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أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وراﺑﻊ أﻃﻮل ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة ﻣـﻠـﻤــﻮﺳــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ »رؤﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ  ،«2035أزاح ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ أﻣ ــﺲ ،اﻟـﺴـﺘــﺎر،
ً
إﻳ ــﺬاﻧ ــﺎ ﺑــﺎﻓـﺘـﺘــﺎح ﻣ ـﺸــﺮوع ﺟـﺴــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟﺎﺑﺮ

اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،اﻟـ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ أﺣ ــﺪ أﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وراﺑﻊ أﻃﻮل اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺴﺮ دور ﻣﺤﻮري

ﻓﻲ رﺑﻂ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺑﺠﻨﻮﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎره
وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  20دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ
وﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،

وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻧﻤﻮ
ً
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻫــﺎ وإﺑـ ـ ــﺮاز اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻟـﻠـﺘـﺠــﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺗﺼﻔﻊ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ

أﺳﻘﻄﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻣﺒﻬﻤﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮل
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺸﺄن
ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ًﻣﻨﺬ إﻗﺮاره ،أﺻﺒﺢ
ً
أﻣﺮا واﻗﻌﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺬي
أﺳﻘﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻏﻤﻮض ﻋﺒﺎراﺗﻪ.

ﺣﺪث ﻣﺎ ﺣــﺬرت ﻣﻨﻪ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻫﻮ "ﺳﻠﻖ"
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ً
اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻟﺴﻠﻄﺘﺎن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻧﺠﺎزا
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،أﺑﻄﻠﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وأﻛﺪت "اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ أﻣﺲ ،أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﺟــﺎء ت ﻋﺒﺎراﺗﻪ
ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻣﺒﻬﻤﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺤﺪد ،وﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
ﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة
ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت
أﻧـﻬــﺎ ﻋ ـﺒــﺎرات ﻏـﻴــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗ ــﺆول إﻟ ــﻰ اﻻﺣـﺘـﻤــﺎل
واﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤﻴﻦ.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ ﻧﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ
رأس اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،إذ إن اﻷﺻ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ
ً
ً
ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ إﺛﻤﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن
ﺑـﺴـﻠــﻮك ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺎﺿــﻊ ﻷﺣ ـﻜــﺎﻣــﻪ ﻳــﺮﺗــﺐ
ً
ﺻﻮرة
ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺿ
ﻮ
ﺋ
ﻴ
ﺔ
ﻟ
ﺨ
ﺒﺮ
وذﻛ ـ ــﺮت أن اﻷﺻـ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻮص
»اﻟﺠﺮﻳ
ﺪة« ﻋﻦ
ـﻮع
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻣــﻮﺿـ
ﻋ
ﺪ
م
د
ﺳﺘﻮرﻳﺔ
ا
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻌﻀﻬﺎ،
واﺣﺪ ،ﻫﻮ اﻣﺘﻨﺎع ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ﻟ
ﻘ
ﺎ
ﻧ
ﻮن
أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ أﺟﺰاؤﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺼﻮص
ً
اﻟﻘﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ أو اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

١٦
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺘﻪ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

١٠

 .¥أﻛﺪت ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻣﻨﺬ إﻗﺮاره
ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺬ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤـ ـ ـﻈ ـ ــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻹﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس
 2018ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن »ﺣـﻈــﺮ
ﺗـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ«،
ﺗﺒﻨﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺣﻤﻠﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺗـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرخ ﻣــﻊ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣ ــﺎم ،ﻣﺎ
ﻓـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺜــﺎﻟــﺐ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛﺘﺐ
دراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد ،ﺣﻮل اﻟﻌﻮار اﻟﺬي
ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،أﻛــﺪ إﻣــﺎم
أن ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﺧــﺮج ﻋــﻦ ﻫﺪﻓﻪ
ﺑﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﺜﺎﻟﺐ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ،إذ إﻧﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ

ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻔــﺮﺿــﻪ ﻣ ــﻦ واﺟ ـﺒ ــﺎت
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻒ ﻟ ـﻠــﺪﺳ ـﺘــﻮر
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد وﺣﺪه واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﺎ
ً
َ
ُﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻔﻮﻳﺾ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن إﻟـ ــﻰ ﻻﺋ ـﺤ ـﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻮك اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﻮاب
ﻳﻌﺎرض ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وأﺿــﺎف أن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺿ ــﻊ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﻪ ،وﻟـ ـ ــﻮ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋــﺎدت
ً
ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪه اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﻖ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺻﺎﻧﻬﻤﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧــﻪ ﺑﻐﻤﻮﺿﻪ واﻧﻔﻼت
ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل وﻇ ـﻴ ـﻔ ـﺘــﻪ ﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺎره
اﻟﺤﺮج.

 ١٢.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أرﺑﺎح »اﻷﻫﻠﻲ« ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﻤﻮ ٪٢٤

 ٢٤ﻧﺎﺋﺒﺎ أﻋﻠﻨﻮا ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ »ﺛﻘﺔ« اﻟﺠﺒﺮي ١٢ :ﻣﻊ و ١٢ﺿﺪ

١٢

»ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ...إﻧﻔﺎق أﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﻗﻞ
13
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ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

دﻋــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب
اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺿـ ــﺮورة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﻣـ ــﻦ ﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻮن رواﺗ ـ ـ ـ ــﺐ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻻ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ

ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن ﻫﻨﺎك
ً
ﻗﺼﻮرا ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف
ً
ً
دﻋــﻢ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﻋ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺎت ﺗـﺼــﺮف ﻣـﺴــﺎﻋــﺪات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺼﺮف.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﺼـ ـﻤ ــﺪ ،إن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
»ﻧﺎﻗﺸﺖ دور اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاء ات
ً
وإزاﻟـ ــﺔ اﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـ ـ ــﻮاردة إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،

ﺣ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﺺ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن إﻧ ـﺸــﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ«.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﻛ ــﺪت ﺿ ــﺮورة
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿــﻊ اﻷﺳــﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮرات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﺑﻌﺪ
ً
ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ،
ﺑﺤﺴﺐ إﻓﺎدة اﻷﺧﻴﺮة ،أن ﻧﺪرة اﻷراﺿﻲ
ﻫﻲ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ.
02

ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ﺗﺮﻓﻀﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ »اﻹﺧﻮان« إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮو ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻟﺰﻳﺎدة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات

اﻗﺘﺼﺎد

15

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ »دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ«
ً

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﺘﺘﺢ أول
ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺒﺤﺮ» :ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ«
ﺟﺪوﻟﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

دوﻟﻴﺎت

27
واﺷﻨﻄﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ
ً
ﻋﻤﻼ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﺑﻔﻨﺰوﻳﻼ
ّ
وﺗﻬﺪد ﺑﺨﻨﻖ ﻛﻮﺑﺎ

رﻳﺎﺿﺔ

»اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺸﻜﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ« اﻟﻀﻐﻮط
١٣

»اﻟﺒﺘﺮول« :اﺳﺘﻴﺮاد زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻃﻠﺐ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
»اﻟﺨﺎم
ﻣﻦ
ﺑﺪﻻ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء...
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رﻓ ـﻀ ــﺖ إﻳ ـ ـ ــﺮان وﺣ ـ ــﺰب »اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«
إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
ودول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧــﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﻣــﺎرات
ً
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ دﻓــﻊ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.

وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ ﺣ ــﺰب
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ رﺟـ ــﺐ ﻃ ـﻴــﺐ إردوﻏـ ـ ـ ــﺎن إن
اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ »ﺳﻴﺸﻜﻞ
ﺿـ ــﺮﺑـ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ،
وﺳـﻴــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ«،
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن »ﻏﻠﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ ،ﺧ ـﻄ ــﻮة ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﻇ ـﻬ ــﻮر ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت
إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎداة
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ«.
وإذ إﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺑ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺷﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪث
ﻋﻠﻰ أن »اﻹﺧــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺑﻌﻴﺪ ﻋــﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻳﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ،أﻣﺲ ،ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﻼده ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣـﻨـﺘــﺪى »ﺣ ــﻮار اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻵﺳ ـﻴــﻮي«
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ أن »اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت 02

٢٩
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ﺣﺎدث ﺟﺎﻣﻌﺔ
»ﺷﺎرﻟﻮت«
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪ
ﻳﺘﻨﺎﻓﻴﺎن
ﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ
واﻟﻘﻴﻢ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﺑﺤﻀﻮر
ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ــﺔ ﻣـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ورﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺮار ﻻرﺷ ـ ـﻴـ ــﻪ،
واﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ ،ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
زﻳــﺎرﺗــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ
ﻧ ـﻘ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﻴ ــﺎت وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون وﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎﺗــﻪ ﻟـﺼــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـ ــﺪوام اﻟـﺼـﺤــﺔ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر.
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ،وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﻪ ﺳـ ـﻤ ــﻮه
ﺗـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮه ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻟــﻪ ﺑـﻤــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ ،وﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺤﻀﻮر
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮ وﻟ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳﻤﻮ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ،ورﺋ ـﻴــﺲ وزراء

ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ ﻟ ــﻲ ﻧــﺎﻛـﻴــﻮن
واﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ ،ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
زﻳــﺎرﺗــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ
ﻧﻘﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
أﻃـﻴــﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ ﻣﻦ
رﺋ ـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻮن
ً
ﺟﺎي إن ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،وﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﺧﺎء.
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺣـﻤـﻠــﻪ ﺳ ـﻤــﻮه ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ
وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻛ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺎ وﺗ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟ ـ ــﻪ ﺑ ــﻮاﻓ ــﺮ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،وﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮري اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺮﻓ ـﻌ ــﺔ
واﻟﻨﻤﺎء.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻧــﺎﺋــﺐ

رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
ﺑــﺪو ﻟــﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ أ ﺣ ـﻤــﺪ اﻣﻌﻴﺘﻴﻖ،
ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﻟﺔ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ز ﻳــﺎر ﺗـﻬـﻤــﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وزﻳﺮ ﺷﺆون

اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاح.

ﺗﻌﺰﻳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه
ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ

دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ،أﻋ ـ ـ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺗـ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ
وﺻ ـ ـ ــﺎدق ﻣ ــﻮاﺳ ــﺎﺗ ــﻪ ﺑـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ
ﺣ ـ ــﺎدث إﻃ ـ ــﻼق اﻟـ ـﻨ ــﺎر ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮت ﺑـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮرث
ﻛـ ــﺎروﻻﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ ،واﻟ ـ ـ ــﺬي أﺳ ـﻔ ــﺮ ﻋــﻦ
ﺳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮط ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ
واﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ ،راﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ً
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
وإداﻧـﺘـﻬــﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف أرواح
اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﺋـ ــﻊ واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺔ إﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ رام ﻧ ــﺎث ﻛــﻮﻓ ـﻴ ـﻨــﺪ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻ ـ ـ ــﺎدق ﻣ ــﻮاﺳ ــﺎﺗ ــﻪ ﺑـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻟﻐﻢ أرﺿﻲ ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻬﻨﺪ،
وأﺳ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﻦ ﺳـ ـﻘ ــﻮط ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ،راﺟﻴﺎ
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻟـ ـﻠـ ـﻀـ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﺔ،
وﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻦ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎء

ً
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻨﻜﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ وإداﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف أرواح اﻷﺑــﺮﻳــﺎء
اﻵﻣﻨﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ
اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﻬﻨﺌﺔ اﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن
وﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺚ ﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮه ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ اﻟ ــﻰ اﻣ ـﺒــﺮاﻃــﻮر اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن
ﻧﺎروﻫﻴﺘﻮ أﻛﻴﻬﻴﺘﻮّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺗ ـﻬ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻋﺘﻼﺋﻪ ﻋﺮش اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻛﻞ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ،ﻣﺸﻴﺪا ﺳﻤﻮه
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﻄﻠﻊ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻃــﺮ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،راﺟﻴﺎ
ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام
اﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـﻠ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن وﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻗﻲ واﻻزدﻫﺎر.
ﻛـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﺒﺎرك وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮري ﺗﺘﻮج ﺑـ  ٨اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء :ﻛﻮرﻳﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻬﻢ ...وﺣﺮص ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻋـﻘــﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك
ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻗ ـﺼــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺎن ،أﻣـ ــﺲ ،ﻣ ــﻊ رﺋـﻴــﺲ
وزراء ﻛﻮرﻳﺎ ﻟﻲ ﻧﺎﻛﻴﻮن.
وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻓ ــﺎق اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت ﺑـﻤــﺎ ﻳﺨﺪم
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟــﺢ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ واﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
وﺟﺮت اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ـ ـ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﺟ ـ ـ ـ ــﻮاء ودﻳـ ــﺔ
ﻋﻜﺴﺖ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮاﺳﺨﺔ
واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﻋـ ـ ــﺮب اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻦ اﻻرﺗﻴﺎح ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ا ﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات
اﻷﺧﻴﺮة ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ،
ً
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ ﺣ ـ ــﺮص اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ آﻓ ــﺎق
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ

واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ واﻹﺳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن واﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل إن ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻮرﻳــﺎ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت
ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2019 – 2012
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ  30ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ وﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ ﺷــﺮﻳـﻜــﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﺣ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ 14
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ّ
ورﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﺑـ ـﻤ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ
رﺣــﻼت ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﺘ ــﻢ إﻋـ ـ ــﺪاد
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﻛ ـﻤــﺎ رﺣـ ــﺐ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ ﻹﻧ ـﺸــﺎء
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻛــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ  2035ودﻋـ ــﻢ اﻟـﺠـﻬــﻮد
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎدﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ دور
ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﺧﻄﻂ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺮؤﻳــﺔ
.2035
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه ﻋ ـ ـ ــﻦ دﻋـ ــﻢ

اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم ﻓﻲ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات
اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ،ﻣــﺮﺣـﺒــﺎ ﺑــﺪﻋــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎدة
اﻟـﻜــﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم
واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء أﻧــﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ورﺋﻴﺴﺔ دﻳﻮان رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،وﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
رﺋ ـﻴــﺲ ﺑـﻌـﺜــﺔ اﻟ ـﺸــﺮف اﻟـﻤــﺮاﻓـﻘــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻃــﻼل اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺸﻌﻞ
اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ ،وﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟﺒﺪﻳﻮي :ﻧﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
أﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أﻣـ ــﺲ اﻷول ،دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﻮي
ﻟـﻠـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـﻘــﻮﻗــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ واﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل إﻟـ ــﻰ دوﻟـ ـﺘ ــﻪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺘﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ )ﻧــﺎﺗــﻮ( ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺒﺪﻳﻮي
أﻣﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﺷﺪد اﻟﺒﺪﻳﻮي ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد ،وﺗﺸﻜﻞ إﺿﺮارا
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم وإﺧﻼﻻ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض«.
وﺣ ــﺚ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺮارات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وإﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 1967
اﺳـﺘـﻨــﺎدا اﻟ ــﻰ ﻗـ ــﺮارات اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﻣـﺒــﺪأ
اﻻرض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻼم وﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻣﺒﺎدرة
اﻟ ـﺴــﻼم اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺑﻴﺮوت ﻋــﺎم  2002ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﻟﺒﺪﻳﻮي أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻋـﻘــﺪت ﻟــﺪﻋــﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2007وﻓــﻲ ﺷــﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2009وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  2014وﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 2018ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  70ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻔﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  42ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد
ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )اﻻوﻧــﺮوا( ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻧﻮه اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﺪﻳﻮي ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺔ ،واﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ دوﻟـﺘـﻬــﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ﻛﻮرﻳﺎ ﺑــﺪر اﻟﻌﻮﺿﻲ ،واﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون اﻻﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
دﻳـ ــﻮان رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ وﻋ ــﺪد
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ دﻳـ ـ ــﻮان
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ووزارة
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ .وﺣ ـ ـﻀـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻋــﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮري اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وﻋ ـﻘ ــﺐ ﺟـﻠـﺴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت،
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﺎن ﺑ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ
ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت وﻣــﺬﻛــﺮات
اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﺷﻤﻠﺖ
اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ ،وﻣـ ـ ـ ــﺬﻛـ ـ ـ ــﺮة ﺗـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﺳ ـﻌــﻮد
اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ.
وﺷﻤﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮ وﺣ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ أﻧﺸﻮن ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮة ،وﻣ ــﺬﻛ ــﺮة

رﺣﺒﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أدت إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺒ ـﻨــﻲ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﺣـﻈــﺮ
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة اﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن
ﻫﺬا اﻟﺼﻚ ﻣﺪﻋﻤﺎ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺰع
اﻟﺴﻼح وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻬﺎ وأﻻ ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻳﻀﻌﻔﻬﺎ.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى اﻟـﻨـﻤـﺴــﺎ
واﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺻ ــﺎدق ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺪول اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر
اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة
ﻋﺎم .2020
وذﻛــﺮ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪة اﻟﻘﻴﺎم

ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﺘ ــﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،وﺧ ـﻄ ــﺎب ﻧ ــﻮاﻳ ــﺎ ﺑﻴﻦ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ووزارة ا ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ وا ﻟـ ــﺮ ﻋـ ــﺎ ﻳـ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣــﺬ ﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ

»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ« :ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮ
ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ

ﺑﻠﺤﺎج :ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ أﺑﺮز ﺗﺤﺪﻳﺎت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ذﻛﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻠﺤﺎج أن »اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وأوﺿﺢ ﺑﻠﺤﺎج ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »ﻛﻮﻧﺎ« أﻣﺲ ،أن ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد »ﺧـﻄــﻮة ﻓــﺮﻳــﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻟﻤﺴﺖ ﻫــﺬا اﻟــﺪور
اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ«.
ورأى أن اﻟﺪور اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﻮد
ذاﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺎون اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺑﻴﻦ أن دور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ذاﺗﻴﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻮؤ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ »ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ« ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﺣﺼﺎءات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﺰا ﺑﻠﺤﺎج
ﻫﺬه اﻷرﻗــﺎم إﻟﻰ »ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫــﺬا اﻟﺨﻠﻞ« .وﻗــﺎل إن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول
»ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻛﻤﺼﺮ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﺘﺎج دول أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻧﻤﻮ ﻋ ــﺎل ،واﻟـﺘـﺤــﺪي أﻣ ــﺎم دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺮاق ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ«.

ﻣﻌﺮﻓﻲ :ﻧﺪﻳﻦ أي ﺗﺠﺎرب ﻧﻮوﻳﺔ ّ
ﺗﻘﻮض اﻟﺴﻼم
ﺑﺄي ﺗﺠﺎرب ﻧﻮوﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ
اﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ وأي اﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺰاز أو
ﺗـ ـﺼ ــﺮف ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ أن ﻳ ـﻀ ــﺮ ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻦ
واﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ــﻰ »ان ﺗ ـﻄــﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
وﺧﻄﻴﺮة ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻋ ــﻼن ﺑﻌﺾ اﻟ ــﺪول اﻟﺤﺎﺋﺰة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺮدع اﻟﻨﻮوي وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰءا
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
وﻗﺎل »إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎﻫﺪة
ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺠﺮ
اﻷﺳﺎس ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻧﺰع
اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي وﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ

اﻟﻴﻮم ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻣﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟـﺘــﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ وﻧـﺤــﻦ ﻋﻠﻰ
أﻋﺘﺎب اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة«.
واﺿـ ــﺎف ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ »ان اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول وﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻳﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﺎدم وﻧﺤﻦ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ وﻟﻴﺲ
وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ ﻓﺸﻠﻪ«.
واﻋﺘﺒﺮ أن ﻏﻴﺎب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻣــﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أدى إﻟﻰ
إﻓﺸﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه وﺗﺄﺟﻴﻠﻪ
إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ.

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﻤـﺘـﺒــﺎدل ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
َ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣـ ـﻨ ــﻊ وﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
اﻟـﻔـﺴــﺎد ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،وﻣــﺬﻛــﺮة
ﺗـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺮاﺳ ــﺔ

»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« :ﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮم
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم
ﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ،
ﻣﺸﻌﻞ اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،أن
»اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺪ ﺻـ ـ ـ ــﺮف ﻣـ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟـﺸـﻬــﺮ،
وﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻢ إﻳـ ـ ـ ــﺪاﻋ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻮم،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺮب ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ
رﻣـ ـﻀ ــﺎن« .وﻗـ ــﺎل اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن،
ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻫﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎء
ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ» ،ﺗﻬﻨﺊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻋﻤﻮم اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷرض اﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ،
أﻋـ ـ ـ ــﺎده اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ وﻋ ـﻠــﻰ
اﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ُ
واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت«.

اﻟﻤﻨﻴﺦ :دﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺔ
ﺟﺪدت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺣــﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ،وأن اﻟﺤﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫــﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻠﺒﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻋﺒﺮ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار  2254وﺑﻴﺎن
ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم  ،2012وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺣــﺪة
واﺳﺘﻘﻼل وﺳﻴﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ
أﻣـ ــﺲ اﻷول اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟــﺪى اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺪر اﻟﻤﻨﻴﺦ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺟـ ــﺪد اﻟـﻤـﻨـﻴــﺦ دﻋ ــﻢ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ

ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮده
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺗـﻴـﺴــﺮﻫــﺎ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﺑـﻘـﻴــﺎدة
وﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻗ ــﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ .2254
وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2254اﺳﺘﻌﺮض
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮات ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎت ﻋـ ـ ــﺪة ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ
دﺳ ـﺘ ــﻮر ،وﻋـﻘــﺪ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ُﺣ ــﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ
ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ،
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

واﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺤــﺮس
اﻷﻣﻴﺮي ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻬﺎز
اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ.
وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻓﻲ
ﻗ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻒ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،رﺋ ـﻴــﺲ
وزراء ﻛــﻮرﻳــﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﻼد .وأﺟـ ــﺮﻳـ ــﺖ
ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﻴﺔ
ﻋ ــﺰف ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﺴــﻼم اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮري واﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻼم اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺛﻢ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﺎﻛﻴﻮن ﺣﺮس
اﻟـﺸــﺮف اﻟــﺬي اﺻﻄﻒ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ،
ﻛﻤﺎ ﺻﺎﻓﺢ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ.

اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون رﻛﻴﺰة
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .وﻗــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ،ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ،إن ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ رواﺑﻂ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺼﺮح اﻟﺸﺎﻣﺦ ،وﻋﺰزت اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻮﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﺷﺎد ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺰﻧﺔ وﺣﺼﻴﻔﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﻗﺎدة دول اﻟﻤﺠﻠﺲ.

»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« :ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ...
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت اﺳـﺘـﺠــﻮاب وزﻳ ــﺮ اﻹﻋ ــﻼم وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟـﺸــﺆون اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺒــﺮي ،اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،ﺗﺴﺎوى ﻋﺪد ﻣﺆﻳﺪي ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ.
ً
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻼن  12ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي ،أﻳﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎن
ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،وذﻟﻚ
ً
ﻣﻦ أﺻﻞ  49ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺘﺒﻘﻰ  25ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ،
وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺼﺐ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻔﺔ اﻟﻮزﻳﺮ.
05

ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ﺗﺮﻓﻀﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ...
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺪﻋﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻺرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ وﻫﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ«،
ﻓﻲ وﻗﺖ اﻋﺘﺒﺮ أن واﺷﻨﻄﻦ »ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ
وﺿﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻹرﻫﺎب«.
ّ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻋﻠﻘﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«» :ﺳﻨﻈﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻌــﻮب ﺣــﻮﻟـﻨــﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ وﻓ ــﻖ ﻓـﻜــﺮﻧــﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ
اﻟﺴﻠﻤﻲ ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﺘﻈﻞ أﻗﻮى ﻣﻦ أي ﻗﺮار«.
ً
وأﺿــﺎﻓــﺖ» :أﻳــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ً
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻳﺪرﻛﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ردود ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان«.
وﻓﻲ اﻷردن ،ﻧﺪدت ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧــﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮاﻣﺐ،
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﻌﺎذ اﻟﺨﻮاﻟﺪة» :ﻧﺜﻤﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ً
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻈﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻹﺻﻼح« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
وﺷﺪد اﻟﺨﻮاﻟﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ً
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ» ،ﻣﻮﻗﻒ أﺻﻴﻞ وﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ«.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ :وﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
أﻛﺪ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ دول اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻮار »اﻟﺘﻌﺎون اﻵﺳﻴﻮي« ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺆﺷﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ
آﻣﺎﻟﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺟﻬﻮد
اﻷﻣﻴﺮ ﻹﻋﺎدة
اﻟﻠﺤﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺸﺎﻣﺦ

اﻟﺼﺮاﻋﺎت
واﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺑﺎﻟﻘﺎرة
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
أدﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﻣﻌﻘﺪة

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻﺣـﺘــﻮاء اﻻزﻣ ــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
»ﻃ ــﺎل اﻣ ــﺪﻫ ــﺎ« ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ اﻻﻣــﻞ
»ﺑﺄﻻ ﺗﻄﻮل اﻛﺜﺮ« ﻣﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺠــﺎراﻟـﻠــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« أﻣﺲ ﻋﻘﺐ ﺗﺮؤﺳﻪ وﻓﺪ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـ ــﻮزاري
اﻟ ـ  16ﻟـﺤــﻮار اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻵﺳﻴﻮي
ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻘﺪ آﻣﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ان ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺳﻤﻮ اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـﺒــﺎح اﻻﺣـﻤــﺪ ﻣــﻦ اﺣ ـﺘــﻮاء ﻫﺬه
اﻷزﻣﺔ واﻋﺎدة اﻟﻠﺤﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺸﺎﻣﺦ.
واﺿـ ـ ـ ــﺎف ان ﻫ ـ ــﺬا اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻮي ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ
»ﻣﺆﺷﺮا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻨﺎ ﻧﺴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
واوﺿـ ـ ــﺢ ان اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟـﻬــﺬا اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﺗﻌﻜﺲ اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ
وادراﻛﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟـ ـﺤ ــﻮار واﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟ ـ ــﺬي اﻣ ـﺴ ــﻰ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺮم اﻟـﺘـﻜـﺘــﻼت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ــﺪول اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ
ﺗ ـﺤ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ ان اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
ﻳــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﺗ ـﺠــﺎه ان ﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟ ــﺪول
اﻻﻋﻀﺎء ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﺎراﻟ ـﻠ ــﻪ ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗـﻌــﻮل ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت
اﻟﺸﻌﻮب اﻻﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺒﻨﺎء.

