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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺗﺘﺴﻊ

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺮوﺿﺎن :إﻋﺎدة اﺳﺘﺠﻮاﺑﻚ ﻟﺘﺪﻟﻴﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ

• اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﻟﺪﻣﺨﻲ واﻟﺪﻻل :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ »اﻟﺰراﻋﺔ« ﺗﺘﺠﺎوز »اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ«
• اﻟﺠﺒﺮي ﻟـ دلبلا :.ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﻨﺼﺔ وﺗﻔﻨﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎور
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻧﻀﻢ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﺑﻌﺪ
إﻋ ــﻼن اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺘﻪ إﻋ ــﺎدة
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ،وﻓـ ــﻖ ﻣـ ـﺤ ــﺎور ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
أﻣــﺲ ،إﻧــﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﺟــﻊ إﻟــﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟـ ـﻠ ــﺮوﺿ ــﺎن وﺟـ ــﺪ أن ﻓــﻲ
ً
ً
ً
ردوده »ﺗ ــﺪﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ُـﺔ وﻛـ ــﺬﺑـ ــﺎ وﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺮا
ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ« ،وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ »أﻋ ـﻠــﻦ أﻧـﻨــﻲ ﺳﺄﻗﺪم
ً
ً
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎور ﻋﺪة ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻮره اﻟﺮﺋﻴﺲ«.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ،
دراﺳ ــﺔ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،وﺧــﻼل
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻴﺎن
ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ،إﻻ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺮد.

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

وﻣـ ــﻦ »اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة« إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻔــﺎت وزارة اﻹﻋـ ــﻼم
وﻫـﻴـﺌـﺘــﻲ اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،إذ ﺑـ ــﺪأت ﺗﺘﻀﺢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺰﻣﻊ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻨﻮاب
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ود .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
»ﻋﻈﻴﻤﺔ« ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻀﻴﺔ
»اﻟـﻘـﺒـﻴـﻀــﺔ« ،ﻣـﺠــﺪدﻳــﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ أن اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب
ﺳﻴﻘﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺪﻣـﺨــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣ ــﻊ اﻟـ ـ ــﺪﻻل واﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ» :ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻟﺠﻨﺔ
ً
اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت ﺣ ــﻮل ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ ازددﻧ ـ ــﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ
ﺑ ـﻀــﺮورة اﺳـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟـﺠـﺒــﺮي ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻹﺻ ــﻼح
ا ﻟـﻐــﺎ ﺋــﺐ ،واﻧﻄﺒﺎﻋﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺸﻒ أن ﻫﻨﺎك
ً
ً
اﻧﻔﺼﺎﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ً
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻜﺒﻴﺮة« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﺤﻴﺎزات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺻﻨﺪوق أﺳﻮد«.
02

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ
»اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« ﻏﻴﺮ ّ
ﻓﻌﺎل
ﺷﺪدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿـ ـ ــﺮورة ﺿ ـﺒــﻂ ﻣ ـﻨــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺮغ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ،ووﺿ ــﻊ أﻧـﻈـﻤــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وﺻﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
ﺑﺄن »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« ﻧﺎﻗﺸﺖ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،ﻋﺪم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ؛ إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة،

وﻻ أي ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳــﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ُﻳﺴﺘﺪل
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ.
وأﺿــﺎف ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻛــﺪت ﺿﺮورة
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻪ،
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،إذ ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ً اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻴﺎرات
ً
»ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ« :ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ً
ﺟﺪﻳﺪ ...واﻟﺤﻤﻴﻀﻲ رﺋﻴﺴﺎ 11

ﺑﻮدي» :اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ« ﺣﻘﻘﺖ
أﻓﻀﻞ أداء ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٢٠١٨
ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻟﻸرﺑﺎح ٪٢٩

١٥

اﻟﻮزان :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺼﻴﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ
12
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
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 ٢٨.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﺑﺪء اﻟﺠﻠﺴﺔ  ٩ﺻﺒﺎﺣﺎ أو  ١٢ﻇﻬﺮا أو ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ا ﻟـﻤــﻮا ﻗــﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ،
ﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑــﺎت ﺧــﻼل
ﺳ ـﺘــﻮاﺟــﻪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ  7ا ُ
ً
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،أﺣﺪﻫﺎ ﻗﺪم رﺳﻤﻴﺎ ،وﻛﺎن
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء أﻧـ ــﺲ اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن
اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻪ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري.
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ُﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ
اﻟ ـﻨــﻮاب رﻳ ــﺎض اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل
وﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي ﻏـ ــﺪا أو
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،أﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺄﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي
ً
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،ﻓﻲ

وﻗــﺖ ﻳﻨﺘﻈﺮ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺛﻨﻴﻦ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،واﻵﺧﺮ ﻣﻦ زﻣﻴﻠﻪ
ﺑ ــﺪر اﻟ ـﻤــﻼ ،وﺳـﻴـﻜــﻮن اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ وزﻳﺮة اﻹﺳﻜﺎن وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ،إذ ﺗـﻨـﺘـﻈــﺮه ﻣﻦ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺣ ـﻤــﺪان اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ زﻣﻴﻠﻪ
ﻓﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ﺗ ــﺪور ﻋ ــﺪة ﺗ ـﺴــﺎؤﻻت
ﻓ ــﻲ أروﻗ ـ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﺣ ــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ً
ﻣــﻊ اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﺎت اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗﺤﺪث ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ،
ً
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ أن ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ  30أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺎري
ﺳﺘﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ،وﺳﺘﺒﺪأ
ﺑ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﻜــﻮن
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﺎت .وﻛـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠﻮم،
ﻓ ــﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟــﻮاﺣــﺪ ﺗﺤﺘﺎج
ً
إﻟﻰ  6ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ واﺣــﺪ ،وإﻟﻰ  9ﺳﺎﻋﺎت إذا ﻗﺪﻣﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺎم 3
ﺧﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ُ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،أوﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎدي أي اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ،
ً
وإذا ﺑﺪأ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻓ ـﻘــﺪ ﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ آذان اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺮب ،أو
ً
ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻺﻓﻄﺎر ،ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ،وﺣـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻟ ــﻦ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻻ وﻗ ـﺘــﺎ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أن ذ ﻟــﻚ اﻟﺨﻴﺎر
ﻳـﻌــﺮض اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺼﺎب.
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻤﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ،أي اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻋـﺸــﺮة واﻟـﻨـﺼــﻒ ﻇ ـﻬ ــﺮا ،وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﺮص
ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺼﺎب ﺳﺘﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر

ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻴﺘﺮﻛﻮن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺻ ــﻼة اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮب ،وﺳـﻴـﺘـﺠـﻬــﻮن ﻷداء ﺻــﻼة
اﻟﻌﺸﺎء واﻟﺘﺮاوﻳﺢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ
ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ 3
ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
أﻣﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
ﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺎت ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،وﻳ ـﺘ ـﻔ ــﺮغ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ،
وﻳﺆﺟﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ،
ﻏـﻴــﺮ أن ذﻟ ــﻚ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ
أﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ...وﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷﺣ ــﻮال ،ﻓﺈن
ً
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺪ ﻗﺮاره أوﻻ وأﺧﻴﺮا ،وﻫﻮ ﻣﻦ
ﻳﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت.

»ﻓﺼﺢ دﻣﻮي« ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫﺠﻤﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻨﺎﺋﺲ وﻓﻨﺎدق

اﻟﺼﻘﺮ» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻮاﺻﻞ
ﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ واﻻﻧﺘﺸﺎر

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٤
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ :ﻓﺠﻮة
اﻷﺟﻮر أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

٢٠

»ﻏﻮﻏﻞ« ﺗﺮوج ﻫﺎﺗﻔﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ
Avengers

دوﻟﻴﺎت

٢٦

اﻟﺴﻮدان» :اﻟﻌﺴﻜﺮي«
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ...وﺻﺒﺮ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻨﻔﺪ

دوﻟﻴﺎت

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ٪٣.٥ :ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻓﻲ ٢٠١٨
١٤

٢٥

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻗﺎﺋﺪ
»اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :إﺣﺒﺎط
ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺰﻟﻔﻲ

ً
ّﻋﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪا ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ »ﺟﺒﻬﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«
● ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻌﺪ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ ﺳــﺮﻳــﺎن ﻗ ــﺮار اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ،
أﻋﻔﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،أﻣﺲ،
اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮي ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري،
وﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﺴﺎس ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮان.
وﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﻔﺎﺟﺊ ،أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ »اﻟﺤﺮس« ،ﺑﺪﻻ
ﻣــﻦ ﺟـﻌـﻔــﺮي اﻟ ــﺬي ﻋـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋ ــﺎم .2007
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﺟﺢ ذﻫﺎب اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻟﻠﻮاء ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﺋﺪ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« اﻟﻨﺎﻓﺬ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺤﺮس«.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ،ﻓ ــﺈن ﺳــﻼﻣ ــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤــﻲ إﻟــﻰ
اﻟﺠﻨﺎح اﻟ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ اﻟ ــﺮد ﻋﻠﻰ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻳــﺮى أن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻮ ﺗ ـﺤــﺮﻳــﻚ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﺿﺪ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن.

١٣

ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﻳﻌﺎﻳﻨﻮن اﻷﺿﺮار داﺧﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻓﻲ ﻧﻴﻐﻮﻣﺒﻮ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺼﺪ
ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎرز ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ،
أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ أﺣ ـ ٍـﺪ دﻣ ــﻮي ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ.
ّ
وﻫـ ــﺰت ﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻋـ ـﺘ ــﺪاءات ،اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﻓـﻨــﺎدق
ً
ﻓﺨﻤﺔ وﻛﻨﺎﺋﺲ وﻣﻨﺰﻻ ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ وﻣﺪن
ﻧﻴﻐﻮﻣﺒﻮ ودﻳﻬﻴﻮاﻻ وأوروﻏﻮداواﺗﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،أوﻗﻌﺖ اﻟﻬﺠﻤﺎت 207
ً
ﻗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ  35أﺟﻨﺒﻴﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 450
ً
ﺟﺮﻳﺤﺎ آﺧﺮﻳﻦ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ  7ﻣﺸﺘﺒﻬﻴﻦ
ﻓﻴﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌـ ّـﺮف ﻋﻠﻰ 02

رﻳﺎﺿﺔ

ﻻ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات
أﻛ ـ ــﺪ ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ــﺪى ﺳ ــﺮﻳ ــﻼﻧ ـﻜ ــﺎ ﺧـﻠــﻒ
ﺑ ــﻮﻇ ـﻬ ـﻴ ــﺮ ،ﻋ ـ ــﺪم وﺟ ـ ـ ــﻮد ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻛــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ،
ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﺪة ﻛﻨﺎﺋﺲ
وﻓﻨﺎدق ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻮﻇﻬﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺘﻪ »ﻛﻮﻧﺎ«،
إن اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﺎرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ داﺋـ ـ ــﻢ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت

اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ
اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺑ ـﻴــﻦ .وأﺿ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
ﺗـﻨــﺎﺷــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﺗــﻮﺧــﻲ اﻟـﺤـﻴـﻄــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺬر ،واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ً
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ.

٣٠
ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻣﻦ ﺗﻮاﻟﻴﴼ
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ...وﺗﻌﺎدل
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻺﻧﺘﺮ وروﻣﺎ
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ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻜﻨﺪري وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻫﻨﺄ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
أﺷﺎد ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻤﺴﻴﺮة
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
د .اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ً
ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻪ دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻄﺒﻲ ورﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

أﻋﻤﺎل إﺟﺮاﻣﻴﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻛﻨﺎﺋﺲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮاﺋﻊ
واﻟﻘﻴﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ،ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻋﻴﺴﻰ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ــﺪري ،ورﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ووزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻹﻋ ــﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧـﺒـﻴــﻞ أﺑ ــﻮ ردﻳـﻨــﺔ،
ووزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼم ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ
ﻋﻤﺎن د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﺴﻨﻲ،
ووزﻳﺮ ﺷﺆون اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻋـﻠــﻲ اﻟــﺮﻣـﻴـﺤــﻲ واﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻗـﻄــﺎع اﻹﻋــﻼم
واﻻ ﺗ ـﺼ ــﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ د .ﺑـ ــﺪراﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ ﻋــﻼﻟــﻲ
ﺑـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﻰ اﻹﻋـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
ﺑـ ـ ـ ــﺪورﺗـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎدﺳـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة
واﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وزﻳﺮ ﺷﺆون
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاح.
وﺗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ د .روﻻ دﺷﺘﻲ
وﻛـﻴـﻠــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻷﻣـﻴـﻨــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ
آﺳ ـﻴ ــﺎ )اﻷﺳ ـ ـﻜـ ــﻮا( أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ً
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـ ــﺪور ﺳ ـﻤــﻮه
ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮم
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،اﻟﻴﻮم ،رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻼد ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.

وﺑﻌﺚ ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ دﺷ ـﺘ ــﻲ ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ
ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮه وﺷﻜﺮه
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮت ﻋ ـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ﻃﻴﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ وﺻ ـ ـ ــﺎدق اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮات،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﺳـﻤــﻮه أن ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟـ ــﺬي ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺤــﻞ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺰاز إﻧـﻤــﺎ
ﻫ ــﻮ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ وﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ وﺑــﺮﻫــﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ
ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻷﻧ ــﻪ ﺳ ـﺒ ــﺎق ﻓ ــﻲ ﺗﺒﻨﻲ
ودﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ودﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ ﻣ ـﻌــﺎﻧــﺎة اﻟـﻤـﻨـﻜــﻮﺑـﻴــﻦ

ﺟ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮوب واﻟـ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت
ً
واﻟ ـ ـﻜـ ــﻮارث اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ ﻣـﺒـﺘـﻬــﻼ
ﺳ ـﻤــﻮه إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ أن
ﻳﻮﻓﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ورﻓ ــﻊ راﻳـﺘــﻪ ﻓﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻞ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه،
ﺑ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻹ ﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـ ـﺠـ ــﺮا ﺣـ ــﺔ اﻷورام
وﻛﺮﺳﻲ  -ﺟﻮن دﻳﻠﻮن  -ﻟﺪراﺳﺔ
ﺟ ــﺮا ﺣ ــﺔ اﻷورام ﻓ ــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
"ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺎر ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮرج ﺗـ ـ ـ ــﺎون"
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  -واﺷﻨﻄﻦ د .وﺿﺎح
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ،أﻋ ـ ــﺮب ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺳـﻤــﻮه

ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗـﻬــﺎﻧـﻴــﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻧﻴﻠﻪ زﻣــﺎﻟــﺔ "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ  "ASAﻛ ــﺄول ﻃﺒﻴﺐ
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻋ ــﻦ اﻋـ ـﺘ ــﺰازه ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
أﺣــﺪ أﺑـﻨــﺎء اﻟــﻮﻃــﻦ ﻫــﺬا اﻹﻧـﺠــﺎز
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺳ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﺮة
د .اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺎﻓـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ
إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ وﺑﺤﻮﺛﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ
أﺛ ــﺮت اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟﻄﺒﻲ وﺣﻈﻴﺖ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎح
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻓﻲ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم
آل ﺳﻌﻮد وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻐﻮص

ﺑﻮﻇﻬﻴﺮ :ﻻ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
أﻛ ــﺪ ﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﺪى ﺳــﺮﻳــﻼﻧـﻜــﺎ ﺧـﻠــﻒ ﺑــﻮﻇـﻬـﻴــﺮ ،ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟـﺠــﺮﺣــﻰ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﺪة ﻛﻨﺎﺋﺲ وﻓﻨﺎدق ﻓﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻮﻇﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺘﻪ "ﻛﻮﻧﺎ" إن اﻟﺴﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
داﺋ ــﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد ﻣــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﺿﻤﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.
وأﺿـ ــﺎف أن ﺳ ـﻔــﺎرة اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﺪى ﺳــﺮﻳــﻼﻧـﻜــﺎ ﺗـﻨــﺎﺷــﺪ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ وﺳﺎﺋﺤﻴﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
وﻗﻮع ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﺴﻔﺎرة ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﻟﺘﺎم
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ.

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ ورﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

أﻋﻤﺎل إﺟﺮاﻣﻴﺔ
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺔ إﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﺳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻼﻧـ ـ ـﻜ ـ ــﺎ اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮاﻃ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺷـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ
ﺳـﻴــﺮﻳـﺴـﻴـﻨــﺎ ،ﻋـﺒــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ وﺻـ ــﺎدق
ﻣ ــﻮاﺳ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟ ــﻪ وﻷﺳـ ـ ــﺮ ﺿـﺤــﺎﻳــﺎ
اﻻﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺖ
ﻛ ـﻨــﺎﺋــﺲ وﻓـ ـﻨ ــﺎدق وﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﻛــﻮﻟــﻮﻣـﺒــﻮ وأﺳ ـﻔــﺮت
ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.

وأﻛﺪ ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻬﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻴﻢ
ً
اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،راﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ﺳـ ـﻤ ــﻮه
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎء واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ وأن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ ﻣــﻦ اﺣ ـﺘــﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﺳـﻤــﻮ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛ ــﺎن اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﻀﺮ ،ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻤﻴﺪ راﻧﺪوﻟﻒ ﺳﺘﺎدﻧﺮوص ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر
واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ،ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ،ﺻﺒﺎح
أﻣــﺲ ،وﻓــﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻴﻒ اﻻﺳﻼم آل ﺳﻌﻮد أﻣﺲ
ورﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ اﻟﺰاﺋﺮ،
وﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ وزﻳــﺮ
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻠـﻘــﺎء آﻣ ــﺮ اﻟ ـﻘــﻮة اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻠ ــﻮاء اﻟــﺮﻛــﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺒﺎح.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول
ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،أﻋ ـﻀــﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮﺑﺠﺮوه ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
د .ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم ﺑﻦ ﺳﻌﻮد آل ﺳﻌﻮد واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻐﻮص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺒﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻷول ﺑﺪر اﻟﻤﺴﻌﺪ ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم رﺟﻴﺐ اﻟﺮﺟﻴﺐ ،واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ.
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻲ اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﺸــﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻣــﺪﻳــﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ
اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة.
ﺷﺆون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻐﻨﺎم.

اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟـ ١٦
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

دﺷﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻋﻤﺎل دورﺗﻪ
اﻟـ  16أﻣﺲ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻹﻋ ــﻼم ...ﻣﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ".
وأﺷﺎد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺒﻴﻞ أﺑﻮردﻳﻨﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل أﺑ ــﻮردﻳ ـﻨ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﺣ ـﻀــﻮره ﺟـﻠـﺴــﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ "ﻧﻌﺘﺰ
ﺑ ــﺪور اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﻀﻴﺎف واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ

ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن
وذﻛــﺮ أن "ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻘﺪس ﺧﺎرج
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اذ اﻧﻪ ﺑﺪون اﻟﻘﺪس ﻻ
دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﺳﻼم وﻻ اﺳﺘﻘﺮار وﻻ اﻣﻦ وﻟﻦ
ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻻ اﻗﺘﻄﺎع اي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻراﺿﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺤﺴﻨﻲ ،إن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ إﻋﻼﻣﻴﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﺤﺴﻨﻲ" :ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﺎر
ﻛﻞ ﺷــﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺎ ،وﻛــﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻛﺄﻓﺮاد ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻣﺎذا ﻗﺪﻣﻨﺎ
وﻣﺎذا ﺳﻨﻘﺪم" ،ﻣﺆﻛﺪا أن "أﻧﺴﻨﺔ اﻹﻋﻼم ﻟﻴﺴﺖ
ﻓﻜﺮة ﺣﺎﻟﻤﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن "واﻗﻌﻨﺎ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻳﻘﻮم ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻧﻈﺮا ﻻﺗﺴﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄن
"ﻧﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧﻴﻴﻦ وﻧﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮر".
وزاد" :ﻧ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﻤـﺤـﺒــﺔ
واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟـ 16
ﻣ ـﺤ ــﻮر ﺣ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس" ،ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺿﻴﻒ ﺷﺮف اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻃــﺎﻟــﺐ وزﻳ ــﺮ اﻹﻋـ ــﻼم ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻣﺤﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻘﻒ "ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ
ﻧﺨﻔﻴﻪ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﺗﺴﺎؤل
ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ".
وأﻛﺪ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي
ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪر اﻟﻌﻄﻴﺔ،
اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﺨﺎﻟﺪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ.
وﺗﻄﺮق اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﺑﺤﺚ
اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات
ُ
اﳌﺸﺘﺮك ،وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻊ أﻃﺮ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ
ﻵﻓﺎق أرﺣﺐ .ورﺣﺐ
اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺮي.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟﻌﻄﻴﺔ "ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".

»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ
ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﳌﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ
اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ وذﻟﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ
) ٣٢٩ﻟﺴﻨﺔ  (٢٠١٨اﻟﺬي
ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وأﻛﺪت "اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ،ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﺬوي اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ
داﻋﻴﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻮزارة.

»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ« ﺗﻄﻠﻖ
ﻣﻠﺘﻘﻰ »اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻧﻄﻼق
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻷول،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،ورﻋﺎﻳﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ...اﳌﻌﻮﻗﺎت
واﻟﺤﻠﻮل" ،ﻳﻮﻣﻲ  ٢٩و٣٠
اﻟﺠﺎري .وﻗﺎل رﺋﻴﺲ
اﳌﻨﻈﻤﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ إن "اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ«
ﻳﻨﻄﻠﻖ  ٣٠اﻟﺠﺎري

وزراء إﻋﻼم :اﻷﻣﻴﺮ داﻋﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر واﻻن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻞ
اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ".
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﺔ ﺳﺘﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ،
ﻣﺴﺘﻄﺮدا :وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ان ﺗﻤﺮ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ وﺳﻴﻂ وﺣﻴﺪ دون ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﺮب واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي

ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹﻋﻼﻣﻲ أﻣﺲ

واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وأﻛﺪت دﺷﺘﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إ ﻧـﻤــﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
وﻋـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ
ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻻﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
ودﻋـ ـ ـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬ ــﻮد واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ
اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم
ﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺤﻔﻆ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه وﻳـ ــﺪﻳـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر
ً
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﺑﻴﻘﻴﻪ ذﺧﺮا
ً
وﻗــﺎﺋــﺪا ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﺷﻌﺒﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

"أﻧﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻧﺤﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ودراﺳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن
إﻋﻼﻣﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻬﻨﺎ ﻟﻮاﻗﻌﻨﺎ وﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ".
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
راﻫﻨﺎ ﻫﻮ "ﺳﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ".

أﻋﻠﻦ أﻣﲔ ﺳﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻹدارﻳﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪر
اﻟﺤﻀﺮم ،ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء
اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﳌﺆﺗﻤﺮ
"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺠﻤﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ  ٣٠أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﺠﺎري و ٢ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﻗﺎل
اﻟﺤﻀﺮم ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺮص اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ودﻋﻢ اﻟﺨﻄﻂ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺸـﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
"ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ."٢٠٣٥

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت...

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺪورة اﻟـ  ٤٤ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻬــﻼل اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ،
اﻟﻴﻮم ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
ﻓﻲ دروﺗﻬﺎ اﻟــ 44اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ "اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ" ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﺪ
ﻟ ــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" ،أﻣ ــﺲ ،إن "اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺳﺘﺸﺎرك
ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ،
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ــﺰﻳ ــﺪ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺳـﻴـﻨــﺎﻗــﺶ
ﺗ ـﻄــﻮرات اﻷوﺿ ــﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪول

اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ أزﻣــﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣـ ـﻤـ ــﺮ ،واﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻬــﻼل
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸوﺿﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وذﻛـ ـ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ ﺳ ـﺘ ـﺘــﻢ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﺑﻴﻦ "اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ" اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺟﻤﻌﻴﺔ
)ﻣﺎﺟﻦ دﻳﻔﻴﺪ( ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟــﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺗ ـﻬ ـﺘــﻢ ﺑ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟــﺪورة ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﺿ ــﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،واﻟﺼﻮﻣﺎل ،وﺳﻮرﻳﺔ ،واﻟﻌﺮاق،
واﻟﻴﻤﻦ ،وﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ،واﻟﺴﻮدان،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻼل
واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺳﺘﻜﺮم ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺧﺪﻣﻮا اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺳﺎم )أﺑﻮﺑﻜﺮ
اﻟ ـﺼــﺪﻳــﻖ( ،وﻣ ــﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓـ ــﻲ "اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻼل اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ"
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎﻫﺾ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮده
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،ودوره اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدي ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﺪﻻل» :وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ« ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ» ،وﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ً
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺰراﻋﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ً
ً
أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ُوزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺨﺪم اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،وأﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺨﺎزن وﻷﻏﺮاض
أﺧﺮى »وﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إن اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺠﺒﺮي ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
ً
ﻣﺤﺎور ،ﻣﺆﻛﺪا وﺟــﻮد ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺻﺎرﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر» ،ﻛﺎﻧﺘﺰاع
اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟ ـﻌــﺎم« ،ﻛﻤﺎ أن ﻫـﻨــﺎك ﺗ ـﺠــﺎوزات ﻣﺎﻟﻴﺔ
وإدارﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻴﺎزات واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت.
َ
وزﻳﺮي اﻹﻋﻼم
وأﻛﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أن ﻋﺪد ﻣﺆﻳﺪي ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
َ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ وﺳـﻠـﻤــﺎن اﻟـﺤـﻤــﻮد ﺗـﺠــﺎوز  26ﻧﺎﺋﺒﺎ،
»واﻟﻴﻮم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ً
واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ« ،ﻣﻌﻘﺒﺎ» :ﺣﺘﻰ ﻟﻮ رﺣﻞ وأﺗــﻰ وزﻳــﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﻨﺘﺎﺑﻊ
ً
ً
ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻓﻮزارة اﻹﻋﻼم ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ«.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺻﺮح اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻴﻪ
وﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺤﺎوره.
05

»ﻓﺼﺢ دﻣﻮي« ﻓﻲ...

ّ
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﻔﺬي اﻻﻋﺘﺪاء ات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻤﻼن اﺳﻤﻴﻦ إﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
ً
ً
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓــﻲ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺣـﻈــﺮا ﻓﻮرﻳﺎ
ﻟﻠﺘﺠﻮل ،وﻋﻄﻠﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ »أﻧﺒﺎء
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ« ،ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﺎﻋﺎت.
وﻛ ــﺎن ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑــﻮﻏــﻮث ﺟــﺎﻳــﺎﺳــﻮﻧــﺪارا وﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺣــﺬرا ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم ﻣﻦ أن ﺣﺮﻛﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ
»ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﺨﻄﻂ »ﻟﻬﺠﻤﺎت اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﺿﺪ ﻛﻨﺎﺋﺲ
ﻣﻬﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ« .وﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺠﺐ واﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت( 25
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ٦٠٨ :ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ً
اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ ﻟـ   ٧٠.٤٢ :ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات ٢٠١٩/٢٠١٨

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻟﻌﻮن« ﺗﺪﺷﻦ »اﻷﻣﻞ
اﻟﺠﺮاﺣﻲ« ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ

•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

 422ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
إﻟﻰ »ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻣﻨﺬ
ﻣﻄﻠﻊ 2019

اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ

ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺆون
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ ،ﻋــﻦ »إﻧـﺠــﺎز
ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
) (2020/2019اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮاﺑﺔ
ً
 608.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳ ـﻨــﺎر« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻓ ـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ،وﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر
اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«.
وﻗــﺎل اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
إن »ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
) (2019/2018ﺑﻠﻐﺖ  558ﻣﻠﻴﻮن
ـﺎر إﻋ ـ ــﺪاد اﻟـﺤـﺴــﺎب
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺟ ـ ـ ٍ
ً
اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻋـﻨـﻬــﺎ« ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
»إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
) (2019/2018ﺑﻠﻎ  70.42ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ إﻳ ــﺮادات
ً
) (2018/2017ﻗﺮاﺑﺔ  67.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ«.
وﺑﺸﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺒﻮاﺑﺔ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
) (2019/2018أﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ
ً
 42.566ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳ ــﺮادات )(2018/2017
ً
 36.643ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.

 10ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
وﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌــﻼﻧــﻲ أﻧ ــﻪ »ﻋـﻘــﺐ
إدراج ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ أذوﻧ ـ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟــﻲ ،ﺗﻌﻜﻒ
ً
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳــﺮ
ً
اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘـﻴــﺔ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ
ً
ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ،
وﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ إﻧﺠﺎز اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺳـ ــﻮف ﻳـﺸـﻬــﺪ
ً
ً
اﺧ ـﺘ ــﻼﻓ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ﻣـ ــﻮاﻋ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻨـﻤــﺎذج اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﻨـﻤــﺎذج
ً
ﺑﻴﻦ اﻹدارات« ،ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ »إدراج
 10ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ
وأﺳﺮع«.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻛـﺸــﻒ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻗ ـﻄ ــﺎع ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻘــﻮى

اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮﻃــﺢ،
أن »ﻋـ ــﺪد اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟـ ُـﻤـﺤــﺎﻟــﺔ
إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ  17اﻟﺠﺎري
ً
ﺑﻠﻎ  422ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
»ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬه
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت أﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺘـﻬــﺎ
ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ  6ﻟﺴﻨﺔ
 ،2010اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻷﻫ ـﻠــﻲ ،واﻟ ـﻘ ــﺮارات
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ«.
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻮﻃﺢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن »ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻻت اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﺟــﺮﺗ ـﻬــﺎ إدارة اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ ،ﻋﻠﻰ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ،أﺳـ ـ ـﻔ ـ ــﺮت ﻋــﻦ
ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ  178ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،و 29ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ

إﻟــﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ  72ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت«.

ً
 4635ﻋﺎﻣﻼ

وﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮﻃ ــﺢ ،أﻧـ ـ ــﻪ »ﺗ ــﻢ
ﺗﺤﺮﻳﺮ  143ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة
 10ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
أن ﺗ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ ﻣ ــﺰاوﻟ ــﺔ اﻟـﻨـﺸــﺎط
ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻏـﻴــﺮ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ً
ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ« ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن »إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
أﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ داﺋﻤﺎ،
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻬ ــﻮرة ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻣ ــﺰ ) (71ﺑﻠﻎ
 502ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد
ا ﻟـﻌـﻤــﺎ ﻟــﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة
ً
اﻟﻌﺎﺷﺮة  4635ﻋﺎﻣﻼ«.

»اﻟﺼﺤﺔ«» :ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ« ﺧﺎﻟﻴﺔ »اﻹﻋﺎﻗﺔ« ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  ٣٠ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻹﻋﺎﻗﺎت »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :اﻟﺴﺮﻗﺎت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض
وراء اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
●

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﻟﻤﺒﺎت  LEDﺗﻮﻓﺮ  ٪٥٠ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋﻠﻨﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺼﺤ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸ ـ ــﺆون اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ
د .ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻘﻄﺎن ﺧﻠﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺮات
اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﻮﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﻮارض واﻟﺤﺸﺮات د .ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺦ،
وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،إن ﻫﺬا ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺮش اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،وﺟﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ،
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺣﺸﺮات ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ
»أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ« .وأﻛﺪت أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮاﻟﺪ وﺗﻜﺎﺛﺮ واﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺎري ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻗﺎﻃﻨﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﺴﻢ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺸﺮح
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﺮض ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء
اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ذوي
اﻹﻋ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺔ د .ﺷ ـﻔ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ ﺗ ــﺪﺷ ـﻴ ــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ
ﺗﻮﻇﻴﻒ  30ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﺸﺮي
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗــﺪﺷ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻷول »ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء« ،اﻟ ــﺬي اﻧـﻄـﻠــﻖ أﻣ ــﺲ ﻓــﻲ إدارة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،إن أﻋﻤﺎر اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ  18و 33ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وأﻛﺪت أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،2035وﺗﺤﻘﻴﻖ

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻷﻋــﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ،
ﻋـﺒــﺮ ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺷــﺮﻛــﺎء ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ،وأﻋ ــﺪت
دراﺳـ ــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻟﺘﺪﺷﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻷوﻗﺎف
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆذن وﻣﻘﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎج اﻟﻄﺒﻲ اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ،
ﻣﺆﻛﺪة أن دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻠﻌﺒﺎن دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ
ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.

»اﻷﺷﻐﺎل« :إﻧﺠﺎز ﻣﺒﻨﻰ
»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ«
أ ﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻷ ﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺲ ،إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع
ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ إدارة ﻧـ ـ ــﺰع ا ﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻨـ ـﻔ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ــﺔ وﺟﻬ ـ ــﺎز
اﻟ ـ ـ ــ BOTﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺟ ـﻨــﻮب
اﻟﺴﺮة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة
اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ إﻳـﻤــﺎن
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺮ ،ﻟـ ـ ـ ــ»ﻛ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺎ« ،إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
إﻧـﺠــﺎز اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺧــﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة ،وﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘــﻼﻣــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎول اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﺬ ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺒـﻨــﻰ

)وزارة اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ( .وأوﺿ ـﺤ ــﺖ
اﻟـﻌـﻤــﺮ أن اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻧﺤﻮ
 10ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ 4670
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺒﻨﺎء  14418ﻣﺘﺮا .وذﻛﺮت أن
اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  3ﺳﺮادﻳﺐ
و 10أدوار ،ﻟـﻴـﺨــﺪم اﻹدارات
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة،
وﻣﻨﻬﺎ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ وإدارة اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

»اﻷﺑﺤﺎث« ﻳﻄﻠﻖ  ١٢٠أﻟﻒ
ﺳﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻃﻠﻖ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﻧﺤﻮ 120
أﻟﻒ ﺳﻤﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﻢ واﻟﺴﺒﻴﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ دﻓـﻌــﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ د .ﺳﻤﻴﺮة ﻋﻤﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺧ ــﻼل إﻃ ــﻼق اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوع »إﺛـ ــﺮاء اﻟـﻤـﺨــﺰون
اﻟـﺴـﻤـﻜــﻲ« ،إن ﻫ ــﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟ ــﻰ وﻗ ــﻒ اﻟـﺼـﻴــﺪ اﻟﺠﺎﺋﺮ
واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
وأﻛ ــﺪت ﻋﻤﺮ أن اﻟﻤﻌﻬﺪ اﺳـﺘـﺨــﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ ﺗـﻤـﻴــﺰ اﻷﺳـ ـﻤ ــﺎك ﺑ ـﻌــﻼﻣــﺎت ﻟــﻮﻧ ـﻴــﺔ ،ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻨﻬﺎ ،وﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﻞ أﺳﻤﺎك اﻟﺒﺎﻟﻮل إﻟــﻰ ﻣﺤﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ،
وأﺧـ ــﺮى ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨــﻮب ﺟ ــﻮن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﺻﻴﻦ.
وأﻓﺎدت ﻋﻤﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
ذاﺗﻪ ،ﺑﺈﻃﻼق أﺳﻤﺎك اﻟﺸﻌﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ا ﻟـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺴــﺎ ﻟـﻤـﻴــﺔ ،و ﺑـﻤـﺸــﺎر ﻛــﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أ ﻛــﺪ ا ﻟــﻮ ﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت ا ﻟـﺘــﻮز ﻳــﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
م .ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ و ﻗــﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،وﺗﺘﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
ً
ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻳ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻟـﻠـﺘـﻴــﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،إﻧﻪ
ﻻ ﻳــﻮ ﺟــﺪ ﻟــﺪى ا ﻟـ ــﻮزارة ﺿﻌﻒ ﻓــﻲ ا ﻟـﺘـﻴــﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻮزارة.
وﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﺮﻗﺎت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :إن اﻟــﻮزارة ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
زﻳﺎرات ﺷﺘﻰ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ »ﻟﻤﺒﺎت  «LEDﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة ،أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻫــﺪ ﻳــﺔ وا ﻟــﺮ ﻗــﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻹ ﺿ ــﺎء ة ذات ﻛﻔﺎء ة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﻄﻲ إﺿﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻋﻤﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺤﻮ 500
أﻟــﻒ ﻋـﻤــﻮد ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ  50ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻬــﻼك ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤــﺪة
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻟﺬا ﺗﺤﺮص اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﻓﺮة وذات اﻹﺿﺎء ة اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام
وذات اﻷﻋﻤﺎر اﻷﻃﻮل.

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻮن
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺨﻴﻢ اﻷﻣﻞ
اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮ،
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻧﻴﺎﻣﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
اﻷﻣﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ م .ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن »ﻣﺨﻴﻢ
اﻷﻣﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ إﺟﺮاء أﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻔﻘﺮاء ،واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎرات
واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ،
ﻹﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺣﺎت«.
وﺗﺎﺑﻊ ان اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻄﺮق
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ.

»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« :إﺷﻬﺎر
إﺳﻼم  ٨ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ إﺷﻬﺎر
إﺳﻼم  8ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺟﺪد
ﻣﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ
اﻟﺤﺎدث اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻤﺆﻟﻢ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن »اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1260
رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻔﺴﺮ
ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا،
وأﺟﺮت اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  369ﺣﻮارا إﻳﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم«،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ :ﻓﺠﻮة اﻷﺟﻮر أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
دلبلا
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ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت«

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت
ﻧﺠﺤﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

أﻛﺪت ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ ،أن اﻟﻔﻮارق اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻓﻲ اﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟــﺮﺟــﻞ واﻟـﻤــﺮأة
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت أﻣﺎم ﺗﻤﻜﻴﻦ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺮأة اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺎ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮأة
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻘﺮاﺑﺔ  ،%28ﻣﺆﻛﺪة ﺿﺮورة إزاﻟﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮارق ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻮدة
ا ﻟ ـﻤ ــﺮاة ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ ﻛ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻣﺒﺎدئ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،واﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أﻣﺲ ،ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر »اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت« ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث
اﻟﻤﺮأة ،واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ

اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ

اﻟﻌﻘﻴﻞ واﻟﺒﺤﺮ وﻣﻬﺪي ﻳﺘﻮﺳﻄﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﻀﻮر وزﻳ ــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ،
واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻴﺪﻳﻜﻮ
ﻫﺎدزﻳﺎﻟﻴﻚ ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻟﻠﺘﺨـﻄﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ واﻟﺘﻨﻤـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ
د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي.
وﺗـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ ﻋـ ــﻦ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﺗــﻮﻟــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮأة اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ داﺧ ـ ــﻞ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل،

اﻟﻌﻘﻴﻞ :اﻟﻤﺮأة ﺷﺮﻳﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

أﻛﺪت وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ أن ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدئ
ً
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ دﻋــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ
أﻫـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺮأة.

وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ،ﺧ ــﻼل ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ اﻟ ــﺪورة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت
وأﺑﺤﺎث اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﺗــﻮﻟــﻲ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺑـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ً
ً
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺷﺮﻳﻜﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ

اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺗﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻨﺎء
●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي م .ﻣﻬﺎ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ إﺟﺮاءات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻨﺎء.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ» :ﻻﺣـﻈـﻨــﺎ اﺳـﺘـﻤــﺮار ﺣــﺪوث
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻨﺎء،
أو إﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ،أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺂت داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
رﻏــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﻧـ ــﺬارات وإزاﻻت،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺪث دون إﺻﺪار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ
ﻟـﻠـﻤـﺨــﺎﻟــﻒ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت ،وذﻟ ــﻚ ﻏـﻴــﺮ رادع ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻲ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ«.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺤﺮﻳﻢ
واﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي،
أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗــﻼﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎرض ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻄﻮع ﻣﻊ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ﻗﻄﻌﺔ ُ .4
ورﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮح
ﺗﻄﻮﻳﺮ دروازة اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ،وأﻳﻀﺎ ﻛﺘﺎب وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﺑﺸﺄن
ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺘﺎب رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻼ ﺣــﺪود ﺑﺸﺄن
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﺤﺮﻳﻢ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﱠ
أﺟﻠﺖ اﻗﺘﺮاح
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار »اﻟﺒﻠﺪي« اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻤﺸﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ.

ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﺬه
اﻟﺠﻬﻮد ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ودﻋﻢ
ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
ﺣـﺘــﻰ ﺣـﺼـﻠــﺖ ﺑـﻨــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌـﻘــﻮد
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات
واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،
وﺷــﺮﻳـﻜــﺎ أﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻓــﻲ إﻋـ ــﺪاد وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ رؤﻳــﺔ
ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة .2035

ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وراء ذﻟــﻚ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ،واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
أﺑﺮز اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
وﻇـﻬــﻮرﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
داﺧ ـ ـ ــﻞ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ،واﻟ ــﺬي ﻳ ـﺘــﻮاءم ﻣــﻊ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ واﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮق اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
وأﻛــﺪت ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ
اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ واﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻘــﻮق اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ

»اﻟﺒﻠﺪي« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة
وﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«  ٣٠اﻟﺠﺎري
●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻖ ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆ ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻷول
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
»اﻟﺒﻠﺪي ...ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة وﺷﺮاﻛﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ« ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ
اﻟﺠﺎري ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك،
وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ووزﻳــﺮ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـﻬــﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ووزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻳﻀﺎ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ،واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ.
وﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻷول ﻓــﻲ  30أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﺠــﺎري ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق اﻟﻔﻮر ﺳﻴﺰن ،وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻔﻞ
اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح وﻛ ـﻠ ـﻤــﺎت اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﻓﻬﺪ

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ورﺋﻴﺲ »اﻟﺒﻠﺪي« أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮض ﻓﻠﻴﻢ
وﺛــﺎﺋـﻘــﻲ ﻳﺤﻜﻲ ﻧـﺸــﺄة وﻣﺴﻴﺮة
ﺣــﺎﻓ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد ﺧـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ــﺮة،
ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ رﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺎر
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﻨ ـﻤــﻮي ﻣ ـﻘــﺪم ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻓﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي ﻳﻮاﻛﺐ
ﺗﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ودوره

ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ،ودﻋ ــﻢ اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ ،وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺎت ﺣ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ــﻮل أﻫ ــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎر ﻛ ــﺔ وزراء و ﻗ ـﻴ ــﺎد ﻳ ـﻴ ــﻦ
وﻧ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ
واﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،وﻣـ ــﻦ أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
اﻟـ ـﺠـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﺈدارة
رﺋﻴﺲ »اﻟﺒﻠﺪي« ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟـﺒـﻠــﺪي ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ودوره ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ« .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ً
أﻳ ـﻀــﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺣــﻮارﻳــﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻀﻮاﺣﻲ
واﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣــﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣ ــﻦ إﺳـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت ،ﺑـ ـ ـ ــﺈدارة ﻋـﻀــﻮ
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ د .ﺣ ـ ـﺴـ ــﻦ ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎل،
ﺑــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﺣــﻮرﻳــﺔ
أﺧ ــﺮى ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟـﻌـﻀــﻮ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﺤﻤﻀﺎن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب،
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دورﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
رﻛﺎﺋﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

»اﻻﺑﺘﻜﺎر  «٢ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻌﻤﻞ
دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر دﻳﻮاﻧﻴﺔ »اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ«

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟــﺪ ﻋــﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،دﻳــﻮاﻧـﻴــﺔ »ﻳ ــﻮم اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر ،«2
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻤﻠﻚ« ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﻗــﺎﻟــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د .ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ اﻟـﺜــﻼب
إن اﻟــﺪﻳــﻮاﻧ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻬــﺪت ﺣ ـﻀ ــﻮرا ﻣـﻤـﻴــﺰا ﺗ ـﺠ ــﺎوز  50ﺷﺨﺼﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﺗــﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟــﻰ ﻓﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وأﻫﻤﻴﺔ دراﺳــﺔ اﻟﺴﻮق
ودراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻗﺒﻞ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﺜــﻼب أن اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮاﻧـﻴــﺔ ﺧﻠﺼﻮا
إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠــﺐ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ إﻳـﺠــﺎدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ،وﻫــﻲ ﻋﻤﻞ دﻟﻴﻞ إرﺷــﺎدي
ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ  3أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ
ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ  3ﺳﻨﻮات.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺜﻼب أن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺠﻴﺪة ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒــﺮ ،وﻋـﻤــﻞ دراﺳ ــﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧـﻘــﺎط اﻟﻀﻌﻒ،
واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎر ،وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات
دورﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑﺮاءات اﺧﺘﺮاع وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
واﻣﺘﻼك اﻷراﺿﻲ وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل،
وﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
واﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟﻘﻔﺰات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﺣـﻘــﻮﻗـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ واﻟ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻓﻖ
أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻔ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺮأة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎف
ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  %87ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
و %89ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮي،
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %83ﻟﻠﺮﺟﻞ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ

اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮارق اﻟ ـﺸ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻔــﻮق
اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻔﺰة اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ،ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣ ـﻠــﻮل اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ 126
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،
ً
ً
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ،وﺑﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﻻ أن اﻟ ـﻤ ــﺮأة ﻣــﺎزاﻟــﺖ
ﺗﻤﺜﻞ  %13.6ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ واﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﺷـ ــﺪدت اﻟـﺒـﺤــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﺮورة
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟــﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه اﻟـﻤــﺮأة ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
أﻛـﺜــﺮ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ ﻟـﺴــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻣﻊ

اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة اﻗ ـﺘ ـﺤ ــﺎم
اﻟﻤﺮأة ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن .وأوﺿﺤﺖ أن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎزال ﻳﻤﺜﻞ
اﻟ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرات
اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﻟ ــﺪى اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﻟﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﻔﺎرق
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﺆﻛﺪة
ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻧﺤﻮ
زﻳ ـ ــﺎدة دور اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻓﻲ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﻣ ــﻦ اﺳـﺘـﻴـﻌــﺎب وﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ راﻏـﺒــﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ
زﻳﺎدة ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ،ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣـﺴــﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮاة أﻛﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

دلبلا
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»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟـ »اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ« ﺿﺮورة
»اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« :اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺮورة
اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﻗـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة  2020 /2019وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ /2017
 2018وﻣ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎت دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ
وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﺢ
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺮغ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻤــﺎ أﺛ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻟﻐﻂ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺣﻴﺚ ﺷﺪدت
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة وﺿ ــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ
وأﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻄﻮﻻت ،وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻤــﺎ أﻓـ ــﺎدت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺗ ـﻜ ـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺜــﻞ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن ،ﻟـﻜــﻮﻧـﻬــﺎ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ
ﻟﻠﺘﻔﺮغ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻧ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺖ ﻋـ ـ ــﺪم ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻜـﺘــﺐ

اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت«
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي
ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻴﺴﺘﺪل
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ ،وﺷﺪدت
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة ﺗــﺪﻋـﻴــﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮادر اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻪ،
وﻟـﻴـﻤــﺎرس دوره اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻧﺺ

ﻋﻠﻴﻪ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن،
ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.
وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن أ ﻏـﻠــﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
)ﻣـﺼــﺮوﻓــﺎت وﺗـﺤــﻮﻳــﻼت أﺧ ــﺮى( ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ أﺑ ـ ــﻮاب ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻳـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ  75ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
ﻣ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
إﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﻗــﻒ أو إﻟﻐﺎء
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻜﺸﻒ
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﻮزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
وﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺣﺘﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ) (2000ﺣﺘﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ ورود ﻫــﺬا اﻟـﺴــﺆال،
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﺪول وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ وﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻃﻠﺐ ﺗــﺰوﻳــﺪه ﺑﻜﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ إﻳـﻘــﺎف أو إﻟﻐﺎء
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،وﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﺣﺘﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )(2000

ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫــﺬا اﻟـﺴــﺆال ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ
أﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـ ــﺪول وﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﻛ ـﻠ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻜﺸﻒ أﺳﺒﺎب وﻗﻒ أو إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﻤﺎد.
ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻜﺸﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺨﺮج
ﻣﻨﻬﻢ أو ﻣ ــﺎزال ﻳﺘﺎﺑﻊ دراﺳـﺘــﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ إﻳـﻘــﺎف أو إﻟـﻐــﺎء اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻣﻦ أي دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ
أﺳﻤﺎء اﻟﺪول وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ وﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺪراﺳﻲ وﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﺮج.

 2020 /2019ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪ ﻳ ــﺮات ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 67.7
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻧﺎﻗﺸﺖ أﻳﻀﺎ ﺿــﺮورة اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب
اﻟﻌﻬﺪ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻟـﺼــﺮف ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻨــﺪ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪات اﻷﻧــﺪﻳــﺔ
واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ ﻣﻤﺜﻞ
ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺈﻓﺎدﺗﻪ ﻓﻲ

اﻻﺟﺘﻤﺎع أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ ،واﻷﻣ ــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ أﺑﻮاب
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،أﺑــﺪت وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﺟـﻬـﻬــﺎ ﻹﺻ ــﺪار
ﻛ ـﺘــﺐ ﺳ ـﺘــﺮﺳــﻞ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻟـﺼــﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ.
وﺗ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣﻦ
إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺮف اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼــﺺ ﻟﻪ
ً
ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  750أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ رﻗﻢ  21اﻟﺼﺎدر ﺑﺴﻨﺔ
 ،2016وﻗﺪ ﺷﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ
وإﺷﻬﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ ذات اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ ﻣﻤﺜﻞ وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت.

اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت »اﻷﻣﻄﺎر«
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ ﺳ ــﺆاﻻ اﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﺸﺄن اﺿﺮار اﻣﻄﺎر ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـﺒــﻼد ،وﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻧﺼﻪ
"ﻫــﻞ أﻋــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ
اﻷﺿ ــﺮار ﺑﻌﺪ رﻓــﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻓــﺮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻳﺮﺟﻲ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ".
ﻛ ـﻤــﺎ وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ ﺳ ـ ــﺆاﻻ اﺧـ ــﺮ اﻟـ ــﻰ وزﻳـ ــﺮة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د.
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻪ "ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ؟ وﻫﻞ ﻛﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﻀﺮرة؟ ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ".
واﺿ ـ ــﺎف "ﻛ ــﻢ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﺮرﻳــﻦ؟ وﻫــﻞ
ﺻ ــﺮﻓ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ﻟ ـﻬ ــﻢ؟ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻳ ـﺠ ــﺎب ﻳ ــﺮﺟــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑ ـﻌــﺪد ﻣﻦ
ﺻــﺮف ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ،و ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ؟ وﻋـﻠــﻰ أي ﺑـﻨــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺗﺼﺮف
ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻓﻤﺎ
أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺼﺮف؟".

»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« :ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ و ٣ﺳﻔﺎرات ﻟـ »ﻏﺮب ﻣﺸﺮف«
ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ إن ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﺑﺸﺄن
ﻧ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرات ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ
ً
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺑﺘﻌﺎون
ﻣـ ـ ــﻦ وزارة ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺎر ﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـﻤــﺖ
أراض
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ٍ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻔﺎرات ﻟﻠﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻹﻟﻐﺎء »ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ«
ﺣﺘﻰ  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ﻣــﺎدة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ "ﻋــﺪم
ﺟ ــﻮاز ﻣـﻨــﻊ ﺳـﻔــﺮ اﻟـﻤــﺪﻳــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻻ
ً
ﺗﺘﺠﺎوز أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ
ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ".

اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ وﺳ ـﻔ ــﺎرات ﺑﻨﻐﻼدش
وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ".
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻠــﻲ رد "اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ"،
اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ:
"اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺳـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻊ ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣ ـﺼــﺮ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻟــﺪى
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑـ ـﻨـ ـﻐ ــﻼدش اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻼد،
ﻛ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـ ــﺪة ،ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
ﻣــﻦ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وأﺑﻠﻐﻬﻤﺎ
ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﺢ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻨﻐﻼدش اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
أرﺿ ــﺎ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  2000ﻣـﺘــﺮ ،ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﻣﺸﺮف ،ﻣﻦ دون
ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﻼدﺷ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ".
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة" :ﺟـ ــﺎء ﻫــﺬا

اﻟ ـﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ ،واﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻌ ــﺎر وزارة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻌــﺎﻧــﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳـ ــﻮاء ﻣﻦ
وﺟﻮد اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ
اﻷﺣـﻴــﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة
إﻟ ــﻰ أن اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻗــﺪ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻳﻀﺎ
ﺑ ــﺎﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻻﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ اراض ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎ ﺣــﺔ
 2000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرﺗﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻐﺮب ﻣﺸﺮف".
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟـ ـﻤ ــﺮاﺳ ــﻢ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻐ ــﻼدﺷ ـﻴ ــﺔ أن

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ارض ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏ ــﺮب ﻣﺸﺮف،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،
وﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﺈﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـﺠـ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ

ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﻮ اﻟﺠﺒﺮي :ﺗﺠﺎوزات اﻟﺤﻴﺎزات ﺗﺨﻄﺖ »اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ«
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺪﻣﺨﻲ واﻟﺪﻻل واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﺟـﻤــﻊ اﻟـﻨــﻮاب ﻋ ــﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
وﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻل ورﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻳﻒ ﺑﻮﻋﻮده،
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻢ ِ
وأن اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ زادت ﻓﻲ
ﻋﻬﺪه ،ﻣﺠﺪدﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﻟﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺪﻣـ ـﺨ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ــﺪﻻل
واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ" :ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺣــﻮل ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺰراﻋــﺔ
ً
ازددﻧﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﻐﺎﺋﺐ،
واﻧ ـﻄ ـﺒــﺎﻋ ـﻨــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻧﻔﺼﺎم ﺗﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻨــﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ً
اﻟـﺘـﺠــﺎوزات اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة" ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎزات اﻟ ــﺰراﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺻ ـﻨ ــﺪوق
أﺳﻮد.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﻲ أن
اﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺗﺠﺎوزت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺒﻴﻀﺔ" ،وﻧﺤﻦ
ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ،
ً
وﻧــﺆﻛــﺪه" ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﺠﺒﺮي

اﻟﺪﻣﺨﻲ واﻟﺪﻻل واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ً
ﻟــﻢ ﻳﻠﺘﺰم أﺑ ــﺪا ﺑــﻮﻋــﻮده اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺨ ـﺘ ــﺎﻣ ــﻲ ﺣ ــﻮل
"اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ" و"اﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم" وﺑ ـﻠ ـﺠــﺎن
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،و"ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب".
ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـ ــﺪﻻل" :وﺻـﻠـﻨــﺎ
إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺴــﺪود ﻣــﻊ اﻟﺠﺒﺮي
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹﻋــﻼم واﻟــﺰراﻋــﺔ
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،وﺗ ــﺄﻛ ــﺪﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻋﻈﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻓـ ــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺰراﻋﺔ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻل أن ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺎت ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ أن ﻋ ـ ــﺪدا

ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ
ﻟﻠﻨﺎس ﻻ ﺗﺨﺪم اﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
وأﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ا ﻟـﺴــﺎ ﺣـﻘــﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻛ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ وﻣ ـ ـﺨـ ــﺎزن وﻷﻏـ ـ ــﺮاض
أﺧـ ــﺮى "وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـﻴـﻨــﻚ ﻳ ــﺎ ﺗــﺎﺟــﺮ،
وﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ أﻫﻤﻬﺎ
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
ـﻒ ﺑ ــﻮﻋ ــﻮده ﺣـ ــﻮل إﺻ ــﻼح
ﻟ ــﻢ ﻳـ ـ ِ
ﺗ ـﺠ ــﺎوزات اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ "اﻹﻋ ــﻼم" ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻨﺬ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻻﺳﺘﺠﻮاب،

وﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﺆﻛﺪ
ذﻟﻚ.
وأﻛـ ــﺪ أن ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺟﺴﻤﻴﺔ
ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ "اﻹﻋ ــﻼم" و"اﻟــﺰراﻋــﺔ"،
وﺳ ـﻴ ــﺮى اﻟـﺸـﻌــﺐ أﻧ ـﻬــﺎ واﺿـﺤــﺔ
وﺟ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎور
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺠﺒﺮي.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ
إن اﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟـﺠـﺒــﺮي ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور ،ﻣﺆﻛﺪا وﺟﻮد
ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺻﺎرﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وأن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻧ ـﺘ ــﺰع ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت

اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن ﻫ ـﻨــﺎك
ﺗﺠﺎوزات ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳــﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
وﻓ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎزات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ أن وزﻳ ــﺮي
اﻹﻋﻼم اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮد ﺗ ـﺠ ــﺎوز ﻋــﺪد
ﻣ ــﺆﻳ ــﺪي ﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ 26
ً
ﻧﺎﺋﺒﺎ" ،واﻟﻴﻮم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺮي ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻫ ــﺎ ،وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻟ ــﻮ رﺣــﻞ
وأﺗــﻰ وزﻳــﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺴﻨﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻓﻮزارة اﻹﻋﻼم ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ،
ً
ً
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻫﻴﺌﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺑـﻬــﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺻﺮﻳﺤﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﺗﻔﺮغ رﻳﺎﺿﻲ
ﻣ ـﺸ ـﺒ ــﻮه ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﺒــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـﻘــﻮﻟــﺔ
"ﺗﻔﺮغ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻼت
ً
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﺧ ـ ــﺔ" ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻫ ـﻨــﺎك
 9ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻓــﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ.
وﺟﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪه أن "ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي
ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري".

ً
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺠﻮاب »اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ« ﻟﻠﺮوﺿﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ
أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻋﺰﻣﻪ اﺳﺘﺠﻮاب
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺳﻴﺘﻜﻮن
ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎور ﻋــﺪة أﻫﻤﻬﺎ ﻣـﺤــﻮر اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧــﻮاب
اﻷﻣﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ إن
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻣ ـﺤــﺎور ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻧـﻴــﺔ ﻟــﻺﺻــﻼح وﻻ اﻟـﺘـﺼــﺪي

ﻟﻠﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ.
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺬر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن ﺧﻼل
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف ﻣﻦ أن أي ﺗﺪﻟﻴﺲ أو ﺗﺰوﻳﺮ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺠﻮاب
ﺟﺪﻳﺪ »وﻗﺪ أﻋﺬر ﻣﻦ أﻧﺬر«.
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ أﻛﺪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ ردود اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟﻤﻀﺒﻄﺔ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت وﺳﻴﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻮزﻳﺮ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻪ وﺟﻮد ﺗﻀﻠﻴﻞ وﻛﺬب ﻓﻲ اﻟﺮدود.
وﻗ ــﺎل إﻧــﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت وﺟــﺪ أن
ردود اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻟﻸﻣﺔ وﺗــﺰوﻳــﺮ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ
وﻛﺬب ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻋﻠﻦ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻗﺪم
اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎور
ﻋــﺪة ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻫــﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ.

ارض ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
وﻗـ ــﺖ ﻻﺣـ ــﻖ ﺑ ـ ــﺬات اﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺰاﻳ ـ ـ ـ ــﺎ ﻹﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻌـ ـﺜ ــﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﻋــﺮب ﻣﻤﺜﻼ اﻟﺴﻔﺎرﺗﻴﻦ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮﻫﻤﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑـﻤـﻨــﺢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﺑ ــﻼدﻫـ ـﻤ ــﺎ ارﺿـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏ ــﺮب ﻣﺸﺮف،
وﻣـﻘــﺪرﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ،ﻻﻓ ـﺘـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ أن ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ أرﺿــﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ
ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻤﺎ.
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوﺑ ـ ــﺖ ﻛـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرات
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ )ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،ﺑـ ـﻨـ ـﻐ ــﻼدش،
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ( ﻣﻊ ﻃﻠﺐ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﺴﻔﺎرات ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻋﺪاد اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻌﺜﺎت.

وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣﻦ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺑــﺎﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻹﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﻼدﺷ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،إذ أﺑــﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻃﻠﺐ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ "اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ" ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺜ ـﻴ ـﺜــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠــﺮﻳــﺎت
اﻻﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣ ــﻊ رؤﺳ ـ ــﺎء اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ً
أﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،وذﻟﻚ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ اﻟﻤﻬﻢ واﻟﺬي
ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ وأﻋﻤﺎل وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﻟﻰ ﺷﻬﺮ

ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
إﻟﻰ راﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ.

اﻟﺮوﺿﺎن :ﻻ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ
ﻛﻮادر »اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ«

ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ
اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن،
واﻟﺬي ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺎ
ﻳﺜﺎر ﻋﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة إﻏﻼق
أي ﻣﻦ ﻓﺮوع أو ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺠﻮي ﻹدارة اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة ،وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر أي ﻗﺮارات ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن ،وأن اﻟﻮزارة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ.

ﻫﺎﻳﻒ ﻳﺴﺄل اﻟﻮزراء ﻋﻦ
ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ
ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزراء،
ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻻﻓﺎدة ﻋﻦ أﺳﻤﺎء
اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻓﻮا اﻟﺸﺮوط وﺗﻤﺖ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة
وﺗﻢ ارﺳﺎل أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻰ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺮد
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ او اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ رﻓﻀﻬﻢ
ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻞ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن
أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  ٢٠١٢ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود
اﻟﺴﺆال.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗﻨﻌﻰ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻌﻨﺰي
ﻧﻌﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ »ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺤﺰن
واﻷﺳﻰ« اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻨﺰي ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،إﺛﺮ ﺣﺎدث أﻟﻴﻢ أﺛﻨﺎء
ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋــﻼم
اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻮزارة اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ )ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ( اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﻧـﻘــﻞ اﻟﻔﻘﻴﺪ إﻟــﻰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ا ﻟـﻔــﺮوا ﻧـﻴــﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ا ﻟ ـﻌــﻼج إﻻ أن
اﻟﻤﻨﻴﺔ واﻓﺘﻪ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وﺗــﻮﺟ ـﻬــﺖ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺨــﺎﻟــﺺ
اﻟﻌﺰاء إﻟﻰ أﺳﺮة اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻣﺘﻀﺮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻨﺰﻟﻪ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ
وﻳﻠﻬﻢ أﺳﺮﺗﻪ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان.

local@aljarida●com

إﺧﻤﺎد ﺣﺮﻳﻖ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻗ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،إن
رﺟ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔــﺎء ﺗﻤﻜﻨﻮا أﻣــﺲ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎدث ﻟﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع
إﺻﺎﺑﺎت ،واﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
وذﻛﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ ،أن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻘﺖ
ﺑــﻼﻏــﺎ ﻳـﻔـﻴــﺪ ﺑ ــﺎﻧ ــﺪﻻع ﺣــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ ﺳـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎل،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ
إﻃﻔﺎء اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ واﻹﺳﻨﺎد،
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎف وﻃ ــﻼل
اﻟﻤﺤﻴﺴﻦ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﻖ ﺗـﺒـﻠــﻎ  400ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،وأن اﻟﻨﻴﺮان اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ،واﻣﺘﺪت
ﻟــﻸﺷـﺠــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎورة ﻟﻠﺴﻜﻦ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻓــﺮق
اﻹﻃـﻔــﺎء ﺑــﺎﺷــﺮت ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ،ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻴﺮان ﻟﺒﺎﻗﻲ
أﺟﺰاء اﻟﻤﺰرﻋﺔ.
وأﻓ ـ ــﺎد ﺑ ــﺄن ﺿ ـﺒ ــﺎط وﺣـ ــﺪة ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺤ ــﻮادث
اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺤــﺎدث ،وﺑــﺎﺷــﺮوا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ.
أﺣﺪ رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺤﺮﻳﻖ

»اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ« ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ »اﻟﻤﺤﺎرب«

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻺدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻚ اﻷردن ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎرب ،2019/11
ً
اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  37ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن  24دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﺬه اﻟﻔﺮق ﺗﻤﺜﻞ وﺣﺪات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب واﻟﻤﻐﺎوﻳﺮ واﻟﺼﺎﻋﻘﺔ.
وﻧﺠﺢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺮق
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﻌﺎﺷﺮ ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻆ ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري واﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
»ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎرب« اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋـﺸــﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﺳـﺒــﻊ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت ﺟـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وواﺣـ ـ ــﺪة ﻓــﺮدﻳــﺔ،
ﺗـﻨــﻮﻋــﺖ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮﻣــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻮﺿـﻌـﻴــﺎت،
وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻨﺎﺻﻴﻦ ،واﻻﻗﺘﺤﺎم ،وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ،
واﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺤﻤﻞ ،واﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
واﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﺠﺒﻠﻲ ،واﺟﺘﻴﺎز اﻟﺤﻮاﺟﺰ
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ وإﺳﻌﺎف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.

»اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ«
ﺗﻨﻔﺬ رﻣﺎﻳﺔ
ً
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻏﺪا
أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮة اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
رﻣﺎﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة
ا ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻳ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﻲ  23و24
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎري ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﺻ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻣﺴﺎء.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺶ ،ﻓ ــﻲ
ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮي
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺲ،
إن »اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ
ﻣـ ـﻴ ــﺪان اﻟ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮي
واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 16.5ﻣ ـﻴــﻼ ﺑ ـﺤــﺮﻳــﺎ ﺷــﺮق
رأس اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﻴ ـﻌــﺔ ،اﻣـ ـﺘ ــﺪادا
ﻟﺠﺰﻳﺮة ﻗــﺎروة ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ 6
أﻣـﻴــﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺷــﺮق رأس
ً
اﻟﺰور ،اﻣﺘﺪادا إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة
أم اﻟﻤﺮادم«.
وأﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﺑـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺮﺗ ــﺎدي اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ﻋــﺪم
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاب ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ً
اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨ ــﺔ ،ﺣـ ــﺮﺻـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

٨
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اﻟﺤﺮﺑﺎن ﱡﻟـ   :ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺣﺠﺐ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ »اﻟﻌﻠﻮم«
•

»ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻔﺘﺮة ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻋﺰت اﻟﻌﻤﻴﺪة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم د .أدﻳﺒﺔ اﻟﺤﺮﺑﺎن
ارﺗﺒﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ.

أﻛ ــﺪت اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪة اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
د .ادﻳـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﺎن ،ان ﻋ ــﺪم
ا ﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ
أرﺑﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺗـﺨــﺮﺟـﻬــﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪم ﻃــﺮح
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺸﻌﺐ
ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﺣـﺒـﻴـﺴــﺔ اﻷدراج ﻫــﺬه
اﻟﻔﺘﺮة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﺮﺑﺎن ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ً
ان ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ــﻮاﺻ ــﻼ ﻣ ــﻦ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻرﺷــﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻊ ادارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻓ ــﻲ
اﻟـﺸــﻮﻳــﺦ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن "اﻻﻣــﺮ
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ان ادارة اﻟﺸﻮﻳﺦ
ﻻ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻﺗﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ".

