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نسليهان أتاغول تقتحم كواليس
«الوصال» لالحتفال بقادير ص ١٧

األمير :دور المعلم مصيري

اقتصاد

«في ظل تأثر الشباب بالظواهر السلبية واالستخدام غير المسبوق لوسائل التواصل»
«هو أساس العملية التربوية وبإخالصه
وتفانيه في أداء رسالته ينهض الوطن»

«نتطلع إلى اهتمام أكبر بمخرجات التعليم
لتتماشى مع متطلبات سوق العمل»

أكد صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن دور
ً
المعلمين بات مصيريا في ظل الظواهر السلبية الكثيرة التي
يتأثر بها الشباب هذه األيام ،وما يواكبها من استخدام غير
مسبوق لكل وسائل التواصل االجتماعي ،وما يترتب على ذلك
من آثار اجتماعية وثقافية وتعليمية تؤثر مباشرة في أنماط
ً
السلوك ،معربا عن ثقته بتحمل المعلمين المسؤولية وتجاوز
كل العقبات للنهوض بالمسيرة التعليمية نحو األفضل.
وأكـ ــد س ـم ــوه ،خ ــال رعــاي ـتــه وح ـض ــوره أم ــس ح ـفــل تـكــريــم
المعلمين وا ل ـمــدارس المتميزة ،أن المسؤولية الملقاة على
عاتق المعلمين جسيمة وعظيمة «وأنتم أهل لها ،فأنتم أساس
العملية التربوية ومـحــورهــا ،وعــدة الــوطــن فــي ساحة العلم،
وبــإخــاصـكــم وتـفــانـيـكــم فــي أداء رســال ـت ـكــم ...يـنـهــض الــوطــن
ويزدهر».
ودعا سموه المعلمين إلى مضاعفة الجهد لتوجيه األبناء
ً
الوجهة الصحيحة وتهيئتهم الستغالل طاقاتهم ،متطلعا إلى
المزيد من االهتمام بنوعية التعليم ومخرجاته لتتماشى مع
متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وأض ــاف سـمــوه أن «كــل مــا ننشده مــن آم ــال وتطلعات هو
تنشئة أ بـنــا ئـنــا و بـنــا تـنــا تنشئة صــا لـحــة متسلحين بالعلم
والمعرفة ،ومتمسكين بمبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف الداعي
إ لــى الخير والمحبة والتآلف ،ومحافظين على ثقافة الوطن
وتقاليده الحميدة».
٠٣

«معلمونا قادرون على تجاوز العقبات
للنهوض بالمسيرة التعليمية نحو األفضل»

04
ً
األمير محييا الحضور في حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة أمس

خورشيد :إلزام الشركات النفطية طرح مناقصات لـ «المشروعات الصغيرة»
●

وصـ ــف ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة خ ــال ــد ال ـجــارال ـلــه
اج ـت ـمــاعــه م ــع لـجـنــة ال ـخــارج ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،أم ــس،
بـ "اإليجابي والمثمر".
وأعــرب الجارالله ،في تصريح عقب االجتماع ،عن
شكره للجنة على دعوتها لبحث ما يتصل بالوزارة
من أعمال في القضايا اإلقليمية والدولية ،ووجهة نظر
ً
الوزارة حيالها ،الفتا إلى االستفادة من هذه اآلراء في
بلورة موقف كويتي شعبي ورسمي إزاء تلك القضايا.
وأض ـ ـ ــاف أن االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـط ــرق إلـ ــى دور ال ـ ـ ــوزارة
وجهودها حول متابعة ورعاية مصالح المواطنين
في الخارج ،وخاصة ما أثير عن موضوع الكويتيين
في العاصمة السودانية الخرطوم ومالبساته02 ،

تقليص «نفط الكويت»
عبر تعديل هيكلها

●

ً
ق ــدم ع ــدد مــن ال ـنــواب طـلـبــا لعقد جلسة خــاصــة،
بتاريخ  12مايو المقبل ،لمناقشة العفو الشامل.
وقال مقدمو الطلب ،إن البالد تحيط بها أخطار
داخلية وخارجية تمس بوحدتها وأمنها وجبهتها
ً
الداخلية ،الفتين إلى أن هذا الطلب جاء حرصا على
تعزيز الوحدة الوطنية ،وتحقيق المصالحة الوطنية،

وم ــدى اس ـت ـعــداد ك ــل األط ـ ــراف لـتـحـمــل الـمـســؤولـيــة
لترجمتها على أرض الواقع.
ووق ـ ـ ــع ال ـط ـل ــب ال ـ ـنـ ــواب م ـح ـم ــد ال ـم ـط ـي ــر ،وع ـمــر
الطبطبائي ،وثامر السويط ،وخالد العتيبي ،ونايف
المرداس ،ود .عادل الدمخي ،ومحمد هايف ،وشعيب
المويزري ،وعبدالله فهاد ،ود .عبدالكريم الكندري،
والحميدي السبيعي ،وماجد المطيري ،وعبدالوهاب
البابطين ،ومبارك الحجرف.

●

قـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة ت ـ ـطـ ــويـ ــر
إس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
ال ـن ـف ـطــي عـ ــدة ت ـع ــدي ــات على
استراتيجية مؤسسة البترول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر وزي ـ ـ ــادة
إن ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي إل ـ ـ ـ ــى 4
ً
ماليين برميل يوميا ،محددة
المبادرات الخاصة بعملياتها،
ً
خ ـصــوصــا الـمـتـعـلـقــة بـشــركــة
"نفط الـكــويــت" كبرى شركات
الـقـطــاع الـنـفـطــي الـتــي تسعى
المؤسسة إلى جعلها 02

اقتصاديات
طرح سوق «الزل»
تقرير
و«الصرافين»  ٠٩رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة  22من قانون «الغرفة»
ثان من أزمة «المباركية»
اقتصادي فصل
ٍ
يكشف في طعنه عن أي عناصر أو وقائع معينة
● حسين العبدالله
َ
رفضت المحكمة الدستورية ،أمس ،طعني مرشح
الدائرة االنتخابية الثالثة يوسف المحيش ببطالن
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة ال ـت ــي أج ــري ــت  16م ــارس
الماضي في الدائرتين الثانية والثالثة ،مقررة عدم
قبول األسباب التي يطلب من خاللها الحكم بعدم
دستورية مــواد بالالئحة الداخلية لمجلس األمة؛
لخلوها من الوقائع.
وذكــرت «الدستورية» ،في حكمها أمس برئاسة
المستشار يوسف المطاوعة ،أن رافع الدعوى طلب
الحكم بعدم دستورية المواد من ( 4ـ ـ  )11من الالئحة
الداخلية للمجلس ،مؤكدة أن طلباته تتعلق بطعن
مباشر أمام المحكمة ال طعن انتخابي ،كما أنه لم

تتعلق بعملية االنتخاب ذاتها.
على صعيد متصل ،رفضت لجنة فحص الطعون
فــي المحكمة ،طلب الحكم بعدم دستورية المادة
 22من قانون غرفة التجارة والصناعة ،التي تعتبر
نتائج االنتخابات نهائية؛ وذلك لعدم تحديد رافع
الدعوى التعديالت التي أجريت على قانون الغرفة
ونظامها الداخلي وتمت مخالفتها.
إل ــى ذل ــك ،قـضــت الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بــرفــض
ال ـط ـعــن ال ـم ـح ــال إل ـي ـهــا م ــن دائـ ـ ــرة ج ـنــح الـتـمـيـيــز
ال ـثــان ـيــة ب ـع ــدم دس ـت ــوري ــة الـ ـم ــادة  200م ـك ــرر من
قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ،التي ترى
النيابة العامة أنها ال تسمح لها بالطعن بالتمييز
على أحـكــام ال ـبــراء ة؛ موضحة أن حكمها 02

ً
طهران تطلق رسائل حربية رفضا لـ«خنق البترول»

ّ
روحاني :صدام طلب مساندتنا
الحتالل الخليج ورفضنا
قبل أسبوع من سريان أشد حلقات
العقوبات األميركية التي تهدف إلى
خـنــق االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي وحــرمــانــه
عائدات النفط بشكل تام ،تمسك قادة
طهران بموقفهم الــرافــض لتقديم أي
تنازالت في ملفات البرنامج النووي
والتسلح الصاروخي ودعم الجماعات
المسلحة الموالية لها فــي المنطقة،
ً
مطلقين ع ــدة رســائــل حـمـلــت طــابـعــا
ً
صدام مع
حربيا قد تجر المنطقة إلى ِ
احـتـمــال ح ــدوث احـتـكــاك بين بحرية
«الحرس الثوري» واألسطول األميركي
بمياه الخليج.
ورغ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــد واشـ ـنـ ـط ــن أنـ ـه ــا ال
تـخـطــط ل ـشــن ع ـمــل ع ـس ـكــري وت ـعــول
ً
على خنق إي ــران اقـتـصــاديــا مــن أجل
إرغــامـهــا على إب ــرام معاهدة شاملة،

دعــا وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
ج ــواد ظــريــف ،أمـيــركــا إلــى التفاوض
مع «الحرس الثوري» إذا أرادت دخول
مضيق هــرمــز االسـتــراتـيـجــي الــرابــط
ً
بـيــن الـخـلـيــج وب ـحــر ال ـع ــرب ،معتبرا
أن الـمـمــر الـمــائــي تـحــت حـمــايــة هــذه
الـمــؤسـســة ال ـتــي صـنـفـتـهــا واشـنـطــن
ً
منظمة إرهابية أخيرا.
ّ
وذك ــر ظــريــف بـتـهــديــد ق ــادة بــاده
بإغالق المضيق إذا نجحت عقوبات
واش ـن ـطــن ف ــي «ت ـص ـف ـيــر» صــادرات ـهــا
مــن الـنـفــط أم ــام إم ـ ــدادات الـطــاقــة من
ً
دول الخليج ،معتبرا أن «إبقاء هرمز
ً
م ـف ـتــوحــا ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة األم ــن
القومي للجمهورية اإلسالمية».
وبينما شدد على أن البيت األبيض
ً
يتبع «سياسات خطيرة جدا» 02

مسك وعنبر

أشرف عجمي

«الدستورية» تقضي بعدم بطالن «تكميلية »2019

 8.8ماليين دينار تراجع سيولة البورصة إلى
أرباح  18.4 Ooredooمليون دينار ...ومكاسب
في الربع األول  ١١محدودة للمؤشرات
٠٩

«القوى العاملة»:
حظر تحويل عمالة
القطاعين التعليمي
والطبي إلى خارجهما

ةديرجلا .تنشر تعديالت «استراتيجية »2040

جلسة خاصة لمناقشة «العفو الشامل»
محيي عامر

الهاشل« :المركزي»
حريص على تطوير
الكوادر الوطنية

محليات

الجارالله :اجتماع مثمر مع «الخارجية البرلمانية»
علي الصنيدح

13

٢١
نادين لبكي« :كفر ناحوم»
يرتكز على واقع مرير

دوليات

23

تظاهرة مليونية
للمعارضة السودانية
بدعم من القضاء

دوليات

23
تفجيرات سريالنكا كان
يمكن تجنبها

رياضة

25

ً
خامنئي مستقبال عمال طهران أمس (أ ف ب)

قطار نادي الكويت يسير
بالشكل الصحيح نحو
المثالية

ةديرجلا

•
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الكويت والبحرين توقعان  8وثائق تعاون ومذكرات تفاهم
سلمان بن حمد :العالقات مع الكويت نموذج يحتذى وتخدم التنمية المستدامة
نسير بخطى
ثابتة لحفظ
أمن المنطقة
ً
بعيدا عن
أخطار
التدخالت
الخارجية

الخالد
ً
نائب الملك البحريني مستقبال الخالد

نحن على
أعتاب مرحلة
جديدة من
التعاون
االقتصادي
المثمر
والمفيد
بين البلدين

ّ
وق ـعــت الـكــويــت والـبـحــريــن 8
وث ــائ ــق ل ـل ـت ـعــاون ب ـيــن م ــذك ــرات
تـفــاهــم وب ــرام ــج تنفيذية ضمن
أع ـم ــال ال ـ ــدورة ال ـعــاشــرة للجنة
العليا المشتركة الـتــي انطلقت
ب ــالـ ـمـ ـن ــام ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـم ـش ــارك ــة
مسؤولي القطاعات الحكومية
والقطاع الخاص من كال البلدين.
وتتعلق مذكرة التفاهم األولى
بشأن التعاون في مجال التجارة
اإللكترونية بين حكومتي الكويت
ومملكة الـبـحــريــن ،ووقـعـهــا عن
الـجــانــب الـكــويـتــي نــائــب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،في حين
وقـعـهــا ع ــن ال ـجــانــب البحريني
وزير الخارجية الشيخ خالد بن
أحمد آل خليفة.
وت ـت ـض ـمــن ال ـم ــذك ــرة الـثــانـيــة
الـتـعــاونالـمـتـبــادل فــي الـشــؤون
الجمركية بين الكويت والبحرين

جانب من أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة

وال ـتــي ت ـهــدفلـتـبــادل الـخـبــرات
فيما يخص الــرقــابــة الجمركية
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ــوم ـ ــات وال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
الـمـسـتـهــدفــة ف ــي وس ــائ ــل المنع
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــري ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
الجمركية.
ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة
بينوكالة األنباء الكويتية (كونا)
ووكالة أنباء البحرين (بنا) بهدف
تعزيز وتطويرالتعاون الثنائي
ف ــي مـ ـج ــال تـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
واألخـ ـب ــار ب ـيــن الــوكــال ـت ـيــن عبر
الوسائل التقنية.
وش ـم ـل ــت ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ــراب ـع ــة
ب ــرن ــام ـج ــا ت ـن ـف ـيــذيــا ف ــي م ـجــال
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة ب ـي ــن حـكــومـتــي
مملكة البحرين والكويت لألعوام
( )2021 - 2019للتنسيق بينهما
لمتابعة تطبيق الـبــرنــامــج كما
ورد في مذكرة التفاهم بتاريخ
 2008/ 2/ 3بين الحكومتين في

مـجــال ال ـت ـعــاون الـفـنــي وحماية
البيئة.
ووقع الجانبان مذكرة التفاهم
الـخــامـســة ب ـشــأن بــرنــامــجتنفيذ
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـث ـق ــاف ــة
والفنون لــأعــوام ()2021 - 2019
م ـمــا يـمـكــن ال ـطــرف ـيــن م ــن ت ـبــادل
المعلومات واإلصدارات الخاصة
بالحرف اليدوية وإقامة المعارض
اإلعالمية والتراثية.
وت ـض ـم ـن ــت مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ب ــرن ــامـ ـج ــا ت ـن ـف ـيــذيــا
فــي الـمـجــاالت الــزراع ـيــة وال ـثــروة
ال ـب ـحــريــة ب ـيــن حـكــومـتــي مملكة
البحرين والكويت لألعوام (2019
  )2021ب ـهــدف ت ـبــادل الـخـبــراتف ــي م ـج ــاالت ال ــزراع ــة المختلفة
والمجاالت البحرية.
وتـ ــم تــوق ـيــع م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
ال ـســاب ـعــة ب ـيــن غــرف ـتــي ال ـت ـجــارة
والصناعة في كال البلدين ،بغرض

آل خليفة :مبادرات األمير سباقة في دعم العمل الخليجي
أش ــاد رئـيــس ال ـ ــوزراء البحريني األمـيــر
خليفة بن سلمان آل خليفة ،أمس ،بجهود
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
وإسهاماته ومـبــادراتــه السباقة في خدمة
اإلنسانية ،ودعم العمل الخليجي المشترك.
وقـ ــال األم ـي ــر خـلـيـفــة ب ــن س ـل ـمــان ،أثـنــاء
استقباله الشيخ صباح الخالد نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الكويتي
والــوفــد الـمــرافــق لــه ،إن «للكويت وشعبها

م ـك ــان ــة خ ــاص ــة فـ ــي قـ ـل ــوب ال ـب ـحــري ـن ـي ـيــن
جميعا» ،مؤكدا أن للبلدين تاريخا مشتركا
وتربطهما قواسم مشتركة وأواصــر محبة
ووشائج قربى ونسب وأخوة ووحدة الهدف
والمصير.
وأكد رئيس الوزراء البحريني أن تعزيز
الـعــاقــات الثنائية بين ال ــدول األشـقــاء في
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل
رك ـيــزة أســاسـيــة فــي دع ــم العمل الخليجي

المشترك ،وتحقيق غايات التكامل والوحدة
فيما بينها.
وأع ــرب عــن تـقــديــره إلسـهــامــات الكويت
ف ــي دفـ ــع م ـس ـيــرة ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي ال ـب ـحــريــن،
وت ـعــزيــز االس ـت ـث ـمــارات الـكــويـتـيــة ،وإقــامــة
المزيد من الشراكات االقتصادية والتجارية
واالستثمارية ،التي تدفع عجلة النمو في
البلدين ،وتعود على شعبيهما الشقيقين
بالكثير من المنافع المشتركة.

تطوير العالقات التجارية ،وتعزيز
أواصـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي،
وتوثيق سبل االتصال والتعارف
بين رجــال األعـمــال والمؤسسات
التجارية.
وت ـ ـ ــم كـ ــذلـ ــك ت ــوقـ ـي ــع م ـح ـضــر
االجتماع الذي تضمن سبل تعزيز
وت ـطــويــر ال ـت ـعــاون بـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين فــي ع ــدد مــن مـجــاالت
التعاون الحيوية والمهمة األخرى.

روابط تاريخية
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال نــائــب
الملك ولي العهد البحريني األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،إن «ما
وصلت إليه العالقات البحرينية-
الـكــويـتـيــة م ــن ت ـقــدم ف ــي مختلف
الـمـجــاالت عــززتــه عمق العالقات
األخوية ،والروابط التاريخية التي
تجمع بين البلدين الشقيقين».
وذكرت وكالة األنباء البحرينية
أن ذلك جاء خالل استقبال األمير
س ـل ـمــان ب ــن ح ـم ــد ،ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،وال ــوف ــد
الـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق لـ ـ ـ ــه ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور وزيـ ـ ــر
الخارجية البحريني الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة.
وذك ـ ــر أن الـ ــزيـ ــارات الــرسـمـيــة
ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن عـلــى
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ـت ــوي ــات أسـهـمــت
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
االقتصادي والتجاري ،بما يحقق
ال ـن ـم ــاء واالزده ـ ـ ـ ـ ــار ،وي ـص ــب في
خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأك ــد األم ـيــر سـلـمــان بــن حمد
أن العالقات األخوية بين الكويت
والبحرين شكلت نموذجا متميزا
يحتذى بــه على صعيد التعاون
الثنائي والعمل المشترك ،والذي
عـكـســه اه ـت ـمــام ورع ــاي ــة الـعــاهــل
البحريني الملك حمد بن عيسى،
وأخيه سمو أمير الكويت الشيخ
صباح األحمد.
وأض ــاف أن الـبـحــريــن تــواصــل
البناء على مــا تحقق مــن شراكة
متينة مــع الـكــويــت ،ودفـعـهــا إلى
م ـ ـسـ ــارات م ـت ـق ــدم ــة وف ـ ــق ال ـ ــرؤى
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،الـ ـت ــي يـ ـح ــرص كــا
البلدين على تعزيزها فــي شتى
القطاعات.

العالقات التجارية
من جانبه ،قــال الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد ،فـ ــي ك ـل ـم ـتــه فـ ــي أع ـم ــال
ال ـ ــدورة ال ـع ــاش ــرة لـلـجـنــة العليا
المشتركة بين الكويت والبحرين،
إن «اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ي ــأت ــي فــي
وق ــت تـمــر بــه ال ـعــاقــات الثنائية
في أوج مراحلها ،نظرا للعالقات
الـمـمـيــزة وال ــراس ـخ ــة ال ـتــي تربط
البلدين الشقيقين على كل الصعد
والمستويات».
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـخ ــال ــد أن الـ ـع ــاق ــات
ال ـت ـج ــاري ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة بـيــن
الكويت ومملكة البحرين شهدت
قفزات كبيرة في السنوات األخيرة
في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الكويت والبحرين
كــان ـتــا دائـ ـم ــا سـبــاقـتـيــن الـ ــى مد

أواصر التعاون على المستويات
الـثـنــائـيــة والـخـلـيـجـيــة والـعــربـيــة
والدولية ،من أجل السير بخطى
ثابتة باتجاه مزيد مــن التعاون
اإلق ـل ـي ـمــي ل ـح ـفــظ أمـ ــن الـمـنـطـقــة
واسـتـقــرارهــا ،وال ـنــأي بها بعيدا
عن أخطار التدخالت الخارجية،
أو مـحــاوالت النيل مــن نسيجها
االجتماعي المتماسك.

وذكــر الخالد أن البلدين على
أعتاب مرحلة جديدة من التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـم ـث ـم ــر وال ـم ـف ـيــد
ل ـل ـجــان ـب ـيــن ،م ــؤك ــدا أن ال ـكــويــت
ومملكة البحرين وقعتا  47وثيقة
تعاون في مجاالت عديدة.
وأوض ــح ان قيمة استثمارات
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية
بمملكة الـبـحــريــن فــي ع ــام 2018
بلغت مــا يــزيــد على  914مليون
دي ـ ـنـ ــار فـ ــي صـ ـ ـ ــورة م ـس ــاه ـم ــات
شركات وقروض وودائع وغيرها.
وقـ ــال ان ــه ت ــم تــوق ـيــع ع ــدد من
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ل ـت ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع
إنمائية في المملكة بين حكومة
البلدين الشقيقين بقيمة مليار
و 500م ـل ـي ــون دوالر ،ف ــي إط ــار
برنامج التنمية الخليجي.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة فــي مملكة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ق ـ ــال ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ،إن «عدد المشاريع بلغ 17
بقيمة تقارب  150مليون دينار».

العتيبي أكد وحدة مجلس األمن في التعامل مع العنف الجنسي

الساير وعباس خالل توقيع اتفاقية التبرع
أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس ،تبرعها بثالث
عيادات طبية متنقلة للنازحين العراقيين في مناطق
النزوح ،والمتضررة في العراق بهدف توفير وتلبية
االحتياجات الصحية للسكان هناك.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـصــريــح لــرئ ـيــس م ـج ـلــس إدارة
الجمعية د .هــال الـســايــر ،ل ـ «كــونــا» ،عقب توقيع
اتفاقية التبرع مع نظيره في الهالل األحمر العراقي
د .ياسين عباس ،على هامش الدورة الـ  44للمنظمة
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر المنعقدة
بالكويت.
وقـ ــال ال ـس ــاي ــر إن الـجـمـعـيــة س ـتــواصــل دعـمـهــا
للنازحين العراقيين ،تحت شعار «الكويت بجانبكم»،
إذ سيتم تسليم العيادات المتنقلة إلى جمعية الهالل
األحـمــر الـعــراقــي ،الـتــي ستعمل على توزيعها في

الجاراهلل :اجتماع مثمر مع...

أماكن نــزوح العراقيين .وأضــاف أنــه سيتم توزيع
ً
هــذه الـعـيــادات ف ــورا فــي أج ــزاء مــن العراق للحاجة
ً
الماسة إليها ،الفتا إلى أن هذه العيادات المتنقلة
مصممة حسب الطلب للمقيمين في أماكن يصعب
فـيـهــا ال ـح ـصــول عـلــى خ ــدم ــات الــرعــايــة الـصـحـيــة،
كالمخيمات.
وأكد أهمية وجود هذه العيادات لتقديم الرعاية
الصحية ،والوصول إلى أقرب نقطة ممكنة للنازحين
العراقيين لتقديم العالجات الطبية والصحية لهم.
ّ
وبين أن كل عيادة بإمكانها إجــراء الفحوصات
ل ـل ـم ــرض ــى ،وت ـط ـع ـيــم األطـ ـ ـف ـ ــال ،وإج ـ ـ ـ ــراء وتــأك ـيــد
التشخيصات المختبرية لألمراض ،وعالج الحاالت
البسيطة كااللتهابات الجلدية والجروح الطفيفة
وحاالت الجفاف.

ً
الفتا إلى أن األمور كانت واضحة لرئيس اللجنة وزمالئه األعضاء.
وذكر أن االجتماع تطرق كذلك إلى جهود وزارة الخارجية فيما
يتعلق بقضية المواطن المرحوم خالد الريش ،الــذي حضر أحد
ً
أقاربه االجتماع ،مبينا أنه تم التأكيد على "أهمية التواصل بين
الوزارة وذوي المرحوم ومتابعة قضيته في القاهرة".
مــن جانبه ،قــال رئـيــس اللجنة النائب د .عبدالكريم الكندري
إن اللجنة استمعت لـنــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة ،ال ــذي تـمــت دعــوتــه
الجتماعها ،بشأن تصريحاته السابقة عن حادثة القبض على رجل
أعمال سوري ،والتي أفادت بأن اإلفراج عن الموقوف تم بناء على
اتصاالت مع الجهات السورية ،أو بضغط منها.
وذكر الكندري أن الجارالله أكد أن الوزارة أوضحت ما حدث في
هذا الشأن بتصريح مفصل ،وأن االتصاالت التي حصلت كانت من
ً
البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقا للوضع المعتاد ألي
بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها حسب األطر القانونية دون
ضغط أو محاولة للتدخل في الشأن الداخلي.
إلى ذلك ،ناقشت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية،
في اجتماعها أمــس بحضور ممثلين عن وزارة التجارة ،قانون
التأمين ،وتم الوصول إلى تصور كامل للقانون الذي يتضمن ٦٨
مادة ،على أن يتم االنتهاء من بعض األمور البسيطة في اجتماع
اللجنة األحد المقبل ،ليتم تحويل القانون إلى مجلس األمة.
وصـ ــرح رئ ـيــس الـلـجـنــة ال ـنــائــب ص ــاح خــورش ـيــد ،أمـ ــس ،بــأن
االجتماع تخلله لقاء مع القيادات في القطاع النفطي ،لمناقشة
 ٣مـقـتــرحــات قــدمـهــا ن ــواب بـشــأن بـعــض الـتـعــديــات عـلــى قــانــون
المناقصات المركزية الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أك ــدت الـكــويــت أن ــه ال يمكن تحقيق ســام
مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق
ال ـع ــدال ــة وضـ ـم ــان عـ ــدم اإلف ـ ــات م ــن ال ـع ـقــاب
لمرتكبي هذه الجرائم.
جاء ذلك في كلمة الكويت ،التي ألقاها مساء
أمــس األول الـمـنــدوب الــدائــم السفير منصور
العتيبي فــي اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،حــول اآللـيــة المحايدة والمستقلة
للمساعدة في التحقق والمالحقة القضائية
لــأشـخــاص الـمـســؤولـيــن عــن الـجــرائــم األشــد
خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة
في الجمهورية العربية السورية منذ مارس
 2011وذلك تحت بند منع نشوب النزاعات.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي إن ـ ــه «م ـ ــع دخ ـ ـ ــول األزم ـ ــة

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس
األمــن حــول العنف الجنسي خــال النزاعات،
التي ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي مساء أمس األول.
وقــال العتيبي« :ال شك أن مبادئنا واحــدة
مــن حيث إدان ــة واستنكار كــل أشـكــال العنف
الجنسي ،وخاصة تلك المرتكبة خالل النزاعات،
ومـ ــن هـ ــذا الـمـنـطـلــق ي ـجــب أن ت ـك ــون رســالــة
ً
المجتمع الــدولــي مــوحــدة والـسـعــي مشتركا
مــن أجــل الحد وإنـهــاء العنف الجنسي خالل
ال ـنــزاعــات وتحقيق الـعــدالــة للضحايا وبما
يحترم الخصائص واالجتماعية والثقافية
لجميع الدول األعضاء».

غوتيريش يشيد بالدور الكويتي في العمل اإلنساني
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة
ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ـشــار ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري،
المستشار الخاص لألمين العـ ــام
لــأم ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ـ ـ ـ ـ ــدة د .ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـع ـت ــوق ح ـ ــرص ال ـك ــوي ــت عـلــى
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لمواجهة األزمات اإلنسانية.

ً
ً
وأض ـ ـ ــاف خ ــورشـ ـي ــد" :وجـ ــدنـ ــا ت ـ ـصـ ــورا مـ ـمـ ـت ــازا م ـن ـهــم لــدعــم
ً
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،نظرا لألرقام الضخمة فيها"،
ً
موضحا أنــه "كــان هناك رأي ــان ،أحدهما يــرى تقدم أصـحــاب تلك
المشاريع إلى المناقصة إذا كانت قيمتها دون الـ  5ماليين دينار،
لكننا ألزمنا الشركات النفطية بضرورة أن يكون لهؤالء نصيب
حتى في المناقصات التي تتعدى قيمتها ذلك المبلغ".

تقليص «نفط الكويت»...

ً
أصغر حجما عبر تعديل هيكلها التنظيمي.
واهتمت تلك التعديالت ،التي تنشرها "الـجــريــدة" ،باستكشاف
وتطوير وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة ،وإنتاج
ً
ً
 565ألف برميل يوميا بحلول عام  ،2040فضال عن استكشاف وتطوير
وإنتاج الغاز الجديد الجوراسي والغاز الخالي من "الباليوزويك".
وأوض ـحــت أن التطوير "يتضمن نـطــاق الـغــاز الـمــوحــد التنفيذ،
ً
وملفات اإلنتاج الممكنة؛ فضال عن مبادرة تقديم الفرص الجوراسية
الـمـحــددة ،بما فــي ذلــك اسـتـمــرار تشغيل الكيروسين وإنـتــاج الغاز
الجوراسي بالمرحلتين األولى والثانية".
ً
ووفقا لتلك التعديالت ،تهدف االستراتيجية إلى تعظيم تخصيص
الموارد لزيادة المالءمة وفق الخطة والعائد على االستثمار لكل نوع
من أنواع الهيدروكربون ،وضمان تلبية الطلبين الحالي والمستقبلي
من المصادر المتاحة لتحقيق طاقة إنتاج مستدامة للنفط الخام في
الكويت ،ومن أجل عوامل التمكين االستراتيجية تم تحديد مجموعة
مبادرات منها مساهمة اإلنتاج على مستوى المبادرة في إنتاج النفط
الخام وإنتاج الغاز غير المصاحب.
وأش ــارت التعديالت إلــى ض ــرورة االهـتـمــام بنطاق الــزيــت الثقيل

ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـقــاء دوري
للمعتوق مع األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش
ف ــي مـكـتـبــه ب ـمــدي ـنــة ن ـيــويــورك
مساء أمس األول.
وقــال المعتوق ،في تصريح
لـ ـ «ك ــون ــا» ع ـلــى هــامــش ال ـل ـقــاء،
إنه بحث مع غوتيريش بعض

الملفات وا لـقـضــا يــا اإلنسانية
وا لـ ـسـ ـي ــا سـ ـي ــة ،وزوده ب ــآ خ ــر
زي ـ ـ ــارات ـ ـ ــه وأنـ ـشـ ـطـ ـت ــه ألم ــاك ــن
ال ـ ـنـ ــازح ـ ـيـ ــن والـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن فــي
ً
ً
الـعــالــم ،وسلمه تـقــريــرا سنويا
عن أعماله.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن غ ــوت ـي ــري ــش
أش ـ ــاد ب ـ ــدور ال ـك ــوي ــت ف ــي دعــم

المحتمل  ،EORليشمل اإلنتاج من خالل التقنيات الحرارية والكيميائية
مع إجراء دراسات الجدوى والتصاميم التجريبية.
١٥

«الدستورية» تقضي بعدم...
الصادر في عام  2015انتهى إلى عدم دستورية فقرة الحبس
الواردة في نص المادة المذكورة ،وهو ما يسمح بالطعن على
ً
األحكام الصادرة ،أيا كانت سواء بالبراءة أو الغرامة أو التدبير
أو الحبس.
وأوضحت «الدستورية» أن الخصومة القضائية ال تكتمل وال
تبلغ نهايتها إال بعد استغراقها مراحل التقاضي المتعاقبة
بالفصل فيها من أول درجة حتى الولوج إلى محكمة االستئناف
بهيئة تمييز.
وقالت إنه ال يكون لموجبات العدل واإلنصاف من قــوام إذا
انغلق طريق الطعن أمام نوع من األحكام كتلك الصادرة بالبراءة،
وإجازته لنوع آخر في ذات الجنحة كتلك الصادرة بالحبس أو
الغرامة ،ومن ثم يكون الطعن على األحكام الصادرة من «الجنح
ً
المستأنفة» بالبراءة جائزا أسوة بالحق في الطعن على األحكام
الصادرة في الجنح من ذات المحكمة بالحبس أو الغرامة.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،رف ـضــت لـجـنــة فـحــص ال ـط ـعــون بالمحكمة
الدستورية  3طعون تتعلق بمواعيد التظلم من القرارات التي
تصدرها مؤسسة التأمينات االجتماعية ،وبالعالوة االجتماعية
التي تصرف للعاملين في القطاع الخاص ،وبصرف المعاش
الـتـقــاعــدي لـلـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن دون ســواهــم وال يستحق
االستمرار بها لمن فقد الجنسية الكويتية ،مؤكدة أن مزايا نظام
التأمينات والمعاش التقاعدي يحصل عليها الكويتيون فقط.

العلي بحث القضايا اإلقليمية
مع سفير أذربيجان

بحث رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي،
بمكتبه ،أمس ،مع سفير
جمهورية أذربيجان
لدى الكويت إيلخان
قهرمان أوجه التعاون
المشترك.
وقال جهاز األمن الوطني،
في بيان صحافي ،إنه تم
خالل اللقاء استعراض
أوجه التعاون وبحث
العالقات الثنائية
التي تجمع البلدين
الصديقين وسبل تعزيزها
وتطويرها ،كما تم بحث
أهم القضايا المشتركة
التي تهم البلدين على
الساحتين اإلقليمية
والدولية.

مرحلة جديدة

ً
«الهالل األحمر» 3 :عيادات متنقلة للعراق الكويت :ال سالم شامال في سورية دون عدالة
ً
السورية عامها التاسع ندخل عاما آخــر من
غياب المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الجرائم
المختلفة التي تــم ارتكابها فــي ســوريــة منذ
م ــارس  .»2011وبـ ّـيــن أن اإلفـ ــات مــن العقاب
أصبح ولألسف أحد العناوين الرئيسية للنزاع
ال ـس ــوري ،مما أدى إل ــى االسـتـمــرار فــي أبشع
االنتهاكات الصارخة لكل المبادئ األساسية
للقانون الــدولــي اإلنساني والـقــانــون الدولي
لـحـقــوق اإلن ـس ــان وقـ ـ ــرارات الـجـمـعـيــة الـعــامــة
ومجلس األمن ذات الصلة.
من جهة أخرى ،أكدت الكويت أهمية وحدة
مجلس األمن بشكل خاص والمجتمع الدولي
بـشـكــل ع ــام ف ــي الـتـعــامــل م ــع قـضــايــا العنف
الجنسي خالل النزاعات.

سلة أخبار

مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي
وشــراكـتـهــا مــع األم ــم المتحدة
فــي تنظيم ورعــايــة العديد من
المؤتمرات المانحة والداعمة
للشعوب المحتاجة للمساعدات
اإلنسانية.

محافظ األحمدي يوقع اتفاقية
مع «المسؤولية االجتماعية»
وقع محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد،
ورئيس مجلس إدارة
الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية
البروفيسور يوسف
عبدالغفار ،اتفاقية تعاون
في مجال تعزيز التنمية
المستدامة والمسؤولية
االجتماعية.
وقال الخالد ،في تصريح
أمس ،إن هذه االتفاقية
تتوج مسيرة تواصل
مشترك إثر اختيار
الشبكة لمدينة األحمدي
المدينة العربية المسؤولة
ً
اجتماعيا لعام ،2019
ً
مضيفا :نسعى جاهدين
ألن نترجم هذه الثقة على
أرض الواقع ،متطلعين إلى
عمل كل ما من شأنه تعزيز
أواصر التعاون مع الشبكة
الموقرة في كل المجاالت
التي تغطيها المذكرة.

الدعيج والظفيري يبحثان
تعزيز التعاون مع تونس
بحث رئيس مجلس
اإلدارة ،المدير العام
لـ«كونا» رئيس اتحاد
وكاالت األنباء العربية
(فانا) الشيخ مبارك
الدعيج وسفير الكويت
لدى تونس علي الظفيري
سبل تعزيز التعاون
اإلعالمي مع تونس.
وقال السفير الظفيري،
في تصريح لـ «كونا»،
إن ذلك جاء على هامش
مأدبة عشاء أقامها على
شرف الدعيج أمس األول
بمناسبة زيارته لتونس.
وأضاف أن اللقاء تطرق
إلى بحث تعزيز التعاون
اإلعالمي بين الكويت
وتونس ،والسيما في
ظل اتفاقية التعاون التي
وقعتها «كونا» مع وكالة
تونس إفريقيا لألنباء
(وات) ،معتبرا أن االتفاقية
تدشن مرحلة جديدة من
التعاون بين البلدين.

طهران تطلق رسائل حربية...
تجاه بــاده ،شكك في أن الرئيس دونالد ترامب يريد خــوض حرب،
ً
واصفا انصياع الدول للعقوبات األحادية األميركية بـ «القسري».
ً
ولـفــت إلــى أن الحكومة اإليــرانـيــة ستجد مشترين ج ــددا للنفط،
ً
محذرا واشنطن من تداعيات إذا اتخذت أي «إجراءات مجنونة» لعرقلة
المبيعات عبر هرمز.
في موازاة ذلك ،أكد الرئيس حسن روحاني ،في اجتماع الحكومة،
ً
أن بالده دائما تفضل التفاوض ،لكنها مستعدة للحرب.
وادعــى روحاني أن الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين بعث
رسالة إلى طهران للحصول على دعمها من أجل احتالل الكويت وقطر
ً
وأجزاء من السعودية واإلمارات ،معتبرا أن الرياض وأبوظبي مدينتان
ببقائهما لطهران التي رفضت مساندته.
وفـيـمــا يـبــدو أن ــه إغ ــاق لـبــاب أي مـحــدثــات جــديــدة بـيــن البلدين،
ً
وضع روحاني شروطا ألي تفاوض ،تضمنت «إلغاء جميع العقوبات،
واالع ـت ــذار إل ــى إي ــران بسبب اإلج ـ ــراءات غـيــر الـقــانــونـيــة ،واالح ـتــرام
ً
ً
المتبادل» ،مضيفا ،في إشارة إلى ترامب ،أن إيران ال تفاوض «بلطجيا
يريد فرض التفاوض بالقوة» ،ألن مثل هذا التفاوض سيكون بمثابة
«قبول الذل واالستسالم».
ب ــدوره ،توعد المرشد األعـلــى علي خامنئي بعدم مــرور الخطوة
األميركية ،التي قضت بإلغاء إعفاءات سمحت لـ  8دول بشراء النفط
اإليراني من دون رد ،وتعهد بـ«عدم االستسالم» ،وباالستمرار في بيع
احتياجات بــاده مــن الـخــام األس ــود .وتــزامــن ذلــك مــع إطــاق القائد
الجديد لـ«الحرس الثوري» اللواء حسين سالمي دعوة ،في أول خطاب
بعد تعيينه ،لتوسيع نفوذ إيران خارج المنطقة «لئال تبقى أي نقطة
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ :واﺛﻘﻮن ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺳﻤﻮه ﻛﺮﻣﻬﻢ واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﺤﻀﻮر ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

• ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ دﻳﻨﻨﺎ وﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ

ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻗﻴﺎدات "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ

اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ
ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ

 ...وﺳﻤﻮه ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ

دورﻛﻢ
ﻣﺼﻴﺮي ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ
ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ

أﻧﺘﻢ أﺳﺎس
وﻣﺤﻮر
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻋﺪة
اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻢ

آﺛﺎر وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ

أﻗ ـﻴ ــﻢ ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺣ ـﻀــﻮر
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﺣ ـﻔــﻞ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻛــﻮﻛ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2018/2017ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ.
ووﺻ ـ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ،ﺣﻴﺚ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺣ ـ ـﻔـ ــﺎوة وﺗ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺐ ﻣـ ــﻦ وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
واﻟـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻔــﻞ ،اﻟ ــﺬي ﺷ ـﻬــﺪه رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺪأ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺛﻢ ﺗﻼوة آﻳﺎت
ﻣــﻦ اﻟــﺬﻛــﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ أﻟـﻘــﻰ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ
ﻛﻠﻤﺔ ﺟ ــﺎء ﻓـﻴـﻬــﺎ« :ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أﺑـﻨــﺎﺋــﻲ وﺑﻨﺎﺗﻲ
وإﺧ ــﻮاﻧ ــﻲ وأﺧ ــﻮاﺗ ــﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟـﻤـﻌـﻠـﻤــﺎت
ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻜــﻢ ﺣ ـﻀــﻮر ﺣـﻔــﻞ ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ ﻛــﻮﻛـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟ ــﺬي دأﺑــﺖ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻜﻮرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻛــﻞ ﻋﺎم
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ إﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ.
ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
وﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه وﻧﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ
ً
اﻻﺣﺘﺮام واﻹﺟﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل
وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أﺑﻨﺎء ﻧﺎ وأﺣﻔﺎدﻧﺎ
وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وإﻛﺘﺴﺎﺑﻬﻢ
ﺻﻨﻮف اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ وﺳﺎﻣﻴﺔ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﺴﺎﻣﺔ وﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻜﻢ ،واﻟﺘﻲ أﻧﺘﻢ أﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﺄﻧﺘﻢ
أﺳﺎس وﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻋﺪة اﻟﻮﻃﻦ
ﻓــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺑــﺈﺧــﻼﺻـﻜــﻢ وﺗﻔﺎﻧﻴﻜﻢ ﻓﻲ
أداء رﺳــﺎﻟـﺘـﻜــﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ وﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻏــﺮﺳ ـﻜــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﻮس اﻟـ ـﻨ ــﺶء ﻳﻨﻬﺾ
اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺰدﻫﺮ.
ً
وإذا ﻛﺎن دورﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ
اﻵن ﻣﺼﻴﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم وﻣﺎ واﻛﺐ
ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻜﻞ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺛــﺮت ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﺠﻬﺪ ﻓــﻲ دورﻛ ــﻢ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮي ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
اﻟ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤــﺔ وﺗـﻬـﻴـﺌـﺘـﻬــﻢ ﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﻌﻴﻦ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﻤــﺰ ﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ.

ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت
إﻧ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻌ ـﻠــﻰ ﺛ ـﻘــﺔ ﺗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑـﺘـﺤـﻤـﻠـﻜــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
وﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﺒ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﻮض ﺑـﻤـﺴـﻴــﺮﺗـﻨــﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻨﺸﺪه ﻣﻦ آﻣﺎل وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻫﻮ ﺗﻨﺸﺌﺔ
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
واﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ وﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑـﻤـﺒــﺎدئ دﻳﻨﻨﺎ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
اﻟـﺤـﻨـﻴــﻒ اﻟ ــﺪاﻋ ــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟـﺨـﻴــﺮ واﻟـﻤـﺤـﺒــﺔ واﻟـﺘــﺂﻟــﻒ
وﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه اﻟﺤﻤﻴﺪة.
ﻧ ـﻬ ـﻨــﺊ ﻣـﻌـﻠـﻤـﻴـﻨــﺎ وﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎﺗ ـﻨــﺎ ﻣ ـﻤــﻦ اﺳـﺘـﺤـﻘــﻮا
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﺟــﺪارة ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﻋﻄﺎء ﻣﻘﺪر ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻞ ا ﻟـﺘــﺮ ﺑــﻮي ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﺑﻜﻞ
اﻟ ـﻌــﺮﻓــﺎن واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ رواد اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ﻟـﺒـﻠــﺪﻧــﺎ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
ودورﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻞ
ذﻛﺮاﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪة ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻦ.
ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ورﻓـﻌــﺔ ﺷــﺄﻧــﻪ وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣــﻦ
واﻷﻣﺎن واﻹزدﻫــﺎر وﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﺑﺠﻬﻮدﻛﻢ ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﺎ
وﻣﻌﻠﻤﺎﺗﻨﺎ.

أﻳﺎد ﺑﻴﻀﺎء
ٍ
وأﻟﻘﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،ﺟــﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻬﺎ :ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ أن أرﺣﺐ
ﺑ ـﻤــﻦ ﺷـ ــﺮف اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ واﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺎء ﺑــﺮﻋــﺎﻳ ـﺘــﻪ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺬي
ً
ﻣــﺎ زاﻟــﺖ أﻳــﺎدﻳــﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺴﻜﺐ ﺗﺒﺎﻋﺎ
ﺑﺴﺤﺎﺋﺐ اﻟﺠﻮد اﻟﻬﺎﻃﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ وﻣﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ
رﺣﺎب وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ.
إن ﺗـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻒ ﺳـ ـﻤ ــﻮﻛ ــﻢ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ
ورﻋﺎﻳﺘﻜﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻳﻌﺪ وﺣﺪه أﺻﺪق
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﺪه اﻟﺴﻌﻴﺪ وأرﻓﻊ وﺳﺎم ﻳﺤﻈﻰ
ﻣﻴﺪان ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮل وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎع
ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
ِ
ﻓﻠﺴﻤﻮﻛﻢ ﻣﻨﻲ وﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
وﻣﻮﻓﻮر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
إﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﻮﻗﻦ
أﻧﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﻧﻜﺮم اﻟــﻮﻃــﻦ ﻓــﻲ أﺳﻤﻰ ﺻــﻮره وأﺻــﺪق
ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ إذ ﻻ ﻋﻤﺎد ﻟﻸوﻃﺎن وﻻ ﺣﻴﺎة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻻ دوام ﻟﻠﻌﻤﺮان إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮج ﺑﺤﻠﻴﺔ اﻷدب
وﺗﻠﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺛﻘﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻪ وأﻫﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻟﻴﻪ أﺳﻠﻤﺖ
ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺶء ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﺿﻌﺖ
أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﺤﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮه ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻜﺮﻣﻮن :ﻓﺨﻮرون ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ رﺳﻞ اﻟﻌﻠﻢ
أﻟﻘﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺿﺎوﻳﺔ ﻋﻮض اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ،ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ،
واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ إن ﻳﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻮم ﻣﺸﻬﻮد وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﺘﻠﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺨﺮ واﻻﻋﺘﺰاز وﺗﻤﺘﺰج ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺎﺳﻴﺲ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة
وﻣ ــﺎ ذاك إﻻ ﻟﻬﻴﺒﺔ اﻟ ـﺤــﺪث وﺟــﻼﻟـﺘــﻪ ﻓــﺎﻟـﻔــﺮﺣــﺔ ﺗــﺮﺗـﺴــﻢ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮﻫﻨﺎ ﻓﺨﺮا ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻜﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ أﺑﻨﺎﺋﻚ رﺳﻞ
اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺸﺮﻳﻔﻜﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻵﻣــﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻷﺟﻴﺎل وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎت ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ
ً
ً
ﻣﻦ ﺧﺒﺮات وﻗــﺪرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺣــﺪا ﻟﻠﻌﻄﺎء اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل

ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻌﻠﻢ وﺟــﻼل اﻷدب وﺗﻠﻚ ﺑﺤﻖ وﻇﻴﻔﺔ
اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﻮا ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ وﻟــﻺﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻴــﻮد اﻟـﺠـﻬــﻞ ﻣﺤﺮرﻳﻦ
وﻟﻠﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻏﻮاﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﺔ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ.
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ أن ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ
أوﻓ ــﻰ رﻋــﺎﻳــﺔ وﺗ ـﺤــﺮص أﻳـﻤــﺎ ﺣ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ
وﺗﺒﺠﻴﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺒﺪع ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺋﻪ وﻻ ﻳﺠﻮد
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺒﺎل ﻣﻨﻌﻢ اﻟﺤﺎل ﺑﻤﻌﺰل
ﻋﻦ ﺻﻮارف اﻷﺷﻐﺎل وﻣﻜﺪرات اﻷﺣﻮال.

ً
ً
وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺿﻤﻦ
أﻳﺎم ﻋﺎم ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ
ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮل وﻳﺸﻴﺪ وﻳﺒﺪئ ﺑﺎﻹﺑﺪاع وﻳﻌﻴﺪ.

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ
ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
إن وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـﻜــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ودواﺋــﺮﻫــﺎ
ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻮﻓــﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻷﺟ ــﻮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ
واﻟـﻈــﺮوف اﻟﻤﺆاﺗﻴﺔ ﻹﻧـﺠــﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺰﺣﺰح ﺑــﺄن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﺠﺮ
اﻟﻤﻌﺬﺑﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟــﺰاوﻳــﺔ اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻴﺪان وﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻌﺬﺑﻮن ﻓﻲ اﻷرض
اﻷرض إﻟﻰ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﺪراﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮاه اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ أداﺋﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮي
ﺟﺎذﺑﺔ
ً
ً
اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻻ ﻃﺎردة
ﻳﺴﺎرع إﻟﻰ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﺑـﻌــﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟـﺤـﻘـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ ﺗــﻮﺻــﻒ ﺑﻠﺴﺎن
أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻌﺬﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرض وﻣﺎ ذاك إﻻ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻧﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻛﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮن ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ وﺗﻜﺮﻳﻢ وﺣﺎز ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت وآﻣﺎل.
إن اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي أﺳﺒﻐﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻤﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻗﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼح
ﺣــﺎﻟـﻜــﻢ واﺳـﺘـﻘــﺎﻣــﺔ ﺷــﺆوﻧـﻜــﻢ ﻟﻴﻀﻊ ﻋـﻠــﻰ ﻛﺎﻫﻠﻜﻢ
ﻣـﺴــﺆو ﻟـﻴــﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ و ﺗـﺒـﻌـﻴــﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺷﻜﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺘﻢ ﺑﻬﺎ وأﻧﺘﻢ
ﺑﻬﺎ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺟﺪﻳﺮون إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻤﺮ وﺟﻬﺪ ﻣﺘﻘﻦ
وﻓﺎء وﻋﺮﻓﺎﻧﺎ وﻗﺪ ﻗﻴﻞ:
وﻣﻦ وﺟﺪ اﻹﺣﺴﺎن ﻗﻴﺪا ﺗﻘﻴﺪا ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺪ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺸﻜﺮ ﺟﻮد اﻟﻌﻄﺎء ﺑﺼﺪق اﻟﻮﻓﺎء
وﺗﺠﺎزي ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺧﻼص.

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ

 ...وﺳﻤﻮه ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ

ً
اﻟﺒﺸﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻮه ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻫﻮ اﻷﺳــﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻫﻮ
اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟــﻸﻣــﻢ .وأردﻓ ــﺖ أن »ﻣﺎ
ﺗﺤﻈﻮن ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓــﺮﺣــﺔ ﻻﺗ ـﻘــﺎرن ﻓـﻬــﺬا ﻳــﻮم ﺗﻜﺮﻳﻤﻜﻢ
اﻷﻏﺮ وﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻨﻴﻞ ﺷﺮف ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻫﺬه اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻠﻜﻢ ﻛﻞ اﻟﻔﺨﺮ
واﻻﻋﺘﺰاز وأدﻋﻮ أن ﻳﺒﺎرك اﻟﻠﻪ ﺟﻬﻮدﻛﻢ وأن ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻌﻮﻧﻪ
وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻜﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ أﺟﻴﺎل ﻳﺮﺗﻘﻲ
ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ«.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ أول ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺚ ﻣ ــﺎﻛ ـﻴ ـﻨ ــﺰي وذﻟـ ــﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.

ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺗﻲ اﻟﺠﻬﻮد أﻛﻠﻬﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ وﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟ ــﻮزارة ﺟﺎﻫﺪة
ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺨﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
اﻷﻋ ــﺰاء ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻴﺴﺮة إﻟﻰ
اﻟ ـﻔــﻮز ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟـﻨـﺠــﺎح ﺑــﺎﻟـﺠــﺪ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻠﻌﺎت ا ﻟـﺴــﺎ ﻣـﻴــﺔ ﻧـﺤــﻮ ﺑـﻨــﺎء ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ أﻫﺪاف واﻧﺠﺎزات وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺤﺘﻔﻰ
ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻫﺪاء ﺳﻤﻮه ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﻗﺪ ﻏﺎدر ﺳﻤﻮه ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺣﻔﺎوة وﺗﻘﺪﻳﺮ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« :ﺣﻈﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ
»اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ« و»اﻟﻄﺒﻲ« إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
»ﻻ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ إﻻ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ،
أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ً
واﻓ ـﻘ ــﺖ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮار ﻳﺤﻈﺮ
ﺗﺤﻮﻳﻞ إذوﻧ ــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻛــﺎﻟ ـﻤــﺪارس ،واﻟﻄﺒﻲ
ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﻤﺎ.

زﻳﺎدات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إﻟﻰ  ٢٠٠دﻳﻨﺎر
ﺛﻤﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺟﻬﻮد وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆرن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﻌﻘﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗــﻢ  45ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  2019/4/1اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻊ راﺗﺐ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻛﺸﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  80و 200دﻳﻨﺎر ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن
أي ﻛﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،أن اﻟﻘﺮار
ﺳـ ـ ُـﻴ ـ ـﻌـ ـ َـﺮض ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﻟـﻴــﺪﺧــﻞ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر،
إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﺷــﺆون
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ ،ﻋ ـﻘــﺪت ﻋ ــﺪة اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
ﻣ ـﻌــﻪ ،وﺷـ ــﺪدت ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ،أو إﻗ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﻻ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
واﻻﺷ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﻃ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ رؤﻳﺘﻬﺎ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﻟــﻰ ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وأﻛ ـ ــﺪت أﻧ ــﻪ رﻏ ــﻢ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط اﻟـﺘــﻲ
ُ
ﺗـﻤــﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن،
ُ
ّ
ﻓــﺈن اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣـﺼــﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ،وﻋـ ــﺪم ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـﻌـﻘــﻮد
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷ ﻣ ـﻴــﺮ ﻛــﻲ ،أو
ﺗﺠﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺎت ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ،إﻻ وﻓﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

local@aljarida●com

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت«ّ :
ﺣﺼﻠﻨﺎ  ١٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
دﻳﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ »اﻟﻬﻮاﺗﻒ«
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  17ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟ ــﺪى اﻟـﻐـﻴــﺮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺪ
ً
دﻳﻮﻧﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ وأﺧﺮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟ ــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إﻧﻬﺎ
ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ا ﻟـﻤــﺪ ﻳــﻮ ﻧــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮزارة ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ وﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻮط ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ.

وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻋــﻦ ﺳــﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ .وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻛﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺳﺪادﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم.

»ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ أوﻓﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ

وﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪرة ﻟـﻬــﺬه
اﻟـﻌـﻘــﻮد ،أوﺿ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ،أن
»ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎج ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺳﻴﺘﻢ وﻓﻖ
ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ واﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاﻃـ ــﺎت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ،
ً
وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ،ﻻ ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ً
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ«.

أﻛـ ــﺪت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﺸــﺆون ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ د .ﺷﻔﻴﻘﺔ
اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ أن »اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺪ أوﻓــﺖ
ﺑــﺎﻻﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷـﺨــﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻌﺎم  ،«٢٠٣٠ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ً
ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎور«.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺗﺮؤس اﻟﻌﻮﺿﻲ

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﺪرس إدﺧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
ﺗﺄﺧﺮ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع »اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ«
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺪرس إدﺧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺗﺄﺧﺮ إﻧﺠﺎز
ﻣﺸﺮوع ﻫﺪم وإﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  20ﺷﻬﺮا.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟــﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.794000
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺪأ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2016وﻛﺎن ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ
أن ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋــﺎم  ،2017وﻛﺎن
ﻣﻘﺮرا أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ  540ﻳﻮﻣﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن.

»ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪي« ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
أﻣ ــﺲ ورﺷ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺈﻗ ــﺮار ﻻﺋـﺤــﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،2016/30ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إن ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻀﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ اﻟ ــﻰ ﺻـﻴـﻐــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟــﻼﺋـﺤــﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ إﻋــﺪادﻫــﺎ وإرﺳــﺎﻟـﻬــﺎ اﻟــﻰ اﻋﻀﺎء
ً
»اﻟﺒﻠﺪي« ﻷﺧﺬ آراﺋﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﻋﺪاد
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن اﻟ ـﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻗـ ــﺮار ﻻﺋـﺤــﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ
ﻣــﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺑـﻴــﺎن آﻟﻴﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض.

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ
وﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻋﻄﺎل
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻃﻮارئ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
م .أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻹدارة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ
اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻗﻬﺎ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻹدارات اﻷﺧﺮى.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤـﻤــﺪ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ،
ً
»إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺮص ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء داﺋﻤﺎ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أن إدارة ﻃـ ــﻮارئ
اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ » 11ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ« وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺗﺎم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻃﻮارئ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺗﺠﺮي ﺧﻼل
ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺸـﺘــﺎء اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺎت ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻼت اﻷرﺿ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،وﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎت اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  11ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ
ارﺗﻔﺎع اﻷﺣﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻌـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮزاق
اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴ ــﺮي ،أن »اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻧـﺠـﺤــﺖ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﺪاد  3ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﻣــﻦ
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ،إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح ﺑﻠﻎ
ً
 527أﻟﻔﺎ«.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴ ــﺮي ،ﺧـ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إن »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻀﻢ
 3أﺳـ ـ ـ ــﻮاق ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ،ﻫـ ـ ــﻲ :اﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ
واﻟﻨﻌﻴﻢ وﺗﻴﻤﺎء ،وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ
ً
 19.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ“ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

دﻋﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺠﻮدة
واﻻﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎد اﻷﻛ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﺪ ﻋــﻢ
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ﻏﺪﻳﺮ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
إﻟـ ــﻰ ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗ ـﺒ ـﻨــﻲ اﻟـﻔـﻜــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮي ،واﻟ ـﺴ ـﻌــﻲ إﻟــﻰ
إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وﺣ ـ ـ ـ ــﺪات ﻣ ـﺼ ـﻐــﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ واﻻﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر ﻓــﻲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،
ﻣــﺆﻛــﺪة أن ذﻟــﻚ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻟﻪ
دور ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع ،وإﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺪﻟـ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗـ ـﺼ ــﺮ ﻳ ــﺢ أ ﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﻫ ــﺬه
اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑ ـﻬ ــﺎ أن
ً
ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ــﺮﺟـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﻲ
ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﻦ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ رﻏـ ـﺒ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
أو ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،أو
ﻣ ـﻤــﻦ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ ﻓ ـﻜــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة
أو وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﺗـﻠـﺒــﻲ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،وﺗﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﺖ أن و ﺟ ـ ـ ــﻮد
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أ ﺷ ـﺨــﺎص ﻣﺆﻫﻠﻮن
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻜ ــﺎن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﻢ ،ﺗـﺘـﻴــﺢ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻻء اﻷﺷـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎص
اﻟﻔﺮﺻﺔ وا ﻟـﻘـﺒــﻮل واﻟﺘﻔﻬﻢ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ

أ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت وزارة ا ﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
ﺣـ ـ ــﺮﺻ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻮاﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻋــﻼج اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳـﺠــﺎﺑــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮدة
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮﺿ ــﻰ ،وﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ
ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ د.
ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻘﻄﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﺎت اﻟـﻠـﻴــﺰر اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻋــﻼج اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟ ـﺠ ـﻠــﺪﻳــﺔ ،إن اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ ﻳﺘﻴﺢ
اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
وﺷﺒﺎب اﻷﻃﺒﺎء.
وأﻛﺪت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺬي
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
دﻗ ـ ــﺔ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺿﺮات أو ﺑﻮرش اﻟﻌﻤﻞ
أو ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻹﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟـﻤــﺮﺿـﻴــﺔ
واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻠﻴﺰر.

