـتــي تمكنهم
مــن إق ـنــاع أص ـحــاب ال ـقــرار فــي ال ــدول التي
تكلفهم بعمل هذه الــدراســات ،وباعتباري
كنت أحــد القياديين في مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها فقد شاركت في كثير
مــن االج ـت ـمــاعــات مــع ب ـيــوت ال ـخ ـبــرة ،وفــي
كل مــرة نجتمع معهم يخامرني الشك في
م ـصــداق ـيــة ب ـعــض م ــا ي ـط ــرح ــون م ــن آراء،
لكنني أعجز عن تحدي آرائهم؛ لعدم توافر
المعلومات الدقيقة لبناء طرح أستطيع به
تحدي نتائج دراساتهم.

ومــن أمـثــال هــذه المكاتب وود مكنزي،
ومــورقــن ستانلي ،وبــوسـتــن لالستشارة،
وب ــراي ــس ووت ـ ــر هـ ـ ــاوس ،وارثـ ـ ــر دي لـتــل،
وغيرها.
وفي فبراير عام  2012تأسست المبادرة،
ً
واتخذنا قــرارا بعدم تأييد نظرية نضوب
ً
ال ـن ـفــط ق ــري ـب ــا ،وم ــن ح ـســن ال ـح ــظ أن ــه في
آخر ذلك العام نفسه ،أعلنت وكالة الطاقة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،أن ال ــدراس ــة
التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي
واس ـت ـم ــرت ح ـتــى عـ ــام  ،2012والـ ـت ــي قــام
ً
بها خمسون متخصصا في مجال النفط
ل ـت ـحــديــد م ــوع ــد نـ ـض ــوب ال ـن ـف ــط ،ل ــم يـعــد
لـهــا نـصـيــب مــن الـمـصــداقـيــة ،إذ ت ـجــاوزت
تــوق ـعــات ـهــا ال ـم ـت ـك ــررة ،ف ـك ــان ه ــذا اإلع ــان
بـمـثــابــة الــرصــاصــة ال ـتــي قـضــت عـلــى هــذه
النظرية إلى األبد.
قام أحد بيوت الخبرة هذه ،وهو مورقن
ً
ستالي مؤخرا ،بتقديم توقعاته وتنبؤاته
ب ـشــأن الـصـيــن ودول أخـ ــرى ،وق ــد اخـتــرنــا
الـصـيــن لـمـقــالـنــا ه ــذا الرتـبــاطـهــا بالخطة
اإلنمائية للكويت ،والسعي الحثيث للحيازة
ع ـل ــى م ــوق ــع ل ـل ـكــويــت ف ــي ط ــري ــق ال ـحــريــر
الجديد.
وي ـت ــوق ــع ب ـيــت ال ـخ ـب ــرة م ــورق ــن سـتــالــي
أن الطلب على النفط سيرتفع إلــى الــذروة
فــي الصين قبل الـمــوعــد المتوقع فــي عام
 ،2025ثم يعاود االنخفاض لتأثره بدخول
السيارات الكهربائية في الخدمة ،إضافة إلى
تأثير استخدام القطارات بتوسع.
ولـكــن فــي الــوقــت نفسه س ـيــزداد الطلب
على النفط من الدول الصناعية التي تعتمد
على اإلنتاج النفطي الصيني لتتوافق مع
خططها اإلنمائية.
إذا صح هذا السيناريو فإن هناك فرصة
كبيرة للكويت إذا اتبعت "النهج الصناعي
الحديث" (نصح) الذي تدعو إليه مبادرتنا
ً
ً
ً
بما يحقق برنامجا صناعيا مشتركا بين
الكويت والصين يعظم القيمة المضافة من
ً
البرميل النفطي الكويتي ،فضال عن تعزيز
موقع الكويت على طريق الحرير.

«التركية» :الشارقة وجهتنا الثالثة في اإلمارات
تتابع الخطوط الجوية التركية،
ال ـتــي تـســافــر ل ـب ـلــدان أك ـثــر مــن أي
خ ـطــوط جــويــة أخ ــرى فــي الـعــالــم،
تحسين شبكة رحالتها الجوية،
وبــدأ الناقل الوطني التركي اآلن
رحــاتــه الـمـجــدولــة إل ــى الـشــارقــة،
أحد أكثر المراكز السياحية شعبية
ف ــي اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة،
لتصبح الوجهة  307فــي الشبكة
الواسعة من رحــات هــذه العالمة
التجارية العالمية.
وق ـ ــال ـ ــت "ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة" ف ـ ــي ب ـي ــان

صحافي أمــس ،إنــه سيتم تسيير
الـ ـ ــرحـ ـ ــات إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ،ث ــال ــث
وجهات الخطوط الجوية التركية
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
بـعــد أبــوظ ـبــي ودبـ ــي ،عـلــى مـســار
إسطنبول – الشارقة – إسطنبول.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد أول ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــور،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـت ـســويــق
ف ــي ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـتــرك ـيــة،
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـح ــدث أثـ ـن ــاء م ــراس ــم
إط ـ ــاق ال ــرح ـل ــة االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،إنــه
"م ــع م ـطــار إس ـط ـن ـبــول ،ب ــدأ عصر

الخشتي رعى افتتاح معرض
وملتقى الخليج الطبي
برعاية وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح ،وبحضور الوكيل
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون الـتـخـطـيــط
والـ ـج ــودة ،د .محمد الخشتي،
شهدت أرض المعارض الدولية
بمشرف أمس ،انطالق فعاليات
"م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ومـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـك ــوي ــت
ال ـط ـبــي" ،ال ــذي تقيمه وتنظمه
ش ــرك ــة ات ـي ـكــس إن ـتــرنــاشــونــال
دبي بالتعاون مع شركة معرض
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ،وم ــرك ــز ديــم
لتنظيم المعارض والمؤتمرات
بالكويت خالل الفترة من  14إلى
 16الجاري على أرض المعارض
الدولية بمشرف بالقاعة (،)4A
وبمشاركة فاعلة بحضور 65
جـهــة م ــن مــؤس ـســات وشــركــات
قطاع الرعاية الصحية المحلية
واإلقليمية والدولية.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـي ــن ل ـ ـ ّـب ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــوة
لحضور مراسم حفل االفتتاح
جمع من سفراء الــدول وأعضاء
السلك الدبلوماسي المعتمدين
ورجـ ـ ــال األعـ ـم ــال واإلع ـ ـ ــام في
ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة ال ــى ع ــدد من
م ــدي ــري وم ـس ــؤول ــي ال ـشــركــات
ال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـعــرض وال ـش ــرك ــة
الـمـنـظـمــة ،ونـخـبــة م ــن األط ـبــاء
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ـق ـط ــاع الـصـحــة
والرعاية الصحية.
كـ ـم ــا ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي االفـ ـتـ ـت ــاح
مسؤولو شركة معرض الكويت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ي ـت ـق ــدم ـه ــم ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة معرض الكويت
ال ــدول ــي عـبــدالــرحـمــن الـنـصــار،
والـمــديــرة التنفيذية للتسويق
وال ـم ـب ـي ـع ــات ب ــاس ـم ــة ال ــده ـي ــم،
ومــديــر إدارة الـعــاقــات العامة
ض ــاري الـعـيـبــان ،ومــديــر إدارة
قــاعــة سفن  SEVENللفعاليات
والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات خ ــال ــد ال ـه ـن ــدي،
إضــافــة ال ــى ع ــدد مــن مسؤولي
المعارض بالشركة.
وبهذا الـصــدد ،قالت الدهيم

باسمة الدهيم

إن المعرض يشهد تسابقا من
قطاع شركات الرعاية الصحية
الوطنية واإلقليمية والــدولـيــة
عـلــى رعــاي ـتــه وال ـم ـشــاركــة فيه،
وليركز على مختلف القطاعات
في إطار الرعاية الطبية والصحة
والــدواء والغذاء والسفر للعالج
واالس ـت ـش ـفــاء ب ــال ـخ ــارج ،حيث
ي ـ ـشـ ــارك بـ ـه ــذا الـ ـمـ ـ ّع ــرض ع ــدد
م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات تـ ـم ــث ــل أج ـن ـحــة
مختلفة لمستشفيات وشركات
ومؤسسات عارضة من  14دولة
مــن الـكــويــت ،ومــن دول مجلس
التعاون الخليجي ودول عربية
وأجنبية ،من األردن وسويسرا
وك ـ ـنـ ــدا وإي ـط ــال ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا
وال ـه ـن ــد ،وبــري ـطــان ـيــا ،وتــركـيــا
ولـ ـبـ ـن ــان ،وت ــاي ــان ــد وتـ ــايـ ــوان
وألمانيا .وأضافت أنــه سيعقد
عـلــى هــامــش الـمـعــرض مؤتمر
طبي ،يصاحبه إقامة ورش عمل
مجانية تضم متحدثين بحضور
مهنيين من الحكومات اإلقليمية
وال ـ ـ ــوزارات ومـنـظـمــات الــرعــايــة
الصحية وال ــوك ــاالت والـخـبــراء
الطبيين وشــركــات التسهيالت
والتأمين للتعرف على أحــدث
ال ـت ـط ــورات ف ــي ق ـط ــاع الــرعــايــة
الصحية.

جديد بالنسبة لقطاعي الطيران
والسياحة في تركيا ،إذ أصبحت
لدينا اآلن إمكانيات ال مثيل لها
تتيح لـنــا تـســر يــع عملية توسيع
كجزء من هــذه الجهود،
شبكتنا،
ٍ
يسعدنا اليوم أن نضيف الشارقة
ك ـث ــال ــث وج ـه ــات ـن ــا فـ ــي اإلمـ ـ ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ب ـعــد أبــوظـبــي
ودبي إلى شبكة الخطوط الجوية
التركية اآلخذة باالتساع".
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تــم
اختيارها عاصمة للثقافة العربية

عام  ،1998وجهة ساحلية بعيدة
عن حر الصحراء وهي ثالث أكبر
إمارة في دولة اإلمارات من ناحية
المساحة وعدد السكان .بحداثها
وعراقتها ،بازدحامها وهدوئها،
وي ـج ــذب ثـ ــراء ال ـت ــاري ــخ والـثـقــافــة
واالقتصاد في الشارقة المسافرين
إليها باستمرار.
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قرب االنتهاء من إعداد مشروع عقد االندماج مع شركة «األمان»
جراح الناصر

وافقت عمومية «بيت
األوراق» على عدم توزيع أرباح
للسنة المالية المنتهية في
ديسمبر  ،2018واستقطاع
االحتياطي القانوني بنسبة
 10في المئة بمبلغ  20.4ألف
دينار.

مقوم أصول انتهى
من تحديث تقييم
األصول بصورة
عادلة لمساهمي
الشركتين

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
ب ـيــت األوراق ال ـمــال ـيــة إبــراه ـيــم
الـ ـغ ــان ــم اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـش ــرك ــة فــي
التركيز على تنمية استثماراتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـثــل مـجـمــوعــة
«غ ـي ـت ـه ــاوس» ال ـم ــال ـي ــة ،إضــافــة
إل ــى ف ــرص االسـتـثـمــار الـعـقــاري
ال ــدول ــي واس ـت ـث ـم ــارات الملكية
الخاصة ذات الطابع التشغيلي
والـقـيـمــة الـمـضــافــة ال ـتــي تشهد
ً
ً
نـ ـم ــوا م ـت ــواص ــا وت ـت ـم ـيــز بقلة
الـتــأثــر بــالـتـقـلـبــات االقـتـصــاديــة
والعوائد المتناسبة مع المخاطر
الـ ـم ــدروس ــة لـمـصـلـحــة ال ـشــركــة
وعمالئها.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،خـ ــال انـعـقــاد
الجمعية العادية وغير العادية
لـلـشــركــة أمـ ــس ،بـنـسـبــة حـضــور
بلغت  77فــي الـمـئــة ،إن النظرة
إلــى المستقبل تنطلق من مبدأ
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي نـ ـه ــج ال ـش ــرك ــة
مـنــذ تــأسـيـسـهــا بــالـتــركـيــز على
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
الـتـشـغـيـلـيــة الـحـيــويــة والـسـعــي
إلى تعزيز وتنمية إيرادات أتعاب
اإلدارة واألتـ ـع ــاب االسـتـشـ ُـاريــة
واألرب ــاح المستدامة خــال أطــر
زم ـن ـي ــة م ـنــاس ـبــة وفـ ــق سـيــاســة
استثمارية واضحة.
وع ـ ـ ــن االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج م ـ ــع ش ــرك ــة
«األم ــان» أفــاد بأنه بعد االنتهاء
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف األول م ــن
ع ـ ــام  2018مـ ــن ه ـي ـك ـلــة ح ـقــوق
مساهمي الشركتين وتخفيض
رأسماليهما ب ـصــورة مستقلة،
كـلـفــت ال ـشــرك ـتــان م ـق ــوم أص ــول
ً
معتمدا مــن هيئة أس ــواق المال
،BDO Al Nisf& Partners
إذ ان ـت ـه ــى م ــن ت ـح ــدي ــث تـقـيـيــم
األصول بصورة عادلة لمساهمي
الشركتين كما فــي  30سبتمبر
.2018
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه قـ ـ ـ ــارب ح ــال ـي ــا
االنتهاء من إعــداد مشروع عقد
االندماج بالتعاون مع مستشار
استثمار معتمد من هيئة أسواق
المالProtiviti Member Firm ،
ً
 ،Kuwait WLLوفـقــا لتعليمات

الـهـيـئــة الـمـنـظـمــة لــذلــك بـغــرض
ت ـق ــدي ـم ــه لـ ـه ــا ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
موافقتها لتتم بعد ذلك مباشرة
اإلجراءات القانونية والتنظيمية
الـ ــازمـ ــة ،وط ـل ــب ع ـق ــد اج ـت ـمــاع
ج ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ـي ــة غ ـي ــر ع ــادي ــة
ل ـل ـشــركــة ل ـع ــرض مـ ـش ــروع عـقــد
االندماج للنقاش والتصويت.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــان
لالستثمار استمرت في تحقيق
ً
األربــاح لعام « ،2018ونظرا إلى
تملك شركة بيت األوراق المالية
لنسبة  50في المئة في رأسمالها
و تـكــا مــل أنشطة الشركتين فقد
توصل مجلس إدارة شركة بيت
األوراق المالية إلــى اتفاق أولي
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  2017مـ ــع مـجـلــس
إدارة شــركــة األم ــان لالستثمار
لالندماج بين الشركتين لوجود
عدة مميزات وفوائد تساهم في
تعظيم قـيـمــة ح ـقــوق مساهمي
الشركتين بعد االندماج».
وبـ ـي ــن الـ ـغ ــان ــم أن االنـ ــدمـ ــاج
ً
ً
سـيـخـلــق ك ـي ــان ــا م ـج ـم ـعــا يضم
ً
ً
خبرات وأصوال متنوعة جغرافيا
منها الخبرات القائمة في مجال
ال ـع ـقــار ال ــدول ــي واالس ـت ـث ـمــارات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة لــدى
ش ــرك ــة ب ـي ــت األوراق ال ـم ــال ـي ــة،
باإلضافة إلى الخبرات اإلضافية
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال إدارة األ ص ـ ـ ـ ـ ــول
واسـتـثـمــارات الملكية الخاصة
ل ــدى شــركــة األم ـ ــان لــاسـتـثـمــار
بما يعزز موقف الكيان المجمع
الـتـنــافـســي وي ـســاهــم ف ــي زي ــادة
وتنويع مصادر دخله وأصوله
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي
وال ـ ـنـ ــوعـ ــي فـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات،
إضــافــة إلــى توحيد المتطلبات
الرقابية على الشركة وإمكانية
الـتــوفـيــر فــي بـعــض المصاريف
الـتـشـغـيـلـيــة بـ ـص ــورة م ـع ـقــولــة،
ً
م ـم ــا س ـي ـن ـع ـكــس أث ـ ــره إي ـج ــاب ــا
عـلــى مـســاهـمــي الـشــركـتـيــن بعد
االندماج.
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،ل ـ ـفـ ــت إلـ ــى
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض الـ ـ ــدخـ ـ ــل ،وب ـ ـصـ ــورة
رئيسية بسبب تسجيل خسائر

جانب من عمومية شركة بيت األوراق المالية أمس
تـمـثـلــت ف ــي ال ـح ـصــة ف ــي نـتــائــج
ً
ال ـش ــرك ــات ال ـش ـق ـي ـقــة ،ن ـظ ــرا إلــى
اس ـت ـمــرار بـنــك غـيـتـهــاوس أكـبــر
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـمـجـمــوعــة
غ ـي ـت ـهــاوس ال ـمــال ـيــة ف ــي إت ـمــام
تحوله الشامل خالل عام 2018
والحصول على ترخيص نشاط
تمويل العقار السكني لألفراد،
وما ترتب على ذلك من استكمال
بناء هيكله البشري والتنظيمي
وال ـت ـش ـغ ـي ـلــي وال ـت ـق ـن ــي ال ـ ــازم،
إض ــاف ــة إل ــى تـسـجـيـلــه لـخـســارة
انخفاض قيمة أحــد التمويالت
السابقة.
وبـيــن أن الـشــركــة تمكنت من
تـحـقـيــق رب ــح ل ـعــام  2018ق ــدره
 205آالف ديـنــار يـعــادل ربحية
س ـهــم ق ــدره ــا  0.4ف ـلــس للسهم
ال ــواح ــد مـقــارنــة بــربــح ق ــدره 22
ألــف ديـنــار يـعــادل ربحية سهم
قدرها  0.05فلس للسهم الواحد
ل ـل ـعــام ال ـم ــاض ــي وك ـ ــان م ــن أهــم
مسبباته االعتراف بربح التقييم
الـمـحــاسـبــي ال ـنــاجــم ع ــن إع ــادة
تصنيف شركة األمان لالستثمار
م ــن ش ــرك ــة ش ـق ـي ـقــة إل ـ ــى شــركــة
ً
تابعة نظرا لزيادة نسبة الملكية
فيها إلــى  50فــي المئة ،كما في
ً
 31ديسمبر  2018وفقا لمعيار
التقرير المالي الدولي رقم .10
وفيما يتعلق بالمركز المالي

ل ـل ـشــركــة ،قـ ــال إنـ ــه بــال ـن ـظــر إلــى
تجميع البيانات المالية لشركة
األمــان لالستثمار في البيانات
المالية المجمعة للشركة بسبب
تـصـنـيـفـهــا كـشــركــة تــاب ـعــة ،فقد
ن ـمــا ح ـجــم أص ـ ــول ال ـش ــرك ــة إلــى
 53.5مليون ديـنــار ،كما فــي 31
ديـسـمـبــر  2018بـنـسـبــة قــدرهــا
 10في المئة عن الرصيد البالغ
 48.5مليون ديـنــار ،كما فــي 31
ديسمبر  2017مقابل االعتراف
بحقوق أقلية قدرها  8.0ماليين
دينار كما في  31ديسمبر .2018
وعن حقوق الملكية الخاصة
بمساهمي الشركة األم ،أشار إلى
بلوغها  40.6مليون دينار ،مما
ً
يعادل  90فلسا للسهم الواحد،
كما في  31ديسمبر  2018مقارنة
بمبلغ  46.1مليون ديـنــار ،مما
ً
يـعــادل  96فلسا للسهم الواحد
كـ ـم ــا فـ ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر ،2017
ب ـس ـبــب االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـم ـل ـحــوظ
ف ــي قـيـمــة الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ألن ــه عـمـلــة االسـتـثـمــار فــي أكبر
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـش ـق ـي ـق ــة ل ـل ـشــركــة
وهـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة غـ ـيـ ـتـ ـه ــاوس
ً
المالية تأثرا بعدم إتمام خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي،
إضافة إلى االعتراف بحصة في
خسائر تقييم بعض استثمارات
شركة األم ــان لالستثمار ضمن

احتياطي القيمة العادلة المجمع.
وأشار إلى الشركات الشقيقة
ً
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا
م ـج ـمــوعــة غ ـي ـت ـه ــاوس ال ـمــال ـيــة
وشــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة الـمـمـلــوكــة
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ،ب ـ ـنـ ــك غـ ـيـ ـتـ ـه ــاوس
ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة كـ ـ ـ ــذراع
ت ـمــوي ـل ـيــة مـتـخـصـصــة وش ــرك ــة
غ ـي ـت ـهــاوس كــاب ـي ـتــال بــالـكــويــت
كـ ــذراع اسـتـثـمــاريــة وتـســويـقـيــة
مرخصة من هيئة أسواق المال،
فقد استمرت شركة غيتهاوس
كابيتال في تحقيق أداء ونتائج
متميزين عام .2018
وبالنسبة لبنك غيتهاوس،
قــال الـغــانــم ،إن عــام  2018شهد
تـحــت فــر يـقــه التنفيذي الجديد
مـ ـحـ ـط ــات ج ــوه ــري ــة بــال ـن ـس ـبــة
ل ـم ـس ـي ــرت ــه وت ـ ـحـ ــولـ ــه الـ ـش ــام ــل
كبنك تـجــاري متكامل مرخص
وم ـت ـخ ـصــص ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ــواع
التمويالت المرتبطة بالعقار.
وبين أنــه إضــافــة إلــى إتمامه
ص ـف ـق ــات ت ـم ــوي ــل ج ـ ـ ــاوزت 250
م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي فــي
مجالي تمويل قطاعات العقار
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء بـ ـغ ــرض
ال ـتــأج ـيــر وزي ـ ـ ــادة ح ـجــم ودائ ــع
األف ــراد والـمــؤسـســات وعمليات
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــزان ـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــرص
اس ـت ـث ـمــاريــة ع ـقــاريــة بالمملكة

الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،حـ ـص ــل الـ ـبـ ـن ــك فــي
نوفمبر  2018على أهم تراخيصه
وه ـ ـ ــو ن ـ ـشـ ــاط تـ ـم ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــار
ال ـس ـك ـن ــي ل ـ ــأف ـ ــراد ،وعـ ـل ــى ذل ــك
أت ــم خ ــال  2018ب ـنــاء الـهـيــاكــل
البشرية والتنظيمية والتشغيلية
والتقنية الالزمة لممارسة كافة
ً
أنـشـطـتــه بـشـكــل كـلـيــا وتـحــديــث
العالمة التجارية  Brandكأحد
ٍّ
متحد
الـبـنــوك الـمـصـنـفــة كـبـنــك
للبنوك الرئيسية في بريطانيا
.Challenger Bank
ً
ً
كما أنـشــأ مــركــزا متخصصا
إلتمام وتنفيذ عمليات التمويل
فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ــرب إن ـ ـج ـ ـل ـ ـتـ ــرا
ويستهدف البنك خالل الـسنوات
الثالث المقبلة الــوصــول لحجم
تمويالت يصل إلــى نحو مليار
ً
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي س ـنــويــا ،مما
يـ ـحـ ـق ــق لـ ـ ــه عـ ـ ــوائـ ـ ــد م ـس ـت ــدام ــة
بمخاطر أقل وبما يعود بالنفع
على الشركة.
ووافـقــت الجمعية العمومية
الـعــاديــة على كــافــة بـنــود جــدول
ً
األعـ ـم ــال ال ـبــال ـغــة  17ب ـن ــدا كــان
أهمها عدم توزيع أربــاح للسنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي ديسمبر
 ،2018واسـتـقـطــاع االحـتـيــاطــي
الـقــانــونــي بنسبة  10فــي المئة
بمبلغ  20.4ألــف دي ـنــار ،وإب ــراء
ذمــة أعـضــاء مجلس اإلدارة في

كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية
والـقــانــونـيــة واالداريـ ـ ــة ،وصــرف
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
كما وافقت الجمعية العمومية
غير العادية على إلـغــاء أنشطة
األوراق المالية المرخص بها من
ً
هيئة أســواق المال وفقا للمادة
( )1_16من الكتاب الخامس من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال وت ـن ـظ ـيــم نـشــاط
األوراق ا لـمــا لـيــة وتعديالتهما:
أمين حفظ ،وسيط أوراق مالية
غير مسجل في بورصة األوراق
المالية ،مراقب استثمار.
وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى م ـ ــا سـ ـب ــق ت ـتــم
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء ال ـب ـن ــود
الـ ـت ــالـ ـي ــة مـ ــن أغ ـ ـ ـ ــراض ال ـش ــرك ــة
ال ـحــال ـيــة ف ــي الـ ـم ــادة رق ــم  5من
ع ـقــد ال ـتــأس ـيــس والـ ـم ــادة  4من
النظام األســاســي للشركة حول
القيام بوظائف أمناء االستثمار
لــأوراق المالية الخاصة بإدارة
األس ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ف ـ ــي س ــوق
الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة وذلــك
لـحـســاب الـغـيــر ،والــوســاطــة في
ع ـم ـل ـيــات ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء األوراق
ال ـمــال ـيــة م ـقــابــل ع ـمــولــة أو أجــر
ومراقب استثمار.

تكريم «زين» من  Ringالتابعة لـ « Amazonأسيكو» تدعم معرض «إعمار المطالع»
تلقت شركة زين تكريما من شركة ،Ring
الــرائــدة في مجال خدمات المنزل الذكي،
والتابعة لشركة  Amazonالعالمية ،على
تميزها كأول مزود اتصاالت يقدم منتجات
وح ـل ــول  Ringالـمـبـتـكــرة لـلـمـنــزل الــذكــي
ً
رسميا فــي منطقة الـشــرق الــوســط ضمن
محفظة  Zain LIFEللمنزل الذكي.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي أمس،
أن ممثلي شركتي  Ringو Amazonقاموا
بتكريم ز ي ــن ،ممثلة بالرئيس التنفيذي
لـلـشــؤون الـتـجــاريــة مشعل مـحـمــد ،حيث
ي ــأت ــي تـ ـق ــدي ــم م ـن ـت ـج ــات وح ـ ـلـ ــول Ring
المبتكرة ضمن باقات محفظة ،Zain LIFE
فــي إط ــار خطط زيــن االستراتيجية التي
تـسـعــى مــن خــالـهــا لـلـتـحــول إل ــى الـمــزود
المتكامل لنمط الحياة الذكي ،وهي الخطط
الـتــي ترتكز حــول ري ــادة الـتـحــول الرقمي
وتمكين المجتمع من االستمتاع بأسلوب
حياة أكثر ذكاء دون الحاجة للتقيد بمكان
أو زم ــان م ـحــدد ،وتـطــويــع التكنولوجيا
ال ـحــدي ـثــة لـتـحـقـيــق ح ـي ــاة س ـه ـلــة ومــرنــة
وأكثر فعالية.
وبـيـنــت أن بــاقــة  ،Ringالـتــي تــأتــي مع
تركيب مجاني ،تقدم مجموعة من أحدث
أجهزة األمــن الذكية المصممة خصيصا
ل ــاس ـت ـخ ــدام خـ ـ ــارج الـ ـمـ ـن ــزل ،والـ ـت ــي تــم
تصميمها لتوفر تجربة أمــان فــريــدة من
ن ــوع ـه ــا ،م ــن خـ ــال م ـج ـمــوعــة م ــن ح ـلــول
الـمــراقـبــة والـكــامـيــرات الــذكـيــة الـتــي تقوم
بإبالغ المستخدم فور رصد أي حركة غير
طبيعية خارج المنزل.
وأوضـحــت أن الباقة الـجــديــدة تضم 4
أجهزة ذكية توفر حلقة متكاملة للحفاظ
على أمن المنزل ،والتي تشتمل على جرس
ذك ــي خــارجــي يـعـمــل السـلـكـيــا ،ويـحـتــوي
على كاميرا تعمل بدقة عالية مع خاصية
استشعار الحركة ،وإمكانية العمل ليال بكل
وضــوح ،والتي يمكنها إرســال واستقبال
الصوت مع تطبيق الهواتف الذكية ،إضافة

ّ ً
ممثال  Ringوّ Amazon
يكرمان «زين» ممثلة بمشعل محمد
إل ــى ج ــرس داخ ـل ــي يـعـمــل أي ـضــا كمقوي
لشبكة  ،Wi-Fiإلى جانب كامرتين ذكيتين
لالستخدام الخارجي تعمالن بدقة عالية
مــع خاصية استشعار الحركة وإمكانية
العمل ليال بكل وضوح ،وإرسال واستقبال
الـ ـص ــوت م ــع ت ـط ـب ـيــق الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة،
وإرســال تنبيهات فورية للمستخدم عند
استشعار الحركة.
ويعد قطاع المنازل الذكية واحــدا من
ا لـقـطــا عــات الرئيسية فــي عملية التحول
الرقمي التي تقوم بها شركات االتصاالت
حول العالم ،وخاصة فيما يتعلق بتأمين
المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام
وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتعكف زين حاليا على تصميم خطط
جديدة لتتواءم مع هذه التحوالت الرقمية
لتضمها إ لــى محفظة  ،Zain LIFEوالتي
س ـت ـش ـهــد إض ــاف ــة ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـخ ــدم ــات
والـمـنـتـجــات وال ـح ـلــول إل ــى جــانــب حزمة
ً
الخدمات والمنتجات التي تقدمها حاليا.
وإذ أك ــدت زيــن أنـهــا تتطلع دائـمــا إلى
مــراحــل جــديــدة مــن االن ـف ــراد والـتـمـيــز مع
عـمــائـهــا ف ــي ك ــل ال ـخــدم ــات والـمـنـتـجــات
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ،فــإن ـهــا أوض ـح ــت ف ــي ذات
الــوقــت أنـهــا تــرســخ مــن خــال إط ــاق هذه

ال ـب ــاق ــات ال ـج ــدي ــدة سـعـيـهــا ال ــدائ ــم نحو
مواكبة تطلعات عمالئها بمختلف فئاتهم
العمرية ،موضحة أنها ستظل تفي دائما
بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث
التقنيات.
الجدير بالذكر أن «زيــن» تسعى إلى أن
تلعب دورا حاسما كمزود اتصاالت رقمي
وسط المتغيرات والتحوالت التكنولوجية
في األسواق ،وذلك بتزويد أحدث الحلول
وال ـخــدمــات لـتـســريــع نـمــو بـيـئــة األع ـمــال،
وحتى تحقق أهدافها االستراتيجية ،تعمل
الشركة على الــرصــد الدقيق الحتياجات
ع ـمــائ ـهــا ،مـبـيـنــة أن ـه ــا م ـس ـت ـعــدة لـطــرح
الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى
مستوى طموحات عمالئها بما يتوافق مع
التطور الذي يشهده العالم في المجاالت
التكنولوجية.