وذﻛـ ـ ــﺮت أن ﻫ ـﻨ ــﺎك اﺳـﺘـﻴــﺎء
ً
ً
ﻃــﻼﺑ ـﻴــﺎ واﺿـ ـﺤ ــﺎ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬه
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ،وأﻏ ـﻠ ـﺒ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻌﺪم ادارج اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺮﺟﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
ً
أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ "ﻏ ـﻀ ـﺒ ــﺎ ﻣــﻦ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ" ،ﻏﻴﺮ
أﻧ ــﻪ "ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﺠ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،أي ﺑﻌﺪ
اﻟـﺘـﺼـﺤـﻴــﺢ ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ وإﺗ ـﻤــﺎم
ﻣـ ـ ــﻮاد اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺪول
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ" .ﱡ
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن "أﻛـ ـﺜ ــﺮ اﻟــﺸ ـﻌــﺐ
ً
إﻏـ ــﻼﻗـ ــﺎ ﻫ ــﻲ ذات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
 ١٠٠واﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻮن ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاد اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪ اﻻﻗﺒﺎل
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ،وإﻟــﻰ اﻵن ﻣﺎزاﻟﺖ

»اﺗﺤﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« ﻟـ   :ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
•

»ﺟﻬﺎز اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ أوﺿﺢ آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ«
●

ﻣـﺤـﺠــﻮﺑــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟــﻢ ﺗﻮﺿﺢ
إﻟﻰ اﻵن أﺳﺒﺎب ﻋﺪم إدراﺟﻬﺎ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻀــﺢ ﻓــﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﻴﺘﻢ
إﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎف ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ
اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻔ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎدة
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ".
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﺤﺮﺑﺎن أن ﻋﺪد
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﺗـﺨــﺮﺟـﻬــﻢ
ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻴﻦ ،اﻟﺼﻴﻔﻲ
واﻷول ،ﻓﻲ ﺣــﺪود  ٢٠٠ﻃﺎﻟﺐ
ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻋــﺪد
ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ــﺮى
اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮﻛﻮن ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳ ـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ
 ٥٠٠و ،٦٠٠ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻷﻋﺪاد
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ،وأﻣﺎم
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓــﺮص ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣــﻊ ا ﻫـﺘـﻤــﺎم اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺨــﺮﺟ ـﻬــﻢ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

أدﻳﺒﺔ اﻟﺤﺮﺑﺎن

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻓــﺮع اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮض ،أن اﻻﺗﺤﺎد ﻗﺪم ،ﺧﻼل
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ د .ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﻃﻠﺒﺎ ﻻﺳﺘﻌﺠﺎل إﺻــﺪار ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ
ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم.
وﻗــﺎل ﻋــﻮض ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أﻣــﺲ ،إن ﺗﺄﺧﺮ إﺻــﺪار ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻟﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،إذ ﻳﺤﺼﺮ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ.
وأﻛﺪ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪواﻧﻲ أﻳﻀﺎ
ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻻﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﺳﺘﻮﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪواﻧﻲ أﻳﻀﺎ آﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺒﻊ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دون أﺧﺮى ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻤﻴﺰه
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﻌﺮض
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
وﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﺘﻈﺮ إﻗﺮارﻫﺎ.
وأﻋــﺮب ﻋــﻮض ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟــﻰ ﺟﻬﺎز
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وأن ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ ارض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮض

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻤﻴﺪ »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« اﻟﻤﻀﺎﺣﻜﺔ :وﺣﺪة اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑـ »اﻟﻌﻠﻮم« ﺗﻬﺪف
●
إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺑـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ ﻟـﺸـﻐــﻞ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
وإ ﺟ ــﺮاء ات و ﺷـﻐــﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺣـﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ
 30اﻟﺠﺎري.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻛـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺎب ر ﺳـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻲ إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ" ﻟ ــﻦ ﺗ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻢ أي
ﻃـ ـﻠ ــﺐ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ،وﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
أﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪات ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة
اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻃـ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺢ ﺑ ـﻌــﺪ
ﺗﺴﻠﻤﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ
واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور
اﻟﺨﺎﻣﺲ.
ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن ﺷ ـ ـ ـ ــﺮوط ﺷ ـﻐ ــﻞ
وﻇـﻴـﻔــﺔ ﻋـﻤـﻴــﺪ ﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﻫــﻲ أن
ﻳ ـﻜــﻮن ا ﻟـﻤـﺘـﻘــﺪم ﻋـﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗـ ــﺪرﻳـ ــﺲ ﻓـ ــﻲ أﺣـ ـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺴـ ــﺎم

ً
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،وﺣــﺎﺻــﻼ
ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮاره ،وﻻ
ﻳ ـﻘ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﻤ ــﺎه اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ﻋــﻦ
در ﺟــﺔ اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ،ﻣﺎﻋﺪا
ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ـﻴ ـﺸ ـﺘــﺮط ان ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺑ ــﺪر ﺟ ــﺔ
ا ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎذ ،وأن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺷ ـﻐــﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋــﻦ 6
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﻔـﻌـﻠــﻲ

ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺣـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ درﺟ ـ ــﺔ
ا ﻟـ ــﺪ ﻛ ـ ـﺘـ ــﻮاره ،أو ﻣـ ــﺪة ﻻ ﺗـﻘــﻞ
ﻋ ـ ــﻦ  8ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﻌﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ ﻗــﻞ  4ﺳﻨﻮات
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺣـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ درﺟ ـ ــﺔ
ا ﻟ ـ ــﺪ ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاره ،وأﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗــﺪ
ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻣـﺨـﻠــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮف أو اﻻﻣ ــﺎﻧ ــﺔ،
وﺣـ ـﻀ ــﺮ ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت

»أﺑﺤﺎث اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ
 ٢٧ TEDxAUKاﻟﺠﺎري
ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮم واﻷﺑ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎث
ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻴ ــﺔ وا ﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪ ﺳـ ـﻴ ــﺔ  RISEﻓــﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
 TEDxAUKا ﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺖ ا ﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻣــﻦ
ا ﻟ ـﺴ ــﺎ ﻋ ــﺔ  3:00ﻣـ ـﺴ ــﺎء ﺣ ـﺘ ــﻰ 9:00
ﻣـ ـﺴ ــﺎء ،ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﺳـ ـﻠ ــﻮى ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ.
وذ ﻛ ـ ــﺮ ا ﻟ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ أن ﻣ ــﻮ ﺿ ــﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻳ ــﺪور
ﺣـ ــﻮل اﻟـ ــﺮﺣـ ــﻼت اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎﺗ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ وﻣـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ
ا ﻟـﻤـﺜــﺎ ﺑــﺮة وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة
وﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺶ ﻹﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم
اﻟـﺘـﻄــﻮر ﻓــﻲ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ
ﺛﻼث
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼ
ﻼ
ﺟـﻠـﺴــﺎت ﻣــﻦ ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت TEDx
ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ

اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـﻴــﻦ ،واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﻴــﻦ ،واﻟــﺪوﻟـﻴـﻴــﻦ،
وﻳ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺮوض وأﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
) ،(KIPCOوﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ،(UECوﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺨﻠﻴﺞ
 ،(GIGو ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑـ ــﺮ ﻗـ ــﺎن،
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄ ﻣـ ـﻴ ــﻦ ) GIG
و ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ  ELEVENﻹدارة وإ ﻧ ـﺘــﺎج
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ".
و أ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ف أ ن " "T E D x
ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﺣ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ،ﺗـﺠـﻤــﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﺛ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻦ
وأﻋ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﻣ ـﻌ ــﺎ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻮر
واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺣ ــﻮل
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ.

ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ا ﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ ،وأن ﻳ ـﻜــﻮن
ﺷـ ـ ــﺎرك ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻟ ـﺠ ــﺎن ا ﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ أو ا ﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ أو
ا ﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،وأﻻ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺷ ـﻐــﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

أﻛﺪت رﺋﻴﺴﺔ وﺣﺪة اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺎون
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻀ ــﺎﺣ ـﻜ ــﺔ ،أن
اﻟــﻮﺣــﺪة ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻳـﺠــﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﺑـﻜـﻠـﻴــﺔ ﺣ ـﻴــﻮﻳــﺔ وﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻛـﻜـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم،
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻹﺑـ ــﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز
دور اﻟﻜﻠﻴﺔ؛ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟـﻴــﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻟﺤﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أن اﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪة ﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم،
ﻟ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ـﻬــﺎ اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺟـ ــﺎذﺑـ ــﺔ وﻣـﺸـﺠـﻌــﺔ
ﻟــﻺﺑــﺪاع واﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة ،ﻣــﺎ ﻳ ــﺆدي ﺑ ــﺪوره إﻟﻰ
ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﺟـﻬــﺎت
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻹﺑ ـ ــﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت أن "وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر ﺗـﻌـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﺗ ـﻤ ــﺎﺷ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﺧ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ

واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ﻷﻣـﻴــﺮﻧــﺎ،
ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر".
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﻀﺎﺣﻜﺔ أن اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻮر
اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ،واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ذات
اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ وﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺤﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن وﺣ ـ ــﺪة اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﻟـﺒــﺮا ﻣــﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﻤﻼت
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،ﺑـﻬــﺪف اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ
ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ "ﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة
وﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪات

ﺗﺬﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺻﺮف
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻏﻄﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أﻣـ ــﺲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺬﻣ ــﺮ ﻟـ ــﺪى ﻃﻠﺒﺔ
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ
ﺻــﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﻦ ،إذ ﺳـ ـ ـ ّـﺒـ ـ ــﺐ إﻋ ـ ـ ــﻼن
اﻟـﺒـﻨــﻮك إدراج ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ "اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم
ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑـ "اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ" ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
آﻟﻴﺔ اﻟﺼﺮف.
وﻋـ ــﺰت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ،ﻓ ــﻲ إﺟــﺎﺑــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻦ
ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﻋﺪم
وﺻﻮل اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎ ﻧ ــﺐ اﻹدارات ا ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﺻﺮ ﻫــﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ ﺛـ ــﺎﺑـ ــﺖ ﻹدراج

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ ،ﻧﻈﺮا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
وﺗـ ـﺴ ــﺎء ل ﻫـ ــﺆﻻء اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ :ﻟ ــﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ
إرﺳ ـ ــﺎل اﻟ ـﻜ ـﺸــﻮف ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ واﺣـ ــﺪ إﻟــﻰ

اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﺘ ـﺴ ــﺎوى اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮف؟ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ
واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻓﺌﺔ دون أﺧﺮى!

ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ أﻗﺴﺎم
اﻟﻜﻠﻴﺔ ووﺣــﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹداري ،ﻟﻴﻜﻮن أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ذراع
اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻛﺰ".
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ــﺪة ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪﻋ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻦ،
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﺎﺿ ـﻨ ــﺔ وداﻋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻟ ــﻺﺑ ــﺪاع
واﻻﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر ورﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،وﻣ ـ ــﻦ ﺛــﻢ
ﺗﻜﻮن ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة ،واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف
ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻷﻓــﻜﺎر اﻟﻤﺒﺘﻜــﺮة واﻻﺧﺘﺮاﻋــﺎت
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺠـ ـ ــﺎت ذات ﻗـﻴـﻤـ ـ ــﺔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـ ـ ــﺔ
وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوﻛﺴﻨﺸﻴﺎ
ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻗ ـ ــﺎم ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮاء ﻣـ ــﻦ أوﻛ ـﺴ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ــﺎ ،ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
أﻛ ـﺴ ـﻔــﻮرد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات ﺑــﺰﻳــﺎرة
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﺑﺈدارة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧـﻤــﺎﺋــﻲ ،واﻣـﺘــﺪت
اﻟﺰﻳﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺆﺧﺮا.
وﻗﺎم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أوﻛ ـﺴ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﺖ ﻣـ ــﻮرﻳـ ــﺲ ،واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻮرﻳﻦ
ﺳﻮﺳﺪﻳﺎن ،ﺑﻠﻘﺎء إدارة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪف
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ) ،(KTCCوﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ورش
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وذ ﻟــﻚ
ﺗﺤﺖ إﺷــﺮاف ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات
د .ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻌﺮوف.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ رؤﻳ ــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إدارة اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺧﺮﻳﺠﺎت »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« ﻳﺒﺘﻜﺮن »ﺟﻮﻫﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ« اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺠﻬﻮد »اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
اﺑﺘﻜﺮت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت:
أﻧ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎل رﻏـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻼن ،وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاح
اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺎري ،وﻓ ــﺎﻃ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻫ ــﺎم،
وﻋـ ــﺎﻳ ـ ـﺸـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪﻫـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ـﺴــﻢ
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وا ﻟـﺒـﺘــﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع "ﺟ ــﻮﻫ ــﺮة
ﻓﻴﻠﻜﺎ" "،"FAILAKA DIMOND
ﺑﺈﺷﺮاف د .ﻣﻌﺘﺰ اﻟﻬﻮاري.
وذﻛ ـ ــﺮت م .أﻧ ـﻔ ــﺎل رﻏ ـﻴ ــﻼن،
أن "ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣـﻨـﺘـﺠــﻊ ﺳ ـﻴــﺎﺣــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة
ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎ ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﺎ
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ــﻼﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ــﻼل
ﺛﺮواﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ"،
ﻻ ﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺔ إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن "ا ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﻊ
ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﻓ ـ ـﻨـ ــﺪق ،وﻣ ـﺠ ـﻤــﻊ
ﺗﺠﺎري ،وﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌﺎب ﻣﺎﺋﻴﺔ،
وﺷ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ وﻋ ــﺎﻣ ــﺔ،
وﻣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺢ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ،وﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺮة
ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﺳــﻂ
ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ م .أﻓﺮاح
اﻟﺠﺒﺎري ،إن "اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت وأﻣﺎﻣﻬﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
أﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎب ﻣ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ )أﻛ ـ ـ ــﻮاﺑ ـ ـ ــﺎرك(
وﺷ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎت ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ،
وﻓﻨﺪق وﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري".
أ ﻣـ ـ ـ ــﺎ م .ﻓـ ــﺎ ﻃ ـ ـﻤـ ــﺔ ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻫـ ـ ــﺎم،
ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ
أﻧ ـ ــﻪ ﻋ ـﻨ ـﺼ ــﺮ ﺟ ـ ــﺬب ﺳ ـﻴ ــﺎﺣ ــﻲ،
وﻳﻌﻴﺪ إﺣﻴﺎء اﻟﺠﺰﻳﺮة ،ﻟﻴﻜﻮن

ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺪم
ﺗـ ــﻮاﻓـ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟـ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ "ﻓﻴﻠﻜﺎ" ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺸﻬﻮرة،
وﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
ً
وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ،ﺗـﻤـﻨــﺖ م .ﻋــﺎﺋـﺸــﺔ

اﻟ ــﺪﻫ ــﺎم أن ﻳ ـﻄ ـﺒــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﻋﻠﻰ أرض ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ،وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣ ـﻨــﻪ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
ﻓﻴﻪ.

أ ﺷ ــﺎد ﻋـﻤـﻴــﺪ ﺷ ــﺆون ا ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ د .ﺣـﺴـﻴــﻦ ا ﻟـﻤـﻜـﻴـﻤــﻲ ،ﺑﺠﻬﻮد
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﻟ ــﻼﺗ ـﺤ ــﺎد ،اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ زﻣﻼﺋﻬﻢ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ دورﻫـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺎرز ﺧــﻼل
اﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ
ﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬــﻢ ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻤــﺎدة ﻓــﻲ وﺿــﻊ
أﻋﻤﺪة ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات
ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ وﻋ ـ ــﺪم ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻋــﻦ
ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻬﻢ.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮاﺻﻠﻪ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻣﻊ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻞ ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺳ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺖ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـﻨـﻬــﺎ
وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
وأ ﻛــﺪ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ أن اﻻﺗﺤﺎد ﻫﻮ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ واﻟـ ــﻮﺣ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻟـ ـﻄ ــﻼب وﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت
"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻤﻮع
اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ وﻟ ـﻴــﺲ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌـﻴـﻴــﻦ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﻬﻲ

اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﺤــﻖ ﻟ ـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ واﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﻟـﻠ ـﻄ ـﻠـﺒــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪث
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ،وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد ،ﻓ ــﺎﺳ ــﻢ وﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻻﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﻫــﻮ
اﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺗـﺤـﺘـﻬــﺎ
أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ".
واﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻷ ﺻ ــﻮات ا ﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻘﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻮم ﻟﻼﺗﺤﺎد،
وا ﺗـﻬــﺎ ﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،وأ ﻧــﻪ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن "ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻏـﻴــﺮ ﺻـﺤـﻴــﺢ ،ﻓــﺎﻻﺗ ـﺤــﺎد ،وﻓ ــﻖ ﻣــﺎ ﻧـ ﱠـﺼــﺖ
اﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻳﻨﺤﺼﺮ دوره ﻓﻲ ﱢ
ﺗﻘﺼﻲ ﻫﻤﻮم
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻹدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ،
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ و ﺿــﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻌﻠﻴﺎ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻟـﻘــﺪ ﺷ ــﺎرك اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻓــﻲ ﺣﻞ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ،أو أن أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ ،أو اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ".

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ
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المثقفون الخليجيون
ومهامهم اإلصالحية

أحمد باقر

رياح وأوتاد :هل يختلف مشروع قانون إنشاء إقليم الحرير عن مشروع الهيئة السابق؟
ً
ً
في يناير  2017كتبت في هذا الموقع مقاال مطوال يناقش مواد
قانون هيئة مدينة الحرير الذي قدمته الحكومة في بداية الفصل
التشريعي الحالي بعنوان" :صالحيات هيئة الحرير في المشروع
ً
الحكومي ال يمتلكها مجلس الــوزراء مجتمعا" ،وبينت فيه أهم
عيوب ذلك القانون المقترح ،وقد استغرق األمر سنتين كاملتين
ُ
حبط الحالي بسحب ذلك
حتى اقتنعت الحكومة والمجلس الم ِ
االقتراح غير المأسوف عليهُ ،ولكن قبل أسبوع طالعتنا صحيفة
القبس بــاقـتــراح قــانــون بــديــل أشـيــع أن الحكومة تـنــوي تقديمه
للمجلس ،وهذا االقتراح ال يقل ،إن لم يزد في جنوحه عن الدستور
ُوقوانين الدولة ،عن المشروع السابق ،مما يجعلني أجزم أن ما
ُ
ستجرى عليها تـعــديـ ٌ
ـات كثيرة ،ومن
نـشــر هــو مـجــرد مـســودة
ُ
ُ
ً
الخطأ أن تتخذ مجاال لصراع أشيع بين بعض التجار والحكومة.
ومؤسسة الحرير
ورغبة مني في أن يكون اقتراح إنشاء إقليم ُ
وس ـي ـلــة م ـح ـمــودة م ــن أج ــل ال ـت ـصــدي لـمـشـكـلــة أح ــادي ــة الــدخــل
ً
والتوظيف واإلنفاق العام ،بعيدا عن أي سلطة تريد التربح منه،
كــان ال بــد مــن إب ــداء المالحظات الجوهرية عليه بأسلوب فني
قانوني مجرد ،مستندين إلى عدد من المالحظات المهمة:
• أول ــى الـمــاحـظــات عـلــى الـمـشــروع كـمــا نـشــرتــه "الـقـبــس" أن
صياغته ،خصوصا فــي الـفـقــرات األول ــى ،تـكــاد تـكــون أق ــرب إلى
الصياغة اإلنشائية منها إلــى الصياغة القانونية ،وإلــى تقديم
ً
رؤيــة وتـصــور عــام ،وليس قانونا مكتمل أرك ــان الصياغة ،مما
يرجح أن مقترح القانون لم يعرض على الفتوى والتشريع ،أو عدم
ٌ
اكتمال الدراسة القانونية له ،ومثال على ذلك ما جاء في أهداف
المشروع ،وكذلك تحت عنوان "ميثاق المبادئ" وعنوان "االلتزام
بــإصــدار لــوائــح خــاصــة" وعـنــوان "العالقة مــع الــدولــة" و"صياغة
األهداف" وغيرها.
• المالحظة الثانية أن القانون نص على تمتع مؤسسة الحرير
بـكــل الـصــاحـيــات الـخــاصــة بــالـجـهــات الحكومية والـمــؤسـســات
العامة في الدولة ،وال يجوز ألي جهة خالف المؤسسة أن تقوم
بأعمال خاصة بمؤسسة إقليم الحرير( .فقرة  5من العالقة مع
الــدولــة) .ويستثني القانون فقط الدفاع والخارجية ،واكتشاف
وإنتاج النفط ،أما األمن الداخلي فيكون بالتعاون بين رجال األمن
ومؤسسة إقليم الحرير وفق لوائح خاصة!
• المالحظة الثالثة هي كثرة االستثناء ات التي يحملها هذا
القانون من قوانين الدولة ،فهو يستثني إدارة هذا المشروع من:
 قانون الجزاء (المادتان  237و )240ويستبدل عقوبات الغرامةبعقوبات الحبس ،أي يلغي الحبس.
 قانون التجارة (عدة مواد). -قانون تراخيص المحال التجارية.

 قانون العمل في القطاع األهلي .2010 /6 قانون اإلعفاء الضريبي. قانون الزكاة. قــانــون الخدمة المدنية وقــانــون دعــم العمالة الوطنية فيالقطاع الخاص.
 قانون الجمارك. القوانين المنظمة لالستيراد والتصدير. قانون هيئة أسواق المال  2010 /7وتكون لها بورصةخاصة.
 قانون المناقصات العامة .2016 /49 قانون الشركات .2016 /1 قانون عدم جواز فرض الرسوم. قانون أمالك الدولة  1981 /105وهو األخطر على اإلطالق. قانون هيئة اإلسكان. قانون ملكية غير الكويتيين للعقارات .1979 /74 قانون الشراكة أو الـ(.)BOT عدة مواد من قانون تنظيم القضاء. قانون البنك المركزي حيث ينص القانون على التنسيق معهلوضع لوائح خاصة باإلقليم لتنظيم الرقابة على النقد ،وتنظيم
األعمال المصرفية ،ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،أي
أن القانون يسلب البنك المركزي استقالليته بتنظيم هذه األمور،
ويضعها تحت العمل المشترك مع المؤسسة في لوائح خاصة.
• المالحظة الرابعة هي عدم دستورية إقصاء قانون الجزاء
الكويتي وعدم تطبيقه على جزء من أرضها ،الذي يسميه القانون
إقليم الحرير ،وأكثر من ذلك يأتي ببدعة خطيرة وهي أن تطبق
على األجانب المقيمين فيه عادات وتقاليد وأعراف بلدانهم التي
أتوا منها ،وذلك فيما يتعلق باألفعال الواقعة منهم! وهنا يجب
أن نالحظ أن أساتذة القانون قد بينوا أن استثناء أي جزء من
أرض الكويت من تطبيق قانون الجزاء هو إجراء غير دستوري
ٌ
ٌّ
سيادي.
ألن قانون الجزاء هو قانون
• المالحظة الخامسة أنه ينشئ مؤسسة إقليم الحرير ويسدي
إدارتـهــا لسبعة أشخاص أسماهم "المحافظين" الذين يتولون
مهمة تأسيس الشركات وبيع وشراكة واستثمار وتأجير أراضي
الدولة التي تخصص لهذا المشروع ،والتي تقدر مساحتها بثلث
الـكــويــت دون ال ـعــودة إلــى المجلس الـبـلــدي أو مجلس ال ــوزراء،
ودون المزايدة التي نص عليها قانون أمــاك الــدولــة ،أو قانون
المناقصات ،أو قانون الشراكة أو غير ذلك من القوانين التي ُسنت
بإرادة األمة في السابق من أجل حفظ أهم ما تملكه الكويت وهي
أمالكها العقارية العامة والخاصة.

ً
وينص القانون المقترح أيضا على جواز أن يكون المحافظون
من أي جنسية ،كما أن ليس للوزير المشرف أي صالحية على
المحافظين كما يظهر من نصوص القانون إال اقتراح األسماء كل
أربع سنوات ،أما الرئيس التنفيذي فنص القانون على أن يكون
ً
من أي جنسية كانت أيضا.
• المالحظة السادسة تتعلق بالموارد المالية وهي األراضي
والعقارات المحددة بالملحق ،باإلضافة إلى مبالغ نقدية حكومية
لم يحددها القانون ،إنما ترك تحديدها لمجلس الــوزراء .وهذا
بخالف جميع القوانين السابقة بشأن إنشاء الهيئات المستقلة،
إذ تنص قوانينها على تحديد رأسمالها بقيمة معينة ،وهناك
ً
أيضا مساهمات مالية لم يسمها االقـتــراح إنما ذكــر فقط أنها:
"من أي جهة"!!
• الـمــاحـظــة األخ ـي ــرة أن ال ـقــانــون الـمـقـتــرح يـكـلــف محافظي
مؤسسة إقليم الحرير بإصدار لوائح كثيرة خاصة باإلقليم مثل
لوائح للبيئة ،وآلية تعارض المصالح ،وآلية عمل المحافظين
والرئيس التنفيذي وصالحياتهم ،وآلية إصدار تأشيرات وإقامة
العمال وعالقتهم برب العمل ،وآلية االستيراد والتصدير ونظام
خاص للسجل العقاري ،وشروط اإلسكان داخل المنطقة السكنية
ً
في اإلقليم وشروط تملك العقارات ،وأيضا التزام رجال الشرطة
بتطبيق تشريعات ولوائح اإلقليم دون غيرها من القوانين!! وغير
ذلــك الكثير مما تختص به ال ــوزارات والهيئات الحكومية على
باقي أرض الكويت.
يأت على ذكر عالقة اإلقليم بديوان
لم
المقترح
كما أن القانون
ِ
المحاسبة ،وال جهاز الرقابة المالية في وزارة المالية ،وال الهيئة
ً
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد ،مما يــدل أيـضــا على نقص تشريعي
واضح.
• الخاتمة :أعتقد ،بناء على هذه المالحظات ،أن هذا االقتراح
فيه مثالب كبيرة ،ويستثني اإلقليم مــن جميع قوانين الدولة
ً
ومجلس الوزراء ،ويضعها بيد سبعة أشخاص بعيدا عن األجهزة
الرقابية فــي الـبــاد ،لذلك أرى أنــه يصعب أو يستحيل تمريره
ً
ً
دستوريا وشعبيا وفي مجلس األمة ،مما يرجح أنه كان مجرد
اقتراح أو دراسة قامت بها جهة استشارية بناء على طلب مجلس
استكمالها أو قبولها أو اعتمادها للعرض
األمناء السابق ،ولم يتم
ُ
على مجلس األمة ،لذلك رأيت أن أسطر هذه المالحظات لكي تكون
بين يدي الحكومة والقائمين على المشروع من أجل العمل على
تالفيها وتقديم اقـتــراح بمشروع يخلو من العيوب ،ويتصدى
للمشكالت الخطيرة التي ستواجهها الكويت في المستقبل.
والله الموفق.

بيرنارد أفيشا*

ماذا يكشف فوز نتنياهو عن مستقبل
إسرائيل؟
بعد بضع ساعات من إعالن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني
غانتس انـتـصــاره فــي االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة ،قــام نتنياهو
بالمثل ،فتبين أن حماس غانتس سابق ألوانه.
ً
فــاز "أزرق أبـيــض" ب ــ 35مـقـعــدا فــي الكنيست مـ ُـن أصــل ،120
ً
متفوقا على كــل توقعات استطالعات ال ــرأي التي أجــريــت قبل
االنـتـخــابــات ،وعـنــدمــا أعـلــن غانتس انـتـصــاره ق ــال" :سـطــع نور
ً
ً
ً
ع ـظ ـيــم" ،ك ــان حــزبــه قــد حـقــق ت ـقــدمــا ظــاهــريــا بـسـيـطــا فــي عــدد
ً
المقاعد ،مقارنة بالليكود ،في التوقعات المتفاوتة كثيرا التي
استخلصتها القنوات اإلخبارية الكبرى من استفتاء الناخبين
لدى خروجهم من مراكز االقتراع ،ولكن حتى حين كان يتحدث،
ً
بدا ّواضحا أن طاقة "نور حزب أزرق أبيض العظيم" إما استنفدت
ً
أو نفرت الشركاء الذين يحتاج إليهم غانتس ليعوق ائتالفا قد
ّ
يشكله نتنياهو.
ً
وفي نهاية المطاف تبين أن الليكود حصد عددا من األصوات
ً
فاق بنحو ثالثين ألفا ما ناله "أزرق أبيض" الذي اقتصرت حصته
ً
على  35مقعدا ،أي بزيادة خمسة مقاعد عما حققه في  .2015على
ّ
نحو مماثل ،حسن الحزبان المتشددان (الـحــريــديــان) يهودية
التوراة المتحدة وشاس مكانتهما ،محققين  8مقاعد لكل منهما
ومعلنين والءهما لنتنياهو.
ً
إذا ،فاز نتنياهو بأفضل سيناريو قد يرجوه ،إال أنه ما زال
ُّ
يواجه التهم ،ومن المقرر عقد جلسات االستماع في يوليو ،لذلك
ينشأ اآلن السؤال المهم :بماذا قد يعد نتنياهو لتشكيل حكومة؟
ً
وبماذا قد يتعهد شركاؤه ليبقوه بعيدا عن المخاطر القانونية؟
ً
ُ
أوال ،للتوصل إلــى صفقة مــع قــادة المستوطنين سيضطر
ً
ً
نتنياهو إلى المضي قدما بخطته التي أعلنها أخيرا عن ضم
ً
مستوطنات الضفة الغربية ،فضال عن أنــه سيعطي بتسلئيل
وال شك أن نتنياهو لن
سموتريتش الحقيبة التي يتوق إليهاَ ُ ،
سيرغم ثانية على إرضاء
يعارض وزير عدل من هذا اللون ألنه
األحزاب الحريدية بتمرير قانون يعفي معظم الرجال الحريديين
ً
من الخدمة العسكرية .ثانيا ،سيكون على نتنياهو إرضاء حزب
ً
شاس المتشدد بتمريره قانونا يسمح بطرد معظم طالبي اللجوء
ً
األفارقة من األجزاء األكثر فقرا في جنوب تل أبيب حيث يعيش
ً
ُ
عدد كبير من ناخبي شاس .ومرة أخرى سيضطر نتنياهو إلى
تحدي قرار المحكمة العليا التي فرضت على الحكومة االلتزام
ُ
بالمؤتمرات الدولية بشأن الالجئين التي تعتبر إسرائيل من
ً
ً
ً
موقعيها األساسيين ،لكن تحديا كبيرا مماثال للمحكمة العليا
قد يقود إلى قانون جديد يتوافر اليوم بمسودات عدة ويتيح
للكنيست تخطي أحكام المحكمة العليا في المسائل الدستورية
بنيل هذا التخطي أكثرية بسيطة في التصويت ،ومن المؤكد أن
ً
أيضا خطوة مماثلة بما أنه ّ
يعول على البقاء
نتنياهو لن يمانع
ُ
في منصبه بتخطيه قــرار المحكمة العليا الــذي يرغم أي وزير
ُ
َّ
توجه إليه تهم على االستقالة.
ً
ً
إذا تأملنا خريطة النتائج االنتخابية نرى نمطا مألوفا على
نحو غريب ،في تل أبيب وهرتزليا ،ذلك المركز المدني المتكامل
ّ
الذي يبلغ عدد سكانه نحو  600ألف شخص ويشكل قلب عالم
التجارة اإلسرائيلي ،فاز حزب "أزرق أبيض" ،والعمال ،وميرتس
بنحو ثلثي األصوات ،في حين حصل الليكود على  %20منها،
في المقابل بين يهود القدس الـ 600ألف ،فاز الليكود مع األحزاب
اليمينية والمتشددة بأكثر من  %75من األصوات ،في حين نال
اليسار الوسطي  ،%20أما سكان المستوطنات على طول الخط
ً
ً
األخضر الذين يفوق عددهم  350ألفا ،فكانوا أشد دعما لليمين
ُ
ً
الديني ،كذلك تعتبر البلدات الجنوبية األكثر فقرا ،منطقة داعمة
لليكود بأكملها ،كما كانت منذ عقود.
ال يعني كل هذا أن استراتيجية حزب "أزرق أبيض" الوسطية
خاطئة على األمد الطويل ،إذ تخبو مواقف المهاجرين وتنقسم
العائالت الدينية ،وتنمو المدن العالمية ،فــإن هــذا الوضع لن
ً
يدوم ،إذ تعمل القطاعات األكثر فقرا على إقصاء َمن يدعمونهم
بالضرائب والخبرات في مجال األعمال ،فيعيش نحو  600ألف
إسرائيلي يملكون مستوى تعليم أعلى من المعدل الوطني في
الخارج ،كذلك غادر نحو  %10من حملة شهادات الدكتوراه البلد،
ً
وال يمكن أيضا تجاهل التوتر مع الفلسطينيين.
َ
إذا كانت القوات الديمقراطية اإلسرائيلية في حزبي العمال
وميرتس ستستخلص عبرة من هذه النكسة الجديدة فيجب أن
تكون :لنُ يفوز اليسار الوسطي بانتخابات أخرى من دون نيله
أصوات خمس السكان الذين ال ينتمون إلى اليهودية ،وإذا واصل
العرب امتناعهم عن المشاركة في االنتخابات فسيزداد عدد َمن
يرحلون عن البلد من اإلسرائيليين الواسعي الثقافة والخبرة،
ّ
وستشكل هذه انتخابات يعجز الليكود عن التحكم فيها.
* «نيويوركر»

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

الثقافة السائدة في المجتمع هي العنصر األساسي في تغير
ً
ً
المجتمعات سلبا أو إيجابا ،وطبيعة القيم الثقافية السائدة هي
التي تميز المجتمعات عــن بعضها ،وال ثقافة مــن غير مثقفين
يساهمون في تنوير مجتمعاتهم ،ويعملون على االرتقاء الثقافي
ً
ً
بها ،عبورا إلى مجتمعات طبيعية ال تعاني فصاما بين واقعها
السياسي واالجتماعي (الـمــوروث) وشعارات الحرية والمساواة
والعدالة االجتماعية المعلنة.
كيف يساهم المثقف الخليجي في االرتقاء بمجتمعه؟
ً
ً
ً
أن ت ـكــون مـثـقـفــا نـقــديــا حـ ــرا ومـسـتـقــا تـ ــؤدي دورا تـنــويــريــا
كمثقفي الغرب ،أمر عسير في دنيا العرب ،يتطلب بطولة أخالقية
واجتماعية ،فالسلطة العربية سلطة زاجرة ،ال تقبل الرأي اآلخر،
تفرض الوالء والطاعة ،وسيلتها اإلرغام ال الحوار واإلقناع،
ً
وق ــد ال تختلف مـعــانــاة المثقف الخليجي كـثـيــرا عــن معاناة
إخوانه المثقفين العرب ،لكن طبيعة التحديات مختلفة ،والخليج،
ً
ً
في ظل الثروة الريعية ،يعيش وضعا استثنائيا ،يعكس ظالله
على نفسية المثقف الخليجي ،ففي غمرة التغيرات التحديثية
المتسارعة ،وعامل التدفق البشري إلــى الخليج من بــاد الفاقة
والـفــائــض الـبـشــري ،يجد المثقف نفسه فــي حيرة وقـلــق ،تنتابه
أشكال من مشاعر التوتر:
 -1التوتر بين االستجابة إلغراءات السلطة وجاذبية المنصب،
ومسؤوليته الفكرية واألخالقية في ممارسة وإشاعة الفكر النقدي
والعقالني ،ودعــم قيم العدالة والـمـســاواة والـحــريــة ،كونه حامل
رسالة تنويرية.
ً
 -2ال ـت ــوت ــر ب ـيــن م ــا ي ـعــاي ـشــه ف ــي واقـ ـع ــه ال ـم ـح ـلــي (س ـيــاس ـيــا
ً
واجتماعيا) من مظاهر الــا عقالنية واالنـحــراف واخـتــال القيم
وهامشية الثقافة فــي مجتمعه و ه ــوان المثقفين على أنفسهم،
وطموحه لتغيير مجتمعه لألفضل ،وصورته عن نفسه كونه يمتلك
الرأسمال المعرفي ويمثل ضمير المجتمع وموجهه.
 -3التوتر من الخوف على الهوية ،بين الحفاظ على األصالة
والموروث وروابــط الدم والعائلة والقبيلة ،ومتطلبات التحديث
واالنفتاح ،والتغيير الديموغرافي الــذي يجتاح المجتمع (مقال
عبدالعزيز الخاطر :المجتمع بين الهوية السردية والميتافيزيقية،
يعبر عن الحنين إلى هوية الفريج الجامع للمكونات المجتمعية)
 -4التوتر من تزايد االعتماد على دور األجنبي والوافد ،في حين
يتزايد تهميش دور المواطن.
 -5التوتر من االعتماد على مصدر دخل أحادي ناضب ،وعدم
تنويع مصادره .هذه األشكال من التوترات النفسية واالجتماعية
تعوق مهمة المثقف الخليجي ،وتجعله في حالة تنافر مع السائد
ً
ً
ً
ً
سياسيا وثقافيا واجتماعيا ،وربما انتابته مشاعر الغربة أحيانا،
ً
ً
كونه ال يجد صدى لصوته ،وال اهتماما مجتمعيا ،يعتقد المثقف
ً
ً
أنه يمتلك المعرفة والحكمة لكنه يجد نفسه مهمشا يسير وحيدا
في طريق بال أفق ،وقد يصاب بإحباط ويأس ،فيفضل العزلة والكف
عن اإلسهام الفكري.
من هو المثقف؟
المثقف هو مجموعة مواقف ال مجموعة معارف يحشو بها
ذهنه ،يفكر باستقاللية عن ضغوط السلطة وإغراءاتها ،فال يكون
ً
ً
ً
موظفا للسلطة ،محاميا أو بوقا لها ،كما يحتفظ باستقالليته عن
ً
سلطان الرأي العام ،فال يتملق الغرائز الجماهيرية كسبا للشعبوية
والنجومية والمريدين ،هو ذلك الكائن الذي يظل على توتر خالق
ً
ً
ً
تجاه السائد فكريا واجتماعيا وثقافيا في مجتمعه ،استشرافا
ً
ً
لوضع أفضل ،يظل ناقدا ألوجه الخلل ،راصدا لالنحرافات ،محذرا
من تداعياتها ،مشخصا العلل واألدواء.
أصناف المثقفين:
المثقفون الخليجيون يسعون لــار تـقــاء بمجتمعاتهم ،لكن
دروبهم مختلفة ،منهم الساعي إلى السلطة والتقرب منها (مثقف
ً
السلطة) ومنهم الـمـعــارض ال ــذي ال يــرى أم ــرا إيـجــابـيــا (المثقف
الـصــدامــي) ،وهـنــاك (المثقف األيــديــولــوجــي) المنتمي إلــى حزب
سياسي (قومي ،يساري ،إسالمي) أما المثقف الــذي يؤجر قلمه
ً
للسلطة أو الحزب أو القبيلة فهو (المثقف األجير) وقد تجد مثقفا
ً
وفي
مهمشا ينتظر إشارة خضراء من السلطة (المثقف المهرول) ِ
أجواء الحصار برزت ظاهرة (المثقف المروض) الذي أمضى عمرا
يعارض السلطة ويمس الخطوط الحمراء ،فإذا وقع وضيق عليه،
ً
صار مروضا ،وتاريخنا مليء بنماذج عديدة من التركيع والتجويع
للمثقفين المعارضين لترويضهم ،وهناك (المثقف الشعبوي) الذين
يتملق الغرائز الشعبية ويمالئ توجهات تعصبية قبلية ومذهبية
على حساب العقالنية والمبادئ.
ً
وأخيرا :أمر إيجابي أن نجد في الساحة الخليجية طائفة عريضة
من المثقفين ،يؤدون مهامهم باستقاللية ومسؤولية أخالقية.
* كاتب قطري

بينا شاه*

الرجل ليس العدو الفعلي للنساء الباكستانيات
يشير بروز الحركة النسائية
إلى لحظة مصيرية في
التاريخ الباكستاني :بداية
ّ
تبدل ثقافي في مواقف
الجيل الجديد من المرأة
ودورها في المجتمع
الباكستاني العصري،
إذ لم يتخط نحو %65
من الشعب الباكستاني
سن الثالثين ،ويبدو
الباكستانيون الشبان أكثر
ً
إلى المثالية وأكثر
ميال
ً
تعطشا إلى التغيير.

في مارس
الماضي
ّ
نظمت آالف
الشابات
الباكستانيات
المتحمسات
المدافعات عن
حقوق المرأة
مسيرة النساء
الثانية

ف ــي ال ـي ــوم الـعــالـمــي ل ـل ـمــرأة ف ــي بــاكـسـتــان الشهر
ّ
الماضي ،نظمت آالف الشابات المتحمسات المدافعات
ُ
عــن حـقــوق ال ـمــرأة مـسـيــرة الـنـســاء الـثــانـيــة .صممت
هذه المسيرة ،التي هدفت إلى تعزيز نجاح مسيرة
لقيت أصداء إيجابية السنة الماضية ،لتكون شاملة،
ً
وسلمية ،ومرحة جدا .ضمت هذه المسيرة نساء من
كل فئات المجتمع ،فارتدت نساء عدة مالبس غربية
في حين تحجبت أخريات بالكامل ،وارتدى عدد منهن
الحجاب وأخريات البرقع ،أتت النساء من المدن ومن
القرى .كان بعضهن ّ
مدرسات والبعض اآلخر عامالت،
كذلك شارك في هذه المسيرة رجال داعمون للمرأة.
وج ـ ــاء رد ف ـعــل م ـض ــاد ب ـشــع م ــا زال ـ ــت تــداع ـيــاتــه
ّ
مستمرة ،مما شكل إشــارة إلــى أن هــدف التحرر من
قبضة السلطة الــذكــوريــة الهرمية ،الــذي سعت إليه
المدافعات عن حقوق المرأة ،ما زال بعيد المنال.
قصدت الناشطات والمتطوعات ،اللواتي لم ينسين
بعد أفراح مسيرة عام  ،2018األحياء الفقيرة لحشد
النساء هناك ،كذلك نقلن النساء بالحافالت من القرى
ً
الريفية ،وطبعن منشورات تحمل أعماال فنية لفنانات
شابات ،كذلك أعــددن ملصقات تعبر عن استيائهن،
وغضبهن ،وأملهن ،وشجاعتهن.
وفي التاسع من مارس سارت نحو ستة آالف امرأة
ً
سلميا في كراتشي وثالثة آالف في الهــور ،وسارت
ً
ً
أيضا مجموعات أقل عددا في أماكن أصغر :بيشاور،
ح ـي ــدر آب ـ ــاد ،فـيـصــل آب ـ ــاد ،ش ـي ـت ــرال .وه ـك ــذا شعلت
الـمـشــاركــات فــي هــذه المسيرة عـنــاويــن األخ ـبــار في
أنحاء باكستان كافة.
ً
لكن رد الفعل المعاكس جاء سريعا وازداد بشاعة
ً
يوما بعد يوم:
ً
أوال ،ظهرت تهديدات بالعنف :بحثت مجموعات
مجهولة مــن الــرجــال الـشـبــان على مــوقــع إنستغرام
عن صور نساء شاركن في المسيرة ووجهوا إليهن
تهديدات باالغتصاب والقتل ،كذلك أعلن رجــل دين
على شاشة التلفزيون أن شعار المسيرة "جسمي،
خ ـيــاري" يـشـ ّـجــع الـنـســاء عـلــى الـمـجــون ،مـمــا يسمح
للرجال باغتصابهن ،وبعد أسبوعين من المسيرة،
طــرحــت مـشـ ّـرعــة مــن حــزب ديـنــي يميني فــي مجلس
ً
ً
خيبر بختونخوا قرارا دان المسيرة وشعارها معتبرا
إياهما "مشينين" و"فاحشين" ،فتبنى المجلس هذا
القرار باإلجماع.
ّ
في األسبوع األخير من شهر مارس ،ركزت وسائل
اإلع ـ ــام وال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ع ـلــى حـ ــاالت عنف

فاضحة ضد المرأة :ضرب رجل زوجته وحلق رأسها
عندما رفـضــت الــرقــص ألصــدقــائــه ،وتعرضت امــرأة
أخرى للضرب من قبل زوجها الذي كبلها بسالسل،
ً
وحمل شهر أبريل تطورات أشد سوءا :خبر عن رجل
ُ
قطع لسان زوج طليقته وآخر اعتقل الختطافه ابنة
أخيه البالغة مــن العمر  14سنة ليهربها ويبيعها
في كراتشي.
ُ
تعتبر هذه الفظائع واسعة االنتشار في باكستان،
ُ
لكنها باتت تناقش اليوم عالنية في األخبار وعلى
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بـطــرق تـقــوي تصميم
ال ـمــداف ـع ـيــن ع ــن ح ـق ــوق ال ـ ـمـ ــرأة ،بـ ــدل أن تـتـنــاقـلـهــا
ً
همسا النساء الخائفات اللواتي يعتقدن أن التغيير
مستحيل.
ِّ
ً
رغم ذلك ،لم تتخيل منظمات المسيرة تفاعال من
هذا النوع أو الحجم ،أما النموذج الذي استندن إليه
في احتجاجهن هــذا ،فكان المدافعات المخضرمات
الجريئات الـلــواتــي تـظــاهــرن قبل أربـعـيــن سنة ضد
جهود الحاكم المستبد الجنرال محمد ضياء الحق
الظالمة التي هدفت إلى احتجاز المرأة في حالة من
الخنوع واألســر المنزلي المتشدد ،لذلك ّ
قدمت هذه
الـمـسـيــرة عــريـضــة بمجموعة مـطــالــب :وق ــف جــرائــم
الـ ـش ــرف ،ورفـ ــع أجـ ــور ال ـع ــام ــات ف ــي ال ـم ـن ــازل ،وفــي
الـمـصــانــع ،وف ــي ال ــزراع ــة ،وتـمـتــع ال ـمــرأة بــالـحــق في
التعلم والحصول على فرص العمل كما الرجل ،وسن
ً
قوانين تحمي النساء والمتحولين جنسيا.
لكن النقاد ،الذين رفضوا ّ
تقبل الملصقات كوسيلة
تعبير مرحة ذكية ،اتهموا المشاركات في المسيرة
ً
بالفحش واالنحطاط ،علما أن هذا اعتراض مألوف
ُي َّ
ردد كلما طالبت النساء الباكستانيات بحقوقهن.
تـخــوض منظمات الـمـسـيــرة ال ـيــوم مـحــادثــات مع
وكالة التحقيقات الفدرالية في باكستان بغية تحديد
ً
هــويــة ومــاحـقــة مستخدمي نـحــو  22حـســابــا على
وســائــل التواصل االجتماعي تؤكد المشاركات في
ً
المسيرة أنهم انتهكوا قانونا يمنع نشر تهديدات
مليئة بالحقد .ولكن لم ّ
يعبر أي أحد في الحكومة عن
دعمه لمنظمات المسيرة هــؤالء ،باستثناء تغريدة
غــامـضــة مــن إح ــدى ال ــوزي ــرات ال ـثــاث فــي الحكومة
ال ـفــدرال ـيــة ذك ــرت فـيـهــا أن ال ـت ـ ُهــديــدات بــالـعـنــف غير
مقبولة .يعكس السخط الذي أنزل على مسيرة هذه
ً
ً
ً
ً
السنة تفاعال معقدا من كراهية النساء متأصال عميقا
في المجتمع الباكستاني .وتتمحور هذه الكراهية
حــول رفــض التغيير والسير نحو رؤيــة تقدمية عن

ً
أمة تحمي حقوق المرأة الدستورية ،حقوقا يصونها
دستور عام  1973حين ينص "يجب عدم التمييز على
أساس الجنس وحده".
يقر باكستانيون كثر أن النساء يواجهن عقبات
كبيرة ،وأن تحسين مكانتهن يساهم في إخراج أمة
بأكملها من حالة الفقر والظلم ،لكن النقاد يعتبرون
أن النساء يسعين وراء مقدار كبير من الحرية "بطريقة
خاطئة" تنتهك حدود اإلسالم ،والثقافة الباكستانية،
ً
والمجتمع الباكستاني .بدال من ذلك ،يقولون إن على
ً
ً
المرأة أن تكون أكثر "نضجا واتزانا" عند مطالبتها
بحقوقها .باختصار ،يجب أن ترضى النساء بكل ما
ّ
ّ
يقدمه لهن الــرجــال الباكستانيون شــرط أن يحسن
التصرف.
يشير ب ــروز الحركة النسائية ،الـتــي ت ــزداد معها
ً
النساء إدراكا لحقوقهن وينهضن للمطالبة بها ،إلى
ّ
لحظة مصيرية في التاريخ الباكستاني :بداية تبدل
ثقافي في مواقف الجيل الجديد من المرأة ودورها
في المجتمع الباكستاني العصري .لم يتخط نحو
 %65من الشعب الباكستاني سن الثالثين ،ويبدو
ً
الباكستانيون الشبان أكثر ميال إلى المثالية وأكثر
ً
تعطشا إلى التغيير.
ً
نأمل أن تنضج حركتنا وتنمو ،ناشرة الوعي عن
ً
أن المرأة تستحق معاملة أفضل وحقوقا أكبر مما
ً
ُي ـقـ ّـدم لها بـتــردد ال ـيــوم ،وال شــك أن مــا حــدث أخـيــرا
بـعــد الـمـسـيــرة النسائية ه ــذه الـسـنــة ُيـظـهــر أن عــدو
النساء الباكستانيات ليس الرجل ،العدو الحقيقي
تقبل المجتمع لهذه الهرمية الذكورية ،كذلك يشير
احتمال أن تــؤدي المسيرة النسائية السنة القادمة
إلى المزيد من العنف إلى أن النضال في سبيل حقوق
ً
ً
النساء الباكستانيات لم يكن ملحا يوما يقدر ما هو
عليه اليوم.
ً
إذا ،ه ــل أخ ـف ـقــت ال ـم ـس ـيــرة؟ ك ــا .ت ــواج ــه الـنـســاء
ً
ً
الباكستانيات أزمة ،لكن وضعهن صار أخيرا جزء ا
من حوار وطني.
* «نيويورك تايمز»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.248

5.800

4.936

ً
«عمومية البورصة» :مجلس إدارة جديد ...والحميضي رئيسا
2.526 2.918 3.281

● الجمعية أقرت توزيع أسهم منحة بنسبة  % 5من رأس المال
● الخرافي :إعادة النظر في الرسوم وتشجيع الشركات العائلية والحكومية على اإلدراج
● المطوع :بورصة الكويت أصبحت منصة فعالة للتداول وتقديم الخدمات المالية واالستثمارية
عيسى عبدالسالم

توجه المطوع بالشكر إلى
هيئة أسواق المال والشركة
الكويتية للمقاصة والشركات
المدرجة والعاملة بالسوق
على دورهم الفاعل في تطوير
سوق األوراق المالية الكويتية
وتحديثها.

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
شركة بورصة الكويت لألوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،حـ ـم ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي،
أن الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة أق ــرت
ج ـم ـي ــع ال ـ ـب ـ ـنـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
جدول األعمال ،وأهمها تشكيل
مـجـلــس اإلدارة ال ـجــديــد بـنــاء
على التغييرات التي طرأت على
قاعدة المساهمين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي أن
مجلس اإلدارة الجديد لشركة
البورصة عقد أول اجتماع له،
و ج ــرى تشكيل جميع اللجان
المنبثقة عنه ،والبالغ عددها
خمس لـجــان ،الفـتــا الــى أنــه لم
ي ـتــم ال ـت ـطــرق ال ــى مـنــاقـشــة أي
خطط مستقبلية ،إذ تم التركيز
ع ـل ــى وض ـ ــع وص ـي ــاغ ــة جـمـيــع
ال ـت ــرت ـي ـب ــات ل ـت ـن ـف ـيــذ األعـ ـم ــال
ومتطلبات الفترة المقبلة.
وعــن مــامــح الفترة المقبلة
وال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـح ـم ـي ـض ــي
إن هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ك ـث ـي ــرة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن الـتـنـفـيــذي
والـ ـخـ ـطـ ـط ــي وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــي
سـ ـتـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وس ـي ـتــولــى
مجلس اإلدارة الجديد ترتيبها
واإلعالن عنها مستقبال.
وحول إمكان إعادة النظر في
القرارات السابقة التي القت عدم
قـبــول مــن ال ـشــركــات الـمــدرجــة،
ل ـف ــت ال ـ ــى أن ك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت
مطروحة للدراسة أمام مجلس
اإلدارة ،س ـ ــواء ع ـل ــى مـسـتــوى
الـقــرارات السابقة ،أو ما سيتم
تداوله خالل الفترة المقبلة.

تجنبهم المشاكل التي تواجه
الجيل الثالث ،إضافة الى إقناع
الشركات الحكومية على اإلدراج
ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ـسـ ــاعـ ــي الـ ـ ـ ــدول
المجاورة ،خصوصا الشركات
النفطية منها.
وأضاف الخرافي أن الرسوم
التي فرضتها شركة البورصة
أخـ ـي ــرا الق ـ ــت ع ـ ــدم قـ ـب ــول ل ــدى
بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـم ــدرج ــة،
وسيبحث مجلس اإلدارة إمكان
إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا لتشجيع
ا لـشــر كــات الحالية على البقاء
وتـحـفـيــز وتـشـجـيــع ال ـشــركــات
ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى اإلدراج ،الفـتــا
الى أنه حتى اآلن كل تلك األمور
محل دراسة وعند التوصل الى
قرار فيها سيتم اإلعالن عنها.
وذ كـ ـ ـ ــر أن م ـج ـل ــس االدارة
س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى إط ـ ـ ــاق أدوات
استثمارية جديدة بأسرع وقت
ممكن ،بغرض تعزيز مستويات
السيولة في البورصة ،وتحفيز
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن كـ ـ ــافـ ـ ــة ع ـل ــى
االستثمار في السوق المالي.
وأش ـ ـ ــاد الـ ـخ ــراف ــي بــأع ـضــاء
مجلس اإلدارة الجديد لشركة
بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـ ـ ــأوراق
ا لـمــا لـيــة ،لكونه يشمل القطاع
الـخــاص وج ــزء ا مــن الحكومة،
إضافة الى األعضاء المستقلين

لمواصلة تطوير السوق المالي
الكويتي ،معربا عن ثقته بأنهم
سيستمرون في مسيرة النجاح
وتـحـقـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات وتــوفـيــر
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم ف ــي سبيل
ازدهــار الشركة ،كما نتمنى أن
نرى النجاح الذي حققته شركة
بورصة الكويت بتطبيق تجربة
الخصخصة أن يكون خير مثال
لتطبيقها مستقبال للشركات
والجهات األخرى من أجل تطور
الدولة وازدهارها.

مجلس جديد
ً
المطوع في الوسط مترئسا «العمومية»
الذين يتمتعون بكفاء ة عالية،
كما أن اإلدارة التنفيذية وعلى
رأسها محمد العصيمي ،القائم
ب ــأعـ ـم ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
بــالــوكــالــة ،يـعــرف كــل تفاصيل
الـ ـش ــرك ــة ،وف ــري ــق ال ـع ـم ــل مـعــه
يؤدون دورهم على أكمل وجه.
ولـفــت ال ــى أن ــه ليست هناك
نية إلحداث أي تغييرات خالل
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،الس ـي ـمــا
أن الــوقــت ال ــراه ــن يـحـتــاج الــى
ت ـكــاتــف ال ـج ـه ــود لـتـقـيـيــم أداء
اإلدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة واخ ـت ـي ــار

ال ـفــريــق الـصـحـيــح لــاسـتـمــرار
خالل الفترة المقبلة.

نقلة نوعية
من جانبه ،قال رئيس مجلس
اإلدارة السابق لشركة البورصة،
سـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،إن ب ــورص ــة
الكويت واصلت تحقيق التميز
عـلــى جميع الـمـسـتــويــات ،وقــد
أحــدثــت نقلة نوعية فــي سوق
الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة منذ
ً
توليها رسميا إلدارة عمليات

الـ ـس ــوق ف ــي عـ ــام  ،2016حيث
كــان لتحديث البنية الهيكلية
للسوق دور محوري في تعزيز
مـحـفـظــة الـمـنـتـجــات ،وتـطــويــر
آل ـ ـيـ ــة عـ ـم ــل ت ـخ ـت ـص ــر ال ــوق ــت
والـ ـجـ ـه ــد ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
بجميع فئاتهم.
وأوضــح أن بورصة الكويت
أصـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــة ف ـ ـعـ ــالـ ــة
للتداول وتقديم خدمات مالية
واس ـت ـث ـم ــاري ــة عــال ـيــة ال ـك ـفــاءة
لـعـمــائـهــا م ــن جـمـيــع ال ـف ـئــات،
وذلــك بفضل الجهود الدؤوبة

تعزيز السيولة

اختيار محمد
سعود العصيمي
للقيام بأعمال
الرئيس التنفيذي
لشركة بورصة
الكويت بالتكليف

ب ــدوره ،قــال ممثل التحالف
الفائز بمزايدة بورصة الكويت
عضو مجلس اإلدارة الجديد،
المهندس بدر الخرافي ،إن من
أهم أولويات المرحلة المقبلة
التركيز على تعزيز السيولة،
وتـشـجـيــع ال ـشــركــات العائلية
ال ـت ــي ه ــي أس ـ ــاس الـ ـس ــوق مــن
خ ــال وض ــع ل ـهــم آل ـي ــة مـعـ ّـيـنــة

صورة جماعية لمجلس اإلدارة الجديد

أخبار الشركات
ً
«االمتياز» تحقق مليون دينار أرباحا في الربع األول

«برقان» يحصل على موافقة
مبدئية إلصدار سندات
قال بنك برقان إنه حصل على موافقة مبدئية
من بنك الكويت المركزي إلصدار أوراق رأسمالية
«سندات بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر» ،إذ
تخضع الموافقة النهائية لتقديم نشرة اإلصدار.

إلغاء األوامر القائمة األحد  28الجاري
أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم إلغاء األوامر
القائمة فــي نـظــام ال ـتــداول اآلل ــي يــوم األح ــد 28
ً
الجاري ،نظرا لتطبيق الجزء األول من المرحلة
الثالثة لمشروع تطوير السوق.

ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ـ ـ ــاح شـ ــركـ ــة م ـج ـمــوعــة
االمتياز االستثمارية مليون دينار،
وذلك عن فترة الربع االول المنتهية
في  31مارس الماضي ،مقارنة بأرباح
بلغت قيمتها  5.8ماليين دينار ،وذلك
خالل الفترة المذكور من عام  ،2018اذ

ال ـتــي بــذلـهــا مختلف األط ــراف
المعنية.
وتوجه المطوع بالشكر إلى
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال والـشــركــة
الكويتية للمقاصة والشركات
ال ـم ــدرج ــة وال ـع ــام ـل ــة بــال ـســوق
على دورهــم الفاعل في تطوير
سوق األوراق المالية الكويتية
وت ـحــدي ـث ـهــا ،وال ـم ـســاه ـمــة في
االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـه ــا إل ـ ــى ال ـعــال ـم ـيــة،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز م ـ ـك ـ ــان ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
االقـتـصــاديــة على المستويين
اإلقليمي والدولي.
و ق ـ ـ ـ ــال :كـ ـم ــا أود أن أ ش ـك ــر
أعضاء مجلس اإلدارة السابقة
واإلدارة التنفيذية والموظفين
في بورصة الكويت الذين بذلوا
الـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة ل ـتــرس ـيــخ
مكانتها كمنصة تداول متكاملة
ت ـع ـم ــل وف ـ ــق أعـ ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر
الدولية ،ونفخر بإدراج بورصة
ال ـك ــوي ــت ف ــي م ــؤش ــر «فــوت ـســي
راسل» لألسواق الناشئة ()FTSE
ك ـ ـسـ ــوق ن ــاشـ ـئ ــة ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
سـيـســاهــم ف ــي تـحـسـيــن مكانة
الشركة على خريطة األس ــواق
المالية واستقطاب مؤسسات
إقليمية ودولية جديدة.
وب ـ ـ ــارك ال ـم ـط ــوع لـلـتـحــالــف
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزه بـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدة
خـصـخـصــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت،
م ـت ـم ـن ـيــا دوام ال ـت ــوف ـي ــق لـهــم

 :otcتداوالت بـ  62.8ألف دينار
األسبوع الماضي عبر  ٢٧صفقة

بلغت ربحية السهم  0.98فلس.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت «االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز» أن سـبــب
االنخفاض في صافي الربح يعود الى
االنخفاض في بند بيع جزئي لحصة
في شركة زميلة مقارنة بالربع األول
لعام .2018

«المغاربية» تربح  74.9ألف دينار
حققت الشركة الخليجية المغاربية القابضة أرباحا بلغت قيمتها  74.9ألف
دينار ،وذلك عن فترة الربع األول المنتهية في  31مارس الماضي ،مقارنة بخسائر
بلغت قيمتها  22.5ألفا ،وذلك خالل الفترة ذاتها من عام  ،2018حيث بلغت ربحية
السهم  0.50فلس.

ش ـه ــدت م ـن ـصــة «تـ ـ ــداوالت
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــة»
المعروف اختصارا ب ـ «أو تي
سي» خالل جلسات االسبوع
المنتهي الخميس الماضي
ارتـفــاعــا فــي حجم ال ـتــداوالت
بنسبة  222.7في المئة ،إذ تم
تداول أكثر من مليوني سهم
بقيمة  62.8ألف دينار (نحو
 207.2آالف دوالر) تمت عبر
 27صفقة.
وقـ ــالـ ــت ش ــرك ــة «الـ ـ ـم ـ ــوازي
دوت كوم» في تقرير إن شاشة
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـف ــوري ــة سـجـلــت

وق ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـع ــادي ــة الـسـنــويــة
الرابعة لشركة بورصة الكويت،
ح ـي ــث واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى كـ ــل ب ـنــود
جدول أعمال الجمعية السنوية،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
وقــد تــم انـتـخــاب مجلس إدارة
ال ـشــركــة ال ـج ــدي ــد ،لـيـتــألــف من
حمد مشاري أحمد الحميضي
رئ ـي ـس ــا ،أح ـم ــد ح ـمــد الـثـنـيــان
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة،
إضافة الى عضوية كل من بدر
نــاصــر مـحـمــد ال ـخــرافــي ،طــال
جاسم محمد البحر ،خالد وليد
خالد الفالح ،رائــد جــواد أحمد
بوخمسين ،فالح عبدالله عيد
الرقبة ،بدر عبدالمحسن ناصر
الجيعان.
كما تم اختيار محمد سعود
ال ـع ـص ـي ـم ــي لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ــأع ـم ــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت بــالـتـكـلـيــف،
ابتداء من تاريخه وحتى إشعار
آخر .

أسهم منحة
وأ ق ــرت الجمعية العمومية
ل ـل ـشــركــة ت ــوزي ــع أس ـه ــم منحة
مجانية بنسبة  5في المئة من
رأسالمال المصدر والمدفوع،
بواقع  5أسهم لكل مئة سهم عن
عام .2018

استقرار الدوالر
واليورو
واإلسترليني

أداء إ ي ـجــا ب ـيــا إذ ب ـلــغ حـجــم
ً
التداوالت نحو  429.6سهما
بقيمة  7.5آالف د يـنــار (نحو
 24.75أ لــف دوالر) تـمــت عبر
 16صفقة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أن
ال ـص ـف ـقــات ال ـخ ــاص ــة سجلت
أداء إ يـ ـ ـج ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــا ،إذ ب ـل ـغ ــت
ال ـ ـتـ ــداوالت ن ـحــو  1.5مـلـيــون
سـهــم بـقـيـمــة نـحــو  55.2ألــف
د ي ـ ـنـ ــار ( نـ ـح ــو  182.16أ ل ــف
دوالر) تمت عبر  11صفقات.

اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار
الكويتي أمس ،عند مستوى
 0.304دينار في حين استقر
اليورو عند  0.342دينار.
وقــال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.395دينار ،في حين
استقر الفرنك السويسري عند
مستوى  0.299دينار ،فيما ظل
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  28.6مليون دينار
عمليات ضغط وجني أرباح على معظم مكونات السوق
●

علي العنزي

س ـج ـلــت الـ ـم ــؤش ــرات الــرئ ـي ـس ـيــة
ً
الثالثة لبورصة الكويت تباينا في
تعامالت جلسة أمــس ،إذ انخفض
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام بنسبة 0.09
فــي المئة تـعــادل  5.46نقاط ليقفل
على مستوى  5800.53نقطة وسط
سـيــولــة بـلـغــت  28.6مـلـيــون ديـنــار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 173.4
مليون سهم نفذت من خــال 6149
صفقة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول
بنسبة  0.07في المئة هي  4.2نقاط
ليقفل على مستوى  6248.96نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  22م ـل ـيــون دي ـنــار
وبكمية أسهم متداولة بلغت 55.4
مليون سهم نفذت عبر  2378صفقة،

وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي
بنصف نقطة مئوية تساوي 25.78
نقطة ليقفل على مستوى 4936.42
نـقـطــة بـسـيــولــة بـلـغــت  6.6ماليين
دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 117.9مليون سهم نفذت من خالل
 3771صفقة.

تهدئة
ســارت تعامالت الجلسة األولــى
هــذا األس ـبــوع فــي بــورصــة الكويت
عـ ـل ــى هـ ـ ـ ــدوء عـ ـك ــس جـ ـلـ ـس ــات ه ــذا
الشهر ،إذ تراجعت السيولة إلى ما
دون  30مليون ديـنــار كــذلــك كانت
هنا عمليات بيع واسعة على بعض
ً
األسهم في السوق األول خصوصا
أس ـه ــم ال ــوس ــط ف ــي ق ـط ــاع ال ـب ـنــوك،

ً
وكسر أحدهما مستوى مهما وهو
سـهــم الـبـنــك الــدولــي إذ ت ــداول عند
 300فلس.
بينما في المقابل عــوض سهما
بيتك وزيــن هــذه الخسائر لينتهي
مــؤشــر ال ـس ــوق األول ع ـلــى ارت ـفــاع
ً
م ـحــدود جـ ــدا ،بينما ك ــان الضغط
أكبر على مؤشر الـســوق الرئيسي
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن حـ ــراك ع ـلــى أسـهــم
ال ـبــورصــة (االس ـت ـث ـم ــارات واألول ــى
وأرزان) ،إذ تحركت األسهم الثالثة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـمـ ـل ــك حـ ـص ــة فـ ـ ــي ش ــرك ــة
البورصة بعد اجتماعها األول بشكل
إيـ ـج ــاب ــي ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ـع ــت مـعـظــم
األسهم النشيطة مثل «أعيان» ،كذلك
بعض األسهم التشغيلية في السوق
الرئيسي ليسجل خـســارة بنصف
نقطة مئوية لتنتهي الجلسة على

خسارته ومؤشر السوق العام ،الذي
تأثر به على ارتفاع محدود لمؤشر
السوق األول كما أسلفنا.
ً
خليجيا ،تلونت مؤشرات أسواق
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
باللون األخضر في تعامالت جلسة
أمس بقيادة مؤشر أبوظبي بأرباح
نسبة  1فــي الـمـئــة ،وأس ـعــار النفط
ً
تقفل عند  71دوالرا لبرميل برنت
ً
و 64دوالرا لـبــرمـيــل نــايـمـكــس في
جلسة يوم الجمعة الماضي.