ﺻﺮاﻋﺎت وأزﻣﺎت
واﻛﺪ ﺿــﺮورة ان ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺤﻮار
اﻻﺳ ـﻴ ــﻮي ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻌــﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﻻن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻋـﻠــﻰ واﻗــﻊ
ازﻣـ ــﺎت وﺻ ــﺮاﻋ ــﺎت اﺛـ ــﺮت ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
دول اﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ
ان اﻵوان ﻟﺘﻠﺘﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ اﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺿﺮورة
ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎﺗﻪ.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﻤﺒﺎدرة
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ اﻋـ ـﻤ ــﺎل

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﺣﻮار اﻟﺘﻌﺎون اﻵﺳﻴﻮي
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ  2020ﻓــﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﺠﺎح ﻗﻄﺮ ﻓــﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻫﻢ
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات واﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ اﻛﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
اﻟ ـ ــﻮزاري اﻟ ـ ـ  16ﻟ ـﻠــﺪول اﻻﻋـﻀــﺎء
ﻓــﻲ ﺣ ــﻮار اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻵﺳ ـﻴــﻮي أن
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ دﻋ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ﺣ ــﻮار
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻻﺳ ـﻴ ــﻮي اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣﻦ
اﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﺒﻞ
دورا ﻟﻠﺪول ﻓﺮادى وان ﻫﺬه اﻟﺪول
ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻨﺪﻣﺞ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ

ﺗﻜﺘﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎدر وﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل وﺗﻄﻠﻌﺎت ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ.
واﺿ ـ ــﺎف ان »اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ادرﻛ ــﺖ
اﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺬه اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪى اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻳﺠﻤﻊ
دول اﻛﺒﺮ ﻗﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ
وﺗ ـﻌــﺪاد ﺳـﻜــﺎن وﺳـﻌــﺖ اﻟــﻰ دﻋﻢ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ دوﻟﻪ.
وذﻛﺮ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ »اﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻮ اﻟ ــﻰ اﻻﺳ ــﻰ ان ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻻﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ ادﺧﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ

اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان وﻋﻮدﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻴﻮم
أﻛ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺠــﺎراﻟ ـﻠــﻪ اﻓ ــﺮاج
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻮدﺗﻬﻤﺎ اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﻳﺔ.
واﺷــﺎد اﻟﺠﺎر اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺗﺠﺎوﺑﻬﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ان ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوب واﻟﺘﻌﺎون اﺳﻔﺮا ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن

رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ اﻟ ــﺬي ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ان ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎوب ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻤﺎ
اﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻓﺮاج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻧﻪ ﺗﻢ أﻣﺲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺷﻬﺮ،
وﺳ ـﻴ ـﺘــﻮﺟ ـﻬــﺎن اﻟـ ــﻰ ﻃ ـﻬ ــﺮان ﻻﺗ ـﻤ ــﺎم ﺑ ـﻌــﺾ اﻻﺟ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اوراﻗﻬﻤﺎ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
ﻋﻮدﺗﻬﻤﺎ اﻟﻴﻮم.
واوﺿﺢ ان وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ان ﺗﺒﻠﻐﺖ ﺑﺨﺒﺮ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻃﻬﺮان واﻻﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ »اﻟﻰ ان وﺻﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮدﻫﻤﺎ ﻓﻲ
ﺑــﻮﺷـﻬــﺮ« .واﺿ ــﺎف اﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺣــﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻟﻠﺬﻫﺎب اﻟﻰ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻟﻌﻠﻴﺎن.
واﻛ ــﺪ ان ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻟﻌﻠﻴﺎن ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺟﻴﺪا وﻣﺮﻳﺤﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ
اﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺒﺲ.

»ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻄﺎر« :دراﺳﺔ  ٣٩٣١ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻋﻠﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺘﻀﺮري
اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺴﻴﻮل اﻧﻪ اﺗﻢ دراﺳﺔ  3931ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ,وان ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ووﺻــﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ اﻣــﺲ »ﻣــﺎ ﻳﺘﻢ
ً
ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﺑﺎﻧﻪ
ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت وﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻣ ـﻐ ـﻠــﻮﻃــﺔ« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  3931ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ،وأﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺻ ــﺮف ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ
ﺿــﻮء ﻣــﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟـﻴــﻪ رأي ودراﺳـ ــﺔ واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﻠﻒ وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
 2020/2019ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ آﻟﻴﺔ إﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺮاﺣﻞ
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫــﺎ واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻤــﻞ ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒـﻴــﻦ

اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن رﺑﻂ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺤﺪودة
وأﺷ ـ ــﺎر ﺑ ـﻴــﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻓـﺌــﺎت
وأﻋﺪاد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ،واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻧﻪ
ﺗـﺴـﻠــﻢ  2251ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ ﻋ ــﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ،وﻗﺪ أﻧﺠﺰت وﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻠﻢ  780ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ،وأﻧﺠﺰت اﻳﻀﺎ وﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.
وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ  900ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻗـﻴــﺪ اﻟــﺪراﺳــﺔ

واﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.
واﺷ ــﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟــﻰ اﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓــﻲ 19
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018وﺑﺪأ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ
 25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻓﻲ  2دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل ان اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺻﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن ﻫـﻨــﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت )ﻣ ـﺤــﺪودة اﻟ ـﻌــﺪد( ﻣــﺎزاﻟــﺖ
ً
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤـﻜـﻠــﻒ ﻛــﻮﻧـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻜـﺘـﻤـﻠــﺔ ،وﻓــﻲ
ﺣﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن
رﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2020/2019

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ »ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺴﻌﺪ«
اﻟﺴﺎﻳﺮ :ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ٥آﻻف أﺳﺮة ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
●

اﻟﺴﺎﻳﺮ ﺧﻼل ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟ ـﻬــﻼل اﻷﺣ ـﻤــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
د .ﻫـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ اﻧـ ـﻄ ــﻼق ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت »ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺴﻌﺪ« ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻷﺳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  5000أﺳــﺮة
ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ،ﺧـ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ،
أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻷﺳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ،ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻷﺳــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﺔ وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟـﺤـﻴــﺎة
اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ،واﻟـ ــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻤﻼ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ
»ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺴﻌﺪ« ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت،
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة ﻇﺮوﻓﻬﻢ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
وأﻋﺮب اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻮزارة
اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺠﻬﻮد ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﻧـﻘـﻠـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻟـﺤـﻤــﻼت
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮق اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
ودﻋ ــﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي إﻟﻰ دﻋﻢ
ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،واﻟﺘﺒﺮع ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮوح
اﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺬي ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮن واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
واﻻﻏﺎﺛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
أﻧﻮر اﻟﺤﺴﺎوي أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ
ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ
ﻃﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ،ﺑﺸﺮط إﺣﻀﺎر
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ.
وﻗــﺎل اﻟـﺤـﺴــﺎوي ،ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻬﺎ ،ﺧﻼل
ﺷ ـﻬــﺮ رﻣـ ـﻀ ــﺎن ،ﺗ ـﻘــﻮم ﺑـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة
ﺑـﻌــﺾ اﻷﺳ ــﺮ ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻟﻔﻘﻴﺮة ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،وﺗﻘﺪم
اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧـ ــﺎرﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أوﻗـ ـ ــﺎت
اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ »ﺳ ــﺎﻋ ــﺪ
ﺗﺴﻌﺪ« ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن »ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻨﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل زﻳ ــﺎرﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻬﻢ«.

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﻘﺪة اﺧﺮت ﺑﻠﻮﻏﻨﺎ ﻣﺎ
رﺳﻤﻨﺎ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت«.
وﻗﺎل ان »اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻳﺸﻜﻞ
ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻪ
ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا
ﺟـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ ﻻ ﻓ ــﺮدﻳ ــﺎ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ
ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ
رﺳﻤﺘﻬﺎ رؤﻳﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  2030واﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻮار اﻟﺘﻌﺎون اﻵﺳﻴﻮي
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ
اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻮارد وﻃﺎﻗﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ«.

ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
واوﺿﺢ »اﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه
اﻟ ـﻘــﺎرة اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗ ـﻔــﺎوت ﻓﻲ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ دوﻟـﻬــﺎ
ﻓﻨﺤﻦ ﻣــﺪﻋــﻮون اﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻄﺎﻗﺎت
ﻟـﺨـﻠــﻖ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻧﺸﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ
ﻳﻌﺰز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻧﻀﻊ آﻟﻴﺎت
ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
واﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟـﻴــﻪ أﺑـﻨــﺎء ﻗــﺎرﺗـﻨــﺎ ﻣﻦ
رﻓﺎﻫﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار«.
واﻋ ـ ـ ــﺮب ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻻﻋ ــﻼن
اﻻﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺤﻮار اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﻴﻮي
ﻣﻬﻨﺌﺎ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻮار ،ﻣﺆﻛﺪا ان ﻫﺬه
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺳﺘﻤﺜﻞ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻣﻬﻤﺔ
»ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺤﻮارﻧﺎ«.
وﻳﻀﻢ وﻓــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺎرك
ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون آﺳﻴﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ــﺪ وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ وزﻳـ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ وﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻗﻄﺮ ﺣﻔﻴﻆ اﻟﻌﺠﻤﻲ.

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر
ﻟـ  ٣.٤آﻻف ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺗ ـ ــﺄﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ اﻧ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮدت ﺑــﻪ
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟـﺼــﺎدر
ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  7ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺑ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ــﺪد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ،اﻋﺘﻤﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،د.
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،اﻟـﻘــﺮار اﻟﺨﺎص
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺎت ﺑ ــﺎﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺮﻗﻴﺔ
 3آﻻف و 400ﻣــﻮﻇــﻒ وﻣﻮﻇﻔﺔ
ﺑــﺎﻻﺧـﺘـﻴــﺎر ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺷــﺮوط دﻳ ــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺎت ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﺗ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« إن ﻋــﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز اﻟ ـ ـ ـ  30أﻟ ـ ــﻒ ﻣ ــﻮﻇ ــﻒ،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أن اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺘــﺰﻣــﺖ

ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت
ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ  10ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺎت ﺟــﺎءت وﻓــﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
وﺷﺮوط دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ :اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﺮزت
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
أﻛــﺪت اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮذان ﻹﻧﺠﺎزات
اﻟﺸﺒﺎب )ﻟﻮﻳﺎك(.
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣــﺲ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺈﺣﺮاز ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪت أن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻮﻳﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻘﻠﺪة واﻟﻤﻘﺮﺻﻨﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎرﻣﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻨﺘﺠﻮﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷدوﻳﺔ .وﺷﺪدت اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪرك أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات
ﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ :ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻧﻤﻮذج ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم
دلبلا

•
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ً
ً
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ :ﺗﻘﺪﻳﻢ  ٣٥٠ﺑﺎﺣﺜﺎ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺑﺤﺎث ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »«KiLAW
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻓﻬﺪ
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،إن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.

أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل وزﻳ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،أن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (KiLAWﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻫﺎ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس
ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان "اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮة :ﻗﻀﺎﻳﺎ
وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎت" ،ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻟﻌﺮض
أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ واﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﻢ واﻻﻟﺘﻘﺎء
ﺑ ـﻨ ـﻈــﺮاﺋ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ أﻣــﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ،وﻧـ ـﻤ ــﻮذج
ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺬى ﺑ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرف اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﻮرﻫ ــﺎ
اﻟﺪاﺋﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮاﺻﻠﻪ واﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى.

ً
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ

وﺷــﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟـﺘــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋﻨﻪ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ،ﻋـﻠــﻰ
أﻫـﻤـﻴــﺔ أن ﺗ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ

 ...واﻟﺴﺮﻳﻊ

واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺻــﺮة ،وأن
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻌ ــﺪ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أن
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮآة
ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ا ﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﻪ ،وأداة ﻓ ـﻌ ــﺎ ﻟ ــﺔ
وﻧﺎﺟﺰة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ،إن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻳـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻋـ ـ ـ ــﺪدا ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ــﻲ ،وﺳ ـﺒ ــﻞ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﻮض ﺑــﺎﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ
ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪاﻧ ــﻪ ﻣــﻦ
ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﻨــﺰاﻋــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ واﻟ ـﻔـ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎرﻋـ ــﺔ وأﺛـ ـ ـ ــﺮﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﺤــﻮﻛ ـﻤــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة وأﻧ ـﻈـﻤــﺔ
اﻟﻌﻘﻮد وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻃــﻊ "اﻧـﻌـﻜـﺴــﺖ
أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺎت

اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻳﻜﺮم اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت أﺑﺤﺎث
اﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  350ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ،ﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺘﺤﺪث
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ
وﻣـ ـﻌـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ 95
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻤﺪاء وﻧﻮاب

ﻋـﻤــﺪاء ورؤﺳ ــﺎء أﻗـﺴــﺎم وﻣﺮاﻛﺰ
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وأﺳﺎﺗﺬة ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻰ
 40ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺟــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ".
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺸﻬﺪ
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت اﻻﻛ ـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ

ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
وﺑﺎﺣﺜﺎ وﻣﺴﺆوﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣـﺘـﺼــﻞ ،أﻓ ــﺎد
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻫ ــﻲ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺟ ــﺎﻫ ــﺪة إﻟـ ــﻰ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ ،واﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ
ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺑـﺤـﺜـﻴــﺔ وﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻔــﺰة
وﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻸوﺳﺎط اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.

وﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳــﺎن دﻳﻴﻐﻮ
ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ د .ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓـﻴــﺮوﻟــﻮ:
"ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﺮة أزور اﻟﻜﻠﻴﺔ أﻓﺎﺟﺄ
ﺑﻜﻔﺎء ة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،وﻳـﻜـﻔــﻲ اﻧـﻬــﻢ ﺣﻘﻘﻮا
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـ ـ ـ  19ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﺟﻴﺴﻮب ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ".

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﺎوﻟﺖ »واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«
ﻋـ ـﻘ ــﺪت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
ﺑﻌﻨﻮان »واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﺮص
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﻮض ﺑ ـ ــﻪ« ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮأﺳ ـﻬ ــﺎ ﻋﻤﻴﺪ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﺳـ ــﺎن دﻳـﻴـﻐــﻮ
ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د .ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓﻴﺮوﻟﻮ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪم
رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان »اﻹﺑﺪاع
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ«.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺪم د .ﻣﻴﻜﻞ ﺑــﻮﻏــﺪان ﻣﻦ
ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻟ ــﻮﻧ ــﺪ ﺑــﺎﻟـﺴــﻮﻳــﺪ

ً
ﺑﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان »آﺛــﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪم د .ﻓﻮزي ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻧﻲ
ً
ﻣ ــﻦ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻗ ـﻄــﺮ ﺑـﺤـﺜــﺎ
ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان »ﻃـ ـ ــﺮق ﺗـ ــﺪرﻳـ ــﺲ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ ﻃـﻠـﺒــﺔ
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن :ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات واﻟﺨﺒﺮات«.
وﻃ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح د .ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺿــﻲ ﻋـﻴــﺎض
ً
ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻌﻴﺎدة

إﺻﺪار  ٢١٦٢ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد ووﻓﺎة
ﻟـ »اﻟﺒﺪون« ﻓﻲ ٢٠١٨
اﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻧـﻬــﺎ اﺻ ــﺪرت 2162
ﺷـﻬــﺎدة ﻣـﻴــﻼد ووﻓ ــﺎة ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑـﺼــﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2018ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿــﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ان "اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ" أﺻـ ـ ــﺪرت  1948ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣـﻴــﻼد
ﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و 214ﺷﻬﺎدة
وﻓـ ــﺎة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ أول ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﺣـﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
وأﻛﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
وﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ إﻟﻰ  9315ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد ووﻓﺎة
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة  2016و 2017و.2018
وأﺿ ـ ــﺎف ان اﺟـ ـ ــﺮاءات اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج ﺷ ـﻬــﺎدات
اﻟﻤﻴﻼد ﺗﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء رﻗﻢ
 409ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﺰام اﻟﻮزارة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻮﺿﻊ ﻋﺒﺎرة )ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺎدات اﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺮاﺳﻠﺔ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي(.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج ﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـﻤ ـﻴــﻼد
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣـﻀــﺎر اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ
اﺛﺮﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي( ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر
ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ.
وأﻓﺎد اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ اﻧﻪ ﻋﻘﺐ ورود رد )اﻟﺠﻬﺎز(
ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر وﻳﺘﻢ
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻮد واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل اﺟـ ــﺮاءات
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدة ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗ ــﺮﺳ ــﻞ ﻃـﻠـﺒــﺎت
ﺻــﺮف اﻟـﺸـﻬــﺎدة إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
آﺧﺮ ﻟﺘﺴﻠﻤﻬﺎ.
وأﺷ ـ ــﺎد ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿــﺎع اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ا ﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج ﺗـﻠــﻚ ا ﻟــﻮ ﺛــﺎ ﺋــﻖ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ودورﻫ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث د .ﻛﺮﻳﺲ ﻏﻠﻴﺪﻫﻴﻞ
ﻣ ــﻦ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ أوﻛ ــﻼﻧ ــﺪ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻋﻦ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«.
وﺷـ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﻓ ــﺎﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻈـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮي ،واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻜــﺮ
اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ واﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ واﻷﺳـ ـﺘ ــﺎذ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ د .أﺑﻮﻳﻌﺮب اﻟﻤﺮزوﻗﻲ.

ً
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺒﺎﻟﻲ ﻣﻘﺘﻮﻻ
داﺧﻞ ﺷﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺑﺸﻌﺔ ،إذ
ً
ً
ُﻋ ِﺜﺮ ﻋﻠﻰ واﻓﺪ ﻧﻴﺒﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  27ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻘﺘﻮﻻ
داﺧﻞ ﺷﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﻏﺮﻓﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺜﺔ
داﺧﻞ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ
اﻧﺘﻘﻞ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ورﺟــﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ،وﺷﺎﻫﺪوا
اﻟﺠﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﻮاﻓﺪ ﻧﻴﺒﺎﻟﻲ أﺻﻴﺐ ﺑﻄﻌﻨﺔ ﻧﺎﻓﺬة
إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎدة.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر ،أن رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﺳﺘﺪﻋﻮا رﺟﺎل اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ووﻛـﻴــﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌــﺎم اﻟــﻰ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ان اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺮح اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ رﺟــﺎل اﻷدﻟــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
أوﺿﺤﺖ أن ﺷﺠﺎرا ﻋﻨﻴﻔﺎ وﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﺎﺗﻞ ،وأن
اﻟﻮﻓﺎة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﻌﻨﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ.
وأوﺿﺢ أن وﻛﻴﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺠﺜﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ادارة اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻛﻠﻒ رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻠﺪﺗﻪ ،وﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻜﻦ.

وﻗﻒ ﺻﺮف ﺟﻮازات ﻣﺎدة
 ١٧إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼج واﻟﺪراﺳﺔ
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أوﻗﻔﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﺻﺮف ﺟﻮازات
ﻣــﺎدة  17إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﻼج
واﻟﺪراﺳﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ
ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ان اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺬ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻘﺴﻢ إﺻﺪار
ﺟﻮازات اﻟﻤﺎدة  ،17ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻮازات
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ  50أﻟﻒ
ﺟﻮاز ﻟﻌﺪة ﻓﺌﺎت ،ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮره ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

دلبلا

•
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»اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت« ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺻﺮف »دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ«
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ :ﻧﺪرة اﻷراﺿﻲ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺮورة
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ
واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹدارة
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ
إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎن
ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة 2020/2019
وﺣﺴﺎﺑﻬﻤﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  2018/2017وﻣﻼﺣﻈﺎت
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻓ ــﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ :ﻧــﺎﻗ ـﺸــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،وﺷﻜﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟ ــﺬي ﺗــﻢ دﻣـﺠــﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺣﻴﺚ ﺑﺎت ﻳﺸﻜﻞ  93%ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮات ،وﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺻﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ دار ﻣﻦ ﻟﻐﻂ
ﺣﻮل اﻓﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
واوﺿـ ــﺢ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ :ﻧﺎﻗﺸﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﺪاد
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺎ ﺑﻴﻦ

ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ

ﻣــﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻣــﻦ دﻋ ــﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿــﺮورة إﺟﺮاء
دراﺳ ــﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ
ﻟ ـﺼ ــﺮف دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ أن
اﻟــﺪﻋــﻢ ﻳﺼﺮف ﻷﺻـﺤــﺎب اﻟــﺮواﺗــﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻻ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ــﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟــﻮﺟــﻮد ﻗﺼﻮر ﻓــﻲ اﺣﻜﺎم
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـ ــﺮف ذﻟـ ــﻚ اﻟــﺪﻋــﻢ

وازدواﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺮف ﻣ ــﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى وﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺣـﻴــﺚ ﺗﻌﺪ
ﻫــﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺻــﺮف ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺎﺿــﻲ
اﻟﺒﻌﺾ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻟﺬﻟﻚ أﻛﺪت
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة إﺗﻤﺎم اﻟﺮﺑﻂ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼ ــﺮف ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑـﻠــﻎ
اﻟﺼﺮف ﻟﻬﺆﻻء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  454أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻛﺪﻋﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ.
واوﺿـ ـ ـ ــﺢ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤــﺪ ان "رد
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑ ــﺄن ﻟـﻬــﺎ دورا ﻓ ــﻲ اﻧـﺸــﺎء
ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت وﻧ ـﻈ ــﺎم ﻳــﺮﺑــﻂ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺨﺎص
وﻣــﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ
أي ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق".
وﻗــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ان
اﻟﻠﺠﻨﺔ "ﻧﺎﻗﺸﺖ دور اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﻬﻴﻞ

اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات وإزاﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت
أﻣ ــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت واﻟ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻢ ﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟ ــﻮاردة
ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ وﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺣ ـﺴــﺐ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ".
واوﺿــﺢ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ "أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ
واﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﻼزﻣ ــﺔ ﻟــﻼﻧـﺘـﻔــﺎع ﻣﻦ
اﻷراﺿ ــﻲ واﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ووﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻدارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ادارﺗ ـﻬ ــﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ إدارة أﻣﻼك
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﺳﺘﻐﻼل
ﻣـ ــﺎ ﻳ ــﺮﺻ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات ﻟ ـﻬــﺬا
اﻟ ـﺸ ــﺄن ﻧ ـﻈــﺮا ﻷﻫـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻛﻌﻨﺼﺮ
أﺳﺎﺳﻲ وﻣﻴﺰة ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺣﻴﺚ ان
ﻧﺪرة اﻷراﺿﻲ وﺣﺴﺐ إﻓﺎدة اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣــﻦ أﺑ ــﺮز اﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ".

٥

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

اﻟﻐﺎﻧﻢ ٔ
ورﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋﻘﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﻓﻲ
ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻪ ،ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎت رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻴﺮارد ﻻرﺷﻴﺮ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺟــﺮى ﺧــﻼل اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻖ وﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ،واﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﺼﻌﺪ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن اﻟﻰ

ً
 24ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ »ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ« ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي
•

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﺠﻮاب
وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي،
واﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻧﻮاب ،أﻋﻠﻦ
 24ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺄﻋﻠﻦ  12ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ  12ﻧﺎﺋﺒﺎ ،اﺛﻨﺎن ﻣﺆﻳﺪان ﻟﻄﻠﺐ ﻃﺮح
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  10ﻧﻮاب ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻦ اﺻﻞ 49
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻘﻰ  25ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ "ﻃﺮح
اﻟﺜﻘﺔ" ،وإن ﻛﺎن اﻏﻠﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻔﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري :ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب وردود اﻻخ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي اﻋﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪي وﺗﺠﺪﻳﺪي اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ.
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ د .ﺣ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﺨ ـﻀ ـﻴ ــﺮ :ﺑـﻌــﺪ
اﺳﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اؤﻛﺪ ان
اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ،وﻧﺪﻋﻮه
إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺻﻼح

ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ اﻻﺧﻮة اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺮاﻗﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ :ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺰﻣﻼء اﻷﻓﺎﺿﻞ رﻳﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل ود .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻟﻼخ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،أﺟﺪ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻨﺪ ﺑﺎﻗﺘﺪار وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻣـﺤــﺎور اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب وﻋﻠﻴﻪ أﻋـﻠــﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﻪ ،ﻛﻞ
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺠﻮب ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي :اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺬي ﻗﺪم إﻟﻰ
وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ رﻏﻢ
اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺪد
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮداس :اﺳـﺘـﻤـﻌـﻨــﺎ ﻟـﻤـﺤــﺎور
اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻼخ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي وﻗﺪ ﻓﻨﺪ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎور ﺑﺎﻗﺘﺪار وﻋﻠﻴﻪ أﻋﻠﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻخ
اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﺳﺮي :اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﺠﺒﺮي أﺟﺎد ﻓﻲ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻧﺸﻜﺮ اﻟﻮزﻳﺮ
واﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪد اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزﻳﺮ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ :وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻨﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺸﻜﻞ
راﺋﻊ ورد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوره ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟـﻌـﻨــﺰي :ﻧﺠﺪد اﻟﺜﻘﺔ
ﺑــﺎﻟــﻮزﻳــﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي اﻟ ــﺬي ﻧﺠﺢ ﻓــﻲ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺤﺎور
اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﻪ واﻟـﺸـﻜــﺮ ﻟـﻠــﺰﻣــﻼء اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ رﻗــﻲ
ﻃﺮﺣﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ :ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺄداء اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي
وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ردود ﻣﻘﻨﻌﺔ وﺣﻘﺎﺋﻖ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﺗﻔﻨﻴﺪ
وزﻳ ــﺮ اﻻﻋـ ــﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺒــﺮي ﻣ ـﺤــﺎور اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﻪ وﻣــﺎ
اﺳﺘﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻗــﺮارات ﺟﺎدة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،أﻋﻠﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ،وﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﺣﻬﻢ اﻟﺮاﻗﻲ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻧﺠﺪد اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻮزﻳﺮ اﻹﻋــﻼم وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﺒﺮي.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻮﻳﻌﺮ :ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻋﻨﺎ ﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻋﻀﺎء ،ﻧﺠﺪد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪي ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي،
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل :ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم
ﺿــﺪ وزﻳــﺮ اﻻﻋ ــﻼم وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب ،أﺗﻘﺪم
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻷداء وﻋﻄﺎء اﻷﺧﻮﻳﻦ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ود .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب،
ﻛﻤﺎ اﺷﻜﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب اﻻخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،وأﻛﺪ
اﻧﻀﻤﺎﻣﻲ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب.
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒــﺎﺋــﻲ :اﺳـﺘـﻤـﻌــﺖ
ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ،اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺮح
اﻟﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻪ ،وأرى ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺠﻮاب أﺗﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ وﻋﻠﻴﻪ أﻋﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷخ اﻟﻮزﻳﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴﺎﺣﺘﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ.
وﺣـ ـﻀ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎت رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﻌ ـﺜــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮف
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ،واﻟﻨﻮاب
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد واﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
وﻣـﺒــﺎرك اﻟـﺤـﺠــﺮف ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ،واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻼم
اﻟﻜﻨﺪري.