ً
تواكبا مــع استكمال مـشــروع تطوير مدينة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ،الـ ـ ــذي ي ـع ــد أكـ ـب ــر م ـ ـشـ ــروع سـكـنــي
متكامل في تاريخ دولة الكويت ،دعمت «أسيكو
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة» ،وه ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـص ـنــاع ـيــة
واإلنشائية متعددة القطاعات الرائدة في مجال
تصنيع مــواد البناء ،معرض «إعمار المطالع»،
ال ــذي أقـيــم األس ـبــوع الـمــاضــي فــي فـنــدق سليل
المتخصصة
الجهراء ،ليجمع كبريات الشركات ّ
فــي الـبـنــاء والـتـعـمـيــر ،وذل ــك مــع تــرقــب تسليم
القسائم السكنية على دفعات في مدينة المطالع
الجديدة بنهاية .2019
وشــاركــت «أسيكو الـبـيــوت» ،أحــد القطاعات
التابعة للمجموعة ،في هــذا المعرض من أجل
الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع
ال ـكــوي ـتــي ل ـت ـقــديــم خــدمــات ـهــا الـمـتـكــامـلــة لـهــم،
مـمــا يـســاهــم فــي تلبية االحـتـيــاجــات السكنية
للمواطنين المستفيدين من هذه القسائم ،والتي
تـشـمــل خ ــدم ــات الـتـصـمـيــم واإلنـ ـش ــاء ،وتــوفـيــر
مــواد البناء المحلية ،وذلــك لنشر الوعي بدور
القطاع الصناعي وأهميته في تعزيز االقتصاد
الوطني ،وتعزيز الثقة بجودة المنتج الكويتي.
كما تعاونت «أسيكو البيوت» مع شركة أبيات
للمشاركة فــي ه ــذا الـمـعــرض مــن أج ــل تسهيل
مراحل التشطيب للعمالء.
وق ــد شــاركــت نــائـبــة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـ
«أس ـي ـك ــو ال ـم ـج ـم ــوع ــة» ،ال ـم ـه ـنــدســة غـصــون
الـخــالــد ،كــا مــن الـمـتـحــدث بــاســم المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،المهندس ابراهيم
ال ـنــاشــي ،وال ـمــديــر ال ـعــام لـشــركــة إكسبوتاج
لتنظيم المعارض المهندس طواري المنفي،
وقنصل السفارة الصينية ،في افتتاح معرض
«إعمار المطالع» ،حيث صرحت قائلة :نشيد
بجهود الدولة في تطوير مدن سكنية ضخمة
ومتكاملة مثل مدينة المطالع ،وتسعى «أسيكو
المجموعة» باستمرار إلى اغتنام الفرص التي
تساهم في إيجاد وتوفير الحلول المبتكرة
والمستدامة لتنمية البيئة المبنية ،حيث إن
استراتيجية الشركة متزامنة مع خطط التنمية
الوطنية المنبثقة عن تصور سمو أمير البالد لـ

خالل افتتاح المعرض
«رؤية الكويت  ،»2035والمشاريع المقررة لها.
وأضافت« :كما نسعى أن نكون دائما األوائل
ممن يـمــدون يــد الـعــون إلنـجــاز هــذه المشاريع،
وذل ـ ــك م ــن خـ ــال ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات اإلن ـشــائ ـيــة
المتكاملة وتوفير مواد للبناء ،وهي تشمل  -على
سبيل المثال ال الحصر  -الطابوق األبيض العازل
الموفر للطاقة ،والخرسانة الخلوية ،والخرسانة
الـجــاهــزة ،والخرسانة مسبقة الـصــب ،والبالط
المتداخل ،وكذلك مواد األسمنت التي اعتمدت
كمواد مدعومة مقدمة لمواطنين السكن الخاص،
علما بأن منتجات «أسيكو المجموعة» معتمدة
مــن الهيئة الـعــامــة للرعاية السكنية ووزارت ــي
الكهرباء والماء واألشغال».
ويعد معرض «إعمار المطالع» فرصة مهمة
لـلـمــواطــن لـلـحـصــول عـلــى ك ــل م ــا يـحـتــاج إلـيــه
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ت ـحــت س ـقــف واحـ ـ ــد ،ال سيما
المستفيدين من برنامج الرعاية السكنية ،حيث
يــرتـكــز ال ـم ـعــرض عـلــى رك ــائ ــز ع ــدة تـســاهــم في
تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية
الكويت الجديدة ،وأبرزها دعم المنتج الكويتي
والخليجي بغية المنافسة مــن حيث الـجــودة
واألس ـع ــار ،وع ــرض كــافــة الـفــرص االستثمارية
والـتـصــديــريــة لـتـجــار الـمـنـطـقــة ،وط ــرح األفـكــار
والمنتجات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال.
كما أفادت الخالد بأن «أسيكو البيوت» تقدم

مجموعة مــن الـخــدمــات الفنية والتقنية لبناء
البيوت ،والتي تشمل خدمات التصميم والتنفيذ
وتــوفـيــر م ــواد الـبـنــاء ،وذل ــك بمواصفات عالية
الـجــودة ،مع االلـتــزام بسرعة التنفيذ والتسليم
ً
خالل  7أشهر ،مضيفة أنها تقدم أيضا مجموعة
متنوعة من المزايا للعمالء الراغبين في بناء
وح ــداتـ ـه ــم ال ـس ـك ـن ـيــة بـتـكـلـفــة ت ـن ــاس ــب جـمـيــع
الميزانيات ،مــع تبنيها أعلى معايير الجودة
واالستدامة منذ مرحلة التصميم والترخيص
إلى تسليم المفتاح.
وفــي خـتــام تصريحها ،أوضـحــت الخالد أن
«أسيكو المجموعة» نفذت عــدة مشاريع كبرى
على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،وذلــك عن
طريق قطاعات «أسيكو المجموعة»  -البيوت
واإلنشائية والصناعية واإلسمنت  -بواسطة
استخدام مواد «أسيكو» للبناء المتكامل ،علما
بأنه قد تم تنفيذ أكثر من  4600فيال في دولة
الـكــويــت وأك ـثــر مــن  4000فـيــا أخ ــرى فــي دول
مجلس التعاون الخليجي .كما تم توريد مواد
بناء «أسيكو المجموعة» العالية الجودة  -مثل
البالط المتداخل واألسمنت والخرسانة جاهزة
والخرسانة مسبقة الصب  -لعدد من مشاريع
الدولة الكبرى لتطوير المدن والبنى التحتية
والطرق.

«هواوي» توفر سلسلة جديدة من األعمال الفنية الشهيرة
ضمن خيارات السمات لمستخدمي Series HUAWEI P30
احـتـفــاء بــإطــاق هاتفيها HUAWEI P30
و HUAWEI P30 Proالمجهزين بأكثر كاميرات
الهواتف الذكية تطورا ،أعلنت هواوي ،الشركة
الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا ،أمس،
أنـهــا أضــافــت مجموعة مختارة مــن األعـمــال
ال ـف ـن ـيــة الــرق ـم ـيــة ال ـت ــي أب ــدع ـه ــا  10فـنــانـيــن
مشهورين عالميا إلى تطبيق السمات الخاص
بها .HUAWEI Themes
وتـتـيــح ال ـشــركــة لـمـسـتـخــدمــي HUAWEI
 P30 Seriesتنزيل السمات الجديدة مجانا
لمدة  6أشهر اعتبارا من الثالثاء  26مارس
 .2019وبالتزامن مع حفل اإلطــاق الرسمي
لسلسلة  ،HUAWEI P30 Seriesتــم الكشف
عن تزويد  HUAWEI P30 Seriesبمجموعة

واس ـعــة وم ـخ ـتــارة مــن ال ـس ـمــات ال ـتــي تمنح
المستخدمين خيارات تخصيص ال مثيل لها.
وتـضــم األع ـمــال الفنية الـمـضــافــة حديثا
روائــع استثنائية ،من بينها «ليلة ّ
مرصعة
بالنجوم على نهر الرون» لفنسنت فان جوخ؛
ولوحة «بورتريه امرأة شابة» لبول غوغان؛
ولوحة «الحرية تقود الشعب» للفنان الفرنسي
أوجين دوالكروا.
وتعتبر هذه األعمال الفنية خيارا مثاليا
للعمالء ا لــرا غـبـيــن فــي تخصيص هواتفهم
الــذكـيــة مــن هـ ــواوي ،وه ــي ج ــزء مــن الجهود
ال ـم ـس ـت ـمــرة ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا ال ـش ــرك ــة ل ـتــزويــد
مـسـتـخــدمــي هــوات ـف ـهــا ب ـت ـجــربــة مخصصة
واستثنائية.

وتعزيزا لمزايا  HUAWEI P30وHUAWEI
 ،P30 Proيمكن لمستخدمي سلسلة HUAWEI
 ،P30 Seriesوبكل بساطة ،تسجيل الدخول
إلى تطبيق السمات باستخدام رقم تعريف
هواوي الخاص ،ومن ثم استعراض أعمالهم
الفنية المفضلة أو البحث عنها ،وتنزيلها
الستخدامها في منح هواتفهم الذكية لمسات
مخصصة .ومــع تنزيل هــذه األعـمــال الفنية
على هواتفهم ،سيشعر مستخدمو HUAWEI
 P30 Seriesكما لو أنهم يمتلكون هذه األعمال
الشهيرة.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس خ ــدم ــات ال ـه ــوات ــف
الـمـحـمــولــة ل ــدى مـجـمــوعــة ه ـ ــواوي ألع ـمــال
المستهلكين بينجان جانغ« :يبدي عمالؤنا

ال ـيــوم رغـبـتـهــم فــي ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
أكـثــر ت ـطــورا ،وتحمل لمسات شخصية في
هواتفهم الذكية».
وأضاف جانغ« :نركز جهودنا المستمرة
لتوفير األع ـمــال الفنية لـقــاعــدة واس ـعــة من
الجمهور عبر تقنيات هواتف متنقلة متطورة
تشكل الخيار األمثل لتلبية احتياجات هؤالء
الـمـسـتـخــدمـيــن ،وبــأس ـلــوب مبتكر وه ــادف،
وتعتبر سمات هواوي مثاال جليا على كيفية
تـحـقـيــق ذلـ ــك ،وجـ ــزءا م ــن ج ـهــودنــا لتغيير
األس ـلــوب ال ــذي يعتمده الـنــاس لالستمتاع
بالفن».
ويعتبر تطبيق سمات هــواوي جــزء ا من
أبرز منتجات قسم هواوي لخدمات الهواتف

ال ـم ـح ـمــولــة ال ـم ـت ــوف ــرة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وم ــن
بينها تطبيق االستديو الرقمي والسحابة
اإللكترونية الخاصة بالهواتف المتحركة؛
ويتيح ذلك للمستخدمين فرصة االستمتاع

بحياة رقمية أفضل ،السيما مع رقم التعريف
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه كـمـفـتــاح
للوصول إلى جميع هذه الخدمات.
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في جامعة بيروت العربية ً
لقاء
بعنوان "قصة نجاح" ّ
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أكد الفنان محمد عساف ان
الجمهور الكويتي صاحب
الفضل في نجاح أغنية «مكانك
خالي» وكشف عن تفاصيل
سنغل «بصراحة».

٢١
مسك وعنبر

أحيت األوركسترا بقيادة
المايسترو نيك ديفيس
وميخال نستيروفيتش  3ليال
استثنائية ،وشهد الحفل حشد
جماهيري.
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ودع فريق Lapa Loyac
 Academyمن الكويت
النسخة السادسة من
برنامج "Arabs Got
."Talent

طرح فيلم الجاسوسية والكوميديا
« »Charlie’s Angelsنوفمبر المقبل
كريستين ستيوارت ونجوم العمل ظهروا في أكثر من موقع تحت إدارة بانكس
ت ـن ــاق ــل ن ـش ـط ــاء ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
ال ـصــور األول ــى الـخــاصــة بـكــوالـيــس الـنـسـخــة الـجــديــدة
لفيلم الجاسوسية والكوميديا " ،"Charlie’s Angels
الـ ــذي ي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه نـخـبــة م ــن ن ـجــوم ونـجـمــات
هوليوود ،منهم كريستين ستيوارت ،ونعومي سكوت،
وإ يــا بالينسكا ،و نــوح سنتينيو ،د جـيـمــون هونسو،
و هــو إ عــادة إ نـتــاج لسلسلة حملت نفس اال ســم طرحت
ً
تجاريا عام .2000
ً
وأظهرت صور كواليس الفيلم ،المرتقب طرحه تجاريا
منتصف نوفمبر المقبل ،العديد من الشخصيات بأكثر
م ــن "لــوك ـي ـشــن" ت ـصــويــر ،ك ـمــا ظ ـهــرت م ـخــرجــة الـفـيـلــم،
ً
النجمة األميركية ،إليزابيث بانكس ،التي تشارك أيضا
ببطولة الفيلم.
وت ـ ــدور األحـ ـ ــداث ف ــي إطـ ــار ك ــوم ـي ــدي أك ـش ــن ح ــول 3
جاسوسات يعملن لــدى ر جــل أعمال يدعى "تشارلي"،
ويقمن بحمايته ،ليمررن بالكثير مــن مــوا قــف األكشن
واإلثارة ،التي تتحول معظمها إلى مواقف كوميدية.
و" "Charlie’s Angelsقدمت فكرته ألول مرة بمسلسل
تلفزيوني عــرض على قـنــاة " "abcمــدة خمسة مواسم
مــا بـيــن  1976إ ل ــى  ،1981و ق ــام بـبـطــو لـتــه كــل مــن كيت
جــاك ـســون ،وف ــرح فــاوســت ،وجــاكـلـيــن سـمـيــث ،وديـفـيــد
دوي ـ ــل ،إل ــى أن ت ــم ت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى سـلـسـلــة سـيـنـمــائـيــة
عرض أول أجزائها عام  ،2000و شــارك في بطولته كل
من كاميرون دياز ،ولوسي لو ،ودرو باري مور ،وحقق
إيرادات عالمية تخطت حاجز ا لـ 130مليون دوالر.

ديزي ريدلي

يذكر أن كريستين ستيوارت تقوم ببطولة عدد من
المشاريع السينمائية خالل العام المقبل ،ومنها
فيلم األكشن واإلثارة " ،"Underwaterإلى جانب
فيلم السيرة الذاتية "."Against All Enemies
ولكريستين حضور الفت في السينما العالمية،
غير أن بدايتها الحقيقية كــا نــت مــع عــام ،2001
ّ
ّ
فيلم مستقل The safety
بدور في
عندما اطلعت
ٍ
ٍ
 of objectsمع جلين كلوز .ولكن كان دورها في
فيلم  Panic Roomإلى جانب جودي فوستر هو
ما ساهم في كشف موهبتها للجمهور.
ً
كما لعبت النجمة األ مـيــر كـيــة أدوارا مميزة في
أفالم رعب عدة ،كما في ( Cold Creek Manorعام
 )2003إلى جانب دنيس كيد وشارون ستون ،وفي
( Catch That Kidعام  ،)2004وفي ( Speakعام .)2004
ّ
انضمت إلى فريق فيلم Into the wild
وفي عام ،2007
من إخراج شون بين.
و لــم تشهد مهنة سـتـيــوارت نقطة تـحـ ّـو ل إال عندما
شاركت في تجارب األداء ،ونجحت فيها لفيلم ،Twilight
ّ
واطـلـعــت بــا لــدور الرئيسي األ نـثـ ّ
ـوي بيال ســوان ،وبعد
أن ت ـعـ ّـر ف عليها ا لـجـمـهــور فــي ا لـعــا لــم أ ج ـمــع ،شــار كــت
ستيوارت في الكثير من األفالم األخرى ،ففي عام ،2010
ّ
أطلت على ملصق فيلم  K-11وWelcome to the Rileys
و The Runawaysمــع دا كــو تــا فانينغ و فــي عــام ،2011
شــار كــت س ـت ـيــوارت فــي  Twilight: revelationا لـجــزء
األول ،ومن ثم توالت مشاركاتها في األجزاء التالية.

تارون إيغرتون

كريستين ستيوارت

سلمان خان

 12مليون مشاهدة إلعالن
«»Star Wars

العرض العالمي األول
لـ « »Rocketmanفي «كان»

سلمان خان يواصل تصوير
فيلم «»Dabangg 3

حقق اإلعــان التشويقي للجزء التاسع واألخـيــر من سلسلة " ،"Star Warsوالــذي يحمل
عنوان " ،"Star Wars: The Rise of Skywalkerنجاحا كبيرا ،حيث تخطت نسبة مشاهدته 12
مليونا بعد ساعات من طرحه من قبل شركة " "Lucas Filmالمنتجة له ،عبر القناة الرسمية
للفيلم على "يوتيوب".
وسيستكمل الفيلم أحداث آخر أجزاء سلسلة " "Star Wars: The Last Jediعام  ،2017وسيضم
نخبة من النجوم ،منهم :ديــزي ريدلي ،جــون بويجا ،أوسكار إسحق ،آدم درايـفــر ،دومنهال
جليسون ،لوبيتا نيونقو ،مارك هاميل ،إلى جانب ظهور النجمة الراحلة كاري فيشر.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي ،في دورته الـ 72هذا العام ،العرض العالمي
األول لفيلم السيرة الذاتية " ،"Rocketmanضمن فعاليات المهرجان ،الخميس المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للمغني اإلنكليزي إلتون جون ،منذ بدايته
الفنية ،وصوال إلى أحد أهم الموسيقيين في فترة الستينيات ،وعالقته بعدد من أشهر
النجوم في هذا التوقيت ،منهم فريدي ميركوري.
ويجسد إلتون في أحداث الفيلم النجم الشاب تارون إيغرتون ،ويشاركه البطولة نخبة من
النجوم ،منهم :برايس داالس هاورد ،وريتشارد مادن .والعمل من إخراج ديكستر فليتشر.

أعلن النجم الهندي سلمان خان استمرار تصوير أحدث أعماله السينمائية هذا العام،
وهو الجزء الثالث لسلسلة األكشن " ،"Dabanggوالمقرر طرحه تجاريا نهاية العام الحالي.
َّ
ونشر سلمان صورة له من الكواليس عبر حسابه بـ"إنستغرام" ،وعلق" :انتهينا من
جدول التصوير" .والقى الخبر تهنئة اآلالف من متابعيه.
ُيذكر أن سلمان خان يقوم ببطولة عدد من المشاريع السينمائية خالل الفترة المقبلة،
منها فيلم ا لــدرا مــا " ،"Bharatوا لــذي يتعاون خالله مــع النجمة الهندية كاترينا كيف،
والمقرر مطلع يونيو المقبل.

إيرادات متواضعة لـ« »Hellboyفي شباك التذاكر األميركي
لم تنجح النسخة الجديدة من فيلم
ا ل ـفــا ن ـتــاز يــا وا ل ـم ـغ ــا م ــرات "،"Hellboy
ب ـع ــد أول أ ي ـ ــام ط ــر ح ــه ب ـ ــدور ا ل ـع ــرض
األميركية ،في المنافسة الصعبة على
ع ــرش ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر ،ب ـعــد أن واص ــل
ف ـي ـلــم األ بـ ـط ــال ا ل ـخ ــار ق ـي ــن ""Shazam
ال ـت ـصــدر ف ــي أس ـب ــوع ع ــرض ــه ال ـثــانــي،
بإيرادات تقترب من  92مليون دوالر.
وبلغت إيرادات النسخة الجديدة 4
ماليين دوالر فقط في أول أيام عرضه
مساء الجمعة ،وسط توقعات ببلوغه
 12مـلـيــون دوالر خــال األ ي ــام القليلة
المقبلة.
وأرجـ ــع مــراق ـبــون ه ــذا الـتـقـيـيــم إلــى
الـ ـمـ ـق ــارن ــة بـ ـي ــن ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـج ــدي ــدة،
واف ـت ـت ــاح ـي ــة ال ـن ـس ـخــة األص ـل ـي ــة ال ـتــي
حققت  23مليونا ،وطرحت عام .2004
وواجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة
ان ـت ـقــادات الذع ــة مــن نـخـبــة مــن الـنـقــاد
والسينمائيين.

وكشف موقع ""Rotten Tomatoes
عن التقييم المبدئي للفيلم ،والذي لم
يتعد  9في المئة في صدمة لجماهير
ومحبي هذه النوعية من األفالم.
ً
ووفـ ــقـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" "Comicbookلـ ــم يـحــظ
ال ـف ـي ـلــم ب ــإع ـج ــاب ال ـن ـق ــاد ف ــي عــروضــه
المبدئية ،ووصفه البعض بأنه سيئ
جدا لم يعد تقديم الشخصية بالشكل
األمـ ـث ــل ،رغـ ــم وج ـ ــود ش ــرك ــة إن ـتــاج ـيــة
بحجم "."Lionsgate
ويقول نقاد إن العمل الجديد افتقر
إلى العديد من العناصر السينمائية،
واهتم فقط بالمؤثرات البصرية التي
ل ــم ت ـك ــن م ــرض ـي ــة ب ـش ـكــل ك ـ ــاف ،وس ــط
تـ ــوق ـ ـعـ ــات ب ـ ـعـ ــدم نـ ـج ــاح ــه ف ـ ــي ش ـب ــاك
التذاكر األميركي والعالمي.
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن ش ـخ ـص ـيــة
" "Hellboyي ـق ــوم ب ـب ـطــو ل ـت ـهــا ا ل ـن ـجــم
األ مـيــر كــي ديفيد هــار بــر ،ا لــذي اشتهر
مــؤ خـ ًـر ا ببطولته مسلسل ا لـفــا نـتــاز يــا

والغموض " ،"Stranger Thingsوهي
أو لــى بطوالته المطلقة في هوليوود،
وتشاركه نخبة من النجوم منهم ميا
جوفوفيتش ،وبراين جليسون ،ومارك
ستانلي ،وإيان ماكشين.
يذكر أن شخصية " "Hellboyقدمت
ألول مــرة عــام  ،2004و ق ــام ببطولتها
النجم األميركي رون بيرلمان ،للمخرج
الـمـكـسـيـكــي ال ـحــائــز جــائــزة األوس ـكــار
جويرمو ديــل تــورو ،والــذي قــدم رؤيــة
سينمائية عن الشخصية القت إعجاب
محبيها ،كما القى نجاحا كبيرا بشباك
ال ـتــذاكــر األم ـيــركــي ،ب ــإي ــرادات عــالـمـيــة
بـلـغــت  99م ـل ـيــون دوالر م ــن مـيــزا نـيــة
إنتاجية بلغت  66مليونا.

من فيلم « »hellboy
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ّ
عبد الحليم كركال :ال قيمة لفن ال يشبهنا!
جامعة بيروت العربية ّكرمته في لقاء بعنوان «قصة نجاح»

في بيتنا
حفيد

فرقة كركال

على مسرح قاعة جمال عبد الناصر ،نظمت دائرة العالقات
العامة في جامعة بيروت العربية للسنة السابعة على التوالي
ً
لقاء بعنوان "قصة نجاح" ّتم فيه تكريم عبد الحليم كركال
بحضور رئيس الجامعة األستاذ عمرو جالل العدوي،
ومشاركة الرئيس حسين الحسيني ،ومستشار رئيس مجلس
الوزراء عمار حوري ،ومجموعة من أهل الفن واإلعالميين.
واللقاء هذا يتجدد كل سنة لتسليط الضوء على الشخصيات
المميزة.
بيروت  -ةديرجلا

•

أستوحي
أعمالي
من التراث
والتاريخ
العربي
وحكايات
الشرق من
مسيرة بدوي
في الصحراء
كركال

ألقى الشاعر طالل حيدر في
بداية الحفل كلمة وصــف فيها
صديقه كــركــا "صــديــق العمر"،
ً
ق ــائ ــا" :أت ـي ـنــا م ــن رائ ـح ــة ت ــراب
بعلبك وحصدنا مواسم التراث
ً
ً
مـعــا ،صـغــارا كنا نتجول كركال
وأنـ ــا ب ـيــن ال ـه ـيــاكــل ،ك ــان يقلقه
جـســد تـجــذبــه األرض إلـيـهــا فال
ي ــرت ــاد ال ـ ـهـ ــواء وال ي ـت ـنــاثــر فــي
الفضاء فراح يكتب بالجسد لغة
ال تجيدها إال جسدا يسير على
الـمــاء .جلس عبد الحليم كركال
ً
مــع ق ــدره ورس ـمــا مـعــا مسيرته
اإلبــداعـيــة فــي المسرح الغنائي
الـ ــراقـ ــص ع ـب ــر ن ـص ــف ق ـ ــرن مــن
ال ــزم ــان مــن الـقـفــز بــالــزانــة نحو
األعـلــى الــى القفز فــوق المراحل
نحو المستحيل".
ث ــم أدارت م ــدي ــرة ال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة زي ـنــة ال ـعــريــس ال ـح ــوار،
واستهلت الفقرة بكلمة ترحيبية
عـ ــرضـ ــت فـ ـيـ ـه ــا أب ـ ـ ـ ــرز االع ـ ـ ًمـ ــال
ّ
الـنــاجـحــة ل ـكــركــا ،مــوض ـحــة أن
ّ
عرقه وجهده
المكرم "سقى من ِ
ال ـم ـس ــارح ك ــاف ــة ،لـيـسـطــع نـجــم
لبنان عاليا في سماء العالمية".
وأض ــاف ــت" :ال ـكــام عـنــه أشبه
َّ
فخر نتسلح به ونذهب
بعطر ِّمن ٍ
ٍ
أي ح ـ ـ ــدث فـ ـن ــي وثـ ـق ــاف ــي
ال ـ ـ ــى

بمبدع من لبنان روى
متباهين
ٍ
مسرحه كما يروي الوفاء األرض
الطيبة ،فوقف على مسرح الحياة
س ـم ــا لـبـنــانـيــا مــرمــوقــا وعـلـمــا
ا َّ
خفاقا بين نسائم اإلبداع".
وشـ ـ ــاطـ ـ ــر ك ـ ــرك ـ ــا الـ ـحـ ـض ــور
تجاربه الفنية والـخـبــرات التي
يشكل التراث واألرض محورها
األساسي ،وأعطى كركال األولوية
للمضمون ألنه قاهر للزمن ،أما
الشكل فيتغير مع كل جيل جديد
وضوء جديد.

أسئلة ِوع َبر
وأجـ ـ ـ ـ ــاب كـ ــركـ ــا ع ـ ــن أس ـئ ـل ــة
ط ــرحـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــريـ ــس ،ف ـت ـح ــدث
عــن بــدايــاتــه فــي عــالــم الــريــاضــة،
وح ــوزه بـطــولــة لـبـنــان فــي لعبة
الـقـفــز عـلــى «ال ــزان ــة» مـ ــرات عــدة
ودراسته لعلوم المسرح الراقص

وت ــاريـ ـخ ــه ف ــي م ــدرس ــة «م ــارت ــا
غـ ــراهـ ــام» ف ــي لـ ـن ــدن ،وال ـت ـحــاقــه
بـمـعـهــد ال ــرق ــص الـتـعـبـيــري في
ديجون في فرنسا.
ّ
وأك ـ ـ ــد ك ــرك ــا أن ـ ــه يـسـتــوحــي
أعماله "من التراث ومن التاريخ
ال ـع ــرب ــي وح ـك ــاي ــات الـ ـش ــرق من
مسيرة بدوي في الصحراء ،حيث
الموسيقى الفطرية تنبعث من
أق ــدام جـمــل أو ف ــرس عـلــى رمــال
الـصـحــراء ،ورع ــى الملك حسين
م ـل ــك األردن الـ ــراحـ ــل الـ ـج ــوالت
التي قامت بها فرقته في أوروبا
وأمـيــركــا ،وج ــاءت الــرعــايــة هذه
ن ـت ـي ـجــة ل ـت ــأث ــره ب ـع ـمــل "ال ـخ ـيــم
السود" الذي يتحدث عن الحياة
البدوية".
ً
ً
وأعقب قائال" :إذا كنت فنانا
ت ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـ ــول ـ ـ ــوج ألعـ ـم ــاق ــك
لـطــرق ب ــاب اإلبـ ــداع عـبــر تــراثــك،
ّ
وهويتك ،وموقعك .فال قيمة لفن

ً
ال يشبهنا .علينا إذا أن نبحث
ّ
عن فن يحاكي ما بداخلنا فننقله
ّ
بــدورنــا إلــى اآلخــريــن كي نعرف
العالم به".
أما عن العالمية فجاوب" :نقل
حضارتنا إلــى الـعــالــم أمــر بالغ
األه ـم ـي ــة ،ول ـك ــن عـلـيـنــا اعـتـمــاد
صيغة معاصرة لذلك أي إقامة
ح ــوار بين الـمــاضــي والـحــاضــر.
نبحث في التاريخ
علينا كذلك أن
ّ
عن موضوعات تؤثر في العالم
وتـعـبــق بــالـ ِـعـبــر اإلنـســانـيــة ،من
ّ
المستمر فــي إبــراز
هنا جـهــدي
وجه لبنان المشرق في الحضارة
العربية وفي مسيرة المعرفة".
ثم انتقل للحديث عن أسرته
وعـ ـ ـ ــن ابـ ـ ـن ـ ــه وابـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــه وك ـي ـف ـي ــة
زرع ـ ـ ــه ل ـ ـ ــروح الـ ـ ـت ـ ــراث واألرض
ً
فيهما ،مــؤ كــدا تضافر الجهود
ف ــي ال ـعــائ ـلــة إلن ـج ــاح ال ـع ــروض
الراقصة ،فلكل فرد فيها دور فني

ّ
في الفرقة فابنته إليسار تتولى
مهمة تصميم الرقص في حين
يهتم االبن ّإيفان باالخراج.
ولم يتجنب كركال الحديث عن
المستقبل والـطـمــوح وق ــال" :لــن
بعمل
أتــوقــف ،فأنا أحــب اإلتـيــان
ٍ
مختلف وغـيــر مــألــوف وال قيمة
ٍ
لطموح بال معرفة .يجب أن ينقل
ً
صاحب الرسالة الفنية مضمونا
ً
إنـســانـيــا ال ــى الـعــالــم عـبــر بنيته
المسرحية الموسيقية الراقصة.
وأنـ ـ ــا دائـ ـ ــم ال ـب ـح ــث ع ــن وس ــائ ــل
ّ
ّ
لتخطي ذاتي في كل عمل ،وأفتش
ً
دوم ــا عــن آفــاق جــديــدة مــن حيث
الـمــواضـيــع واألل ـح ــان والـتــوزيــع
الموسيقي".
وفــي ختام اللقاء ،قـ ّـدم رئيس
الجامعة درع الجامعة الى الفنان
ك ــرك ــا كـ ـع ــرب ــون وف ـ ــاء وت ـقــديــر
لجهوده وعطاءاته المثمرة طوال
السنوات الماضية.

تكريم عبدالحليم كركال

وزيرة الثقافة المصرية تخلع رداء السياسة وتعزف الفلوت!

َّ
في حفل ألوركسترا القاهرة السيمفوني قدم مؤلفات الموسيقار راجح داوود
القاهرة -أحمد الجمال

رغم منصبها
السياسي فإنها
لم تتخل يوما عن
شغفها وحبها
للعزف على آلة
الفلوت ،وزيرة الثقافة
المصرية إيناس
عبدالدايم تألقت في
حفل ألوركسترا
القاهرة السيمفوني.

الجمهور تفاعل
مع أداء الوزيرة
الفنانة التي بدا
حنينها للعزف
على آلتها المفضلة

خـ ـلـ ـع ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـثـ ـق ــاف ــة
ا ل ـم ـص ــر ي ــة رداء ا ل ـس ـي ــا س ــة،
وعادت إلى عالم الموسيقى
ا لــذي تـهــواه و كــا نــت تحترفه
سنوات طويلة قبل تكليفها
ب ـتــولــي ح ـق ـي ـبــة ال ـث ـقــافــة فــي
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ق ـبــل
سـنــوات قليلة ،حـيــث فوجئ
دار األوبرا المصرية بوقوف
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــدايـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى خ ـش ـب ــة
الـمـســرح األرب ـع ــاء الـمــاضــي،
وس ـ ـ ــط أعـ ـ ـض ـ ــاء أورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا
القاهرة السيمفوني ،لتعزف
عـلــى آ ل ــة ا لـفـلــوت ،فــي الحفل
الذي قدم مؤلفات الموسيقار
المبدع راجح داوود.
عادت األحالم الغائبة إلى
دار األوبرا المصرية ،عندما
لبت الفنانة العالمية إيناس
عـبــدا لــدا يــم ن ــداء ا لـفــن حاملة
في يدها "الفلوت" ،تلك اآللة
الموسيقية األثيرة التي تعد
بمنزلة رفيقة مـشــوار هــا في
رح ـلــة ك ـفــاح فـنــي ب ــدأت منذ
زم ــن ب ـع ـيــد ،ل ـت ـش ــارك عــازفــة
مـبــدعــة فــي حـفــل ألوركـسـتــرا
الـ ـق ــاه ــرة ال ـس ـي ـم ـف ــون ــي ق ــدم
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن م ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــات
ا ل ـم ــو س ـي ـق ــار را جـ ـ ــح داوود،
وقاده المايسترو ناير ناجي.