أداء القطاعات
ط ـ ـ ـغـ ـ ــت ا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أداء
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،أم ـ ـ ــس ،إذ ان ـخ ـف ـضــت
مؤشرات سبعة قطاعات هي النفط
والغاز بـ  11.9نقطة وتأمين بـ 10.8

نـقــاط وم ــواد أســاسـيــة ب ـ  4.6نقاط
وخ ــدم ــات مــالـيــة بـ ـ  3ن ـقــاط وسـلــع
اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  2.7نقطة وب ـنــوك بـ
 2.2نقطة وعقار بـ  0.99نقطة ،بينما
ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات ثــاثــة قـطــاعــات
هي خدمات استهالكية بـ  5.2نقاط
وصناعة بـ  3.2نقاط واتـصــاالت بـ
 2.7نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة
قـطــا عــات هــي تكنولوجيا ومنافع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم
األكـثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه 4.4
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة  1في
المئة تاله سهم أهلي متحد بتداول
ً
 4.3ماليين دينار وبقي مستقرا دون
تـغـيــر ثــم سـهــم وط ـنــي ب ـت ــداول 2.7
مليون ديـنــار وبــانـخـفــاض بنسبة
ً
 0.53في المئة ورابعا سهم صناعات

ً
بتداول  1.9مليون دينار ومنخفضا
ً
بنسبة  0.43في المئة وأخيرا سهم
خليج ب بـتــداول  1.8مليون دينار
وبتراجع بنسبة  0.65في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم أهلي متحد إذ
تداول بكمية بلغت  16.7مليون سهم
ً
ً
وبقي مستقرا دون تغير وجاء ثانيا
سـهــم األولـ ــى ب ـت ــداول  13.8مليون
سهم وبارتفاع بنسبة  2.4في المئة
ً
وج ــاء ثــالـثــا سـهــم أرزان ب ـتــداول 9
ماليين سهم وبــأربــاح بنسبة 5.1
ً
في المئة وجاء رابعا سهم صناعات
بتداول  8.2ماليين سهم وبتراجع
ً
بنسبة  0.43في المئة وجاء خامسا
سهم إيفا بتداول  7.7ماليين سهم
وبمكاسب بنسبة  6.9في المئة.
وتـ ـص ــدر قــائ ـمــة األسـ ـه ــم األك ـثــر

ً
ارتفاعا سهم ك تلفزيوني إذ ارتفع
بـنـسـبــة  24.5ف ــي الـمـئــة ت ــاه سهم
وطنية م ب بنسبة  8.5في المئة ثم
سـهــم يــوبــاك بنسبة  7.4فــي المئة
ً
وراب ـع ــا سـهــم إي ـفــا بنسبة  6.9في
ً
المئة وأخـيــرا سهم أسمنت خليج
بنسبة  6.3في المئة.
ً
وك ـ ــان أك ـث ــر األسـ ـه ــم ان ـخ ـفــاضــا
سهم النخيل إذ انخفض بنسبة 42
في المئة تــاه سهم تمكين بنسبة
 22.3في المئة ثم سهم المنتجعات
ً
بنسبة  20.9في المئة ورابعا سهم
ً
قيوين ا بنسبة  9.8في المئة وأخيرا
سهم أسس بنسبة  9.3في المئة.
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عمومية «ميزان القابضة» توافق على توزيع أرباح نقدية %16
أشرف عجمي

وافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
العادية لشركة «مـيــزان القابضة»
أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــود ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـم ـع ـيــة،
وأهمها توزيع أربــاح نقدية على
المساهمين بنسبة  ،%16وتزكية
مجلس اإلدارة لـلـسـنــوات الـثــاث
المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي في الشركة محمد الوزان
إن «م ـيــزان» تمكنت مــن االحتفاظ
ب ــإي ــرادات ثابتة خــال عــام ،2018
م ــدف ــوع ــة ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـش ــرك ــة في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـج ـه ـي ــزات
ال ـغ ــذائ ـي ــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـغــذائ ـيــة
والـ ـ ـم ـ ــواد االس ـت ـه ــاك ـي ــة ســريـعــة
الدوران.

ضريبة انتقائية
واضاف الــوزان ،في كلمته أمام
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ،أن الـشــركــة
واجـ ـه ــت خـ ــال عـ ــام  2018ع ــددا

مــن الـتـحــديــات ،فــي ظــل متغيرات
اق ـت ـصــاديــة ورق ــاب ـي ــة وتشغيلية
صعبة في عــدد من األســواق التي
تتواجد بها «ميزان» ،والتي بدورها
أدت إلى انخفاض الربحية.
وبين أن أبرز هذه التحديات أثر
تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة
 %100ل ـم ـش ــروب ــات ال ـط ــاق ــة فــي
اإلم ـ ــارات ،واسـتـمــراريــة الخسائر
في عملياتنا بالسوق السعودي،
إضافة إلى زيــادة حدة المنافسة،
مـصـحــوبــة م ــع ارت ـف ــاع التكاليف
الـتـشـغـيـلـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ارت ـفــاع
التكاليف التمويلية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــه رغـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ـم ـي ــع
الـ ـصـ ـع ــوب ــات ،وب ـف ـض ــل م ـيــزان ـيــة
الـ ـش ــرك ــة ،اس ـت ـم ــرت «م ـ ـيـ ــزان» في
االستثمار في قدراتها وطاقاتها
الصناعية واإلنتاجية والتخزينية
والتوزيعية ،وأكد أن أعمال الشركة
حاليا تعد في المنطقة الخضراء
ب ــاالم ــارات بـعــد الـخـســائــر بسبب
تطبيق الضريبة االنتقائية ،معربا

عــن أم ـلــه أن يـشـهــد ال ـعــام المقبل
ن ـق ـطــة الـ ـتـ ـع ــادل ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة،
ت ـع ــوي ـض ــا عـ ــن خ ـس ــائ ــر تـطـبـيــق
الضريبة االنتقائية.

برنامج رأسمالي
وأشـ ــار ال ـ ــوزان إل ــى أن الشركة
قامت باالنتهاء مــن أكبر برنامج
اس ـت ـث ـم ــاري رأسـ ـم ــال ــي ت ــم ال ـب ــدء
ف ـي ــه ق ـبــل ن ـحــو ع ــام ـي ــن ،وي ـه ــدف
لــزيــادة الطاقة اإلنتاجية والسعة
والـ ـكـ ـف ــاءة الـتـشـغـيـلـيــة ،مـتــابـعــا:
«قمنا باالستثمار بنحو  26مليون
دي ـنــار خ ــال عــامــي  2017و2018
الستكمال مسيرة ميزان في النمو
فــي بالمستقبل» .وش ــدد عـلــى أن
تطبيق ضريبة القيمة المضافة
فــي الـســوق الكويتي سيؤثر على
ال ـش ــرك ــات م ــن نــاح ـيــة الـتـضـخــم،
مشيرا إلــى أن مجال عمل الشركة
في الكويت لن يشكل مخاطر عليها
عند تطبيق الضريبة.

السوق األفغاني

مديونية الشركة

النتائج المالية في 2018

قـ ــال ال ـ ـ ــوزان إن وج ــود
الشركة تعمل فــي السوق
األفـغــانــي منذ  6سـنــوات،
وأعـ ـم ــالـ ـه ــا تـ ـ ـ ــدور ه ـن ــاك
ب ـ ـ ـكـ ـ ــل س ـ ـ ـهـ ـ ــولـ ـ ــة وي ـ ـ ـسـ ـ ــر،
واص ـفــا ال ـســوق االفـغــانــي
بالمستقر.

تـبـلــغ مـيــزانـيــة الـشــركــة
نـحــو  217مـلـيــون دي ـنــار،
بـيـنـمــا يـبـلــغ ال ــدي ــن الـعــام
على الشركة للبنوك نحو
 45مليون دينار.

● اإليرادات 207.5 :ماليين دينار ،بارتفاع .%1.4
● األربـ ــاح قـبــل احـتـســاب ال ـفــوائــد والـضــرائــب
واإله ـ ـ ـ ــاك واالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك 16.4 :م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
بانخفاض .%21.8
● األرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة
األم 7.7 :ماليين دينار ،بانخفاض .%40.7

ً
الوزان مترئسا «العمومية»

أداء العمليات في األسواق اإلقليمية
● الكويت :ارتفعت اإليرادات بنسبة %5.4
عام  ،2018نتیجة عمليات قطاع التجهيزات
الغذائية والمواد االستهالكية سريعة الدوران.
● اإلمـ ـ ــارات :انـخـفـضــت اإليـ ـ ــرادات بنسبة
 %19.9ع ـ ــام  ،2018ب ـس ـبــب أ ث ـ ــر ا ل ـضــر ي ـبــة
االنتقائية التي بدأت في أكتوبر  ،2017حيث
يعتبر عام  2018أول عام كامل بعد التطبيق.

الكويت تشارك في إعداد قانون عربي موحد
للمنافسة ومراقبة االحتكار
شــاركــت الـكــويــت ،ممثلة فــي جـهــاز حماية
المنافسة ،في االجتماع التاسع لفريق الخبراء
في مجال المنافسة ومراقبة االحتكارات في
ال ــدول العربية بمقر األمــانــة العامة لجامعة
الدول العربية.
وقـ ــال ع ـضــو مـجـلــس إدارة ج ـهــاز حماية
ال ـم ـن ــاف ـس ــة أس ـ ـعـ ــد األن ـ ـب ـ ـعـ ــي ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إن االجتماع تناول القضايا الخاصة
بالمنافسة ،ومراقبة االحتكار في الدول العربية،
وإعداد قانون عربي موحد للمنافسة ،تمهيدا
إلقامة االتحاد الجمركي العربي ،مما يستلزم
النظر في إعادة النقاش حول القواعد العربية
للمنافسة (الدليل االسترشادي) ليكون أكثر
عـمـقــا وش ـم ــوال ،وم ــن ثــم يـمـكــن أن تسترشد
بــه ال ــدول الـعــربـيــة الـتــي لـيــس لــديـهــا قوانين
للمنافسة حال رغبتها في إعداد قوانين وطنية
للمنافسة ومراقبة االحتكار.
وبين أن فريق الخبراء ناقش موضوعات

مهمة تتعلق بالمنافسة ،واعتمد جدول أعماله،
والــذي شمل مناقشة بروتوكول التعاون في
مجال المنافسة بين الدول العربية ،الفتا إلى
أنه وبعد المناقشة تمت التوصية بالموافقة
على بروتوكول التعاون في مجال المنافسة
بــالــدول العربية ،والطلب مــن األمــانــة العامة
إرســال بروتوكول التعاون المعدل في مجال
المنافسة بالدول العربية إلى الدول األعضاء
في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلبداء
مالحظاتها النهائية عليه ،والطلب من الدول
األع ـضــاء إرسـ ــال مالحظاتها النهائية على
بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة
إلى األمانة العامة.
وأض ــاف األنبعي ان فــريــق الـخـبــراء ناقش
أي ـض ــا ال ـق ــواع ــد ال ـعــرب ـيــة لـلـمـنــافـســة كــدلـيــل
استرشادي بين الدول العربية ،حيث استمع
لعرض األمانة العامة حول أهمية وجود قانون
عربي موحد للمنافسة ومراقبة االحتكار ،يتسم

بالشمول والعمق حال قيام االتحاد الجمركي
العربي .وأفاد بأنه ،بعد المناقشة ،أوصى فريق
الـخـبــراء بالطلب مــن ال ــدول األع ـضــاء مــوافــاة
األمانة العامة برؤيتها حول القواعد العربية
للمنافسة (الــدلـيــل االس ـت ــرش ــادي) ،مــن حيث
إعادة فتح النقاش لتعديله أو إضافة مالحق
في نقاط معينة من الدليل ،في موعد أقصاه
 15يونيو .2019
وأوضـ ــح أن ــه ت ــم كــذلــك الـطـلــب م ــن األمــانــة
العامة عرض رؤية الدول األعضاء بشأن الدليل
االسترشادي على االجتماع القادم للمجلس
االقتصادي واالجتماعي التخاذ ما يلزم في
ه ــذا ال ـشــأن .وأك ــد أن مــوضــوع المنافسة من
الموضوعات الهامة ،والتي أصبح لها وضع
مميز في التجمعات اإلقليمية المماثلة ،مما
يستلزم العمل ليتوافق وضــع المنافسة في
إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع
تلك التجمعات.

«الوسيط لألعمال المالية» تعقد
دورة تدريبية لموظفيها
عقدت شركة الوسيط لألعمال
المالية والعاملة في مجال أعمال
الوساطة لبيع وشراء األسهم في
بورصة الكويت ،دورة تدريبية
لموظفي خدمة وعالقات العمالء
ح ــول الـحــد مــن الـتــوتــر وخفض
اإلجـهــاد والـضـغــوط التنظيمية
وأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم فـ ـيـ ـه ــا ف ــي
مــواج ـهــة خــدمــة ال ـع ـمــاء ،حيث
تسعى الشركة إلى تقديم أفضل
ال ـخــدمــات لـجـمـيــع عـمــائـهــا من
ال ـم ـتــداول ـيــن ف ــي س ــوق الـكــويــت
لألوراق المالية.
وتـعــرضــت الـ ــدورة إل ــى أن ــواع
ضغوط العمل المتعددة التي قد
تواجه الموظفين ،حرص خاللها
المحاضر على تدريب الحاضرين
على كيفية التعامل معها ومع
أنواعها بشكل يؤدي إلى تحسين
أداء وقدرة الموظف على التفاعل
معها بالشكل الناجح والصحيح،

جانب من الدورة
دون التأثير على مستوى جودة
الـخــدمــات الـتــي تـحــرص الشركة
على تقديمها.
بعدها ،استعرض المحاضر
بعض التقنيات والطرق الفعالة،
وبشكل علمي وواقعي ،للخروج
مـ ــن ب ـع ــض الـ ـم ــواق ــف الـ ـت ــي قــد
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا الـ ـق ــائ ــم بــال ـع ـمــل

فــي مــواجـهــة الـمـتـلـقــي للخدمة،
وبــالـشـكــل الـمـنــاســب والـ ُـمــرضــي
للعمالء.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ج ــانـ ـب ــا مـ ـم ــا تــم
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراضـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات
وت ـع ـل ـي ـمــات شـمـلــت ال ـعــديــد من
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وبـ ـشـ ـك ــل ع ـم ـل ــي ل ـكــل
الحاضرين.

أسعد األنبعي

● قـطــر :ارتـفـعــت اإلي ـ ــرادات بنسبة %7.1
عـ ــام  ،2018م ــدف ــوع ــة ب ـح ــل ال ـت ـح ــدی ــات فــي
سلسلة اإلمـ ــداد الـتــي واجـهـتـهــا الـشــركــة في
وقت سابق ،وإعادة المبيعات والربحية إلى
المسار الصحيح.
● السعودية :انخفضت اإلي ــرادات بنسبة
 %18.1عام  ،2018مدفوعة ببعض معوقات

امدادات المنتجات خالل عام .2018
● أفـغــانـسـتــان :ارتـفـعــت اإليـ ــرادات بنسبة
 %27.9عام  2018نتيجة استعادة العمليات
بعد إيقاف مؤقت للعمليات خالل عام .2017
● األردن :انخفضت اإليرادات بنسبة .%0.7
● العراق :انخفضت اإليرادات بنسبة %7.9
عام .2017

«المشاريع» ترعى منتدى TEDxAUK
أعلنت شركة مشاريع الكويت
(القابضة) رعايتها وشركاتها
التابعة لمنتدى  ،TEDxAUKالذي
ينظمه مــركــز العلوم واألبـحــاث
الـمـعـلــومــاتـيــة وال ـه ـنــدس ـيــة في
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة بــالـكــويــت
للمرة الـثــانـيــة ،فــي  27الـجــاري،
ب ـقــاعــة الـشـيـخــة س ـلــوى صـبــاح
األحمد.
ُ
وي ـ ـق ـ ــام مـ ـنـ ـت ــدى هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة :ش ــرك ــة م ـشــاريــع
ال ـكــويــت ،بـنــك بــرقــان ،مجموعة
الخليج للتأمين ،شركة العقارات
المتحدة وشركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية.
ُيـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـن ـ ـتـ ــدى TEDxAUK
ت ـج ــرب ــة م ـث ـي ــرة ،وي ـج ـم ــع ع ــددا
م ـ ــن ال ـم ـت ـح ــدث ـي ــن وال ـف ـن ــان ـي ــن
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــور ،ب ـ ـه ـ ــدف ت ـ ـبـ ــادل
وجهات النظر ،وإثارة مناقشات
عميقة ومؤثرة حول األفكار ذات
األهمية.
وت ــدور مجريات منتدى هذا

الـ ـع ــام حـ ــول م ـفــاه ـيــم ال ـم ـثــابــرة
والـ ـتـ ـعـ ـل ــم والـ ـنـ ـم ــو ال ـش ـخ ـصــي
وتحقيق الذات.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ق ــال ــت
ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة الت ـصــاالت
المجموعة في «مشاريع الكويت»،
إيمان العوضي« :تفتخر الشركة
بــدعــم مــركــز ال ـع ـلــوم واألب ـح ــاث
الـمـعـلــومــاتـيــة وال ـه ـنــدس ـيــة في
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة بـتـنـظـيــم
منتدى  TEDxAUKللعام الثاني.
حقق المنتدى في العام الماضي
ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا ،وب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
الشخصيات المشاركة هذا العام،
فـ ــإن ال ـح ـض ــور ع ـل ــى م ــوع ــد مــع
تجربة ال تقل إثارة».
وتابعت« :مــن شــأن مثل هذه
المنتديات تسليط الضوء على
الجامعة األميركية في الكويت،
ل ـ ـيـ ــس بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا م ــؤسـ ـس ــة
ً
تعليمية فقط ،لكن أيضا كمنصة
تنطلق منها المناقشات واألفكار
الجديدة التي تعمل على إضافة

إيمان العوضي

قيمة أكبر للطالب في الجامعة
والمجتمع بشكل عام».
وتــوجـهــت الـعــوضــي بالشكر
لبنك بــر قــان ،مجموعة الخليج
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـي ــن ،ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
المتحدة وشركة القرين لصناعة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة عـلــى
رعايتهم ودعمهم للمنتدى.

«أسيكو المجموعة» تدعم معرض تفاصيل
السنوي في نسخته الخامسة
قامت شركة أسيكو المجموعة،
أخ ـ ـيـ ــرا ،ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع جــام ـعــة
الـكــويــت ،ممثلة بكلية الـعـمــارة،
بدعم معرض تفاصيل السنوي
ف ــي نـسـخـتــه ال ـخ ــام ـس ــة ،والـ ــذي
نـظـمــه طـلـبــة الـمـعـهــد األم ـيــركــي
للهندسة المعمارية -فرع الكويت،
ف ــي بـ ــرج ال ـح ـم ــراء ع ـلــى م ـ ــدار 3
أي ـ ــام ت ـحــت ش ـع ــار «ال ـش ـفــاف ـيــة»،
ً
وذلــك حرصا منها على تشجيع
المواهب الشابة ،وتسليط الضوء
على فـنــون التصميم المعماري
الكويتي.
ويقدم المعرض كل عام تجربة
مـعـمــاريــة فــريــدة ومـلـهـمــة ،حيث
تقوم أكبر المكاتب االستشارية
والهندسية في الكويت بدعم طلبة
«العمارة» بالجامعة ،بجانب نخبة
من ألمع المصممين الكويتيين،

المشاركون في المعرض
م ــن خـ ــال عـ ــرض أب ـ ــرز أعـمــالـهــم
التصميمية المبهرة واإلبداعية
الخاصة التي تم اختيارها بعناية،
ما يعكس التركيز على الجودة في
التصميم واالبتكار.

م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،صـ ـ ــرحـ ـ ــت م.
غ ـصــون ال ـخــالــد ،نــائـبــة الــرئـيــس
التنفيذي لـ«أسيكو المجموعة»:
ً
«يــأتــي دعمنا لـهــذا الـحــدث وفقا
اللتزامنا بتفعيل دور المجموعة

في المسؤولية االجتماعية بشكل
مستمر ،مــن خ ــال تـقــديــم الــدعــم
الــازم والمشاركة في المبادرات
الـتــي تـهــدف إل ــى تنمية مـهــارات
شبابنا الواعد ،وتصقل خبراتهم

الـعـمـلـيــة ،كــذلــك الـفـعــالـيــات التي
بـ ــدورهـ ــا ت ـق ــوم ب ـتــوف ـيــر منصة
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ت ـم ـك ـن ـه ــم م ـ ــن ع ــرض
أع ـمــال ـهــم ال ـف ـن ـيــة وال ـت ـع ـب ـيــر عن
أنفسهم بحرية».
وأضافت« :باعتبارنا مؤسسة
رائـ ــدة وصــانـعــة للتغيير ،فإننا
ن ــؤم ــن ف ــي (أس ـي ـكــو الـمـجـمــوعــة)
بــأه ـم ـيــة االس ـت ـث ـم ــار ف ــي تـعــزيــز
قــدرات الشباب ،وتمكينهم خالل
مـ ــراحـ ــل تـعـل ـيـمـهــم فـ ــي مـخـتـلــف
ال ـم ـجــاالت ،تماشيا مــع شعارنا
(الـبـنــاء على أســس ثــابـتــة) ،الــذي
يطمح إلى تأهيل الكوادر الوطنية
الهندسية ،وتطوير أجيال جديدة
مــن الـكـفــاءات ق ــادرة على تحقيق
الـ ــرؤيـ ــة األمـ ـي ــري ــة ال ـس ــام ـي ــة فــي
بناء غـ ٍـد مشرق ومستقبل أفضل
للكويت».

«الترويج السياحي الماليزي» تختتم حملتها الترويجية في الكويت
اختتم وفد من هيئة الترويج
ال ـس ـي ــاح ــي ال ـم ــال ـي ــزي بـنـجــاح
حملته الترويجية في الكويت،
ب ـه ــدف اس ـت ـع ــراض الـمـقــومــات
ال ـس ـيــاح ـيــة ل ـمــال ـيــزيــا وتــأك ـيــد
م ـك ــان ـت ـه ــا ك ــوجـ ـه ــة س ـيــاح ـيــة
م ـثــال ـيــة ل ـل ـم ـســافــريــن م ــن دول
مجلس التعاون الخليجي.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة
بالتعاون مع الخطوط الجوية
الـقـطــريــة ،ضمن جــولــة الهيئة،
التي تقوم بها في الخليج قبل
ان ـط ــاق م ـع ــرض س ــوق الـسـفــر
ال ـعــربــي ف ــي دبـ ــي ،إحـ ــدى أب ــرز
ف ـع ــال ـي ــات ال ـس ـف ــر وال ـس ـي ــاح ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسط.
وت ــرأس الــوفــد مــديــر منطقة

الخليج العربي -هيئة السياحة
ال ـمــال ـيــزيــة ،ش ــاه ــري ــن مـخـتــار،
ً
وبمشاركة  14ضيفا من ممثلي
أبـ ــرز ال ـج ـهــات ذات الـصـلــة في
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاح ــة ب ـم ــال ـي ــزي ــا.
واج ـت ـم ــع ال ــوف ــد بـمـمـثـلـيــن من
ـدد
قطاع السياحة المحلي وعـ ٍ
مــن اإلعــامـيـيــن ،بـهــدف ترويج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ال ـت ــي
تـ ــوفـ ــرهـ ــا م ــالـ ـي ــزي ــا وت ـس ـل ـيــط
ال ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى أح ـ ـ ـ ــدث م ـع ــال ــم
الجذب السياحي الشهيرة ،قبل
حلول موسم اإلجازات الصيفية
المقبل.
وأقيمت هذه الفعالية ،أمس،
ف ــي ف ـن ــدق ش ـي ــرات ــون ال ـكــويــت،
وبــدأت بجلسة نقاشية رفيعة
ال ـم ـس ـتــوى ولـ ـق ــاء ات تعريفية

مع اإلعالميين ،وحظيت بقبول
كـ ـبـ ـي ـ ٍـر م ـ ــن جـ ــانـ ــب الـ ـش ــرك ــات
والجهات ذات الصلة .وشهدت
ال ـف ـعــال ـيــة ك ـل ـمــة ل ـكــل م ــن دات ــو
مـحـمــد عـلــي س ـيــامــات ،سفير
م ــال ـي ــزي ــا لـ ــدى دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
وف ـ ـ ــادي حـ ـج ــازي ــن ،م ــدي ــر ع ــام
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـق ـط ــري ــة
بالكويت ،الذين أكدا التزامهما
المتواصل بــد عــم وتعزيز نمو
سوق السفر المحلي.

الخطوط القطرية
وأت ـ ـ ــاح ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة
أمـ ــام ال ـح ـض ــور ف ــرص ــة مـمـيــزة
ـدد م ــن ال ـع ــروض
ل ـم ـشــاهــدة ع ـ ـ ٍ
الـتـقــديـمـيــة م ــن ق ـبــل الـخـطــوط

جانب من المؤتمر الصحافي
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة ،وه ـي ـئ ــة
السياحة الماليزية ،تم خاللها
استعراض تشكيلة متنوعة من
التجارب ُ
المثرية التي توفرها
ماليزيا للمسافرين والسياح،
وذلـ ــك ق ـبــل إق ــام ــة م ــأدب ــة غ ــداء

للتواصل والتعارف .وبعد ذلك،
ت ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن سـ ـع ــداء الـحــظ
الفائزين في السحب الذي أقيم
بمناسبة هذه الفعالية ،والذين
حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى ج ـ ــوائ ـ ــز ق ـي ـمــة
تضمنت تــذكــرة ذه ــاب وعــودة

إلــى ماليزيا ،مع إقامة فندقية
لمدة ليلتين.
ً
ومسلطا الضوء على أهمية
س ــوق ال ـك ــوي ــت ،ق ــال شــاهــريــن
م ـخ ـت ــار« :ت ــزخ ــر دول مـجـلــس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ب ـع ــال ــم
م ــن ال ـف ــرص ل ـق ـطــاع الـسـيــاحــة
الماليزي ،ويسعدنا ويشرفنا
زي ـ ـ ـ ــارة الـ ـك ــوي ــت السـ ـتـ ـع ــراض
قائمة العروض السياحية التي
نوفرها لسوق السفر المحلي.
ً
وانـطــاقــا مــن كوننا دولــة ذات
غالبية مسلمة ،تربطنا عالقات
ثقافية مشتركة راسخة تجعل
مـ ـن ــا إحـ ـ ـ ــدى أبـ ـ ـ ــرز ال ــوجـ ـه ــات
ال ـجــاذبــة للمسافرين مــن دول
الشرق األوســط الطامحين في
زيارة جنوب شرق آسيا .ونثق

أن جولتنا في الخليج ستساهم
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز أط ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ال ـم ـش ـتــرك وت ـل ـهــم ال ـم ــزي ــد من
األفراد في المنطقة وتشجعهم
على استكشاف جـمــال بالدنا
ومقوماتها الطبيعية الفريدة».
وت ـ ـقـ ــوم الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
ً
ال ـق ـطــريــة ح ــال ـي ــا بـتـسـيـيــر 21
رح ـ ـلـ ــة م ـ ــن كـ ــواالل ـ ـم ـ ـبـ ــور إل ــى
الـ ـ ــدوحـ ـ ــة وأربـ ـ ـ ـ ــع رحـ ـ ـ ــات مــن
ً
بينانغ إلى الدوحة أسبوعيا،
ً
ف ـضــا ع ــن رح ــات دوريـ ــة إلــى
م ــدي ـن ــة الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث تـصــل
الـقــدرة االستيعابية للرحالت
إ لـ ـ ـ ــى أ كـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  8000را كـ ـ ــب
ً
أسبوعيا .و قــد أعلنت الشركة
ً
مـ ــؤخـ ــرا أنـ ـه ــا بـ ـص ــدد تـسـيـيــر
رح ـ ــات م ـب ــاش ــرة م ــن ال ــدوح ــة

إلى جزيرة لنكاوي خالل العام
الحالي.
وقبل انـطــاق معرض سوق
الـسـفــر ال ـعــربــي ،مــن ال ـم ـقــرر أن
تستمر الجولة الترويجية في
خط سيرها بعد الكويت ،حيث
ستزور مسقط والشارقة ،ضمن
ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة م ــن هـيـئــة
ال ـتــرويــج الـسـيــاحــي الـمــالـيــزي
لزيادة أعداد السياح القادمين
مــن دول الخليج .وتــم تصميم
هــذه الفعاليات لدعم المبادرة
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا ال ـه ـي ـئ ــة تـحــت
اس ــم «زوروا مــال ـيــزيــا ،»2020
التي تهدف إلى استقطاب أكثر
مــن  30مليون سائح وتحقيق
إيرادات  7.4مليارات دينار ،في
قطاع السياحة.
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اقتصاد

«مستمرون باالستثمار في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لخدمة النمو المستقبلي للمجموعة»
قال الصقر إن استراتيجية
«الوطني» استمرت في
تعزيز ربحية البنك ،في ظل
االحتفاظ بموقع ريادي
بالسوق المحلية ،إضافة إلى
توسيع نطاق انتشار البنك في
المناطق الجغرافية الرئيسة
التي يعمل بها.

العمليات
الدولية
ساهمت
بنسبة
 %25من
صافي أرباح
المجموعة
خالل الربع
األول

تنويع قاعدة
عمليات
المجموعة
ساهم في
تنويع
مصادر الدخل
واستقرار
اإليرادات

أكـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــوط ـن ــي ،ع ـصــام ال ـص ـقــر ،أن
الـبـنــك اسـتـهــل ال ـعــام الـحــالــي
بتسجيل نتائج مالية قوية
على مستوى المجموعة ،حيث
حافظ على االتجاهات القوية
وتزايد معدالت الربحية التي
حققها العام الماضي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر ،ع ـل ــى
هـ ــامـ ــش م ــؤتـ ـم ــر ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
الــذي عقد األسبوع الماضي،
أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ال ــوط ـن ــي»
اس ـت ـمــرت ف ــي ت ـعــزيــز ربـحـيــة
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،ف ـ ــي ظ ـ ــل االحـ ـتـ ـف ــاظ
بـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع ري ـ ـ ـ ـ ـ ــادي بـ ــال ـ ـسـ ــوق
المحلية ،إضافة إلى توسيع
نـ ـ ـط ـ ــاق ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فــي
المناطق الجغرافية الرئيسة
التي يعمل بها.
وذكر أن المجموعة سجلت
نتائج ممتازة في الربع األول
بــارت ـفــاع األرب ـ ــاح إل ــى 107.7
مــايـيــن دي ـن ــار ،أو مــا يـعــادل
 354.1م ـل ـيــون دوالر ،بنمو
بلغت نسبته  15.1فــي المئة
على أساس سنوي ،مضيفا أن
بنك بوبيان ،الذراع اإلسالمية
التابعة للمجموعة ،يساهم
في توفير قاعدة أوسع لخدمة
تنويع مصادر األرباح وتعزيز
مكانتنا وحصتنا في السوق
المحلي.
وأك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة «الوطني» أنه على
ال ـص ـع ـيــد ال ـم ـح ـلــي ،حــافـظــت
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـلــى
مرونتها ،إضافة إلى السعي
الـ ـ ــدؤوب م ــن ج ـهــة الـحـكــومــة
إلسـ ـن ــاد وت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـشــاريــع
ال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ـكـ ـب ــرى وزي ـ ـ ــادة
اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ع ـلــى
تطوير البنية التحتية ،مشيرا
إلى أن تلك النظرة المتفائلة
تــد عــم المعنويات اإليجابية
تجاه نشاط القطاع الخاص
وتوقعات نمو االئتمان.

زيادة الحصة السوقية
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـقـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
المجموعة تواصل جني ثمار
استراتيجية التنويع واتساع
رقعة انتشارها فــي األســواق
المختلفة حــول العالم ،حيث
ســاهـمــت الـعـمـلـيــات الــدولـيــة
بنسبة  25في المئة من صافي
أرباح المجموعة خالل الربع
الحالي.

وبـ ـ ّـيـ ــن أن ال ـب ـن ــك ي ــواص ــل
الـتــركـيــز عـلــى زي ـ ــادة حصته
السوقية في السوق المصري
عـلــى صـعـيــد ق ـطــاع الـتـجــزئــة
مــن خــال االعـتـمــاد على نقل
خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي ت ـق ــدي ــم
الحلول التكنولوجية الرائدة
ألكبر األس ــواق على مستوى
الـمـنـطـقــة م ــن ح ـيــث ال ـت ـعــداد
السكاني.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـس ـ ــوق
السعوي ،قال الصقر إن «فروع
الـبـنــك ال ـجــديــدة دخ ـلــت حيز
التشغيل ،في حين بدأ التركيز
ع ـلــى تـنـمـيــة ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء
وإدارة األ ص ـ ـ ـ ــول م ـ ــن خ ــال
شركة الوطني إلدارة الثروات
ً
التي قمنا بتدشينها أخيرا»،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه ت ــم «تـحــويــل
فرعنا فــي بــاريــس إلــى شركة
تابعة بهدف تعزيز وجودنا
في أوروبا على المدى الطويل
وكخطوة استباقية في إطار
اسـتـعــدادنــا لتبعات انفصال
المملكة المتحدة عن االتحاد
األوروبي ،بما يضمن استمرار
البنك في خدمة عمالئه ممن
لديهم عالقات عمل تربط بين
أوروبا والشرق األوسط».
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاق تـ ـطـ ـبـ ـي ــق
استراتيجية الـتـنــويــع ،أشــار
إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
المجموعة في أحدث التقنيات
والتحول الرقمي لخدمة النمو
الـمـسـتـقـبـلــي ،ح ـيــث تتشعب
اسـتـثـمــارات الـبـنــك المتعلقة
بتنفيذ استراتيجية التحول
الـ ــرق ـ ـمـ ــي م ـ ــن خـ ـ ــال تـطـبـيــق
مختلف المبادرات التي تشمل
جميع األنشطة واألسواق التي
نعمل بها.

نمو قوي في اإلقراض
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـي ــس
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الـبـنــك جـيــم مـيــرفــي أن النمو
الـ ـق ــوي ال ـ ــذي سـجـلـتــه أربـ ــاح
المجموعة ،بنسبة  15.1في
الـمـئــة ،يـعـكــس األداء المميز
عبر كافة عمليات المجموعة؛
ســواء كــان ذلــك على مستوى
الكويت أو المناطق الجغرافية
المختلفة التي نعمل بها على
ً
مـسـتــوى ال ـعــالــم ،مـشـيــرا إلــى
استمرار النمو القوي ألعمال
بنك بوبيان  -البنك اإلسالمي
التابع للمجموعة ،حيث بلغ
صــافــي رب ــح «ب ــوب ـي ــان» 14.6

جيم ميرفي

عصام الصقر
مليون دينار خالل الربع األول
من العام الحالي ،بنمو بلغت
نـسـبـتــه  16.4ف ــي الـمـئــة على
أساس سنوي.
وأوض ــح ميرفي أن صافي
إي ــرادات التشغيل بلغ 225.6
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الـمــالـيــة الـحــالـيــة مـقــابــل 213
مـلـيــونــا ف ــي ال ــرب ــع األول من
عـ ــام  ،2018أي ب ـن ـمــو بلغت
نسبته  5.7في المئة ،في حين
بلغ صافي إيــرادات التشغيل
 221.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار لـلــربــع
األخير من عام .2018
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـمــال ـيــة إن الـ ــدافـ ــع الــرئ ـيــس
لـنـمــو اإل يـ ـ ـ ــرادات التشغيلية
ب ـن ـس ـبــة  5.7ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
أساس سنوي يعزى الرتفاع
ص ـ ــاف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـفـ ــوائـ ــد
بنسبة  4.7فــي الـمـئــة ،وذلــك
على خلفية النمو القوي في
حجم اإلق ــراض واالسـتـثـمــار،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـح ـ ّـس ــن طـفـيــف
ف ــي ه ــام ــش ص ــاف ــي ال ـف ــائ ــدة،
حـيــث ســاهــم صــافــي إي ــرادات
الـفــوائــد بنسبة  76فــي المئة
من إجمالي ايرادات التشغيل،
في حين كان نصيب إيرادات
غير الفوائد  24في المئة ،بما
ي ـت ـمــاشــى إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر مع
معدالت العام السابق.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـفــائــض
الـتـشـغـيـلــي (رب ـ ــح الـتـشـغـيــل
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل مـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص خ ـ ـسـ ــائـ ــر
االئتمان وانخفاض القيمة)
للمجموعة بلغ  154.4مليون
دي ـ ـنـ ــار ،أي بـ ــزيـ ــادة  3.7في
المئة مقارنة بالربع األول من
عام  .2018وارتفعت اإليرادات
الـتـشـغـيـلـيــة بـنـسـبــة  5.7في
ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا أس ـل ـف ــت ال ــذك ــر،
في حين سجلت مصروفات

ً
التشغيل ارتفاعا بنسبة 10.3
في المئة.
وقـ ــال م ـيــرفــي إن متوسط
الموجودات المدرة إليــرادات
الفوائد بلغ  26.2مليار دينار
خ ــال ال ــرب ــع األول م ــن الـعــام
الحالي ،بزيادة سنوية بلغت
ً
نسبتها  4.0في المئة ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن نـ ـم ــو الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات
الـ ـ ـم ـ ــدرة إليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـف ــوائ ــد
يعكس بشكل أساسي النمو
ال ـقــوي فــي محفظة االئـتـمــان
واالستثمار.

نعمل على
زيادة حصتنا
السوقية
بقطاع التجزئة
المصري
وتنمية قاعدة
العمالء وإدارة
األصول في
السعودية
توسيع النطاق الجغرافي

حافظنا على
نمو قوي في
كل قطاعات
األعمال
ونواصل
االستفادة من
تنويع قاعدة
إيراداتنا

ميرفي

ً
ً
يواصل
النفط
«الوطني»:
االرتفاع متخطيا  70دوالرا
ً

القطاع غير النفطي الكويتي سجل  ٪2نموا بالربع الرابع من 2018
اسـتـمــرت الـمـخــاوف المتعلقة بنمو
االقتصاد العالمي طوال الشهر الماضي
وسط تراجع عائدات السندات العالمية
وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تغيير
ً
السياسات النقدية لتصبح أكثر تيسيرا،
مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض
توقعات نمو االقتصاد العالمي.
وحسب الموجز االقتصادي الصادر
عــن بنك الكويت الــوطـنــي ،وعـلــى الرغم
ت ـلــك الـ ـظ ــروف ،ف ــإن األخـ ـب ــار المتعلقة
باالقتصاد الكويتي كانت مشجعة /،إلى
حد ما ،بما يساهم في تعزيز توقعاتنا
الخاصة بالنمو االقتصادي ،الــذي كان
ً
ً
ضعيفا بنهاية عام  2018وفقا ألحدث
البيانات ،لكن من المتوقع أن يتحسن
أداؤه خالل عام .2019
ومــن ضمن تلك األخـبــار ،على سبيل
المثال ال الحصر ،مساهمة خفض األوبك
لمعدالت اإلنتاج في ارتفاع أسعار النفط
ً
مـتـخـطـيــة ح ــاج ــز  70دوالرا لـلـبــرمـيــل،
مما ساعد في تحسين وضع الميزانية
وتــوف ـيــر مـســاحــة لـلـتــوســع ال ـمــالــي هــذا
العام.
كـمــا بـلــغ م ـعــدل نـمــو االئ ـت ـمــان أعـلــى
م ـس ـتــوى ل ــه م ـنــذ ع ــام ـي ــن ،اض ــاف ــة إلــى
تزايد نمو اإلنفاق االستهالكي وتحقيق
البورصة مكاسب جيدة في مارس بسبب
التدفقات األجنبية القوية.

ً
أسعار النفط تتخطى  70دوالرا للبرميل

وتحركت أسعار تــداول خــام تصدير
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي ض ـمــن ن ـطــاق م ـحــدود
ً
تراوح ما بين  65إلى  68دوالرا للبرميل
خالل شهر مارس.
ً
وأنهى تداوالت الشهر مرتفعا بنسبة
ً
 3في المئة وصوال إلى سعر  67دوالراً
للبرميل ،لكنه تمكن من تخطي حاجز 70
ً
دوالرا للبرميل في مستهل أبريل للمرة
األولى منذ خمسة أشهر.
ً
وال ت ــزال أسـعــار النفط تتلقى دعما
ً
جيدا من تراجع وتيرة انخفاض الطلب
العالمي  ،لكن خفض اإلمــدادات ،نتيجة
العقوبات المفروضة على كل من فنزويال
وإيران ،وقرار السعودية تقليص إنتاجها
ً
بأكثر من ضعف الحصص المقررة وفقا
التفاقية األوبــك وحلفائها المبرمة في
ديسمبر الماضي ،يعد من أهم العوامل
الرئيسية التي ساهمت في تعزيز أسعار
النفط ودفعها نحو االرتفاع.
ه ــذا ول ــم ي ـطــرأ أي تـغـيــر يــذكــر على

أن يستقر عند نفس مستويات السنة
المالية .2018/2017
وإذا أخ ــذن ــا ف ــي االع ـت ـبــار اإليـ ـ ــرادات
المتوقعة ،فإن ذلك يعني وجود فائض
مالي للسنة المالية بأكملها بحوالي 1.3
مليار دينار كويتي ،أو  3في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،فيما يعد أول
فائض تحققه الميزانية منذ أربعة أعوام.

ارتفاع البورصة في ظل تزايد
التدفقات األجنبية
م ـعــدل إن ـت ــاج الـنـفــط الـكــويـتــي واسـتـقــر
ً
عند مستوى  2.71مليون برميل يوميا
فــي مـ ــارس ،وه ــو أق ــل بـمـعــدل  100ألــف
بــرمـيــل مــن الـمـسـتــوى الـمــرجـعــي لشهر
سبتمبر ا لـمــا ضــي ،ليصل بــذ لــك معدل
ال ـت ــزام ال ـكــويــت إل ــى  118فــي الـمـئــة من
معدل خفض اإلنـتــاج المقرر بنحو 85
ً
ألف برميل يوميا.

تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي
تشير البيانات الرسمية األولية للربع
الــرابــع من عــام  2018إلــى تباطؤ وتيرة
النمو االقتصادي بنهاية العام الماضي
على خلفية ثـبــات كميات إنـتــاج النفط
وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وتراجع
كــل مــن أس ـعــار الـنـفــط وأسـ ــواق األسـهــم
العالمية التي ربما تكون قد أثرت على
مستويات الثقة واإلنفاق االستثماري.
وتراجع معدل النمو اإلجمالي إلى 2.0
في المئة على أســاس سنوي في الربع
الــرابــع مــن عــام  2018مـقــارنــة بمستواه
الـبــالــغ  2.9فــي الـمـئــة فــي الــربــع الثالث
(وال ــذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.8
في المئة).
يعزى هذا التباطؤ بصفة رئيسية إلى
تراجع أداء القطاع النفطي الــذي سجل
ً
نموا بنسبة  2.0في المئة مقابل  3.3في
المئة في الربع الثالث بدعم من تخفيف
وتيرة خفض «أوب ــك» لحصص اإلنتاج
في وقت سابق ،أما بالنسبة لنمو القطاع
غير النفطي ،والذي يتضمن اآلن قطاع
تكرير النفط ،فقد
وعلى الرغم من إشــارة تلك البيانات
الفصلية إ ل ــى تسجيل نـمــو ع ــام وغير
نفطي بنسبة  1.2في المئة للعام 2018
بأكمله ،إال أنه يمكن العودة مرة أخرى
لمراجعة هذه األرقام بعد إصدار بيانات

ً
سـ ـن ــوي ــة أكـ ـث ــر ش ـ ـمـ ــوال خـ ـ ــال األشـ ـه ــر
ال ـم ـق ـب ـلــة .أم ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،فقد
ابقينا على تقديراتنا (األقوى إلى حد ما)
لمعدالت نمو العام الماضي دون تغيير،
وما زلنا نتوقع تسجيل نمو غير نفطي
بـنـسـبــة ت ـت ــراوح مــا بـيــن  3-2فــي المئة
ً
سنويا في عامي  2019و.2020

الفائض المالي
تكشف بيانات المالية العامة لألشهر
اإلحــدى عشر األولــى (حتى فبراير) من
السنة المالية  2019/2018عــن تحقيق
ف ــائ ــض فـ ــي ال ـم ـي ــزان ـي ــة (قـ ـب ــل اق ـت ـط ــاع
المخصص اإللــزامــي لصندوق األجيال
القادمة) بقيمة  3.6مليار دينار كويتي،
مقابل  3.3مليار دينار كويتي منذ بداية
الـعــام حتى يـنــايــر .وارتـفـعــت اإلي ــرادات
بقيمة  1.4مليار د يـنــار كويتي لتصل
إلى  18.4مليار دينار كويتي بدعم من
ارتفاع أسعار النفط ،حيث بلغ متوسط
ً
دوالر ا مقابل
سعر النفط الكويتي 64
ً
دوالرا فــي يناير .أمــا النقطة األكثر
58
ً
ب ــروزا ،فكانت على صعيد بند اإلنفاق
الذي ارتفع بواقع  1.1مليار دينار كويتي
فقط ،أقل بكثير من مستوياته المسجلة
عـلــى م ــدى األش ـهــر األخ ـي ــرة ،حـيــث بلغ
 14.8مليار دينار وشمل التراجع كال من
النفقات الجارية والرأسمالية.
وتدل تلك األرقام على أن اإلنفاق على
أس ــاس سـنــوي قــد تــراجــع بنسبة  5في
المئة في الوقت الذي تضمنت تقديرات
الـمــوازنــة زي ــادة قــدرهــا  8فــي المئة في
مـيــزانـيــة ال ـع ــام بــال ـكــامــل .وع ـلــى الــرغــم
من ارتفاع النفقات في العادة في شهر
م ــارس ،وه ــو الـشـهــر األخ ـيــر مــن السنة
المالية ،لكن يبدو مــن المتوقع اآلن أن
اإلنـفــاق على مــدار العام بالكامل يمكن

ح ـق ـق ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ً
أداء هــو
األفضل بين البورصات الخليجية في
شهر م ــارس بفضل مــزيــج مــن العوامل
مثل إعادة ترتيب الوزن النسبي لألسهم
المدرجة في مؤشر فوتسي بما ساهم
ف ــي ت ـع ــزي ــز ال ـت ــدف ـق ــات األج ـن ـب ـي ــة ،ه ــذا
باإلضافة إلى ضعف أداء بعض األسواق
األخرى.
وارتفع المؤشر العام بنسبة  7.4في
المئة على أساس شهري مقابل ارتفاع
مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة
 3.5في المئة .وساهم هذا في دفع القيمة
ً
السوقية لألسهم لالرتفاع وصــوال إلى
 32مليار دينار كويتي ،فيما يعد أعلى
مستوياتها منذ يناير  .2011كما ارتفعت
ً
ً
مستويات السيولة ارتفعا هائال وبلغ
ً
متوسط كمية األسهم المتداولة يوميا
 174مليون سهم ،بنمو بلغت نسبته 39
في المئة على أســاس شهري وأكثر من
ضعف متوسط حجم التداوالت اليومية
للعام .2018
وش ـه ــد ص ــاف ــي ال ـتــدف ـقــات األجـنـبـيــة
ً
ً
ارتفاعا قياسيا بلغ  141مليون دينار في
ً
ً
شهر مارس ،فيما يعد رقما تاريخيا لم
يشهده السوق من قبل .وسجلت أسعار
ً
ً
األس ـه ــم ارت ـف ــاع ــا ق ــوي ــا بــدعــم ق ــوي من
جانب قطاعات البنوك والرعاية الصحية
والسلع االستهالكية ،بنمو بلغت نسبته
 10في المئة و 9في المئة و 8في المئة
على أساس شهري ،على التوالي.
أم ــا بــالـنـسـبــة ألداء بــورصــة الـكــويــت
منذ بداية العام حتى تاريخه ،فقد سجل
ً
ال ـمــؤشــر ال ـع ــام ن ـم ــوا بـنـسـبــة  10.6في
المئة ،لتحل في المرتبة الثانية مباشرة
ً
بعد السوق السعودي الذي سجل نموا
بنسبة  12.7في المئة.

من جهة أخرى ،أكد ميرفي
أن إيرادات غير الفوائد بلغت
 54.3مليون دينار في الربع
األول من العام الحالي ،بنمو
بلغت نسبته  9.0فــي المئة،
مقارنة بالفترة المماثلة من
العام السابق وبمقارنة تلك
النسبة بالربع الرابع من عام
ً
 2018سجل نموا بنسبة 18.1
في المئة.
وقال إن إجمالي مصروفات
الـتـشـغـيــل ب ـلــغ  71.2مـلـيــون
دي ـنــار خ ــال الــربــع األول من
العام الحالي ،بزيادة  10.3في
المئة عن الربع األول من العام
الـمــاضــي ،إال أنها أقــل بواقع
 3.1ماليين ديـنــار عــن الربع
الرابع من عام  .2018ويعزى
هـ ــذا االرت ـ ـفـ ــاع لـلـمـصــروفــات
فـ ـ ــي ا لـ ـ ــر بـ ـ ــع األول مـ ـ ــن عـ ــام
 2018ل ـ ـعـ ــدد مـ ــن الـ ـع ــوام ــل،
مـ ـنـ ـه ــا تـ ــدش ـ ـيـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ـن ــا
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــدة إلدارة ا لـ ـ ـث ـ ــروات
ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إلـ ــى جــانــب
تــوس ـيــع ال ـن ـط ــاق ال ـج ـغــرافــي
لفروعنا في المملكة ،إضافة
إل ـ ـ ــى ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـمـ ـص ــروف ــات

المرتبطة بالتوسع المستمر
ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ـن ــا ال ـم ـص ــرف ـي ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ـنــك
بــو بـيــان وعملياتنا فــي بنك
الكويت الوطني -مصر.
وأوض ـ ــح أن الـبـنــك واص ــل
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ب ـ ـك ـ ـثـ ــافـ ــة ف ــي
تكنولوجيا المعلومات ،حيث
يواجه نموذج أعمال القطاع
المصرفي العالمي تحديات
شــديــدة يتمثل أبـسـطـهــا في
االض ـط ــراب ــات الــرقـمـيــة الـتــي
ت ــواج ــه ال ـق ـط ــاع ،إلـ ــى جــانــب
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـفــرض ـهــا
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
ً
المالية ( ،)FinTechsمشيرا
إلـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة تـعـمــل
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ب ـك ـث ــاف ــة
ف ـ ــي ت ـب ـن ــي عـ ـ ــدد م ـ ــن أح ـ ــدث
الحلول التمكينية المختارة
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــوجــي
ل ـت ـع ــزي ــز وت ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـب ـن ـيــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
الـمـعـلــومــات ،وض ـمــان تــوافــر
أع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات وم ـعــاي ـيــر
األم ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ،مضيفا
أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــو عـ ـ ــة ت ـ ــو ج ـ ــه
استثماراتها نحو التقنيات
الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـحـسـيــن
الخدمات المصرفية للعمالء،
إض ــاف ــة إل ــى الـتـقـنـيــات الـتــي
تعمل على تحسين الكفاء ة
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة األج ـ ــل
لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ــدعـ ــم
الخلفية.

ميزة تنافسية
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـمـجـمــوعــة
ا لـمــا لـيــة إن نـسـبــة التكاليف
إلى الدخل استقرت عند نفس
م ـس ـت ــوي ــات الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
البالغة  31.6في المئة ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن م ـخ ـص ــص خ ـســائــر
االئتمان وخسائر انخفاض
الـقـيـمــة بـلــغ ف ــي ال ــرب ــع األول
مــن الـعــام الحالي نحو 31.4
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ـق ــاب ــل 42.3
مـلـيــونــا ف ــي ال ــرب ــع األول من
عام  .2018وأوضح أن تنويع
قاعدة عمليات المجموعة من
أهــم األه ــداف االستراتيجية
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني منذ وقــت طويل من
أج ــل ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـنــويــع
م ـ ـصـ ــادر الـ ــدخـ ــل واسـ ـتـ ـق ــرار
ً
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنــه
بفضل المواظبة على تطبيق
ت ـلــك االس ـتــرات ـي ـج ـيــة بصفة

مـسـتـمــرة نـعـمــل عـلــى تعزيز
الميزة التنافسية للمجموعة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ا لــو طـنــي ساهمت بما قيمته
 26.5مليون دينار في أربــاح
ال ـم ـج ـمــوعــة بــالـنـسـبــة لـلــربــع
األول م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ،أي
قرابة نفس المعدالت المسجلة
الـعــام الـمــاضــي بصفة عامة،
إال أن اإل ي ـ ـ ــرادات التشغيلية
ألعـمــالـنــا الـخــارجـيــة سجلت
ً
نموا بنسبة  6.9في المئة.

أبرز مؤشرات الربع األول
• بلغ إجمالي الموجودات
 27.4مـلـيــار دي ـنــار ،مــا يمثل
ز يـ ــادة بنسبة  2.4فــي المئة
م ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـتــويــات الـفـتــرة
المماثلة من العام الماضي،
ويعزى بصفة أساسية لنمو
محفظة االئتمان.
• بلغت القروض والسلف
 16.0مليارا ،بزيادة قدرها 1.2
ً
مليار خالل فترة الـ  12شهرا
المنتهية في مارس  ،2019بما
ً
ً
يمثل نموا هائال بنسبة 8.1
في المئة على أساس سنوي.
• ب ـل ـغ ــت ودائـ ـ ـ ــع ال ـع ـم ــاء
 14.7مليار دينار بنمو بلغت
نسبته  2.8في المئة ،مقارنة
بــالـفـتــرة الـمـمــاثـلــة م ــن الـعــام
الماضي ،وبنمو بلغت نسبته
 2.0في المئة مقارنة بديسمبر
.2018
• بـلــغ م ـعــدل ال ـعــائــد على
مـتــوســط حـقــوق الملكية في
الربع األول من العام الحالي
مـ ــا ن ـس ـب ـتــه  14.5فـ ــي ال ـم ـئــة
مقابل  13.2في المئة في الربع
األول من عام  2018و 12.0في
المئة لعام  2018بأكمله.
•  1.59ف ــي ال ـم ـئــة الـعــائــد
ع ـل ــى م ـت ــوس ــط األص ـ ـ ــول عــن
ف ـتــرة ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الحالي مقابل  1.44في المئة
في الربع األول من عام 2018
و 1.38فــي الـمـئــة لـعــام 2018
بأكمله.
•  16.9فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة م ـعــدل
إجمالي كفاية رأس المال في
الربع األول من العام الحالي.
•  1.51فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة نـسـبــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرة م ــن
إجمالي المحفظة االئتمانية،
في حين بلغت نسبة تغطية
القروض المتعثرة  206.8في
المئة.

الدوالر األميركي يرتفع وسط
بيانات اقتصادية متفائلة
وج ــه الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
غضبه مرة أخرى نحو مجلس االحتياطي
الفدرالي «البنك المركزي» في إطار مواصلة
دعمه الشديد ألسعار الفائدة المنخفضة،
ً
مشيرا إلــى أن مــؤشــرات البورصة أقــل بما
يتراوح بين « 5و 10آالف» نقطة ،مما يجب
أن تكون عليه اآلن ،بسبب قرارات الفدرالي.
وأضاف الرئيس ترامب« :التشديد الكمي
ً
قاتل ،كان ينبغي القيام بالعكس تماما».
وج ــاء ت تلك التعليقات بعد أيــام مــن قيام
رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي جيروم
ب ـ ــاول بــال ـت ـصــريــح لـلـمـشــرعـيــن بـ ــأن الـبـنــك
المركزي لن يتأثر بالضغط السياسي .وفي
الــوقــت ال ـحــاضــر ،يـتــوقــع ال ـســوق إمكانية
أن تقل نسبتها إلى  51.9لمصلحة خفض
أسعار الفائدة في يناير من العام المقبل.
وعلى الصعيد التجاري ،وحسب تقرير
أس ــواق النقد األسـبــوعــي ال ـصــادر عــن بنك
الكويت الوطني ،قامت بروكسل بنشر قائمة
ً
واسعة من المنتجات األميركية ،بــدء ا من
ً
البندق ووصوال إلى الجرارات ،قد تتعرض
إلجراءات مضادة لفرض الرسوم الجمركية
ً
ردا على الدعم الحكومي لمجموعة بوينغ.
ونـ ـ ـش ـ ــرت الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـلــك
الـ ـمـ ـس ــودة األربـ ـ ـع ـ ــاء ب ـع ــد ت ـل ـق ــي االتـ ـح ــاد
األوروبي دعما من منظمة التجارة العالمية
التي قضت في حكمها النهائي بأن واشنطن
قد فشلت في إنهاء اإلعـفــاء الضريبي غير
القانوني لمجموعة بوينغ.
كما جاء نشر تلك القائمة بعد أيام قليلة
م ــن إع ـ ــان الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ــن خطط
مماثلة الستهداف ما تصل قيمته إلــى 11
مليار دوالر من منتجات االتحاد األوروبي
ً
ردا ع ـلــى دعـ ــم االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـشــركــة
ص ـنــاعــة الـ ـط ــائ ــرات األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،إي ــرب ــاص.
ً
ون ـ ـظـ ــرا لـتـغـطـيــة الـ ـمـ ـس ــودة ال ـ ـصـ ــادرة عن
بروكسل لصادرات أميركية بقيمة  20مليار
دوالر ،أكد االتحاد األوروبي أن أي ردة فعل
ستكون على نطاق أضيق.

قوة مبيعات التجزئة تعزز ارتفاع الدوالر
أظ ـه ــرت أح ـ ــدث ال ـب ـيــانــات ال ـ ـصـ ــادرة من
ً
ً
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة انـ ـتـ ـع ــاش ــا قـ ــويـ ــا فــي
مبيعات التجزئة بعد تراجعها في فبراير.
إذ سجلت بيانات مبيعات التجزئة لشهر
ً
مــارس ارتـفــاعــا بنسبة  1.6فــي المئة فيما
يعد أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة
 1.0في المئة.
وعــزز التقرير االنطباع بــأن ضعف نمو

المبيعات في ديسمبر كان مجرد انحراف
عن المستويات المألوفة.
اف ـت ـت ــح م ــؤش ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر األسـ ـ ـب ـ ــوع عـنــد
مستوى  96.925وبلغ أعلى مستوياته منذ
أسبوعين عند  97.485بعد عرض البيانات
المتفائلة يــوم الخميس الـمــاضــي .وارتفع
مؤشر الدوالر بنسبة  0.58في المئة مقابل
سـلــة م ــن ال ـع ـمــات قـبــل أن يـنـهــي تـ ــداوالت
األسبوع عند .97.378

نمو االقتصاد الصيني
ً
سجل االقتصاد الصيني نموا أعلى من
المتوقع في الربع األول من العام الحالي،
إذ أعـلــن المكتب الــوطـنــي لــإحـصــاء زيــادة
معدل النمو بنسبة  6.4في المئة على أساس
ً
سنوي في الربع األول  -متخطيا نسبة 6.3
في المئة المتوقعة.
يقابل هذا الرقم تسجيل نمو بنسبة 6.4
فــي الـمـئــة فــي الــربــع األخ ـيــر مــن ع ــام 2018
لكنه يظل أقل بكثير من معدل الربع األول
من العام الماضي التي بلغت  6.8في المئة.
وفي إطار مساهمته في تعزيز االقتصاد،
ت ــزاي ــد اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـنــاعــي بـنـسـبــة  8.5في
ً
المئة على أســاس سنوي متخطيا النسبة
المتوقعة البالغة  5.6في المئة ،كما ارتفعت
الصادرات.
كذلك ،ارتفع مؤشر  CSI 300بأكثر من 35
في المئة هذا العام إذ اتسم االقتصاد بأداء
أق ــوى وتــزايــدت م ـعــدالت الـثـقــة .وي ـبــدو أنه
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،بــدأ الرئيس األميركي
دونالد ترامب يتراجع عن تهديداته السابقة
بتصعيد الحرب التجارية مع بكين ،وذلك
على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي بين
الجهتين.

اقتصاد
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«بيتك» 42.8 :مليار دينار إجمالي الودائع في فبراير

«األهلي الخليجي» :توزيع  %9من قيمة
األصول على المستثمرين عن 2018

ً
ً
بتراجع  %1.4شهريا وارتفاع  %2.3سنويا

ارتفاع ودائع
القطاع الخاص
ً
 %4.7سنويا إلى
 36.9مليار دينار

ارت ـفــع إجـمــالــي ال ــودائ ــع فــي فـبــرايــر 2019
وفـ ــق ب ـي ــان ــات ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي على
أسـ ــاس س ـنــوي بـنـسـبــة  2.3ف ــي ال ـم ـئــة ،حين
بلغت  42.8مـلـيــار دي ـنــار ،تــزامـنــا مــع ارتـفــاع
النشاط االئتماني للبنوك بنسبة  5.3في المئة
عـلــى أسـ ــاس س ـنــوي حـيــن ت ـج ــاوزت أرص ــدة
التسهيالت االئتمانية في فبراير  2019حاجز
 37.1مليار دينار.
وح ـســب تـقــريــر صـ ــادر ع ــن بـيــت الـتـمــويــل
الكويتي (بيتك) ،بلغت قيمة النمو السنوي
للودائع حوالي  972.1مليون دينار ،مدفوعا
بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة  4.7في
المئة ،في حين تراجعت الودائع الحكومية على
أساس سنوي بنسبة  10.4في المئة.
وعند المقارنة على أساس شهري ،انخفضت
أرص ــدة الــودائــع  1.4فــي الـمـئــة ،بــرغــم تحسن
ودائع القطاع الخاص  0.1في المئة في فبراير،
أي بنحو  20.3مليون دينار ،مقارنة مع 36.8
مليار دينار في يناير عام  .2019إال أن الودائع
الحكومية تراجعت  9.7في المئة.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من
إجمالي الــودائــع في فبراير  2019الــى  86في
المئة مقارنة مع  84بالمئة في فبراير  ،2018في
حين تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي

إلى  14في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع
 16بالمئة في فبراير .2018

إجمالي ودائع القطاع الخاص
ً
حققت ودائع القطاع الخاص نموا في فبراير
على أســاس سنوي بنسبة  4.7في المئة ،أي
نحو  1.7مليار دينار حين بلغت  36.9مليار
دينار ،مقارنة مع  35.2مليارا في فبراير ،2018
في حين تحسنت  0.1في المئة عند المقارنة
على أساس شهري مع حجمها في يناير 2019
الذي بلغ  36.8مليارا.
وتتكون ودائ ــع القط الـخــاص مــن مجموع
الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعمالت
األجنبية ،تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7
المئة من إجمالي ودائــع القطاع الخاص،
في ً
ً
مرتفعة قليال عن نسبتها من إجمالي ودائع
القطاع الخاص في فبراير  2018البالغة نحو
 92.2في المئة .يشير توزيع الودائع بالعملة
ً
المحلية وفـقــا آلجالها إلــى أن الــودائــع ألجل
ّ
تمثل الجانب األكبر من ودائع القطاع الخاص
بالعملة المحلية ،وقد بلغت حصتها في فبراير
 60.2في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل
 58.3بالمئة في فبراير  ،2018في وقت تراجعت

حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع
بالعملة المحلية بنحو طفيف إلى نحو 24.8
بالمئة في فبراير  2019مقارنة مع  26.4بالمئة
فــي فـبــرايــر  ،2018وتــراجـعــت ودائ ــع االدخ ــار
بنحو طفيف في حصتها من إجمالي الودائع
بالعملة المحلية مستحوذة على  14.9بالمئة
في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 15.3
بالمئة في فبراير .2018

إجمالي ودائع القطاع الحكومي
بلغت ودائــع القطاع الحكومي في البنوك
المحلية الكويتية  5.9مليارات دينار في فبراير
منخفضة على أساس سنوي بنسبة  10.4في
المئة ،في حين تراجعت على أســاس شهري
بنسبة  9.7في المئة عن حجمها في يناير 2019
البالغ نحو  6.5مليارات دينار .ومن المالحظ
تــواصــل التراجع فــي الــودائــع الحكومية منذ
ً
بــدايــة  ،2018بعد أن حققت الــودائــع ارتفاعا
ً
ملحوظا في الفترة من  2015إلى  2017وقد جاء
شهر فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل
إلى  10و 7.3و 14.7في المئة على التوالي ،إال
أنه يالحظ تراجعها في فبراير  2018و2019
بنحو  2.9و 10.4في المئة على أساس سنوي.

أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق األه ـ ـلـ ــي
الـخـلـيـجــي ،ال ــذي تــديــره شركة
أهـ ـل ــي ك ــاب ـي ـت ــال ل ــاس ـت ـث ـم ــار-
الـ ـ ـ ـ ــذراع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة لـلـبـنــك
األه ـ ـلـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ت ــوزي ـع ــات
نقدية للسنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  2018بنسبة
 9في المئة من القيمة الصافية
ل ــأص ــول ( ،)NAVب ـمــا ي ـعــادل
 90فلسا لكل و ح ــدة استثمار.
ويحق لجميع حملة الوحدات
بــال ـص ـنــدوق ،كـمــا ف ــي  1أبــريــل
 ،2019تسلم هذه األرباح.
وفي تعقيب على تلك النتائج
المتميزة ،قال محسن الحربي،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــ«أه ـل ــي
كابيتال»« :فخورون بما حققه
الصندوق األهلي الخليجي من
أداء متميز خالل السنة المالية
 ،2018وت ــوزي ــع هـ ــذه الـنـسـبــة
مــن األربـ ــاح ،حيث تـجــاوز أداء
الصندوق أداء مؤشر ستاندرد
آند بورز ومؤشر السعر المركب
ل ــدول مجلس الـتـعــاون بنسبة
 5.38فــي المئة ،حيث بلغ أداء

الصندوق  13.62في المئة ،فيما
بلغ أداء مؤشر السعر المركب
لدول مجلس التعاون  8.24في
المئة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـ ــم إن ـ ـشـ ــاء ه ــذا
الصندوق منذ أكثر من  16عاما،
ورغم مروره بدورات اقتصادية
متقلبة ،فإنه نجح في تحقيق
أفـ ـض ــل الـ ـع ــوائ ــد ل ـم ـســاه ـم ـيــه،
مــن خ ــال تــوفـيــر فــرصــة جيدة
لالستثمار في أسهم الشركات
المدرجة بأسواق دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي بـطــريـقــة
متنوعة ومختارة ،كما يسمح
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
ب ــاالش ـت ــراك وال ـت ـخ ــارج بشكل
شهري».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـحـ ــد األدنـ ـ ــى
ل ـ ــاشـ ـ ـت ـ ــراك بـ ــال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق هــو
 1000وحـ ـ ــدة فـ ـق ــط ،مـ ــا يـتـيــح
للمستثمرين المشاركة بمبالغ
صغيرة نسبيا.
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق إلـ ــى
تنمية رأس ا لـمــال على المدى
ال ـط ــوي ــل ،م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة على

محسن الحربي

مستوى مقبول مــن المخاطر،
وت ــم ط ــرح ه ــذا ال ـص ـن ــدوق في
نوفمبر  ،2003ولديه واحد من
أط ــول سـجــات األداء المتميز
بـيــن مختلف الـصـنــاديــق التي
ت ـس ـت ـث ـم ــر ب ـ ـ ــأ س ـ ـ ــواق األوراق
المالية في دول مجلس التعاون
الخليجي.