وأﺷﺎر اﻟﺤﻤﺪ إﻟﻰ أﻧﻪ »إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺮاء ات
اﻟﺼﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ،ﻓﺈن ﻓﺮﻗﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮق اﻟﻮزارة
أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣــﻊ اﻟ ــﻮزارة ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻋﻘﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻧﺤﺮص ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺎت
ﻟـﻜــﻲ ﻧﻘﻠﻞ ﻓـﺘــﺮة اﻹﻧـﻘـﻄــﺎع ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
إذا ﺣﺪﺛﺖ«.
وأ ﺷ ــﺎر إ ﻟــﻰ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣـ ــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺣــﺪوث
اﻻﻧـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﺎﻋ ــﺎت» ،وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻻ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ أن اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰة ،ﺑــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻜﺲ
ﻓﺸﺒﻜﺘﻨﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺼﻴﻒ  2019ﻟﻜﻦ
ً
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺎت أو ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎت«.
وأﻛ ــﺪ أن اﻷﻋ ـﻄــﺎل واردة ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ
أﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة
ﻃ ــﻮارئ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ و ﻫــﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ« :ﺳﺪدﻧﺎ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ً
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻨﺎ ...وأرﺑﺎﺣﻨﺎ  ٥٢٧أﻟﻔﺎ

»اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« ﻹﻧﺸﺎء وﺣﺪات
ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
●

وﻓ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﻴﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ذوي
اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻳـﻌـﻘــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،إن »اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺳــﻮف ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺧـﺒــﺮات اﻟــﺪول
اﻷورﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻬــﻢ
ً
اﻷﺷـﺨــﺎص ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ

إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـ ــﻪ »ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟـﺨـﺒــﺮاء واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻧ ـ ــﻲ ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋـ ــﺎﻗـ ــﺔ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ
ﻣﺪاﺧﻼت وزراء وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول«.

اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻠﻴﺰر اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻏﺪﻳﺮ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

واﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ،واﺣـﺘـﻀــﺎن
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ وﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻬ ــﺎ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺢ ﻣ ــﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟــﻰ
ً
أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ أﻳـﻀــﺎ رﺑــﻂ ﻫﺬه
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات ﺑ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﻼﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ،اﻟ ــﺬي
أﺻ ـ ــﺪر ﺳ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ
ﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺮﻋ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ.

ً
ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺤﻮ  22ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ«.
وأ ﺿــﺎف» :ﻛﻤﺎ ﺗﻢ دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺣﻞ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،واﻟـ ــﺬي ﺷﻤﻞ
ا ﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  700ﻃــﺎ ﻟــﺐ و ﻃــﺎ ﻟ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.
وأﺿﺎف اﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج
اﻟـﻴـﻬــﺎ ﻛــﻞ ﻣ ـﻨــﺰل ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺘﻤﻴﺰ وﺑﺄﺳﻌﺎر وﺧﺼﻮﻣﺎت وﺻﻠﺖ
اﻟﻰ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ«.

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻈﻔﻴﺮي

دلبلا
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»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ »اﻷﻏﺬﻳﺔ« ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺿﺮورة اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎء إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻋﺪﻧﺎن ﺳﻴﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 2020/2019وﺣﺴﺎﺑﻬﻤﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺔ
 2018/2017وﻣــﻼﺣـﻈــﺎت دﻳــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ وﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒـﻴــﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ و ﺗـﺒـﻴــﻦ ﻟﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺗـﺒـﻴــﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء
ﻣ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟـﻬـﻴـﻜــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟـﺘـﻔـﺼـﻴـﻠــﻲ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ واﻟ ـ ــﺬي ﻛــﺎن
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
واﻻﺷ ــﺮاﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪم اﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻋﻠﻰ

اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻨﻔﻂ ٪١٠٠
ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ )(%100
ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺆﻫﻞ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ.
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع ،واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ).(%70

ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻜــﻮادر اﻟــﻼزﻣــﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﻧ ـﻘ ــﻞ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺪدة ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن إﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻬــﺎ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﺎم  2013ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ
وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
ﻟـﻔـﺤــﺺ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاوات واﻟ ـﻔــﻮاﻛــﻪ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋـ ـ ــﺪم ﺗـ ــﻮﻓـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮادر اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات و ﻋــﺪم
ﺗــﻮﻓــﺮ اﻷدوات اﻟـﻤـﺨـﺒــﺮﻳــﺔ ﺣﺴﺐ
إﻓ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺛ ـﻨ ــﺎء اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻗﺪرﻫﺎ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  2019/2018ﻟﻬﺬا
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض ،إﻻ أﻧ ـ ــﻪ وﻓ ـ ــﻖ ﺗـﻌـﻘـﻴــﺐ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑــﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺼــﺮف ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا
وﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﺳـﺘـﻐــﻼل اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ وﻓﻘﺎ

ﻷﻫﺪاﻓﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ
ﻇﺎﻫﺮي ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ وزارة ا ﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﺎ أﻣ ـ ـ ــﺮ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ وﻻ
ﻳـﻔــﻲ ﺑـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻔـﺤــﺺ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺮض
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﻗﺼﻮرا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷرﺷﻔﺔ.
وﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ـﻄــﺔ ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ
ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﻣﺎ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
وﻣﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﺑﻌﺪ
ﻣ ــﺎ أﺛ ـﻴ ــﺮ ﺑ ــﺎﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺣـ ــﻮل ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻧــﺎﻗ ـﺸــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ أداء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﻓــﻲ إﺻ ــﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻊ

٥

اﻟﻨﺼﻒ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺒﻠﻐﺎري وﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗــﻼف ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻧ ـﺸــﺎط اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻄﺒﻊ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ  10اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
 38ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ
أﻧــﻪ ﺳـﺒــﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺑﻴﻨﺖ ﻣــﺮارا
ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿــﺮورة إﻋﺎدة
اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت
اﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻓﺎدت
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑـ ــﺎن ﻣ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت اﻟـﻄـﺒــﻊ
وﺗـﻨــﺎﻣـﻴـﻬــﺎ ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻟــﺪى
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺰون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺎس ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻓﻖ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﻠﻐﺎري
اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛــﺎن
اﻟﻨﺼﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻣﻴﻞ ﺧﺮﻳﺴﺘﻮف ،وﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺔ اﻳﻜﺎﺗﺮﻳﻨﺎ زﺧﺎرﻳﻴﻔﺎ ،ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﺒﻠﻐﺎرﻳﺎ.
وﺗﻨﺎول اﻟﻠﻘﺎء ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺗﻢ
ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت .وﺣﻀﺮ ﻟﻘﺎء اﻟﻨﺼﻒ واﻳﻜﺎﺗﺮﻳﻨﺎ زﺧﺎرﻳﻴﻔﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺪى ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ د .ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أن زﻳﺎرة اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ،ﻣﻦ  21إﻟﻰ  23اﻟﺠﺎري.

ﱢ
اﻟﻬﺎﺷﻢ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع :ﻧﻈﻒ ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻀﺮورة ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ
ﻣﺰوري اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،أﻣﺲ" :ﻟﺪي رﺳﺎﻟﺔ
ﻟـﻠـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول وﻫ ــﻲ ﺗﺤﻴﺔ إﻛ ـﺒــﺎر وإﺟ ــﻼل
وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﺤ ـﻠــﻪ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ أﻣ ـ ـﻨـ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ )ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮ(،
وﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻳﺘﻬﺎ
ﻟ ــﻚ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ ،وﻣ ــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﺗـﺠــﺎه
ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت واﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :أؤﻳﺪك ،وﻣﻌﻚ ﺣﺘﻰ
ﺗﺮى ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﻮر".
وأردﻓﺖ "ﺑﻤﺎ أﻧﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار ،وﻣﻨﺼﺒﻚ
ﺣﺴﺎس ،وﻋﻠﻰ رأس ﻫــﺮم ﺣﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ
ﺳــﺄﻧـﻘــﻞ ﻟ ــﻚ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﺑﻜﻞ

وﺿـ ــﻮح ،وﻫ ــﻲ أﻧ ــﻚ إذا أردت ﺑ ـﻨــﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺣﺮﻳﺮ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة".
وأﻛــﺪت أن "ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻫﻮ
اﻟــﺬي ﺧـ ّـﺮب اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻚ
أن ﺗﻔﺘﺢ ﻫــﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻣــﻊ ﻣﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣــﻮاد
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وأن ﺗﺴﺠﻦ اﻟﻤﺰورﻳﻦ واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ"،
ﻣﺆﻛﺪة "أﻧــﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ أﻧــﻚ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز،

ورؤﻳﺘﻚ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﺠﺎز إذا ﻇﻠﺖ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ
أدراج ﻃﺎوﻟﺘﻚ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﺎذورات".
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻬﺎﺷﻢ اﻟﻰ أن "ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ واﻟﺤﺰم
ﻓﻴﻪ ،وﻟﻦ ﻧﺘﻨﺎزل أو ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺔ أن ﺗﺮﺟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺻﺮاخ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ"ِ ،ﻣﻢ
ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ".

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري :ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«؟ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ« ﺑﻘﺎﻧﻮن
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ" :ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺷ ــﺮاف وزﻳ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟـﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓــﻮاﺋــﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ".
وأﺿﺎف اﻟﻜﻨﺪري" :وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﺪة
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ وﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – اﻟﻜﻮﻳﺖ،

وﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة – ﻧﻴﻮﻳﻮرك -
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ــﻮء ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ أﻃ ـﻠــﺐ ﺗــﺰوﻳــﺪي
ﺑـﺤـﺠــﻢ اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮة ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ وﻓـ ــﺮة –
ﻧﻴﻮﻳﻮرك  -واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻛﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ،وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ".

ﺗـﻘــﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )(10
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15ﻟﺴﻨﺔ 1979م
ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
وﻧ ـ ــﺺ اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻳـ ـﻀ ــﺎف إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (10ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺳــﻮم ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ
 15ﻟﺴﻨﺔ 1979م اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﻧﺼﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاء ات اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ــﻮء ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﺷﻐﻞ
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ وﻓ ــﻖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،وﺑـﻤــﺎ ﻻ ﺗـﺠــﺎوز
اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة ﻟ ـﻬــﺎ  15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟ ـﺸــﺮوط
ﺷـﻐـﻠـﻬــﺎ ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ إﺟ ـ ـ ــﺮاء ات ﻗﻴﺪ
وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ
اﻹدارﻳﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ذي اﻟﺸﺄن".
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻧــﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻊ ﻫﻴﺌﺔ ا ﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ ــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧــﺮى
ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم
ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ،ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺰم ﺑﻨﺴﺐ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺄﻧﻪ "إﺻﻼح
وﺗﻬﺬﻳﺐ" ،وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﺠﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢّ ،ﻗﺪم
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري اﻗﺘﺮاﺣﴼ ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء،
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺤﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﻘﺎﺑﻞ
إﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻓﻲ ﺳﺆال وﺟﻬﻪ
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ،
ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻨﺪري ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ّ
اﻟﻘﺼﺮ
إدارﺗﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﴼ ،واﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ« ﺑﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻘﻮﻳﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﺳﻢ
"ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺮﻫﺎن
ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ" ،ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ
ﺑﻤﺠﻬﻮده واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﺮﻛﺰ.
وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻫﲔ ،ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ،
"ﺗﻮﻓﻲ اﳌﺮﺣﻮم ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻷﺳﺒﻖ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﳌﺤﺴﻦ اﻟﺸﺮﻫﺎن ،اﻟﺬي
ﺣﻤﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارة اﳌﻮاﺻﻼت
ﻣﻦ  ١٩٨٨ﺣﺘﻰ  ،١٩٩٠واﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﺎم
 ١٩٦٢ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة".

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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ً
»اﻷوﻗﺎف« ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ً
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻴﺪ »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«
ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
 ٩ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺼﺐ وﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﺣﺘﻰ  ٣٠اﻟﺠﺎري
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« إن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻴﺪ »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺐ إﻏﻼق ﺑﺎب
اﻟﺘﺮﺷﺢ.

أﻛـ ـ ـ ــﺪت ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ أن ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺳـﺘـﺸـﻜــﻞ
ﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻋـ ـﻘ ــﺐ اﻏـ ـ ـ ــﻼق ﺑ ــﺎب
اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم
اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وﺑـﻌــﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﻮم ﺑــﺪوره اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ادارة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺒﺤﻮث ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا
وﻣﻘﺮرا ،وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن درﺟﺘﻪ
اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ "اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك" ﻋﻠﻰ
اﻷﻗ ــﻞ ،وﻋـﻀــﻮ ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻦ

ﺧﺮﻳﺠﺎت »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« ﻳﺒﺘﻜﺮن
ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺑﻮﻳﻦ اﻟﺬﻛﻲ
اﺑﺘﻜﺮت ﺧﺮﻳﺠﺎت ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻠﻮى ﺑﺎﻗﺮ ،وأﻧـﻔــﺎل ﻛﺎﻇﻢ ،وﺷﻴﺨﺔ
ﺑﻮﻏﻴﺚ ،وروان اﻟﺤﺒﻴﻞ ،ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺑﻮﻳﻦ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ،
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف د .ﺷﻮق اﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ،واﻟﺬي ُﻋ ِﺮض ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟ ـ  ،35اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻗﺎﻟﺖ م .ﺳﻠﻮى ﺑﺎﻗﺮ ،إﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ روﺑﻮت
وﺷــﺎﺷــﺔ ﺗﺎﺑﻠﺖ ﻳﺴﺎﻋﺪان اﻷﺑــﻮﻳــﻦ ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣــﻦ ﻋﻤﺮ 3
إﻟﻰ  7ﺳﻨﻮات ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻟﻌﺎب ﻣﺴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺗﺪرﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ أدب اﻟﺤﻮار وآداب اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻌﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﺣﻔﻆ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﺎﻗﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻮﻓﺮ أﻟﻌﺎﺑﺎ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻛﺎﻟﻜﺮة
 ،Spheroاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﻳﺤﺎول ﻣﻄﺎردﺗﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺑﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
اﻷﻳﻔﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﺖ م .أﻧـﻔــﺎل ﻛــﺎﻇــﻢ ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓــﻲ أن ﻳﻘﻮم أﺣــﺪ اﻟــﻮاﻟــﺪﻳــﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻷﻳـﻔــﻮن وإﻧـﺸــﺎء ﺟــﺪول ﻟﻸﻟﻌﺎب واﺧـﺘـﻴــﺎر  5أﻟـﻌــﺎب ﻣــﻦ أﺻــﻞ 12
ﻟﻌﺒﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﺮوﺑﻮت ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻮاﻟﺪان ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﺮه.
وﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ م .ﺷﻴﺨﺔ ﺑﻮﻏﻴﺚ ،إن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ
أﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ ﻧﻮاﺣﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ أب أو أم ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺧﻼق واﻷدب.
أﻣﺎ م .روان اﻟﺤﺒﻴﻞ ،ﻓﺄﻛﺪت أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻔﺮع ،وﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ
ﻋﺪﻳﺪة ،إذ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ أﺟﺰاﺋﻪ.

اﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة"
إن  9ﻣــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﻟﺸﻐﻞ
ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺐ ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣـ ــﻦ ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺑـ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﺟﺮاءات ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟـ ــﻰ ان ﺑـ ــﺎب اﻟ ـﺘــﺮﺷ ـﻴــﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ" :ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﻘ ــﻮم
ﺑﺈﻋﻼن ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اوراﻗـﻬــﻢ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
واﻻدارﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  70ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ  30ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ ان اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اﻻﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﻰ اﻻﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤ ــﻲ واﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج

ﻣﺒﻨﻰ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة وﺷﻐﻞ
ﻣـ ـﻨـ ـﺼ ــﺐ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدي او اﺷ ـ ــﺮاﻓ ـ ــﻲ
واﻻﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة وﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻣ ـ ــﻦ اﺑ ـ ــﺮز
اﻟ ـﺸــﺮوط أﻻ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻤـﺘــﺮﺷــﺢ ﻗﺪ
ﺳﺒﻖ ﻟــﻪ ﺷﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ.
وﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻻ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
ﻣ ــﺮﺷـ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺔ ان ﺗ ـﻜــﻮن
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻫﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ.

أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻧﺪﺑﺎ ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،أن "اﻹدارة اﺣﺘﻔﺖ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧــﻲ اﻷول ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻗﺴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺠﻼن ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ".
وذﻛﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ
إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻــﺪار اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻮﻋﻮي
ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ
ﺷﺄن اﻟﻮﻃﻦ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻘﺪراﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ
واﻷﻛﻔﺄ ،وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وﻣﺎ أﺛﻤﺮت ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻔﺰة
ﻻﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹدارة واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ودﻋﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ذوي ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛــﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﻮاﻫﺒﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮد ﺑــﺪورﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ إﻟــﻰ أرﻗــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎد اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮق،
وﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﻮد ﻓ ــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮزارة.

ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ »«GUST
ﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ ﺟـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺞ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم
واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ) (GUSTﺣـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺤـﺜـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "دﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ...دور ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" .وﻛــﺎن اﻟﻬﺪف
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻠﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻫــﻮ ﻋــﺮض اﻟـﺒـﺤــﻮث اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2035
وﻗ ــﺪم ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻠـﻘــﺔ اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠـﺘـﻘــﺪم اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ،
 3ﻣـﺤــﺎﺿــﺮات اﻟـﻘــﺎﻫــﺎ د .ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻴــﻢ،
اﻷﺳـﺘــﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹﻋــﻼم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﺟﻮزﻳﻪ ﺗﻮرﻳﺲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮم ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ،وﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وأﻧـﺘــﻮﻧـﻴــﺎ
ﺟﻮﻟﻴﻚ أﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ
ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻮرة
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﺑ ـ ــﺪأت اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬه ﺑـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎ د .ﻳ ــﺎﺳ ــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺮﺣ ـﻴــﻢ ﻋ ــﻦ ﻣـﻔـﻬــﻮم
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻗــﺪم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ
ردود ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪاده ﻟﻠﺒﺤﺚ.
وﺗﺤﺪث ﺗﻮرﻳﺲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺘﻼك ﻫﻮﻳﺔ
رﻗﻤﻴﺔ ،وﻗﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮم ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣــﻦ أﺟﻞ
دراﺳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح
ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

وأﺷ ــﺎرت ﺟﻮﻟﻴﻚ إﻟــﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻮﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺸﻌﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺷﺖ ﻣﻊ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺻ ــﻮرة إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

»اﻹدارﻳﺔ« ﻧﻈﻤﺖ زﻳﺎرة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟـ »اﻷﻫﻠﻲ«
ﻧ ـﻈــﻢ ﻋ ـﻀــﻮ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﺑﻘﺴﻢ
اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟـﻜـﻤـﻴــﺔ وﻧ ـﻈــﻢ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳ ــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﻛﻤﺎل روﻳﺒﺢ زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ ﻃـﻠـﺒــﺔ ﺗـﺨـﺼــﺺ ﻧ ـﻈــﻢ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻲ ،ﻟ ـ ــﻼﻃ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ
ﺑﻌﺾ اﻹﺟــﺮاء ات واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗـ ـ ــﺎل روﻳ ـ ـﺒـ ــﺢ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ أﻣ ــﺲ،
إن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ،
وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،وأن اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت أﻏﻨﻰ وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻹﻟﻘﺎء
اﻟ ــﺮوﺗ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب اﻟـﻤـﺼـﻄـﻠـﺤــﺎت
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟ ــﻰ ﺗـﺠــﺎرب
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ أﻗـ ــﻮى ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺮاءة
ﺣـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺮﻳــﻒ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﺑـﻤــﺎﻫـﻴــﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ إدارة
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻗﺴﻢ إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ.

» «AOUﺗﻔﺘﺘﺢ »ﺳﻼﻣﺘﻚ«
ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ّ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ) (AOUﻣﻌﺮض
"ﺳﻼﻣﺘﻚ" ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺸﻌﺎر "ﺻﺤﺘﻚ ﻫﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ" ،واﻓﺘﺘﺤﻪ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻟﻠﺸﺆون
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ،وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي ﻫﺪف إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ً
ﻣﻤﺜﻼ ﺑـﻔــﺮع ﺑﻨﻚ اﻟ ــﺪم واﻹدارة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي
واﻹﻃﻔﺎء ،وﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،وإدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ وﻋﻴﺎدات
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ً
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ ﺗﻢ إﻋــﺪاده ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ "اﻹﻃﻔﺎء" و"اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻄﺒﻴﺔ" ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟــﺮاء ات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ
اﻟﺘﻠﻒ.
وأﻛــﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي أن "اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟــﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ
ً
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺠﺴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻤﻴﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻟﻤﺴﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻃﻠﺒﺘﻨﺎ
اﻷﻋــﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم وﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ً
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ُ
ً
أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻨﺎ
وﺳــﻼﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﻮﻟـﻨــﺎ ،ﻋـﺒــﺮ ﺗـﻜــﺎﺗــﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺠـﻬــﻮد ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣـﻨــﺔ وﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟـﺤــﻮادث
واﻹﺻﺎﺑﺎت أو اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ".
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ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﺨﻀﺮ
َ
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ وإﻳﻄﺎﻟﻲ

ً
اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﺤﺚ رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛ ــﺎن اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟــﺮﻛــﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨـﻀــﺮ ﻣــﻊ رﺋـﻴــﺲ أرﻛ ــﺎن اﻟـﻘــﻮات
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أﻳ ـﻨــﺰو
ﻓﻴﺘﺸﺎرﻳﻠﻠﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
اﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ وﺣـ ــﺮص اﻟ ـﻄــﺮﻓ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ورﺣﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻀﻴﻒ
واﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟـﻬــﻢ ﻃـﻴــﺐ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ،

ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑـﻌـﻤــﻖ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
اﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اول ﻛﻴﻨﻴﺚ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣــﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ذات اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮ ﺑ ـﻌ ـﻤــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺣــﺮص اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

٧

»اﻟﺤﺮس« :ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﺑﺤﺚ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻔـﺘــﺶ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﺔ
)اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮﺑﻲ( اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ
ﻏﺎزي اﻟﻤﻘﻴﺒﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗــﺎل اﻟـﺤــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن وﻛﻴﻞ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ رﺣﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ
اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪه اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺤﻴﺎت
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺳـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
أﻛــﺪ ،ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟــﺰﻳــﺎرات ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻴ ــﻦ،
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وذﻟــﻚ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
) 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ( ،وﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ
ﻣــﻦ أﻫ ــﺪاف ﻃـﻤــﻮﺣــﺔ ﻟــﻼرﺗـﻘــﺎء

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻴﺒﻞ
ﺑﺪور اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻮاﻛﺒﺔ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻮﻓﺪ ﻗﺎم ﺑﺰﻳﺎرة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﻼﻃ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ ﻧﻈﻢ
وإﺟــﺮاء ات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ،
وﺑ ـﺤ ــﺚ ﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﺤــﺮس

اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋﺪاد دورة
ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺪى اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎن ان اﻟـ ــﻮﻓـ ــﺪ
اﻷردﻧﻲ ﺿﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷرد ﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻧﻮاف
اﻟ ـﻄ ــﺮاوﻧ ــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ ﻣﻬﻨﺪس
اﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺧ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ــﺲ واﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻼل ﻣﺤﻤﺪ.
وﺣﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣ ـﻌــﺎون اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ
اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﺠﺎع وﻗﺎﺋﺪ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـﻌـﻤـﻴــﺪ
اﻟﺮﻛﻦ ﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ.

إﺻﺎﺑﺔ  ٥أﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف ﺗﺨﺮﻳﺞ دﻓﻌﺔ دورة »اﻹﻋﺎدة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ«
اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ ﻟـ دلبلا ٤ :.ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮة
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـ ـﻄ ــﻮارئ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻣـﻨــﺬر
اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،أﻣﺲ،
واﺻﻄﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺜﻼث ﻣﺮﻛﺒﺎت ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ  5أﺷﺨﺎص،
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻌﻔﺎن ،و 3ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻗــﺎل اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن » 4ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮة ،وﺣﺎﻟﺔ ﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎرك ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎرات
إﺳﻌﺎف إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺤﺎدث ﻣﺮوري ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
داﺧــﻞ ﺳﻴﺎرة اﻹﺳـﻌــﺎف ،وﻗــﺖ ﺣــﺪوث اﻻﺻـﻄــﺪام ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن
»اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ« ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ،ﺳﺘﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﺎدث ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻵن ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻋﺎدي ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻷي ﺷﺨﺺ.
وأﺿﺎف اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ أن ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎل
 3ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﺴﻌﻒ ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﺸﺮوا ﻓﻲ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
دورﻳﺎت اﻟﻤﺮور ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ.

ﺑﻮرﺳﻠﻲ ﺣﺚ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻗﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ  62ﻣﻦ دورة اﻹﻋﺎدة
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  506ﻣﺘﺪرﺑﻴﻦ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻮاء اﻟﺸﻴﺦ ﻣــﺎزن اﻟﺠﺮاح ،وﺣﻀﻮر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﻮاء ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮرﺳﻠﻲ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻰ،
وآﻣﺮ رﻛﻦ إﻋﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ.
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪورة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﺮﻃﻴﺔ
وﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻫﻨﺄ اﻟـﻠــﻮاء ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ،ﻣﺠﺘﺎزي
اﻟ ــﺪورة وﻗــﺪم ﻟﻬﻢ ﺗﺤﻴﺎت وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،وﻃﺎﻟﺒﻬﻢ

ﺳﻴﺎرة اﻹﺳﻌﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث

ﺑﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء ﻟﺨﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ،
وﺣ ـﺜ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻧ ـﻀ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ
واﻹﺧﻼص واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﻫ ــﺬه اﻟـ ــﺪورة ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﺷﻬﺮ
ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ
واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
إﺑﻌﺎد َ
واﻓﺪﻳﻦ ﺗﺠﻮﻻ
ﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ أﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺿﺒﻄﺖ َ
واﻓﺪﻳﻦ
ﻋﺮﺑﻴﲔ ﺗﻢ ﺗﺪاول ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أﺛﻨﺎء
ﺗﺠﻮﻟﻬﻤﺎ ﺑﺴﻼﺣﲔ ﻫﻮاﺋﻴﲔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ.
وأﺷﺎرت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺈﺑﻌﺎد
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ إدارﻳﺎ ،ﳌﺎ
ﺗﻘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة
أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪى
ﺑﻜﻞ ﺣﺰم وﺷﺪة ﻷي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ واﳌﻄﻠﻮﺑﲔ.

»اﻟﻤﺮور« :ﺑﻴﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻤﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور،
ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﳌﺤﺠﻮزة ﺑﻘﺴﻢ ﺣﺠﺰ اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺑﻜﺮاج ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء،
اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ.
وذﻛﺮت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ
أرﻗﺎم ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎرات وأﺳﻤﺎء
ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ ،٢٠١٩ /٣ /١٩
وﻃﺎﻟﺒﺖ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﻊ
اﳌﺮﻛﺒﺎت واﻟﺪراﺟﺎت ﺑﺎﳌﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮﴽ ﺑﻘﺴﻢ ﺣﺠﺰ
اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﻜﺮاج ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ ،داﻋﻴﺔ
اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ دﺧﻮل اﳌﺰاد إﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺮاج ﺣﺠﺰ اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺰاد ﺑﻴﻮم ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
اﳌﺮﻛﺒﺎت.

زوايا ورؤى
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خليل علي حيدر

رحل بسيرة عطرة

«سوق النخاسة» ...للبحوث العلمية واألكاديميا!
ذكرت الصحف في الصيف الماضي أن دراسة أكاديمية حديثة
العلمية ألعضاء هيئة التدريس في
قد كشفت أن اإلنتاجية
ً
جامعة الكويت انخفضت نسبيا في السنوات الثالث األخيرة،
ومن أخطر ما نشر في هذا المجال ،التحذير من بيع األبحاث
والدراسات ،وربما رسائل الماجستير والدكتوراه.
نشرت الصحافة الكويتية قبل سنوات "تقرير قياس أداء جامعة الكويت
 ،"2014-2013وقالت "القبس" في رأس صفحتي التقرير الذي أعدته للنشر
"أميرة بن طــرف" ،إن الجامعة تقيم نفسها وتعترف قائلة "تراجعنا...
والنتائج بعيدة عن تحقيق األهداف االستراتيجية".
()2016 /3 /27
ً
ً
وكما هو متوقعّ ،بين التقرير فائضا في الكليات النظرية وعجزا في
الكليات العملية والمهنية" ،وفيما عدا كليتي الحقوق والشريعة ،فقد كان
احتياج سوق العمل لمخرجات باقي كليات الجامعة يفوق عدد خريجيها،
ففي الشريعة كان االحتياج  80خريجا فقط ،بينما بلغ عدد الخريجين 540
ً
ً
خريجا ،فيما كان االحتياج في الهندسة لـ 1183خريجا والواقع كان ."579
وذكرت الصحف كذلك في الصيف الماضي أن دراسة أكاديمية حديثة
قد كشفت "أن اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت
ً
انخفضت نسبيا في السنوات الثالث األخيرة"( .القبس.)2018 /7 /17 ،
ماذا عن نوعية هذه البحوث وأهميتها ،وما أضافته في مجالها؟ هذا
موضوع ال مجال للحديث فيه اآلن!
وبينت الدراسة وجود أكثر من عشرة عوائق للبحث العلمي األكاديمي
في الجامعة منها:
– غياب ثقافة التعاون البحثي.
– عدم مراعاة البعض ألخالقيات البحث العلمي والنشر.
– انخفاض ميزانية البحث العلمي ومخصصات تنمية مـهــارات
وتأهيل األساتذة.
– وجــود سياسات تمييزية بين أعضاء هيئة التدريس الكويتيين
ً
وغير الكويتيين أحيانا.
– قلة أهمية اإلنتاجية البحثية في تولي المناصب اإلدارية بالكليات
والجامعة.
– المغاالة في اإلنتاج العلمي المطلوب ألغراض الترقية.
ً
– تعنت لجان الترقيات بالكليات والجامعة أحيانا.
– اإلجراءات الروتينية والمملة لتقديم وقبول وتمويل وإدارة البحوث
الممولة من الجامعة.
– عــدم تــوافــر طلبة دراس ــات عليا– ال سيما الــدك ـتــوراه– فــي معظم
األقسام العلمية.
– ندرة اإلمكانات البحثية المطلوبة كالحاسبات والمختبرات والمواد
والعينات وقواعد البيانات والفنيين.
– عدم وجود حوافز حقيقية لألساتذة الكويتيين لالستمرار في البحث
بعد الحصول على درجة األستاذية.
ومن أخطر ما نشر في هذا المجال كذلك ،التحذير من بيع األبحاث
والدراسات ،وربما رسائل الماجستير والدكتوراه.
وجاء في الصحافة أن بعض الشركات الخاصة باتت تستهدف البريد
اإللكتروني الذي خصصته ألعضائها كل من الجامعة والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي ،وذلك للترويج لبيع األبحاث "وهناك من ُيقبل على
شراء هذه األبحاث أو المساعدة في إعدادها ،وهناك من ُيقبل على شراء
هذه األبحاث الجاهزة ،مما يساهم في صناعة أساتذة مزيفين" .وأشار
المراقبون إلى أنه في السنوات األخيرة انتشر نوع من "النشر العلمي"
وهو النشر اإللكتروني عبر تقنيات اإلنترنت ،والتي توفر المعلومات
في ما يسمى بـ"الدوريات اإللكترونية" والتي يوجد اليوم المئات منها
ً
مجانا أو ببعض الرسوم.

علي محمد البداح

وقد حذر أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم د .هاشم الرفاعي
"أن الجمعية حذرت من خطورة شراء األبحاث والنشر في مجاالت وهمية،
ومع األسف لم نجد أي تفاعل جدي لمحاربة هذه اآلفة الخطيرة".
(القبس.)2019 /1 /21 ،
تحدث للصحفية كذلك فــي  2019 /2 /4د حيدر بهبهاني مساعد
ً
نائب مدير الجامعة لألبحاث ،وقال إن الجامعة "لم تعتمد أوراقا علمية
مضروبة" .غير أن هذا التطمين يشبه ربما ما قاله جحا لنفسه عندما
سرق ٌّ
لص خزانته ،بأنها "مقفلة بإحكام" وبأن "المفتاح عندي" فال يخفى
أن "الشهادات المضروبة" موجودة في الكثير من الوزارات والمؤسسات
الكويتية والعربية ،وال يسهل محاصرتها بالسبل المترددة التي اتبعتها
الحكومة على امتداد السنين ،ومنذ أن ّ
عم الحديث عنها ،وقد تستمر بعد
أن تهدأ عاصفة المالحقة الحالية!
تحدث د .بهبهاني في المقابلة نفسها عن تمويل األبحاث من قبل
الجامعة ،وقــال إن األبحاث التي تحتاج تمويال يتجاوز العشرة آالف
ديـنــار يتم دعمها مــن قبل لجنة التمويل ،وبـ ّـيــن أن ميزانية األبحاث
"جرى تقليصها في السنوات األخيرة ،بسبب األوضاع المالية في البالد
وانخفاض أسعار النفط ،وكانت الميزانية في عام  2016 -2015ضعيفة
ً
جدا ،وال تناسب احتياجاتنا".
وقد سألته الصحيفة" :هل تسمحون لجهات من خارج الجامعة بتمويل
ً
األبحاث؟ فأجاب :ليس لدينا مانع في ذلك ،وهناك جهات حاليا تدعم
وتمول منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي".
(القبس .)2019 /2 /4
غير أن مــوضــوع ومـجــال التمويل واإلن ـفــاق على البحوث العلمية
أوسع بكثير ،وهو مهمل إلى أقصى حد في عموم البلدان العربية كما
هي الشكوى الدائمة .فلماذا ال تقوم عالقة مدروسة راسخة بين الحكومة
أو القطاع الـخــاص وبين الكليات العلمية مثال فــي مجال الــزراعــة أو
الكيماويات أو األدوية أو األصباغ أو اإللكترونيات؟ ولماذا ال تضع جامعة
الكويت أو غيرها لنفسها هدف االستقالل المادي عن الصرف الحكومي
عليها أو التقليل منه؟
ولماذا ال يتم التنسيق والتعاون مثال بين الحكومات والجامعات
والشركات والبنوك الخليجية أو غيرها لتحقيق أهداف استثمارية معينة
ً
أو إنتاج ما يمكن تسويقه عربيا وربما عالميا في المجال المدني أو
العسكري؟ ولماذا تنجح كبرى الجامعات اإلسرائيلية في مجال االختراع
واالكتشاف والتطوير ،وتتكدس المليارات في ميزانية بعض الجامعات
األهلية األميركية ،في حين ال نزال ،رغم كثرة أموالنا واتساع ثرائنا ،نفكر
بعقلية جامعات العالم الثالث والرابع؟!
إذا لم تكن "جامعة الكويت" و"المعهد التطبيقي" بارزتين في مجال
األبحاث والــدراســات واالبتكار ،فهل تؤديان الحد المعقول في مجال
المخرجات وسد احتياجات سوق العمل؟
ملف القبس قبل ثالثة أعوام والذي نشر على صفحتين في ،2016 /5 /1
بعناوين الفتة ،قال شيئا آخر!
 56ألفا تخرجوا خالل  5سنوت 4 ،آالف عاطل تخصصاتهم نظرية،
مصير الطلبة معلق بعد تخرجهم 23 ،ألف طالب جامعي منهم  125طبيب
أسنان فقط ،عميد الدراسات التجارية في الهيئة يقول التعليم في الكويت
ضعيف ،د .أسعد الزيد كما نقلت الصحيفة تصريحه قال "إن مستوى
وجودة مخرجات التعليم في الكويت غير مرضية ،ويرجع السبب إلى
أن المستوى التعليمي لدينا ضعيف" .من أبرز أسباب هذا الضعف كما
ذكرها ،عدم االهتمام بالطالب منذ الصغر ،و"تأسيسه منذ الصغر على
االعتماد الذاتي في عمل البحوث والدراسات وليس كما هو حاصل في
الوقت الراهن ،بعض الطلبة يعتمدون على األبحاث الجاهزة في مكتبة
الطالب" ،كما "أن الطلبة ال يتحملون مسؤولية مستواهم الضعيف وال
ً
يمكن تغيير ما تعلمه الطالب في  12عاما بعامين من خــال دراسته
الجامعية".
ومن عناوين الملف األخــرى عنوان يقول 9" :آالف وظيفة تحتاجها
ُ
الدولة وال مؤهلين للعمل"" ،شح التخصصات الطبية وتخمة هندسية".
معظم الجامعات العربية غارقة في مشاكل متشابهة ومنها غياب

الخطط التنموية ،وكـثــرة الـطــاب ،وتخلف المناهج ،واه ـتــراء البنية
التحتية من مبان وفصول ،وغموض مستقبل الطالب ،وغير ذلك كثير!
بالطبع إلى جانب ما ذكرنا من فقر في اإلنتاج المعرفي واألبحاث .نحن
نثبت أن جامعاتنا ودولنا الثرية ليست أحسن حاال ...في نهاية المطاف!
مدير إدارة التعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية بالقاهرة،
"علي محسن حميد" كتب قبل أعوام عن "البحث العلمي في الدول العربية"
وقال في ورقته" :برغم أن لدينا  300جامعة عربية عريقة وحديثة تضم
أكثر من عشرة ماليين طالب جامعي إال أن أيــا منها لم تحظ بشرف
االنتساب إلى قائمة الخمسمئة جامعة المرموقة واألفضل في العالم
طبقا لتقييم شغهاي لعام  ،2005ووضعها الراهن يجعل التعويل عليها
في إحداث تحويل نوعي في البيئة العالمية وتحقيق إنجاز علمي عربي
محدودا للغاية .ونتيجة لذلك فإن النظام التعليمي العربي من ألفه إلى
يائه عاجز عن الوفاء بمتطلبات التنمية القطرية وعن توفير فرص التكامل
االقتصادي العربي ووضع العرب على الخريطة العلمية العالمية .وهذا
هو أحد األسباب الرئيسة لضعف التجارة البينية العربية الذي سيظل
على هذه الحال طالما ظل التعليم والبحث العلمي متخلفين ومعهما
التنمية المرتبطة بها أشد االرتباط ،ولغياب العرب الطويل عن ساحة
المنافسة التجارية والصناعية والعلمية الدولية".
(شــؤون عربية -131-خريف  ،2007مقال "البحث العلمي في الدول
العربية ،ص)169
وإذا وض ـع ـنــا ال ـب ـح ــوث ف ــي م ـج ــال ال ـع ـل ــوم ال ـب ـح ـتــة والـتـطـبـيـقـيــة
ً
والتكنولوجيا جانبا ،فهل باحثو العالم العربي أحرار في اختيار مواضيع
وميادين بحثهم؟ أال تتدخل السلطات الجامعية أو السياسية أو الدينية
بالمنع في بعض المواضيع التي تعدها "حساسة" ،فتسد الطريق وتمنع
ً
المضي فيه؟ هل نحن أحرار حقا في أن نبحث كما نشاء داخل الجامعات
العربية ،في مجاالت السياسة وعلم االجتماع والفلسفة والدين وحتى
الجغرافيا والتاريخ؟
وضع عالم الكيمياء المصري-األميركي ،د .أحمد زويل ()2016 -1946
يــده على مشكلة أخــرى وهــي "االنهيار األخــاقــي" ،فقد ذكــرت صحيفة
"النهار" الكويتية في  2010 /2 /16أن د .زويــل شن هجوما عنيفا في
محاضرة له بدار األوبرا بالقاهرة على شتى جوانب التعليم في مصر،
ودعا فيها إلى "إطالق العنان للتفكير".
وانتقد حال اإلعالم المصري وتركيزه بنسبة  %99على السياسة ،وقال
إنه يالحظ ضعفا في القيم الدينية الحقيقية بجانب ضعف الثقافة واللغة
العربية ،وزيادة االتجاه لالتجار بالتعليم .ورغم مضي قرابة العقد على
تحذيرات د .زويل فإن انحدار القيم التربوية وبنى التعليم التحتية ال يزال
ً
مستمرا في مصر والعالم العربي ،وبخاصة إزاء ما نرى من الشهادات
المزيفة والبحوث المضروبة والجامعات المتمركزة في غرفة أو شقة
واحدة .ويحاول الكثير من الباحثين والمتخصصين الطموحين ،مثل د.
زويل نفسه ،الهجرة إلى الغرب وجامعاته ومراكز أبحاثه.
وفي مارس  2013أشار تقرير نشر في صحيفة "الحياة" إلى أن %34
من أطباء بريطانيا ينتمون إلــى جاليات عربية ،كما جــاء في حديث
ألمين الجامعة العربية خالل مؤتمر لدراسة األوضاع "بعد ثورات الربيع
العربي" .وأورد د" .نبيل العربي" نفسه أن  600عالم مصري "يعملون في
الغرب في تخصصات عالية ،مع وجود  854ألف اختصاصي مصري
مهاجر وقرابة أربعة ماليين من خيرة الكفاءات العلمية في الغرب" ،وأكد
وزير التربية المصري د .مصطفى مسعد "أن  %54من الطالب العرب الذين
يسافرون للدراسة في الخارج ال يرجعون إلى أوطانهم".
وذكــر مسؤول آخــر أن العلماء العرب في الـخــارج ينظرون بحسرة
وألم إلى العالم العربي "مقارنة بدول أخرى مثل الهند والصين وكوريا
ً
الجنوبية التي استطاعت االستفادة من أبنائها المهاجرين علما أن نسبة
المغتربين العرب أضعاف نسب المغتربين من هذه الدول".
(الحياة)2013 /3 /10 ،
ماذا عن "معهد الكويت لألبحاث العلمية" ،ومعاهد البحث العلمية
ً
األخــرى في العالم العربي؟ لماذا ال تكون هذه المعاهد مصدرا للدخل
والصعود العلمي؟

موسكو تايمز

يوري فريدمان وكاثي غيلسينان*

مواقف الرئيس األوكراني المنتخب زيلينسكي من روسيا

سياسة ترامب الفنزويلية :الخنق البطيء

سيتسلم فالديمير زيلينسكي مهامه
كرئيس أوكرانيا الجديد بعد نحو شهر
في حين ال تــزال أسئلة كثيرة عن مواقفه
السياسية الحقيقية من جارته روسيا من
دون جواب.
اتهم النقاد زيلينسكي ،وهــو أوكراني
ي ـت ـك ـلــم ال ــروسـ ـي ــة وي ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى ال ـخ ـب ــرة
ً
ً
السياسية ،بتبنيه موقفا أقــل تـشــددا من
االعتداء ات الروسية ،بما فيها ضم القرم
عام  2014ودعم موسكو االنفصاليين في
شرق أوكرانيا.
ُّ
كذلك اتهم هذا السياسي بقبوله التمويل
مـ ــن ال ـك ــرم ـل ـي ــن وبـ ـك ــون ــه الـ ـخـ ـي ــار األم ـث ــل
للرئيس الــروســي فالديمير بوتين ،الذي
خاض عالقة متعثرة مع الرئيس األوكراني
المنتهية واليته بيترو بوروشينكو.
تأملنا مقابالت زيلينسكي وتصريحاته
الـ ـع ــام ــة كـ ــي ن ـس ـت ـشــف مـ ــواقـ ــف ال ــرئ ـي ــس
األوكراني المقبل الفعلية من روسيا.
مواقف زيلينسكي من روسيا قبل بداية
السباق إلى الرئاسة:
 بـعـيــد ض ــم روس ـي ــا ال ـق ــرم ف ــي م ــارسُ ،2014يقال إن زيلينسكي لم يمانع القيام
بجولة في شبه جزيرة البحر األســود مع
فرقته الفكاهية ،إال أنه رفض قضاء عطلة
هناك "ما دام المسلحون منتشرين هناك".
ً
 في مــارس  ،2014قــال" :أرغــب حقا فيمخاطبة الرئيس بوتين .عزيزي فالديمير
فــاديـمـيــروفـيـتــش ،ال تسمح ب ـحــدوث أي
صراع عسكري ألن روسيا وأوكرانيا أمتان
تجمعهما عالقة أخوية ...إذا أردت ،أرجوك
ّ
ركبتي ،ولكن من فضلك ال ترغم
وأنا على
شعبنا على الركوع على ركبتيه".
 ف ـ ــي أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2014تـ ـسـ ـب ــب ه ــذاالسياسي بفتح تحقيق روسي بعدما ّ
قدم
ً
عروضا للجنود األوكرانيين على الجبهة
في شرق أوكرانيا وتبرع بمليون هريفنا
( 37200دوالر) لقضيتهم.
 أث ـن ــاء جــولـتــه عـلــى الـجـبـهــة ،اتهمتهوس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدالء
بـتـصــريـحــات م ـحـ ّـرضــة ،وذك ــر أن زم ــاء ه
الروس تعرضوا لغسل دماغ وشكر الجنود
األوكــرانـيـيــن "لدفاعهم عنا مــن كــل أنــواع
الحثالة".
وعود الحملة بشأن روسيا والسياسة
الخارجية:
ً
 وع ــد زيـلـيـنـسـكــي ب ــإع ــادة  24ب ـح ــاراً
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ت ـح ـت ـج ــزه ــم روسـ ـ ـي ـ ــا ب ـعــدمــا
اعتقلتهم في حادث بحري قرب القرم في
ّ
مطلع هذه السنة ،وأكد أن تحرير البحارة
ّ
سيشكل "مهمته األولى".
ّ
 صرح الرئيس المنتخب أن "المحادثاتبين أوكرانيا وروسيا ال مفر منها" ألن ثمة
ً
"حربا فعلية" بين البلدين .كذلك ذكر" :لن
نسمح بأي تسوية بشأن سيادة أوكرانيا
واس ـت ـقــال ـهــا .ال نـبـيــع شـعـبـنــا وال نبيع
أراضينا".

 أعلن دعمه للتوصل إلى مصادر بديلةالستيراد النفط من بلد غير روسيا بعدما
ً
فرضت موسكو حظرا على الصادرات إلى
أوكرانيا األسبوع الماضي.
 تـعـهــد زيـلـيـنـسـكــي ب ــإج ــراء اسـتـفـتــاءب ـش ــأن ان ـض ـم ــام أوك ــرانـ ـي ــا إلـ ــى االت ـح ــاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي.
مواقفه بشأن القرم والدونباس:
 أع ـلــن أن ــه يـخـطــط "ل ـح ــرب مـعـلــومــاتق ــوي ــة" بـغـيــة ال ـتــوصــل إل ــى وق ــف إلط ــاق
الـنــار فــي الــدون ـبــاس .تشمل هــذه الخطة
إطالق قنوات بث باللغة الروسية موالية
ألوكرانيا في تلك المنطقة وحول العالم.
 رفــض زيلينسكي منح وضــع خاصل ـل ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـن ـف ـص ـل ــة ف ـ ــي دون ـي ـت ـس ــك
ولوغانسك ،حيث ّأي ــدت األج ــزاء التابعة
لـكـيـيــف ب ـقــوة زيـلـيـنـسـكــي خ ــال الـجــولــة
الثانية يوم األحــد .ذكر أن "ال جــدوى" من
التفاوض مباشرة مع الثوار المدعومين
من موسكو ،وأيــد فكرة نشر قــوات حفظ
سالم تابعة لألمم المتحدة في المنطقة.
 ذكـ ـ ــر أن ع ـ ـ ــودة ال ـ ـقـ ــرم إلـ ـ ــى س ـي ـطــرةأوكــران ـيــا لــن ت ـكــون ممكنة إال مــع قـيــادة
جديدة في روسيا .أما "االستفتاء المزعوم،
ً
فال ُيعتبر عمال يتوافق مع إرادة أهل القرم
الحرة".
هل يملك زيلينسكي مصالح مالية في
روسيا؟
 ظ ـه ــرت ع ـلــى م ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي تــابــعلـمـجـمــوعــة قــرصـنــة أوك ــران ـي ــة قـبــل جــولــة
االنتخابات الثانية في مطلع هذا الشهر
اد ع ـ ــاء ات عــن أن حملة زيلينسكي تلقت
ال ـت ـمــويــل م ــن م ـســاعــد ال ـكــرم ـل ـيــن ال ـقــديــم
فــادي ـســاف س ــورك ــوف وال ـث ــري الــروســي
قسطنطين مــالــوفـيــف ،كــذلــك أش ــار جهاز
األم ــن األوك ــران ــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي إلــى
أنه يحقق في هذه المعلومات ضمن إطار
قضية جنائية.
 عـنــدمــا جــوبــه بــاتـهــامــات عــن أن ــه زارروس ـ ـيـ ــا فـ ــي م ـس ـت ـهــل ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي ش ــرق
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا فـ ــي شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل  ،2014أق ــر
زيلينسكي بأنه كــان يعمل على مشروع
فيلم روسي أنهاه في مطلع يونيو من تلك
ً
السنة .ومنذ ذلك الحين رفض مرارا السفر
إل ــى روس ـيــا لـلـمـشــاركــة فــي الـمـهــرجــانــات
وعروض فيلمه األولى.
 تـعــر ضــت شــر كــة زيلينسكي لإلنتاج"كـفــارتــال  "95لخسارة بنسبة  %30بعد
قطعها كل الــروابــط وتخليها عن السوق
الروسية المربحة عقب ضم القرم.
 أنـ ـك ــر ال ـم ــرش ــح ال ــرئ ــاس ــي آن ـ ـ ــذاك كــلالتقارير في يناير  2019عن أنه ما زال يملك
ثالث شركات إنتاج تلفزيوني وسينمائي
روسية ناشطة من خالل خطة في الخارج.
ّ
وأكد زيلينسكي أنه تخلى عن حصته في
إحدى هذه الشركات بعد أسبوع.

ُ
تــرســل روسـيــا طــائــرات عسكرية فــي المعركة من
أج ــل مستقبل ف ـنــزويــا ،وال ت ــزال الـصـيــن تـسـتــورد
النفط الفنزويلي كوسيلة لتسديد قروض بمليارات
ال ـ ـ ــدوالرات إل ــى ك ــاراك ــاس ،أم ــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
فتطبق من بين خطوات عدة الباب الثالث من قانون
الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبيين (ليبرتاد)
لعام .1996
ّ
يـشــكــل ال ـل ـجــوء إل ــى ه ــذا األداء ال ـغــامــض واح ــدة
من إشــارات كثيرة أرسلها المسؤولون األميركيون
ُ
ً
وت ـظ ـهــر أن ـهــم س ـي ـمــارســون ضـغـطــا أك ـبــر لــإطــاحــة
بــالـحــاكــم الـفـنــزويـلــي الـمـسـتـبــد ن ـي ـكــوالس م ــادورو
ً
بالتصدي أيضا للحكومتين االشتراكيتين في كوبا
ً
ونيكاراغوا أيضا.
ً
ويمثل هــذا أيـضــا إش ــارة واضـحــة إلــى أن ترامب
وم ـس ـت ـشــاريــه م ــا زال ـ ــوا ي ـحــومــون ح ــول ال ـخ ـيــارات
العسكرية بغية ردع رعاة مادورو األجانب واإلطاحة
ً
بـهــذا ا لـحــاكــم المستبد .إذا ،تلتزم اإلدارة بمقاربة
اتبعتها ضد خصوم من إيران إلى كوريا الشمالية:
الخنق االقتصادي التدريجي.
ّ
لكن السؤال الذي ينشأ :هل يشكل الخنق البطيء
ً
ً
حال فاعال في وجه المجموعة الكبيرة من الالعبين
ّ
الدوليين الذي قدموا الدعم لمادورو ،بمن فيهم القوى
األمـنـيــة الـكــوبـيــة الـتــي لطالما نشطت فــي فنزويال
وجنود روسيا وطائراتها الحربية.
تحركت إدارة تــرامــب بحماسة لتحاول اإلطاحة
ً
بمادورو ،باالعتراف أوال برئيس الجمعية الوطنية
خـ ــوان غ ــواي ــدو كــرئ ـيــس ش ــرع ــي ل ـف ـنــزويــا ،م ــن ثم
ً
بفرضها حصارا بحكم الواقع على نفط هذا البلد.
ول ـك ــن رغـ ــم إط ـ ــاق الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة الـمــدفـعـيــة
األثقل في ترسانتها الدبلوماسية ،ظل مادورو بعد
ً
أشـهــر راسـخــا فــي منصبه ،لــذلــك يلجأ المسؤولون
ّ
األميركيون اليوم إلى األسلحة الصغيرة ويوسعون
القتال.
بـتـصـنـيــف قـ ــادة ك ــوب ــا ،ون ـي ـك ــاراغ ــوا ،وف ـنــزويــا
بـ"أغبياء االشتراكية الثالث" ،و"ترويكا االستبداد"،
ً
ً
ّ
و"مثلث اإلرهاب المقيت" (ال يشكل هذا خطابا ناعما
ّ
بالتأكيد) ،أكد مستشار األمن القومي جون بولتون
في كلمة ألقاها يــوم األربـعــاء وتناول فيها سياسة
اإلدارة حيال أميركا الالتينية أن "الجدران بدأت تطبق
على مادورو ،وأن خلف كاسترو ميغيل دياز-كانيل
سيكون التالي ،وأن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا
سيلحق بهما".
كـشــف بــولـتــون فــي خـطــابــه عــن عـقــوبــات جــديــدة
ضد المصرف المركزي الفنزويلي ،مؤسسة مالية
في نيكاراغوا ،وابن رئيس نيكاراغوا ،لكن التدابير
األكثر أهمية ارتبطت بكوبا في عملية رفض شاملة
ً
تقريبا لجهود أوباما التي سعت إلى إنهاء سياسات
الـعــزلــة األمـيــركـيــة الـتــي طبقتها الــواليــات المتحدة
ضد هذه الجزيرة طوال عقود بغية اإلطاحة بنظام
ً
كــاس ـتــرو .ف ــرض بــولـتــون سـقـفــا عـلــى الـمـبــالــغ التي
يستطيع المواطنون األميركيون إرسالها إلى كوبا
(أل ــف دوالر للشخص كــل رب ــع س ـنــة) .كــذلــك حــد من
سفر َمــن ال عائالت لهم في كوبا إلــى هــذه الجزيرة،
ً
ً
مسددا على األرجح ضربة قوية إلى قطاع السفر برا
ً
وبحرا الذي ازدهر خالل عهد أوباما ،ووعد بولتون
ً
أيضا بعملية حظر على النفط المدعوم الذي تشحنه
فنزويال إلى كوبا.
بدأ ترامب عكس انفتاح سلفه على كوبا في عام

ً
 ،2017عـلـمــا أن بــومـبـيــو وص ــف ي ــوم األرب ـع ــاء تلك
ّ
تحسن العالقات بـ"عالمة ســوداء على
المرحلة من
سجل دفاع هذه األمة العظيمة عن حقوق اإلنسان".
ولكن منذ ذلك الحين ،زاد تركيز إدارة ترامب على
ً
الـضـغــط عـلــى كــوبــا الـتــي تمثل مـصــدر دعــم حيويا
ّ
لـمــادورو .كذلك أكــد بولتون أن العقوبات األميركية
ً
ّ
يجب أن تشكل إن ــذارا لموسكو ،بعدما أقــرت إدارة
تــرامــب أن دعــم روسـيــا لحكومة م ــادورو يمنح هذا
القائد الفنزويلي "ورق ــة راب ـحــة" .وتعتقد الــواليــات
الـمـتـحــدة أن الـتــدخــات االقـتـصــاديــة ،مـثــل تضييق
القيود على كوبا ،قد يعاقب المستشمرين الدوليين
أو يردعهم.
أخبرتنا كــارا بــومـبــاش ،الـتــي تـشــارك فــي رئاسة
ق ـســم ض ــواب ــط ال ـت ـصــديــر وال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة
ف ــي شــركــة ال ـم ـحــامــاة غــريـنـبـيــرغ ت ــروري ــغ" :يتضح
ً
تــاريـخـيــا أن بــرامــج الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة تحقق
فاعلية أكـبــر عندما تـكــون مـتـعــددة األطـ ــراف .لذلك،
فــي الـحـصــار ال ـكــوبــي ،اض ـطــرت ال ــوالي ــات المتحدة
إلى بذل مجهود مضاعف ألنها كانت الوحيدة التي
تطبق هذا الحصار" .ولكن بتثبيطها االستثمار في
كوبا من خالل قانون "ليبرتاد" ،تفرض هذه اإلدارة
بفاعلية ،وفــق بومباش ،على دول أخــرى االنضمام
إلــى حملة الضغط االقتصادي التي تقودها ،سواء
أرادت ذلك أم ال.
ك ــذل ــك ذكـ ــر م ـس ــؤول ب ـ ــارز ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية في مقابلة أخيرة معه" :صحيح أننا كنا
ً
ً
نملك تأثيرا قويا إلى حد ما نتيجة العقويات القائمة،
إال أن جعبتنا لم تفرغ بعد" ،ويقر هذا المسؤول أن
تأثيرات العقوبات القائمة ،بما فيها حصار النفط،
تحتاج إلى بعض الوقت لتتجلى بوضوح ،مع أننا
ً
شهدنا تراجعا في صــادرات النفط الفنزويلية ،لكن
اإلدارة تبقى متفائلة حيال فرص غوايدو ،أما بالنسبة
إلــى الضغط االقـتـصــادي" ،فما زال بــاإلمـكــان اتخاذ
خطوات إضافية في هذا المجال" ،وفق المسؤول.
ً
مـنــذ تــولـيــه مـنـصـبــه ،ت ـحــدث ت ــرام ــب أح ـيــانــا عن
ً
تنظيم عمل عسكري ردا على االنهيار االقتصادي
مع
والسياسي
الداخلي في فنزويال في عهد مادوروً .
ً
أن ترامب أكثر ميال إلى المغامرات العسكرية مقارنة
بأوباما ،إال أنــه ال يرغب مثله في الغرق في حروب
خارجية .صحيح أن مسؤولي اإلدارة ال يكفون عن
تـكــرار الـعـبــارة المستهلكة "كــل الـخـيــارات مطروحة
ً
ً
على الـطــاولــة" ،إال أنهم شــددوا م ــرارا أيـضــا على أن
الـمـقــاربــة الـتــي يتبعونها دبـلــومــاسـيــة بطبيعتها،
أهداف العقوبات األميركية ال حدود لها،
وال شك أن ً ُ
وخصوصا إذا أضيفت َّدول مثل كوبا ونيكاراغوا إلى
المعادلة ،ولكن لم يتبق لإلدارة جبهات دبلوماسية
كثيرة لتستكشفها.
في وجه خطاب واشنطن المحتدم ،يبدو أن روسيا
ً
تعتبر أن الواليات المتحدة تراوغ ،تماما كما فعلت
ً
خــال تدخلها العسكري الــذي حقق أخـيــرا النجاح
في دعم الرئيس السوري بشار األسد ،وطالبت إدارة
أوب ــام ــا بتنحي األسـ ــد ،مــع أن ـهــا أص ــرت فــي الــوقــت
عينه على أن الحل الوحيد للحرب األهلية السورية
سياسي.
كـمــا أخ ـبــر م ـســؤول أمـيــركــي صحيفة "نـيــويــورك
ً
ً
تايمز" آن ــذاك ،برهن بوتين أن ثمة حــا عسريا ،إال
أنه "لم يكن حلنا".
*«ذي أتالنتيك»

ً
ً ً
وحساسا
رقيقا
المرحوم عبدالله الشرهان كان إنسانا
ً
يحترم نفسه ،ويحترم كل الناس ،وقد بادله الناس حبا بحب،
واحترموه لذاته وإلخالصه ولدوره في أعماله النبيلة.
رحل في األمس إنسان محترم ،إنسان مكافح مبادر مجتهد
وكريم األخالق ،عبدالله عبدالمحسن الشرهان ،رجل صنع مجده
و شــق طريقه وأدار حياته بنفسه ،شغل مناصب رسمية كان
آخرها وزيرا في حكومة الكويت ،ولم يجلس في بيته يأكل من
معاش تقاعد الوزراء ويرتاح ،إنما اختار الطريق األصعبّ ،
وأسس
العديد من األعمال كلها تصب في تعليم وتدريب األجيال القادمة.
وفتح الباب لعائلته لتعلم اإلدارة والمساهمة في نشر العلم،
فكان مشروع مركز تقويم وتعليم الطفل المتخصص في مساعدة
األطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم ،ثم مشروعه الكبير
ً
كلية الكويت األسترالية التي أصبحت معلما من معالم التعليم
والتدريب التطبيقي والجامعي ،باإلضافة إلى عدد من المبادرات
الخاصة.
كان يقول إن التعليم السليم هو أساس تقدم الشعوب ،وكان
ً
حــريـصــا عـلــى عملية الـتـطــويــر لـكــل الـمــؤسـســات ال ـتــي أنـشــأهــا
وأداره ــا ،ولعل نظرة لما كانت عليه الكلية األسترالية ومركز
ٌ
تقويم الطفل وما وصال إليه دليل على حب أبي صقر واهتمامه
بالتعليم وخدمة وطنه.
ً
ً
ً
المرحوم بإذن الله عبدالله الشرهان كان إنسانا رقيقا وحساسا
ً
يحترم نفسه ،ويحترم كل الناس ،وقد بادله الناس حبا بحب،
واحترموه لذاته وإلخالصه ولدوره في أعماله النبيلة.
ً
ً
ً
لقد فقدت فيه أخا عزيزا ونموذجا لإلنسان كما يجب أن يكون
اإلنسان ،فألف رحمة لروحه الطاهرة.