تفاعل الجمهور
وتـفــاعــل الجمهور مــع أداء
ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـف ـن ــان ــة ،الـ ـت ــي ب ــدا
ح ـن ـي ـن ـه ــا إل ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــزف ع ـلــى
آلتها المفضلة ،حيث ظهرت
على الـمـســرح وســط تصفيق
وت ــرحـ ـي ــب ك ـب ـي ــر م ـ ــن ج ــان ــب
الحضور ،وأبدعت في تقديم

فوزية شويش السالم

كالمي اليوم ستشعر به الجدات ،وعلى وجه الخصوص
ّ
ّ
الجدات الآلتي كن أمهات صغيرات في القرن الماضي ،وكن
يهرولن ما بين حياة عمل جاد يستغرق ويأكل أهم ساعات
النهار ،وحياة زوجية تنتظر عودتهن لبيوتهن ،لتبدأ ساعات
عمل ال تنتهي إال عند منتصف الليل ،اإلشراف على خدمات
المنزل ورعاية األطفال ،ومتابعة دروسهم وحل واجباتهم،
والسهر على مريضهم ومتطلباتهم التي ال تنتهي ،يعني
الحياة أن تغرق في دوامــة ،ال تفيق وال تصحو وال تنتهي
منها المرأة األم إال عندما يدق جرس التقاعد ،ويحين وقتها
وقت الراحة أو االستراحة من رحلة ُهرولة السنين التي أخذت
معها التعب والشباب وذكريات عمر أنفقت سنواته على تربية
ً
أبناء العمر الذين باتوا شبابا اآلن ،وطــارت العصافير من
أعشاشها لتبني عشها الخاص بها.
وف ـجــأة ي ـهــدأ نـبــض األش ـي ــاء كـلـهــا ،ي ـهــدأ نـبــض الـهــرولــة
ونبض صراع التوجيه والرعاية والتربية ،تنزاح المسؤوليات
الضخمة من على األكتاف المنهدة المتعبة ،ويبدأ السكون
يعرف دربه ،ويتسلل بهدوء إلى الغرف التي كانت صاخبة
بــأ صــوات مــن فيها ،برضاهم وباحتجاجاتهم وبمحبتهم
وغضبهم وضجيجهم وموسيقاهم ،األص ــوات كلها تنزاح
من أمكنتها ،ليبقى الفراغ الساكن فيها وحــده يكنس غبار
الذكريات في زوايا الغرف التي باتت تشتاقهم.
على
القلق
من
سكينة تنهي التعب ،لكنها ال تريح العقل
ّ
تلك الطيور المغادرة ألعشاشها ،حتى وإن كانت تريم سنة
دورة الحياة وتعاقب ليلها ونهارها.
يبقى هناك أشواق تتصاعد في منامات الروح وأحالمها،
لصور أطـفــال كــانــوا هنا ،يــزرعــون القلب بالفرح والسعادة
والبهجة حتى وإن هرست أعصابنا محبتهم ،صحيح باتوا
يــأتــونـنــا وهــم شـبــاب كـبــار نحبهم ونـخــاف ونـقـلــق ألجلهم
ونسعد ونفرح بقربهم مثلما نحب إخوتنا وأهالينا ،لكنهم
أب ــدا ليسوا كـهــؤالء الــذيــن كــانــوا هنا يمرحون ويصرخون
ب ـش ـقــاوات طفولتهم ال ـلــذيــذة الـبــريـئــة ،الــذيــن حـبـســوا فقط
بالصور ،وبالذكريات حينما تدهمنا في الصحو والمنام،
عندها نتفقدهم ،نفتقد طفولتهم ،تلك الطفولة التي أهدرناها
وضاعت منا بمسارب الغفلة حينما كان تعب التربية أهم من
االستمتاع بمعايشتهم والتمتع بطفولتهم.
من نعيم هــذه السكينة وركــود هــذا السكون يولد وينبع
ويأتي إلينا الحفيد ،ليدمر الفراغ وليعيد للزمان بهجته،
وليقول ها أنذا أتيت بعقارب الساعة من األمام إلى الخلف،
لتدق من جديد كما كانت تدق في سابقها ،مع صحوة العمر
والوعي واالنتباه الجديد ،الحياة ليست هرولة خلف ترويض
وتعليم وتربية ونسيان من فيها ،الحياة متعة واستمتاع
بـصـحـبــة تـنـمــو يــومــا ع ــن ال ـي ــوم اآلخ ـ ــر ،وي ـجــب امـتـصــاص
وارتشاف ولعق ومعايشة كل لحظة فيها ،كل تفصيلة وكل
متعة صغيرة لضحكة أو كركرة أو لعثمة أو تأتأة ،لشيطنة
تقلب الدنيا دون أصبع العقاب أو إشارة المنع والتهديد.
شمس صغيرة تطاردني تركض ورائي ،تجرني من ثوبي،
تدخل معي غرفتي ،وتختبئ داخــل ضرفة خزانتي ووسط
قلبي.
تنبش غــر فـتــي ،تشلع كتبي مــن ر فــر ف ـهــا ،تسقطها على
السجاد وفوقها ترقد ضحكة فوز شيطانية صغيرة ،تقول
أنــا ملك متملك على عــرش قلبها ،جــدتــي ،رفقتي صديقتي
صحبتي باللعب.
شمس صغيرة تسقط نــورهــا بــوســط الـبـيــت ،فــي الغرف
الصامتة الـتــي احتلتها أشعتها وأضــاء تـهــا بـنــور البهجة
ُ
والفرح والضجيج وعفرتة تبهج دون أن تعرف طعم العقاب.
شمس صغيرة تسقط في حجري تحتل حضني ،تحتلني
كلي ،تنام الكف الصغيرة بكفي ،أطويها مثل قلب نابض
ببراء ة زمن لم يكشف أوراقــه ،أقبلها ال أعــرف كم مــرة ،ربما
مئات أو آالف المرات ،بوسات ال محدودة ال بكم وال بكيف
وال بلماذا.
كــف صغيرة كــانــت بمقاس بــوصــة واح ــدة بالمقارنة مع
كفي ،كنت أمسكها فقط بأصبعي الصغير ،وأنتظرها أن تكبر
حتى تنام بكفي ،احتضنها ،أقلبها بباطن كفي وأتساءل :ماذا
سيكون دورها في مستقبلها اآلتي؟
شمس صغيرة جاء ت لتخترق حياة السكون ،لتهز جذر
الركود ،لتقلب صمت البيت ،لترقص الجدران بهبل وبشغف
ّ
وبفرح ،وبهجة نهارات تستيقظ على زقزقة عصفور مغن،
مطرب الحي ،ينتعش الصباح بهمة غنائه ،وبمذاق طفولة
عذبة ال تعرف إال براءة الضحك واللعب.
طفولة تشاركنا تفاصيلنا دورنا ومدارنا ،خططنا ،وكل ما
هو نحن وما هو لنا ،حتى أبسط األشياء هو بيننا.
طفولته أعادتنا إلى طفولتنا وحولتنا إلى أطفال من جديد،
ال نعرف من الدنيا إال بهجة براءتها ،وصوت غناء عصفورها
الذي يغزل فرح الصباح بغنائه.

إصدار

«النقطة المميتة» ...رواية
تدعو إلى إنهاء الشر
•

عبدالدايم خالل الحفل
تقاسيم على الفلوت مع أداء
بـ ــاقـ ــي أعـ ـ ـض ـ ــاء األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا
الوتري ،مطلقة العنان لالرتقاء
بالمشاعر اإلنسانية وتنقلت
بخفة ورشاقة موسيقية بين
األلحان ،وكأنها ترسم لوحة
تعبر عن اآلمــال والطموحات
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـتـ ـه ــا
ب ــال ـم ــوس ـي ـق ــار راجـ ـ ــح داوود
طوال مسيرة إبداعية مشتركة
امتدت عدة سنوات ،سعيا من
خاللها إلــى االرتـقــاء بالفنون
وت ـطــويــر ال ـش ـكــل الـمــوسـيـقــي
األكاديمي.

ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
ال ـم ـس ـت ـش ــار عـ ـم ــرو م ـ ـ ــروان،
ووزيـ ــر اآلثـ ــار خــالــد عـنــانــي،

ووزيرة التضامن االجتماعي
غ ــادة والـ ــي ،ووزيـ ــر الشباب
وال ــري ــاض ــة أشـ ــرف صبحي،

ووزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـهـ ـج ــرة وشـ ـ ــؤون
المصريين بالخارج السفيرة
نبيلة مكرم.

حضور كبير
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الــوزراء والشخصيات العامة
واإلعــامـيـيــن وق ـيــادات وزارة
ال ـث ـقــافــة ،مـنـهــم وزيـ ــر الــدولــة

الوزيرة تحيي الجمهور عقب وصلتها

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ً
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا ف ــي
ا ل ـق ــا ه ــرة ع ــن دار ا لـنـخـبــة،
رواية جديدة للكاتب أحمد
م ـعــوض ،بـعـنــوان "الـنـقـطــة
ال ـم ـم ـي ـتــة" ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا
ح ــول ع ــال ــم يـسـعــى إلن ـهــاء
ال ـشــر مــن ال ــوج ــود ،إيـمــانــا
منه بالخير المطلق ،غير
ـال بـ ـعـ ـبـ ـث ــه الـ ـجـ ـن ــون ــي
مـ ـ ـب ـ ـ ٍ
بناموس الحياة البشرية،
وتحديه ا لـصــارخ للتوازن
ال ـ ـ ــذي تـ ـف ــرض ــه ال ـط ـب ـي ـع ــة،
ف ـي ـم ــا آخ ـ ــر ش ـ ــرع ف ــي قـلــب
م ـ ــوازي ـ ــن الـ ــدن ـ ـيـ ــا ،ح ـي ـن ـمــا
ب ــدأ بــال ـل ـعــب ع ـلــى جـيـنــات
الحيوانات ،في ظل سياسة
الـتـسـلــط الـمـفـضـيــة لـفــرض
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ال ـم ـط ـل ـق ــة ع ـلــى
الجميع ،وتسخير الكل من
أجل تخليد ُّ
السلطة .وتدور
جميعها في نقاط متعددة
م ــن األرض أدت جـمـيـعـهــا
إل ــى تــدم ـيــرهــا وان ـه ـيــارهــا
و قـتـمــا ا نـتـفـضــت الطبيعة
لتنتقم.

غالف الرواية
ج ــاء عـلــى ال ـغــاف األخـيــر
لـ ـل ــرواي ــة" :مـ ــا ب ـي ــن ل ـح ـظــات
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ضـ ـي ــاع ال ـح ـلــم
وتبخره ،بين حتمية وجوده
وب ـقــائــه ،تـشـتــت عـقـلــه ،وكــاد
يـ ـج ــن ،غ ـي ــر أن ـ ــه م ــا ل ـب ــث أن
نـ ـف ــض ع ـ ــن رأسـ ـ ـ ــه ك ـ ــل ذل ـ ــك،
ووص ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى نـ ـقـ ـط ــة م ـه ـمــة
فارقة".

توابل ةديرجلا

•
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محمد عساف لـ ةديرجلا  :الجمهور الكويتي
سبب نجاح «مكانك خالي»
•

١٩

مزاج

أخبار النجوم

محمد رشاد ومي حلمي حطا الرحال
في الكويت عقب «شهر العسل»

جديده سنغل «بصراحة» في عيد الفطر من كلمات العبودي وألحان صابر
ً
أخيرا ٌ
وقع ّ
طيب
كان لظهوره األول في الكويت من خالل الحفل الجماهيري الذي شارك فيه
على نفسه ،السيما مع التفاعل الكبير الذي لمسه كل من تابع األمسية أو حضرها ،هو النجم
الذهبيةً ،عساف فارس
الفلسطيني الشاب محمد عساف ،صاحب الصوت الطربي والحنجرة ً
برنامج «آراب إيدول» في نسخته الثانية استطاع ًأن يرسم لنفسه خطا مختلفا في الغناء،
تميز في اللون الشبابي ،فإنه لم ّ
ورغم أنه ّ
يتخل يوما عن األغنية الطربية والشعبية بجميع
اللهجات ،فيتنقل بينها برشاقة ويقدمها بأداء متقن.
كشف عساف محمد في حديثه مع «الجريدة» على هامش حفله األخير ،عن طرح سنغل
جديد بعنوان «بصراحة» ،إلى جانب رأيه في العديد من الموضوعات ،وهنا التفاصيل.
محمد جمعة

* ك ـ ـيـ ــف و جـ ـ ـ ـ ــدت تـ ـف ــا ع ــل
ا لـجـمـهــور مـعــك فــي إطاللتك
األولى بالكويت؟
 س ـع ـي ــد ج ـ ــدا ب ــو ج ــوديبين أهلي وناسي في بلدي
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،الس ـي ـم ــا
أن ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور هـ ـ ــا م ـ ـ ـتـ ـ ــذوق
جـ ـ ـي ـ ــد ل ـ ــأغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع
بـخـصــو صـيــة ع ـنــد أي فـنــان
ع ــرب ــي ،ش ـكــرا لـهــم عـلــى كــرم
الضيافة وحفاوة االستقبال
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ـ ـ ــل ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
ال ـح ـضــور ال ــذي مــأ جـنـبــات
القاعة ،و لــم يهدأ منذ بداية
األمـ ـسـ ـي ــة وحـ ـت ــى ن ـهــاي ـت ـهــا،
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر راعـ ـ ـ ــي
الحفل الشيخ دعيج الخليفة
والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن واإلع ــامـ ـيـ ـي ــن
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا وح ــرص ــوا
على دعمي في ظهوري األول
بالحفالت ،وأتطلع إلى مزيد
م ــن ال ـل ـق ــاء ات م ــع الـجـمـهــور
الكويتي.
* ال شـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي أ ن لـ ـك ــل
فـ ـن ــان أس ـل ــوب ــا م ـخ ـت ـل ـفــا فــي
االس ـت ـع ــداد ل ـل ـح ـفــات ،م ــاذا
عنك؟

أكد أن
التمثيل قرار
مؤجل إلى
أن يحين
الوقت
المناسب

 أ ح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـض ـم ـيــنج ــدول الـحـفــل مـجـمــوعــة من
أعمالي ،الى جانب األغنيات
الـ ـط ــربـ ـي ــة وال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـت ــي
ت ـح ـظــى ب ـق ـب ــول واسـ ـ ــع عـنــد
الجمهور الخليجي والعربي
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،ت ـ ـلـ ــك الـ ـخـ ـط ــة
التي أضعها وأسير عليها،
ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ق ـ ــابـ ـ ـل ـ ــة ل ـب ـع ــض
التغييرات خالل الحفل نزوال
عند رغبة الجمهور.
* طرحت قبل فترة سنغل
"مكانك خالي" ،وذهبت للمرة

محمد رشاد ومي حلمي

األولى إلى لون مختلف.
 األ غـنـيــة صــاغ مفرداتهاال ـ ـشـ ــاعـ ــر رامـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـبـ ــودي،
ولحنها علي صــا بــر ،بينما
تـ ـص ــدى ل ـت ــوزي ـع ـه ــا ع ـث ـمــان
عبود ،وهي من إنتاج شركة
 ،platinum recordsو ت ــم
ت ـس ـج ـيــل األغ ـن ـي ــة ف ــي دب ــي،
وسـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــون ص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــا م ـع ــك
جدا ،الجمهور الكويتي كان
س ـب ـب ــا رئـ ـيـ ـس ــا فـ ــي ان ـت ـش ــار
األ غـنـيــة و نـجــا حـهــا ،والعمل
بشكل عام كان تحديا كبيرا
بــالـنـسـبــة إل ــي ،ووف ـقــت فـيــه،
ولله الحمد.

اللون الواحد
* إ لـ ــى أي مـ ــدى ي ـج ــب أن
يـنــوع ا لـفـنــان فيما يـقــدم من
أعمال؟
 التنوع هو القاعدة التييـنـطـلــق م ـن ـهــا ال ـم ـط ــرب إلــى
أ فــق النجاح ،وأ نــا ضد غناء

محمد عساف
اللون الواحد إذا كان الفنان
ي ـس ـت ـط ـي ــع أن ي ـ ـقـ ــدم ج ـم ـيــع
األلـ ــوان ،ألن الـجـمـهــور الــذي
ي ـتــا بــع أي م ـط ــرب ي ــأ ت ــي مــن
ثـقــا فــات مختلفة ،و يـجــب أن
يـحــرص الـفـنــان على إرضــاء
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوره ،وأن ي ـ ـجـ ــد م ــن
وق ــت آلخ ــر ك ـل ـمــات وأل ـحــانــا
مختلفة.
* مــا الجديد ا لــذي يقدمه
ع ـ ـ ـسـ ـ ــاف ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوره خـ ــال
الفترة المقبلة؟
 ب ـ ـ ـصـ ـ ــدد ط ـ ـ ـ ــرح س ـن ـغ ــلج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـفـ ـ ــس ف ـ ــري ـ ــق

يوم األرض
يحرص محمد عساف على التفاعل مع جميع األحــداث
العربية عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ،ولعل آخر
تغريدة له كانت تمس الشأن الفلسطيني بالتزامن مع يوم
األرض ،حيث انضم النجم الفلسطيني الى أبناء شعبه في
التعبير عن أهمية هذا اليوم ،وقال في تغريدة له عبر حسابه
الرسمي على "تويتر":
ُ
"بـيـتــي ُه ـن ــا ..أرض ــي ه ـنــا ،وإن ش ـ ّـي ــدت أبــراج ـهــم وعـلــت
جدرانهم ونصبت أسالكهم الشائكة ُ
وسلبت أراضينا ،فإنها
لم ولن تمحو حقيقة الحق الراسخ في الذاكرة والتاريخ أن
أرض أجدادنا وآبائنا بكل شبر وذرة تراب فيها هي ملكنا
ّ
المقدس".

ا لـعـمــل ا ل ــذي تـعــاو نــت معهم
ف ــي "م ـكــانــك خ ــال ــي" ،كـلـمــات
رامي العبودي وألحان علي
صـ ــابـ ــر ،واألغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـع ـن ــوان
"ب ـ ـ ـصـ ـ ــراحـ ـ ــة" مـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع
طــرح ـهــا ب ــال ـت ــزام ــن م ــع عـيــد
الـفـطــر ،كـنــت أتـطـلــع أن تــرى
الـ ـ ـن ـ ــور ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
ولكن لضيق الوقت واقتراب
شهر رمضان المبارك قررنا
تـ ــأج ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ك ـ ــذل ـ ــك أسـ ـتـ ـع ــد
إلحياء مجموعة حفالت بين
عواصم عربية عدة ،وأقربها
فــي ج ــدة بالمملكة العربية
السعودية يوم  25الجاري.
* هـ ـ ـ ـ ــذا ح ـ ـف ـ ـلـ ــك ا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي
بالمملكة؟
 ب ــا لـ ـفـ ـع ــل حـ ـف ــل وا جـ ـه ــةج ــدة ال ـب ـحــريــة ،يـعــد الـثــانــي
ف ــي ا ل ـس ـعــود يــة؛ حـيــث سبق
أن ش ــار ك ــت ض ـمــن فـعــا لـيــات
المهرجان السعودي للجواد
ال ـع ــرب ــي "عـ ـب ـ ّـي ــة"؛ وذل ـ ــك فــي
منتجع الفيصلية بالعاصمة
ا لــر يــاض ،و كــان حفال مميزا
شـ ـ ـه ـ ــد تـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا م ــن
الجمهور.

عروض التمثيل
* ال شـ ــك فـ ــي أن عـ ــروض
الـتـمـثـيــل ت ـحــاصــرك ،هــل من

المتوقع أن تغير رأيك تجاه
هذه الخطوة؟
 أ تـطـلــع ل ـتــرك بـصـمــة فيالـغـنــاء ،وأرك ــز بـصــورة أكبر
على مجالي ،رغم أنني أتلقى
عروضا درامية وسينمائية
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار م ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
أنـ ـح ــاء ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،إال
أن قــراري مــازال تأجيل هذه
الخطوة إلى أن يحين الوقت
المناسب.
* كـ ـي ــف ا س ـت ـق ـب ـل ــت خ ـبــر
اختيارك في قائمة "فوربس"
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة لـ ـلـ ـش ــرق
األوسط؟
 ا خـ ـ ـت ـ ــرت ض ـ ـمـ ــن ق ــا ئ ـم ــةفـ ـ ــوربـ ـ ــس لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب الـ ـ ـق ـ ــادة
لـلـشــرق األوسـ ــط دون ال ـ ـ 30
عـ ــامـ ــا ،وأع ـ ـتـ ــز كـ ـثـ ـي ــرا ب ـه ــذا
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـ ــذي ي ـع ـنــي لــي
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـش ـخ ـص ــي
ا لـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر ،وال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ب ـق ـض ــاي ــا
الـشـبــاب الـعــربــي وإعـطــاء هــم
األمـ ـ ـ ـ ــل والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـج ــاح
وتحقيق ا لــذات هــو غاية ما
يتطلع إليه أي فنان يسعى
إ لـ ـ ــى أن ي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه دور فــي
الحياة االجتماعية.

ماليين المشاهدات على الـ«يوتيوب» تكشف نجاح أعمال فنية
«مافيا» محمد رمضان وصل إلى  100مليون مشاهدة
القاهرة  -محمد قدري

حققت عدة أعمال فنية
(أغنيات ومسلسالت)
نجاحات كبيرة خالل
األيام الماضية،
وهو ما أظهرته
منصة الفيديوهات
األولى في العالم
الـ«يوتيوب» ،إذ
بينت تفوق عدد من
الفنانين بأعمالهم على
عدد آخر ،فضال عن
المنافسة الشرسة،
خصوصا في مجال
الغناء.

س ـب ــق ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رمـ ـض ــان كــل
المصريين العرب خالل الشهر األخير،
وظ ـه ــر بــال ـم ـفــاجــأة األول ـ ــى ف ــي مـجــال
الـكـلـيـبــات ،بـعــد أن حـقــق أع ـلــى نسبة
م ـشــاهــدة ع ـلــى الـ ــ"ي ــوت ــوب" بكليباته
الـجــديــدة ،حـيــث حــافــظ عـلــى الـصــدارة
خالل األشهر الثالثة األخيرة من خالل
كليبه الذي أثار الجدل واإلعجاب باسم
"مــاف ـيــا" ،ووص ـلــت مـشــاهــداتــه إل ــى ما
يقرب من  100مليون ،وهو رقم لم تصل
إليه أي أغنية مصرية في الفترة نفسها،
كما حققت أغنياته التالية مشاهدات
عالية ،حيث قاربت آخر أغنية له باسم
"القمر" على  10ماليين مشاهدة خالل
األسـ ـب ــوع األول ،ك ـمــا ح ـق ـقــت أغـنـيـتــه
األخرى "فيروس" مشاهدات عالية قدرت
بـ 14مليونا خالل  3أسابيع فقط.
وكــان الفنان تامر حسني مــن أكثر
الـفـنــانـيــن ال ــذي ــن أح ــدث ــوا ض ـجــة على
"يوتيوب" من خالل كليبه األخير ،الذي
أطلقه قبل شهر على قناته الرسمية
ب ــاس ــم "ن ــاسـ ـيـ ـن ــي ل ـ ـيـ ــه" ،حـ ـي ــث حـقــق
خــال شهر فقط من طرحه  36مليون
مشاهدة ،وأحــدث تفاعال كبيرا ،نظرا
للتصوير المميز ،والمشاهد التمثيلية
الرائعة بينه وبين النجمة أسيل عمران.
وح ـق ــق ال ـك ـل ـيــب ه ــذه ال ـم ـشــاهــدات
ال ـعــال ـيــة رغ ــم وجـ ــود األغ ـن ـيــة نفسها
على قناة "حسني" كصوت فقط ،حين
طــرح ألـبــومــه األخـيــر "عـيــش بشوقك"،
وح ـق ـق ــت مـ ـش ــاه ــدات وص ـل ــت إلـ ــى 58
مليونا ،أي أن األغنية حققت بشقيها
المسموع وال ـمــرأي مــا يـقــرب مــن 100
مليون مشاهدة.

«كايرو كي»
وح ـقــق ال ـفــريــق ال ـغ ـنــائــي الـمـصــري
"كايرو كي" نجاحا كبيرا ،بعد أن طرح
ألبومه الجديد "أبـنــاء البطة الـســودة"
على الموقع ،خصوصا في ظل رفض
الرقابة على المصنفات الفنية منحهم
التراخيص لطباعة النسخ وبيعها في
مراكز بيع األلبومات الغنائية.
وطـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق أل ـ ـب ـ ــوم ـ ــه ع ـل ــى
"يـ ــوي ـ ـتـ ــوب" ،وخـ ـ ــال أس ـب ــوع ـي ــن فـقــط

وصل المطرب المصري محمد رشاد وزوجته اإلعالمية
مــي حلمي إل ــى الـكــويــت حـيــث حــا ضيفين عـلــى إحــدى
المحطات المحلية ،مساء أمس ،وتعد هذه اإلطاللة األولى
لرشاد ومي عبر شاشة خليجية بعد زواجهما الذي مر
بفترة عصيبة عقب إلغاء الزفاف األولن مما دفعهما إلتمام
زواجـهـمــا فــي موعد ســري نهاية شهر مــارس الماضين
واقتصر الحضور على عدد من األهل واألقارب واألصدقاء
المقربين منهما وأحيا الحفل الفنان هشام عباس.
وأمـضــى رش ــاد ومــي شهر العسل بين دول عــدة قبل
ً
أن يستقرا بضعة أيام في دبي ويحطا الرحال أخيرا في
الكويت وتعد تلك الزيارة الثالثة للمطرب الشاب للديرة
ً
ً
ً
إذ سبق أن أحيا حفال جماهيريا كبيرا في نادي القادسية
منتصف ديسمبر الماضي.
يذكر أن رشاد انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان
"أن ــا م ـه ــزوم" ،وه ــي مــن كـلـمــات هــانــي الـصـغـيــر ،وألـحــان
مصطفى الـعـســال ،ومـقــرر طرحها ضمن أغــانــي ألبومه
الجديد.
وكانت آخر أعمال رشاد ،أغنية "إحساسي" ،وهي من
كـلـمــات عـمــرو الـمـصــري ،وأل ـحــان ع ــاء الـ ــراوي ،وتــوزيــع
عمر إسماعيل ،وبزغ نجم محمد من خالل برنامج آراب
آيدول إذ استطاع الفنان المصري أن يقدم أوراق اعتماده
للجمهور مــن خــال األغـنـيــات الطربية والشعبية التي
الق ــت اسـتـحـســان لـجـنــة التحكيم ومـتــابـعـيــه حـيـنـهــا ،إذ
ً
وصل مدفوعا بأصوات الجمهور إلى المرحلة النهائية
من البرنامج.

فتحي عبدالوهاب ضيف شرف
مسلسل «طلقة حظ»

فتحي عبد الوهاب
شــارك النجم فتحي عبدالوهاب بشخصية "سائق
نقل" كضيف شرف خالل مشهد واحد بمسلسل "طلقة
حظ" ،بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر ،والمقرر
عــرضــه رم ـضــان الـمـقـبــل ،حـيــث تجمع فتحي وخــاطــر
صداقة قوية على المستوى الشخصي ،وهــو ما دفع
فـتـحــي لـقـبــول الـمـشــاركــة مــع صــديـقــه لــدعـمــه ،ويضم
المسلسل عددا كبيرا من ضيوف الشرف.
والمسلسل تأليف إيهاب بليبل ،وإخراج أحمد خالد
أمين ،وإنتاج شركة "سينرجي" ،وبطولة أيتن عامر،
هبة مجدي ،محمد أنور ،خالد أنور ،إيمي سالم ،ميرنا
نور الدين ،رانيا شاهين ،ياسر الطوبجي ،أحمد ماهر،
إنعام سالوسة ،محمود حافظ ،حسني شتا ،محمود
فارس ،ومجموعة من ضيوف الشرف ،منهم ميدو عادل.
في سياق آخر ،يواصل عبدالوهاب تصوير مسلسله
"لمس أكتاف" مع النجم ياسر جالل ،الذي يعرض في
رمضان المقبل ،إنتاج شركة سينرجي ،ويشارك في
بطولته حنان مطاوع ،إيمان العاصي ،سمر مرسي،
محمد عز ،هاجر الشرنوبي ،وآخــرون ،وتأليف هاني
سرحان ،وإخراج حسين المنباوي.

ليلى علوي شاركت في مؤتمر
«بحرنا وطننا» باليونان

محمد رمضان في «مافيا»
حقق مشاهدات عالية ،إذ حققت أغنية
"كـ ــان ل ــك م ـعــايــا" ال ـم ـمــزوجــة بمقاطع
م ــن أغ ـن ـيــات ك ــوك ــب ال ـش ــرق أم كـلـثــوم
مشاهدات وصلت إلى  7ماليين ،بينما
ح ـق ـقــت أغ ـن ـي ــة "يـ ــا أبـ ـي ــض ي ــا أسـ ــود"
 4م ــاي ـي ــن مـ ـش ــاه ــدة ،وج ـ ـ ــاء ت بــاقــي
األغ ـن ـي ــات ف ــي م ـع ــدل ج ـيــد وص ــل إلــى
مليوني مشاهدة مثل "أنــا السيجارة
وأنــا الصوت وهــات لنا بالباقي لبان
وما عاد".

«أبو العروسة»
أما على صعيد الدراما التلفزيونية
فحقق الجزء الثاني من مسلسل "أبو
العروسة" نجاحا كبيرا على التلفزيون
من خالل جذب أكبر عدد من الرعايات
اإلعالنية ،باإلضافة إلى النجاح الكبير
على مستوى الديجيتال ،والعرض على
الموقع ،فخالل عرض المسلسل ،الذي
انتهى قبل أيــام قليلة ،حققت حلقاته
نسبا تتراوح بين  4و 5ماليين للحلقة
ال ــواح ــدة ،وه ــي نـسـبــة كـبـيــرة مـقــارنــة
بالمسلسالت المعروضة أيضا.

ليلى علوي
وال ـع ـم ــل م ــن ب ـطــولــة ال ـف ـن ــان سيد
رجــب ،وسوسن بــدر ،ومدحت صالح،
ونرمين الفقي ،ووالء الشريف ،ومحمود
حجازي.
وبعد انتهاء "أبو العروسة" عرضت
شبكة قـنــوات "دي إم ســي" مسلسلها
الجديد اآلخر "قيد عائلي" ،الذي يضم
أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ال ـن ـج ــوم ( 30ن ـج ـمــا)،
وخالل الحلقات األولى والعرض على
"يــويـتــوب" حققت الحلقات مشاهدات
عــالـيــة ت ــراوح ــت بـيــن مـلـيــون ومـلـيــون
ونـ ـ ــص الـ ـمـ ـلـ ـي ــون ل ـل ـح ـل ـقــة ال ـ ــواح ـ ــدة،
باإلضافة إلى تفاعالت كبيرة من جانب
الجمهور على المقاطع التي تبث على
القناة الرسمية للقناة بصورة فردية.
ويـشــارك فــي بطولة المسلسل الفنان
عـ ـ ــزت الـ ـع ــايـ ـل ــي ،وص ـ ـ ــاح ع ـب ــدال ـل ــه،
وم ـي ــرف ــت أمـ ـي ــن ،وب ــوس ــي ،وس ـي ـمــون
ومحمد رياض.

«طلعت روحي»
وان ـت ـهــى مـسـلـســل "طـلـعــت روحـ ــي"،
ال ــذي عــرض على شــاشــة قـنــوات "سي

ب ــي س ـ ــي" ب ـع ــد ع ـ ــام م ــن ع ــرض ــه عـلــى
شاشة إحدى القنوات المشفرة ،والتي
لم يشاهدها الكثير وقتئذ ،ولكن خالل
األيام الماضية والعرض على الشبكة
الـمـفـتــوحــة أحـ ــدث الـمـسـلـســل نـجــاحــا
كبيرا ،ووصـلــت الحلقات على منصة
"ي ــوت ـي ــوب" م ـش ــاه ــدات عــال ـيــة وصـلــت
إل ــى م ـل ـيــون فــأك ـثــر لـلـحـلـقــة ال ــواح ــدة،
والمسلسل مــن بطولة إنجي وجــدان،
وأحمد فريد ،ونيكوال معوض.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،لـ ـ ــم ت ـح ـقــق
مـسـلـســات م ـثــل "ك ــارم ــن" م ــن بـطــولــة
ريـ ـه ــام حـ ـج ــاج ،و"أرض ال ـن ـف ــاق" من
بطولة محمد هنيدي ،و"لــديـنــا أقــوال
أخـ ـ ـ ـ ــرى" م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ي ـ ـسـ ــرا ال ـن ـج ــاح
المطلوب على مستوى ا لـعــرض على
منصة "يوتيوب" ،ولــم تصل مشاهدة
الحلقات إلى نصف المليون ،باإلضافة
إلى عدم وجود رعايات إعالنية كبيرة
عـلــى مـسـتــوى ال ـع ــرض عـلــى شــاشــات
التلفزيون.

شاركت الفنانة ليلى علوي ،مساء أمــس ،في مؤتمر
البحر األبيض المتوسط "بحرنا وطننا" باليونان ،والذي
يعقد قسمه األول تحت عنوان "أضواء ،كاميرات ،أكشن"،
حيث كانت ضمن المتحدثين بالندوة ،بمشاركة كل من
ليفتريس كريستوس نــائــب وزي ــر االت ـصــال باليونان،
وبانوس كوانس رئيس المجلس القومي لإلعالم السمعي
والمرئي ،وجــورج كامبانلس المدير العام لالستثمار
بقبرص.
وتــدور مناقشة مع المحترفين في المجال السمعي
والبصري من البلدان الثالثة (مصر واليونان وقبرص)،
ح ــول كيفية تـعــزيــز ال ـت ــآزر إلن ـتــاج مـشــاريــع ذات قيمة
مضافة ،والبحث عن طرق وتبادل الخبرات ،حتى يعمل
ً
المحترفون معا ومع القطاعات ذات الصلة إلرساء أسس
وشروط النمو ،وخلق منفذ إبداعي لهم وللشباب الذين
يرغبون في دخول هذا السوق.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مبادرات التنمية ،وتشجيع
الشبكات التجارية من اليونان وقبرص ومصر ،من خالل
تشجيع العناصر الثقافية المشتركة في الدول الثالث،
كـمــا يـهــدف إل ــى خـلــق شبكة للمتخصصين فــي مجال
الثقافة الواسع ،لالستفادة من المفهوم الثقافي الثابت
لبلدان شرق وجنوب البحر األبيض المتوسط ،مع إبراز
الفرص التي ستخلق في المستقبل.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
في في

كلمة السر

الخياطة – يسأم.
 -2عضد – التفسير.
 -7فاقد البصر – ساكن .وسيلة عقاب.
ً
عموديا:
 -3رمز رياضي (م) – من  ( -5ع ـبــد ال ـس ــام  -8 ).....س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ق ـ ــرآ نـ ـ ـي ـ ــة  -10مـ ـط ــرب إمـ ــاراتـ ــي
مـ ــن أس ـم ــائ ـه ــا ال ـس ـبــع شهير.
ممثل كوميدي.
األنبياء.
 -1دق (م) – عــا صـمــة  -4ب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة م ـ ـعـ ــد ن ـ ـيـ ــة  -6حـ ـ ــزن (م) – م ـف ــرد المثاني.
عربية (م).
 -9نوع طائرة حربية –
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي آل ـ ـ ــة «أباريق».
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sudoku

1

 -1وكالة فضاء أميركية
– مناضل.
 -2مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــات –
خصلة شعر مرسلة (م).
 -3ل ـ ـل ـ ـن ـ ـفـ ــي – ي ـب ـي ــد
وينهي.
 -4طعام – االســم األول
لممثلة مصرية راحلة.
 -5فنانة استعراضية
ومغنية أجنبية – حاال.
 -6ع ـظ ـمــة ف ــي األذن –
صغير الضأن.
 -7ننم – إمارة ليبية.
 -8نادي كرة فرنسي –
فحص باليد.
 -9فـ ــك (م) – عــا ص ـمــة
عربية – جمع.
 -10وا ض ـ ـ ـ ــح – م ـك ــان
للتسلية.