«كامكو» %3.5 :نمو أرباح الشركات الخليجية المدرجة في 2018
بلغت  68.6مليار دوالر ...والكويت صاحبة أعلى معدل نمو سنوي بارتفاع %10.7
ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس
التعاون الخليجي بنسبة  3.5في المئة في السنة المالية  ،2018إذ
بلغ  68.6مليار دوالر مقابل  66.3مليار دوالر في السنة المالية .2017
وح ـســب تـقــريــر ص ــادر عــن شــركــة «كــام ـكــو» لــاسـتـثـمــار ،سجلت
الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى معدل نمو على أساس
ً
سنوي بارتفاع بلغت نسبته  10.7في المئة وصوال إلى  5.8مليارات
دوالر ،كما أن السوق السعودي «تداول» ،الذي يستحوذ على حوالي
 41.2في المئة من إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في األسواق
الخليجية للسنة المالية  ،2018تمكن من تسجيل نمو بنسبة 1.3
في المئة ،إذ بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق تداول 28.2
ً
مليار دوالر فــي السنة المالية  2018مقابل  27.7مليارا فــي السنة
المالية .2017
مــن جهة أخ ــرى ،كــان ســوق أبــوظـبــي ل ــأوراق المالية االستثناء
ً
ً
الوحيد بتسجيله تراجعا سنويا في صافي الربح للسنة المالية 2018
ً
بتراجع بلغت نسبته  -1.3في المئة وصوال إلى  10.5مليارات دوالر.
ً
وعموما عزز من نمو أرباح الشركات في عام  ،2018النتائج القوية
ً
التي سجلتها أكبر ثالثة قطاعات من حيث القيمة السوقية وتحديدا:
البنوك ،واالتصاالت والمواد األساسية التي ارتفعت أرباحها بنسبة
 11.8في المئة و 13.5في المئة و 11.6في المئة على التوالي.
وجاء سوق دبي المالي في الريادة بتسجيله أعلى معدل ارتفاع
من حيث صافي األرباح بالقيمة الحقيقية على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي لعام  2018بقيمة بلغت  9.1مليارات دوالر على
خلفية نمو ثنائي الرقم لقطاعي البنوك والعقارات.
وجاءت قطر في المركز الثاني كأكبر األسواق مساهمة تجاه زيادة
صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية ،إذ ارتفع
صافي ربح شركات بورصة قطر لعام  2018بنسبة  6.3في المئة وبلغ
 11.3مليار دوالر مقابل  10.7مليارات دوالر في عام .2017
ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في أرباح قطاع
البنوك القطرية الــذي ارتـفــع بنسبة  8.7فــي المئة ،ثــم قطاع السلع
ً
الرأسمالية ،الذي سجل نموا بنسبة  34.4في المئة في صافي الربح.
وعلى صعيد أداء القطاعات المختلفة ،تفوق أداء القطاعات ذات
القيمة الـســوقـيــة الـكـبــرى ،بـمــا فــي ذل ــك الـبـنــوك وال ـم ــواد األســاسـيــة

أرباح دول مجلس التعاون الخليجي  2017 -مقابل ( 2018مليار دوالر أميركي)
2018

%3.5+

2017

%0.7+
1.6 1.6

%6.0+
1.9 2.0

عمان

البحرين

%1.3+
27.9 28.2

%10.7+
5.3 5.8

الكويت

%8.8+
9.1

8.3

دبي

واالتصاالت ،وكانت هي القوى الداعمة لتعزيز صافي األرباح المسجلة
في عام .2018
وارتفع صافي ربح البنوك الخليجية للسنة المالية  2018بنسبة
ً
 11.8فــي المئة إلــى  36.9مليار دوالر مقابل  33مـلـيــارا فــي السنة
المالية .2017
وتمكنت قـطــاعــات الـبـنــوك فــي كــل أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي من تسجيل نمو ثنائي الرقم في أرباح السنة المالية 2018
ً
ً
باستثناء قطاع البنوك القطري الــذي سجل نموا أقل قليال بنسبة
 8.7في المئة.
من جهة أخرى ،ارتفعت أرباح قطاع المواد األساسية المدرجة في
البورصات الخليجية بنسبة  13.5في المئة وبلغت  10.1مليارات
دوالر ،مسجلة بــذ لــك ثــا نــي أ عـلــى مساهمة بالقيمة الحقيقية على
أساس قطاعي.

%1.3
10.6 10.5

أبوظبي

68.6

66.3

الكويت

%1.3+
27.9 11.3

قطر

السعودية

إجمالي دول مجلس
التعاون الخليجي

وبالنظر إلى أكبر ستة قطاعات على مستوى البورصات الخليجية
من حيث القيمة السوقية (البنوك ،والـمــواد األساسية ،والعقارات،
ً
واالتـصــاالت ،والسلع الرأسمالية والمرافق) نلحظ أن هناك قطاعا
ً
ً
واحدا فقط ،وبالتحديد قطاع المرافق ،سجل تراجعا في أرباح السنة
المالية لعام .2018
وتراجع في السنة المالية  2018صافي ربح قطاع المرافق الخليجي
بنسبة  56.2فــي المئة وبـلــغ  1.1مليار دوالر مقابل  2.5مليار في
السنة المالية  ،2017فيما يعد أكـبــر انـخـفــاض فــي صــافــي األرب ــاح
بالقيمة الحقيقية على األساس القطاعي .وساهمت الشركة السعودية
للكهرباء في النصيب األكبر نحو انخفاض أرباح القطاع ،إذ تراجعت
أرباح الشركة بنسبة  74.5في المئة في السنة المالية  ،2018بعد أن
بلغ صافي الربح  468مليون دوالر مقابل  1.8مليار دوالر في السنة
المالية .2017

«التمويل الدولي»:
ديون أميركا تعادل
ثلث ديون العالم
قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
ال ــدول ــي ،ف ــي ت ـقــريــر حــديــث
لــه ،إن هناك مـخــاوف وقلقا
من بيئة التضخم األميركية
ومعدالت الفائدة المنخفضة،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
م ـعــدالت الــديــون الحكومية
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـلــى
نحو كبير.
وذكر المعهد ،في تقريره،
أن ديون الحكومة األميركية
وصـ ـل ــت إل ـ ــى  21تــري ـل ـيــون
دوالر ،وهو ما يعادل تقريبا
ثـلــث الــديــون الحكومية في
دول الـعــالــم ،والـبــالـغــة نحو
 65تريليون دوالر.
وأشـ ـ ــار ال ـم ـع ـهــد إلـ ــى أنــه
بــالــرغــم مــن الـنـمــو المعتدل
لــاق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي خــال
الربع الثاني من عام ،2018
وال ـبــالــغ  3.2فــي الـمـئــة ،فــإن
مؤشرات ثقة األعمال تعكس
ارت ـفــاع القلق بـشــأن حــدوث
تباطؤ اقتصادي سواء كان
ذلك في األسواق الناشئة أو
المتقدمة.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك
قـلـقــا م ـتــزايــدا ف ــي األوس ــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـ ـشـ ــأن أزم ـ ــة
ديون جديدة قد تحدث خالل
بضع سنوات في الدول قليلة
ال ــدخ ــل ،وه ــو مــا ك ــان أيضا
مثار نقاش بإحدى الجلسات
ف ـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات الـ ــرب ـ ـيـ ــع
للصندوق والبنك الدوليين.
وما يعزز تلك المخاوف،
هو ارتفاع الديون الحكومية
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
للحكومات قليلة الدخل إلى
أعلى مستوى منذ عام ،2005
وهو ما يبرز الحاجة الملحة
إلــى مــزيــد مــن الشفافية في
أسواق الدين السيادية.

لكن أكبر خسارة كانت من نصيب قطاع الخدمات االستهالكية
الــذي سجل خسائر إجمالية بقيمة  367.6مليون دوالر في السنة
المالية  ،2018فيما يعزى في المقام األول للنتائج المالية لشركة دي
إكس بي إنترتينمنتس المدرجة في سوق دبي المالي ،التي أعلنت
خسائر قدرها  -687.7مليون دوالر في السنة المالية .2018

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 10.7
في المئة بنهاية السنة المالية  2018وبلغت  1.8مليار دينار مقابل
 1.6مليار في السنة المالية .2017
ويعود الفضل األكبر في زيادة إجمالي ربح البورصة الكويتية،
إلى قطاع البنوك الــذي سجل قفزة قوية بنسبة  18.3في المئة في
أرباحه التي بلغت  0.98مليار دينار في السنة المالية  ،2018مقابل
 0.83مليار دينار في السنة المالية .2017
وعلى صعيد قطاع البنوك ،بلغ صافي ربح بنك الكويت الوطني
 370.7مليون دينار بنمو بلغت نسبته  15في المئة ،فيما يعزى بصفة
رئيسية الرتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الدخل من التمويل
اإلسالمي وارتفاع إيرادات الرسوم والعموالت.
ً
وبالمثل ،حقق بيت التمويل الكويتي أرباحا صافية بلغت 227
مليون دينار كويتي عن السنة المالية  ،2018بنمو بلغت نسبته 23.5
في المئة مقابل  184مليون دينار العام السابق.
وي ـع ــود الـفـضــل ف ــي ذل ــك األداء ال ـق ــوي إل ــى ان ـخ ـفــاض ف ــي نسبة
التكاليف إلــى الــدخــل للعام الــرابــع على الـتــوالــي ،وتــراجــع النفقات
التشغيلية بما أدى إلى زيــادة في صافي الدخل التشغيلي بنسبة
 11.1في المئة.
وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 46
في المئة من صافي أرباح قطاع البنوك الكويتي.
ً
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من صغر حجم بنك وربة نسبيا مقارنة
بالبنوك الكويتية األخرى ،فإنه تمكن من تحسين أرباحه إلى 12.7
ً
ً
مليون دينار مسجال نموا بنسبة  71في المئة على أساس سنوي
مقابل  7.45ماليين دينار في السنة المالية .2017

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

« 41.9مليون دينار إجمالي إيرادات المجموعة بزيادة  %5في »٢٠١٨
محمد اإلتربي

نخطط إلنفاق
رأسمالي خالل
 2019يبلغ
نحو  8ماليين
دينار

وافقت الجمعية العمومية
للشركة الكويتية المتكاملة
ال ـق ــاب ـض ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت ام ــس
ب ـن ـس ـب ــة حـ ـض ــور  %71عـلــى
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أربــاح نقدية للمساهمين عن
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ــواق ــع %40
ً
نقدا.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
جــاســم بـ ــودي إن "الـمـتـكــامـلــة
الـقــابـضــة" حققت خــال العام
ا لـ ـم ــا ض ــي  2018أ فـ ـض ــل أداء
مــالــي مـنــذ الـتــأسـيــس ،مشيرا
ا لــى ان "استراتيجية الشركة
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى

 8.8ماليين توزيعات نقدية
يقدر إجمالي التوزيعات النقدية التي سيحصل عليها
مساهمو «المتكاملة القابضة» للمسجلين في يوم االستحقاق
المقررة بنسبة  %40نقدا ،بواقع  8.8ماليين دينار.

اإلن ـفــاق الــرأسـمــالــي للمعدات
الثقلية خالل السنوات الثالث
الماضية آتت ثمارها وحققنا
نتائج جيدة ُ
ومرضية جدا".
وقال بودي خالل الجمعية
العمومية ان المجموعة كان
ل ـهــا ح ـض ــور ك ـب ـيــر ودور في
الـ ـمـ ـش ــارك ــة وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز
التي تم تنفيذها في الكويت
وخ ــارجـ ـه ــا ايـ ـض ــا ،م ــن خ ــال
الشركات التابعة للمجموعة
ً
وف ــروع ـه ــا ال ـم ـن ـت ـشــرة ،مبينا
أن التركيز اإلداري ساهم في
االسـتـخــدام األفـضــل للمعدات
الـ ــى ج ــان ــب س ـيــاســة اإلحـ ــال
والتجديد لمعدات الشركة التي
اعتمدها مجلس اإلدارة والتي
ً
حققت ارباحا من بيع المعدات
ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ت ــم اس ـت ـبــداهــا
ب ـم ـعــدات ج ــدي ــدة قـ ــدرت بـ ــ1.4
مليون دينار.
وأوضح بودي ان "المتكاملة
القابضة" حققت اجمالي ايرادات
ش ــا مـ ـل ــة بـ ـل ــغ  41.961م ـل ـيــون

ً
جاسم بودي مترئسا الجمعية العمومية
ً
دي ـن ــار م ـقــارنــة ب ـ ـ ــ 39.8مـلـيــونــا
ً
بــزيــادة قدرها  ،%5مشيرا إلى
ً
أن الـشــركــة حـقـقــت أي ـضــا نـمــوا
ً
سنويا فــي صافي األرب ــاح بلغ
 ،%29حيث بلغت  17.236مليون
ً
دينار مقارنة بـ 13.3مليونا.

«الخليج» يحتفي بـ «يوم األرض»

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»

أحمد األمير

نـ ـظ ــم بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،أم ــس
األول ،فعالية تنظيف الشاطئ،
ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء ب ـ ـ ـ «يـ ـ ـ ــوم األرض»،
ع ـل ــى ش ــاط ــئ أبـ ـ ـ ــراج ال ـك ــوي ــت،
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ــوج ــه ن ـح ــو بـيـئــة
أنـظــف وأف ـضــل ،ضمن برنامج
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة الــذي
ي ـت ـب ـنــاه ال ـب ـن ــك ل ــرف ــع مـسـتــوى
الــوعــي حــول أهمية المحافظة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
ال ـف ـعــال ـيــة مــوظ ـفــو عــائ ـلــة بنك
الخليج ،لتعزيز الوعي البيئي
والمسؤولية بين الموظفين.
ونظمت المبادرة بالتعاون
م ــع ف ــري ــق الـ ـغ ــوص ال ـكــوي ـتــي،
الـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر كــل
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات واألدوات لـهــذا
الـ ـ ـي ـ ــوم ،بـ ـه ــدف إدراك ال ــوع ــي
البيئي للموظفين حول األهمية

ال ــدائـ ـم ــة ل ـت ـن ـظ ـيــف ال ـش ــواط ــئ
والمحافظة على البيئة.
كما استضاف فريق الغوص
محاضرة تثقيفية في الموقع،
ت ـعــرف خــال ـهــا مــوظ ـفــو الـبـنــك
عـ ـل ــى آثـ ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ال ـب ـي ـئ ــي،
وأض ـ ــرار ال ـم ــواد البالستيكية
والمخلفات الطويلة األمد على
الـ ـم ــوائ ــل ال ـب ـح ــري ــة وال ـش ـع ــاب
المرجانية.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ت ـن ـظ ـيــف
ال ـش ــاط ــئ ف ــي أعـ ـق ــاب م ـشــاركــة
بنك الخليج مع الحدث العالمي
ا لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي « سـ ـ ــا عـ ـ ــة األرض»،

وش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ال ـب ـي ـئ ـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـق ـي ــادة ال ـص ـنــدوق
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـ ـبـ ــريـ ــة،
انضمام البنك إلى هذا الحدث
العالمي ،بإطفاء جميع األنوار
واألج ـه ــزة غـيــر ال ـضــروريــة في
مقره الرئيسي ،وبرج كريستال،
والـعــديــد مــن فــروعــه المنتشرة
في أنحاء الكويت.
وصرح مساعد المدير العام
لالتصاالت الخارجية في بنك
الخليج أحمد األمير« :يلتزم بنك
الخليج بــرفــع مـسـتــوى الــوعــي
حـ ــول أه ـم ـيــة دعـ ــم ال ـم ـب ــادرات

«زين» تطلق منصة  Zain Kidsالرقمية
بالتعاون مع DOCOMO Digital
وقـ ـع ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن ات ـفــاق ـيــة
شراكة مع «،»DOCOMO Digital
الشركة الرائدة عالميا في تقديم
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ـجــاريــة الـمـتـنـقـلــة،
لتطوير منصة ر قـمـيــة حصرية
ل ـل ـم ـح ـتــوى ال ـتــرف ـي ـهــي ال ـمــوجــه
لــأطـفــال تـحــت اس ــم ،Zain Kids
والتي تعتبر من أولى المنصات
من نوعها في المنطقة.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ،أنــه تــم تـطــويــر منصة
 ،Zain Kidsبـهــدف التغلب على
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه أول ـيــاء
األم ــور فيما يتعلق بــاسـتـخــدام
األطـ ـف ــال لــإن ـتــرنــت ،وإطــاع ـهــم
على المحتوى الرقمي دون رقابة،
ح ـيــث ت ـت ـيــح ال ـم ـن ـصــة ال ـجــديــدة
لألطفال فرصة استخدام اإلنترنت
واالس ـت ـم ـتــاع بــأشـهــر م ــا يـقــدمــه
المحتوى الترفيهي الرقمي على
اإلنترنت على مختلف األجهزة،
مــن خــال تشكيلة مــن المحتوى
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي والـ ـع ــالـ ـم ــي ال ـ ـتـ ــي تــم
اختيارها بناء على االختيارات
المفضلة لألطفال في الكويت.
وت ـت ـي ــح االت ـف ــاق ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ال ـف ــرص ــة ل ـع ـمــاء زيـ ــن ال ـكــويــت،
البالغ عددهم  2.8مليون عميل،
لــاس ـت ـم ـتــاع بــال ـم ـح ـتــوى ال ــذي
يـقــدمــه شــركــاء الـتــرفـيــه المتنقل
الـتــابـعـيــن ل ـ ــDOCOMO Digital
م ــع إم ـكــان ـيــة ال ــدف ــع ب ـش ـكــل آمــن
تماما عن طريق فاتورة الهاتف
ال ـش ـهــريــة ،بــاالس ـت ـفــادة بـكــل من
خبرة التسويق الرقمي وتقنية
ال ـ ــدف ـ ــع الـ ـمـ ـب ــاش ــر ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ
.DOCOMO Digital
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـي ـكــون
بــإمـكــان أول ـيــاء األم ــور مــن خــال
مـ ـنـ ـص ــة  Zain Kidsا ل ـت ـح ـك ــم
بشكل كامل فــي المحتوى الــذي
ي ـط ـلــع ع ـل ـيــه األطـ ـف ــال ومـتــابـعــة
استخدامهم ،وكمية الوقت الذي
يقضونه على اإلنترنت ،من خالل
ب ــواب ــة الـتـحـكــم ،وت ـتــوفــر منصة

 Zain Kidsع ـب ــر م ــو ق ــع ا ل ــو ي ــب
وك ـت ـط ـب ـيــق ل ـل ـهــواتــف الـمـتـنـقـلــة
ألنظمة  iOSو.Android
وق ــال ــت ال ــرئ ـي ـس ــة الـتـنـفـيــذيــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـح ـك ــوم ـي ــة وت ـطــويــر
األعمال في «زين الكويت» موضي
الـ ـصـ ـب ــاح« :إن ت ــوف ـي ــر الـتـعـلـيــم
وال ـت ــرف ـي ــه ألط ـفــال ـنــا ف ــي الـبـيـئــة
الرقمية مبدأ جــوهــري بالنسبة
إل ـي ـنــا ،لــذلــك ف ــإن م ــن ال ـض ــروري
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــول ال ـ ـشـ ــابـ ــة مــن
الـمـحـتــوى غـيــر الـمـنــاســب مهما
كان الثمن».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح« :ن ـح ــن
فــي زي ــن نعتبر حـمــايــة األط ـفــال
مــن الـنــاحـيــة العقلية أم ــرا مهما
جــدا ،خاصة مع تطور اإلنترنت
وانتشار استخدامه بشكل واسع،
ب ــل واعـ ـتـ ـب ــاره ح ــاج ــة أســاس ـيــة
لألنشطة الـيــومـيــة ،ولـهــذا يجب
أن نحرص على أن تكون البيئة
الرقمية آمنة وصحية ألطفالنا،
وزمالئنا في DOCOMO Digital
يشاركونا الشغف ذا ت ــه لتأمين
تـجــربــة األط ـف ــال عـلــى اإلنـتــرنــت،
ونحن متشوقون لنكون الشركة
األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ل ـتــوف ـيــر
مثل هــذه البيئة اآلمـنــة لأللعاب
اإللكترونية».
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة
 DOCOMO Digitalهيرويوكي
ســاتــو« :تـقــدم منصة Zain Kids
محتوى تعليميا فريدا من نوعه
وبيئة تفاعلية لألطفال من غير

التضحية بعامل األم ــان ،بحيث
ت ـت ـيــح ألول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور الـتـحـكــم
فــي الـمـحـتــوى ال ــذي يطلع عليه
األط ـ ـفـ ــال ،ون ـح ــن س ـع ــداء لــرؤيــة
شراكتنا مــع زيــن الـكــويــت تنمو
بـشـكــل ق ــوي ف ــي إطـ ــار ال ـتــزام ـنــا
بالتوسع بالشرق األوسط».
وي ـع ـي ــش أك ـث ــر م ــن  98%مــن
األطـ ـف ــال (مـ ــن أعـ ـم ــار  8س ـنــوات
وأق ـ ــل) ف ــي م ـن ــازل ت ـح ـتــوي على
ج ـهــاز مـتـنـقــل واح ــد عـلــى األق ــل،
ول ـي ــس مـفــاجـئــا أن ــه ت ــم تحميل
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات م ــن ف ـئ ــة «األطـ ـف ــال
والعائلة» أكثر مــن  4.4مليارات
م ـ ــرة ح ـ ــول ال ـع ــال ــم ع ـل ــى أن ـظـمــة
 iOSو Androidفي األشهر الـ12
الماضية ،ولهذا فإن أولياء األمور
ف ــي قـلــق م ـتــزايــد ح ــول م ــا يطلع
عليه أطفالهم على اإلنترنت.
ويـعـتـبــر إطـ ــاق مـنـصــة Zain
 Kidsف ـ ــي ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ا س ـت ـك ـم ــاال
التفاقية الـتـعــاون الـتــي وقعتها
كل من مجموعة زين وDOCOMO
 Digitalف ــي ال ـمــؤت ـمــر الـعــالـمــي
ل ـل ـه ــوات ــف ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة خ ــال
 ،2018والتي شهدت إطالق منصة
 Zain Gamesلأللعاب اإللكترونية
في الكويت والسعودية واألردن
وال ـع ــراق ،وسـيـتــم إط ــاق منصة
 Zain Kidsال ـجــديــدة فــي جميع
هذه الدول في المستقبل القريب.

و ع ــن ا لـخـطــة المستقبلية،
ذكر أنه من خالل اإلنفاق على
مـشــاريــع قـطــاع النفط والـغــاز
والطاقة والبنية التحتية فإن
العديد من المشاريع الكبرى
ف ـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت ودول مـجـلــس

التعاون الخليجي في مرحلة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ومـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع اخ ـ ــرى
فــي مــر حـلــة التخطيط وعليه
ف ـق ــد ق ــام ــت إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
التابعة باإلعداد الجيد لتقديم
الخدمات اللوجستية لمشروع

مـ ـصـ ـف ــاة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ال ــدق ــم
بسلطنة عمان.
وأفاد أنه "بالرغم من تأجيل
عـ ـ ـ ــدد قـ ـلـ ـي ــل مـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الجديدة ألسباب مختلفة ،إال
أنها من المؤكد ستنفذ الحقا

الـبـيـئـيــة ،وت ـه ــدف ال ـم ـبــادرتــان
(ساعة األرض ويوم األرض) إلى
تسليط ا ل ـضــوء عـلــى القضايا
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،وح ــث
الماليين في جميع أنحاء العالم
للعيش بطريقة أكثر استدامة.
ومن خالل مشاركة بنك الخليج
فــي إط ــار بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة
االجتماعية الذي يتبناه ،يسرنا
الـعـمــل عـلــى تــوحـيــد المجتمع
ال ـكــوي ـتــي وال ـش ـع ــوب لـحـمــايــة
أرضنا».

أجـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـسـحــب
األس ـبــوعــي عـلــى «ح ـس ــاب الـنـجـمــة»
وحـمـلــة «رات ـب ــك وفــوقــه كـ ــاش» ،وقــد
ت ــم إجـ ــراء الـسـحــب بـحـضــور ممثل
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
اشكناني.
وجـ ـ ـ ــاءت ن ـت ــائ ــج ال ـس ـح ــب عـلــى
النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي
جائزة بقيمة  5آالف دينار كانت من
نصيب شريفة فهد العدساني.
الـ ـسـ ـح ــب األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ل ـح ـم ـلــة
«راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة
 1000دي ـنــار ،وكــانــت مــن نصيب عـبــدالــرضــا حسين
غلوم عوض.
وذك ــر الـبـنــك أن جــوائــز حـســاب الـنـجـمــة أصبحت
مميزة بحجم مبالغ الـجــوائــز الـمـقــدمــة ،إضــافــة إلى
تنوعها ط ــوال السنة ،وتتضمن السحوبات جائزة
أسبوعية بقيمة  5آالف دينار ،وشهرية بقيمة  20ألف
دينار ،وجائزة نصف سنوية وقدرها  500ألف دينار،
إضافة إلــى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب
مصرفي ،والتي حصــل البنك بموجبها على شه ــادة
غينيس لألرق ــام القياسي ــة ،والبالغـ ــة  1.5مليون دينار.
وع ــن آلـيــة فـتــح حـســاب الـنـجـمــة وال ـتــأهــل لــدخــول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك أنه
يمكن فتح حـســاب النجمة فقط بــإيــداع  100ديـنــار،
ويـجــب أن يـكــون فــي الـحـســاب مبلغ ال يـقــل عــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب.
وبــالـنـسـبــة ل ـفــرص ال ـف ــوز ،فــإنــه كـلـمــا زاد المبلغ
المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل ،حيث
إن كــل  25دي ـنــارا تــوفــر فــرصــة واح ــدة لـلـفــوز ،فضال
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ينطلق بمشرف اليوم
ت ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة مــن
مـســاء ال ـيــوم فـعــالـيــات معرض
الــذهــب والـمـجــوهــرات العالمي
الـ ـ ـ  ،17ال ـ ــذي تـقـيـمــه وتـنـظـمــه
شركة معرض الكويت الدولي،
وهي المنظمة الرسمية األولى
للمعارض بدولة الكويت ،خالل
الـفـتــرة مــن  22إلــى  27الـجــاري
في الصالتين ( 5و )6على أرض
الـمـعــارض بـمـشــرف ،بمشاركة
ح ـشــد يـمـثــل نـخـبــة م ـم ـيــزة من
شــركــات الــذهــب والـمـجــوهــرات
المحلية واإلقليمية والعالمية
المتخصصة ،وممثلي ووكالء
الماركات العالمية والعالمات
التجارية الشهيرة.
ووجـهــت الـشــركــة الــدعــوات
ل ـح ـض ــور االفـ ـتـ ـت ــاح إل ـ ــى ع ــدد
م ــن ك ـب ــار الـشـخـصـيــات ضمت
رج ــال الـمــال واألع ـمــال ،ورجــال
السلك الــدبـلــومــاســي واإلع ــام،
والـمــؤسـســات الــراع ـيــة ،ودأب ــت
سـ ـن ــوي ــا مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـقــد
ونصف العقد على تنظيم هذا
ال ـم ـعــرض الـمـتـخـصــص بشكل
دوري.
ووص ـ ـفـ ــت ب ــاسـ ـم ــة ال ــده ـي ــم
ال ـمــديــرة الـتـنـفـيــذيــة للتسويق
وال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــة
الـ ـمـ ـع ــرض بـ ــأنـ ــه أك ـ ـبـ ــر تـجـمــع
متخصص على اإل ط ــاق لبيع
وتـ ـس ــوي ــق وتـ ـ ــرويـ ـ ــج ص ـنــاعــة
ال ــذه ــب والـ ـمـ ـج ــوه ــرات ،لـيــس
ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ـح ـســب ب ــل عـلــى
المستويين اإلقليمي والدولي.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ا لـ ـ ـ ــى أن ن ـس ـبــة
ال ـح ـجــز ب ـل ـغــت  100ف ــي الـمـئــة
مــن مساحة الصالتين ( 5و،)6
البالغة  11.300متر مــربــع من
قبل شــر كــات محلية وإقليمية
ودولية.
وث ـ ـم ـ ـنـ ــت ال ـ ــدهـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـ ــدور
اإلي ـ ـج ـ ــاب ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة
لـلـجـمــارك مــن خ ــال مـبــادرتـهــا
الـسـنــويــة بـتـحــويــل الصالتين
 5و 6ال ـ ــى م ـس ـت ــودع جـمــركــي

باسمة الدهيم

تـحــت إشــرافـهــا بــالـكــامــل طــوال
ف ـتــرة إق ــام ــة ال ـم ـعــرض ،إضــافــة
إلى التنسيق الكامل في مجال
تحصيل ا لـضــر يـبــة الجمركية
للدولة مع أحد البنوك الكويتية.
كما أشادت بالدور الحيوي
الرقابي إلدارة المعادن الثمينة
فــي وزارة التجارة والصناعة،
معربة عــن شكرها وامتنانها
وتـ ـق ــدي ــره ــا ل ـج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات
والشركات المحلية والخارجية
المشاركة بهذا المعرض.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ــذا
المعرض يتيح الفرصة للجميع
مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة،
لالستفادة مما يوفره من أجواء
ت ـســوق مـمـيــزة تـجـتــذب ال ــزوار
إلــى أجنحة عــارضـيــن ممثلين
ل ــوك ــاء ال ــذه ــب وال ـم ـجــوهــرات
والحلي من الماركات العالمية
ال ـش ـه ـي ــرة مـ ــن دول اش ـت ـه ــرت
بتاريخها وإبداعاتها في عالم
الذهب والمجوهرات ،حيث نجح
هذا المعرض بهذا الموسم في
اسـتـقـطــاب  192جـهــة عــارضــة،
منها شــركــات محلية ودولـيــة،
وم ــن ال ـت ـجــار ورج ـ ــال األع ـم ــال
والـمـخـتـصـيــن الـعــالـمـيـيــن من
صــا غــة و مـهـنـيـيــن ومصممين
كـ ـب ــار م ـم ــن ك ــان ــوا دومـ ـ ــا عـلــى
قائمة االنتظار.

عن المزايا اإلضافية التي يوفرها
الـحـســاب ،إذ يحصل العميل على
بـ ـط ــاق ــة سـ ـح ــب آلـ ـ ـ ــي ،وي ـس ـت ـط ـيــع
الحصول على بطاقة ائتمان بضمان
الـ ـحـ ـس ــاب وعـ ـل ــى ك ــاف ــة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية من البنك التجاري.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـل ــة «راتـ ـب ــك
وفــوقــه كــاش» الموجهة للموظفين
الكويتيين والوافدين في القطاعين
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وكـ ــذلـ ــك
المتقاعدين ،والمستمرة حتى 31
ديسمبر .2019
وعـ ــن آلـ ـي ــة االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ه ــذه
الحملة واالس ـت ـفــادة مــن الـمــزايــا الـتــي تــوفــرهــاّ ،بين
البنك أن باستطاعة أي مــوظــف كويتي راتـبــه يزيد
ً
ع ـلــى  500ديـ ـن ــار ،سـ ــواء ت ــم تـعـيـيـنــه حــدي ـثــا أو في
الخدمة الفعلية مــن سنين تحويل راتـبــه إلــى البنك
واالسـتـفــادة مــن مــزايــا هــذه الحملة والـحـصــول على
هــديــة نقدية فــوريــة مضمونة بقيمة  250ديـنــارا أو
قرض بدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف الراتب بحد
ً
أقصى  10آالف دينار ،إضافة إلى الدخول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة مقدارها  1000دينار.
أما بالنسبة إلى العمالء الوافدين والذين يندرجون
تحت حساب الخدمات المصرفية الشخصية Premier
 Bankingوالمخصص للرواتب من  1700دينار وما
فوق فسوف يتمكنون من الحصول على هدية نقدية
فورية ،إضافة إلى المتقاعدين الذين يحصلون على
معاش تقاعدي قدره  1000دينار وما فوق ،فبمجرد
ت ـحــويــل مـعــاشـهــم ال ـت ـقــاعــدي ع ـلــى ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
سـيـحـصـلــون عـلــى هــديــة فــوريــة بـقـيـمــة  150دي ـنــارا
ً
والدخول تلقائيا في السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار.

وس ـتــؤدي بالتبعية الــى نمو
أعمال الشركة ،كما أن مشاريع
توسيع حقول الغاز وتطويرها
فــي دول ــة قطر ستتيح فرصة
جدية لتوسيع اعمال الشركة
مـ ــن خ ـ ــال ش ــرك ـت ـن ــا ال ـتــاب ـعــة
هناك".
وتوقع بودي أن تكون هناك
م ـنــاف ـســة م ـت ـنــوعــة ف ــي بعض
األعـ ـم ــال الـمـتـعـلـقــة بتشغيل
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدات ،م ـ ـمـ ــا قــد
ي ــؤدي إلــى تخفيض هوامش
ال ــدخ ــل ،إال أن الـشــركــة عملت
للتخفيف مــن هــذه المخاطر،
ح ـيــث تــركــز ع ـلــى االس ـت ـخــدام
األفضل للمعدات وزيادة حجم
األعـمــال فــي مـجــاالت مختلفة
وذلك من اجل المحافظة على
زخم النمو ،كما ان "المتكاملة"
تخطط ايضا إلنفاق رأسمالي
اضافي يقدر بنحو  8ماليين
دينار خالل .2019

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أعلن بنك برقان أسماء
الـفــائــزيــن فــي السحوبات
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
يــومــي ،وقــد فــاز كــل واحــد
م ـن ـه ــم بـ ـج ــائ ــزة قـيـمـتـهــا
 5,000د.ك ،و كـ ــان ا لـحــظ
ف ــي ه ــذه ال ـس ـحــوبــات من
نصيب:
 .1بـ ـ ـ ــدر ج ـ ــاب ـ ــر ه ـ ـنـ ــداس
السعيدي
 .2نزيه نوري عبدالوهاب
الخضيري
 .3غسان شكري أبوعصبه
 .4ري ـ ـ ــم ط ـ ـ ــال ابـ ــراه ـ ـيـ ــم
معرفي
 .5س ــاره محمد عبدالله/
عالية محمد عبدالله
وإض ــاف ــة إلـ ــى الـسـحــب
اليومي ،يوفر بنك برقان
سحبا ربع سنوي لحساب
«يـ ــومـ ــي» ل ـل ـف ــوز ب ـجــائــزة
ن ـق ــدي ــة ب ـق ـي ـمــة 125,000
دينار كويتي.

ثقافات

ljarida.com

يتحدث الشاعر
السعودي حسن الربيح
عن تجربته والقضايا
المتعلقة بالكتابة
لألطفال.

tawa
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إيمينيم

ريتا ويلسون وهانكس

ً
إيمينيم 11 :عاما
ً
ولست خائفا
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مسك
وعنبر

يتحدث الفنان اللبناني
نيكوال مزهر عن
مشاريعه الفنية خالل
حواره مع «الجريدة».

مسك
وعنبر
زخر حفل تأبين ناصر
الظفيري بالوفاء ،حيث
استحضر جمع كبير
من الكتاب ذكرياتهم مع
الراحل.

وج ـهــت ري ـتــا وي ـل ـســون ،زوج ــة الـمـمـثــل تــوم
هانكس ،رسالة حب وتقدير له في يوم تقدير
ا لــزوج العالمي ،ا لــذي يــوا فــق  20أ بــر يــل مــن كل
عام.
ونشرت ويلسون صورة تجمعها مع زوجها
َّ
وعبرت عن
هانكس ،عبر حسابها الشخصي،
تقديرها لزوجها.
وودع هانكس ،أخيرا ،مشاركته في سلسلة
أفالم االنيميشن والرسوم المتحركة ،toy story
حيث قدم  3أجزاء ،ونال شهرة كبيرة وواسعة
حول العالم ،وأصبحت شخصياته ملهمة لدى
األطفال الصغار.

نـشــرت الفنانة التركية مــريــم أوزرلـ ــي ،الشهيرة
بــ"الـسـلـطــانــة ه ــوي ــام" ،مقطع فـيــديــو عـبــر حسابها
بـ"إنستغرام" ،وظهرت فيه وســط عائلتها يلونون
البيض ،احتفاال بعيد الربيع (شم النسيم).
ُيــذكــر أن أوزرلـ ــي زارت مـصــر أخ ـي ــرا ،بـطـلــب من
أسرة فيلم "لص بغداد" ،للفنان محمد إمام ،للظهور
كضيفة شرف ضمن أحداث العمل ،لكنها اعتذرت،
ب ـعــد ج ــول ــة م ــن ال ـم ـف ــاوض ــات ،وح ـت ــى اآلن ل ــم يتم
ال ـك ـشــف ع ــن س ـبــب اع ـت ــذاره ــا،
الس ـي ـم ــا أن ف ــري ــق الـعـمــل
أعلن مشاركتها ،قبل أن
يتم التراجع.

24

يطل الفنان خالد البريكي
على الجمهور خالل
شهر رمضان في مسلسل
«حضن الشوك».

مريم أوزرلي

ريتا ويلسون توجه رسالة مريم أوزرلي تحتفي
بعيد الربيع مع أسرتها
تقدير لتوم هانكس

احتفل نجم الراب األميركي إيمينيم بمرور  11عاما
على تعافيه من إدمان الكحوليات.
ونشر إيمينيم صورة له ،عبر حسابه الرسمي على
ً
ً
رمزا لتعافيه،
"انستغرام" ،ظهر
خاللها حامال بيده عملة ً
ً
وعـلــق عليها قــائــا 11" :عــامــا ولـســت خــائــفــا" .والقــت
الصورة إعجاب وتهنئة اآلالف من متابعيه.
ويحرص إيمينيم على التواصل مع جمهوره بنشر
صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية
عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
وطرح إيمينيم آخر ألبوماته الغنائية ""Kamikaze
في أغسطس من العام الماضي ،وقد حقق به نجاحا
كبيرا.
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سلمان خان

سلمان خان ينشر إعالن فيلم «»Bharat
روج نجم السينما الهندية ،سلمان خان ،أحدث أعماله السينمائية
هــذا العام ،وهــو فيلم الــدرامــا " ،"Bharatونشر مقطعا من اإلعــان
ً
الدعائي له عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" ،وعلق عليه قائال:
"في عيد الفطر" ،وهي النسخة الهندية للفيلم الكوري "Ode to My
 "Fatherعام .2014
وتدور أحداث الفيلم في وقت الحرب الكورية ،حول صبي يقسم
على االعتناء بعائلته قرابة الـ 60عاما.
ويشارك سلمان خان النسخة الهندية كاترينا كيف ،وديشا بتاني،
وتابو ،وفارون داوان ،والفيلم تم تصويره بالكامل في الهند ،ومن
ً
المقرر عرضه تجاريا أول أيام عيد الفطر المقبل.
يذكر أن خان يواصل تصوير عدد من المشاريع السينمائية خالل
الفترة المقبلة ،منها الجزء الثالث لفيلم األكشن " ،"Dabanggوالذي
من المقرر عرضه نهاية العام الحالي ،إلى جانب عدد من األفالم ،التي
سيتم طرحها بحلول  ،2020منها فيلم " ،"Inshallahوفيلم "."Kick2

جينيفر أنيستون وآدم ساندلر يلتقيان
ً
مجددا في «»Murder Mystery
بعد تجربتهما الناجحة في فيلم «»Just Go With It
ً
يجتمع النجمان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون مجددا في فيلم الجريمة والغموض « ،»Murder Mysteryعقب
تجربتها الناجحة في فيلم « .»Just Go With Itوينتظر عشاق أنيستون وساندلر عرض الفيلم في يونيو المقبل
بدور العرض العالمية.

بيونسي

بيونسي تقاضت  60مليون دوالر
عن «»Homecoming
أعلنت شركة " ،"Netlfixطرح الفيلم الوثائقي للنجمة بيونسي
بعنوان " ،"Homecomingعبر تغريدة نشرتها على حسابها
بـ"تويتر" الشهر الجاري.
وكشفت بيونسي عن اإلعالن الدعائي للفيلم الوثائقي ،الذي
يتضمن حفالتها الغنائية ،وبالتحديد احتفاالت "Coachella
 ،"Musicعام  ،2018وتساء ل البعض حول الصفقة التي نجحت
" "Netflixفي إبرامها مع إحــدى أهــم نجمات الغناء في العالم،
وســط تأكيدات تقارير إعالمية ،بــأن بيونسي تلقت  60مليون
دوالر لـثالثة مشاريع سينمائية ،كما حصلت الشركة المنتجة
على الصور والفيديوهات األرشيفية الخاصة بحفالتها الغنائية.
وظهر بأحداث الفيلم عدد من النجوم بشخصياتهم الحقيقية،
من بينهم زوج بيونسي ،جي زي.
ُيذكر أن بيونسي تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية
هذا العام ،وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير
" "The Lion Kingوالذي تقوم خالله باألداء الصوتي لشخصية
"ناال" .والفيلم ُيعد أحد كالسيكيات ديزني الكارتونية ،ويشارك
في بطولته نخبة من نجوم هوليوود.

في مشهد من فيلم « »Just Go With It

ي ـن ـت ـظــر ع ـش ــاق ا ل ـن ـج ـم ـيــن آدم
س ــان ــدل ــر وج ـي ـن ـي ـف ــر أن ـي ـس ـت ــون
عرض فيلم الجريمة والغموض
 ،Murder Mysteryا ل ـ ــذي ُي ـعــد
التعاون الثاني بينهما ،بعد أول
تـعــاون لهما عــام  2011فــي فيلم
.Just Go With It
ومــن الـمـقــرر عــرض الـفـيـلــم في
 12ي ــو ن ـي ــو  ،2019و هـ ــو إ خـ ــراج
كايل نيواشيك وآن فليتشر.
وكانت تقارير إعالمية عالمية
كشفت في وقت سابق ،أن الثنائي
ساندلر وأنيستون كانا يبحثان
ً
عن فرصة للعمل معا منذ ،2011
بعد أن حقق فيلم Just Go With
 Itنـ ـج ــاح ــا سـ ــاح ـ ـقـ ــا ،وإي ـ ـ ـ ـ ــرادات
وص ـل ــت إلـ ــى  103مــاي ـيــن دوالر
في شباك التذاكر المحلي ،و215
مليونا على مستوى العالم ،حتى
وجدا ضالتهما في فيلم Murder
 ،Mysteryالذي تدور أحداثه حول
ش ــرط ــي م ــن نـ ـي ــوي ــورك وزوجـ ـت ــه
ي ـســافــران ف ــي رح ـلــة إل ــى أوروب ـ ــا،
إلعـ ـ ــادة حـيــاتـهـمــا ال ــزوج ـي ــة مــرة
أخرى ،لكن يتم توجيه تهمة لهما
ً
تقلب حياتهما رأ س ــا على عقب،
وهو من إنتاج شبكة "."Netflix

وبدأت أنيستون حياتها الفنية
بالتمثيل في اإلعالنات التجارية،
ومنها إلى المسرحيات المقامة
ع ـلــى م ـس ــرح بـ ـ ـ ــرودواي ،ق ـبــل أن
ت ـب ــدأ ف ــي تـمـثـيــل أدوار صـغـيــرة
بمجموعة من المسلسالت ،منها:
" م ــو ل ــوي" ع ــام  ،1989و" فـيــر يــس
ب ـي ــو ل ــر" عـ ــام  ،1990و"ا لـ ـح ــا ف ــة"
و"الـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـم ـس ـل ـح ــة" ،إل ـ ــى أن
قامت بالدور األشهر في مسلسل
" فــر يـنــدز" مــن  1994حتى ،2004
وا لــذي تسبب فــي شهرة واسعة
لها ،وتم ترشيحها للفوز بجائزة
إيمي عنه مرتين.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــولـ ـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
العالمية إ لــى مرحلة جديدة في
مسيرتها الفنية ،حيث بدأت أول
أ عـمــا لـهــا السينمائية ،مــن خــال
فيلم "إنها المثالية" مع الممثل
إدوارد بورنز عام  ،1996وتوالت
بعدها أعمالها ،منها" :أخبرني
بـ ــو جـ ــودك" عـ ــام  " ،1997صـ ــورة
جميلة" و"القصد مــن مشاعرى"
عـ ــام  ،1998و" نـ ـج ــم ا ل ـ ـ ــروك" مــع
الممثل مــارك والبيرغ ،و" بــروس
الجبار" مع الممثل جيم كاري.
وحصلت أنيستون على العديد

م ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ،مـ ـنـ ـه ــا ج ــائ ــزة
أ فـضــل ممثلة لـلـعــام عــن مجمل
أعمالها مــن مهرجان هوليوود
السينمائي عام .2002
وعـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــاط ـف ــي،
م ــازال ــت أنـيـسـتــون تـعـيــش حــالــة
م ــن ع ــدم االس ـت ـق ــرار ،رغ ــم م ــا تم
ت ـ ــداول ـ ــه عـ ــن ع ــودتـ ـه ــا ل ــزوج ـه ــا
الـســابــق الـنـجــم ب ــراد بـيــت ،الــذي
ش ــوه ــد خـ ــال تــوج ـهــه لـحـضــور
االحـ ـتـ ـف ــال ب ـع ـيــد م ـي ــاد زوج ـت ــه
الـســابـقــة ،وال ــذي أقـيــم فــي فندق
 Sunset Towerفي لوس أنجلس
بالواليات المتحدة األميركية.
جدير بالذكر ،أن الزوجين بدأ
ت ـعــار ف ـه ـمــا عـ ــام  1998و ت ــزو ج ــا
فـ ـ ــي يـ ــو ل ـ ـيـ ــو  ،2000ثـ ـ ــم أ ع ـل ـن ــا
انفصالهما في يناير  ،2005وتم
االنتهاء من طالقهما في أكتوبر
.2005

جينيفر أنيستون

شاكيرا تحتفل بـ  500مليون
مشاهدة لفيديو كليب «»Loca
احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بوصول عدد مشاهدات فيديو
كليب " "Locaإلى  500مليون ،بعد مرور  9سنوات على طرحه في
 13أكتوبر لعام .2010
أ غ ـ ـن ـ ـيـ ــة "  "Locaل ـل ـن ـج ـمــة
الكولومبية اللبنانية األصل
ش ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــرا ،هـ ـ ــي مـ ـ ــن األلـ ـ ـب ـ ــوم
التاسع لها ،الذي يحمل عنوان
"شــروق الشمس" ،الــذي صدر
ف ــي  .2010وط ــرح ــت األغـنـيــة
ً
تمهيدا لأللبوم في عام ،2010
والقت نجاحا كبيرا في العديد
من بلدان العالم.
" "Locaمــن تأليف شاكيرا،
وبيرز ،وإدوارد بيللو ،وديالن
مـيـلــس ،وت ــم إصـ ــدار النسخة
اإلس ـب ــان ـي ــة م ـن ـهــا ف ــي ال ــراب ــع
مــن أكـتــوبــر  ،2010واخ ـتــارت
ش ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،دي ـ ـ ـ ـ ـ ــزي راس ـ ـك ـ ــل
ليشاركها الغناء في النسخة
اإلنـكـلـيــزيــة م ــن األغ ـن ـيــة ،كما
وق ــع اخـتـيــارهــا عـلــى "الـكــاتــا"
لـلـنـسـخــة اإلس ـب ــان ـي ــة ،وال ــذي
شــارك ـهــا الح ـق ــا ف ــي الـنـسـخــة
اإلسبانية من أغنية رابيوسا.
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حسن الربيح :أوقظ الطفل الذي بداخلي أثناء الكتابة

نال جائزة الدولة ألدب الطفل في قطر عن مجموعته «اسمه أحمد» عام 2015
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

الـ ـم ــادي ــة م ــن ل ـع ــب وت ـق ـن ـيــات
متطورة.

حين يبدأ الكتابة للصغار يغوص الشاعر السعودي حسن
الربيح ،في عالم من الخيال الجميل ،ويوقظ الطفل الذي في
داخله ،ويعيش أسئلته وأحالمه وخياالته ،ومنها يصطاد
فكرة تخرج في شكل نص بديع برؤية مالمحها عربية.
"الجريدة" التقت الربيح حائز جائزة الدولة ألدب الطفل
في دولة قطر عام  ،2015وناقشته في تجربته والقضايا
المتعلقة بالكتابة لألطفال ...وإلى نص الحوار:

أكتب للطفل في
مساحة شبه
مهجورة ويجب أن
نتيح له التفكير ال
َّ
التلقين

الطفل يأسره
اإليقاع وال يمكن
تعليم العروض
للصغار في مرحلة
مبكرة

● ما منطلقاتك العامة في
الكتابة ،ولماذا ركزت إبداعك
في الشعر الموجه للطفل؟
ً
 الفكرة ّأول؛ فحين يلتمعالكلمات بالهطول،
برقها تبدأ
ٌ
َّ
َّ
تتشكل ٌحديقة صغيرة ،أو
ثم ٌ
طرية أسميها فيما بعدُ
عشبة َّ
القصيدة.
َّأم ـ ـ ــا عـ ــن ت ـخ ـص ـي ــص ج ــزء
من أشـعــاري للطفل ،فقد كان
الـ ـت ــركـ ـي ــز فـ ــي مـ ـس ــاح ــةٍ شـبــه
مـهـجــورة فــي الكتابة للطفل،
ف ـغ ــال ـ ًـب ــا مـ ــا نـ ـق ــرأ ت ـس ـط ـيـ ًـحــا
دخلت
مما يكتب للطفل ،لــذا
ّ
مغامرة أن أتعامل معه وكأنه
ي ـشــاركــك ال ـق ـص ـيــدة بــالـتــأمــل
واالستنتاج ،فرافقت أسئلته
َّ
السهلة الممتنعة ،وما دام لديه
ِّ
أسـئـلــة فـهــو يـفــكــر ويستنتج
ِّ
ويحلل في حدود معرفته ،لذا
ينبغي في التعامل مع الطفل
أن نـتــرك لــه مـســاحــة للتفكير
َّ
ً
بدل من التلقين المحض.
ً
تقصيرا
● هل ترى أن هناك
مـ ــن ج ــان ــب الـ ـشـ ـع ــراء ال ـع ــرب
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ق ـص ــائ ــد ت ـنــاســب
الصغار؟
 الشعراء العرب في العصرال ـح ــدي ــث قـ ـ ّـدمـ ــوا ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـق ـص ــائ ــد ،ل ـك ــن ي ـب ـقــى األم ــر
فثمة ُّ
مستمر اَّ ،
ًّ
تغيرات تؤثر
ع ـلــى ال ـط ـفــل ،ف ـ ـ (ط ـف ــل) أحـمــد
ش ــوق ــي ي ـخ ـت ـلــف عـ ــن (ط ـف ــل)
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى ،وه ـ ــو
بالتأكيد يختلف عن (طفلنا)
عصر
في الوقت الراهن ،فلكل
ٍ
ظروفه وانشغاالته وأشياؤه

● إل ـ ــى أي م ـ ــدى اس ـت ـفــدت
مـ ــن دراسـ ـ ـت ـ ــك ل ـل ـش ــري ـع ــة فــي
جـ ــام ـ ـعـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـحـ ـم ــد بــن
سعود اإلسالمية بالسعودية
ف ــي ت ــوظ ـي ــف م ــا درسـ ـت ــه فــي
م ـج ـم ــوع ـت ــك الـ ـشـ ـع ــري ــة ذات
الطابع الديني "اسمه أحمد"؟
 لم تكن دراستي الجامعيةمؤثرة إلــى ذلــك الـحـ ِّـد ،إذ ثمة
مؤثرات أظنها أعمق ،فنشأتي
فـ ــي ب ـي ـئ ــة ذات ط ــاب ــع دي ـنــي
لـهــا األث ــر األك ـبــر ،إضــافــة إلــى
امتزاجي باألهازيج واألناشيد
م ـن ــذ ال ـص ـغ ــر ف ــي م ـنــاس ـبــات
دينية واجتماعية.
● نلت جــائــزة الــدولــة ألدب
الـ ـطـ ـف ــل بـ ـقـ ـط ــر فـ ـ ــي دورتـ ـ ـه ـ ــا
السادسة عن هذه المجموعة..
ح ــدث ـن ــا ع ــن أج ـ ـ ــواء تــرشـحــك
للجائزة وكيف تكون الجوائز
ً
حافزا لمواصلة اإلبداع؟
 ال شك في أن جائزة َّالدولة
َّ
مهمة جـ ًّـدا ،وهــي محل أنظار
َّ
ال ـم ـبــدع ـيــن الـ ـع ــرب ف ــي شــتــى
مجاالت أدب الطفل ،والوصول
إل ـي ـهــا ي ـع ـنــي ل ــي ال ـك ـث ـيــر في
تـجــربــة ال ـك ـتــابــة ،إض ــاف ــة إلــى
ً
القيمة المادية التي ُّ
تعد حافزا
م ـهـ ًّـمــا ف ــي الـتـشـجـيــع وإذكـ ــاء
شعلة المنافسة من أجل إثراء
مكتبة الطفل.
ُ
ً
كثيرا في االشتغال
اجتهدت
وكانت
على العمل قبل إرسالهَّ ،
نـسـبــة ال ـتــوقــع عــال ـيــة ،ألن ـنــي
ً
منهجا في
حــاولـ ُـت أن أرس ــم
ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ب ــأن أبـتـعــد

غالف كتاب «أصدقاء مريم»

ِّ
عن الجانب التاريخي ،وأركز
ع ـلــى ق ـيــم اإلسـ ـ ــام الـفــاضـلــة،
وتوصيلها للطفل عن طريق
السيرة النبوية.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

● ت ـق ـي ــم دورات تــدر ي ـب ـيــة
ف ــي ع ـلــم الـ ـع ــروض واألوزان
ال ـش ـع ــري ــة ..ه ــل تـقـتـصــر هــذه
ال ــدورات على تعليم الصغار
فـقــط ،وكـيــف تـجــد ردود فعل
المتعلمين ومدى تجاوبهم؟
 ك ـنـ ُـت أق ـيــم ه ــذه الـ ــدوراتبـشـكــل شـخ ـصــي ف ــي ال ـغــالــب
لفئة من الشباب في المرحلة
ال ـثــانــويــة وال ـجــام ـع ـيــة ،وك ــان
اإلقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال حـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـح ـ ِّـم ـ ًـس ــا
إلقــامـتـهــا أك ـثــر م ــن م ــرة لفئة
أخرى ،خاصة أن الدورات غير
خــاضـعــة لــرســوم أو اش ـتــراك،
ً
ملموساَ ،ألنني
وكان التجاوب
َّ
الجدية في
رأيــت من الشباب
ُّ
ت ـع ــل ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ،ه ـ ــذا الـ ــذي
تـ ـتـ ـش ــاب ــك قـ ـ ــواعـ ـ ــده وت ـت ـع ـقــد
تنظيراته ،هذه الدورات أفادت
تـجــربـتــي ك ـث ـيـ ًـرا ف ــي االط ــاع
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل مـ ـ ـف ـ ـ َّـص ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ع ـل ــم
ال ـعــروض وال ـقــوافــي ،وإمـكــان
الـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــدان اإلي ـ ـقـ ــاع
الواسع في َّالكتابة للطفل.
أتصور أنــه ال يمكن تعليم
العروض للصغار في مرحلة
م ـب ـك ــرة ،ل ـكــن م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
نـجــرب معهم النغم واإليـقــاع
الصوتي من سن العاشرة.
● ف ـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت
وارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط األطـ ـ ـف ـ ــال بـ ــه كـيــف
ت ــرى تــأثـيــر األغ ــان ــي الغربية
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـص ـغ ــار عـلــى
أطفالنا العرب؟
 -األجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة

غالف مجموعة «اسمه أحمد»

الشاعر حسن الربيح
بــاإلنـتــرنــت لها جــاذبـيــة أكبر
بالنسبة لطفل اليوم ،والسبب
أن هــذه األجـهــزة تتفاعل معه
بــان ـس ـيــاب ـيــة فـ ــي ال ـت ـن ـق ــل مــن
مقطع إلى آخر ،وتطيعه طاعة
عمياء ،فهو يختار وال يختار،
وهـ ـ ـ ــذا أم ـ ـ ــر بـ ــالـ ــغ الـ ـخـ ـط ــورة
حينما نترك األجهزة لألطفال
بال تقنين ،وال توجيه.
قــد يختلف األم ــر مــن بيئة
إل ـ ـ ــى بـ ـيـ ـئ ــة وم ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ــرة إل ــى
أسرة ،لكن تأثير األغنية كبير
جـ ًّـدا لما تحويه من إيقاعات
ج ــاذب ــة ون ـغ ــم راقـ ـ ــص ،س ــواء
األغ ـن ـيــة الـغــربـيــة أو الـعــربـيــة
َّ
بـ ـش ــت ــى ل ـه ـج ــات ـه ــا ،فــال ـط ـفــل
َّ ً
َّ
يأسره اإليقاع َّأول ثم الجملة
َّ
الصغيرة المنغمة.
● ب ـ ـمـ ــاذا ت ـط ــا ل ــب وزارات
الـت ـعـل ـيــم ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــو ي ـ ــر م ـ ـ ـنـ ـ ــا هـ ـ ــج األدب
الموجهة للمراحل التعليمية
األولية؟
 ال شـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي أن ه ـ ـنـ ــاكً
ًّ
مستمر ا مــن وزارات
اشتغال
التعليم ،لكن هذا ال يكفي إذا
ل ــم ي ـكــن م ـعــه ت ـضــافــر جـهــات
ً
أخ ـ ـ ـ ــرى ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ،ف ـم ـث ــا
ال ي ـن ـف ــع أن ت ـ ـقـ ـ ِّـدم ال ـم ـنــاهــج
ً
(متعوبا عليها)
التربوية مادة
لـ ـلـ ـطـ ـف ــل ،وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ــه
يتجاهل التلفزيون أو اإلعالم

ً
عموما أدب الطفل ،وربما يقدم
مادة هزيلة.
ً
● تكتب أيضا للكبار لكن ما
الذي تحرص عليه حين تشرع
في الكتابة للمراحل العمرية
الصغيرة؟
ِّ
 أحـ ـ ــاول أن ي ـك ــون الــط ـفــلً
ال ـ ـ ــذي فـ ــي داخ ـ ـلـ ــي م ـت ـي ـقــظــا؛
أن أع ـي ــش أس ـئ ـل ـتــه وأح ــام ــه
وخياالته ومنها اصطاد فكرة،
ثم أشرع في إيقاعات قصيرة
وقواف متعددة ،بطريقة حوار
ٍ
أو قـصــة أو أسـئـلــة متالحقة،
ِّ
من األمور
وإثارة مخيلة الطفل ً
التي أحرص عليها أيضا.
● م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا فـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـع ـ ـب ـ ـتـ ــك
اإلبــداع ـيــة ورب ـمــا يـخــرج إلــى
ً
قريبا؟
النور
 فـ ـ ــي األدراج أ كـ ـ ـث ـ ــر مــنم ـج ـم ــوع ــة شـ ـع ــري ــة مــوج ـهــة
للطفل منها" :فراشات اللون"،
"األشـ ـ ـي ـ ــاء تـ ـق ــول ح ـك ـم ـت ـهــا"،
َّ
"ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــورة تـ ـتـ ـك ــل ــم"" ،أن ـ ــا
مـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ــوب" ،و"الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر م ــع
الحاسوب" ،وغيرها ،إضافة
إلـ ــى اش ـت ـغــالــي ع ـلــى قـصــص
ون ـصــوص مـســرحـ َّـيــة ،لكنها
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى وق ـ ـ ــت وت ـ ـفـ ـ ّـرغ
إلكمالها.

على قبوركم ...رواية واحدة بنهايتين
ليس من الصواب تحديد سبب نجاح األعمال األدبية بناء على
عامل واحد ،بل هناك عدة عوامل ُ
ترفد خصوصية المنجز،
وتميزه من اللغة إلى الصياغة والموضوع ،ومن َّثم تنظيم المادة،
َّ
ولعل َ
األخير هو العنصر األساسي في ظهور المضمون بصورة
ُ
جديدة ،والحال هذه َّ
فإن سبك خيوط المواد في إطار العمل
َّ
اإلبداعي ُ
يحتم وجود رؤية وبرنامج واضحين ،وإال فإن كل ما
ُي َّقد ُم عبارة عن فوضى وتراكمات ال تجمعها السياقات وال
كه يالن محمد

كلما تصاعدت
وتيرة األحداث
غابت الشخصيات
التي تتواتر
أسماؤها في
الصفحات ً
األولى تاركة
المجال بأوسعه
لشخصية البطل
وأختين

يـبـ ُ
ـرع الـكــاتـ ُـب بــوريــس فيان
في استثمار قصة غائبة لبناء
أخرى جديدة أو ما يوازيها .إذ
ً
ً
ُ
يتابع ُ
المتلقي سردا أفقيا على
لـســان ال ــراوي "أن ــدرس ــون" وما
ُ
َ
يتخلل هذا الخط من اإلشارات
ُ
ال ـتــي ت ـح ـيــل إل ــى م ــا وق ــع قبل
إنـطــاقــة الـحــركــة ال ـســرديــة مع
وص ـ ـ ــول "ل ـ ــي أنـ ـ ــدرسـ ـ ــون" إل ــى
ُ
بوكتن ،ويحل هناك مكان مدير
متجر الكتب هامنسون ا لــذي
ُ
الروايات.
يريد التفرغ ُلتأليف ُ َ َ
المتض ِمن
وما يذكره الراوي
م ــن ال ـب ــداي ــة يـ ـق ـ ُ
ـوم ع ـل ـيــه بـنــاء
َّ
العمل بأكمله بالطبع أن فهم
ذلـ ــك األم ـ ــر ي ـت ـضـ ُـح م ــع مضي
الـســرد ورص ــد يوميات الـقـ ُ
ـادم
ْ
إل ــى ال ـمــدي ـنــة ،وه ــو ل ــم يـحـمــل
مـعــه شيئا س ــوى دوالر واحــد
ومسدس لمن يصفه بالصبي
ً
ال ـم ـن ـس ـحــب ظ ــاه ــري ــا م ــن أط ــر
َّ
األحداث ،غير أن مقتله على يد
آل موران هو المحرك األساسي
لـحـلـقــات ال ـس ــرد وت ـع ـقـ ُـد عليه
وحـ ـ ــدات الـ ــروايـ ــة ،ل ــذا ت ـت ـ ُ
ـوارد
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـارات إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـح ــادث
ُ
المحفز على الفعل االنتقامي.
ُ
ومـ ــا ي ـه ــم ال ـ ـقـ ــارئ ه ــو فـهــم
مــاب ـســات الـ ـظ ــروف ال ـتــي راح
ف ـي ـهــا ال ـص ـب ــي ض ـح ـي ــة .وه ــذا
مـ ـ ــا يـ ـكـ ـشـ ـف ـ ُـه ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـح ـكــي
"لـ ـ ــي أن ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون" عـ ــن أص ــول ــه
الــزن ـج ـيــة وم ــا يـعـنـيــه ذل ــك في
مجتمع ُمتخم بظاهرة التمييز
ُ
العنصري.

حيلة القدر
ً
ب ــدال مــن مكر الـتــاريــخ الــذي
قـ ــال ب ــه ال ـف ـي ـل ـســوف األل ـمــانــي
"ه ـي ـغــل" ت ــرى ف ــي ط ــواي ــا هــذه
ُ
ال ـ ــرواي ـ ــة ح ـي ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــدر ،ح ـيــث
يختفي أث ــر األص ــول الزنجية

ً
تماسك.
الخطوط التي بدونها يكون الخطاب مهلهال غير ُم
ٍ
ومن الواضح َّأن الرواية أكثر من أي جنس أدبي آخر تدعو إلى
معرفة أدواتها والدراية بتقنياتها ،إذ َ
تمكن عدد من المبدعين
ُ
يخدم مشروعهم الروائي ،بحيث
توظيف التقنيات
السردية بما ُ
ُ
َّأن هيكلية النص تعضد مكوناته األخرى ،وهذا العنصر هو ما
ُ
تستمد منه رواية "على قبوركم" للفرنسي بوريس فيان الصادرة
أخيرا من مسيكلياني بترجمة وليد أحمد الفرشيشي فرادتها.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــم وج ـ ـ ـ ـ ــه "لـ ـ ــي
أنـ ــدرسـ ــون" ،وهـ ــذا ُي ـم ـك ـنـ ُـه من
مجتمع البيض.
االندساس إلى
ِ
َّ
ُ
يعتبر توم أن غياب العالمة
إذ
الدالة على بشرة أخيه الصغير
ي ــوف ــر ع ـن ــه غ ـب ــن ال ـم ـم ــارس ــات
َّ
ال ـع ـن ـصــريــة ُي ــذك ــر أن ال ـح ــوار
الذي يدور بين "لي أندرسون"
واب ـن ــة ال ــرج ــل األرس ـتــوقــراطــي
السيد "آسكيث" ،يوحي وجود
ن ــزع ــة ع ـن ـص ــري ــة دف ـي ـن ــة ل ــدى
ُ
يلمح "لي
ه ــؤالء الـبـيــض .كما
أن ــدرس ــون" فــي حــديـثــه مــع "لــو
آسكيث" إلى مقتل أخيه عندما
تسأله األخيرة عن أسرته.
َّ
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن (ل ـ ــي)
ُ
يتوجس من كالم أصدقائه عن
بنيته ا لـجـسـمــا نـيــة ،إذ يتأمل
ُ
جسده أمام المرآة بعدما يقول
َّ
ل ــه دي ـك ـس ـتــر إن ل ــدي ــه كـتـفـيــن
مــائ ـل ـت ـيــن م ـث ــل م ــاك ــم أس ـ ــود،
غير أنه يجاهر أحيانا بإطراء
الزنوج واستغالل األوروبيين
لـمــا أنـتـجــه ال ـس ـ ُ
ـود ،خصوصا
ُ
يبدو
على المستوى الفني ،إذ
(لــي أن ــدرس ــون) فــي نقاشه مع
(لـ ــو) مــداف ـعــا ع ــن ب ـنــي جـلـ َـدتــه
ُ
ب ـق ــوة ،وه ــو أم ــر ي ـ ــورث الــشــك
لدي أخت عشيقته .فكانت جين
آسكيث فريسة سهلة بالنسبة
ل ـ ـ (لـ ــي أن ـ ــدرس ـ ــون) ،إذ يلتحم
بجسدها وهي ثملة على مرأى
صديقتهما المشتركة (جودي)
ـش
فـ ــي م ـش ـه ــد م ــوغ َّ ــل بــال ـف ـحـ َّ
ثم يبلغها بأنه
واإلباحية .ومن
يفضل أخـتـهــا ويــرغـ ُـب بإقامة
التواصل الجسدي مع (لو).
وكـ ـلـ ـم ــا ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت وتـ ـي ــرة
األح ـ ـ ــداث غ ــاب ــت الـشـخـصـيــات
ـي
الـ ـت ــي تـ ـت ــوات ــر أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــا فـ ً
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ــارك ـ ــة
ال ـم ـج ــال ب ــأوس ـع ــه لـشـخـصـيــة
ال ـب ـطــل وأخ ـت ـي ــن ،وم ـمــا يــزخـ ُـم

«يا مريم»

الـســرد أكـثــر هــو مــا يعرفه (لي
َّ
أندرسون) بأن جين حامل به،
وتطالبه بإعالن ُزواجهما.
إل ـ ــى ه ـن ــا يـ ـب ــدأ ش ـ ــوط آخ ــر
من اللعبة بين (لي) واالثنتين
ويـخـبـ ُـر لــو بـمــا تــريــده أختها.
ً
إذ يـ ـسـ ـت ــدرج األخ ـ ـيـ ــرة أي ـض ــا
إ لـ ـ ـ ــى ش ـ ـبـ ــا كـ ــه دون أن ي ــؤ ث ــر
ذلـ ـ ــك ع ـل ــى إي ـ ـقـ ــاع ح ـي ــات ــه وال
ُ
ينفصل عن عصابته المكونة
م ــن ج ـ ـ ــودي ،ودي ـ ـ ــك ،وج ـي ـكــي.
ُ
ويمولهم بالمجالت اإلباحية.
تتوالي األحــداث إلى أن يقتنع
(أندرسون) بالذهاب إلى المكان
ال ـم ـق ـفــر ال ـ ــذي اخ ـتَّــارت ــه جـيــن.
والالفت اعترافه بأنه قد راودته
فكرة التخلي عن مشروعه قبل
القيام بتنفيذه ،لكن ما يدفعه
وراء هذه الخطة الجهنمية هو
مقتل الصبي وأخيه توم ،وحرق
بيت العائلة ومقته لصنف من
الـســود الــذيــن تنكروا لدمائهم
وانضمامهم لمعسكر البيض.