ديفيد كينير*

ستيفن نوالزيري*

تحويل النفايات إلى نقود
عندما كنت طفال ،نشأت في الغوس (نيجيريا) في أواخر
ٌ
التسعينيات ،أتــذكــر النساء الــائــي كــن يتجولن فــي المدينة
وهن يهتفن بلغة اليوروبا" :بائع الزجاجات وصل! نقم بشراء
صنادل مطاطية وأوان ــي (ألمنيوم) مثقوبة" .تحتفظ بعض
العائالت بنفاياتها ،حيث تقوم بمنحها لهؤالء النساء مقابل
المال.
هناك عــدد أقــل بكثير من هــؤالء الباعة المتجولين اليوم،
ربما ألن شركات المعالجة لم تعد تعيد تدوير الزجاجات التي
تجمعها النساء ،ولكن إذا تم تنسيق وتمويل الجهد المبذول
مــن أجــل بيع النفايات فــي الغــوس بشكل صحيح ،فسيكون
لذلك تأثير كبير على مشكلة القمامة في المدينة ،وقد تصبح
الغوس نموذجا للعديد من المدن األخــرى ،وليس في العالم
النامي فقط.
في الغوس ،هناك حاجة التخاذ إجراءات حاسمة ،إذ يبلغ
عدد سكان المدينة نحو  22مليون نسمة ،وكما أوضح البنك
الــدولــي ،فهي تعاني مشكلة التلوث المتزايد ،وفــي المناطق
ً
األكثر فقرا ،يخرج السكان الذين ال يستطيعون دفع تكاليف
جمع النفايات في منتصف الليل إللقاء القمامة في الشوارع
ُ
أو في الماء ،ونتيجة لذلك ،تمأل األحياء الفقيرة في المدينة
بالورق والنفايات المنزلية والبالستيك.
من خالل االستعانة بمصادر خارجية لمعظم عمليات جمع
النفايات الحالية وإدارتها لنحو  375شركة خاصة ،ساعدت
هيئة إدارة النفايات في الغوس ،وهي فرع من حكومة والية
الغوس ،في تخفيض حجم النفايات بشكل كبير ،ولكن هناك
الكثير يمكن الـقـيــام بــه ويـجــب الـقـيــام بــه .إذا لــم يتم تحفيز
الناس ماديا وتقليص الكمية التي تصل إلى مرمى النفايات،
فستستمر مشكلة التلوث فــي التفاقم .هـنــاك ثــاثــة خـيــارات
واعدة:
أوال ،يـجــب عـلــى حـكــومــة الغ ــوس تـبـنــي بــرنــامــج الـتـبــادل
ُ
األخضر مثل ذلك الذي اعتمد في مدينة كوريتيبا في البرازيل،
حيث يأخذ السكان نفاياتهم إلى المراكز المحلية المحددة
مقابل تذاكر الحافلة أو الطعام ،ويستخدم العديد من العمال
في الغوس حافالت الركاب الحكومية بدال من السيارات ألنهم
ال يستطيعون تحمل تكلفة الوقود ،فإذا حصل الناس األكثر
ً
فقرا على وجه الخصوص على تذاكر الحافلة مقابل التخلص
من نفاياتهم ،فستكون الحياة أسهل للجميع ،وستنخفض
النفايات فــي ال ـشــوارع ،وستصبح الـطــرق أقــل ازدحــامــا ،ولن
يحتاج الـنــاس إلــى انـتـظــار شــاحـنــات القمامة للتخلص من
ن ـفــايــات ـهــم .م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،م ــن ال ـمــرجــح أن ت ـق ــوم األس ــر
بالتخلص من النفايات إذا منحت المدينة تذاكر طعام أو فواكه
ألولئك الذين قاموا بــإعــادة تدوير كمية معينة من المعادن
أو البالستيك النظيف أو نفايات الزيوت ،على سبيل المثال.
ً
ثانيا ،يمكن أن تقلص الغــوس من نفاياتها البالستيكية
إذا عملت عــن كـثــب مــع شــركــات إع ــادة الـتــدويــر وغـيــرهــا من
الشركات المصنعة ،وقــد يشمل ذلــك شراكات بين القطاعين
العام والخاص التي تتطلب من كل شركة تشغيل مركز إلعادة
التدوير ،حيث يمكن للمستهلكين أخــذ المواد البالستيكية
المستخدمة ،وسيتم تحفيز المواطنين إلعادة تدوير نفاياتهم
البالستيكية في المراكز التي تحمل أسماء تجارية مشهورة،
السـيـمــا إذا كــانــت هـنــاك مـكــافــآت فــي الـمـقــابــل .ال يــوجــد لــدى
ً
شركات إعادة تدوير الزجاجات حاليا برامج إلعادة التدوير
مقابل المكافآت في مجتمع ماكوكو في الغوس ،حيث نشأتُ.
إن تقديم هذا النوع من البرامج من شأنه أن يساعد بالتأكيد
في تخفيض كمية النفايات البالستيكية التي يتم إنشاؤها
أو التخلص منها.
ً
وأخ ـيــرا ،ستشجع الحمالت لــزيــادة التوعية البيئية على
إدارة أفضل للنفايات ،ومن خالل إظهار مدى وعي المواطنين
العاديين بمشاكل النفايات والبيئة في الحياة اليومية ،يمكن
لهذه الجهود أن تلهم اآلخرين اتخاذ خطوات مماثلة .ومن
خــال المشروع الحالي الــذي أعمل عليه في بيريا (كنتاكي)
تحت اســم "غــريــن" ،وهــي مـبــادرة طالبية غير ربحية ،أوضـ ُـح
كيفية نشر الوعي البيئي ،إذ يحكي فيلمنا " "The Carlbergsعن
عائلة محلية تقوم بتنظيم حفالت موسيقية كبيرة في المنزل
بطريقة مستدامة ،باستخدام األواني الفضية وألواح السيراميك
ً
بــدال من األطباق وأدوات المائدة التي يمكن التخلص منها،
وذلك عن طريق إعادة التدوير .ألهم الفيلم مجموعات أخرى
وشركات صغيرة في المجتمع ،مثل شركة "Berea Coffee and
 ،"Teaلتكون أكثر استدامة ،كما ستعمل النماذج اإلبداعية على
المستوى المحلي بشكل جيد في كل مكان تقريبا.
يشمل ذل ــك مــديـنــة الغ ــوس ،حـيــث تــؤثــر مشكلة النفايات
بشكل خاص على الفقراء ،ولعالج هذا المشكل ينبغي خلق
الـحــوافــز المناسبة ،كما فعل بائعو الــزجــاجــات المتجولون
في مدينتي منذ عقدين من الــزمــان .ستشجع االستفادة من
النفايات المجتمعات الفقيرة على المشاركة ،ويمكن أن تساعد
حمالت التوعية في توضيح مدى سهولة الحفاظ على البيئة،
ً
وستكون النتيجة مدينة أنظف وأكثر مالءمة للعيش ومثال
َيحتذي به اآلخرون.
* مؤسس مشروع " ،"Greenieومساعد برامج في مركز
.Berea College Forestry Outreach
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.170

5.733

4.894

2.538 2.936 3.286

تقرير اقتصادي

ثان من أزمة «المباركية»
طرح سوق «الزل» و«الصرافين»ً ...فصل ٍ
• المرافق التراثية جزء من ثقافة وسياحة أي دولة بعيدا عن العائد المالي الضئيل
• هيئة الشراكة كررت في الطرح الثاني عيوب ومشكالت «األول»

الطرح الثاني لمزايدة سوق
الزل وساحة الصرافين
في "المباركية" يكشف
أن الوعود الحكومية
لتالفي األزمات ال قيمة
حقيقية لها ،فإذا كانت
األزمة حدثت بعد الطرح
األول ولم تتمكن الحكومة
من التدخل والمعالجة
فإن الطرح الثاني بنفس
الشروط والضوابط يشير
بصورة واضحة إلى أن تلك
الوعود لم تكن حقيقية وال
تستهدف أي حل للمشكلة.

لم يمض وقت طويل على انتهاء أزمة
محالت سوق المباركية التراثي مع الدولة
بشأن زي ــادة المستثمر الجديد للسوق
أس ـعــار اإلي ـج ــارات بنسب هــائـلــة ،حتى
ً
قدمت الجهة المعنية بالسوق مشروعا
ً
جديدا يتضمن نفس بذور األزمة السابقة،
رغ ــم الـتـصــريـحــات الـحـكــومـيــة السابقة
بالبحث عن حلول للمستأجرين الذين
أصدرت محكمة التمييز الشهر الماضي
ً
ً
حكما نهائيا بأحقية الشركة المستثمرة
في إبــرام عقود جديدة معهم وفق القيم
اإليجارية السوقية وسالمة إجراءاتها.
هذا األسبوع طرحت هيئة مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
بالتعاون مع وزارة المالية ،مزايدة عامة
إلدارة س ــوق "الـ ــزل" وســاحــة الصرافين
والـســاحــة الجنوبية فــي المباركية مدة
 10سنوات بإجمالي مساحات  10.5آالف
مـتــر مــربــع دون أن تـتــافــى الـمـشـكــات
التي حدثت بين المستأجرين والشركة
المستثمرة في مشروع المباركية األول،
ً
والـتــي مــن المتوقع تكرارها مـجــددا مع
مستأجري الـمــواقــع ال ـمــراد طرحها في

المزايدة والشركة الجديدة ،وأولها بالطبع
رفع قيم اإليجارات على المحالت مدعومة
بتجربة سابقة مؤيدة بحكم التمييز.

يـحـفــظ خـصــوصـيــة ال ـس ــوق والـمــديـنــة،
ويقدم الهوية على الربح ،دون أن تكون
هناك أزمة ،إال في الكويت التي يتسبب
سوء التنفيذ بها في حدوث مشكالت ما
ً
كان من المفترض أن تحدث أصال.

بالطبع ،فــي الحديث عــن أزمــة سوق
الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وحـ ـت ــى ال ـث ــان ـي ــة
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ،مـ ــا هـ ــو أبـ ـع ــد مـ ــن ال ـح ـكــم
القضائي إلى جوانب تجارية وسياحية
واقـتـصــاديــة ،أولـهــا أن تــراثـيــة األس ــواق
والمرافق جزء من هوية أي دولة ليس في
جانبها الثقافي فقط بل السياحي كذلك،
وم ــن ثــم ف ــإن الـجــانــب الــربـحــي الضئيل
ال يمكن أن يـعــوض الـخـســائــر الناتجة
عــن ضـيــاع الـهــويــة الثقافية لمرفق ما،
ً
وخصوصا إذا علمنا أن العائد المالي
لـلــدولــة عــن م ــزاي ــدة م ـحــات المباركية
ً
سابقا لم يتجاوز  3.7ماليين دينار فقط،
وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالحفاظ على
ً
قيمة السوق التراثية ،فضال عن أن جميع
دول الخليج ومعظم دول العالم لديها من
األسواق التراثية القديمة التي تدار بشكل

استمرار «الباطن»

هوية ال ربح

أم ــا ثــانــي ال ـمــاح ـظــات فيتعلق بــأن
ط ــرح ال ـمــزاي ــدة ال ـجــديــدة ل ـســوق "ال ــزل"
وساحة الصرافين والساحة الجنوبية
لم يتعامل مع أكثر التحديات الخاصة
بتضخم أسعار اإليجارات ،وهو "التأجير
بــال ـبــاطــن" ،أي ال ـع ـقــود اإلي ـج ــاري ــة غير
المباشرة بين المالك أو مطور المشروع
مــع الـمـشـغــل الـفـعـلــي ،األم ــر ال ــذي يرفع
قيم اإليـجــارات دون مبرر ،مما ينعكس
مـبــاشــرة عـلــى األس ـع ــار ،وم ــن ثــم يلحق
ال ـض ــرر بــالـمـسـتـهـلـكـيــن ،كـمــا أن ــه يضر
ً
الدولة كمحصل لقيمة متدنية جــدا من
اإليجار يمكن أن ترفعها بشكل معقول
ً
لو كان تعاملها المالي فعال مع المشغل
النهائي والحقيقي ،وبناء عليه فإن رفع

حقيقية ،وال تستهدف أي حل للمشكلة،
ً
فضال عن أن هذه المشكلة تفتح المجال
لـلـتـســاؤل ع ــن م ــدى سـلـبـيــة ال ــدول ــة في
التعاطي مع أي أزمة يمكن أن تنشأ بعد
خصخصة خــدمــات وشــركــات حكومية
أك ـبــر ذات عــاقــة م ـبــاشــرة بالمجتمع،
ً
وخصوصا أن معظم األفكار والنقاشات
حـ ــول الـخـصـخـصــة مــرت ـب ـطــة بـمـســائــل
الملكية وقيمتها وآثارها المالية.

اإليـ ـج ــارات م ــن المستثمر عـلــى مؤجر
الـبــاطــن سيلحقه بـكــل تــأكـيــد رف ــع على
ً
المشغل الحقيقي ،وهو أمر يكشف إهماال
ً
الفتا للجهة الحكومية المناط بها إدارة
المرفق في معالجة أحد أهم االختالالت
ً
داخل السوق ،فضال عن أن الدولة ذاتها
ال تــزال مهملة لمواجهة اآلثــار السلبية
التي تفرزها عقود الباطن على العديد من
مفاهيم وقيم العدالة ومكافحة االحتكار
ف ــي الـ ـس ــوق ،وال س ـي ـمــا ع ـلــى ال ـمــرافــق
المملوكة لها.

مفارقات غير منطقية

وعود وسلبية

في اقتصاد الكويت مفارقات كثيرة،
بعضها غريب وغير منطقي ،كأن تتولى
هيئة الشراكة مسألة تطوير سوق تراثي
يبيع "ال ـح ـلــوى والـ ــزل وم ــا شابههما"،
يـفـتــرض أال ي ـكــون الــربــح ال ـمــالــي -على
ً
ً
ضــآل ـتــه  -ه ــدف ــا أس ــاس ـي ــا ل ــه ،ف ــي وقــت
ً
يرسي جهاز المناقصات المركزي سنويا
مشاريع ال تقل قيمتها عــن  4مليارات
دينار بعضها مهيئة لتأسيس شركات
عامة كمشروع مطار الكويت الدولي دون
أن يشملها أي نظام شراكة.

رغــم أن ســوق المباركية ككل يعتبر
ً
ص ـغ ـيــرا بـحـجــم االق ـت ـص ــاد ف ــإن الـطــرح
الثاني للمزايدة فيه يكشف أن الوعود
الحكومية لتالفي األزمات ال قيمة حقيقية
لها ،فإذا كانت األزمة حدثت بعد الطرح
األول للمزايدة ولم تتمكن الحكومة من
الـتــدخــل والمعالجة فــإن الـطــرح الثاني
بنفس ش ــروط وضــوابــط "األول" يشير
بصورة واضحة إلى أن الوعود لم تكن

«المركزي» :مسح شامل للقروض االستهالكية واإلسكانية

تمديد تصفية «المقاصة العقارية»
●

منذ بداية العام حتى آخر مارس الماضي
●

محمد اإلتربي

طلب بنك الكويت المركزي من كل البنوك وشركات
التمويل واالستثمار تفاصيل وبيانات القروض
الممنوحة للعمالء وذلك منذ بداية العام حتى نهاية
الربع األول من العام الحالي.
وج ــاء طلب البنك الـمــركــزي لتلك البيانات بعد
التعديالت التي تمت على قواعد وأسس منح القروض
االستهالكية والشخصية ،التي تمت في  11نوفمبر
ً
 2018وتم البدء في سريان تطبيقها فعليا في 14

الشهر ذاته ،وبموجبها تم رفع القروض االستهالكية
والمقسطة مجتمعية إلى نحو  95ألف دينار.
وفي التفاصيل ،أبلغ البنك المركزي للبنوك
وشركات التمويل واالستثمار انه باإلشارة الى
تعليماته الصادرة في  11نوفمبر  2018بشأن
قواعد وأسس منح القروض الشخصية لألغراض
االستهالكية وإصدار البطاقات االئتمانية "يرجى
موافاتنا ببايانات القروض الممنوحة للعمالء
بموجب التعليمات ا لـمـشــار إليها كما فــي 31
ً
م ــارس  2019تفصيليا  ،على أن يتم تسليمها

للبنك المركزي بحد أقصى يوم  1مايو".
وأوض ـح ــت م ـصــادر مصرفية ومــالـيــة أن البنك
ال ـمــركــزي يـعـمــل عـلــى مــراجـعــة تـفــاصـيــل ال ـقــروض
والتسهيالت التي تمت وفــق التعليمات الجديدة
ب ـه ــدف ق ـي ــاس م ــدى الـ ـت ــزام ك ــل ال ـج ـهــات الـمــانـحــة
ً
بالتعليمات ال ـجــديــدة ،أي ـضــا الـتـعــرف على فائدة
وفاعلية التعليمات التي تم تطبيقها قبل أربعة أشهر
ً
ونصف الشهر تقريبا وهــي فترة مناسبة لقياس
ً
ومــراجـعــة األداء ،أيـضــا قياس مــدى الـتــزام العمالء
ً
بالسداد خصوصا أن هناك مطالبات مستمرة بشطب

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الديون وشرائها من جانب الدولة وبالتالي يعمل
البنك المركزي على تحديث قاعدة البيانات الخاص
بالتسهيالت باستمرار للتعامل مع أي فقاعة أو أزمة
بشكل مبكر.
ً
وزادت المصادر أن "المركزي" يهدف أيضا إلى
قـيــاس مـسـتــويــات الـنـمــو ،الـتــي ش ــدد عليها خــال
طرح التعليمات الجديدة بأنه يتطلع إلى نمو متزن
ومنطقي ومحكوم ،كما ستكون هناك متابعة آلليات
متابعة البنوك لصرف العمالء وتوجيه القروض إلى
األغراض التي تم الحصول على المنح من أجلها.

سند الشمري

وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية
على تمديد أجــل تصفية الشركة لفترة أخ ــرى ،وذلــك إلنـهــاء بعض
المطالبات العمالية.
وأوضحت الشركة انه تم االنتهاء من كل إجراءات التصفية ،إضافة
الى انه تمت تسوية المطالبات كافة ،إال أن وجود قضية في المحاكم
يستدعي إغالقها قبل تصفية الشركة ،وهذه مجرد إجراءات قانونية
وروتينية .وكانت الشركة قد شهدت في جمعياتها العمومية السابقة،
ّ
تحفظ العديد من المساهمين على تمديد أجل التصفية ،وذلك تخوفا
من تآكل رأسمال الشركة واستنزاف المزيد من األموال.
يــذكــر أن "المقاصة الـعـقــاريــة" تــم إنـشــاؤهــا فــي عــام  ،2004لكنها
واجهت العديد من المشاكل والمعوقات ،مما تسبب في توقفها عن
العمل ،وتآكل جزء كبير من رأس المال ،وكان من أبرز تلك المعوقات
عدم إلزامية التعامل معها.

تراجع سيولة البورصة إلى  18.4مليون دينار ...ومكاسب محدودة
ارتداد معظم األسهم القيادية بنسب محدودة ...ونشاط ألسهم صغيرة في «الرئيسي»
●

علي العنزي

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى م ـكــاســب
محدودة وتباين في تعامالت جلسة،
أمــس ،إذ ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  0.2فــي المئة تـعــادل 11.64
نقطة ليقفل على مستوى 5733.94
نقطة وسط سيولة بلغت  18.4مليون
ديـنــار ،بكمية أسهم متداولة بلغت
 129.3مليون سهم ،نفذت من خالل
 5614صفقة.
كــذلــك رب ــح مــؤشــر ال ـس ــوق األول
ب ـن ـس ـبــة  0.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ــي 24.37
ً
نقطة مقفال على مستوى 6170.27
نـقـطــة بـسـيــولــة بـلـغــت  13.9مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وب ـك ـم ـي ــة أس ـ ـهـ ــم مـ ـت ــداول ــة
بلغت  26.5مليون سهم نفذت عبر
 2637صفقة ،بينما انخفض مؤشر
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي بـنـسـبــة  0.3فــي
الـمـئــة ت ـس ــاوي  14.86نـقـطــة ليقفل
على مستوى  4894.32نقطة بسيولة
بـلـغــت  4.5مــاي ـيــن دي ـن ــار وبـكـمـيــة

األسبوع الماضي التي تجاوزت 40
مليون دينار.
ً
خليجيا ،سجلت مؤشرات أسواق
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ارتفاعات ما عــدا مؤشري اإلمــارات
اللذين انخفضا بنسب أقل من نصف
نقطة مئوية ،بينما كانت ارتفاعات
بـقـيــة ال ـم ــؤش ــرات ل ــم تـتـعــد الـنـقـطــة
المئوية الواحدة ،وكان مؤشر سوق
قطر أكبر الرابحين بنسبة  0.73في
المئة ،وذلك بسبب ارتفاع مؤشرات
أس ـع ــار ال ـن ـفــط إذ اق ـت ــرب بــرنــت من
ً
مـ ـسـ ـت ــوى  74.3دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل،
ً
وسجل نايمكس مستوى  65.9دوالرا
للبرميل.

أسهم متداولة بلغت  102.7مليون
سهم نفذت من خالل  2977صفقة.

السيولة تتراجع بشدة
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وك ــان ــت
أول ـ ــى ج ـل ـســات ـهــا ب ـع ـن ــوان "ت ـهــدئــة"
ع ـل ــى ص ـ ــدر ت ـق ــري ــرن ــا الـ ـي ــوم ــي فــي
جــريــدة "الـجــريــدة" ،استمر التدهور
ف ــي س ـيــولــة ال ـس ــوق إذ بـلـغــت أمــس
اأنـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات لـ ـه ــا خ ـ ـ ــال ه ــذا
ً
الـعــام تقريبا وهــي دون  20مليون
دي ـنــار ،وس ــارت الجلسة بـحــالــة من
الـتــذبــذب وال ـحــذر الـشــديــد ،إذ بــدأت
على تــراجـعــات وبسيولة متراجعة
ً
ج ـ ــدا ،ث ــم م ــا ل ـبــث أن تـحـســن األداء
ً
لكنه لم يبلغ أيــا من مستويات هذا
العام واستمر الضعف في عمليات
الشراء على الرغم من ارتداد األسهم
القيادية التي خسرت خالل الجلسات
ً
ً
ال ـمــاض ـيــة ،لـتـسـجــل ن ـم ــوا مـلـحــوظــا
صبغت بــه م ــؤشــرات ال ـســوق ســواء
في السوق األول أو السوق الرئيسي

أخبار الشركات
مجلس إدارة «التعمير» يوصي
باالنسحاب من البورصة
أوص ــى مجلس إدارة شــركــة التعمير لالستثمار الـعـقــاري في
اجتماعه ،أمس األول ،باالنسحاب االختياري للشركة من بورصة
الكويت .وقالت "التعمير" ،إن المجلس أرجع التوصية إلى ضعف
التداول على أسهم الشركة وتدني قيمة السهم بما ال ُيحقق مصلحة
ا لـشــر كــة والمساهمين ،بما أن القيمة السوقية ال تعكس القيمة
ً
الدفترية للسهم .ولفتت إلى أن القرار ال تأثير له حاليا على المركز
ً
المالي للشركة ،على أن يتم تحديده الحقا.

«إنجازات» تربح  1.23مليون دينار
بلغت أربــاح شركة إنـجــازات للتنمية العقارية  1.23مليون
دي ـن ــار ب ــواق ــع  3.66ف ـل ــوس لـلـسـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة في
ً
 2019/3/31مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  1.09مليون دينار
بما يعادل  3.24فلوس للسهم في الفترة نفسها من عام .2018

أداء القطاعات
ال ــذي سجلت بــه األس ـهــم الصغيرة
ً
نشاطا أكبر لتقفز بتداوالت سوقها
إلى أكثر من  100مليون سهم وعلى

حساب تداوالت االسهم القيادية التي
تراجع نشاطها بحدة ،لكن عوضته
باأللوان الخضراء لتنتهي الجلسة

على ارتفاع لكن بسلبية كبيرة فيما
يخص مستوى السيولة المنخفض
بأكثر من النصف مقارنة مع نهاية

ت ـبــايــن أداء ال ـق ـطــاعــات أمـ ــس ،إذ
ارت ـف ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات س ـت ــة ق ـطــاعــات
ه ـ ــي رع ـ ــاي ـ ــة صـ ـحـ ـي ــة ب ـ ـ ـ  10ن ـق ــاط
وخ ــدم ــات اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  6.9نـقــاط
وخــدمــات مالية بـ  6.1نقاط وبنوك

«أركان» :اتفاق لشراء عقار بـ  1.5مليون دينار ...ورفض دعوى « :»gfhترخيص
توصلت شركة أركان العقارية التفاق مبدئي لشراء عقار صناعي (حق انتفاع) مدر للدخل في منطقة
المئة ،لممارسة نشاطين
الشويخ الصناعية بمساحة ألف متر مربع ،وبقيمة  1.5مليون دينار فقط الغير بعائد متوقع  10.14في
وسينعكس األثر المالي للصفقة في البيانات المالية السنوية للشركة في حال إتمام توقيع العقد
النهائي .في السعودية
وأفادت الشركة بأن محكمة االستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الخاصة بمطالبة
بقيمة العربون ومثله والمرفوعة من الشركة ضد عبدالله بودي.

«المال» :تأجيل دعوى «األهلي المتحد» :تعيين «البحرينية الكويتية»
عضو بمجلس اإلدارة
تحقق  640.2ألف دينار
إلى  25يونيو
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ل ــاس ـت ـث ـم ــار أنـ ـ ــه تـ ــم تــأج ـيــل
ق ـض ـي ــة مـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـت ـعــويــض
ضد هيئة المدن االقتصادية
 المملكة العربية السعوديةإلى  25يونيو .2019

قــال البنك األهلي المتحد ،إن
مصرف البحرين المركزي وافق
ً
عـلــى تعيين خــا لــد نجيبي بــدال
من إسماعيل المير كممثل للهيئة
الـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجتماعية
«الـبـحــريـنـيــة» ف ــي مـجـلــس إدارة
البنك.

حـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة
ً
الـكــويـتـيــة للتأمين أرب ــاح ــا بقيمة
 640.22ألــف دينار بواقع  5فلوس
للسهم في الفترة المنتهية في 31
ً
مارس  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  827.8آالف دينار بما يعادل
 6فلوس للسهم في نفس الفترة من
العام .2018

أص ـ ـ ــدر م ـج ـل ــس هـيـئــة
المال في السعودية
سوق ً
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ــال ـ ـتـ ــرخ ـ ـيـ ــص
لشركة « »gfhالسعودية
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة نـ ـش ــاطـ ـي ــن
جديدين.
وأف ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـيـ ــان لـلـهـيـئــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـ ــأن «»gfh
ح ـص ـلــت ع ـل ــى تــرخـيــص
لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــي
الترتيب ،وتقديم المشورة
لألعمال التجارية.

ب ـ  4.2نقاط واتـصــاالت ب ـ  2.6نقطة
وم ــواد أساسية ب ـ  2.4نقطة ،بينما
انـخـفـضــت م ــؤش ــرات سـتــة قـطــاعــات
هي تكنولوجيا بـ  49.4نقطة والنفط
والغاز بـ  23.4نقطة وصناعة بـ 6.6
نقاط وسلع استهالكية بـ  2.2نقطة
وتأمين بـ  0.77نقطة وعقار بـ 0.61
نقطة ،واستقر مؤشر قطاع منافع
فقط وبقي دون تغير.
وتصدر سهم وطني قائمة األسهم
األكـثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه 5.3
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة 0.76
في المئة تاله سهم بيتك بتداول 2.1
مليون دينار وبنمو بنسبة  0.29في
المئة ثم سهم أجيليتي بتداول 1.1
مليون دينار وبارتفاع بنصف نقطة
ً
مئوية ورابعا سهم خليج ب بتداول
ً
 1مليون دينار ومرتفعا بنسبة 0.99
ً
فــي المئة وأخ ـيــرا سهم زيــن بتدول
ً
 878ألف دينار ورابحا بنسبة 0.43
في المئة.

ً
ً
«السينما» :الروضان رئيسا تنفيذيا
وافق مجلس إدارة شركة السينما الكويتية على االستقالة
المقدمة من الرئيس التنفيذي أحمد العصيمي ،بناء على طلبه
ً
لظروف خاصة اعتبارا من  2019/4/23وتمت الموافقة على تعيين
ً
ً
ناصر الروضان رئيسا تنفيذيا للشركة.

«ريم» :حكم لمصلحة مجلس اإلدارة
لعام 2015
قالت شركة ريم العقارية بخصوص صحيفة تدخل هجومي في
دعوى ندب خبير رقم  2017/٧٠٩٣ت م ك حكومة  6/والمرفوعة من
نورة اإلبراهيم ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام  2015أن حكم
أول درجــة جاء بعدم قبول تدخل شركة ريم العقارية في الدعوى
ً
شكال وإلزام رافعها مصاريف التدخل ،باإلضافة إلى الحكم بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في
الدعوى رقم  2016/1490ت 5/وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ
 100دينار مقابل أتعاب المحاماة.

١٠
اقتصاد
مذكرة تفاهم لتمويل مشروع «األڤنيوز  -الرياض»
ةديرجلا
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ّ
وقعتها شركة شمول مع صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية السعودية

يتضمن مجمع األڤنيوز-الرياض
مساحة تأجيرية تبلغ حوالي
 400الف متر مربع ،ومساحة
بناء تتجاوز  1.4مليون متر
مربع.

تقديم تجربة
استثنائية
ُيحدث نقلة
نوعية في
الوسط
المعماري

الشريعان

أعلنت شركة شمول القابضة
ت ــوقـ ـي ــع شـ ــركـ ــة م ـج ـم ــع ش ـم ــول
التجاري التابعة لها مذكرة تفاهم
مع صندوق دعم المشاريع بوزارة
المالية السعودية لتمويل مشروع
"األڤ ـن ـيــوز -الــريــاض" بمبلغ 500
م ـل ـيــون ريـ ــال سـ ـع ــودي ،انـطــاقــا
مــن مـبــدأ إش ــراك القطاع الخاص
لتحقيق أه ــداف رؤيــة  2030بين
ص ـ ـنـ ــدوق دع ـ ــم الـ ـمـ ـش ــاري ــع أح ــد
م ـ ـبـ ــادرات خ ـطــة تـحـفـيــز الـقـطــاع
الـخــاص ،كما تــم فــي وقــت سابق
ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة م ـب ــدئ ـي ــة مـ ــع 9
بنوك خليجية  5.1مليارات ريال
سعودي لتمويل المشروع ذاته.
"األڤ ـن ـيــوز -ال ــري ــاض" يـعـ ّـد من
أضخم المشاريع التجارية متعددة
االسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ف ــي ال ـس ـعــوديــة،
ّ
وسيتضمن واحدا من أكبر مراكز
التسوق في العالم .تدخل شركة
مـجـمــع ش ـم ــول ال ـت ـج ــاري بشكل
منفصل بــاتـفــاقـيــة تـمــويــل م ــع 9
بنوك سعودية وكويتية لتمويل
المشروع.
وقـ ــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ـ ـمـ ــول م ـح ـمــد
الـ ـش ــاي ــع ،ورئـ ـي ــس م ـك ـتــب إدارة
الدين العام فهد بن عبدالجليل،
ومستشار وزير المالية ،بحضور
وزيـ ــر الـمــالـيــة ال ـس ـعــودي محمد
الجدعان ووزيــر المالية د .نايف
الـحـجــرف ،وذل ــك ضمن فعاليات
مؤتمر القطاع المالي الــذي أقيم

في مركز الملك عبدالعزيز الدولي
للمؤتمرات.
وعلى هامش توقيع االتفاقية،
أكـ ــد ال ـش ــاي ــع ث ـقــة ش ــرك ــة شـمــول
ب ــال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة لــاسـتـثـمــار
والتطوير العقاري في السعودية،
السيما لمشاريع متميزة بحجمها
ال ـ ـهـ ــائـ ــل ومـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا الـ ـف ــري ــدة
كمشروع األڤنيوز-الرياض.
وأشار الى أن المشروع سيسهم
في توفير آالف الفرص الوظيفية،
تماشيا مــع رؤي ــة المملكة 2030
بـخـفــض نـسـبــة ال ـب ـطــالــة ،إضــافــة
الى دعم قطاعات عدة منها قطاع
ال ـخــدمــات والـتـجــزئــة والـسـيــاحــة
بالمملكة.

وجهة متكاملة
ي ـت ـض ـم ــن م ـج ـم ــع األڤـ ـنـ ـي ــوز-
الــريــاض مساحة تأجيرية تبلغ
ح ـ ــوال ـ ــي  400ال ـ ــف مـ ـت ــر م ــرب ــع،
ومساحة بناء تتجاوز  1.4مليون
متر مربع ،حيث سيعتبر أحد أكبر
المجمعات التجارية فــي منطقة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط والـ ـع ــال ــم ،كـمــا
يتضمن المشروع  5أبراج تضم 4
فنادق من فئة  5و 4نجوم ،وشقق
سكنية ومكاتب ،لتصل مساحة
البناء اإلجمالية الــى  1.9مليون
متر مربع.
وسـيـتـمـتــع ال ـ ـ ــزوار بـتـجــربــة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وجـ ـ ــديـ ـ ــدة خ ــال
زي ــارتـ ـه ــم ل ـم ـج ـمــع األڤـ ـنـ ـي ــوز-

ال ــري ــاض م ــن خـ ــال  9مـنــاطــق
متنوعة تلبي مختلف األذواق،
وتضم "برستيج" ،وهي منطقة
متميزة بالفخامة وا لــر قــي من
حيث التصميم ،و تـضــم نخبة
من العالمات التجارية الفاخرة.
ومـ ّنـطـقــة "غ ــران ــد أڤ ـن ـيــو" الـتــي
تـمــثــل تـجــربــة ال مـثـيــل لـهــا من
تـصـمـيــم مـسـتــوحــى م ــن أشـهــر
شوارع التسوق العالمية.
وتـ ـ ـح ـ ــل مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ّ "ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق"
ال ـتــراث ـيــة ك ـم ـكــان أخ ـ ــاذ يجمع
ُ
بين األصالة والعراقة وتعرض
فيه مختلف البضائع التراثية
وال ـم ـح ـل ـيــة .ك ـمــا يـمـكــن ل ـلــزوار
االن ـت ـقــال إل ــى منطقة "ال ـم ــول"،
وه ـ ـ ـ ــي وج ـ ـه ـ ــة يـ ـقـ ـص ــده ــا كــل
ال ـبــاح ـث ـيــن ع ــن ب ـي ـئــة ال ـت ـســوق
المالئمة الهتماماتهم.
وكذلك تأتي منطقة "إليكترا"
الـمـسـتــوحــاة م ــن أش ـهــر الـمــدن
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ـث ــل ش ـي ـب ــوي ــا فــي
ط ــوك ـي ــو وت ــاي ـم ــز س ـك ــوي ــر فــي
نيويورك من حيث تكنولوجيا
اإلضاءة المتطورة والمتميزة
وشاشات العرض المتفاعلة.
وتـ ـ ـت ـ ــوج م ـن ـط ـق ــة "ال ـ ــواح ـ ــة"
المكان لتكون مساحة للراحة
واالسـ ـت ــرخ ــاء ،ح ـيــث الـمـطــاعــم
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
الخضراء الشاسعة والحدائق
الــداخ ـل ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى وج ــود
مناطق أخرى بمساحات رحبة

محمد الشايع وفهد بن عبد الجليل خالل توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم
وع ـنــاصــر ج ــاذب ــة مـثــل "غــرانــد
بالزا" ،و"الممشى" ،و"الفوروم".

تجربة استثنائية
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة
شمول وليد الشريعان على "أهمية
تقديم تجربة استثنائية ُيحدث
نقلة نوعية في الوسط المعماري،
وبشكل يساهم في جمالية إطاللة
المباني وتصاميمها العصرية،
األمـ ــر الـ ــذي ي ــواك ــب فـيــه تصميم
"األڤنيوز – الرياض" نمط الحياة

والثقافة المعاصرة في العاصمة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "إن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـ ـق ـ ــدم مــن
خـ ــال األڤـ ـنـ ـي ــوز وج ـه ــة لـنـمــط
حياة يلبي متطلبات كل أفراد
األسرة ،تتضمن تجربة تسوق
مـبـتـكــرة ت ـت ــاءم م ــع الـتـغـيــرات
الـتــي يشهدها ســوق التجزئة،
وتتماشى مع السلوك الشرائي
الحديث ،لتشكل قيمة مضافة
للمجتمع الذي نوجد به".
وب ـي ــن أن ال ـت ــوس ــع لـلـعــامــة
التجارية "األڤنيوز" يأتي بناء

على تجربتنا في كل من الكويت
ومملكة البحرين ،والتي نحرص
من خاللها على تقديم مشاريع
م ـت ـكــام ـلــة ت ـضــم ك ــل ال ـخــدمــات
وال ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـت ــي
يحتاج إليها المتسوقون".
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن شـ ـ ــر كـ ـ ــة ش ـ ـمـ ــول
الـ ـق ــابـ ـض ــة ت ـج ـم ــع بـ ـي ــن خ ـب ــرة
ث ـ ـ ـ ـ ـ ــاث شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات س ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
وكويتية وهــي :شركة المباني
ال ـتــي تـعــد أك ـبــر شــركــة عـقــاريــة
ف ــي ال ـكــويــت م ــن ح ـيــث الـقـيـمــة

السوقية ،والمالكة لألڤنيوز في
الكويت ،ومجموعة الفوزان أحد
الالعبين الرئيسيين في مجال
تـ ـج ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة وال ـت ـص ـن ـيــع
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة فــي
السعودية ،إضافة إلى مجموعة
الشايع في الكويت ،التي تضم
مجموعة من الشركات الرائدة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي قـطــاع
تـ ـج ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة والـ ـعـ ـق ــارات،
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،والـ ـسـ ـي ــارات،
والمشاريع.

«زين» ترعى المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر «أسيكو» توقع «مبادئ تمكين المرأة »WEPs -
أعلنت شــر كــة ز يــن رعايتها الفضية
لفعاليات المؤتمر الهندسي الخليجي
ا لـعــا شــر وا لـمـنـتــدى ا لـطــا بــي الخليجي
الـ ـث ــان ــي ومـ ـنـ ـت ــدى ال ـ ـمـ ــرأة وال ـم ـع ــرض
الـ ـمـ ـص ــاح ــب ل ـ ــه ،والـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ــه مـعـهــد
المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين
– ف ــرع الـكــويــت ،فــي فـنــدق الــريـجـنـســي،
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
صحافي ،أنها شاركت في حفل افتتاح
ال ـم ــؤت ـم ــر ،الـ ـ ــذي ش ـه ــد حـ ـض ــور مـمـثــل
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــرة
األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .ج ـنــان رم ـض ــان ،والــرئ ـيــس الـفـخــري
ل ـم ـع ـه ــد ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ـي ــن
واإل ل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرو ن ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن – فـ ـ ـ ـ ــرع ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
م .عـ ـب ــدا ل ــر حـ ـم ــن ا لـ ـغـ ـنـ ـي ــم ،وا ل ــر ئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت في
"ز يــن -الكويت" وليد الخشتي ،ونخبة
من المسؤولين والطلبة والعاملين في
المجاالت الهندسية والتقنية المختلفة.
وب ـي ـنــت "زيـ ــن" أن دع ـم ـهــا لـفـعــالـيــات
المؤتمر أتى من منطلق حرصها على
المشاركة الفعالة في مختلف األنشطة
ال ـم ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـصــب فــي
ُ
م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،وتـ ـسـ ـه ــم
فـ ــي دفـ ـ ــع ع ـج ـل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي،
كــو نـهــا إ ح ــدى أ كـبــر ا لـشــر كــات الوطنية
الــرائــدة فــي الـقـطــاع ال ـخـ َّـاص الـكــويـتــي،
وخ ــاص ــة أن ال ـمــؤت ـمــر وف ــر ال ـعــديــد من
الـ ـف ــرص ،ل ـم ـش ــارك ــة وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات
عـلــى الـمـسـتــويـيــن الـمـحـلــي واإلقـلـيـمــي
ف ــي ال ـم ـجــاالت الـتـخـصـصـيــة الـمـتـعـلـقــة
بالهندسة الكهربائية واإللكترونية.

د .جنان رمضان وم .عبدالرحمن الغنيم مع وليد الخشتي في جناح «زين»
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة أن ـ ـ ـهـ ـ ــا قـ ــامـ ــت
ب ــال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،مـ ــن خ ــال
جناحها الخاص ،إضافة إلى مشاركتها
ف ــي إحـ ــدى ال ـج ـل ـســات ال ـن ـقــاش ـيــة حــول
الذكاء االصطناعي ،وعلوم الروبوتات،
والـحـلــول الـمـبـتـكــرة فــي ال ـمــدن الــذكـيــة،
ب ـح ـي ــث شـ ــاركـ ــت الـ ـحـ ـض ــور مـ ــن ط ـل ـبــة
ومهندسين خبراتها ا لــرا ئــدة فــي هذه
المجاالت خالل الجلسة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـمـ ــؤ ت ـ ـمـ ــر ا لـ ـهـ ـن ــد س ــي
الخليجي ا لـعــا شــر وا لـمـنـتــدى الطالبي
ال ـخ ـل ـي ـج ــي الـ ـث ــان ــي ومـ ـنـ ـت ــدى ال ـ ـمـ ــرأة
والـمـعــرض الـمـصــاحــب لــه هــدف بشكل
رئ ـي ــس إلـ ــى ت ــوف ـي ــر ال ـم ـس ــاح ــة ل ـت ـبــادل
ال ـخ ـب ــرات آلخ ــر م ــا تــوص ـلــت إل ـي ــه دول
الـ ـع ــال ــم فـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة،
كالطاقة البديلة والنظيفة ،وتكنولوجيا
النانو ،ومتابعة أنظمة توفير الخدمات

الكهربائية والتكييف للمناطق السكنية
الحديثة ،والمباني الخضراء والذكية،
واألم ــن الـسـيـبــرانــي ،واس ـت ـخــدام تـطــور
تكنولوجيا المعلومات فــي المجاالت
الطبية واالجتماعية ،وغيرها الكثير.
وأشارت "زين" إلى أنها تحرص على
المشاركة الفعالة في مختلف األنشطة
المحلية واإل قـلـيـمـيــة ،ا لـتــي تـهــدف إ لــى
اإلس ـ ـ ـهـ ـ ــام ف ـ ــي دفـ ـ ــع عـ ـجـ ـل ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
ً
الوطني ،حيث "لن تدخر الشركة جهدا
فــي تقديم المساندة وا لــد عــم لكل جهة
ت ـم ـل ــك ف ـ ـكـ ــرة ورؤي ـ ـ ـ ــة ت ـت ـس ــم ب ـن ــواح ــي
ُ
اإل ب ــداع ،و تـخــدم المجتمع ،وتسهم في
رفعة الوطن".

أعلنت "أسيكو المجموعة" ممثلة في نائبة
الرئيس التنفيذي المهندسة غصون الخالد،
مشاركتها األسبوع الماضي في توقيع وثيقة
التزام بدعم "مبادئ تمكين المرأة – ،"WEPs
ً
وذلــك وفـقــا اللـتــزام الشركة فــي دعــم مشروع
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة الخامس
حول المساواة بين الجنسين في الكويت.م
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ،إن
ذلك يأتي ضمن إحدى أهم الفعاليات المرتقبة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـ ـمـ ــرأة ،ونـظـمــت
بــرعــايــة وزي ــرة الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
مــريــم العقيل ،بقيادة كــل مــن األمــانــة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز
دراســات وأبحاث المرأة التابع لكلية العلوم
االج ـت ـمــاع ـيــة بـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،وب ــدع ــم من
هيئة األمــم المتحدة للمرأة و برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
وأقيم هذا الحدث المهم في برج الحمراء
ال ـت ـج ــاري ،إذ ق ــام ــت م ـج ـمــوعــة م ــن شــركــات
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ال ــراغ ـب ــة في
االنضمام إلى مجتمع "مبادئ تمكين المرأة"
ال ـعــال ـمــي ،بــال ـم ـشــاركــة ف ــي تــوق ـيــع الــوثـيـقــة
بحضور حشد من ممثلي الهيئات الحكومية،
واإلعالمية ،وممثلين من هيئة األمم المتحدة،
إل ــى جــانــب ع ــدد مــن ممثلي ال ــدول الموقعة
الــذيــن قــامــوا بمشاركة خبراتها وخطواتها
المتقدمة حول تفعيل دور المرأة الجوهري
والـمـحــوري فــي المجتمع وتـعــزيــز تمكينها
االقتصادي والتنموي.
ً
وتعقيبا على مشاركة "أسيكو المجموعة"
فــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة الـعــالـمـيــة ،قــالــت الـخــالــد:
"باعتبارنا مؤسسة رائدة وصانعة للتغيير،
فـنـحــن نــؤمــن ب ــأن الـنـهــوض بتمكين ال ـمــرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة م ــن ال ـم ـشــاركــة ال ـكــام ـلــة ف ــي كــافــة
ً
القطاعات لــم يعد خـيــارا ،بــل هــو أمــر حتمي

لقطة جماعية
وضروري لبناء وتنمية اقتصاد البالد ،كذلك
ً
لتحقيق أهــداف متفق عليها دوليا للتنمية
المستدامة من أجل تحسين جودة الحياة لكل
من النساء والــرجــال على حد ســواء ،واألســر
ككل ،السيما العمل على خدمة المجتمع الذي
ننتمي إليه إلحداث أكبر تأثير إيجابي ممكن".
وتدور محاور "مبادئ تمكين المرأة" حول
سبعة بنود رئيسية من بينها إنشاء قيادة
رفيعة المستوى في الشركات تشجع المساواة
بين الجنسين ،وتكافؤ الفرص بين الرجال
والنساء داخل بيئة العمل مع احترام توصيات
حقوق اإلنسان في عدم التمييز بينهم ،إضافة
إلى نشر الوعي بتعزيز المساواة بين الرجل
والـ ـم ــرأة م ــن خ ــال ال ـف ـعــال ـيــات وال ـم ـب ــادرات
المجتمعية المختلفة ،إلى جانب قياس التقدم
المحرز في تحقيق المساواة واإلفصاح عنه
من خالل التقارير والممارسات التسويقية ،أما
عن تلك التي تركز على المرأة ،فهي تشمل دفع

التعليم والتدريب والتطوير المهني للنساء.
وتجدر اإلشارة أنه وبالتوقيع على المبادئ
ال ـس ـب ـعــة لـتـمـكـيــن ال ـ ـمـ ــرأة ،ت ـص ـبــح "أس ـي ـكــو
ً
المجموعة" عضوا من بين هيئات ومؤسسات
دولية متبنية لهذه المبادرة ،لتصبح أعمالها
ً
مندرجة تحت نطاق متفق عليه عالميا فيما
يتعلق بالتمكين االقتصادي المرأة ،الذي يقوم
عـلــى تقليل الـفـجــوة بـيــن الجنسين فــي دفــع
األجور ،وزيادة فرص العمل للسيدات ،إضافة
إلى إزالة الحواجز التي تعوق تقدم النساء.
ً
ويأتي ذلك إيمانا من المجموعة بأهمية
الـ ــدور ال ــذي تلعبه ال ـم ــرأة عـلــى الصعيدين
االجتماعي واالقـتـصــادي ،ساعية مــن خالل
هذا التوقيع إلى تحقيق التنمية المستدامة
للمساهمة في تطوير المجتمع واالقتصاد
الكويتي بصورة فعالة.

الدهيم رعت افتتاح «الغذاء واألواني» الرمضاني
تحت رعاية وحضور باسمة الدهيم ،المديرة التنفيذية للتسويق
والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي ،شهدت أرض المعارض
الدولية بمشرف في العاشرة من صباح أمس انطالق معرض الغذاء
واألواني الرمضاني ،الذي تنظمه وتقيمه الشركة من  24الجاري
حتى  5مايو المقبل في صالة ( )4بمشرف.
ويشارك في المعرض حشد من  250جهة عارضة تمثل 400
جناح لشركات عارضة ومصانع محلية ذات عالقة بقطاع مواد
الغذاء ،شاملة منتجات األطعمة المختلفة من اللحوم واألسماك
والــدواجــن واأللبان ومشتقاتها ،ومستلزمات صناعتها ،إضافة
إلى مستلزمات السفرة والمطبخ من األواني المنزلية.
ّ
ولبى الدعوة لحضور مراسم حفل االفتتاح جمع من رجال األعمال
واإلعالم في الكويت ،إضافة إلى عدد من مديري ومسؤولي الشركات
الراعية والمشاركة بالمعرض ،كما شارك مسؤولو "معرض الكويت
الدولي" يتقدمهم المدير التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية والموارد
البشرية عبدالله الحمدان ،ومدير إدارة "سفن" للفعاليات والمؤتمرات
خالد الهندي ،ومدير معرض الغذاء الرمضاني عماد الهارون ،إضافة
إلى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة.
وقــامــت الــدهـيــم بـجــولــة فــي الـمـعــرض تـفـقــدت خــالـهــا أجنحة
العارضين ،وتحدثت الى مسؤولي األجنحة المشاركين ،واطلعت
على أنشطته المختلفة ،كما أثنت على فكرة إقامة المعرض.
وأشادت بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض ،وبالمؤسسات
الراعية له والمشاركة فيه ،وبالقائمين على تنظيمه.
وأدلت الدهيم بتصريح لوسائل اإلعالم ،أعربت فيه عن سعادتها
بافتتاح دورة جديدة من دورات المعرض ،والذي تحرص الشركة
ً
على اقامته واحتضان فعالياته دوريا على أرض المعارض الدولية
بـمـشــرف كــل ع ــام ،حـيــث أصـبــح ســوقــا متخصصا يـتـســابــق اليه
الجميع قبيل شهر رمضان المبارك كل عام.
واستطردت "لقد اضحى هذا المعرض ،الذي يظهر حجم الشركات
الـمـشــاركــة فيه وع ــدد زواره عظم المكانة الـتــي وصــل الـيـهــا ،حديث
المهتمين في المجتمع كحدث ومعرض خاص مميز يلبي االحتياجات،
ويخدم شريحة من المواطنين والمقيمين ،حيث ظهرت عروض شركات
ومصانع منتجات األغذية ،مما يفسح المجال ويشعل روح التنافس
بين الشركات ،في محاولة لتوفير أفضل العروض ،سعيا القتناص
رضــا عمالئهم مــن رواد هــذا الـمـعــرض" .واختتمت جولتها متمنية
للجميع التوفيق والسداد في هذا المعرض وتحقيق أهدافهم.
من ناحيته ،قال عماد الهارون مدير "الغذاء واألواني" الرمضاني ،إن
ً
"هذا المعرض يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته
ً
وأهـمـيـتــه" ،مـشـيــرا إل ــى أن تنظيم الـمـعــرض يــأتــي إيـمــانــا مــن شركة
معرض الكويت الدولي بأهمية هــذا القطاع ،وتركيزا للضوء عليه،

عماد الهارون

باسمة الدهيم

خصوصا انه من القطاعات الغذائية واالقتصادية المهمة في البالد".
ولـفــت ال ـهــارون الــى ان نحو  13جهة أك ــدت رعايتها الذهبية
للمعرض ضمت كال مــن :البنك الكويتي للطعام ،وشركة األلبان
الكويتية الدانماركية ( ،)KDDوعسل العويد ،وشركة مطاحن الدقيق
والمخابز الكويتية ،والشركة الكويتية لأللبان ( ،)KDCOWوشركة
نقل وتجارة المواشي ،ومصنع الساير للمرطبات ،وماجي ،وشركة
الكويت للزراعة ،وشركة الماسة الفريدة ،ونور األمل ،وباتل الخير
للمواد الغذائية ،ونستله ،وبي ارغانك.
ً
وأضـ ــاف أن ال ـم ـعــرض يـعــد واح ـ ــدا م ــن أه ــم وأك ـب ــر الـفـعــالـيــات
والـتـظــاهــرات فــي مـجــال الـمـعــارض االسـتـهــاكـيــة الـغــذائـيــة ،التي
تشهدها الكويت قبل حلول شهر رمضان المبارك ،مشيرا ًإلى أن
هناك العديد من الشركات أعلنت انضمامها للمعرض ،فباإلضافة
إلى الشركات المحلية هناك شركات ومصانع اقليمية جاء ت من
خ ــارج الـكــويــت لتشمل مـشــاركــات ج ــاء ت لتستعرض بضائعها
ومنتجاتها من عدة دول مثل المملكة العربية السعودية ،واليمن،
ومصر ،وسورية ،واألردن ،وفلسطين ،ولبنان ،وتركيا ،والبحرين،
وتونس ،وسلطنة عمان ،وإيران ،وشرق آسيا ،باإلضافة إلى الكويت.
وش ــدد ال ـه ــارون عـلــى أن ه ــذا الـمـعــرض أصـبــح قبلة لجمهور
المستهلكين ،حيث تتنافس كل عام شركات المواد الغذائية لتقديم
ً
منتجاتها وعروضها الخاصة ،مشيرا إلى أنه يوفر على المواطنين
والمقيمين عناء البحث عن أصناف جديدة ومختلفة من المواد
الغذائية الرمضانية والتموينية ،باإلضافة إلى توفير احتياجاتهم
من األوانــي المنزلية ،حيث تتجمع تحت سقف واحد العديد من
شركات المواد الغذائية.