٥
١

٣
٧

٨

٩

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

١

8

قبعة
فوز
فاصل
مرشح

م
ط
ن
ة
م
ر
ح
ل
ز

ر
ن
ق
ي
ا
ز
ه
ح
و

٦

٤

6

ج
ق
ك
ب
ظ
ل
ل
ا
ف

ا
ا
ا
ع
ا
ع
ا
ص
و

ع
ع
ع
ي
ا
ا
ي
م
د

غ
س
ا
ر
ج
ج
ش
ش
ت

ب
د
ة
ق
ز
ر
ر
ف
ر

٩

4

ف
م
س
ق
ن
ا
ص
ف
ي

sudoku

من  4أحرف وهي اسم جزيرة تقع في تايالند.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تــذهــب نحو الـهــدف مباشرة
وهذا ما يساعدك على النجاح بسرعة.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـح ــب الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
استقالليتك ،فعامل الشريك بالمثل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــا زل ــت تـتــذكــر الـطــريـقــة
الـسـيـئــة ال ـت ــي عــام ـلــك بـعـضـهــم بـهــا.
تجاوزها.
رقم الحظ7. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تسنح الفرصة لك لتحقيق
ربح أنت في ّ
أمس الحاجة إليه.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :انـ ـتـ ـب ــه م ـ ــن ان ــدف ــاع ــك
العاطفي ألنه يعميك عن الحقائق.
ً
اجتماعيا :تلتقي بأحد األصدقاء
ً
مـصــادفــة وي ــدور بينكما حديث
ممتع.
رقم الحظ2. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تأخذ أي قرار قبل التبصر في
األمر وتقييم نتائجه اإليجابية والسلبية.
ً ّ
عــاطـفـيــا :كــلـمــا ازداد إيـمــانــك قــوي
ارتباطك بالشريك.
ً
اجتماعيا :السيطرة على أعصابك
وكبح جماح رغباتك تساعدك على
االنضباط.
رقم الحظ5. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال بأس إذا أفسحت المجال
لخيالك إن أتعبته بالعمل.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـم ـش ـك ـل ــة
ّ
ً
ّ
عاطفية يزيدها سوء ا تدخل أحد
األصدقاء.
ّ
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــأثــر ك ـث ـيــرا لــوقــوع
مشكلة بينك و بين أحد األصدقاء.
رقم الحظ4. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :شـ ـ ـع ـ ــورك ب ـ ـعـ ــدم الـ ـكـ ـف ــاءة
ً
ل ـيــس س ـبـ ًـبــا وج ـي ـهــا لــرفــض تحمل
المسؤولية.
ً
عاطفيا :كي يكتشف "نصفك اآلخر"
ابدأ باكتشاف ذاتك.
ً
اجتماعيا :اكتساب الخبرة من تجارب
اآلخرين يمنعك من دفع األثمان.
رقم الحظ15. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
بتحر كات غير
مهنيا :تقوم اليوم
ّ
إعتيادية إلنجاح عملك.
ً
عاطفيا :يزداد إحتجاج الشريك
لعدم تخصيص الوقت الكفي له.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :عـ ــدم اإل ن ـت ـبــاه إلــى
غــذائــك الـ ّـصـحــي س ــوف ّ
يعرضك
للمشاكل.
رقم الحظ14. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تعرف إلى معاونيك كأفراد
لكل منهم وضع ورأي وقدرة.
ع ــاط ـف ـي ـ ًـا :ك ــن ج ـ ً
ـدي ــا ف ــي عــاقـتــك
بالحبيب وال تأخذ األمور ببساطة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ـظــروف االقـتـصــاديــة
الصعبة تواجهك فابحث عن مخرج
يساعدك.
رقم الحظ19. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ّ
العملية بــدأت
مهنيا :إتـصــاالتــك
تـعـطــي نـتــائــج إجــابـ ّـيــة لمصلحة
مشروعك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :بـ ـع ــض الـ ـجـ ـن ــان نـحــو
ً
الحبيب يزيده شوقا إليك.
ّ
ً ّ
الثقة في النفس هي ّ
أهم
اجتماعيا:
ّ
األساسية في حياتك.
األمور
رقم الحظ8. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :بــادر إلى البحث عن حلول
ل ـم ـش ــاك ــل الـ ـعـ ـم ــل وال ت ـت ـك ــل عـلــى
الزمالء.
ً
عاطفيا :تعامل مع الشريك بانفتاح
ً
ً
وصراحة فتلقى منه دعما وتجاوبا.
ً
اجتماعيا :تصلك أخبار سارة من
صديق سافر منذ مدة قريبة.
رقم الحظ16. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
ّ
تنافسية
تتعر ض لضغوط
مهنيا :
ً
ّ
ستشكل حافزا لك لمواجهتها بحكمة.
ّ
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تكن قــاسـيــا مــع الشريك
عندما يطلب عطفك و حنانك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ب ـ ــدأت بـ ـ ــوادر الـتـحـ ّـســن
ً
المادي تنعكس إجابيا على وضعك
العائلي.
رقم الحظ18. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :ك ــن دب ـلــومــاس ـيــا م ــرن ــا في
تعاملك ألن المنافسة غ ــدت قوية
ً
جدا.
ً
عاطفيا :التذمر من أخطاء الحبيب
البسيطة لن يأتي بنتيجة.
ً
اجتماعيا :الغرور الذي تشعر به أمر
ّ
طبيعي لكن التواضع أفضل منه.
رقم الحظ13. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :جد الوسيلة الفضلى لتسوية
األمور العالقة في عملك بأسرع وقت.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــن الـمـسـتـحـســن تغيير
أسلوبك مع الشريك واعتماد اللين
بدل الخشونة.
ً
اجتماعيا :تستاء من االلتباسات في
ّ
حديث الغير وتفضل الكالم الواضح.
رقم الحظ10. :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

«األوركسترا الفيلهارمونية الملكية» أحيت  3أمسيات
تضمنت األعمال الكالسيكية والرومانسية وموسيقى األفالم في مركز جابر الثقافي

فادي عبدالله
وفضة المعيلي

أحيت األوركسترا بقيادة
المايسترو نيك ديفيس
وميخال نستيروفيتش  3ليال
استثنائية ،وشهد َ
الحفل
حشد جماهيري ،حيث امتألت
قاعة المسرح بجمع من محبي
الفن الموسيقي.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــت األورك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
الفيلهارمونية الملكية  3أمسيات،
األولى أمسية كالسيكية ،والثانية
رومانسية ،والثالثة مع موسيقى
أشهر األفــام العالمية ،في صالة
الشيخ جابر العلي ،وذلــك ضمن
فعاليات "جـســور ثقافية" لمركز
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـقــافــي،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـمـ ــاي ـ ـس ـ ـتـ ــرو م ـي ـخ ــال
نستيروفيتش ،بحضور محبي
الفن الموسيقي.
يـشــار إل ــى أن ــه عـلــى م ــدى أكثر
مــن  7عـقــود تحتفظ األوركـسـتــرا
الـفـيـلـهــارمــونـيــة الـمـلـكـيــة ()RPO
ب ـم ـكــان ـت ـهــا ف ــي ط ـل ـي ـعــة صـنــاعــة
الموسيقى في المملكة المتحدة،
إذ استطاعت أن تصبح األوركسترا
الــوط ـن ـيــة لـبــريـطــانـيــا ،ن ـظــرا إلــى
نجاحها في الوصول إلى أكبر عدد
من الناس.

الليلة األولى

المايسترو ميخال
نستيروفيتش قاد
«الفيلهارموني
الملكي»

بـ ـ ــدأ ب ــرن ــام ــج ال ـل ـي ـل ــة األولـ ـ ــى
المخصصة لألعمال الكالسيكية،
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـي ـ ـم ـ ـفـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــم 9
ل ـل ـمــؤلــف ال ـمــوس ـي ـقــي الـتـشـيـكــي
أنتونين دفــورجــاك ،وتـعـ ّـرف هذه
ّ
السيمفونية في سلم مي الصغير،
المصنف  ،95بــاســم سيمفونية
«العالم الجديد» ،كتبها دفورجاك
ف ــي ع ـ ــام  ،1893إب ـ ــان ع ـم ـلــه فــي
الواليات المتحدة األميركية مديرا
للكونسرفتوار الوطني للموسيقى
األميركية من  1892إلى .1895
وتعتبر هــذه السيمفونية من
بين أكـثــر السيمفونيات نجاحا
وتميزا .وقد تأثر دفورجاك أثناء
كتابتها بقصيدة هنري لونغفيلو
الملحمية "أغنية هيوانا" ،فأنتج
هذه السيمفونية الرائعة المثيرة
لإلعجاب بموسيقاها وإيقاعاتها
المعبرة عن حنين دفورجاك إلى
وطنه .وقــد وصفها النقاد بأنها
"ان ـط ـب ــاع لـلـمــوسـيـقــار التشيكي
ع ــن ه ــذا ال ـعــالــم ال ـجــديــد (ال ـق ــارة
األميركية)".
وتحتوي هذه السيمفونية غير
العادية على كل المقومات الفنية
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،ب ـ ــدءا م ــن األل ـح ــان

الـجـمـيـلــة ال ـحــزي ـنــة ،وصـ ــوال إلــى
الذروات الموسيقية الثرية.
وبعد استراحة  20دقيقة ،عادت
األوركسترا لتقديم الجزء الثاني
مــن األمسية ،مــن خــال افتتاحية
"أثـ ــال ـ ـيـ ــا" ،ل ـل ـم ــؤل ــف ال ـمــوس ـي ـقــي
األلماني وعازف البيانو فيليكس
مندلسون ،وتتكون موسيقى دراما
"أث ــال ـي ــا" ،وه ــي آخ ــر تــراجـيــديــات
الـ ـم ــؤل ــف ال ـم ـس ــرح ــي ال ـفــرن ـســي
جــان راسـيــن ،من عــرض ،و 6قطع
صوتية .كانت الجوقات مؤلفة في
األصل من أجل أصوات اإلناث مع
مرافقة البيانو ،وتم االنتهاء منها
في اليبزيغ خالل عام .1843
وفــي يونيو مــن الـعــام التالي،
وخ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى لـ ـن ــدن ،كـتــب
مندلسون العرض والمظاهرة ،مع
ّ
تــوقــع أن يتم تقديم الــدرامــا على
المسرح في برلين؛ وبعد عودته
إلــى هناك ،أنهى العمل من خالل
إع ـ ــادة تــرت ـيــب ال ـج ــوق ــات ألرب ـعــة
أصوات وسجلهم ألوركسترا كاملة.
تبدأ االفتتاحية بحركة تمهيدية
ب ـط ـي ـئــة ،ي ـت ــم أخ ـ ــذ ال ـل ـح ــن منها
مــن جــوقــة لموسيقى السوبرانو
واأللتو بالقرب من نهاية العمل،
مع آالت النفخ الناي والكالرينيت،
بمصاحبة ال ـق ـي ـثــارات ،إذ يشكل
نــوعــا مــن تمهيد لـتـطــور أح ــداث
الـ ــدرامـ ــا ال ـم ـث ـي ــرة ،ال ـت ــي يتضح
مــن األورك ـس ـتــرا الـكــامـلــة ذروتـهــا
المنتصرة.
ثم اختتمت األوركسترا األمسية
الكالسيكية مع "صور في معرض"
ل ـل ـم ــؤل ــف ال ـم ــوس ـي ـق ــي ال ــروس ــي
مودست موسورغسكي ،التي ّ
تعد
أكثر مؤلفات موسورغسكي إبداعا،

الليلة الثانية
وانـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت األوركـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرا

خالد نوري والمايسترو أثناء تحية الجمهور
بـكــاسـيـكـيــة بـتـهــوفــن افـتـتــاحـيــة
ّ
كوريوالن ،التي ألفها في عام ،1807
وتعد تحفه فنية ،ومــن ثم عزفت
األوركـسـتــرا لهايدن "كونشيرتو
ّ
ال ـتــروم ـب ـيــت" ،حـيــث ألـ ــف هــايــدن
هذا الكونشيرتو عام  1796عندما
كان عمره  64عاما لصديقة عازف
الترومبيت أنطون ودينجر.
وي ـعــد ج ــوزي ــف ه ــاي ــدن عــازفــا
وملحنا نمساويا من القرن الثامن
عشر ،وكان قائد أوركسترا ألمير
اسـ ـت ــراه ــازي ،ويـ ـع ــرف بـلـقــب أب
الرباعية الوترية وأب السمفونية،
ولـعــب ً
دورا رئـيـسـ ًـيــا فــي تطوير
موسيقى الفرق الصغيرة.
واتحفت األوركسترا الجمهور
ب ـ "أوبـ ــرا كــارمــن متتالية رق ــم ،"1
وهي أوبرا مسرحية ألفها ،مكونة
مــن أرب ـعــة ف ـصــول ،وعــرضــت أول
مرة في "المسرح الوطني لألوبرا
المسرحية" في باريس.
تعتبر هذه األوبرا أشهر أعمال
بيزيه والمبنية على رواية تحمل
نفس االس ــم كتبت فــي عــام 1846
مؤلفها الكاتب الفرنسي بروسبير
م ــري ـم ـي ــه .وت ــألـ ـق ــت األوركـ ـسـ ـت ــرا
ف ــي عـ ــزف "م ـت ـتــال ـيــة ك ــاري ـل ـي ــا" لـ
"ج ــان سيبيليوس" ،وهــو مؤلف
موسيقي فنلندي وعازف للكمان
مــن الحقبة الــرومــانـسـيــة وأوائ ــل
الحقبة الحديثة.

األوركسترا عزفت «الهوى» لخالد نوري
عزفت األوركسترا الفيلهارمونية الملكية
في الليلتين األولى والثانية مقطوعة «الهوى»
للمؤلف خالد نــوري ،عضو فرقة مركز جابر
الموسيقية.
تـتـكــون مــوسـيـقــى «الـ ـه ــوى» م ــن  3مـقــاطــع؛
م ـق ـ ِّـدم ــة مــوس ـي ـق ـيــة ،وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن جـمـلــة

ّ
استهاللية تمثل الحرف والصنعات الكويتية
ق ــديـ ـم ــا؛ والـ ـمـ ـقـ ـط ــع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وهـ ـ ــو ال ـج ـم ـلــة
األساسية ،مستوحاة من تنزيلة بحرية بعنوان
ُ
ُ
والمقطع
وإيقاعها المخالف؛
الحمام»،
«يا ذا
ِّ ُ
ال ـث ــال ــث ي ـم ــث ــل م ــراح ــل ال ـت ـط ــور ف ــي ال ـكــويــت
ُ
يصاحبه إيقاع دواري.

وكـ ـت ــب س ـي ـب ـي ـلــوس مـتـتــالـيــة
كــاريـلـيــا (الـمـصـنــف  )11ف ــي عــام
 1893ل ـم ـص ـل ـحــة راب ـ ـطـ ــة طـلـبــة
ف ـي ـب ــوري ب ـه ــدف ال ـم ـس ــاع ــدة في
جمع التبرعات لتعليم أهالي إقليم
فيبوري فــي فنلندا .وعــرفــت هذه
المقطوعة للمرة األولى في جامعة
ألكسندر اإلمبراطورية في هلسنكي
تحت اسم "موسيقى كاريليا" .وتعد
هذه المعزوفة من األعمال األولى
لسيبليوس وأشهر مؤلفاته.
ي ـ ـع ـ ــد س ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــوس أع ـ ـظـ ــم
مــوسـيـقــار فــي بـ ــاده ،وغــال ـبــا ما
ينسب إلـيــه الفضل فــي مساعدة
فنلندا على تطوير هوية وطنية،
من خالل موسيقاه ،خالل نضالها
من أجل االستقالل عن روسيا.
كما قدمت األوركسترا مقطوعة
"القبرة الصاعدة" لفون ويليامز،
وهـ ــو م ــؤل ــف روم ــان ـس ــي للكمان
واألوركسترا استوحاه اإلنكليزي
راف فـ ــون وي ـل ـيــامــز م ــن قـصـيــدة
لجورج ميريديث بالعنوان ذاته،
وتعتبر هذه المقطوعة من أشهر
أعمال فون ويليامز.
بــدأ ويليامز كتابة هــذا العمل
في عام  ،1914قبيل اندالع الحرب
الـعــالـمـيــة األولـ ــى بـفـتــرة وج ـيــزة،
لكنها لــم تـقــدم للجمهور إال في
 14يونيو  .1921فقد كان الشعب
منشغال بأخبار الحرب ،األمر الذي
ك ــان الـسـبــب وراء تــأجـيــل خــروج
ه ــذا الـعـمــل إل ــى ال ـنــور  7سـنــوات
كاملة ،حيث قدمته عازفة الكمان
المرموقة م ــاري هــو ،الـتــي كتبت
هذه المقطوعة من أجلها.
ولم ينته سحر الموسيقى عند
ذلك الحد ،فقد عزفت األوركسترا
مقطوعة "الرقصات البولوفستية"
أللكسندر ب ــورودي ــن الـتــي تشكل
جزءا من مشهد النهاية في الفصل
الثاني ألوبــرا ألكسندر بورودين
"األمير إيغور".

وقد كان هذا العمل غير مكتمل
عند وفاة بورودين في عام ،1887
على الــرغــم مــن أنــه ظــل يعمل في
كتابته أكثر من عقد كامل .وتقدم
الرقصات مع الكورال ومدتها بين
 11و 14دقيقة ،وتحظى موسيقى
الرقصات بشعبية كبيرة ،وتعزف
أحيانا فــي الحفالت الموسيقية
كمقطوعة أوركـسـتــرالـيــة ،وغالبا
ما يحذف األداء الغنائي للكورال.
واختتمت األورك ـس ـتــرا الحفل
بمقطوعة تشايكوفسكي بعنوان
"كابريتشيو إيطالي" ويعد بيتر
إل ـي ـت ــش ت ـشــاي ـكــوف ـس ـكــي مــؤلــف
موسيقي روسي ،ويعد بطل تطور
الموسيقى الروسية الحديثة.

الليلة الثالثة
وفي األمسية الثالثة واألخيرة،
قدمت األوركسترا ،أشهر األعمال
الموسيقية لألفالم السينمائية،
وهي :سوبرمان (اللحن األساسي)،
ه ــاري بــوتــر والحجر الفيلسوف
(ل ـح ــن هـ ــدويـ ــغ) ،ال ـف ــك الـمـفـتــرس
(اللحن األساسي  -توزيع إنغمان)،
وح ـيــد ف ــي ال ـم ـنــزل (م ـك ــان م ــا في
ذاك ــرت ــي) ،إنــديــانــا جــونــز (م ــارش
الـ ـغ ــزاة) ،الئ ـحــة شــانــدلــر (الـلـحــن
األساسي) ،حصان حرب (اللقاء -
توزيع رين) ،إي تي (لحن الطيران
والنهاية).
وفــي الـجــزء الـثــانــي مــن الحفل
ق ـ ــدم ـ ــت األورك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا :ح ــدي ـق ــة
الديناصورات (اللحن األساسي)،
م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرات فـ ـ ـت ـ ــاة ةغـ ـيـ ـش ــا (ل ـح ــن
س ـ ــاي ـ ــوري) ،هـ ــوك (الـ ـطـ ـي ــران إلــى
نـيـفــرالنــد) جــي إف كــي (مـقــدمــة)،
صحوة القوة (لحن راي ،ومارش
المقاومة) ،وأخـيــرا حــرب النجوم
(لـ ـ ـح ـ ــن األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـ ـ ـي ـ ــا ،والـ ـلـ ـح ــن
األساسي).

عيسى ذياب يواصل تصوير «إفراج مشروط» تأهل « »Human’sو«»Duo Acrobat
لنهائيات «»Arabs Got Talent
فريق « »Lapa Loyac Academyودع النسخة السادسة بعد أداء مشرف

ذياب يتوسط نجمات «إفراج مشروط»

●

محمد جمعة

يــواصــل الـمـخــرج الـشــاب عيسى ذي ــاب العمل
على تصوير ما تبقى من مشاهد مسلسل "إفراج
مشروط" ،المتوقع عرضه خالل رمضان المقبل،
والذي كتبه عبدالمحسن الروضان.
وي ـع ـت ـمــد الـمـسـلـســل ع ـلــى أسـ ـل ــوب تـشــويـقــي
اجتماعي عــن حكاية  4فتيات يحاولن البحث
عن أسرهن في ظروف قاهرة مقرونة بالغموض،
تتقاطع أحــداثـهــا مــع أحــد األثــريــاء الـبــاحــث عن
فك شفرة كتاب مفقود به اسرار واجوبة ألسئلة
يطرحها العمل على مدار  30حلقة مليئة بالترقب.
ويشارك في بطولة العمل العديد من النجوم،
يتقدمهم الفنان القدير سعد الفرج وخالد أمين
وفيصل العميري وهدى الخطيب وأحمد إيراج
وعبدالمحسن القفاص وهبة الدري وفرح الصراف

لحظة إعالن النتائج
وعبدالله الزيد ومحمد العلوي وشهد الياسين،
وهي المرة األولى التي يجتمع فيها النجم القدير
سعد الفرج مع هذا الكم من أجيال الحرفة الفنية
من الفنانين والفنيين.
ويسجل "إفــراج مشروط" التجربة اإلخراجية
ال ــراب ـع ــة لـعـيـســى ذيـ ـ ــاب ،والـ ـت ــي ت ــأت ــي م ـقــرونــة
بالنضج الفني العالي المستوى وا لـتـطــور في
تقديم الحلول اإلخراجية لهذا العمل االستثنائي
واالشتغال على الممثل وترسيخ المضامين التي
يقدمها العمل.
ويتم تصوير العمل في ديكورات تم تشييدها
خصيصا للمسلسل ،مــا يمثل أول عــودة لعالم
االستديوهات والديكورات الخاصة لتشكل لونا
بصريا مختلفا تماما عن جميع االعمال االخرى
واضافة لتطوير التجربة.

ودع فريق  Lapa Loyac Academyمن الكويت
النسخة الـســادســة مــن بــرنــامــج "Arabs Got
 "Talentبعد منافسة مع فريق  ،Human’sالذي
تأهل بتصويت الجمهور ،وفريق Duo Acrobat
من المغرب ،الذي حصل على ثقة لجنة التحكيم،
ف ــي راب ـ ــع الـ ـع ــروض ال ـم ـبــاشــرة ال ـت ــي شـهــدت
منافسة حماسية بين المواهب على المسرح.
وانـطـلـقــت الـحـلـقــة مــع مـيــرفــت بـهـلــوان من
سورية ،بالرقص المعاصر الممزوج بالجمباز،
واعتبرت أن الرقص هو موهبتها وأنها ستبرز
خبرتها فــي الحياة مــن خــال رقـصــة واح ــدة،
وبينما اعتبر علي جابر ونجوى كرم أن الخطأ
في البداية أربكها ،خالفهما أحمد حلمي الرأي،
مبينا أن الشابة تتميز برشاقة حلوة ،وبدت
وكأنها تسبح في األعماق.
وأذهــل العرض ،الذي قدمه ،Duo Acrobat

اللجنة في اللوحة االستعراضية المبهرة من
الجمباز ،وحصد تعليقا إيجابيا من اللجنة،
فوصف أحمد حلمي العالقة بين األب وابنته
بــأنـهــا ت ـفــوق ال ـخ ـيــال ،مثنيا عـلــى المستوى
االحـتــرافــي والـعــالـمــي لـهــذا الثنائي الجميل،
وأثنت نجوى على لوحة قالت إنها تقشعر لها
أرض المسرح.
وتـفــاعـلــت اللجنة والـجـمـهــور مــع الـعــرض
الذي قدمه  Lapa Loyac Academyمن الكويت،
من خالل استعراض اتفقت اللجنة على وصفه
بالمبهر ،وش ــرح علي تفاصيله بالقول إنها
لوحة تروي قصص الخليج قبل البترول ،حيث
حكى الفريق حكاية الغوص بطريقة جميلة،
أخذت عليه نجوى افتقاده الحيوية المطلوبة
وسرعة اإليقاع.
أما مسك الختام فكان مع فريق ""Human’s

الشرنوبي يحقق العالمة
الكاملة في مهرجان التذوق

أشعل الفنان محمد
الشرنوبي أحدث حفالته
بأغنيات ألبومه الجديد "زي
الفصول األربعة" ،وسط حالة
تفاعل كبير من الجمهور
والشخصيات العامة
والسفراء من مختلف الدول
في املهرجان العاملي للتذوق،
الذي تنظمه مؤسسة األهرام،
والذي شارك فيه ما يقرب
من  15دولة من مختلف
دول العالم ،وحقق الحفل
العالمة الكاملة من حيث عدد
الحضور.
وقدم الشرنوبي نحو 15
أغنية متنوعة ،السيما أن
الفنان املصري الشاب يعيش
حالة مزاجية متميزة ،بسبب
النجاحات التي يحققها
فنيا ،وآخرها وصول عدد
املشاهدات أللبومه الجديد
"زي الفصول االربعة" على
"يوتيوب" الى  27مليونا .من
جهة اخرى ،يحيي الشرنوبي
حفال غنائيا ضخما بمسرح
كايرو فيستفا  18الجاري.

جانب من أمسية «األوركسترا الفيلهارمونية الملكية»
حيث ُت ّ
قدم في حفالت الموسيقى
الكالسيكية بصفة مستمرة.
ك ـ ـتـ ــب مـ ــوسـ ــورغ ـ ـس ـ ـكـ ــي هـ ــذه
المتتالية اآلل ــة الـبـيــانــو ،تكريما
ل ـص ــدي ـق ــه الـ ـفـ ـن ــان والـ ـمـ ـعـ ـم ــاري
فـيـكـتــور ه ــارت ـم ــان ،حـيــث يصف
فيها لوحاته الفنية بالموسيقى
واألل ـحــان ،وتعتبر أكثر صيغها
انتشارا تلك التي تولى توزيعها
األوركسترالي الموسيقار الفرنسي
موريس رافيل.
بـ ــدأت ص ــداق ــة مــوســورغـسـكــي
وهــارت ـمــان فــي ع ــام  ،1868حيث
كــان كالهما يكرس جــل اهتمامه
ل ـق ـض ـيــة ج ــوه ــر الـ ـف ــن ال ــروس ــي.
وق ــد تــأثــر مــوســورغـسـكــي كثيرا
بــوفــاة هــارتـمــان المفاجئة فــي 4
أغـسـطــس  ،1873عــن عـمــر يناهز
 39ع ــام ــا ،وأص ــاب ــت الـمــوسـيـقــار
الموهوب حالة من الحزن الشديد.
بعد وفاة هارتمان بفترة قصيرة
ك ـ ّـرم بــإقــامــة مـعــرض ألعـمــالــه في
األكاديمية اإلمبراطورية للفنون
في سانت بطرسبرغ ضم أكثر من
 400لوحة ،ساهم موسورغسكي
ف ـي ـهــا ب ـلــوح ـت ـيــن ك ـ ــان ه ــارت ـم ــان
ق ــد أهـ ـ ــداه إي ــاه ـم ــا .وت ــأث ــرا بـهــذا
المعرض وتكريما لصديقه تسلم
موسورغسكي متتالية البيانو
"ص ــور فــي م ـعــرض" ال ــذي انتهى
م ــن تــألـيـفـهــا ف ــي ث ــاث ــة أســاب ـيــع
فقطّ ،
وقدمها في  10أجزاء يصف
كل جزء منها موسيقيا لوحة من
أعمال هارتمان.

خبريات

مــن الـمـغــرب ،ال ــذي انطلق منذ نحو  3أع ــوام،
وظهر مدى الترابط بين أفراد الفريق في الرقص،
المعبر عن رسالة إنسانية ،وقال حلمي إن لدى
الفريق طاقة وحيوية الفتين.
وعندما حان الوقت إلعــان النتيجة كشف
قصي وري ــا عــن األس ـمــاء الـثــاثــة الـتــي حــازت
أعلى نسبة تصويت ،وهي  ،Lapa LoyacوDuo
 Acrobatو ،Human’sولم يتأخرا حتى أعلنا أن
حائز أعلى نسبة تصويت من بين الثالثة هو
فريق .Human’s
وانقسم الرأي بين أحمد وعلي حول الفريق
الثاني الذي يستحق التأهل للنهائيات ،إذ اعتبر
علي أن فريق  Lapa Loyacقدم شيئا حساسا
ومعاصرا ،ومنح حلمي صوته للفريق اآلخر،
وأيــدتــه ن ـجــوى ،وحـسـمــت النتيجة باختيار
.Duo Acrobat

إعالن «آلخر نفس»
يحقق مشاهدات عالية

حقق اإلعالن الدعائي
الرسمي ملسلسل "آلخر
نفس" نسبة مشاهدة عالية،
فور طرحه عبر مختلف
مواقع التواصل االجتماعي.
واملسلسل بطولة النجمة
ياسمني عبدالعزيز ،ومقرر
عرضه في رمضان املقبل،
وظهرت ياسمني خالل
اإلعالن بشخصية "مهندسة
ديكور" تدعى "اميرة" ،فقدت
زوجها في أحداث مثيرة
ولديها طفالن ،لتنقلب
حياتها رأسا على عقب،
وتجد نفسها تغوص في
أحداث غريبة ومثيرة.
واملسلسل من تأليف أمني
جمال وعبدالله حسن
وطارق الكاشف ،وإخراج
حسام علي وإنتاج شركة
"سينرجي" ،وبطولة
ياسمني عبدالعزيز ،فتحي
عبدالوهاب ،أحمد صالح
حسني ،أحمد العوضي،
إيهاب فهمي ،محمد عز ،ثراء
جبيل ،أحمد كمال ،حازم
إيهاب ،مراد مكرم ،هند
عبدالحليم ،هبة عبدالغني،
عواطف حلمي ،مصطفى
حشيش.

« »Boy with Luvتقترب
من  100مليون مشاهدة

طرحت املغنية األميركية
هالزي ،بالتعاون مع
الفريق الكوري العاملي
" "BTSأغنية "BOY WITH
 ،"LUVالتي تقترب من 100
مليون مشاهدة في أقل من
 48ساعة من طرحها ،عبر
القناة الرسمية لـ""IBIGHIT
الشركة املنتجة للكليب
على "يوتيوب".
وظهرت هالزي في الكليب
وهي جالسة بإحدى
الكبائن الخاصة بحجز
تذاكر السينما ،لتقرر
مغادرة املكان ،وفي طريقها
صادفت فريق "،"BTS
وانتهى الكليب بظهور
الفريق برفقة هالزي ،ومن
ورائهما كلمة "،"LOVE
وتم تصوير الكليب
بالكامل بعدد من املناطق
في كوريا ،منها حي
هاراجوكو.
يذكر أن فريق " "BTSحقق
العديد من النجاحات
مؤخرا ،آخرها بأغنية
" ،"IDOLالتي طرحها في
أغسطس املاضي ،وحققت
نسب مشاهدة تخطت
حاجز  420مليونا.
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السعودية واإلمارات والبحرين ترحب بـ «االنتقالي» السوداني

العسكري
المجلس
ودعم
تفهم
إلى
الدولي
المجتمع
تدعو
والخرطوم
الرياض...
من
مساعدات
حزمة
•
ً
ً
• المعارضة تطالب البرهان بهيكلة المخابرات وإلغاء «تقييد الحريات» • «حمديتي» يلتقي مسؤوال أميركيا
حظي المجلس العسكري
االنتقالي الجديد في السودان
بتأييد خليجي ،في حين
أصدرت الخارجية السودانية
بيانها األول ،منذ االنقالب
الذي أطاح الرئيس عمر
حسن البشير في  11الجاري،
وأعربت فيه عن أملها أن يقدم
المجتمع الدولي دعمه لجهود
المجلس.