القاتل
أخ ـي ــرا يـتـحــول (أن ــدرس ــون)
من دون جوان إلى القاتل ،ومما
ُيـضــاعــف مــن بـشــاعــة جريمته
ُ
يحتاج إلى
هو إيهام (لو) بأنه
رفقتها فــي الـسـفــر نـحــو مكان
ً
إقامة (جين) ،مشيرا إلى أن في
الطريق يوضح سبب وجودها
بـجــانـبــه .قـبــل الــرحـلــة يشتري
الــرصــاص والـفــأس والمجرفة،
ويطوى المسافة التي تفصله
ُ
تستقر لو إلى
عن بريكسفيل.
جانب قاتلها في سيارة (باش)،
ُ
ويستعيد (أندرسون) لحظات
أمضاها مع (جين) واألوضــاع
التي عاشها في حالة حميمية
ً
سـ ــاردا لشقيقتها التفاصيل،
ً
مـ ـعـ ـب ــرا عـ ــن رغ ـب ـت ــه ال ـش ــدي ــدة

"يا مــريــم" ...الرواية التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة
البوكر العربية  2013للكاتب سنان أنطوان ،وهو شاعر وروائي
ومترجم ولد في بغداد ،له روايتان" :إعجام" و"وحدها شجرة
الرمان" ،وديوان شعر بعنوان "ليل واحد في كل المدن".
الرواية لم تأت بالجديد بالنسبة إلي ،أحداثها وما يزيد عنها
بكثير عايشته وسمعته من أصدقائي العراقيين المسيحيين،
وع ـلــى رأس ـه ــم ال ـم ـخــرج الـمـســرحــي ال ـم ـبــدع د .عــونــي كــرومــي
وأسرته الذين عانوا مثل بقية مسيحيي العراق ،لذا كنت أقرأ
الرواية وكأني أعــرف هذه التفاصيل ،التي سبق أن مرت على
أصــدقــائــي ،وعــاي ـشــت أحــزان ـهــم وتــرك ـهــم لـبـيــوتـهــم وتـشــردهــم
في البلدان المجاورة لهم ،حتى استقروا في المهجر .معاناة
العراقيين ليست وليدة الحاضر فقط ،ولكنها سلسلة آتية من
الماضي لتطوق المستقبل ،والسخرية بهذا المقتطف تكشف
زمن "العراق الجميل" أو زمان الخير ،الذي يبين أنه ال مراحل
كــانــت آمـنــة وسـعـيــدة فــي ال ـع ــراق" :فمنهم مــن يعتبر أن قــدوم
البعثيين في  ،1963والوحشية التي ُقتل بها عبدالكريم قاسم
كانت نهاية الزمن الجميل .ومنهم من يعتبر صعود صدام في
 1979بداية النهاية .وهناك من يمد بساط الزمن السعيد إلى
 ،1991ألن الحصار هو بداية نهاية العراق .وهناك آخرون ينتهي
عندهم الزمن في  .2003والغالبية منهم يحنون إلى زمن الملكية
وينشرون صور العائلة المالكة ،معتبرين االنقالب العسكري
والوحشية التي قتلت بها العائلة المالكة بداية الشر والسقوط
إلــى الـهــاويــة .وأت ـســاء ل فــي ســري كلما ق ــرأت تحسراتهم على
زمن الملكية :ألم يذبح اآلشوريون بذاك العهد الملكي السعيد؟
ألم يتم تهجير اليهود العراقيين وطردهم من بيوتهم وبلدهم
الذي عاشوا فيه بين ليلة وضحاها؟ ألم يكن الفقر مستشريا؟
والعهود التي تلته ألم تكن مليئة بالمذابح والمقابر الجماعية
لألكراد والشيعة؟
تختلط البدايات والنهايات .كل يبكي على عراقه السعيد"
الرواية السياسية االجتماعية تكشف أوضاع المسيحيين من
بعد الغزو الصدامي للكويت وبداية حرب الخليج وما تالها من
كوارث الحروب الطائفية والنعرات العنصرية وتصاعد الحاالت
اإلرهابية التوحشية ضدهم ،فمن خالل يوسف ،الباقي الوحيد
من أسرته التي هاجر بعضها إلى أوروبا ،وبعضها اآلخر إلى
كندا ،وبقيت معه قريبة له طالبة جامعية أسكنها مع زوجها
الطابق الثاني من المنزل لتؤنس وحدته ،وهو يستعرض صور
العائلة المحبوسة في البراويز التي كانت سعيدة بحضن األب
واألعمام واألوالد والبنات ،الذين تشتتوا وتفرقوا بفعل اإلرهاب
والعنصرية البغيضة التي صعدها اإلرهابيون ونماها أهل
العمائم وأشعلوا فتن الكراهية والضغينة ضدهم.
عـنــدمــا تـقــرأ ال ــرواي ــة الـعــراقـيــة تشعر بـمــدى تـشــابــه الحياة
وال ـعــادات واللهجة مــا بين الكويت وال ـعــراق ،ويـشــاء الـقــدر أن
يوحد ما بين كوارث وأوجاع مخلفات الحرب ما بين البلدين،
فكأننا تقاسمنا المصيبة معا ،وإن كــان نصيب العراق منها
أكبر بكثير منا.
ال ــرواي ــة مـكـتــوبــة حــوارات ـهــا باللهجة الـعــراقـيــة أح ـيــانــا ،أو
باللهجة السريانية ،وال أدري كيف وصلت إلى الشعوب العربية،
وحتى بعض الدول الخليجية عدا الكويت ،التي تفهم اللهجة
الـعــراقـيــة تـمــام الـفـهــم ،وقـبــل ال ـحــرب كــانــت مــن أكـثــر اللهجات
المحببة إلى الكويتيين ،ال أدري كيف وصلت الحوارات وهي
مهمة جدا إلى بقية الشعوب العربية ،خاصة مصر والمغرب
يكلك آني عايش
العربي .وهذا مقتطف من شكل الحوارات" :يابه َ
يكول هيجي؟ /هــاي مهاَ ،كرايبي اللي َكاعدة
بالماضي /منو َ
الفوك هي وزوجها /إي مو جذب هالحجي .تره
عندي بالطابق
َ
يكوللي :جدو إنت
إحنا أنتيكات .هذا اللوتي أوس هذاك اليوم َ
شكد قديم .تصور!".
َ
ولعل هذه الجملة تبين وضع العراق الحالي بسخرية رهيبة:
إشكال أبو فرات على موضوع الطائفية؟
" -تدري َ
شكال؟
 الَ ، أي طرطرا تطرطري ،تقدمي تأخري ،تشيعي تسنني ،تهوديتنصري ،تكردي تعربي.
صدكك
الطائفية
معناه
ـذا
ـ
ه
هل
ـان؟
ـ
م
ز
 إي هــاي َكالها منَ
موجودة من زمان؟
 ال يابه ،دائما جان أكو سنة وشيعة ومسيح وإسالم ،بسما جانت َكتل وسحل وميليشيات ومفخخات".
ال ــرواي ــة مليئة بــالـشـجــن وال ـح ــزن ،ال ــذي ط ــال المسيحيين
والعراق برمته وبكل أطيافه ،حزن فتك بشعب لم يفق من العنف
الدموي من زمن الحسين إلى زمن صدام حسين وما تاله بعد
ذل ــك مــن نـكــائــب وخ ــرائ ــب" :تـعـبــت ألن كــل ش ــيء وك ــل شخص
يذكرني بمناسبة وبدونها ،بأني أقلية .حتى الصليب الذهبي
ّ
الذي أهدته لي جدتي بمناسبة طقوس المناولة األولى لم أعد
أضعه حول عنقي".

حصاد
غالف «على قبوركم»
ل ـم ـمــارســة ت ـلــك ال ـف ـع ـلــة مـعـهــا،
وعندما تنزل من السيارة ذاهبة
نحو األجمة يلحقها أندرسون،
في هذا األثناء يتلقى رصاصة
تطلقها لــو ،غير أن أنــدرســون
يـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ويـ ـعـ ـصـ ـبـ ـه ــا
ُ
بالحبل ،ويصفعها ويمعن في
ً
التنكيل بها ،سائال إياها عن
سبب محاولة قتله ،وتفاجئه
َّ
بــأن (ديكستر) أخبرها بأصله
ال ــزنـ ـج ــي .وه ـ ــو بـ ـ ـ ــدوره يــذكــر
مــا يعانيه مــن ألــم ممض بعد
مقتل أخيه على يد البيض .هنا
ُ
المشهد أقصى اإلجــرام
يجمع
وال ـســاديــة فــي أق ـســى صــورهــا
ُ
يشرب أندرسون
مع الجنس ،إذ
يغتضبها،
وهو
ضحيته
من دم
ُ
ً
مستمتعا بصراختها .وينزف
جرح أندرسون دمــا ،وبالتالي
يفقد الـقــوة ،مما يثير الخوف
لــدى جين عندما يصل إليها،
ل ـكــن يــؤكــد أن ــه خ ــدش بـسـيــط،
وال ي ـم ـضــي ك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت
قبل ُالقيام بإكمال مشروعه ،إذ
يـكـشــف عــن هــويـتــه الــزنـجـيــة لـ
(جين) ويقتلها بمسدس (لو)،
ويتوغل في السادية بممارسة
ُ
الجنس مــع الجثة ،ويتواصل
ُ
مسلسل ْالقتل ويحاصر مخبأ
ُ
ُ
(ل ـ ــي) ُوي ــقـ ـت ــل ب ـعــدمــا ت ـط ــارده
الشرطة ،ويشنقه أهالي القرية
ً
ميتا.

ُ
َّ
ي ـشـ ُ
ـار إل ــى أن مــا ي ـفــرق هــذا
الـعـمــل ع ــن الـنـمــط ال ـســائــد من
ُ
الـ ــروايـ ــات ال ـت ــي ت ـش ـت ـغــل على
الثيمة نفسها هو االسترسال
ف ــي ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـص ــادم ــة وم ــا
تحمله عتبة العنوان من دالالت
ـزج ال ـسـ ُ
صــافـعــة .إذ ي ـمـ ُ
ـرد بين
اإلج ــرام والـعــربــدة واالسـتـلــذاذ
ب ــالـ ـق ــاص ــرات والـ ـت ــوح ــش فــي
رغبة االنتقام ،وال يستدرر بطل
بوريس فيان عطف البيض مثل
الشخصية األساسية في رواية
(كوخ عم توم) ،إنما ُ
يرد العنف
بمزيد من العنف.
ومــا يـجـ ُـب اإلش ــارة إلـيــه هو
تصميم ال ــرواي ــة وق ـصــة الظل
ُ
يلمس المتلقي خيوطها
التي
في اإلطار العام للعمل ،وتنتهي
بمقتل الصبي ،ألنه أقام عالقة
حب مع فتاة من عنصر البيض،
هـ ـ ــذا إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة 3
أشهر من حياة (لي أندرسون)
الـ ـمـ ـشـ ـبـ ـع ــة ب ـ ـحـ ــس االن ـ ـت ـ ـقـ ــام
والـ ـتـ ـم ــاه ــي مـ ــع ال ـ ـجـ ــاد .وم ــا
ُ
يصعد مــن منسوب التشويق
واإلث ـ ـ ــارة ه ــو ت ـمــاســك تركيبة
ال ــرواي ــة بـفـعــل إشـ ـ ــارات ذك ـيــة،
السيما إيماءة أندرسون عندما
يـ ـح ــل ب ــال ـم ــدي ـن ــة إلـ ـ ــى وجـ ــود
مـســدس بـحـيــازتــه ،ورب ــط ذلــك
ب ـشــرائــه ل ـلــرصــاص ف ــي نهاية
الرواية.

شراكة دولية لـ«البابطين الثقافية»
في المنتدى العالمي لثقافة السالم
قال رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية،
إن "المنتدى العالمي لثقافة السالم ،الذي تعتزم المؤسسة
إقامته يوم الثالث عشر من يونيو المقبل بمحكمة العدل
الدولية بالهاي في مملكة هولندا ،سيتم بالشراكة مع:
معهد الـســام الــدولــي ،وجامعة لـيــدن ،ومنظمة الصليب
األحمر الدولية".
وذكر البابطين أن أهداف المنتدى المتمثلة في تعليم
السالم لحماية التراث الثقافي ستطرح في برنامج عمل
يـقــدم خ ــال الـمـنـتــدى ،ال ــذي يـقــام فــي قــاعــة قـصــر الـســام
بـ"العدل الدولية".
وسيحاضر في البرنامج الوزراء والمتخصصون الذين
تستضيفهم المؤسسة من مختلف أنحاء العالم ،لمناقشة
كيفية تضمين التربية على أساس السالم في خطط ما بعد
النزاعات التي تشهدها عدد من دول العالم ،من أجل إرساء
سالم عادل مستدام من شأنه أن يعيد ما هدمته الحروب
على صعيد المكان واإلنسان ،وكذلك إرساء االستقرار في
الحاضر والمستقبل.
وسـتـطــرح األسـئـلــة األكـثــر حيوية ال ـيــوم ،مـثــل :مــا دور
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ف ــي ح ـمــايــة ال ـ ـتـ ــراث؟ ومـ ــا ال ـم ـشــاريــع
ً
الملموسة التي يمكن رسمها للمضي قدما في بناء سالم
عادل مستدام؟
وتـسـعــى الـمــؤسـســة م ــن خ ــال ع ــدد م ــن زع ـم ــاء الـعــالــم
وصناع القرار الرسمي والشعبي الحاضرين في المنتدى
إل ــى تـحــويــل ثـقــافــة ال ـســام إل ــى حقيقة علمية ملموسة،
وتحديد حلول حقيقية للتحديات الراهنة التي تفرض
تدخل الفكر والثقافة للحيلولة دون المزيد من التفرد في
هيمنة سلطة الحروب على بقية مكونات الحياة األخرى
ال ـتــي غ ــاب دورهـ ــا فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،تــاركــة لـلــدمــار
سـطــوتــه عـلــى الـبـشــريــة ،وبــالـتــالــي أص ـبــح مــن ال ـضــرورة
نهوض العمل الثقافي ألداء دوره التنموي والتوعوي.

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

ةديرجلا ً :كسبت
ـ
ل
مزهر
نيكوال
ً
التحدي ولم أعد نجما صاعدا

أخبار النجوم

•

ريهام عبد الغفور تعتذر

ً
َّقدم ًالفنان اللبناني نيكوال مزهر في المواسم السابقة مجموعة أدوار أثبتت أنه ممثل محترف ،ولم يعد وجها
صاعدا ،أبرزها دور «سليم بك» في «ثورة الفالحين (تأليف كلوديا مرشليان ،إخراج فيليب أسمر ،وإنتاج ً
إيغل فيلمز) ،و«داني» في «ثواني» (تأليف كلوديا مرشليان ،وإخراج سمير حبشي ،وإنتاج إيغل فيلمز) ،وأخيرا
(تأليف عبير صياح ،وإخراج أسامة الحمد ،وإنتاج الصدى لإلنتاج الفني) .وإضافة إلى
«دوري» في آخر الليل ً
نشاطه الدرامي ،افتتح أخيرا محل ثياب  ،Castingلضمان مستقبله المهني بالمستوى الذي يطمح إليه.
عن أدواره ومشاريعه المهنية الجديدة تحدث إلى «الجريدة»:
مايا الخوري

أرفض المس
باسمي
ومسيرتي

* "سليم بك"" ،داني"" ،دوري" ،شخصيات
مختلفة ،ماذا أضافت كل منها إلى مسيرتك؟
 لقد ُأثبت في مسلسل "ثورة الفالحين"
ُ
قدراتي التمثيلية ،وأنني لست شابا يتكل
على شكله الخارجي .أداء شخصية "سليم
َّ
ب ــك" ص ـع ــب ،ت ـطــلــب تـجـسـيــدهــا مـجـهــودا
كبيرا ،خصوصا أنني اهتممت بتفاصيلها
ومضمونها .كما أظهر دور "دانــي" قدرتي
على ُّ
تحمل مسؤولية مساحة كبيرة في
أي عمل درام ــي ،دون تسليط الضوء على
الشكل ،بل على مضمون الدور .أما بالنسبة
لـشـخـصـيــة "دوري" ،فــالـحـبـكــة ال ــدرام ـي ــة
جميلة والـقـصــة أي ـضــا ،وم ــا هـمـنــي فعال
هو مشاركتي مع ممثلين عرب ،إلى جانب
الممثلين اللبنانيين القديرين.

تسمية «نجم صاعد»

بعض
الممثلين
يفضلون
عرض
أعمالهم في
رمضان لذلك
يغيبون في
المواسم
األخرى

التكريم حافز
للممثل

* كأنك تخطيت من خالل هذه األعمال
مقولة انك "نجم صاعد"؟
 صحيح ،لقد أطلقوا َّعلي هذه التسمية
عندما ُ
بدأت التمثيل يافعا جدا .بعد مرور 9
سنوات من العمل واالجتهاد ،الزمتني هذه
التسمية لدى الجمهور ،فوجدت صعوبة
في تخطيها ،كونها تؤثر في نوعية األدوار
ُ
الـتــي تـعــرض عـلـ َّـي ،وفــي نـظــرة المنتجين
والـمـخــرجـيــن ل ــي أي ـض ــا .ل ــذا شـكـلــت هــذه
األدوار نوعا من التحدي الشخصي خرجت
منه منتصرا ،ولم أعد نجما صاعدا ،بفضل
االجتهاد في بناء الشخصية ،وتركيب أدق
تفاصيلها.
تحد واجهت في تجسيد شخصية
* أي ٍ
"سليم بك" المقعد؟
 لم أستطع استخدام جسدي في األداء،فركزت على وجهي وعيوني دون مبالغة
في التعبير عن إحساسي بالحزن واالنهيار
أح ـيــانــا ،مــع تثبيت حــركــة الـقــدمـيــن على
ال ـكــرســي ،حـتــى فــي مـشــاهــد ال ــوق ــوع على
األرض ،وهذا أمر صعب جدا.
* سلطت شخصية "دانــي" الضوء على
س ـلــوك ـيــات وأخ ــاقـ ـي ــات الـ ـش ــاب الـمـهــذب
وال ـم ـح ـت ــرم والـ ـطـ ـم ــوح ،ف ـ ــأي ردود فـعــل
حصدت؟
 تعاطف كثيرون مــع هــذه الشخصيةالتي تعكس حال نسبة كبيرة من الشباب
اللبناني العامل في سبيل إكمال اختصاصه
الـجــامـعــي ،والـ ــذي يقبل بوظيفة ال تليق
بمستواه العلمي أحيانا فــي سبيل لقمة
العيش .لــذا تعلق الجمهور الـشــاب بهذه
الشخصية التي عـ َّـبــرت عــن رســالــة مهمة،
وهي ضرورة احترام اآلخرين ،بغض النظر
عن مهنتهم ،ألن لكل إنسان دوره في الحياة
الذي يخدم من خالله البشرية.
ب ــرأي ــي ،ال ــدرام ــا ع ــاج نفسي بالنسبة
حد سواء.
للممثل والمشاهد ،على ٍ
* حققت بمعية ستيفاني عطالله ثنائية
ناجحة جدا ،فهل تلتقيان في عمل جديد؟

 شخصيا أتمنى ذل ــك ،فثمة انسجامكبير بيننا ،لكن الـقــرار يعود للمحطة أو
المنتج أو المخرج.
* "دوري" ف ــي م ـس ـل ـســل "آخ ـ ــر ال ـل ـيــل"
شبيه بـ"داني" من حيث األخالق واالنتماء
إلـ ــى عــائ ـلــة م ـت ــواض ـع ــة ،فـ ــأي ت ـمــايــز بين
الشخصيتين؟
 ص ـح ـيــح أن وض ـع ـه ـمــا االج ـت ـمــاعــيواالقتصادي صعب ،ما يفقدهما السيطرة
على مستقبل الـعــاقــة مــع الحبيبة ،إنما
"دوري" ي ـت ـصــرف بـعـصـبـيــة أك ـث ــر تـجــاه
األحـ ــداث ،وينفعل ،فــا يضبط تصرفاته
وسلوكه مع شقيقتيه ،رغم أنه حريص جدا
على مستقبلهما.
برأيي ،يمكن أن تتشابه كل الشخصيات
إن لم َ
نسع لتمييز تفاصيلها ونحرص على
التنويع في األداء.
* ل ـ َـم ال ـغ ـيــاب ع ــن ال ــدرام ــا الــرمـضــانـيــة
المرتقبة؟
َ
 ب ـس ـبــب ض ـي ــق ال ــوق ــت ل ــم ي ـت ـس ــن لــيتـصــويــر عـمــل رم ـضــانــي ،ويستمر عــرض
مسلسل "آخر الليل" خالل رمضان المقبل.
* بـعــض الممثلين يـغـيــب ع ــن الــدرامــا
الـمــوسـمـيــة ب ـهــدف اإلط ــال ــة فــي رم ـضــان،
فيما يطل آخرون في أعمال عدة طيلة العام.
برأيك ،ألم تفقد الدراما الرمضانية رونقها
مع وفرة اإلنتاج؟
ُ
 للصراحة ينسون األعمال التي قدمتخالل العام ،والتي حققت نجاحا جماهيريا،
مركزين على المنافسة الرمضانية.
ب ــرأي ــي ،ه ــذه الـنـظــريــة ستسقط بـعــد 3
سنوات عندما يبدأ شهر رمضان في مارس،
عندها ستتداخل األعمال مع بعضها .ما
من شك هناك ارتفاع في نسبة المشاهدة
خالل هذا الشهر الفضيل ،خصوصا بعدما
أصـبـحــت فــي ال ـس ـنــوات الـخـمــس األخ ـيــرة
محطة درامية منتظرة .شخصيا ،ال أولي
الموضوع أهمية ،طالما أن المشاهد يتابع
طيلة أيام السنة ،لكن بعض شركات اإلنتاج
ال يقدم إال أعماال رمضانية.
* شاركت نخبة من الممثلين مثل غبريال
يمين ،رندا كعدي ،ختام اللحام ،نهال داود،
فادي إبراهيم ،وتقال شمعون في أعمال عدة،
فأي خبرة اكتسبت؟
 إن ــه لــدافــع كـبـيــر بالنسبة ل ــي ،ألننيأت ـع ـلــم م ــن خ ـبــرات ـهــم ،خ ـصــوصــا غـبــريــال
يمين ،أستاذي الجامعي ،أتأثر كثيرا بأدائه،
أراقبه ،وأكتسب منه الكثير .هؤالء هم تاريخ
الدراما اللبنانية وأساس بنيانها ،لم تفسح
الظروف أمامهم النتشار أوسع ،كما يحصل
معنا راهنا ،نتيجة انفتاح السوق اللبنانية
العربية ،وتطور اإلنتاج ،لكنهم ممثلون لن
يتكرروا في تاريخ الدراما المحلية .وبغض
النظر عن مساحة دورهم ،فإن لديهم القدرة
على رفع مستوى أي عمل ،من خالل مشهد
واحــد يبقى راسـخــا فــي ذهــن المشاهدين
الذين يميزون العمل الراقي ،الذي ال يتوافر

ريهام عبد الغفور

نيكوال مزهر
دون ت ـك ــام ــل ع ـن ــاص ــر الـ ـن ــص واإلخـ ـ ـ ــراج
واإلنتاج والتمثيل.

عين ناقدة قاسية
* اكتسب أداؤك واقعية أكثر ،فهل ترتكز
على التقنيات المكتسبة أكاديميا أم تتكل
على إحساسك في رسم الشخصية وأدائها؟
 أراقــب أداءي بعين ناقدة قاسية ،كماأتــابــع أعـمــاال درامـيــة وسينمائية أجنبية
ُ
الك ـت ـســب م ـن ـهــا .ال ـخ ـب ــرات ت ـح ـســن األداء،
وأسعى لألفضل والتقدم ،لهذا السبب يتغير
مستوى أدائي تدريجيا.
* لــوحــظ أن الـبـطــولــة المطلقة لــم تعد
قــائـمــة ،وثـمــة أدوار مـســانــدة أه ــم مــن دور
البطولة ،هــل يفسح ذلــك فــي المجال أمــام
إثبات خطوات الممثلين الصاعدين؟
 المشاهد وح ــده يـقـ ِّـدر جـهــود ممثلياألدوار المساندة ،فعندما حققت النجاح
في مسلسل "ثــوانــي" وانتظر المشاهدون
إطــالـتــي مــع ستيفاني ،لــم أحـصــد ســوى
محبة الجمهور وتقديره في الشارع.
صـ ــراحـ ــة لـ ــم ي ـح ـص ــل م ـم ـث ـلــو األدوار
المساندة دائما على فرص حقيقية ،وثمة
محسوبيات أحـيــانــا ت ــؤدي دورا فــي هذا
اإلطار ،إضافة إلى لعبة األرقام والرايتينغ
عند اختيار أبطال أي مسلسل.
* تلقيت عروضا في اإلعالم ،فهل تطمح
إلى برنامج معين؟
 لــم أقتنع بالفكرة بعد ،ألنني لــم أجدعرضا يتناسب مع شخصيتي كممثل.
* مــا اإلشـكــالـيــة الـتــي حــدثــت مــع لجنة
"الموركس دور"؟
 مــع احـتــرامــي للجميع ،أرف ــض المسباسمي ومسيرتي من أجل ملء شغور في
جائزة .عندما يضعون اسمي في منافسة
مع أسماء أخرى أقل مستوى مهنيا مني،
ومن ثم يسلمونها الجائزة بحجة تصويت
الجمهور ،فإنني أعتبر ذلك إجحافا بحقي
وبحق المهنة ،لهذا السبب رفضت المشاركة
أو إدراج اسمي .بالنسبة لي محبة الجمهور
هــي الـجــائــزة الحقيقية ،ومـنــاداتــي باسم
شخصياتي هي التكريم الحقيقي.

محسوبيات وترضية
* رفـ ـ ــض فـ ـن ــان ــون ومـ ـنـ ـتـ ـج ــون إدراج
أسمائهم في هذه الجائزة وغيرها ،فكيف
تحافظ على مصداقيتها؟
 يغيب عنصر المفاجأة عن الحفل ،ألنالمكرمين يعلمون سلفا أنهم سيتسلمون

الـ ـج ــائ ــزة .ف ـمــا ي ـح ـصــل ف ـعــا ه ــو عملية
محسوبيات ،حيث يختارون فنانا عربيا
أو أجنبيا لتكريمه ،يــدعــونــه إل ــى الحفل
ويـسـلـمــونــه ال ـج ــائ ــزة ،أو عـنــدمــا تحصل
مصالحة مــع فـنــان مــا يـقــدمــون لــه جائزة
ت ــرضـ ـي ــة .ل ـ ـمـ ــاذا ال يـ ـك ــون ــون واض ـح ـي ــن
وصادقين؟ عليهم أن يعلنوا أنهم يريدون
تكريم أحدهم ،ليكسبوا بذلك احترامنا ،من
منطلق أن أي جهة ُحرة في تكريم َمن تشاء،
بدال من استخدام حجة تصويت الجمهور.
* مبارك افتتاحك محل الثياب ،casting
هل هو ضمانة المستقبل؟
 ه ــو ضـمــا نــة للمستقبل وللمستوىالذي أسعى للمحافظة عليه في أعمالي ،إذ
قبلت سابقا أعماال غير مقتنع بها بهدف
االستمرارية ،لذا أعتبر أن افتتاح هذا المحل
يحررني .شخصيا ،لم أكن أعلم كيف أنسق
مــابـســي وأسـتـعـيــن بــاخـتـصــاصـيــة ،ومــن
هــذا المنطلق انطلقت فكرة المحل ،حيث
أصـبــح هـنــاك مـكــان يـقــدم إضــافــة إلــى بيع
الثياب ،خدمة تنسيق األزيــاء والمساعدة
في انتقائها على يد اختصاصيين.
* ب ـ ـمـ ــاذا ت ـش ـع ــر حـ ـي ــن تـ ـ ــرى مـمـثـلـيــن
ق ــدي ــري ــن يـ ـفـ ـتـ ـق ــرون إل ـ ــى أدنـ ـ ـ ــى ح ـ ــد مــن
الحقوق ،كالطبابة والضمان االجتماعي
واالستشفاء؟
 ألنـنــي أرى مــا يحصل مــع الممثلينالقديرين قــررت أال أختبر معاناتهم يوما
مــا ،فاتجهت نحو استراتيجية مختلفة،
وه ــي اخـتـيــار المسلسل ال ــذي يرضيني،
والذي أراه مناسبا لي ،ومطابقا لشروطي،
وأال أجلس في منزلي بكل محبة .لدي 25
أو  30مسلسال تـقــريـبــا ،وه ــذا تــاريــخ لن
ألغيه بمسلسالت غير مقتنع بها ،كما أنني
وضعت استراتيجية لتطوير محل الثياب،
وافتتاح فروع عدة.
* برأيكَ ،من هو ناكر الجميل تجاه تاريخ
الفنانين ومــا أعطوه للوطن؛ الجمهور أم
الجهات الرسمية؟
ً
 االث ـن ــان م ـعــا ،لـكــن الـجـمـهــور ُح ــر والُيالم ،ألن الفنان الذي ال يتحدث عنه اإلعالم
يصبح في طي النسيان بشكل تلقائي.
برأيي ،العاملون في هذا المجال أيضا
يتحملون المسؤولية ،إضافة إلى الدولة،
التي ال تقدم أي شيء لفنانيها .إن التكريم
المعنوي يؤثر في الفنان ،والتقدير يحرك
نغذ عواطفه فقد اندفاعه
مزاجيته ،فإن لم ِ
في تقديم المزيد.

مشاركة الفنانين المكثفة في رمضان ...نقمة أم نعمة؟
يجسدون شخصيات متنوعة في أعمال مختلفة

محمد قدري

بالرغم من قلة
األعمال المقدمة
خالل هذا العام
للعرض خالل
الموسم الرمضاني
المقبل؛ فإن هناك
بعض الفنانين كان
لهم حظ كبير في
المشاركة بعدة
أعمال ،وهي العادة
التي تهل علينا كل
موسم من خالل
فنانين بأوجه عدة،
نالحظهم في أكثر
من عمل ونرصد وجود
هؤالء النجوم ومالمح
شخصياتهم.

ي ـش ـهــد ش ـه ــر رمـ ـض ــان م ـش ــارك ــة ع ــدد
مــن النجوم فــي أدوار مختلفة ،فهل هذه
المشاركات تعتبر نقمة أم نعمة؟
ضمن هــذا اإلطـ ــار ،يطل علينا الفنان
خفيف الظل أحمد حــاوة خــال رمضان
المقبل بــ 3أدوار دفعة واح ــدة ،فمن خالل
دور القط والفأر ،يوجد حالوة في مسلسل
النجم حمادة هــال الجديد "ابــن أصــول"،
ويجسد دور والد البطل ،وبسبب إهماله
واستهتاره تجاه أوالده تحدث مفارقات
كوميدية شديدة.
وعلى صعيد آخر يجسد الفنان أحمد
ح ــاوة دورا كــومـيــديــا آخ ــر ،لـكــن باللون
الصعيدي هــذه المرة من خــال دوره في
مسلسل "ب ــرك ــة" مــع الـفـنــان عـمــرو سعد،
وتحدث بينهما مواقف كوميدية كبيرة
نتيجة ال ـقــرابــة بينهما ،وال ـ ــدور الثالث
ه ــو دور شـعـبــي يـمـيــل إل ــى الـكــومـيــديــا،
ومـ ــن ال ـم ـقــرر أن يـتـحـ ّـيــر ال ـج ـم ـهــور بين
التعاطف معه وكرهه من خالل شخصيته
المستهترة التي تضر من حوله ،وخاصة
أب ـنــاءه ،وفــي الــوقــت نفسه يحبهم كثيرا
ويحاول مساعدتهم ،وكان مقررا أن يشارك
فــي مسلسل الــزعـيــم ع ــادل إم ــام المؤجل
"فالنتينو" ،الذي تقرر تأجيله حتى العام
المقبل.
وك ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه ،ي ـ ــوج ـ ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ف ـت ـحــي
عبدالوهاب فــي أكثر مــن عمل رمضاني،
وبــالــرغــم مــن نجوميته الـعــالـيــة ،فــإنــه ال
يرفض العمل المميز ،فخالل العام الحالي،
يقف عبدالوهاب في أحد أدوار الشر أمام
الفنان ياسر جــال فــي مسلسله الجديد
"لمس أكـتــاف" ،ويقوم بــدور الشرير أمام
بـطــل الـعـمــل ،وت ـحــدث بينهما صــراعــات
باألسلحة النارية بسبب التجارة واألعمال
ّ
المحرمة بينهما.
وعلى صعيد آخر ،نجد عبدالوهاب في
مسلسل "آلخ ــر نفس" مــن بطولة الفنانة

فتحي عبدالوهاب
ّ
ياسمين عبدالعزيز ،ويمثل الطرف الغامض
في أحداث العمل ،ويوجد الفنان الشهير في
أحد األدوار الصغيرة كضيف للشرف الذي
يحط على عائلة الفنان مصطفى خاطر،
التي تواجه العديد من المشاهد من خالل
مسلسل "طلقة حظ".
وي ــأت ــي ال ـف ـن ــان صـ ــاح ع ـبــدال ـلــه على
رأس ال ـقــائ ـمــة م ــن خـ ــال  4أع ـم ــال دفـعــة
واحــد ،فيجسد دور زعيم األســرة الثانية
الـتــي تــدخــل فــي مشكالت مــع أس ــرة أبناء
حسن حسني بعد وفاته في مسلسل "أبو
جبل" من بطولة الفنان مصطفى شعبان،
كـمــا يــوجــد ف ــي دور كــوم ـيــدي بمسلسل
"فكرة بمليون جنيه" من خالل شخصية
األب المرتبطة بابنه علي ربيع ،ويتميز
بالمالبس ذات األلــوان المبهجة ،ويوجد
الفنان الكبير أيضا في مسلسل هوجان
من بطولة الفنان الشاب محمد عادل إمام،
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من خالل شخص شعبي يعمل في الموالد،
ويعمل على تحميس بطل العمل "هوجان"،
ال ــذي يظهر فــي ص ــورة أح ــد األش ـخــاص
الخارقين ،ويرافق الفنان عمرو سعد في
مسلسله الجديد "بركة" ،الذي قارب صناعه
على االنتهاء من تصويره.
وي ـعــود الـفـنــان صــاحــب الشخصيات
المميزة محمود الـبــزاوي للوجود خالل
الموسم الرمضاني بأكثر من وجه يغلب
عليها هذا العام اإلثارة ،ففي مسلسل أبو
جبل مع الفنان مصطفى شعبان ،يوجد
ك ـطــرف مــن أطـ ــراف ال ـن ــزاع عـلــى الـمـيــراث
بين بطل العمل وإحدى العائالت األخرى،
وي ـح ــدث ال ـص ــراع بـيــن ال ـطــرف ـيــن ،ويـقــدم
الـبــزاوي شخصية من الشخصيات التي
تثير الصراع بين أطراف العمل الذي يقوم
الفنان محمد رجب ببطولته.
وباالنتقال إلى الكوميديا نجد الفنان

محمود البزاوي في دور كوميدي مساعد
للفنان حسن الرداد بطل مسلسل "الزوجة
 ،"18ويدخالن في مفارقات كوميدية نتيجة
ّ
تدخله في البحث عن زوجة جديدة ،وهي
القصة التي تدور أحداث المسلسل حولها.
وللمرة األولى يوجد الفنان إدوارد في
دور صعيدي من خــال شقيق البطل في
مسلسل "ولــد الغالبة" ،من بطولة الفنان
أحمد السقا ،ويقدم دورا من أدوار الشر في
مسلسل "حكايتي" ،مــع الفنانة ياسمين
صـ ـب ــري ،وي ـع ـمــل ع ـلــى تــأج ـيــج ال ـص ــراع
بـيــن الـبـطــل ومـجـمــوعــة م ــن المنافسين
والمصارعين لها.
وي ـ ـقـ ــدم إدوارد فـ ــي م ـس ـل ـســل عــامــة
اس ـت ـف ـه ــام دورا ب ـع ـي ــدا ع ــن شخصيته
الحقيقية الفكاهية وخفيفة الظل ،حيث
يجسد دور الطبيب النفسي الذي يحضر له
عدد من األبطال ،وتربطهم عالقات مترابطة
ومشكالت ،لكنه يحافظ على تقاليد مهنته.
وتــوجــد الفنانة آيتن عامر مــع الفنان
مصطفى شعبان في مسلسله أبــو جبل،
وت ـج ـس ــد إح ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ال ـم ـحــركــات
للعمل داخـ ــل م ـنــزل ال ـب ـطــل ،كـمــا تـشــارك
الفنان حمادة هالل البطولة في مسلسله
الجديد "ابن أصول" ،وتجسد زوجة الفنان
مصطفى خاطر ،من خالل مسلسل "طلقة
حظ" ،وتدخل في صراعات ومفارقات مع
شقيقاته األربع.

مفاجأة الموسم
ولـلـمــرة األول ــى منذ فـتــرة طــويـلــة ،قرر
الفنان الكوميدي بيومي فؤاد عدم الوجود
في أعمال درامية هذا العام النشغاله بعدد
من األعمال السينمائية ،وهو األمر نفسه
مع الفنان سيد رجب الذي اكتفى بالجزء
الثاني من مسلسل "أبــو العروسة" خارج
الموسم الرمضاني.

اعتذرت الفنانة ريهام عبدالغفور للفنان يحيى
الفخراني عن حالة اإلرباك التي تسببت فيها لفريق
ً
العمل ،لعدم قدرتها على االلتزام بالعرض يوميا في
مسرحيتها الجديدة "الملك لير" ،بسبب التعديالت
المتكررة التي حدثت على موعد العرض.
ً
الفخراني أبدى تفهما لموقف ريهام خاصة في
ً
ظــل تعاقداتها المسبقة على أعـمــال أخ ــرى ،مؤكدا
أنه ال يشعر بالضيق منها ،إذ اضطر فريق العمل
قبل أيام من بدء العرض لالستعانة بالفنانة الشابة
ث ــراء جـبـيــل لـتـتـنــاوب مــع ري ـهــام عـلــى تـقــديــم نفس
ُ
ضع جدول زمني لكل منهما
الدور بالمسرحية ،وو ِ
بالعروض.

تأجيل برنامج نشوى مصطفى

نشوى مصطفى
ّ
أجـلــت شبكة قـنــوات  dmcعــرض برنامج "أ مــي
وال مــرا تــي" ا ل ــذي تـقــوم بتقديمه ا لـفـنــا نــة نشوى
مصطفى لدورتها البرامجية في الخريف المقبل،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اإلعـ ــان الـمـسـبــق ع ــن ال ـبــرنــامــج،
ووضع إعالنات خاصة به في الشوارع.
قــرار التأجيل يــر جــع إ لــى ر غـبــة ا لـقـنــاة فــي عدم
إط ــاق الـمــوســم الــوحـيــد ال ــذي تــم تـصــويــره على
ً
جزأين ،علما بأن الحلقات إنتاج خاص ،وليست
مرتبطة بمدى زمني معين يجب عرضها فيه.

اجتماع هاني رمزي مع تامر مرسي

هاني رمزي
يـحــاول الـفـنــان هــانــي رمــزي الـعــودة إلــى برامج
ً
الـمـقــالــب م ـج ــددا مــن خ ــال بــرنــامــج جــديــد عــرض
ً
فكرته مؤخرا على المنتج تامر مرسي في اجتماع
جرى بينهما بمدينة اإلنتاج اإلعالمي.
وعـ ــرض هــانــي ف ـكــرة بـسـيـطــة لـلـبــرنــامــج يمكن
إنجازها في اسبوعين فقط ،بينما جــرى االتفاق
ً
ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـص ــوي ــر داخـ ـ ــل م ـص ــر ت ــرش ـي ــدا
ً
للنفقات ،ولم يحسم مرسي موقف شركته نهائيا
من تقديم برنامج مقالب خالل رمضان المقبل.

محمد إسكندر يصرخ
«من أين لك هذا؟»

محمد إسكندر
ً
مستمدا األجواء من واقع اللبنانيين المرير ،أطلق
الفنان محمد إسكندر أغنيته الجديدة (من أين لك
ً
ه ـ ــذا؟) ،ال ـتــي اخـتـلـفــت كـلـيــا عــن ال ـلــون ال ــذي اعـتــاد
تقديمه ،كونها تحكي ا لــوا قــع االجتماعي ،وترفع
صوت الذين ال صوت لهم ،وتعد كصرخة في وجه
َمن يدير شؤون البالد وشجونها.
ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي االج ـت ـمــاعــي ح ـمــل تــوق ـيــع ف ــارس
ً
إسـكـنــدر؛ كلمات ولـحـنــا ،بينما تــولــى عمر صباغ
ِّ
مهمة التوزيع الموسيقي ،و ص ــورت األغنية على
طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج سام كيال.
الفيديو التشويقي الذي بدأت تعرض مقتطفات
ً
منه بدا صادما للوهلة األولى ،الحتوائه على مشاهد
قــويــة تـضــع اإلص ـبــع عـلــى ال ـجــرح ،عـلــى أن يتزامن
ط ــرح األغـنـيــة والـفـيــديــو كليب الـكــامــل فــي القريب
العاجل ،وسيصار إلى عرضه عبر مختلف الشاشات
والقنوات المحلية والعربية.
وأعلن المكتب اإلعالمي للفنان إسكندر ،في بيان،
أنه "في وقت يزداد الشرخ بين أبناء الطبقة الفقيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ال ــرازح ـي ــن ت ـحــت أع ـب ــاء متطلباتهم
ال ـي ــوم ـي ــة وظ ــروفـ ـه ــم ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـص ـع ـب ــة ،وب ـيــن
مسؤولين وأصحاب مراكز ورؤوس أموال يتحكمون
في المصائر والضمائر ،ويعيثون في األرض فسادا،
ويشيعون الفوضى المزينة بالهتافات واالنتماءات،
جاءت صرخة الفنان محمد إسكندر مدوية ،لتطلب
إجابة صريحة عن السؤال األكثر تداوال على ألسنة
الناس :من أين لك هذا؟".
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ً
«بالك بيري» تغلق تطبيق ماسنجر رسميا

خاصية جديدة مختلفة من «إنستغرام»

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق الدردشة بالك بيري ماسنجر أنها ستقوم
بإيقاف النسخة الموجهة لعامة المستهلكين من هذا التطبيق في  31مايو.
وكشف البيان الصحافي أن الشركة حــاولــت جعل تطبيق الــدردشــة العريق
 BBMرائعا مرة أخــرى ،والعودة إلى األمجاد ،لكنهم فشلوا وأقــروا في نهاية
المطاف بأن المستخدمين قاموا فعليا باالنتقال إلى منصات الدردشة األخرى،
بينما أثبت أن هناك صعوبة فــي إقـنــاع المستخدمين الـجــدد للتسجيل في
الخدمة والعودة الى  .BBMورغم أن الشركة قررت طي صفحة تطبيق ،BBM
فإن شركة بالك بيري األصلية ،التي ال تزال تقدم حلوال أمنية ،تجعل التطبيق
 BBM Entrepriseالخاص للشركات متاحا على متجري غوغل وأبــل .وجاء
في البيان الصادر عن الشركة األم انه تم اتخاذ القرار بناء على احترام بالك
بيري للمستخدمين المخلصين ،وسيكون تطبيق  BBM Entrepriseمجانيا
لالستخدام في األشهر الـ 12األولى ،وبعد ذلك سيكلف  2.49دوالر كل  6اشهر.

دائما ما تعمل فيسبوك ،الشركة المالكة لـ"إنستغرام" ،على تحسين
تطبيقاتها ،من خالل تقديم افضل تجربة للمستخدم ،وها هي اليوم تقوم
باختبارات لمزايا جديدة لتطلقها ،بعد الـتأكد من عملها بشكل سلس.
لكن الخاصية األخيرة ،التي تختبرها الشركة ،مختلفة كثيرا ،فهي لن
تقوم بإضافة أي شيء جديد للمنصة ،بل على العكس ستعمل على إخفاء
شيء منها لطالما اعتاد المستخدمون عليه منذ إطالق المنصة قبل عقد
من الزمن .وبحسب الباحثين ،فإن «انستغرام» تختبر ميزة تقوم بموجبها
بإخفاء عــداد اإلعجاب أسفل الصورة من الوضع العام ،وإبقائه متاحا
لصاحب المنشور فقط ،حيث تسعى المنصة إلى جعل المستخدم يركز
أكثر على قوة المحتوى المنشور وليس عدد مرات اإلعجاب ،وربما تكون
"انستغرام" محقة بذلك ،فهذه الخطوة ستجعل المستخدم يعجب بما يراه
مميزا برأيه ،وليس بحسب ما يراه الغير مميزا وفقا لعدد مرات اإلعجاب.

«غوغل» تروج هاتفين من خالل فيلم Avengers
سحبت تطبيقات شهيرة من متجرها بسبب عمليات احتيال
من المنتظر أن تحمل هواتف
غوغل للفئة المتوسطة نفس
الكاميرا المتميزة في هواتف
 ،Pixel 3ولكن مع تخفيض
في مواصفات الهاتف من
معالج وشاشة وحتى ً مواد
التصنيع ليكون مالئما أكثر
للفئة المتوسطة.

الشركة خضعت
ألمر الحكومة
الهندية وحذفت
تطبيق تيك توك

ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هــذا
الـ ـشـ ـه ــر ظـ ـه ــر تـ ـس ــري ــب مــن
مصادر موثوقة بأنه ستتم
إزاح ـ ـ ــة ال ـس ـت ــار ع ــن هــاتـفــي
شركة غوغل Google Pixel
 3aو Google Pixel 3a XLفي
مايو المقبل ،لتعلن بعدها
الشركة مباشرة أنها ستقوم
بذلك في  7مايو المقبل.
وبــدأت الشركة األميركية
قبل أيام من بداية مؤتمرها
ا لـ ـ ـم ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــب Google I/O
حملتها الترويجية لهواتفها
المرتقبة للفئة المتوسطة،
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة وعـ ـل ــى عـكــس
م ــا ح ـصــل الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،
ح ـيــث س ــرب ــت فـيـهــا عـمــاقــة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا م ــواص ـف ــات
الـ ـ ـه ـ ــات ـ ــف ،أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـش ــرك ــة
رسـ ـمـ ـي ــا ،ع ـب ــر م ــوق ـع ـه ــا ،أن
أج ـه ــزة ج ــدي ــدة م ــن سلسلة
 Pixelستظهر رسميا في 7
مايو المقبل.

عدد تحميالت التطبيقات المملوكة
من مجموعة دي يو

وب ـي ـن ـم ــا تـ ــاقـ ــي ه ــوات ــف
غ ـ ــوغ ـ ــل رواج ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ب ـعــض
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدان ،ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـع ــض
اإلحصائيات حــول مشتري
هــاتــف  Google Pixel 3في
الــربــع الــرابــع مــن عــام ،2018
حـيــث إن مـعـظــم األش ـخــاص
ال ـ ــذي ـ ــن ق ـ ــام ـ ــوا بـ ـ ـش ـ ــراء ه ــذا
الهاتف في الواليات المتحدة
كــانــوا بــاألصــل يستخدمون
هواتف سامسونغ ،في حين
ك ـ ــان أق ـ ــل م ــن  20ف ــي الـمـئــة
ف ــي األص ـ ــل م ــن مستخدمي
.iPhone
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــات
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
Counterpoint Research
الـمـتـخـصـصــة ف ــي بـحــوثــات
االسواق ،وكان حوالي  51في
الـمـئــة مــن مـشـتــري Google
 Pixel 3في الواليات المتحدة
ي ـم ـل ـكــون ف ــي األص ـ ــل هــاتــف
.Galaxy
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
 80ف ــي ال ـم ـئــة م ــن مـبـيـعــات
 Google Pixel 3جــاء ت من
مالك أجهزة األندرويد ،وهذا
ما يمكن أن يمثل خيبة امل
كبيرة لهاتف كان يهدف في
األسـ ــاس إل ــى ج ــذب اهـتـمــام
مستخدمي .iPhone

إعالن ترويجي
أعدت شركة غوغل صفحة
ع ـلــى م ـت ـجــرهــا اإلل ـك ـتــرونــي
على اإلنترنت فــي عــدة دول
حـ ــول ال ـعــالــم ل ـتــرويــج فيلم
 Avengersالقادم ،وتحتوي
الصفحة على شعار  Gكبير
باللون األرجواني مع عبارة
« ،»Help Is The Wayوالذي
م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ت ـت ــواج ــد
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات ــه
داخ ــل أنـمــاط الــواقــع المعزز
ً
ف ــي كــام ـيــرا غــوغــل حـصــريــا
ل ـه ــوات ــف ب ـي ـك ـســل ،وه ـ ــو مــا
أشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـيـ ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
فيديو دعــائــي لهاتف Pixel
 3منذ أيام.
وع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،فـهــذه
الصفحة تحتوي أيضا على

عـبــارة «فــي  7مــايــو ،سيأتي
شيء كبير إلى عالم بيكسل»،
م ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال
اإلعالن عن الهاتفين Google
 Pixel 3aوGoogle Pixel 3a
 XLفي التاريخ المذكور.
و مـ ــن ا لـمـنـتـظــر أن تحمل
هـ ـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ـ ــف غـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــل لـ ـلـ ـفـ ـئ ــة
الـمـتــوسـطــة ن ـفــس الـكــامـيــرا
المتميزة فــي هــواتــف Pixel
 ،3ولـ ـك ــن م ــع ت ـخ ـف ـيــض فــي
مواصفات الهاتف من معالج،
شاشة ،وحتى مواد التصنيع
ً
ل ـي ـكــون م ــائ ـم ــا أك ـث ــر للفئة
المتوسطة.
ل ــم ت ـك ـشــف ش ــرك ــة غــوغــل
ع ــن ال ـك ـث ـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل
حــول الهواتف القادمة ،لكن
وبحسب التسريبات السابقة
من الممكن أن يأتي الهاتفان
بشاشات ذات دقة ،FullHD+
وذاكـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـش ــوائـ ـي ــة بـحـجــم
 ،4GBو ف ـ ـ ــي حـ ـي ــن س ـي ـضــم
ا ل ـهــا تــف Google Pixel 3a
ش ــاش ــة  5.6إنـ ـ ــش ،وه ــات ــف
 Google Pixel 3a XLسيضم
شاشة  6إنش.

تسريبات
وظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الـتـســريـبــات فــي الـفـتــرة قبل
إطـ ــاق غــوغــل هــاتــف Pixel
 ،3ح ـ ـيـ ــث لـ ـ ــم تـ ـ ـس ـ ــرب ف ـقــط
مواصفات الهاتف ،بل سربت
مقاطع فيديو للهاتف تظهر
تصميمه وواجهته ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـصـ ــور
الملتقطة بكاميرا الهاتف،
وكــأنــه ك ــان قــد أط ـلــق بشكل
رسمي ،وهكذا لم يقدم فعليا
مــؤت ـمــر غ ــوغ ــل ل ــإع ــان عن
ال ـهــاتــف أي مـحـتــوي جــديــد
س ـ ـ ــوى م ـ ـم ـ ـيـ ــزات الـ ـك ــامـ ـي ــرا
الـجــديــدة فــي أنـمــاط لــم تكن
متوفرة عند تسريب الصور
الملتقطة بالهاتف.
وم ــن الـمـتــوقــع ه ــذه الـمــرة
أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـســري ـبــات
مـ ـش ــابـ ـه ــة ل ـ ـهـ ــواتـ ــف غ ــوغ ــل
ذات ا لـفـئــة المتوسطة التي
ستطلقها غــو غــل ألول مــرة

خالل مؤتمر غوغل السنوي
 Google I/Oفي بداية الشهر
المقبل.
وظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت ال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات
الـخــاصــة بــالـهــاتــف أول مــرة
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــؤك ـ ــد ع ـ ـلـ ــى Play
 ،Developer Consoleوالتي
أظـهــرت وج ــود هــاتــف Pixel
 3aوب ـجــان ـبــه ك ـل ـمــة جــديــد،
كما أظهرت تصميما جديدا
لمتجر غــوغــل  ،Playإضافة
إلى جهاز منزلي باسم Nest
.Hub Max
وســرعــان مــا أزال ــت غوغل
أي دالئل ألجهزتها المنتظرة
ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى
واإلفصاح عن طريق الخطأ
ع ــن ال ـم ــزي ــد م ــن الـتـفــاصـيــل
ح ـ ــول األج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـن ـت ـظــرة،
كما ظهرت تسريبات الهاتف
على المتجر الرسمي لغوغل،
ح ـي ــث ت ـم ــت إضـ ــافـ ــة هــاتــف
ج ــدي ــد ف ــي ن ــاف ــذة ال ـهــواتــف
ب ــا س ــم  ،Pixel 3aو بـجــا نـبــه
ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،كـ ـ ـم ـ ــا ظ ـه ــر
غ ـطــاء ال ـهــاتــف ت ـحــت نــافــذة
الـ ـمـ ـلـ ـحـ ـق ــات أي ـ ـضـ ــا ك ـغ ـطــاء
جديد.
وب ـ ــالـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ــم
الهاتف الجديد يقوم موقع
ال ـم ـت ـج ــر ال ــرسـ ـم ــي ل ـغــوغــل
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ــى ص ـف ـح ــة
الـ ـ ـه ـ ــات ـ ــف ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أظ ـ ـهـ ــرت
م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـح ــو
ال ـ ـتـ ــالـ ــي :ال ـ ـهـ ــاتـ ــف س ـي ـكــون
ب ـشــاشــة بـحـجــم  5.6بــوصــة
بــد قــة  1080×2220بيكسل

وسيعمل بمعالج كوالكوم
 S n a p d r a g o n 6 7 0م ــع
 4GBم ـ ــن ذاك ـ ـ ـ ــرة الـ ــوصـ ــول
العشوائي ،بطارية الهاتف
سـتـكــون بسعة ،3000mAh
وسـ ـيـ ـك ــون م ـ ـ ــزودا ب ـكــام ـيــرا
وحيدة بدقة  12MPكهاتفي
الجيل ا لـثــا لــث مــن السلسلة
دون أي إ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـ ــذا كـ ـ ــرة
التخزين الداخلية.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ظ ـهــر
ت ـســريــب ج ــدي ــد ي ـك ـشــف عن
أس ـعــار الـهــاتـفـيــن الـقــادمـيــن
م ــن شــركــة غــوغــل ف ــي ك ـنــدا،
فالهاتف األصغر والمعروف
بـ ـ ــاال سـ ـ ــم ا ل ـ ـ ــر م ـ ـ ــزي Sargo
سيكلف حــوالــي  649دوالرا
ك ـن ــدي ــا ،أي م ــا يـ ـع ــادل 490
دوالرا أم ـي ــرك ـي ــا ،ف ــي حـيــن
س ـي ـك ـل ــف ال ـ ـهـ ــاتـ ــف األك ـ ـبـ ــر،
وال ـم ـعــروف بــاالســم الــرمــزي
 Bonitoن ـح ــو  799دوالرا
ك ـن ــدي ــا ،أي م ــا يـ ـع ــادل 600
دوالر أميركي.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ه ــذه
األسعار تتماشى مع األسعار
األلمانية التي تم تسريبها
في وقت سابق ،والتي كشفت
أن الهاتف Google Pixel 3a
سيكلف  450يورو.

سحب تطبيقات
س ـ ـح ـ ـبـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة غ ــوغ ــل
ً
عــددا من تطبيقات اندرويد
ال ـش ـه ـيــرة م ــن م ـت ـجــر ب ــاي،
بعد أن اكتشفت خطة احتيال

اعـ ــان ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق
لمطوريها ،مــن بينها ستة
تـطـبـيـقــات م ــن ،DU Group
تشمل تطبيق سيلفي يتمتع
بـشـعـبـيــة هــائ ـلــة ،وال ـ ــذي تم
تحميله ألكثر من  50مليون
مرة من متجر بالي ،واكتشف
الباحثون األمنيون في مركز
احتيال اإلعالنات أنه يحتوي
ع ـلــى ش ـف ــرة ت ـس ـمــح بــالـنـقــر
على اإلعالنات تلقائيا دون
علم المستخدم.
وال يحتاج المستخدمون
حتى إلــى تشغيل التطبيق،
ف ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــرات ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ح ـت ــى
إذا لـ ــم ي ـك ــن ال ـت ـط ـب ـيــق قـيــد
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن ــه
يمكن أن يستنزف البطارية
ويستهلك البيانات ،ويحدث
ه ــذا اإلج ـ ــراء االحـتـيــالــي مع
اإلعالنات المقدمة من منصة
 AdMobمن غوغل وMoPub
على تويتر.
واكتشف أن مجموعة DU
م ـش ـتــركــة ف ــي هـ ــذه الـعـمـلـيــة
االحتيالية بعد فحص 5000
ت ـط ـب ـي ــق ش ـه ـي ــر فـ ــي مـتـجــر
بالي ،والتي تعتبر من قائمة
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات تـ ـب ــث إع ـ ــان ـ ــات
احـتـيــالـيــة ،ووجـ ــدت العديد
م ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـم ـتــورطــة
كذلك في االحتيال اإلعالني
بخالف تطبيقات مجموعة
 DUالستة.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،طـلـبــت
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة عـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي ال ـه ـن ــد
ح ـظــرا ف ــوري ــا لـتـطـبـيــق تيك

ت ـ ـ ـ ــوك ،ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـ ـ ــدأت غ ــوغ ــل
وأبل حذف هذا التطبيق من
متاجر تطبيقاتهما ،ويضم
هذا التطبيق أكثر من نصف
مليار مستخدم ،بينهم 119
مـلـيــونــا ف ــي ال ـه ـنــد ،وال ـجــزء
األك ـ ـبـ ــر م ـن ـه ــم مـ ــن األطـ ـف ــال
والمراهقين.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض «تـ ـ ـي ـ ــك تـ ـ ـ ــوك»،
ا ل ـ ــذي يـتـيــح للمستخدمين
إنشاء مقاطع فيديو قصيرة
وممتعة ،النتقادات شديدة،
ألنه يسمح بمحتوى إباحي
وغير مناسب للنشر ،خاصة
بين أغلب جمهوره الصغير
ف ــي ال ـس ــن ،وذل ـ ــك ف ــي ب ـلــدان
عــديــدة حــول الـعــالــم ،وأثبت
أن ـ ــه أرض خ ـص ـبــة لــإي ـقــاع
بصغار األطفال.
وال يعتبر حذف التطبيق
مــن متاجر التطبيقات حال
جذريا لألثر الذي يحدثه ،إذ
يمكن تنزيله من أي مصادر
أخرى ،ولن يختفي التطبيق
م ــن ه ــوات ــف الـمـسـتـخــدمـيــن
بحذفه من المتاجر ،وهناك
قـضـيــة أخـ ــرى ه ــي الـطــريـقــة
التي يتم بها الحظر ،والتي
ت ـع ـت ـبــر ن ــاه ـي ــة ت ـم ــام ــا عـلــى
األعمال واإليــرادات الخاصة
بالشركة ،ويمكن تطبيق هذه
اآل لـيــة بسهولة على الكثير
م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تسبب
األرق للحكومة.

مساعد صوتي لـ«فيسبوك» منافس للكبار

مبيعات  S10أعلى من الجيل السابق

معظم الشركات التقنية الكبرى لديها
مساعد رقمي خاص بها ،فشركة أمازون
لديها «الكسا» ،و«أبــل» عندها «سيري»،
أم ــا «غــوغــل» فلديها غــوغــل اسيستنت،
في حين تملك مايكروسوفت «كورتانا»،
و«ســامـســونــغ» لديها المساعد الرقمي
«بيكسبي».
وهـ ـ ــا هـ ــي اآلن ،ت ـس ـع ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»
إلــى تطوير مساعدها الرقمي الخاص.
ً
فــوف ـقــا لـتـقــريــر ج ــدي ــد ص ــدر م ــن وكــالــة
األنباء  ،CNBCفقد سمعت من مصادرها
الخاصة ،أن الشركة تعمل بالفعل على
تطوير مساعد رقمي.
وفــي بيان أدلــت به ل ـ «رويـتــرز» ،أكدت
عـمــاقــة ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،أن هــذا
الـخـبــر صـحـيــح ،حـيــث نـقــل عــن متحدث
باسم الشركة قوله« :نعمل على تطوير
ذكاء اصطناعي صوتي ،والذي قد يكون
بإمكانه العمل على مختلف أجهزة الواقع
المعزز والواقع االفتراضي ،بما في ذلك
 Facebook Portalو Oculusوالمنتجات
المستقبلية».
ً
ووفقا للتقرير ،فإن «فيسبوك» تعمل

ال تــزال هواتف سامسونغ غالكسي
 S10تواصل حصد المزيد من المبيعات
ً
الجيدة .ووفقا للمؤسسة المتخصصة
ف ــي ب ـح ــوث الـ ـس ــوق «ك ــاون ـت ــر بــويـنــت
ريـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرش» ،ف ـ ـ ــإن إج ـ ـمـ ــالـ ــي م ـب ـي ـع ــات
سـلـسـلــة ه ــوات ــف  ،Galaxy S10خــال
األسـبــوع األول ،في الــواليــات المتحدة
األمـيــركـيــة ،كــانــت أعـلــى بنسبة ،%16
م ـقــارنــة بسلسلة هــواتــف Galaxy S9
خــال نفس الفترة من العام الماضي.
ً
ً
وكان هذا متوقعا نظرا إلضافة هاتف
ثالث إلى التشكيلة هذا العام ،ويظهر أن
المستهلكين ما زالوا يفضلون الحصول
على خيار منخفض التكلفة.
وكشفت األرقام الخاصة بالمبيعات
في الواقع أن  Galaxy S10eكان الهاتف
ً
األقل حصدا للمبيعات من بين الثالثي،
ولكن مبيعات  Galaxy S10eاإلضافية
سـ ــاعـ ــدت س ـل ـس ـلــة هـ ــواتـ ــف  S10عـلــى
ت ـح ـق ـيــق م ـب ـي ـع ــات أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـج ـيــل
السابق .ويعتبر  Galaxy S10+األكثر
ً
طلبا من بين الثالثي ،فهو يمثل %50
ً
من إجمالي المبيعات .ووفقا للمحللين،

عـلــى تـطــويــر الـمـســاعــد الــرقـمــي الـخــاص
بها منذ عــام  ،2018رغــم أنــه ال يــزال من
غير الواضح متى يمكن إطالقه.
جــديــر بــالــذكــر ،أنــه منذ عــدة سـنــوات،
قامت «فيسبوك» بإنشاء المساعد الرقمي
 ،Facebook Mليتم استخدامه مع تطبيق
 Facebook Messengerعلى نحو مماثل
للمساعد الرقمي  ،Google Assistantلكنه

ً
لألسف لم يكن ناجحا ،بسبب إمكانياته
المحدودة.
وال ت ــوج ــد تـ ـق ــاري ــر ت ــؤك ــد إن كــانــت
«ف ـي ـس ـب ــوك» س ـ ــوف ت ـح ـ ِّـس ــن م ـســاعــدهــا
ال ــرق ـم ــي ال ـق ــدي ــم ،أو ت ـع ـمــل ع ـلــى واح ــد
ً
جديد كليا.

تـ ـه ــدف ش ــرك ــة س ــامـ ـس ــون ــغ إلـ ـ ــى بـيــع
أكثر مــن  40مليون وحــدة مــن سلسلة
هواتف  ،S10وتعتقد شركة البحوث أن
الشركة في طريقها للقيام بذلك بفضل

المبيعات األولية القوية ،والتي تتفوق
على المبيعات األولـيــة التي حصدها
الجيل السابق.