«الحمراء للتسوق»
يضيف مجموعة
عالمات تجارية مميزة
وقـ ـع ــت ش ــرك ــة ال ـح ـم ــراء
الـعـقــاريــة ،أخـيــرا ،اتفاقيات
مــع خمس عــامــات تجارية
ج ــدي ــدة وم ـت ـنــوعــة سـتـقــوم
ب ــاف ـت ـت ــاح م ـت ــاج ــر ل ـه ــا فــي
مـ ــركـ ــز ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ل ـل ـت ـســوق
ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ،ت ـل ـب ـيــة
للطلب المتزايد على تنويع
مـتــاجــر الـتـجــزئــة وت ـجــارب
الـ ـتـ ـس ــوق ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،كـمــا
تستعد المتاجر الجديدة،
وه ـ ــي :ب ــارت ــون ك ــاف ـي ــه ،في
فـيــردي  ،V Verdeتشيبس
ستور  ،Chips Storeغراين
بوتيك ،GRAIN boutique
وكـيــدز ب ــازل ،Kids Puzzle
ل ـتــزويــد ال ـع ـمــاء بـخـيــارات
ت ـ ـسـ ــوق رائـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي م ـج ــال
اإللكترونيات ،وأنواع القهوة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،وال ـم ـخ ـب ــوزات
الشهية ،والــزهــور الفريدة،
والـ ـش ــوك ــوالت ــة اإلي ـط ــال ـي ــة،
وأخيرا األزياء الراقية للكبار
واألطفال.
وفــي هــذه المناسبة ،قال
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـن ـص ــور ،مــديــر
التسويق والعالقات العامة
ف ـ ــي "الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء الـ ـعـ ـق ــاري ــة":
"نـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي عـ ـص ــر ت ـش ـهــد
تـ ـج ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة ت ـغ ـي ـيــرات
وتطورات جذرية الستيعاب
طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن
المتزايدة باستمرار للمفاهيم
المبتكرة والخبرات الفريدة.
تعكس أحدث الشراكات الثقة
في (الحمراء العقارية).
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اقتصاد

آل ثاني :تركيز متواصل على تحسين كفاءة التكلفة كجزء من استراتيجيتنا ّ
للتحول الرقمي
ارتفعت قاعدة العمالء
الموحدة بنسبة  6في المئة
لتصل إلى  27.4مليون دينار
سنة
في نهاية الربع األول من ً
 2019مقارنة بـ  25.8مليونا
في الفترة عينها من .2018

 154مليون دينار
اإليرادات المحققة
ونمو قاعدة العمالء
بنسبة  %6لتتجاوز
 27مليون عميل

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة «Ooredoo
الكويت» ،أمس ،نتائجها المالية
للربع األول من سنة  ،2019حيث
بـ ـل ــغ ص ــاف ــي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـع ــائ ــدة
للشركة  8.8ماليين دينار ،مقارنة
بـ ـ ـ  9.2م ــاي ـي ــن ل ـل ـف ـت ــرة عـيـنـهــا
مـ ــن عـ ـ ــام  .2018وي ـ ـعـ ــود سـبــب
االن ـخ ـف ــاض بـشـكــل رئ ـي ـســي إلــى
ان ـخ ـفــاض م ـســاه ـمــة Ooredoo
الجزائر بسبب البيئة االقتصادية
غ ـيــر ال ـف ـعــالــة وان ـخ ـف ــاض قيمة
ال ـع ـم ـل ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األسـ ـع ــار
التنافسية.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي ب ـيــان ،إن
األربــاح المجمعة للسهم الواحد
ً
بلغت  17.6فلسا في الربع األول
م ــن س ـنــة  2019م ـقــارنــة بـ ـ 18.3
ً
فلسا للسهم الــواحــد فــي الفترة
نفسها من السنة الماضية.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ــاع ـ ــدة الـ ـعـ ـم ــاء
الـ ـم ــوح ــدة ب ـن ـس ـبــة  6ف ــي الـمـئــة
ً
لتصل إلى  27.4مليونا في نهاية
الربع األول من سنة  2019مقارنة
ً
بـ  25.8مليونا في الفترة عينها
من سنة .2018
ً
ً
وحققت المالديف نموا جيدا
بـ ــاإليـ ــرادات ،كـمــا حـقـقــت تــونــس
زيـ ـ ــادة ف ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات بــالـعـمـلــة
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة .وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ــأث ــرت
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ــال ــدي ـن ــار ال ـكــوي ـتــي
بـسـبــب ان ـخ ـفــاض قـيـمــة الــديـنــار
التونسي بنسبة  24.1في المئة.
ونتيجة لذلك ،انخفضت اإليرادات

األحداث المالية البارزة
تحليل ربع سنوي
الربع األول  2019الربع األول  2018نسبة التغيير %
اإليرادات المجمعة (مليون دينار)

154.2

174.6

%12 -

الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (مليون دينار)

58.6

55.3

%6

هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ()%

%38

%32

-

صافي األرباح العائدة للشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة (مليون دينار)

8.8

9.2

%4 -

قاعدة العمالء الموحدة (مليون)

27.4

25.8

%6

الـمـجـمـعــة بـنـسـبــة  12ف ــي المئة
لتصل إ لــى  154.2مليون دينار
كويتي فــي الــربــع األول مــن سنة
ً
 ،2019مـقــارنــة ب ـ  174.6مليونا
لنفس الفترة من عام .2018
وارت ـفــع الــدخــل قـبــل احتساب
الفوائد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطـفــاء بنسبة  6في المئة في
الربع األول من سنة  2019ليصل
إلــى  58.6مليون ديـنــار كويتي،
مقارنة بالفترة عينها مــن سنة
ً
 2018والـ ــذي بـلــغ  55.3مـلـيــونــا
ً
مدعوما بتطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية  ،IFRS 16وهو
معيار محاسبي جديد وبالكفاءة
التشغيلية.
ّ
من جانبه ،علق رئيس مجلس
اإلدارة ال ـش ـيــخ س ـعــود آل ثــانــي
ع ـلــى أداء م ـج ـمــوعــة Ooredoo
بـ ــأن« Ooredooالكويت (الشركة

الــوطـنـيــة لــات ـصــاالت المتنقلة)
شـ ـه ــدت ب ــداي ــة م ـع ـقــولــة لـلـسـنــة
ب ــارت ـف ــاع ال ــدخ ــل ق ـبــل اح ـت ـســاب
الفوائد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطـ ـ ـف ـ ــاء ب ـن ـس ـبــة  6ف ــي ال ـم ـئــة
لـيـصــل إل ــى  58.6مـلـيــون دي ـنــار،
وي ـصــل صــافــي األربـ ــاح إل ــى 8.8
م ــاي ـي ــن خـ ــال ال ــرب ــع األول مــن
سنة .»2019
وأضــاف آل ثاني« :تعود هذه
الـنـتـيـجــة ال ـج ـيــدة إل ــى تــركـيــزنــا
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل وال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــدد ع ـلــى
تحسين كفاءة التكلفة كجزء من
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا األوس ـ ــع نـطــاقــا
ل ـل ـت ـح ـ ّـول ال ــرقـ ـم ــي .ك ـم ــا ســاهــم
تطبيق المعيار الدولي للتقارير
ال ـمــال ـيــة  ،IFRS 16وهـ ــو مـعـيــار
محاسبي جــديــد ،فــي دعــم زيــادة
ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء».

وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع« :ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال نـ ـت ــائ ــج
ً
إيراداتنا تواجه ضغوطا مختلفة
تعترض جهودنا الرامية لتجاوز
التحديات التي تعترض مسيرتنا
فــي مـخـتـلــف مـنــاطــق عملياتنا،
وذل ـ ــك ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـتـ ـط ــورات
العالمية المتالحقة في صناعة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـم ـت ـن ـق ـلــة وأس ـع ــار
العمالت األجنبية غير المواتية»،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن «إي ــراداتـ ـن ــا بلغت
 154.2مليون دينار للربع األول
مــن سنة  2019مـقــارنــة ب ـ 174.6
ً
مليونا للفترة ذا تـهــا مــن السنة
الماضية».
وزاد« :إنـنــا ،وفــي كــل مــا نقوم
ب ــه ،نستمد إلـهــامـنــا مــن رؤيتنا
الهادفة إلث ــراء التجربة الرقمية
لعمالئنا بما ينطوي عليه ذلك
من مواكبتنا ألحدث االتجاهات
ف ــي ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت المتنقلة

وتـ ـكـ ـيـ ـي ــف خـ ــدمـ ــات ـ ـنـ ــا ل ـت ـل ـب ـيــة
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ــدائـ ـم ــة ال ـت ـغـ ّـيــر
لعمالئنا .وينعكس نجاحنا في
ه ــذا الـسـيــاق عـلــى قــاعــدة عمالء
الـمـجـمــوعــة ال ـتــي سـجـلــت زي ــادة
بلغت  6في المئة ،مقارنة بالفترة
ذاتها من السنة الماضية لتصل
ً
إلى  27.4مليونا في نهاية الربع
األول لسنة .»2019
وأضاف« :من الناحية المالية،
حـقـقـنــا مـجـمــوعــة نـتــائــج جـيــدة،
ح ـيــث سـجـلــت مـعـظــم عملياتنا
زيـ ــادة فــي الــدخــل قـبــل احـتـســاب
الفوائدة والضرائب واالستهالك
واإلط ـفــاء ،غير أن ضعف البيئة
االق ـت ـص ــادي ــة وح ـ ـ ّـدة الـمـنــافـســة
ف ــي األسـ ـع ــار بــال ـجــزائــر ســاهـمــا
فـ ــي ت ـخ ـف ـيــض الـ ــربـ ــح ال ـص ــاف ــي
للمجموعة خالل تلك الفترة».
وق ــال آل ثــانــي« :ف ــي الـكــويــت،

سعود آل ثاني
ق ـم ـنــا ب ـخ ـط ــوات ك ـب ـيــرة ومـهـمــة
بــاتـجــاه تحسين هــامــش الــربــح،
وك ـل ـلــت ج ـه ــودن ــا بــال ـن ـجــاح في
تحقيق زيادة بلغت  48في المئة
في الدخل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
خالل ربع السنة ،مقارنة بالفترة
ذاتـهــا مــن الـسـنــة الـمــاضـيــة ،وتــم
تحقيق ذلــك مــن خــال تخفيض
م ـب ـي ـعــات األج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـح ـمــولــة،
وتـعــزيــز ك ـفــاءة الـبـيــع وتحسين
التكلفة.
وفي تونس ،استطعنا توسيع
قاعدة العمالء بنسبة  7في المئة،
م ـع ــززي ــن ب ــذل ــك مــوق ـع ـنــا كــأكـبــر
مشغل لخدمة الهواتف المتنقلة.
وفي الجزائر كذلك حققنا تقدما
جيدا في اإلعــداد لمستقبل يركز
ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وذلـ ـ ــك ب ــزي ــادة
م ـس ــاح ــة ت ـغ ـط ـيــة ش ـب ـكــة الـجـيــل

ال ــراب ــع ال ـخــاصــة ب ـن ــا ،وتــوسـيــع
ق ــاع ــدة ع ـم ــائ ـن ــا ب ـن ـس ـبــة  4فــي
المئة .وفي فلسطين ،كان أداؤنا
ً
ً
ج ـيــدا جـ ــدا ،حـيــث ارت ـفــع الــدخــل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 71
في المئة ،مقارنة بالفترة ذاتها
مــن الـسـنــة الـمــاضـيــة ،ويــذكــر أن
النمو الذي حققناه في فلسطين
كان من أهم عناصر دعمه توسع
ق ــاع ــدة ع ـم ــائ ـن ــا ب ـن ـس ـبــة  7فــي
المئة ،وإطالق عدد من المبادرات
الهادفة لتعزيز الكفاءة .وكان أداء
ً
المالديف جـيــدا بــارتـفــاع الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالسـتـهــاك واإلط ـفــاء بنسبة 9
فــي المئة ،ووج ــود قــاعــدة عمالء
صحية قــوامـهــا  462.000عميل
بزيادة قدرها  5في المئة مقارنة
بالعام الماضي».

عمومية «الشال» :المعيار « »9وإجراء تسويات «أركان الكويت» :اتفاق لشراء عقار صناعي مدرّ
محاسبية ساهما في انخفاض حقوق المساهمين للدخل في الشويخ الصناعية
السعدون :أرباحنا متواضعة النخفاض إيرادات االستشارات
●

عيسى عبدالسالم

أرجع رئيس مجلس إدارة شركة «الشال»
لــاسـتـشــارات جــاســم ال ـس ـعــدون ،األرب ــاح
المتواضعة التي حققتها الشركة بحدود
ثالثة آالف دينار ،مقارنة بأداء عام 2017
ً
ال ــذي بـلــغ فـيــه رب ــح الـشــركــة  35أل ـفــا إلــى
االنخفاض في بند إيــرادات االستشارات
التي بلغت نحو  355ألف دينار عام ،2018
ً
مقارنة بحوالي  397ألـفــا أي بانخفاض
قدره  11في المئة.
وقال السعدون ،خالل انعقاد الجمعية
العمومية للشركة ،أمس ،إن حصيلة أداء
الـشــركــة خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي «كــانــت في
حدود توقعاتنا المتواضعة ،أما في بقية
ً
بنود اإلي ــرادات األخــرى فشهدت ارتفاعا
ّ
ً
مثل أرباحا في نتائج الشركة الزميلة التي
بلغت نحو  11ألــف ديـنــار فــي عــام 2018
مقابل خسارة من نتائجها في  2017بلغت
نحو  9آالف دينار».
وأضاف أن انخفاض اإليرادات تزامن مع
ارتفاع إجمالي المصروفات إلى نحو 364
ألف دينار في عام  ،2018وجاء االرتفاع في
المصروفات نتيجة الرتـفــاع مصروفات
استشارات خارجية بنسبة  32في المئة،
كما ساهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية (معيار رقم  )9الذي أصبح تطبيقه
ً
ملزما ابـتــداء مــن  1ديسمبر  2017بأخذ
مـخـصــص خـســائــر نــاتـجــة عــن انـخـفــاض

قيمة موجودات مالية بلغت نحو  5آالف
دينار.
وذكر أن إجمالي الموجودات المتداولة
انـخـفــض إل ــى  949أل ــف دي ـنــار ع ــام 2018
في حين انخفض بند ذمم تجارية مدينة
وأخرى بنسبة  29في المئة من نحو  83ألف
دينار في  2017إلى  59ألف دينار في .2018
وعــن بقية بنود الـمــوجــودات المتداولة
ً
أوض ـ ــح أن ـه ــا ش ـه ــدت ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي معظم
بنودها ،إذ ارتفع بند النقد وأرصــدة لدى
البنوك بنسبة  54في المئة ،إذ بلغ رصيد
النقد والنقد المعادل لعام  2018نحو 157
ألف دينار مقابل  102ألف دينار في 2017
كما ارتفع بند أصول عقود مع العمالء إلى
ً
نحو  56ألف دينار في  2018مقابل  39ألفا
في .»2017
وب ـي ــن أن الـ ـم ــوج ــودات غ ـيــر ال ـم ـتــداولــة
ارتـفـعــت إل ــى نـحــو  58أل ــف دي ـنــار وتــزامــن
مــع انـخـفــاض ال ـم ــوج ــودات ،انـخـفــاض في
ً
إجمالي المطلوبات أيضا ،إذ بلغ إجمالي
المطلوبات نحو  481آلف دينار في 2018
ً
مـقــابــل نـحــو  483أل ـفــا فــي  ،2017ومعظم
االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض جـ ـ ــاء مـ ــن الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات غـيــر
ال ـم ـتــداولــة إذ بـلــغ إجـمــالـيـهــا ل ـعــام 2018
ً
مبلغا قــدره  67ألــف دينار مقابل نحو 98
ً
ألفا في .2017
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه مـ ــع األداء
ال ـم ـتــواضــع لـلـشــركــة خ ــال  ،2018ســاهــم
تطبيق المعيار المحاسبي رقم  9وإجــراء

النفط يهبط مع توافر
اإلمدادات رغم عقوبات إيران

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  42سنتا ليبلغ  74.01دوالرا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  42سنتا في تداوالت أمس،
ليبلغ  74.01دوالرا ،مقابل  73.59دوالرا للبرميل في تداوالت االثنين
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عالميا ،هبطت أسـعــار النفط أم ــس ،فــي ظــل إش ــارات على أن
األســواق العالمية مازالت تتلقى إمــدادات كافية ،رغم أن األسعار
قفزت ألعلى مستوى في  2019هذا األسبوع ،بفعل سعي واشنطن
لتشديد العقوبات على إيران.
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت  74.24دوالرا
للبرميل ،منخفضة  27سنتا ،بما يعادل  0.4في المئة مقارنة بسعر
اإلغالق السابق.
وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط األميركي  66.05دوالرا
للبرميل ،منخفضة  25سنتا أو  0.4في المئة ،مقارنة بالتسوية
السابقة.
وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم الفوري ألعلى مستوى في
 2019في وقت سابق من األسبوع ،بعد أن قالت الواليات المتحدة
ُ
االثنين إنها ستنهي جميع االستثناءات من العقوبات المفروضة
على إيران ،مطالبة الدول بوقف واردات النفط من طهران اعتبارا
من مايو أو مواجهة عقوبات من واشنطن.
ُ
وطبقت العقوبات األميركية على إي ــران المصدرة للنفط في
نوفمبر  ،2018لكن واشنطن سمحت ألكبر مشتري الخام اإليراني
بواردات محدودة منه لمدة  6أشهر.
وفي ظل انخفاض حاد مرجح لصادرات النفط اإليرانية ،في ظل
انصياع معظم الــدول للضغط األميركي ،قال "غولدمان ساكس"
و"باركليز" هذا األسبوع إن من المتوقع أن تشهد أســواق الخام
العالمية شحا في األمد القصير.
ورغــم شــح الـســوق ال ـفــوري ،يقول المحللون إن أس ــواق النفط
العالمية مازالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة الطاقة اإلنتاجية
الفائضة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن
عليها دول من الشرق األوسط ،فضال عن إنتاج روسيا والواليات
المتحدة نفسها .وقالت وكالة الطاقة الدولية ،في بيان أمس األول،
إن األس ــواق تتلقى إم ــدادات كافية ،والـطــاقــة الفائضة تظل عند
مستويات مريحة.

التركيت :توسع قاعدة العقارات وتنوع محافظها بعوائد متميزة

جاسم السعدون

ّ
المرحلة
تسويات محاسبية على األربــاح
فــي بــدايــة السنة المالية  1ديسمبر 2017
في انخفاض حقوق المساهمين ،إذ هبطت
ً
قليال إلى نحو  527ألف دينار في .2018

الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة
«الشال» لالستشارات على كل بنود جدول
أع ـمــالـهــا ،وأه ـم ـهــا ع ــدم ت ــوزي ــع أربـ ــاح عن
السنة المالية المنتهية فــي 2018/11/30
وعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.

كشف الرئيس التنفيذي في
شركة «أركان الكويت» العقارية
عبدالرحمن التركيت أن حجم
مشاريع الشركة المتوقع خالل
 2019ي ـت ــراوح مــا بـيــن  6و 10
مــاي ـيــن دي ـن ــار م ــا ب ـيــن تنفيذ
مشاريع أو االستحواذ عليها،
ً
مؤكدا ّ
توصل الشركة إلى اتفاق
م ـبــدئــي لـ ـش ــراء ع ـق ــار صـنــاعــي
«ح ــق ان ـت ـفــاع» مـ ـ ّ
ـدر لـلــدخــل في
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــوي ــخ ال ـص ـنــاع ـيــة،
ويمتد على مساحة تصل إلى
 1000مترمربع وبلغت قيمته
 1.5مليون دينار ،ومن المتوقع
ً
أن يــدر عــائــدا يصل إلــى 10.14
في المئة.
وقـ ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــت ،إن «أركـ ـ ــان
الكويت» من الشركات الرائدة في
القطاع العقاري على الصعيدين
ً
المحلي واإلقليمي ،خصوصا
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ح ـ ــريـ ـ ـص ـ ــة م ـن ــذ
تأسيسها على الدخول بقوة في
ً
أس ــواق العقار المحلية ،فضال
عــن الـتــوســع بـنـشــاطــات مميزة
في األسواق اإلقليمية.
ولفت إلى حرص الشركة على
اقتناص أي فرصة حق انتفاع
م ــع ال ــدول ــة ،أو م ـنــاق ـصــات مع
هـيـئــة ال ـشــراكــة بـيــن القطاعين

العام والـخــاص» ،»B.O.Tإضافة
إلـ ــى أن ـه ــا ت ـق ــوم بـ ـ ـ ــإدارة أم ــاك
الـ ـغـ ـي ــر ،ول ــديـ ـه ــا قـ ـس ــم تـقـيـيــم
عـ ـق ــارات مـعـتـمــد لـ ــدى ال ــدول ــة،
ً
وال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة ،ف ـضــا عن
دورهــا في تعزيز ملكية حقوق
المساهمين ،ومواصلتها توزيع
ً
األربــاح على المساهمين عاما
بعد آخر.
وأوضح أن ذلك يؤكد جدارة
ال ـشــركــة ،ووقــوف ـهــا عـلــى أرض
صلبة رغم الظروف االقتصادية
وس ـع ـي ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
م ـك ــان ـت ـه ــا كـ ـش ــرك ــة رائ ـ ـ ـ ــدة فــي
السوق ،من خالل توسيع قاعدة
الـ ـعـ ـق ــارات وت ـن ــوي ــع ال ـم ـحــافــظ
العقارية ،لتشمل جميع أ نــواع
العقارات بما في ذلك «التجارية،
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ،وال ـص ـنــاع ـيــة،
والسكنية ،والخدمات الفندقية،
والرعاية الصحية» مع االهتمام
ال ــدائ ــم ب ــاألص ــول ،والـصـفـقــات،
وت ـ ـن ـ ــوي ـ ـع ـ ـه ـ ــا وصـ ـ ـي ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا،
وتـ ـ ـعـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة
ً
المساهمين حرصا على تحقيق
أفضل العوائد.
وتعد منظومة االبتكار ومبدأ
تطوير الذات والسعي المستمر
ً
إلى األفضل منهجا لدى الشركة

«المركز» يستضيف «نيستور أدفايزورز»
لتقديم «برنامج الحوكمة» إلدارته التنفيذية
ً
حرصا منه على تعزيز المهارات القيادية
لموظفيه ،استضاف المركز المالي الكويتي
(المركز) شركة نيستور أدفايزورز (Nestor
 ،)Advisorsالـعــالـمـيــة ال ــرائ ــدة ف ــي مـجــال
الخدمات االستشارية لحوكمة الشركات،
ً
لتقديم برنامج الحوكمة المصمم خصيصا
لموظفي «المركز» المعينين كأعضاء في
مجالس إدارة شركات «المركز» المختلفة،
وف ــري ــق ع ـم ــل شـ ـ ــؤون الـ ـش ــرك ــات ،وإدارة
المخاطر ،وااللتزام.
ُ
وعـقــد برنامج «تطوير مـهــارات أعضاء
مجالس اإلدارة المعينين» ،أ م ــس ،بقاعة
ذا ت ـش ـيــرمــا نــز ك ـل ــوب (The chairman’s
ّ ،)Club
وقدم البرنامج التدريبي ستيلبون
نيستور ،المؤسس والمدير اإلداري لشركة
نيستور أدفــايــزورز ،ورئيس قسم حوكمة
ً
الشركات سابقا في منظمة ( ،)OECDإلى
جانب فلوريان سومر ،المدير العام لشركة
ن ـي ـس ـتــور أدفـ ـ ــايـ ـ ــزورز وم ـ ـسـ ــؤول حــوكـمــة
ً
ال ـشــركــات ســابـقــا فــي كــارتـيـكــا مانجمنت
(.)Cartica Management
ويـ ــوفـ ــر ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن «الـ ـم ــرك ــز»
و(نيستور أدفايزورز) منصة للمحاضرين
لنقل خبراتهم فــي تقديم بــرا مــج مصممة
ً
خصيصا لمجالس اإلدارات واإلدارة العليا
فــي مـجــال الحوكمة والـضــوابــط الداخلية
وإدارة المخاطر.
وس ـل ـط ــت الـ ـمـ ـح ــاض ــرات ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
أهــم الجوانب حــول دور مجالس اإلدارات
ودور أ ع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة المعينين
والديناميكيات المتعلقة بمجالس اإلدارات.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ص ـ ـ ــرح ال ــرئ ـي ــس

ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ «الـ ـم ــرك ــز» م ـن ــاف ال ـه ــاج ــري،
ً
ق ــائ ــا« :ي ــؤم ــن «ال ـم ــرك ــز» بــأهـمـيــة تمكين
الـقــادة وتعزيز مهاراتهم .ولــذلــك ،يحرص
على استضافة مثل هذه البرامج والدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة لـلـتـمـكــن م ــن م ــواص ـل ــة الـعـمــل
على التنمية المستدامة ألصــول عمالئنا
وش ــرك ــائ ـن ــا ،ح ـيــث إن م ــن أهـ ــم ال ـك ـف ــاءات
األساسية في «المركز» هي وجود مجالس
إدارة مسؤولة ومستنيرة في شركاته».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـهـ ــاجـ ــري :إن ت ـع ــاون ـن ــا مــع
«نيستور أدفايزورز» يؤكد ثقافة «المركز»
للعمل بـكـفــاء ة عــالـيــة فــي ظــل التنافسية
في القطاع المالي ،باإلضافة إلــى حرصه
على دعم المسارات الوظيفية التي تحقق
ً
األهداف المهنية والشخصية أيضا.
وحصل أعضاء مجالس اإلدارة المعينون

ّ
وسياسة متبعة فيها لمواجهة
كافة التحديات على المستويين
المحلي والدولي.
وتــركــز «أرك ــان الكويت» على
ً
الـ ـعـ ـق ــارات الـ ـت ــي ت ـم ـلــك ف ــرص ــا
جيدة الرتفاع القيمة الرأسمالية
وخلق اإليــرادات وذلك في إطار
استراتيجية مــدروســة تتبعها
ل ــزي ــادة األربـ ـ ــاح وال ـت ــوس ــع في
الـمـشــاريــع المختلفة بــالـســوق
ً
ً
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري م ـح ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا
وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـنـفـيــذ رؤي ــة
كويت جديدة .2035
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـت ـن ــوع
نشاطاتها في المجال العقاري
ً
خصوصا أنها تعمل في مجال
تجارة العقار والتطوير العقاري
واالستحواذ المباشر وتحسين
ً
العقار فضال عن الخبرة المميزة
والشهرة الواسعة التي حصلت
عـلـيـهــا فــي مـخـتـلــف الـقـطــاعــات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ومـ ـنـ ـه ــا ال ـت ـج ــاري ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة
والسياحية.
وتـ ـح ــرص «أرك ـ ـ ــان ال ـكــويــت»
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ذات
جـ ـ ـ ــودة ع ــالـ ـي ــة ل ـع ـم ــائ ـه ــا مــن
شركات ومؤسسات وأفــراد في
مجاالت إدارة العقارات وتقديم

عبدالرحمن التركيت

االس ـت ـشــارات الـعـقــاريــة إضــافــة
إ ل ــى إدارة محفظتها العقارية
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،وت ـ ــول ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
ً
ً
اه ـت ـم ــام ــا خـ ــاصـ ــا ب ــال ـع ـق ــارات
االستثمارية التي تــدر عائدات
ت ـت ـم ـيــز ب ــال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة م ـق ــارن ــة
بالفرص االستثمارية األخــرى
إذ ش ـهــدت مـسـتــويــات الـعــوائــد
على هذه العقارات حالة استقرار
ملحوظة.

استطالع :خفض توقعات
نمو اقتصادات دول الخليج

ُ
أفاد استطالع آلراء خبراء اقتصاديين ،نشرت نتائجه أمس،
بأن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا
الـعــام انخفضت وســط ضغوط ناجمة عــن تخفيضات إنتاج
النفط وإجراءات تقشف وتباطؤ النمو غير النفطي.
ً
وتوقع استطالع رويترز ربع السنوي ،الذي شمل  23خبيرا
ً
اقتصاديا نمو الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية ،أكبر
ُ
اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم ،بواقع  1.8في
المئة عام  2019و 2.2في المئة عام  ،2020وقبل ثالثة أشهر،
كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع  2.1في المئة في 2019
و 2.2في المئة في .2020
ً
ونـمــا اقتصاد المملكة  2.21فــي المئة فــي  ،2018مدعوما
بنمو قوي للقطاع النفطي والتعافي من انكماش بنسبة 0.74
ً
في المئة في  2017حين تأثر االقتصاد سلبا بتراجع أسعار
النفط وإجراءات تقشف.
وقالت مايا سنوسي الخبيرة االقتصادية المعنية بالشرق
ً
ً
األوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس« ،نتوقع تحسنا هامشيا
مشاركون في البرنامج
فحسب هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع
ً
 ،2018إذ ستتأثر تلك الدول سلبا بتخفيضات إنتاج النفط ،في
في شركات «المركز» واإلدارات المعنية بعد
حين سيكون القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو».
الـبــرنــامــج عـلــى دراي ــة شــامـلــة بأساسيات
وأضافت سنوسي أن «من المتوقع أن تتسارع وتيرة التعافي
حــوك ـمــة ال ـش ــرك ــات ،وكـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
في  2020و 2021مقارنة مع العام الحالي ،لكنها ستظل دون
مـســؤولـيــاتـهــم كــأعـضــاء مجلس إدارة في
االتجاهات التاريخية على نحو ملحوظ».
شركات المستثمرين.
ونزلت توقعات نمو اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة،
يذكر أن نيستور أدفــايــزورز ،هي شركة
تنوعا في المنطقة ،بمقدار  0.1نقطة مئوية
االقتصادات
أكثر
ُ
اسـتـشــاريــة مـقــرهــا فــي ل ـنــدن ،أسـســت عــام
منذ االستطالع الذي أجرى في الفصل الماضي ،إلى  3في المئة
 ،2003وهــي شــركــة متخصصة فــي مجال
في  2019و 3.2في المئة في .2020
حوكمة ا لـشــر كــات والتصميم التنظيمي.
وفي  ،2018تباطأ النمو في اإلمــارات عن المتوقع إلى 1.7
وعملت الشركة مع مجالس اإلدارة واإلدارات
في المئة ،مع نمو اقتصاد دبي  1.94في المئة ،في أبطأ وتيرة
الـعـلـيــا لـلـعــديــد م ــن ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة
منذ انكماش سجله في  2009حين عرقلت أزمة ديون االقتصاد.
وا لـشــر كــات والمنظمات غير الربحية في
وقال بنك اإلمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية في أبريل،
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وأميركا
«نتوقع أن يكون نمو اإلمارات في  2019أسرع مقارنة مع 2018
الــات ـي ـن ـيــة وآس ـ ـيـ ــا .وت ــرك ــز ال ـش ــرك ــة عـلــى
مع اكتمال مشاريع إكسبو  2020وعلى خلفية زيــادة اإلنفاق
تحسين عمليات اتـخــاذ ال ـقــرار والهياكل
الحكومي» ،لكن البنك أضاف أن «المخاطر تنحصر في الجانب
التنظيمية والضوابط ،والمكافآت.
(دبي  -رويترز)
				
النزولي».

١٢
اقتصاد
ً
الجراح رئيسا التحاد المصارف العربية لدورة جديدة
ةديرجلا
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على هامش انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت

جانب من مراسم التكريم
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــدولــي
( )KIBانتخاب رئيس مجلس
إدارت ــه الشيخ محمد الجراح
رئـ ـيـ ـس ــا التـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف
العربية لــدورة جديدة مدتها
 3سنوات (.)2022 /2019
وتم تزكية الجراح بالتزامن
م ــع ان ـع ـق ــاد أعـ ـم ــال الـمــؤتـمــر
المصرفي العربي لعام ،2019
الذي ينظمه اتحاد المصارف
بــالـتـعــاون مــع مـصــرف لبنان
وجمعية مـصــارف لبنان في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة بـيــروت

ً
أسعى دائما
إلى تحقيق
أهداف االتحاد
الذي يعمل من
أجل تعزيز
قوة ونزاهة
المصارف
العربية

الجراح

برعاية رئيس مجلس الوزراء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
ً
تــزامـنــا مــع اجتماع الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ــاتـ ـح ــاد ال ـ ـ ـ ،46
وذلك خالل الفترة من  23إلى
 25الجاري.
وعقد المؤتمر تحت شعار
«اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـحــوك ـمــة» ،بـحـضــور حشد
ك ـب ـيــر م ــن ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
واالقتصاديين والمصرفيين،
حـ ـي ــث ت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى ت ـح ــدي ــات
اإلص ــاح ــات االقـتـصــاديــة في

ً
الجراح متحدثا أثناء المؤتمر

الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وس ـيــاســات
وإجراءات إدارة الدين العام في
الدول العربية ،ودور الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
ف ـ ـ ــي ت ـ ـنـ ـم ـ ـيـ ــة االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادات
ال ـعــرب ـيــة ،إل ــى جــانــب تـمــويــل
إع ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار وال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ع ـ ّـب ــر
الـ ـ ـج ـ ــراح عـ ــن مـ ـ ــدى س ـع ــادت ــه
الخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره ل ــرئ ــاس ــة ال ـ ـ ــدورة
ً
الجديدة ،مــؤكــدا أن ترشيحه
ً
مجددا لتولي منصب رئيس

ات ـحــاد ال ـم ـصــارف يـشـيــر إلــى
نـ ـج ــا ح ــه فـ ــي إدارة اال تـ ـح ــاد
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة
واإلنجازات التي حققها على
صعيد التنمية اال قـتـصــاد يــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فـ ــي مـخـتـلــف
ً
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،م ـش ـيــرا إلــى
ً
أنــه يسعى دائـمــا إلــى تحقيق
أه ـ ــداف االتـ ـح ــاد الـ ــذي يعمل
م ــن أج ــل تـعــزيــز ق ــوة ونــزاهــة
المصارف العربية ،إلى جانب
رفع العقوبات االقتصادية عن
ال ــدول الـعــربـيــة الـتــي واجـهــت

الجراح والحريري خالل المؤتمر
الكثير من المشاكل والحروب
في اآلونة األخيرة.
كما دعا الجراح المصارف
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة كـ ـ ــافـ ـ ــة ل ـل ـت ـك ــات ــف
واستثمار إمكاناتها لتحقيق
التكامل ا ل ــذي يعكس مفهوم
الـشــراكــة والتفاعل فــي سبيل
دعـ ـ ــم كـ ــل األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـم ــال ـي ــة
واالقتصادية واالجتماعية في
مختلف ال ــدول الـعــربـيــة ،مما
يساهم في تحقيق االستقرار
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي،
والشمول المالي ،إلــى جانب

لقطة جماعية خالل الفعاليات

تمويل المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،وال ـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص.
يذكر أن الجراح حقق الكثير
مـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ط ـ ـ ــوال ف ـتــرة
تــولـيــه رئــاســة كــل مــن رئــاســة
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـمـ ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة
ورئــاســة مجلس إدارة «،»KIB
ومـ ـنـ ـه ــا األلـ ـ ـق ـ ــاب والـ ـج ــوائ ــز
العربية واإلقليمية التي حصل
عليها البنك من أكثر من جهة
مــالـيــة ورقــاب ـيــة ،وم ــن هيئات
تصنيف عالمية داخل الكويت

وخارجها ،إضافة إلى الجوائز
واأللقاب التكريمية المستحقة
التي منحت للجراح شخصيا
لقاء ما قدمه للعمل المصرفي
بنوعيه التقليدي واإلسالمي
مـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب ،ومـ ـ ـ ــا حـ ـقـ ـق ــه لـ ـ
« »KIBت ـ ـحـ ــد يـ ــدا م ـ ــن ن ـج ــاح
وإنجازات قادته إلى منصات
التتويج والتكريم في مواضع
ومـ ـحـ ـط ــات ،ب ـت ـضــافــر ج ـهــود
ج ـ ـهـ ــازه ال ـت ـن ـف ـي ــذي وطــاق ـمــه
العامل.

الجراح مع رياض سالمة رئيس مصرف لبنان

دلبلا
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»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﺗﺮﺑﺢ  ١.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ً
ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا  ٪٤٨.٤ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و ٪٣١.٢ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﻣﺮوان ﺑﻮدي
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق ﺷﺒﻜﺔ وﺟﻬﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ
دول وﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺷﺮاﺋﺢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ا ﻟـﻤــﺎ ﻟـﻴــﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ً ،2019ﺣﻴﺚ
ً
ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 1.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ذاﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻠﻐﺖ  321.9أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ً
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻧـﻤــﻮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ  31.2ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ أﻋ ــﺪاد
ً
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ 48.4
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  21.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ ﻛ ـ ـﻔ ـ ــﺎءة اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
أﺳ ـﻄــﻮل اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات  13.8ﺳﺎﻋﺔ
ً
ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ،ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16.6
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻜ ــﺮﺳ ــﻲ  37.8دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا،
ً
ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.8ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

أﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 rاﻹﻳــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ21.3 :
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺣـﻘـﻘــﺖ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  48.4ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ .2018
 rاﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ2.4 :
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2018

 rاﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ 1.5 :ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2018
 rﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ،529.640 :
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  31.2ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2018
 rﻛـ ـﻔ ــﺎءة اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام أﺳ ـﻄــﻮل
اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات 13.8 :ﺳــﺎﻋــﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16.6ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2018
ّ r
ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ75.6 :
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﻃ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ،ﻣـ ــﺮوان ﺑ ــﻮدي:
»ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺷﺒﻜﺔ
وﺟﻬﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ دول وﻣــﺪن ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﺮاﺋﺢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓ ــﻲ ﻓـ ــﺮص وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ،واﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻬﺪف ﻓﺤﺴﺐ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ،
ﺑ ــﻞ وﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ واﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﻣـﺼــﺎدر
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ«.
وﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺖ »ﻃ ـ ـﻴ ـ ــﺮان اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة«
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ رﺣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﻦ ﻣـﺒـﻨــﻰ رﻛــﺎب
اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة  T5ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻬﺎﺷﻞ» :اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺣﺮﻳﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ
روﻫﻴﺖ راﻣﺎﺷﺎﻧﺪان

ﻣﺮوان ﺑﻮدي
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠﺖ
ً
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﺒــﺮه  529.640ﻣـﺴــﺎﻓــﺮا
ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم ،2019
وﺣﻘﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﺬ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب T5
أرﺑﻊ ﺑﻮاﺑﺎت ،ﺛﻼث ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺠﺴﺮ ﻟﺼﻌﻮد اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺳﻮق ﺣﺮة وﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﻼت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وأﺟﻬﺰة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل
ً
اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ أﺧﻴﺮا.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،ﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،روﻫـ ـﻴ ــﺖ
راﻣﺎﺷﺎﻧﺪران ،إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ

ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘــﺔ
ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﺘــﻲ
ّ
ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت ﻫـ ــﺬه
اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق .وﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ،
ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓ ــﻲ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ وﺟ ـﻬ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ.

ﻋﺎم 2019

اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ ﺷـﺒـﻜـﺘـﻬــﺎ واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب
ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻋﺒﺮ
إﻃﻼق رﺣﻼت إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ وﺷ ـﺒــﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎرة اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ
واﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻟـﻨــﺪن.
ً
وﺳﻴﻜﻮن ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ــﻢ  3ﻃـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺮات ﻣ ـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮاز
اﻳــﺮﺑــﺎص  A320neoوﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﺮﻛﺎب .«T5

وﻗ ــﺎل ﺑ ــﻮدي :ﺗﺴﺘﻌﺪ »ﻃـﻴــﺮان

أﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ ،أﻣﺲ ،ﺣﺮص
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ ـﻜــﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻬﺎﺷﻞ ،ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻟـﻠﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺒﻨﻚ ورﺷ ــﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻹﺷــﺮاﻓـﻴـﻴــﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟــﺪى اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮاء ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  16و 24اﻟﺠﺎري ،ﺣﻮل
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »اﻟﻤﺮﻛﺰي«.
وﻗﺎل إن ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .وأﺿﺎف
أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت »اﻟﻤﺮﻛﺰي« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ أﻣﺜﻠﺔ وﺣﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﺴﺎب
اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ وﻋ ــﺮض ﻧ ـﻤــﺎذج ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘــﺮوض.
وأوﺿﺢ اﻟﻬﺎﺷﻞ أن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ دور اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

اﻟﺮﺷﻮد :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ«
إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ »اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ« ﺑﻠﻐﺖ ٪٣٩.١
ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺨــﺰاﻧــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺮﺷﻮد،
إن ﻣﺼﺎدر أرﺑــﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋــﺎم ،2019
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وأﺿﺎف اﻟﺮﺷﻮد ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎءات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ«ﺑﻴﺘﻚ« أﻣﺲ،
أن إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زادت ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
 2019ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  228.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧﻤﻮ  9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وزاد إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ  196.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻋﻠﻴﻪ

زاد ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 118.1
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ،2019
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  7.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻋﻦ ﺣﺠﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ  ،2019أﻓــﺎد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 23.7
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ أرﺑﺎح ﺑﻘﻴﻤﺔ 9.9
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.5ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ً
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻬﺪف
ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻﻮل ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎﻳﺔ
رأس اﻟﻤﺎل.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أن ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﺜــﺮة

ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﺘﺼﻞ إ ﻟــﻰ  1.88ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ اﻻﺣﺘﺴﺎب
ﻟــﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ـ 1.99
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  488.24ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ »ﻟﺒﻴﺘﻚ – اﻟﻜﻮﻳﺖ« و 258.02ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ وذﻟ ــﻚ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم .2019
وﻗﺎل اﻟﺮﺷﻮد إن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ إﻳـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻧـﺤــﻮ  39.1ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ً
ﻳـﻌـﻜــﺲ ﻛ ـﻔــﺎءة ﻋـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺎوز اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﻓﻲ
ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﺣ ـﺴــﺐ ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت ﻣـﺨـﻄــﻂ ﻟـﻬــﺎ،

وأن ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ ـ ﺗﺮﻛﻴﺎ«
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة.
وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ »اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻮداﺋﻊ
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺑ ــﺎح ،وﺑﻔﻀﻞ
اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﺘﻨﻮع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔ »ﺑﻴﺘﻚ-
ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ« ،اﺳـﺘـﻄــﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺻ ــﻮل ذات
ً
ﺟ ـ ــﻮدة ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜ ــﺲ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻮازﻧﻬﺎ أﻣﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة وﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـﻴـﻤــﺔ

اﻟﻠﻴﺮة ،وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﺪات ﻗﻮﻳﺔ أﻣﺎم
أي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ«.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ-ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ« ،ﻗﺎل »إﻧﻪ ﺧﻴﺎر وارد ،ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺻﻌﺒﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة
ً
اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻨﺎك ،واﻟﺴﻤﺎح رﻗﺎﺑﻴﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻠﺘﺰم »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳــﻼ ﻣــﻲ
اﻟﺒﺤﺖ ،ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺰي .وﺣﻘﻖ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،2019ﻗﺪرﻫﺎ  51.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ً
ﺑﻤﺒﻠﻎ  44ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  17.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺮﺷﻮد
وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ  7.50ﻓﻠﻮس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  6.39ﻓﻠﻮس ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
 17.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم أﻧﺸﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ »اﻟﺨﻠﻴﺞ« :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻜﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺰﻫﺮات واﻟﻤﺮﺷﺪات ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺠﺎح
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣــﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ دﻋ ــﻢ
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻷﻧﺸﻄﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟ ـﻠ ــﺰﻫ ــﺮات واﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪات ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺑﺪوره ،أﺷﺎد ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻃ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺪور
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ،واﺿ ـﻄ ــﻼﻋ ــﻪ
ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ،وﺣـ ـ ـ ــﺮص ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻪ
ﻋﻠﻰ دﻓــﻊ أﻃــﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ رؤى
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
وﺛـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ وﻣـ ـﺒ ــﺎدراﺗ ــﻪ اﻟ ـﺨــﻼﻗــﺔ ﻓﻲ

ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ وأﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع
دﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻃﻨﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ ﺟ ـﻬــﻮد
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ،
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع» :ﺟﺎء دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا
اﻟﺤﻔﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،

ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ أﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮرع أن اﻟﺒﻨﻚ ،وﻣﻦ
ﺧ ــﻼل دﻋ ـﻤــﻪ ورﻋــﺎﻳ ـﺘــﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻳ ــﻮﻟ ــﻲ اﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟ ـﻬــﺔ
ً
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷوﻃﺎن،
وأن دﻋــﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع.
وﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
وإدارة أﻧﺸﻄﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺰﻫـ ــﺮات واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷـ ــﺪات
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ،ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻪ ﺑــﺪﻋــﻢ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.

ﺗ ـﺤ ــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ،اﺧﺘﺘﻢ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻓ ـﻜ ــﺮة ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
ﻣ ــﻮﺳ ـﻤ ــﻪ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﺑ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻓ ــﻲ 22
اﻟﺠﺎري.
وأﻗﻴﻢ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
 15ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟــﺮواد اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪﻣﻮا
ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أﻓ ـ ـﻜـ ــﺎرﻫـ ــﻢ وﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﺷﻬﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـﻌ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار أرﺑـﻌــﺔ أﺷـﻬــﺮ ،ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪم "اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ــﺞ" ،ﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘــﻪ
اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟــﺬﻫ ـﺒــﻲ ﻟـﻠـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـﻬــﺬا
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،دورات ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـﻬــﺪف
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ رواد اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺎﻷدوات واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺨﺮوج
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺻ ـ ﱠـﺮح أﺣـﻤــﺪ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
"ﻛﺮاع ذﻫﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
ﻓﻲ "اﻟﺨﻠﻴﺞ":
ٍ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓ ـﻜ ــﺮة ،ﻳﻔﺨﺮ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم،
وﻧﻬﻨﺌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ .ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻧﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪ واﻟﻄﻤﻮح،
ﻋ ـﺒ ــﺮ دﻋـ ــﻢ وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﻢ
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟ ــﻰ رؤﻳــﺔ
أﻓ ـ ـﻜـ ــﺎرﻫـ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻤ ــﻮ وﺗـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل إﻟ ــﻰ
ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﺪﺧﻮل
ﺳﻮق اﻷﻋﻤﺎل".
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻜﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم 2015
ﻛـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ،
وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺘﺎح
ﻟﻠﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻛﺄﻓﺮاد أو

ﻓﺮق .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ورش ﻋﻤﻞ
وزﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻷول إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻜﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 550
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 45 ،ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع،
 57دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ و 76راﺋﺪ أﻋﻤﺎل
ﻣﺘﺪرﺑﺎ .وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي
اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ،2018ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺮواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

وﻳ ـﻘــﺎم اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﺤــﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ
وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ
ﺧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،وﺑـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ
وزارة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب،
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
وﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ،ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮاء
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻛﻮﻳﺖ ﻧﺖ ،وﻏﺮاﻧﺪ
ﺳـﻴـﻨـﻤــﺎ ،واﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﺤــﺖ إدارة
وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴ ـﻜــﺎل ﺳـﻴــﺮﻓـﻴـﺴــﺰ
ﻟﺤﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻄﻮري Google
اﺳـﺘـﻀــﺎف ﺑﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻷول ﻣ ــﺮة ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺿ ـﻤــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
Google Developers Roadshow MENA
 2019ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻄﻮري  Googleﺑﺤﻀﻮر
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ،
ً
إن ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻄﻮري  Googleﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا
ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻬﻜﺎﺛﻮن اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺗﻘﻨﻴﺎت Google
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻋﺪة
ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ واﻟﺮاﺋﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،إن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر ﺣ ــﻮل اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜ ــﺮة وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮرﻳ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ً
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ
ً
وﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺘ ــﻮﻳ ـﺠ ــﺮي ،أن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ وﻓــﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺑ ــﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ﺣ ــﺮﻳ ــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣﻊ
اﻟـﻜـﺒــﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮق أو
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ
ً
إﻟــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ
ﺑـ ـﻘ ــﺪرة اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻋ ـﻠ ــﻰ إﺣ ـ ـ ــﺪاث اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮب وﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ

اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﻼد ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻛــﺄﻓـﻀــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﻴﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻷول ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﺑ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ارﺗـ ـﺒ ــﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ وﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻌﺘﻤﺪ
ً
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺣﺘﻞ اﻟــﺮﻳــﺎدة ﻓﻲ اﻹﺑــﺪاع
واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﺑـﻤ ـﺠــﺎل اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ
آﺧﺮ إﺛﺮ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول دون ﻣﻨﺎزع

وأﻛ ــﺪ اﻟـﺘــﻮﻳـﺠــﺮي أن ﺑﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ارﺗﺒﻂ
ﺑﻌﺒﺎرة ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إذ وﺻــﻞ ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ أول ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻨﺘﺠﺎ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2012
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ »ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﺑـﻨــﻚ إﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﻤـﺠــﺎل اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ( DIGITAL
 BANKﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻔــﺲ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ

واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ .وأﺿﺎف أن أﺑﺮز ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ
ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠــﺎز أﻧ ــﻪ وﺿ ــﻊ ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻛﺒﻨﻚ
ﻋــﺮﺑــﻲ إﺳــﻼﻣــﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻜﺒﺮى
وﻫﻮ إﻧﺠﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﺎف ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أﻧﻪ »ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺠﺎﺋﺰة وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﻛــﺎن اﻟﺘﺤﺪي ﻫــﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎﻣــﺎ ﺑﻌﺪ
ً
آﺧﺮ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﺻﻌﺒﺎ
ﻓﺎﻷﺻﻌﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
وأﻛﺪ أن ﺷﻌﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﻼء
أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ وراﺣﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ واﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ
اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻃﻠﺐ وإﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ
وأﺳﻬﻞ ﺻﻮرة.

ً
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
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ُّ
●السعدي لـ ةديرجلا• :نطمح لتبوؤ مركز مهم بين الشركات العاملة في الخضراوات والفواكه
●بولند لـ ةديرجلا• :نستهدف رفع جودة المنتجات بانتقاء أفضل المصادر
●المطيري :باب المساهمة والدخول في الشركة مفتوح للراغبين حتى  28الجاري
جراح الناصر

تعد«الجودة» أول شركة كويتية مساهمة مقفلة بنظام
التمويل الجماعي في مجال الخضراوات والفواكه مملوكة
للمواطنين بشكل كامل ،وبنسبة  100في المئة.
وتنطلق كأول مبادرة وطنية في قطاع حيوي هو الخضراوات
والفواكه ،بسواعد ما يقارب من نحو  100صاحب عمل كويتي
يمثلون مختلف المجاالت والقطاعات االقتصادية.

«الجودة»
ستقدم
نموذجا
ناجحا
لشركة
مساهمة
تعمل
بشفافية

السعدي

السوق
الكويتي
يستورد من
الخارج بنحو
نصف مليار
دينار
بولند

أكد أمين صندوق المجلس
التأسيسي في شركة الجودة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
والخضراوات والفواكه حسين
السعدي ،أن «الجودة» هي أول
شركة كويتية مساهمة مقفلة
ب ـن ـظ ــام ال ـت ـم ــوي ــل ال ـج ـمــاعــي،
وسيتركز نشاطها الرئيسي
على تجارة واستيراد المواد
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــراوات
والفواكه ،وستقوم باالستيراد
مــن مــزارع ـي ـهــا ،ثــم الـبـيــع إلــى
زبائنها ومساهميها.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ،فـ ــي حـ ـ ـ ــواره مــع
«الجريدة» ،أن «نظام التمويل
الجماعي يعني أن مساهمنا
هــو عميلنا ذات ــه ،فــي مـبــادرة
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب
اق ـت ـصــادي وت ـج ــاري جــديــد»،
مفيدا بأن التمويل الجماعي
ً
ه ــو أداة ت ـمــوي ـل ـيــة م ـت ـطــورة
ت ـت ـيــح ل ـشــري ـحــة واسـ ـع ــة مــن
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـم ـش ــارك ــة فــي
تملك حصص عديدة ،وإنشاء
شــركــات تجارية فــي قطاعات
حيوية ،لذا ستلبي طموحات
مــؤسـسـيـهــا وطـ ــرح منتجات
ذات جودة عالية.
وبـ َّـيــن أن «ال ـجــودة» ستقدم
نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا نـ ــاج ـ ـحـ ــا لـ ـش ــرك ــة
م ـس ــاه ـم ــة ت ـع ـم ــل ب ـش ـفــاف ـيــة،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن س ـ ـي ـ ـكـ ــون ل ـش ــرك ــة
ال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه ثــاث
نقاط بيع ،هي :الشركات ذات
ال ـم ـطــاعــم وم ـح ــال الـعـصــائــر،
وشركات التجهيزات الغذائية
والـ ـفـ ـن ــادق وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات،
فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات
التعاونية واألسواق التجارية،
إلى جانب البيع عبر اإلنترنت
ومركز االتصال.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة لــن
تدخل منافسا قويا في سوق
الجملة ،حتى ال تصبح هناك
عملية «تكسير» من أي جانب،
الفتا إلــى أن تأسيس الشركة

حسين السعدي
استغرق فترة تزيد على عام،
حتى تخرج الــدراســة بأفضل
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوق
ب ــأفـ ـض ــل ط ـ ـ ــرق م ـ ـتـ ــاحـ ــة ،ألن
نظام التمويل الجماعي ليس
موجودا في الكويت ،ما تطلب
أخـ ـ ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن م ـع ـل ــوم ــة مــن
مصادر عــدة ،كما تمت فلترة
الــدراســة ،حتى «خرجنا بتلك
الدراسة النهائية ،وهي دراسة
جدا».
متحفظة ً
وع ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
المستهدفة ،أشار السعدي إلى
أن الـشــركــة تـنــوي دخ ــول هــذا
القطاع الحيوي ،وتبوؤ مراكز
مهمة بين الشركات الموجودة
العاملة في السوق.
وذكر أن قيمة المساهمة في
الـشــركــة بالنسبة إلــى األف ــراد
تبدأ من  2500دينار ثم  5آالف،
و 10آالف ،و 15ألفا ،و 20ألفا،
حتى تنتهي عند  25ألفا ،أما
قيمة مساهمة الشركات ،فتبدأ
مــن  5آالف ،ثــم  10آالف ،و15
ألفا ،وتنتهي كذلك
ألفا ،وً 20
ً
عند  25ألف دينار.
ولفت إلى أنه ضمن الدراسة
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ل ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــودة أص ـ ـ ــول
ومخازن ثابتة لتقوية قيمتها
وم ــرك ــزه ــا الـ ـم ــال ــي ،ودخ ـ ــول
الـ ـ ـس ـ ــوق بـ ـك ــل أري ـ ـح ـ ـيـ ــة ،كـمــا
ستقوم الشركة بشراء قسيمة
ص ـن ــاع ـي ــة ،وس ـي ـت ــم ال ـح ــرص
ع ـل ــى ت ـطــاب ـق ـهــا مـ ــع م ـعــاي ـيــر
ال ـج ــودة وال ـســامــة الـغــذائـيــة
العالمية ،وتجهيزها بثالجات
ذات م ــواص ـف ــات ع ــال ـي ــة ،بما
يساهم في الحفاظ على جودة

«كامكو» ترعى معرض الفرص الوظيفية
السنوي الـ  15بـ «األميركية»

رعاية «كامكو» للمعرض
أعلنت شركة كامكو لالستثمار ،رعايتها الذهبية
ل ـف ـعــال ـيــات م ـع ــرض ال ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة الـسـنــوي
الـخــامــس عـشــر ،والـمـقــام فــي الـجــامـعــة األميركية
بــال ـكــويــت ،ان ـطــاقــا م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـقــائـمــة
على دعم وتثقيف الشباب ،وتزويدهم بالمشورة
والتوجيه أثناء رحلة بناء مستقبلهم المهني.
وت ــواج ــد مـمـثـلــو ال ـش ــرك ــة م ــن ق ـط ــاع الـ ـم ــوارد
البشرية فــي جـنــاح «كــامـكــو» ،بـهــدف منح فرصة
ل ـطــاب وخــريـجــي الـجــامـعــة ،لـمـعــرفــة الـمــزيــد عن
الخدمات التي تقدمها الشركة ،وفــرص التدريب
والوظائف المتاحة.
وتدأب «كامكو» ،بشكل سنوي ،على تقديم برامج
تــدريــب حـصــريــة لـطــاب الـجــامـعــات والخريجين
ال ـ ـجـ ــدد ،ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـم ـلــي ضـمــن
مجموعة متنوعة من البرامج المصممة إلضافة
قيمة مضافة للكوادر البشرية المتميزة التي تشارك
في هذه البرامج.
وف ــي تـعـلـيــق عـلــى تـلــك الـفـعــالـيــة ،قــالــت نائبة
رئـيــس أول إدارة ال ـمــوارد البشرية فــي «كــامـكــو»،
ريــم الرفاعي« :نشيد بجهود الجامعة األميركية
وال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ال ـف ـعــال ـيــة ،الس ـت ـضــاف ـت ـهــم هــذا
َّ
الموجه نحو دعم وتعزيز فرص الشباب
المعرض
المحلي في تحديد المسار الوظيفي األمثل لهم.
نحن في (كامكو) نؤمن بأهمية وض ــرورة تعليم

وتوجيه األجيال القادمة ،بهدف تنمية وتطوير
مجتمعنا».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :عـ ـل ــى مـ ــر ال ـس ـن ـي ــن ش ـه ــدن ــا األثـ ــر
اإليجابي الناتج عن أنشطة التدريب والتوظيف
لـ ــدي ـ ـنـ ــا ،وتـ ـف ــاعـ ـلـ ـن ــا م ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن أصـ ـح ــاب
المواهب .نعتقد أن الطالب الذين يحضرون هذه
الـفـعــالـيــة بــإمـكــانـهــم ال ـح ـصــول عـلــى خ ـبــرة قيمة
مــن المتخصصين والموظفين المتمرسين ،بما
يساعدهم في البحث عن وظيفة».
وأشارت الرفاعي إلى أن إدارة الموارد البشرية
في «كامكو» ال تدخر جهدا في سبيل دعم مبادرات
تمكين الشباب والتعليم التي تؤثر إيجابيا على
المجتمع ،مبينة أن هــذه الـمـبــادرات تتماشى مع
استراتيجية الشركة بااللتزام المستمر نحو دعم
المدارس والجامعات المحلية ،وتقديم المشورة
والتوجيهات المهنية القيمة ،بما يسهم في إلهام
األجيال القادمة.
واختتمت« :نعتقد أ نــه مــع مختلف المنصات
المتاحة الـيــوم ،يمكن ألصـحــاب العمل الـبــدء في
توجيه الطالب في سن مبكرة لمتابعة تطلعاتهم
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ف ـهــم أف ـض ــل ل ـل ـفــرص الـمـتــاحــة
بالسوق .سنستمر في المشاركة بــاألحــداث التي
ُ ِّ
تـمــكــن ال ـش ـبــاب ،وتـتـيــح لـهــم ات ـخــاذ ق ـ ــرارات أكثر
استنارة بشأن مساراتهم الوظيفية المرجوة».