ف ــي أول تــرح ـيــب ع ــرب ــي على
تـ ـط ـ ّـورات ال ــوض ــع ف ــي الـ ـس ــودان،
ب ـعــد أي ـ ــام ع ـلــى إط ــاح ــة الــرئـيــس
السابق عمر البشير ،ال ــذي حكم
ً
بالده  30عاما ،أعلنت السعودية
واالمـ ــارات والبحرين «تأييدها»
ّ
لإلجراءات التي اتخذها المجلس
ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـتـ ـق ــال ــي ب ــرئ ــاس ــة
الفريق أول عبدالفتاح البرهان،
وق ــررت السعودية تقديم «حزمة
المساعدات اإلنسانية تشمل
من
ّ
ال ـم ـش ـتــقــات ال ـب ـتــرول ـيــة وال ـق ـمــح
واألدوية».

اإلمارات
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
األنباء اإلماراتية الرسمية (وام)،
ع ـ ــن ب ـ ـيـ ــان لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
والتعاون الدولي اإلماراتية «دعم
اإلم ـ ـ ــارات وتــأي ـيــدهــا لـلـخـطــوات
التي أعلنها المجلس العسكري
االنتقالي ،للمحافظة على األرواح
والممتلكات والوقوف إلى جانب
الـشـعــب ال ـس ــودان ــي» ،مـعــربــة عن
أمـلـهــا «ف ــي أن يحقق ذل ــك األمــن
واالستقرار للسودان الشقيق».

مؤتمر «نداء ًتونس»
يفرز انقساما ورئيسين

سودانيون معتصمون قرب ّ
مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس
وأع ــرب ــت ع ــن «تـمـنـيــاتـهــا من
جميع القوى السياسية والشعبية
والمهنية والمؤسسة العسكرية
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
المؤسسات الشرعية واالنتقال
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــة وض ـ ـمـ ــان
مستقبل أفضل ألبـنــاء الـســودان
الشقيق والمحافظة على الوحدة
الوطنية».

البحرين
وف ـ ــي ال ـم ـن ــام ــة ،أك ـ ــد ال ـعــاهــل
البحريني الملك حمد بن عيس،
أم ــس ،تـضــامــن ب ــاده ووقــوفـهــا
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وأع ـ ــرب
ع ــن ت ـقــديــره «ل ـل ـج ـهــود الـكـبـيــرة

جوبا« :السالم» لن يتأثر
أكدت دولة جنوب السودان ،أن اإلطاحة بالرئيس
السوداني عمر البشير الضامن الرئيسي التفاقية
السالم الموقعة بين الفرقاء في جوبا« ،لن تؤثر
على االتفاقية».
وقال رزق دومنيك ،المدير التنفيذي المكلف لدى
مكتب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديث،

أمس ،إن «االتفاق سيصمد ألنه ملك لشعب جنوب
ال ـ ـسـ ــودان ،ول ــن ي ـتــأثــر بــال ـت ـحــوالت ال ـج ــاري ــة في
السودان».
وأضاف« :ال تراودنا أي مخاوف مما يحدث في
الـســودان مــن احتجاجات شعبية وعــزل الرئيس
البشير».

والمساعي الحثيثة التي يقوم بها
الفريق أول عبدالفتاح البرهان
م ــن أجـ ــل ت ـعــزيــز األم ـ ــن وال ـس ـلــم
واالزدهار للشعب السوداني».

واشنطن
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أطـ ـل ــع نــائــب
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
االن ـت ـق ــال ــي ال ـف ــري ــق أول محمد
حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»،
فـ ــي ال ـق ـص ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ال ـقــائــم
بــأعـمــال الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
الخرطوم ستيفن كوتسيس عن
الــوضــع األم ـنــي ،وف ــق مــا أف ــادت
وكالة األنباء السودانية الرسمية
(سونا).
وذكـ ـ ـ ـ ــرت «سـ ـ ــونـ ـ ــا» أن دق ـل ــو
قـ ــدم إي ـ ـجـ ــازا ل ـل ـقــائــم ب ــاألع ـم ــال
عــن الــوضــع الـحــالــي فــي الـبــاد،
وع ــن أس ـب ــاب تشكيل المجلس
الـعـسـكــري ،وأبـلـغــه ب ــاإلج ــراءات
التي اتخذها المجلس للمحافظة
على األمن واالستقرار في البالد.

الخارجية السودانية
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ،أم ـ ــس،
ً
الخارجية السودانية بيانا هو
األول لها منذ االنقالب ،دعت فيه

(أ ف ب)

«المجتمع الــدولــي لتفهم ودعــم
الـجـهــود الـصــادقــة مــن المجلس
ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي وال ـق ــوى
السياسية والمدنية السودانية،
لتحقيق رغبات الشعب السوداني
ف ــي ت ـح ــول دي ـم ـق ــراط ــي مكتمل
وبناء دولة المؤسسات وتحقيق
الـتـنـمـيــة ال ـم ـتــوازنــة وال ـع ــادل ــة»،
معربة عــن شكرها «لـكــل أشقاء
وأصدقاء السودان الذين عبروا
ع ــن م ــواق ــف ال ـت ـضــامــن وال ــدع ــم
واالهتمام ببالدنا ،وهي تخطو
أول ــى خطواتها النـتـقــال سلمي
للسلطة وتحول ديمقراطي».
وأك ـ ـ ــد بـ ـي ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة «أن
الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـت ــي أقـ ــدمـ ــت عـلـيـهــا
القوات المسلحة فجر  11أبريل،
جاءت كانحياز لثورة الشعب من
أجــل الحرية والـعــدالــة والـســام،
إلنهاء حالة االنسداد السياسي
واألزمة األمنية واالجتماعية التي
كانت تهدد بانحدار البالد إلى
وهدة االقتتال وعدم االستقرار».
َ
وأضاف« :أكد رئيس المجلس
ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي االلـ ـت ــزام
الكامل بإرساء دعائم حكم مدني
قويم وتسليم السلطة لحكومة
مــدنـيــة مشكلة مــن قـبــل الشعب
ّ ً
مجددا
في فترة أقصاها عامان»،
«التزام السودان بكل المعاهدات

والمواثيق واالتفاقات المحلية
واإلقليمية والدولية».

المعارضة
ال ــى ذل ــك ،وبـعــد اجـتـمــاع عقده
رئيس المجلس العسكري االنتقالي
الـجــديــد لـيــل الـسـبــت  -األحـ ــد ،مع
 10أع ـض ــاء يـمـثـلــون المحتجين
مــن الـقــوى السياسية المعارضة،
أعلن تحالف «قــوى إعــان الحرية
والتغيير» الذي يقود االحتجاجات
أنـ ــه ق ـ ـ ّـدم م ـطــالــب ت ـش ـمــل تشكيل
حكومة مدنية.
وفي بيان ،قالت «قوى التغيير
والديمقراطية» ،التي تضم «تجمع
المهنيين» وأحزاب سياسية ،إنها
ط ــرح ــت  10ن ـق ــاط خـ ــال لـقــائـهــا
المجلس العسكري هي:
 .1تنفيذ كامل البنود ال ــواردة
في إعــان الحرية والتغيير ،وفي
ً
مقدمتها تسليم السلطة فورا إلى
حـكــومــة انتقالية مــدنـيــة متوافق
عليها عبر قوى الحرية والتغيير
لتدير البالد مدة أربع سنوات تحت
حماية قوات الشعب المسلحة.
 .٢مشاركة قوى الكفاح المسلح
ً
في ترتيبات االنتقال كاملة تفاديا
ل ـت ـك ــرار تـ ـج ــارب الـ ـب ــاد الـســابـقــة
ومعالجة قضايا التهميش بصورة

جذرية ،ومعالجة مظالم الماضي
وان ـت ـهــاكــاتــه ع ـبــر آل ـي ــات ال ـعــدالــة
االنتقالية.
 .٣حل المؤتمر الوطني وأيلولة
ممتلكاته للدولة.
.٤حــل جهاز األمــن وحل الدفاع
الـشـعـبــي والـمـيـلـيـشـيــات الـتــابـعــة
للمؤتمر الوطني.
 .٥توضيح أسـمــاء المعتقلين
من رموز النظام وأماكن اعتقالهم.
 .٦القضاء على سيطرة المؤتمر
الوطني على األجهزة األمنية.
 .٧ضرورة إعادة هيكلة وإصالح
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــدل ـي ــة ،وإصـ ــاح
الخدمة المدنية وضمان قوميتها
وحياديتها.
 .٨ضــرورة إصالح المؤسسات
االقتصادية للدولة وتحريرها من
سيطرة الدولة العميقة.
 .٩إلغاء كافة القوانين المقيدة
ل ـل ـحــريــات ،وإزال ـ ـ ــة ك ــاف ــة ال ـلــوائــح
واألطر القانونية التي تكرس لقهر
النساء ،مع التمهيد لعملية إصالح
قانوني شاملة.
 .١٠ضــرورة إطــاق ســراح كافة
األسرى والمعتقلين والمحكومين
ً
ً
سياسيا ،شامال ذلك جميع ضباط
وضـ ـب ــاط ص ــف وال ـج ـن ــود الــذيــن
دافعوا عن الثورة.
(عواصم  -وكاالت)

السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر
لمواجهة الميليشيات في ليبيا

تعديالت الدستور بها مادة تسمح للرئيس بالبقاء حتى 2030
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

اس ـت ـق ـب ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـص ــري
عبدالفتاح السيسي ،أم ــس ،قائد
الجيش الوطني الليبي ،المشير
خـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،الـ ــذي يـسـعــى إلــى
تطوير هجوم قواته على العاصمة
طــراب ـلــس وتــأم ـيــن دع ــم سـيــاســي
وعـسـكــري يضمن حسم المعركة
بسرعة مــع الميليشيات التابعة
لحكومة الوفاق المتمركزة داخل
المدينة.
وص ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرئ ــاس ــي
ال ـم ـصــري ،الـسـفـيــر ب ـســام راض ــي،
بــأن المباحثات ناقشت تطورات
الــوضــع فــي ليبيا ،وح ــرص مصر
على وحدة واستقرار وأمن الدولة
الجارة .وقال إن الرئيس أكد خالل
اللقاء دعــم مصر لجهود مكافحة
اإلرهاب والجماعات والميليشيات
المتطرفة لتحقيق األمن واالستقرار
للمواطن الليبي في جميع األراضي
الليبية ،وبما يسمح بإرساء قواعد
ال ــدول ــة ال ـمــدن ـيــة ال ـم ـس ـت ـقــرة ذات
الـسـيــادة ،والـبــدء فــي إعـمــار ليبيا
والنهوض بها.
لكن مصادر ليبية في القاهرة
قالت لـ «الجريدة» إن المشير حفتر
عقد لـقــاءات أخــرى مــع مسؤولين
م ـص ــري ـي ــن ع ـ ــرض ف ـي ـهــا وال ــوف ــد
ال ـم ــراف ــق األوضـ ـ ـ ــاع ع ـلــى األرض

وطـبـيـعــة م ـســرح الـعـمـلـيــات على
مشارف طرابلس.
وكشفت هذه المصادر أنه أكد
أن ــه متفائل بـقــدرتــه عـلــى تحقيق
نصر سريع فور تسلمه من إحدى
ال ــدول العربية قــذائــف «كــورنـيــت»
الـمـضــادة ل ـلــدروع ،وفــق اتـفــاق تم
التوصل إليه.
وطـ ــال ـ ـبـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق جـمـيــع
األطـ ــراف الليبية بضبط النفس،
مؤكدة تأييدها الحلول السلمية،
إال أن ـ ــه م ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن حـفـتــر
والبرلمان الموجودين في الشرق
تربطهما عالقة وثيقة بالقاهرة.
ك ـ ـم ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي،
ً
أي ـضــا ،صـبــاح أمــس وزي ــر الــدفــاع
البرتغالي ،وقال راضي ،إن الوزير
أكــد أن مصر نجحت في أن تكون
واحة األمن واالستقرار في محيط
إقليمي شديد االضـطــراب .وأشــار
إلى أن التجربة المصرية الناجحة
خالل السنوات الخمس الماضية،
تعتبر بمنزلة درس ملهم لجميع
دول المنطقة.
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،ان ـت ـه ــت ال ـل ـج ـنــة
َّ
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـف ــرع ـي ــة ال ـم ـشــك ـلــة
ب ــرئ ــاس ــة رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس عـلــي
عبدالعال ،وعضوية هيئة مكتب
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة م ــن الـتـقــريــر
النهائي لصياغة مواد التعديالت

وفد إسرائيلي يلغي
زيارة للبحرين

ألغى وفد إسرائيلي يضم
رجال أعمال ومسؤولين
حكوميين زيارة كانت مقررة
للبحرين بسبب مخاوف
أمنية .ويأتي اإللغاء بعد
أن كان مجلس النواب
البحريني أكد مطلع أبريل
الجاري رفضه مشاركة
الوفد اإلسرائيلي ،واندالع
بعض االحتجاجات في
شوارع العاصمة المنامة
ضد الزيارة.
الوفد اإلسرائيلي كان يعتزم
حضور مؤتمر تنظمه
الشبكة العالمية لريادة
األعمال ،وتستضيفه المنامة
ً
اعتبارا من اليوم.

السعودية
وأفـ ـ ـ ــاد بـ ـي ــان رسـ ـم ــي أوردت ـ ــه
وكالة األنباء السعودية الرسمية
ّ
(واس) ،أمــس األول ،أن «المملكة
ّ
تــؤكــد تأييدها لما ارت ــآه الشعب
السوداني الشقيق حيال مستقبله،
ّ
وم ــا ات ـخ ــذه الـمـجـلــس العسكري
االن ـت ـق ــال ــي م ــن إج ـ ـ ـ ــراءات تـصــبّ
فــي مصلحة الـشـعــب ال ـســودانــي
الشقيق».
ّ
ً
وأض ــاف البيان أن ــه «إسهاما
من المملكة في رفع المعاناة عن
كاهل الشعب السوداني الشقيق،
ف ـق ــد ص ـ ـ ــدرت ت ــوج ـي ـه ــات خـ ــادم
الحرمين الشريفين بتقديم حزمة
من المساعدات اإلنسانية تشمل
ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـب ـتــرول ـيــة وال ـق ـمــح
واألدوية».
ولــم يوضح البيان حجم هذه
المساعدات أو قيمتها ،وال متى
سيتم إرسالها إلى السودان.

سلة أخبار

ً
الدستورية ،تمهيدا لعرضها على
الجلسة الـعــامــة لمجلس الـنــواب،
تمهيدا إلحــالـتــه للجلسة العامة
ل ـم ـنــاق ـش ـتــه والـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـل ـيــه،
ً
بالجلسة العامة غدا الثالثاء .وأكد
رئيس مجلس النواب أن البرلمان
ً
سيعقد غدا الثالثاء ثالث جلسات
ً
مـ ــن ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا تـنـتـهــي
بالتصويت نــداء بــاالســم على كل
نائب.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ت ـمــت
مناقشتها على مدار  60يوما ،وتم
االستماع خاللها لكل اآلراء ،مؤكدا
أنه سيتيح للنواب الحديث أيضا،
ثم يقوم بعدها الشعب بالتصويت
ب ــال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن رأي ـ ـ ـ ــه م ـ ــن خ ــال
المشاركة في االستفتاء ،وأضاف
أن الـمـشــاركــة فــي االسـتـفـتــاء حق
للشعب ،ســواء كــان موافقا عليها
أو معارضا.
وعلمت «ال ـجــريــدة» ،ان ــه سيتم
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـ ــادة انـتـقــالـيــة
ضـمــن تـعــديــل ال ـم ــادة  140تنص
على الـتــالــي« :تنتهي مــدة رئيس
الجمهورية الحالي بانقضاء ست
سنوات من تاريخ إعــان انتخابه
ً
رئيسا للجمهورية ،ويجوز إعادة
انتخابه مرة تالية» .مما يعني أن
الرئيس السيسي يمكن أن يبقى
في منصبه في حال أعيد انتخابه
إلى عام .2030

في سياق منفصل ،أعلن تنظيم
داعــش اإلرهــابــي ،مسؤوليته عن
اسـتـهــداف كمين «عـيــون موسى»
في محافظة جنوب سيناء ،الذي
وقــع في ساعة مبكرة من صباح
الجمعة الـمــاضـيــة .وقــالــت وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة إن ـ ــه اس ـت ـه ــدف كـمـيــن
عيون موسى ،وهو نقطة تفتيش
لـلـشــرطــة ،مـضـيـفــة أن اثـنـيــن من
بين خمسة نـفــذوا الهجوم قتال،
بينما الذ الثالثة الباقون بالفرار.
وتــابـعــت أن الـشــرطــة عـثــرت على
حـ ــزام نــاســف م ــع أح ــد القتيلين
تمكنت من إبطال مفعوله .وذكرت
مصادر أمنية أن ثالثة من أفــراد
قوة نقطة التفتيش أصيبوا ،لكن
حالتهم مستقرة.
ً
اقتصاديا ،أعلن وزير البترول
طارق المال اقتراب موعد البدء في
إنشاء أول خط أنابيب لنقل الغاز
من الحقول القبرصية إلى مصر،
خاصة حقل «أفروديت» ،وذلك بعد
موافقة الجهات التشريعية على
االتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأوضح أن قبرص تستكمل تعديل
االتفاقيات مع الشركات المكتشفة
للغاز ،وذلك لبدء تنفيذ المشروع
ال ــذي يـحـظــى بــدعــم تـمــويـلــي من
م ــؤسـ ـس ــات دول ـ ـيـ ــة ك ـ ـبـ ــرى ،مـثــل
البنكين الدولي واألوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية.

أفضى المؤتمر االنتخابي
لحركة «نداء تونس» إلى
انتخاب رئيسين للجنة
المركزية وانقسام جديد
للحزب .وفاز حافظ نجل
الرئيس الباجي قايد
السبسي ،برئاسة اللجنة
المركزية في مؤتمر عقد
ليل السبت ـ األحد بمدينة
المنستير ،في حين فاز
سفيان طوبال رئيس كتلة
الحزب في البرلمان بذات
المنصب في مؤتمر مدينة
الحمامات .وبعد انتخاب
ً
 217عضوا للجنة المركزية
ً
عرف الحزب انقساما
ً
جديدا بعد رفض نتائج
انتخاب أعضاء المكتب
السياسي ،مما أدى إلى عقد
مؤتمرين جديدين بشكل
متواز للحزب ،ويتهم كل من
ٍ
المؤتمرين اآلخر بافتقاد
الشرعية.

قمة أردنية يونانية
قبرصية في عمان

استضاف األردن ،أمس،
قمة ثالثية أردنية قبرصية
يونانية ،تجمع العاهل
األردني عبدالله الثاني،
والرئيس القبرصي نيكوس
أناستاسيادس ،ورئيس
الوزراء اليوناني ألكسيس
تسيبراس .وركزت القمة
على آليات توسيع التعاون
االقتصادي بين األردن
وقبرص واليونان ومتابعة
سير تنفيذ ما تبنته القمة
األولى التي استضافتها
قبرص في يناير ،2018
وبحث المستجدات
اإلقليمية.
وتأتي القمة على هامش
منتدى التعاون االقتصادي
ً
الذي تستضيفه عمان حاليا
بمشاركة عدة دول.

اليمن :البرلمان
يناقش الميزانية
ً
السيسي مستقبال حفتر في القاهرة أمس

(أ ف ب)

ً
 121قتيال بمعركة طرابلس
أعلنت منظمة الصحة العالمية ،ليل السبت ـ
األحد ،أن  121شخصا على األقل قتلوا وجرح 561
منذ بــدء هجوم قــوات المشير خليفة حفتر على
العاصمة الليبية في الرابع من أبريل الجاري.
وتحدث مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
بينهم
اإلنسانية عن نزوج  13ألفا و 500شخص ّ
 900تم استقبالهم في مراكز إيــواء ،بينما حذرت
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ،أمس ،أطراف
النزاع من قصف المدارس والمستشفيات وسيارات
االس ـع ــاف والـمـنــاطــق اآله ـلــة بــالـمــدنـيـيــن ،وقــالــت
إنها «تقوم بمتابعة وتوثيق كل األعمال الحربية
المخالفة لذلك القانون تمهيدا إلحاطة مجلس األمن

الدولي والمحكمة الجنائية الدولية» .وأعلنت أمس
وسائل إعــام موالية لحكومة الوفاق عن إسقاط
طائرة لقوات حفتر ،وذلــك غــداة إعــان قــال عقيلة
صالح رئيس برلمان شــرق ليبيا ،أمــس األول ،إن
قوات «الجيش الوطني» ستواصل حملتها للسيطرة
على طرابلس رغم دعوات دولية لوقف الهجوم.
وأكـ ــد ال ـنــاطــق بــاســم ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة لـلـقــوات
المسلحة الليبية ،الـلــواء أحمد المسماري ،أمس
األول ،أن « 95في المئة من الحقول والموانئ النفطية
تحت سيطرة الجيش الوطني» ،موجها انتقادات
إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
المهندس مصطفى صنع الله.

بدأ مجلس النواب اليمني
المعترف به من حكومة
الرئيس عبدربه منصور
هادي ،أمس ،جلسته الثانية،
بمدينة سيئون ثاني أكبر
مدن محافظة حضرموت
شرقي البالد ،لمناقشة
موازنة الحكومة لعام .2019
في غضون ذلك ،استنكرت
جماعة «أنصار الله» الحوثية
انعقاد «البرلمان» في
سيئون ،معتبرة أنه «اجتماع
غير شرعي».

ةديرجلا

•
العدد  / 4092االثنين  15أبريل 2019م  10 /شعبان 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

٢٣

ِّ
طهران تسرع استئجار ميناء الالذقية وربطه بسكة حديد

ً
فصائل عراقية بينها «بدر» تنتقد تصنيف الحرس إرهابيا ...وظريف يلوم تأخر أوروبا بـ «آلية التجارة»
طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
سرعت إيران خطواتها من
أجل إبرام اتفاق الستئجار
ميناء الالذقية السوري المطل
على البحر المتوسط ضمن
خطتها الرامية لمد طريق
بري وخط سكك حديدية
يربطانها بالبلد العربي عبر
العراق ،في حين انتقد وزير
الخارجية محمد جواد ظريف
تأخر أوروبا ،غير المبرر ،في
االلتزام بتعهداتها لاللتفاف
على العقوبات األميركية.

ارتفاع ضحايا
الفيضانات إلى
ً
 76قتيال وخسائر
بنحو ملياري يورو

أك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــع ف ــي
رئــاســة الـجـمـهــوريــة اإليــرانـيــة
لـ "الجريدة" ،أن الرئيس حسن
روحاني أمر وزارتي االقتصاد
والنقل بتسريع إبــرام اتفاقية
اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار مـ ـيـ ـن ــاء ال ــاذقـ ـي ــة
الـ ـس ــوري ع ـلــى الـ ـف ــور ب ـعــد أن
وضـ ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
"ال ـحــرس ال ـثــوري" على الئحة
المنظمات اإلرهابية بالتزامن
مــع الـكـشــف عــن سـعــي طـهــران
لـلـنـفــاذ إل ــى الـبـحــر الـمـتــوســط
عبر ربط أراضيها بالميناء من
خــال طــريــق بــري وخــط سكك
حديدية يمران عبر العراق.
وأف ـ ــاد ال ـم ـصــدر ب ــأن إدراج
"الحرس" على الئحة المنظمات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة دفـ ـ ــع ط ـ ـهـ ــران إل ــى
العمل على تسريع خطواتها
إلبـ ـ ـ ــرام االتـ ـ ـف ـ ــاق ،ب ـع ــدم ــا ك ــان
مــن الـمـقــرر توقيعه خــال قمة
مرتقبة تجمع روحاني بنظيره
السوري بشار األسد.
وقررت طهران تغيير الشركة
ا ل ـتــي ستتسلم إدارة ا لـمـيـنــاء
بعد أن كان من المقرر تسلمه
م ـ ــن شـ ــركـ ــة خـ ــاصـ ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـ
"ال ـحــرس" ،لكي تفوت احتمال
تصادم واشنطن مع المؤسسة
العسكرية اإليرانية.
وأكــد مصدر آخــر فــي وزارة
الـنـقــل وال ـمــواصــات اإليــرانـيــة
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن االت ـ ـفـ ــاق تــم
ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ب ـ ـ ــاألح ـ ـ ــرف األولـ ـ ـ ــى
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى أن
يـ ـس ــري ال ـع ـم ــل بـ ــه مـ ــع ب ــداي ــة
أ ك ـت ــو ب ــر ا ل ـم ـق ـبــل ،وأن تتسلم
مؤسسة إيرانية تابعة لوزارتي
االقتصاد والنقل والمواصالت
تشغيل المرفأ البحري.
ول ـ ـ ــم يـ ــذكـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر م ــدة
"ات ـف ــاق ال ــاذق ـي ــة" ،لـكــن حسب
وث ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة س ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ،اط ـ ـل ـ ـعـ ــت
"ال ـجــريــدة" عـلــى ص ــورة منها،
كـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن يـكــون
ً
مدة االستثمار  25عاما قابلة
للتمديد بموافقة الطرفين.
وك ــان ــت "الـ ـج ــري ــدة" كشفت
ف ــي ع ــدده ــا الـ ـص ــادر الـجـمـعــة
ال ـمــاضــي ،أن ط ـهــران تـفــاوض
دمشق الستئجار الميناء على
اعتبار أنه ال يمكن إتمام اتفاق
ال ــرب ــط ال ـب ــري دون الـحـصــول
على موافقة بمنحها حق إدارة
المرفأ البحري.
وفي السياق ،أكد مصدر في
وزارة النقل السورية ،أن العمل
مستمر لربط السكك الحديدية
في سورية والعراق وضم إيران
إل ـي ــه وصـ ــوال إل ــى ال ـص ـيــن في
م ـش ــروع ق ــدي ــم واس ـتــرات ـي ـجــي
توقف خالل األزمة السورية.
وأضاف المصدر أن ممثلين

سلة أخبار
مادورو يأمر بزيادة
الميليشيات إلى مليون

أمر الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو بزيادة
عدد الميليشيات المدنية
بنحو مليون فرد .وأعلن
أنه يستهدف زيادة عدد
أفراد الميليشيات إلى
 3ماليين بحلول نهاية
العام ،مما قال إنه أكثر
من مليونين حاليا.
وقال مادورو ،وهو
اشتراكي ،لآلالف من أفراد
الميليشيات الذين تجمعوا
في العاصمة كراكاس
مرتدين الزي العسكري
"استعدوا وبنادقكم على
أكتافكم للدفاع عن أرض
األجداد ،وحفر األخاديد
لزراعة الحبوب إلنتاج
الطعام من أجل المجتمع
والشعب".
في أزمة اقتصادية خانقة.

اإلندونيسيون يختارون
رئيسهم
طالب وأساتذة إحدى الحوز في طهران بلباس الحرس الثوري أمس (إرنا)
ع ــن س ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق وإي ـ ــران
ب ـ ـصـ ــدد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـت ـح ــدي ــد
الخطوات التنفيذية لمشروع
رب ــط ال ـم ــوان ــئ ال ـس ــوري ــة على
البحر األبيض المتوسط ،مع
إيران عبر العراق.
ون ـق ـل ــت "ص ـح ـي ـفــة ال ــوط ــن"
السورية الرسمية عن المصدر
قــولــه" :إن هـنــاك تـفــاهـمــات مع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـص ـي ـن ــي ل ـي ـش ــارك
ً
فــي ال ـم ـشــروع ،ليصبح رديـفــا
لطريق الحرير ،وتستفيد منه
دمشق وبغداد وطهران وبكين
وإسالم آباد".
وفي وقت سابق ،أكدت وزارة
النقل العراقية وجود مباحثات
ل ــرب ــط ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة بين
إيران والعراق وسورية ،وذكرت
أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم
التبادل التجاري والسلعي بين
الدول الثالث ،وحفز االستيراد
والتصدير مع الدول األخرى.

فخر وتضامن
إل ــى ذلـ ــك ،وف ــي وق ــت ن ــددت
طهران بشدة بخطوة واشنطن
وردت بـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـمــركــزيــة األمـيــركـيــة إرهــابـيــة،
صـ ـ ـ ــرح ن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ـعـ ــام

لـ ـ ـ "الـ ـ ـح ـ ــرس" ال ـع ـم ـي ــد حـسـيــن
ســامــي خ ــال تــدشـيــن مشفى
جديد في خوزستان أمس األول
بالقول" :إننا نفخر بأن ينعتنا
شخص مثل الرئيس األميركي
دونالد ترامب باإلرهاب".
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،أع ـل ـن ــت
مجموعة من الفصائل العراقية
ب ـي ـن ـه ــا م ـن ـظ ـم ــة "بـ ـ ـ ـ ــدر" ،أن ـه ــا
ت ــرف ــض ب ـش ــدة قـ ــرار ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـص ـن ـيــف "ال ـح ــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري" اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
إرهابية.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات،
ال ـت ــي ت ـح ـظــى ب ــدع ــم وت ــدري ــب
م ــن طـ ـه ــران ،ب ـيــانــا أك ـ ــدت فيه
تـ ـض ــامـ ـنـ ـه ــا م ـ ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة م ــن م ـن ــزل الـقـنـصــل
الـ ـ ـع ـ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
النجف.
وعبر متحدث باسم "بــدر"،
الـتــي يـقــودهــا ه ــادي العامري
زعيم تحالف الفتح ثاني أكبر
كتلة بالبرلمان ،عن دهشته من
الـقــرار واصـفــا واشنطن بأنها
"الراعي األول لإلرهاب".
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،انـطـلـقــت
أم ـ ــس أع ـ ـمـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع لـجـنــة
الصداقة العسكرية العمانية-
اإلي ــرانـ ـي ــة ،وذلـ ــك بــاسـتـضــافــة

هـيـئــة األرك ـ ــان الـعــامــة لـلـقــوات
المسلحة العمانية في مسقط.

انتقاد واتهام
مــن جــانــب آخ ــر ،انتقد وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مـحـمــد
جواد ظريف ،أمس ،األوروبيين
ً
واعتبر أنهم "مـتــأخــرون كثيرا
في تنفيذ التعهدات" المتعلقة
ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
وااللـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األحادية التي فرضتها واشنطن
على طهران.
وقال ظريف" :تم إطالق اآللية
الـمـتـنــاظــرة م ــع اآلل ـي ــة الـمــالـيــة
األوروبية المعروفة بإنستكس.
واآلن ال عذر لألوروبيين لعدم
البدء بتنفيذ التزاماتهم".
وأضاف" :ال أعلم أي فترة من
الوقت يحتاج إليها األوروبيون.
وال ينبغي أن يتصوروا أن إيران
ستبقى بانتظارهم".
وكانت إيران أعلنت في مارس
ال ـمــاضــي إط ــاق اآلل ـيــة الـمــالـيــة
اإليــران ـيــة لـلـتـجــارة مــع أوروبـ ــا،
وال ـتــي مــن الـمـفـتــرض أن تسهل
الـ ـتـ ـج ــارة ب ـي ــن إي ـ ـ ــران وأوروب ـ ـ ــا
بالتعاون مع نظيرتها األوروبية،
دون معامالت مالية مباشرة.