توابل ةديرجلا
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أسباب انهيار األنظمة الملكية في العالم« ...التجربة النيبالية»
● أبرزها الثورات الشعبية واالنقالبات العسكرية والمؤامرات الداخلية وتفشي الفساد
● نيبال تحولت إلى النظام الجمهوري عقب مجزرة دموية مروعة داخل القصر الملكي
محمد أحمد المجرن الرومي

عالقات
من األرض سلطة تحكمهم ،وتنظم أمورهم ،وتقيم
في هذا البحث البسيط ،سأحاول سرد األسباب التي أدت إلى
ً
الوراثية ،سواء كانت إمبراطورية أو ملكية ،والتي مع اإلمبراطوريات أو الممالك األخرى ،ومع مرور الزمن ،وحبا
انهيار األنظمة
ً
يكون الحكم فيها وراثيا بانتقاله من األب إلى أكبر األبناء الذكور للسيطرة على اآلخرين وثرواتهم ،كانت تنشب الحروب
والنزاعات بين هذه الكيانات السياسية.
أو أحد أفراد األسرة المالكة.
فمنذ قرون طويلة شهد العالم نشأة اإلمبراطوريات والممالك ،وبمرور الوقت وتطاحن اإلمبراطوريات ،أخذت اإلمبراطوريات
إذ كانت ّ
تتكون لدى كل مجموعة من البشر يعيشون على بقعة تضمحل وتنتهي وتتكون الدويالت والممالك .ويالحظ في

رئاسة الوزراء
في نيبال كانت
وراثية هي األخرى
وانحصرت في أسرة
«رانا» التي كان
لها دور في حياكة
المؤامرات داخل
القصر

القيصر نيكوال الثاني

من الدول الملكية الدستورية في أوروبا بريطانيا
والسويد والنرويج والدنمارك وهولندا وإسبانيا
وبلجيكا ولوكسمبورغ ،وفي القارة اآلسيوية هناك
اليابان وماليزيا وكمبوديا وتايلند وبوتان وبروناي
دار السالم ،أمــا في إفريقيا فهناك مملكة ليسوتو،
وفي الكاريبي يوجد جيرنيدا وبليز وسانت فنسنت
وانتيغوا وبــربــادوس– بابوا غينيا الجديدة ،وفي
المحيط الهادي تقع مملكة جزر سولومون.
أمــا أنظمة الحكم الــوراثــي في المنطقة العربية،
فتتمثل فــي المملكة العربية السعودية والمملكة
الـمـغــربـيــة والـمـمـلـكــة األردنـ ـي ــة الـهــاشـمـيــة ومملكة
البحرين ،إلى جانب دول الكويت واإلمارات العربية
المتحدة وقطر ،وسلطنة عمان.
ولكن ما األسباب التي أدت إلى تراجع الدول ذات
ً
الحكم ال ــوراث ــي حتى أصـبــح عــددهــا قليال مقارنة
بالفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية؟
ولـ ـم ــاذا أص ـب ـحــت ه ــذه الـ ـ ــدول الـمـلـكـيــة ذات نـظــام
جمهوري؟ وهل النظام الجمهوري أفضل من النظام
الملكي الوراثي؟
ً
ال شــك أن هـنــاك أسـبــابــا كثيرة أدت إلــى اختفاء
ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة ال ـم ـل ـك ـيــة وت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى ال ـن ـظــام
الجمهوري أو حكم الحزب الواحد ،ومثال ذلك االتحاد
ً
السوفياتي سابقا ،بعد انهيار حكم القياصرة في
روس ـيــا عـقــب ث ــورة 1917م ،أو مــا يسمى بــالـثــورة
الشيوعية وحكم الحزب الواحد.
غير أن أبرز أسباب انهيار بعض األنظمة الملكية
الوراثية يتمثل في الـثــورات الشعبية ،واالنقالبات
العسكرية ،والخالفات والمؤامرات التي تحدث داخل
األسر الحاكمة ،إلى جانب تفشي الفساد في الدولة.
ففي روسيا القيصرية ،وفي ليلة  25أكتوبر 1917م،
قــام الشعب بـثــورة بـقـيــادة البالشفة (الشيوعيون
الـحـمــر) أطــاحــت ُنـظــام القيصر نـيـكــوال الـثــانــي في
مـ ـج ــزرة دمـ ــويـ ــة ،ق ـت ــل خ ــال ـه ــا ال ـق ـي ـصــر وزوج ـت ــه
اإلمبراطورة الكسندرا وأطفالهما الخمسة.
وفي فرنسا كذلك عام 1793م ،اندلعت الثورة التي
أنهت حكم أسرة البوربون ،وتم على إثرها إعدام الملك
لويس السادس عشر وزوجته الملكة ماري انطوانيت،
وتحول فرنسا إلى النظام الجمهوري.
ً
وال ت ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــال ك ـث ـي ــرا ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،ال ـتــي
قامت فيها الـثــورةُ ،التي قادها كرمويل ،عــام 1649
وأطاحت الملكية ،وقتل خاللها الملك شــارل األول،
وأصبحت بريطانيا بموجبها جمهورية ،غير أن
هذه الجمهورية لم تستمر أكثر من  9سنوات ،إذ عاد
ً
شارل الثاني في عام 1658م ليصبح ملكا على إنكلترا
بعد وفاة كرومويل.
وهناك أمثلة أخرى على ما جرى في بعض الدول
ذات النظام الملكي في فترة ما بعد الحرب العالمية
ـاروق ملك
الثانية ،ففي عــام 1952م أطيح بالملك ف ـ
ُ
مصر من جانب مجموعة من ضباط الجيش أطلق
على تنظيمهم اسم الضباط األحــرار بقيادة محمد
ً
نـجـيــب ،وب ـعــده أص ـبــح ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر رئـيـســا
للجمهورية ،وغــادر الملك فــاروق وأسرته مصر من
دون إراقة دماء.
وفــي عــام 1958م كانت األســرة الملكية بالعراق،
الذي كان يحكمه الملك فيصل الثاني ،على موعد مع
مجزرة دموية في  14يوليو عندما كان أفرادها في
ً
قصر الرحاب ،حيث قتلوا جميعا من رجال ونساء
وأطفال ،وتحول العراق من الملكية إلى الجمهورية.
وشهد عام 1963م ،تحول اليمن الــذي كان تحت
حـكــم اإلمـ ــام يحيي حميد ال ــدي ــن ،مــن الملكية إلــى
الجمهورية بعد قتل حميد الدين ،أما آخر العروش
التي سقطت في المنطقة العربية فكان عــرش ملك
ليبيا إدريس السنوسي عام 1969م وتم ذلك بانقالب
مجموعة من ضباط الجيش ،لتلحق ليبيا بالدول ذات
النظام الجمهوري.
وبجوار العرب ،شهدت إيــران التي كان يحكمها
الشاه محمد رضا بهلوي ،في عام 1979م ثورة شعبية
أطاحت نظام الشاه ،ليحل محله نظام المرشد الديني.

آخر العروش الملكية الساقطة
جودا شمشير

الجمعية التشريعية
قررت في  28مايو
 2008إنهاء النظام
الملكي في نيبال
وإعالن جمهورية
نيبال الديمقراطية
االتحادية

آخر العروش الملكية التي سقطت كان في نيبال
في  28مايو 2008م بعد تفشي الفساد والمؤامرات
التي حيكت داخــل القصر ،وانتشار الخالفات بين
أفراد األسرة المالكة ،التي كانت نتيجتها المجزرة
الرهيبة التي حدثت في العصر الملكي عام 2001م،
وظهور جماعة الماويين الشيوعية التي استغلت
سخط الشعب على الملك الجديد واألخـيــر لنيبال
الملك جيتندرا ،لتنتهي بذلك الملكية وتنتقل نيبال
للنظام الجمهوري.
وكمثال على انهيار الملكية في العالم ،نستعرض
أسباب سقوط الملكية في نيبال ،إذ يعتبر نظامها
الملكي آخر نظام ملكي في العالم يسقط ويتحول إلى
جمهوري ،وذلك بعد المجزرة الدموية المروعة التي
وقعت داخل القصر الملكي عام 2001م ،ونفذها ولي
عهد نيبال األمير ديبندرا ،حيث قتل فيها والده الملك
بيرندرا ووالــدتــه الملكة إيشوريا وشقيقه األصغر
وشقيقاته الثالث وبعض الحضور من أفراد األسرة
والمقربين ،بينما نجت الملكة األم.
وح ـت ــى ن ـت ـعــرف أس ـب ــاب ت ـلــك ال ـم ـج ــزرة ،دعــونــا
نستعرض تاريخ هذه األســرة المالكة ،وما مرت به
مــن مــؤامــرات وم ـحــاوالت اغـتـيــال بسبب الـحـكــم ،إذ
تعد من أقدم األسر الحاكمة في القارة اآلسيوية ،فقد
كانت نيبال تتكون من ممالك صغيرة من عدة أسر
حاكمة تسيطر كل منها على جزء من أراضي نيبال
الجبلية ،وســاعــد قـيــام ال ـحــروب بين هــذه الممالك
الصغيرة والتحالف بين بعض األسر ضد األخرى
وسيطرة القوي على الضعيف ،أسرة "شاه الجوركا"
في السيطرة على تلك الممالك ،واالستحواذ على حكم
نيبال ،وذلك منذ عام 1669م ،أي قبل ظهور الواليات

الملك جيتندرا آخر ملوك نيبال
ً
المتحدة األميركية بـ  7سنوات تقريبا.
واستمر حكم أسرة "شاه الجوركا" قرنين ونصف
الـقــرن حتى عــام 2008م ،عندما انتقلت نيبال من
الحكم الملكي إلى الجمهوري .لكن ما أسباب انهيار
الملكية في نيبال؟
عادة ما يتزوج الملك في نيبال بأكثر من زوجة،
كي تتكون لديه أسرة كبيرة ،ويضمن أن يكون منها
ولي العهد ،ولذلك نجد أن المؤامرات تبدأ من داخل
القصور الملكية ،فعندما يتزوج الملك بزوجة ثانية
أو ثالثة ترغب كل واحدة من هذه الزوجات أن يكون
ابنها هو ولي العهد ،ليكون لها حظوة ومنزلة وشأن
كبير عند الملك ،إلى جانب سلطة خاصة ،إذ ستصبح
حينها زوجة الملك وأم ولي العهد.
من هنا تبدأ المؤامرات؛ إذ تحرص كل زوجة على
أن يكون ابنها هو أكبر أبناء الملك من الذكور ،وبذلك
ً
يصبح ولـيــا للعهد ،وت ــدب الـغـيــرة بين الــزوجــات،
ً ً
وخاصة اللواتي لم ينجبن طفال ذكرا ،فتبدأ حياكة
الـمــؤامــرات ،باختطاف أطفال الملك من الــذكــور ،ثم
قتلهم ،أو تسميمهم ،ليتسنى إل حــدا هــن الفرصة
لتولي ابنها والية العهد ،وفي سبيل التصدي لذلك،
ً
تعمد بعض زوجات الملك ،خوفا على حياة أوالدهن
الذكور ،إلى إخفاء أطفالهن في أماكن سرية بعيدة
عــن القصر وعــن أنـظــار الــزوجــات األخ ــري ــات ،حتى
ً
يصبح الطفل منهم يافعا ويتولى بعد ذلــك أمــور
الحكم كولي للعهد.
وينطبق قـتــل األط ـف ــال أو تسميمهم ،أو قتلهم
بعد الــوالدة ،على بعض ملوك نيبال الذين يتم
اغتيالهم .وبسبب هذه المؤامرات تناوب على
حكم نيبال  3ملوك خالل  3سنوات.

الفترة ما بين الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية أن المسميات ،ولكن نظام الحكم فيها بالنهاية وراثي .ويتخذ
ً
كثيرا من هذه اإلمبراطوريات والدول ذات النظام الملكي الوراثي بعض هذه الدول شكل الملكية الدستورية ،حيث يوجد رئيس
الحزب الحاكم ،الذي يفوز باالنتخابات العامة ،والبرلمان المنتخب
تناقص عددها ،حتى تكاد في يومنا هذا ال تتجاوز الثالثين
من الشعب ،وفي بعضها اآلخر ليس بالضرورة أن يكون رئيس
مملكة ،تتداول فيها السلطة بالوراثة.
وهناك تسميات لألنظمة ذات الحكم الوراثي ،فبعضها يطلق الوزراء من حزب األغلبية.
عليه مملكة ،واآلخر سلطنة أو دوقية أو دولة ،وغيرها من

القصر الملكي (نافاياناتي)

الدول ذات النظام
الملكي الوراثي في
تناقص وعددها
اليوم ال يتجاوز
الثالثين مملكة

رئاسة الوزراء وراثية
الشيء الغريب ،ويكاد يكون الوحيد في عالم
الملكيات الوراثية ،أن رئاسة الوزراء في نيبال
كــانــت وراث ـيــة هــي األخـ ــرى ،وانـحـصــرت عــدة
أجيال في أسرة "رانــا" ،التي كان لها دور في
حياكة المؤامرات داخل القصر الملكي.
السبب وراء ذلك ،أن أسرتي "شاه" الحاكمة
و"رانا" تعتبران من األسر العريقة في نيبال،
ً
ويحصل بينهما ت ــزاوج ،كما أن ع ــددا من
ملوك نيبال تنحدر أمهاتهم من أسرة "رانا"،
وتشمل االغتياالت كذلك رؤساء الوزراء من "رانا"،
وعندما يعين رئيس وزراء من هذه األسرة فإنه يعمل
ً
على االستفادة ماديا ،وتقريب األقربين من عائلته،
ً
وهــو مــا ال يعتبرونه فـســادا ،ألنهم ال يفرقون بين
المال العام والمال الخاص لرئيس ال ــوزراء ،وكلما
طالت مــدة بقاء رئيس ال ــوزراء في السلطة استفاد
أقرباؤه من ذلك.
ويـ ـح ــرص رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى أن يـخـلـفــه في
المنصب األقربون من أفراد أسرته ،وهم مثل ملوكهم
يحرصون على تعدد الــزوجــات واإلن ـجــاب الكثير؛
كــي يـسـيـطــروا عـلــى الـمـنــاصــب المهمة فــي الــدولــة،
وخاصة الجيش ،ويجب أن يتم ذلك بدقة؛ ألن هناك
ً
فروعا داخــل أســرة "رانــا" إذا أحسوا بتهميشهم أو
استبعادهم فإن ذلك يؤثر على رئيس الوزراء وأقاربه
المقربين ،مما يؤدي إلى استمرار عمليات االغتيال
والتصفية الجسدية .ويذكر أن أحد رؤســاء الــوزراء
ً
من أسرة "رانا" استمر في منصبة  28عاما استفاد
ً
خاللها حلفاؤه ،وحققوا ً
ثراء فاحشا.
كــانــت رئــاســة الـ ــوزراء تنتقل بسالسة إل ــى أكبر
َ
شخص في عائلة "رانا" من الطبقة األولى ،ولم يغتل
أي رئيس وزراء بعد االنقالب الذي قام به عام 1885م،
إخــوان رئيس ال ــوزراء شامشير سنج وتــم اغتياله،
والدسائس التي
ولكن تبع ذلك العديد من المؤامرات ُ
شملت رؤساء الوزارات في نيبال ،كما أجبر رئيسان
للوزراء من هذه األسرة على ترك منصبيهما.
ومن الحوادث التي وقعت عام  ،1932إلقاء رئيس
ال ـ ــوزراء ج ــودا شمشير الـقـبــض عـلــى جميع الــذيــن
ينتمون إلى أسرته والذين يحق لهم وراثة منصب
ً
رئيس الوزراء ،بحضور الملك ،بعدما دعاهم جميعا،
ثم نفاهم خارج نيبال.
وكي يضمن منصبه كرئيس للوزراء ،زوج ابنته
الكبرى لولي العهد األمير ماهندرا عام 1940م ،ورتب
كي يزوج حفيداته إلى األخوين اآلخرين لولي العهد،
على أن يزوج أبناءه من ثالث أميرات ،وهنا يالحظ
مدى العالقة بين األسرتين ،ومع ذلك تعرض لمحاولة
انقالب عام ُ ،1950يعتقد أن الملك كان وراءها.
ووصـلــت الـحــال بسلطة رئـيــس الـ ــوزراء إلــى حد
ً
مراقبة الملك وتحركاته وعزله تقريبا داخل قصره،
مما دعا الملك تريبهاون عام 1950م ،إلى االستنجاد
بالهند للتدخل لفك الحصار عنه من جانب حكومة
رئيس الوزراء موهان شمشير.

وكانت الخطة الموضوعة للهرب تقضي بتظاهر
الملك وعائلته بأنهم سيخرجون فــي رحـلــة برية،
وبمجرد اقـتــراب الموكب مــن الـسـفــارة الهندية في
العاصمة كاتماندو تفتح لهم أبوابها ليطلبوا اللجوء
السياسي في بلدهم ،في موقف يمثل سخرية للقدر،
ً
ً
إذ كيف يطلب ملك لجوءا سياسيا لدولة أخرى وهو
في بالده ،وهو األمر الذي حدث كذلك للعائلة المالكة
اإلنكليزية ،عندما لجأت إلى السفارة األميركية في
لندن بعد ثورة كرومويل.
وبعد نجاح الملك وأسرته في الفرار وإجالئهم
إلى الهند ليكونوا في مأمن من رئيس الوزراء ،ورغم
وعود األخير لهم باألمان والعودة فإن الملك لم يثق
بــذلــك .ورفــض رئيس وزراء الهند جــواهــرالل نهرو
تسليم األسرة المالكة إلى نيبال ،كما رفض االعتراف
بالملك الجديد.
وبـعــد ف ــرار الملك وأس ــرت ــه ،دون أن يـكــون هناك
وريث له بعد فرار البالغين من األسرة الحاكمة ،كان
ً
ضروريا لبقاء شرعية رئيس الوزراء أن يكون هناك
ملك ،غير أنهم لم يعثروا إال على أمير عمره  3سنوات
ً
ً
يحق له أن يكون ملكا ،فتم اختيار األمير نيندرا ملكا،
ومن سخرية القدر أنه بعد  50سنة أصبح هذا الطفل
ً
مرة أخرى ملكا على نيبال ،وأصبح آخر ملوك نيبال
بعد المجزرة التي وقعت في القصر الملكي وراح
ضحيتها الملك وول ــي العهد وبــاقــي أف ــراد األســرة
المالكة كما سبق ذكره.
ولـعــدم اع ـتــراف الهند بالنظام الملكي الجديد،
وانضمام بعض دول العالم إليها ،إضافة إلى بعض
الجماعات السياسية النيبالية المدعومة
م ــن ال ـه ـن ــد الـ ـت ــي ك ــان ــت تـطــالــب
ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وعـ ـ ــودة الـمـلــك
المعزول ،عاد الملك وأسرته مرة
أخـ ــرى إل ــى ن ـي ـبــال ،وت ـط ـلــب ذلــك
تشكيل وزارة جديدة برئيس وزراء
جديد ينتمي كذلك إلى أسرة "رانا".
وبانضمام عدد من المعارضين
إلى الحكومة الجديدة ،يعتبر ما قام
ً
ً
به الملك ،المدعوم خارجيا وشعبيا
في الداخل ،أقــدم ثــورة قام بها ملك
مــع أفـ ــراد شعبه ضــد ن ـظــام رئيس
وزرائـ ــه الـســابــق ،لتنتهي بـعــد هــذه
الحادثة ،بوقت غير طويل ،سيطرة
أسرة "رانا" على رئاسة الوزارة بعدما
تحكمت في نيبال مدة  100عام.
في عام 1990م تطور الوضع في نيبال ،وأصبحت
مملكة دستورية ،وأدى رفض الشعب تدخل الملكة
إيـشــوريــا فــي ش ــؤون ال ـبــاد لضعف زوج ـهــا الملك
بريندرا ،إلى زيادة السخط على الملك ،وعلى الفساد
الذي عم البالد واستشرى ،ونتج عنه ظهور جماعات
مسلحة تسمى "الـمــاويـيــن  "Maoistكــانــت تتوعد
القيادات البرلمانية الفاسدة ،وتضع نهاية للملكية
في نيبال.

مجزرة القصر
الملك فاروق

آخر العروش
ً
العربية سقوطا
عرش ملك ليبيا
إدريس السنوسي
عام  1969بانقالب
عسكري

تعتبر ال ـم ـجــزرة ال ـتــي وق ـعــت داخ ــل الـقـصــر في
الساعة التاسعة مساء األول من يونيو  ،2001هي
المسمار األخير في نعش الملكية النيبالية .وبدأت
خيوط تلك المجزرة عندما أراد ولــي العهد األمير
ديبندرا أن يختار زوجــة لــه ،وعــارضــت ذلــك الــزواج
والــدتــه الملكة إيـشــوريــا؛ ألنــه فــي رأيـهــا زواج غير
متكافئ ،مما جعل ولي العهد يفقد صوابه ،ويتشاجر
مع والديه ويخلق المشاكل لهما ،فأدمن على شرب
المسكرات ،وهدد بأنه سيتخلى عن والية العهد من
أجل حبه لفتاة تدعى ديفاني.
وكان سبب معارضة والدته أن هذا الزواج سيجعل
من الفتاة ملكة لنيبال ،ورغم ذلك أصر ولي العهد على
ذلك الزواج ،وكانت له لقاءات متعددة مع محبوبته
ً
داخل نيبال وخارجها ،متجاهال نصائح ومعارضة
والــديــه ،ليستمر هــذا الخالف فترة من الوقت حتى
حدث ما لم يكن في الحسبان.

الساعة 5 :من مساء األول من يونيو 2001-
المكان :القصر الملكي (نافاياناتي) كاثماندو:
ً
كان من عادة األسرة المالكة أن تقيم عشاء دوريا
ً
ق ــاص ــرا عـلــى األس ـ ــرة الـمــال ـكــة وأقــربــائ ـهــم وبـعــض
األصدقاء المقربين يحضره فقط البالغون من األسرة
من نساء ورجال.
وب ـع ــد ت ـج ـمــع األس ـ ـ ــرة وال ـم ــدع ــوي ــن ف ــي ال ـقــاعــة
المخصصة ،وقبل تناول العشاء ،والجميع مشغولون
باألحاديث والجو العائلي كله مرح وضحك ،دخل
ً
ولي العهد األمير ديبندرا حامال سالحه الرشاش

اآللي وبدأ إطالق النار على أفراد األسرة ،وكان أبوه
الملك بيرندرا وزوجته الملكة إيشوريا أول ضحاياه،
وبعد ذلك قتل شقيقة األصغر األمير نيانيراجان ،قبل
أن يلحق بهم شقيقاته الثالث وبعض الحضور ،بينما
نجت من المجزرة جدته الملكه األم راتنا ،وبعد ذلك
أطلق النار على نفسه خارج القاعة ،في أكبر مجزرة
يرتكبها أحــد أف ــراد األس ــرة الحاكمة تـجــاه أســرتــه.
ونتيجة لهذه المجزرة أصبحت أسرة "شاه" المالكة
في مهب الريح بعدما حكمت نيبال عبر  10أجيال.
ً
ورغ ــم أن ه ــذه ال ـم ـجــزرة ،ال ـتــي ي ـســرد م ــزي ــدا من
تفاصيلها كـتــاب MASSACRE AT THE PALACE
JONATHAN GREGSON. Hyperion New York
 ،2002هي األكبر بين األسر المالكة ،فإن نيبال لها
سوابق في القتل والمؤامرات داخل القصر والخالفات
كانت معروفة في تاريخها.
ويعتبر الملك المقتول من أحب الملوك لدى الشعب
النيبالي ،الذي كان يحترم ملكه ويعتبره بمرتبة اإلله
واألب الذي يحمي أفراد شعبه ويعتبرهم أبناءه ،ولم
يستطع الملك الجديد أن يضاهي ملكهم المغدور.
بعد المجزرة أرســل المصابون إلى المستشفى،
وكــان الملك وزوجته قضوا ،أمــا ابنه الملك األميرة
شروتي فكانت حالتها سيئة وتوفيت بعد ذلك ،ولحق
بها زوجـهــا .وكــان من الذين نقلوا إلــى المستشفى
ولي العهد األمير بريندرا وأخوه األصغر نيراجان،
وكان األطباء يحاولون إنقاذ بعض المصابين ،لكن
الموت كان أسرع.
ع ـق ــب ذل ـ ــك ت ــوف ـي ــت األمـ ـ ـي ـ ــرات ش ــان ـت ــي وشـ ـ ــرارا
وجيانتي ،ولحق بهن نسيب الملك ،أما األمير دهرندا،
أخو الملك ،فكان ال يزال يتنفس ،وأجريت له عملية
لكنه توفي بعدها بيوم.
أما الملكة األم راتنا فلم تصب بأذى ،وكانت تعطي
التعليمات لألطباء في ذلك الوقت داخل المستشفى،
وب ـعــد اج ـت ـمــاعــات عـقــدهــا الـمـجـلــس األع ـل ــى ،ال ــذي
يتكون مــن بعض أف ــراد األس ــرة المالكة إلــى جانب
ك ـبــار الـمـســؤولـيــن فــي ال ــدول ــة وع ـقــب االطـ ــاع على
الحالة الصحية لولي العهد األمير "ديبندرا" ،أعلن
المجلس األعلى أن األمير هو الملك الـحــادي عشر
ً
ألسرة "شاه" المالكة ،رغم أنه كان شبه ميت سريريا؛
كي ال يكون هناك فراغ دستوري وملكي في الحكم،
وألنه ال يستطيع ممارسة وظائفه كملك فقد اختير
ً
للعرش ويمارس
عمه األمير جيتندرا ليكون وصيا
ُ
مـهــام الملك ،وفــي يــوم  4يونيو  2001أعـلــن توقف
نبضات قلب الملك.
ً
بعد ذلــك تم إعــان األمير جيتندرا ملكا لنيبال،
ورغم ذلك كانت هناك مطالبات شعبية لكشف حقيقة
الـمـجــزرة ،ومــن وراء هـ ــا ،وك ــان البعض يتهم حركة
الماويين الشيوعية ( )maoistبتدبيرها ،في حين
يتهم آخرون الجيش ،ويتهم فريق ثالث الملك الجديد.
وبدأت الهتافات ترتفع ضد الملك الجديد وضد
رئيس الوزراء  ،Koiralaالذي هاجمه الجمهور أثناء
تشييع الجنازات ،حيث كان يتهم بالفساد .وشملت
االتهامات بتدبير المجزرة جهات خارجية ،وعمت
المظاهرات واالضطرابات تلك الدولة الواقعة داخل
جبال الهيماليا ،وأعلنت حالة الطوارئ بعدما عجزت
ق ــوات األم ــن عــن تفكيك المتظاهرين ،ونــزلــت قــوات
الجيش للشوارع ،وهتفت الجماهير بسقوط الملك
الجديد ورئيس وزرائه.
عقب ذلك ،تم تشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة
م ـج ــزرة ال ـق ـصــر ،وك ــان ــت مــؤلـفــة م ــن كـبـيــر الـقـضــاة
ورئيس البرلمان وزعيم المعارضة .وقال زعيم حركة
ُ"الماويين الشيوعية" المعارضة إن الملك بريندرا
قتل بسبب مــؤامــرة خارجية ألنــه من اإلصالحيين
ً
ووطـنــي ،وإن تعيين األمـيــر جيتندرا ملكا لنيبال
بعد المجزرة هو نهاية للملكية في نيبال وانتقالها
للنظام الجمهوري.
لــو عــدنــا بــالـتــاريــخ إل ــى ع ــام 1999م ،لــوجــدنــا أن
ال ـخــافــات بـيــن أفـ ــراد األسـ ــرة الـحــاكـمــة ق ــد ازدادت
وأخذت منحى آخر ،إذ كان بعضهم يرفض أن تسلب
ال ـصــاح ـيــات م ــن أف ـ ــراد األس ـ ــرة ال ـحــاك ـمــة وتــذهــب
ً
ً
ل ــأح ــزاب الــديـمـقــراطـيــة ال ـتــي أدت دورا ك ـب ـيــرا في
السياسة الداخلية لنيبال.
ويرى قسم من النيباليين أن بعض أفراد األسرة
الحاكمة بدأوا هدم األسرة بتصرفاتهم وبذخهم ،وهو
ً
ما ينعكس سلبا على الشعب النيبالي ومصالحه،
وخاصة الفقراء ،في وقت كان النيباليون يحتجون
على النظام اإلقطاعي في بلدهم وسيطرة األغنياء
على الفقراء.
فمن مجزرة القصر ،وسخط الشعب على الملك
ً
ال ـجــديــد واب ـن ــه ،وم ـ ـ ــرورا بــالـهـجـمــات ال ـتــي يشنها
ً
الماويون الشيوعيون بحركتهم المسلحة ،وصوال
إلى الفساد وتردي الحالة االقتصادية ،تشكلت أسباب
ضعف دور الملكية فــي نـيـبــال ،مما دعــا الجمعية
التشريعية (البرلمان) إلصدار قرارها التاريخي في
 28مايو  2008بإنهاء النظام الملكي وإع ــان اسم
الدولة الجديدة ،وهو "جمهورية نيبال الديمقراطية
االت ـحــاديــة" ،لتصبح نيبال بــذلــك آخــر نـظــام ملكي
يسقط في العالم.
وال ـســؤال ال ــذي يطرح نفسه :هــل النظام الملكي
أف ـضــل أم ال ـج ـم ـهــوري؟ كـثـيــر مــن األنـظـمــة الملكية
سقطت وحل محلها نظام جمهوري ،ولم يكن أفضل
من الملكي فقد تراجع االقتصاد واألمن واالستقرار،
وتناقصت الـحــريــات ،ونهبت ال ـثــروات ،على عكس
ً
األنظمة الملكية الدستورية التي كانت أفضل حاال.
كما أن بعض األنظمة الجمهورية التي تخلصت
من الملكية الوراثية أصبح لديها نظام جمهوري
شبه وراثــي ،كان يورث الرئيس ابنه أو زوجته بعد
إج ــراء انتخابات شكلية ،ومــن ثــم باتت هناك دول
بنظام جمهوري منتخب بحرية ،وآخر وراثــي ،غير
أن موضوع الوراثة في الدول ذات النظام الجمهوري
بحاجة إلى بحث آخر.

٢٢

تسالي
كلمة السر:
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فلك

sudoku

من  5أحرف وهي اسم موقع إلكتروني بمثابة
مفكرة أو ساحة طرح آراء شخصية.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تواجهك أوضاع غريبة وتأسف لفوضى
تتشابك فيها المسؤوليات.
ً
ً
ّ
تتحدث عن أمــور شخصية جــدا مع
عاطفيا:
الحبيب فيستمع إليك باهتمام.
ً
ً
ّ
حاليا بشراء عقار تستفيد
تهتم
اجتماعيا :
ً
منه العائلة الحقا.
رقم الحظ4. :

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
مدونة

كلمة السر

 -8قـ ــادم (م) – الـمــاحـظــة
 -2تجدها فــي (يـ ــوارب) – للتحلية.
ً
الشديدة (م).
ضمير الغائبة (م).
 -5الحسام (م) – أرشد.
عموديا:
 -3ا ح ـت ـف ــظ ب ــا ل ـس ــر (م) –  -6واسى (مبعثرة) – بحر -9 .الغوغاء من الناس.
 -7م ــراس ـي ــل (م ـب ـع ـث ــرة) –  ( -١٠سـيــر يــن  )....ممثلة
 -1عاصمة النيجر – ممر شهر ميالدي.
لبنانية.
 -4يـ ـف ـ ـش ــوا (م) – مـ ـ ــادة طرف من الجنون.
(مبعثرة).
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تنسحب أو تستقيل من مهمة أو من
ّ
موقع تحتله اآلن.
ً
عاطفيا :تعمل خلف الستار بدون مصارحة
ً
الحبيب فينزعج منك كثيرا.
ً
اجتماعيا :حافظ على عالقاتك االجتماعية
الداعمة بدون إعالن أو استعراض.
رقم الحظ8. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :قــم بمساعيك مــع األوسـ ــاط المالية
لتوسيع نشاطك المهني.
ً
عاطفيا :تعدك األفالك بفترة عاطفية تتمتع
خاللها بأطيب األوقات.
ً
اجتماعيا :تستعذب حضور بعض األصدقاء
ً
ً
وتمضون وقتا ممتعا.
رقم الحظ19. :

القوس

5
6

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ع
ب
د
ا
ل
ن
و
ر

 ( -1جـ ـ ـ ــون  ) ...م ـم ـثــل
أميركي إيطالي األصل.
 -2عاصمتها «برن».
 -3شعور – جوهر.
 -4رجع – مأدبة.
 -5ل ـل ـن ـفــي – وا ل ـ ـ ــد (م) –
أرفض (م).
 -6يـ ــد بـ ــر – تـ ـج ــد ه ــا فــي
(الليالي).
 -7نغمة موسيقية – سائل
الحياة – سنة.
 -8ح ــامـ ـل ــوا الـ ــرسـ ــائـ ــل –
صعبة (م).
 -9خ ــاف «ص ـغ ـيــر» – من
مشتقات البترول.
 -١٠ب ــراع ــة ف ــي م ـمــارســة
العمل – ضاع.

4
8
3

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
مهنيا :انتبه من اإلرهاق في العمل وال تطرق
ً
أبوابا ملغومة.
ً
عاطفيا :قد تحمل األيام المقبلة ً
لقاء عاطفياً
يفرحك ويسعد أيامك.
ً
ّ
تصر فات األهل
اجتماعيا  :تستغرب بعض
ّ
ّ
وتشكك ببعض النيات.
رقم الحظ2. :

6
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8
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تفاعل
تعليق
وقت
وسيلة

خدمة
شبكة
وسيط
مالك

جنود
منحة
حسم
قرار

مركز
حياد
مواقف
جمهور
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 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :وضع برجك متناغم جدا وسيأتي لك
بحظوظ وفرص مناسبة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـل ـت ـقــي ب ـش ـخــص ي ـث ـيــر ال ـم ـشــاعــر
العاطفية في قلبك.
ً
اجتماعيا :تدعو بعض أفراد العائلة للحوار
الهادئ والمصالحة بينكم.
رقم الحظ3. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
والمهم
مهنيا :يزعجك انتقاد أحدهم لعملك
ً
أن تستفيد منه إذا كان صحيحا.
ً
عاطفيا :تصبو في عالقتك الرومانسية إلى
ّ
الكمال لكن الوصول إليه مستحيل.
ً
اجتماعيا :تشتاق إلى أجواء الصداقة العذبة
فلماذا ال تسعى إليها؟
رقم الحظ5. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :قد تكون ّ
ردات فعلك عنيفة وتصطدم
بمسؤولين أو متعاونين معك.
ً
عاطفيا :يصغي شريك عمرك إلــى حاجاتك
وهواجسك بصدر واسع.
ً
اجتماعيا :تــراجــع وضـعــك ال ـمـ ّ
ّ
العائلي
ـادي
وتعيد النظر في أولوياتك الشخصية.
رقم الحظ10. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :قــد تـطــالــب مــن الـبـعــض تـبــريــرات أو
بتغيير في أسلوبهم المهني.
ً
ـأي أ مــر عاطفي ّ
عاطفيا  :إذا شككت ب ـ ّ
فأجل
قرارك لمدة قصيرة.
ً
اجتماعياّ :
تؤجل تسديد بعض المستحقات
المنزلية وتحاول االقتصاد في مصروفك.
رقم الحظ17. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :يتراجع كوكب ا لـمــال بالنسبة إليك
وتصادف بعض الصعوبات المهنية.
ً
عاطفيا :تلجأ إلــى الشريك في الصعوبات،
بالراحة واالنسجام معه.
ألنك تشعر
ّ
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـبــشــرك الـفـلــك بــانـفــراج أو يحل
لمشكلة شخصية أقلقتك.
رقم الحظ15. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تواجهك بعض المصاعب فال تترك
ّ
الساحة ألن حظك سيتغير.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ــرت ـق ــي ب ـم ـش ــاع ــرك إلـ ـ ــى األع ـل ــى
وتنتهيان من المشاكل الشخصية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بـعــض الـمـنــاسـبــات االجتماعية
واللقاءات تزرع الفرح في قلبك.
رقم الحظ16. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تواجه في عملك ذهنية مختلفة عنك
لكنك تعتمد المرونة.
ً
ّ
وتصحح بعض
عاطفيا :تراجع بعض المواقف
عالقتكما.
األخطاء ًفي ّ
يوفر لك الفلك في هذه األثناء ًّ
جوا
اجتماعياً ّ :
ً
شيقا.
اجتماعيا
رقم الحظ14. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :حماستك لعملك وشغفك به يجعالن
إنجازاتك مرموقة.
ً
عاطفيا ّ :
تعبر عــن عواطفك بشكل صــادق
وتتمنى أن يبادلك الحبيب بالمثل.
ً
ً
أخبارا عنك ّ
ويدعي
اجتماعيا :يشيع أحدهم
أنه من أقرب األصدقاء إليك.
رقم الحظ9. :
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مجتمع

مدرسة ابن النفيس
المتوسطة تحتفي بفائقيها
احتفلت مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنين بطالبها
الفائقين بحضور ا لـمــد يــر علي عبدالمجيد شعبان
وع ـضــو مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة الـســالـمـيــة الـتـعــاونـيــة
عبدالرحمن عبدالله والفائقين وأولياء األمور.
ً
وهنأ شعبان الفائقين متمنيا لهم التقدم والنجاح في
مسيرتهم العلمية.

تكريم فائق

مدير المدرسة علي عبدالمجيد شعبان

فقرة وطنية لطلبة الكشافة

الفائقون في صورة جماعية

 ...وتكريم آخر

جانب من التكريم

الجامعة العربية المفتوحة تختتم مؤتمر
الشراكة مع نظيرتها البريطانية
تحت رعاية رئيسها د .محمد بن الزكري ،اختتمت الجامعة
العربية المفتوحة مؤتمر الشراكة مع الجامعة المفتوحة في
ً
المملكة المتحدة ،الذي أقامته أخيرا تحت عنوان "تطوير
الدعم الطالبي في أنظمة التعليم المرن".
وتواصل الجامعتان إقامة المؤتمر بشكل دوري كل عامين،
بحضور ومشاركة فاعلة من جانب عدد من قيادييهما
ً
وأساتذتهما ،تأكيدا ألهمية شراكتهما االستراتيجية ،وتعزيز
مجاالت التعاون والعمل األكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات
عال من الجودة،
بما يساهم في تقديم تعليم على مستوى ٍ
ويواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية التي تصب في
مصلحة الطلبة وتتماشى مع أهداف ورؤية وتوجهات
الجامعتين.
د .فيلب بيري

صورة جماعية

الجامعة األميركية تحتضن المؤتمر السنوي الـ  ١٣لـ «ميناسا ناسبا»
احتضنت الجامعة األميركية في الكويت،
على مدى ثالثة أيام ،مؤتمر ميناسا ناسبا
( )MENASA NASPAالسنوي الثالث عشر
في حرمها تحت شعار "خلق تجربة طالب
شاملة :التعاون فــي الـحــرم الجامعي نحو
العناية بالطالب وتطويرهم".
ون ـظ ــم ال ـمــؤت ـمــر ق ـط ــاع شـ ــؤون الـطـلـبــة في
"األمـيــركـيــة" ،إلب ــراز دور القطاع فــي تجربة
الطالب ،كونه جــزء ا ال يتجزأ مــن األنشطة
خـ ـ ــارج الـ ـفـ ـص ــول الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ،الس ـت ـك ـشــاف
وتطوير جوانب مختلفة من حياته بالحرم

الجامعي ،وتزويده بتجربة تعليمية جيدة.
وقــالــت رئـيـســة ال ـجــام ـعــة د .روض ــة ع ــواد،
خـ ــال كـلـمـتـهــا ب ــال ـم ــؤت ـم ــر" :يـ ـت ــم ال ـت ــدوي ــر
وإع ــادة الهيكلة بقطاع شــؤون الـطــاب في
يومنا هذا على ضوء االحتياجات المتغيرة
لطالبنا ،ومالمح التعلم المتطورة باستمرار،
وتغيير الثقافات والتحديات االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة الـعــالـمـيــة التي
تؤثر على طالبنا بطرق أكثر مما يمكننا
االعتماد عليه".
رئيس الجمعية األميركية د .كيفن كروجر

رئيسة الجامعة األميركية في الكويت د .روضة عواد تلقي كلمة بالمؤتمر

جانب من الحضور

د .حنان مظفر خالل كلمتها

نايف المطيري

مسك وعنبر ٢٤
خالد البريكي :وجدت ضالتي في «حضن الشوك»
توابل ةديرجلا
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محمد جمعة

يطل الفنان خالد البريكي على
الجمهور خالل شهر رمضان
في مسلسل "حضن الشوك"،
إلى جانب مشاركته اإلذاعية
في "عساكم من عواده".

البريكي يرى أن
تشابه األعمال سبب
ابتعاده عن المشهد
الدرامي

يكتفي الفنان خالد البريكي
هذا العام بعمل درامي واحد،
يطل من خالله على الجمهور
خ ــال شـهــر رم ـضــان المقبل،
وهو مسلسل "حضن الشوك"،
إلى جانب مشاركته في الدراما
اإلذاعـيــة "عساكم مــن ع ــواده"،
م ـ ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـقـ ــديـ ــر م ـح ـمــد
المنصور.
وقال البريكي ،لـ"الجريدة"،
"سعادتي ال توصف بالتواجد
عبر أثير إذاعــة الكويت خالل
رمـ ـض ــان ل ـل ـعــام ال ـث ــام ــن على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وأنـ ـتـ ـه ــز ال ـف ــرص ــة
ألت ــوج ــه بــال ـش ـكــر ال ـ ــى ق ـطــاع
االذاعـ ـ ــة الـمـتـمـثــل ف ــي الـشـيــخ
فهد المبارك ،الوكيل المساعد
لشؤون اإلذاعــة لحرصه على
لــم شـمــل نـخـبــة مــن الفنانين
للمشاركة في االعمال الدرامية
ال ـتــي تـصــل ه ــذا ال ـع ــام إل ــى ٧
مـسـلـســات مـتـنــوعــة الـقــوالــب
الدرامية ،مما يشكل طفرة في
اإلنتاج اإلذاعي".
واعتبر ان الدراما االذاعية
ت ـص ـنــف ك ــأع ـم ــال تــروي ـح ـيــة،
بعيدا عن التشنج الذي نتابعه
عبر الدراما التلفزيونية ،لذلك
اعـتـبــر الـمـسـلـســات االذاع ـي ــة
إعادة صياغة قصص حياتية
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـس ــام ــع م ـن ــوع ــة
بين الـكــومـيــدي والـتــراجـيــدي
والتاريخي والتراثي وغيرها
من االعـمــال ،مؤكدا أن أهمية
ال ـ ــدرام ـ ــا اإلذاعـ ـ ـي ـ ــة ت ـك ـمــن فــي
أنها تمنح الفرصة للمستمع
ليبحر بـخـيــا لــه فــي تفاصيل
األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـل ــه عـبــر
حوارات الممثلين والمؤثرات
الصوتية.

خالد البريكي
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـس ـل ـســل
"عساكم من عواده" اجتماعي
ي ـح ـمــل نـ ـق ــدا م ـب ـط ـنــا لـبـعــض
ال ـظ ــواه ــر الـسـلـبـيــة ف ــي قــالــب
خ ـ ـف ـ ـيـ ــف ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف
الكاتبة عواطف البدر ،وإخراج
عبدالمحسن العمر ،وبطولة
نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،م ـن ـهــم
محمد المنصور وهيفاء عادل
وج ــاس ــم ال ـن ـب ـهــان وإب ــراه ـي ــم
ال ـ ـحـ ــربـ ــي وخ ـ ــال ـ ــد ال ـب ــري ـك ــي
ومحمد العلوي.

الدراما التلفزيونية
وعن الدراما ،أفــاد البريكي
ب ـ ــأن ـ ــه ي ـ ـطـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فــي
م ـس ـل ـس ــل "ح ـ ـضـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوك"،
تأليف عبدالله السعد ،وإخراج
ح ـم ــد ال ـ ـبـ ــدري ،وي ـ ـشـ ــارك فــي
ب ـطــول ـتــه ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـجــوم،

منهم إبراهيم الحربي ،إلهام
الفضالة ،محمد العلوي ،عبير
أحمد ،ليلى عبدالله ،انتصار
الشراح ،محمد العجيمي ،هدى
ح ـمــدان ،نــور الـغـنــدور ،أحمد
مساعد ،سعود بوشهري ،مي
البلوشي.
وعن هذه التجربة ،أضاف:
"م ـس ـل ـس ــل ك ــاس ـي ـك ــي هـ ــادئ
نـ ـح ــاول م ــن خ ــال ــه ثــاث ـت ـنــا:
الحربي والفضالة والبريكي،
أن ن ـق ــدم م ــو ض ــو ع ــا مختلفا
أ تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أن ي ـ ـ ـنـ ـ ــال ا عـ ـ ـج ـ ــاب
الجمهور".
واعتبر أن المشهد الدرامي
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي يـ ـشـ ـه ــد أعـ ـم ــاال
كثيرة ومـكــررة ،لذلك يحرص
عـلــى انـتـقــاء عـمــل واح ــد فقط
ل ـي ـظ ـهــر م ــن خ ــال ــه ،م ـتــاب ـعــا:
"نـ ـ ــادرا م ــا يـجــد ال ـف ـنــان عمال
يـ ــرضـ ــي غـ ـ ـ ـ ــروره ،وه ـ ـ ــذا ك ــان

البريكي والخضر وليلى عبد الله في مشهد من «ودي اتكلم»
السبب الرئيسي لغيابي خالل
السنوات الخمس الماضية عن
موسم رمضان ،الى أن وجدت
ضالتي في حضن الشوك".

السينما
وحول النشاط السينمائي،
كان آخر أعمال البريكي فيلم
"ودي أتكلم" للمخرج صادق
بهبهاني ،وشاركته البطولة
الفنانة ليلى عبدالله ،واستمر
في دور العرض المحلية لما
يـ ـق ــارب  9أس ــابـ ـي ــع ،ويـعـتـبــر
أول فيلم كويتي ُيعرض عبر
شاشات السينما بالسعودية،
وأول فيلم كويتي يعرض في
العراق منذ الغزو الغاشم.

وتــدور أحــداث الفيلم حول
قـ ـص ــة م ـ ـخـ ــرج ي ـ ـقـ ــدم أعـ ـم ــاال
ذات بعد إنساني ساقه القدر
لـ ـل ــزواج ب ـف ـتــاة "فــاشـيـنـسـتــا"
تفتقر للحد األدنى من الثقافة،
وم ــن هـنــا يــأتــي ال ـص ــدام بين
الزوج المستنير صاحب الفكر،
ِّ
والــزوجــة التي تغلب المظهر
على حساب الجوهر ،ويطرح
العمل تساؤال مهما" :إلى متى
سنظل على هذا الحال؟".
يــذكــر أن "ودي أت ـك ـلــم" من
إنـتــاج شركة آرتـســت لإلنتاج
الفني ،وكتابة وإخراج صادق
ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ــام
ع ـبــدال ـعــزيــز ب ـه ـب ـهــانــي ،وهــو
فيلم روائــي كويتي طويل ذو
طابع درامي كوميدي ساخر.

ويـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة
الـفـيـلــم نخبة مــن نـجــوم الفن
الكويتي ،هــم :خالد البريكي،
عبدالمحسن ا لـقـفــاص ،ليلى
عبدالله ،أحمد بوسيف ،محمد
عاشور ،جاسم النبهان ،جمال
ال ـ ـ ــرده ـ ـ ــان ،نـ ـ ـ ــواف الـ ـشـ ـم ــري،
جمال الشطي ،محمد الحملي،
عبدالله الخضر ،مبارك المانع،
عبدالعزيز النصار ،اإلعالمية
ف ــاطـ ـم ــة ب ــوحـ ـم ــد ،اإلعـ ــامـ ــي
صالح الــراشــد ،عيسى ذيــاب،
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه
البصيري ،عيسى جمعة.

فريق  Messoudi BRothersينال ثقة الجمهور محمد أكبر :كلمات «من طيب أصلك»
واللجنة تختار  Full Artفي « »Arabs Got Talentالمست مشاعر الجمهور
تـ ـ ــأ هـ ـ ــل فـ ـ ــر يـ ـ ــق Messoudi
 BRothersم ـ ــن ا لـ ـمـ ـغ ــرب إ ل ــى
نـهــائـيــات بــرنــامــج "Arabs Got
 "Talentبموسمه السادس على
 MBC4و" MBCم ـصــر" و"MBC
الـعــراق ،بعد أن حصد تصويت
الجمهور ،بينما فاز الثنائي Full
 Artمن سورية باختيار اللجنة،
ف ـ ــي خـ ــامـ ــس وآخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــروض
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ،وقـ ـب ــل أسـ ـب ــوع مــن
الحلقة الختامية.
وش ـ ـهـ ــدت ال ـح ـل ـق ــة م ـنــاف ـســة
حماسية ،ومشاركة استثنائية
م ــن ع ــدد م ــن "أص ـح ــاب الـهـمــم"،
ف ـي ـم ــا قـ ـ ــدم فـ ــر يـ ــق Messoudi
 BRothersعرضا مذهال أللعاب
األك ــروب ــات ،وق ــدم الـثـنــائــي Full
 Artعرضا راقصا نال استحسان
وإعجاب لجنة التحكيم.
ب ـم ــوازاة ذل ــك ،وب ـم ـبــادرة من
" MBCاألم ــل" ،ذراع المسؤولية
االجتماعية والمؤسساتية في
"م ـج ـم ــوع ــة  ،"MBCش ـ ـ ــارك فــي
الحلقة عدد من "أصحاب الهمم"،

●

أحمد حلمي مشاركا في أحد العروض
بـعــد أن أم ـضــوا أسـبــوعــا كامال
قبل العرض ،تدربوا خالله على
م ـه ــام ال ـط ــاق ــم ال ـف ـنــي وال ـتـق ـنــي
والتنفيذي المسؤول عن إنتاج
وإخ ـ ـ ـ ــراج ال ـح ـل ـق ــة وب ـث ـه ــا عـلــى
الهواء مباشرة.
وت ـ ـ ـ ـ ــوزع "أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم"
المشاركون في الحلقة على عدة
م ــواق ــع ،وت ـش ــارك ــوا ال ـعــديــد من
الـمـهــام خلف وأم ــام الكواليس،

وأبرزها مساعد مدير المسرح،
مساعد مقدمي البرنامج ،مساعد
إن ـت ــاج ،وم ـســاعــد فـنــي للصوت
والصورة.
الجدير ذكــره أن المشتركين
فـ ــي ال ـح ـل ـق ــة ال ـخ ـت ــام ـي ــة ال ــذي ــن
س ـبــق أن تــأه ـلــوا ف ــي ك ــل حلقة
من الحلقات المباشرة الخمس
هم :فريق Messoudi BRothers
من المغرب ،والثنائي Full Art

من سورية ،وفريق "Black and
 "Whiteم ــن الـ ـمـ ـغ ــرب ،وف ــري ــق
"أك ــادي ـم ـي ــة ج ـل ـه ــوم لـلـجـمـبــاز"
م ـ ــن مـ ـص ــر ول ـ ـي ـ ــان يـ ـحـ ـي ــى مــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وفـ ــريـ ــق & Zyko
 Poachمـ ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ،وف ــري ــق
 Mayyasمـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،و ف ــر ي ــق
 Freestyl’ airمن الجزائر ،وفريق
 Human’sمــن الـمـغــرب ،وفــريــق
 Duo Acrobatمن المغرب.

محمد جمعة

ط ــرح ال ـف ـنــان مـحـمــد أك ـب ــر "س ـن ـغــل" جــديــدا
بعنوان "من طيب أصلك" ،كلمات وألحان أكبر،
بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي محمد
خسروه ،وكذلك مهمة عزف الغيتار إلى جانب
خالد العروج.
وقال أكبر ،لـ"الجريدة"" ،خطوة جديدة تضاف
الى رصيدي الغنائي ،حيث أحرص بين فترة
وأخرى على طرح سنغل أحافظ من خالله على
حـظــوظــي فــي الـبـقــاء بــالـســاحــة" ،مثمنا ردود
األفعال الواسعة التي واكبت طرح األغنية.
واستطرد" :الكلمات خفيفة وبسيطة وإيقاع
األغ ـن ـيــة ه ـ ــادئ ،لــذلــك تــوقـعــت أن ت ـحــدث هــذا
الفارق ،وأن تلقى اإلعجاب ،ألنها تالمس مشاعر
الجميع بال استثناء ،ويحظى ذلــك النوع من
األغنيات بانتشار واسع بين شرائح الجمهور
المختلفة".
ي ــذك ــر أن أك ـب ــر ت ـص ــدى ل ـتــأل ـيــف مـســرحـيــة
"مصاصين الدماء" ،التي عرضت خالل الفترة
الماضية ،وأخرجها ناصر البلوشي ،وشارك
في بطولتها محمد العجيمي وانتصار الشراح
وهـ ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي وس ـع ـي ــد الـ ـم ــا ون ـخ ـب ــة مــن
الفنانين على مسرح "دعيج الخليفة".
وشارك أكبر أيضا في العمل كممثل ،وسبق

محمد أكبر
تـلــك الـتـجــربــة مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة مسرحية
"ينانوة جليعة" ،وثمن تلك الخطوات مؤكدا
حــرصــه على الـتــواجــد بالمسرح ال ــذي يحركه
العمل به كمؤلف أو ممثل شغف ال ينتهي على
حد وصفه.

«سيرة الصهد ...والثلج» في تأبين الراحل ناصر الظفيري بـ «الخريجين»
زخر حفل تأبين ناصر
الظفيري بالوفاء ،حيث
استحضر جمع كبير من
الشخصيات الثقافية واألدبية
ذكرياتهم مع الراحل.

●

فضة المعيلي

تــوافــد جمع كبير مــن األدب ــاء
وال ـم ـث ـق ـف ـي ــن ل ـت ــأب ـي ــن الـ ــروائـ ــي
ال ـ ــراح ـ ــل نـ ــاصـ ــر الـ ـظـ ـفـ ـي ــري فــي
م ـســرح جـمـعـيــة الـخــريـجـيــن في
فعالية أقامتها مكتبة "تكوين"،
وج ــاء ت بعنوان "سـيــرة الصهد
والثلج" ،وشهدت الفعالية إلقاء
العديد من الكلمات ،شارك فيها
سعد الياسري ،وعنود الروضان،
وك ــري ــم الـ ـ ـه ـ ــزاع ،وع ـب ــدال ــوه ــاب
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،ودخـ ـ ـي ـ ــل ال ـخ ـل ـي ـف ــة،
ومحمد سالم ،ومحمد العتابي،
الذي ألقى قصيدة نيابة عن عن
محمد النبهان ،وخديجة الشمري
التي ألقت كلمة نيابة عن هنادي
الشمري.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت خـ ــدي ـ ـجـ ــة الـ ـشـ ـم ــري
إنـ ــه م ـن ــذ عـ ـش ـ ِـر سـ ـن ــوات أط ـم ـ ُـح
ل ـل ـه ـجــرة ،وع ـل ــى ط ــاول ــة مـطـعــم
لبناني جمعني لقاء مع ناصر،
يعطيني كافة التفاصيل الالزمة
أنت
للهجرة إلى كندا .ال تخافيِ ،
قوية ،والهجرة ألمثالنا أسهل،
ال ــوط ــن ي ــا خــدي ـجــة يـسـكـنـنــا ال
نسكنه .حينها كنت أعلم بأنني
أرى الصورة منقوصة .رأيت في
عينيه بريق البدايات الجديدة،
االح ـت ـمــاالت ،الـ ًتـحــديــات ،معنى
أن تـكــون إنـســانــا كــامــل األهلية،
ً
وحـيـنـمــا رأيـ ــت نــاصــر مـحـمــوال
ع ـل ــى أكـ ـت ــاف أصـ ــدقـ ــاء الـمـهـجــر
فوق الثلوج ،تيقنت بأنني رأيت
الصورة كاملة" .وأضافت الشمري
أن من يترك إرثا أدبيا ال يموت،
ح ـضــورنــا ال ـك ــري ــم ...ش ـكــرا على
حضوركم التأبين.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـتــأب ـيــن بــدأ

بفيلم رمزي قصير من إخراجها،
يمثل بعض المحطات الثقافية
التي ساهمت فــي تشكيل هوية
الـظـفـيــري الـثـقــافـيــة ،واستعانت
ب ـب ـعــض ال ـم ـشــاهــد م ــن ال ـكــويــت
وكندا ،مشيرة إلــى أن التصوير
والمونتاج تما خالل أسبوعين.
وأل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــرة ع ـ ـنـ ــود
ال ــروض ــان كلمتها الـتــي تميزت
بـخـصــوصـيــة ل ـل ـم ـفــردات بشكل
دقـيــق ،ومــن أجــوائـهــا" :نـحــن في
زم ــن األخ ـطــاء الـتــي ال يرصدها
أحد ،أحدها أال يتذكر البشريون
أنهم كــانــوا بــا مــأوى وال صفة.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــم ص ـ ـن ـ ـعـ ــوا ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة
ل ـ ـل ـ ـخـ ــوف ...ف ـب ــال ـغ ــوا فـ ــي نـحــت
األبواب وعلت أسوارهم".
من جانبه ،ناب الشاعر محمد
الـ ـعـ ـت ــاب ــي عـ ــن الـ ـش ــاع ــر مـحـمــد
الـنـبـهــان ،وأل ـقــى قـصـيــدتــه التي
جاءت بعنوان "زهراء حمراء في
الثلج" ،التي أهداها إلى الراحل
لـ ـيـ ـق ــول" :ف ـ ـجـ ــأة ت ــوق ــف ال ـث ـل ــج/
م ـع ـط ــف ثـ ـقـ ـي ــل ،ق ـ ـ ـفـ ـ ــازان ،حـ ــذاء
داف ــئ ،قبعة صــوف وج ـهــراء في
القلب /تكتب على ظهر مخطوطة
أخـيــرة /السماء بيضاء مقلوبة/
األفق أبيض /الحزن ضلفة الباب
على الباب".
أما الكاتب كريم الهزاع فألقى
كلمة بعنوان "من سيرمي حطبة
ف ــي الـ ـ ـن ـ ــار؟" ،وأهـ ــداهـ ــا ل ـلــراحــل
الظفيري ليقول "حـضــرت اليوم
للمشاركة بتأبين إ نـســان عزيز
علينا جميعا ،مستمدا طاقتي
مــن قــوة إرادت ــه الـتــي صــارع بها
الغربة والمرض ،ومن قوة كلمات
مـهــدي عــامــل "لـســت مـهــزومــا ما
دمـ ــت تـ ـق ــاوم" ب ـه ــذه الـ ـ ــروح كنا

المشاركون في التأبين
نخاطب بعضنا كأصدقاء ،وبمثل
هذه الروح كنا نسجل حضورنا،
ولذا سيظل ناصر حاضرا بيننا
لألبد".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أل ـ ـقـ ــى الـ ـك ــات ــب
عبدالوهاب سليمان كلمة بعنوان
"صديقي ناصر" ،وقال "اعتدنا أن
نجتمع بك في نوفمبر ،بمعرض
الـكـتــاب أو الـمـقـهــى .ه ــذه الـمــرة،
ن ـج ـت ـم ــع بـ ــك هـ ـن ــاك مـ ــن دونـ ـ ــك.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ــي ،كـ ــانـ ــت سـ ـن ــوات
اللقاء بك قليلة ،لكنها اختصرت
لــي دروس ــا وت ـجــارب كـثـيــرة في
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،دروس ـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـم ـح ـبــة
والصداقة وااللتزام كنت تمنحها
دون وصاية.
وألقى الشاعر سعد الياسري

نصا بعنوان "مرثية للبدوني"
م ـه ــداة إل ــى ال ــراح ــل ،وتـضـمـنــت
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــدة م ـ ـش ـ ـهـ ــديـ ــن؛ األول
والـ ـث ــان ــي ،وم ـش ـهــد أخـ ـي ــر ،ومــن
أجوائها "ثلج على التابوت ذاب
وانـطـفــأ /وع ـلــوت مــرفــوعــا ونعم
المرتقى /كتفا إلى كتف يودعك
األل ـ ـ ــى /ك ـن ــت ال ـص ــدي ــق لـتـيـهـهــم
ومصدقا.
وقــال الشاعر دخيل الخليفة
"وداع ــا نــاصــر ...لــك مــوطــئ قــدم،
ولنا موطئ آخر في الهواء ،ليس
ألحــد بعد اآلن أن يسألك( :متى
ه ـ ــاج ـ ــرت؟ وم ـ ــا ال ـب ـل ــد األص ـل ــي
لجدك؟) أنت اآلن حر ،تتفرج على
حفالت الدم والخذالن في األرض،
رب ـ ـمـ ــا م ـ ــن م ـق ـه ــى عـ ـل ــى ج ـن ــاح

سحابة ،وربـمــا تنظر مــن شرفة
في البرزخ .حتما أنت من اعتلى
فرس الرهان ،صوتك وصل عاليا،
وس ــط ح ـشــود تـصـفــق ل ــك ،ألنــك
صوت اإلنسان المجروح ،صوت
الـفـقــراء والمهمشين والـعـشــاق،
فيما تركت رفاقا سوف يواصلون
ال ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــاك ،حــام ـل ـيــن
قضية أهلهم وجرح هويتهم في
زوادات ـهــم أينما جرفتهم الريح.
نــريــد أن ن ـفــرش بـســاطــا أخـضــر
للحلم ،لكي ال تتنازل عن حقنا
فــي الـحـيــاة ،وأن نـضــع صــورتــك
أمامنا لنهزم المنافي بقوة اللغة
والصبر وصالبة القلوب .قبل 32
عــامــا تصافحنا لـلـمــرة األول ــى..
وفي  20مــارس  2019أومــأت لنا

مــودعــا مــن بعيد ،حيث الثلوج،
لكنك باق معنا إلى األبد".

توزيع كتاب
خالل الفعالية وزع للحضور
كتاب بعنوان "ناصر الظفيري...
س ـي ــرة ال ـص ـهــد وال ـ ـث ـ ـلـ ــج"- 1960
 ،2019وج ــاء ت المقدمة بعنوان
"وفاء لناصر الظفيري ...أصدقاء
الــراحــل" ،أمــا الكتاب فقد اشتمل
على كلمات من أصدقائه واألدباء،
وه ــي زاخ ـ ــرة بـمـنــاقــب وسـجــايــا
الــراحــل واإلض ــاءة على تجربته،
وأيضا حوار أجراه الشاعر دخيل
الخليفة مــع الــراحــل ،وفــي ختام
الكتاب ألبوم صور للراحل.

خبريات
«نتفليكس» تختبر خاصية
لتشغيل حلقات عشوائية

بدأت شركة نتفليكس
اختبار خاصية جديدة تتيح
للمستخدمني تشغيل أي
حلقة من أي مسلسل يبثه
موقعها بصورة عشوائية.
وأشار موقع "سي نت
دوت كوم" ،املتخصص في
موضوعات التكنولوجيا،
إلى أن زر "راندوم" (عشوائي)
الجديد ،الذي يختبره
موقع "نتفليكس" حاليا،
يوفر جهدا ووقتا كبيرين
للمستخدمني أثناء محاولة
الوصول إلى حلقات أي
مسلسل على املوقع.
وأضاف املوقع أن الخاصية
الجديدة متاحة بشكل
تجريبي ملستخدمي خدمة
نتفليكس عبر األجهزة
الذكية التي تعمل بنظام
التشغيل "أندرويد".
وقال متحدث باسم
"نتفليكس" ،في بيان عبر
البريد اإللكتروني" :نختبر
حاليا قدرة املستخدمني
على تشغيل حلقة عشوائية
من املسلسالت التلفزيونية
املختلفة عبر تطبيق
نتفليكس ألجهزة أندرويد.
(د ب أ)

ميندي كالينغ تعلن
تعاونها مع بريانكا تشوبرا

أعلنت شركة ""UNIVERSAL
شراء حقوق امللكية الخاصة
بفيلم سينمائي كوميدي
كتبته النجمة األميركية
الكوميدية ميندي كالينغ
ويحمل اسما مبدئيا هو "THE
 ،"MINDY PROJECTوستقوم
ميندي ببطولة الفيلم،
وتشاركها البطولة ألول
مرة النجمة الهندية العاملية
بريانكا تشوبرا.
وحرصت كالينغ على نشر
تغريدة عبر حسابها على
"تويتر" ،أعربت خاللها
عن سعادتها بإنتاج فيلم
سينمائي جديد من كتابتها،
وظهرت بالصورة مع بريانكا
وأحد ممثلي شركة اإلنتاج،
وعلقت عليها قائلة" :فريق
أحالمي سيصنع فيلما ،ال
أستطيع االنتظار".
وعلى الرغم من تكتم شركة
اإلنتاج على تفاصيل الفيلم،
فإن موقع " "DEADLINEعلم أن
الفيلم ستتمحور أحداثه في
إطار كوميدي حول حفل زفاف
يقام بني الواليات املتحدة
األميركية والهند ،وهذه ليست
املرة األولى ،التي تقوم فيها
ميندي كالينغ ببطولة فيلم أو
عمل درامي من تأليفها.

موموا يروج لمساوئ
المخلفات البيئية

نشر النجم العاملي ،جايسون
موموا ،فيديو عبر حسابه
الرسمي على "إنستغرام"،
وظهر خالله وهو يروج
ملساوئ وأضرار العديد من
املخلفات البيئية منها مادة
البالستيك ،وخطورتها على
الكائنات الحية وعلى كوكب
األرض بشكل عام.
وحلق موموا لحيته خالل
وجوده بصحراء جرداء ،وأكد
أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا
كبيرًا بالنسبة له وألطفاله،
وإن التغيير ضروري له
وللعالم بأسره ،قائال" :لنقم
بتغييرات إيجابية من
أجل كوكب األرض ،دعونا
ننظف محيطاتنا ،وأرضنا،
وشاركوني في هذه الرحلة،
دعونا نتخذ هذه الخطوة
معا".
يذكر أن فيلم ""AQUAMAN
الذي عرض أخيرا كان
بمنزلة انطالقة قوية ملوموا
في "هوليوود" ،بعد أن
تخطت إيراداته حاجز املليار
دوالر ،إلى جانب اإلعالن عن
جزء ثان للفيلم املقرر طرحه
تجاريًا بحلول عام .2022

ةديرجلا

•
العدد  / 4098االثنين  22أبريل 2019م  17 /شعبان 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

دوليات
سريالنكا :أكثر من  ٢٠٠قتيل بسلسلة تفجيرات في «الفصح»

ً
ً
 35أجنبيا بين الضحايا
•
انتحاريون
نفذه
وبعضها
آخر
وموقعا
فنادق
و4
كنائس
3
استهدفت
•
ُ
• حظر التجول وحجب مواقع التواصل ...والسلطات تتعرف على المنفذين وتوقف  ٨مشتبه فيهم

25

سلة أخبار
عمران خان
يزور إيران

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان ،أمس ،زيارته
الرسمية األولى إليران.
وهبطت طائرته في مشهد،
ثانية المدن ،حيث ضريح اإلمام
ً
الرضا .والحقا توجه خان إلى
طهران للقاء الرئيس حسن
روحاني ومسؤولين آخرين
اليوم .وتأتي الزيارة التي
تستمر يومين غداة تصريحات
وزير الخارجية الباكستاني
بأن المسلحين الذين قتلوا 14
من القوات العسكرية واألمنية
الباكستانية في بلوشستان
الخميس الماضي كانوا من
االنفصاليين البلوش انطلقوا
من إيران.

تحقيق مع أويحيى
ولوكال بقضايا فساد

عناصر أمن يعاينون األضرار داخل كنيسة سانت سيباستيان في نيغومبو أمس

خيمت على احتفاالت
المسيحيين بعيد الفصح
سلسلة تفجيرات متزامنة
وقعت في سريالنكا،
نفذ بعضها انتحاريون،
ثالث كنائس
واستهدفت ّ
وأربعة فنادق وخلفت أكثر من تفاصيل الهجمات
 600قتيل وجريح.

ضـ ــربـ ــت س ـل ـس ـل ــة اع ـ ـت ـ ــداءات
دم ـ ــوي ـ ــة 3 ،ك ـن ــائ ــس و 4ف ـن ــادق
ومــوقـعــا آخ ــر ،أم ــس ،فــي صباح
يــوم عيد الفصح حسب التقويم
الغربي في العاصمة السريالنكية
كولومبو ومدينتين أخريين في
الـجــزيــرة السياحية الــواقـعــة في
جنوب آسيا.