الشركة تطمح
إلى أن يكون
المواطنون
هم الفئة
األبرز في
المساهمة
المطيري

قطاع
الخضراوات
والفواكه
حيوي
وحساس
ومن أهم
القطاعات

بولند

عبدالمحسن بولند
المنتجات واستدامتها طوال
العام.
من جانبه ،قال عبدالمحسن
بـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــد ،عـ ـ ـض ـ ــو الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
التأسيسي لـ»الجودة» ،إنه تم
تأسيس هذه الشركة ،الرائدة
ف ــي م ـجــال اس ـت ـيــراد وتــوزيــع
الخضراوات والفواكه ،لتواكب
ال ـط ـل ــب ال ـم ـس ـت ـمــر ع ـل ــى ه ــذه
المنتجات.
وأش ـ ــار بــول ـنــد ،ف ــي ح ــواره
مع «الجريدة» ،إلى أن السوق
ـارا
ال ـك ــوي ـت ــي ي ـس ـت ــورد خـ ـض ـ ً
وف ــواك ــه ب ـمــا ي ـق ــارب الـنـصــف
مليار دينار من الخارج ،حيث
يدخل السوق ما يقارب 2470
طنا يوميا.
َّ
وبين أن الشركة دخلت في
قطاع كبير ،في المقابل «رأينا
وجــود مشكلة ،وسنوجد لها
ح ـ ـ ـ ًـا ،مـ ــن خـ ـ ــال رفـ ـ ــع جـ ــودة
المنتجات الغذائية بأسعار
م ـنــاس ـبــة ل ـل ـج ــودة ال ـم ـقــدمــة،

خضارا
شرائح المجتمع تأكل
ً
وفواكه ،كما أن الشركة تهدف
إلــى تعزيز السالمة الغذائية
عبر ا خـتـيــار منتجات تتميز
بــال ـجــودة الـعــالـيــة والـســامــة
الغذائية ،وخلوها من جميع
الملوثات والمبيدات الضارة.
وأشار إلى أن نظام التمويل
عالميا ،وهو
الجماعي جديد
ً
أال تـكــون رؤوس األمـ ــوال من
شخص أو شخصين ،بــل من
مجموعة كبيرة بمبالغ عادلة
للجميع دون تمويل البنوك،
وهـ ــذه األمـ ـ ــوال يـضـعـهــا عــدد
م ـعـ َّـيــن م ــن األف ـ ـ ــراد لـتــأسـيــس
ش ــرك ــات ضـخـمــة ومـلـيــونـيــة،
وتنافس في السوق ،ويعتبر
نظام تعاون بين المساهمين
في رأس المال.
ال ـ ـع ـ ـضـ ــوة الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فــي
«الـ ـج ــودة ال ـكــوي ـت ـيــة» ،بشاير
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،قـ ــالـ ــت إن ن ـظ ــام
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي وض ــع

السوق المستهدف
تستهدف شركة الجودة الكويتية سوق
ال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه فــي ال ـكــويــت ،وهــو
مــن األسـ ــواق الـمـفـتــوحــة والـمـتـنــامـيــة التي
لم تصل إ لــى مرحلة التشبع بعد ،حيث ال
تــزال هناك فجوة بين مـعــدالت االستهالك
واإلنتاج ،ومن ثم تلجأ الشركات المختصة
إلــى االستيراد من الـخــارج ،لعدم خصوبة
أو صــاحـيــة مـعـظــم األراض ـ ــي ل ـلــزراعــة في
الكويت.

«الكويتية» :بدء العمل بمكتب
الخدمات اإلنسانية
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ب ــدء العمل
بمكتب الخدمات اإلنسانية في
مـبـنــى ال ــرك ــاب رق ــم  4بمنطقة
وزن األمتعة ،بالتعاون مع مركز
العمل اإلنساني ،لتقديم العون
القانوني واإلجرائي واإلنساني
ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن ال ـم ـع ـس ــري ــن مــن
فئة الـعـمــال على متن طــائــرات
«الكويتية» ،وذلــك ضمن سعي
الشركة لتطبيق استراتيجياتها
للمسؤولية االجتماعية.
وبـ ـه ــذا الـ ـش ــأن ،قـ ــال رئـيــس
مجلس إدارة «الكويتية» يوسف
ً
ال ـج ــاس ــم« :ت ـم ــاش ـي ــا م ــع رؤي ــة
سمو أمير البالد وقائد العمل
اإلنساني الشيخ صباح األحمد،
ل ــدع ــم ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـس ــان ـي ــة،
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن كـ ـ ــون ال ـك ــوي ــت
عــاص ـمــة لــأع ـمــال اإلن ـســان ـيــة،
قــررت (الكويتية) إطــاق مكتب
ل ـل ـخــدمــات اإلن ـســان ـيــة ،للعمل
على توفير بعض المتطلبات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـسـ ـف ــر لـ ـل ــرك ــاب
ً
الـ ـم ــرض ــى ال ـم ـع ـس ــري ــن م ــال ـي ــا
ومــراف ـق ـي ـهــم ،م ــن خ ــال توفير
ب ـع ــض ال ـخ ــدم ــات اإلن ـس ــان ـيــة،
مثل :مرافقة المريض ،والكرسي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــرك ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ــواص ـ ـ ــات
الداخلية ،وخالفه».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــم« :ك ـم ــا
ت ــوف ــر ال ـش ــرك ــة خ ــدم ــة لـلــركــاب
المعسرين (العمال) ممن عليهم
أحـ ـك ــام ق ـضــائ ـيــة ،ع ـبــر تـحـ ُّـمــل
ت ـكــال ـيــف م ـنــع ال ـس ـف ــر ،وس ــداد
ال ـغ ــرام ــات ال ـب ـس ـي ـطــة ،وشـحــن
األمـتـعــة وغ ـيــرهــا ،إضــافــة إلــى
تـحـ ُّـمــل رسـ ــوم إصـ ــدار تــوكـيــل،
وتوفير المركز لمحامي للراكب
المعسر دون مقابل».
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع« :ي ـ ـع ـ ـم ـ ــل م ـك ـت ــب
ً
الخدمات اإلنسانية أيضا على
ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات أخ ـ ـ ــرى ،م ـثــل:
الـتـنـسـيــق م ــع سـ ـف ــارات ال ــدول

كما أن الشركة وضعت رؤية،
بأن تكون مساهمة عامة ،ومن
كبرى الشركات المتخصصة
فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــراوات
والفواكه.
وأضـ ــاف أن «ك ــل الـشــركــات
ال ـنــاج ـحــة دخ ـل ــت قـطــاعــاتـهــا
وح ـلــت ال ـم ـشــاكــل ال ـمــوجــودة
في السوق ،ومن هذا المنطلق
رأيـ ـ ـن ـ ــا أن ج ـ ـ ـ ــودة م ـن ـت ـج ــات
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات والـ ـف ــواك ــه إم ــا
مـ ـ ـت ـ ــد نـ ـ ـي ـ ــة أو مـ ـ ـت ـ ــوا ضـ ـ ـع ـ ــة،
عال،
وسنرفعها إلى مستوى ٍ
وه ـ ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـ ــذي ن ـس ـت ـهــدفــه،
ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاء أف ـ ـ ـضـ ـ ــل مـ ـ ـص ـ ــادر
الخضراوات والفواكه ،وتهيئة
ال ـ ـظـ ــروف اآلمـ ـن ــة وال ـن ـظ ـي ـفــة،
لنقلها و تـخــز يـنـهــا و بـيـعـهــا،
والتأكد من سالمتها».
وع ــن س ـبــب اخ ـت ـيــار قـطــاع
الـ ـخـ ـض ــراوات والـ ـف ــواك ــه ،قــال
إن ــه ق ـطــاع ح ـيــوي وح ـســاس،
ومـ ـ ــن أهـ ـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،وك ــل

بشاير المطيري

الـمـنـتـمـيــة ل ـهــا هـ ــذه ال ـع ـمــالــة،
ومتابعة ودعــم حــاالت اإلبعاد
ع ــن الـ ـب ــاد م ــع م ــرك ــز اإليـ ـ ــواء
وإدارة اإلب ـ ـعـ ــاد ،إض ــاف ــة إل ــى
توفير نسخ مترجمة لنموذج
عقد العمل للراكب لالطالع على
التزاماته وحقوقه وفق القانون
الكويتي».
وذكر أن المكتب يوفر أيضا
خــدمــة ال ـتــرج ـمــة ع ـبــر الـهــاتــف
ب ـع ــدة لـ ـغ ــات ،وخ ــدم ــة ت ــوزي ــع
ك ـت ـي ـب ــات ل ـل ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة
عــن ثقافة المجتمع الكويتي،
وخدمة توفير وجبات غذائية
لـلـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة عـنــد تــأخــر
ً
تسلم الكفيل لهم ،وأخيرا توفير
تغطية تأمينية مجانية مؤقتة
لشرائح من العمال ،بالتعاون
مع شركة تأمين محلية ،ويمكن
ل ـ ـلـ ــركـ ــاب أص ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـحـ ــاالت
المعسرة التواصل على الرقم
 1802234لتقديم العون لهم.
وأك ـ ـ ــد الـ ـج ــاس ــم ،فـ ــي خ ـتــام
تـصــريـحــه ،ح ــرص «الـكــويـتـيــة»
ال ــدائ ــم ع ـلــى م ــراع ــاة ال ـح ــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وتـ ـق ــدي ــم الـ ـع ــون
الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ،بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
تــوج ـهــات ال ـشــركــة فــي تطبيق
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـت ــرك ــزة عـلــى
دعــم الـحــاالت اإلنسانية ودعــم
المشاريع اإلغاثية والخيرية.

ويأتي استهداف الشركة لسوق الخضار
وال ـفــواكــه ،ألنـهــا مــن الـمـكــونــات األســاسـيــة
لـلـنـظــام ال ـغــذائــي لـكــل ف ــرد ،ويـمـثــل الــدخــل
المرتفع وتزايد المخاوف الصحية للسكان
عاملين أساسيين لزيادة استهالكهما ،لهذا
السبب ستستورد الشركة معظم الكميات
مــن الـعــديــد مــن الـبـلــدان الـتــي تمتلك الجو
والبيئة المالئمة لـلــزرا عــة ،للحصول على
أفضل وأجود السلع.

ك ـ ـ ـشـ ـ ــرائـ ـ ــح ،حـ ـ ـت ـ ــى ال يـ ـك ــون
ه ـن ــاك اسـ ـتـ ـح ــواذ ،م ـب ـي ـنــة أن
«الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــودة» انـ ـطـ ـلـ ـق ــت كـ ـ ــأول
شــركــة كــويـتـيــة تـعـمــل بنظام
تـمــويـلــي فــريــد ،لـتـكــون رائ ــدة
فـ ـ ــي مـ ـج ــالـ ـه ــا ،وواعـ ـ ـ ـ ـ ــدة فــي
توسعها وامـتــدادهــا ،يشارك
في تأسيسها ونشأتها نحو
مئة من الكويتيين الشباب.
ول ـف ـت ــت ال ـم ـط ـي ــري إلـ ــى أن
الـشــركــة تـطـمــح إل ــى أن يكون
المواطنون هم الفئة األبرز في
المساهمة ،كما انتهجت كل
الطرق المتميزة التي تسلكها
شـ ــركـ ــات ع ــال ـم ـي ــة كـ ـب ــرى فــي
التأسيس واالنطالق ،ليتحول
المشروع إلــى مبادرة وطنية
جماعية ،لتكون أول مجموعة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ت ـح ـظــى ب ـشــرف
ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة وف ـ ــق ن ـظــام
التمويل الجماعي.
وذكرت أن «الجودة» هي أول
شركة كويتية مساهمة مقفلة
بنظام التمويل الجماعي في
مـجــال الـخـضــراوات والفواكه
م ـم ـلــوكــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن بشكل
كامل ،وبنسبة  100في المئة.
وبينت أن بــاب المساهمة
والدخول في الشركة للراغبين
من األفــراد والشركات مفتوح
حتى  28الجاري ،موضحة أن
«الجودة» تنطلق كأول مبادرة
وطـنـيــة فــي قـطــاع حـيــوي هو
الخضراوات والفواكه ،بسواعد
مـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب مـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــو 100
صاحب عمل كويتي يمثلون
مختلف المجاالت والقطاعات
االقتصادية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
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اقتصاد

«الجريدة» تنشر تعديالت استراتيجية القطاع النفطي :)1( 2040

ً
مراجعة لهيكل «نفط الكويت» التنظيمي لتصبح أصغر حجما
• االهتمام باستكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات تقليدية وثقيلة جديدة
• استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الجوراسي الخالي من الباليوزويك
أشرف عجمي

تحديد  8مبادرات
استراتيجية
ً
لألعمال استنادا
إلى الخيار
االستراتيجي
المحدد

تعظيم تخصيص
الموارد لزيادة
المالءمة
لالستراتيجية
والعائد على
االستثمار

«الموارد اإلضافية»
تمثل سلة من
الفرص غير المؤكدة
التي تحتاج إلى
مزيد من الدراسة
والتطوير

تـ ـنـ ـش ــر "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" أح ـ ـ ــدث
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ــرأت عـلــى
اسـتــراتـيـجـيــة مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية  2040لتطوير وزيــادة
إنـتــاجـهــا النفطي وص ــوال إل ــى 4
مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا ،وح ــددت
االستراتيجية ال ـم ـبــادرات جنبا
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــب م ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــدء م ـ ـشـ ــروع
لتحديث الخطط االستراتيجية
لـلـمــراحــل األول ـي ــة ،لتتماشى مع
خطة المشروع الرئيسية عالية
ال ـم ـس ـت ــوى ل ـل ـمــؤس ـســة ،ووض ــع
م ـ ـبـ ــادرات لـتـحـقـيــق ال ـتــوج ـهــات
االستراتيجية المستقبلية.
ً
ووفـ ـق ــا لــاسـتــراتـيـجـيــة فــإن
خـ ـط ــة ل ـل ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي
للتركيز الحالي في شركة نفط
ال ـك ــوي ــت ال ـج ـهــة ال ـم ـس ــؤول ــة عن
الـتـطــويــر تـتـضـمــن إن ـش ــاء لجنة
ت ـطــويــر ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
 ،2040وفرق عمل برعاية اللجنة
م ــن قـبــل  ،DCEO P&Cواح ـتــوت
االستراتيجية على تطوير الرؤية،
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـمـ ــوقـ ــف واألهـ ـ ـ ـ ــداف
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
واالستفادة من إطار شامل للنفط
والغاز.
وش ــددت االسـتــراتـيـجـيــة على
ضــرورة تحسين إدارة المحافظ
وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف ال ــى
تحقيق ا لـتـمـيــز التشغيلي على
مستوى عالمي لــزيــادة الربحية
في المراحل األولى من الموارد.
وتـ ـه ــدف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــى
تعظيم تخصيص الموارد لزيادة
المالءمة وفق الخطة والعائد على
االس ـت ـث ـمــار ل ـكــل ن ــوع م ــن أن ــواع
ال ـه ـيــدروكــربــون ،وض ـمــان تلبية
الطلب الحالي والمستقبلي من
خــال مــن كــل الـمـصــادر المتاحة
لتحقيق طــاقــة إن ـتــاج مستدامة

للنفط الخام في دولة الكويت.
ومـ ــن أجـ ــل ع ــوام ــل الـتـمـكـيــن
لـ ــاس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــم تـ ـح ــدي ــد
مجموعة مبادرات استراتيجية،
م ـن ـه ــا م ـس ــاه ـم ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج عـلــى
م ـس ـت ــوى ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة فـ ــي إن ـت ــاج
النفط الـخــام ،وإنـتــاج الـغــاز غير
المصاحب.
وت ـت ـض ـم ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ت ـح ــدي ــد نـ ـط ــاق ال ـ ـغـ ــاز ال ـم ــوح ــد
التنفيذ مقابل اإلمكانات المخطط
ل ـهــا ،وم ـل ـفــات اإلن ـت ــاج الممكنة؛
واي ـض ــا مـ ـب ــادرة ت ـقــديــم ال ـفــرص
ال ـج ــوراس ـي ــة ال ـم ـح ــددة ،ب ـمــا في
ذلــك استمرار تشغيل كيروسين
و(إنتاج الغاز الجوراسي المرحلة
األولى والثانية) ،وتوفير الفرص
الجوراسية المحتملة المحددة
(الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن الـ ـغ ــاز
الجوراسي).
ك ـ ـمـ ــا تـ ـضـ ـمـ ـن ــت اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
وت ـط ــوي ــر وإن ـ ـتـ ــاج اح ـت ـيــاط ـيــات
نفطية تقليدية و ثـقـيـلــة جــد يــدة
واس ـت ـك ـش ــاف وت ـط ــوي ــر وإن ـت ــاج
من مــوارد نفطية جديدة (النفط
التقليدي والثقيل) ،وإنتاج 565
ألف برميل في اليوم بحلول عام
2040؛ وكذلك استكشاف وتطوير
وإنتاج الغاز الجديد الجوراسي
والغاز الخالي من الباليوزويك.
وأشــارت الــى االهتمام بنطاق
ال ــزي ــت ال ـث ـق ـيــل الـمـحـتـمــل ،EOR
ويشمل اإلنتاج من خالل تقنيات
 EORالحرارية والكيميائية مبادرة
تقديم إنتاج الزيت الثقيل الممكن
من تقنيات  EORالحرارية وغير
الحرارية ،وإجراء دراسات الجدوى
والتصاميم التجريبية.
وتمثل "الموارد اإلضافية" في
االسـتــراتـيـجـيــة سـلــة مــن الـفــرص
غير المؤكدة ضمن االستراتيجية

مبنى مؤسسة البترول
التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة
والـ ـتـ ـط ــوي ــر .وتـ ـح ــدي ــد ودراس ـ ــة
وتطوير اإلنتاج من فرص إنتاج
غ ـي ــر م ــؤك ــدة ل ـل ـغــايــة م ــع إجـ ــراء
دراس ـ ـ ـ ـ ــات تـ ـح ــت سـ ـط ــح األرض
اإلضافية لتحديد إمكانات الكيان
المسؤول في منطقة النفط.
ولدعم المبادرات االستراتيجية
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد تـ ـ ــم ت ـط ـب ـيــق
مـ ـنـ ـه ــج مـ ـنـ ـظ ــم لـ ـتـ ـح ــدي ــد ن ـهــج
الـمـبــادرات التمكينية ،وتــم دمج

ضرورة تحسين
إدارة المحافظ
والبيانات التي
تهدف الى تحقيق
التميز التشغيلي

النتائج الرئيسية الــداخـلـيــة في
ال ـت ـح ـل ـيــل ،وال ـت ـق ــدم لـتـحــديــدهــا
حــول موضوعات تحديد الخطة
االستراتيجية  ،2030كما حددت
عــوامــل التمكين االسـتــراتـيـجـيــة
ليتم تنفيذها من خالل الوظائف
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ش ــرك ــة نـفــط
الكويت ،وإج ــراء مراجعة شاملة
للهيكل التنظيمي لـشــر كــة نفط
الكويت ،وتنفيذ توصيات لتصبح
ً
أصغر حجما لتحسين العمل في

القطاع النفطي ،وتحويل الثقافة
بما يتماشى مع متطلبات إعادة
الهيكلة لمعالجة ثــا ثــة جوانب
أ ســا س ـيــة :متطلبات المستقبل،
واألصـ ــول ،والــوظــائــف الموجهة
نحو التنظيم في القطاع.
وستعمل االستراتيجية على
إضفاء طابع رسمي على المقارنة
المعيارية عبر  KOCمــن 2018-
 ،19وستشمل كل مجموعة BSC
مبادرة لقياس اثنتين على األقل

من الوظائف األساسية.
ول ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذ
االستراتيجية تم تحديد ثماني
مـبــادرات لألعمال استنادا إلى
الـخـيــار الـمـحــدد .بعد التنشئة
مــع الــوظــائــف الـمـعـنـيــة ،وتمت
صـيــاغــة ال ـم ـبــادرات التمكينية
فــي ش ــروط ال ـمــوارد المرجعية
والموارد الداخلية والخارجية
التفصيلية والمعالم الرئيسية
ولكل مبادرة استراتيجية.
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تطل الفنانة هدى حسين
حرص عدد كبير من نجوم يرصد فيلم «كفر ناحوم»
لفت الشاعر السعودي
أحزمة البؤس التي تحيط خالل شهر رمضان المقبل في
الفن على مدار اليومين
سلطان السبهان األنظار
بالكثير من المدن ،ويحكي الدراما االجتماعية «أمنيات
إليه خالل النسخة الثامنة الماضيين على اإلدالء
بعيدة» للكاتبة منى الشمري
من مسابقة «أمير الشعراء» بصوتهم في التعديالت تفاصيل حياتنا في أي
والمخرج محمد القفاص.
مكان بالعالم.
الدستورية المصرية.
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نسليهان أتاغول تقتحم كواليس
«الوصال» لالحتفال بقادير
فاجأت النجمة التركية نسليهان أتاغول،
زوجـهــا الـفـنــان الـتــركــي قــاديــر دوغ ـلــو ،خالل
وجــوده في االستديو لتصوير أحــد مشاهد
مسلسله الجديد (الوصال) ،لتقتحم الكواليس،
احتفاال بعيد ميالده.
وأحضرت نسليهان قالب حلوى ومجموعة
م ــن ال ـح ـل ــوي ــات ،ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ل ـفــريــق عمل
المسلسل ،وحرصت على االحتفال مع زوجها
بـهــذه المناسبة ،فــي أج ــواء رومانسية أمــام
الجميع.
ُيذكر أن أتاغول وقعت في حب قادير خالل
مشاركتهما بمسلسل "فاتح حربية" عام ،2013
وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل
زفاف ضخم حضره مجموعة كبيرة من أهم
نجوم تركيا عــام  .2016وحــاولــت نسليهان
خــال الفترة الماضية نفي الشائعات التي
ترددت حول وقوع الطالق أو حدوث خالفات
قوية بينهما.
جدير بالذكر ،أن قادير يقدم الدعم الكامل

لزوجته خالل مسيرتها العملية وفي الحياة
ينف وقوع
الشخصية ،وفــي آخــر لقاء اته لم
ِ
خ ــاف ــات بـيـنــه وب ـي ــن زوجـ ـت ــه ،لـكـنــه أكـ ــد أن
الحوار هو الطريق الوحيد للتغلب على هذه
المشاكل.
وول ــدت النجمة التركية فــي  20أغسطس
 ،1992في مدينة إسطنبول ،ألم روسية ،وأب
شركسي ،و ب ــدأ شغفها بالفن فــي السادسة
من عمرها ،وبالثالثة عشرة من عمرها وقفت
أمام الكاميرات ألول مرة في مسلسل "األوراق
المتساقطة" ،وقــدمــت بعده عــدة أعـمــال ،كان
أهـمـهــا دور "ش ـيــريــن" ف ــي مـسـلـســل "ح ـي ــاة"،
عــاوة على حصولها على دور البطولة في
الفيلم المثير للجدل "األعراف" بجانب النجم
أوزجان دينيز.
وارتـفـعــت أسـهــم أتــاغــول ( 25عــامــا) خــال
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــا تـمـكـنــت
مــن الـتـفــوق على كــل نجمات تركیا بثرائها
وان ـت ـصــارات ـهــا ال ـف ـن ـيــة ،إذ ح ـقــق مسلسلها

سكارليت جوهانسون

األخير (الحب األعمى) نجاحا استثنائنا عن
باقي األعمال االجتماعية والعاطفية ،لكنها
لم تتمكن من منافسة مسلسل "أنت وطني"،
الذي حقق المرتبة األولى.
وجمعت أتاغول ثروة يتحدث عنها الوسط
الـفـنــي الـتــركــي ،لـیــس مــن أجــورهــا المرتفعة
فــي أعمالها فقط ،بــل مــن شــركــات اإلعــانــات
الكبرى التي تتهافت عليها ،حيث ربحت في
بداية عام  2017ثروة طائلة ،نسبة ألقرانها،
بعدما جددت عقدها كسفيرة ألحد منتجات
التجميل العالمية بقيمة مليون لیرة تركیة
( 300ألف دوالر) ،ووقعت عقدا لماركة مالبس
رياضية عالمية بقيمة ملیون و 200ألف لیرة
( 400ألف دوالر).
وهـكــذا ،أصبحت نسليهان أصغر وأثــرى
الـمـمـثــات الـتــركـیــات ،وسـحـبــت الـبـســاط من
تحت قدمي من تصدرن الشاشة ألعوام.

زاكاري ليفي

عرض مستمر لـ «Avengers:
 »Endgameبالهند

«! »Shazamتجاوز
الـ  322مليون دوالر

أعـلــن مــالـكــو دور ال ـعــرض السينمائية فــي الهند،
اس ـت ـمــرار ع ــروض فـيـلــم األب ـط ــال الـخــارقـيــن المنتظر
" ،"Avengers: Endgameعلى مدار اليوم.
ويأتي القرار استجابة لطلب الشركة الموزعة ،التي
أعــرب مسؤولوها عــن تخوفهم مــن تأثير مــدة عرض
الـعـمــل ( 3س ــاع ــات) عـلــى إي ــرادات ــه الـمـتــوقـعــة بشباك
التذاكر.
وأقيم العرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلس
األميركية ،في حضور فريق عمل الفيلم ،منهم :روبرت
داوني جونير ،سكارليت جوهانسون ،كريس إيفانز،
بول رود ،إضافة إلى مخرجي الفيلم األخوين روسو.

نجح فيلم "! "Shazamفي تحقيق إيرادات تجاوزت
حاجز الـ  322مليون دوالر حول العالم ،منذ طرحه
في  5الجاري.
الفيلم بطولة زاكاري ليفي ،مارك سترونغ ،جاك
ديالن جرازر ،روس بتلر ،دجيمون هونسو ،ميشيل
بورث ،آدم برودي ،آشر أنجل ،وجريس فولتون،
وتــألـيــف هـنــري جــايــديــن ،وداري ــن ليمكه ،وبيل
باركر ،وإخراج ديفيد ف .ساندبرج.
وتدور قصة العمل حول إعطاء صبي القدرة على
أن يصبح بطال خــارقــا فــي أوق ــات الـحــاجــة بكلمة
سحرية واحدة.

هاني سالمة

إعالن الطوارئ في
مسلسل «قمر هادي»
انـتـهــى الـنـجــم هــانــي ســامــة مــن تـصــويــر نسبة
كبيرة من المشاهد التي تتضمنها أحداث مسلسله
(قمر هادي) ،والمقرر أن يخوض من خالله السباق
الــرم ـضــانــي ال ـم ـق ـبــل ،م ــن إن ـت ــاج شــركــة سـيـنــرجــي،
وإخراج رؤوف عبدالعزيز ،وتأليف إسالم حافظ.
وقطع سالمة خالل األيام الماضية شوطا كبيرا
من تصوير المسلسل بمنطقة العين السخنة ،وعاد
للقاهرة مرة أخــرى ،الستكمال العمل بعدة مناطق
متفرقة بــالـقــاهــرة وضــواحـيـهــا ،وف ــق الـخـطــة التي
وضعها المخرج ،والذي أعلن حالة الطوارئ لالنتهاء
مــن تصوير ال ـ  15حلقة األول ــى مــن العمل ،لسرعة
تسليمها لقناة .ON E

طرح اإلعالن الدعائي لفيلم الخيال العلمي «»Gemini Man
طــرحــت شــركــة " "Paramountاإلع ـ ــان الــدعــائــي الــرس ـمــي لفيلم
األكشن والخيال العلمي " ،"Gemini Manالذي يقوم ببطولته النجم
ويل سميث ،في أول تعاون له مع المخرج الحائز جائزة األوسكار
ً
أنج لي ،استعدادا لطرحه بــدور العرض األميركية والعالمية مطلع
أكتوبر المقبل.
وظهر سميث من خالل شخصية أحد القتلة المحترفين ،ليجد نفسه
في مواجهة أحد األشخاص في عدة مطاردات ،ليكتشف في النهاية أن
هذا الشخص هو نفسه ،والذي تم استنساخه من أحد العمالء لتدميره.
ويشارك سميث البطولة نخبة من النجوم ،منهم :كليف أوين ،ماري
إليزابيث وينستيد ،بينديكت ونج ،رالف براون.
ُيذكر أن فيلم " "Gemini Manيمثل عودة المخرج أنج لي ،بعد آخر
أعماله السينمائية ( )Life of Piعام  ،2012والذي حاز بفضله أربعة
جوائز أوسكار ،منها جائزة أفضل فيلم.
وينتظر سميث عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام ،وهو
النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة " ،"Aladdinوالمقرر عرضه
تجاريا منتصف مايو المقبل ،إلى جانب انتهائه أخيرا من تصوير
الجزء الثالث لسلسلة األكشن خاصته ( ،)Bad Boysوالمقرر عرضه
تجاريا مطلع عام .2020
ً
وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي صــورا جديدة من كواليس
الجزء الثالث لفيلم األكشن المنتظر " ،"Bad Boys for Lifeالذي يتشارك
ببطولته النجمان سميث ومارتن لورانس .وظهر في المشهد نجما
الفيلم وهما على متن دراجة بخارية وسط مطاردة مثيرة على طريقة
سلسلة أفالم " "Bad Boysالشهيرة ،وكان سميث يقود وبجانبه مارتن،
الذي حمل مدفع رشاش.
وستدور أحداث الفيلم حول الضابط "ماركوس" ،الذي تتم ترقيته
لرتبة مفتش ،وصديقه مايك الروي ،يعيشان أزمــة منتصف العمر،
ً
وسط تحقيقهما بقضية جديدة تتضمن عددا من المرتزقة األلبانيين،
الذين يحاولون مطاردتهم بعد قتلهم أحد أفرادها .ومن المقرر طرح
ً
الفيلم تجاريا مطلع .2020
وحققت سلسلة الفيلم بجزأيه نجاحا تجاريا ضخما ،بدأت بالجزء
األول عام  ،1995بإيرادات عالمية تخطت  140مليون دوالر من ميزانية
إنتاجية بلغت  19مليونا ،مرورا بالجزء الثاني عام  2003بإيرادات
عالمية بلغت ضعف إيــرادات الجزء األول بـ  273مليونا من ميزانية
تقدر بـ  130مليون دوالر.

ويل سميث يتصدر إعالن «»gemini man

نسليهان أتاغول
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تنوير
أزمة الرواية
الشبابية

د .أيمن بكر

أؤي ــد وأش ـجــع دور الـنـشــر الـشـبــابـيــة ج ــدا ،فهي
إعالن صارخ عن إفالس أجيال انكفأت على نفسها،
وأهلكتها معاركها الصغيرة الشخصية التافهة،
ك ـمــا أن ـه ــا ت ـع ـلــن س ـق ــوط ال ـه ــال ــة ال ـك ـه ـنــوت ـيــة الـتــي
تحيط بالنص والمؤلف جميعا ،والتي وضعتها
أج ـيــال مـتــوالـيــة فــي الـثـقــافــات الـعــربـيــة مـنــذ مطلع
ال ـقــرن الـعـشــريــن ح ــول مــا يستحق وم ــا اليستحق
أيـضــا .دور النشر الشبابية تعمل كــذلــك ،وإن بال
وعي من أصحابها ،على تحرير اإلبداع من شروط
ال ـن ـشــر ال ـح ـك ــوم ــي ،ص ــاح ــب ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ـطــوط
الـحـمــراء ،التي تضيق األفــق على المبدعين .وهي
أي ـضــا تـعـلــن اه ـت ـمــامــات ج ـيــل ي ـصــر الـجـمـيــع على
االنتقاص منه ،والسخرية من اهتماماته كما يحدث
بصورة تاريخية مكرورة .الفرق أن هذا الجيل نشأ
وتفتح وعيه في ظل ممكنات ثورتي التكنولوجيا
واالتصاالت ،التي سهلت أشياء كثيرة منها صناعة
النشر.
لكن معظم مــا تقوم بــه هــذه ال ــدور حتى اآلن هو
عصيان واســع النطاق ،وكشف الحجاب عــن رغبة
عميقة فــي هــدم ال ـحــدود والـضــوابــط ،واإلع ــان عن
وج ــود الـ ــذات ال ـتــي تـكــاثــف حــولـهــا ض ـبــاب اإلن ـكــار
والتسفيه ،دون أن يبدو ما تقوم بتأسيسه واضحا
أو مالكا ألدواته ،وهنا يكمن االعتراض .متى ستنتقل
هذه الدور إلى سؤال الكيف ومستوى اإلبداع بالنظر
لتراث األنواع األدبية؟
فيما يتصل بالرواية هناك أزمة من نوع خاص؛
فالرواية كنوع سردي تختلف بوضوح عن الثرثرة
اليومية أو الشخصية التي يمارسها بعضنا مع
بعض .الرواية بناء مقصود لألحداث التي يجب أن
تكون محملة بعمق معرفي كبير ،وقدرة نسبية على
تجاوز الذات وعدم التمحور حولها ،حتى إن استفاد
ال ــروائ ــي ـ ـ وه ــذا طبيعي ـ ـ مــن خـبــراتــه الشخصية.
ال ــرواي ــة مــن زاوي ــة ثــانـيــة هــي عملية تمثيل لغوي
لألحداث ،أي أن أداتها األساسية هي اللغة ،وعلى من
يتصدى لكتابة الرواية أن يكون متمكنا من أداته ،كي
يستطيع التالعب بها ومعها في تشكيالته السردية.
صحيح أن هناك وظيفة التصحيح والتحرير ،لكنها
ال تعفي الـكــاتــب مــن ام ـتــاك نــاصـيــة الـلـغــة بغرض
امتالك حرية الخيال الذي تصوغه اللغة باألساس.
األزمة الثانية التي تتصل باللغة أيضا هي حالة
الـسـيــولــة غـيــر الــواع ـيــة ال ـتــي يـنــزلــق إلـيـهــا الـكـتــاب
ال ـش ـب ــاب .ب ـع ـب ــارة أخـ ـ ــرى؛ ي ـجــب ع ـلــى الـ ــروائـ ــي أن
يـكــون ق ــادرا على مـقــاومــة الـثــرثــرة وحــالــة التداعي
اللغوي غير الدال ،فليست كل األحداث والتفاصيل
تستحق أن تحكى ،وليس كل حكي لألحداث يمكن
أن يسمى رواية .نحن نحوم حول فكرة الوعي الفني
بتراث النوع والقدرة على تقديم الجديد في البناء
والمضمون كليهما.
ولعل حالة الثرثرة الروائية هي ما أدى في كثير
من األحيان إلى ما يسميه الصديق سعيد يقطين
"البدانة الروائية" ،التي أصبحت سمة غير مقبولة
في كثير مما يصدر تحت اسم "رواية".
اللعبة ليست سهلة ،فالتحرر من القيود ومقاومة
سلطة اآلباء والمجتمعات المحافظة ،يجب أن يكون
مقترنا بتصور إ بــداعــي يتشكل عبر الــزمــن ،حول
األنواع األدبية وأهمية فعل الكتابة وفنياتها .وهو
الوعي الذي أحسب أن دور النشر الشبابية يمكنها
أن تسهم في تشكيله.

توابل ةديرجلا
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سلطان السبهان :قصائدي تبحث
عن الجمال ومعاني اإلنسانية السامية
لفت الشاعر السعودي سلطان السبهان األنظار إليه
خالل النسخة الثامنة ًمن مسابقة "أمير الشعراء" التلفزيونية
اإلماراتية ،وتمكن أخيرا من حصد اللقب ،بعدما أمتع
الجمهور بباقة قصائد من حديقة إبداعه الجميل.
إعالن فوزه ًبلقب
"الجريدة" التقت السبهان في حوار ،فور
ً
"أمير الشعراء" ،قال فيه إن توقع فوزه كان أمرا صعبا في
ظل وجود منافسين مميزين ..وإلى نص الحوار:
َّ
القاهرة -أحمد الجمال
● ماذا يمثل لك الفوز بلقب
"أمير الشعراء" في المسابقة
التلفزيونية اإلمــاراتـيــة التي
تحمل االسم نفسه؟
 الفوز بهذا اللقب الغالي الشك أنه شرف كبير وحظ بالغ،
فهذه المسابقة تتربع على قمة
المنافسات العربية في مجال
الشعر الفصيح.
● ه ــل ك ـن ــت ت ـت ــوق ــع ال ـف ــوز
ً
خصوصا أن ال ــدورة الثامنة
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة شـ ـ ـع ـ ــراء
مميزين؟
 ربما كنت أتوقع اقترابيمــن النهائيات ،وتــوقــع الفوز
أم ـ ـ ــر صـ ـع ــب ف ـ ــي ظ ـ ــل وج ـ ــود
منافسين وشعراء مميزين.
● تعد ثالث شاعر سعودي
ي ـف ــوز بــال ـل ـقــب ع ـلــى ال ـتــوالــي
ب ـع ــد إيـ ـ ــاد ال ـح ـك ـم ــي وح ـي ــدر
العبدلله ...ما دالالت ذلــك من
وجهة نظرك وهــل يشير إلى
تفوق شعراء المملكة؟
 ف ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــةالسعودية جهد ثقافي كبير
واهتمام بالغ من القيادة في
تــوفـيــر أع ـلــى وأت ــم الـمـمـيــزات
والدعم المحفز ،لذا فالمملكة
تـ ـقـ ـط ــف ثـ ـ ـم ـ ــار هـ ـ ـ ــذا ال ـج ـه ــد
والـ ـتـ ـمـ ـي ــز م ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ـصــد
أبنائها للعديد مــن الجوائز
في شتى المجاالت الثقافية.
● ما منطلقاتك العامة في
كتابة الشعر؟
 م ــن نــاحـيــة فـنـيــة أح ــرصً
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ــي ق ـ ـصـ ــائـ ــدي ع ـلــى
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـج ـم ــال وحـســن
العبارة المؤثرة ،ومن ناحية
ً
القيمة فــأنــا أبـحــث دائ ـمــا عن
معاني اإلنسانية السامية.
● تحب الشعر الكالسيكي
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــودي لـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــك تـ ـكـ ـت ــب
التفعيلة ..ألم تفكر في تجريب
قصيدة النثر ،أم أنك ال تعترف
بها؟

 لم أجرب قصيدة النثر ،معاحترامي الكبير لإلبداع كيفما
كان قالبه .لكنني ربما لم أجد
نفسي هناك.
● بــدأت كتابة الشعر تحت
اسم مستعار لفترة محدودة...
ما السبب؟
 كــانــت ف ـتــرة المنتدياتفـتــرة الـهـجــوم عـلــى التقنية
واالنـ ـفـ ـت ــاح ،فـعـمــد كـثـيــرون
وأنا منهم إلى الكتابة باسم
مستعار ،محاولة فــي جذب
االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ،إذ يـ ــوفـ ــر االسـ ــم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـع ــار مـ ـس ــاح ــة أك ـب ــر
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة،
ً
ً
ورب ـ ـمـ ــا أحـ ـي ــان ــا خـ ــوفـ ــا مــن
الرقيب أو التبعات.

سلطان السبهان

ً
فاز أخيرا بالمركز
األول في مسابقة
أمير الشعراء
اإلماراتية

● ص ـ ـ ــدر د يـ ـ ــوا نـ ـ ــك األول
"يكاد يضيء" عام  ٢٠١٥وتاله
"تفاصيل أخرى للماء" ،ثم "ما ال
يجيء" ،ألم تكن البداية متأخرة
ً
نسبيا خاصة أن موهبتك تؤكد
أنــك ولجت إلــى عالم القصيدة
قبل ذلك التاريخ بسنوات؟
 بــال ـف ـعــل تـ ــأخـ ــرت ،كـنــتأحــاول أال أنشر إال بعد سن
األربـ ـعـ ـي ــن ،ف ـه ــاج ــس ال ـن ــدم
على التسرع في النشر كان
ً
يراودني كثيرا.
● خ ــال الـمـســابـقــة لفتت
األنظار بأسلوبك الشائق في
اإللقاء ..إلى أي مدى يضيف
اإللـ ـ ـق ـ ــاء ل ـل ـش ــاع ــر وي ـم ـن ـحــه
ً
مزيدا من األلق؟

احترام اإلبداع
كيفما كان قالبه...
ولم أجد نفسي في
قصيدة النثر

بلوحات تشكيلية تعود
إلى ًأكثر من أربعين
عاما ،استعاد الفنانان
الكبيران عمر الفيومي،
وعصمت داوستاشي
أبرز المحطات في
مسيرتهما الفنية
بمعرضين في القاهرة،
األول احتضنته قاعة
"مارجو فيلون "بالجامعة
األميركية ،واآلخر في
غاليري ضي الذي يختتم
موسمه الحالي بمعرض
داوستاشي ،ومعرض
جماعة مصورات للفنون
الجميلة.

نظمت قاعة "مارجو فيلون" ،بمركز
التحرير الثقافي بالجامعة األميركية
في القاهرة ،معرض الفنان عمر الفيومي
بعنوان " 40سنة" ،الذي يضم مختارات
من أعماله تمثل مراحل فنية مختلفة،
منها وج ــوه الـفـيــوم الـتــي اشـتـهــر بها،
ولوحاته المستلهمة من الطبيعة ،إلى
ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة ل ــوح ــات رس ـم ـهــا في
حقبة الثمانينيات ألصدقائه من سورية،
أثناء إقامته في مدينة لينينغراد (سان
بطرس برغ حاليا) ،ويستمر المعرض
حتى  14مايو المقبل.
ويـنـتـمــي ال ـف ـيــومــي ،إذا ج ــاز ال ـقــول،
إلى مدرسة فنية خاصة لفن التصوير
الـتـعـبـيــري ال ــواق ـع ــي ،وقـ ــدم ع ـلــى م ــدار
ـاال تمثل رحلة فــي أعماق
 40عــامـ ًـا أعـمـ ً
الـشـخـصـيــة ال ـم ـصــريــة ،وخ ــاص ــة عــالــم
المرأة ،كما تجلى في وجوه الفيوم.
وت ـخ ــرج الـفـيــومــي ف ــي كـلـيــة الـفـنــون
الجميلة ،قسم التصوير الـجــداري عام
 ،1981ثــم سافر إلــى روسـيــا عــام 1986
الستكمال دراسته الفنية وحصل على
شهادته عام  1991من أكاديمية الفنون
الجميلة "ري ـب ــن" ،وعــرضــت أعـمــالــه في
عدة معارض دولية ومحلية ،إضافة إلى
معارضه الفردية ،التي أقامها في العديد
م ــن الـ ـ ــدول ،ول ــه مـقـتـنـيــات بــالـمـتــاحــف
والسفارات بمصر والخارج.

داوستاشي وعفت ناجي
إلــى ذل ــك ،نظم غاليري ضــي "أتيليه
العرب للثقافة والفنون" في  20الجاري
معرضين ،أولهما معرض "برسم اللي
بحبه" الذي يجمع بين الفنان عصمت
داوسـ ـت ــاش ــي وأسـ ـت ــاذت ــه ع ـفــت نــاجــي،
واآلخر معرض "جماعة مصورات الفنون
الجميلة" الذي يضم  24فنانة ،ويستمر
المعرضان إلى منتصف شهر رمضان.

 ال ــرواي ــة فــن مـهــم وجميل،ً
لـكــن مـ ــازال الـشـعــر قـ ــادرا على
ال ـت ـس ـيــد وال ـح ـض ــور وال ـت ـقــدم
بمميزاته المتفردة المتأصلة
فــي ن ـفــوس ال ـش ـعــوب ،السيما
العرب.
● مـ ــا مـ ـش ــروع ــك ال ـش ـع ــري
ً
الذي تعكف عليه حاليا ،وربما
ً
يخرج إلى النور قريبا؟
 أعكف على ديوان مختلفعن دواويني السابقة ،وسيكون
ً
مفاجئا بإذن الله.
● هــل لــديــك طـقــوس خاصة
في الكتابة خالل شهر رمضان؟

 اإلل ـق ــاء ج ــزء مـهــم يساهمف ــي ن ـجــاح وصـ ــول ال ـنــص إلــى
الـ ـمـ ـتـ ـلـ ـق ــي ،فـ ــام ـ ـتـ ــاك أسـ ـم ــاع
اآلخرين وقلوبهم هدف سامي
ألي ش ــاع ــر ،وكـ ــم م ــن قـصـيــدة
ض ـع ــف االهـ ـتـ ـم ــام ب ـه ــا بـسـبــب
سوء إلقائها.
ً
ً
● تعمل أستاذا متعاونا في
قـســم ال ـقــانــون بـكـلـيــة الـحـقــوق
بـجــامـعــة ال ـم ـلــك س ـع ــود ،كيف
أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون فـ ـ ــي ض ـبــط
قصيدتك ...يقال إن ثمة عالقة
خــاف ـيــة ب ـيــن ال ـشــاعــر ومـهـنـتــه
العملية؟

 دراس ـ ـ ــة ال ـج ــان ــب ال ـعــدلــيوالقانوني يفيد في التريث في
اختيار المفردة ،فالقانونيون
يؤمنون بأثر الكلمة الواحدة
في تغيير موازين الكالم وإثارة
التساؤالت وتكثيف أو تهميش
الحقائق.
● ي ـ ـ ــرى بـ ـع ــض ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد أن
ال ـ ــرواي ـ ــة  -ال الـ ـشـ ـع ــر -ت ـســود
ً
ال ـم ـش ـه ــد األدبـ ـ ـ ــي راه ـ ـن ـ ــا؟ مــا
تعليقك؟

من إصداراته

ً
الفيومي وداوستاشي يستعيدان  40عاما
من حياتهما الفنية في مصر
القاهرة -محمد الصادق

tawabil@aljarida●com

 الشعر قد يراود الذهن بالمقدمات ،لذا فإن كتابته تحتاج
فقط إلى وجــود القلم والورقة
في أي مكان وزم ــان ،وعليه ال
طقوس خاصة لكتابة الشعر
ف ــي رمـ ـض ــان ،ف ـش ـهــر رم ـضــان
كغيره مــن األوق ــات المتوقعة
ل ـه ـط ــول ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ...بــال ـتــأك ـيــد
الحضور الروحي مهم لكتابة
نص يقترب إلى الروح ،وليس
الـصـيــام وح ــده مــا يـبـعــث تلك
الـحــالــة الــروحــانـيــة ،بــل أشياء
كثيرة.

الهاربات:
إلى الجحيم!

مسفر الدوسري

هروب الفتيات في السعودية إلى بلدان أجنبية ،وطلب
اللجوء فيما يشبه الموضة والصرعة أو التقليعة ،أصبح
ظاهرة اجتماعية الفتة ،بفضل وسائل اإلعالم الحديثة،
وانقسم المجتمع بسبب هذه الظاهرة إلى قسمين؛ فهناك
َّ
وشجعهن،
َمــن شد على أزر هــؤالء الهاربات "معنويا"
بذريعة حقهن في النجاة من جحيم أوضاعهن األسرية،
كما زعمن ،أو الفرار من جحيم قيود المجتمع الذي يعشن
يدخر كلمة سوء بحق هؤالء الفتيات،
به ،وقسم آخر لم َّ
لما تسببن فيه من فضيحة ال تغتفر ألسرهن ووصمة
عــار للمجتمع كـكــل ،لــدرجــة أن بعض أف ــراد هــذا القسم
أحـ َّ
ـس وكــأن هــروب إحــداهــن إس ــاء ة شخصية لــه بذاته،
تمت له ِب ِصلة قرابة من
حتى إن لم تكن له معرفة بها أو ّ
أي درجــة ،وتمنى لو أنه أخذ بيده ثــأره وثــأر المجتمع
كله ،ولو بالدم ،ليغسل وصمة العار هذه.
أعتقد أن مشاعر القسم األخير متشجنة بعض الشيء
ومبالغ في ردة فعلها ،فاألمر برمته ،من وجهة نظري ،ال
يستحق أن يرتقي ليصبح هزة اجتماعية تخلخل أركان
المجتمع ألسباب عدة ،أولها أن هذه الظاهرة بدأت في
مرحلة يشهد المجتمع الـسـعــودي تحوال جــذريــا ،كان
لحقوق المرأة منه نصيب واضح .وال شك أن القادم في
حتما سيكون أكـبــر أو "أخ ـطــر" ،كما يظن
هــذا الـمـجــال
ً
البعض ،فهذه الظاهرة لم تبدأ من قبل ،ولم يكن لها هذا
الــزخــم عندما كــان وضــع ال ـمــرأة أكـثــر س ــوء ا بـحــق ،مما
يجعل نشوء هــذه الـظــاهــرة فــي هــذا الــوقــت ليس مبررا
وغير منطقي .ثانيا إن هــروب هــؤالء الفتيات ال يشكل
هروب أدمغة مفكرة ومبدعة لديها من الطموح العلمي
مثال أو اإلبداعي الذي عجزت الظروف االجتماعية في
ً
بلدهن عن احتوائه واالستفادة من قدرتهن على إثراء
الوطن بمنجزاتهن واإلسهام في تقدمه وتطوره ،ما يجعل
المجتمع يخسر خسارة فادحة بفقدان تلك األدمغة ،فكم
مــن عـقــول عظيمة كــان مــن الممكن أن يـكــون لها أثرها
اإليجابي والفاعل لصحة الوطن ُأجبرت على الهجرة،
وك ــان األج ــدى لـهــذا الــوطــن المحافظة عليها ،وتوفير
المناخ المناسب لعطائها ،واستثماره لمصلحة نهضته
وتقدمه ،ومــع ذلــك لم ُتثر هــذه الضجة ،ولــم يحرك أحد
ساكنا إليقاف هــذا النزف الــدامــي لشريان من شرايين
الوطن .فلماذا ترتعد فرائص المجتمع ،لمجرد هروب
فتيات باحثات عن الملذات ،أو كأس في حانة ،أو لهو
في ديسكو ،أو شيء من هذا القبيل؟! إنهن فقط فتيات
وحرية ذاتية
باحثات عن جنة مشتهاة في مخيلتهنُ ،
لــن يضفن مــن خاللها إ لــى مجتمعهن وال المجتمعات
التي لجأن إليها أي قيمة عظيمة تذكر ،إنهن باختصار
نقص يفيض عن الحاجة ،ولو كان األمر بيدي ّ
لشرعت
قانونا يسمح لمثل هؤالء الفتيات بالمغادرة ألي جهة
تستقبلهن ،بشرط إسقاط جميع حقوقهن وواجباتهن
تـجــاه أســرهــن ،بـمــا فــي ذل ــك أس ـمــاء عــائــاتـهــن ،وك ــل ما
يترتب على ذلــك مــن حـقــوق قانونية مــن إرث وخــافــه،
وبالمقابل موافقة أولـيــاء أمــورهــن على إسـقــاط جميع
حقوقهم وواجباتهم وأي مسؤولية قانونية أو اجتماعية
تجاههن ،وبذلك نحمي ُسمعة أسرهن في الوقت الذي
نـمـنـحـهــن أج ـن ـحــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى جـنـتـهــن ال ـم ـن ـشــودة،
وليذهبن بعدها إلى الجحيم من دون ضجيج!

إصدار

ُ«صنع في الصين»

«صنع في الصين»
غالف ُ

عمر الفيومي
وق ــال هـشــام قـنــديــل ،رئـيــس مجلس
إدارة أتيليه الـعــرب للثقافة والـفـنــون،
إن الفعالية خـتــام الئــق لموسم حافل
بالمعارض واألنشطة المختلفة ،والتي
تضمنت المعارض التشكيلية والورش
الفنية واألمسيات الثقافية التي أقيمت
علي مدار الموسم في غاليري ضي.
ويضم معرض داوستاشي خمسين
لوحة ،أنجزها بمفهوم طفولي حسب
قــولــه" :أن ــا أرس ــم كــل مــا أح ـب ــه" ،فــرســم
جدته وأستاذته عفت ناجي ونجم كرة
ال ـقــدم محمد ص ــاح ولــوحــة لجوجان
وفريدة كاولو وممرضة فلسطينية.

ك ـمــا ي ـضــم ال ـم ـعــرض م ـخ ـت ــارات من
مجموعته الفنية ألستاذته الرائدة عفت
ناجي " "1994 1905-تحت عنوان "الفنان
واستاذته" ،وسبق أن قام بنفس التجربة
"داوس ـت ــاش ــي وع ـفــت ن ــاج ــي" بـلــوحــات
مختلفة فــي ع ــام  2013بـمـتـحــف الـفــن
المصري الحديث.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ع ـفــت ن ــاج ــي م ــن أهــم
فناني الطليعة العرب وأستاذة فنانات
مـصــر وه ــي وشقيقها رائ ــد التصوير
المصري الحديث محمد ناجي "1888-
 ،"1956وزوجـهــا رائــد دراس ــات الفنون
الشعبية سعد ال ـخــادم ""1987 1913-

يمثلون المثلث الذهبي للفن المصري.

«مصورات»
أما معرض "جماعة مصورات" فيضم
أعمال  24فنانة من خريجات كلية الفنون
الجميلة بجامعة ح ـلــوان ،حـيــث يقدمن
تجاربهن الفنية المتنوعة.
وت ـع ـن ــى ج ـم ــاع ــة م ـ ـصـ ــورات ب ـح ـقــوق
المرأة ،وتعد أول مؤسسة للفنون البصرية
أسست داخل الجامعات المصرية ،وتضم
العديد مــن الفنانات ،منهن نهاد خضر
وفيروز سمير وزينب نور.

تتناول رواية ُ
"صنع في الصين" ،للكاتب الصيني جو ميسين،
قصة بيونغ يانغ؛ تلك المدينة التي تعتبر واحة لالزدهار ،ومن
خالل قصتها نتعرف على قصة قادتها الذين أفنوا عشرين سنة من
أعمارهم في سبيل تحقيق هذا االزدهار ،ولكن عندما دقت ساعة
تغيير الكوادر  -التي لم يكن فيها أي انتقاص من قدر أحد ،بل ربما
تعزيز لهذه المكانة بحيث يتولى هؤالء الكوادر المهرة مناصب
ّ
أرفع – بدأت المشاعر اإلنسانية المتضاربة بالظهورَ ،
فمن تعلق
بهذه المدينة ال يريد تركها ،وال يريد لقائدها الجديد أن يغير
آليات العمل فيها ،بالرغم من أنه هو من اقترحه لهذا المنصب .ومع
التغيير يتحرك القضاة ليعلنوا عن وجودهم ويباشرون مرحلة
ً
من التصدي لفساد المرحلة السابقة ،والذي كان القائد منه بريئا،
ولكن خنوع القضاء أتاح ألتباعه أن يصولوا ويجولوا ويعيثوا في
ً
األرض فسادا .إنها قصة كرة الثلج ،ولكنها ليست كرة حقيقية بل
وهمية ،تدخلنا في متاهة وهمية من الفساد ،ليتبين أن الشرفاء
موجودون في كل مكان ،ولكن رهبة المناصب ،ربما تلقي بغاللة
سوداء على أعين من يجدر بهم أن يبقوا أعينهم مفتوحة.
 من أجواء الرواية نقرأ:ً
" ...كان فريق ليشان مشلوال ،وعندما ذهب تيان لي بذل روحه
من أجل الحزب والبالد...
ال تزال ليشان تحاول النهوض ،وال تزال بيونغ يانغ متمسكة
في طموحها نحو االزدهار أكثر فأكثر ،وال تزال روح تيان لي تقود
ً
قــادة المقاطعة والمدينة ،وتشكل مثاال عن التضحية في سبيل
قيم الحزب والمجتمع والدولة ،ستبقى المسيرة مستمرة ،مسيرة
القضاء على البطالة ،واحـتــرام حقوق العيش ،وستبقى مسيرة
مكافحة الفساد مستمرة ،ما دام هناك أشخاص من أمثال يادونغ،
يـقــودون مسيرة اإلصــاح ومكافحة الفساد ،ويطبقون القانون،
ويضعون نصب أعينهم ،وهم يخطون األحكام ،روح اإلنسانية".

توابل ةديرجلا

•
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نجوم مصر يشاركون في التصويت
على التعديالت الدستورية
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أخبار النجوم

تامر حسني مهدد

رغم انشغال بعضهم بالتصوير ومعاناة آخرين مع المرض

أصبح فيلم "كل سنة وأنت طيب" ،الذي يقوم ببطولته
الفنان تامر حسني ،مهددا بعدم اللحاق بالعرض خالل
موسم عيد الفطر المقبل ،كما هو مقرر من قبل.
فيلم تــامــر متوقف ألسـبــاب مرتبطة بــالـخــاف مع
الرقابة ،التي تماطل في إنهاء تصاريح العمل ،الذي
ص ـ ِّـورت مـشــاهــده األول ــى فــي لـبـنــان قـبــل ع ــدة شـهــور،
ويشارك خالد الصاوي في بطولة الفيلم.
وعـلــى عـكــس غالبية األف ــام الـمـقــرر طــرحـهــا خــال
موسم عيد الفطر ،التي بدأت الدعاية الخاصة بها ،لم
يظهر ملصق دعائي واحد للفيلم الجديد.