األسد :مصير المنطقة ال يقرره سوى شعوبها
• دمشق :أزمة الوقود تحل في  10أيام • موسكو «تسخن» إدلب بـ  14غارة

وعـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف الـ ـ ـح ـ ــرس
الـثــوري إرهــابـيــا مــن واشنطن،
قــال ظــريــف" :سنبعث برسائل
إل ــى وزراء خــارجـيــة كــل ال ــدول
إلب ــاغـ ـه ــم أن ـ ــه م ــن الـ ـض ــروري
عليهم الـتـعـبـيــر عــن مــواقـفـهــم،
ولتحذيرهم من أن هذا اإلجراء
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــر وغـ ـي ــر
المسبوق سيكون له تبعات".
وقـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ــريـ ـ ــف ،إنـ ـ ـ ــه أرسـ ـ ــل
خـطــابــات أيـضــا إل ــى أنطونيو
غوتيريش األمـيــن الـعــام لألمم
المتحدة ومجلس األمن الدولي
لالحتجاج على "هــذه الخطوة
األميركية غير المشروعة".
وق ــال وزي ــر الـنـفــط اإليــرانــي
بـيـجــن زنـغـنــه أم ــس ،إن مـيــزان
العرض والطلب في سوق النفط
العالمي هش بسبب الضغوط
األميركية على إيران وفنزويال،
وال ـت ــوت ــرات ف ــي لـيـبـيــا ،مـحــذرا
مـ ــن ت ـب ـع ــات زيـ ـ ـ ــادة ال ـض ـغ ــوط
على إيران.
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق ق ـ ـ ــري ـ ـ ــب ،اتـ ـه ــم
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـبــاس
ع ــراقـ ـج ــي س ـف ـي ــر ف ــرنـ ـس ــا فــي
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن بـ ـنـ ـق ــض االتـ ـ ـف ـ ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ،ودعـ ـ ــا بـ ــاريـ ــس إل ــى
توضيح موقفها من تصريحات

أدلى بها حول تخصيب طهران
لليورانيوم.
و قــال السفير الفرنسي عبر
"تويتر" ،إنه ال يوجد أي سبب
يـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى ت ـخ ـص ـي ــب إي ـ ـ ــران
لـلـيــورانـيــوم بـعــد انـتـهــاء فترة
سريان االتفاق النووي المبرم
ب ـيــن طـ ـه ــران والـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى
عام .2015

خسائر واستدعاء
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـب ـبــت
الفيضانات التي تجتاح إيران
ً
م ـن ــذ ش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا فـ ــي مـقـتــل
ً
 76شـخـصــا وف ــي أض ــرار تقدر
ب ـحــوالــي م ـل ـيــاري ي ـ ــورو ،وفــق
تقديرات رسمية جديدة نشرت
أمس بينما ال يزال شرق البالد
في حالة تأهب.
واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات
اإل يـ ـ ــرا ن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أ م ـ ـ ــس األول24 ،
ً
ش ـخ ـصــا ب ـمــدي ـنــة األه ـ ـ ــواز في
م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة خـ ـ ــوزس ـ ـ ـتـ ـ ــان ذات
الـ ـغ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ــواق ـ ــع
جـ ـ ـن ـ ــوب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،بـ ـتـ ـهـ ـم ــة بــث
شــائـعــات وأخ ـب ــار غـيــر دقـيـقــة،
ع ــن ال ـف ـي ـضــانــات ال ـتــي ال ت ــزال
تضرب المحافظات في ظل فشل
الجهود الحكومية.

لبنان :انتخابات «هزيلة» في
طرابلس تعيد جمالي إلى البرلمان
مشاركة خجولة لـ «المستقبل» ...والعلويون يقاطعون
•

ً
مستقبال الفياض في دمشق أمس (أ ف ب)
األسد
حـ ــذر ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األس ـ ـ ــد ،أمـ ـ ــس ،م ــن أن الـ ـتـ ـط ــورات
اإلقليمية والــدولـيــة الـجــاريــة على
الساحة تحتم على سورية والعراق
ً
ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ب ـكــل م ــا م ــن شــأنــه
"صـ ـ ــون س ـي ــادت ـه ـم ــا واس ـت ـقــال ـيــة
ق ـ ــرارهـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه م ـخ ـط ـط ــات
التقسيم والفوضى التي يحيكها
األعداء من الخارج".
وش ــدد األسـ ــد ،خ ــال استقباله
مـسـتـشــار األم ــن الــوطـنــي الـعــراقــي
ف ــال ــح الـ ـفـ ـي ــاض ،ع ـل ــى أن "مـصـيــر
المنطقة ال يقرره ســوى شعوبها،
مهما عظمت التحديات".
وف ــي نـهــايــة ديسمبر الـمــاضــي،
زار فالح الفياض دمشق وسلم إلى
األسـ ــد رس ــال ــة م ــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
العراقي عادل عبدالمهدي تمحورت
حول تطوير العالقات بين وأهمية
اس ـت ـم ــرار الـتـنـسـيــق ع ـلــى الـصـعــد
كافة ،والتعاون في محاربة اإلرهاب.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ومـ ـ ــع تـ ـف ــاق ــم األزمـ ـ ــة
وبـ ـل ــوغـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
سيطرتها ،تعهدت حكومة األســد
بتوفير المشتقات النفطية خالل
 10أي ــام .ووف ــق وزارة الـنـفــط ،فــإن
"ال ـفــريــق الـحـكــومــي الـمـعـنــي بـهــذا

دوليات

الـمـلــف ،يـعـمــل عـلــى م ــدار الـســاعــة،
إلزالـ ــة الـصـعــوبــات والـتـغـلــب على
معوقات وصول النفط إلى سورية".
وأل ـق ــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان على
صفحتها على "فيسبوك" بالالئمة
"على شــدة العقوبات االقتصادية
المفروضة على سورية واستهدافها
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي ب ـش ـك ــل خ ــاص
ومنعها وصول ناقالت النفط إلى
ال ـبــاد مـمــا تـسـبــب فــي اخـتـنــاقــات
حادة في المشتقات النفطية".
وتعاني سورية ،من أزمــة حادة
في تأمين البنزين والغاز المنزلي
الـمــازوت ،خاصة مع زيــادة الطلب
عليها صــار مشهد الطوابير على
ً
مـحـطــات الــوقــود مــألــوفــا ،وه ــو ما
دفــع ال ــوزارة إلــى تحديد كمية 20
ً
ً
ليترا من البنزين يوميا لكل سيارة،
لتقليص االزدحام.
إلى ذلك ،استأنف مبعوث األمم
ال ـم ـت ـحــدة ال ــراب ــع غ ـيــر ب ـيــدرســون
أم ـ ـ ــس ،م ـه ـم ـت ــه ال ـص ـع ـب ــة إلحـ ـي ــاء
العملية الـسـيــاسـيــة خ ــال زيــارتــه
ال ـثــال ـثــة إلـ ــى دم ـش ــق م ـنــذ تسلمه
ً
منصبه في يناير ،مؤكدا أنه أجرى
مـ ـب ــاحـ ـث ــات "مـ ـفـ ـصـ ـل ــة" مـ ـ ــع وزيـ ــر
الخارجية وليد المعلم.

وق ـ ــال بـ ـي ــدرس ــون ،ف ــي تـصــريــح
أمـ ــام م ـقــر إقــام ـتــه ف ــي أح ــد فـنــادق
دمشق عقب لقائه المعلم" :أجرينا
مـبــاحـثــات مفصلة ومـهـمــة وكــافــة
ال ـم ـس ــائ ــل وق ـ ــد ب ــات ــت ك ـل ـه ــا عـلــى
الطاولة".
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الرسمية
(س ـ ــان ـ ــا) أنـ ـ ــه جـ ـ ــرى خـ ـ ــال ال ـل ـق ــاء
"اس ـت ـعــراض ال ـج ـهــود الـمـتــواصـلــة
الـ ـمـ ـب ــذول ــة مـ ــن إلحـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم فــي
المسار السياسي لحل األزم ــة في
س ــوري ــة واس ـت ـك ـم ــال الـ ـمـ ـش ــاورات
المتعلقة بالعملية السياسية بما
في ذلك لجنة مناقشة الدستور".
ً
ميدانيا ،شن الطيران الروسي،
لـيــل الـسـبــت -األح ــد "14غ ـ ــارة على
مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة
ً
لمسلحي جبهة النصرة سابقا في
ريف إدلب".
وق ـ ــال م ـص ــدر ع ـس ـكــري لــوكــالــة
"سبوتنيك" ،إن "طائرات االستطالع
الروسية تمكنت من رصد محاولة
المسلحين تخزين أسلحة وذخيرة
ونقل مقاتلين إلى محورين بالقرب
م ـ ــن م ــديـ ـن ــة أريـ ـ ـح ـ ــا بـ ــريـ ــف إدل ـ ــب
ً
ال ـج ـن ــوب ــي ،م ــا اس ـت ــدع ــى ت ـعــامــا
ً
مباشرا مع هذه التحركات المعادية

من خالل عدة غارات جوية دقيقة".
وأوضح المصدر ،أنه نتيجة هذه
الغارات تم تدمير عدة مقرات تابعة
للنصرة في أحراش بلدة بسنقول
واروم الجوز بمحيط مدينة أريحا
بشكل كامل ،إضافة إلى تدمير عدة
آليات كانت بحوزة المسلحين ،كما
أدت إل ــى مـقـتــل وإص ــاب ــة ع ــدد من
المسلحين.
وعلى جبهة ثانية ،كثف تنظيم
"داعـ ــش" خ ــال األس ـب ــوع الماضي
ه ـ ـج ـ ـمـ ــاتـ ــه ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــة (قـ ـس ــد) ،م ـع ـل ـنــا عن
تنفيذ نحو  30عملية موزعة على
دير الزور والحسكة والرقة ومنبج
ب ــري ــف ح ـل ــب ،ض ـمــن "غـ ـ ــزوة ال ـثــأر
لــواليــة الـ ـش ــام" ،ال ـتــي أطـلـقـهــا قبل
أربعة أيام ،بحسب صحيفة "النبأ"
ً
التابعة لــه ،انتقاما إلنـهــاء نفوذه
بمنطقة شرق نهر الفرات.
وب ــررت "قـســد" الهجمات بأنها
أم ـ ــر م ـت ــوق ــع ب ـظ ـه ــور م ــا وص ـف ـتــه
"الـ ـخ ــاي ــا ال ـس ــري ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم" فــي
م ـنــاطــق س ـي ـطــرت ـهــا ،م ــؤك ــدة أنـهــا
تتعامل معها بــد عــم مــن التحالف
الدولي والقوات األميركية.
(عواصم -وكاالت)

بيروت  -ريان شربل

سرقت االنتخابات الفرعية في مدينة
طــرابـلــس أم ــس ،األض ـ ــواء مــن الـنـقــاش
ال ـس ـيــاســي "االقـ ـتـ ـص ــادي" ف ــي ل ـب ـنــان،
وسط غياب معركة سياسية محتدمة
وتحالف سياسي عريض في المدينة.
ً
وكان الفتا في انتخابات أمس نسبة
المشاركة الخجولة ،التي اقتصرت على
ً
مــؤيــدي تـيــار "الـمـسـتـقـبــل" خـصــوصــا،
ّ
الذين يتوافدون دعما للمرشحة ديما
الجمالي .واختلف اإلقـبــال بين مراكز
االقتراع ،وسط برودة انتخابية عالية
في عدد من المراكز ،في حين سيطرت
الحماسة على مراكز أخرى.
وب ـح ـســب وزارة الــداخ ـل ـيــة وصـلــت
نسبة االق ـتــراع االجمالية فــي ساعات
بعد الظهر إلى  10في المئة.
أمـ ـ ــا ن ـس ـب ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ق ـب ـي ــل إقـ ـف ــال
صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع بـ ـث ــاث س ــاع ــات
ونصف الساعة في باب التبانة وجبل
محسن فوصلت إلى  7في المئة بأقالم
الناخبين السنة و 1في المئة في أقالم
الـنــاخـبـيــن الـعـلــويـيــن ،مـمــا يـشـيــر إلــى
مقاطعة العلويين لالنتخابات الفرعية
بـعــد ق ــرار ق ــوى " 8آذار" وعـلــى رأسـهــم
النائب فيصل كرامي المقاطعة.
ورجحت مصادر متابعة فوز جمالي
التي شــددت خــال جولتها على أقالم
االق ـتــراع ،أمــس ،على "أنـنــا الـيــوم نحن
منشغلون ولـيــس لــديـنــا وق ــت لنظهر
ف ــي اإلع ـ ـ ــام ،وتـ ـي ــار الـمـسـتـقـبــل داع ــم
إل ــى آخ ــر نـقـطــة مـمـكـنــة" ،الف ـتــة إل ــى أن
ّ
أصر
"رئيس الحكومة سعد الحريري
ع ـل ـ ّـي ألت ــرش ــح م ــن ج ــدي ــد ولـ ــم أنـقـطــع
عــن أه ــل طــرابـلــس فــي كــل الـفـتــرة التي
ً
مـضــت وأك ـبــر بمحبتهم ونـحــن دائـمــا
ع ـل ــى ت ــواص ــل وواجـ ـبـ ـن ــا كـمـســؤولـيــن
أن نعمل مــن أجــل الـنــاس ونـكــون عند
حسن ّظنهم".
وتفقدت وزيرة الداخلية والبلديات
ريـ ــا ال ـح ـس ــن ،أم ـ ــس ،غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
المركزية في وزارة الداخلية واطلعت

على سير العملية االنتخابية على كل
المستويات والشكاوى واالستفسارات
ال ـ ــواردة مــن الـمــواطـنـيــن والمرشحين
والمقترعين.
وتحدثت الحسن لإلعالميين أ مــام
أعضاء الغرفة من الضباط والمديرين
العامين واإلداريين في الوزارة ،وقالت:
ً
"نأمل أن يكون هذا اليوم (أمس) حافال
بالديمقراطية بامتياز ،إننا إذ نواكب
العملية االنتخابية منذ انطالقها في
الصباح الباكر ،أتمنى أال يشوب هذه
العملية أي خـلــل أو أي شــا ئـبــة تبعث
على القلق ،لقد بدأنا التحضيرات منذ
صدور مرسوم إجراء هذه االنتخابات
الفرعية حتى اكتمالها ،وفريقنا اإلداري
واألمني واللوجستي يمتلك الخبرات
والـ ـ ـق ـ ــدرات الـ ــزائـ ــدة ف ــي م ـتــاب ـعــة ه ــذه
العملية وإجرائها ،ونتوقع أن ينتهي
ال ـن ـهــار إلعـ ــان الـنـتــائــج ف ــي منتصف
الليل".
ثم توجهت إلى سرايا طرابلس حيث
ً
ً
عقدت مؤتمرا صحافيا أكدت فيه أن "ال
النيابية
إشكاالت تذكر في االنتخابات ً
ال ـفــرع ـيــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس" ،م ـض ـي ـفــة أنــه
"استحقاق مهم لــي ول ــوزارة الداخلية
ولبنان ،وقد قمنا بعمليات تحضيرية
وأخذنا رأي هيئة االستشارات ّ
ومددنا
والية هيئة اإلشراف على االنتخابات،
وأعـطـيـنــا التعليمات واإلج ـ ــراء ات كي
يـ ـك ــون كـ ــل شـ ـ ــيء ب ـح ـس ــب ال ـم ــراس ـي ــم
والقوانين".
إل ــى ذل ــك ،تــابــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
م ـي ـشــال ع ــون م ـنــذ ص ـب ــاح أم ــس سير
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ط ــراب ـل ــس،
وت ـل ـقــى سـلـسـلــة ت ـق ــاري ــر م ــن األج ـه ــزة
األم ـن ـيــة الـمـعـنـيــة ح ــول نـسـبــة اإلق ـبــال
ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراع ،إض ــاف ــة إل ــى األوضـ ــاع
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــرافـ ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات.
وش ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ع ـلــى "ض ـ ــرورة
ت ــوفـ ـي ــر األجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـم ـن ــاس ـب ــة إلنـ ـج ــاز
العملية االنتخابية بهدوء ،وتوفير كل
التسهيالت أمــام المواطنين لممارسة
حقهم الديمقراطي".

يدلي عشرات الماليين من
الناخبين اإلندونيسيين
بأصواتهم في انتخابات
رئاسية وبرلمانية هذا
األسبوع ،بعد حمالت
انتخابية ركزت على
االقتصاد ،ويخيم عليها
اإلسالم السياسي في أكبر
دولة إسالمية من حيث
عدد السكان .ويخوض
الرئيس المنتهية واليته
جوكو ويدودو ،بائع األثاث
السابق ،الذي بدأ مشواره
السياسي برئاسة بلدية
مدينة صغيرة ،السباق
أمال في إعادة انتخابه
منافسا الجنرال السابق
برابوو سوبيانتو ،الذي
فاز عليه الرئيس بهامش
بسيط في  .2014وتشير
استطالعات الرأي إلى أن
ويدودو يتقدم بفارق مريح
لكن المعارضة شككت
في نتائج االستطالعات.
ووعد ويدودو بإنشاء
"منطقة الحالل" ،وهي
منطقة صناعية لدعم قطاع
المنتجات الحالل ،وذلك
بعد أن حصلت إندونيسيا
على المركز األول عالميا
في السياحة الحالل.

قتيل و 3جرحى بإطالق
نار في ملبورن

أعلنت الشرطة األسترالية
مقتل رجل أمن وجرح
ثالثة آخرين في إطالق نار
وقع فجر أمس ،قرب "الف
ماشين" الواقع في حي
براران الشعبي في ملبورن،
في أجواء من تصاعد
العنف المرتبط بانتشار
األسلحة في ثاني مدن
البالد .وذكرت ناطقة باسم
الشرطة أن إطالق النار هذا
ليس مرتبطا باإلرهاب
على األرجح.

أفغانستان :مقتل 25
ً
من «طالبان» شماال

ُ
قتل  25مسلحا على األقل
من حركة "طالبان" ،من
بينهم  4أجانب ،باشتباك
في إقليم باداخشان شمال
شرقي أفغانستان.
وذكر "فيلق شاهين "209
العسكري في بيان ،أمس،
أن االشتباك وقع الليلة
قبل الماضية قرب منطقة
غورم باإلقليم .وأضاف أن
مسلحا ،من بينهم 4
25
ُ
أجانب قتلوا ،وأصيب 11
آخرون خالل االشتباك.
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أسانج مستعد لتسليمه إلى السويد لتفادي الترحيل ألميركا
أعلنت جنيفر روبنسون محامية مؤسس
موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج ،أمس،
أن موكلها مستعد للتعاون مــع السلطات
ال ـســويــديــة إذا م ــا طـلـبــت تـسـلـمــه ،غ ـيــر أن
األولوية تبقى لتفادي ترحيله إلى الواليات
المتحدة.
وأوق ــف أســانــج ،الخميس الـمــاضــي ،في
سفارة اإلكوادور في لندن بعدما لجأ إليها
سـبــع س ـنــوات لــإفــات مــن مــذكــرة توقيف
بريطانية على خلفية اتهامين باالغتصاب

واالع ـت ــداء الجنسي فــي الـســويــد دأب على
نفيهما.
وسقطت الشكوى بتهمة االعتداء الجنسي
بمرور الزمن سنة  ،2015ثم أسقطت السويد
مالحقاتها في القضية الثانية في مايو 2017
بسبب عدم القدرة على متابعة التحقيق ،لكن
لدى اإلعــان عن التوقيف ،طالبت محامية
المدعية بإعادة فتح التحقيق.
وقــالــت روب ـن ـســون لـقـنــاة "س ـكــاي نـيــوز"
ً
البريطانية" ،نحن سعداء جدا للرد على هذه

األسئلة بحال طرحت وفــي وقــت طرحها"،
مــوضـحــة أن "الـمـســألــة ال ـمــركــزيــة ف ــي هــذه
المرحلة هي الترحيل إلى الواليات المتحدة".
ً
ً
وأوقــف األسترالي البالغ  47عاما أيضا
فــي إط ــار طلب تسليم تقدمت بــه الــواليــات
المتحدة ،التي تتهمه بـ"التآمر" على خلفية
مساعدته المحللة السابقة في االستخبارات
األميركية تشيلسي مانينغ في الحصول على
كلمة سر للوصول إلى مئات آالف الوثائق
الدفاعية السرية.

وي ــواج ــه أســانــج احـتـمــال الـسـجــن حتى
خمس سنوات في هذه القضية .وسيدرس
القضاء البريطاني طلب الترحيل هــذا في
الثاني من مايو.
ً
ً
ووقع أكثر من سبعين برلمانيا بريطانيا
عـلــى رس ــال ــة مــوجـهــة إل ــى وزيـ ــر الــداخـلـيــة
البريطاني يطالبونه بإعطاء األولوية لطلب
ترحيل محتمل من السويد.
وأكــدت روبنسون أن "جوليان لم يخش
ً
يـ ــومـ ــا م ــواجـ ـه ــة الـ ـقـ ـض ــاء ال ـب ــري ـط ــان ــي أو

السويدي"ّ ،
و"همنا كان وال يزال منع ترحيله
إلى الواليات المتحدة".
كذلك نددت باتهامات اإلكوادور ألسانج
باعتماد سلوك مسيء داخــل سفارتها في
لندن ،نافية الكالم "المريع" الصادر عن كيتو
بــأن موكلها تغوط على جــدران السفارة.
ودع ــا ج ــون شيبتون وال ــد ج ــاك أسانج
أستراليا إلعادته إلى أراضيها.
(عواصم ـ ـ أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة
«النجمة» في ضيافة الكويت
بكأس االتحاد اآلسيوي

باختصار
األهلي يودع أبطال إفريقيا
ويجدد الثقة بالسارتي

ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية
أحمد حامد

يستضيف فريق الكويت
لكرة القدم نظيره في النجمة
البحريني الساعة الـ  6:50من
مساء اليوم ضمن منافسات
المجموعة الثانية ،بالجولة
الرابعة من كأس االتحاد
اآلسيوي.

يـتـطـلــع فــريــق الـكــويــت لـكــرة
الـ ـق ــدم إلـ ــى تـ ـك ــرار ف ـ ــوزه عـلــى
النجمة البحريني ،وذلك عندما
يلتقيه في الساعة ا لـ  6:50من
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم ب ـك ـي ـف ــان ض ـمــن
منافسات المجموعة الثانية،
ب ــالـ ـج ــول ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ك ــأس
االتحاد اآلسيوي.
وكان األبيض حقق الفوز
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة
"ا لـثــا لـثــة" عـلــى النجمة
بـ ـ ـه ـ ــدف مـ ـ ــن دون رد
س ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه شـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن
الخميس في الدقيقة
 90من عمر المباراة.
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث

العبو الكويت في لقاء سابق
بــر ص ـيــد  4ن ـق ــاط ،ف ــي حين
يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــة بـ ـنـ ـف ــس
الرصيد وصافة المجموعة
ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،وفـ ـ ــي
الـ ـص ــدارة اس ـت ـمــر ال ـجــزيــرة
األردن ـ ـ ــي ب ــرص ـي ــد  7ن ـق ــاط،
أما االتحاد السوري فتراجع
إ ل ــى ا ل ـمــر كــز األ خ ـيــر بنقطة
واحدة حصدها من تعادله
مع الكويت.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــول األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ع ـل ــى
مواجهة النجمة ،لمواصلة
ت ـق ــدم ــه ل ـل ـح ــاق ب ــال ـج ــزي ــرة
األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا أنـ ـ ــه
سـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــه مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ــع
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـمــا
يـعـنــي أن ا ل ـفــر صــة سـتـكــون
ســانـحــة ل ــرد ال ــدي ــن ،وال ـثــأر

لخسارة الجولة الثانية في
األردن.
وال تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف
األبيض إصابات باستثناء
طـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــاضـ ــل ،ف ـ ــي ح ـيــن
يغيب الثنائي حمزة لحمر،
ومشاري غنام لعدم قيدهما
في قائمة الفريق اآلسيوية.
واستعاد الفريق خدمات
المهاجم البرازيلي لوكاس،
والذي عانى اإلصابة خالل
الفترة الماضية.
ويـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ــدرب األبـ ـي ــض
م ـح ـم ــد ع ـب ــدا ل ـل ــه أن مـهـمــة
فـ ــري ـ ـقـ ــه لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون س ـه ـل ــة،
ع ـط ـفــا ع ـلــى إج ـ ــادة ال ـفــريــق
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـهـ ــام
الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي أه ـل ـت ــه

ل ـ ـل ـ ـص ـ ـمـ ــود ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،حـ ـت ــى ال ــدق ــائ ــق
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ،عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ن ـج ــح
ال ـب ــدي ــل ش ــاه ـي ــن الـخـمـيــس
فــي تسجيل هــدف ا لـمـبــاراة
مــن تسديدة صاروخية من
خارج منطقة الجزاء.
وت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزي ـ ـ ــة
الكبيرة لألبيض في الفترة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أهـ ـلـ ـت ــه
لتحقيق الفوز في مباريات
ك ـ ـ ــأس األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وال ـ ــوص ـ ــول
ً
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،عــامــا
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا ل ـل ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي،
الختيار التوليفة المثالية،
واالحتفاظ ببعض األوراق،
ال سـ ـمـ ـي ــا أن ا لـ ـك ــو ي ــت ع ـلــى
م ــوع ــد وم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة غ ــاي ــة فــي

األهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام كـ ــاظ ـ ـمـ ــة
الـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ،ف ــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـ ـم ـ ــؤجـ ـ ـل ـ ــة م ــن
الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ،ك ـم ــا أن
الفريق في انتظار مواجهة
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـيـ ــار الـ ـثـ ـقـ ـي ــل أم ـ ــام
ا ل ـق ــاد س ـي ــة  23ا لـ ـج ــاري فــي
نهائي كأس األمير.

خطة المباراة
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر ،وحـ ـس ــب
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
م ـح ـمــد ع ـبــدا ل ـلــه ،أن تـشـهــد
صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق ت ـب ــدي ــات
بالجملة على توليفة الفريق
األ سـ ـ ــا س ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إال أن خ ـط ــة
األ ب ـيــض تـبـقــى ثــا بـتــة فيما

ّ
عبدالله :المسابقات «وهقت» األبيض!

محمد عبدالله

انتقد مــدرب فريق الكويت لكرة ا لـقــدم ،محمد عبدالله ،قرار
لجنة المسابقات فيما يخص تحديد موعد مباراة كاظمة في
الدوري الممتاز بعد  72ساعة فقط من مواجهة الفريق اآلسيوية
أ مــام النجمة البحريني ،وقبل فترة وجيزة أيضا من مواجهة
القادسية في نهائي كأس األمير ،والمقررة  23الجاري.
وقال في المؤتمر الصحافي أمس الخاص بمواجهة الكويت
أم ــام الـنـجـمــة ،ال ـم ـقــررة ال ـي ــوم ،إن ق ــرار لـجـنــة الـمـســابـقــات جــاء
مفاجئا لفريقه ،وهو ما "وهق" األبيض ووضعه في مأزق تعرض
الالعبين لإلجهاد ،مشيرا إ لــى أن توليفة الفريق فــي مواجهة
النجمة قد تشهد وجود  6العبين جدد على التوليفة األساسية.
وأعرب عن ثقته بجميع العبي الكويت ،وقدرتهم على تحقيق
األهم في المواجهات الثالث المقبلة.

الساحل يقصي العربي
من كأس شباب القدم
ودع العربي منافسات كأس الشباب تحت  20سنة
من الدور األول ،بعد خسارته امام الساحل  3-1في أقوى
مباريات المجموعة األولــى من البطولة التي انطلقت
منافساتها مساء أمس االول.
وفي بقية مباريات المجموعة االولــى فاز التضامن
على الفحيحيل  ،1-4وتغلب النصر على الشباب بثالثية
نظيفة.
وسـيـلـعــب الـســاحــل فــي الـ ــدور ال ـق ــادم مــع الـقــادسـيــة
المتأهل للدور الثاني ،بينما يلعب النصر مع التضامن.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـغ ـلــب ال ـس ــال ـم ـي ــة عـلــى
الـصـلـيـبـخــات  ،2-6وف ــاز ال ـج ـهــراء عـلــى ال ـيــرمــوك ،1-3
وكاظمة على خيطان .1-2
وسـيـلـعــب الـســالـمـيــة فــي الـ ــدور الـمـقـبــل مــع الـكــويــت
المتأهل تلقائيا لـلــدور الثاني ،بينما يلعب الجهراء
مع كاظمة.

ورفض عبدالله التقليل من قوة الفريق البحريني ،مؤكدا أن
النجمة يملك مـقــو مــات كـثـيــرة ،السيما على مستوى التنظيم
الدفاعي ،إلى جانب القوة الهجومية.
و ش ــدد عـلــى أ هـمـيــة تحقيق ا ل ـفــوز فــي مــوا جـهــة ا لـنـجـمــة ،من
أجل الحفاظ على حظوظ التأهل إلى الدور الثاني في البطولة
اآلسيوية.
من جانبه ،أكد العب الكويت فهد حمود قدرة العبي األبيض
ّ
تحمل ضغط المباريات خالل الفترة الماضية ،وتحقيق نتائج
إيجابية.
وأ ضــاف أن خوض  3مباريات في  8أ يــام ،سيزيد من عزيمة
الالعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز.

ي ـخــص ال ــرغ ـب ــة ال ـه ـجــوم ـيــة
التي يعول عليها األبيض،
ألخـ ـ ــذ زم ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مــن
ا لـفــر يــق البحريني ،السيما
أن األ خـ ـ ـي ـ ــر يـ ـجـ ـي ــد األ مـ ـ ــور
الدفاعية ،و هــو ما ظهر في
م ـب ــاراة الـجــولــة الـثــالـثــة في
المنامة ،ولذلك فإن الكويت
س ـي ــدخ ــل الـ ـمـ ـب ــاراة بـكـثــافــة
هجومية ،ســواء مــن العمق
أو م ــن ع ـل ــى األ طـ ـ ـ ــراف ،إ ل ــى
ج ــان ــب ان ـض ـب ــاط ف ــي وســط
الـمـلـعــب مــن أج ــل الـسـيـطــرة
على منطقة المناورات ،مع
تــأم ـيــن ال ـخ ـطــوط الـخـلـفـيــة؛
ً
خوفا من الهجمات المرتدة
التي سيعول عليها الفريق
البحريني.

●

حازم ماهر

مازال جهاز الكرة بنادي التضامن يدرس،
بالتنسيق مــع مجلس اإلدارة ،العديد من
الـسـيــر الــذاتـيــة لـمــدربـيــن أجنبيين ،ينوي
النادي التعاقد مع أي منهما لقيادة الفريق
األول فــي الموسم المقبل ،ســواء فــي حالة
استمراره في ال ــدوري الممتاز ،أو هبوطه
لـ ـ ــدوري ال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى أن يكشف
ال ـج ـهــاز ال ـن ـقــاب ع ــن الـ ـم ــدرب الـ ــذي سيقع
االختيار عليه.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يلتقي الـتـضــامــن على
ملعبه مع الصليبيخات في الخامسة والنصف
م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ض ـمــن االسـ ـتـ ـع ــدادات لـخــوض
الجولتين  17و 18من منافسات دوري فيفا
للدرجة الممتازة ،وهما جولتان حاسمتان ،إذ
سيتضح من خاللهما الفريقان الهابطان إلى
دوري الدرجة األولى ،ويحتل التضامن المركز
الثامن برصيد  11نقطة ،ويدخل الفريق في
صراع محتدم مع الجهراء السابع ( 12نقطة)،

دابس :الكرة في ملعب الالعبين
أكــد عضو مجلس إدارة التضامن -رئيس
جـهــاز ال ـكــرة فـهــد داب ــس ،أن ــه يستبعد بشكل
يــومــي ال ـعــديــد م ــن ال ـس ـيــر ال ــذات ـي ــة ،مــوضـحــا
أن ه ـن ــاك م ـفــاض ـلــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي بـيــن
المدرستين اإلسبانية والبرتغالية لالستقرار
على أي منهما لتولي المهمة.
وشــدد على أن كــل شــيء وارد ،فعلى الرغم
من المفاضلة بين مدربين إسباني وبرتغالي
فــإن دفــة األمــور قد تتغير تماما بالتعاقد مع
مدرب من مدرسة أخرى ،موضحا أن هناك هدفا
يسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيقه يتمثل في
بناء فريق قــوي يستمر مــدة  10سنوات على
أقل تقدير.
ولـفــت داب ــس إلــى أن المجلس يــوفــر جميع
اإلمكانات المتاحة من أجل البقاء في الدوري

يدخل النجمة البحريني
مــواج ـهــة ال ـكــويــت عـلــى أمــل
ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــأر مـ ـ ــن األ ب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،ورد
الـخـســارة الـتــي تـعــرض لها
ع ـ ـلـ ــى أرض ـ ـ ـ ـ ــه ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
اإلبقاء على حظوظ التأهل
وخ ـطــف بـطــاقــة الـمـجـمــوعــة
للدور الثاني.
ويدرك النجمة أن المهمة
ل ــن ت ـكــون س ـه ـلــة ،ك ـمــا أنـهــا
لن تكون مستحيلة في حال
الـ ـح ـ ـف ــاظ عـ ـل ــى االنـ ـضـ ـب ــاط
ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي ،واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
الهجمات المرتدة بالصورة
المطلوبة.

الممتاز ،والكرة في ملعب الالعبين ،فهم األقدر
على إجابة السؤال األبرز حاليا ،ومفاده ما مدى
قدرة التضامن على االستمرار في الممتاز؟
وزاد" :أرى أن الفرق بين الجهراء والتضامن
والفحيحيل والـشـبــاب فــي الـبـقــاء متساوية،
وليست هناك أفضلية لفريق على اآلخر ،لذا
فإن الجولتين قبل األخيرة واألخيرة
ستشهدان منافسة حامية الوطيس
لحسم البقاء".
واختتم دابس تصريحه ،معربا
عــن أمنيته أن يحالف التضامن
الـتــوفـيــق فــي الـمــرحـلــة المقبلة،
خـ ـص ــوص ــا أن ه ـ ـنـ ــاك جـ ـه ــودا
م ـب ــذول ــة م ــن مـجـلــس
اإلدارة ،و ج ـ ـهـ ــاز
الـ ـ ـك ـ ــرة ،واألج ـ ـهـ ــزة
الفنية واإلداري ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
والالعبين للبقاء
في "الممتاز".