ّ
ه ـ ــز انـ ـفـ ـج ــار ك ـن ـي ـس ــة «سـ ــان
أنـ ـت ــون ــي» ف ــي ك ــول ــوم ـب ــو ،أث ـن ــاء
قـ ـ ـ ـ ــداس ع ـ ـيـ ــد ال ـ ـف ـ ـصـ ــح ،ب ـي ـن ـمــا
ه ــز ان ـف ـج ــار آخ ــر كـنـيـســة «س ــان
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان» فـ ــي ن ـي ـغــوم ـبــو،
وه ــي بـلــدة تـقــع إل ــى الـشـمــال من
ال ـعــاص ـمــة .أم ــا ال ـه ـجــوم الـثــالــث
فــاس ـت ـهــدف كـنـيـســة «زيـ ـ ــون» في
ب ــاتـ ـيـ ـك ــول ــوا ،إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال مــن
العاصمة كولومبو.
وفـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ك ــول ــوم ـب ــو،
استهدفت التفجيرات ثالثة فنادق
فخمة مطلة على البحر.
وأظـ ـه ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـمـحـلــي
ً
أض ـ ــرارا فــي ف ـنــادق «شــانـغــريــا»
و«ك ـي ـن ـغ ـس ـبــري» و«س ـي ـن ـمــامــون
غـ ـ ــرانـ ـ ــد» الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــم ،ح ـ ـيـ ــث ف ـ ّـج ــر
انتحاري نفسه بين نــزالء كانوا
مصطفين لدخول مطعم بالمبنى
في عيد الفصح .وذكر مسؤولون
في الفندق أن االنتحاري مواطن
ســريــانـكــي اس ـتــأجــر غــرفــة منذ
السبت.
ّ
مصدر أمني ،فضل عدم
وقال
ُ
ً
شخصا في
ذكــر اسـمــه «قـتــل 64
ُ
كولومبو ،وفي نيغومبو قتل ُ 67
ً
شخصا فــي كنيسة ،بينما قتل

البابا فرنسيس مصدوم
أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس األول
أمام عشرات اآلالف من المسيحيين،
الذين احتشدوا في الفاتيكان ،أمس،
أنه شعر بـ «األلم واألســىُ ،
وصــدم من
نبأ الهجمات اإلرهابية» في سريالنكا.
وقال في خطاب عيد الفصح« :أعرب
ع ــن ت ـق ــارب ص ــادق م ــع المسيحيين
الـ ــذيـ ــن تـ ـ ـض ـ ــرروا وهـ ـ ــم م ـح ـت ـش ــدون
لـلـصــاة ،ولجميع ضحايا مثل هذا
العنف المروع».

 25آخــرون بكنيسة باتيكولوا»،
ً
مشيرا الى أن هذه االنفجارات الـ،6
حصلت قبل الظهر.
وبعد ساعات ،وقــع انفجاران
آخ ــران فــي ضــاحـيـنــي ديـهـيــواال،
حـيــث قـتــل شـخـصــان عـلــى األقــل
بــان ـف ـجــار ف ــي ف ـن ــدق راب ـ ــع ،وفــي
أوروغوداواتا ،حيث قام انتحاري
بتفجير نفسه ما أدى إلى مقتل
 3شــرطـيـيــن ،خ ــال عملية بحث
في منزل ،ليصبح بذلك التفجير
الثامن الذي يضرب الجزيرة.

حصيلة الضحايا
وأع ـل ـنــت ال ـشــرطــة مـقـتــل 207
ً
بـيـنـهــم  35أج ـن ـب ـيــا ،ون ـحــو 450
جــريـحــا فــي  8هـجـمــات .وذك ــرت
وكالة أنباء «األنــاضــول» التركية
الرسمية ،أن اثنين من المواطنين
األتراك كانا ضمن القتلى ،بينما
أعلن وزيــر الخارجية الهولندي
شتيف بلوك مقتل أحد مواطنيه،
في حين ذكرت السفارة الصينية
ف ــي ك ــول ــوم ـب ــو ،أن  4صـيـنـيـيــن
أصيبوا في االنفجارات.

توقيف ٨
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ــدف ــاع روان وي ـغ ـيــواردي ـنــي أن
«س ـل ـس ـلــة ال ـه ـج ـمــات ه ــي أع ـمــال
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وتـ ـ ــم تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة
ً
الـمـســؤولـيــن عـنـهــا» ،مـشـيــرا في
ّ
مؤتمر صحافي الى «حظر تجول
في أنحاء البالد لمدة  12ساعة،
الى حين استقرار األمور».
ك ـمــا أع ـلــن وزيـ ــر اإلص ــاح ــات

(أ ف ب)
االقـتـصــاديــة هــارشــا دي سيلفا،
القبض على  8يشتبه بضلوعهم
فــي الهجمات الــدامـيــة .وتــداولــت
وسائل إعالم سريالنكية اسمين
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــن ي ـ ـح ـ ـمـ ــان أس ـ ـمـ ــاء
إسالمية.

إجراءات
وقـ ــال م ـس ــؤول ــون حـكــومـيــون
أيضا إن السلطات قــررت حجب
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الرئيسة وتطبيقات التراسل ،بما
فــي ذلــك «فيسبوك» و«وات ـســاب»،
لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــع انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار اإلش ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
والمعلومات الكاذبة.
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت وزارة الـتـعـلـيــم
ال ـ ـسـ ــريـ ــان ـ ـك ـ ـيـ ــة غ ـ ـلـ ــق م ـ ـ ـ ــدارس
الـبــاد ليومي االثنين والثالثاء
المقبلين ،على خلفية الهجمات.

إثارة الفوضى
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس
م ــايـ ـث ــريـ ـب ــاال س ـي ــري ـس ـي ـن ــا عــن
إحساسه بالصدمة ،في حين أعلن
وزير المال مانغاال ساماراويرا،
أن ال ـه ـج ـم ــات أوقـ ـع ــت «ال ـع ــدي ــد
مــن األب ــري ــاء» ،مــرجـحــا أن تكون
«محاولة منسقة للتسبب بالقتل
وإث ـ ــارة ال ـفــوضــى» .ودان رئيس
الوزراء الهجمات «الجبانة» ،ودعا
إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن
الوطني.

ردود فعل دولية
وفي ردود الفعل ،قال الرئيس

تحذيرات قبل  10أيام من االستخبارات والشرطة
كشفت تـقــاريــر إخـبــاريــة عــن ورود تقارير
اسـتـخـبــاراتـيــة ح ــول اح ـت ـمــال وق ــوع سلسلة
تفجيرات في سريالنكا.
ونشرت وكالة «فرانس برس» مجموعة من
الوثائق ،التي تتضمن تقارير استخباراتية،
تضمنت تـحــذيــرات قـبــل  10أي ــام تقريبا من
تفجيرات سريالنكا ،صباح أمس ،حول احتمال
وجود حملة كبرى الستهداف الكنائس.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ــوكـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى أن ق ــائ ــد شــرطــة
سريالنكا ،بوغوث غايلسوندارا ،أصدر بدوره
تنبيها خطيرا لكل الجهات االستخباراتية
في البالد ،بأنه قد تكون هناك محاوالت لشن
هجمات انتحارية لضرب الكنائس الرئيسية.
األميركي ،دونالد ترامب« :تعازينا
ال ـق ـل ـب ـيــة م ــن ال ـش ـع ــب األم ـي ــرك ــي
لشعب سريالنكا بسبب الهجمات
اإلرهابية المروعة على كنائس
وفنادق ...نحن مستعدون لتقديم
المساعدة».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن «إن ـهــا جريمة
بـ ـشـ ـع ــة خ ـ ـ ــال أع ـ ـي ـ ــاد الـ ـفـ ـص ــح.
أعـتـقــد أن ال ـج ـنــاة ومـســاعــديـهــم
سيحصلون عـلــى الـعـقــاب الــذي
يستحقونه».
وك ـ ـتـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون على «تويتر»:
«حـ ـ ـ ــزن ع ـم ـي ــق بـ ـع ــد ال ـه ـج ـم ــات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ن ــدي ــن بـ ـش ــدة ه ــذه
األع ـم ــال الـشـنـيـعــة ف ــي ي ــوم عيد
الفصح».
ودان رئـيــس ال ــوزراء الهندي،

مسيحيو سريالنكا يتوزعون بين «التاميل» و«السنهال»
تضم سريالنكا ذات األغلبية ا لـبــوذ يــة أقلية
كاثوليكية مــن  1.2مليون شخص مــن إجمالي
سكان قدره  21مليونا.
وي ـش ـكــل ال ـب ــوذي ــون  70ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـكــان
سريالنكا ،إلى جانب  12في المئة من الهندوس،
و 10ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــن ،و 7ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
المسيحيين.
ويعتبر الكاثوليك بمنزلة قوة موحدة في هذا
البلد ،إذ يتوزعون بين قوميتي التاميل واألغلبية
السنهالية.

غـيــر أن بـعــض المسيحيين يــواج ـهــون عــداء
لدعمهم تحقيقات خارجية حــول الجرائم التي
ارتكبها الجيش السريالنكي بحق «نمور التاميل»
خالل الحرب األهلية التي انتهت عام .2009
وأوقع النزاع ،الذي استمر بين  1972و ،2009ما
بين  80ألف قتيل و 100ألف حسب األمم المتحدة.
ويشكل السنهاليون غالبية السكان ( %75في
 )2012إضافة إلى التاميل ( ،)%11الذين يتركزون
في شمال وشرق الجزيرة.

وف ــي تـلــك ال ـت ـقــاريــر ،تـشـيــر االس ـت ـخ ـبــارات
ال ـس ــري ــان ـك ـي ــة إل ـ ــى أن وك ــال ــة اس ـت ـخ ـب ــارات
أجنبية ،قدمت معلومات حــول دور «جماعة
التوحيد الوطني» اإلسالمية المتطرفة ،من
احتمال تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف
الكنائس البارزة ،والمفوضية العليا الهندية
في كولومبو.
وتعد «التوحيد الوطني» جماعة إسالمية
متطرفة في سريالنكا ،ومرتبطة بارتكاب عدد
مــن الـجــرائــم الـعــام الـمــاضــي ،أبــرزهــا تخريب
تماثيل بــوذيــة .وقــالــت وســائــل اع ــام ان ــه تم
تجاهل التقارير «بشكل غريب».

ن ــاريـ ـن ــدا مـ ـ ـ ــودي« ،ال ـت ـف ـج ـي ــرات
الـ ـم ــروع ــة» ،وقـ ــال إن «م ـث ــل هــذه
الـ ـب ــرب ــري ــة ل ـي ــس ل ـه ــا مـ ـك ــان فــي
منطقتنا» ،كما دان رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان سلسلة
التفجيرات اإلرهابيةّ ،
وعبر عن
«خالص التعازي والتضامن مع
الحكومة والشعب السريالنكي».
وأعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رجب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ،أن «ال ـه ـج ـمــات
اإلرهابية الوحشية ،أظهرت مرة
أخرى ضرورة المكافحة الحازمة
لإلرهاب بكل أنواعه».
وعـ ـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن
صدمته الكبيرة ،وقال« :إسرائيل
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ي ـ ــد الـ ـع ــون
للسلطات السريالنكية فــي هذه
األوقات الصعبة».

وكـ ـ ـت ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظــريــف
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« :شـ ـع ــرت ب ـحــزن
عـمـيــق م ــن الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة
على المصلين خالل عيد القيامة.
اإلره ــاب خطر عالمي ال ديــن له،
وي ـجــب إدان ـت ــه ومـكــافـحـتــه على
مستوى العالم».
ودانت دول عربية في مقدمها
ال ـكــويــت و«الـمـنـظـمــة اإلســامـيــة
ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـثـ ـق ــاف ــة»
(اي ـس ـي ـس ـكــو) «ال ـع ـم ــل ال ـش ـن ـيــع»،
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت أنـ ـ ـ ــه «جـ ــري ـ ـمـ ــة ضــد
اإلنسانية ووجه قبيح للكراهية
والتطرف».
(عواصم  -وكاالت)

هجمات خالل الفصح
ت ـ ـ ـعـ ـ ــددت فـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـس ــابـ ـق ــة
ال ـه ـج ـمــات ال ــدام ـي ــة خـ ــال االح ـت ـفــال
بعيد الفصح ،وفيما يلي بعض هذه
الهجمات:
• مصر :في  9أبريل  ،2017استهدف
«داعش» كنيستين يوم أحد الشعانين،
ً
مما أ سـفــر عــن مقتل  45شخصا في
مدينتي طنطا واإلسكندرية.
• بــاكـسـتــان :فــي  27م ــارس ،2016
ً
قتل  75شخصا عندما انفجرت قنبلة

ف ــي اله ـ ــور ،ح ـيــث ك ــان الـمـسـيـحـيــون
يحتفلون بعيد الفصح بهجوم تبنته
«جماعة األحرار» في حركة «طالبان -
باكستان».
• نيجيريا :فــي الـثــامــن مــن أبريل
ً
 ،2012قتل  41شخصا بهجوم بسيارة
مفخخة ،نفذته «بوكو حرام» ،يوم أحد
الفصح قرب كنيسة في كادونا المركز
الثقافي واالقتصادي الرئيسي بشمال
نيجيريا.

استدعت محكمة جزائرية
ً
كال من رئيس الوزراء السابق
أحمد أويحيى ووزير المالية
الحالي محمد لوكال للتحقيق
معهما في «قضايا فساد» .وقال
التلفزيون الرسمي إن «محكمة
سيدي امحمد بالعاصمة
استدعت أويحيى ،وكذا وزير
المالية الحالي الذي شغل
منصب محافظ بنك الجزائر
ً
سابقا لوكال ،للتحقيق في
ّ
قضايا تتعلق بتبديد المال
العام وامتيازات غير مشروعة».
جاء ذلك في وقت يتوقع أن
تجتمع اللجنة القانونية
لمجلس األمة ،للنظر في طلبين
تقدمت بهما جهة قضائية
يتعلقان برفع الحصانة
البرلمانية عن جمال ولد عباس
وسعيد بركات ،وهما وزيران
سابقان يشغالن منصبي
نائبي رئيس مجلس األمة.

الحوثيون يعلنون إسقاط
طائرة استطالع للتحالف

أعلن الحوثيون أمس إسقاط
طائرة استطالع تابعة
لـ«التحالف العربي» جنوبي
السعودية .وذكرت قناة
«المسيرة» التابعة للمتمردين
الحوثيين في اليمن أن أفراد
الجيش واللجان الشعبية
أسقطوا «طائرة استطالعية
تجسسية معادية» في وادي
آل أبو جبارة قبالة نجران
السعودية ،المحاذية لحدود
اليمن .وأضافت القناة أن هذا
يأتي بعد يومين من «إسقاط
طائرة تجسسية مقاتلة
صينية الصنع من طراز WING
 LOONGتابعة لقوى التحالف
في أجواء محافظة صعدة».

مقتل  10عسكريين
ماليين في هجوم

السعودية :إحباط هجوم على مباحث بالزلفي
مقتل  4مهاجمين مسلحين برشاشات وقنابل
أعلنت السعودية أن أجهزتها
ً
ً
األمنية أحبطت هجوما إرهابيا
على مركز مباحث الزلفي شمال
الرياض ،وقتلت  4مهاجمين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم
رئــاســة أمــن الــدولــة ،أن «الجهات
األم ـن ـيــة بــالــرئــاســة تـمـكـنــت عند
ال ـســاعــة  9:49م ــن ص ـبــاح األح ــد
من إحباط عمل إرهابي استهدف
مركز مباحث محافظة الزلفي».
وب ـ ـيـ ــن أن «هـ ـ ـن ـ ــاك م ـج ـمــوعــة
إره ــابـ ـي ــة ه ــاج ـم ــت الـ ـم ــرك ــز فــي
مـحــاولــة بــائـســة القـتـحــامــه ،وقــد
تصدت قــوات رئاسة أمــن الدولة
للمهاجمين وتعاملت معهم ،مما

ً
أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم
أربعة إرهابيين يجري التثبت من
هوياتهم ،في حين أصيب ثالثة
من رجال األمن بإصابات طفيفة
يتلقون على إثرها حاليا العالج
الالزم».
وذكـ ـ ـ ــر تـ ـلـ ـف ــزي ــون «الـ ـع ــربـ ـي ــة»
المملوك لسعوديين أن المسلحين
الذين هاجموا المبنى متشددون
س ـ ـعـ ــوديـ ــون ت ــابـ ـع ــون لـتـنـظـيــم
«داعــش» .وتداولت وسائل إعالم
س ـ ـعـ ــوديـ ــة ومـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي مقاطع فيديو تظهر
الهجوم وتصدي رجال األمن له.
وأظ ـهــرت مـقــاطــع فـيــديــو على

اإلنترنت ،سيارة مفتوحة األبواب
عـ ـن ــد ن ـق ـط ــة ت ـف ـت ـي ــش وج ـث ـت ـيــن
م ـل ـط ـخ ـت ـيــن ب ــال ــدم ــاء فـ ــي م ـكــان
قريب على األرض .وتسنى سماع
أصوات أعيرة نارية.
وت ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاطـ ـ ــع ج ـث ــث
المهاجمين داخل سيارة صغيرة
مــن نــوع «تــويــوتــا كــامــري» ،التي
ي ـبــدو أن ـهــا اسـتـخــدمــت للهجوم
بينما تظهر جثتان ممدتان أمام
ما يبدو أنه بوابة المركز.
وت ـظ ـه ــر ع ـل ــى ج ـث ــة أحــده ـمــا
حـقـيـبــة ي ـب ــدو أن ــه ك ــان يحملها
خالل محاولة الهجوم ما يرجح
أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـح ـم ــل م ـت ـف ـج ــرات.

موقع الهجوم في الزلفي
وذكـ ـ ــر ت ـل ـف ــزي ــون «الـ ـع ــربـ ـي ــة» ،أن
«ال ـم ـهــاج ـم ـيــن ك ــان ــوا مـسـلـحـيــن
ب ــرش ــاش ــات وق ـن ــاب ــل وزج ــاج ــات
حــارقــة ،وكــانــوا يستهدفون مقر
رئاسة أمن الدولة بالزلفي».

(إنترنت)
وي ـ ـق ـ ــع م ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة فــي
محافظة الــزلـفــي عـلــى بـعــد نحو
 250كـيـلــومـتــرا إل ــى ال ـش ـمــال من
الرياض.
وفي السابع من أبريل الجاري،

تم اإلعــان عن مقتل «إرهابيين»
اثنين والقبض على اثنين آخرين
بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة
أمنية في شرق المملكة.
ووقــع الهجوم وفقا لصحيفة

«الشرق األوســط» على طريق أبو
حدرية ،وهو طريق رئيسي يربط
بين المنطقة الشرقية والبحرين
والكويت.
(الرياض ،دبي  -وكاالت)

أفاد مصدر أمني في مالي بأن
 10جنود ماليين قتلوا أمس
في هجوم شنه جهاديون على
معسكر للجيش في بلدة غيري
قرب الحدود مع موريتانيا.
وقال ،إن «اإلرهابيين وصلوا من
غابة واغادو» المالذ اآلمن منذ
سنوات للجهاديين الماليين.
وأضاف أن المهاجمين «وصلوا
بدراجات نارية وشاحنات
صغيرة وهاجموا المعسكر،
حيث أحرقوا عددا من اآلليات
واستولوا على أخرى» .وأكد
مصدر عسكري مالي أن
تعزيزات أرسلت إلى نارا التي
تقع على بعد  370كلم عن
باماكو.
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السودان« :العسكري» يطلب مهلة ...وصبر المعارضة ينفد
●  3مليارات دوالر من السعودية واإلمارات للخرطوم ● البشير عولج من جلطة ويرفض الطعام والدواء
رغم التطمينات التي حاول
المجلس العسكري االنتقالي
بالسودان منحها للمعارضة،
واصلت األخيرة ضغوطها
من أجل تسليم السلطة إلى
مدنيين ،وعلقت مفاوضاتها
وفد
مع المجلس الذي سيزور ً
منه العاصمة األميركية قريبا.

تزامنا مع إعالن زيارة مرتقبة
ل ــوف ــد م ــن ال ـم ـج ـلــس الـعـسـكــري
االنتقالي في السودان لواشنطن،
جـ ــدد رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ال ـفــريــق
الركن عبدالفتاح البرهان ،أمس،
التزام المجلس بنقل السلطة إلى
الـمــدنـيـيــن تلبية لـمـطــالــب آالف
المتظاهرين ،دون تحديد موعد،
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـج ـل ــس س ـي ــرد
خالل األسبوع على مطالب قادة
االحتجاجات.

المعارضة
وق ـبــل ت ـصــري ـحــات ال ـبــرهــان،
ف ــي أول مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة له
م ـنــذ إق ــال ــة س ـل ـفــه ب ـعــد أقـ ــل من
 24سـ ــاعـ ــة مـ ــن ت ــولـ ـي ــه رئ ــاس ــة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ،ع ـق ــب
اإلطاحة بالرئيس السوداني عمر
البشير ،اتهمت ،أمس ،المعارضة
المجلس العسكري بالحيلولة
دون تسليم السلطة إلى مدنيين،
ودعــت الــى االحتشاد في ميدان
االعـ ـتـ ـص ــام أم ـ ــام م ـق ــر ال ـق ـي ــادة
ال ـعــامــة لـلـجـيــش «ح ـت ــى اق ـتــاع
النظام».
وع ـل ـقــت ق ــوى إعـ ــان الـحــريــة
والـتـغـيـيــر ال ـســودان ـيــة (تـحــالــف
يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم ت ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـه ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن
ال ـس ــودان ـي ـي ــن م ــع خ ـم ــس ق ــوى
معارضة) ،أمس ،المفاوضات مع
المجلس العسكري غداة اجتماع
بينهما.
ووضـ ـع ــت ال ـم ـع ــارض ــة ثــاثــة
م ـ ـطـ ــالـ ــب ف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
التفاوض من جديد هي االعتراف
بقوى الحرية والتغيير كممثل
لـ ـلـ ـح ــراك الـ ـ ـث ـ ــوري ،وتـسـلـيـمـهــا
ال ـس ـل ـط ــة ل ـت ـع ـمــل ع ـل ــى تـشـكـيــل
مجلس رئاسي فوري.
وطالبت أيضا بإبعاد ثالثة
من عضوية المجلس العسكري،
ق ــال ــت إنـ ـه ــم «ي ـت ـب ـع ــون لـلـنـظــام
الـمـخـلــوع» ،وهــم رئـيــس اللجنة
السياسية في المجلس العسكري
عمر زين العابدين ،ومدير األمن

سودانيون يحتفلون قرب مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس األول (أ ف ب)
ج ـ ــال الـ ــديـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ ،وع ـضــو
المجلس الطيب بابكر.
وأف ــاد بـيــان ص ــادر عــن «قــوى
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» بـ ــأن «ق ــوى
الحرية» التمست في اجتماعها
ل ـيــل أم ــس األول ،م ــع الـمـجـلــس
ال ـع ـس ـكــري ،ع ــدم االعـ ـت ــراف بها
كممثل للحراك الثوري ،وأشارت
إل ــى م ـح ــاوالت الـمـجـلــس إع ــادة
«الـ ـنـ ـظ ــام ال ـب ــائ ــد لـلـسـلـطــة عـبــر
إشـ ــراك أت ـبــاع الـسـلـطــة السابقة
في ترتيبات الفترة االنتقالية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان« :ه ـ ـنـ ــاك
محاوالت من المجلس العسكري
ل ـف ــرض ت ــواف ــق ن ــاع ــم م ــع ذي ــول
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــاب ــق ف ـ ــي تـشـكـيــل
الـسـلـطــة ال ـمــدن ـيــة ،عـبــر تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة ت ـن ـس ـي ـق ـي ــة تـ ـعـ ـي ــد ه ــزل
مسرحية الحوار الوطني للنظام
البائد».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــف قـ ــوى
ال ـ ـحـ ــريـ ــة ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـلــس
رئـ ــاسـ ــي ب ـت ـم ـث ـيــل م ـ ـحـ ــدود مــن
ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ،مـ ـتـ ـهـ ـم ــا ال ـم ـج ـل ــس
العسكري بااللتفاف ومحاولة

إح ـي ــاء ال ـن ـظــام ال ـســابــق واع ــادة
عناصره للسلطة.

األئمة والدعاة
وكــان رئيس اللجنة الفئوية
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،الـ ـف ــري ــق أول رك ــن
طيار صــاح الدين عبدالخالق،
أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ل ـ ـقـ ــائـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ــس ،األئ ـ ـمـ ــة
وال ــدع ــاة ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ،أك ــد أن
«الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة ظـلــت ط ــوال
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا جـ ـ ـ ـ ــزءا أصـ ـ ـي ـ ــا مــن
الشعب الـســودانــي تحمي قيمه
ومكتسباته».
وأش ـ ـ ــار ع ـب ــدال ـخ ــال ــق إلـ ــى أن
«حرمة الــدمــاء كانت من أسباب
وقـ ـ ـ ـ ــوف ال ـ ـج ـ ـيـ ــش إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
المحتجين المطالبين بعزل عمر
البشير عن الحكم ،والثورة جاءت
لظروف اقتصادية قاهرة».

توقيفات
وفي خطوة قد تعزز المجلس

العسكري ،الــذي يــواجــه ضغطا
م ـت ــزاي ــدا م ــن ق ـبــل الـمـحـتـجـيــن،
اع ـت ـق ـل ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـ ـ ــددا مــن
كـبــار مـســؤولــي «ح ــزب المؤتمر
ال ــوطـ ـن ــي» الـ ـح ــاك ــم ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
يـتــزعـمــه الــرئ ـيــس ال ـســابــق عمر
البشير.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «ال ـمــؤت ـمــر
ال ــوطـ ـن ــي» ان ال ـس ـل ـط ــات أل ـقــت
الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــزب
المكلف احمد ه ــارون ،والنائب
األول السابق لرئيس الجمهورية
ع ـل ــي م ـح ـم ــد ،وم ـس ــاع ــد رئ ـيــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة عـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـج ـ ــاز،
واألمين العام للحركة االسالمية
الزبير حسن ،ورئيس البرلمان
السابق أحمد الطاهر.
وأضاف المصدر أن السلطات
وضعت كال من رئيس البرلمان
ابــراه ـيــم عـمــر ،ومـســاعــد رئيس
الجمهورية السابق نــا فــع نافع
رهن اإلقامة الجبرية.
وفي إعالن آخر ،قرر المجلس
الـعـسـكــري إحــالــة جميع مــن هم
برتبة فريق بجهاز األمن الوطني

والـمـخــابــرات ،وعــددهــم ثمانية،
للتقاعد فــي إط ــار عملية إعــادة
هيكلة الجهاز.

البشير
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـشــف
مصدر طبي ســودانــي ،لوكالة
«األناضول» ،أمس ،أن «الرئيس
المعزول أصيب بجلطة خفيفة
قـبــل أيـ ــام ،حـيــث تـلـقــى الـعــاج
بأحد المستشفيات قبل إعادته
إلى مقر إقامته الجبرية ببيت
الضيافة في الخرطوم».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،وه ــو
أحـ ـ ــد ال ـم ـش ــرف ـي ــن عـ ـل ــى ع ــاج
الـبـشـيــر ،أن «الـحــالــة الصحية
لألخير بعد العالج من الجلطة
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة اآلن ،لـ ـك ــن ح ــا ل ـت ــه
النفسية تتدهور باستمرار»،
متابعا« :البشير يرفض تناول
الطعام وتعاطي األدوية ،وتتم
تغذيته على المحاليل الوريدية
بالقوة».
وأعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة

واإلم ـ ـ ــارات ،أم ــس ،تـقــديــم دعــم
مالي قيمته  3مـلـيــارات دوالر
للسودان.
وأف ـ ــاد ب ـي ــان أوردتـ ـ ــه وكــالــة
األنـ ـب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة الــرسـمـيــة
(واس) بأن البلدين «سيقدمان
حزمة مشتركة من المساعدات،
ي ـصــل إج ـم ــال ــي مـبــالـغـهــا إلــى
 3م ـل ـيــارات دوالر ،مـنـهــا 500
مليون من البلدين كوديعة في
البنك المركزي لتقوية مركزه
المالي ،وتخفيف الضغوط على
الـجـنـيــه ال ـس ــودان ــي ،وتحقيق
مــزيــد مــن االس ـت ـقــرار فــي سعر
الصرف».
وأضــاف البيان« :كما سيتم
ص ـ ــرف ب ــاق ــي ال ـم ـب ـلــغ لـتـلـبـيــة
االحـتـيــاجــات الـمـلـحــة للشعب
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـش ـق ـي ــق ،تـشـمــل
الـ ـغ ــذاء والـ ـ ـ ــدواء وال ـم ـش ـت ـقــات
النفطية».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

استفتاء مصر :مشاركة متوسطة ...وجدل حول «الكرتونة»
● المراقبون :ال ممارسات تؤثر على حق التصويت ● القضاة :ال شكاوى

●

القاهرة  -رامي ابراهيم

ّ
مر اليوم الثاني لالستفتاء على تعديل
الدستور في مصر ،بهدوء ،وسط تراجع
واضح في أعداد المقترعين مقارنة بيوم
أم ــس األول ،ف ــي ح ـيــن ي ـتــوقــع أن تــزيــد
المشاركة الـيــوم ،فــي ختام االستحقاق
الذي يتوقع أن تأتي نتيجته لمصلحة
تمرير التعديالت التي تسمح للرئيس
الحالي عبدالفتاح السيسي بالبقاء في
السلطة حتى .2030
ومـ ــع إغ ـ ــاق ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع في
السفارات والقنصليات المصرية حول
ال ـع ــال ــم أم ـ ــس ،أك ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة الــوطـنـيــة
لالنتخابات أن إعالن النتائج النهائية
لــاس ـت ـف ـتــاء س ـي ـك ــون م ـج ـم ـعــا ل ـلــداخــل
والخارج.

ال ضغوط
مصريون يستعدون لإلدالء بأصواتهم
داخل لجنة في القاهرة أمس (رويترز)

وأصـ ـ ــدرت الـبـعـثــة ال ــدول ـي ــة لـمــراقـبــة
االستفتاء أول تقاريرها عن التصويت
على تعديل  12مادة من الدستور ،والتي

تـ ـق ــوده ــم غ ــرف ــة ع ـم ـل ـي ــات م ــرك ــزي ــة فــي
القاهرة لتلقي اإلفادات والتقارير.
ً
وتمثل البعثة تحالفا من  4منظمات
دولية ومحلية ،وهي منظمات «إيكو» من
اليونان ،ومنتدى «جالس» من أوغندا،
وم ـن ـظ ـمــة «م ـت ـطــوعــون ب ــا حـ ـ ــدود» من
لبنان ،إضافة لمؤسسة «ماعت للسالم
والتنمية وحقوق اإلنسان» من مصر.
وأفاد التقرير بأنه «تم رصد سيطرة
أجواء هادئة على سير العملية ومعدالت
م ـش ــارك ــة ت ـم ـيــل ل ـل ـم ـتــوســط ف ــي مـعـظــم
اللجان التي زارتها البعثة ،مع سيطرة
م ـظــاهــر احـتـفــالـيــة ع ـنــد ع ــدد كـبـيــر من
اللجان».
وأضاف« :كانت أبرز المالحظات هي
انتشار المسيرات ألطــراف تبدو داعمة
للتعديل فــي العديد مــن المناطق على
مستوى المحافظات محل عمل البعثة،
ً
في وقــت تنتشر أيضا مظاهرة الدعوة
إلى المشاركة عن طريق شباب األحزاب
والـشـخـصـيــات الـعــامــة ،الــذيــن ساهموا
بتوفير وسائل نقل للناخبين».
ً
من جهته ،أصدر نادي القضاة بيانا

يشارك بها أكثر من  61مليون مصري،
وقال التقرير إن «البعثة لم ترصد حتى
اآلن مـمــارســات قــد تــؤثــر عـلــى ممارسة
حق التصويت ،لكنها تلفت النظر إلى
ضـ ـ ــرورة ض ـم ــان عـ ــدم تــأث ـيــر الـمـظــاهــر
االحتفالية على إرادة الناخيين وستعمل
ال ـب ـع ـثــة خـ ــال ال ـس ــاع ــات ال ـق ــادم ــة على
التحقق من عــدم ارتباط عمليات النقل
الـجـمــاعــي ب ــأي مــزايــا عينية أو نقدية
للمصوتين».
وجـ ــاءت إشـ ــارة الـتـقــريــر إل ــى اع ـتــزام
المراقبين التحقق من حصول المقترعين
على مقابل مادي بعد توثيق مستخدمي
وسائل التواصل تقديم حزب «مستقبل
وطــن» «كــرتــونــة» لكل ناخب تضم مــواد
ّ
غــذائـيــة بعد إدالئ ــه بـصــوتــه .ولــم يعلق
مـســؤولــو ال ـحــزب عـلــى الــوقــائــع الـتــي ال
يـسـمــح بـهــا ال ـقــانــون فــي مـصــر .ويـقــول
معارضون إن «مستقبل وطن» ورث نفس
الدور الذي كان يلعبه «الحزب الوطني»
الحاكم قبل ثورة يناير .2011
ً
وت ـضــم بـعـثــة ال ـمــراق ـب ـيــن  69ع ـضــوا
ان ـ ـت ـ ـشـ ــروا فـ ــي  14م ـح ــاف ـظ ــة م ـص ــري ــة،

عــن سير عملية الـتـصــويــت ،أكــد أنــه لم
يتلق أي ش ـك ــاوى ،وأن االسـتـفـتــاء يتم
تحت إشراف  19ألف قاض ومتابعة من
مراقبين وإعالميين.
وقررت الهيئة الوطنية لالنتخابات،
أمس ،إلغاء فترة راحة القضاة المقررة
مــن الـثــالـثــة حـتــى الــراب ـعــة م ـســاء ،وهــي
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــوق ــف فـ ـيـ ـه ــا ع ـم ـل ـيــة
الـتـصــويــت ل ـمــدة ســاعــة وقــالــت إن ذلــك
بسبب كثافة الناخبين.
ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى
الثامنة مساء الـيــوم ،ليبدأ بعدها فرز
الصناديق وتجميع األصوات وإرسالها
إلى الهيئة التي ستعلن النتائج النهائية
ب ـع ــد غ ــد األرب ـ ـع ـ ــاء ،وم ـ ــع ت ــأك ــد جـمـيــع
األوس ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن أن الـنـتـيـجــة
س ـت ــأت ــي ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات
وبفارق كبير ،فإن االهتمام ينصب على
نسبة المشاركة وأعداد الرافضين لمعرفة
حجم التغير في اتجاهات الرأي العام.

ً
«الجامعة» :قريبا سنواجه تحديات كبرى بشأن فلسطين

سلة أخبار
حزب إردوغان يصر على
إعادة انتخابات إسطنبول

ذكرت وكالة أنباء "األناضول"
التركية ،أن حزب "العدالة
والتنمية" الحاكم قدم التماسا
ثانيا إللغاء وإعادة إجراء
االنتخابات املحلية في
اسطنبول ،التي خسرها قبل
ثالثة أسابيع.
وقال الحزب إن آالف األشخاص
أدلوا بأصواتهم رغم عدم
أهليتهم للتصويت بناء على
مراسيم حكومية سابقة .وأضاف
أنه تم العثور على أن  14ألفا
و 712ناخبا من الذين تم عزلهم
من مناصبهم ،بموجب مرسوم
رئاسي ،لم يكن لهم الحق في
املشاركة في التصويت ،لكنهم
أدلوا بأصواتهم في االنتخابات
البلدية التي جرت في اسطنبول
في  31مارس املاضي.
وبناء على النتائج األولية
وسلسلة من عمليات إعادة الفرز،
فاز حزب "الشعب الجمهوري"،
وهو أكبر أحزاب املعارضة،
برئاسة بلدية اسطنبول ،أكبر
مدن تركيا ،وذلك في هزيمة
للرئيس رجب طيب إردوغان،
الذي بدأ مسيرته السياسية بتلك
املدينة ،وتولى رئاسة بلديتها
في التسعينيات.

افتتاح أول مسجد
للنساء في كندا

احتفل املسلمون بافتتاح
أول مسجد للنساء في مدينة
تورونتو ،كبرى املدن الكندية
بمقاطعة أونتاريو.
وقالت ،فرحني خان" ،إمام
املسجد" ،أمس ،إن "االفتتاح
يأتي في إطار مواجهة
تزايد الخوف من اإلسالم،
ومحاولة بناء مساحة شاملة
للنساء املسلمات ملمارسة
عقيدتهن" ،مضيفة أن "هناك
نساء ،بمن فيهن أنا ،عانني
اإلسالموفوبيا ،وتعرضن
للهجوم".

تمديد والية
الرئيس األفغاني

أعلنت املحكمة العليا في
أفغانستان ،أمس ،أنها قررت
تمديد والية الرئيس أشرف
غني ،التي كان يفترض أن
تنتهي في  22مايو ،حتى
إجراء انتخابات رئاسية في
سبتمبر املقبل.
وكان االقتراع الرئاسي املقرر
في  20أبريل  2019أرجئ مرة
أولى إلى  20يوليو ثم إلى 28
سبتمبر ،بسبب صعوبات في
إعداده.

أميركا تعتقل زعيم ميليشيا
مناهضة للمهاجرين

عباس :نتنياهو ال يؤمن بالسالم ويتذرع بعدم وجود شريك
دعت جامعة الدول العربية ،أمس،
إلــى تـحــرك عــربــي فــي هــذه المرحلة
الدقيقة ،مـحــذرة على لسان أمينها
الـعــام أحمد أبوالغيط ،فــي اجتماع
غير عادي لوزراء الخارجية العرب،
عـقــد ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،م ــن أن «الـقـضـيــة
الفلسطينية ،قضية العرب المركزية،
تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية
وقد نضطر لمواجهة تحديات كبرى
بشأنها خالل األشهر المقبلة».
وقال أبوالغيط إن «الدعم العربي
لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ورك ــائ ــزه ــا
الـمـعــروفــة ثــابــت وراس ـ ــخ ،وأحـسـبــه
ً
ال ي ـتــزعــزع» ،مـضـيـفــا أن «الـجــامـعــة
ً
س ـت ـظــل م ــرك ــزا لـ ـ ـ ــإرادة الـجـمــاعـيــة
للدول األعضاء في وقوفها مع الحق
الفلسطيني ،ودفاعها عنه ،وحملها
لرايته».
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى «ت ـ ـضـ ــافـ ــر وتـ ـك ــات ــف
ً
عربي على أعلى الدرجات» ،موصيا
ب ـض ــرورة أن تـصــل «رس ــال ــة عربية»
للدول التي افتتحت مكاتب تمثيل
لها في القدس المحتلة ،بأن «مواقفها
مـ ـح ــل رص ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل وانـ ـتـ ـق ــاد
واستهجان وهي تؤثر على عالقاتها
بالدول العربية جمعيا».
من جانبه ،رأى رئيس االجتماع
الوزاري وزير الخارجية الصومالي
أحمد عوض أن «القضية الفلسطينية

تـكــاد تضيع عـلــى مــرمــى مسامعنا
وأبـ ـص ــارن ــا ،وت ــواج ــه أك ـب ــر خ ـطــر»،
محذرا من أن «الشعوب العربية لن
ترحم تخاذلنا نحوها».
وش ــارك ــت الـكــويــت فــي االجـتـمــاع
ال ـ ـ ــذي دعـ ـ ــت إلـ ـي ــه ف ـل ـس ـط ـيــن بــوف ــد
بــرئــاســة نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وفي افتتاح االجتماع شن الرئيس
ً
الفلسطيني محمود عباس هجوما
ً
الذع ــا عـلــى إســرائ ـيــل ،متهما إيــاهــا
بـنـقــض ك ــل االت ـف ــاق ــات ال ـم ـبــرمــة مع
السلطة الفلسطينية لحل ا لـصــراع
في الشرق األوسط.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس إن ا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة
الفلسطينية تلتزم بجميع االتفاق
الموقعة برعاية دولـيــة ،مشيرا إلى
ً
ً
أن إســرائ ـيــل لــم تـطـبــق قـ ــرارا دول ـيــا
ً
واح ــدا حــول قضية الـشــرق األوســط
منذ 1947؛ ألنها ال تريد القيام بذلك
أوال ،وألنـهــا تحظى بدعم الــواليــات
ً
المتحدة ثانيا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإل ســرائـيـلــي ،بنيامين نتنياهو ،ال
يؤمن بالسالم ويتذرع بعدم وجود
شريك فلسطيني.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،قـ ــال م ـســؤول
فلسطيني رفيع إن عباس سيطلب
من الدول العربية خالل اجتماع وزراء

ً
ً
خارجيتها في القاهرة قرضا ماليا
لمساعدة السلطة الفلسطينية في
مواجهة أزمتها المالية.
وأضاف المسؤول ،الذي طلب عدم
ذكر اسمه ،أن «طلب القرض والدعوة
إل ــى تـفـعـيــل شـبـكــة األم ـ ــان الـعــربـيــة
يأتيان في إطار المحاوالت الهادفة
إل ــى ت ـج ــاوز األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ،وع ــدم
الخضوع لالبتزاز اإلسرائيلي».
وكـ ــانـ ــت ال ـس ـل ـط ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
رفـضــت خــال الـشـهــريــن الماضيين
تسلم أموال الضرائب التي تجبيها
إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى
السوق الفلسطيني من خاللها مقابل
عمولة ثالثة في المئة بعد اقتطاعها
ً
ج ــزء ا مــن األم ــوال قــالــت إن السلطة
تدفعها ألســر الشهداء والمعتقلين
في سجونها.

نتنياهو يزيد
حقائب حكومته
إلرضاء األحزاب

في غضون ذلك ،قال عضو اللجنة
المركزية لحركة «فتح» عزام األحمد
إن «منظمة ا لـتـحــر يــر» الفلسطينية
ستنفذ كــل الـ ـق ــرارات ال ـتــي اتـخــذهــا
المجلس المركزي للمنظمة إذا قامت
إس ــرائ ـي ــل ب ـضــم أج ـ ــزاء م ــن الـضـفــة
الغربية المحتلة على غرار خطوتها
بحق مرتفاعات الجوالن السورية.
وت ـش ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ت ـحــدث
عنها األحمد وقف التنسيق األمني،
وسحب االعتراف بإسرائيل ،ووقف
الـعـمــل ب ــ»بــروتــوكــول بــاريــس» الــذي
ينظم الـعــاقــات االقـتـصــاديــة .وأكــد
األحـ ـم ــد أن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات ستعقد
الــوضــع ،وسـتــؤدي إلــى حــالــة توتر،
وتـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ال ـس ـل ـط ــة
الفلسطينية.

األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وعباس
قبيل انطالق االجتماع الطارئ في القاهرة أمس (إي بي أيه)

كشفت صحيفة عـبــريــة ،أم ــس ،أن
ن ـت ـن ـيــاهــو س ـي ـج ــري ت ـع ــدي ــات عـلــى
القانون األساسي للحكومة من أجل
رفع عدد الوزراء ونوابهم ،في محاولة
إلرضاء جميع أعضاء االئتالف الذي
ً
يسعى إلى تشكيله حاليا.
وب ــدأ نتنياهو م ـشــاورات تشكيل
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أمس،

بعد أن كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين
بتشكيل الـحـكــومــة ،بـعــد انـتـخــابــات
الكنيست الـ  ،21بتوصية من األحزاب
بشأن ذلك على حساب منافسه بيني
غانتس زعيم حزب "كاحول الفان".
والتقى نتنياهو ،أمــس ،أفيغدور
ليبرمان وقادة حزبه "إسرائيل بيتنا"،
لبدء المشاورات بشأن انضمام حزب

األخير لالئتالف الحكومي الجديد.
وقـ ــال ل ـي ـبــرمــان ع ـبــر "ت ــوت ـي ــر" ،إن
"إ ســرا ئ ـيــل بـيـتـنــا" متمسك بمبادئه
الـمـتـعـلـقــة بــالــوضــع األم ـن ــي ،خــاصــة
بشأن مواجهة "حماس" ،وكذلك ملف
الهجرة واالستيعاب ،وقانون التجنيد
الخاص بالحريديم المتدينين.

أعلن مكتب التحقيقات
الفدرالي األميركي  ،FBIاعتقال
ّ
زعيم ميليشيا مسلحة
ّ
تسير دوريات على الحدود
األميركية -املكسيكية للقبض
على املهاجرين غير الشرعيني،
بتهمة حملهم سالحًا محظورًا،
في خطوة ّ
رحبت بها املكسيك،
ّ
متهمة هذه امليليشيا بممارسة
"ترهيب وابتزاز".
عمليات
ّ
وأكد الـ" ،"FBIأنه اعتقل الري
ميتشل هوبكينز ( 70عامًا)،
زعيم جماعة "الوطنيني
ّ
الدستوريني املتحدين" وهي
ّ
مجموعة صغيرة مدججة
بالسالح معظم أفرادها
محاربون قدامى ّ
يسيرون
دوريات على الحدود بني والية
نيومكسيكو األميركية ووالية
تشيواوا املكسيكية املجاورة
لها ،للقبض على املهاجرين
الذين يتسللون إلى الواليات
املتحدة.
وقال ّ
املدعي العام لوالية
نيومكسيكو هيكتور
ّ
بالديراس ،إن هوبكنز ،املعروف
أيضًا باسم "سترايكر"،
هو "مجرم خطير يجب أال
يحمل سالحًا قرب األطفال
والعائالت".
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دوليات

موسكو تستأجر ميناء طرطوس نصف قرن
في ختام سلسلة محادثات مطولة أجراها الرئيس السوري بشار
األس ــد عـلــى م ــدار الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن مــع ع ــدد مــن وف ــود الكرملين
الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية ،أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي
يوري بوريسوف ،أن دمشق ستؤجر ميناء طرطوس على ساحل البحر
ً
األبيض المتوسط ،لموسكو مدة  49عاما.
ً
واعـتـبــر بــوريـســوف أن «اس ـت ـخــدام طــرطــوس مـســألــة تعطي زخـمــا
ً
ً
إيجابيا ،وتم تحقيق تقدم ملحوظ فيها» ،معربا عن أمله توقيع عقد
إيجار موسكو للميناء ،الذي يعد منطقة الوجود الروسي الوحيدة في
البحر المتوسط ،خــال األسـبــوع المقبل من أجــل استخدامه من قبل
قطاع األعمال.
وأوضح بوريسوف ،الذي يرأس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة
السورية للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والفني ،أن القرار بشأن

إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة
ً
ً
بين الدولتين ،مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابا على التبادل
التجاري بينهما ،كما أنه سيخدم االقتصاد السوري .وتناول بوريسوف
ً
مع األسد أزمة البنزين الخانقة التي تشهدها سورية حاليا ،وأدت إلى
ً
زحام غير مسبوق أمام محطات الوقود ،مؤكدا أن «منابع النفط الرئيسية
اآلن بعيدة عن متناول الحكومة السورية .وبالطبع نوقشت هذه المسألة.
هناك مقترحات محددة .وعلى الجانب السوري التوصل إلى قرار».
من جهة أخرى ،أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ،أن دمشق
ً
ستحدد خياراتها الستعادة الجوالن من إسرائيل «قريبا إن شاء الله»،
ً
متهما الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب بأنه «ال يفقه بالقانون وال
بالجغرافيا وال بأوضاع المنطقة ،ولكن يتخذ قراراته لمصلحة إسرائيل».
واعتبر المعلم أن زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

لدمشق مثمرة وبناءة وجاءت في الوقت المناسب لطرح قضايا تتعلق
ً
بتعزيز العالقات الثنائية والتنسيق الدائم ،نافيا أن تكون لها أي عالقة
بالزيارة األخيرة لمستشار األمن الوطني العراقي فالح الفياض.
وع ـل ــى األرض ،تـلـقــي ت ــرك ــة «داع ـ ـ ــش» بـثـقـلـهــا ع ـلــى قـ ــوات ســوريــة
الديمقراطية التي تقع على عاتقها إدارة سجون مكتظة بالجهاديين
ّ
ومخيمات تضيق بأتباعهم ،بينما يواصل التنظيم شن هجمات دموية
تستهدف األكراد وشريكهم التحالف الدولي وقوات النظام.
ورغم اإلعالن في  23مارس الماضي عن القضاء على «خالفة» كانت
ً
ً
في  2014تعادل مساحة بريطانيا ،مازال «داعش» يشكل تهديدا حقيقيا
للجميع ،فــي ظــل هجماته المستمرة فــي البادية السورية المترامية
األطراف ،وكذلك تنفيذه لعمليات اغتيال وتفجيرات ،يتبنى بشكل يومي
هجمات في محافظات عراقية ّ
عدة.

جانب من قداس عيد الفصح بكنيسة حلب أمس (أ ف ب)
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رياضة
الكويت والقادسية في معسكر المباراة النهائية
عبدالله يبحث عن التوليفة المثالية ومارين استقر عليها
أحمد حامد

يختتم فريقا الكويت
والقادسية لكرة القدم
مساء اليوم استعداداتهما
لنهائي كأس األمير ،المقرر
غدا على استاد جابر الدولي،
حيث يتطلع األبيض إلى
الحفاظ على اللقب للمرة
الرابعة على التوالي ،بينما يأمل
القادسية استعادة البطولة.

محمد عبدالله

دخل فريقا الكويت والقادسية
لكرة القدم مساء أمس في معسكر
م ـغ ـلــق ،اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهـتـهـمــا
المرتقبة في نهائي كــأس األمير،
ال ـم ـق ــررة غـ ــدا ع ـلــى اسـ ـت ــاد جــابــر
ال ـ ــدول ـ ــي ،وت ـس ـي ــر األمـ ـ ـ ــور داخـ ــل
ال ـق ـل ـع ـت ـيــن ال ـب ـي ـض ــاء وال ـص ـف ــراء
عـ ـل ــى أفـ ـض ــل مـ ــا ي ـ ـكـ ــون ،فـ ــي ظــل
اكتمال الصفوف ،وارتفاع الحالة
المعنوية في الجانبين.
ويتطلع األب ـيــض إل ــى الحفاظ
عـلــى ال ـك ــأس لـلـمــرة الــراب ـعــة على
الـ ـت ــوال ــي ،وال ـخ ــام ـس ــة ع ـش ــرة في
تــاري ـخــه ،بـيـنـمــا يــأمــل الـقــادسـيــة
استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ
مــوســم  ،2016-2015ليضيف إلى
رصيده اللقب رقم .17
وشـ ـ ـه ـ ــدت تـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـك ــوي ــت
والـ ـق ــادسـ ـي ــة أم ـ ــس األول وأم ــس
تـ ــواجـ ــد ش ـخ ـص ـي ــات مـ ــؤثـ ــرة مــن
الجانبين ،لدعم الالعبين وحثهم
على بذل الجهد ،من أجل تحقيق

لقب أغلى الكؤوس ،كما حرصت
األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة ف ــي ال ـجــان ـب ـيــن
على تحفيز الالعبين ،وتلقينهم
األدوار األساسية الموكلة إليهم
في المباراة النهائية.

تفاؤل في الكويت
وانعكست النتائج اإليجابية
لـلـكــويــت خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
وبـعــد أن تمكن الفريق مــن الفوز
على النجمة البحريني ،وكاظمة
ف ـ ــي ك ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـي ـ ــوي،
وال ــدوري الممتاز على الترتيب،
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـن ــوي ــات ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فــي
ال ـك ـت ـي ـبــة ال ـب ـي ـض ــاء ،وك ـ ــان جليا
حالة التنافس بين الالعبين خالل
التدريبات لنيل ثقة الجهاز الفني
بقيادة المدرب محمد عبدالله.
وحسب الحصة التدريبية قبل
األخـ ـي ــرة ل ــأب ـي ــض ،فـ ــإن ال ـج ـهــاز
الفني لم يحسم أمره فيما يخص

المؤتمر الصحافي اليوم
يعقد المؤتمر الصحافي لنهائي كأس
سمو األمير في الساعة الثانية عشرة ظهر
اليوم ،بمقر اتحاد الكرة بمنطقة العديلية،
وذلك بحضور مدرب والعب من كل فريق،
ويشهد المؤتمر الصحافي إلقاء الضوء
على النسخة الجديدة للكأس.
يذكر أن المباراة النهائية التي ستجمع
بـيــن ال ـكــويــت وال ـقــادس ـيــة سـتـنـطـلــق في

غد ،على استاد جابر
السابعة من مساء ٍ
األحـ ـم ــد الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي سـيـفـتــح أب ــواب ــه
م ـجــانــا لـلـجـمــاهـيــر ،ابـ ـت ــداء م ــن الـســاعــة
الرابعة عصرا.
ويسبق المؤتمر الصحافي ،االجتماع
الـفـنــي ال ــذي سيعقد فــي الـحــاديــة عشرة
صباحا بمقر االت ـحــاد ،بحضور مراقب
المباراة ومراقب الحكام ،وممثل لكل فريق.

مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،عـلـمــت
"ال ـج ــري ــدة" أن ــه سـيـتــم اخـتـيــار
عدد من العبي الفريقين بشكل
ع ـ ـشـ ــوائـ ــي لـ ـلـ ـخـ ـض ــوع ل ـت ـح ـل ـيــل
ال ـم ـن ـش ـط ــات ،ع ـق ــب ان ـت ـهــاء
ال ـم ـب ــاراة ،ك ــإج ــراء جــديــد
يتبعه اتحاد الكرة ابتداء
من المباراة النهائية.

عبدالرحمن فوزان

تقام الساعة  6:55من مساء
الـ ـيـ ــوم مـ ـب ــاراتـ ــان ف ــي ان ـط ــاق
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ـتــاس ـعــة
عشرة من دوري الدرجة األولى
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ح ـيــث يستضيف
الساحل فريق اليرموك ،ويلتقي
الصليبيخات مع خيطان على
استاد ناصر العصيمي.

مواجهة الصدارة
يـحــل ال ـيــرمــوك ضيفا ثقيال
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــل ،وقـ ـ ـ ــد ض ـمــن
الفريقان التأهل للدوري الممتاز
في الموسم المقبل ،حيث يحتل
"أبناء مشرف" صدارة الترتيب
برصيد  32نقطة ،بفارق  6نقاط
عن "أبناء أبوحليفة".
ويخوض اليرموك مواجهة
اليوم وهو يسعى للتويج بلقب
الـ ــدوري ،ال ــذي اعتلى صــدارتــه
منذ القسم األول ،وهو بحاجة
إلـ ــى ن ـق ـطــة م ــن م ـ ـبـ ــاراة الـلـيـلــة
لضمان ذلك ،فيما يأمل الساحل
تحقيق االنتصار اليوم وتأجيل
الحسم للجولة المقبلة.
وي ـ ـبـ ــدو ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك مــرش ـحــا
ل ـح ـس ــم ال ـل ـق ــب ال ـ ـيـ ــوم ،ق ـيــاســا
على أدائه في البطولة ،ويدخل
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـم ـع ـن ــوي ــات عــال ـيــة،

فريق اليرموك لكرة القدم
بعد انتصار كبير على حساب
ِّ
ويعول
خيطان بثالثية نظيفة،
م ــدرب ــه الــوط ـنــي هــانــي الصقر
كـثـيــرا عـلــى ت ـحــركــات الـثـنــائــي
ال ـتــون ـســي س ـم ـيــر ال ـع ـيــروســي
ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإلدري ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــي ،وإل ـ ـ ــى
جانبهما العاجي زوكو.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،يعيش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــل أف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل ح ـ ــاالت ـ ــه
المعنوية ،بعد أن ضمن التأهل
لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ف ــي الـجــولــة
الماضية ،بفوزه الصعب على
ب ــرق ــان -2ص ـف ــر ،وي ــأم ــل تقديم
أفـ ـ ـض ـ ــل ع ـ ـ ــروض ـ ـ ــه ،وت ـح ـق ـي ــق

نادي الفروسية يختتم موسمه
بكأس رئيس الوزراء
يختتم نادي الصيد والفروسية سباقات الموسم الرياضي
الـحــالــي ( ،)2019-2018بتنظيم سـبــاق االجـتـمــاع الـ ـ  22على
مضمار النادي ،بمشاركة  88جوادا وفرسا ،إضافة إلى فروسية
نادي مبارك الكبير ،حيث تبدأ المنافسات في الثانية والنصف
ظهر اليوم.
وتتجه األنظار صوب الشوط الثامن لجياد مختلط جميع
الدرجات على مسافة  2400متر ،للفوز بكأس رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،فيما تتنافس جياد مختلط
نتاج محلي في الشوط السابع على مسافة  1000متر ،للفوز
بكأس شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وفي الشوط السادس مختلط للخيل العربية األصيلة على
مسافة  1400متر ،تتنافس الجياد القتناص السيارة المقدمة
مــن شركة التمدين العقارية ،فيما يتنافس جياد المختلط
جميع الــدرجــات في الشوط الخامس على مسافة  1600متر
للفوز بكأس النائب ماجد المطيري.
وفي الشوط الرابع للخيل العربية األصيلة نتاج محلي على
مسافة  1800متر ،تتنافس الجياد على الكأس المقدمة من مركز
الجواد العربي ،وأيضا تتنافس الخيل العربية األصيلة دماء
مفتوحة في الشوط الثالث للفوز بكأس مركز الجواد العربي.
وفي الشوط الثاني لجياد مختلط ثنايا مواليد  2016على
مسافة  1400متر ،تتنافس الجياد للفوز بكأس نادي مبارك
الكبير ،فيما خصص الشوط األول لألفراس مختلط على مسافة
 1200متر للفوز بكأس نادي الصيد والفروسية.

استقرار في القادسية
ومن دون غيابات تذكر خاض
األص ـف ــر ال ـح ـصــة ال ـتــدري ـب ـيــة قبل
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وج ـ ـ ـ ــاء دخ ـ ـ ـ ــول أح ـم ــد
الــريــاحــي ،والـنـيـجـيــري إيـبــابــوي

ايوان مارين

خليل يدعو إلى االلتزام بالتعليمات

اليرموك يلتقي الساحل لحسم لقب
دوري الدرجة األولى
●

ب ـع ــض االخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات الس ـي ـم ــا فــي
وس ــط الـمـلـعــب ،ف ــي ظ ــل جــاهــزيــة
كـ ـبـ ـي ــرة ل ـف ـي ـص ــل زايـ ـ ـ ـ ــد ،وحـ ـم ــزة
لحمر ،وعبدالله البريكي ،وشريدة
الشريدة ،وعصام العدوة ،وحميد
م ـ ـيـ ــدو ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـن ـس ـح ــب عـلــى
خط الدفاع ،في ظل جاهزية فهد
الـهــاجــري ،وفهد حـمــود ،وحسين
ح ــاك ــم ،ومـ ـش ــاري غ ـن ــام ،وســامــي
الصانع ،إلى جانب راضي جمال.
وستكشف ا لـحـصــة التدريبية
المقررة اليوم ،والتي قرر الجهاز
الفني غلقها أمام وسائل اإلعالم،
االستقرار على اختيارات المدرب
محمد عبدالله.

ب ـ ـك ـ ــر ،وع ـ ــام ـ ــر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق إلـ ــى
الـتــدريـبــات ليحسم أمــر التوليفة
األساسية للمدرب الروماني إيوان
مارين.
وي ـ ـ ــرى مـ ــاريـ ــن أه ـم ـي ــة وجـ ــود
ي ــوس ــف ن ــاص ــر إلـ ـ ــى ج ـ ـ ــوار ب ــدر
المطوع ،السيما أن جاهزية أحمد
ال ــري ــاح ــي ل ــم تـكـتـمــل ،ف ــي ظل
اب ـت ـع ــاده ع ــن ال ـم ـب ــاراة
األخيرة أمام المالكية
البحريني.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط
استقر مارين على عبدالله
ماوي ،وسلطان العنزي ،واسراء
الحموية ،وأحمد الظفيري ،وفي
الــدفــاع خالد القحطاني ،وخالد
إبــراهـيــم ،وايـبــابــوي بـكــر ،وعامر
الـمـعـتــوق ،وم ــن خلفهم الـحــارس
خالد الرشيدي.

انـ ـتـ ـص ــار ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى آم ــال ــه
الحسابية بتحقيق اللقب.

تحصيل حاصل
وفي المباراة الثانية ،يلتقي
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات (الـ ـث ــال ــث 18 -
نقطة) مــع خيطان (الــرابــع14 -
نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــة) ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة خ ـ ـ ــارج
المنافسة ،ولن تؤثر نتيجتها
على ترتيب الفريقين.

عقد في الحادية عشرة صباح
أم ـ ــس ب ــاسـ ـت ــاد جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
الدولي االجتماع التنسيقي الثالث
الخاص بنهائي كأس سمو األمير،
المقرر إقامته في السابعة مساء غد،
والــذي يجمع بين الكويت
والـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـح ـض ــور
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــات ـح ــاد

العربي يعاني عدم التزام
العبيه بالتدريبات
يــواصــل الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بــالـنــادي الـعــربــي تدريباته
اليومية تحت إشراف جهازه الفني ،بقيادة المدرب السوري حسام
الـسـيــد ،اسـتـعــدادا الستئناف مـبــاريــات "دوري ڤيڤا" فــي  4مايو
المقبل ،إذ سيلعب مع كاظمة ،ومن ثم يختتم موسمه بمواجهة
الفحيحيل في  9مايو.
ويعاني "األخضر" خالل فترة استعداداته الحالية عدم التزام
العـبـيــه ،وه ــو مــا وض ــع الـجـهــازيــن الـفـنــي واإلداري فــي مــوقــف ال
يحسدان عليه ،ما اضطرهما إلــى تصعيد عــدد من العبي فريق
ا لـشـبــاب  20و فــر يــق  17المنتهي موسمهما ،لسد النقص خالل
التدريبات.
ً
وب ــات الـعــربــي خ ــارج المنافسة حــالـيــا ،ومــن الـمــؤكــد أن ينهي
موسمه في المركز الخامس أو الرابع في أفضل األحوال ،وهو األمر
الذي دفع العبيه إلى عدم االلتزام بالتدريب.
ورغم أن مشاركة العبي  17مع الفريق األول غير مسموح بها
قانونا ،فإن إدارة "األخضر" مجبرة على ذلك .وتقدم مجلس إدارة
النادي بكتاب رسمي إلى اتحاد الكرة يطلب فيه السماح بمشاركة
العبي  17في الجولتين المقبلتين.

الظفيري يحقق المركز الثالث
في رالي «باها قطر»
حقق المتسابق سالم الظفيري المركز الثالث في فئة (تي ،)2
ضمن الجولة الرابعة لرالي "باها قطر" للراليات الصحراوية أمس
األول ،وســط منافسة قوية بين نخبة من متسابقي الراليات في
المنطقة.
وقــال مدير نــادي باسل الصباح لسباق السيارات والــدراجــات
النارية سيف المطيري إن المتسابق الظفيري قدم اداء مميزا في
الجولة ،ونجح في الفوز بالمركز الثالث ،مشيرا الى ان مشاركة
نادي "باسل" كانت في عدة فئات وبعدد من المتسابقين.

د .محمد خـلـيــل ،ورؤسـ ــاء الـلـجــان العاملة
بــاالت ـحــاد مــع ممثلي الـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
المعنية.
وق ـ ـ ــال خ ـل ـي ــل إن ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـت ـم ـيــز
وتـسـهـيــل عـمـلـيــة دخـ ــول الـجـمــاهـيــر من
األم ــور المهمة ،مــن أجــل إظـهــار المباراة
النهائية ألغلى الكؤوس بصورة مميزة،
م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـن ـي ـتــه أن ي ـل ـت ــزم الـجـمـيــع

بالتعليمات التي تسبق المباراة ،من خالل
الموقع الرسمي لالتحاد ،عبر التعاون مع
المنظمين ورجال األمن.
يذكر أنه تقرر فتح أبواب استاد جابر
األحـمــد الــدولــي مـجــانــا أم ــام الجماهير،
لدعم ومساندة طرفي النهائي (الكويت
وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة) ،مـ ــن خ ـ ــال الـ ـت ــواج ــد فــي
مدرجات االستاد.

كاظمة يسعى إلى حل عقدة برقان
ثالث مباريات في افتتاح «كأس اليد»
●

محمد عبدالعزيز

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
النسخة " "51مــن بطولة كأس
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـيـ ـ ــد ،وذلـ ـ ــك
بــإقــامــة  3مـبــاريــات على صالة
نـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
ً
ف ــي ال ــراب ـع ــة وال ـن ـص ــف ع ـصــرا
كــاظـمــة مــع بــرقــان ،ويليها في
الـســادســة مـســاء م ـبــاراة أخــرى
تجمع بين العربي والتضامن،
على أن تختتم مباريات اليوم
ف ــي ال ـســاب ـعــة وال ـن ـصــف مـســاء
ب ــال ـل ـق ــاء ال ـ ـ ــذي س ـي ـج ـمــع بـيــن
ال ـقــريــن وال ـن ـصــر ،وذلـ ــك ضمن
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى م ــن الـ ــدور
التمهيدي للمسابقة.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى يتطلع
كــاظ ـمــة لـم ـصــال ـحــة جـمــاهـيــره
وتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض خ ـ ـ ــروج ـ ـ ــه خ ــال ــي
الــوفــاض مــن ال ــدوري الممتاز،
ّ
ً
بـعــدمــا ح ــل راب ـع ــا وحـ ــل عـقــدة
ب ــرق ــان الـ ـ ــذي تـ ـع ــادل م ـع ــه فــي
ذهـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،وخـ ـسـ ــر فــي
ً
اإلياب ،وذلك طمعا في الصعود
لربع نهائي البطولة.
وسيحاول مــدرب البرتقالي
الجزائري رابــح غربي التمسك
ب ــآخ ــر أمـ ـ ــل لـ ــه هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم،
ً
م ــرتـ ـك ــزا ع ـل ــى طـ ـم ــوح الع ـب ـيــه
وصـفــوفــه شـبــه المكتملة ،لكن
سيكون مطالبا باالستقرار على
تشكيلة جيدة لمواجهة صالبة

جانب من لقاء سابق
بين كاظمة وبرقان
دفاع برقان وهجومه المنظم.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،يــأمــل
برقان المنتشي بحصوله على
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ف ــي "ال ـم ـم ـتــاز"
ف ــي تـ ـك ــرار الـ ـف ــوز ع ـلــى كــاظـمــة
ومواصلة طريق البطولة.
وفي المباراة الثانية ستكون
الـفــرصــة ســانـحــة أم ــام الـعــربــي
للظفر بنتيجة اللقاء والتأهل
لـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة ع ـل ــى ح ـســاب
التضامن بسبب الفارق الواضح
بين مستوى الفريقين.
وفي المباراة الثالثة يسعى
الـ ـق ــري ــن بـ ـط ــل دوري ال ــدرج ــة

األول ـ ــى ل ـمــواص ـلــة طــري ـقــة هــذا
الموسم والصعود لربع نهائي
ال ـب ـط ــول ــة ع ـب ــر بـ ــوابـ ــة ال ـن ـصــر
ال ـطــامــع ف ــي تـعــويــض خــروجــه
ال ـم ـب ـكــر م ــن دوري ال ـم ـظــال ـيــم
بالتقدم في بطولة الكأس.
وسـ ـيـ ـعـ ـم ــل م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـق ــري ــن
ال ـج ــزائ ــري رش ـيــد شــريــح على
استغالل المستوى الفني العالي
الذي وصل إليه العبوه لتخطي
عقبة الـعـنــابــي ال ــذي سيحاول
مــدربــه م ـنــاور ده ــش الـتـصــدي
لطموحات منافسة واإل طــا حــة
ً
به خارج البطولة مبكرا.