اﻟﺠﺒﺮي ﺧﻼل اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ
اﻟﻜﻨﺪري ،وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ،وﺑﺪر
اﻟﻤﻼ ،ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،وراﻛﺎن
اﻟﻨﺼﻒ ،وﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ ،وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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اﻷﻣﻴﺮ اﻓﺘﺘﺢ ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ...

ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻛﻮﻳﺖ ٢٠٣٥

ﺑﺤﻀﻮر وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك ورﺋﻴﺲ وزراء ﻛﻮرﻳﺎ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ

اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﺴﺮ أﻣﺲ

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص
ﺗـﺤــﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ وﺣ ـﻀــﻮر ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،أﻗﻴﻢ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﺣﻔﻞ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﻃﻴﺐ
اﻟﻠﻪ ﺛــﺮاه ،ووﺻــﻞ ﺳﻤﻮه إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﻔﻞ ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﻔﺎوة وﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳ ـﻜ ــﺎن ﺟـﻨــﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻞ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ
وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ورﺋﻴﺲ وزراء ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ ﻟﻲ ﻧﺎﻛﻴﻮن ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﻴﺮار
ﻻرﺷﻴﻪ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮه ﺑﺈزاﺣﺔ اﻟﺴﺘﺎر إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع.
وأﻟ ـﻘــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ وزراء ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻮرﻳــﺎ ﻛﻠﻤﺔ
ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻗ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ» :أﺧ ـﻴ ــﺮا ﺗ ــﻢ اﻓـﺘـﺘــﺎح
أﻃــﻮل ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي )ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻻﺣﻤﺪ(
وﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺣﻀﺮ ﻣﻌﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وأود أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ اﻟـﺤــﺎرة ﺑﺎﺳﻢ
ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷـﻌـﺒــﺎ ،إﻟــﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ أود أن أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﻟـﻜــﻢ ،وﺑـﺠــﺰﻳــﻞ اﻟـﺸـﻜــﺮ ﻋـﻠــﻰ دﻋـﻤـﻜــﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻜﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣـﻨــﺬ ﻋــﺎم
.«2013
وأﺿ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﻟـﻤــﻦ دواﻋ ــﻲ ﺳ ــﺮوري أن ﺗـﺸــﺎرك
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻜــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻛـﺒــﺮ ﻣ ـﺸــﺮوع وﻃـﻨــﻲ ﻓﻲ
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وأﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ اﻟ ـﺠــﺰﻳــﻞ ﻟﻤﻦ
ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪه وﻃﺎﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻧﺪاي
وﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﻬﺰ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ» :ﻧـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻼ ﻣـ ـﺸ ــﺮﻗ ــﺎ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وإﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن رؤﻳﺔ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ )ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟــﺪﻳــﺪة  (2035ﺳﺘﺤﻘﻖ اﻧـﺠــﺎزات راﺋـﻌــﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع«.
وﻗﺎل إن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺨﺪم اﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﻨﺬ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ادارة اﻟﺠﺴﺮ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
ﻋـﺒــﺮ ﻧـﻈــﺎم اﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟــﺬﻛــﻲ ،واﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﻘــﻮد ﺑ ــﺪوره
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﺪﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﻳﺠﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻻﺑـﺘـﻜــﺎرات واﻟـﺘـﻄــﻮرات إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد.

ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وأوﺿﺢ أﻧﻪ »اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ( ﺳﻴﻠﻌﺐ
اﻟﺠﺴﺮ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ وﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ و ﻗـﺘــﺎ ﻟﻠﻌﺒﻮر
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  20دﻗﻴﻘﺔ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ أﻋﻤﺎل اﻧﺸﺎء
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺳـﺘــﺆدي إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأردف» :ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ،
ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﻖ أن ﺟﺴﺮ )اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ(
ﺳﻴﻌﺰز ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وأوﺿــﺢ أن »ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺼﺎدف اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 40
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إذ
اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺳﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﻮات،

ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وأ ﺟ ــﺪد اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
اﻟﺤﺎرة ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ«.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻟﻘﺖ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ» :ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ
أن أﻟﺘﻘﻲ ﻣﻌﻜﻢ ﻣـﺠــﺪدا ،وﻓــﻲ أﻗــﻞ ﻣﻦ ﻋــﺎم ،وﺑﻌﺪ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺗﻲ  (4ﻟﻨﺸﻬﺪ إﻧﺠﺎزا ﺟﺪﻳﺪا،
وﻧ ــﺪﺷ ــﻦ ﻣـﻌـﻠـﻤــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ،ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺣ ـﻀــﻮر
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ،وﻟـﻨـﻀـﻴــﻒ ﺑــﺬﻟــﻚ أوﻟـ ــﻰ ﻟـﺒـﻨــﺎت
ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ور ﺑـﻄـﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟــﻮﺳـﻄــﻰ واﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻜﻮﻳﺖ .«2035
وأﺿﺎﻓﺖ» :ﻧﺪﺷﻦ اﻟﻴﻮم ) أﻣــﺲ( ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻃﻴﺐ ﺛﺮاه ،ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋـﻬــﺪا وﻣـﺴـﻴــﺮة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫ ــﺎر
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت وﻗــﺎﺋــﺪا ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮﻓﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ«.
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ» :ﻧ ـﺒــﺪأ ﻋـﻬــﺪا ﺟــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ﺑـﻨــﺎء ﻛﻮﻳﺖ
 2035ﺗﺤﺖ رؤﻳﺔ ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ،واﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـﺼ ــﺐ أﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻨ ــﺎ ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ وأﻣــﺎﻧـﻴـﻬــﻢ ﻟـﺤـﻴــﺎة أﻓ ـﻀــﻞ ،ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ
ﺑﺒﻨﺎء ﻏﺪ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ،ﻣﺴﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ذﻟﻚ روح اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد اﻟﺬﻳﻦ
أﻓﻨﻮا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ«.
وأردﻓﺖ» :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﺑــﺎﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑــﻪ،
ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻧـﻔـﺨــﺮ ﺑــﻪ اﻟـﻴــﻮم
ﻓـﻌــﻼ ،ﻓـﻬــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ذو اﻟ ـﺠــﺪوى اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺣﻘﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫــﻢ ،ﺣﻘﻖ ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﻦ
اﻛﺘﺴﺒﻮا ﺧﺒﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر
واﻻﻧـ ـﺸ ــﺎءات اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ،وﻫ ــﻢ ﻛــﻮﻛـﺒــﺔ رأﻳ ـﻨــﺎ ﻓﻴﻬﻢ
اﻹﺻ ــﺮار واﻟـﻌــﺰﻳـﻤــﺔ وﺣــﺐ اﻟــﻮﻃــﻦ واﻻﺧ ــﻼص ﻟﻪ
وﻟـﺴـﻤــﻮﻛــﻢ ،ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻨﻲ اﻻﺣ ـﺘــﺮام اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻔﺎن واﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺘﻬﻢ«.
أﺑﺪوه ﻣﻦ
ٍ
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ» :أﺳ ـ ـﺘـ ــﺬﻛـ ــﺮ ﻫـ ـﻨ ــﺎ ﺷـ ـﻬـ ـﻴ ــﺪي اﻟـ ــﻮاﺟـ ــﺐ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻘﻲ وﺣﺴﻦ ﻣـﻴــﺮزا ،رﺣﻤﻬﻤﺎ
اﻟﻠﻪ وأﺳﻜﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻼ إﻟﻰ
ﺟﻮار رﺑﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع،
ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺑﻨﺎﺋﻪ
وﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
وأﻛـ ـ ــﺪت أن »ﺷــﺮاﻛ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ،ﺗ ـﻘ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺎدل
واﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮرﻳــﺔ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺴـﺒـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗـﺸـﻴـﻴــﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ وإﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ واﻟ ـﺠ ـﺴــﻮر«،
ﻣﺴﺘﻄﺮدة» :وﺑﺎﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ دﺷﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻨﺎ
اﻟﻜﻮري ﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺗﻲ  ،(4واﻟﻴﻮم )أﻣﺲ(
ﻧﻔﺘﺘﺢ ﻣـﺸــﺮوع ﺟـﺴــﺮ ،ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣﺸﺮوع
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪاﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻻﺳﻜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻜﻮرﻳﺔ«.

ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺸﻴﻮخ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﺑﻮﺷﻬﺮي:

ً
ﺳﻤﻮه ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻣﻌﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع ﺟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺦ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ
أﻳـﻘــﻮﻧــﺔ ﻣـﻌـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺘـﻔــﺮدة ﺗـﺘـﺠــﻪ ﻟـﻬــﺎ أﻧـﻈــﺎر
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وأﺣــﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺿﺨﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﻌﺒﺮا اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا
ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .2035
وأﺷـ ــﺎدت اﻟـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺳﻬﻰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل
اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وأﻃـ ــﻮل اﻟ ـﺠ ـﺴــﻮر اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ اﻣﺲ :ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺴﺮ وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﻓﻖ أﺣﺪث
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺠﺴﻮر واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻪ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ ﻣﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻌــﺪ :ﻳ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ـﺴــﺮ ﺟــﺎﺑــﺮ رﻛ ـﻴــﺰة
اﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ رؤﻳـ ـ ــﺔ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟـ "ﻛﻮﻳﺖ  ،"2035وﻗﺪ
أﺧــﺬﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟـﻴــﻮم اﻷول إﻧﺠﺎز
ﻫﺬا اﻟﺼﺮح ﺿﻤﻦ وﻗﺘﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ،واﻟﻜﻔﺎء ة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ
وﺻﻠﺔ اﻟﺪوﺣﺔ م .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﻌﺪ اﻟﺠﺴﺮ
أﺣﺪ أﻃﻮل اﻟﺠﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﺻﻠﺘﻴﻪ ﺣﻴﺚ
ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل وﺻﻠﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ  36ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن وﺻﻠﺔ اﻟــﺪوﺣــﺔ ﺗﺒﻠﻎ  12ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا،
ﺑﻄﻮل اﺟﻤﺎﻟﻲ  48ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا.

●أﺿﻔﻨﺎ أوﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
● ﻧﻀﻊ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻨﺎ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺤﻴﺎة
أﻓﻀﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺒﻨﺎء ﻏﺪ ﻣﺸﺮق ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ
ً
ً
● اﻟﻤﺸﺮوع أﺧﺮج ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

 ٧٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻗﻄﻌﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  650ﻗﻄﻌﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع ،ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺧﻼل وﻗﺖ اﻟﺬروة إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6500
ﻋﺎﻣﻞ ،وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮاﺑﺔ  70ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ آﻣﻨﺔ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي إﻟﻰ أن ﻋﺪد رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺠﺴﺮ ﺑﻠﻎ
 1557رﻛﻴﺰة ﺑﻘﻄﺮ  3أﻣﺘﺎر ،وﻋﺪد اﻟﻌﻮارض اﻟﺼﻨﺪوﻗﻴﺔ  950ﻋﺎرﺿﺔ
ﺻﻨﺪوﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺻﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻮارض
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﻠﻎ  ،252ووزن اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﻨﺪوﻗﻴﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻄﻮل  60ﻣﺘﺮا ﻳﺒﻠﻎ  1800ﻃﻦ واﻟﻌﻮارض ﺑﻄﻮل  40ﻣﺘﺮا
ﻳﺒﻠﻎ وزن اﻟﻮاﺣﺪة  950ﻃﻨﺎ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ﻋـﻠــﻲ ﻋــﺎﺷــﻮر اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺣﺎﺿﻨﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  1000ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺐ ،وزرﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وﺗ ــﻢ اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
واﺳﺘﺸﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻠﻴﺠﻞ ان
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻳﺸﻤﻞ ﻣـﻌـﺒــﺮا ﻣــﻼﺣـﻴــﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ
ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺴﻔﻦ إﻟــﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟــﺪوﺣــﺔ ﺑﻌﺮض
 120ﻣ ـ ـﺘـ ــﺮا ،وﺑ ـ ـﻔـ ــﺮاغ ﻣ ــﻼﺣ ــﻲ  23ﻣ ـﺘــﺮا
ﻣــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪ ،وﻳـﺸـﻤــﻞ ﺟ ـﺴــﺮا ﻣﻌﻠﻘﺎ
ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﺑــﻼت اﻟ ـﻔــﻮﻻذﻳــﺔ ﺑــﺎرﺗـﻔــﻊ 151
ﻣﺘﺮا ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻪ أﺑــﺮاج
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺴﻬﻢ ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﻓــﻲ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ وﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ 104
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  90دﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
5ر 37ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا أي أﻗﻞ ﻣﻦ  30دﻗﻴﻘﺔ.
وﻳﺒﺪأ اﻟﺠﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺷﺎرع ﺟﻤﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻮن.
وﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ  3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2013وﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﺟﺰأﻳﻦ :اﻷول رﺋﻴﺴﻲ )وﺻﻠﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ( ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  738ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  2.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻳﺸﻤﻞ إﻧﺸﺎء ﺟﺴﺮ ﻃﻮﻟﻪ
 27ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺟﺴﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻤﻼﺣﻲ ﺑﻔﺮاغ ﻣﻼﺣﻲ ﻋﺮﺿﻪ  120ﻣﺘﺮا وارﺗﻔﺎع
 23ﻣﺘﺮا ﻟﻤﺮور اﻟﺴﻔﻦ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﻤﺮ
اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻗﺪره  100ﻋﺎم.

وﻳ ـﺒــﺪأ اﻟـﺠـﺴــﺮ اﻟـﺒـﺤــﺮي ﻣــﻦ ﻣـﻴـﻨــﺎء اﻟـﺸــﻮﻳــﺦ )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺤﺮة( وﻳﻌﺒﺮ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﺮﺑﺎ وﻳﻤﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺟﺰﻳﺮة أم
اﻟﻨﻤﻞ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺛﻢ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪوﺣﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻊ.
وﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟـﺠـﺴــﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪﻻﻻت أوﻟ ـﻬــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳﺼﻞ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻟـﺼـﺒـﻴــﺔ أو ﻣ ـﺸ ــﺮوع )ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮ(
ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ
اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أو )ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮط اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ إﻃﻼق أوﻟﻰ ﺧﻄﻄﻬﺎ.
وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دﻻﻻت ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﻗﺎم
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎد ﻳــﺔ وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻰ

اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﺮﻳﺪة وﻋﻤﻼﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﺠﺴﺮ راﺑﻊ أﻃﻮل ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﻴﺪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث
وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟــﺮﻛـﻴــﺰة اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻤﺘﻨﻮع اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﺪﺷ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﺴ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ )اﻟﺼﺒﻴﺔ( و)ﺟﺰﻳﺮة
ﺑﻮﺑﻴﺎن( اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟـ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة« ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ
وﺗﺠﺎري إﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﻳﻤﺘﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ )ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ( ﻣﺮورا ﺑﺠﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ
إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺘﻼﻗﻰ
رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑـ »ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻃﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻘﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
وﻳﺆدي ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل
رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة  2035إذ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﺣــﺪاث اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺘـﻀـﻤـﻨــﺔ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻣ ــﺪن ﺳﻜﻨﻴﺔ
وﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ.

ﻧﺎﻛﻴﻮن:
● اﻟﺠﺴﺮ ﺳﻴﻘﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﺪﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﻳﺠﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات
● ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ وﻳﺴﺮع
إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺼﺒﻴﺔ

ً
ﻧﺎﻛﻴﻮن ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺑﺎﻗﺔ ورد ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ

ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﻓﺘﺘﺎح

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ١١ :ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪرة  ١١ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺴﺮ
ﻗــﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻧﻔﺘﺨﺮ
اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ أﺣﺪ
أﻛﺒﺮ اﻟﺠﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك  11ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  11ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ
ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺴﺮ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ

ان اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﺠـﺴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﻳـﻘــﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 12ﻣﻴﻐﺎواط ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻷ ﺷ ـﻐــﺎل واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺴﺮ.
وﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟـ  11ﻣﻨﻬﺎ  5ﻣﺤﻄﺎت
أرﺿ ـﻴــﺔ ،و 6ﻣﺤﻄﺎت داﺧ ــﻞ اﻟـﺠـﺴــﺮ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن
اﻟ ـ ــﻮزارة ﺣــﺮﺻــﺖ ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎز ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺤـﻄــﺎت ﻓﻲ

اﻟﻨﻘﻲ :ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺒﻼد
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻌﻮد
اﻟﻨﻘﻲ ،إن ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﻛﺪ اﻟﻨﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺒﻼد ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺠﺴﺮ »ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﺎن
اﻟﺬي ﺳﻴﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺮ«،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ وﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ.

ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﺪم ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺗـﻤـﻨــﻰ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣﻦ
اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات اﻟـﻌـﻤــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗﻨﻘﻠﻨﺎ
إﻟﻰ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة« ﺑﺴﻮاﻋﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺒﺘﻮا
ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ.

ﺟﺰﻳﺮﺗﺎن وﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻓـ ــﺆاد اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮي ان
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻳ ـﺸ ـﺘ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟــﺰﻳــﺮﺗ ـﻴــﻦ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺘﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ 280
اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﺗﺤﺘﻮﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎن
ﺧﺪﻣﻴﺔ وﻣﺒﺎن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺎرﻳﻨﺎ وﻣﺴﺎﺣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ
آﻻء دﺷ ـﺘــﻲ :ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻛـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺮﺳــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع 1.113
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﻴﺎت ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ  184أﻟﻒ ﻃﻦ،
واﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ  466أﻟﻒ ﻃﻦ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ دﻻل اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ:
ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻏﺮف ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ

وﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮوري ،وﻋﻠﻰ  600ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘــﺪاد اﻟﺠﺴﺮ
ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدي اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت وزن ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻣﺠﺴﺎت
ﻟﻮزن اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس ﻋﻠﻲ
ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن :ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺴﺮ  237ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻄﻮل  3800ﻣﺘﺮ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﺎﻧﺪات اﻟﺠﺴﺮ 2962
وﺣﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎن
ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ  20ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ّﻛﺮم ذوي اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ وﻣﻴﺮزا

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ ذوي اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ
ﺗﻔﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ذوي ﺷﻬﻴﺪي
اﻟﻮاﺟﺐ م .ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻘﻲ وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮزا.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺪﻳﺔ

ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ إﻟــﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻏــﺎدر ﺳﻤﻮه ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﺎوة وﺗﻘﺪﻳﺮ.

٨
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺗﻠﻐﻲ »ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« وﻻﺋﺤﺘﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر
دلبلا

•
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أﻛﺪت ﻏﻤﻮض ﻋﺒﺎراﺗﻪ ...واﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺤﺪد
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻗـﻀــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ،
أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
وﺑـ ـﺴـ ـﻘ ــﻮط ﻻﺋ ـﺤ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻤﻮاد  16و18
و 32و 34ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪت »اﻟ ـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ« ،ﻓــﻲ
ﺣ ـﻴ ـﺜ ـﻴــﺎت ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟـ ـ ــﺬي أﺳ ـﻘــﻂ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻠﻪ ،أن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺨ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮع ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ
ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ
وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن إﺻﺪار
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻻ ﻳ ـﻜ ـﻔ ــﻲ ﻹﺿ ـ ـﻔـ ــﺎء اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﻧ ـﺼــﻮﺻــﻪ ﻗﺪ
اﻟـﺘــﺰﻣــﺖ اﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ،
وﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن ﻋـ ـﺒ ــﺎرات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
ﻏ ــﺎﺿ ـﻤ ــﺔ وﻣ ـﺒ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ،وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻟـﻬــﺎ
ﻣ ــﺪﻟ ــﻮل ﻣ ـﺤ ــﺪد ،وﺗ ـﺘ ـﺴــﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤـﻠــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻋ ــﻦ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ او
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ او ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرات
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﺆول اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل
واﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤﻴﻦ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺣﻜﻤﻬﺎ ،أن ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺎه اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺼــﻮص اﻟ ـﻤ ــﻮاد ﺳــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎن
اﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﻢ
واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎب ﺑ ـﻌــﺪم ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻷﻓ ـﻌــﺎل
ً
اﻟﻤﺆﺛﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا واﺿﺤﺎ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎب ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺎﺿ ــﻊ ﻷﺣ ـﻜــﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺠﺮد وﺟﻮده ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻪ دون ان ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ أي ﻓﻌﻞ
ﻣ ــﺎدي ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻋــﻦ أﻣــﻮر ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ
ﺣ ـﻘــﻪ ﻗ ــﺪ ﺗـﺘـﺤـﻘــﻖ دون ﻋ ـﻠ ـﻤــﻪ او
إرادﺗﻪ ،واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ورأس اﻟﻤﺎل وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاد ) (16و)(18
و) (32و) (34ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﺿــﺎﻓــﺖ ،أن ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻌــﻲ -ﻓﻲ
أﺳ ــﺎﺳ ــﻪ -ﺳ ــﺪﻳ ــﺪ ،ذﻟ ــﻚ أن اﻟ ـﻤــﺎدة
) (32ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ﺗ ـﻨــﺺ ﻋﻠﻰ
اﻧﻪ »ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺎء
ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ،وﻻ ﻋ ـﻘــﺎب اﻻ ﻋﻠﻰ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ« ،ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن
ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺨ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮع ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ
ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ -اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻨــﺎﺳ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﻻزﻣـ ــﻪ ان ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟﻜﻞ
ﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ رﻛ ــﻦ ﻣـ ــﺎدي ﻻ ﻗـ ــﻮام ﻟﻬﺎ
ﺑﻐﻴﺮه ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع
وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺟﺰاﺋﻲ ،وأن
ﺗ ـﻜــﻮن اﻷﻓ ـﻌ ــﺎل اﻟـﻤــﺆﺛـﻤــﺔ ﻣـﺤــﺪدة
ﺑـﺼــﻮرة ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﺤــﻮل دون
اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﺳ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻐ ـﻴــﺮﻫــﺎ ،وأن ﺗـﻜــﻮن
واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺪود
اﻟـﻀـﻴـﻘــﺔ ﻟـﻨــﻮاﻫـﻴـﻬــﺎ ﺣـﺘــﻰ ﻳـﻜــﻮن
اﻟـﻤـﺨــﺎﻃـﺒــﻮن ﺑـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻴـﻨــﺔ ﻣﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻓـﻌــﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ،ذﻟــﻚ ان اﻷﺻﻞ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ان
ﺗﺼﺎغ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﺿﻴﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ
ﺑﺎﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻣﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻟ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ان ﻳ ـﻜــﻮن
اﻟـﺘـﺠـﻴـﻬــﻞ ﺑ ـﻬــﺎ ﻣــﻮﻃ ـﺌــﺎ ﻟــﻺﺧــﻼل
ﺑﺤﻘﻮق ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮع ﻗــﺪ
ﺣ ـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ،ﻓـ ـ ــﺄورد ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ
ً
ﻟﻪ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ

وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ
واﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻼس اﻻﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻻﻣـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ــﻼء ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﺻ ــﺪر
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ـ ــﻢ ) (2ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ 2016
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن اﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻬﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻــﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗ ــﻢ ) (13ﻟـﺴـﻨــﺔ  2018ﻓ ــﻲ ﺷــﺄن
ﺣﻈﺮ ﺗـﻌــﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ إﻋﻤﺎﻻ
ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻤــﺎدة ) (19ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑــﺎﻋـﺘـﻤــﺎد ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو
ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﻢ ﺗـﻌـﻤــﺪ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل وﻇﻴﻔﺘﻪ
أو ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ او ﻗ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻪ ﺑ ـﻔ ـﻌــﻞ او
اﻣـﺘـﻨــﺎﻋــﻪ ﻋـﻨــﻪ ﺑ ـﻐــﺮض اﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ
او ﻟﺸﺨﺺ اﺧﺮ.
وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺖ أن دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻗـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ
وﺻـ ـ ـ ــﺪرت ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ـ ــﻢ )(47
ﻟﺴﻨﺔ  ،2006ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﺗﻌﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ،اﻻ ان ﻫــﺬه اﻻﻏ ــﺮاض
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﺧــﺎﻫــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﺗﻜﻔﻲ

»ﻧﺰاﻫﺔ« :ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
)ﻧـ ــﺰاﻫـ ــﺔ( أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـﺘ ــﺪرس ﺣ ـﻜــﻢ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪم دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  13ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ
ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أدت إﻟ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳـﺘـﻌـﻤــﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺤﻈﺮ.
وذﻛـ ــﺮت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،أﻧـﻬــﺎ
ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﺣﻜﻢ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«،

ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة اﺣ ـﺘــﺮاﻣ ـﻬــﺎ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ،وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
ﺑ ــﺪراﺳ ــﺔ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻛ ــﻞ ﺷ ـ ــﺆون ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ إن ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺣ ـﻈ ــﺮ ﺗ ـﻌ ــﺎرض
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﻳ ـﻌ ــﺪ واﺣ ـ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد،

ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ أﻛ ــﺪﺗ ــﻪ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻢ ﻟ ـﻜ ــﻞ ﺟـ ـﻬ ــﻮد ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد
اﻹﺟ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ واﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء.
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘــﺮاﻋــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ ،وأوﺟــﻪ
اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﺘ ــﻲ أوردﻫـ ـ ـ ــﺎ ﺣ ـﻜ ــﻢ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻷﻣ ـﺜ ــﻞ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﺣﺪﻫﺎ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻗــﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ
اﻟ ـﻀ ــﻮاﺑ ــﻂ ﺳــﺎﻟ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ،وﻟــﻢ
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ــﻖ ﻣــﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
و ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ إن ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدة ) (4ﻣــﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت
ان اﻟـ ـﺨ ــﺎﺿ ــﻊ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ؛
اﻷوﻟ ــﻰ :ﻫــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ
او ﻓ ــﺎﺋ ــﺪة او ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ او
ﻣـﻌـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ــﻪ أو ﻷي ﺷ ـﺨــﺺ ﻣﻦ
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ
او اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ اي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻫــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻣ ـﺘــﻼﻛــﻪ اي ﺣـﺼــﺔ او
ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﻦ ﻋﻤﻞ ﻓــﻲ اي ﻧـﺸــﺎط ﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ﻫــﺬه
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر ﻳـ ـﺼـ ـﺒ ــﺢ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
ﻣ ـﺘــﺮوﻛــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ،
وذﻟــﻚ دون ﺿﺎﺑﻂ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ وﻣﻤﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻪ -ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﻳﺔ او ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ-
أوردﺗﻪ اﻟﻤﺎدة ) (1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ
ﻋﺒﺎرات ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺤﺪد ،ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ
»اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ«
واﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻣ ــﻦ »ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ« أو
»ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ« ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرات
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﺆول ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل واﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤﻴﻦ.
وأردﻓـ ــﺖ »ﻓـﻀــﻼ ﻋـﻤــﺎ أوردﺗ ــﻪ
اﻟﻤﺎدة ) (3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻻﺷـ ـﺨ ــﺎص
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺨــﺎﺿــﻊ ﻣـﺴــﺆوﻻ
ﻋــﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل

وﻇﻴﻔﺘﻪ او اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ ،دون ان
ﻳ ــﺮد ﺑــﺎﻟـﻨــﺺ ﺿــﺎﺑــﻂ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻲ
ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺪود ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺛﺮﻫﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ وﻗ ـﺼ ــﺪ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺿ ــﻊ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ
ﻟﻬﺆﻻء اﻻﺷـﺨــﺎص او ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ -ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻤــﺎ ورد
ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) (1و) (3ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺒﻴﺎن -ﺗﺆول ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻰ اﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
واﻃ ــﻼق ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ اﺳﺒﺎغ
وﺻﻒ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اي
ﺗﻌﺎرض ﻟﻮ ﻛــﺎن ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،او ﻛﺎن
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
او اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ«.
وﻗﺎﻟﺖ إن »ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺛﺮ ذﻟﻚ ،ﻫﻮ
اﻃــﻼق -ﻋﺪا أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﺑـﺸــﺄن ﺣــﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل -ﻳﺘﺄﺑﻰ
ﺑــﺬاﺗــﻪ ﻣــﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ ،ذﻟﻚ
ان اﻷﺻــﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ
ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ إﺛﻤﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺴﻠﻮك ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎﺿــﻊ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺮﺗﺐ ﺿــﺮرا ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
او اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
واوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻲ ﻣﺠﺮد اﻣﺘﻼك
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻷي ﺣﺼﺔ او ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻋـﻤــﻞ ﻓــﻲ اي ﻧـﺸــﺎط ﻟــﻪ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت
ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺟـﻬــﺔ ﻋـﻤـﻠــﻪ ،وﻗ ــﺪ ﺟــﺎء
اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص اﻳﻀﺎ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺤ ــﺪد ﻓـ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ وﻓ ــﻲ
اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻪ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻓﻌﺎل
اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻌــﺎﻗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اذ ﻟــﻢ ﻳﺒﻴﻦ
ﺣـ ـ ــﺪود ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ وﻧ ـﻄــﺎﻗ ـﻬــﺎ
وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ

ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ،
وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮا
او ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ،وﻫــﻮ
اﻃــﻼق ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻲ اﻟــﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎص
ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻖ اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ دون ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ،او ﺗـﺤـﻤـﻴـﻠـﻬــﺎ ﺑ ـﻘ ـﻴــﻮد ﻻ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ان اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻊ ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ ـﻤــﺎدة ) (5ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺈزاﻟﺔ
ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ،اﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ او ﺗ ــﺮك اﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ ،او
ﺗﺮك اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺢ ﻟﻪ
ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار او
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ »ان ﻣ ــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ
ﻛ ــﺬ ﻟ ــﻚ ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎد ﺗـ ــﺎن ) (8و) (9ﻣــﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺰام اﻟﺨﺎﺿﻊ وأﺑﻨﺎﺋﻪ
اﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ وزوﺟ ـ ــﻪ أﻻ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻷﺣــﺪ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﺣ ـﺼ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ او
ﻣﺆﺳﺴﺔ او ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل
وﻇ ـﻴ ـﻔ ـﺘ ــﻪ ،وأﻻ ﻳـ ـﻘ ــﻮم اﻟ ـﺨــﺎﺿــﻊ
ﺑ ـ ــﺪور اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ او اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ ﻷي
ﺷﺮﻛﺔ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﺼﻞ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺟﺎء أﻳﻀﺎ
ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮم واﻟﺴﻌﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺸﺄن ﻣﺎﻫﻴﺔ
وﻣـ ــﺪى اﺗ ـﺼ ــﺎل ﺣ ـﺼــﺔ اﻟـﺨــﺎﺿــﻊ
وذوﻳــﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻻ
ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ
ً
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺎﻻﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻓﻴﻬﺎ،
وأﻻ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟـﻐـﻤــﻮض ﺣـﺘــﻰ ﻻ
ﺗ ـﺘــﺪاﺧــﻞ ﻣـﻌـﻬــﺎ اﻓ ـﻌ ــﺎل ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ
وﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮرة ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن ﻧ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـﻤ ــﻮاد
ﺳــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎن ﻳ ـﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺷﺎﺑﻬﺎ
اﻟ ـﻐ ـﻤــﻮض واﻻﺑـ ـﻬ ــﺎم ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺆدي
اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎس ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎﻫـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬــﺎ ،وإﺛـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﺠ ــﺪل ﺣــﻮل
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ

اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﻴﻢ
ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺷ ـﺒ ــﻪ ﺣـﺘـﻤــﻲ
ودون ﺿﺎﺑﻂ دﺳﺘﻮري ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻧﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ
وﺟﻮد أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ وﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ،
ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﻘ ــﺮر ﻣ ــﻦ اﻧ ـ ــﻪ اذا ﻛ ــﺎن
ﻏ ـﻤــﻮض اﻟـﻨـﺼــﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻳـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﺈن ﻏـ ـﻤ ــﻮض
اﻟـﻨـﺼــﻮص اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧﺤﻮ
ﻳﻌﻴﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ﻳﺼﻤﻬﺎ
ﺣـﺘـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺪم اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ،اﻷﻣ ــﺮ
اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ.
وأﺷــﺎرت »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« إﻟﻰ أن
اﻻﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع واﺣ ــﺪ
ﻫﻮ اﻣﺘﻨﺎع ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ا ﻧـﻬــﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ أﺟﺰاؤﻫﺎ،
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻧـﺼــﻮص اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻤﺸﺎر
اﻟﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ
او اﻟـﺘـﺠــﺰﺋــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﺑﻌﺪم
دﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺘ ـﺒــﻊ -ﺑـﺤـﻜــﻢ
اﻟﻠﺰوم واﻻرﺗـﺒــﺎط -اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم
دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ،
ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎن ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣـﻘـﺘـﻀــﻰ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء -ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘــﺮت
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ -ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ
زوال ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﺧﺮى ارﺗﺒﺎط
ﻟــﺰوم وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺻﺪرت
ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ــﺬي ﻗﻀﻰ
ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن
ﻧﺼﻮص ﻫــﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﺗ ـﺠ ــﺮدت ﻣ ــﻦ ﺳـﻨــﺪﻫــﺎ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ،
ﻣـﻤــﺎ ﻳــﻮﺟــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
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اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﻣﺸﺮوع ﻛﺎﻇﻤﺔ وﻗﻄﺎرﻫﺎ أﺑﺮز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﺒﻠﺪي«
ً
 ١٢اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪي ﻃﺮح ١٢
رﺋﻴﺲ ً
أﻋﻠﻦ ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ "اﻟﺒﻠﺪي ...ﻋﺮاﻗﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺮة وﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" اﻟﺬي
اﺧﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ أﻣﺲ.

أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي
أﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ أن "ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ" ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎت
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ."2035
وأﺿﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ـ ـ "ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ" اﻣ ـ ـ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺒﻠﺪي ...ﻋﺮاﻗﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮة
وﺷـ ــﺮاﻛـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ" ان ﻣ ـﺸ ــﺮوع
ﻛـ ــﺎﻇ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮؤﻳﺔ
ﺷ ـﺒــﺎﺑ ـﻴــﺔ وﻫ ـ ــﻮ داﻋـ ـ ــﻢ ﻟـﻠـﻤـﺨـﻄــﻂ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻜﻮن
ﻣ ــﻦ  12ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻳــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﻜﺎر ﺣﺪﻳﺜﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺬي
ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻣـ ــﺮﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ــﺮﺳ ــﻰ
ﻟﻠﻴﺨﻮت وأﺑ ــﺮاج ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺴﻮق ﺗﺠﺎري ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﺸﺮوع
ﻗ ـﻨــﺎة ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑ ـﻄــﻮل 25
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
ﺟــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋـﺒــﻮرا ﺑﺎﻟﺠﻬﺮاء
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ داﺋﺮﻳﺎ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع

ﻗﻄﺎر ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻖ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣـﺴـﻤــﻰ
"ﻣﻨﺘﺰه اﻟﻘﺼﺮ" واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
 12ﺻــﺎﻟــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت ﻣـﺘـﻌــﺪدة
اﻷﻏ ــﺮاض وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺰه رﺋﺔ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء وﻣ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي
ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ  11ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا ﻣــﺮﺑـﻌــﺎ.
اﻣــﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻔﺮﺟﺎن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ

ﺗـﺤـﺘــﻮي ﻋـﻠــﻰ ﺑـﺤـﻴــﺮة ﻟـﻜــﻞ ﻓﺮﻳﺞ
ﻟﺒﺚ روح اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪر
ﺑـ  70ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ.
وﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ أن ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ
ﺳﻴﻀﻢ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ )أوت ﻟﺖ(
ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺣـﻴــﺚ
ﺳﻴﺨﺪم أﻳـﻀــﺎ اﻟ ــﺪول اﻟـﻤـﺠــﺎورة
وﻫ ــﻮ داﻋ ــﻢ ﻷﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ

اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة واﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ
ﺑ ــﺈﻧـ ـﻌ ــﺎش اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
وﻳ ـﻘ ــﺪر ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ  3ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات
ﻣﺮﺑﻌﺔ.
واﺿﺎف ان اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﺎدس
ﻫﻮ ﻣﺨﺎزن ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ذﻛﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ أو اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي

وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 7
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻫ ــﻮ ﻣـﻀـﻤــﺎر ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟـﻠـﻔــﺮوﺳـﻴــﺔ
وﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﻨﺪق وﻋــﺪة ﺻﺎﻻت
ﻟـﻠـﺴـﺒــﺎﻗــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺑﻤﻀﻤﺎر

ﻃﻮﻟﻪ  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ إﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
اﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ ﻓﺴﻴﻜﻮن
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻌﺎب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ ﻻﻧـ ـﻌ ــﺎش اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺣــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗ ـﻘ ــﺪر ﻣـﺴــﺎﺣـﺘــﻪ 6
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل ان اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻣ ـﻨــﺎزل اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟـﻔــﺎﺧــﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ
اﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﺗـﻘــﺪر ﻣـﺴــﺎﺣـﺘــﻪ ﺑ ـ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻣﺮﺑﻌﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـ ـ 11
وﻫﻮ ﻣﻨﺘﺠﻌﺎت وﺷﺎﻟﻴﻬﺎت وأﻛﺒﺮ
واﺟﻬﺔ ﻓﻨﺎدق ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
 12ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ وﻳﻀﻢ أﻛﺒﺮ
واﺣ ــﺔ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎدق ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻓـ ـﻨ ــﺎدق ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗـﻘــﺪر
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺑـ  25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ ان اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ
ﺳﻴﻜﻮن ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻗﻄﺎر ﻛﺎﻇﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل 20
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻣ ــﺮﺳ ــﻰ
اﻟﺠﻬﺮاء وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺮﺟﺎن.

»اﻷوﻗﺎف« ٥٢ :ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺤﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

»ﻛﻮﻧﺎ« ﺗﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة

ﺗﺴﺠﻴﻞ »اﻟﺒﺪون« ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻮر ﺻﺪور اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺪة أﺳﺒﻮع
•

ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻌﻠﻲ
ﻛﺮﻣﺖ "ﻛﻮﻧﺎ" اﻣﺲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻛﻠﻴﻚ( ﻟﺸﻬﺮ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺧـﺼـﺼـﺘـﻬــﺎ اﻟــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﻲ زاوﻳ ـ ــﺔ )ﺻ ـ ــﻮرة اﻟ ـﻴــﻮم(
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺼــﻮرﻳــﻦ اﻟ ـﻬــﻮاة
واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻟـﻠـﻔــﺎﺋــﺰ أﺣ ـﻤــﺪ ﺧـﻤـﻴــﺲ ،إن اﻻﻗ ـﺒ ــﺎل اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
وأﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ أن أﺣـ ــﺪ اﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻫ ــﻮ ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻫ ـ ــﻮاة وﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻓﻀﻞ وﺗﻜﺮﻳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ.

ﻣﺼﺮ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺪﻋﻢ »اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
أﺷﺎدت وزﻳﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ
ﺑ ــﺪور اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ دﻋﻢ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه "ﻣﺼﺮف ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻘﺮ" ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺑﻘﻴﻤﺔ  739ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .واﺿﺎﻓﺖ ﻧﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ان ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي وﻗﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺗﺤﺎﻟﻒ ﺷﺮﻛﺘﻲ أوراﺳﻜﻮم
واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ادارة ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وزارة اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ان "اﻟﻮزارة
اﺳﺘﻌﺪت ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ،إذ
ﺑﺪأت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺤﺞ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻮزارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﺤﺞ
ﻛﻞ ﻋﺎم".
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي ﻟ ـ ـ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،ان "اﻟـ ـ ــﻮزارة
أﻧ ـﻬــﺖ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻹﻧـﺠــﺎح
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺣﻤﻼت
اﻟـﺤــﺞ واﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ان "اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم 52
ﺣﻤﻠﺔ ،ﺑﺰﻳﺎدة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺣﻤﻠﺔ  100ﺣﺎج،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ )ﻣﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ( ،واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ )أون ﻻﻳﻦ(".

ﺗﺴﺠﻴﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وأوﺿـ ــﺢ ان "اﻟ ـ ـ ــﻮزارة أﻟ ـﻐــﺖ آﻟ ـﻴــﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟــﻮرﻗـﻴــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،

وﻋــﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج "اﻟـﺒــﺪون" ،أﻛﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ان "ﻫﻨﺎك ﺣﻤﻼت ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟــﻸﺧــﻮة اﻟـﺤـﺠــﺎج ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤــﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
وﻧـﺤــﻦ ﺑﺎﻧﺘﻄﺎر اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،وﺳﻴﻜﻮن
ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ ﻳــﻮم وﺻ ــﻮل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أﺳ ـﺒــﻮﻋــﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻳـﺘــﻢ ﺑ ـﻌــﺪه ﻓ ــﺮز اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ".

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ :ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻲ أﺷﺎد ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ أن
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮوع "ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،اﻟﺬي ﻣﻮﻟﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،أﺛﻤﺮ ﻧﺸﺮ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  30ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻣﺮﻣﻮﻗﺔ و 8ﺑ ــﺮاءات اﺧـﺘــﺮاع إﺣﺪاﻫﺎ
ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،أن
اﻟﻤﺸﺮوع اﻗﺘﺮح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات
واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﺼﻨﻴﻊ
أﻏﺸﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ

اﻟــﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛــﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ د .ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﻘﺎدم ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟ ـﻤــﻮﺛــﻮﻗ ـﻴــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ﻣــﻮﻟـﺘــﻪ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
وﻧﻔﺬه ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﻈ ــﺮاﺋ ـﻬ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻣــﺎﺳــﺎﺗ ـﺸــﻮﺳ ـﺘــﺲ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻦ 2015
و.2018

دﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
وأﻛﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻮاﺋﺪه ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻻ "دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﻗﺘﺮاع" وإﻟﻐﺎء اﻵﺧﺮ ،ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ دﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،
وﻟﻴﺲ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن.
واﻋﺘﺒﺮ أن ﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺼﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﻧـﻀــﺎﻟـﻬــﻢ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ اﻧ ـﺘــﺰع ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮى
اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ أﻓﺮز
ﻫﺬا اﻟﻨﻀﺎل ﻗﻴﺎدات وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻟﻠﻮﻃﻦ،
وﺣﺎرﺑﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺮﻛﻴﺰ رؤوس اﻷﻣﻮال ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺠﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

»ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ« ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻫﻢ
ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ ،إن
ﺣــﺮﻛـﺘـﻨــﺎ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻃــﺎﻟـﺒــﺖ ﻣﻨﺬ
ﻧ ـﺸــﺄﺗ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻷول ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﻋﻄﻠﺔ
رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،أﺳـ ـ ــﻮة ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﻛﺒﺮ
اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.

اﻟﺤﺠﺎج اﻟﺒﺪون

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

»اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ«» :ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه« أﺛﻤﺮ  ٨ﺑﺮاءات اﺧﺘﺮاع

»اﻟﻤﻨﺒﺮ« :وﺣﺪة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
أﻛﺪ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن
ﻓﻲ أﻗﺼﻰ أوﺟﻬﺎ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﻠﻔﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ.
ودﻋــﺎ اﻟﻤﻨﺒﺮ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣــﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛــﺮى ﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل،
اﻟ ــﺬي ﻳـﺼــﺎدف اﻷول ﻣــﻦ ﻣــﺎﻳــﻮ ،اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم ﺳــﻮى ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟـﻤــﺪى ،وﺗﻔﻜﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﻣﺘﻤﻠﻘﻲ
أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار.

إذ ﺗ ــﻢ ﻓ ـﺘــﺢ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺠــﺎج
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺄداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ان اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻳﻌﻴﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﻳ ــﺆﺧ ــﺮ اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ،وﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ﺣــﺮﺻــﺖ اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻋﺒﺮ
اﻟـﺘــﺮاﺳــﻞ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮا ﻟـﻠــﻮﻗــﺖ واﻟﺠﻬﺪ
وﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ ان "اﻷﻣ ــﻮر ﺗﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣــﺎ ﻳــﺮام وﻓــﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ووﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة ﻓﺮﻳﺪ
ﻋـﻤــﺎدي ،وﻗـﻴــﺎدات اﻟ ــﻮزارة اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳـﺨــﺮوا ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟــﺮاء ات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج
دون ﻣﻌﻮﻗﺎت".

وأﺿـ ــﺎف ﺳـﺒـﻴــﻞ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل ،أن اﻟﺪول
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ دأﺑــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ،وﻛ ـ ــﺎن ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻢ ﻣـﻈــﺎﻫــﺮ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﺟ ـﻌــﻞ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﻋـﻴــﺪا
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ـﻠــﻮن ﺑـ ــﻪ ،وأﺻـ ـﺒ ــﺢ ﻋ ـﻨــﻮاﻧــﺎ
ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وداﻓﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﻌﻄﺎء وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت.

وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻼﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول
اﻷﺧـ ـ ــﺮى ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻲ أوﻗــﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻛـ ـ ــﺎن ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ أﺛـ ـ ــﺮه اﻟـ ــﻮاﺿـ ــﺢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﻬـﻀــﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﺗﻘﺪﻣﻪ.

وأﺿ ـ ـ ــﺎف ان اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة
اﻟﺒﺤﻮث ﻧﻈﻤﺖ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ 26
و 27ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ
وﻣ ـﺨــﺮﺟــﺎت ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺤﻴﻮي
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺚ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وزﻳﺎدة اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻌﻠﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻘﻴﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ،
أﻣﺲ ،ﺑﺈﻧﺠﺎز اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﺪى ﻛﻠﻴﺔ
دﻓﺎع ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ
)ﻧﺎﺗﻮ( ،اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺄول ﻣﻌﻠﻢ
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺪى اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ دول ﻣﺒﺎدرة إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻟﻠﺘﻌﺎون .وﻗﺎل اﻟﻌﻠﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،إن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ
ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ راﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﻴﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة واﻟﺒﻨﺎءة
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ واﻟﺤﻠﻒ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

»أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف« ﺗﺼﺪر
اﻟﻌﺪد  ٣٠ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻗﻔﻲ

أﺻﺪرت إدارة اﻹﻋﻼم
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﻌﺪد ٣٠
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »اﻟﻮﻗﻔﻲ« اﻟﺪورﻳﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻮﻗﻒ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻒ.
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم،
ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺔ،
ﻫﻴﺎ اﻟﺰﻳﺎن ،ان »اﻟﻌﺪد اﻟﺬي
ﻳﻐﻄﻲ اﺣﺘﻔﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮور
 ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ،
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر )رﺑﻊ ﻗﺮن
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻗﻒ( ،ﻳﺤﻔﻞ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ وﻳﻘﺪم
ﻣﻠﻔﴼ ﺧﺎﺻﴼ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺻﻮرا وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺑﺮز
اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻹﻧﺠﺎزات
اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ،ﺧﻼل
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﻬﺪف إﺑﺮاز دور
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺨﻴﺮي
ﻣﺤﻠﻴﴼ وﻋﺎﳌﻴﴼ«.

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٢٨٠أﻟﻒ
وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎر ﺑـ ١١دوﻟﺔ
ﺗﻜﺜﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع وﻻﺋﻢ إﻓﻄﺎر
اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗﻮزﻳﻊ  ٢٨٠أﻟﻒ وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎر
ﺻﺎﺋﻢ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١١دوﻟﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ١٠
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ً
دلبلا
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اﻷﻧﺼﺎري :ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻺﺑﺪاع
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻺﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
اﻷﻧﺼﺎري ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
أ ﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻢ ،أ ﻣـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺣ ـﻔــﻞ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـﻤـﻤــﻮل ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ،وذﻟـ ــﻚ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
وﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ د.
ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ اﻷﻧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎري ،واﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻧ ــﻮاب اﻟﻤﺪﻳﺮ
واﻷﻣـﻨــﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وﻗﻴﺎدﻳﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري ،ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟـ ــﻪ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ،إن اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح

ﻧﻤﻮذج
أﻣﺜﻞ ﻹﻋﺪاد
ﻣﺨﺮﺟﺎت
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ

اﻟﺤﺴﻴﻨﺎن

ً
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣﻊ
إﻋﻼن ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺎرس
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرﺗ ــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﻣ ـﻴــﺔ
ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ
ﻟﺴﻤﻮه ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺤــﺎﺿ ـﻨــﺔ ﻟ ــﻺﺑ ــﺪاع واﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأﻛــﺪ اﻷﻧﺼﺎري أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ً
ﺣـ ــﺮﺻـ ــﺖ ،ﺗ ــﺮﺳـ ـﻴـ ـﺨ ــﺎ ﻟـ ــﺪورﻫـ ــﺎ
اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ
أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
 ٢٢ -١٨اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻌﺒﻮر ﻧﺤﻮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻳﺄﺗﻲ
اﻓﺘﺘﺎح ﻫــﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛــﺄول ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﻣــﻦ أواﺋـ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ذات ﻣــﺮﻛــﺰ اﺑﺘﻜﺎري
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﺺ ﻳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ــﻊ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ،وﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑ ــﺄداء اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪول.

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﺗﻢ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﻗﻔﻴﺔ

اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ ،ﻣ ـﺘــﻮﺟ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
أﺳ ــﺮة اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﺑـﺠــﺰﻳــﻞ اﻟﺸﻜﺮ
واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻀﻴﻒ اﻟﺸﺮف ﺟﻮاد
ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﻪ اﻟﺴﺨﻲ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺮ
ﻣ ـﺜــﺎل ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﺟـﺒــﻞ ﻋـﻠـﻴــﻪ أﻫــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ﻓﻲ

ً
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﺪﻋﻤﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
ﻗﺪم ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري درﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ
ً
إﻟــﻰ ﺟــﻮاد ﺑﻮﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮا ﻟﺪﻋﻤﻪ وﺗﺒﺮﻋﻪ اﻟﺴﺨﻲ ﻹﻧﺸﺎء
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﻜﺮه إﻟــﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ
دﻋﻤﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
رواﺑﻂ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮواﺑ ـ ــﻂ
اﻟـﻨـﻘــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ "راﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وراﺑ ـﻄــﺔ أﻋـﻀــﺎء
ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ ،وراﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ
أﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ
ﺑــﺎﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت" ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ "اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟـ ــﺮواﺑـ ــﻂ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ" ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺮواﺑﻂ.
وﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣــﻦ أﻣﻨﺎء
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮ واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق ﻓ ـ ــﻲ ﻛــﻞ
راﺑـ ـﻄ ــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ
اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ

 ...وداﻧﺔ ﺑﻮدي

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت
ﺗﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وأﻋﺮﺑﺖ اﻟﺮواﺑﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ،ﻋﻦ آﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺑـ ـ ـ ــﺄن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺟـ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ ﺻ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎت
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ واﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ
ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻧﺤﻮ إﻗــﺮار اﻟﻤﻤﻴﺰات
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺮﺑﻴﻦ
ﻟﻸﺟﻴﺎل.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ

ً
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣ ــﺮاﺣ ـﻠ ــﻪ وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
دﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺘﺬى
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ د .ﻋ ــﺎدل
اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎن ،أن إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ أﻣﺎم
ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟـﺠـﻬــﺎت داﺧ ــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺧ ــﺎرﺟ ـﻬ ــﺎ ،ﻛ ـ ــﺄداة ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر
واﻟـﻤـﺒــﺎدرات ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻷﺳــﺮة
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ
أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ وﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ وﻃـﻠـﺒــﺔ،
ً
ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺎ ﺷ ـﻜــﺮ واﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎن ﻗـﻄــﺎع
اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﻂ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ أﻣﺜﻞ ﻹﻋﺪاد

» :«AOUاﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـ »اﻟﺼﻴﻔﻲ«
أﻋـﻠـﻨــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻗـﺴــﻢ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
) (AOUﻧـ ــﺎ ﻫـ ــﺪ ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ،ﻓـﺘــﺢ
ﺑ ــﺎب ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻃ ـﻠـﺒــﺎت اﻻﻟـﺘ ـﺤــﺎق
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻲ /2018
 2019ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻮ ﻗـ ــﻊ ا ﻟ ـﺠ ــﺎ ﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )www.aou.edu.
 (kwﺧ ــﻼل ﻣــﺎﻳــﻮ ﻓـﻘــﻂ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺈﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺔ اﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ
وآداﺑﻬﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷﻋﻤﺎل،
وﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
واﻟ ـﺤ ــﻮﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﻢ ﻗـﺒــﻮل

ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  60ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ أو »«2.0
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻷرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸـﻴــﺦ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ» :ﻳ ـﺠــﻮز ﻗﺒﻮل
ﻃﻠﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت دون
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋــﻼه إذا ﻣﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺨــﺮﺟ ـﻬــﻢ أرﺑ ـ ــﻊ ﺳ ـﻨــﻮات
ﻓﺄﻛﺜــﺮ ،وﺗــﻮاﻓــﺮت ﻟﺪﻳـﻬﻢ ﺧﺒﺮة
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ووﻇ ـﻴ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻣﺪﺗﻬﺎ
أرﺑـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ
ﺷـ ــﺮوط اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻓ ــﻲ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ

)ﺛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﺺ ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﻲ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺤــﺎﺳــﻮب( ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ
ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ«.
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﺑ ـ ـ ــﺪء اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ
ﺳﻴﻜﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  15ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺣﺘﻰ  5أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ أن ﺧﺮﻳﺠﻲ
» «AOUﺳــﻮف ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﺷ ـﻬــﺎدﺗ ـﻴــﻦ ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪﻳــﻦ؛ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ودوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ،وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻧﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﺦ

ﻣـﺨــﺮﺟــﺎت إﺑــﺪاﻋـﻴــﺔ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ورﻓﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺣﺼﺪ اﻟﺜﻤﺎر
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﺑـﻴـﻨــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ
ﻗ ـ ـﺴـ ــﻢ اﻻﺑ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﻲ
ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﻂ م .داﻧـ ـ ــﺔ
ﺑﻮدي ،أن ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺬا
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﺑـ ــﺪأت ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم ،2017
وﺣـ ـﺼ ــﺪوا ﺛ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻷﺳـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎء
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﻴــﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ
ا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ.