غموض موقف غادة
عبدالرازق
نبيلة عبيد

القاهرة  -محمد قدري

حرص عدد كبير من نجوم
الفن المصري على مدار
اليومين الماضيين على اإلدالء
بصوتهم في التعديالت
الدستورية المصرية ،رغم
انشغال البعض بالتصوير
استعدادا للموسم الرمضاني
الجديد ،وتعرض البعض
اآلخر لحاالت مرضية.

نهال عنبر

إلــى النقاش مع الجمهور الــذي التف
حــولــه بـمـجــرد دخــولــه مـقــر االق ـت ــراع،
وظلوا يهتفون له ،ونصحهم بضرورة
حشد األقــارب واألصدقاء للتصويت،
للحفاظ على مصر من المخاطر ،على
حد رأيه ،خاصة أن المنطقة تحدث بها
أزمات كثيرة" ،ونحن الدولة المستقرة
ب ـس ـبــب الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة لـلــرئـيــس
الجمهورية ،ويجب أن نظل متمسكين
بــوحــدتـنــا ضــد أه ــل ال ـفــوضــى لنعبر
بمصرنا إلى مرحلة النهوض".

الـبــدايــة كــانــت مــع الـفـنــانــة الكبيرة
نبيلة عبيد ،التي أصرت على النزول
ل ـل ـج ـن ـت ـهــا االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة فـ ــي اإلدارة
الـمــركــزيــة ل ـشــؤون الـمـســاحــة ،لوضع
صوتها في الصندوق ،رغم تعرضها
عـلــى م ــدار األيـ ــام الـمــاضـيــة لـلـمــرض،
وع ــدم قــدرتـهــا عـلــى ال ـن ــزول لـلـشــارع،
وكــذلــك دعــت الجماهير للتواجد في
هذا التصويت.
وح ـ ـص ـ ـلـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة وف ـ ـ ـ ــاء ع ــام ــر
عـلــى تـصــريــح ب ــاإلج ــازة مــن تصوير
مـسـلـسـلـهــا ال ـج ــدي ــد "ح ـك ــاي ـت ــي" ،مــع
ال ـف ـن ــان ــة ي ــاس ـم ـي ــن ص ـ ـبـ ــري ،وق ـ ــررت
النزول لإلدالء بصوتها ،وهو ما أشاد
بــه ال ـمــوجــودون باللجنة ،وقــالــت إن
مــا فعلته واجــب وطـنــي ،وانـهــا كانت
سـتــذهــب لـتـقــوم ب ـهــذا ال ــواج ــب مهما
كانت الظروف ومهما كانت النتائج.
وتواجدت الفنانة لبلبة في لجنتها
بنادي الصيد بمنطقة الدقي ،وقالت
ع ـقــب اإلدالء ب ـصــوت ـهــا" :ي ـج ــب على
ال ـم ـصــري ـيــن أن ي ـك ــون ــوا يـ ــدا واح ـ ــدة،
وعليهم االلتفات إلــى مصلحة مصر
ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــات ال ـع ـص ـي ـبــة الـتــي
تمر بـهــا" ،مــؤكــدة أن "كــل المصريين
محبون لبلدهم" ،ودعت جموع الشعب
لـلـتــواجــد واإلدالء بـصــوتـهــم أي ــا كــان
القرار.
وتواجد نجم الغناء الشعبي حكيم
فــي لجنته االنتخابية بالشيخ زا يــد
بمدينة السادس من أكتوبر ،وتطرق

ونـ ــزلـ ــت ال ـف ـن ــان ــة عـ ـض ــوة مـجـلــس
ن ـقــابــة ال ـم ـهــن الـتـمـثـيـلـيــة ال ـم ـصــريــة
نـ ـه ــال ع ـن ـب ــر ل ـل ـج ـن ـت ـهــا االن ـت ـخــاب ـيــة
فــي ال ـســادس مــن أك ـتــوبــر ،وتــواجــدت
وسـ ــط ال ـم ـصــوت ـيــن ،وح ــاول ــت إق ـنــاع
الموجودين خــارج اللجان بالدخول
والمشاركة في العملية التصويتية،
وذلــك رغم انشغالها بتصوير بعض
األعمال الفنية.
وق ــال ــت ع ـن ـبــر ل ـل ـم ـح ـي ـط ـيــن" :انـ ــزل
وقــول اللي يعجبك بس قبل ما تقول
ال الزم ت ــدرس انــت بتقول ال لـيــه ،أنا
عــارفــة إن ال ـظــروف صعبة أوي ،لكن
الزم نستحمل عشان نبني مصر مش
نهدمها" ،وحرصت على التقاط الصور
ال ـت ــذك ــاري ــة م ــع ال ـج ـم ـهــور الـمـتــواجــد
باللجان.

كشفت شركة "صباح أخوان" للمنتج
ص ــادق الـصـبــاح تـبــاعــا عــن اإلعــانــات
الـتــرويـجـيــة ألعـمــالـهــا الــدرام ـيــة الستة
ال ـت ــي ت ـن ــاف ــس م ــن خ ــال ـه ــا بــال ـمــوســم
الرمضاني ،في الوطن العربي.

وتنافس الشركة في مصر من خالل
مسلسل "ول ــد الـغــابــة" ،بطولة النجم
أحمد السقا ،ويشاركه البطولة النجوم
م ـح ـمــد م ـ ـمـ ــدوح ت ــايـ ـس ــون وم ـ ــي عـمــر
وإنـجــي المقدم وهبة مجدي وإدوارد

ظروف صعبة

ومـ ـ ــع ح ـ ـلـ ــول م ـ ـسـ ــاء الـ ـ ـي ـ ــوم األول
للتصويت اس ـتــأذن عــدد مــن النجوم
م ــن م ــواق ــع ال ـت ـصــويــر ،وع ـلــى رأسـهــم
ال ـف ـن ــان ــة م ــي ع ــز ال ــدي ــن الـ ـت ــي تــركــت
تصوير مسلسلها الجديد "البرنسيسة
بيسة" لتدلي بصوتها ،وتبعها الفنان
محمد رجب الذي يقدم مسلسل "عالمة
اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام" رم ـ ـضـ ــان ال ـم ـق ـب ــل ،وعـ ــاد
الستكمال التصوير مرة أخرى.
و ت ـ ـ ـ ــرك ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــان إدوارد ت ـص ــو ي ــر
مسلسله الجديد "ولــد الغالبة" ،الذي
يقدمه مــع أحـمــد الـسـقــا ،وتــواجــد في
الـلـجـنــة ،وظـهــر الـفـنــان إي ـهــاب فهمي
في لجنة جيل  2000بمنطقة الشيخ
زاي ــد ،وح ــرص عـلــى دع ــوة الناخبين
للتواجد أيضا ،وتبعته الفنانة الشابة
ميريهان حسين.
وفــاجــأ الـفـنــان أمـيــر كـ ــرارة اللجنة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـيـ ـن ــاء ب ـم ـحــاف ـظــة
اإلسكندرية شمال مصر ،حيث دخل
اللجنة وســط فرحة من الموجودين،
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ـ ـن ـ ـهـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ل ـ ـعـ ــدم
استطاعته التصويت في القاهرة ،ألنه
مـتــواجــد ه ــذه األي ــام فــي اإلسـكـنــدريــة
لتصوير مجموعة مــن المشاهد من
فـيـلـمــه ال ـجــديــد "ك ــازاب ــان ـك ــا" الـمـقــرر
طرحه خالل عيد الفطر المقبل ،وتبعه
ت ــواج ــد عـ ــدد م ــن ط ــاق ــم ع ـمــل الـفـيـلــم
الجديد للمشاركة أيضا في التصويت.
ومع اليوم الثاني تواجد عدد كبير
من النجوم لم يستطيعوا التواجد في

اليوم األول ،وفضلوا هدوء األوضاع
ف ــي ال ـل ـج ــان ،وت ــواج ــد ال ـف ـنــانــون في
لجانهم مع ظهر اليوم الثاني ،وحرص
عــدد منهم على اصـطـحــاب أزواجـهــم
للمشاركة معا في التصويت.
ومن أبرز لقطات التصويت تواجد
الفنانة المثيرة للجدل غادة إبراهيم
ب ــإح ــدى ال ـل ـجــان االن ـت ـخــاب ـيــة ،لكنها
م ـن ـعــت م ــن ال ـت ـصــويــت ل ـع ــدم تــواجــد
بـطــاقــة تـحـقـيــق الـشـخـصـيــة أو الــرقــم
ال ـقــومــي ،وف ـقــا لـمــا خ ــرج رسـمـيــا من
اللجنة االنتخابية ،وظلت متواجدة
باللجنة اللتقاط الصور التذكارية مع
الجمهور القادم للتصويت ،وعلمنا من
أحد المصادر القانونية أن منعها من
التصويت جاء لسبب قانوني يمنعها
م ــن ال ـت ـصــويــت ل ـع ــدة سـ ـن ــوات ،نـظــرا
التهامها في إحــدى القضايا ولكنها
تواجدت وبقوة.
وحـ ـ ـ ــرص عـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم عـلــى
الـعــودة مــن السفر الـخــارجــي ،بالرغم
مــن وج ــود لـجــان تـصــويــت خــارجـيــة،
مــن أجــل الـتــواجــد والـتـصــويــت ،وكــان
على رأسهم الفانة شيرين عبدالوهاب
وزوجها المطرب حسام حبيب.

ً
صادق الصباح ينافس عربيا بـ  6مسلسالت في رمضان

رغم نشر الفنانة غــادة عبدالرازق التريلر الدعائي
لمسلسلها الـجــديــد (حــدوتــة م ــرة) ،فــإن العمل اليــزال
م ـه ــددا ب ـعــدم ال ـل ـحــاق بــال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي ،بسبب
مشكالت في تصاريح التصوير.
غــادة تواجه مشكلة مرتبطة بعدم تصوير غالبية
المشاهد الخارجية في المسلسل حتى اآلن ،وهو ما
سيضطر فريق العمل للتصوير الخارجي خالل رمضان
حال االنتهاء من التصاريح.

«الضاهر» خارج رمضان
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج م ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــل
"الـ ـض ــاه ــر" م ــن ال ـس ـبــاق
الرمضاني بشكل نهائي،
بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـشـ ــاكـ ــل ف ــري ــق
عمله ،والخاصة بالخالف
بـيــن الـفـنــان محمد فــؤاد
والفنان تامر عبدالمنعم
منتج المسلسل.
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ت ــأج ــل
عرضه لحين االنتهاء من
محمد فؤاد
تـصــويــر آخ ــر أسـبــوعـيــن
فــي أحــداثــه لــم يتم إبــاغ
ً
صناعه باستئناف التصوير حتى اآلن ،علما بأن عددا
كبيرا مــن المشاركين فــي المسلسل لــم يحصلوا على
دفعات أجورهم المتأخرة حتى اآلن.

بسمة وهبة تتدخل

بيروت  -ةديرجلا

•

وكــريــم عفيفي وه ــادي الجيار وصفاء
الطوخي ،وتأليف أيمن سالمة وإخراج
محمد سامي.
أما المسلسل الثاني فيحمل عنوان
"فكرة بمليون جنيه" ،بطولة نجم مسرح
مـصــر عـلــي رب ـي ــع ،وي ـش ــارك ــه الـبـطــولــة
صابرين وصالح عبدالله وكريم عفيفي
وسهر الصايغ ووالء الشريف وطــارق
عبدالعزيز ووليد فواز وحنان سليمان
وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا
فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود،
تــألـيــف أمـيــن جـمــال وإبــراه ـيــم محسن
ومحمد فتحي وشريف يسري وإخراج
وائل إحسان.
أمـ ــا ف ــي ل ـب ـن ــان فـيـنـتـظــر ال ـج ـم ـهــور
ال ـج ــزء ال ـثــالــث م ــن مـسـلـســل "ال ـه ـي ـبــة"،
وي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان "ال ـه ـي ـب ــة الـ ـحـ ـص ــاد"،
بـطــو لــة النجمين تـيــم حـســن وسيرين
عبدالنور ،ويشارك في البطولة النجوم
منى واصــف وجــوزف بونصار وعبده
شــاه ـيــن وأويـ ـ ــس م ـخ ـلــاتــي وروزيـ ـن ــا
الالذقاني وتأليف باسم السلكا وإخراج
سامر البرقاوي.
وم ـس ـل ـســل "خ ـم ـس ــة ون ـ ــص" بـطــولــة
ال ـن ـجــوم ن ــادي ــن نـسـيــب نـجـيــم وقـصــي
خــولــي ومـعـتـصــم ال ـن ـه ــار ،وبـمـشــاركــة
رفيق علي أحمد وروال حماده ،وتأليف

إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
ومسلسل "دقيقة صمت" ،بمشاركة
شركة "إيـبــا" ،وبطولة النجمين عابد
فهد وستيفاني صليبا ،ومشاركة فادي
أبي سمرا وخالد القيش وفادي الصبيح
ورنا شميس ويوسف حداد ،ومن تأليف
سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.
أم ــا فــي الـسـعــوديــة فـتــدخــل الـشــركــة
للمرة األولى في إنتاج عمل درامي ،من
خــال مسلسل "يــا ن ـســوق" ،بمشاركة
شركة "رايتكس" ،وبطولة النجوم مروة
محمد و نــر مـيــن محسن وعبدالمجيد
الــره ـيــدي ،وتــأل ـيــف ســامــح ســر الختم
وأيمن حبيب وإخراج أحمد شفيق.
وأكد المنتج صادق الصباح حرص
ال ـشــركــة عـلــى م ـحــاكــاة ال ــوط ــن الـعــربــي
ف ــي ك ــل عـ ــام ،م ــن خ ــال أع ـم ــال تحاكي
الشارع والجمهور بكل فئاته ،ومواضيع
اجـتـمــاعـيــة وإن ـســان ـيــة تـعـكــس ال ــواق ــع
راق
وتـطــرح المشاكل والحلول بقالب ٍ
يـعـكــس ه ــوي ــة ش ــرك ــة "ص ـب ــاح أخـ ــوان"
وت ــاري ـخ ـه ــا ون ـجــاحــات ـهــا ال ـت ــي نـقـلــت
الدراما العربية في السنوات الماضية
إلـ ــى م ـكــانــة وض ـع ـت ـهــا ع ـلــى ال ـخــارطــة
العالمية.

تدخلت الفنانة بسمة وهبة إلنهاء بعض االلتزامات
الـمــالـيــة الـتــي طلبها ضـيــوف بــرنــامـجـهــا (شـيــخ الـحــارة
 ،)3والتي كانت ترغب الشركة المنتجة لبرنامجها في
تخفيضها.
بسمة حــر صــت عـلــى ا خـتـيــار فنانين مثيرين للجدل
للظهور في موسم البرنامج الجديد ،وركزت على الخالفات
في برنامجها ،الذي ينتمي إلى نوعية برامج الهارد توك.

أحمد فتحي ضيف
«الواد سيد الشحات»
ي ـظ ـهــر ال ـف ـن ــان أح ـمــد
فتحي كضيف شرف في
الـمـسـلـســل الـتـلـفــزيــونــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد "ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواد س ـيــد
الشحات" ،المقرر عرضه
بــرمـضــان ،حـيــث يـشــارك
ف ــي ال ـع ـم ــل م ــع صــديـقــه
أحمد فهمي.
فـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــي يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ف ــي
حلقتين فقط فــي العمل
ب ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ـ ـهـ ــراجـ ــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدي ،و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو دور
كوميدي ضمن أحداث المسلسل الذي يجري تصويره
راهنا ،وتشارك فيه هنا الزاهد.
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كلمات متقاطعة
فكتور هوغو

كلمة السر

 - 4ح ـطــم – ل ـل ـن ــداء –  - 7بحر (م) – للتخيير عاصمتها تايبي.
 - 10ذل – ا لـجـمــع من
– سائل الحياة (م).
مقياس للمسافات.
 - 5أكمل – تظهر.
 - 8ع ــاص ـم ــة بـ ـي ــرو – «الجنة» (الجنات).
 - 6تجدها في (المرمر) حيوان ضخم.
 - 9ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــو ر يـ ـ ـ ــة
– مفضل عن مثيله.
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 .............( - 1ى ) شجرة
في الجنة.
2
 - 2أحـ ـ ــد ال ـ ـك ــواك ــب –
متشابهان.
 - 3ن ــدر (م) – ح ــروف
3
متشابهة – سهل.
 - 4مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــور
4
الميالدية.
 - 5ر ئ ـ ـيـ ــس أ مـ ـي ــر ك ــي
5
أسبق.
 - 6شجاع (م) – ضمير
6
المتكلم.
 - 7نغمة موسيقية –
7
قصد.
 - 8لـلـتـفـسـيــر – بـطــل
8
ال ـ ـعـ ــالـ ــم فـ ـ ــي ريـ ــاضـ ــة
ال ـ ـك ـ ـيـ ــك ب ـ ــوك ـ ــس عـ ــام
9
.2010
 - 9ح ــام ــل ال ـ ـشـ ــراع –
10
يتبع.
 - 10فيلم ليسرا ونور
الشريف ومنى زكي - 2 .حــاكــى (م) – كتاب
ال ـس ـي ــرة ال ــذات ـي ــة لطه
ً
حسين.
عموديا:
 - 3أصلح – ناقوس –
 - 1استجوبوه – تالف .ثلثا (برأ).
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6

كلمة السر:

َ
من  9أحرف وهي اسم أديب وشاعر وروائي فرنسيُ ،يعتبر من أبرز
أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية.

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :تـلـفــت األنـ ـظ ــار ف ــي محيط
عملك ،ألن لديك القدرة السريعة في
اإلنجاز.
ً
ً
عاطفيا :يعتقد الحبيب أحيانا أنك
ال تحبه فيما العكس هو الصحيح.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ح ـق ـقــت أشـ ـي ــاء كـثـيــرة
للعائلة وترغب في تحقيق الكثير.
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :كثافة األعمال تجعلك مرهقا
فانتبه أن لكل شيء ًّ
حدا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـش ــري ــك ع ـلــى اس ـت ـعــداد
لـلــوقــوف إلــى جانبك ودعـمــك كلما
دعت الحاجة.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الصخب وخذ
ً
وقتا لراحتك الجسدية والنفسية.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـجـ ّـســد الـعـقــل والـمـنـطــق في
تنسيق أعمالك وإنجازها.
ً
عاطفيا :تشعر بعدم االرتياح النشغال
الحبيب بأمور كثيرة تلهيه عنك.
ً ّ
اجتماعيا :يكن لك األقرباء واألصحاب
ك ــل االحـ ـ ـت ـ ــرام واإلعـ ـ ـج ـ ــاب ل ـمــواق ـفــك
االجتماعية.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ــؤج ــل ع ـم ــل الـ ـي ــوم إل ــى
ال ـغــد ب ــل ضــاعــف ج ـه ــودك لـتـتـفــادى
التقصير.
ً
عاطفيا :الحب الحقيقي ال يسيء إلى
أحد ،أما إذا ّ
تحول فيصبح أنانية.
ً
ّ
تضيعه
اجتماعيا :الوقت ثمين فال
في التفاهات بل في األعمال المفيدة.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـتـمــتــع بـحــس واق ـع ــي كبير
ً
ً
استشاريا في عملك.
مرجعا
يجعلك
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـش ـع ــر ال ـح ـب ـي ــب بـبـعــض
ً
منفردا.
االستياء ألنك تتخذ القرارات
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـح ــب ال ـت ـب ــاه ــي وال
المظاهر الخادعة والعيش في عالم
الخيال.
رقم الحظ.18 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـم ـتــع ب ـش ـخ ـص ـيــة ج ــذاب ــة
وأسلوب فريد يجعل الزمالء يتقربون
منك.
ً
عاطفيا :دع الوقت يبلسم جرحكما،
وهو الكفيل بعودة الحب إلى قلبيكما.
ً
اجتماعيا :ال تختلق المشاكل مع أحد
وال تضخم األمور السخيفة.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحب العمل في جـ ّـو هادئ
يخضع لألنظمة والقوانين.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تــرغــب ك ـث ـيـ ًـرا ف ــي رفــع
مـقــام الـشــريــك ،وه ــذه نقطة ضعف
في حقك.
ً
اجتماعيا :تعيش في بعض األحيان
ً
فترات كآبة لكنها ال تستمر طويال.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــن حــري ـصــا ع ـلــى اس ـت ـقــرار
مـعـنــويــاتــك ،ألن ال ــزم ــاء يعتبرونك
قدوة لهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـحــب مـعــامـلــة فـ ــإذا كــانــت
حسنة فأنت تنعم بفوائده.
ً
اجتماعيا :تقوى ثقتك بنفسك وتنفتح
ً
اجتماعيا على جميع المعارف.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـس ـنــح ل ــك ف ــرص ــة االج ـت ـمــاع
بأشخاص ذوي قدرات مهنية فانتهزها.
ع ــاط ـف ـي ـ ًـا :ي ـ ّ
ـؤم ــن ال ـش ــري ــك ل ــك الـكـثـيــر
مــن حــاجــاتــك ب ــدون أن يـسـتــدعــي ذلــك
انتباهك.
ً
اجتماعيا :حاذر الفوضى والبلبة في
حياتك الخاصة وابحث عن الطمأنينة.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :األرضية صالحة لتصحيح األمور
والتفاهم مع من تتعامل معهم.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ـكــر ق ـل ـيــا ف ــي ت ـق ـص ـيــرك نـحــو
ال ـ ـشـ ــريـ ــك ،وح ـ ـ ــاول ال ـت ـع ــوي ــض ب ـح ـنــانــك
واهتمامك.
ً
اجتماعيا :احرص على إقامة أطيب العالقات
ً
مع محيطك فسوف تحتاج إليه يوما.
رقم الحظ.19 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :باستطاعتك إنجاز أعمال عدة
في برنامجك إذا أحسنت توزيعها.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :الـ ـ ــوقـ ـ ــت غ ـ ـيـ ــر م ـن ــاس ــب
لمصارحة الحبيب في بعض األمور
الخاصة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــوقــع نـفـســك ف ــي م ــأزق
عائلي ينجيك منه أحد والديك.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :بادر إلى اغتنام الفرص ،ألن
المنافسة أصبحت قوية.
ً
عاطفيا :تجمعكما عاطفة حب نقية
تصلح أن تبنيا مستقبلكما عليها.
ً
اجتماعيا :تشعر باإلرهاق بسبب
كـثــرة األعـبــاء وتتمنى أخــذ عطلة
للراحة.
رقم الحظ.9 :
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نادين لبكي« :كفر ناحوم» يرتكز على واقع مرير

٢١

مسك وعنبر

في وداع علي اليوحة

خبريات

افتتحت عروض الفيلم بدعوة من «لوياك» والتقت وسائل اإلعالم
فضة المعيلي

يرصد فيلم «كفر ناحوم»
أحزمة البؤس التي تحيط
بالكثير من المدن ،ويحكي
تفاصيل حياتنا في أي مكان
في العالم.

«كفرناحوم» دخل
القائمة النهائية
لجائزة األوسكار
كأفضل فيلم أجنبي

دعــت أكاديمية لــويــاك للفنون
األدائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة "الب ـ ـ ـ ـ ــا" م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـصـحــافـيـيــن وال ـن ـق ــاد لـحـضــور
العرض الخاص لفيلم "كفر ناحوم"
ً
في سينما مجمع  ،360وأيضا أقيم
على هامش الفيلم مؤتمر صحافي
بحضور مخرجة الفيلم اللبنانية
نادين لبكي.
وتطرق الفيلم" كفر ناحوم" إلى
أزمة الالجئين في الدرجة األولى،
وح ـ ــاول الـفـيـلــم م ــن خ ــال طــرحــه
ً
أيضا تناول المشكالت المجتمعية
والسياسية التي تشغل العالم مثل
الهجرة ،والفقر ،وزواج القاصرات،
وتـجــارة الـخــادمــات ،والـمـخــدرات،
وحقوق األطفال.
واخـتــارت لبكي "زي ــن" كما هو
اسمه بالواقع ،وهــو صبي الجئ
سـ ـ ــوري ح ـق ـي ـقــي ن ـق ــل م ـعــانــاتــه
الحقيقية أمام الكاميرا مما يشير
إل ــى حــرفـيــة مـخــرجــة الـعـمــل التي
استعانت بأناس بسطاء بعيدين
أش ـ ــد ال ـب ـع ــد ع ــن ع ــال ــم الـسـيـنـمــا
واألوساط الفنية.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة
الـصـبــي زي ــن ال ــذي ي ـحــرك دعــوى
قضائية ضد والديه ألنهما أنجباه
بعد مروره بسلسلة من الصعاب
ً
في حياته بدءا من فراره من منزله
بـعــد ت ــزوي ــج شقيقته ال ـقــاصــرة،
وع ـي ـش ــه مـ ــع مـ ـه ــاج ــرة إث ـيــوب ـيــة
وطفلها الصغير وبحثه المتواصل
عن قوت يومه بأي وسيلة.
وبعد عرض الفيلم أقيم مؤتمر
صحافي مع المخرجة لبكي التي
قالت إن الفيلم يظهر أجواء العنف
ال ـتــي يعايشها األط ـف ــال فــي تلك
المنطقة من خالل طريقة حديثهم
وتعاملهم مع الناس.
وأوضـ ـح ــت لـبـكــي بـ ــأن الفيلم
ال ي ــرص ــد ف ـق ــط ب ـع ــض األج ـ ـ ــواء
الموجودة في المجتمع اللبناني،
ً
بل يرصد أيضا أحزمة البؤس التي
تحيط بالكثير من المدن ،ويحكي
تفاصيل حياتنا في أي مكان في
الـعــالــم ،مـشـيــرة أن تـلــك الحقائق

لبكي والسقاف
م ـ ــوج ـ ــودة لـ ــأسـ ــف .وع ـ ــن سـبــب
استعانتها بمثلين هــواة أجابت
أن ممثلي الفيلم واقـعـيــون وتلك
هي حياتهم فهم من نفس البيئة،
ويعيشون نفس المأساة والمعاناة
والواقع المرير.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ال ـهــدف ليس
فقط إنتاج فيلم بالدرجة األولى ،بل
الهدف "أننا نريد أن يكون الفيلم
بمنزلة وسـيــط كــي يعبر الـنــاس
عن حالتهم" ،الفتة إلى أن الهدف
األساسي من الفيلم أال يكون هدفه
ً
ترفيهيا بل مرتكز على واقع مرير
مثلما يبين ذلك وهناك أحداث في
الواقع أمر من قصة الفيلم.
وأوضحت لبكي أن الفيلم عرض
نموذجين من األمهاتّ ،
وبين أهمية
الحب في نمو أي طفل ،وقــد بني
الـفـيـلــم عـلــى أب ـحــاث دقـيـقــة لمدة

ث ــاث س ـنــوات ،وأخ ــذ ستة أشهر
من التصوير ،و 500ساعة فوتيج،
الفـتــة إل ــى أن هـنــاك احتمالية أن
تكون هنالك نسخة أطــول للفيلم
لكن الموضوع قيد التفكير ،مبينة
أن واجبها كمخرجة هو أنها تظهر
الحقيقة للمشاهدين.

زين في النرويج
وعند سؤالها عن بطل الفيلم
"زيــن" ووضعه اآلن ،قالت لبكي "
زين" اآلن في النرويج مع عائلته،
ً
وص ـ ــار ع ـن ــده ب ـيــت ج ـم ـيــل جـ ــدا،
وأص ـ ـبـ ــح ي ــذه ــب إل ـ ــى ال ـم ــدرس ــة
وأي ـض ــا أط ـف ــال الـفـيـلــم أصـبـحــوا
يدرسون.
من ناحية أخرى قالت لبكي إن
الـهــدف مــن الفيلم ليس مساعدة
زي ـ ــن فـ ـق ــط ،ولـ ـك ــن ت ـغ ـيــر ال ــواق ــع

ال ـم ـل ـمــوس إلـ ــى أف ـض ــل .أمـ ــا نــوع
المشاهد الذي يهم لبكي كما قالت
ً
"اإلنسان في المطلق إن كان غربيا
ً
أو عربيا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت لـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـف ـي ـل ــم رص ـ ــد ح ـ ـ ــاالت مـخـتـلـفــة
لمعاناة األطـفــال ومنها األطفال
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــون ،وال ـ ـم ـ ـه ـ ـم ـ ـلـ ــون،
واألط ـفــال الــذيــن ال يــذهـبــون إلى
المدرسة ،واألطفال الذين يعملون
ويحملون أشياء ثقيلة أكبر من
طــاق ـت ـهــم ال ـج ـس ـمــان ـيــة ،وعـلـقــت
ق ــائـ ـل ــة" :ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع يـجــب
أال نسكت عـنــه ،ويـجــب أن يثار،
ونحاول أن نغيره ،فنحدث صدمة
في المجتمع ونقوم بتوعيته إلى
هذه القضايا والمشاكل".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا قـ ـ ــررت
كـمـخــرجــة أن تـعـبــر ع ــن رفـضـهــا
لتلك األوضاع السلبية من خالل
ً
إنتاج هذا الفيلم سينمائيا.
وعن عنوان الفيلم "كفر ناحوم"
أف ـ ــادت ب ــأن ــه أص ـب ــح كـمـصـطـلــح
يـسـتـخــدم فــي األدب ـيــن الفرنسي
واإلنكليزي وحتى األدب العربي،
م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه يـعـنــى ال ـخ ــراب
والجحيم.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـفـيـلــم
دخــل القائمة النهائية لجائزة
األوسكار كأفضل فيلم أجنبي
هــذا الـعــام ،وفــاز بجائزة لجنة
ال ـت ـح ـك ـي ــم ف ـ ــي مـ ـه ــرج ــان ك ــان
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي ،وجــائــزة
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ف ــي م ـهــرجــان
ال ـنــرويــج السينمائي الــدولــي،
واختير للمنافسة ضمن قائمة
أف ـ ـضـ ــل فـ ـيـ ـل ــم نـ ــاطـ ــق ب ــال ـل ـغ ــة
اإلنكليزية في قائمة ترشيحات
ج ــوائ ــز ال ـغــولــدن غ ـلــوب 2018
ً
وأيضا شارك الفيلم في العديد
من المهرجانات العالمية.
ول ـ ـب ـ ـكـ ــي واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أبـ ـ ــرز
المخرجات العربيات اللواتي
حـلـقــن ف ــي فـ ـض ــاءات الـسـيـنـمــا
العالمية عبر مسيرة سينمائية
عامرة باإلنجازات والبصمات.

«األوسكار» تغير اسم
جائزة أفضل فيلم أجنبي

عبدالعزيز السريع

•

عبدالعزيز السريع

ع ـن ــدم ــا اس ـت ــدع ــاه د.
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب لــم
نكن ن ــدري الحكمة من
ذل ــك ،كـمــا ل ــم نـكــن على
معرفة مسبقة بــه .وقد
أبلغني ا لـمــر حــوم فــؤاد
ا لـ ـشـ ـط ــي ،بـ ـ ــأن م .عـلــي
اليوحة استشاره حين
عرض عليه االنتقال من
ا لـبـلــد يــة إ ل ــى المجلس،
وأنه حثه على الموافقة،
وكان ذلك بداية اهتمام
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ــال ـم ـب ــان ــي
ذات ا ل ـص ـف ــة ا ل ـت ــرا ث ـي ــة
التي ينبغي صيانتها
والمحافظة ّعليها.
وم ـن ــذ ت ـســل ـمــه عـمـلــه
حتى وصوله إلى مركز
األمين العام ،عمل بجد،
وقاد المجلس بحكمته،
ون ـف ــذ ج ـم ـيــع ال ـب ــرام ــج
الـ ـ ـت ـ ــي وضـ ـ ـ ــع أس ـس ـه ــا
أسـ ـ ــافـ ـ ــه :عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ح ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن وأحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ثـ ــم خـل ـي ـفــة

علي اليوحة

الوقيان وفاروق العمر
وم ـح ـم ــد ال ــرم ـي ـح ــي ثــم
العسكري.
سليمان
ّ
وم ـن ــذ ت ـســلــم مـهـمـتــه
م ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ــده ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع،
وحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ
ك ـ ـ ــل األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ب ـه ـم ــة
ع ــالـ ـي ــة ،وتـ ـع ــال ــى عـلــى
الخصومات ،ولم يؤثر
عـنــه أنــه أس ــاء ألحــد أو
سـعــى لـمـنـفـعــة خــاصــة.
لـقــد كــان قـيــاد يــا نزيها
أكـ ـ ــد ان ـ ـت ـ ـمـ ــاء ه لـ ــوالـ ــده
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــي ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــور
حسين اليوحة ولوطنه
الكويت.
وف ـ ـ ـقـ ـ ــك ال ـ ـ ـلـ ـ ــه أيـ ـنـ ـم ــا
ذه ـ ـبـ ــت ،ومـ ـثـ ـل ــك م ـف ـيــد
أيـنـمــا ح ــل ...ب ــارك الـلــه
في عمرك.

العوضي يعود للتلفزيون
بعد غياب عامين

هيا الشعيبي تنتظر «وما أدراك ما أمي»
وتستعد لـ «عودة ريا وسكينة»
•

محمد جمعة

أعربت الفنانة هيا الشعيبي عن سعادتها
بلقاء الفنان المصري أشــرف عبدالباقي في
مـســرحـيــة "م ــدرس ــة ال ـم ـط ـل ـقــات" ،ال ـتــي قــدمــت
عروضها على مسرح النادي األدبــي الثقافي
في جدة ،مثمنة تجربتها التي امتدت  3أيام،
وسط مشاركة مجموعة مميزة من الفنانين.
وقـ ــالـ ــت ال ـش ـع ـي ـب ــي" :م ـ ــدرس ـ ــة ال ـم ـط ـل ـقــات
إخــراج الفنان القدير أشــرف عبدالباقي ،وأنا
سعيدة بهذه التجربة التي تضيف لرصيدي
الـمـســرحــي ،وأشـكــر كــل مــن ســاهــم فــي خــروج
ه ــذا الـعـمــل لـلـنــور ،وتـحـيــة تـقــديــر للجمهور

السعودي على تفاعلهم وآرائهم التي اثلجت
صدورنا جميعا".
وأضافت أن إشادة الفنان أشرف عبدالباقي
بها منحها الدافع لالستمرار في تلك التجربة،
"وس ـي ـكــون لـنــا ل ـقــاء آخ ــر فــي عملين مقبلين،
وعبدالباقي فنان مخضرم يمنح الممثل الذي
أمــامــه مـســاحــة لـ ــأداء ،ويـتـفــاعــل مــع الجميع،
وأنتهز الفرصة ألشكره على هذا العمل المميز".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـنـتـظــر الـشـعـيـبــي عــرض
الدراما االجتماعية "وما أدراك ما أمي" ،المقرر
عرضه رمضان المقبل ،مبينة" :ألتقي الفنانة
الـجـمـيـلــة إل ـه ــام ال ـف ـضــالــة ف ــي ه ــذا المسلسل
المميز ،ال ــذي يجمع نخبة مــن نـجــوم الــدرامــا

المحلية والخليجية في توليفة مختلفة تماما،
وأجسد شخصية صديقة غنيمة".
أمــا على مستوى المسرح فمن المتوقع أن
تلتقي هيا والفضالة في عمل جديد من نوعه،
صاغت الشعيبي أحــداثــه ،ويحاكي في فكرته
الـقـصــة الـمـصــريــة الـشـهـيــرة ل ــ"ري ــا وسـكـيـنــة"،
ويحمل اسم "عودة ريا وسكينة".
واكــدت أن "المسرحية تحمل مفاجآت عدة،
وهــي عمل أســري وعائلي مــن الــدرجــة األولــى،
وح ــرص ــت وإل ـ ـهـ ــام ع ـل ــى ذل ـ ــك ب ـح ـيــث تـصـلــح
للعرض لجميع افراد األسرة" ،الفتة الى أن األيام
المقبلة ستشهد الكشف عــن تفاصيل أ خــرى
متعلقة بالعمل.

هدى حسين تسقط األقنعة في
الدراما االجتماعية «أمنيات بعيدة»
"نـحــن أم ــام عـمــل درام ــي بـخـطــوط درامـيــة
ذات إيقاع سريع ،وهو ما أحرص عليه في
رمضان ،ألننا في زمن ال نحتمل فيه اإلطالة
غير المجدية س ــواء فــي ال ـحــوارات أو في
ال ـص ــورة ،إال اذا اسـتــدعــى ال ـحــدث ذل ــك"،
بهذه الكلمات تعد النجمة هدى حسين
بأن مسلسلها الجديد "أمنيات بعيدة"،
للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد
ال ـق ـفــاص عـلــى " MBCدرامـ ـ ــا" ،سيكون
متميزا ،وستبقي أحــداثــه المشاهد في
حالة لهاث مستمر ،حسب وصفها.
وفيما تطرح حكاية العمل عددا من القيم
اإلنسانية الـتــي تتضح مــن خــال العالقات
ال ـم ـض ـطــربــة داخـ ـ ــل ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد ،تـحـمــل
األحداث ألغازا تتضح تفاصيلها حلقة بعد
أخــرى ،والرسالة تهدف إلــى إسقاط األقنعة
وتعرية أولئك الذين يقدمون أنفسهم بصورة
مثالية كمفاتيح للخير في المجتمع وهم في
الحقيقة أبواب للشر.

جمال الردهان

هدى حسين

وأش ــارت حسين إلــى أن "المسلسل يضم
عناصر بشرية كبيرة أ تـعــا مــل مــع بعضها
ألول مــرة" ،مضيفة" :لقائي بعد طول غياب
مع الممثل القدير جمال الردهان ،ومع نجمات
شابات يتعاون معي ألول مرة أمثال شيالء
س ـبــت ،وه ـن ــادي ال ـك ـنــدري ،وره ــف الـعـنــزي،
أمــر رائ ــع ،وعـلــى الـطــرف اآلخ ــر نـجــوم شبان
مـنـهــم عـبــدالـلــه الـ ـط ــراروة ،وح ـمــد الـعـمــانــي،
وعبدالعزيز مندني ،كــل ذ لــك ضمن حلقات
تتضمن أحداثا جميلة وخطوطا مترابطة".
وتـعـتـبــر أن "أج ـم ــل م ــا ف ــي ال ـع ـمــل تقنية
ج ــدي ــدة اسـتـخــدمـهــا ال ـم ـخــرج الـمـتـمـكــن من
أدواتــه محمد القفاص ،الــذي قدم هذه المرة
أسلوبا مختلفا تماما عــن عملين سابقين
جمعانا معا ،لذا فأنا متشوقة لمعرفة ردود
أفعال المشاهدين إزاءه على شاشة ."MBC
ووعـ ـ ــدت ال ـج ـم ـهــور بــأن ـهــا سـتـظـهــر هــذه
المرة بصورة مختلفة عن أي عمل آخر ،وفي
شـخـصـيــة تـجـســدهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى وفـيـهــا

الكثير من التناقضات" ،مشيدة بما أسمته
"أمــانــة المخرج محمد القفاص على النص،
وكذلك على الممثلين".

تأخر اللقاء
من جهته ،قال جمال الردهان" :تشرفت بأن
أكــون مع هذه الفنانة الكبيرة التي تربطني
ب ـهــا ع ــاق ــة أخ ـ ــوة وزم ــال ــة ق ــدي ـم ــة ،وشـ ــاءت
الصدف أن يتأخر اللقاء كل هذا الوقت ،وأوجه
شكري للمخرج على اختياري لالنضمام إلى
هذا العمل" ،متابعا" :شخصية سلمان التي
أؤديـهــا تتميز بخطوط درامـيــة ثرية ،وقمت
بدراستها بالتعاون والتنسيق مــع الكاتبة
منى الشمري".

أحداث مشوقة
م ــن جــان ـبــه ،وص ــف ح ـمــد ال ـع ـمــانــي "نــص
أمنيات بعيدة بالجميل جــدا ،والــذي يحمل
أحداثا مشوقة جذبتني لإلبحار بقراءته قبل
أن نبدأ التصوير ،كما جعلني متحمسا بل
طماعا أن أكون في عداد نجومه".
وزاد الـعـمــانــي" :أج ـســد شخصية جــديــدة
عـلـ ّـي  ،سأتركها مفاجأة للمشاهد ليكتشف
أســرارهــا" ،مضيفا" :العمل مــع هــدى حسين
م ـت ـعــة ،وك ـن ــت أت ـم ـنــى هـ ــذا ال ـل ـق ــاء م ـنــذ زمــن
بـعـيــد ،حـتــى آن أوانـ ــه أخ ـي ــرا ،وأع ـت ـبــر أنـنــي
م ــن الـمـحـظــوظـيــن لــوقــوفــي أمــام ـهــا ف ــي هــذا
المسلسل".
الجدير بالذكر أن مسلسل "أمنيات بعيدة"
تأليف منى الشمري ،وإخراج محمد القفاص،
وبطولة هــدى حسين ،جمال الــردهــان ،حمد
العماني ،هنادي الكندري ،عبدالله الطراروة،
شيالء سبت ،غدير السبتي ،حصة النبهان،
ره ــف ال ـع ـن ــزي ،أح ـم ــد ال ـس ــدان ــي ،إسـمــاعـيــل
ال ــراش ــد ،يــاســة ،عـبــدالـعــزيــز م ـنــدنــي ،شيخة
البدر وآخرين.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم
الصور املتحركة (األوسكار)،
أمس األول ،تغيير اسم جائزة
"أفضل فيلم أجنبي" إلى
"أفضل فيلم عاملي طويل".
وقال الري كاراسزويسكي
وديان ويرمان ،رئيسا لجنة
صنع األفالم العاملية الطويلة،
في بيان" :الحظنا أن اإلشارة
إلى فيلم بأنه (أجنبي) أمر
لم يعد يليق بمجتمع صنع
األفالم في العالم" .وأضافا:
"نعتقد أن الفيلم العاملي
الطويل يمثل بصورة أفضل
هذه الفئة ،ويعزز رؤية
إيجابية وشاملة لصناعة
األفالم وفن السينما بصفته
تجربة عاملية" .وأوضحت
األكاديمية ،أنه لم يتم تغيير
أي من قواعد الفئة الحالية
أو املتطلبات للترشح ،ومع
ذلك تمت زيادة عدد األفالم
املتنافسة إلى عشرة أفالم.
ومن املقرر أن يسري تطبيق
التغيرات ابتداء من حفل
األوسكار الـ.92
(د ب أ)

هيا الشعيبي

بعد انقطاع دام عامني
متتاليني عن األعمال الفنية
والنشاط والظهور اإلعالمي،
يستضيف البرنامج الحواري
"بالعربي مع غالب" املخرج
السينمائي وليد العوضي
بعد غد ،عبر حوار يتطرق
فيه إلى غيابه عن الساحة
السينمائية .كما سيتناول
العوضي مشاريعه الجديدة
خالل الفترة املقبلة ،وعددا
من القضايا الفنية والثقافية
واالجتماعية ،ليتحدث
بصراحته املعهودة عن رأيه
تجاه بعض األحداث من واقع
خبرته كمخرج مخضرم.
ويعرض برنامج "بالعربي
مع غالب" في  10:15مساء،
ويقدمه اإلعالمي غالب
العصيمي ،ويترأس فريق
اإلعداد د .محمد العجمي،
وإخراج سعد القحطاني
ومشعل الشمري.

ةديرجلا

•
العدد  / 4101الخميس  25أبريل 2019م  20 /شعبان 1440هـ

٢٢

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

إيران تستعد لألصعب وخامنئي يتعهد برد على واشنطن
• روحاني :نفاوض أميركا إذا اعتذرت • سالمي :لن تبقى لـ«العدو» منطقة آمنة
تعهد المرشد األعلى اإليراني
علي خامنئي بعدم مرور تشديد
عقوباتها
الواليات المتحدة
ً
على بالده دون رد ،مؤكدا قدرة
طهران على االستمرار في بيع
نفطها ،رغم الحظر األميركي،
في حين يتأهب الشارع
اإليراني إلى صيف صعب
في ظل توقعات بانخفاض
عائدات تصدير الطاقة.

فــي وق ــت يـسـتـعــد اإليــران ـيــون
أليــام أقسى بعد إعــان الواليات
المتحدة تشديد عقوباتها على
ط ـهــران فــي م ـجــال الـنـفــط ،توعد
ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى اإليـ ــرانـ ــي علي
خــام ـن ـئــي ب ـع ــدم م ـ ــرور ال ـخ ـطــوة
األميركية دون رد.
وق ــال خــامـنـئــي بــاإلنـكـلـيــزيــة،
عبر «تويتر» أمس« :على أميركا
أن تـعـلــم أن إج ــراء ه ــا الـعــدوانــي
لــن يـبـقــى مــن دون رد .لــن تبقى
األم ــة اإليــران ـيــة مـكـتــوفــة الـيــديــن
في مواجهة الحقد» ،مضيفا« :لن
تحقق جـهــود أمـيــركــا لمنع بيع
ً
الـنـفــط اإلي ــران ــي ش ـي ـئــا .يمكننا
تـصــديــر الـنـفــط ق ــدر احـتـيــاجــانــا
ورغباتنا».
وتــابــع« :لــن تتحقق رغباتهم
إذا اع ـت ـق ــدوا أن ـه ــم أوقـ ـف ــوا بيع
النفط االيراني» ،معربا عن ثقته
في أن «أمتنا القوية ومسؤولينا
اليقظين سيخترقون الحظر إذا
بذلوا جهدا كبيرا».
وذك ــر أن «األعـ ــداء ات ـخــذوا من
دون طائل إجــراءات متكررة ضد
أم ـت ـن ــا وث ــورتـ ـن ــا وال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية التي تدعم العدالة في
العالم أجمع».
وف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى قـ ــال
خ ـ ــام ـ ـن ـ ـئ ـ ــي« :ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إل ـ ــى
الـقـضــايــا االق ـت ـصــاديــة ،يـقــولــون
إن ـه ــم س ـي ـقــومــون بـتــركـيــع األم ــة
االيرانية ،لكن عليهم أن يعلموا أن
اإليرانيين لن يستسلموا».

شرط للتفاوض
ووس ـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات بــاخ ـت ـنــاق
االقتصاد اإليراني المتعثر جراء
ال ـخ ـطــوة األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي أنـهــت
إعـ ـف ــاء ات  8دول ك ــان ــت تـشـتــري
الـنـفــط اإلي ــران ــي م ــن الـعـقــوبــات،
ص ــرح الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روح ـ ــان ـ ــي ب ــالـ ـق ــول إن «طـ ـه ــران
مستعدة للتفاوض مع واشنطن
ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ــرف ـ ــع الـ ـضـ ـغ ــط

اإلمارات تطالب ألمانيا
باإليفاء بعقود األسلحة
إيرانيون بمحيط صرافة وسط طهران أمس (أ ف ب)
وت ـع ـت ــذر» .وقـ ــال روح ــان ــي« :كـنــا
دائما رجال تفاوض ودبلوماسية
ك ـم ــا ك ـن ــا رج ـ ـ ــال حـ ـ ــرب ودف ـ ـ ــاع.
المفاوضات ممكنة فقط عند رفع
الضغط واالعتذار عن تصرفاتهم
غـيــر الـقــانــونـيــة ووج ــود احـتــرام
متبادل».
ونقل التلفزيون الرسمي عن
ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي ق ــول ــه ،أم ــس،
إن السعودية واإلم ــارات تدينان
بــوجــودهـمــا الـيــوم إلي ــران ،ألنها
رفضت مساعدة الرئيس العراقي
ال ـســابــق ص ــدام حـسـيــن فــي غــزو
البلدين.
ورأى روح ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي أ نـ ـ ـ ــه « لـ ـ ــوال
قــرار إي ــران المتعقل آن ــذاك بعدم
التعاون مع صــدام ،لما بقي أثر
لهذين البلدين اليوم».

فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،وف ـ ــي أول
خـ ـ ـط ـ ــاب لـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ت ـع ـي ـي ـن ــه فــي
ّ
م ـن ـص ـب ــه ،أك ـ ـ ــد الـ ـق ــائ ــد ال ـج ــدي ــد
لـ«الحرس الثوري» اللواءحسين
ّ
ســام ـي ،أن عـلــى إيـ ــران توسعة
نطاق نفوذها «مــن المنطقة إلى
ّ
العالم ،لئل تبقى أي نقطة آمنة
للعدو حول العالم».
وأش ـ ــاد ســامــي ف ــي كـلـمــة لــه،
خـ ـ ــال مـ ــراسـ ــم ت ـس ـل ــم وت ـس ـل ـيــم
بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـقـ ــائـ ــد الـ ـس ــاب ــق
م ـح ـمــد ع ـل ــي ج ـع ـف ــري ،ب ــ»ف ـي ـل ـق
القدس» ،المسؤول عن العمليات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـح ــرس اإليـ ــرانـ ــي،
وبـ»قائده الشجاع الباسل قاسم
ً
سليماني» ،قائال إن «فيلق القدس
عبر الكثير من الجبال والسهول،
لينهي هيمنةالواليات المتحدة

فـ ــي شـ ـ ــرق الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،ووصـ ــل
إلــىالبحر األحمر وحـ ّـول البالد
اإلسالمية إلى أرض للجهاد».
وقــال سالمي ّإن «حــدودنــا ّ
تم
تأمينها ببطوالت القوة البرية،
ّ
حيث تسلق مقاتلوها الصخور
ال ـع ـظ ـي ـم ــة وأقـ ـ ــامـ ـ ــوا ال ـح ـص ــون
الـمـنـيـعــة عـلــى الـ ـح ــدود» ،وأثـنــى
على «القوة الجوفضائية التابعة
لـ ـلـ ـح ــرس ،وبـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة إن ـج ــازه ــا
المدن الصاروخية تحت األرض
وإطالقها الصواريخ على أعــداء
اإلسـ ــام ،وكــذلــك ال ـقــوة البحرية
الـ ـت ــي ق ـط ـعــت أي ـ ــدي ال ـم ـع ـتــديــن
األميركيين».
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،دعـ ـ ــا ج ـع ـفــري
ف ــي ك ـل ـم ـتــه ال ــوداعـ ـي ــة «ال ـح ــرس
الـ ـث ــوري» إل ــى «ت ـه ـي ـئــة ال ـظ ــروف

موسكو الـثــامــن لــأمــن الــدولــي ،حيث ق ــال« :إننا
ال ـي ــوم أمـ ــام رؤيـ ــة الـمـمـلـكــة  ،2030ال ـتــي تسعى
لمستقبل يسوده السالم واالستقرار ورخاء شعوب
الـمـنـطـقــة ،وف ــي الـمـقــابــل رؤي ــة  1979التوسعية
والتخريبية التي يحاول النظام اإليراني فرضها
في المنطقة بالدم والنار والدمار».

قــالــت وزارة الكهرباء الـعــراقـيــة ،أم ــس ،إنها
مستثناة من العقوبات التي تفرضها واشنطن
على إي ــران ،واسـتـمــرار تدفق الـغــاز المستورد
من إيران لتغذية المحطات اإلنتاجية بالبالد،
وشراء  1200ميغاواط من الكهرباء اإليرانية.
ونقلت صحيفة «ا لـصـبــاح» الحكومية ،عن

مذكرة سياسية بين بغداد و«الخليجي»

لـيــؤدي الشعب دوره فــي الحرب
ً
الناعمة« ،مشددا على أن «الشعب
ً
ً
يــؤدي دورا مصيريا في احتواء
األزمات».

أوقات عصيبة
وت ـ ــأت ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ق ـ ــادة
طـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــران ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ي ـ ـتـ ــأهـ ــب
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون ألق ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـص ـي ـبــة
وأشــد ضيقا ،بعدما دفعوا ثمن
العقوبات االقتصادية األميركية
الـ ـمـ ـت ــدح ــرج ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأت فــي
أغسطس الماضي ،بعد انسحاب
واش ـن ـط ــن م ــن االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
اإلي ــران ــي ،ويـتــوقــع أن تـصــل إلــى
ذروت ـه ــا بـحـلــول األول مــن مايو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،م ـ ــع سـ ـع ــي واش ـن ـط ــن

مصدر لم تسمه في الوزارة ،ان إنهاء اإلعفاءات
األمـيــركـيــة مــن الـعـقــوبــات على إي ــران ال يشمل
وزارة الكهرباء ،وإنما يشمل بعض الدول التي
تشتري النفط الخام من طهران.

لـتـصـفـيــر صـ ـ ــادرت الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية من الطاقة.
وفـ ــي حـ ــال ت ــراج ـع ــت ع ــائ ــدت
النفط فإن الريال سيخسر المزيد
ب ـع ــدم ــا ت ــراج ــع إلـ ــى م ـس ـتــويــات
ق ـي ــاس ـي ــة أمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـع ــام
الماضي ،وهو ما يهدد بانهيار
العديد من المشروعات الصغيرة.
وترافق تراجع الريال اإليراني
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـم ــات م ــع ارت ـف ــاع
كبير في األسـعــار .وبلغ المعدل
الرسمي للتضخم  51.4في المئة
على مدى عام.
وي ــرى الـعــديــد مــن الـخـبــراء أن
ق ـطــاعــي اإلنـ ـت ــاج والـ ـتـ ـج ــارة في
إيران يواجهان صعوبات مزمنة
ت ـعــود إل ــى م ــا قـبــل إعـ ــادة فــرض
العقوبات ،لكن سياسة الرئيس
األميركي دونالد ترامب تساهم
إل ــى ح ـ ّـد بـعـيــد فــي تـفــاقــم األزم ــة
االقتصادية.
وت ــواج ــه اي ــران انـكـمــاشــا منذ
 .2018وأف ـ ـ ـ ــاد ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي أن إجمالي الناتج المحلي
للبالد تراجع بنسبة  3.9في المئة
ً
ال ـعــام ال ـفــائــت ،مـتــوقـعــا تــراجـعــه
ب ـن ـس ـبــة س ـت ــة فـ ــي ال ـم ـئ ــة ال ـع ــام
الحالي.
(طهران ـ إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ً
ً
لبنان :الحريري يتوقع ً«صيفا واعدا»
وبوصعب يستبعد حربا إسرائيلية

• قاض يحصر «التيار» بالعونيين • استنكار لعالوة عمال السكة

●

رجل يبيع الكتب في شارع المتنبي في بغداد (رويترز)
اسـتـقـبــل رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
ً
ع ــادل عـبــدالـمـهــدي ،أم ــس ،وفـ ــدا مــن مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي بــرئ ــاس ــة األم ـي ــن ال ـعــام
للمجلس عبداللطيف الزياني.
وقال مكتب عبدالمهدي ،في بيان ،إن اللقاء
«ب ـحــث مستقبل الـعــاقــة بـيــن ال ـع ــراق ودول
مجلس التعاون وسبل تعزيزها فــي جميع
المجاالت» ،مضيفا إن رئيس الــوزراء أكد أن
«عالقات العراق مع محيطه ضــرورة ال بديل
عنها ،ويجب أن يكون دارا للسالم والمحبة،
وال يمكن للعراق أن يعيش ويتقدم دون تعاون
ووئام مع محيطه العربي وجيرانه».
وأضاف أن «سياستنا الخارجية منسجمة
مع رؤيتنا وسياستنا الداخلية ،وتوجهاتنا
الـخــارجـيــة صــادقــة وج ــادة فــي إقــامــة أفضل
العالقات وتبادل المصالح مع الدول العربية
والـ ـمـ ـج ــاورة ،وهـ ــي س ـيــاســة ج ـ ــادة ونــاب ـعــة
مــن مصالح شعوبنا وبلداننا» ،مشيرا إلى
«التطورات التي يشهدها العراق واالستقرار
األمني والتعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية».
من جهته ،نقل الزياني تحيات قادة مجلس
ال ـت ـعــاون ،مـعـلـنــا «ت ــواف ــر اإلرادة السياسية
وال ـنــوايــا ال ـصــادقــة لــدعــم ال ـعــراق وحكومته

«السلطة»« :صفقة القرن»
لمصلحة إسرائيل فقط

أكدت وزارة الخارجية
والمغتربين الفلسطينية
الرفض الفلسطيني للخطة
األميركية المرتقبة للسالم مع
إسرائيل ،والمعروفة إعالميا
باسم "صفقة القرن".
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن
تصاعد الحديث عن قرب طرح
"صفقة القرن" ،وما يتم تسريبه
بين الفينة واألخرى بشأن
مضمونها وما تحتويه من
تفاصيل وأفكار تصب فقط في
مصلحة االحتالل اإلسرائيلي
والتوسع االستيطاني.

خالد بن سلمان يقارن بين « »2030و«« »1979الكهرباء العراقية» مستثناة من العقوبات
هاجم نائب وزيــر الدفاع في المملكة العربية
السعودية ،األمير خالد بن سلمان ،النظام اإليراني
ً
وما يقوم به في المنطقة ،مقارنا بين رؤية المملكة
 2030و«رؤية إيران  ،»1979في إشارة إلى الثورة
اإلسالمية التي جاءت برجال الدين الى السلطة.
ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة ألـقــاهــا األم ـيــر فــي مؤتمر

سلة أخبار

وأمنه واستقراره وازدهــاره ومساندتنا لكل
ما تقومون به لخدمة العراق وشعبه ،ونحن
متفائلون جدا بقيادتكم في تحقيق مصلحة
العراق والعراقيين جميعا ،ولما لمسناه من
استقرار وحياة طبيعية».
وتابع أن «بغداد اليوم تختلف كثيرا ّ
عما
رأيناها عليه سابقا ،كما أن المنطقة جميعها
ب ـحــاجــة ال ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ،وأن ه ــذه الـفــرصــة
متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى» ،مؤكدا
أن «القادة الخليجيين اتخذوا قــرارا بأهمية
الـشــراكــة االستراتيجية مــع الـعــراق والسعي
ذلك».
الحثيث للوصول إلى ّ
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،وق ــع وزي ــر الـخــارجـيــة
العراقي محمد الحكيم ،أمــس ،مذكرة تفاهم
مــع الــزيــانــي تـهــدف إلــى «تـعــزيــز الـ ُـمـشـ َ
ـاورات
السياسية بينهما بما يتيح إجــراء حــوارات
ُمنتظمة في القضايا ذات االهتمام ُ
الم َ
شترك».
َّ
ُ
وبحث الحكيم مع الزياني العالقات المميزة
للعراق مع دول المجلس ُ
وس ُبل االرتقاء بها
ُ
ّ
إلى ما ُي ِّلبي طموح الش ُعوب العربية.
ّ
وأك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي فــي ختام
الـلـقــاء «عـمــق وق ــوة الـعــاقــات المتميزة بين
العراق ودول المجلس التعاون» .وأضاف أن
ُ
ـاهــم فــي تقوية األواص ــر،
«ه ــذه الــزيــارات تـسـ ِ

وتحقيق التعاون ُ
الم َ
شترك بين دول المنطقة،
ُّ
ون ـع ـت ــز بـ ــزيـ ــارات اإلخ ـ ــوة م ــن دول مـجـلــس
ُ
ـاهــم فــي ت ـبــادل وجـهــات
ال ـت ـعــاون؛ ألن ـهــا ت ـسـ ِ
النظر ،واالستماع إلى آرائهم ،وإطالعهم على
ُّ
التقدم الحاصل في العراق».