ختام ناجح لموسم الرماية ببطولة صباح السالم الحمود
اختتمت بطولة كأس الراحل
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـســالــم الـحـمــود
للرماية بمجمع ميادين صباح
األحمد األولمبي للرماية ،أمس
األول ،بتتويج الفائزين والفائزات
فــي مسابقاتها المتنوعة التي
شملت كل المسابقات األولمبية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ن ـ ــادي الــرمــايــة
دعيج العتيبي ،في كلمة بحفل
خ ـتــام ال ـب ـطــولــة ،ال ـتــي اسـتـمــرت
ث ــاث ــة أيـ ـ ـ ــام ،إن ال ـب ـط ــول ــة تـعــد
ختام الموسم الرياضي المحلي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،وشـ ـ ـه ـ ــدت ت ـن ــاف ـس ــا
ق ــوي ــا ب ـيــن ال ــرم ــاة ال ـم ـشــارك ـيــن
مــن الـبـحــريــن واإلمـ ـ ــارات ورم ــاة
ال ـك ــوي ــت م ــن الـ ـن ــادي واالت ـح ــاد
الـ ــريـ ــاضـ ــي لـ ـلـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي
ووزارتي الدفاع والداخلية لتكون
مسك ختام الموسم.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ب ـيــن
العتيبي ،في تصريح ،عقب حفل
الختام ،انه تم االحتفاء بالرامي
الكويتي منصور الرشيدي لفوزه
بالميدالية الذهبية في مسابقة
رماية "سكيت" في بطولة العالم

صورة جماعية للرماة الفائزبن في منافسات البطولة
لرماية األطباق الطائرة األخيرة،
وتأهله لدورة األلعاب األولمبية
المقبلة (طوكيو  ،)2020ليكون
ث ــان ــي رام ك ــوي ـت ــي ي ـح ـقــق ه ــذا
التأهل بعد زميله عبدالرحمن
ال ـف ـي ـح ــان ال ـ ـ ــذي ت ــأه ــل ســاب ـقــا
لألولمبياد في مسابقة "تراب".
وأس ـفــرت منافسات البطولة

التي شهدت مشاركة أبــرز رماة
ورامـ ـ ـي ـ ــات الـ ـك ــوي ــت واإلم ـ ـ ـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن عـ ــن ت ـت ــوي ــج رامـ ــي
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي مـ ـنـ ـص ــور
الــرش ـيــدي بــالـمــركــز األول لفئة
ال ــرج ــال ف ــي مـســابـقــة "س ـك ـيــت"،
في حين فاز رامي نادي الرماية
الـكــويـتــي عـبــدالــرحـمــن الفيحان

بالمرتبة األولى بمسابقة "تراب".
وحصل الرامي البحريني علي
حسين على لقب مسابقة رماية
"الـبـنــدقـيــة ه ــواء  10ام ـت ــار" ،في
حين ذهب المركز االول لمسابقة
رماية "المسدس  10امتار" لرامي
النادي الرماية الكويتي عثمان
الفليكاوي.

وف ــاز رام ــي ال ـحــرس الوطني
مشرف نــزال فــي مسابقة رماية
"الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة  50م ـ ـتـ ــرا راقـ ـ ـ ـ ــدا"،
بينما أح ــرز الــرامــي البحريني
عبدالماجد جمعة المركز االول
ف ــي م ـســاب ـقــة رم ــاي ــة "ال ـم ـســدس
 50مترا" ،وحصد رامي الحرس
ا لــو طـنــي حسن عبدالعزيز لقب

مسابقة رماية "المسدس السريع
 25مترا".
وت ـ ــوج رام ـ ــي ن ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة
عبدالله طه بلقب مسابقة رماية
"القوس والسهم االولمبية" ،في
حين فاز زميله عبدالله مال الله
بـلـقــب مـســابـقــة رم ــاي ــة "ال ـق ــوس
وال ـس ـه ــم مـ ــركـ ــب" ،ون ـ ــال زمـيـلــه
محمد مناع المرتبة االولــى في
مسابقة رماية "القوس والسهم
للفئة المفتوحة".
وف ـ ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـسـ ـي ــدات
أحـ ـ ـ ــرزت رامـ ـي ــة نـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة
سـ ـ ـ ــارة ال ـ ـح ـ ــوال الـ ـم ــرك ــز االول
بمسابقة "تراب" ،في حين فازت
زميلتها الرامية فاطمة الزعابي
بــال ـمــرت ـبــة االولـ ـ ــى ف ــي مـســابـقــة
رماية "سكيت".
وأح ــرزت رامـيــة الـنــادي مــروة
ال ـع ـم ـيــري ل ـقــب مـســابـقــة رمــايــة
"البندقية ضغط الهواء" ،وفازت
زميلتها الرامية حذامة البغلي
ب ــا لـ ـم ــر ك ــز االول ف ـ ــي م ـســا ب ـقــة
"مسدس ضغط الهواء".
(كونا)
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في المرحلة الثالثة والثالثين
من الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،واصل برشلونة
المتصدر وأتلتيكو مدريد
سعيهما نحو بلوغ هدفيهما،
بعد أن حققا الفوز ،أمس
األول.

واص ـ ــل ب ــرش ـل ــون ــة ال ـم ـت ـصــدر
وأتلتيكو مــدريــد سعيهما نحو
ب ـل ــوغ هــدفـيـهـمــا ،ب ـعــد أن حققا
ال ـفــوز ،أمــس األول ،فــي المرحلة
ال ـثــال ـثــة وال ـثــاث ـيــن م ــن الـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وق ـ ـ ـطـ ـ ــع ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة خـ ـط ــوة
ج ــدي ــدة ع ـل ــى ط ــري ــق االح ـت ـف ــاظ
باللقب ،بفوزه على ضيفه ريال
ســوسـيـيــداد  ،1-2فــي حـيــن عــزز
أتـلـتـيـكــو ح ـظــوظــه بــالـمـحــافـظــة
على لقب الوصيف ،بتغلبه على
مضيفه ايبار -1صفر.
وعـلــى ملعب كــامــب ن ــو ،جــدد
برشلونة فوزه على سوسييداد
في الــدوري ،بعد أن هزمه ذهابا
بالنتيجة ذاتها في عقر داره في
المرحلة الرابعة.
وبات بإمكان الفريق الكتالوني
إحراز اللقب أواخر الشهر الحالي
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ف ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
أالفيس الثالثاء ،ثم على ليفانتي
في كامب نو في  27أبــريــل ،دون
النظر الى نتائج الفرق األخرى.
وقد يحقق العمالق الكتالوني
هدفه المحلي قبل هــذا الموعد،
مــع تعثر مـطــارده أتلتيكو الــذي
تـنـتـظــره م ـب ــاراة مـهـمــة وصـعـبــة
جدا ،مع ضيفه فالنسيا ،بعد غد
في المرحلة الرابعة والثالثين.
وك ـ ــان ري ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد نــدا
ق ــوي ــا ل ـل ـب ـط ــل عـ ـل ــى م ـل ـع ـب ــه فــي
ال ـش ــوط األول ،الـ ــذي نـ ــدرت فيه
الفرص المباشرة على المرميين،
ونـفــذ ميسي ركـلــة ح ــرة سقطت
منها ال ـكــرة عـلــى سـطــح الشبكة

( ،)27وفاتت على الضيوف فرصة
اف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل ع ـنــدمــا ســدد
خوانمي كــرة جانبية ارتــدت من
ال ـحــارس األلـمــانــي مــارك-أنــدريــه
تير شتيغن إلى البرازيلي ويليان
ج ــوزي ــه ،ف ــأط ــاح ب ـهــا عــال ـيــة من
مسافة قريبة (.)36
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدى ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ريـ ـ ـ ـ ــال
سوسييداد لـكــرة ســواريــز (،)42
قبل أن ينجح الفرنسي كليمان
لنغليه فــي هــز ال ـش ـبــاك ،مانحا
التقدم ألصحاب األرض بمتابعة
رأسية لكرة نفذت من ركنية (،)45
مفتتحا رصيده مع فريقه.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،أعـ ــاد
ســوسـيـيــداد ال ـم ـبــاراة ال ــى نقطة
الصفر بإدراكه التعادل ،إثر لعبة
فنية من خوانمي ،الذي تلقى كرة
بينية من ميكل ميرينو ،وهرب
من المدافع جيرار بيكيه ،ثم خدع
الـحــارس األلماني ووضــع الكرة
على يمينه (.)62
ولــم يهنأ خــوانـمــي بالتعادل
سـ ــوى أقـ ــل م ــن دق ـي ـق ـت ـيــن ،حيث
نـجــح ج ــوردي ألـبــا بـعــد اخـتــراق
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــة الـ ـيـ ـس ــرى مـ ــن مـنــح
العمالق الكاتالوني التقدم مجددا
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة ج ــان ـب ـي ــة فـ ــي أس ـف ــل
الزاوية اليسرى (.)64
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي إي ـ ـفـ ــان
راكيتيتش فرصة هدف ثالث بعد
تمريرة متقنة من سواريز (،)79
ثــم التشيلي ارت ــورو فـيــدال بعد
ركلة حرة (.)81
ورفع برشلونة رصيده الى 77
نقطة ،وبقي متقدما بفارق تسع

رياضة

لينغليت يحتفل بهدفه األول مع برشلونة
نقاط على مطارده ووصيفه في
الموسم الماضي أتلتيكو مدريد،
الــذي تغلب ب ــدوره على مضيفه
ايبار -1صفر.
وأبقى الدولي الفرنسي توما

ليمار فريقه أتلتيكو مدريد على
سـكــة لـقــب الــوص ـيــف ،بتسجيله
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ــوح ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ــي م ــرم ــى
الـمـضـيــف ،لـيـتـقــدم ب ـف ــارق سبع
ن ـق ــاط ع ـل ــى ج ـ ــاره ري ـ ــال م ــدري ــد

منافسه على المركز الثاني ،الذي
يستضيف األ ح ــد أتلتيك بلباو
ال ـســابــع ( 46ن ـق ـطــة) ف ــي م ـب ــاراة
صعبة.
و تـ ـ ــأ ثـ ـ ــر أداء و صـ ـ ـي ـ ــف ب ـطــل

الموسم الماضي بغياب ثنائي
الهجوم دييغو كوستا والفرنسي
أن ـطــوان غــريــزمــان ،ول ــم يستطع
ألفارو موراتا واألرجنتيني أنخل
كوريا تعويض هذا الغياب ،لكن

ليمار بديل كوريا نجح في منح
أتلتيكو النقاط الثالث قبل خمس
دقائق من نهاية اللقاء.

فالفيردي :من الصعب استعادة نشاط الفريق ألبا :الفريق يؤدي بكل قوة

أقر المدير الفني لبرشلونة
إرنـسـتــو فــالـفـيــردي ،بــأنــه "مــن
ال ـ ـص ـ ـعـ ــب اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة نـ ـش ــاط
الـ ـف ــري ــق" خـ ــال أس ـ ـبـ ــوع ،ك ــان
تــر كـيــز ال عـبـيــه منصبا خالله
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة م ــان ـس ـس ـت ــر
يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي فــي إيــاب
ربع نهائي دوري األبطال.
وأكـ ـ ـ ــد فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي ،خ ــال
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي عـقــب
الـلـقــاء ال ــذي احتضنه ملعب
"ال ـكــامــب ن ــو"" :كــانــت م ـبــاراة
صعبة ،ألن ريال فريق كبير،
وتـ ــأتـ ــي ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع كــانــت
األنـظــار منصبة على مباراة
مانشستر يونايتد .استعادة
نـ ـش ــاط الـ ـف ــري ــق ك ـ ــان ص ـع ـبــا.
أت ـف ـهــم هـ ــذا األمـ ـ ــر ،م ــع الـنـظــر
أيضا ألداء الفرق التي خاضت
مواجهات (التشامبيونز ليغ)
في بطوالتها المحلية".
واعترف المدرب الباسكي أن
فريقه "اقتنص" النقاط الثالث

فالفيردي
في مباراة كانت "صعبة للغاية"
حسب رأيه.
وأض ــاف "كـنــا ن ــدرك صعوبة
هــذه الـمـبــاراة .ليس مــن السهل
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة ن ـش ــاط ــك
ل ـم ـس ـت ــوى ع ـ ــال بـعــد
م ـبــاريــات مـثــل هــذه
في (التشامبيونز)،
مـ ـ ــع الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي

االع ـ ـت ـ ـب ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـ ـ ـ  9نـ ـق ــاط
لمصلحتنا .يجب أن ننسى هذا
األمر خالل مباراة أالفيس".
وحــذر مــدرب البالوغرانا من
أن الفريق مقبل على "المنعطف
األخير في الموسم والحاسم في
كل شيء" ،والخصوم "لن يمنحوا
الهدايا" لبرشلونة.
وأث ـن ــى فــال ـف ـيــردي عـلــى أداء

الـ ـف ــري ــق الـ ـب ــاسـ ـك ــي ،الس ـي ـمــا
أنـ ــه ي ـم ـت ـلــك الع ـب ـي ــن أص ـح ــاب
إمكانيات كبيرة.
وأش ـ ـ ــاد أي ـض ــا ب ـ ـ ــأداء الع ــب
وسطه التشيلي أرتــورو فيدال
"الذي يبذل أقصى ما لديه داخل
الملعب" ،في الوقت الذي أشار
فيه الــى صــافــرات االستهجان
التي طالت البرازيلي فيليبي
كـ ــوت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــو لـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــة نـ ـ ــزولـ ـ ــه
للملعب ،بعد الحركة التي قام
ب ـهــا ب ــوض ــع ي ــدي ــه ف ــي أذن ـي ــه،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة ل ـ ـعـ ــدم اس ـت ـم ــاع ــه
ل ــانـ ـتـ ـق ــادات ،أثـ ـن ــاء اح ـت ـفــالــه
بهدفه في شباك المان يونايتد.
وقال في هذا الصدد "ما حدث
مع كوتينيو كان بسبب الجدل
ال ـم ـث ــار حـ ــول طــري ـقــة احـتـفــالــه
بـهــدفــه ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـمــاضـيــة،
وهــو أمــر أخــذ أكـبــر مــن حجمه.
أع ـت ـق ــد أن ـه ــا أم ـ ــور ال تـسـتـحــق
الحديث عنها".
(إفي)

نفى جوردي ألبا ،ظهير أيسر برشلونة وصاحب هدف االنتصار على ريال
سوسييداد وجــود أي تــراخ أمــام الفريق الباسكي مؤكدا أن البالوغرانا
"يــؤدي بكل قــوة في كل مـبــاراة" ،مطالبا بتثمين ما يقدمه الفريق في
الليغا واقترابه بشدة من اللقب.
وأكد ألبا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب
(الكامب نو) "الفريق يــؤدي بمنتهى القوة في كل المباريات ،ويريد
أن يكون البطل .األمــور تبدو أكثر سهولة اآلن ألننا نبتعد بفارق
كبير عن منافسينا ،ولكن يجب تثمين الجهد المبذول من الالعبين
والطاقم الفني".
وأقر الالعب الدولي بأن الفريق عانى أمام سوسييداد من اإلجهاد
بعد المجهود الكبير المبذول خــال مـبــاراة مانشستر يونايتد
اإلنكليزي الثالثاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري األبطال" .لقد
عانينا من هذا األمر قليال ،ودخلنا لقاء اليوم بعد مباراة كبيرة في
دوري األبطال ،ولكننا نسير على نفس الدرب ،والفوز بالمباريات.
كنا أفضل قليال في الشوط الثاني .سعداء بما قدمناه هذا الموسم،
وأنا سعيد شخصيا بالهدف".
وقلل ألبا من أهمية صافرات االستهجان ضد زميله البرازيلي
فيليبي كوتينيو ،مفضال التركيز على التصفيق الذي القاه الالعب
لحظة نزوله للملعب" .لقد سمعت تصفيقا .كوتينيو العب مهم
بالنسبة لنا ،وسجل هدفا رائعا في المباراة الماضية ،وهذا ما
يهمنا".
(إفي)

انتهاء موسم ألودريوسوال خمينيز يتعرض لإلصابة
بخلع في إصبع القدم

أودريوسوال

مع ريال مدريد

أعلن نــادي ريــال مدريد اإلسباني لكرة القدم أن
ظهيره األيـمــن أل ـفــارو أودري ــوس ــوال خضع لعملية
جراحية في الترقوة اليسرى ،ويرجح أن تحول دون
عودته الى المالعب هذا الموسم.
وأفاد النادي الملكي ،في بيان ليل السبت ،أن "ألفارو
أودريوسوال خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة
كسر في عظمة الترقوة اليسرى" ،من دون أن يحدد
مدة غيابه المحتملة.
وكان مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان قد أشار
فــي تـصــريـحــات أم ــس أن اإلص ــاب ــة ،ال ـتــي ت ـعــرض لها
الظهير البالغ من العمر  23عاما ،ستنهي على األرجح
موسمه مع صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري
اإلسباني.

تعرض األوروغواني خوسيه
م ــاري ــا خـمـيـنـيــز العـ ــب أتـلـتـيـكــو
مــدريــد لــ"خـلــع" فــي إصـبــع الـقــدم
أث ـنــاء مــواجـهــة إي ـبــار فــي الليغا
امس االول ،وفقا لما اعلنه النادي.
وأشار النادي في تغريدة على
ش ـب ـكــة "ت ــوي ـت ــر" إلـ ــى أن الــاعــب
س ـي ـخ ـض ــع لـ ـفـ ـح ــوص ــات ط ـب ـيــة
لمعرفة اإلصابة.
وتعرض الالعب لإلصابة في
ال ـشــوط األول مــن ال ـم ـبــاراة التي
انـتـهــت ب ـفــوز الــروخـيـبــانـكــوس
بـ ـه ــدف ن ـظ ـيــف س ـج ـلــه ت ــوم ــاس
ليمار.
وب ـه ــذا الـ ـف ــوز ،يــرت ـفــع رصـيــد
الـفــريــق العاصمي إلــى  68نقطة
في المركز الثاني.

خيتافي

خمينيز

كوتينيو :في أحيان كثيرة أضطر لسد آذاني

كوتينيو نجم برشلونة

قال البرازيلي فيليبي كوتينيو ،العب برشلونة ،إن طريقة احتفاله
بالهدف الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد ،األسبوع الماضي،
ترجع إلى أنه كثيرا ما يضطر لسد آذانه للحفاظ على تركيزه ،وأبدى
أسفه لالنتقادات التي تعرض لها من جانب "قطاع كبير من الصحافة".
وتحدث الدولي البرازيلي للمرة األولى عن احتفاله المثير للجدل،
األربعاء الماضي ،بالهدف الذي اختتم به ثالثية برشلونة البيضاء
أمام مانشستر يونايتد ،في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ،حين
أغلق عينيه وسد أذنيه بيديه ،في إشارة لعدم استماعه لالنتقادات
التي طالته من جماهير الكامب نو خالل الفترة الماضية.
وف ــي تـصــريـحــات لـقـنــاة عـلــى مــوقــع "يــوت ـيــوب" ،أك ــد كوتينيو أنــه
طالما كان شخصا يحترم "الجميع" ،وأبدى أسفه ألن "قطاعا كبيرا
من الصحافة" ال يفعل نفس الشيء.
ُ وأض ــاف فــي نفس الـصــدد" :كــي يــرى الـنــاس أنــه فــي أحـيــان كثيرة
أضطر ألن أسد آذاني للحفاظ على تركيزي في المبارة أو في عملي،
كي أتجنب أن يؤثر علي أي شيء".
ويعد هــذا أول تصريح لكوتينيو عقب احتفاله بهدفه األسبوع
الماضي.
وك ــان الــاعــب الـبــرازيـلــي قــد ت ـعــرض ،مـســاء الـسـبــت خ ــال مـبــاراة
برشلونة أمام ريال سوسييداد ( 2-1للبالوغرانا) لصافرات استهجان
من جانب مشجعي البرسا لحظة نزوله إلى الملعب.
وعقب المباراة قلل مــدرب الفريق إرنستو فالفيردي وزمــاؤه من
أهمية صافرات استهجان المشجعين .وقال المدير الفني "ما حدث
مع كوتينيو كان بسبب الجدل المثار حول طريقة احتفاله بهدفه في
المباراة الماضية ،وهو أمر أخذ أكبر من حجمه .أعتقد أنها أمور ال
تستحق الحديث عنها".

ألبا

يدك إشبيلية بثالثية
دك خيتافي حصون ضيفه إشبيلية بثالثية نظيفة
في الجولة الـ 33من الدوري اإلسباني ،في المباراة التي
احتضنها ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.
و ش ـه ــدت ا ل ـم ـب ــاراة ا ل ـل ـجــوء لـتـقـنـيــة التحكيم
المساعدة بالفيديو ( ،)VARالحتساب ركلتي
جزاء لمصلحة أصحاب األرض.
و جــاء أول هدفين في المباراة من هاتين
الركلتين ،وحمال توقيع خايمي ماتا (ق،)35
وخورخي مولينا (ق.)50
ّ
وت ـك ــف ــل مــول ـي ـنــا بـتـسـجـيــل هـ ــدف فــريـقــه
الثالث (ق.)53
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة طـ ــرد الع ـب ـيــن ه ـمــا:
سرخيو إ سـكــود يــرو (ق )49مــن إشبيلية،
ودجيني داكونام (ق )74من من خيتافي.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ان ـت ــزع خ ـي ـتــافــي الـمــركــز
الرابع من إشبيلية ،بعد أن رفع رصيده
إ لـ ـ ــى  54نـ ـقـ ـط ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـج ـمــد
الفريق األندلسي عند  52نقطة
ماتا نجم خيتافي
في المركز الخامس.

 ...وسيميدو يدافع عنه

سيميدو
أبدى العب برشلونة ،البرتغالي نيسلون سيميدو دعمه لزميله
فيليبي كوتينيو الذي تعرض لصافرات استهجان لحظه نزوله
للملعب في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد التي أقيمت السبت
على ملعب كامب نو.
ودافع ظهير الفريق الكتالوني عن زميله كوتينيو الذي تعرض
لصافرات استهجان أثناء اللقاء ،وذلك بعد احتفاله المثير للجدل
األربعاء الماضي بالهدف الذي اختتم به ثالثية برشلونة في إياب
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.
وفي احتفاله بالهدف ،قام الالعب البرازيلي بوضع يديه على
أذنيه في إشارة لعدم استماعه لالنتقادات التي وجهت ضده من
جماهير الكامب نو خالل الفترة الماضية.
وقال سيميدو مدافعا عن زميله" :إنني أدعمه تماما ،ألنني أعلم
ما يبذله من جهد لمساعدة الفريق" ،مضيفا" :لقد أثبت مهارته،
وال أفهم سبب هذه الشكوك في قدراته".
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لقب ثامن تواليا ليوفنتوس ...وتعادل إيجابي لإلنتر وروما
تجاوز يوفنتوس ألم الوداع
األوروبي ،عندما قلب تأخره
بهدف إلى فوز  1-2على
ضيفه فيورنتينا ،أمس األول،
ليحصد لقب دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم
للمرة الثامنة على التوالي.

حسم يوفنتوس لقب الدوري
اإليطالي في كرة القدم للموسم
الثامن تــوالـيــا ،بـفــوزه الصعب
في المرحلة الثالثة والثالثين
على ضيفه فيورنتينا ،لينفرد
بالرقم القياسي لعدد األلقاب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت
األوروب ـي ــة الـكـبــرى ،فــي أمسية
أك ـ ــد فـ ــي خ ـت ــام ـه ــا ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو بقاء ه مع
الفريق.
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب "أل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــز
ستاديوم" ،تفوق فريق المدرب
مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو أل ـي ـغ ــري عـلــى
فـيــورنـتـيـنــا  ،1-2بـعــدمــا تأخر
بهدف ،قبل أن يعادل ويضيف
الثاني بالنيران الصديقة.
ووسع يوفنتوس الفارق مع
مـطــارده ووصيفه نابولي الى
 20نقطة قبل  6مباريات متبقية
لــأخ ـيــر ه ــذا ال ـم ــوس ــم ،أواله ــا
اليوم عندما يستضيف أتاالنتا.
وأح ـ ـ ـ ــرز ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ل ـل ـمــرة
ال ــ 35البطولة المحلية ،معززا
رقمه القياسي ،ومتوجا للمرة
الـخــامـســة تــوال ـيــا مــع ألـيـغــري.
وال ـح ـس ــم ق ـب ــل خ ـم ــس م ــراح ــل
يـ ـ ـع ـ ــادل ال ـ ــرق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي فــي
إي ـط ــال ـي ــا الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ثــاثــة
أنــديــة هــي إنـتــر (مــوســم -2006
 ،)2007تــوريـنــو ()1948-1947
وفيورنتينا (.)1956-1955
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـقـ ــق ن ـ ـ ـ ـ ــادي م ــديـ ـن ــة
تـ ــوري ـ ـنـ ــو رق ـ ـمـ ــا قـ ـي ــاسـ ـي ــا فــي
ال ـب ـطــوالت الــوطـنـيــة (إيـطــالـيــا،
إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،إن ـك ـل ـت ــرا
وألـمــانـيــا) ،متفوقا عـلــى الــرقــم
السابق الذي كان يتشاركه مع
ل ـيــون الـفــرنـســي (سـبـعــة ألـقــاب
متتالية بين  2002و.)2008
و ث ـب ــت يــو ف ـن ـتــوس هيمنته
ال ـم ـح ـل ـي ــة بـ ـع ــد ال ـث ـن ــائ ـي ــة فــي
الـ ـم ــواس ــم األرب ـ ـعـ ــة ال ـمــاض ـيــة،
اذ ت ـل ـقــى هــزي ـم ـت ـيــن ف ـق ــط ه ــذا

فرحة العبي يوفنتوس بعد الفوز على فيورنتينا
الموسم في الدوري (أمام جنوى
ف ــي  17مـ ــارس وس ـب ــال ف ــي 13
أبــريــل) ،لكن الـفــريــق لــم يتمكن
م ــن ف ــك ال ـن ـحــس الـ ـق ــاري ال ــذي
يالزمه منذ  23عاما ،وفشل في
تـحـقـيــق ل ـقــب ث ــال ــث ف ــي دوري
أبطال أوروبا بعد  1985و،1996
اذ خرج من ربع النهائي على يد
أياكس أمستردام الهولندي (2-1
إيابا بعد التعادل  1-1ذهابا في
هولندا).
كما فقد يوفنتوس لقبه في
كــأس إيطاليا أمــام أتاالنتا في
ربع النهائي.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـل ـق ــى مـشـجـعــو
ي ــوف ـن ـت ــوس ن ـب ــأ م ـط ـم ـئ ـنــا مــن

رون ــال ــدو ،ال ــذي أك ــد ب ـقــاءه في
صفوف الفريق الذي انضم اليه
في صيف العام الماضي قادما
من ريال مدريد اإلسباني مقابل
نحو  100مليون يورو.
وأوض ـ ــح الـبــرتـغــالــي الـبــالــغ
من العمر  34عاما "كان موسما
رائـ ـع ــا وتــأق ـل ـمــت ب ـش ـكــل جـيــد.
ف ــزن ــا بـ ــالـ ــدوري ول ـق ــب ال ـكــأس
ال ـســوبــر (ال ـم ـح ـل ـي ــة)" ،مضيفا
"ل ــم ت ـســر األم ـ ــور ع ـلــى م ــا ي ــرام
فــي دوري األب ـط ــال ،لـكــن الـعــام
باق
المقبل سيكون أفضل .أنا ٍ
في يوفنتوس 1000 ،في المئة".
وك ـ ـ ـ ـ ــاد يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس يـ ـف ــرط
بالفرصة الثالثة لحسم اللقب،

باق %1000
رونالدو :أنا ٍ
يـ ـ ــرى الـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو ،ال ــذي أك ـمــل أم ــس األول ثنائيته
المحلية األول ــى مــع يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي،
بـعــد حـســم لـقــب "ال ـس ـيــري آ" ،بــالـفــوز
ع ـلــى فـيــورنـتـيـنــا  ،2-1أن عــامــه
األول مع فريق مدينة تورينو
كان "طيبا جدا" ،رغم توديع
دوري األب ـ ـطـ ــال م ـن ــذ أي ــام
على يد أياكس أمستردام
الهولندي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ف ــي
تصريحات لشبكة سكاي
س ـ ـبـ ــورتـ ــس اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة،
عقب اللقاء الذي احتضنه
م ـل ـع ــب ألـ ـي ــان ــز سـ ـت ــادي ــوم

شتوتغارت يقيل مدربه
فينزيرل بعد الهزيمة الكاسحة
أعلن نادي شتوتغارت إقالة مدربه ماركوس فينزيرل في أعقاب
الهزيمة الكاسحة التي مني بها الفريق على ملعب أوغسبورغ بستة
أهداف دون رد أمس األول في الدوري األلماني.
وبات فينزيرل ثاني مدرب يتعرض لإلقالة في شتوتغارت هذا
الموسم بعد تايفون كوركوت.
وقال توماس هيتزلسبرغر مدير الكرة في شتوتغارت ،إن النادي
كان يرغب في استكمال الموسم تحت قيادة فينزيرل ،ولكن الهزيمة
ً
القاسية امام اوغسبورغ عجلت برحيل المدرب ،موضحا أنه "بعد
المباراة المحبطة في اوغسبورغ وصلنا إلى قناعة بأننا يتحتم
علينا إعادة تقييم األمور من أجل تجنب الهبوط".
وي ـتــولــى نـيـكــو فـيـلـيــج مـ ــدرب ف ــري ــق ال ـش ـبــاب ت ـحــت  19عــامــا
المسؤولية في شتوتغارت خلفا لفينزيرل ،كما قرر شتوتغارت
االستغناء عــن الـمــدرب المساعد فولفغانغ بيلر والـمــدرب العام
توماس بارث بجانب المدرب الشخصي خليل التينتوب.
وتولى فينزيرل تدريب شتوتغارت بعد مرور سبع جوالت من
موسم البوندلسيغا ،لكنه قاد الفريق إلى تحقيق أربعة انتصارات
فقط في  23مباراة.
(د ب أ)

ض ـمــن ال ـجــولــة ال ـ ـ ــ" :33ل ـق ــد ك ــان بـمـنــزلــة عــام
التأقلم ،كــان طيبا جــدا في رأيــي ،فزنا بكأس
السوبر وباإلسكوديتو .األمــور تبدو سهلة،
لكنها ليست كذلك .الفوز ببطولة الدوري أمر
صعب .أشعر بالسعادة والبهجة .هذا الفريق
استحق اللقب ،ألنه كان األفضل في البطولة".
وتابع" :ال يمكن أن تفوز باستمرار .أشعر
أننا بذلنا أقصى ما لدينا .الجميع يريد الفوز،
لكن فريقا واحدا يفوز بـ(التشامبيونز) .حاولت
مساعدة الفريق قدر استطاعتي ،والعام المقبل
سيكون األمر مختلفا .الجميع يؤمن بأن األمر
ـاق في يوفنتوس بنسبة
ما زال ممكنا ،أنــا بـ ٍ
 1000في المئة".
(إفي)

اذ تأخر بهدف للصربي نيكوال
ميلنكوفيتش ( ،)6قبل أن يعادل
عبر البرازيلي أليكس ساندرو
( ،)37ويسجل هدف الفوز عبر
األرجنتيني جرمان بيتزيا خطأ
في مرمى فريقه (.)53
وعـ ـل ــى ع ـك ــس ال ـم ـت ــوق ــع مــن
م ـش ـج ـع ـيــه ،ت ـل ـق ــى يــوف ـن ـتــوس
هـ ــدف ال ـس ـبــق م ــن فـيــورنـتـيـنــا
ع ـبــر ا ل ـصــر بــي ميلنكوفيتش،
الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــل خـ ـط ــأ دف ــاع ـي ــا
هيأ الكرة أمامه على طبق من
ذهــب ،فسددها صــاروخـيــة في
سقف شباك الحارس البولندي
ف ــوي ـت ـش ــخ ت ـش ـي ـش ـن ــي ،ب ـعــدمــا
بقي األخير على األرض بسبب

ً
أليغري يريد تطويرا وليس ثورة

أح ـ ــرز يــوف ـن ـتــوس أمـ ــس األول لقب
ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم للموسم
الثامن تواليا ،لكن مدربه ماسيميليانو
أل ـي ـغ ــري ي ـ ــرى أن الـ ـف ــري ــق ،الـ ـ ــذي ضــم
ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو ،يحتاج الى تطوير
وليس ثــورة ،في بحثه المتواصل منذ
 23عاما عن لقب ثالث في دوري أبطال
أوروبا.
وقال أليغري ،الذي تولى منصبه في
 ،2015-2014وقــاد الفريق الــى  11لقبا
في مختلف المسابقات ،إن يوفنتوس
ال ي ـح ـتــاج "ال ـ ــى ثـ ـ ــورة ،عـلـيـنــا تـطــويــر
نــوع ـيــة ك ــرة ال ـق ــدم ال ـتــي ن ـقــدم ـهــا ،وأن
نتعلم التعامل بشكل أفضل مع األحداث
غير المتوقعة ،ألن هذه اللحظات كفيلة
بتغيير مجرى البطوالت".

تعادل إنتر وروما
من جانب آخــر ،اكتفى روما
ب ــالـ ـتـ ـع ــادل مـ ــع م ـض ـي ـف ــه ان ـت ــر
ميالن .1-1
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح رومـ ـ ـ ــا ال ـت ـس ـج ـيــل
بــواس ـطــة سـتـيـفــان ال ـش ـعــراوي
( )14قـ ـب ــل أن يـ ـ ـع ـ ــادل اإل نـ ـت ــر
ع ــن طــريــق ال ـك ــروات ــي ستيفان
بيريسيتش (.)61
وص ـ ـب ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـجـ ـت ــان ف ــي
مصلحة انتر ميالن الثالث الذي
صار رصيده  61نقطة.

وأضاف" :الخروج من دوري األبطال
كــان مؤلما ،لكن هــذا اللقب (اإليطالي)
يقول كل شيء عما تمكنا من القيام به،
لقب ثامن تواليا مع تبقي  5مباريات
لـنـهــايــة ال ـمــوســم ،اآلن دعــونــا نحتفل،
وبـ ـع ــده ــا س ــأج ـت ـم ــع ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـنـ ــادي
وسنتحدث ونحلل ما لم يجر على ما
يرام هذا الموسم".
وأكـ ــد "ي ـج ــب أن نـحـتـفــل خ ــال هــذه
األي ـ ـ ــام ب ــال ـل ـق ــب .بــال ـط ـبــع أنـ ــا بـ ــاق مــع
يوفنتوس ،حيث إن عقدي ممتد لعام
آخر ،لكني سأجلس مع الرئيس .األمر
ال يتعلق بــالـعـقــود ،لـكــن بــوضــع خطة
مستقبلية للفريق ،وتقييم ما تحقق هذا
العام ،والمراكز التي يحتاجها الفريق".

أليغري

بايرن يعزز صدارته بفوز صعب على فيردر بريمن
عــزز بــايــرن ميونيخ صــدارتــه ،وابتعد بفارق
أرب ـ ــع ن ـق ــاط ع ــن م ـ ـطـ ــارده ال ـم ـب ــاش ــر ب ــوروس ـي ــا
دورت ـمــونــد ب ـفــوزه الـصـعــب عـلــى ضـيـفــه فـيــردر
بريمن -1صفر بهدف للمدافع نيكالس زوله ،في
المرحلة الثالثين من الدوري األلماني لكرة القدم.
وإل ـ ــى ذل ـ ــك ،ت ــاب ــع الي ـب ــزي ــغ تــأل ـقــه وف ـ ــاز على
مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ  ،1-2في سعيه
الى حجز بطاقة مؤهلة للمسابقة القارية العريقة.
ورفع بايرن رصيده إلى  70نقطة ،بينما تجمد
رصيد بريمن ،الذي أنهى المباراة بعشرة العبين،
عند  46في المركز الثامن.
ونجح بريمن فــي الحد مــن خـطــورة العمالق
البافاري في الشوط األول ،ما انعكس ندرة لفرص
المضيف ،وأخطرها في الدقيقة  ،26عندما مرر
اإلسباني تياغو ألكانتارا كرة داخل المنطقة إلى
سيرج غنابري المتربص خلف الدفاع ،فاستدار
حول نفسه وسددها "على الطاير" ،أبعدها حارس
بريمن التشيكي جيري بافلينكا بقدمه اليمنى.

وب ــدأ بــايــرن الـشــوط الـثــانــي ضــاغـطــا ،وكانت
لـ ــه تـ ـس ــدي ــدة عـ ـب ــر هـ ــدافـ ــه الـ ـب ــولـ ـن ــدي روبـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي من خارج المنطقة صدها بافلينكا
( ،)49قبل أن يتألق األخير مجددا بصده تسديدة
لغنابري قبل أن ترتد من القائم األيمن (.)54
وتبدلت المعطيات بعدما رفع الحكم البطاقة
الصفراء الثانية في وجه مدافع بريمن الصربي
م ـي ـل ــوس ف ـي ـل ـكــوف ـي ـتــش لـ ـض ــرب زولـ ـ ــه بــال ـكــوع
( ،)58بعد أولى نالها في الشوط األول لعرقلته
ليفاندوفسكي.
وقــدم زولــه فــائــدة إضافية للفريق الـبــافــاري،
ع ـنــدمــا س ــدد ك ــرة أرض ـي ــة م ــن خـ ــارج الـمـنـطـقــة
ارت ـط ـم ــت بــال ـهــول ـنــدي داف ـ ــي ك ــاس ــن ،وحــولــت
مسارها لتخدع الحارس بافلينكا الــذي ارتمى
نحو الجهة اليسرى ،لتدخل الكرة وسط مرماه
(.)75

فرحة العبي بايرن بعد الفوز

فيالدلفيا وميلووكي
وهيوستن تقترب من الحسم
اق ـت ــرب ــت ف ـ ــرق ف ـي ــادل ـف ـي ــا سـفـنـتــي
سيكسرز وميلووكي باكس وهيوستن
روكـتــس مــن التأهل لـلــدور الثاني من
األدوار االقصائية "بالي أوف" لدوري
ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن،
بتحقيقها الفوز الثالث في السلسلة
من سبع مباريات ممكنة.
وفــي المباريات ،التي أقيمت أمس
األول ،فاز فيالدلفيا على بروكلين نتس
 108-112ليتقدم في السلسلة بنتيجة
 ،1-3وميلووكي باكس على ديترويت
بيستونز  103-119ليتقدم ميلووكي
-3صـ ـ ـف ـ ــر ،وه ـي ــوس ـت ــن روك ـ ـتـ ــس عـلــى
يوتا جاز  ،101-104ليتقدم هيوستن
-3صفر ،في حين تمكن دنفر ناغتس
من معادلة السلسلة مع منافسه سان
أنتونيو سبيرز  ،2-2بفوزه .103-117
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى أرض
ديترويت ،انتزع ميلووكي فوزه الثالث
وب ـ ــات ع ـل ــى ب ـع ــد ان ـت ـص ــار واح ـ ــد مــن
التأهل ،بعد لقاء برز فيه العبه كريس

إص ـ ــاب ـ ــة ط ـف ـي ـف ــة ت ـ ـعـ ــرض ل ـهــا
أثناء محاولته إبعاد الكرة قبل
وصولها لالعب الصربي (.)6
واستغل فيورنتينا اإلربــاك
ف ــي صـ ـف ــوف ي ــوف ـن ـت ــوس لـشــن
سلسلة مــن الهجمات المرتدة
ال ـســري ـعــة ،تـسـبــب بـعـضـهــا في
خ ـطــر ع ـلــى مــرمــى يــوفـنـتــوس،
م ـ ـ ـثـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــدف لـ ــأرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
جـ ـي ــوف ــان ــي س ـي ـم ـي ــون ــي أل ـغ ــي
بداعي التسلل ( ،)26أتبعه زميله
فيديركو كييزا بتسديدة قوية
ارتدت من القائم األيسر (.)34
وبـ ـ ـع ـ ــد ثـ ـ ـ ــاث دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ،بـ ــدأ
مشجعو يوفنتوس يتنفسون
ا ل ـص ـعــداء مــع تسجيل أليكس

ساندرو هدف التعادل برأسية
بعد ركلة ركنية (.)37
وبعد الهدف ،تولت خشبات
م ــرم ــى يــوف ـن ـتــوس ال ــدف ــاع عن
ال ـن ـت ـي ـجــة ب ـم ـعــانــدت ـهــا لـكـيـيــزا
م ـج ــددا ،وذلـ ــك بـتـصــدي أسـفــل
العارضة لتسديدة بعيدة منه
(.)43
وانـتـظــر يــوفـنـتــوس الـشــوط
الثاني ولمحة فنية من أفضل
الع ــب ف ــي ال ـعــالــم خـمــس م ــرات
لـحـســم ال ـل ـقــب ،ع ـنــدمــا اخ ـتــرق
رونـ ــالـ ــدو ع ــن ال ـج ـه ــة الـيـمـنــى
وراوغ ،ق ـب ــل أن ي ـح ــول ا ل ـك ــرة
عرضية سريعة نحو فيديريكو
ب ــرن ــاردس ـك ــي .ول ـ ــدى م ـحــاولــة

بيتزيال قطعها من أمامه ،ارتدت
بالخطأ الى مرمى الفون.

ميدلتون مع  20نقطة وثماني متابعات
وأربع تمريرات ،في حين أضاف زميله
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 14
نقطة وعشر متابعات.
وفي "بــاي أوف" المنطقة الغربية،
قــاد الصربي نيكوال يوكيتش فريقه
دنفر ناغتس الى تحقيق فوزه الثاني
ومعادلة سان أنتونيو.
وفي مباراة أمس األول التي أقيمت
على أرض سبيرز ،حقق يوكيتش 29
نقطة و 12متابعة وثماني تمريرات
حاسمة ،ومنح فريقه الفوز رغم تأخره
في الشوط األول بفارق وصل إلى 12
نقطة.
لكن يوكيتش والكندي جمال موراي
( 24نقطة وست تمريرات) وتوري كريغ
( 18نقطة وثـمــانــي مـتــابـعــات) ،مكنوا
دنـفــر مــن ال ـعــودة للمنافسة ب ــدء ا من
أواخر الربع الثاني ،وهيمنوا وصنعوا
فارقا بلغ  19نقطة في الربع األخير.

هنري على أعتاب
تدريب ريد بولز

بيلدسو نجم ميلووكي

ي ـس ـت ـع ــد فـ ــريـ ــق نـ ـي ــوي ــورك
ريد بولز األميركي لكرة القدم
لتعيين النجم الفرنسي السابق
تييري هنري في منصب المدير
الفني للفريق.
وبـ ـحـ ـس ــب شـ ـبـ ـك ــة "سـ ـك ــاي
سبورتس" أمس ،فإن ريد بولز
دخ ـ ـ ــل ف ـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ج ـ ــادة
م ــع ه ـن ــري ال ـن ـجــم األس ـط ــوري
ألرسنال اإلنكليزي بشأن تولي
منصب المدير الفني للفريق.
ولعب هنري أربعة أعوام في
صفوف نيويورك ريد بولز بين
عامي  2010و 2014وسجل 52
ً
هدفا خالل  135مباراة.
وتولى هنري تدريب موناكو
ف ــي أول مـهـمــة ل ــه ف ــي منصب
المدير الفني ،في يناير الماضي
لكن واليته لم تدم سوى ثالثة
أشهر فقط بسبب ســوء نتائج
الفريق في الدوري الفرنسي.
(د ب أ)

«ميسي الجديد» على رادار غوارديوال
حـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــدرب م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي،
اإلسباني بيب غوارديوال ،هدفا جديدا
يلعب بدوري الدرجة األولى األرجنتيني،
حـ ـي ــث ت ـش ـي ــر تـ ـق ــاري ــر ص ـح ــاف ـي ــة إل ــى
الشاب
اهتمامه بالالعب
ت ـي ــاغ ــو ألـ ـم ــادا،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـط ـل ــق
عليه البعض
"مـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــي
الجديد" ،في
إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

غوارديوال

لنجم برشلونة ليونيل ميسي.
وبـحـســب صـحـيـفــة "آس" ،ف ــإن العــب
فيليز سارسفيلد ،الذي ال يتعدى عمره
 17ع ــام ــا ،عـلــى رادار م ــدرب بــرشـلــونــة
الـســابــق ،مضيفة أن الـنــادي اإلنكليزي
مستعد لــدفــع  23مـلـيــون ي ــورو مقابل
الحصول على خدمات "ميسي الجديد".
وتؤكد الصحف البريطانية أن مان
سيتي يتابع العــب الــوســط الهجومي،
الـ ـ ــذي ت ــأه ــل ب ـي ــن صـ ـف ــوف ال ـنــاش ـئ ـيــن
بــالـفــريــق األرجـنـتـيـنــي المحلي قـبــل أن
ينضم هــذا الموسم للفريق األول،
حيث خــاض  16مباراة حتى اآلن،
س ـج ــل خ ــال ـه ــا  3أه ـ ـ ــداف وص ـنــع
اثنين.
وأشـ ــارت "آس" إل ــى أن أل ـمــادا قد
ينتقل لـصـفــوف مانشستر سيتي
الصيف المقبل ،لكن فــي ظــل صغر
سنه قد يخرج معارا ألحد األندية
"الصديقة" للفريق اإلنكليزي مثل
جيرونا اإلسباني.
(إفي)

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ...
دون دﻣﺎء

ﻟﻴﺶ...؟!

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ﺗـﺼــﺎدف ﻣ ــﺮوري ﺑﻠﻨﺪن ﻓــﻲ زﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟ ـﻌــﺎدة ،ﺣﻴﺚ
أﻏﻠﻘﺖ ﺳﺎﺣﺎت رﺋﻴﺴﺔ ،وﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮدون ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات.
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮدون ،ﺳ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻮن ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﺨ ــﺎع ،واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺒــﺪأ
ً
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻟﻴﺲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ،ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن إﻧﻘﺎذ اﻷرض ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟــﺬي ﺳﻴﺪﻣﺮﻫﺎ .ﻟﻤﺎذا اﻟﻼﻋﻨﻒ؟ ﻳﻘﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻟﺤﺮﻛﺔ
"اﻟﺘﻤﺮد ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ"" :اﻟﻼﻋﻨﻒ ﻳﺆدي ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﺼﺪي واﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ" .ﺳﺄﻟﺖ أﺣﺪﻫﻢ :ﻫﻞ ﻫﻲ ﺛﻮرة أم ﺗﻤﺮد؟ ﻓﻘﺎل:
ً
"اﻻﺛﻨﺎن ﻣﻌﺎ ،إﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷرض" .ﺣﺮص
اﻟﻤﺘﻤﺮدون ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،واﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي
ﻳﻮزﻋﻪ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺼﺤﻲ أو ﻓﻴﻐﺎن،
ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ إﻋــﻼﻧــﺎت ﺗﺤﺬر ﻣــﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﻤﺨﺪرات،
اﻹﻋﻼﻧﺎت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ ،أﻋﻤﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،وإن ﻏﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ،إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ .أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻓﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎرﺑﻞ آرش ،اﻟﺬي أﻏﻠﻘﺖ ﺷﻮارﻋﻪ ،واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻴﻪ
اﻟﺨﻴﺎم اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤﺒﻴﺖ ،أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ "إﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ" ،أﻣﺎ
أوﻛﺴﻔﻮرد ﺳﻴﺮﻛﺲ "ﻗــﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ" ،وﻓــﻲ ﺑﻴﻜﺎدﻳﻠﻠﻲ ﺳﻴﺮﻛﺲ
"اﻟﺤﺐ" ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن "ﻣﺎ وراء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ" ،وﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ
واﺗﺮﻟﻮو "ﺗﺤﺮﻛﻮا اﻵن".
ورﻏﻢ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺪت اﻟﻄﺮق وﻋﻄﻠﺖ اﻷﻋﻤﺎل وﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﻘﻄﺎرات وﻫﺪدت ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ،ﻓﺈن ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﻳﺔ ،وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ وداﻋﻢ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ "اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻠــﻮﻳــﺪ" ،ﻧـﻘـﻠــﺖ وﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ،ﺑـﻤـﻘــﺎﻻت
واﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت داﻋﻤﺔ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ
ً
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ،ﻷن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎر
واﻟﺰوال ،إن اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻮال.
ً
ً
اﻟ ـﻤــﻼﺣــﻆ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻫ ــﻮ أن ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺮد ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ ﺟ ــﺪا،
وﻣﺤﺪدة اﻟﻬﺪف ،واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،
ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺨﺎع ،ﺑﻼ ﻛﺤﻮل وﻻ ﻣﺨﺪرات .ﻟﻢ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ ﺣﺘﻰ
ﺧﺼﻮم اﻟﺤﺮﻛﺔ إﻧﻬﺎ ﻣﺆاﻣﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،أو إﻧﻬﻢ أدوات ﻷﻋﺪاء اﻷﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺗﺨﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎخ .ﺳﺄﻟﺖ ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺮاﻗﺐ
اﻟﺘﺠﻤﻊ وﻳﺤﺮﺳﻪ :ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﻓﺾ اﻟﺘﺠﻤﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ
ً
ﻳﻐﻠﻖ اﻟﺸﺎرع؟ أﺟﺎب" :ﻣﺎدام اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ا ﻟـﻘــﻮة ،ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻋﺘﻘﺎل ﻣــﻦ ﻳﺴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﺛﻢ إﻃﻼق ﺳﺒﻴﻠﻪ" ،واﺳﺘﺮﺳﻞ" :وﻛﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ ،ان
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻳﻠﻘﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وﻟﻜﻲ ﻧﻌﺘﻘﻠﻬﻢ ﻧﺤﺘﺎج
ً
ﻷرﺑـﻌــﺔ ﺷﺮﻃﻴﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺘﺞ ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗـﺘــﺎ ،وﻋــﺪد
اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ،اﻟﻤﺰﻋﺞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻬﻢ اﺧﺘﺎروا ﻋﻄﻠﺔ اﻻﻳﺴﺘﺮ
ﻓﺤﺮﻣﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" .وأﻛﻤﻞ" :رﺑﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻟﻜﻨﻲ ﻻ أؤﻳــﺪ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﺳﻠﻤﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ
ً
ﻣﻌﻪ ﺳﻠﻤﻴﺎ" .ﺳﺄﻟﺘﻪ وﻣﺎ رأﻳــﻚ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ؟ اﺑﺘﺴﻢ
"ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎدﻟﺔ".

وذﻛﺮ أن "ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ" ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﻴﺪ
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﺑـﻌــﺾ زﻣــﻼﺋـﻨــﺎ ﺷـﻬــﺪوا
ً
ً
أﻣ ــﻮرا ﺗﺮﺟﻮ أﻻ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ أﺑ ــﺪا ﺧــﻼل ﺣﻴﺎﺗﻚ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ".
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﺑ ـﻌــﺾ زوار اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﻘــﺔ رأوا
ﺳﺎﻧﺠﻴﻒ وﻫﻮ ﻳﻬﺎﺟﻢ اﻟﺤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﻴﺒﺖ
ﺑﺘﻬﺘﻜﺎت وﺟﺮوح ﻏﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺮأس واﻟﺮﻗﺒﺔ،
ﻛﻤﺎ أﺻﻴﺒﺖ ﻓﻲ ﻇﻬﺮﻫﺎ وإﺣﺪى ذراﻋﻴﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺗﻤﻜﻨﻮا،
ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ،ﻣﻦ إﻏﻮاء اﻟﻨﻤﺮ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻗﻔﺺ.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ أن "ﺳ ــﺎﻧـ ـﺠـ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﺼ ــﺮف
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ أي ﻧﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ" ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ "ﻗﺘﻞ ﺳﺎﻧﺠﻴﻒ".
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻧـﻤــﻮر ﺳــﻮﻣـﻄــﺮة ﻣـﻌــﺮﺿــﺔ ﺑﺸﺪة
ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﻘﺮاض ،وﻳﻘﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ،إن أﻗﻞ ﻣﻦ  400ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺔ.
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﺼﺮع رﺟﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎري ﻣﻦ ﺳﻼﺣﻪ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺎﻣﻬﺎ اﻟـ ٩٣
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﺳﺘﻨﻔﺮت اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﻣﺴﺎء
ً
أﻣ ــﺲ ،إﺛ ــﺮ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑــﻼﻏــﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻗﺴﻢ اﻟ ـﺤــﻮادث ﻓﻲ
ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮواﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻳـﻔـﻴــﺪ
ﺑ ــﻮﺻ ــﻮل ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻘــﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻣﺘﻮﻓﻰ ،إﺛﺮ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻄﻠﻖ ﻧ ــﺎري اﺧﺘﺮق
ﺻﺪره ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ إن رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
وﻋــﺎﻳ ـﻨــﻮا ﺟـﺜــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻓــﻰ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻤﻊ رﺟــﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ

اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻣﻠﻜﺔ
ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻲ أﻃـ ــﻮل ﻣـﻠــﻮك
ً
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺟ ـﻠــﻮﺳــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺮش،
ً
وأﻛـﺒــﺮﻫــﻢ ﺳـﻨــﺎ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ ،أﻣـ ـ ــﺲ،
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻗـ ــﺪاس ﻋ ـﻴــﺪ اﻟـﻘـﻴــﺎﻣــﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ وﻧﺪﺳﻮر.
وﺣﻀﺮت إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ اﻟﻘﺪاس،
اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﻛـﻨـﻴـﺴــﺔ ﺳــﺎﻧــﺖ
ﺟﻮرج ،ﺑﺮﻓﻘﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ ﺣ ـﻔ ـﻴ ــﺪاﻫ ــﺎ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
وﻟﻴﺎم ،واﻷﻣﻴﺮ ﻫﺎري ،وﻛﺎﺛﺮﻳﻦ
زوﺟﺔ وﻟﻴﺎم.
وﻟـ ــﻢ ﺗ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎن زوﺟ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮ ﻫﺎري اﻟﻘﺪاس ،إذ ﻳﻨﺘﻈﺮ

إﻟ ـ ــﻰ إﻓ ـ ـ ــﺎدة ﺷ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺠـﻨــﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﺠﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﻓﺎد ﺑﺄن أﺧﺎه ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻮزارة
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻼح ،وﻛﺎن ﻳﻨﻈﻒ ﺳﻼﺣﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ
ﻃﻠﻘﺔ أﺻﺎﺑﺖ ﺻﺪره وﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻦ ﻇﻬﺮه.
وذﻛـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر أن رﺟ ــﺎل
اﻷﻣﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ،
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت وﻛ ـﻴــﻞ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.

اﻟــﺰوﺟــﺎن وﻻدة ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ اﻷول
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺰوﺟـ ـ ـ ــﺎن ،اﻟ ـ ـﻠـ ــﺬان
ﺗ ــﺰوﺟ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ،2018ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻤﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺘﻐﺮام.
ووﻟـ ـ ـ ــﺪت إﻟـ ـﻴ ــﺰاﺑـ ـﻴ ــﺚ ﻓـ ــﻲ 21
أﺑﺮﻳﻞ  1926ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺑﺮوﺗﻮن
وﺳـ ــﻂ ﻟـ ـﻨ ــﺪن ،وﺗ ــﻮﻟ ــﺖ اﻟ ـﻌــﺮش
ﻋــﺎم  ،1952وﻫــﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳـﻌـﻨــﻲ أن ﻣـﻠـﻜـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣﻨﺬ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  67ﻋﺎﻣﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﺘﺤﺮش ﺑﻤﻮﻇﻔﺘﻪ
ُ
اﺗ ـﻬــﻢ ﻛـﺒـﻴــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة ﻓــﻲ اﻟﻬﻨﺪ
راﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎن ﻏـ ـ ــﻮﻏـ ـ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮش
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ــﻲ ﺑ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﺔ ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ "ﺑ ـ ـ ــﻲ.ﺑ ـ ـ ــﻲ.ﺳ ـ ـ ــﻲ" ﻋ ـﻠــﻰ
إن
ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،أﻣـ ــﺲً ،
اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  35ﻋﺎﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺖ إﻓﺎدة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،زﻋﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳ ــﻮء ﺳ ـﻠــﻮك اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ ﻣـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺣــﺎدﺛ ـﻴــﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻓ ــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ وﻗ ـ ــﺖ ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮأة ،إن ﻋــﺎﺋ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐﻮط ،ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
اﻟﺒﺎﻟﻎ
ـﻮي،
ـ
ﻏ
وﻗــﺎل ﺑﻴﺎن إن ًﻏــﻮ
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  64ﻋﺎﻣﺎ" ،ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﺎذﺑ ــﺔ واﻟ ـﺒ ــﺬﻳ ـﺌ ــﺔ"،
ووﺻـﻔـﻬــﺎ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﻬﺪف
"ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎء".
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺮأة ادﻋﺎءﻫﺎ ﻓﻲ إﻓﺎدة
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣـﻤـﻬــﻮرة ﺑﻘﺴﻢ اﻟـﺸــﺮف،
وأرﺳﻠﺖ ﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻓ ـ ــﻲ إﻓ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﺎ زﻋـ ـﻤ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰوﺟ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ذﻛ ــﺮ
اﺳﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻨﺪي،
أن ﺳ ــﻮء اﻟـﺴـﻠــﻮك وﻗ ــﻊ ﻳــﻮﻣــﻲ 10
و 11أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜــﺎﺗــﺐ ﺑﻤﻘﺮ
إﻗﺎﻣﺔ ﻏﻮﻏﻮي.

وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ إن ﻏـ ـ ــﻮﻏـ ـ ــﻮي "ﻃـ ـ ــﻮق
ﺧ ـﺼــﺮي ﺑ ــﺬراﻋ ـﻴ ــﻪ ،وﻟـﻤـﺴـﻨــﻲ ﻓﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أﺟ ـ ـ ــﺰاء ﺟـ ـﺴ ــﺪي" وﺿ ـﻐــﻂ
ﺑﺠﺴﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒً ،ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ
"أﺿﻄﺮت إﻟﻰ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﺑﻴﺪﻳﻬﺎ".
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮأة ،إن رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ،
ً
ذﻟـ ــﻚ ،ﻋ ــﺪم ذﻛ ــﺮ ﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺪث ،ﻣ ـﻬــﺪدا
ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ.
إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺮار ُ
وﺗﻀﻴﻒ أ ﻧـﻬــﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻣــﻦ ﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺛــﻼث ﻣ ــﺮات ،ﺛــﻢ أﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ .وﺗ ـ ـﻘـ ــﻮل إن
زوﺟﻬﺎ وﺷﻘﻴﻘﻬﺎ أوﻗﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻘﺪم أﺣﺪ
ﺳـﻜــﺎن ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ "ﺟ ــﺎﺟ ــﺎر" ﺑﺸﻜﻮى،
زﻋﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮأة أﺧﺬت ﻣﻨﻪ
ً
أﻣﻮاﻻ ،ﻛﺮﺷﻮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﺗ ـﻨ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺗ ـ ـﻬـ ــﺎم،
وﺗ ـﻘ ــﻮل إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـﻀ ــﺮت إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ
ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻌﺮﺿﻮا
ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ.
وﺟ ــﺎء أول رد ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟﻸﻣﻴﻦ
ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
"زاﺋﻔﺔ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ًوﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن ،إن
ً
ﻛﻠﻴﺎ وﺑﺬﻳﺌﺔ ،وﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ".

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺛﻨﻴﻦ.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

"أﺳﺮار ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺮﻛﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

وﻓﻴﺎت
ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻌﻘﻮب ﻏﺎﻓﻞ ﻋﺮﻳﺎن

 64ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺪﺳﻤﺔ ،ق ،4ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻘﻲ ،ﺷــﺎرع أﺣﻤﺪ
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷرﺑـﻌــﺔ،
ق ،9ﺷــﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳــﺪ) ،ﺟ ــﺎدة ،93م ،38ﻋــﺰاء اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ ﺻﻼة
اﻟﻌﺼﺮ( ،ت66388963 :

ﻓﺮج ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ

 26ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ،اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم ﺑﻴﻦ ق ،6وق،7
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ق ،5ش ،15م ،36ت97110699 ،99755746 :

ﺑﺪرﻳﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺪي

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق ،9ش ،92م ،5اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ،
ق ،6ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺠﺮن اﻟﺮوﻣﻲ ،م ،21ت66111546 ،99271500 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ

 38ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻮﻳﺦ ،دﻳﻮان
اﻟـﻘـﻨــﺎﻋــﺎت ،اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮرﻳــﺔ ،ق ،1ش ،13م ،11ت،66699156 :
99800540

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺴﺎوي

 58ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ق ،1ﺷــﺎرع اﻟﺘﻌﺎون ،م ،7ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻨﺪق اﻟﺠﻤﻴﺮا ،دﻳﻮان اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺴﺎوي ،اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺸﺮف ،ق ،6ش ،8م ،34ت99999205 :

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻳﻊ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 84ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،ق ،6ش ،21م ،28ت،99990793 :
99990470

ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻮﻟﻴﺪ

 80ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﻘﺼﺮ ،ق ،3ج ،6م ،11ت55611000 ،50503060 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

وﻳ ـﺸ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن إﻟ ـ ــﻰ ﻗـﻀـﻴــﺔ
اﻟــﺮﺷـ ًـﻮة اﻟـﻤــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﺿــﺪ اﻟـﻤــﺮأة،
ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻳ ـﺒ ــﺪو أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺰاﻋــﻢ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎذﺑـ ــﺔ اﺻ ـﻄ ـﻨ ـﻌ ــﺖ ﻛــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ

ﺿﻐﻂ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﻌﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن".
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن أن اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﺔ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻓﻘﺎرة...
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ...
ﻣــﺎ أدري ﺷـﻠــﻮن راح ﻳــﺪﺑــﺮون
ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ
ﺑﻬﻢ؟!
ﺷﻠﻮن ﻳﺎﻛﻠﻮن وﻳﺸﺮﺑﻮن؟!
وﺷﻠﻮن راح ﻳﺴﺪدون ﻓﻮاﺗﻴﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎي واﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎت؟!
وﻛ ـ ـﺴـ ــﺮوا ﺧ ــﺎﻃ ــﺮي ﻋــﻮاﻳ ـﻠ ـﻬــﻢ
وﻋ ـ ـﻴـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻦ ﻳﺴﺪد اﻷﻗﺴﺎط؟!
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟﻠﻪ ﻫﺆﻻء ،وإن ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻮن "ﻃﺮاروة" ﺑﺴﻮق
اﻟﺼﻔﺎﻓﻴﺮ ...واﻟﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮن.
إن ﺷ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺳ ـﻨ ـﺒ ــﺪأ ﺑـﺠـﻤــﻊ
اﻟـﺘـﺒــﺮﻋــﺎت ﻟﻬﻢ ﻓــﻲ رﻣ ـﻀــﺎن ،إن
أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ،ﻟﻌﻞ وﻋﺴﻰ ﻧﻜﺴﺐ
ً
أﺟﺮا ﻣﻦ وراﻫﻢ.
ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـﻨ ــﺎء ﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮ ،وﻫــﻢ:
ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻷذﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ،ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟـﻤــﺮزوق ،ﻋﻤﺮان ﺣﺒﻴﺐ ﺟﻮﻫﺮ
ﺣﻴﺎت ،ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺮ،
د .ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻋ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎر ،ﻃ ــﺎرق
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن اﻟـﻌـﻴـﺴــﻰ،
ﺳـ ــﺎرة ﺣـﺴـﻴــﻦ أﻛ ـﺒ ــﺮ ،واﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺪﻟﺞ.
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ّ
ُ
ﻫــﺆﻻء "ﻓﻨﺸﻬﻢ" اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺮ ،واﻟﻠﻪ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ...إن ﺷﺎء
اﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺒــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـﺸـﻜــﺮ
اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ إﻟﻰ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ!
ﺑﺲ ﻟﻴﺶ "ﻓﻨﺸﻮﻫﻢ"؟!
ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﺴﺒﺐ أو اﻷﺳﺒﺎب.

ً
»ﺧﻄﺄ« ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺟﺮوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ واﻟﻈﻬﺮ

ً
ﻗــﺎل ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮن ،إن ﻧـﻤــﺮا ﻣــﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻧــﺎدرة
ﻫﺎﺟﻢ ﺣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮان ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺑﻴﻜﺎ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻧﺴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﺄﺻﺎب
رأﺳﻬﺎ ورﻗﺒﺘﻬﺎ وﻇﻬﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺠﺢ ﻋﺎﻣﻠﻮن
آﺧﺮون ﻓﻲ إﻏﻮاء اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻟﻼﻧﺼﺮاف
ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻣــﻮﻟــﻲ
ﻫﺎدﻓﻴﻠﺪ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧـﻘـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟ ــﺬي وﺻ ــﻒ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺑـ"اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة".
وأﺷﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺮﻧﺪن واﻳﻠﻲ،
ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻀـﺤـﻴــﺔ ،وﻫــﻲ
ﺣﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴﻮان وﻣﺮﻛﺰ
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﺑﻴﻜﺎ ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮم.
وأﺿــﺎف واﻳﻠﻲ أن اﻟﻨﻤﺮ اﻟﺴﻮﻣﻄﺮي اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،وﻳﺪﻋﻰ ﺳﺎﻧﺠﻴﻒ ،دﺧﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض
ً
أﻻ ﻳﺤﺪث أﺑــﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
اﻟﺪاﺧﻞ.

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

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

ً
ﻓ ـﺼ ـﻠــﺖ ﻣـ ــﻦ وﻇ ـﻴ ـﻔ ـﺘ ـﻬ ــﺎ" ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟ ـ ـ ـ ــﻺﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـ ًـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺔ" ﺑ ـﻌــﺪ
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ "ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ".

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:51

اﻟﻌﻈﻤﻰ 34

اﻟﺸﺮوق

05:15

اﻟﺼﻐﺮى 21

اﻟﻈﻬﺮ

11:47

اﻟﻌﺼﺮ

03:22

اﻟﻤﻐﺮب

06:18

اﻟﻌﺸﺎء

07:40

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠:ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:19ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:25ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺮا
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  07:53ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 08:33ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣٠:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