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻏﺪ
ﺑﻌﺪ ٍ
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس د .رواء اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أن
اﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟ ـﻘــﺪرات اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ﺑ ـﻌــﺪ ﻏ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ،اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ــﻖ  4اﻟ ـﺠ ــﺎري،
ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬا آﺧﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 ،2019/2018داﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺠــﺪ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺮاءة
اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ .ودﻋ ــﺖ اﻟ ـﺠــﺎراﻟ ـﻠــﻪ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻣﺲ ،ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻋـﻴــﺪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت دﺧــﻮل
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات ،ﻣ ـﺤ ــﺬرة ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام أي
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺶ ،ﺳــﻮاء ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺬﻛﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ.
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خليل علي حيدر

التفسير اإللكتروني ...للقرآن
ص ــدرت فـتــوى قبل قــرن أو قرنين فــي زمــن العثمانيين مــن مفتي
ً
إسطنبول بتحريم طباعة القرآن الكريم قبل أن تصبح طباعته أمرا
ً
واقعا ،وقبل عقود أو نحو قرن ،دار جدل حامي الوطيس في مصر حول
جواز ترجمة القرآن إلى لغات أخرى ،ونرى اليوم الكتاب في مكتبات
العالم بمختلف اللغات.
ورب ـمــا اعـتــرض البعض كــذلــك على إدخ ــال ال ـقــرآن فــي الكمبيوتر
واإلن ـت ــرن ــت وأص ـب ــح ه ــذا ال ـي ــوم م ــن األفـ ـك ــار ال ـم ـه ـجــورة أمـ ــام زحــف
اإللكترونيات وما تقدمه هذه التقنية من تسهيالت في الشرح والفهرسة
وسهولة الوصول إلى المقاصد ،وصارت معارض "الكتاب اإلسالمي"
تفرد لها أجنحة خاصة ،وال أدري إن كان ما ينطبق على المصحف
المطبوع من ممنوعات ينطبق كذلك على األشرطة القرآنية والدسكات
والكمبيوترات وأجهزة التلفون النقال ،كعدم جواز مسه إال للمطهرين،
وعــدم جــواز السفر به إلى "بــاد الكفر" وعــدم الدخول به األماكن غير
الالئقة ...إلخ.
تطرق الباحث اإلسالمي "أنور الجندي" في بعض كتبه إلى "ترجمة
معاني القرآن "فقال إن هذه الفكرة حمل لواءها "محمد مصطفى المراغي"
شيخ األزهــر منذ عام  ،1938كعمل من أعمال "مقاومة الغزو الثقافي
والتغريب" ،ويضيف "الجندي" أن الغربيين "كانوا قد ترجموا القرآن منذ
منتصف القرن الخامس عشر  1457عن طريق المبشرين المسيحيين
وتوالت الترجمات التي بلغت  34ترجمة ،وهي ترجمات مغلوطة محرفة
ناقصة" ،ويقول الجندي بأنه "جرت معارك فكرية طويلة ،1935 ،1932
 1936حول ما إذا كانت الترجمة للقرآن هي ترجمة كاملة أم ترجمة
معاني القرآن" ،ودعا محمد فريد وجدي -باحث وموسوعي معروف-
إلى ترجمة القرآن ترجمة صحيحة كاملة ،وذلك حتى يكون بنجاة من
تحريف المحرفين ،وقال "إن االكتفاء بترجمة تفسيره ال يؤدي الغرض
المطلوب من نشره ،ألن المفكرين في العالم يحبون أن يتأملوه عاريا
من زخرف التفاسير والشروح وألوان اآلراء واألفهام".
وأشار "الجندي" إلى غير الموافقين فقال ،وقد عارض ترجمة معاني
القرآن كثيرون في مقدمتهم "الشيخ محمد سليمان" وكيل المحكمة
العليا الشرعية ،الذي وصفها بأن وراءها "غرض استعماري هو القضاء
ً
على القرآن تمهيدا للقضاء على اإلسالم ،وتابعه محمد الههياوي– كاتب
وصحافي– وعارضها كذلك الشيخ الـظــواهــري– شيخ األزه ــر -وكان
ً
الخالف سياسيا في األغلب".
ويذكر كتاب "األعــام" أن "محمد بن مصطفى الههياوي (ت )1943
أديب مصري ،له شعر جيد ،تعلم في األزهر ،واحترف الصحافة" ،ويذكر
من كتبه "ترجمة القرآن الكريم غرض للسياسة وفتنة في الدين".
مما يذكره الجندي" ،أن القرآن ترجم في عهد هشام عبدالملك إلى
اللغة السريانية ،لغة الحضارة في ذلــك العصر ،ويوجد في متحف
لندن المجموعة الخطية التي وهبها "إدوار كــاربــوري" فــي  50ألف
مجلد ،وتشمل ترجمة قديمة للقرآن منذ  690ميالدية ،وبها آيات كاملة
ليست من القرآن".
(الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ،أنور
الجندي ،القاهرة  ،1961ص )474 -473
ً
وقد نشرت القبس يوم  1987 /3 /22خبرا يقول :أكد خبيران عربيان
فــي برمجة المعلومات آلـيــا بالكمبيوتر أنهما نجحا ألول مــرة في
العالم في النقل الكامل لسور القرآن الكريم البالغة  114ســورة على
العقل اإللكتروني.
وقد احتاج األمر إلى عام من العمل حتى ينقل الخبيران حروف القرآن
الكريم البالغ عددها ثالثة ماليين حرف على العقل اإللكتروني باللغات
العربية واإلنكليزية والفرنسية".
وكانت الصحفية قد نشرت في  1986 /2 /7بأنه "ظهرت في المدة
األخيرة محاوالت من قبل بعض العلماء المسلمين إلخضاع محتوى
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القرآن الكريم لقواعد العقل اإللكتروني ،ومساع أخرى للتدليل على صحة
القرآن وإعجازه باالعتماد على آخر االكتشافات المسجلة في مجال
علوم الكمبيوتر ،وكذلك لمحاولة تحديد موعد الساعة ونهاية العالم".
ونشرت رسالة من القارئ "الحبيب الخذيري" يهاجم فيه هذا المنحى،
يقول فيها" :تكالب الناس في عصرنا على مالحقة ركب التطور المادي
واالكتشافات العلمية وجعلهم يغفلون عن عظمة من أوجــد الوجود
ّ
وسن السنن ،وكأن إنسان هذا العصر قد حن طاغيا إلى أن يشرك بالله،
وإلــى أن يعبد األوث ــان ويؤلهها ،وإن اختلف مفهوم الوثن العصري
عن مفهوم الوثن القديم" .وأضاف "الحبيب"" :إنه لمن العبث محاولة
إخضاع كتاب الله العظيم لنظريات مادية أو تجريبية ،فالقرآن العظيم
قد احتوى بقدرة الله على كل ألوان المعرفة والعلوم ،وبالتالي فإن كل
ما في الوجود يخضع للقرآن ،ويخطئ الكثيرون حين يظنون أن الدين
لكي يكون عصريا يجب أن يتماشى مع كل ما يطرحه العقل البشري
وما يصل إليه اإلنجاز العلمي وتقنياته".
وقد بلغت الجرأة ببعض هؤالء إلى القول إنه ال بد أن يكون في القرآن
نتيقن أنه كتاب لكل َ العصور،
ذكر لكل تلك المخترعات واإلنجازات
حتى ْ َ
ْ َ
ْ
متعللين في قولهم باآلية الكريمة َ"ما َف َّ
اب ِمن ش ْي ٍء".
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(القبس .)1986 /2 /7
واستهجن "الحبيب" ما أجراه البعض "من عمليات حسابية ساذجة
لتحديد موعد الساعة في محاولة منهم إلقحام الكمبيوتر في كالم الله"،
وهاجم صاحب الرسالة "الخلط والهراء واللف والدوران حول الرقم 19
ودالالته في القرآن العظيم ،وكيف يستدل البعض بعدد مالئكة الجحيم
على تلك الخفايا التي ذكروا أنها في القرآن؟ ولماذا لم يختاروا على
سبيل المثال عدد حمله العرش -ثمانية؟ ولماذا كانت السموات سبعا
واألراضي سبعا".
(القبس .)1986 /2 /7
لقد مضى على نشر هذا الكالم منذ الثمانينيات نحو ثالثة أو أربعة
عقود ،وبات الكمبيوتر مع كل عام يرينا عجائب إمكاناته في االستيعاب
والتفسير والمقارنات.
وأكاد أجزم أن الباحثين في اإلسالم واإلسالميات عقيدة وتاريخا
وث ـقــافــة ،بــاتــوا ال ـيــوم أم ــام ج ـبــال مــن ال ـم ـعــارف وثـ ــورة معلوماتية،
واستنتاجات ومقارنات في القرآن والحديث والسيرة والتاريخ وغير
ذلك ،لم يعرفها الباحثون والمفسرون في أي عصر .ويكفي أن نعرف أن
وتفسيراته التي
هذه األجهزة تستوعب بشمول ودقة القرآن بكل قراءاته
ّ
ربما تزيد على الخمسين ،وكل كتب الحديث لدى أهل السنة والشيعة
وغيرهما ،ومجلدات السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ومئات آالف
المقاالت والكتب والتقارير والمجالت والموسوعات وأوراق الندوات.
هذا إلى جانب ما في جوف الكمبيوتر من كتب ومطبوعات األديــان
األخرى ،وما يستوعب من مختلف الكتب والصحف والعلوم األخرى،
وبالتالي ،فــإن ق ــدرة هــذا العقل على تفسير الـقــرآن وع ــرض مختلف
اآلراء واالجـتـهــادات ومــا بينها من تشابه وتناقض وصحة وبطالن
وموضوعية واتباع هوى ،ما ال يمكن مقارنته بأي كتاب معروف من
ً
كتب التفسير ،وإن كنت ال أدري حقا إن كــان الباحثون اإلسالميون
وغيرهم قد استفادوا من كل هذه التفاسير والمقارنات أو كانت لهم
جميعا الرغبة والجرأة في طرح اآلراء المخالفة والتفاسير الجديدة...
عما هو سائد.
ف ــرق هــائــل حتى ال ـيــوم ،بين الجهد الـمـبــذول فــي دراس ــة ال ـتــوراة
واإلنجيل أو ما تسمى عادة بالـ  ،Biblical Studiesوما لهؤالء الباحثين
الغربيين خاصة ،من استعدادات لغوية ودراسات معمقة وإلمام بتاريخ
العالم وأديان الشرق األوسط ولغاته وحضاراته ،وبين ما يراه المراجع
لمعظم كتب تفسير الـقــرآن في الماضي والحاضر .طالع مثال كتاب
"المفسرون مدارسهم ومناهجهم" لألستاذ الدكتور األردني "فضل حسن

ّ
عباس" ،أحد أبرز علماء السنة في األردن ،وأحد العلماء المعدودين في
علوم التفسير ( ،)2011-1932وكتاب "التفسير والمفسرون" للدكتور
الـمـصــري الـمـعــروف ووزي ــر األوقـ ــاف األسـبــق ال ــذي اغـتـيــل" ،د.محمد
حسين الذهبي" ( .)1977 –1915وسنعرض بعض ما في الكتابين في
مقاالت قادمة.
نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عدد ال تحمل القصاصة التي
معي تاريخ طباعتها "وجهة نظر" للشيخ السلفي السوري "محمد علي
الصابوني"ّ ،قيم فيها تفاسير القرآن المتداولة ،وبخاصة أنه هو نفسه
مؤلف تفسير بعنوان "صفوة التفاسير" الواسع التناول في مكتبات
الكويت ،فتأمل مالحظات الشيخ الصابوني:
 تفسير القرطبي :إنه من أبدع كتب التفسير عناية باألحكام الشرعيةوهو كتاب لتفسير آيات األحكام والمفسر مالكي المذهب.
 تفسير ابن كثير :إنه من أيسر التفاسير ومن خير ما كتب ومع جاللقدر الشيخ ابن كثير إال أن بعض األحاديث الضعيفة دخلت في التفسير.
حيث
 تفسير الزمخشري :كتاب خدم القرآن العظيمخدمة كبيرة من ّ
ّ
ودواه ،ولكن الله سخر من أهل السنة
اللغة والبالغة ...ولكن فيه طامات
ٍ
من نبهه إلى ذلك.
 تفسير اآللوسي :إنه من الكتب الطيبة ...ولكن ال يستطيع أن يفهمهكل إنسان ،وطالب الدراسات العليا يعجزون عن فهمه ألن عبارته عبارة
ً
علماء ...وعبارة العالم دقيقة جدا ،وهناك ضعف في الفهم في هذا الوقت.
 روح البيان :فيه توسع كبير ،وفيه كذلك صوفية ،وهنا البد مناإلشارة إلى أن ميزة تفسير (اآللوسي) رحمه الله أنه يذكر اآليات دون
شطحات صوفية.
 الفخر الرازي :يقول بعض الفقهاء" :فيه كل شيء إال التفسير" وهذهفكرة خاطئة ،فلقد رأيــت فيه ما يشفي العليل من معان دقيقة آليات
القرآن الكريم .لكنه يتوسع كثيرا عندما يتكلم عن أهل الكالم والفلسفة
والفرق ،لقد جمع كل شيء ...فيه التفسير وفيه غيره.
 فتح البيان :هذا كتاب طيب. فتح القدير :ممتاز وطيب. في ظالل القرآن :والله فيه نفحة ربانية وال أقول إن فيه تفسيرا دقيقالمعاني القرآن ،لكن فيه نفحات ،وهــذا فتح من الله عز وجل الــذي قد
يفتح على المتأخر بما ال يفتحه على المتقدم ،وأسلوبه أدبي ،وصاحبه
ال يقول إن هذا تفسير كامل للقرآن ،ولكنه في ظالل القرآن أي أن فيه
بعض المفاهيم المستوحاة من القرآن الكريم وهو مرجع طيب للشباب.
 تفسير المنار :فيه توسع مــن حيث مقارنته بالعلوم العصريةوالطبيعية وال أنصح به إال للمختص المتعمق الذي يستطيع كشف
الهفوات فيه.
 الكتاب المنسوب إلى ابن عباس "النبراس في تفسير ابن عباس".ابن عباس بريء منه ألن فيه ضالالت كبيرة ال يقبلها نقل وال عقل،
ّ
وهــو يأتي ب ــآراء شــاذة وليس البــن عباس تفسير خــاص بــه ،لكن له
أقــواال نقلها عنه تالميذه لمجاهد وعكرمة وقتادة وهذا موجود في
كتب التفسير القديمة".
مالحظة :روح البيان للمفسر التركي الصوفي إسماعيل حقي الحنفي
الجلوتي ( )1724-1652ماذا عن تفاسير المتصوفة األخرى كتفسير ابن
عربي ،وتفاسير الشيعة بفرقهم؟
هل هناك إجماع أو تقارب بين المسلمين عامة في تفسير كلمات
ومعاني وأسباب النزول في مختلف السور؟
هل نشهد قريبا ميالد تفسير الكمبيوتر أو العقل اإللكتروني للسور
واآليات القرآنية ،مع المقارنات وما ورد في تفسير كل آية وكلمة في
مختلف كتب اللغة والتفسير؟ وهل سيكون مثل هذا المسعى موضع
ترحيب عامة القراء واإلسالميين والمهتمين على وجه الخصوص؟ وهل
يفهم المسلمون اليوم القرآن بشكل مؤكد ودون اختالف؟

توني بلير*

هل يمكن تجنب أزمة مقبلة في منطقة الساحل؟
تأتي بعض األزمات بغتة ،فتخلق فجأة ارتباكا
مفاجئا واندفاعا يائسا في االستجابة لها ،وتأتي
ُ
ظهر أي نقطة انفجار
أزمات أخرى واضحة ولكنها ال ت ِ
واضحة ،لكن العوامل التي تغذيها تزداد حدة إلى أن
تأتي اللحظة حيث ندرك ،بعد فوات األوان ،خطورة
الوضع وشدة إلحاحه.
تنتمي األزمــة في الساحل والقسم الشمالي من
المنطقة األوسع الواقعة إلى الجنوب من الصحراء
الكبرى في إفريقيا إلى النوع األخير ،فنحن نعرف
ماذا سيأتي ،وكل عالمات التحذير ظاهرة .وحتى
األدل ــة ج ــرى جمعها ،كما أدرك المجتمع الــدولــي
الحاجة إلى التصدي لهذه المشكلة ،ولكن من الواضح
على الرغم من كل جهودنا أننا في احتياج إلى بذل
المزيد من الجهد .عندما يأتي االنفجار فإن العواقب
ستشمل مــوجــات جــديــدة مــن الـتـطــرف والـهـجــرة،
والتي ستؤثر في أوروبا ويمتد تأثيرها إلى أميركا
والجزيرة العربية ،وربما تكون هذه الموجات أكبر
من تلك التي انطلقت من الشرق األوسط في أعقاب
اندالع الحرب األهلية السورية وانهيار الربيع العربي.
تشكل الدول الخمس التي تضمها منطقة الساحل
عادة -موريتانيا ،ومالي ،وبروكينا فاسو ،والنيجر،
وتشاد -جزءا من منطقة جغرافية أوسع تمتد عبر
قــارة إفريقيا من المحيط األطلسي في الغرب إلى
شمال نيجيريا إلى السودان في الشرق.
يبلغ عدد سكان دول الساحل الخمس حاليا ما
يقرب من  80مليون نسمة ،وهي المجموعة السكانية
األســرع نموا في العالم ،وتشير التقديرات إلــى أن
عدد سكان النيجر سيرتفع بحلول عام  2030من 21
مليون نسمة اليوم إلى  35مليون نسمة؛ وسيبلغ

عدد سكان بوركينا فاسو  27مليون نسمة ،ارتفاعا
من  19مليون نسمة اليوم تقريبا.
الواقع أن الفقر في المنطقة مزمن ،ويعمل تغير
المناخ على زيادة األمر تعقيدا ،هذا فضال عن ضعف
الحوكمة وجسامة تحديات التنمية ،ونتيجة لهذا
بدأت قوى التطرف تتحرك ،ففي غضون األشهر الستة
المنصرمة فقط ،أسفرت الهجمات اإلرهابية في مالي
وبروكينا فاسو والنيجر عن مقتل ما يقرب من 5000
شخص في  1200حادثة منفصلة ،وهي زيادة كبيرة
بالفعل عن الفترة نفسها من العام السابق.
من الظلم أن نقول إن المجتمع الــدولــي تجاهل
الـقـضـيــة أو لــم ي ــدرك م ــدى أهـمـيـتـهــا ،فـمــع تنامي
المشاكل في المنطقة في السنوات األخيرة ،حدثت
تدخالت عسكرية ،وخاصة من جانب فرنسا ،وقد
أنشأت دول الساحل هيئة تنسيقية خاصة ،مجموعة
دول الساحل الخمس ،كما أسس المجتمع الدولي
تحالف الساحل ،الذي يجمع بين قوى رائدة وجهات
مــانـحــة ،بمشاركة دول أوروب ـيــة كـبــرى والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة .لـكــن الحقيقية الـفـجــة ه ــي أن الـمــوقــف
يـتــدهــور ،عــل الــرغــم مــن االع ـتــراف الــواســع النطاق
بالخطر المتصاعد ،صحيح أن الدول فرادى تعمل
على تكثيف جهود المعونة والمساعدة ،لكن معالجة
هذه األزمة تستلزم جهدا شامال كامل التنسيق ،في
الوقت الحاضر يجري تنسيق المناقشات في العديد
من المنتديات ،لكن المبادرات تظل ارتجالية ،ربما ال
تخلو من قيمة في حد ذاتها ،لكنها دون األمثل عندما
يتعلق األمــر بتأثيرها ما لم نعمل على تجميعها
كجزء من استراتيجية متماسكة.
ما تعلمته بمرور الوقت حول مثل هذه الظروف

هــو أن العامل الحاسم فــي تحديد مــا إذا كــان من
الممكن التعامل معها بنجاح يتلخص في نطاق من
التركيز بين القوى المؤثرة األساسية .وبوسعنا أن
نجد هذا النطاق عندما تكون األزمة قائمة ومربكة
بالفعل ،لكنه نادرا ما يوجد عندما يكون تجنب األزمة
ال يزال في حكم الممكن.
بطبيعة ال ـحــال تستجيب أج ــزاء مــن المجتمع
الدولي ،كما ينبغي لها أن تفعل ،فقد تعهد الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية
ُ
ظهر األمين
أنجيال ميركل بالتحرك العاجل ،كما ي ِ
ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس قــدرا
كبيرا من التركيز ،لكن العديد من القوى الرئيسة
مشتتة إلى حد كبير ،فبريطانيا غارقة في مسألة
الخروج من االتحاد األوروبي ،وأوروبا منهمكة في
مناقشات داخلية عديدة ،والواليات المتحدة منشغلة
بسياساتها .وال تستطيع بلدان الساحل ،على الرغم
من جهودها الضخمة ،أن تتجنب األزمة المقبلة دون
أي معاونة من الخارج ،وعندما قمت بزيارة عاصمة
بوركينا فاسو ،كانت الطبيعة الباسلة التي تتسم بها
المعركة التي تخوضها الحكومة ضد التهديد األمني
واضحة ،ولكن لم يكن من الممكن إخفاء الطبيعة
الجسيمة التي اكتسبتها التحديات التي تواجهها.
تعمل مؤسستي ،معهد التغيير العالمي ،على
تـقــديــم بــرنــامــج فــي الـعــديــد مــن الـ ــدول الـقــريـبــة من
الساحل ،وفي كل المحادثات التي أجريتها مع قادة
هذه الدول تقريبا ،يهيمن القلق الشديد اآلن عليهم
إزاء ما يحدث هناك.
ويستلزم األمر اتخاذ خطوتين فوريتين:
أوال ،البد أن يساعد اجتماع دولي رفيع المستوى

لدول تحالف الساحل ،إلى جانب أطراف مهتمة أخرى،
مثل دول الخليج والمؤسسات المتعددة األطــراف،
في توليد التعهدات والتزامات الدعم المدمجة على
النحو الالئق في خطة شاملة موحدة للمنطقة .ومن
األهمية بمكان استهداف الجوانب كافة -التنمية،
والحكم ،والبنية األساسية ،واالستثمار ،ومكافحة
التطرف ،واألمن -حيث تعمل الدول سوية وبتنسيق
كامل حرصا على منع ازدواجية الجهود .لن يتخلى
أي مانح عن سيطرته على مساهماته ،ولكن البد
م ــن ال ـتــوف ـيــق االس ـتــرات ـي ـجــي ب ـيــن م ـســاه ـمــات كل
المساهمين.
ثانيا ،في مقابل هذا الدعم ،ينبغي لدول الساحل
ذات ـهــا أن تـلـتــزم بــاإلصــاحــات والـتــدابـيــر الــازمــة
لضمان فعالية الدعم .بعبارة أخرى ،يتطلب تجنب
األزم ــة تأسيس شــراكــة حقيقية حيث يتحمل كل
جانب مسؤوليات أساسية ،فضال عن توفير اآلليات
المناسبة للمتابعة والتنفيذ .ال ينبغي لنا أن نشك
على اإلطالق في ما يمكن أن يحدث إذا تقاعسنا عن
التحرك والعمل ،فمنطقة الساحل أشبه ببرميل بارود،
والفتيل الــذي أشعله التطرف يحترق اآلن بوتيرة
متسارعة .ويتعين على ق ــادة العالم أن يحرصوا
على التركيز لفترة كافية لوضع الخطة الصحيحة
وإنشاء اآللية المناسبة لتنفيذها ،وإنــه استخدام
احترازي معقول للغاية لنطاق التركيز العريض بين
مختلف القوى.
* رئيس وزراء المملكة المتحدة األسبق ،ويشغل
حاليا منصب رئيس معهد التغيير العالمي.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

روهيت تشوبرا*

«واتساب» سالح لنشر الكراهية المعادية للمجتمع في الهند
تبدو االنتخابات العامة في الهند ،أكبر دولة ديمقراطية في العالم من
ً
حيث عدد السكان ،عملية مستحيلة نظريا ،فقد اصطدم جمع أصوات
نحو مليار شخص موزعين في شبه جزيرة بالغة التنوع طوال أكثر من
نصف قرن بتحديات كثيرة في مجاالت عدة ،منها الخدمات اللوجستية،
والسياسة ،واالقتصاد ،والعنف ،والقانون.
ً
ً
لكن تحديا جديدا نشأ هذه السنة من خالل مواقع التواصل االجتماعي،
ً
وخصوصا تطبيق الرسائل النصية واتساب التابع لشركة فيسبوك ،إذ
ُ
تعتبر خطابات الكراهية ،والمعلومات الخاطئة ،والشائعات المخيفة على
هذه المنصة مسؤولة اليوم عن أعمال عنف وقتل في الهند.
ُ
ُ
ً
ستظهر االنتخابات البرلمانية لعام  ،2019التي تعقد راهنا ،مدى
تأثير وسائل التواصل االجتماعي في الحياة الديمقراطية الهندية ،كذلك
ّ
ستقدم معلومات إضافية عن طبيعة المخاطر التكنولوجية التي تهدد
ً
الديمقراطية عموما.
فقبل سنتين من اختراق مجموعات المتصيدين الروس فيسبوك في
محاولة للتالعب باالنتخابات الرئاسية األميركية في عام  ،2016أدت
ً
ً
وسائل التواصل االجتماعي دورا مهما في السياسات الهندية ،فساعدت
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي ومرشحه المتشدد لمنصب
رئيس الوزراء ناريندرا مودي في اإلمساك بزمام السلطة بطريقة مختلفة
عما شهدناه في الواليات المتحدة .في الهند ،قاد حزب بهاراتيا جاناتا
ً
حملة مذهلة على مواقع التواصل االجتماعي ،وخصوصا على فيسبوك
وتويتر ولو بمقدار أقل ،فساهمت جهود هذا الحزب على شبكة اإلنترنت
ً
في إكمال حملته على األرض ،التي لم تقل عنها تنظيما ،وأغنتها ،فضمنت
فرق العمل على مواقع التواصل االجتماعي ،التي دربها بهاراتيا جاناتا،
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ً
فضال عن جيش كبير من المتطوعين المتحمسين ،أن يظل وجود هذا
ً
الحزب على شبكة اإلنترنت أكثر نشاطا من خصومه .استغلت مجموعة
تكنولوجيا المعلومات التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا وداعموه قوة
ً
ً
ً
وسائل التواصل االجتماعي السياسية ،فأطلقوا وابال مسيئا غالبا من
االنتقادات في وجه حزب المؤتمر الوطني الهندي ،ورئيس الوزراء آنذاك
مانموهان سينغ ،وغيرهما من خصوم حزب بهاراتيا جاناتا.
ُ
ولكن في المرحلة التي تسبق انتخابات  2019تستغل وسائل التواصل
االجتماعي بطريقة أبشع وأكثر خطورةـ ،إذ يملك بهاراتيا جاناتا تطبيقه
ّ
المحرضة المناهضة
الخاص الذي يعج بالمعلومات الخاطئة والدعاية
لغير الهندوس ،اللتين نشرهما أعضاء هــذا الحزب وداعـمــوه .وعلى
نطاق أشملُ ،يستعمل واتساب لنشر اإلشاعات والمعلومات الكاذبة
ً
بغية تأجيج الخوف بين الناس ،وخصوصا بشأن َمن ُيعتبرون دخالء.
عمل جيش حزب بهاراتيا جاناتا المتطوع من متصيدي اإلنترنت على
تشويش الخطوط الفاصلة على الشبكة بين مثيري الشغب ،والداعمين
ً
الحقيقيين ،ومسؤولي الحزب ،فدفعت حدتهم الجماعية ،وخصوصا
بشأن القومية الهندوسية ،الجميع ،بما في ذلك منصات وسائل التواصل
االجتماعي ،والعاملون في مجال تطبيق القانون ،والمواطنون العاديون،
إلى حافة العنف.
الخطر حقيقي ،حيث يشير أحــد الـتـقــاريــر إلــى أن ســوء استعمال
ً
واتساب أدى إلى أكثر من ثالثين جريمة قتل في الهند ،علما أن الكثير
منها لم يكن ألسباب سياسية بل بسبب الخوف من الدخالء الذي نشرته
رسائل واتساب تحمل تحذيرات مفبركة عن غرباء زعمت أنهم يقصدون
المجتمعات الريفية لخطف األوالد.