●

جانب من لقاء سابق بين برقان والسالمية

محمد عبدالعزيز

ي ـس ـع ــى ف ــري ــق بـ ــرقـ ــان إل ــى
حـســم أح ــد ال ـمــركــزيــن الـثــانــي
أو الثالث في الــدوري الممتاز
ل ـك ــرة ال ـي ــد ع ـنــدمــا يـلـتـقــي في
الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـي ــوم
نظيره السالمية .وفي السادسة
وال ـن ـصــف م ـســاء ت ـقــام م ـبــاراة
أخرى ال تقل أهمية تجمع بين
الـكــويــت البطل والـعــربــي على
ص ــال ــة نـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ضـمــن
الجولة التاسعة قبل األخيرة
من المسابقة.
ً
حسابيا ،تعد مباراة برقان
والـســالـمـيــة ال ـفــرصــة األخ ـيــرة
لـ ـ ــأول ل ـتــأك ـيــد وج ـ ـ ــوده عـلــى
م ـن ـصــة ال ـت ـت ــوي ــج ،ف ـفــي حــالــة
ال ـ ـفـ ــوز س ـي ــرف ــع رص ـ ـيـ ــده إل ــى
 9ن ـق ــاط ،وبــال ـتــالــي سيحسم
المركز الثالث ،أو ربما الثاني

في حالة خسارة العربي الثاني
ب ــ 8نـقــاط أم ــام الـكــويــت البطل
ال ـيــوم والـســالـمـيــة فــي الجولة
األخيرة.
أم ــا ال ـع ــرب ــي ،ف ـلــديــه فــرصــة
إحكام قبضته على الوصافة،
ففي حالة خسارته اليوم أمام
الـ ـك ــوي ــت وف ـ ـ ــوزه ف ــي ال ـجــولــة
األخيرة على السالمية سيرفع
رصيده إلى  10نقاط ويحسم

برقان والسالمية
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يــدخــل
بــرقــان صــاحــب الـمــركــز الثالث
بـ 7نقاط ،بهدف استعادة نغمة
ً
الفوز مجددا ،بعد خسارته أمام
الـكــويــت فــي الـجــولــة الماضية

القرين والجهراء في نهائي «األولى»
يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم فريق القرين مع
الجهراء في المباراة النهائية لدوري الدرجة االولى.
ويسبقها فــي الخامسة مـســاء مـبــاراة تحديد المركزين
الثالث والرابع بين اليرموك والشباب ،وتقام المباراتان على
صالة االتحاد بالدعية.

ً
توج فريق الكويت بطال
لكأس االتحاد للناشئين
تحت  ،17وذلك بعد
فوزه في المباراة
النهائية على القادسية،
بهدف نظيف سجله
ابراهيم فهد كميل ،في
المباراة التي جمعت
بينهما على ملعب
كاظمة الفرعي رقم ،2
مساء أمس االول.
وبذلك حقق الكويت
الثالثية الدوري والكأس
وكأس السوبر في فئة
 17سنة هذا الموسم،
ويواصل تألقه الالفت
في جميع المراحل
السنية ،بعد ان فاز في
جميع القاب الدوري
لجميع المراحل.

 ...ويتوج بلقب
كأس أشبال اليد

فهد دابس

«يد» برقان لحسم المركز الثالث أمام السالمية
ال ــوص ــاف ــة ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
باقي النتائج.

الكويت يهزم القادسية
ً
ويتوج بطال لكأس 17

الثأر من األبيض

التضامن يفاضل بين مدربين إسباني وبرتغالي
والفحيحيل والشباب التاسع والعاشر (10
نقاط) للهبوط من الهبوط.

ودع األهلي المصري
بطولة دوري األبطال
اإلفريقي من دور
الثمانية أمام نظيره
صن داونز الجنوب
إفريقي ،بعدما اكتفى
بتسجيل هدف نظيف
في مباراة العودة التي
أقيمت بينهما مساء
أمس األول على ملعب
برج العرب ،بينما خسر
الفريق األحمر مباراة
الذهاب ،التي أقيمت في
جنوب إفريقيا األسبوع
الماضي ،بخماسية
نظيفة ،ليصبح مجموع
اللقاء ين .1/5
إلى ذلك ،قرر مجلس
إدارة األهلي ،برئاسة
محمود الخطيب،
تجديد الثقة بالسارتي،
خصوصا أن الفريق
يلعب حاليا في نهاية
الموسم وأمامه العديد
من المواجهات المحلية
المهمة في بطولة
الدوري ،وأهمها لقاء
بيراميدز الخميس
المقبل.

على حـســاب السالمية األخير
بنقطة واحــدة ،والساعي كذلك
إلى تحسين صورته قبل نهاية
المسابقة.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
سيضرب الكويت بقوة لتأكيد
أح ـق ـي ـتــه بــال ـل ـقــب ال ـس ــاب ــع فــي
الدوري على التوالي ،فيما يأمل
العربي الثاني بـ 8نقاط الخروج
من اللقاء بأفضل نتيجة ممكنة.
ومـ ـعـ ـل ــوم أن الـ ـع ــرب ــي أمـ ــام
م ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة ،ل ـ ــذا سـيـسـعــى
مدربه السلوفيني ماجيك إلى
االسـتـفــادة بأكبر قــدر فني من
اللقاء ،واضعا في حساباته أن
ارتقاءه إلى الوصافة بعد الفوز
الذي أهداه له كاظمة في الجولة
الـمــاضـيــة عـلــى طـبــق مــن ذهــب
فرصة كبيرة ،وعليه اغتنامها
بالشكل األمثل للظفر بوصافة
الترتيب.

توج فريق الكويت بلقب
بطولة كأس األشبال
تحت  15سنة لكرة اليد
إثر فوزه على اليرموك
بنتيجة  20-28في
المباراة النهائية التي
جمعت الفريقين ،أمس
األول ،على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد
بالدعية ،وذهب المركز
الثالث لفريق القرين بعد
تغلبه على السالمية
بنتيجة  24-32في مباراة
تحديد المركزين الثالث
والرابع.
وعقب المباراة النهائية،
قام نائب رئيس اللجنة
المؤقتة التحاد اليد
مبارك القحطاني،
وعضو اللجنة جديع
المطيري ،ومدير اللعبة
بنادي الكويت قايد
العدواني ،ومساعده
سامح الهاجري،
ومشرف قطاع الناشئين
فواز الرديني ،بتوزيع
الميداليات التذكارية
على العبي الفرق الثالثة
االوائل وتسليم كأس
البطولة لقائد نادي
الكويت.
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في ختام سباق الكويت للقوارب السريعة
تحت رعاية وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،أسدل الستار أمس
األول على سباق الكويت
للزوارق السريعة ،الذي نظمته
لجنة الزوارق السريعة والويك
بورد في النادي البحري.

أسدل الستار أمس األول على
سباق الكويت للزوارق السريعة
لـلـمــوســم الـحــالــي  ،2019الــذي
نظمته لجنة الــزوارق السريعة
وال ـ ـ ــوي ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـ ــورد فـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـب ـحــري ال ــري ــاض ــي الـكــويـتــي،
تحت رعاية وزير اإلعالم وزير
الــدولــة لشؤون الشباب محمد
الجبري.
واستطاع الزورق  ،55بقيادة
مـ ـحـ ـم ــود الـ ـشـ ـط ــي ومـ ـس ــاع ــده
عـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاف ،ت ـح ـق ـي ــق
ال ـم ــرك ــز األول ف ــي ف ـئــة زوارق
الـبــروكــاس –  28قــدمــا ،وجــاء
ثانيا الزورق  ،19بقيادة خالد
عيادة ومساعده محمد عيادة،
وجاء ثالثا الزورق  ،17بقيادة
م ـص ـط ـفــى دشـ ـت ــي وم ـس ــاع ــده
سـعــد ال ـك ـن ــدري ،وه ــو الـ ــزورق
الـ ــذي سـبــق أن احـتـكــر الـمــركــز
األول فـ ــي ال ـج ــول ـت ـي ــن األول ـ ــى
والثانية.
واستطاع الفريق الكويتي
بالزورق  ،24بقيادة مصطفى
دش ـ ـت ـ ــي وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــده م ـح ـم ــد
الشمري ،تحقيق المركز األول
ف ــي ف ـئــة زوارق ال ـنــزهــة – 23
ق ــدم ــا ،لـيـحـتـكــر بــذلــك الـمــركــز
األول فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـ ـجـ ــوالت،
وجاء ثانيا الزورق  ،55بقيادة
م ـح ـم ــود ال ـش ـط ــي وم ـس ــاع ــده
خالد الجناعي ،وثالثا الزورق
 77بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ــرم ـ ــان

ومساعده أحمد الرمان.
وك ــان ال ـس ـبــاق ،ال ــذي نقلته
قناة سبورت بالس الفضائية،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـك ــوي ــت
على الـهــواء مـبــاشــرة ،أقـيــم في
الـمـنـطـقــة ال ـب ـحــريــة الـمــواجـهــة
للمارينا فــي السالمية ،وسط
أجواء معتدلة ،وحالة مستقرة
للبحر ،وبحضور نائب المدير
العام للهيئة العامة للرياضة
للشؤون اإلدارية والمالية علي
م ــروي ،ومــديــر إدارة الرياضة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ح ــام ــد
الـهــزيــم ،ونــائــب رئـيــس الـنــادي
البحري م .أحمد الغانم ،وأمين
السر الـعــام المساعد بالنادي
محمد الفارسي ،ورئيس لجنة
ال ـش ــراع والـتـجــديــف والـكــايــات
بالنادي أحمد الفيلكاوي ،إلى
جانب حضور ممثلي الجهات
الـ ــراع ـ ـيـ ــة ،الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ف ــي م ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
العلمية د .محمد الراشد ،وزياد
القضماني من شركة إيكاروس
المتحدة للخدمات البحرية.
وشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ت ـن ــاف ـس ــا
س ــاخـ ـن ــا وت ـن ـظ ـي ـم ــا م ـت ـم ـي ــزا،
وحضورا جماهيريا من محبي
س ـب ــاق ــات ال ـ ـ ـ ــزوارق ال ـســري ـعــة،
ومــن أســر المتسابقين ،بينما
اختتم بتتويج الفائزين وتكريم
ال ـج ـه ــات ال ــراعـ ـي ــة وال ــداعـ ـم ــة،
وتـكــريــم كــل المتسابقين ،إلــى

ج ــان ــب ت ـك ــري ــم م ـص ـمــم ش ـعــار
اللجنة طارق الرفاعي.

الشمالي :السباق حقق
نجاحات متميزة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
اللجنة المنظمة المشرف العام
ع ـل ــى ال ـس ـب ــاق ع ـل ــي ال ـش ـمــالــي
عــن اع ـتــزازه الكبير بما حققه
الـ ـسـ ـب ــاق فـ ــي جـ ــوالتـ ــه ال ـث ــاث
مـ ــن نـ ـج ــاح ــات م ـت ـم ـي ــزة ،وم ــا
حظي به من اهتمام كبير على
المستويين المحلي والخارجي.

وأشـ ـ ـ ــاد ال ـش ـم ــال ــي ب ــرع ــاي ــة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـج ـ ـبـ ــري والـ ـجـ ـه ــات
الراعية والداعمة ،وعلى رأسها
الهيئة العام للرياضة ،وشركة
إي ـ ـ ـكـ ـ ــاروس ،وم ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لــأبـحــاث العلمية ،إلــى جانب
إدارة خـفــر ال ـس ــواح ــل ،وإدارة
اإلنقاذ البحري وإدارة الطوارئ
الطبية ،كما أشاد بالدعم الذي
حـ ـظ ــي بـ ــه مـ ــن م ـج ـل ــس إدارة
النادي ،والجهود التي بذلت من
فريق التنظيم ولجنة التحكيم
وال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ووس ـ ــائ ـ ــل
الصحافة واإلعالم.

جانب من السباق

دي يونغ قد يغيب عن مواجهة يوفنتوس

رود وجارين في نهائي هيوستن
تغلب النرويجي كاسبر رود
على الكولومبي الشاب دانييل
إاله ــي ج ــاالن ،ليضرب موعدا
مع التشيلي كريستيان جارين
ف ــي ن ـهــائــي ب ـطــولــة هـيــوسـتــن
األميركية للتنس.
وف ـ ــاز رود ،ال ـم ـص ـنــف ال ـ ــ95
عــال ـم ـيــا ،ع ـلــى جـ ــاالن بنتيجة
 5-7و 2-6في ساعة و 32دقيقة،
ل ـي ـب ـلــغ ال ـن ـه ــائ ــي األول ل ــه فــي
مسيرته االحترافية.
وضرب رود موعدا
ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــائ ــي مــع
ج ــاري ــن ،المصنف

ص ـ ـ ــورة ج ـم ــاع ـي ــة ألب ـ ـطـ ــال الـ ـب ــروك ــاس
والنزهة مع المنظمين في ختام السباق

الـ ـ ـ ـ ـ ــ 73عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ـ ــاح
باألميركي سام كويري المرشح
الثامن للقب بنتيجة )2-7( 6-7
و 2-6في ساعة و 23دقيقة.
ويعد هــذا أيضا أول نهائي
يخوضه جارين في مسيرته.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات ع ـق ــب
ال ـم ـب ــاراة ق ــال رود" :ب ـل ــوغ أول
نهائي شـعــور رائ ــع .هــذا ألننا
نعمل بجد".
(إفي)

ب ــات ــت ال ـش ـك ــوك ت ـح ــوم حـ ــول م ـشــاركــة
ال ــواع ــد فــريـنـكــي دي ي ــون ــغ ،الع ــب وســط
أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام ال ـهــول ـنــدي ،ف ــي إي ــاب
ربع نهائي دوري األبطال أمام يوفنتوس
اإليـطــالــي ،بعد أن أصـيــب خــال مواجهة
فريقه أمــام إكسلسيور أمــس األول ضمن
الجولة الـ  30من الدوري الهولندي.
وخرج دي يونغ ،الذي سيرتدي قميص
برشلونة بداية من الموسم المقبل ،منذ
الــدقـيـقــة ال ـ ـ  28واأللـ ــم ي ـبــدو عـلــى وجـهــه،
إذ وضع يده على عضلة الفخذ الخلفية
اليمنى وهو متجه إلى غرف المالبس.
وق ــال إيــريــك تـيــن ه ــاج ،ال ـمــديــر الفني

لـلـفــريــق ،فــي تـصــريـحــات لشبكة "فــوكــس
سبورتس" عقب اللقاء الذي انتهى بفوز
أياكس بنتيجة كبيرة ( )6-2حول إصابة
دي يونغ" :شعر بــآالم في عضلة الفخذ،
ولــم نرغب في المخاطرة بــه .اآلن سنرى
مـ ـ ــدى حـ ـج ــم اإلص ـ ــاب ـ ــة خـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات
المقبلة".
وأضـ ــاف "ل ــم يـكــن يـشـعــر ب ــأي أل ــم قبل
ال ـل ـق ــاء ،وك ـ ــان الئ ـق ــا ل ـل ـم ـشــاركــة ،ولـكـنــي
الحـظــت مـبـكــرا أن ــه لــم يـكــن يشعر بــراحــة
أثناء الحركة ،واألمور تفاقمت بعد ذلك".
وواصل أياكس بهذا االنتصار صراعه
الشرس على الصدارة بعد أن رفع رصيده

إلى  74نقطة ،بفارق  3نقاط عن أيندهوفن
الذي استضاف دي جرافشاب أمس.
وسيحل الفريق الهولندي ضيفا على
يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي مـســاء غــد فــي إيــاب
ربع نهائي دوري األبطال ،وال بديل أمامه
سوى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر
مــن هــدف ،بعد أن انتهت مـبــاراة الذهاب
بهدف لمثله على ملعب (يوهان كرويف
أرينا).
(إفي)

انطالقة ناجحة لغولدن ستايت
ح ـقــق ب ـطــل ال ـمــوس ـم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن غــولــدن
س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ان ـط ــاق ــة نــاج ـحــة ف ــي األدوار
اإلقصائية "بالي أوف" لدوري كرة السلة األميركي
لـلـمـحـتــرفـيــن ،ب ـفــوزه عـلــى ضـيـفــه ل ــوس أنجلس
كليبيرز ،بينما تلقى تورونتو رابتورز وفيالدلفيا
سفنتي سيكسرز خسارتين مفاجئتين.
وفي سلسلة مباريات أمس األول ،في انطالق
الجولة األول ــى مــن الـبــاي أوف ،تفوق ووريــرز
الباحث عن لقبه الرابع في آخر خمسة مواسم،
على ضيفه كليبيرز  ،104-121بينما تفوق سان
أنتونيو سبيرز على مضيفه د نـفــر ناغتس
 .96-101وفي المنطقة الشرقية ،سقط تورونتو
ثاني الموسم المنتظم ،أمام ضيفه أورالندو
ماجيك السابع  ،104-101وفيالدلفيا الثالث
أمام ضيفه بروكلين نتس السادس .111-102
ويدين غولدن ستايت ،الذي أنهى الموسم
في صــدارة المنطقة الغربية ،بفوزه للنجم
سـتـيـفــن ك ــوري ال ــذي أن ـهــى ال ـم ـبــاراة مــع 38
نقطة و 15متابعة وسبع تمريرات حاسمة،
وأض ـ ـ ــاف زمـ ـي ــاه ك ـي ـفــن دورانـ ـ ـ ــت  23نـقـطــة،
ودرايـمــونــد غرين  17نقطة وسبع متابعات
وسبع تمريرات.
وأتــت  24مــن نقاط كــوري
مـ ــن ثـ ـم ــان ــي م ـ ـح ـ ــاوالت ثــاث ـيــة
نــاج ـحــة ،لـيـصـبــح صــاحــب ال ـعــدد

األكبر من الرميات الثالثية في تاريخ البالي أوف.
وبات في رصيد أفضل العب في الدوري مرتين386 ،
رمية ثالثية ناجحة حققها في  91مباراة ،متقدما
على راي آلن ( 385في  171مباراة).
وقال كوري ،بعد الفوز األول في سلسلة من سبع
مـبــاريــات ممكنة ضــد صاحب المركز الـثــامــن" :لقد
فرضنا إرادتنا على مدى  48دقيقة".
وأض ــاف" :لقد أمضينا الشهر األخير في العمل
على ذهنيتنا الجماعية ،رفع الحدة ودرجة التركيز.
ربما لم يكن (الفوز) الفتا ،لكننا قمنا بالمهمة".
وكان غولدن ستايت األفضل على امتداد المباراة،
مع تأخر طفيف لم يتجاوز الثالث نقاط في الربعين
األول والثاني ،قبل أن يهيمن بشكل كبير ويوسع
الفارق بشكل تدريجي حتى نهاية الربع األخير.
وح ـقــق كـ ــوري أي ـض ــا ،ف ــي مـ ـب ــاراة األم ـ ــس ،رقـمــا
قـيــاسـيــا شـخـصـيــا م ــع أع ـلــى ع ــدد م ــن الـمـتــابـعــات
والتمريرات الحاسمة في مباراة ضمن البالي أوف.
واختصر مدرب كليبيرز دوك ريفرز مباراة األمس
بالقول" :لقد دمرنا كوري طوال الموسم" ،وسيكون
أمام فرصة جديدة للقيام بذلك في المباراة الثانية
المقامة اإلثنين على ملعب غولدن ستايت "أوراكل
أري ـنــا" فــي مدينة أوكــانــد ،قبل االنـتـقــال الــى لوس
أنجلس لخوض المباراتين المقبلتين.
وكان أفضل مسجل لكليبيرز مونترزل هاريل مع
 26نقطة في مـبــاراة السبت التي شهدت قبل نحو

أربع دقائق من نهايتها ،طرد دورانت والعب لوس
أندليس باتريك بيفيرلي بعد تدافع وتالسن بينهما.
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى فــي المنطقة الغربية ،تفوق
سبيرز السابع على دنفر ناغتس الثاني ،في لقاء
كــان األفضل فيه لسان أنتونيو ديمار ديــروزن مع
 18نقطة و 12متابعة ،بينما سجل غــاري هاريس
 20نقطة لدنفر.
وف ــي الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ،أل ـحــق بــروكـلـيــن نتس
خـســارة أول ــى بفيالدلفيا على ملعبه "ول ــز فارغو
سنتر" ،ليتقدم -1صفر في البالي أوف.
وفي مفاجأة أخــرى في المنطقة الشرقية ،سقط
تورونتو أمام أورالنــدو الذي تفوق بفضل محاولة
ثالثية ناجحة لالعبه دي جاي أوغستين قبل 3.4
ثوان فقط من صافرة النهاية .وحاول نجم تورونتو
كاوهي لينارد الرد بمحاولة مشابهة قبل  1.7ثانية،
لكنه لم ينجح في إصابة السلة.
وكــان أوغستين أفضل مسجل في فريقه مع 25
نقطة وست تمريرات حاسمة ،بينما أضاف زميله
الـفــرنـســي إي ـفــان فــورنـيـيــه  16نـقـطــة .فــي الـمـقــابــل،
كــان لينارد األفـضــل مــع  25نقطة وســت متابعات،
وأضــاف الكاميروني باسكال سياكام  24نقطة مع
تسع متابعات.

شارما إلى نهائي بوجوتا

حـ ـج ــزت اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة اس ـت ــرا
شــارمــا بـطــاقــة الـتــأهــل لنهائي
بـ ـط ــول ــة ب ــوج ــوت ــا ال ـم ـف ـتــوحــة
لـلـتـنــس ،ف ــي كــولــوم ـب ـيــا ،عقب
فوزها في نصف النهائي على
اإلسبانية الرا أروابارينا السبت
بمجموعتين دون رد.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــة الـ ـش ــاب ــة
( 23ع ــام ــا) ،صــاح ـبــة األصـ ــول
السنغافورية ،بنتيجة  5-7و.1-6
وستلتقي شارما في نهائي
البطولة الالتينية مع األميركية

أماندا أنيسيموفا التي أطاحت
بالبرازيلية بياتريز حداد مايا.
وبـ ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة م ــاراث ــونـ ـي ــة
استمرت ساعتين و 34دقيقة،
تمكنت المصنفة ا ل ــ 76عالميا
من قلب تأخرها في المجموعة
األولى ،للفوز في المجموعتين
الـتــالـيـتـيــن بـنـتـيـجــة  6-4و6-7
( )2-7و.2-6
(إفي)

هاميلتون بطل جائزة الصين الكبرى
حقق بطل العالم البريطاني لويس
هاميلتون انـطــاقــة سريعة انـتــزع بها
المركز األول والفوز في السباق األلف في
بطولة العالم للفورموال واحــد ،متقدما
في جائزة الصين الكبرى على زميله في
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.
وفي المرحلة الثالثة من بطولة 2019
التي أقيمت على حلبة شنغهاي ،حقق
هاميلتون بطل العالم خمس مرات ،فوزه
الثاني تواليا ،فانتزع صــدارة الترتيب
العام من بوتاس ،ومنح وإياه فريقهما
مرسيدس ثنائية المركزين األول والثاني
للمرة الثالثة هذا الموسم ،وثبتا التفوق
ع ـلــى ف ــري ــق فـ ـي ــراري ال ـ ــذي ح ــل ســائـقــه
األلماني سيباستيان فيتل ثالثا.
وهي المرة األولى منذ وليامس ،1992
يتمكن فيها فريق من تحقيق الثنائية
ثالث مرات في السباقات الثالثة األولى
للموسم.

وت ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـقــق
الـفــوز الـ ــ 75فــي مسيرته وال ـســادس في
الصين ،من تخطي زميله الفنلندي عند
المنعطف األول بعد االنـطــاق ،ومضى
لـيـحـقــق فـ ــوزا س ـهــا جـعـلــه ف ــي ص ــدارة
ال ـتــرت ـيــب الـ ـع ــام م ــع  68ن ـق ـطــة ،ب ـفــارق
 6ن ـق ــاط ع ــن زم ـي ـلــه ب ــوت ــاس الـ ــذي كــان
متصدرا قبل السباق بفارق نقطة.
وقـ ــال هــام ـي ـل ـتــون ال ـبــاحــث ع ــن لقبه
العالمي السادس هذا الموسم لالنفراد
بالمركز الثاني خلف األسطورة األلمانية
مـيـكــايــل شــومــاخــر (سـبـعــة أل ـق ــاب) "مــن
الــواضــح أن االنـطــاق كــان رائـعــا ،وكــان
اللحظة الحاسمة في السباق .بعد ذلك،
كانت األمور بسيطة بشكل ال بأس به".
ورأى أن نيل "المركزين األول والثاني
أم ــر مـمـيــز فـعــا ف ــي ال ـس ـبــاق األلـ ــف في
ب ـطــولــة ال ـعــالــم ل ـل ـفــورمــوال واح ـ ــد ،لكن
االنطالق هو ما صنع الفارق".

وعبر هاميلتون خط النهاية متقدما
ـوان ع ــن زمـيـلــه
بـ ـف ــارق أك ـث ــر م ــن  6.5ثـ ـ ـ ٍ
الفنلندي ،في تكرار لترتيبهما في نهاية
المرحلة الثانية في البحرين ،بعدما كان
بوتاس فاز بوتاس بالسباق االفتتاحي
في أستراليا متقدما على زميله.
وح ـق ــق ال ـف ـن ـل ـنــدي ال ـس ـبــت الـتــوقـيــت
األفـ ـض ــل ف ــي ال ـت ـج ــارب الــرس ـم ـيــة أم ــام
هاميلتون الذي أكد أنه كان يعاني بعض
الصعوبات مع سيارته.
وأشار البريطاني امس الى أنه اعتمد
خالل السباق "بعض التغيير في أسلوب
القيادة مــا أتــاح لــي الحصول على أداء
أفضل بعض الشيء من السيارة".
وشــدد هاميلتون على إيجابيته في
ظل بدايته الجيدة لهذا الموسم ،بعدما
اح ـتــاج فــي ال ـعــام الـمــاضــي ال ــى انتظار
هيمنته على النصف الثاني من الموسم
لضمان اللقب على حساب فيتل.

مــن جـهـتــه ،أق ــر بــوتــاس بــأنــه "خـســر"
السباق عند المنعطف األول ،مقرا بأن
انطالقته كانت "مؤسفة فعال".
وت ـقــدم ثـنــائــي مــرسـيــدس عـلــى فيتل
ال ــذي أن ـهــى ال ـس ـبــاق ثــال ـثــا ،وه ــو مركز
انـطــاقــه ال ــذي اس ـت ـعــاده خ ــال السباق
بعدما خسره في البداية لصالح زميله
شــارل لوكلير ،ابــن إم ــارة موناكو الــذي
أنـ ـه ــى الـ ـسـ ـب ــاق ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الخامس ،خلف سائق ريد بول الهولندي
ماكس فيرشتابن الرابع.
وصـ ـع ــد فـ ـيـ ـت ــل ،الـ ـس ــائ ــق ال ـ ـ ــذي ف ــاز
ب ــال ـس ـب ــاق ـي ــن األول ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،الـ ـ ــى م ـن ـص ــة الـ ـتـ ـت ــوي ــج فــي
شنغهاي للمرة األولــى في  .2019وأقر
األل ـم ــان ــي ب ـطــل ال ـعــالــم أربـ ــع مـ ــرات بــأن
سـيــارتــي مــرسـيــدس "كــانـتــا سريعتين
جدا من البداية".

هاميلتون يحتفل بالفوز

ةديرجلا
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رياضة

ثنائية ستيرلنغ تقود مانشستر
سيتي لمواصلة االنتصارات
سيتي حامل
حقق
ً
مانشستر ً
اللقب انتصارا ثمينا بنتيجة
 1-3على ضيفه كريستال
باالس ،أمس ،في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سـ ـ ـج ـ ــل رح ـ ـ ـيـ ـ ــم سـ ـتـ ـي ــرلـ ـن ــغ
هدفين ليقود مانشستر سيتي
إل ــى مــواص ـلــة ان ـت ـص ــارات ــه في
ال ــدوري اإلنكليزي لـكــرة القدم
بـفــوز ثمين  1-3عـلــى مضيفه
ك ــري ـس ـت ــال ب ـ ـ ــاالس ،أمـ ـ ــس ،فــي
المرحلة الرابعة والثالثين من
المسابقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـت ـ ـيـ ــرل ـ ـنـ ــغ فـ ــريـ ــق
مانشستر سيتي للفوز التاسع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وت ـج ـمــد رصـيــد
كريستال باالس عند  39نقطة
في المركز الثالث عشر.
وفـ ـ ــرض مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
هيمنته ا لـتــا مــة على مجريات
ال ـل ـع ــب م ـن ــذ ص ـ ـفـ ــارة ال ـب ــداي ــة
وحاصر الفريق مضيفه داخل
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء مـعـظــم الــوقــت
خالل الدقائق األولى.

فرصة ذهبية

مباراة اليوم
10:00
واتفورد  xأرسنال

HD2

وأه ـ ـ ـ ـ ــدر سـ ـتـ ـي ــرلـ ـن ــغ ف ــرص ــة
ذهـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـت ـق ــدم فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
الـ ـع ــاش ــرة إثـ ــر ه ـج ـمــة مـنـظـمــة
سريعة تبادل فيها ليروا ساني
الكرة مع ديفيد سيلفا ثم مرر
األخـ ـي ــر الـ ـك ــرة إل ـ ــى سـتـيــرلـنــغ
ً
الخالي تماما من الرقابة على
بعد خطوات قليلة من المرمى

لكنه وضع الكرة بيسراه خارج
القائم األيسر للمرمى.
و لـكــن ستيرلنغ منح فريقه
الـتـعــويــض الـمـنــاســب عــن هــذه
الفرصة المثالية وأه ــدر هدف
التقدم للضيوف في الدقيقة 15
ليكون الهدف السادس عشر له
هذا الموسم.
وج ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ه ـج ـمــة
مـ ـ ــرتـ ـ ــدة سـ ــري ـ ـعـ ــة مـ ـ ـ ــرر م ـن ـهــا
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن
الكرة طولية حريرية لتصل إلى
ستيرلنغ الذي انطلق بالكرة في
حراسة مدافعي كريستال باالس
ثم أطلقها قوية من زاوية صعبة
داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء لتعانق
الـكــرة الـشـبــاك دون أن يستطع
فيسنتي جوايتا حارس مرمى
كريستال ب ــاالس أن يفعل لها
ً
شيئا.
وخــرج جيفري شلوب العب
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس م ــن الملعب
في الدقيقة  20لإلصابة إثر كرة
مشتركة مع فينسنت كومباني
نـجــم دفـ ــاع مــانـشـسـتــر سيتي.
ولعب السنغالي شيخو كوياتي
ً
في الدقيقة  22بديال لشلوب.
ووسط السيطرة شبه التامة
لمانشستر سيتي على المباراة،

ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف األول
شن كريستال باالس أول هجمة
حقيقية له في الدقيقة  31لكن
د ف ــاع مانشستر سيتي تدخل
ف ــي الـلـحـظــة الـمـنــاسـبــة وأبـعــد
الكرة.
ّ
ورد ســا نــي بهجمة منظمة
تــاعــب فـيـهــا بــدفــاع كريستال
ب ـ ــاالس وت ــوغ ــل داخ ـ ــل منطقة
الجزاء ثم سدد الكرة قوية لكن
الـ ـح ــارس ت ـص ــدى ل ـهــا بـبــراعــة
لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وفقد مانشستر سيتي فرصة
تـعــزيــز تـقــدمــه ف ــي الــدقـيـقــة 45
بسبب عدم التنسيق بين ساني
وس ـي ــرخ ـي ــو أغـ ــويـ ــرو لـيـنـتـهــي
الشوط األول بتقدم مانشستر
سيتي بهدف نظيف.
وم ــع بــدايــة ال ـشــوط الـثــانــي،
اسـ ـت ــأن ــف م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
سيطرته على مجريات اللعب
وهـجــومــه ال ــذي ك ــاد يسفر عن
الـهــدف الـثــانــي فــي الدقيقة 48

ميالن يحسم القمة أمام التسيو

كيسييه وباكايوكا العبا ميالن يحمالن قميص ايتشيربي العب التسيو باستهزاء وذلك ً
ردا على تصريحاته التي انتقص فيها من فريق الروسونيري
ً
ً
حقق ميالن انتصارا ثمينا على ضيفه التسيو بهدف
دون مقابل ،أمس األول في المرحلة الثانية والثالثين
من الدوري االيطالي لكرة القدم.
وس ـجــل ال ـهــدف فــرانــك كـيـســي مــن ضــربــة ج ــزاء في
الدقيقة .79

الفوز رفع رصيد ميالن إلى  55نقطة ليستعيد المركز
الرابع بينما توقف رصيد التسيو عند  49نقطة في
المركز الثامن.
وفــي مـبــاراة اخــرى ضمن نفس الجولة فــرض فريق
كــالـيــاري بتسعة العـبـيــن الـتـعــادل اإليـجــابــي  1-1على

مضيفه تورينو ،بينما شهدت بقية مباريات هذه الجولة
فوز سامبدوريا على جنوى  - 2صفر وتعادل فيورنتينا
مع بولونيا سلبيا وساسولو مع بارما بذات النتيجة.
وفــي المباراة الرابعة ،تعادل ساسوولو مع بارما
سلبيا.