بغداد والقاهرة
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ش ــدد رئ ـيــس تـحــالــف
اإلصــاح واإلعمار عمار الحكيم ،أمــس ،على
أهمية ان يــؤدي كــل مــن الـعــراق ومـصــر دورا
محوريا في حل الخالفات وترطيب األجــواء
لتحقيق االستقرار في المنطقة.
واشـ ـ ـ ــاد ال ـح ـك ـي ــم ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـ ــدر عـقــب
استقباله أم ــس فــي مكتبه بـبـغــداد ،السفير
ال ـم ـصــري ع ــاء مــوســى بـ ـ «م ـخــرجــات القمة
الـثــاثـيــة الـعــراقـيــة الـمـصــريــة األردن ـي ــة التي
ع ـقــدت ف ــي ال ـقــاهــرة أواخـ ــر مـ ــارس الـمــاضــي
وأهمية استثمارها في تعزيز التعاون بين
البلدين الشقيقين في المجاالت كافة» ،مؤكدا
أن «ال ـع ــراق يشهد ال ـيــوم انـفـتــاحــا كـبـيــرا في
عالقاته مع الدول العربية واألجنبية ويحرص
على ادامتها وتجذيرها».

بيروت  -ةديرجلا
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ضخ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
مــوجــة مــن ال ـت ـفــاؤل ،فــي ظــل كــل مــا يحكى عن
صعوبات اقتصادية ومالية يواجهها لبنان.
وقال الحريري ،خالل ندوة «العمل االنساني
بين مساهمات الجهات المانحة ودور الجهات
ال ـم ـن ـفــذة» ،أمـ ــس« :ال ش ــك ف ــي أن الـ ـق ــرار ال ــذي
اتخذته القيادة السعودية مشكورة برفع الحظر
عن سفر األشقاء السعوديين الى لبنان كان له
أبلغ االثــر فــي زي ــادة عــدد الــوافــديــن الــى لبنان
مؤخرا ،مما يشكل خير دليل على صيف واعد
ينتظره اللبنانيون».
وأك ــد ان «ه ـن ــاك رغ ـبــة حقيقية ل ــدى قـيــادة
المملكة العربية السعودية بتعميق العالقات
مع لبنان».
إلــى ذلــك ،أكــد وزيــر الدفاع الياس بوصعب،
أمس ،بعد لقائه قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال
ستيفانو دل ك ــول فــي ال ـنــاقــورة ،خ ــال جولة
تفقدية للحدود الجنوبية ،أنــه «مــا من مؤشر
ع ـلــى وجـ ــود أي عـمـلـيــة عـسـكــريــة إســرائـيـلـيــة
مرتقبة ضد لبنان ،وهذا ما سمعته من الجنرال
ديل كول».
لكن بوصعب أثار انتقادات سياسية بقوله

إن ــه «طــالـمــا هـنــاك أط ـمــاع اســرائـيـلـيــة بأرضنا
ومـيــاهـنــا ال يـمـكــن الـحــديــث عــن استراتيجية
دفاعية وعن الجيش قوة وحيدة مسلحة».
في موازة ذلك ،أثار القرار الذي اتخذه قاضي
األمـ ــور المستعجلة فــي الـمـتــن رال ــف كــركـبــي،
أمـ ــس ،ون ــص عـلــى إق ـف ــال صـفـحــة تـحـمــل اســم
«التيار» على موقع «فيسبوك» ومنع أي جهة،
باستثناء «التيار الوطني الحر» ،من استعمال
اسم «التيار»؛ أثار موجة من الردود الساخرة.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،اج ـتــاح مــواقــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي الـبـنــد ال ـمــدرج عـلــى ج ــدول أعـمــال
جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم ،والذي
يشير إلى رفع أجــور عمال سكك الحديد ،رغم
أنه ليس هناك قطارات في لبنان منذ عشرات
السنوات.
وأعلنت النائبة بوال يعقوبيان انها َ
تقدمت
"بــاق ـتــراح قــانــون لـحــذف كــل مــا يتعلق بسكك
الحديد من هذه المصلحة ،مما يتيح االستفادة
من موظفيها في باقي مجاالت النقل المشترك
مقابل الرواتب التي يتقاضونها".
وقال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب
سامي الجميل" :هــل يمكن ألحــد أن يشرح لنا
لماذا هذا البند مدرج على جدول األعمال؟ هل
هو عمل قرصنة؟".

انتقاد للسفير في واشنطن بعد تسريب وثيقة
مروان
رأى
عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ّ
ّ
حـمــاده أن "الدبلوماسية الـصـفــراء يبدو أنها
قد تجاوزت كل ألوان الصحافة .فإذا بسفيرنا
بواشنطن يمعن في تسريب المحاضر ،التي
هــي فــي األس ــاس مخصصة لـتــرفــع ال ــى وزارة
الـخــارجـيــة ،ومـنـهــا ال ــى رئــاسـتــي الجمهورية
ومجلس الوزراء".
وأضاف حماده ،في تصريح أمس" :المطلوب
من وزارة الخارجية تعليق عمل السفير ،الذي
ال يليق بتمثيل لبنان لدى دولة كبرى ،وتنبيه

الوزراء والنواب والمسؤولين الى ان يحتاطوا
لمن يحضر لقاءاتهم ويسجل اقوالهم".
وكانت صحيفة "األخبار" نشرت في عددها
ال ـصــادر ،أم ــس ،وثيقة دبلوماسية ســريــة من
سفارة لبنان في واشنطن تتضمن محضر لقاء
عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان
وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين
جابر بمساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون
الشرق األدنى بالوكالة السيد دايفيد ساترفيلد،
قبل  ١٠أيام ،في واشنطن.

طالبت اإلمارات ألمانيا باإليفاء
بعقود تصدير األسلحة.
وقال السفير اإلماراتي في
برلين ،علي عبدالله األحمد،
في تصريحات أمس" :نعلم
أن قطاع تصنيع األسلحة
األلماني مستعد لتسليم كل
البضائع ،ونحن ننتظر إيفاء
جميع األطراف بشروط العقود
المتفق عليها" .تجدر اإلشارة
إلى أن اإلمارات والسعودية
ضمن الدول المشمولة بحظر
تصدير أسلحة ألمانية إليها،
ً
وفقا لمعاهدة االئتالف الحاكم
األلماني التي اتفق عليها
التحالف المسيحي ،المنتمية
إليه المستشارة أنجيال ميركل،
والحزب االشتراكي الديمقراطي
قبل عام.

ً
 17قتيال في انفجار
بجسر الشغور السورية

ذكر رجال اإلنقاذ وسكان أن
ً
 17شخصا قتلوا ،أمس ،في
انفجار بوسط مدينة جسر
الشغور الواقعة تحت سيطرة
المعارضة في شمال غرب
سورية ،بعد يوم من ضربات
جوية روسية عنيفة .وانهار
عدد من المباني من جراء
االنفجار الذي هز المدينة
الواقعة في محافظة إدلب قرب
طريق بين مدينة الالذقية
الساحلية ومدينة حلب.
وقال رئيس الدفاع المدني
في المدينة أحمد يازجي:
"من المتوقع ارتفاع ضحايا
االنفجار المجهول المصدر"،
ً
مضيفا أن  27شخصا أصيبوا
ومعظمهم من المدنيين.

روسيا تبدأ تسليم
تركيا «إس  »400في يوليو

أفادت وكالة "إنترفاكس"
الروسية لألنباء ،نقال عن مدير
الشركة الروسية الحكومية
لتصدير السالح ،بأن موسكو
ستبدأ تسليم تركيا أنظمة
"إس "-400الصاروخية
الدفاعية في يوليو المقبل.
في غضون ذلك ،نفى وزير
الخارجية التركي مولود
تشاووش أوغلو ،خالل حديث
بالبرلمان التركي ،إمكانية
تداخل نظام "إس"-400
الروسي مع طائرات الـ"إف"-35
األميركية ،ولوح بالحصول
على الطائرات األحدث من جهة
أخرى إذا امتنعت واشنطن عن
تزويد أنقرة بها.

ةديرجلا
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تظاهرة مليونية للمعارضة السودانية بدعم من القضاء
ّ
ّ
علقت المفاوضات مع «العسكري» ولوحت بإضراب شامل ...وأحزاب ترفض المشاركة في «االنتقالية»

ّ
كثف قادة االحتجاجات في
السودان ،ضغوطهم على
المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم ،وهددوا بإضراب
شامل في حال عدم االستجابة
لمطالبهم بتسليم السلطة
إلى إدارة مدنية ،ودعوا إلى
ّ
مسيرة مليونية اليوم ،مؤكدين
في الوقت نفسه تعليقهم
التفاوض مع «المجلس
العسكري».

حزب شارك في
حكومة البشير
ينتقد محاوالت
إقصائه وأحزاب
ترفض المشاركة
بـ «االنتقالية»

غداة موافقة االتحاد اإلفريقي
ع ـلــى ت ـمــديــد ال ـم ـه ـلــة للمجلس
العسكري االنتقالي في السودان
لتسليم السلطة إلــى المدنيين،
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ف ـ ــرض ع ـق ــوب ــات،
إلى  3أشهر ،صعدت المعارضة
ال ـس ــودان ـي ــة ض ـغــوط ـهــا ،بينما
تستعد اليوم إلى إعالن سلطات
مــدنـيــة خ ــال تـظــاهــرة مليونية
دعت اليها ،وذلك بعد أن حصلت
على دعم من القضاة.
وفي مؤتمر صحافي ،عقدته
ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ،أم ـ ـ ـ ــس ،أك ـ ــدت
قــوى «إعــان الحرية والتغيير»،
الـتــي تضم اب ــرز اطـيــاف الـحــراك
الـ ـمـ ـع ــارض« ،ال ـت ـم ـس ــك بمطلب
م ــدن ـي ــة ال ـس ـل ـطــة الـ ـت ــي سـتـقــود
عملية االنتقال الديمقراطي».
وق ــال رئـيــس «ح ــزب المؤتمر
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان ـ ـ ـ ــي» ،الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ــي
«قـ ــوى ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» عمر
ال ــدق ـي ــر ،إن ال ـم ـع ــارض ــة «قـ ــررت
تعليق ال ـت ـفــاوض مــع المجلس
العسكري».
وتابع الدقير« :شرحنا للجنة
االتصال التي تنسق مع المجلس
الـعـسـكــري مـطــالــب الـمـعــارضــة،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا ت ــأل ـي ــف مـجـلــس
انتقالي مدني يضم عسكريين».
وشدد على أن «المعارضة لن
تـجـلــس م ــع الـلـجـنــة الـسـيــاسـيــة
ق ـب ــل اع ـ ـتـ ــراف ال ـم ـج ـلــس ب ـقــوى
ً
الحرية والتغيير» ،موضحا أن
«تحفظات قوى الحرية والتغيير
على اللجنة السياسية بالمجلس
الـعـسـكــري ،ولـيـســت بالمطلق»،
بينما ل ـ ّـوح أح ــد ق ــادة «التغيير
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــة» ،خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي ن ـف ـس ــه ،ب ـ ـ «إضـ ـ ــراب
شامل».
إل ــى ذلـ ــك ،ت ـطــرق الــدق ـيــر إلــى
ً
«الفترة االنتقالية» ،معتبرا أنها
«ي ـج ــب أن ت ـك ــون  4سـ ـن ــوات ،ال
ً
سنتين ،كما أعلن سابقا المجلس
ً
العسكري» ،مشددا «على ضرورة
ت ـف ـك ـيــك دولـ ـ ــة الـ ـح ــزب ال ــواح ــد،

دوليات
سلة أخبار
بوتين ّ
يسهل «تجنيس»
سكان شرق أوكرانيا

قرر الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،في مرسوم
وقعه ،أمس ،تسهيل إجراءات
منح الجنسية الروسية
لسكان المناطق االنفصالية
في شرق أوكرانيا ،بعد بضعة
أيام من انتخاب الرئيس
األوكراني الجديد فولوديمير
زيلينسكي .وأورد المرسوم،
الذي نشر على موقع
الكرملين ،أن آلية مبسطة
ستتيح لسكان منطقتي
دونيتسك ولوغانسك،
اللتين تشهدان نزاعا بين
االنفصاليين الموالين
لموسكو والقوات األوكرانية
منذ  5أعوام ،الحصول على
جواز السفر الروسي.

سودانيون من عطبرة لدى وصولهم الى الخرطوم بالقطار للمشاركة في االعتصام أمس األول
لمصلحة و ط ــن يـضــم الجميع،
وتــأسـيــس دول ــة مــدنـيــة تعترف
بالتنوع في السودان».
ً
وردا عـ ـل ــى ب ـ ـيـ ــان «ا لـ ـح ــر ي ــة
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر» ،دعـ ـ ـ ــا «الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
العسكري» قادة االحتجاجات إلى
اجتماع بالقصر الجمهوري مساء.
وك ــان ــت «ال ـعــرب ـيــة» ن ـق ـلــت ،في
خبر عاجل ،أمــس ،أن «العسكري
سحب التفويض الممنوح للجنته
السياسية».

«تجمع المهنيين»
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،دع ـ ـ ـ ــا أحـ ـم ــد
الربيع ،القائد البارز في «تجمع
الـمـهـنـيـيــن ال ـس ــودان ـي ـي ــن» ال ــذي
أطلق االحتجاجات ضد الرئيس
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـلـ ــوع ع ـ ـمـ ــر الـ ـبـ ـشـ ـي ــر فــي
ديسمبر ،إلى «مسيرة مليونية»
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـع ـلــن خ ــال ـه ــا سـلـطــات

مدنية فــي كافة الهياكل .وحمل
قـ ـط ــار عـ ـل ــى م ـت ـن ــه نـ ـح ــو 1500
محتج قادمين من مدينة عطبرة
الشمالية ،مهد االحتجاجات التي
ادت ال ــى اس ـقــاط ن ـظــام الــرئـيــس
عمر البشير ،لالنضمام إلى آالف
المعتصمين.
وتـعــد ظــاهــرة استغالل قطار
بــالـكــامــل هــي األول ــى مــن نوعها
على مستوى العالم ،حيث عمد
المحتجون إلــى استئجار قطار
بالكامل للمشاركة في االعتصام
الـمـتــواصــل ام ــام الـقـيــادة العامة
للجيش.

القضاة
وألول م ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ا ن ـ ـ ـ ـ ــدالع
االحتجاجات في الـســودان ،أعلن
القضاة أمس انضمامهم إلى آالف
الـمـحـتـجـيــن ف ــي االع ـت ـصــام أم ــام

القيادة العامة ،للمطالبة بالحكم
المدني.
وقـ ــال ب ـيــان صـ ــادر ع ــن قـضــاة
السودان« :الخميس سيبدأ موكب
قضاة الـســودان الشرفاء من أمام
المحكمة الدستورية الى القيادة
الـعــامــة ،دعـمــا للتغيير ولسيادة
حكم القانون ومــن اجــل استقالل
القضاء».

«القانون والتنمية»
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،انـ ـتـ ـق ــد رئ ـيــس
«حــزب القانون والتنمية» محمد
الـجــزولــي ،ال ــذي ش ــارك حــزبــه في
الحكم مع نظام الرئيس المعزول
عـمــر الـبـشـيــر ،م ـح ــاوالت «إع ــان
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» إق ـص ــاءه من
المشهد السياسي ،عبر إصرارها
على المجلس العسكري االعتراف
بها كممثل وحيد للحراك الشعبي

(أ ف ب)

وتسليم السلطة لها ،ورأى أن هذه
الخطوة من شأنها أن تقود البالد
إلى منزلق خطير وتعمق األزمة،
ً
محذرا في الوقت نفسه المجلس
العسكري من المماطلة في تسليم
السلطة للمدنيين.
بدورها ،أعلنت قوى سياسية
عدم رغبتها في المشاركة بالفترة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـم ــرت ـق ـب ــة وإت ــاح ــة
الفرصة أمام شخصيات مستقلة
غ ـي ــر ح ــزب ـي ــة ل ـت ــول ــي ال ـح ـقــائــب
الحكومية.
والتحقت مجموعة من األحزاب
السياسية بينها أحزاب «المؤتمر
ال ـش ـع ـبــي» و«ال ـ ـحـ ــزب االتـ ـح ــادي
الــديـمـقــراطــي» إلــى حــزبــي «األم ــة»
القومي اإلسالمي بزعامة الصادق
ال ـم ـه ــدي و«الـ ـ ـح ـ ــزب االت ـ ـحـ ــادي-
األص ـ ــل» بــرئــاســة مـحـمــد عثمان
الميرغني ،في رفض المشاركة في
الحكومة االنتقالية.

وق ـ ـ ـ ــال األم ـ ـي ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ
«المؤتمر الشعبي» ادريس سليمان
«إن حزبه ال يرغب في المشاركة
بالفترة االنتقالية ،ويرى أن ينتقى
لها كـفــاءات ذوو خبرات ودراي ــة،
بعيدا عن االنتماءات الحزبية».
في غضون ذلك ،أيدت واشنطن
مطالب المحتجين ودعوتهم إلى
الـحـكــم الـمــدنــي .وقــالــت مسؤولة
وزارة الخارجية ماكيال جيمس،
أمـ ـ ــس األول« ،ن ـ ــؤي ـ ــد ال ـم ـط ـل ــب
الـ ـمـ ـش ــروع ل ـل ـش ـعــب الـ ـس ــودان ــي
بحكومة يقودها مدنيون ،نحن
هنا لتشجيع الطرفين على العمل
معا لدفع هذا المشروع قدما في
أسرع وقت».
والتقت جيمس رئيس المجلس
العسكري االنتقالي الـفــريــق أول
ركــن عبدالفتاح الـبــرهــان ،اضافة
الى عدد آخر من المسؤولين.
(عواصم  -وكاالت)

موسكو وبيونغ يانغ ترممان عالقتهما التاريخية

الجزائري ًيحذر من فتنة
الجيش ً
و 42مرشحا محتمال لـ «الرئاسة»

بينما تسعى بيونغ يانغ إلى التقرب من
موسكو ،حليفتها التقليدية ،على خلفية
المأزق الدبلوماسي الذي تشهده مفاوضاتها
مع واشنطن ،وصل الزعيم الكوري الشمالي
كيم جــونــغ أون إلــى مدينة فالديفوستوك
الساحلية الروسية ،أمس ،لعقد قمته األولى
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وستكون القمة ،التي سيعقدها كيم اليوم
مع بوتين في فالديفوستوك ،أول لقاء له مع
رئيس دولــة أخــرى منذ عودته من هانوي،
حيث منيت محادثاته مع الرئيس األميركي
دونالد ترامب بالفشل في فبراير الماضي.
ووص ــل قـطــار كيم المصفح بعد الظهر
إلى محطة فالديفوستوك ،وخرج من القطار
ليسير على سجادة حمراء قبل أن يخرج من
المحطة ،حيث استقبله حرس الشرف.
وكــان كيم صرح للتلفزيون الروسي في
مدينة خاسان الحدودية ،حيث عبر قطاره،
«آمل أن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة،
وآمــل أن أتمكن خالل المحادثات من إجراء
نقاشات مهمة بشأن حــل مسائل فــي شبه
الجزيرة الكورية ،وتطوير عالقاتنا الثنائية».
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـص ــل ب ــوت ـي ــن إل ــى
فالديفوستوك ،اليوم ،ثم يغادر بعد ذلك في
الطائرة لقمة أخرى في بكين.
وكــانــت وكــالــة األنـبــاء الكورية الشمالية
الرسمية أعلنت مغادرة كيم جونغ أون البالد
متوجها الى روسيا في قطار ،موضحة أن من
بين أعضاء الوفد المرافق وزيــر الخارجية
ري يونغ هو الذي أكد للصحافيين بعد قمة
فيتنام أن موقف بالده «لن يتغير أبدا».
وعبر قطار كيم نهر تومين أمس ،ووصل
إلى مدينة خاسان الروسية ،التي تقع على
الحدود مع كوريا الشمالية والصين ،وهناك
خصصت له نسوة ارتدين األزياء الفلكلورية
استقباال تقليديا ،وقدمن له الخبز والملح.

• سجن اإلخوة كونيناف • وفاة عباس مدني

ك ـ ـيـ ــم ج ـ ــو ن ـ ــغ اون م ـس ـت ـع ــر ض ــا
حــرس الـشــرف لــدى وصــولــه الــى
فالديفوستوك أمس (رويترز)
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـم ـح ــادث ــات ب ـعــد دعـ ــوات
متكررة وجهها بوتين منذ أن بدأ كيم حملته
الدبلوماسية العام الماضي.
وبـ ـ ـع ـ ــد سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ب ـس ـبــب
البرنامجين النووي والبالستي لبيونغ يانغ،
شهدت شبه الجزيرة الكورية ،بالتزامن مع
األلعاب األولمبية الشتوية في بيونغشانغ
في  ،2018انفراجا كبيرا.
ومـنــذ م ــارس  ،2018التقى كيم  4مــرات
الرئيس الصيني شــي جينبينغ و 3مــرات
الــرئ ـيــس ال ـك ــوري الـجـنــوبــي م ــون ج ــاي إن
ومرتين ترامب.
ويرى الخبراء أن الزعيم الكوري الشمالي
يسعى إلى الحصول على دعم دولي أكبر في
مواجهته الدبلوماسية مع واشنطن.

ويعتبر دبلوماسيون أن «الدبلوماسية
الروسية تسعى إلى تعزيز مكانتها ،بينما
لم يعد دور موسكو على الساحة الدولية كما
كان في الماضي».
وق ــال ي ــوري اوش ــاك ــوف ،المستشار في
الكرملين للصحافيين ،إن «اللقاء سيتركز
ع ـلــى ال ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة الــدبـلــومــاسـيــة
للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية»،
مضيفا أن روسـيــا تـنــوي «دع ــم» كــل تطور
«إيجابي» في هذا المجال.
وأوضـ ـ ــح أوشـ ــاكـ ــوف أن ال ـق ـمــة سـتـبــدأ
بلقاء بين كيم وبوتين قبل أن تتخذ «شكال
أوسع».
من ناحية أخرى ،ورغم ُ أن زيارة الزعيم
الكوري الشمالي لروسيا أعدت بعناية إال

ُّ
تفجيرات سريالنكا كان يمكن تجنبها

أنها عانت مــن خلل بسيط ،إذ لــم يتوقف
ّ
المدرع عند السجادة الحمراء
قطار الزعيم
التي ُمدت الستقباله بمحطة فالديفوستوك
في أقصى الشرق الروسي.
ون ـ ـ ــزل ك ـي ــم م ـب ـت ـس ـمــا ،يـ ــرتـ ــدي مـعـطـفــا
وقبعة أســوديــن ،على الرصيف ليستقبله
المسؤولون الــروس متأخرا دقيقة تقريبا،
بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار
لـضـمــان أن يفتح ب ــاب كـيــم عـنــد الـسـجــادة
الحمراء أمام مستقبليه .وانتظر المسؤولون
الروس بصبر أثناء تراجع القطار إلى جانب
اثنين من المساعدين الكوريين الشماليين
ي ـح ـمــان س ــال ــم وض ـعــاهــا ب ـعــد ذل ــك لسد
الفجوة بين القطار والرصيف.
(موسكو ،سيول  -وكاالت)

مع تصاعد االنقسام بالشارع الجزائري حول طريقة إدارة الفترة
االنتقالية التي تعيشها البالد بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز
مهامه
بوتفليقة ،وتولي رئيس مجلس األمة عبدالقادر بن صالح
ّ
ً
مؤقتا إلــى حين انتخاب رئيس جديد في  4يوليو المقبل ،حذر
الـجـيــش ال ـج ــزائ ــري ،أم ــس ،مــن «زرع الـفـتـنــة وال ـف ــوض ــى» ،مــؤكــدا
استعداده لقبول أي مبادرات بناءة إلنهاء األزمة.
وقال رئيس أركان الجيش ،الفريق أحمد قايد صالح ،في بيان:
«يــواصــل الجيش التصدي للمخططات الــرامـيــة إلــى زرع الفتنة
والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم ،وفـقــا لما تقتضيه أحكام
الدستور ،وقوانين الجمهورية».
وك ـشــف صــالــح أن قـ ــوات األمـ ــن أل ـقــت الـقـبــض عـلــى مندسين
بحوزتهم أسلحة نارية ،وأسلحة بيضاء ،وقنابل مسيلة للدموع،
وكمية كبيرة من المهلوسات ،وسط المتظاهرين ،بهدف تعكير
صفو األج ــواء الهادئة واآلمـنــة التي تتميز بها مسيرات الحراك
الشعبي.
ّ مــن جانب آخــر ،لفت صالح إلــى أن «الجيش يـبــارك كــل اقتراح
بناء ومبادرة نافعة لحل األزمة والوصول بالبالد إلى بر األمان».
فــي ال ـس ـيــاق ،ق ــرر قــاضــي تحقيقات إيـ ــداع اإلخـ ــوة كــونـيـنــاف،
المقربين من بوتفليقة ،في الحبس المؤقت على خلفية اتهامات
بالفساد بعد يوم من سجن يسعد ربراب أغنى رجل أعمال في البالد.
ويأتي ذلك بعد أن أنهى الرئيس المؤقت ،مهام الرئيس التنفيذي
لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك الذي تحوم حوله شبهات فساد.
ووسـ ــط رف ــض ح ــزب ــي وع ـ ــزوف م ــن الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة
المعروفة وتشكيك البعض في جدوى االستحقاق ،أعلنت وزارة
الداخلية أمس ،أن عدد المرشحين المحتملين النتخابات الرئاسة
ً
ارتفع إلى  42شخصا.
وبعد اتهامات ضمنية لها بالتدخل في الشأن الجزائري ،جددت
سفارة فرنسا في الجزائر تأكيدها أن باريس تحترم سيادة الجزائر
وسيادة شعبها.
على صعيد آخر ،توفي أمس مؤسس «الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»
عباس مدني في قطر.
(الجزائر  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ً
ترامب يرسل جنودا
ّ
مسلحين إلى حدود المكسيك

أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أمس ،إرسال «جنود
مسلحين» إلى الحدود ،إثر
وقوع حادث مع عسكريين
مكسيكيين اتهمهم بأنهم
قد يكونون متواطئين مع
تجار مخدراتّ .
وغرد ترامب
على «تويتر»« :قام جنود
ً
مكسيكيون أخيرا بعملية
سلب ضد عناصر من حرسنا
الوطنيّ ،مع أسلحتهم ،ومن
ّ
المرجح أنه تكتيك لتشتيت
االنتباه عن تجار مخدرات عند
الحدود ،سارعنا الى إرسال
جنود مسلحين إلى الحدود».
وأشارت شبكة  CNNإلى
حادث يعود إلى  13أبريل قرب
كلينت في تكساس ،قام خالله
نحو ستة جنود مكسيكيين
بسلب جنديين أميركيين.

إيطاليا :سالفيني يأمر
بمراقبة المسلمين

أمر وزير الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني الشرطة
بمراقبة مراكز تجمع أبناء
الجالية اإلسالمية عن كثب،
بعد حادث طعن في روما
يحمل دالالت معارضة
المسيحيين .وأعلنت الشرطة
ان شجارا وقع في نهاية
األسبوع بين رجلين مشردين
قرب محطة قطار تيرميني،
هاجم خالله رجل مغربي
آخر جورجي .ووفقا للشرطة،
قال الضحية للمحققين
إن الشخص الذي هاجمه
طعنه في الرقبة ،بعدما
شاهده يرتدي قالدة يتدلى
منها صليب ،ووصفه بأنه
«كاثوليكي إيطالي لعين» .وردا
على الهجوم ،حض سالفيني
الشرطة على اتخاذ مزيد من
إجراءات «السيطرة والرقابة
على مناطق تجمع المواطنين
المسلمين ،لمنع أي نوع من
أنواع العنف ضد المواطنين
األبرياء».

رئيس الفلبين يهدد
كندا بالنفايات

امرأة بين المهاجمين الـ  9و«عائلة إرهابية» شاركت في الهجمات
الت ــزال سريالنكا تعيش على
وقع الهجمات الدامية التي أودت
بحياة المئات ،األحد ،في كولومبو
ومـنــاطــق أخ ــرى قــريـبــة وتبناها
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ـص ـي ـلــة
التفجيرات التي شملت  3كنائس
و 4فنادق خالل االحتفاالت بعيد
الفصح عند الطوائف المسيحية
ً
ً
إل ــى  359قـتـيــا ،بينهم  45طفال
ً
على األقل ،و 40أجنبيا.
وأعـلــن نــائــب وزي ــر الــدفــاع في
سريالنكا روان ويغيواردين ،أمس،
تجنبها
أن التفجيرات كان يمكن ُ
لو أن معلومات المخابرات قدمت
الى «الشخص المناسب».
وك ــان ــت ت ـق ــاري ــر اس ـت ـخ ـبــاريــة
محلية وأخ ــرى مــن الهند حــذرت
من هجمات محتملة ستستهدف
كنائس.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس م ــاي ـث ــري ـب ــاال
سيريسينا إن ــه سيغير ق ـيــادات

القوات المسلحة بعد فشلهم في
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ،وفقا
لمعلومات المخابرات.
وقـ ــالـ ــت «رويـ ـ ـت ـ ــرز» إن ـ ــه طـلــب
مــن قــائــد الـشــرطــة ووزي ــر الــدفــاع
االستقالة.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أش ـ ــار ن ــائ ــب وزي ــر
الــدفــاع فــي مؤتمر صحافي ،إلى
وجـ ــود  9مـفـجــريــن انـتـحــاريـيــن،
بينهم امرأة ،وقد تم تحديد هوية
 8منهم.
وق ــال وي ـغ ـيــوارديــن ،إن زعيم
«جـ ـم ــاع ــة الـ ـت ــوحـ ـي ــد ال ــوط ـن ـي ــة»
اإلس ــام ـي ــة الـمـحـلـيــة ا ّلـمـتـطــرفــة
ً
زهران هاشم ،هو الذي نفذ تفجيرا
ً
انـتـحــاريــا فــي فـنــدق «شانغريال»
الراقي بكولومبو.
كما أعلن توقيف أكثر من 100
ش ـخــص لــاش ـت ـبــاه ف ــي صلتهم
بالتفجيرات.
ّ
وت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش م ــن تـفـجـيــر

ع ـ ـبـ ــوة ن ــاسـ ـف ــة ع ـ ــن بـ ـع ــد ك ــان ــت
موضوعة على دراجة نارية قرب
صالة «ســافــوي» السينمائية في
العاصمة كولومبو.
ونـشــر تنظيم «داع ـ ــش» ،أمــس
األول ،مقطع فـيــديــو عـلــى وكــالــة
«أع ـ ـمـ ــاق» ،ال ـت ــي تـعـتـبــر ال ـج ـنــاح
اإلع ــام ــي لـلـتـنـظـيــم ،يـتـبـنــى فيه
التفجيرات.
وفي الفيديو ،يظهر  8أشخاص
زع ـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم أن ـ ـه ـ ــم م ـن ـف ــذو
ال ـت ـف ـج ـي ــرات 7 ،م ـن ـهــم مـلـثـمــون
إلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاء هـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــم ،فـ ـ ــي ح ـيــن
يتوسطهم رجل غير ملثم.
وأفــاد مسؤول سريالنكي بأن
الشخص غير الملثم هــو زهــران
هاشم.
من ناحيتها ،كشفت صحيفة
«ديلي ميل» البريطانية ،أمس ،أن
األخوين إلهام إبراهيم وإنشاف،
اللذين فجرا نفسيهما في فندقي

«شنغريال» و»سينامون غراند»،
ينتميان إل ــى «عــائـلــة انتحارية»
بالكامل.
وكشف مصدر أمني للصحيفة،
أن االنـتـحــاريـيــن كــانــا فــي أواخ ــر
الـعـشــريـنـيــات مــن الـعـمــر ،وح ـ ّـوال
عائلتيهما إلــى «خلية إرهابية»،
لـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــوجـ ــد بــه
والداهما ليس معروفا حتى اآلن.
وح ـيــن داه ـم ــت ال ـشــرطــة بيت
أح ــد األخ ــوي ــن ،قــامــت زوج ــة أحد
االنتحاريين بتفجير نفسها ،ما
أدى إلى مقتلها ومصرع اثنين من
أبنائها وثالثة من أفراد الشرطة.
وق ـ ــدم أحـ ــد األخ ــوي ــن بـيــانــات
شخصية مزورة حين سجل نفسه
في الفندق ،لكن اآلخر قدم عنوانا
صحيحا ،وهو ما ساعد الشرطة
على مداهمة البيت الذي يقع في
منطقة تجارية من كولومبو.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اع ـت ـق ـل ــت

هنود خالل وقفة تضامنية مع سريالنكا حاملين الفتات كتب عليها «المسلمون ضد داعش» (رويترز)
ال ـشــرطــة عـ ــددا م ــن أف ـ ــراد األس ــرة
المشبوهة.
وقال أحد المحققين إن األسرة
كــانــت ع ـبــارة عــن خلية إرهــابـيــة،
مـضـيـفــا« :ك ــان ــت لــدي ـهــم األمـ ــوال
والحوافز ،ومن المرجح أن يكونوا
أثروا على أفراد عائلتهم».
وكشفت التحقيقات أن األخوين
كانا شريكين في محل والدهما،

ي ــون ــس إب ــراهـ ـي ــم ،ال ـ ــذي اخـتــص
بتصدير التوابل إلى الخارج.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـس ـف ـي ــرة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ســريــانـكــا أاليـنــا
ت ـي ـب ـل ـي ـت ــز ،أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ــواليـ ــات
المتحدة لم تكن لديها معلومات
مسبقة عــن اع ـتــداءات سريالنكا،
نقلتها إلى كولومبو.
وق ــال ــت تـيـبـلـيـتــز ف ــي مـقــابـلــة

مــع شبكة « ،CNNل ــم نـكــن نعرف
شـيـئــا ع ــن ه ــذه االع ـ ـتـ ــداءات قبل
وقــوعـهــا ،لكننا نعتقد أن هناك
م ـخ ـط ـطــات إره ــاب ـي ــة م ـس ـت ـمــرة».
وتابعت أن «الحكومة السريالنكية
اعترفت بوجود ثغرات في جمع
المعلومات وتقاسمها».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّ
وبخ الرئيس الفلبيني
رودريغو دوتيرتي كندا،
ضمن نزاع طويل حول
نفايات تم تصديرها إلى
بالده ،وهدد بإعادتها
إلى هناك .وقدمت مانيال
احتجاجات دبلوماسية عدة
إلى كندا ،بسبب أطنان من
النفايات التي تم شحنها
إلى الفلبين بين عامي 2013
و ،2014وأعلنت كندا أن
الشحنة كانت صفقة تجارية
ولم تدعمها الحكومة.
وقال دوتيرتي أمس األول:
«بالنسبة للقمامة الكندية،
أريد إعداد قارب ،ومن األفضل
أن يسحبوا هذا الشيء ،وإال
فسأعيده بحرا إلى كندا
وألقي قمامتهم هناك».

دوليات 24
المعارضة المصرية تسعى لتجميع صفوفها بعد تعديل الدستور
ةديرجلا
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القاهرة  -رامي إبراهيم

مع دخول التعديالت الدستورية في مصر حيز
التنفيذ بإعالن الهيئة الوطنية لالنتخابات مساء
عليها،
أول أمس موافقة  88في المئة من المقترعين
ّ
أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تمثل
قوى المعارضة الرئيسة أنها ستبدأ مرحلة جديدة
ً
أكـثــر نـشــاطــا بـعــد نجاحها فــي حـصــد  3ماليين
صوت استجابوا لدعوتها لرفض هذه التعديالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح ل ـل ــرئ ـي ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي

باالستمرار في منصبه حتى عــام  ،2030إضافة
إلى  800ألف أبطلوا أصواتهم ،وأكدت في الوقت
نفسه رفضها دعوة جماعة «اإلخــوان» للتنسيق.
وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس« :قبل ساعات
من إعالن النتائج ،أصدرت جماعة اإلخوان بيانا
بـشــأن موقفهم مــن الـتـعــديــات الــدس ـتــوريــة .وأن
ا لـحــر كــة المدنية الديمقراطية باعتبارها حركة
سياسية تعمل في الداخل وفي األطر الديمقراطية
والــدسـتــوريــة ،وتسعى إلــى تأسيس دولــة مدنية
حــديـثــة ،كــانــت قــد أعـلـنــت مــوقـفـهــا بــوضــوح منذ

اللحظة األولى ،وكما جاء في بيانها التأسيسي،
أنها لم ولن تتعاون بأي صورة من الصور مع أي
قــوى أو حــركــات سياسية تسعي إلــى التأسيس
ل ــدول ــة اس ـت ـبــداديــة رج ـع ـيــة .كـمــا ن ـصــت الــوثـيـقــة
التأسيسية للحركة صراحة على عدم التعامل مع
جماعة اإلخوان وبقايا نظام الحكم السابق على
ثورة  25يناير ،وكل من يدعو أو يكرس لالستبداد
والدكتاتورية وإفقار الشعب المصري».
إلى ذلك ،توجه السيسي إلى العاصمة الصينية
بـكـيــن ،تلبية لــدعــوة مــن الــرئـيــس الـصـيـنــي ،شي
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جين بينغ ،لحضور قمة منتدى الحزام والطريق
لـلـتـعــاون ال ــدول ــي ،الـ ــذي يـعـقــد خ ــال ال ـف ـتــرة من
 25حتى  27ال ـجــاري ،بمشاركة  37رئـيــس دولــة
وحكومة .وتعد زيــارة السيسي إلــى الصين ،هي
السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام ،2014
واللقاء السابع الــذي سيجمعه بنظيره الصيني
شي جين بينغ.
وأك ـ ــد ال ـم ـت ـحــدث ال ــرئ ــاس ــي ،ب ـس ــام راضـ ـ ــي ،أن
مشاركة السيسي في القمة تأتي في إطار أهمية
مبادرة «الحزام والطريق» على الصعيد الدولي،

وحرص مصر على التفاعل معها .ومن المقرر أن
تشهد الزيارة أيضا مباحثات قمة بين السيسي
ون ـظ ـيــره الـصـيـنــي ،لـبـحــث سـبــل تـعــزيــز عــاقــات
الشراكة االستراتيجية التي تربط البلدين ،والبناء
على ما تشهده تلك العالقات من طفرة نوعية خالل
األعوام األخيرة.
في سياق آخر ،قضت محكمة جنايات دمنهور
بــاإلعــدام شنقا على الــراهـبـيــن أشـعـيــاء المقاري
وفـ ـلـ ـت ــاؤوس الـ ـمـ ـق ــاري ،ال ـم ـت ـه ـمـيــن ب ـق ـتــل األن ـبــا
إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

ةديرجلا

•
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رياضة
قطار نادي الكويت يسير بالشكل الصحيح نحو المثالية
منظومة عمل متكاملة تدير «األبيض» لصدارة البطوالت
أحمد حامد

أكدت منظومة القلعة البيضاء
الكروية ،أنها تسير في
طريقها الصحيح نحو صدارة
سجل البطوالت بالكويت ،من
دون منازع ،في ظل احتكار
األلقاب بالسنوات األخيرة عن
جدارة واستحقاق.

عاشت جماهير نادي الكويت
ليلة سعيدة بتتويج "األبيض"
بـلـقــب س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ل ـل ـم ــرة ال ــرابـ ـع ــة ع ـشــرة
فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،والـ ــراب ـ ـعـ ــة عـلــى
التوالي ،في إنجاز غير مسبوق
بالمالعب الكويتية.
واس ـت ـحــق رجـ ــال "األب ـي ــض"
تحقيق اللقب الغالي ،عطفا على
ما قدموه في البطولة ،وأيضا
عـلــى م ــدار س ـنــوات طــويـلــة من
العمل الدؤوب والمدروس.
وال شـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي أن ح ـ ــا ل ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وت ـ ــوزي ـ ــع األدوار
بالشكل الصحيح أهم ما يميز
"الـقـلـعــة الـبـيـضــاء" ،إل ــى جانب
وجـ ـ ـ ـ ــود داعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن م ـخ ـل ـص ـيــن
ومـحـبـيــن لـلـكــويــت ،ال يعنيهم
تغير األسماء والمسميات ،بقدر
التقدم نحو القمة.

ليلة بيضاء
لقد كانت ليلة نهائي أغلى
الكؤوس في حضور سمو أمير
الـبــاد ،ليلة بيضاء عن جــدارة
واسـتـحـقــاق ،ق ـ َّـدم فيها العبو
"األبيض" مستوى مميزا،
وت ـف ــوق ــوا ع ـلــى أنـفـسـهــم
منذ البداية حتى النهاية.
وكان جليا االنضباط
الخططي لـلـكــو يــت ،بعد
أن راه ــن ال ـج ـهــاز الـفـنــي،
ب ـق ـي ــادة مـحـمــد ع ـبــدال ـلــه،
عـلــى الـكـثــافــة الـعــدديــة

فـ ــي الـ ــدفـ ــاع ووس ـ ـ ــط ال ـم ـل ـعــب،
لتضييق المساحات أمام العبي
"األصفر" ،وامتصاص الحماس
الكبير الذي دخلوا به المباراة.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع "األبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــض"
استغالل الحالة المتردية لدفاع
ال ـق ــادس ـي ــة ،ل ـي ـصــل إلـ ــى مــرمــى
الـ ـح ــارس خ ــال ــد ال ــرش ـي ــدي في
مناسبتين ،عـبــر ا لـمـتــأ لــق فهد
الـهــاجــري ،لينهي مبكرا أحــام
القادسية في حصد اللقب.
أكـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
نـ ــادي الـكــويــت
خالد الغانم ،أن

إن نــاصــر الع ــب ال ـقــادس ـيــة في
ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،وه ـن ــاك اتـقــاق
أدبي مع رئيس القادسية الشيخ
خالد الفهد ،على ضرورة احترام
التعاقدات الخاصة بالناديين.
وب ـ َّـي ــن أن رغ ـبــة ال ـكــويــت في
ضــم نــاصــر مـنــذ ك ــان بصفوف
كاظمة ،وكــان هناك شبه اتفاق
مع إدارة "البرتقالي" ،مشيرا إلى
أن تجديد الرغبة في ضم الالعب
ستتحدد بعد نهاية الموسم،
عـلــى أن يـكــون مـتــاحــا للدخول
معه في مفاوضات.
وكشف رئيس نادي الكويت،

عبدالله :لم نحسم الدوري بعد
شدد مدرب الكويت محمد عبدالله
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــز فـ ــي م ـب ــارات ــي
الجهراء والسالمية المقبلتين بالدوري
الممتاز ،مشيرا إلى أن حاجة األبيض
إلى نقطة من أصل  6نقاط ،ال تعني أن
اللقب مضمون.

وأبــدى عبدالله سعادته بتحقيق لقب
ً
ك ــأس األم ـيــر ،مـشـيــدا ب ــدور الــاعـبـيــن في
تحقيق اإلنجاز إلى جانب األجهزة اإلدارية
والطبية ،وإدارة النادي.
وكشف ان الفترة األخيرة لم تكن سهلة
في ظل ارتباط األبيض بثالث مواجهات

الشباب هزم الجهراء وصعد
إلى ربع نهائي كأس اليد

يـ ـغ ــادر ظ ـه ــر الـ ـي ــوم وفـ ــد ق ــدام ــى
ً
المنتخب الوطني لكرة اليد متجها
إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ــدوح ــة
لـلـمـشــاركــة فــي م ـب ــاراة استعرضية
أمـ ـ ـ ــام ق ـ ــدام ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـق ـط ــري
اليوم ،على هامش المباراة النهائية
لبطولة كــأس أمـيــر قطر لـكــرة اليد،
وي ـت ـكــون ال ــوف ــد م ــن ال ـج ـهــاز الـفـنــي
بـ ـقـ ـي ــادة م ـس ــاع ــد ال ـ ــرن ـ ــدي وغ ــري ــب
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق ،وال ــاعـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ح ــراس ــة
المرمى سالم محمود ،وعبدالرضا
البلوشي ،ويوسف الفضلي ،وحمد
الرشيدي ،وإسماعيل وخالد وعيسى
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــدوس ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه ج ــاس ــم،
وصــاح أنــس ،وعبدالعزيز العنزي،
ووليد الحجرف ،وعباس طه ،وطارق
بـشـيــر ،وع ـبــدال ـهــادي مـ ــراد ،وخــالــد
أنس ،وعلي مراد ،وخالد غلوم ،ورائد
الــزعــابــي ،وجــاســم ال ـق ـصــار ،وسعد
ال ـع ــازم ــي ،وخ ــال ــد ال ـم ــا ،وعـبــدالـلــه
ذياب ،عبدالعزيز الزعابي ،ويعقوب
عيسى ،عبدالعزيز يــالــوس ،وأحمد
سرحان ،والمنسق العام للوفد سالم
أن ــس ،والـصـحــافــي حــامــد الـعـمــران،
والحكمين شاكر أبل وفوزي إبراهيم.

جانب من مباراة الشباب والجهراء
(تصوير عوض التعمري)

●

محمد عبدالعزيز

تأهل فريق الشباب للدور ربع النهائي
في بطولة كأس االتحاد لكرة اليد ،بعدما
ً
ً
ان ـت ــزع ف ـ ــوزا ثـمـيـنــا م ــن ن ـظ ـيــره ال ـج ـهــراء
بنتيجة  25-30في المباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة نادي الكويت ضمن

ً
حاسمة في  3بطوالت مختلفة ،مبينا أنه
وباقي الجهاز الفني كانا حريصين على
االعتماد على أكبر عدد من الالعبين خالل
الـمـبــاريــات الـثــاث ،إلبـعــاد شبح اإلره ــاق
وتجنبا لحدوث انخفاض في المستوى
العام للفريق.

قدامى «اليد» إلى قطر

المجموعة الثانية من الدور التمهيدي.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ضمن
ً
ً
المرحلة ذاتـهــا ،انـتــزع خيطان ف ــوزا صعبا
مــن الـيــرمــوك ( 26-27ال ـشــوط األول ،)14-14
وبذلك يلتقي في دور الثمانية الشباب مع
الكويت حامل اللقب ،في حين يلعب خيطان
مع النصر.

أن أمــر المحترفين فــي صفوف
"األبـ ـ ـي ـ ــض" س ـي ـت ـح ــدد بـنـهــايــة
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،م ـط ـم ـئ ـنــا
ج ـم ـهــور "األبـ ـي ــض" بــاسـتـمــرار
ج ـم ـع ــة س ـع ـي ــد ،ك ــون ــه ال يـ ــزال
يــرت ـبــط ب ـع ـقــد م ــع الـ ـن ــادي إلــى
نهاية الموسم المقبل.

مشاركة في «األبطال»
وكـشــف الغانم عــن ترتيبات
خــاصــة ب ـنــاديــه ،لـلـمـشــاركــة في
دوري أبطال آسيا ،اعتبارا من
الموسم المقبل ،وقال إن النادي
بصدد إنشاء كيان تجاري ،وال
تــوجــد مــوانــع قــانــونـيــة لـلــوفــاء
بـشــرط المشاركة فــي البطولة،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ــواصـ ــل مــع
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي بـخـصــوص
هذا األمر.

فرحة األبطال
تـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــو الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الصعداء ،بعد حصد لقب كأس
األمـيــر على حـســاب القادسية،
وق ــال حسين حــاكــم إن التفاؤل

حازم ماهر

أكــد عضو مجلس إدارة اتـحــاد الـكــرة رئيس
لجنة المسابقات خالد الشمري ،أن قرار تحديد
عدد المحترفين الذين ستضمهم األندية بالموسم
المقبل في يد مجلس إدارة االتحاد.
وق ــال ال ـش ـمــري ،فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن
"المجلس لم يتطرق إلى هذا األمر ،ال من قريب أو
بعيد ،واأليام القليلة المقبلة قد تشهد مناقشته
والبت فيه بشكل نهائي".
وأض ـ ـ ــاف" :وفـ ـق ــا لــوج ـهــة ن ـظ ــري الـشـخـصـيــة
وقناعتي الخاصة ،وليس بصفتي عضو مجلس
إدارة االتحاد ورئيس لجنة المسابقات ،أتمنى أن
يتم تطبيق االحتراف الكامل على الالعب الكويتي،
بدال عن االحتراف الجزئي ،على أن يتم تقليص
عدد المحترفين من خمسة إلى ثالثة فقط".
من ناحية أخــرى ،لفت الشمري إلــى أن دوري
الــدرجــة األول ــى سـيـقــام فــي الـمــوســم المقبل من
 5أن ــدي ــة ب ـش ـكــل م ـب ــدئ ــي ،مـضـيـفــا ف ــي تـصــريــح
لــ"الـجــريــدة" ،أن "الـفـتــرة المقبلة قــد تشهد تلقي
االت ـح ــاد رغـبــة مــن ف ــرق ال ـم ـصــارف أو الـ ــوزارات
للمشاركة في البطولة ،وهناك متسع من الوقت
قد تكون فيه العديد من التطورات بهذا الشأن".

ً
وردا على سؤال بشأن أحقية أندية المصارف
والوزارات في التأهل للدوري الممتاز ،أفاد" :في
هذه الحالة ،البد من تغيير بند في اللوائح ،مع
ضرورة حصول األندية المشاركة على عضوية
الجمعية العمومية لــا تـحــاد ،حتى تتمكن من
التأهل للدوري الممتاز".
وش ـ ــدد ال ـش ـم ــري ع ـلــى أن "ال ـم ــوس ــم ال ـج ــاري
استثنائي في كل شيء ،لمشاركة عدد كبير من
الالعبين مــع المنتخبين األول واألولـمـبــي ،إلى
جانب الظروف التي فرضت علينا توقفات عديدة،
أبرزها بطولة كــأس آسيا بــاإلمــارات" ،مؤكدا أن
الموسم المقبل سيكون أفضل مــن حيث إعــداد
العبين أكفاء للمنتخب األول.
وأوضح الشمري ،في ختام تصريحه ،أن "إقامة
الجولتين قبل األخـيــرة واألخـيــرة من منافسات
الــدوري الممتاز يومي  4و 9مايو المقبل ،وفي
توقيت واحد ،يأتي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص
بين الجميع" ،الفتا إلى أن "لقب البطولة لم ُيحسم
بشكل رسمي ،كما أن هناك صراعا شرسا بين
أرب ـعــة أنــديــة عـلــى ال ـه ــروب مــن الـهـبــوط ل ــدوري
الــدرجــة األول ــى ،لــذلــك ليس مــن المنطقي إقامة
كل جولة منهما على مــدار يومين وفــي توقيت
مختلف".

بيراميدز يخطف القمة بفوزه على الزمالك

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

خطف بيراميدز صدارة الدوري المصري،
ً
ً
بعدما حقق فــوزا ثمينا على حساب ضيفه
الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة
بـيـنـهـمــا م ــن األس ـب ــوع ال ـس ــادس والـعـشــريــن
للمسابقة ،والتي أقيمت مساء أمس األول على
استاد الدفاع الجوي.
جاءت بداية الشوط األول سريعة من جانب
الفريقين ،ودانت السيطرة لالعبي بيراميدز
على منطقة المناورات بفضل تحركات عبدالله
السعيد وكينو ومحمد فاروق ،وفي الدقيقة
 ،24أرسل عبدالله السعيد ضربة ركنية مرت
م ــن مــداف ـعــي ال ــزم ــال ــك ،وقــاب ـل ـهــا ع ـلــي جــابــر
ليسكنها شباك جنش ويحرز الهدف األول،
وفي الدقيقة  32احتسب الحكم ضربة جزاء
لمصلحة علي جبر عقب عرقلته من النقاز،
ال ــذي حصل على بطاقة صـفــراء ،إال أن عمر
خربين أضاعها بشكل غريب بعدما سددها
في متناول جنش.
مــع بــدايــة الـشــوط الـثــانــي ،انـتـفــض العبو
الــزمــالــك للبحث عــن هــدف الـتـعــادل ،وواصــل

كان كبيرا قبل المباراة النهائية،
ول ـ ـم ـ ــس إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا م ــن
الالعبين لتحقيق اللقب.
وأك ـ ــد أن م ــا تـحـقــق ُيـحـســب
ل ـم ـن ـطــومــة ال ـك ــوي ــت بــال ـكــامــل،
الس ـي ـمــا رئ ـي ــس الـ ـن ــادي خــالــد
الغانم ،معربا عن أمله أن يستمر
ت ـقــدم "األب ـي ــض" فــي الـبـطــوالت
حـتــى الــوصــول إل ــى قـمــة الـفــرق
الكويتية ،تحقيقا لأللقاب.
من جانبه ،قال مدافع الفريق
فهد حمود ،إن "األبيض" تفوق
على نفسه في الفترة األخيرة،
ونجح في تجاوز كل الضغوط
التي وقعت عليه ،آمال نقل تفوق
"األبـيــض" إلــى الـقــارة الصفراء،
بحصد لقب دوري أبطال آسيا.
وات ـ ـ ـفـ ـ ــق ع ـ ــري ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
النهائية فهد الهاجري مع حاكم
وح ـمــود ،مــؤكــدا أن قــدرتــه على
تسجيل األهداف تعود ُ
للحرية
التي منحها إياه الجهاز الفني،
ودعـ ــم زم ــائ ــه الــاعـبـيــن داخ ــل
المستطيل األخضر.

الشمري 5 :أندية تشارك في دوري
«األولى» الموسم المقبل
●

العبو بيراميدز يحتفلون بالهدف
األب ـي ــض ال ـض ـغــط ال ـه ـجــومــي ،ل ـكــن الـتـســرع
والعصبية واالعتراضات كانت عنوان العبيه
فــي ال ـكــرات المشتركة مــع العـبــي بـيــرامـيــدز،
ً
واحتسب الحكم  5دقــائــق وقـتــا بــدل ضائع،
لكنها م ــرت بــا جــديــد لينتهي الـلـقــاء بفوز
بيراميدز بهدف دون رد.
بهذه النتيجة ،خطف بيراميدز قمة الدوري
ألول مرة هذا الموسم ،بعدما ارتفع رصيده

العربي يستضيف
الشباب وديًا اليوم
يستضيف الفريق األول لكرة
القدم بالنادي العربي نظيره
الشباب في الخامسة والنصف
مساء اليوم ،على استاد صباح
السالم ،في مباراة ودية تجريبية
تدخل ضمن استعدادات الفريقني
الستئناف مباريات دوري فيفا
للدرجة املمتازة.
ويستعد األخضر ملواجهتي
كاظمة والفحيحيل في الجولتني
 17و ،18في ختام دوري
فيفا ،بينما يلعب الشباب مع
الفحيحيل والقادسية.
ويحتل األخضر املركز الخامس
على سلم ترتيب الدوري برصيد
 24نقطة ،وبفارق نقطة وحيدة
عن كاظمة صاحب املركز الرابع،
بينما يقبع الشباب في ذيل
الترتيب برصيد  10نقاط،
وينافس بقوة على البقاء بني
أندية الدرجة املمتازة ،إذ تفصله
نقطتان عن صاحب املركز
السابع ونقطة وحيدة عن املركز
الثامن.

العبو األبيض يحيون الجماهير التي ساندتهم
العبي "األبيض" وعدوا وأوفوا،
مشيرا إلى أن الثقة كانت كبيرة
في الكتيبة البيضاء ،وردوا على
ك ــل َم ــن ق ـلــل م ــن م ـس ـتــواهــم في
المباريات األخيرة.
وقـ ـ ـ ــال إن "األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض" ح ـقــق
الـ ـمـ ـع ــادل ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،بـ ـع ــد أن
َّ
تـمــكــن خ ــال  8أي ــام مــن خــوض
 3مباريات مهمة في  3بطوالت
مـخـتـلـفــة ،ون ـجــح فـيـهــا جميعا
بامتياز.
َّ
ورد الغانم عما أثير بالفترة
األخ ـي ــرة ،السـيـمــا فـيـمــا يخص
التعاقد مع يوسف ناصر ،وقال

باختصار

إلى  63نقطة ،في حين تجمد رصيد الزمالك
عند النقطة  60في المركز الثاني.
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـخ ــوض األه ـل ــي ف ــي الـتــاسـعــة
م ـســاء ال ـي ــوم (ال ـخ ـم ـيــس) بـتــوقـيــت الـكــويــت،
مواجهة صعبة حين ُيالقي ضيفه المصري
البورسعيدي على استاد المكس باإلسكندرية
في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة ال ـ 19
لمسابقة الدوري الممتاز.

 7مرشحين النتخابات
«الطائرة» حتى اليوم الثالث

وصل عدد املرشحني النتخابات
مجلس إدارة اتحاد الكرة
الطائرة حتى أمس األول ،وهو
اليوم الثالث لفتح باب الترشح
لالنتخابات املقررة في الثاني من
مايو املقبل ،إلى  7أعضاء قدموا
رسميًا أوراق تسجيلهم في مقر
االتحاد باللجنة األوملبية.
واملرشحون هم فوزي املعتوق
"كاظمة" ،ود .عبدالهادي شبيب
"الساحل" ،ومحمد األنصاري
"اليرموك" ،وطالل العدواني
"برقان" ،وخلف الهاجري
"الصليبيخات" ،ونواف باجية
"الجهراء" ،ونايف الخميلي
"التضامن" ،ومن املنتظر أن يكون
عدد املرشحني اكتمل مساء أمس
قبل إغالق باب الترشح.