لم يتضح بعد ما إذا كانت التدابير اإلصالحية التي اتخذها واتساب،
مثل منع المستخدمين من تحويل الرسالة ذاتها أكثر من خمس مرات،
ستوقف بفاعلية نشر المعلومات الخطيرة والكاذبة ،بعدما أخفقت
القيود السابقة ،التي شملت الحد من تحويل الرسائل أكثر من عشرين
مرة .ال شك أن تكنولوجيا التواصل ال تجعل األمور تحدث من تلقاء ذاتها،
بل يعتمد تأثيرها على كيفية استعمالها ،وفي اإلطار الهندي ّ
شرعت
الحكومة االئتالفية ،التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا وعلى رأسه مودي،
ً
وحلفاؤها الرقميون ،درجة عالية جدا من التعصب والخبث ضد األقليات،
ً
ُ
وخصوصا المسلمين وأعضاء الطبقة الدنيا الذين يدعون المنبوذين.
ُيظهر بحثي الخاص ،الــذي أعرضه في كتابي المقبل ،أن الطبيعة
الالمركزية للشبكات على اإلنترنت سمحت لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا
باستغالل رسائل الكراهية والعنف التي وجهتها مجموعات قومية
هندوسية متشددة أخرى ،متفادية رغم ذلك المساءلة أو تحمل مسؤولية
ً
هذه الرسائل ،كذلك أتاحت لحزب بهاراتيا جاناتا االستفادة سياسيا من
ً
العنف الديني ،ملقيا في الوقت عينه اللوم على واتساب أو فيسبوك .تثير
هذه التطورات في الهند أسئلة أعمق عن طبيعة االتصاالت على مواقع
التواصل االجتماعي .فقد يدفع سوء استغالل وسائل التواصل االجتماعي
ً
هذا خصوصا كثيرين إلى إعادة النظر في العالقة بين حرية التعبير ،بما
فيها تحويل رسائل إلى آخرين ،والعنف ،وستشكل نتيجة االنتخابات
الهندية مجرد إشارة واحدة إلى كيفية تخبط مجتمع مع الطريقة التي
يسمح بها الناس للتكنولوجيا بإعادة صوغ حياتهم.
* «ذا كونفرزيشن»

تطرقت في مقالة سابقة إلى أزمة نقص المياه العذبة في العالم
ككل ،وأوضحت أن الكويت تأتي ضمن أولى الدول التي تعاني شح
الموارد المائية ،إضافة إلى استهالكها العالي من المياه لكل فرد
مقارنة بالمقاييس العالمية.
كما بينت أهمية استغالل ما يسمى المياه الرمادية كرافد مساند
لتعزيز ال ـمــوارد المائية وتأثير اسـتـخــدام هــذا المصدر واألبـعــاد
االقتصادية المصاحبة له ،والفوائد المترتبة عليه ،وشددت أيضا على
أهمية اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستغالل هذا المصدر
خصوصا في المدن الجديدة ،التي ستكون حاضنة أساسية لتزويد
الكويت بكميات كبيرة من تلك المياه متى ما تم تجهيز تصاميم
البنية التحتية بالصورة المناسبة.
ومــع ذلــك فإنني م ــدرك تماما أن عملية إع ــداد تصاميم البنية
التحتية ،ومــا يصاحب ذلــك من تخصيص ميزانيات ،ومــا يأخذه
التنفيذ من وقت طويل ،سيعطل االستفادة من هذا المصدر الثمين،
كما أنـنــي لست متفائال أســاســا بــأن مــا ذكــرتــه سيالقي االهتمام
المناسب من قبل المسؤولين نظرا لواقع اإلدارة الحكومية المترهلة
وبطئها في اتخاذ القرار ،وعجزها عن التحرك بالسرعة المناسبة،
إضــافــة إلــى ظــروف متعددة ستعطل أي تحركات جدية باالتجاه
الصحيح تتمثل بعدم وجود جهة مركزية مسؤولة عن هذه العملية،
ومـيــل غالبية المسؤولين فــي الــدولــة الــى االكـتـفــاء بما لديهم من
مسؤوليات ،وعدم المبادرة إلى تقديم اقتراحات أو مشاريع جديدة
تفاديا ألي مسؤولية .وبالرغم من كل ذلك فإن من المؤكد أن أهمية
هذا الموضوع ستفرض نفسها مع الوقت ،ولن يكون هناك مناص من
تبنيه ،ولكن سيكون ذلك بتكاليف مضاعفة إذا تم عمل ذلك يعد إنشاء
المدن ،إضافة إلى مسألة بدهية تضعف االستفادة من الموضوع في
ذلك الوقت ،وهي عدم تصميم الوحدات في تلك المدن بصورة مناسبة
لفصل المياه الرمادية عن مياه المجاري ،مما يجعل من عملية تجميع
تلك المياه من سابع المستحيالت.
ونظرا لذلك فإن هذا يحتم القيام ببعض الخطوات االستباقية
الضرورية التي ال يمكن تأجيلها ،والتي من أولها مسارعة الجهات
المختصة ،وب ــاألخ ــص الهيئة الـعــامــة لــإسـكــان بصفتها الجهة
المسؤولة عن إنشاء وتخطيط المدن والمناطق الجديدة ،إلى وضع
التصاميم الداخلية للمساكن الجديدة والمرافق العامة مثل المباني
الحكومية والمساجد في تلك المدن لفصل المياه الرمادية عن مياه
المجاري ،وهي تصاميم بسيطة تم استخدامها في دول عديدة منذ
فترة طويلة ،وال تستغرق عملية إعدادها واعتمادها فترة طويلة،
والعمل على إصدار القرارات التنفيذية الكفيلة بإلزام أصحاب المنازل
الجديدة بالتنفيذ وفقا لهذه التصاميم تحت طائلة المساءلة القانونية
الشديدة ،وذلك حتى يمكن االستفادة منها متى ما تم مستقبال وضع
البنية التحتية الالزمة لتجميع هذه المياه حتى إن تأخر تنفيذها،
كما يجب أن تتضمن التصاميم أيضا وجود خط منفصل في تلك
المرافق لتغذية السيفون بالمياه ،وبحيث يتم تغذية هذا الخط من
خزان خاص لحفظ المياه الرمادية المعالجة.
أمــا الخطوات األخ ــرى فهي بــدء الضغط على م ــوردي األدوات
الصحية لتوريد المراحيض التي تعمل بالشفط الهوائي (مثل تلك
الموجودة في الطائرات) والمنع التدريجي لتوريد المراحيض العادية
الحالية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ،مما يخفف الحاجة
إلى استخدام المياه بشكل عام.
ما أود قوله هو أن غالبية المسؤولين ليسوا مهتمين أو حتى
مدركين ألهمية الموضوع ،واألمــر يحتاج الــى تحرك المستويات
العليا في الهيئة العامة لإلسكان بشكل رئيس لوضع هــذا األمر
ٍّ
موضع التنفيذ ،كما يحتاج إلى تبن وطرح جاد من بعض أعضاء
مجلس األمة بعيدا عن المماحكات السياسية ،وذلك لما فيه مصلحة
الكويت وبناء المستقبل ،كما يحتاج قبل كل شيء الى تبني الموضوع
من الشيخ ناصر صباح األحمد بصفته المسؤول عن إقليم الحرير
ومشاريع الجزر ،والتي ستكون قطعا بحاجة ماسة وأساسية لهذا
المورد لتخضيرها ،وتخفيف الضغط على المياه العذبة ،وتقليل
الحاجة الى إنشاء محطات تقطير ضخمة.

غويندولين ساس*

ديفيد كينير*

ماذا يكشف فوز زيلينسكي عن أوكرانيا؟

ً
ً
حقق فالديمير زيلينسكي فوزا ساحقا خالل الجولة الثانية من
ُ
االنتخابات الرئاسية األوكرانية .صحيح أن النتائج الرسمية لم تعلن
بعد ،لكنه نال وفق النتائج شبه النهائية  %73.2من األصوات ،في
حين حصل الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو على  %24.5فقط،
ً
علما أن اإلقبال على صناديق االقتراع بلغ  %62على غرار الجولة
األولى .سبقت انتصاره هذا حملة انتخابية غير تقليدية تمحورت
حــول مسلسالته التلفزيونية ،ومشاركات له في مناسبات علنية
ماثلت العروض الفكاهية إلى حد ما ،ورسائل عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،مما ّ
حد بالتالي من الكلفة وألغى الحاجة إلى صوغ
برنامج واضح أو اإلجابة عن أسئلة الصحافيين الصعبة.
ولكن من الضروري أال نتغاضى عن عدد من الوقائع األخرى عند
تقييم نتائج االنتخابات،
فقد حقق زيلينسكي أعلى مستوى من الدعم االنتخابي ُحظي به
رئيس أوكراني منذ عام  ،1991باستثناء االنتخابات التي أجريت
مباشرة بعد ثورة الميدان والتي شهدت فوز بيترو بوروشينكو من
الجولة األولى مع أكثر من  %50من األصوات.
ً
تحمل هذه االنتخابات رسالتين رئيستين :أوال ،قرر األوكرانيون
في مختلف أنحاء البلد التعبير عن استيائهم من رئاسة بوروشينكو،
فقد تباطأت عملية اإلص ــاح بعد ث ــورة الـمـيــدان ولــم تـقـ ّـدم فوائد
ً
ً
ملموسة كافية للناخب العادي ،وصار الفساد معيارا أساسيا لتقييم
أداء الحكومة ،وهذه المرة ،أطاح الناخبون بالرئيس في صناديق
االقتراع.
ً
ً
ثانيا ،عكس الدعم الكبير الذي ناله زيلينسكي أيضا االنزعاج العام
من إضفاء طابع أمني على السياسات المحلية األوكرانية ،طابع تجلى
بوضوح من خالل شعار بوروشينكو االنتخابي «الجيش ،اللغة،
اإليمان» .ارتكز رد فعل بوروشينكو تجاه الحرب في شرق أوكرانيا
على تعريف األمة األوكرانية بمعناها اإلثني-اللغوي الضيق ،ولكن
ّ
تبين أن قوانين اللغة ،التي هدفت إلى الحد من تعليم لغات األقليات
(بما فيها الروسية) وتعزيز محتوى اللغة األوكرانية في وسائل
اإلعالم والحياة العامة ،غير منسجمة مع نظرة غالبية المواطنين
األوكرانيين إلى أنفسهم وإلى بلدهم.
لغة زيلينسكي ( 41سنة) األم الروسية ،ومن الواضح أنه يواجه
صـعــوبــة م ــع األوك ــران ـي ــة عـنــدمــا يـتـحــدث عــان ـيــة ،وف ــي مسلسله
ً
الـتـلـفــزيــونــي «خ ـ ــادم ال ـش ـعــب» ،ال يـتـحــدث األوك ــران ـي ــة ع ـمــومــا إال
البيروقراطيون الفاسدون والفرق الفلكلورية .رغم ذلك ،لم يكن لكل
ً
هذا أي تأثير في نتائج االنتخابات ،وما من دليل أشد وضوحا على
أن اللغة ليست ما ّ
يقسم المجتمع األوكراني.
تكثر اليوم التخمينات حول مستقبل السياسات األوكرانية ،إذ
يضم فريق زيلينسكي حتى اآلن مصلحين اقتصاديين ،إال أنه ال
ً
يشمل خبرات واسعة في مجال السياسة الخارجية واألمنية ،علما أن
هذا أحد مجاالت السياسة الرئيسة التي يستطيع الرئيس من خاللها
ً
التأثير مباشرة في نظام أوكرانيا الدستوري المختلط.
في األشهر المقبلة ،سيترتب على زيلينسكي تحديد عالقة فاعلة
ً
مع البرلمان األوكراني ،بانيا في الوقت عينه حركته أو حزبه السياسي
ُ
في مرحلة االستعداد لالنتخابات البرلمانية في فصل الخريف .يعتبر
زيلينسكي حالة طارئة على عالم السياسة األوكراني بأكثر من طريقة،
فقد نجح حتى اليوم في تفادي االنشقاقات التقليدية والخطاب
الرسمي الـعــام ،ولكن علينا أن ننتظر لنرى مــا إذا كــان يستطيع
تحويل تأثير الحداثة هذا والدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به إلى
سياسات فاعلة ،كذلك ينبغي لبعض العواصم األوروبية ،التي كانت
ً
تأمل سرا إعادة انتخاب بوروشينكو كي تواصل العمل كالمعتاد،
ً
أن تفهم ما يكشفه انتصار زيلينسكي حقا عن المجتمع األوكراني.
* «كارنيغي أوروبا»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٠٤٣

٥.٦٣٣

٤.٨٤٧

2.٥١٧ 2.٩٢٩ 3.٢٨٨

 12.4مليون دينار أرباح «األهلي» في الربع األول بنمو %24
• بهبهاني :األرباح التشغيلية تجاوزت حاجز  100مليون ألول مرة في تاريخ البنك
• العقاد :البداية اإليجابية لـ  2019تؤكد استراتيجية البنك بوضع العميل في مقدمة أولوياته

أعمال البنك
األهلي
الكويتي –
مصر ساهمت
في النتائج
بنسبة تصل
إلى  %13من
إجمالي أرباح
المجموعة

العقاد

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،م ــواص ـل ــة
نـ ـم ــوه اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ،إذ ارت ـف ــع
صــافــي الــربــح بنسبة  24في
المئة ليصل إلى  12.4مليون
دينار ،خالل فترة الربع األول
من عــام  ،2019بالمقارنة مع
 10ماليين ديـنــار عــن الفترة
ذاتها من العام الماضي ،كما
ارتفعت اإليــرادات التشغيلية
بنسبة  12في المئة لتصل إلى
 27.3مليون دينار بالمقارنة
م ــع  24.4م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار عــن
الـفـتــرة ذات ـه ــا ،وس ـجــل البنك
نـمــوا قــويــا عـبــر كــل قطاعات
األعمال تقريبا.
وب ـل ــغ ال ـن ـمــو ف ــي إج ـمــالــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات  4فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة
ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى  4.74مـ ـلـ ـي ــارات
دينار ،وبلغت ودائع العمالء
 3.13مليارات دينار ،في حين
وصلت حقوق المساهمين إلى
 576.5مليونا.
وحافظ البنك على الجودة
النوعية للموجودات ،ومعدل
منخفض للقروض المتعثرة
بـلــغ  1.57فــي الـمـئــة ،ونسبة
تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــروض
ال ـم ـت ـع ـثــرة وص ـل ــت إلـ ــى 420
في المئة.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك فـ ــي
المحافظة على المعدل العالي
لكفاية رأسماله البالغ 18.99
في المئة متجاوزا بذلك الحد
األدن ــى للمتطلبات الرقابية،
وبلغت ربحية السهم  6فلوس
للسهم الواحد.

وف ـ ـ ــي ت ـع ـق ـي ـب ــه عـ ـل ــى ه ــذه
النتائج المالية القوية ،صرح
طالل بهبهاني ،رئيس مجلس
اإلدارة« :ج ــاء ت هــذه النتائج
المالية اإليـجــابـيــة اسـتـمــرارا
ل ـل ـن ـج ــاح الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـن ــاه فــي
ع ــام  ،2018وال ـ ــذي ت ـجــاوزت
فيه األرباح التشغيلية للبنك
حــاجــز ال ـ ـ  100مـلـيــون ديـنــار
ألول مرة في تاريخ البنك.

استراتيجية
وأضــاف بهبهاني أنه «من
خالل االلتزام باستراتيجيتنا
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـنـ ــا
المحافظة على نمو مستمر
وم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازن ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز وض ــع
ال ـب ـنــك ب ــاع ـت ـب ــاره واحـ ـ ــدا من
البنوك الــرائــدة فــي المنطقة.
ون ـحــن نـتـطـلــع إل ــى مــواصـلــة
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
ق ـي ـم ــة مـ ـسـ ـت ــدام ــة ل ـع ـمــائ ـنــا
ومساهمينا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـق ــب م ـي ـشــال
ال ـع ـق ــاد ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي
ق ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــا« :إن ه ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـبـ ــدا يـ ــة
اإليجابية لعام  2019تعكس
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك األه ـلــي
الكويتي ا لـتــي تضع العميل
في مقدمة أولوياتنا ،وتجسد
التزام البنك بتحقيق التميز
في األداء».
وأوضح العقاد أن «التركيز
على خدمة عمالئنا سيمكننا
من المنافسة والنمو ،وتحقيق

بـ ـق ــدرة االق ـت ـص ــاد الـكــويـتــي
على مواصلة النمو .كما أننا
مـسـتـمــرون ف ــي الـتـطـلــع إلــى
عــام  2019بكل ثقة وتـفــاؤل
بفضل األداء القوي لفريقنا
اإلداري».
طالل بهبهاني
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـمـ ـنـ ـش ــود ف ـ ــي كــل
األسـ ـ ـ ــواق ال ـت ــي ن ـع ـمــل ب ـه ــا»،
مؤكدا أن «هذا األداء اإليجابي
ال ـم ـس ـت ـم ــر يـ ــؤكـ ــد لـ ـن ــا م ــدى
فعالية استراتيجيتنا التي
ننتهجها ،والتي ستستمر في
دعم عملياتنا ودفعها لألمام».

مصر

ميشال العقاد

البنك استمر
في المحافظة على
المعدل العالي لكفاية
رأسماله البالغ
 18.99في المئة

ولـفــت إلــى أن أعـمــال البنك
األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي – م ـصــر
ساهمت في نتائج الربع األول
ل ـع ــام  ،2019إذ ت ـصــل نسبة
مساهمتها إلى إجمالي أرباح
ال ـم ـج ـم ــوع ــة حـ ــوالـ ــي  13فــي

ال ـم ـئ ــة ،وقـ ـ ــام ال ـب ـن ــك ب ــزي ــادة
شـ ـبـ ـك ــة فـ ـ ــروعـ ـ ــه لـ ـتـ ـص ــل فــي
مجملها إلى  41فرعا موزعة
على ا لـمــوا قــع االستراتيجية
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء
جمهورية مصر العربية.
وت ـ ــاب ـ ــع «أمـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــرع ال ـب ـن ــك
بمركز دبــي المالي العالمي،
فقد باشر العمل بصفة مركز
إقـ ـلـ ـيـ ـم ــي إلبـ ـ ـ ـ ــرام ال ـص ـف ـق ــات
الخاصة بالشركات والقروض
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
والـمـشــاريــع الـضـخـمــة ،وكــان
أداؤه ممتازا جدا منذ افتتاحه
في عام .»2018
وأكـ ـ ـ ــد «إنـ ـ ـن ـ ــا م ـت ـف ــائ ـل ــون

حلول مبتكرة
واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـعـ ـق ــاد حــدي ـثــه
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ـ ـ ــه« :وتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا م ــع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـن ــا ل ـل ـت ـح ــول
الــرق ـمــي ،فـقــد بــاشــرنــا تنفيذ
مـبــادرتـنــا ال ـخــاصــة بتطوير
األ ع ـمــال المصرفية الرقمية،
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خـ ـ ــدمـ ـ ــات وح ـ ـلـ ــول
م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ت ـل ـب ــي
الحاجات المتزايدة لعمالئنا،
مع التركيز على تأكيد وإثراء
ت ـجــرب ـت ـنــا ال ـم ـص ــرف ـي ــة (ب ـنــك
أسهل)».

ع ــددا مــن الـتـغـيـيــرات المهمة
ع ـلــى م ــا ي ـقــدمــه م ــن خــدمــات
مـصــرفـيــة رقـمـيــة خ ــال فـتــرة
ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام ،2019
تـضـمـنــت ت ـقــديــم ال ـم ــزي ــد من
الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة مــن
خ ــال تـطـبـيــق ال ـب ـنــك األه ـلــي
الكويتي للخدمات المصرفية
عبر الهاتف النقال واإلنترنت.
و حـصــل البنك على تقدير
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ،ح ـيــث
ن ـ ــال ج ــائ ــزة أفـ ـض ــل ب ـن ــك فــي
الخدمات المصرفية لألفراد
بالكويت للسنة الرابعة على
الـ ـت ــوال ــي م ــن م ـج ـلــة «آش ـي ــان
بانكر» ،باإلضافة إلى جائزة
«ب ـنــك الـ ـع ــام» (بــال ـكــويــت) من
مجلسة أريبيان بزنس.

تغييرات مهمة
وت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
البنك األهلي الكويتي أجرى

 %10نمو تغطية الديون غير المنتظمة
في القطاع المصرفي إلى %253.9
●

محمد اإلتربي

ارتـ ـفـ ـع ــت ن ـس ـب ــة ت ـغ ـط ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــروض غـيــر
المنتظمة بين الربع األخير من العام الماضي
 2017ونهاية الربع الرابع من  2018بنسبة 10
في المئة ،حيث كانت في العام الماضي 230.2
بالمئة في حين جاء ت بنهاية  2018بنسبة
تغطية تبلغ  253.9في المئة ،حيث تمثل تلك
التغطية المخصصات العامة والمحددة الى
إجمالي القروض غير المنتظمة.
يــذكــر أن نمو ارتـفــاع مستويات التغطية
وت ــراج ــع ال ـق ــروض غـيــر المنتظمة وتـســويــة
الكثير من الديون ،انعكس إيجابا على أرباح
الربع األول للمصارف التي أعلنت حتى اآلن.
في سياق متصل ،ارتفعت نسبة السيولة
الرقابية الــى  31.1في المئة ،وتعكس نسبة
األرصدة لدى بنك الكويت المركزي جاري أو
ودائع وأذونــات وسندات الخزانة الحكومية
أو أيــة أدوات مــالـيــة أخ ــرى مـصــدرة مــن بنك

الكويت المركزي الى ودائع العمالء بالدينار
على مستوى النشاط المحلي ،علما بأن الحد
األدنــى المطلوب  18في المئة ،مما يعني أن
هناك زيــادة أعلى من المطلوب تبلغ  72في
المئة.
ي ــذك ــر أن ن ـس ـب ــة ص ــاف ــي الـ ـ ـق ـ ــروض غـيــر
المنتظمة الى صافي القروض بلغت  1.1في
الـمـئــة ،فــي حـيــن بلغت نسبة ال ـقــروض غير
المنتظمة الى إجمالي القروض  1.6في المئة
 ،في وقت بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال
 18.3في المئة ،حيث تعكس كافة المؤشرات
ســواء الرقابية أو التحسنات في مستويات
الديون غير المنتظمة تقدما كبيرا واستقرارا
الفتا على مستوى القطاع.
على صعيد المؤشرات األخرى ،فقد ارتفع
صافي هامش الفائدة الى  3في المئة بنهاية
الربع األخير من  2018من  2.8في المئة بنهاية
الربع األخير من .2017
وقد ارتفع نسبة الدخل االساسي الى الدخل

التشغيلي الــى  86.8في المئة بنهاية الربع
األخير من  ،2018مقارنة مع  84.8في المئة
بنهاية عام .2017
وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية
 10.7في المئة ،وذلك من  8.9في المئة بنهاية
 .2017وبـلــغ الـعــائــد عـلــى مـتــوســط أألصــول
 1.3في المئة ،وذلك ارتفاعا من  1.1في المئة،
حيث تعكس تلك المؤشرات أيضا تحسنات
ايجابية مستمرة ،وذلــك بشكل سنوي ،مما
يعني أن القطاع المصرفي فــي نمو بالرغم
من التحوط والتحفظ الشديد.
على صعيد متصل ،بلغت نسبة تغطية
القروض غير المنتظمة في البنوك التقليدية
 299في المئة ونسبة السيولة الرقابية 29.8
في المئة.
أم ــا عـلــى صـعـيــد الـبـنــوك اإلســام ـيــة ،فقد
بلغت نسبة تغطية عـمـلـيــات ا لـتـمــو يــل غير
المنتظمة  194.8فــي الـمـئــة ،فــي حين بلغت
نسبة السيولة الرقابية  31.7في المئة.