ل ـك ــن ي ـق ـظــة ال ـ ـحـ ــارس جــواي ـتــا
حالت دون ذلك.
وواص ـ ـ ـ ـ ــل دف ـ ـ ـ ــاع ك ــري ـس ـت ــال
ب ـ ــاالس صـ ـم ــوده ف ــي مــواج ـهــة
المحاوالت الهجومية المتتالية
من الضيوف حتى جاء الهدف
الثاني للفريق في الدقيقة .63
وج ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ه ـج ـمــة
مـنـظـمــة ســري ـعــة تـنـقـلــت فيها
ال ـ ـكـ ــرة ب ـي ــن أغـ ــويـ ــرو وسـيـلـفــا
وساني الذي مررها من حدود

مـنـطـقــة ال ـج ــزاء إل ــى ستيرلنغ
الذي قابلها بلمسة ساحرة من
قدمه اليسرى لتذهب في الزاوية
ال ـب ـع ـيــدة ع ـلــى يـمـيــن ال ـحــارس
حـيــث ت ـهــادت ال ـكــرة إل ــى داخــل
الـمــرمــى لـتـكــون ال ـهــدف الثاني
للفريق والسابع عشر لستيرلنغ
في الدوري هذا الموسم.
وســدد لوكا ميليفوفويتش
الضربة الحرة قوية لتمر بين
العبي الحائط البشري الدفاعي

وت ـس ـكــن ال ـم ــرم ــى ف ــي الــدقـيـقــة
 81ليكون هــدف إنـعــاش األمــل
بالنسبة ألصحاب األرض.
وفيما استعد الفريقان إلنهاء
الـمـبــاراة بهذه النتيجة ،باغت
ال ـ ـبـ ــديـ ــل جـ ـيـ ـس ــوس أصـ ـح ــاب
األرض بالهدف الثالث للضيوف
إث ــر هـجـمــة مــرتــدة ســريـعــة في
الدقيقة .90
(د ب أ)

بايرن يفترس دوسلدورف برباعية
استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري
األلماني لكرة القدم (بوندسليغا) ،الذي غاب عنه
مدة  24ساعة فقط ،بعدما حقق فوزا ثمينا 1-4
عـلــى مضيفه فــورتــونــا دوسـ ـل ــدورف ،أم ــس ،في
الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة والـعـشــريــن للمسابقة ،التي
شهدت أيضا فوز هوفنهايم -2صفر على ضيفه
هيرتا برلين.
وارتفع رصيد بايرن ،الساعي لالحتفاظ باللقب
للموسم السابع على التوالي ،إلى  67نقطة في
الصدارة ،متفوقا بفارق نقطة عن أقرب مالحقيه
غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.
في المقابل ،توقف رصيد دوسلدورف عند 37
نقطة في المركز العاشر.
وتـقــدم بــايــرن بـهــدف حمل توقيع كينغسلي
كومان في الدقيقة  ،15قبل أن يعود نفس الالعب
إلحراز الهدف الثاني في الدقيقة .41
وأضاف سيرغ غنابري الهدف الثالث لبايرن
في الدقيقة  ،55في حين قلص دودي لوكيباكيو
الفارق بتسجيله هدف دوسلدورف الوحيد في
الدقيقة  89من ركلة جزاء.
واخـتـتــم (الـبــديــل) لـيــون غوريتسكا مهرجان
األه ـ ــداف ،بتسجيله ال ـهــدف ال ــراب ــع لـبــايــرن في
الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت المحتسب ب ــدال من
الضائع للشوط الثاني.
وأنـ ـع ــش هــوف ـن ـهــايــم آم ــال ــه ف ــي ال ـم ـشــاركــة
بالبطوالت القارية في الموسم القادم ،بعدما
واصل صحوته في المسابقة ،عقب فوزه الثمين
-2صفر على ضيفه هيرتا برلين في وقت سابق.
وارتفع رصيد هوفنهايم ،الذي حقق انتصاره
ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وال ــراب ــع ف ــي مـبــاريــاتــه
ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ،إل ــى  47نـقـطــة ف ــي الـمــركــز
السادس ،الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل

غنابري نجم بايرن ميونيخ
المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الــدوري
األوروبي.
في المقابل ،تجمد رصيد هيرتا برلين ،الذي
واصــل ترنحه في البطولة عقب تلقيه خسارته
الخامسة على التوالي ،عند  35نقطة في المركز
الحادي عشر.
وافتتح ناديم أميري التسجيل لهوفنهايم في
الدقيقة  ،29في حين تكفل ريس نيلسون بتسجيل
الهدف الثاني في الدقيقة .76

الملكي في ضيافة ليغانيس وإشبيلية يخطف المركز الرابع
يسعى ريال مدريد إلى
تحقيق فوزه الثاني على
التوالي ،عندما يواجه مضيفه
ليغانيس ،اليوم ،في المرحلة
الثانية والثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

مباراة اليوم
10:00
ليغانيس  xريال مدريد
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يـ ـح ــل ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
ليغانيس صاحب المركز الحادي عشر،
ضمن المرحلة الثانية والثالثين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وي ـس ـعــى ال ـن ــادي الـمـلـكــي لتحقيق
فوزه الثاني على التوالي ،بعدما تغلب
ب ـص ـع ــوب ــة ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه "ســان ـت ـيــاغــو
برنابيو" على إيبار  1-2بفضل ثنائية
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
ويأمل رجال المدرب القديم-الجديد،
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان ،فــي تعثر
الجار أتلتيكو للتقدم إلى المركز الثاني
فــي الترتيب ،بعدما عــانــوا خسارتهم
األولـ ـ ــى ف ــي ع ـه ــد زيـ ـ ــدان الـ ـ ــذي خـلــف
األرجنتيني سانتياغو ســوالري ،أمام
فالنسيا  2-1في المرحلة الثالثين.
وأعـلــن ريــال الجمعة أن قلب دفاعه
سيرخيو راموس لن يشارك في المباراة
بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق
اليسرى ،دون أن يحدد فترة غيابه.

تعادل سلبي للبرشا
من جانبه ،عاد برشلونة المتصدر
بتشكيلة رديـفــة إلــى حــد كبير بنقطة
واحـ ـ ــدة م ــن تـ ـع ــادل س ـل ـبــي ف ــي ملعب
ه ــوي ـس ـك ــا األخ ـ ـي ـ ــر ،ف ـق ـل ــص وص ـي ـفــه

أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد ال ـ ـفـ ــارق ع ـن ــه إلـ ــى 9
نقاط بفوزه على سلتا فيغو بهدفين
نظيفين.
ورفع برشلونة رصيده إلى  74نقطة
مقابل  65لفريق العاصمة قبل  6مراحل
عـلــى انـتـهــاء الـبـطــولــة ،أي أن ــه يتعين
على الفريق الكاتالوني خسارة ثالث
مـبــاريــات والـتـعــادل فــي واح ــدة ،وفــوز
أتلتيكو بجميع مبارياته لكي يتوج
األخير بطال.
وخاض برشلونة المباراة في غياب
تسعة العبين أساسيين فــي صفوفه
أب ــرزه ــم نـجـمــه األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـســي وس ـي ــرج ـيــو بــوس ـك ـي ـتــس ،مــع
تـفـضـيــل الـ ـم ــدرب إرن ـس ـتــو فــالـفـيــردي
إراحتهما للمباراة المرتقبة الثالثاء
ض ــد مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلنـكـلـيــزي
فــي ذه ــاب ال ــدور ربــع النهائي لــدوري
أبطال أوروبا على ملعب كامب نو (فاز
ذهابا -1صفر في إنكلترا) ،بينما غاب
األوروغوياني لويس سواريز والمدافع
جيرار بيكيه بداعي اإليقاف ،والكرواتي
إيفان راكيتيتش بسبب المرض.
وكان خط هجوم الفريق الكاتالوني
غير مألوف بدليل شغل الغاني كيفن
بــري ـنــس ب ــوات ـن ــغ م ــرك ــز رأس ال ـحــربــة

ً
غريزمان :المركز الثاني ليس سيئا

قال الفرنسي أنطوان غريزمان ،مهاجم أتلتيكو مدريد ،عقب فوز فريقه أمس
األول على سيلتا فيغو ( ،)0-2إن المركز الثاني ليس شيئا "قليال" ،وخصوصا
في مسابقة دوري يتواجد فيها ريال مدريد وبرشلونة.
وعما إذا كان يرى المركز الثاني قليال ،وغير باعث على الرضا بالنسبة
لــه ،أض ــاف" :إنــه مــركــز جـيــد ،وخصوصا فــي دوري يتواجد بــه ريــال مدريد
وبرشلونة ،وإذا لم نستطع الحصول على المركز األول فسنحارب من أجل
اقتناص المركز الثاني" .وأشار إلى أن هدفه هو "إنهاء الدوري بشكل جيد"،
و"الـفــوز فــي جميع المباريات المتبقية" ،مـشــددا على أنــه سيلعب مــن أجل
الجماهير و"مجده" الشخصي.

يـ ـع ــاون ــه الـ ـجـ ـن ــاح ال ـف ــرن ـس ــي ع ـث ـمــان
ديمبيلي على اليمين بعد عودته من
إصــابــة أبـعــدتــه نـحــو ش ـهــر ،والـجـنــاح
اآلخر البرازيلي مالكولم.
والحال تنطبق على خط الدفاع الذي
ضــم ثــاثــة وج ــوه جــديــدة هــم :الظهير
األيـمــن السنغالي موسى واغــي ،الــذي
ش ــارك فــي نـهــائـيــات مــونــديــال روسـيــا
 ،2018وقلبا الدفاع جان كلير توديبو
والكولومبي جيسون موريو ،في حين
ش ـ ــارك خ ــري ــج أك ــادي ـم ـي ــة "ال مــاس ـيــا"
التابعة للنادي الشاب ريكي بويغ (19
عاما) في خط الوسط.
كما ضمت التشكيلة أربعة العبين
يشاركون للمرة األولى في الدوري ،وهو
ما يحصل في الفريق الكاتالوني للمرة
األولى منذ  17مايو .2009

أتلتيكو يهزم سيلتا فيغو
وعلى ملعب "وانــدا متروبوليتانو"
في العاصمة اإلسبانية ،خرج أتلتيكو
مدريد فائزا بهدفين نظيفين.
ويدين أتلتيكو بالفوز إلى حارس
مرماه السلوفيني يان أوبــاك ،الذي
تـصــدى لـثــاث م ـحــاوالت خـطــرة في
ا لـشــوط األول ،قبل ان يفتتح فريقه

بنزيمة نجم ريال مدريد خالل المباراة السابقة
التسجيل في أواخر هذا الشوط.
ونـ ـ ـج ـ ــح غ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان فـ ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة
حــر مباشرة على مـشــارف المنطقة،
فــأطـلـقـهــا لــولـبـيــة سـكـنــت ف ــي سقف
ال ـش ـب ــاك ( ،)42رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده إل ــى
 14هــدفــا ه ــذا ال ـمــوســم ف ــي الـ ــدوري
المحلي.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي أش ـ ـ ــرك
م ــدرب أتلتيكو األرجنتيني دييغو

سيميوني الـمـهــاجــم أل ـفــارو مــوراتــا
ب ــدال م ــن ف ـي ـتــولــو ،فـحـســم الـنـتـيـجــة
ل ـم ـص ـل ـحــة ف ــري ـق ــه ع ـن ــدم ــا اس ـت ـث ـمــر
ك ــرة فــي الـعـمــق مــن غــريــزمــان ف ــراوغ
الحارس ،وأودع الكرة في شباكه (.)74

إشبيلية يحسم الديربي
مــن جــانـبــه ،حــافــظ إشبيلية على
آماله في اقتناص المركز الرابع في
ال ـل ـي ـغــا ،ب ـعــد أن ح ـقــق ف ـ ــوزا صعبا

ومهما في ديربي األندلس "المثير"
على غريمه التقليدي ر يــال بيتيس
بنتيجة (.)2-3
وبـعــد أن حصد انـتـصــاره الثاني
عـلــى الـتــوالــي فــي الـلـيـغــا ،مــع مــدربــه
الـ ـج ــدي ــد خ ــواكـ ـي ــن ك ـ ــاب ـ ــاروس ،قـفــز
إشبيلية للمركز الرابع مؤقتا ،بعد أن
أصبح رصيده  52نقطة ،بفارق نقطة
أمام خيتافي ،الذي اكتفى بالتعادل
مع بلد الوليد.

زيدان يلمح الحتمال بيع بعض العبيه
أقر الفرنسي زين الدين زيــدان المدير الفني لريال مدريد،
بأنه لم يتحدث مع أي من الالعبين بعد بخصوص الموسم
المقبل ،لكنه أكــد أن الـنــادي يمكنه أن يجني ثــروة مــن خالل
العديد من الالعبين.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ليغانيس في
الجولة الـ  32من الــدوري اإلسباني" :لم أتحدث حتى اآلن مع
أي العب ،ألننا مازلنا نلعب ،وأمامنا سبع مباريات .سيكون
لدينا الوقت الكافي لنبحث ما سنفعله".

وأضاف "هنا يوجد الكثير من الالعبين الذين يمكن للنادي
أن يحقق ثــروة مــن خاللهم ،ألنهم جـيــدون جــدا ،وهـنــاك عدة
أندية ترغب في ضم الكثير من العبي ريال مدريد .هذا ليس
أمرا جديدا".
وألمح زيدان إلى أن إيسكو أالركون ليس من هؤالء الالعبين
الذين قد يرحلون على عكس تصريحاته بشأن الويلزي غاريث
بيل التي أشارت الحتمالية رحيله.
فقال زيدان" :إيسكو العب مهم ويعجبني ،سنرى ما سنفعله

العام المقبل ،ولكن الجميع يعرف وجهة نظري فيه".
وعــن بيل قــال "أنـتـظــر منه مــا أنـتـظــره مــن بــاقــي الالعبين.
أمامنا سبع مباريات ،وأنا أعتمد على غاريث".
في المقابل ،فتح زيدان الباب أمام احتمالية رحيل ماركوس
يورنتي ،إذ قال" :سنرى ماذا سيحدث الموسم المقبل .أعرفه
منذ وقــت طويل ،ألنني كنت أدربــه في الفريق الــرديــف ،وهو
العب يتحسن باستمرار .الشيء الوحيد الذي ينقصه هو لعب
المزيد من الدقائق".

دلبلا

•
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ً
اﻟﺸﺒﻨﻢ ﻳﻘﺘﻞ رﺟﻼ ﺑﻤﺨﺎﻟﺒﻪ

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

ُ
ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﺐ ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺸﺒﻨﻢ،
ُ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ "اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
واﻟﺸﺒﻨﻢ ﻃﺎﺋﺮ ﺿﺨﻢ ﻻ ﻳﻄﻴﺮ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ أﺛﻘﻞ ﻃﺎﺋﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮت ُﺳ ـﻠ ـﻄــﺎت ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮاﺋ ــﻖ ﺑـﻤـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ أﻟـﺘـﺸــﺎو
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻳﻨﻴﺴﻔﻴﻞ ﺻــﻦ ،أ ﻣ ــﺲ ،أن ﻣــﺎ ﻟــﻚ اﻟﺸﺒﻨﻢ ﺳﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮ ذي اﻟﻤﺨﺎﻟﺐ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺘﻪ
ُ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮ ،وﻧﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮان ﺳﺎن دﻳﻴﻐﻮ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺒﻨﻢ "أﺧﻄﺮ
اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺪم  3أﺻﺎﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺨﻠﺐ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺨﻨﺠﺮ ،واﻹﺻﺒﻊ اﻷوﺳــﻂ ﻳﺼﻞ ﻃﻮﻟﻪ إﻟﻰ 4
ﺑﻮﺻﺎت ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﻨﻢ أن ﻳﺠﺮح أي ﺣﻴﻮان ﻣﻔﺘﺮس ،أو أي
ً
ً
ﺷﻲء ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﺤﺘﻤﻼ ،ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ واﺣﺪة" ،وﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺼﻞ ﻃﻮل اﻟﺸﺒﻨﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ إﻟﻰ  1.7ﻣﺘﺮ.
)د ب أ(

اﺷﺘﺒﻮن ﺑﻌﺪ؟!

ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ...
وأﺷﻮاﻗﻲ...
واﺣﺘﺮاﻣﺎﺗﻲ...
ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ...اﻧﺖ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺎ ﻏﻴﺮك!
ً
ﻓﻌﻠﺖ أﻓـﻌــﺎﻻ وأﻧـﺠــﺰت إﻧ ـﺠــﺎزات ﺗﻄﺮب
ﻓﻠﻘﺪ
ِ
واﻷﺻﻤﺦ!
اﻟﺴﺎﻣﻊ
ً ُ
ّ
وﺗـﺴـ ّـﺮ أﻳـﻀــﺎ وﺗـﻔــﺮح اﻟﻤﻔﺘﺢ واﻷﻋ ـﻤــﻰ ...وﻛﻞ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ.
إﻧ ـﻨــﺎ ﻳ ــﺎ ﺣـﻜــﻮﻣـﺘـﻨــﺎ ﻣـﻤـﺘـﻨــﻮن وﺷ ــﺎﻛ ــﺮون ﻟﻜﻞ
ً
ً
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ آﻣﻨﺎ وﺧﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻐﺶ ...وﺗﺤﺴﺪﻧﺎ دول ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
ً
ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت،
وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻزدﻫ ـ ــﺎر ،ﻓﻨﺤﻦ ﺑـﻠــﺪ زﻫــﻮر
وورود وﻣﺎي اﻟﻮرد واﻟﺒﺨﻮر.
ّاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ ،وﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي
ﺳﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻻ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق وﻻ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،ﻓﻨﺤﻦ ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺪﻋﻮ
ﻟﻬﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﺑﻄﻮل اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺴﺎد...
وﻻ ﻏﺶ...
وﻻ ﺣﺮﻣﻨﺔ...
وﻟ ـﻴــﺲ ﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻨــﺎ ﻣ ـ ـ ّ
ـﺰور ﺟـﻨـﺴـﻴــﺔ أو ﺷـﻬــﺎدة
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أو َﻣــﻦ ﻧﻬﺐ ﻣﻦ أﻣــﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﺣــﺎول
ﻫﺪم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎ وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟـﻜــﻞ ذﻟ ــﻚ ،ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟـﻜــﻢ ﻃ ــﻮل اﻟـﻌـﻤــﺮ واﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء ،إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
أدري ،واﻟﻠﻪ ...واﻟﻠﻪ أدري أن اﻟﻘﺎرئ ﻳﻘﻮل اﻵن،
ﻳﺎ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺼﻨﺎ ...ﻋﻄﻨﺎ اﻟﺰﺑﺪة!!
ﻛﻞ اﻟﻠﻲ أﺑﻲ أﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮاء
ﻛﻤﻠﻮا اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ...ﺻﺞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺳﺎﻟﻔﺔ،
وﻣــﺎ أدري اﺷـﺘـﺒــﻮن ...ﺗﺒﻮن ﻣﻄﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗـﺸـﻴـﻴــﺪه ﺑـﻌــﺪ ﻋـﺸــﺮ ﺳ ـﻨــﻮات ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗـ ــﻞ ،ﺗﺒﻮن
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ً
ﺻﺤﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ وإزاﻟــﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣــﺎم ﻣﺸﺮوع
اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ...اﺷﺘﺒﻮن ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺬي؟
اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺸﻴﺸﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻗﺒﻞ ﻻ ﻳﺴﻜﺮوﻧﻬﺎ
ً
ﻓﻌﻼ ...وﻧﻄﺮوا ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2035ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺐ ﻟﻜﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ ...واﻟﻠﻪ ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﺮ!

اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ
ﺧﻠﺼﺖ دراﺳ ــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ
أن اﻟـ ـﺸ ــﻮﻛ ــﻮﻻﺗ ــﺔ ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان
اﻟﺴﻤﻊ.
وﺗــﻮﺻ ـﻠــﺖ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﻧـﺸــﺮﺗـﻬــﺎ دورﻳـ ــﺔ ذا ﻧـﻴــﻮﺗــﺮﻧــﺖ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻗـ ــﺎم ﺑ ـﻬــﺎ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ً
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﻮل ،أﺧﻴﺮا ،إﻟﻰ أن
ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ  40إﻟﻰ 64
ً
ﻋــﺎﻣــﺎ ﻛــﺎن أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﻦ َﻣﻦ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــﻮن إن اﻟـﻤــﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑــﻮﻟ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﻮل ،اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻜﺎﻛﺎو ،ﺑﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﻮﻳﺔ

ﻣﻀﺎدة ﻟﻸﻛﺴﺪة واﻻﻟﺘﻬﺎب ﻗﺪ
ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻤﻊ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،أن
اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ ﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ  3575ﻣــﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح
ً
أﻋـﻤــﺎرﻫــﻢ ﺑـﻴــﻦ  40و 64ﻋــﺎﻣــﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺳـ ـﻤ ــﻊ ﻗـ ـﺒ ــﻞ إﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺣـ ـ ـ ــﻮارات
ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺪى اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ
ﻟﻠﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ.
وﺗــﻮﺻــﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﻟــﻰ أن
ﻣﻌﺪل ﻓـﻘــﺪان اﻟﺴﻤﻊ ﻛــﺎن "أﻗــﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ" ﻋﻨﺪ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن
اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ 26.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ.
)د ب أ(

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣ ــﻮار اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻣﻊ
ﻟﻮﺳﻲ ﺗﻮﺑﻠﻴﺎن.
ً
ﻣﺴﺎء.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻜﺎن :اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة  -ﻣﺮﻛﺰ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

أﻛﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻮق اﻟﺼﺤﺮاء
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﺘﺮاﺗﻮﻟﻮﻧﺶ" أﻧﻬﺎ أﺟﺮت
ﻓــﻮق اﻟﺼﺤﺮاء ﻓــﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ أول ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻷﻛﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎع ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﺮة إﻳﺮﺑﺎص "إﻳﻪ ."380
اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة اﻟ ـﻐــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺑـﻨـﺘـﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ
"ﺳﻜﺎﻳﻠﺪ ﻛﻤﺒﻮزﻳﺘﺲ" اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء ﻣﻮﻫﺎﻓﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﻴﻜﻠﻴﻦ ،وﻣﺠﻬﺰة ﺑـ 6ﻣﺤﺮﻛﺎت ﺑﻮﻳﻨﻎ "."747
وﻳـﻔـﺘــﺮض أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ﻓــﻲ ﺣﻤﻞ
ﺻــﺎروخ ﺻﻐﻴﺮ وإﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ .وﺳﻴﻌﻤﻞ
اﻟﺼﺎروخ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻟﻴﺘﻮﺟﻪ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء ﻟــﻮﺿــﻊ أﻗ ـﻤ ــﺎر اﺻـﻄـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪار.
وﻫ ــﺬه وﺳـﻴـﻠــﺔ ﻣــﺮﻧــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ
اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﻃــﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ
ً
ﻋـ ـﻤ ــﻮدﻳ ــﺎ ،إذ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺪرج
إﻗـ ـ ــﻼع ﻓـ ـﻘ ــﻂ .وأﻗـ ـﻠـ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻄــﺎر
"ﺳـ ـﺒ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﻮﺑ ــﻮرت" ﻓـ ــﻲ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺮاء ﻣ ــﻮﻫ ــﺎﻓ ــﻲ
ﺑ ـﻜــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ وﺑ ـﻘ ـﻴــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮ ﺳــﺎﻋـﺘـﻴــﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أﻣﺲ.
واﻛـﺘـﻔــﺖ اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻓﻘﻂ ،وﺗﺒﻠﻎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﺧﻼل

ً
اﻟﻄﻴﺮان  340ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ً
أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع  5182ﻣﺘﺮا.
وﻋﻠﻖ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ"ﺳﺘﺮاﺗﻮﻟﻮﻧﺶ" ﺟﺎن
ً
ﻓـﻠــﻮﻳــﺪ ،ﻗــﺎﺋــﻼ "ﻳــﺎ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ رﺣـﻠــﺔ أوﻟ ــﻰ راﺋـﻌــﺔ!
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ
ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺮن ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ اﻷرض".
ً
وﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎع ﺟﻨﺎﺣﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة  117ﻣﺘﺮا ،أي
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻳﺒﻠﻎ ﺑﺎع ﻃﺎﺋﺮة

ﺑﻮﻳﻨﻎ "إﻳﻪ 79.75 "380م.
وﻛــﺎﻧــﺖ "ﺳـﺘــﺮاﺗــﻮﻟــﻮﻧــﺶ" ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣــﻦ ﺑــﻮل آﻟــﻦ أﺣــﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ"،
ً
ً
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق إﻃﻼق اﻷﻗﻤﺎر
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة .إﻻ أن وﻓ ــﺎة آﻟــﻦ ﻓﻲ
أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺟـﻌـﻠــﺖ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻏﻴﺮ أﻛﻴﺪ.
)أ ف ب(

»اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ« ﺻﺪﻣﺖ اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ وﻗﺘﻠﺖ  ٣ﻓﻴﺴﺒﻮك ﺗﻌﻄﻞ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ُ
ُ
ﻗﺘﻞ  3أﺷﺨﺎص وأﺻﻴﺐ  ،4أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﻃﺎﺋﺮة
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﺄﺧﺮى ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر
داﺧﻞ أﺣﺪ ﻣﻄﺎرات ﻧﻴﺒﺎل ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ إﻳﻔﺮﺳﺖ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹداري ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﻴﺖ إﻳــﺮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﺎﺗﻤﻨﺪوّ :
"ﻏﻴﺮت اﻟﻄﺎﺋﺮة اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ُﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺘﺼﻄﺪم ﺑﻄﺎﺋﺮة ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻧﺎﻧﺞ إﻳﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي راﻛﺐ داﺧﻞ "اﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ" ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ 3
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻄﺎﻗﻢ".
)روﺑﺘﺮز(

ُ
اﻟﻴﻮﻏﺎ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻘﻠﻖ وﺗﺮﻳﺢ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺒﺎرﻛﻨﺴﻮن
ﺗﺸﻴﺮ دراﺳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أن أﻋــﺮاض اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب
ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮض اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺮﻋﺎش )ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن( ﻗﺪ
ﺗـﻘــﻞ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻤــﺎرﺳــﻮن اﻟـﻴــﻮﻏــﺎ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ
وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﺲ.
وﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺪورﻳﺔ
ً
"ﺟﺎﻣﺎ ﻧﻴﻮروﻟﻮﺟﻲ"ّ ،
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  138ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ
اﻟــﺮﻋــﺎش إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺷﺎرﻛﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
ﻟﻠﻴﻮﻏﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﻷﺧﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﻟـﻠـﺘـﻤــﺎرﻳــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗ ـﻤــﺎرﻳــﻦ اﻟـﺘـﻤــﺪد
وﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﺎن ﻣ ـ ــﺪة  8أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ،وﻛ ـ ــﺎن ﻛــﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف
واﻟﻤﺸﻲ دون ﻋﺼﺎ ،أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺸﺎﻳﺎت.
وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻏﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑــﺬات درﺟــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻟـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻣــﺎرﺳــﻮا اﻟـﻴــﻮﻏــﺎ ﻗـﻠــﺖ ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
أﻋ ــﺮاض اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛ ـﺘ ـﺌــﺎب ،وﻣ ــﺪى وﻋﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮض.
ﻛﻤﺎ ّ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮﻏﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ
ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ رﻏﻢ ﻣﺮﺿﻬﻢ.

ذﻛــﺮ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" أﻣﺲ.
وأﻇـﻬــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ "داوﻧــﺪﻳـﺘـﻜـﺘــﻮر دوت ﻛ ــﻮم" ،اﻟ ــﺬي ﻳــﺮاﻗــﺐ ﺗﻌﻄﻞ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  9000ﻣﺴﺘﺨﺪم أﺑﻠﻐﻮا
ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﺟﻬﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك.
وأوﺿﺤﺖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻄﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ أن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أﺷﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ واﺗﺴﺎب
واﻧﺴﺘﻐﺮام ،ﻟﻜﻦ ﻋﺪد ﺑﻼﻏﺎت ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

وﻓﻴﺎت
اﻟﺸﻴﺦ ًﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺼﺒﺎح

 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳــﻮان أﺳــﺮة آل
اﻟﺼﺒﺎح ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺸﺮف ،ق ،1ش ،1م ،26ت،25398888 :
25390034

وﺳﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﻴﺒﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

أرﻣﻠﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻏﺎﺷﻢ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ً
 53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،5ش ،4م ،9اﻟﻨﺴﺎء :ﺳﻠﻮى ،ق،12
ش ،5م ،62ت66178999 ،99766955 :

ﻋﻠﻲ ﻣﺎﺟﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﻋﺎﻳﺪ

ً
 21ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ق ،12ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﺷﺎرع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ج ،12م ،19ت51101401 ،99652152 :

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻓﺮﻳﺞ اﻟﻬﺎﺟﺮي

ً
 83ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،ق ،1ش ،138م ،396اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﻘﻴﺮوان ،ق ،2ش ،215م ،42ت66166767 ،66665699 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻮﻳﺪ
ﻣﻨﻴﺮة
ً

 25ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺮﻗﺔ ،ق ،6ش ،30م ،323اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ،
ق ،2ش ،219م ،26ت99053643 ،96666386 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﺣﺎن اﻟﻨﻮﻳﻢ

ً
 70ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﻴــﻮم ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺴــﻼم ،ق،1
ش ،105م ،548اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ﺑ ـﻴ ــﺎن ،ق ،7ﺷـ ــﺎرع اﻷول ،ج ،95م ،11ت:
99961619 ،55977900 ،99056663

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ

ً
 89ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ق ،1ش،10
م ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاﺋﺮي اﻷول ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ق ،1ش ،10م ،45،ت:
22518181 ،99825337

وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﺟﻮﺟﻮ ﻛــﻮك ﻣﻦ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ "ﻗـﺒــﻞ إﺟ ــﺮاء اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻛـﻨــﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن
اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻏﺎ ،وﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﻹﻃ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﺴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ـﺴــﺪﻳــﺔ ﻟـﻤــﺮﺿــﻰ
ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ".
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "ﺧﻠﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ
إﻟــﻰ أن اﻟﻴﻮﻏﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺗﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟـﺤـﻴــﺎة ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻷﻋﺮاض اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ".
وأﺷ ــﺎرت ﻛــﺎﺛــﺮﻳــﻦ ﺟﺎﺳﺘﺲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺒﻦ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴﺲ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ أن ﻣﺮﺿﻰ ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻗﻮع واﻹﺻﺎﺑﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬوﻧﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻏﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮز

ً
 66ﻋــﺎ ﻣــﺎ  ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘﻴﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ق ،5ﺷــﺎرع
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،م ،30ت97335531 :
زﻫﺮا ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ زوﺟﺔ ﻋﺪﻧﺎن إﺳﺤﺎق ﻏﻠﻮم ﻛﻤﺸﺎد
ً
 58ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺻـﺒــﺎح اﻟ ـﻴــﻮم ،اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ
ﺟﻤﺎدار ،ق ،10ش ،6ج ،1ﻗﺴﻴﻤﺔ ،3ت98777775 :

ﺟﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ دﺷﺘﻲ

ً
 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،ق ،12اﻟﻨﺴﺎء:
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷرﺑـﻌــﺔ ،ق ،9ﺷــﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳــﺪ ،ج ،93م،38
ت99896200 :

ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ً
 66ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺸﺮف ،ق ،5ش،8
ج ،1م ،7اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﻬﺪاء ،ق ،1ش ،101م ،32ت99994663 ،99777922 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:00

اﻟﻌﻈﻤﻰ

اﻟﺸﺮوق

05:22

اﻟﻈﻬﺮ

11:48

اﻟﻌﺼﺮ

03:22

اﻟﻤﻐﺮب

06:14

اﻟﻌﺸﺎء

07:34

اﻟﺼﻐﺮى 19
ً
 09:20ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ
 07:16ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءً
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  02:05ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 02:01ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