منتخب الكراتيه يشارك
في بطولة آسيا

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد
الكراتيه عماد بهبهاني أمس،
إن مشاركة منتخب الكويت في
بطولة آسيا للناشئني والشباب
وفئة  21سنة التي تقام في
ماليزيا تعد املشاركة االولى
لهذه الفئات بعد رفع االيقاف
الرياضي.
وأضاف بهبهاني أن وفد
املنتخب غادر أمس األول
للمشاركة في البطولة التي تقام
من  26إلى  28من أبريل الجاري
يضم  23العبا ،بينهم ثالث
فتيات يشاركون جميعهم في
فئات اللعبة املختلفة.
وأوضح أن املنتخب استعد جيدا
لهذه البطولة من خالل حصص
مكثفة من التدريب جرت في
معسكر داخلي أقيم على صالة
االتحاد وبدأ بعد انتهاء املوسم
الرياضي للعبة.
(كونا)

26
رياضة
إريكسن ينقذ توتنهام
من فخ برايتون
ةديرجلا

•
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سجل كريستيان إريكسن
في الدقيقة  ،88لينهي
ويمنح
الصمود القوي
ً
لبرايتونً ،
توتنهام هوتسبير فوزا ثمينا
بنتيجة -1صفر ،أمس األول،
في ظل مساعي أصحاب
األرض إلنهاء الموسم ضمن
األربعة األوائل في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أنقذ العب الوسط الدولي
الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــاركـ ـ ــي ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
إريكسن فريقه توتنهام من
فــخ ضـيـفــه بــرا ي ـتــون ،عندما
سـجــل ه ــدف ال ـفــوز -1ص ـفــر،
أ مـ ــس االول ،ف ــي لـ ـن ــدن ،فــي
م ـبــاراة مؤجلة مــن المرحلة
الثالثة والثالثين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وعـ ــانـ ــى ت ــوت ـن ـه ــام ك ـث ـيــرا
أم ـ ـ ــام الـ ـص ــاب ــة وال ـق ـت ــال ـي ــة
ال ــدف ــاع ـي ــة ل ـب ــراي ـت ــون ،ال ــذي
يصارع من أجل البقاء ،وكان
فــي طريقه إ لــى ا لـسـقــوط في
ف ــخ الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي ،لـكــن
إريكسن فعلها قبل دقيقتين
من نهاية المباراة بتسديدة
قـ ــويـ ــة ب ـ ـي ـ ـسـ ــراه م ـ ــن خ ـ ــارج
المنطقة.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة تــألـقــا
كـ ـبـ ـي ــرا لـ ـم ــدافـ ـع ــي ب ــرايـ ـت ــون
وح ـ ـ ــارس م ــرم ــاه ــم ال ــدول ــي
األسترالي ماثيو ريان ،الذين
وقفوا سدا منيعا أمام جميع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ت ـ ـصـ ــدي الـ ـم ــداف ــع
شــايــن داف ــي لـتـســديــدة من
مسافة قريبة لديلي ألي في
الدقيقة الرابعة من الوقت
بدل الضائع من الشوط
األول.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ريـ ـ ـ ــان ل ـت ـس ــدي ــدة
قــويــة لــدانــي روز مــن خــارج
المنطقة على دفعتين ( ،)66
وحرم القائم االيسر المدافع
البلجيكي طوبي ألدرفيريلد
مــن اف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل بــرده
تـ ـس ــدي ــدة زاح ـ ـفـ ــة مـ ــن حــافــة
المنطقة (.)72
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي كــانــت
فيه المباراة تلفظ أنفاسها
األخ ـيــرة تـلـقــى إريـكـســن كــرة
مــن آ ل ــي فــي منتصف ملعب
ال ـض ـي ــوف ،وه ـي ــأه ــا لـنـفـســه
بيمناه ،قبل أن يطلقها قوية
بيسراه ويسكنها على يسار
الحارس ريان (.)88
وكــانــت تـســديــدة إريـكـســن
ال ـ ـ ــ 29ل ـل ـفــريــق ال ـل ـن ــدن ــي فــي
المباراة بينها  21من خارج
المنطقة.
وعزز توتنهام موقعه في
ال ـمــركــز ال ـثــالــث بــرص ـيــد 70
نقطة قبل  3مراحل من نهاية
الموسم ،بفارق  3نقاط أمام
جاره اللندني تشلسي ،الذي
ك ــان س ـقــط ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أ مـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ب ـي ــر ن ـل ــي ،2-2
اال ثـنـيــن ،فــي خـتــام المرحلة
الخامسة والثالثين.
وه ـ ــو الـ ـف ــوز الـ ــرابـ ــع عـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي لـ ـت ــوتـ ـنـ ـه ــام ع ـلــى
ملعبه الجديد ،وقد استعاد

بوكيتينو :أتمنى
بقاء كريستيان

بوكيتينو

أعرب األرجنتني ماوريسيو بوكيتينو،
م ــدرب تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي ،عــن ثـقـتــه بــأن
النجم الدنماركي كريستيان إريكسن ،الذي
سجل هدف الفوز الثالثاء على برايتون آند هوف
ألبيون ،سيجدد عقده مع توتنهام.
وتأتي تصريحات بوكيتينو بشأن الالعب (27
عاما) ،الذي يتبقى له عام آخر في عقده مع النادي
اللندني ،فــي ظــل شائعات تشير إلــى احتمالية
رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابع" :أتمنى أن يتمكن كريستيان من البقاء
مـعـنــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل .أعـتـقــد أن ــه ون ـحــن أيـضــا
منفتحون للحديث ورؤيــة مــاذا سيحدث بهذا
الخصوص".
ي ـش ــار إلـ ــى أن إري ـك ـس ــن وصـ ــل م ــن أيــاكــس
أمستردام في صيف  2013إلى توتنهام ،حيث
أصبح أحد أفضل العبي الوسط في البريميرليغ.

جولة تحضيرية لليفربول
في الواليات المتحدة
أعلن نادي ليفربول ،متصدر الدوري اإلنكليزي الممتاز
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أم ــس األول ،أن ــه سـيـخــوض ث ــاث مـبــاريــات
تـحـضـيــريــة ف ــي يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ف ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األميركية امام بوروسيا دورتموند االلماني ،وإشبيلية
اإلسباني ،وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
ويـسـتـهــل نـ ــادي "ال ــري ــدز" جــولـتــه ف ــي  19يــولـيــو أم ــام
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد عـ ـل ــى م ـل ـع ــب جــام ـعــة
"نوتردام" في إنديانا.
ويـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
اإلنكليزي إلى ملعب
"فنواي بارك" معقل
فريق بوسطن ريد
س ــوك ــس ف ــي  21مـنــه
لمالقاة إشبيلية ،قبل
أن ي ـخ ـت ـتــم جــول ـتــه
على ملعب "يانكي
س ـتــاديــوم" فــي 24
م ـنــه ف ــي ن ـيــويــورك
لمواجهة سبورتينغ
لشبونة.

sports@aljarida●com

إريكسن نجم توتنهام يحتفل بهدفه في مرمى برايتون
ب ــه ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـص ــارات بـعــد
خ ـ ـ ـسـ ـ ــارتـ ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـضـ ـيـ ـف ــه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي -1ص ـف ــر،
السبت الماضي ،على ملعب
االت ـح ــاد ،بـعــدمــا ك ــان انـتــزع
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ذات ـ ـ ـ ــه ق ـب ـل ـه ــا
ب ــأربـ ـع ــة أي ـ ـ ــام ب ـط ــاق ـت ــه إل ــى
نصف نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
في المقابل ،تجمد رصيد
بــرا ي ـتــون عـنــد  34نـقـطــة في

المركز السابع عشر ،بفارق
 3نقاط أمام كارديف سيتي
صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــامـ ــن
ع ـش ــر األخـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــؤدي إل ــى
الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،وال ـل ـح ــاق
بهادرسفيلد األخير وفولهام
التاسع عشر أول الهابطين.

تعادل واتفورد وساوثمبتون
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة م ــؤج ـل ــة مــن

المرحلة الحادية والثالثين،
ت ـع ــادل واتـ ـف ــورد م ــع ضـيـفــه
ساوثمبتون .1-1
وكان ساوثمبتون البادئ
بــال ـت ـس ـج ـيــل ع ـب ــر م ـهــاج ـمــه
شـ ـ ــا يـ ـ ــن لـ ـ ــو نـ ـ ــغ بـ ـ ـع ـ ــد 7.69
ث ــوان م ــن ان ـط ــاق ال ـم ـبــاراة،
ف ــي أسـ ــرع ه ــدف ف ــي تــاريــخ
الدوري اإلنكليزي الممتاز.
و س ـج ــل ل ــو ن ــغ ( 32عــا مــا)
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ق ـ ـطـ ــع كـ ــرة

طـ ـ ــوي ـ ـ ـلـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع كـ ــريـ ــغ
ك ــاثـ ـك ــارت ول ـع ـب ـه ــا ســاق ـطــة
فوق الحارس بن فوستر.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوزة م ـ ــداف ـ ــع
توتنهام ليدلي كينغ وسجله
بـ ـع ــد  9.9ث ـ ـ ــوان ف ـ ــي م ــر م ــى
برادفورد عام .2000
وه ــو ا ل ـه ــدف ا ل ــرا ب ــع فقط
للونغ هذا الموسم.
وأدرك وا تـ ـف ــورد ا ل ـت ـعــادل

فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة عـبــر
أندري غراي بتسديدة قوية
من مسافة قريبة.
وا نـفــرد وا تـفــورد بالمركز
ا لـ ـس ــا ب ــع ب ــر ص ـي ــد  50نـقـطــة
مقابل  37نقطة لساوثمبتون
السادس عشر.

توجيه تهمة سوء السلوك إلى ساري
وجه االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم،
أم ـ ـ ــس ،ت ـه ـم ــة سـ ـ ــوء الـ ـسـ ـل ــوك لـ ـم ــدرب
تشلسي اإليطالي ماوريستيو ساري،
بعد طــرده فــي الــوقــت بــدل الضائع من
م ـب ــاراة فــريـقــه ض ــد بـيــرنـلــي ( )2-2في
الدوري اإلنكليزي االثنين.
وقال بيان صادر عن االتحاد ُ"وجهت
تـهـمــة س ــوء ال ـس ـلــوك ال ــى مــاوريـتـسـيــو
سـ ـ ـ ــاري ،ل ـم ــا ب ـ ــدر لـ ــه مـ ــن تـ ـص ــرف فــي
الدقيقة  94االثنين خالل مباراة تشلسي
وبيرنلي".
وأض ــاف "أم ــام مــدرب تشلسي حتى
يوم الجمعة (الساعة  17.00ت غ) للرد
على هذه التهمة".
وك ــان س ــاري ( 60عــامــا) قــد طــرد من
أرض الـمـلـعــب ب ـعــدمــا غـ ــادر المنطقة
المخصصة لــه على دكــة ب ــدالء فريقه،
واقـ ـت ــرب م ــن مـنـطـقــة ع ـلــى المستطيل
األخـضــر كانت تشهد إشـكــاال وتدافعا
بين العبي الفريقين.

ساري مدرب تشلسي

واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ج ــانـ ـف ــرانـ ـك ــو زوال ،أح ــد
مساعدي ساري والنجم السابق للفريق
اللندني ،أن طرد مواطنه لم يكن عادال،
ألن ـ ــه "خـ ـ ــرج م ــن م ـن ـط ـق ـتــه ل ـي ـط ـلــب مــن
الالعبين أن يواصلوا المباراة (بدال من
االحتكاك مع الخصوم) .أســاء (الحكم)
كيفن فريند فهم مــا كــان يـقــوم بــه .أنا
غير راض بذلك ،وهو غير راض بذلك".
وأتى طرد ساري قبيل نهاية مباراة
رفعت نتيجتها من منسوب الضغوط
عـلـيــه وع ـل ــى فــري ـقــه ف ــي الـ ـص ــراع على
احتالل مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،ع ـل ـمــا بـ ــأن مــواط ـنــه
أنطونيو كونتي ،الذي قاد الفريق الى
لقب ال ــدوري الممتاز عــام  ،2017طرد
بنهاية الموسم التالي بعد فشل الفريق
في انتزاع أحــد المراكز األربعة األولــى
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

اليبزيغ إلى نهائي كأس ألمانيا للمرة األولى في تاريخه
ب ـل ــغ اليـ ـب ــزي ــغ ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة
ل ـم ـســاب ـقــة كـ ــأس أل ـم ــان ـي ــا ل ـك ــرة ال ـق ــدم
للمرة األولــى في تاريخه ،بعدما أطاح
بمضيفه هامبورغ من الدرجة الثانية
بالفوز عليه  ،1-3أمس األول ،في الدور
نصف النهائي.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــي يـ ــوسـ ــف
بولسن ( ،)12والـســويـســري فاسيليي
يــانـيـيـتـشـيـتــش ( 53خ ـط ــأ ف ــي مــرمــى
فريقه) ،والسويدي إيميل فوسبرغ ()72
أهداف اليبزيغ ،والغامبي باكيري جاتا
( )24هدف هامبورغ.
ويـ ــأتـ ــي ت ــأه ــل اليـ ـب ــزي ــغ ل ـل ـم ـب ــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـكــأس ،ب ـعــدمــا ك ــان ضمن
ب ـ ـطـ ــاق ـ ـتـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا
الموسم المقبل بفوزه على بوروسيا
مونشنغالدباخ السبت ،ليحكم قبضته
على المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ
وبوروسيا دورتموند.
وحقق اليبزيغ حلمه في الوصول
إلى نهائي الكأس للمرة األولى رغم
تــاري ـخــه ال ـف ـتــي الـمـمـتــد إل ــى عـشــرة
أعوام فقط ،بينما يأمل مدربه رالف
رانـغـنـيــك أن ي ـحــرز لـقــب الـمـســابـقــة
للمرة الثانية في مسيرته بعد اولى

فرحة العبي اليبزيغ بعد انتهاء المباراة
مع شالكه عام .2011
فــي المقابل كــان هــامـبــورغ ،الــذي
يسير بخطى ثابتة نحو العودة إلى
البوندسليغا ،يمني نفسه ببلوغ
النهائي األول منذ عام  ،1987عندما
توج بلقبه الثالث األخير (بعد عامي

 1963و ،1976علما بأنه خسر نهائي
 1956و 1967و.)1974
وب ـكــر الي ـبــزيــغ ف ــي الـتـسـجـيــل بعد
مـ ــرور  12دقـيـقــة م ــن ص ــاف ــرة الـبــدايــة
برأسية من مهاجمه بولسن الذي اجاد
التعامل مع كرة من ركلة ركنية للظهير

االيسر مارسيل هالشتنبرغ.
ولم يتأخر الرد من أصحاب األرض
الذين فرضوا التعادل بتسديدة قوية
مــن الع ــب الــوســط جــاتــا اس ـت ـقــرت في
الزاوية اليمنى للمرمى (.)24
وتقدم اليبزيغ مجددا مطلع الشوط

الثاني بفضل النيران الصديقة عندما
تــابــع مــدافــع هــامـبــورغ يانييتشيتش
الـ ـك ــرة ع ــن ط ــري ــق ال ـخ ـط ــأ ف ــي مــرمــى
فريقه (.)53
وعزز اليبزيغ تقدمه بالهدف الثالث
عبر فورسبرغ (.)72

إحراز لقب الدوري اإلسباني أولوية لزيدان

زيدان

اعـتـبــر الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زي ــدان،
مـ ـ ــدرب ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،أن إح ـ ـ ــراز لـقــب
ا لــدوري اإلسباني لكرة القدم سيكون
أولــويــة لـفــريـقــه الـمــوســم الـمـقـبــل ،لكي
يـضــع حــدا ال حـتـكــار غــر يـمــه التقليدي
برشلونة.
و ق ــال ز ي ــدان عشية لـقــاء فــر يـقــه ضد
خيتافي في المرحلة الرابعة والثالثين
"ال ــواق ــع أن ـنــا إذا نـظــرنــا ال ــى الـعــامـيــن
الماضيين ،ثمة فريق تفوق علينا وقد
برهن ذلك".
وأ ضــاف "ال أعتقد أ نــه يجب أن ندع
ذل ــك جــان ـبــا .عـلــى أي ح ــال ،وك ـمــا هي
ا ل ـعــادة سـنــو يــا ،فــإ نــه (ا لـلـقــب المحلي)
هدفنا األول في الموسم المقبل".
وتابع "انها البطولة األطول ويجب
عــدم التفريط فيها .ســأ حــاول التركيز
عـ ـل ــى ذل ـ ــك فـ ــي عـ ـق ــول ال ــاعـ ـبـ ـي ــن .إن ــه

(الدوري المحلي) خبزنا اليومي ...من
دون الـتـقـلـيــص مــن قـيـمــة الـمـســابـقــات
األخرى ،فنحن في هذا النادي نحاول
على جميع الجبهات ،لكن األهم يبقى
لقب الليغا".
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ال ـ ـ ــذي عـ ـ ــاد فــي
ه ــذا ال ـمــو ســم ا ل ــى ت ــدر ي ــب ر يـ ــال خلفا
لألرجنتيني سانتياغو سوالري ،الذي
أقيل بسبب سوء النتائج ،الى أن بداية
الموسم المقبل ستكون مهمة إذا أراد
فــريـقــه الـمـنــافـســة بـجــديــة عـلــى الـلـقــب،
مفضال عدم الدخول في أسباب تفوق
برشلونة في العامين الماضيين.
وأو ضـ ــح "ال أدري ،ثـمــة ا ل ـعــد يــد من
األس ـب ــاب ،نــريــد تـحـقـيــق أف ـضــل بــدايــة
مـمـكـنــة فــي الـ ــدوري الـمـحـلــي واال فــإن
األمور ستكون معقدة مجددا".
وتابع "يجب االعتراف بأن برشلونة

قـ ــام ب ـع ـمــل أف ـض ــل م ــؤخ ــرا ل ـك ــن يـجــب
ت ـغ ـي ـي ــر ذل ـ ـ ــك ،يـ ـج ــب قـ ـل ــب ال ــدي ـن ــام ـي ــة
لـصــا لـحـنــا ا لـمــو ســم ا لـمـقـبــل ،بالنسبة
الي األهم الليغا".
و خ ــال تــو لـيــه م ـهــام اإلدارة الفنية
بين العامين  2016و ،2018قاد زيدان
فــريـقــه ال ــى لـقــب دوري أب ـطــال أوروب ــا
ث ـ ــاث مـ ـ ــرات ت ــوالـ ـي ــا ،ولـ ـق ــب الـ ـ ــدوري
المحلي في مايو  ،2017في تتويج أول
للنادي الملكي منذ .2012
ورغم الثالثية القارية ،قال زيدان في
تـصــريـحــات ســابـقــة ،إن ال ـيــوم األجـمــل
في مسيرته التدريبية كان إحراز لقب
الليغا.
وأحرز ريال لقب الليغا  33مرة ،وهو
رقم قياسي ،يليه برشلونة مع  25لقبا،
عـلـمــا ب ــأن ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي ت ــوج 7
مرات في المواسم العشرة الماضية.

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة يتخطى أالفيس بسهولة
والريال في ضيافة خيتافي
ً
ً
حقق برشلونة انتصارا منطقيا
على ديبورتيفو أالفيس ،أمس
األول ،في المرحلة الرابعة
والثالثين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.

وض ـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة ي ـ ــده ع ـلــى
الـلـقــب ال ـ ــ 26ف ــي تــاري ـخــه بعدما
حقق األه ــم بـفــوزه على مضيفه
ديبورتيفو أالفيس -2صفر امس
االول في افتتاح المرحلة الرابعة
والثالثين من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وسـجــل كــارلـيــس ألينيا ()54
واألوروغــويــانــي لويس سواريز
( 60مـ ـ ــن ركـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــزاء) ه ــدف ــي
بــرشـلــونــة ال ــذي ع ــزز مــوقـعــه في
الصدارة برصيد  80نقطة بفارق
 12ن ـق ـطــة مــؤق ـتــا أم ـ ــام م ـط ــارده
الـمـبــاشــر أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ال ــذي
لعب امــام فالنسيا امس في قمة
المرحلة.
ويـسـتـعــد بــرش ـلــونــة لـخــوض
قمتيه الساخنتين أمام ليفربول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا (1
و 7مــايــو الـمـقـبــل ف ــي بــرشـلــونــة
وليفربول تواليا) ،ونهائي الكأس
المحلية ضد فالنسيا في  25منه
في سعيه إلى الثالثية التي سبق
له الظفر بها عامي  2009و.2015
وبـ ـ ـق ـ ــي فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي مـ ـ ــدرب

مباريات اليوم
التوقيت
8:30
9:30
10:30

المباراة
اشبيلية – رايو فايكانو
ريال سوسييداد  -فياريال
خيتافي – ريال مدريد

القناة الناقلة
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD3

ً
البرشا وفيا لسياسة المداورة
في التشكيلة ،فأبقى على نجمه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
والـمــدافــع الــدولــي ج ــوردي ألبا
عـ ـل ــى مـ ـق ــاع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء ،ودف ـ ــع
باألول بعد الهدف الثاني مكان
ال ـف ــرن ـس ــي ع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي،
والـثــانــي فــي الدقيقة  70مكان
البرتغالي نيلسون سيميدو.
وان ـت ـظــر ال ـفــريــق الـكـتــالــونــي
ح ـت ــى الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي لـحـســم
نـتـيـجــة الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي صــالـحــه
فافتتح التسجيل عـبــر ألينيا
عندما تلقى تمريرة من سيرجي
روب ــرت ــو ع ـنــد ح ــاف ــة الـمـنـطـقــة
فـتــوغــل داخـلـهــا ولعبها داخــل
المرمى (.)54
وأض ـ ـ ـ ــاف س ـ ــواري ـ ــز الـ ـه ــدف
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  60مــن
رك ـل ــة ج ـ ــزاء اح ـت ـس ـب ـهــا الـحـكــم
بعد اللجوء لتقنية المساعدة
بالفيدو "في إيه آر".
وه ــو ال ـهــدف الـ ــ 21لـســواريــز
هـ ــذا ال ـم ــوس ــم فـلـحــق بـمـهــاجــم
ري ــال مــدريــد الــدولــي الفرنسي
السابق كريم بنزيمة إلى المركز
ال ـثــانــي ع ـلــى الئ ـح ــة الـهــدافـيــن
ب ـف ــارق  12هــدفــا خـلــف ميسي
المتصدر.

فوز ثمين لهويسكا
تخلص هويسكا مــن المركز
األخير مؤقتا بفوزه الثمين على
ضيفه إيـبــار -2صـفــر فــي افتتاح

سواريز نجم برشلونة يحتفل بهدفه
الـمــرحـلــة الــرابـعــة والـثــاثـيــن من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وس ـجــل إن ــري ــك غــايـيـغــو ()54
ول ــوي ــس إي ــزي ـك ـي ــال آفـ ـي ــا ()57
الهدفين.
وهو الفوز السادس لهويسكا
هذا الموسم واألول بعد  3هزائم
و 4تعادالت فرفع رصيده إلى 29
نقطة وصعد مؤقتا إلــى المركز
التاسع عشر بفارق نقطة واحدة
أمـ ــام رايـ ــو فــاي ـكــانــو الـ ــذي يحل
ضـيـفــا عـلــى إشـبـيـلـيــة ف ــي خـتــام
المرحلة.

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،مـ ـن ــي إيـ ـب ــار
بـخـســارتــه الـثــانـيــة ع ـشــرة هــذا
الموسم والثالثة في مبارياته
األربع األخيرة التي لم يذق فيها
طعم الفوز فتجمد رصيده عند
 40نقطة في المركز الثالث عشر.
وأنعش بلد الوليد آماله في
البقاء بفوزه الثمين على ضيفه
ج ـيــرونــا ب ـهــدف وح ـيــد سجله
ميغيل الـفــونـســو ه ـيــريــرو في
الدقيقة .67
وهو الفوز الثامن لبلد الوليد
هذا الموسم فرفع رصيده إلى

فالفيردي يثني على ألينيا

فالفيردي

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة،
عقب انتصار فريقه خارج الديار على ديبورتيفو
االفيس بثنائية نظيفة في الجولة الــ 34لليغا،
ً
إنه ال يهم بالنسبة له "متى يكون بطال" للدوري
ً
اإلسـبــانــي ،مــؤكــدا أن "أتلتيكو سينافس حتى
النهاية".
وأوض ــح فــالـفـيــردي ،خــال مؤتمر صحافي
عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "مينديزوروزا"،
ً
أن االنتصار "له أهمية عظيمة" ،إذ أنه "بعيدا عن
ً
األقاويل الكثيرة من أن اللقب بات محسوما ،يجب
علينا إثبات هذا األمر داخل الملعب".
وأضاف "المباراة كانت صعبة ألن المنافس كان
ً
متمركزا في مناطقه ويدافع بشكل جيد بخطوط
ً
ً
متقاربة جدا" ،مشيرا إلى أنهم باتوا على "بعد  3نقاط

فقط من المباريات األربع المقبلة من أجل حصد اللقب".
وأث ـنــى ال ـمــدرب الـبــاسـكــي بشكل خ ــاص عـلــى العــب
الــوســط الـشــاب كــارلـيــس ألينيا ،مسجل الـهــدف األول
وهداف الفريق الرديف في الموسم الماضي.
وتــابــع "كـنــا متعادلين حتى بــدايــة الـشــوط الثاني،
وفكرنا حينها في دخول ليو ميسي".
وحول رؤيته للمباراة ،قال إن األمور كانت "صعبة"
ً
ألن المنافس كــان يــدافــع ج ـيــدا ،مــع االعـتـمــاد على أي
هجمة مرتدة" .كانت تنقصنا الشرارة األولى التي تجعل
المباراة أسهل ،وهذا ما حدث في الشوط الثاني عندما
تحسن أداء الفريق".
وعن البرازيلي فيليبي كوتينيو ،أكد فالفيردي أنه
العب "مهم" بالنسبة لهم وما زالوا ينتظرون منه الكثير،
مؤكدا أن "الجميع سعيد بوجوده".

بوغبا يبلغ زمالءه رغبته في الرحيل
نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية ،ان بول بوغبا نجم خط
وسط مانشستر يونايتد االنكليزي ،اتخذ قرارا بالرحيل عن
"الشياطين الحمر" ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي يريد تحقيق حلمه
باللعب في ريال مدريد االسباني ،تحت قيادة مواطنه زين
الدين زيدان ،مبينة أن بوغبا الفائز بمونديال  2018أخبر
زمالءه أنه يرغب في مغادرة صفوف "الشياطين الحمر "،
وأن إدارة النادي لن تمنعه من الرحيل.
وكانت بعض التقارير الصحافية السابقة أوضحت أن
بوغبا طالب بزيادة راتبه الذي يبلغ  300ألف إسترليني
أسبوعيا ،من أجل الموافقة على التجديد.
يذكر أن إدارة النادي الملكي االسباني عقدت النية على توفير مبلغ كبير
جدا من أجل تدعيم صفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت المقبلة ،من أجل
اعادة الميرينغي إلى المنافسة على جميع االلقاب المحلية والقارية،
ومن الواضح ان المدرب زيدان يفكر بجدية بمواطنه بوغبا.

 35نـقـطــة وص ـعــد إل ــى الـمــركــز
الـ ـس ــادس ع ـشــر مــؤق ـتــا ب ـفــارق
نقطة واحدة أمام جيرونا الذي
تراجع إلى المركز السابع عشر.

الريال يواجه خيتافي
من جانب آخر ،ال تزال ثالثة
فرق خلف أتلتيكو مدريد وريال
مدريد ،المرشحين بقوة إلحراز
المركزين الثاني والثالث على
الترتيب ،تتنافس بقوة من أجل
إنهاء الموسم في المركز الرابع
المؤهل لدوري األبطال.

البرشا ينوي التخلي عن غوميز
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" ،عن نية نادي
برشلونة اإلسـبــانــي التخلي عــن خــدمــات العبه
ً
البرتغالي أندريه غوميزُ ،
المعار حاليا لصفوف
إيفرتون ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبـحـســب الـمــوقــع الـشـهـيــر ،يسعى برشلونة
لـلـحـصــول ع ـلــى  20م ـل ـيــون يـ ــورو لـلـتـخـلــي عن
خدمات غوميز ،في ظل رغبة إيفرتون في التعاقد
مع الالعب بشكل نهائي ،الى جانب اهتمام ناديي
التسيو وإنتر ميالن االيطاليين بضم العب خط
الوسط.
وق ــدم غــومـيــز أداء مـمـيــزا مــع اي ـفــرتــون ثامن
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،وك ــان عـنـصــرا أســاسـيــا في
معظم المباريات.
وك ــان الــاعــب الـبــرتـغــالــي أوض ــح فــي الـعــديــد
من المناسبات ،أنه لم يكن سعيدا خالل الفترة
التي دافــع فيها عن ألــوان برشلونة ،األمــر الذي
يؤكد صعوبة عودته مرة أخرى الرتــداء قميص
البلوغرانا.

منح دامـيــان ليالرد بثالثية عند
ص ــاف ــرة ال ـن ـهــايــة ،فــري ـقــه بــورتــانــد
ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز ال ـت ــأه ــل الـ ــى الـ ــدور
الـمـقـبــل مــن "ب ــاي أوف" دوري كــرة
ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ،في
أمسية شهدت أيضا عبور تورونتو
رابتورز وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز
في المنطقة الشرقية.
وضمن ليالرد بنقاطه الــ ،50فوز
فريقه على ضيفه أوكالهوما سيتي
ث ــان ــدر  115-118وح ـس ــم الـسـلـسـلــة
 1-4لـيـبـلــغ نـصــف نـهــائــي المنطقة
الغربية .وانتهت مواجهة تورونتو
مــع أورالن ــدو ماجيك بـفــوز 96-115
ليحسم السلسلة بنتيجة  1-4أيضا،
ومـثـلــه فـعــل فـيــادلـفـيــا ب ـفــوزه على
بروكلين نتس .100-122
وأقيمت أمس األول أيضا مباراة
ضمن "بالي أوف" المنطقة الغربية،
انتهت بفوز دنفر ناغتس على سان
أنتونيو سبيرز  ،90-108ليتقدم .2-3
واكتمل عقد الدور نصف النهائي
مــن "ب ــاي أوف" المنطقة الشرقية،
بانضمام تورونتو وفيالدلفيا الى
كــل مــن مـيـلــووكــي بــاكــس وبوسطن
سـلـتـيـكــس ال ـلــذيــن كــانــا حـسـمــا في
وقت سابق سلسلة الدور األول على
حساب ديترويت بيستونز وإنديانا
بايسرز على التوالي بنتيجة -4صفر.

وس ـي ـل ـت ـقــي م ـي ـل ــووك ــي وب ــوس ـط ــن،
وتــورون ـتــو وفـيــادلـفـيــا ،فــي نصف
نهائي الشرقية.

ثوان أخيرة حاسمة
ٍ
لكن المحطة األبــرز فــي مباريات
ال ـثــاثــاء سـجـلــت عـلــى مـلـعــب "م ــودا
س ـن ـتــر" ف ــي ب ــورت ــان ــد ،ح ـيــث مـنــح
ل ـي ــارد فــريـقــه ال ـت ـعــادل وال ـف ــوز في
الثواني األخيرة.
ففي الـمـبــاراة الخامسة مــن سبع
م ـم ـك ـنــة ،ت ـم ـكــن لـ ـي ــارد م ــن ان ـت ــزاع
الـ ـ ـف ـ ــوز لـ ـيـ ـق ــود ف ــريـ ـق ــه ال ـ ــى ن ـصــف
نـهــائــي منطقته لـلـمــرة األولـ ــى منذ
 ،2016-2015بعد خروجه من الدور
األول لـلـبــاي أوف ف ــي الـمــوسـمـيــن
الماضيين.
وأت ـ ــت الـ ـمـ ـب ــاراة ع ـل ــى قـ ــدر كـبـيــر
من الندية ،بدأها أوكالهوما بتقدم
مريح حتى أواخر الشوط األول ،قبل
أن يعود بورتالند وينال األسبقية
في الربع الثالث ويوسع الفارق الى
تسع نقاط .لكن الضيف الذي كان ال
بديل له عن الفوز للبقاء في المنافسة
ع ـلــى ب ـلــوغ ن ـصــف ن ـهــائــي منطقته
للمرة األولــى منذ  ،2016-2015عاد
وتقدم في الربع األخير وصنع فارقا
بلغ  15نقطة.

أندريه غوميز

تبرئة ساندرو روسيل من تهمة تبييض األموال
بـ ــرأت مـحـكـمــة إس ـبــان ـيــة ،أمـ ــس ،س ــان ــدرو روس ـيــل،
الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم ،من تهمة
تبييض األمــوال التي أوقــف احتياطيا بسببها في
 ،2017وأف ــرج عنه تحت مراقبة قضائية مــع بدء
المحاكمة في فبراير الماضي.
وك ــان االت ـهــام مــوجـهــا إل ــى روس ـيــل وزوجـتــه
وأربـعــة أشخاص آخرين بـ"تبييض أمــوال على
نـطــاق واسـ ــع" ،فــي مبلغ يـقــدر عـلــى األق ــل بـ ــ19.9
مليون يورو منذ عام .2006
وطلب االدعــاء بداية سجنه  11عاما ،وتغريمه
 59مليون يورو ،وخالل المحاكمة التي بدأت أواخر
فبراير ،خفضت النيابة العامة العقوبة المطلوبة من
السجن  11عاما الى  6أعوام ،في االتهام الموجه الى
روسيل وزوجته بإخفاء أمــوال بطريقة غير مشروعة
حصال عليها من الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي
لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا.
كما طلبت النيابة عقوبة السجن  5أعوام بحق خوان

بيسولي الذي يتهم بأنه أبرز الضالعين في القضية مع
روسيل ،رئيس برشلونة بين عامي  2010و.2014
واعـتـبــرت المحكمة الـنــاظــرة فــي القضية أن األدل ــة
المقدمة بحق روسيل لم تكن كافية إلدانــة المتهمين،
علما أن الــرئـيــس الـســابــق لـلـنــادي الـكـتــالــونــي ك ــان قد
نفى خالل الجلسات التهم الموجهة إليه ،معتبرا أنها
"أخطاء وأكاذيب" ،مؤكدا أنه لم ينل أي عمولة أو يقدم
على خطوات مخالفة للقانون.
وتتمحور القضية حــول عقد وقعه تيكسييرا عام
 2006مع شركة مقرها في جزر كايمن ،يرتبط بحقوق
البث لـ 24مباراة للمنتخب البرازيلي ،وسط تقارير تشير
الى أن حصة روسيل وزوجته من هذه الصفقة بلغت
 15مليون يورو.
وبـحـســب االدعـ ـ ــاء ،حـصــل روس ـيــل وزوج ـت ــه عـلــى 6.6
ماليين ي ــورو ،إضــافــة إلــى  8.4ماليين كــانــت مخصصة
لتكسييرا المتهم مــن قبل وزارة الـعــدل األميركية ضمن
تحقيقاتها في فضائح االتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ثالثية ليالرد األبرز في تأهل بورتالند
ل ـك ــن ب ــورت ــان ــد ع ـ ــاد ت ــدري ـج ـي ــا،
ويــديــن الــى لـيــارد بتسجيل نقاطه
ّ
الـخـمــس األخ ـي ــرة ،حـيــث تـمــكــن قبل
 33ثانية من النهاية ،من منح فريقه
سلة التعادل  .115-115وعلى أثر ذلك،
فشل نجم أوكــاهــومــا سيتي ثاندر
راسل وستبروك في التسجيل بسلة
بورتالند قبل النهاية بـ 18ثانية.
وعندما عادت الكرة الى بورتالند،
تـسـلــم ل ـي ــارد ال ـك ــرة م ــن تـحــت سلة
فريقه وتقدم بها بهدوء الى منطقة
أوكـ ــاهـ ــومـ ــا ،ت ــارك ــا الـ ـث ــوان ــي تـمــر
وس ــط رقــابــة غـيــر لصيقة مــن العــب
أوكالهوما بول جورج ،قبل أن يطلق
ال ـكــرة مــن مـســافــة نـحــو ثــاثــة أمـتــار
ب ـع ـيــدا م ــن الـ ـق ــوس ،ل ـتــدخــل الـسـلــة
عـنــد صــافــرة الـنـهــايــة مطلقة فرحة
هستيرية لالعبين والمشجعين.
وكــان ليالرد األفضل في فريقه
مع  50نقطة وسبع متابعات وست
تمريرات حاسمة ،علما بأنه سجل
 34م ــن ن ـقــاطــه ف ــي ال ـش ــوط األول،
بـيـنـمــا أض ـ ــاف ك ــل م ــن س ــي جــاي
ماكولوم ومــوريــس هاركليس 17
نقطة.
وفــي الـشــرقـيــة ،سيجمع نصف
النهائي بين تورونتو وفيالدلفيا،
وهما من أبرز المرشحين للمضي
بعيدا هذا الموسم.

ويـ ـحـ ـت ــل خ ـي ـت ــاف ــي ال ـم ــرك ــز
الرابع حاليا بعد أن تغلب على
إشبيلية  - 3صفر األح ــد ،لكن
خيتافي سيواجه مهمة صعبة
م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ عـلــى موقعه
حيث يلتقي ريال مدريد مساء
اليوم في ختام المرحلة الرابعة
والثالثين.
وقال خورخي مولينا مهاجم
خيتافي ،وال ــذي سجل ثنائية
في المباراة أمــام إشبيلية" :لن
نـتـحــدث ب ـشــأن دوري األب ـطــال
حتى آخــر مـبــاراة فــي الموسم.

علينا فـقــط أن نــواصــل العمل.
فقد كان هذا هو سر نجاحنا".
وف ــي حــالــة سـقــوط خيتافي
في مباراته أمام الريال ،سيمهد
ذل ــك الـطــريــق بشكل كبير أمــام
فالنسيا الــذي عــزز فرصته في
ان ـت ــزاع ال ـمــركــز ال ــراب ــع بـعــد أن
تغلب على ريال بيتيس في عقر
داره  1-2األحد.
وي ـل ـع ــب الـ ـي ــوم أيـ ـض ــا ري ــال
سوسييداد مع فياريال.

ليالرد نجم بورتالند يحرز السلة الحاسمه أمام أوكالهوما

ساندرو روسيل

زفيريف يودع دورة برشلونة
خــرج األلماني ألكسندر زفيريف ،المصنف ثالثا عالميا،
من الدور الثاني لدورة برشلونة اإلسبانية في كرة المضرب،
بخسارته أمــام التشيلي نيكوالس خ ــاري ،ال ــ 81عالميا6-3 ،
و 5-7و )5-7( 6-7أمس األول ،في حين تأهل النمسوي دومينيك
تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور ثمن النهائي.
واعـتـقــد زف ـيــريــف ،الـثــانــي فــي الـ ــدورة والـ ــذي ك ــان يخوض
مباراته األولى في برشلونة بعدما أعفي من الدور األول على
غــرار المصنفين ال ــ 16األوائ ــل ،أنــه قــام باألصعب عندما قلب
تخلفه فــي المجموعة الـثــالـثــة بـثــا ثــة أش ــواط نظيفة بعدما
خسر ارساله مرتين ،إلى تعادل  ،3-3وحصل على فرصة إلنهاء
اللقاء لمصلحته بتقدمه  ،5-6غير أن خاري قاوم عودة األلماني
ليفرض التعادل ويحسم الشوط الفاصل ويفوز بالمباراة.
ويلتقي خــاري فــي ال ــدور ثمن النهائي البلغاري غريغور
ديميتروف الثالث عشر والمشارك ببطاقة دعوة ،أو االسباني
فرناندو فرداسكو.
ولــم تكن حــال ميشا زفيريف ( 31عــامــا) أفضل مــن شقيقه
األصغر ألكسندر ،وودع الدورة من الدور األول بخسارته أمام
اإلسباني دافيد فيرر  6-3و.6-1
ويلعب فيرر في الدور الثاني مع الفرنسي لوكا بوي الخامس عشر.
وبلغ النمساوي دومينيك تييم والياباني كي نيشيكوري واليوناني
ستيفانوس تسيتسيباس ،المصنفون ثالثا ورابعا وخامسا على
التوالي ،واإلسباني خاومي مونار الدور ثمن النهائي بفوز األول على
األرجنتيني دييغو شفارتسمان الصاعد من التصفيات  3-6و،3-6
والثاني على األميركي تايلور فريتز  5-7و ،2-6والثالث على المجري
مارتون فوتشسوفيتشس  3-6و ،4-6والرابع على األميركي فرانسيس
تيافوي الرابع عشر  4-6و.3-6
وض ــرب تييم مــوعــدا مــع مــونــار ،ونيشيكوري مــع الكندي
فيليكس أوجيه-ألياسيم أو التونسي مالك الجزيري الفائز
عـلــى األرجـنـتـيـنــي غ ـيــدو أنــدريــوت ـثــي  )7-3( 7-6و 4-6و،2-6
وتسيتسيباس مع األلماني يان-لينارد شتروف الفائز على
البلجيكي دافيد غوفان العاشر  )6-8( 6-7و.3-6

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ...وﺗﻮﻃﻴﻦ
»اﻟﻄﻴﺮان«!

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﻳﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ...
ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب؟

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

ً
أﻃﻠﻘﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ أرﻗﺎﻣﺎ
ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻫﻲ أرﻗﺎم وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺪق
ﻧــﺎﻗــﻮس اﻟـﺨـﻄــﺮ ،ﻟ ـﻀــﺮورة وﺿ ــﻊ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ وﺧﻄﻂ
ﺳﺮﻳﻌﺔ ،ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺗﺨﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ إن ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ ﺳـﺘـﺘـﻜــﺮر،
ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ودﻓﻊ أﻛﺒﺮ
ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ؛ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺎ
ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻢ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  3ﺳﻨﻮات.
ﻟــﺪ ﻳـﻨــﺎ ﻋ ــﺪة ﺗ ـﺠــﺎرب ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ً
ً
ﻧﺠﺢ ،واﻵﺧﺮ ﻣﺎزال ﻣﺘﻌﺜﺮا ،وﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أﺧﻴﺮا
ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﻴﺮان ،ودور ﻋﻤﻴﺪﻫﺎ د .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
اﻟﻤﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ً
اﻟﺤﻴﻮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻢ ،وﻳﺸﻬﺪ ﻃﻠﺒﺎ
ً
ً
ً
ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪا ﻋـﻠـﻴــﻪ؛ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺎ ودوﻟـ ـﻴ ــﺎ ،وﻃــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟـﻨــﺎﻗــﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
 ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢً
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،و ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻋــﺪدا ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟـﺸــﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻄـﻴــﺮان ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻟﺠﺬﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ.
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺘﻤﻴﺰة،
وﺗﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺤﻖ
دﻋ ــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑﻞ
ً
ﻣـﻄـﻠــﻮب ﻣــﻦ ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ أن ﺗ ـﻤـ ﱢـﻮ ل ﻣـﻨـﺤــﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ وﻋ ــﺮب ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ ﻳﻨﻤﻮ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄــﺎع،
ً
وﻳﻜﻮن راﻓﺪا ﻟﺨﻄﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ا ﻟـﻄـﻴــﺮان ﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

***

رﻏﻢ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺑﺪاﻫﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﻴﺮان ،ﻓﺈن اﻟﺪﻓﻌﺔ
ً
ﱠ
ﺗﺨﺮ ﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻴﺮا ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻛﺒﻴﺮة
اﻷو ﻟــﻰ اﻟﺘﻲ
وﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻟﺬا
ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ووزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ.

»اﻟﻌﻤﻴﺪ« ﻧﻔﻖ ُﺑﻌﻴﺪ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده
ﻧﻔﻖ ﻋﻤﻴﺪ ﺳﻦ ﺛﻌﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ،اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺘﻔﻞ
ﺑـﻌـﻴــﺪ ﻣ ـﻴــﻼده اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﺑﻔﺘﺮة
ﻗﺼﻴﺮة.
ً
وﻛﺎن "ﺗﺸﺎرﻟﻲ" ﺻﻐﻴﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﻀﻨﻪ
ﺣﻮض "أﻛﻮارﻳﻮم أوف ذي ﺑﺎﺳﻴﻔﻴﻚ" ﻓﻲ
ﻟﻮﻧﻎ ﺑﻴﺘﺶ ،إﺛــﺮ ﻋﻮاﺻﻒ ﻗﻮﻳﺔ أﺛﺎرﺗﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮة "إل ﻧﻴﻨﻴﻮ" اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻋﺎم .1997
وﻗــﺎل ﺣــﻮض اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ً
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻧـﻔــﻮق " ﺳـﻔـﻴــﺮه" ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،اﻋﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮاء
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد
ﺑﻤﻔﺮده ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻫﻮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻨﺰل".
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن "ﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻟـ ـ ــﻲ" ﻳـ ـﺤ ــﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺪس
واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎر ،وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ،
ً
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ ﺣـ ــﻮل إدراك ﺛ ـﻌــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﻤــﺎء
ﻟﻸﺻﻮات.
وﻛ ــﺎن "ﺗ ـﺸــﺎرﻟــﻲ" اﺣـﺘـﻔــﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣـﻴــﻼده
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ  2ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻧــﺎدر ﻟﺜﻌﺎﻟﺐ اﻟـﻤــﺎء "اﻟـﺘــﻲ ﻋــﺎدة
ﻣــﺎ ﺗﻌﻴﺶ  10إﻟــﻰ  14ﺳﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ

أﻣﻄﺎر أوﻏﻨﺪا ﺗﻘﺘﻞ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ
أدى ﺗﺴﺎﻗﻂ أﻣـﻄــﺎر ﻏــﺰﻳــﺮة ﻋﻠﻰ ﺷــﺮق أوﻏـﻨــﺪا
ً
إﻟــﻰ ﻣﻘﺘﻞ  17ﻃـﻔــﻼ وﺑــﺎﻟــﻎ واﺣ ــﺪ وﺗــﺪﻣـﻴــﺮ ﻣﻨﺎزل
وﻣﺤﺎﺻﻴﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،آﻳﺮﻳﻦ
ً
ﻧــﺎﻛـﺴـﻴـﻴـﺘــﺎ ،أﻣ ــﺲ" :ﺗ ــﻢ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ وﻓ ــﺎة  18ﺷـﺨـﺼــﺎ"
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﻃﻔﺎل ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﺑﻮﻟﻴﻤﺒﻮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻳﻴﻨﺪي اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق.
وأﺿﺎﻓﺖ" :دﻣﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ ،أو اﻗﺘﻠﻌﺖ
أﺳﻘﻔﻬﺎ ،ودﻣــﺮت اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ .اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺿ ـ ــﺮار ،ﺑﺴﺒﺐ

اﻷﺳﺮ" ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺿﺢ "أﻛﻮارﻳﻮم أوف ذي
ﺑﺎﺳﻴﻔﻴﻚ".
وﻗﺪ دﺧﻞ "ﺗﺸﺎرﻟﻲ" ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ "ﻏﻴﻨﻴﺲ"
ً
ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺎن "ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ
واﺳﺘﺮﺧﺎﺋﻪ".

وﻛﺎن اﻟﺤﻮض ﻓﻘﺪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
أﻧﺜﻰ ﺛﻌﻠﺐ ﻣﺎء ﺗﺪﻋﻰ "ﺑﺮوك" ﻋﻦ  21ﻋﺎﻣﺎ.
)أ ف ب(

إﻧﻘﺎذ ﺛﻌﺒﺎن ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﺿﻔﺪع

اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ".
وﺗ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺣـ ــﻮل ﻋـ ــﺪد ﺿـﺤــﺎﻳــﺎ
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻌﻨﻴﻒ .ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷوﻏﻨﺪﻳﺔ إن 13
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻗﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﱠ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻴﺎم ﻛﻴﻴﺰا ،ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن
ً
ﻳﻜﻮن  30ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻮا.
وﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻗﻮﻟﻪ:
ً
"ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﺛــﻼ ﺛـﻴــﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ.
)أ ف ب(

ﻧﺠﺤﺖ ﻗــﻮات اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻨﺪن ﺑــﻮﻻﻳــﺔ ﺷﻤﺎل
اﻟﺮاﻳﻦ ﻓﻴﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﻴﺔ ﺿﺎق ﺑﻬﺎ ﺟﺤﺮ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺣﺎوﻟﺖ اﺑﺘﻼع ﺿﻔﺪع ﻛﺒﻴﺮ.
وﻗــﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ إن ﺛﻌﺒﺎن اﻟﻌﺸﺐ ﻋﻠﻖ ﻓﻲ
اﻟﺠﺤﺮ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻔﻜﺎك ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻔﺪع اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻤﻪ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻀﻴﻖ "ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺜﻌﺒﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻘﺪم أو اﻟﺘﺄﺧﺮ".
وﻟﻢ ﻳﺪص ﺳﺘﻄﻊ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻀﻔﺪع ،اﻟﺬي ﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﻢ
اﻟﺜﻌﺒﺎن ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﻔﻈﻪ واﻟﻨﺠﺎة ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺤﻴﺔ
ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.
)د ب أ(

ﻋﻼج ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪم اﻟﺤﺎد ﺑـ »ﺧﻼﻳﺎ ﻗﺎﺗﻠﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﻮﻻ
ﻟﻮﻧﺠﻜﻮرن ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام "اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ"،
وﻫــﻲ أﻧــﻮاع ﻧــﺎدرة ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ "ﻛﺮﻳﺎت"
اﻟ ــﺪم اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء ،ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ﺳــﺮﻃــﺎن
اﻟﺪم اﻟﺤﺎد.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺑــﺎﻧ ـﻜــﻮك ﺑــﻮﺳــﺖ"
ً
أﻣﺲ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،إن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ،وﻫــﻮ ﻋﻼج
ﻟ ـﻠ ـﺴــﺮﻃــﺎن ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟـﻤـﻨــﺎﻋــﺔ
ا ﻟـﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷورام
ً
ً
ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺷ ـﻴــﻮﻋــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻼﻳـ ــﺎ اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴ ـﺜ ــﺔ
ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع أو اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ.
وأﺛﻨﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ
ﺗ ـﺸــﻮﻻ ﻟــﻮﻧ ـﺠ ـﻜــﻮرن اﻟ ـﺘ ــﺬﻛ ــﺎري ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻬــﻢ ووﺻـ ـﻔ ــﻮه ﺑــﺄﻧــﻪ
ﺧ ـﻄــﻮة ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة ﺗ ـﺠــﺎه ﻋ ــﻼج ﺳــﺮﻃــﺎن
اﻟﺪم "ﻟﻮﻛﻴﻤﻴﺎ" ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺨ ــﻼﻳ ــﺎ اﻟـﻘــﺎﺗـﻠــﺔ
ﻟـﺒـﻨــﺎء "ﺟ ـﻴــﺶ" ﻣــﻦ اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮض داﺧﻞ أﺟﺴﺎد
اﻟﻤﺮﺿﻰ.
وأوﺿﺤﺖ "ﺑﺎﻧﻜﻮك ﺑﻮﺳﺖ" أن ﻓﺮﻳﻖ
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء ﺟ ـ ـ ّـﺮب اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟ ــﺪم اﻟـﻨـﺨــﺎﻋــﻲ اﻟ ـﺤــﺎد ،وﻫــﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﻼﻳﺎ
دم ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻛـ ــﻮراﻣ ـ ـﻴـ ــﺖ ﺳ ــﻮﺑـ ـﻔ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻮات
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ:
"ﻟ ـﻘــﺪ ﺣـﻘـﻘـﻨــﺎ ﻛـﻤـﻴــﺔ وﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ
اﻟـﻘــﺎﺗـﻠــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧـﺤـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ" ﺑـﻌــﺪ إﻋـﻄــﺎء

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮﻋﻴﻦ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﻼﻳــﺎ اﻟـﻘــﺎﺗـﻠــﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـﺘــﺎﺑــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء ﻣــﺪى
ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .وﺗﺘﺤﺮك اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻋــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻧـ ـﺤ ــﺎء اﻟـﺠـﺴــﻢ
ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮم
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺳﺮﻃﺎن.

و ﻗ ــﺎل ﺳﻮﺛﻴﻔﻮﻧﺞ واﺗﺸﺎراﺳﻴﻨﺘﻮ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ:
"ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧﺨﺒﺮ اﻟـﻨــﺎس ﺑﻬﺬه اﻷﺧﺒﺎر
اﻟﺴﺎرة ،ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻼج
اﻟﺴﺮﻃﺎن".
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻛﺘﺐ ﺑﻤﺤﻀﺮ ا ﺟـﺘـﻤــﺎع ر ﻗــﻢ  3ﻟﺴﻨﺔ  2019ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ " ...أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ً
 2019 /1/ 16ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
ﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ ،2019
وذﻟــﻚ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺑﺤﻀﻮر ﻛﻞ
ً
ً
ﻣ ــﻦ ."....وﻗـﻔــﻮا ﻗﻠﻴﻼ ،ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ،رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻜﻦ
أﻋـﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،اﻓﺘﺮﺿﻮا وﺟــﻮده،
وﻏﻴﺮوا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع رﺳﻤﻲ ،ﻟﻦ ﻧﻘﻮل ﻣﺎ إذا
ً
ﻛﺎن ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ أم ﻻ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ
ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﺳﺪة ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ،ووزﻋﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺲ
ﻗﺴﺎﺋﻢ زراﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻮرﻫﻢ ﺳﺎﻟﻜﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺠﺒﺮي وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻤﻐﻤﻀﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻫﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﻤﺖ
ً
أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻟﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى.
ﻣــﺎذا ﺗﻘﻮل ﻳﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟــﻮزﻳــﺮ ،ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛــﺎن ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ،
وﻛﻨﺖ ﺗــﺪرك أن ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ "إن ﺣﺒﺘﻚ
ﻋﻴﻨﻲ" ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬي
ﺗﺠﺎوزﺗﻪ اﻵن ،وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ...ﻓﻤﺎذا
ﺳﺘﻘﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮل ﻟﻬﻢ إﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺗﺆدي واﺟﺒﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ،أي إﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﻫﺪاﻳﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻳﺼﺔ اﻟﻼﻳﺼﺔ( اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻗﺴﺎﺋﻢ زراﻋﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم...؟ ﻣﺎذا
ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻀﺎﺋﺢ رﻫﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزات ﺗﻮزﻳﻊ
وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺮة وﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ "ﻫﺒﺎب" ﻓﻲ دﻳﺮة "ﺑﻮق وﻻ
ﺗﺨﺎف"؟ ﻛﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻜﺖ
ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻮاب ووزراء وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻒ اﻟﺴﻠﻄﻮي "ﻣﺸﻴﺖ" ﻟﻬﻢ أﻣﻮرﻫﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﺟﻨﺎﺑﻚ؟!
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻤﺤﺰن أن ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ وزﻳﺮ ارﺗﻜﺐ أﺑﺸﻊ
اﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻲ "ﻫﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ" ﻣﻨﻊ ﻛﺘﺐ
ﻟﺮﻣﻮز ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸدب واﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ...ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر أﻧﻪ اﺳﺘﺠﻮاب أﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺮ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،ﻣﺜﻞ
ً
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻷﻋﻮج ﺧﻄﻴﺮ وﻳﺪق إﺳﻔﻴﻨﺎ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﻀﻔﻲ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺨﺎوﻳﺔ ،اﻟﻔﺴﺎد
اﻵن ﻣﻌﻤﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ،ﻻ ﻳﻌﺮف اﺑﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ أو اﺑﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت ﻣﺤﺰﻧﺔ ،ﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺼﺐ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ً
ً
ً
ً
اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ ﻓﻼﻧﺎ وﻋﻼﻧﺎ وﻻ ﺻﻐﻴﺮا وﻻ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻫﻲ
ﺗﻜﺎد ﺗﺼﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﻜﺮارﻫﺎ ،وﻋــﺪم اﻛـﺘــﺮاث اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ ،وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ،اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
ﻧﻜﺎد ﻧﻌﺮف ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة "ﻣﺎ ﻗﺼﺮ" ﻣﻌﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ أو أي وزﻳﺮ آﺧﺮ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :أﻣﺎﻣﻚ ﻫــﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ً
واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺼﻮر أﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟!

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ا ﻟ ـﻌــﺮض ا ﻟـﻤـﺴــﺮ ﺣــﻲ
"ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر".
ً
ﻣﺴﺎء.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

وﻓﻴﺎت
ﺣﺎﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

 80ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزان ،ﻏﺮب ﻣﺸﺮف،
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﺎء :اﻟ ــﺮﻣـ ـﻴـ ـﺜـ ـﻴ ــﺔ ،ق،10
ج ،101م ،16ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺘﺮة
اﻟﻄﺎﻫﺮة ،ت66771416 :

ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎﻛﺒﺎش

 73ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﺑﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،1ش،10
م ،23ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ دار اﻟﺤﺴﻦ ،ت:
99649800 ،97291919

ﻣﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ
اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

 68ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳـﺸـﻴــﻊ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑﻌﺪ
ﺻـ ـ ـ ــﻼة اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎل:
ﺿــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك،
ق  ،5ش  ،12م  ،47ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء:
اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ ،ق ،4ش ،2م ،40ت:
97972445 ،60695050

رﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺒﻨﺎي

 22ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺗـﺸـﻴــﻊ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑﻌﺪ
ﺻـ ـ ـ ــﻼة اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎل:
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،10اﻟﺸﺎرع
اﻷول ،ج  ،16م  ،35د ﻳـ ـ ــﻮان
اﻟﺒﻨﺎء ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﻬﺪاء ،ق،2
ش ،203م ،11ت،90032056 :
51025899 ،97776011

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

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

ﻷﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،
إذ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﻮﻓﺎة
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1999
)د ب أ(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:48

اﻟﻌﻈﻤﻰ 32

اﻟﺸﺮوق

05:11

اﻟﺼﻐﺮى 20

اﻟﻈﻬﺮ

11:46

اﻟﻌﺼﺮ

03:21

اﻟﻤﻐﺮب

06:20

اﻟﻌﺸﺎء

07:42

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

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  04:31ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 02:52ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 10:44ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