تباين مؤشرات البورصة والسيولة  17مليون دينار
محاولة ارتداد لم تنجح لمعظم أسهم السوق األول
●

علي العنزي

أقفلت مــؤشــرات بورصة الكويت الرئيسية الثالثة على تباين
في تعامالت أمس ،حيث نما مؤشر السوق العام بنسبة  0.07في
المئة تعادل  3.75نقاط ،ليقفل على مستوى  5633.75نقطة ،وسط
سيولة بلغت  17.2مليون دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت 78.6
مليون سهم نفذت من خــال  4965صفقة ،بينما انخفض مؤشر
الـســوق األول بنسبة  0.06فــي المئة هــي  3.53نـقــاط ،ليقفل على
 14.3مليون دينار ،وبكمية
مستوى  6043.8نقطة ،بسيولة بلغت
ّ
أسهم متداولة بلغت  32.4مليون سهم ،نفذت عبر  3058صفقة،
بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.39في المئة تساوي
 19نقطة ،ليقفل على مستوى  4847.87نقطة ،بسيولة بلغت 2.8
مليون دينار ،وبكمية أسهم متداولة بلغت  46.1مليون سهم نفذت
من خالل  1907صفقات.
سجلت رابع جلسات األسبوع وقبل انتهاء هذا األسبوع الذي
يسبق شهر رمضان المبارك بجلستين فقط تباينا في األداء ،ولم
تعكس مؤشرات السوق الرئيسية كمؤشر السوق األول والرئيسي
ما يحصل في األسواق.
فقد تراجع السوق األول بالرغم من حالة ارتداد لمعظم األسهم
في السوق ،وتراجع كان فقط بضغط من أسهم قيادية ،بينما مال
الجزء األكبر منها الى استرجاع بعض الخسائر التي تكبدها في
جلسات ماضية ،وكان أبرزها بنك الخليج الذي سجل نموا كبيرا،
ولكن بسبب تــراجــع الوطني ،مــال المؤشر الــى الـخـســارة ،وكانت
هذه الخسارة محدودة ،بينما على النقيض في السوق الرئيسي،
حيث تلون المؤشر باللون األخضر بسبب ارتفاع سهمي يوباك
والصالحية ،وهما من األسهم ذات القيم التي تقترب من نصف
الدينار ،وبالتالي التغير السعري لهما مؤثر على المؤشر ،في حين
ذهب معظم األسهم ذات السيولة التشغيلية والتي استحوذت على
السيولة األكبر من السوق الى البيع ،وطالتها عمليات بيع كبيرة
سجلت خاللها خسائر كبيرة في بعضها بلغت حتى ما يقارب 10
في المئة ،ولكن المؤشر أقفل على اللون األخضر ،على عكس ما

سارت به تداوالت سوقه ،لتنتهي الجلسة على تباين بارتفاع مؤشر
السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام وتراجع مؤشر السوق األول.
خليجيا ،طـغــت السلبية عـلــى أداء مــؤشــرات أس ــواق دول مجلس
التعاون الخليجي في جلسة أمس ولم يسلم من اللون األحمر سوى
مؤشر وحيد فقط ،وهو مؤشر سلطنة عمان ،وجاء ذلك خالل تداوالت
اليوم األول للتطبيق الكامل للعقوبات على النفط اإليــرانــي ،بعد أن
استنفذت  8دول كان مسموحا لها باستيراد النفط اإليراني ،حيث يبدأ
التطبيق الكامل للعقوبات أمس ،كما جاء في تقرير الوزارة الخارجية
األميركية ،ولكن أسعار النفط لم تتفاعل وتجاوزت مستوى  70دوالرا،
واستمر برنت على التداول على مستوى  71دوالرا وباللون األحمر
معظم فترات جلسة أمس.
تباين أداء القطاعات أمس ،حيث ارتفعت مؤشرات  6قطاعات هي
عقار بـ  13.9نقطة ،وتأمين بـ  8.9نقاط ،وصناعة بـ  3.2نقاط ،واتصاالت
ب ـ  2.8نقطة ،وبـنــوك بنقطتين ،وم ــواد أساسية ب ـ  0.97نقطة ،بينما
انخفضت مــؤشــرات خمسة قطاعات هــي تكنولوجيا ب ـ  69.1نقطة،
وخدمات مالية بـ  22نقطة ،وسلع استهالكية بـ  11.5نقطة ،والنفط
والغاز بـ  5.5نقاط وخدمات استهالكية بـ  3.3نقاط ،واستقر مؤشرا
قطاعين فقط هما منافع ورعاية صحية ،وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم وطني قائمة األسهم األكثر قيمة ،حيث بلغت تداوالته
 3.4ماليين دينار ،وبتراجع بنسبة  0.32في المئة ،تاله سهم خليج
ب بتداول  1.8مليون دينار ،وبارتفاع بنسبة  1.3في المئة ،ثم سهم
المباني بتداول  1.8مليون ،وبأرباح بنسبة  3.2في المئة ،ورابعا سهم
بيتك بتداول  1.6مليون ،وبقي مستقرا دون تغير ،وأخيرا سهم صناعات
بتداول  1.3مليون ،وبتراجع بنسبة  0.91في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء أوال سهم المدينة ،حيث
تداول بكمية اسهم بلغت  6.4ماليين سهم ،وبتراجع بنسبة  0.46في
المئة ،وجاء ثانيا سهم أعيان بتداول  6.3ماليين سهم ،وبانخفاض
بنسبة  3.2في المئة ،وجاء ثالثا سهم خليج ب بتداول  6.1ماليين سهم،
وبارتفاع بنسبة  1.3في المئة ،وجاء رابعا سهم صناعات بتداول 6
ماليين سهم ،وبانخفاض بنسبة  0.91في المئة ،وجاء خامسا سهم
الدولي بتداول  4.4ماليين سهم ،وبخسارة بنسبة  1في المئة.

ةديرجلا
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تقرير اقتصادي

«مالية الكويت» ...إنفاق أعلى واحتياطيات أقل
• تراجع االحتياطي العام  2.15مليار دينار في  2018واالستدانة تبلغ  5.9مليارات
• دراسة اللجنة الوزارية لميزانية  2020 - 2019يجب أن تعيد االلتزام بسقف اإلنفاق
البيانات على مستويات
الميزانية واالحتياطي العام
والدين السيادي تستدعي
وقفة جادة من اإلدارة
العامة التي ارتأت إعادة
دراسة الميزانية لهذا العام
من حيث اتخاذ خطوات
عاجلة وأخرى آجلة على
المديين القصير والمتوسط،
أولها إعادة سقف اإلنفاق
في الميزانية لـ  3سنوات
مقبلة ال يمكن تجاوزها.

ربما يكون في قرار مجلس الوزراء األسبوع
الماضي إحالة ميزانية الدولة لعام 2020/ 2019
إلى اللجنة الوزارية المختصة للدراسة وإبداء
ً
ال ــرأي ،قــدر ولــو ضئيال من األمــل في إمكانية
تنبه اإلدارة العامة لمخاطر االستمرار في نفس
سياسات اإلنفاق المالي السابقة خالل السنوات
القادمة ،إن صدق هذا التوجه ،مع األخذ بعين
االع ـت ـبــار ال ـت ـطــورات السلبية الـحــاصـلــة على
َ
صعيدي سحوبات االحتياطي الـعــام للدولة
وإصدارات أدوات الدين العام.
ومبعث ضآلة األمــل ومحدوديته تتلخص
فــي أن َم ــن يــراجــع ويـ ــدرس وي ـبــدي الـ ــرأي في
الميزانية هو من ساهم في رفع إنفاقها ليس
لمستويات إصداراتها السنوية القياسية خالل
آخــر  3سـنــوات والـتــي بلغ آخــرهــا  22.5مليار
دينار بعدما تراجع مجلس الوزراء عن خطته
لثالث سنوات بشأن سقف اإلنفاق المفترض
لهذا العام عند  20مليار ديـنــار ،بل كذلك في
ت ـخ ـطــي س ـقــف اإلنـ ـف ــاق م ــن خـ ــال اع ـت ـم ــادات
إضافية متزايدة تكشفها الحسابات الختامية،
والـتــي بلغت فــي السنة المالية 2017 - 2016
ح ــدود  182مليون ديـنــار ،وارتـفـعــت إلــى 923
ً
مليونا في العام المالي  2018-2017لتبلغ مع
عام  2019-2018ما يتجاوز  1.27مليار.

رفع الميزانية
هذه كلها اعتمادات صرفت لمصلحة تغطية
ً
يفترض أنها مــرصــودة سلفا في أي ميزانية
كمصروفات العالج في الخارج أو دعم المواد
ً
البترولية معظمها ،فضال عــن تعديل قانون
الميزانية في السنة المالية  2019/ 2018لرفع
اإلنفاق العام بما يــوازي  7.5في المئة لزيادة
 1.5مليار دينار لتغطية نفقات يبدو أنها غابت

عن ّ
معدي الميزانية مثل التعزيزات العسكرية
ل ـل ـحــرس ال ــوط ـن ــي ،وم ـك ــاف ــآت ن ـهــايــة الـخــدمــة
للمدرسين ،وتعويض نقص مخزون األدوية،
واعتماد مشروع مبنى قصر العدل ،والمرحلة
الثالثة من حديقة الشهيد!

وسادة االحتياطي
ولعل واقع الحال فيما يمكن وصفه بإحدى
«وسادتي» الدولة المالية ،أي االحتياطي العام
إلى جانب احتياطي األجيال ،ال يشير بكثير من
التفاؤل ،فرغم الشكوى الرسمية من السحوبات
في هذا البند يكتشف أنه فقط خالل الفترة من
نهاية مارس  2018إلى نهاية ديسمبر من العام
نفسه ،حسب تقرير حديث لديوان المحاسبة،
تراجعت قيمة االحتياطي العام للدولة بواقع
 2.15مليار دينار ،ليصل إلى  24.3مليارا ،وهو
ً
ً
الذي كان قبل  5سنوات يبلغ  60مليارا ،فضال
عن تحقيق األصول في االحتياطي العام عوائد
خالل  8أشهر من عام  2018بلغت  1.2في المئة،
وهي أقل من الفوائد على االقتراض الخارجي
البالغة  2.75في المئة و 3.5في المئة للسندات
استحقاق  5سنوات و 10سنوات على التوالي،
مع األخذ بعين االعتبار أن الدين العام للدولة
البالغة قيمته  5.9مليارات دينار يمثل 50.5
في المئة من إجمالي أصول االحتياطي العام
السائلة وغير السائلة حتى نهاية عام .2018

عاجلة وآجلة
ه ــذه ال ـب ـيــانــات عـلــى مـسـتــويــات الـمـيــزانـيــة
واالحتياطي العام والدين السيادي تستدعي
وقفة جادة من اإلدارة العامة التي ارتأت إعادة
دراس ــة الميزانية لهذا الـعــام مــن حيث اتخاذ

خ ـطــوات عــاجـلــة وأخـ ــرى آج ـلــة عـلــى المديين
ال ـق ـص ـي ــر والـ ـمـ ـت ــوس ــط ،أول ـ ـهـ ــا إعـ ـ ـ ــادة سـقــف
اإلن ـف ــاق ف ــي الـمـيــزانـيــة لـ ـ  3س ـن ــوات مـقـبـلــة ال
ً
يمكن تجاوزها ،واعتبار هــذا السقف أساسا
لنجاح أو فشل خطة الدولة المالية ،فضال عن
ً
أن يـكــون اإلن ـفــاق الـعــام والــرأسـمــالــي تحديدا
على كفاء ة عالية ليصب في أهداف االقتصاد
ويخدم تمويل الميزانية وخلق فــرص العمل
وت ـف ـص ـيــل ت ـكــال ـيــف الـ ــدعـ ــوم ال ـت ــي تـتـحـمـلـهــا
الــدولــة سنويا عما إذا كانت لمصلحة شبكة
األمان االجتماعي أو موجهة إلى دعم األنشطة
الـتـجــاريــة والـصـنــاعـيــة ،ومــا يترتب على ذلك
م ــن خ ـلــط ف ــي أســال ـيــب ال ـم ـعــال ـجــة ،وبــالـتــالــي
تسهل إعادة التعامل مع كل هدف وفقا لقواعد
الترشيد ال استهداف جباية األموال ،مع األخذ
بعين االعتبار ضرورة خلق البدائل التي تحد
من أكبر تكاليف مكونات منظومة الدعوم ،مثل
كلفة استهالك الطاقة الكهربائية.

قراءة مختلفة
ي ـض ــاف إلـ ــى م ــا س ـب ــق ،ضـ ـ ــرورة أن يشمل
تقييم أو دراس ــة اللجنة ال ــوزاري ــة المختصة
عملية قراءة الميزانية من زاوية مختلفة تعالج
ً
أصــل الخلل لبلوغ النتيجة الـمــرجــوة ،فمثال
تجاوز بند الرواتب وما في حكمها مبلغ 12
مـلـيــار دي ـنــار ،بــارتـفــاع  5فــي الـمـئــة عــن الـعــام
ً
ً
الـمــاضــي ،يكشف عـجــزا جــوهــريــا فــي مسائل
توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص ،كما
يكشف تعثر إنشاء بيئة أعمال للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ونمو بند الدعومات بـ
ً
 6.2في المئة إلى نحو  4مليارات دينار جزء ا
مــن عــدم عــدالــة صــرف الــدعــومــات مــا بين دعم
شبكة األمــن االجتماعي للمواطنين وخلطها

مع دعومات القطاع الخاص ،وهو ما يتطلب
ً
أيضا إعادة تعريف الدعومات وتوجيهها ،ولو
بشكل جزئي ،نحو الطبقة المتوسطة ومن هم
دونها ،إلى جانب عدم اللجوء إلى االستدانة
من أسواق السندات الدولية أو المحلية إال بعد
تحقيق نجاحات مسبقة التحديد فــي ضبط
المصروفات وتنمية اإلي ــرادات كي ال يتحول
االقتراض من أداة لتمويل الميزانية إلى عبء
على االقتصاد عندما يتم استخدام أموال الدين
العام في تمويل مصروفات غير ضرورية في
الميزانية.

عقدة اإلدارة

محمد البغلي

وتـبـقــى ع ـقــدة اإلدارة ال ـعــامــة فــي صـعــوبــة،
أو بــاألحــرى ،استحالة تنمية اإلي ـ ــرادات غير
الـنـفـطـيــة ،وال ـتــي لــم تـتـجــاوز فــي الـمـيــزانـيــات
ال ـثــاث الـســابـقــة نـسـبــة  11فــي الـمـئــة ،ويبين
بعدها الحساب الختامي السنوي للدولة أن
نسبتها الفعلية تتراوح بين  7و 9في المئة.
ولعل رفع نسبة هذه اإليرادات النفطية بالنسبة
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ه ــو م ــا س ـي ـحــدد ك ـف ــاء ة اإلدارة
وجـ ــودة الـسـيــاســات الـمــالـيــة ،وه ــو مــا سيقي
الكويت على المدى الطويل أي هزات مستقبلية
يمكن أن تحدث لسوق النفط ،أو حتى عندما
يتجاوز مستوى اإلنفاق إيــرادات النفط ...وإن
ارتفعت!

albaghli74@gmail.com

عقدة اإلدارة
العامة في صعوبة
تنمية اإليرادات
غير النفطية التي
لم تتجاوز في
الميزانيات الثالث
السابقة %11
تصل نسبتها
الفعلية مع
الحساب الختامي
إلى ما بين  7و%9

أخبار الشركات
مديرو صناديق المنطقة يخططون لزيادة االستثمار في بورصتي الكويت واإلمارات
أظهر استطالع أجرته «رويترز» أن صناديق
الشرق األوسط تخطط لزيادة استثماراتها في
الكويت واإلمارات العربية المتحدة على مدار
ُ
 3أشهر مقبلة ،بينما ستبقي إ لــى حــد كبير
على انكشافها على بقية دول المنطقة عند
المستويات الحالية.
وق ـ ــال  6م ــن م ــدي ــري ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ـشــرة
المشاركين فــي االسـتـطــاع ،إنـهــم سيزيدون
اس ـت ـث ـمــارات ـهــم ف ــي ال ـك ــوي ــت .وارتـ ـف ــع مــؤشــر
السوق األول ببورصة الكويت  14.8في المئة
هذا العام ،متفوقة على جميع أسواق الخليج

باستثناء السعودية .وستقرر « »msciإم.إس.
سي.آي األميركية لمؤشرات األسهم هذا العام
ما إذا كانت ستعدل تصنيف المؤشر الكويتي
من وضع السوق المبتدئ الحالي لتدرجه على
مؤشرها لــأســواق الناشئة المستخدم على
نطاق واسع في .2020
ويـ ـ ـق ـ ــدر بـ ـع ــض ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن أن مـ ـث ــل ه ــذه
الخطوة قد تجذب تدفقات بملياري دوالر من
الصناديق الخاملة.
وقال طالل السمهوري مدير إدارة االصول
في أموال ،إنه سيبقي االستثمارات في الكويت

عند المستوى ذات ــه ،لكنه أض ــاف أن شركته
يمكنها بالفعل االستفادة من تدفقات األسواق
الخاملة على بورصتي الكويت والسعودية.
وفي استمرار التجاه األشهر السابقة ،قال
ن ـصــف م ــدي ــري ال ـص ـنــاديــق إن ـهــم س ـي ـعــززون
االستثمارات في اإلمارات العربية المتحدة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن دب ــي كــانــت بـيــن أســوأ
أســواق العالم أداء في العام الماضي ،تعافت
البورصة وارتفع مؤشرها  9.25في المئة منذ
بــدايــة الـعــام بفضل نتائج قــويــة مــن شركات
مــرتـبـطــة بــإعـمــار ال ـع ـقــاريــة .ورغ ــم أن أغلبية

«االستئناف» تحكم لـ «يونيكاب» في دعوى ندب خبير
الصناديق قالت إنها ستبقي على االستثمارات
في قطر عند المستوى ذاته ،قال  40في المئة
منها إنها ستخفضها.
وارتفعت بورصة قطر  0.59في المئة فقط
منذ بداية العام لتصبح ثاني أسوأ بورصات
الخليج أداء بعد سلطنة عمان.
وق ـ ــال  8م ــن م ــدي ــري ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ـشــرة
المشاركين في االستطالع ،إنهم سيبقون على
مخصصاتهم للسعودية ومصر وتركيا على
حالها دون تغيير.

النظر في دعوى «رمال العقارية»
و«سوليدس»  15الجاري
أعلنت شركة رمــال الكويت العقارية ،تحديد أول جلسة في
دعوى ندب خبير لفحص عقود إيجار مبرمة بين «رمال» وشركة
سوليدس للتجارة العامة والمقاوالت ،إذ تحدد تاريخ  15مايو
 2019للنظر في الدعوى.
وقالت «رمال» ،إن الدعوى تحمل رقم ( 6614/19تجاري كلي)،
ومرفوعة أمام المحكمة الكلية -الفروانية.
ويتعلق موضوع القضية بندب خبير لفحص عقود اإليجار
المستحقة ُ
الـ ُـمـبــرمــة بـيــن الـطــرفـيــن ،لـبـيــان الـمـبــالــغ ُ
للمدعية،
وتحديد المبالغ المدفوعة مــن ُ
المعلن إليها للطالبة وبيان
المبالغ ُ
المستحقة.
باإلضافة إلى تقدير أعمال التحديث والتطوير والترميمات
ال ـتــي أجــرت ـهــا ال ـمــدعــى عـلـيـهــا بــال ـع ـقــارات الـ ُـمـبـيـنــة بــالـعـقــود،
ً
واحتساب المبالغ المشغول بها ذمتها لمصلحة الطالبة ،تمهيدا
للمطالبة بهذه المبالغ وبالجملة تصفية الحساب بين الطرفين
المعلن إليها المصروفات وأتعاب ُ
مع إلزام ُ
المحاماة.

تابعة لـ «سنرجي» تفوز بعقد من «نفط الكويت»
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة سـ ـن ــرج ــي
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ب ـت ـس ـل ــم ش ــرك ـت ـه ــا
الـ ـت ــابـ ـع ــة ،ال ـش ــرق ـي ــة الــوط ـن ـيــة
للخدمات النفطية ،والمملوكة
بنسبة  86.71في المئة ،خطاب
ترسية من شركة نفط الكويت
لتقديم خــدمــات جــس وتثقيب
اآلبار النفطية مدة  6سنوات.
وقالت «سنرجي» ،إن القيمة
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـق ــد ت ـق ــدي ــري ــة
وت ـت ــراوح بـيــن  11و 12مليون
دي ـنــار ،موضحة أنــه جــار عمل

«إيفكت» تخسر  200ألف دينار
خسرت شركة ايفكت العقارية  200ألف دينار بمقدار 2.43
فلس للسهم فــي الفترة المنتهية فــي  31مــارس  ،2019مقابل
تحقيقها خسائر بـ  351.14ألف دينار ،ما يعادل  4.26فلوس
للسهم في نفس الفترة من عام .2018

«األمان» توقع عقد تسهيالت ائتمانية
بـ  10ماليين دينار
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــان
لالستثمار ،انها وقعت عقد
تسهيالت ائتمانية مع أحد
البنوك المحلية .وأوضحت
«األمــان» ان العقد بقيمة 10
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وسـيـظـهــر
أثرها على البيانات المالية

ُ
المجمعة للشركة كما فــي 30
يونيو .2019
كانت الشركة أعلنت ،صباح
أمس ،عن موافقة مجلس اإلدارة
في اجتماعه الثالثاء الماضي
على الحصول على تسهيالت
بقيمة  10ماليين دينار.

تمويالت إسالمية لـ «مزايا» بـ  27.5مليون دينار
وقـ ـ ـع ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـمـ ــزايـ ــا
القابضة اتفاقيتي تمويالت
ائـتـمــانـيــة إســامـيــة مــع أحــد
البنوك الكويتية بمبلغ 27.5
مليون دينار.
وقالت «مزايا» ،إن الغرض
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة
ه ــو اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي إع ــادة
هيكلة التمويالت االئتمانية
ُ
المستغلة والسابق الحصول
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ــن ن ـ ـفـ ــس الـ ـبـ ـن ــك

خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
وكــذلــك تـمــويــل أع ـمــال الـشــركــة
واستثماراتها العقارية.
وأوضحت أن هذه االتفاقيات
ُ
ستساهم فــي تعزيز التدفقات
النقدية والسيولة لدى الشركة
خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة سـ ــريـ ــان ـ ـهـ ــا ،م ـمــا
ي ـس ــاع ــد ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى ال ــوف ــاء
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا تـ ـج ــاه أع ـمــال ـهــا
ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ـق ــائـ ـم ــة وك ــل
األطراف الدائنة األخرى.

أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن صــدور حكم
محكمة االستئناف لمصلحة الشركة في دعوى ندب خبير ،والتي
تحمل رقم (.)794/2019+791
وقالت «يونيكاب» ،إن الحكم قضى بإلغاء الحكم ُ
المستأنف فيما
قضى به من رفض الفوائد وإلزام الخصم بها على المبلغ المحكوم
بــه فــي أول درج ــة لمصلحة الـشــركــة والـقــاضــي بــإثـبــات مديونية
ُ
المدعي لبنك الكويت الوطني بمبلغ  38.34مليون ديـنــار حتى
ُ
تاريخ  21يونيو  ،2013وبإثبات مديونية المدعي لـ «يونيكاب»
بمبلغ  34.48مليون دينار.
وأوضحت الشركة في البيان أنه سيتم الطعن بالتمييز على
ً
حكم االستئناف في المواعيد ُ
المقررة قانونا.
الجدير بالذكر أن الدعوى تم رفعها على شقين؛ األول في صورة
دعوى أقامتها «يونيكاب» ضد وسام إبراهيم محمد الحرز ،والثاني
في صورة دعوى أقامها األخير ضد «يونيكاب».
وحكمت محكمة أول درجة في الدعوى األولى بإثبات مديونية
ُ
المدعي «الكويت الوطني» بمبلغ  38.34مليون دينار حتى التاريخ
ُ
المذكور ،وبإثبات مديونية المدعي لـ «يونيكاب» بـ  34.48مليون
المدعي عليهما األول والثاني بأن يؤديا ُ
دينار ،مع إلزام ُ
للمدعي
تعويضا نهائيا بمبلغ  100دينار مع إلزامهما بالمصروفات ومبلغ
 500دينار مقابل أتعاب ُ
المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وفــي الــدعــوى الثانية ،حكمت محكمة أول درجــة آن ــذاك بإلزام
الـ ُـمــدعــي عـلـيــه ب ــأن ي ــؤدي مـبـلــغ  34.48مـلـيــون دي ـنــار مــع إلــزامــه
بالمناسب من المصروفات ومبلغ  100دينار مقابل أتعاب ُ
المحاماة
ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

حكم أولي ضد تابعة لـ «العقارات المتحدة» في دعوى تحكيم
كـشـفــت ش ــرك ــة ال ـع ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة عن
صدور حكم التحكيم في أولى درجاته ضد
شركة الريف للعقارات ،المملوكة للشركة
بنسبة  100فــي المئة ،فــي دع ــوى مطالبة
بتعويض مالي عن عقد مقاولة مبرم بين
«الريف» و»وارة لإلنشاءات».
وقالت «متحدة» ،إن الحكم ألزم ُ
المحكم
ً
ً
ضــدهــا أصـلـيــا (المحتكمة فــرعـيــا) شركة
ال ــري ــف ل ـل ـع ـقــارات ب ــأن ت ـ ــؤدي للمحتكمة
ً
ً
أصليا (المحتكم ضدها فرعيا) شركة وارة
ُ
لإلنشاءات مبلغ  7.82ماليين ريال عماني

ً
( 20.4مـلـيــون دوالر) ،ف ـضــا ع ــن الـفــوائــد
ال ـت ـعــاقــديــة الـ ُـمـسـتـحـقــة ع ـلــى ه ــذا الـمـبـلــغ
ُ
وقدرها  7في المئة تحسب من تاريخ رفع
دعوى التحكيم يوم  23أكتوبر  2017حتى
تاريخ التنفيذ والتحصيل.
وأوضـ ـح ــت «م ـت ـح ــدة» أن شــركــة الــريــف
لـلـعـقــارات قــامــت بتقديم طلب رد وتنحي
الـ ُـمـحـكــم أمـ ــام مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف وج ــار
اتـ ـخ ــاذ ب ــاق ــي اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة للطعن
ببطالن حكم التحكيم.
وأضافت أنه من المتوقع أن تظهر القيمة

ً
ً
«أركان» تشتري عقارا تجاريا بـ  6.16ماليين دينار
اش ـتــرت شــركــة أرك ــان الـكــويــت العقارية
عقارا تجاريا بمبلغ  6.16ماليين دينار في
المزاد الذي أقامته شركة اإلنماء العقارية.
وقــالــت «أرك ــان» ،إن العقار يقع فــي منطقة
خيطان ،وتبلغ مساحته  1000متر مربع
ُ(مجمع وافي).
وأوضحت ،في البيان ،أن العائد المتوقع
ُ
مــن االستثمار فــي العقار تـقــدر بنحو 8.4
ف ــي ال ـم ـئــة ،مـشـيــرة إل ــى أن صـفـقــة ال ـشــراء

سينعكس أث ــره ــا عـلــى ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
للشركة في حال استكمال اإلجراءات.

اإلج ـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة لتوقيع
الـ ـعـ ـق ــد .وت ــوقـ ـع ــت ال ـش ــرك ــة
تحقيق صافي ربح من العقد
بنسبة تتراوح بين  9و 14في
المئة من قيمة العقد ،سيتم
تسجيلها خ ــال م ــدة العقد
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ــرب ــع ال ـثــالــث
ل ـ ـعـ ــام  ،2019م ــو ضـ ـح ــة أن
النسبة قــد تتغير بــا لــز يــادة
ً
أو الـنـقـصــان تـبـعــا لـظــروف
ُ
العمل والمتغيرات المتعلقة
باإلنجاز.

 831.6ألف دينار أرباح «أجيال»
الفعلية للحكم الصادر في البيانات المالية
لشركة العقارات المتحدة للربع الثاني لعام
 2019بعد مراجعتها وتدقيقها من مراقب
الـحـســابــات ،وبـنـ ً
ـاء على نتيجة طلب الــرد
والتنحي ُ
المقدم من «الريف».
وي ـت ـع ـلــق م ــوض ــوع ال ـق ـض ـيــة بـمـطــالـبــة
من شركة «وارة لإلنشاء ات» بمبلغ 17.55
مليون ريــال ُعماني ( 45.7مليون دوالر)،
ً
والتعويض والـفــوائــد القانونية استنادا
إلى عقد المقاولة ُ
المبرم مع شركة الريف
للعقارات.

«سينما» تحقق 1.87
مليون دينار
ح ـق ـق ــت شـ ــركـ ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الوطنية أرباحا بقيمة  1.87مليون دينار،
ما يعادل  20.21فلسا للسهم ،في الفترة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31مـ ــارس  ،2019مـقــابــل
تحقيقها أربــاحــا بـ ـ  2.57مـلـيــون ديـنــار
بمقدار  27.43فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام .2018

بلغت أربــاح شركة أجيال العقارية الترفيهية  831.62ألف
ديـنــار بقيمة  4.51فلوس للسهم فــي الفترة المنتهية فــي 31
مارس  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بـ  12.03مليون دينار بواقع
 5.63فلوس للسهم في نفس الفترة من عام  .2018وأوضحت
الشركة ،في إفصاح آخر للبورصة ،أنها بدأت بتطبيق المعيار
ً
الدولي للتقارير المالية رقم (« )16عقود التأجير» اعتبارا من
 1يناير  .2019وأشــارت إلى أن تطبيق المعيار الدولي ترتب
عليه زيادة في أصول الشركة بقيمة  2.82مليون دينار نتيجة
إثـبــات حــق اسـتـخــدام أص ــول ،وزي ــادة االلـتــزامــات بمبلغ 2.61
مليون دينار ،باإلضافة إلى زيادة في األرباح ُ
المرحلة بـ 208.9
آالف دينار.

 3.5ماليين دينار أرباح «بيتك»
من بيع عقارات
حـقــق بـيــت التمويل
الكويتي (بيتك) أرباحا
ب ـق ـي ـم ــة  3.48مــا ي ـيــن
دينار من بيع  4عقارات مملوكة للبنك بمزاد عقاري نظمته
شركة اإلنماء العقارية التابعة لمجموعة «بيتك» .وقال البنك،
إن األرب ــاح ُ
المحققة من بيع العقارات سيتم تسجيلها في
البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.
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خطة القطاع النفطي لعام :2020/2019

استيراد زيت الوقود ً لتغطية الطلب المحلي
على الكهرباء ...بدال من الخام الكويتي
إعداد نظام لدراسة مخاطر الدول ومعالجتها قبل تقييم الفرص والمشاريع االستثمارية
أشرف عجمي

اشتملت استراتيجيات شركات
النفط المحلية التابعة لمؤسسة
«البترول الكويتية» ،على
تطوير الرؤية وتحليل الموقف
واألهداف االستراتيجية
والمبادرات ،وصنع إطار
وتنظيم دقيق لالستفادة من
الخام ،ووضع النظم واآلليات
التي من شأنها تحقيق التميز
التشغيلي على مستوى عالمي،
لزيادة الربحية في المراحل
ً
األولى من الموارد ،فضال عن
تعظيم تخصيص الموارد
لزيادة المالءمة االستراتيجية
والعائد على االستثمار ،وكذلك
النظم اإلدارية والتخطيط
المالي واإلداري للجهات ذات
المسؤولية والمعنية بالشؤون
اإلدارية والمالية في المؤسسة.
وفيما يلي نواصل استعراض
أهم ما ورد في خطط تلك
الشركات لعام ،2020/2019
وأهم المحاور التي وردت فيها.

قطاع «التسويق العالمي»
• إع ـ ـ ـ ـ ــداد خـ ـط ــة ت ـس ــوي ـق ـي ــة
خــا صــة لتصريف النفط الخام
الثقيل من خالل تصديره ،للمرة
األول ـ ــى ،فــي األس ـ ــواق العالمية
ذات العائد الربحي األعلى ،مع
العمل على المتابعة والتنسيق
مع شركة نفط الكويت ،لضمان
تصدير النفط الثقيل في الفترة
الـ ـت ــي ت ـس ـبــق ت ـش ـغ ـيــل م ـص ـفــاة
الزور.
• تــوقـيــع اتـفــاقـيــات عمليات
اإلنـ ـت ــاج والـ ـت ــزوي ــد م ــع ك ــل من
شركة البترول الوطنية الكويتية
والـشــركــة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة.
• االنتهاء من تحديث اتفاقية
تزويد الوقود مع وزارة الكهرباء
والماء ،وتوقيعها.
• التعاقد مع شركات عالمية
الستيراد زيــت الــوقــود لتغطية
احـتـيــاجــات الطلب المحلي من
ال ـك ـه ــرب ــاء ،بـ ــدال م ــن اس ـت ـخــدام
النفط الخام الكويتي ذي القيمة
االقـتـصــاديــة االع ـلــى ،وبالتالي
زيــادة ايــرادات دولة الكويت من
الصناعة النفطية.
• توسيع دائــرة منافذ البيع
والـ ــدخـ ــول ف ــي اس ـ ـ ــواق ج ــدي ــدة
وزيادة كميات البيع للمشتقات
البترولية فــي االس ــواق االمنية
والمؤثرة ،في خطوة استباقية
السـتـيـعــاب الـكـمـيــات اإلضــافـيــة
التي مــن المتوقع انتاجها ،مع
ب ــدء تـشـغـيــل ك ــل م ــن مـشــروعــي
الوقود النظيف ومصفاة الزور.

قطاع التخطيط المالي
ً
أوال :التخطيط
• تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
وشركاتها التابعة حتى ،2040
فـ ــي ض ـ ــوء مـ ــا ت ـش ـه ــده أس ـ ــواق
الـنـفــط الـعــالـمـيــة م ــن مـتـغـيــرات
ومـسـتـجــدات فــي أس ـعــار النفط
الخام والطلب العالمي.
• ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا فـ ــي تـنـفـيــذ
الفرص االستثمارية المطروحة
عـلــى الـقـطــاع ال ـخــاص الـكــويـتــي،
وطــرح فرص استثمارية جديدة
في السوق المحلي.
• اعداد دراسة لتحديد الفرص
إلشراك القطاع الخاص في انشطة
واس ـت ـث ـمــارات مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
• اس ـت ـك ـم ــال ال ـح ـص ــول عـلــى
الـمــوافـقــات للمضي فــي مشروع
المنطقة الصناعية البترولية.
ثانيا :المالية
• إع ــداد نـظــام مــوحــد لــدراســة
تقييم مخاطر الدول ومعالجتها،
لـيـتــم اسـتـخــدامــه مــن الـمــؤسـســة
وال ـشــركــات الـتــابـعــة الـعــامـلــة في
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج عـ ـن ــد ت ـق ـي ـي ــم الـ ـف ــرص
والمشاريع االستثمارية.
• ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى م ــوافـ ـق ــة
مجلس ال ـ ــوزراء عـلــى االق ـتــراض
الخارجي والبدء في تنفيذ الخطة
التمويلية للمؤسسة وشركاتها
التابعة.
• الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة أس ــس
الـتـحــاســب مــع الــدولــة فــي مجال
استكشاف وانتاج النفط والخام
والغاز.
• اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وثـ ـيـ ـق ــة تــأم ـيــن
ج ــدي ــدة لـتـغـطـيــة م ـخــاطــر األم ــن
السيبرالي (.)Cyber Security

رفع نسبة العمالة
المؤهلة الحاصلة
على الشهادات
المهنية

تحلية مياه اآلبــار الشاطئية في
مجمع القطاع النفطي.
• إعــداد خطة العمل الخاصة
بـ ـمـ ـش ــروع االرت ـ ـب ـ ــاط الــوظ ـي ـفــي
للسنة المالية .2020-2019

جهاز التدقيق الداخلي
• ال ـس ـع ــي ن ـح ــو الـ ـم ــزي ــد مــن
الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون م ــع دي ــوان
المحاسبة في مجاالت االهتمام
المشترك ،لما لذلك من نتائج ذات
تأثير ايجابي فعال على تطوير
األداء الرقابي في القطاع النفطي.
• االستمرار في تحقيق قيمة
مضافة وتحسين لنظم الرقابة
الــداخ ـل ـيــة وإدارة ال ـم ـخــاطــر في
ال ـمــؤس ـســة وال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
ف ــي إدارة اع ـم ــال ـه ــا ومـ ــواردهـ ــا
ب ـم ــا ي ـح ـقــق األهـ ـ ـ ــداف وال ـخ ـطــط
االستراتيجية وتعظيم العائد.
• الــدعــم األمـثــل لجهود لجان
التدقيق والمخاطر المنبثقة عن
مجلس ادارة مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية والشركات التابعة في
زيــادة حوكمة األعمال وتحسين
النظم الرقابية وإدارة المخاطر
على مستوى القطاع النفطي.
• تعزيز دور التدقيق الداخلي
في دعم الحوكمة وادارة المخاطر
وت ـح ـق ـي ــق مـ ـسـ ـت ــوي ــات ج ــدي ــدة
ومبتكرة مــن الـجــودة فــي تنفيذ
أع ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــدقـ ـي ــق ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الـتـطـبـيـقــات ومـيـكـنــة اإلجـ ــراءات
ونظم المتابعة.
• الـ ـسـ ـع ــي الـ ـ ــى رفـ ـ ــع ن ـس ـبــة
العمالة المؤهلة الحاصلة على
الشهادات المهنية.
• استمرار التأهيل والتدريب
الفني والتقني للكوادر الوطنية
فــي الـجـهــاز للنهوض بمستوى
أدائهم لمهام التدقيق ،على النحو

ال ــذي يمكنهم مــن مـعــاونــة إدارة
المؤسسة وشركاتها التابعة في
تحقيق أ هــدا فـهــا االستراتيجية
والتشغيلية (على سبيل المثال:
الـمـشــاريــع االستراتيجية قطاع
ال ـح ـفــر وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،أع ـمــال
التدقيق على العمليات المشتركة
والتعامل مع التقنيات المتطورة
وال ـت ـه ــدي ــدات االم ـن ـيــة ال ـجــديــدة
لنظم المعلومات).

الشركة الكويتية لنفط الخليج
• فـ ــي إط ـ ـ ــار جـ ـه ــود ال ـش ــرك ــة
لــا س ـت ـك ـشــاف اال مـ ـث ــل للمنطقة
الـ ـمـ ـقـ ـس ــوم ــة ال ـ ـبـ ــريـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
لعمليات الوفرة المشتركة وفي
سبيل انماء االحتياطات النفطية
فمن المتوقع االنتهاء من تحليل
البيانات لمشروع المسح الزلزالي
ثالثي األبعاد.
• اال نـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
ا لـمـشــار يــع البيئية فــي عمليات
الـخـفـجــي الـمـشـتــركــة ،وبــالـتــالــي
تحقيق االستغالل األمثل للغاز
المصاحب وتحقيق المتطلبات
البيئية ،تمهيدا لعودة اإلنتاج في
منطقة عمليات الخفجي.
• ض ـ ـ ـمـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــط ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة
بــالـحـفــاظ عـلــى األصـ ــول فــي ظل
تــوقــف االن ـت ــاج ،سـتـقــوم الشركة
بفحص وصيانة عدد  45منشأة
في عمليات الوفرة المشتركة ،كما
ستقوم الشركة بإنجاز المراحل 1
و 2و 3من خطة تجهيز المرافق
لعودة اإلنتاج وتركيب خط نقل
خــام الحوت الثاني في عمليات
الخفجي المشتركة.
• االنتهاء من إعداد الدراسات
تحت السطحية لتقدير كميات
اإلن ـت ــاج ألق ـصــى م ـعــدالت إنـتــاج
مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة ق ـ ــاب ـ ـل ـ ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق

واالستدامة في عمليات الخفجي
ال ـم ـش ـتــركــة ل ــدع ــم اسـتــراتـيـجـيــة
المؤسسة .2040

«كوفبيك»
• استمرار الشركة في دراسة
وتقييم الفرص االستثمارية في
أماكن مختلفة من العالم لتعزيز
محفظة أصولها الحالية.
• استكمال الدراسات وعمليات
التخارج من مجموعة المشاريع
في محفظة الشركة الحالية.
• اس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
القانونية مع الجهاز التنظيمي
ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة
لالستحواذ على مـشــروع مخاد
االستكشافي الذي تمت المصادقة
على استكمال اجراءاته القانونية.
• م ـت ــاب ـع ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـح ـف ــر
الـ ـتـ ـط ــوي ــري ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
والثالثة لمشروع كيبوب للغاز
الصخري الغني بالمكثفات في
كندا.
• االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ف ـ ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر
وعرض فرص االلتحاق بالبرامج
التدريبية فــي مـشــاريــع كوفبيك
الخارجية على مؤسسة البترول
وشركاتها التابعة.

البترول الوطنية الكويتية
 ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـن ــاج ــح واآلمـ ــنلوحدات مشروع الوقود البيئي
ومشروع خط الغاز الخامس.
 ت ـج ـه ـيــز ال ـت ـش ـغ ـيــل الع ـم ــالتـ ـج ــدي ــد وحـ ـ ـ ــدة إن ـ ـشـ ــاء م ــراف ــق
جديدة وتحديث المرافق الحالية
ل ـم ـنــاولــة ال ـك ـبــريــت ف ــي مـصـفــاة
ميناء االحمدي.
 ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـن ــاج ــح واآلمـ ــنل ـم ـش ــروع وح ـ ــدة إزالـ ـ ــة ال ـغ ــازات

شركة البترول الكويتية العالمية شركة كيبيك
 الـتـعــاون مــع بــاقــي الـشــركــاءفـ ــي م ـ ـشـ ــروع ف ـي ـت ـن ــام ل ـل ـت ـكــريــر
والبتروكيماويات على تحسين
ك ـف ــاءة أداء عـمـلـيــات ال ـم ـشــروع،
وذل ـ ــك ع ــن ط ــري ــق إعـ ـ ــادة هيكلة
ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق اإلداري ب ــا ل ـم ـص ـف ــاة،
واالسـتـعــانــة بــالـخـبــرات وتـبــادل
الـ ـم ــوارد عـلــى تـعــزيــز خـطــة بيع
المنتجات.
 ترسية عقد دراسة التصاميمالهندسية األولية لمشروع الدقم
للبتروكيماويات في نهاية الربع

 الــوصــول الــى نسبة اإلنجازالـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
 2020/2019والبالغة  97.25في
المئة في مشروع مصفاة الزور.
 ت ـن ـف ـي ــذ ب ــرن ــام ــج ج ــاه ــزي ــةال ـع ـم ـل ـي ــات واعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـش ـغ ـيــل
الخاصة بمصفاة الزور.
 ال ــوص ــول ال ــى نـسـبــة إنـجــازبـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـم ـ ــراف ـ ــق الـ ــدائ ـ ـمـ ــة
الستيراد الغاز الطبيعي المسال
اإلجمالية الى  90في المئة بحلول
نهاية مارس .2020

أبرز الخطط لشركات وقطاعات مؤسسة البترول
قطاع الموارد البشرية:
قطاع التسويق العالمي :التخطيط والمالية:
استكمال الحصول على الموافقات المطلوبة العمل على الربط اآللي للمعلومات مع بنك
إعداد خطة تسويقية لتصريف
لمشروع المنطقة الصناعية البترولية
االئتمان الكويتي
النفط الخفيف
«الكويتية لنفط الخليج»:
االنتهاء من تنفيذ المشاريع البيئية في
عمليات الخفجي المشتركة
«كوفبيك»:
االستمرار في دراسة وتقييم الفرص
االستثمارية في أماكن مختلفة من العالم في
إطار تعزيز محفظة األصول الحالية

«كيبيك»:
الوصول إلى نسبة اإلنجاز
المخطط لها والبالغة
 %97.25في مشروع
مصفاة الزور

«ناقالت النفط»:
ُّ
إتمام تسلم  3ناقالت غاز فئة
VLGC – LPG

«صناعة الكيماويات البترولية»:
العمل على االنتهاء من الخطة االنتقالية المتكاملة والخاصة
بتشغيل وصيانة مصنع البولي بروبلين
«البترول الكويتية العالمية»:
استمرار التعاون مع الشركاء
في مشروع مصفاة
فيتنام للتكرير
والبتروكيماويات

«البترول الوطنية»:
التشغيل الناجح لوحدات
مشروع الوقود البيئي
ومشروع خط الغاز الخامس

قطاع الموارد البشرية
• الربط اآللي للمعلومات مع
بنك االئتمان الكويتي.
• اسـتـكـمــال مـيـكـنــة إجـ ــراءات
الشؤون اإلدارية.
• تصميم وبناء وتشغيل مركز

جراح الناصر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاعر
القابضة فهد الصالح انــه رغــم التقلبات
االقتصادية فــإن «مشاعر» تأثرت بشكل
م ـح ــدود ،بـسـبــب ات ـخــاذهــا استراتيجية
استثمارية مقننة المخاطر ،تعتمد على
استثمارات عقارية وأصول تشغيلية مدرة
للدخل ،وعوائدها الدورية أكثر استقرارا
من غيرها داخل وخارج الكويت.
وقال الصالح ،في كلمته خالل انعقاد
الجمعية العمومية للشركة أمس ،بنسبة
حـضــور بلغت  ،%64إن الـشــركــة حققت
خ ــال مـسـيــرتـهــا ف ــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة
نتائج متميزة تعكس مــا تتمتع بــه من
قوة وأداء وأساس راسخ في تحقيق أفضل
النتائج المالية والربحية للمساهمين،

م ـب ـي ـن ــا أن «م ـ ـشـ ــاعـ ــر» الـ ـق ــابـ ـض ــة أوفـ ــت
بتعهداتها السابقة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـه ــج ال ــذي
رسمته لنفسها منذ نشأتها في دراســة
األس ـ ــواق الـمـحـلـيــة والـعــالـمـيــة ،م ــن أجــل
اقتناص الـفــرص االستثمارية السانحة
ال ـتــي تـحـقــق ع ــوائ ــد مـسـتـقــرة ت ـعــزز قيم
أصولها ،مبديا تفاؤله باستمرار تحقيق
أداء متوازن لسنة  ،2019وأن تعود الشركة
ال ــى تـحـقـيــق الــرب ـح ـيــة وتـحـقـيــق نـتــائــج
إيجابية خالل االعوام الالحقة.
وأضـ ـ ــاف أن ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي لم
يحقق نتائج ايجابية خالل عام  ،2018في
ظل األزمات السياسية واألمنية اإلقليمية
مـ ــرورا بــاالق ـت ـصــاديــة ،وال ـت ــي تــواجـهـهــا
دول منطقة الخليج العربي بشكل خاص
أو إقـلـيـمـيــا ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزيــرة الـعــربـيــة

وشــرق إفريقيا بشكل عــام ،والتي تجلت
بتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
مـقــابــل ال ــدي ـن ــار ،وه ـب ــوط أس ـع ــار الـنـفــط
لمستويات بــاألســواق العالمية ،والــذي
ك ــان لــه االث ــر الـسـلـبــي عـلــى كــل األنـشـطــة
االقتصادية ،وبالتالي عجز موازنات دول
المنطقة المعتمدة على الدخل النفطي إلى
مستويات تاريخية.
وعن البيانات المالية ،بين أن الشركة
نجحت باالعوام الماضية في االيفاء بكل
التزاماتها ،ورغــم أن النشاط التشغيلي
خالل السنة المالية  2018كان جيدا فإن
الشركة تعلن خسائر غير محققة ،نتيجة
انخفاض تقييم استثمارات عقارية بقيمة
 3.7م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وك ــذل ــك مـخـصــص
مطالبة ضريبية الستثمارات الشركة عن
الـسـنــوات السابقة فــي السعودية بقيمة

الكيماويات البترولية
 إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز خـ ـ ـط ـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــالوالتوعية المتعلقة باستراتيجية
 2040المعتمدة لشركة صناعة
الكيماويات البترولية.
 ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـمــواف ـقــاتال ــازم ــة لـبـيــع مـصــانــع االس ـمــدة
واالنتهاء من إجراءات بيع أصول
المصانع.
 االنتهاء من الخطة االنتقاليةالـمـتـكــامـلــة وال ـخــاصــة بتشغيل
وصيانة مصنع البولي بروبلين.
 االنتهاء من مرحلة الهندسةوالتوريد واإلنشاء لمشروع بناء
مصنع االيـثـيـلـيــن جــايـكــول في
مــدي ـنــة ه ـيــوس ـتــن ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية.
 االنتهاء من اختيار الشريكالمناسب لمشروع االوليفينات
الــرابــع ،وأخــذ الموافقات الالزمة
ل ـل ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي بـ ــدء مــرحـلــة
ال ـت ـصــام ـيــم ال ـه ـنــدس ـيــة األول ـي ــة
(.)FEED
 االنتهاء ونقل ملكية  49فيالمئة من مصانع بتروكيماويات
م ـت ـخ ـص ـصــة ق ــائ ـم ــة فـ ــي احـ ــدى
ال ــدول االسـيــويــة لشركة صناعة
الكيماويات البترولية.
االن ـت ـهــاء مــن دراسـ ــة الفحص
النافي للجهالة ،والحصول على
الموافقات الالزمة لتقديم العرض
النهائي لالستحواذ على  25في
المئة من مصانع بتروكيماويات
قائمة ،ومشروع بتروكيماويات
ق ـيــد ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي اح ـ ــدى الـ ــدول
اآلسيوية.

النقل البحري
شركة ناقالت النفط الكويتية
 ضمن إطار المرحلة الرابعةمن خطة تحديث االسطول
 سيتم تسلم ( )3ناقالت غازف ـئ ــة ( )VLGC-LPGف ــي ا ك ـتــو بــر
 ،2019وديسمبر  2019وفبراير
.2020
 اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ــرحـ ـل ــة ال ـب ـن ــاءوتركيب ال ـعــوارض الناقلة نفط
ا ل ـ ـخـ ــام ا لـ ـعـ ـم ــا ق ــة ( )VLCCفــي
نوفمبر .2019
 ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي مــرح ـلــةالبناء الفعلي لناقالت المنتجات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـم ـتــوس ـطــة ال ـم ــدى،
حيث سيتم تسلم الناقلة األولى
في فبراير  ،2020والناقلة الثانية
في مارس .2020

الصالح :استراتيجية «مشاعر» مقننة المخاطر

●

الحمضية الجديد (.)NAGRP
 الـ ـب ــدء ب ــإنـ ـت ــاج زي ـ ــت ال ـغ ــازمنخفض الـكـبــريــت بـمــواصـفــات
مطابقة لالسواق االوروبية.
 ال ـبــدء بــإنـتــاج وق ــود السفنالـجــديــد (زي ــت الــوقــود منخفض
الكبريت .)0.5%
 الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ــواف ـق ــةالنهائية لمشروع تزويد مصنع
ام العيش لشركة الناقالت النفط
الكويتية بمنتج الغاز البترولي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــال م ـ ــن شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة م ــن مصفاة
ميناء عبدالله.
 تـ ــرس ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ــوريـ ــدوإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع
الدبدبة للطاقة الشمسية والبدء
بالتنفيذ.
 االن ـت ـهــاء مــن أع ـمــال تمويلمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية.
 استكمال وإن ـشــاء وتشغيل 19محطة وقود جديدة من ضمن
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى إلن ـشــاء 100
محطة وقود جديدة.
 اس ـت ـك ـمــال تـنـفـيــذ وتـشـغـيــلمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ت ـ ــوسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــودع
االحمدي.

األول للسنة المالية .2020/2019
 االنتهاء من مرحلة الهندسةال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ل ـم ـش ــروع مـصـفــاة
الدقم -عمان ،وانتقال فريق إدارة
المشروع المتكامل لموقع تنفيذ
األعـمــال فــي الــربــع الــرابــع للسنة
المالسة .2020/2019
 ضمن خطة التوسع في مجالالتسويق بالتجزئة في جمهورية
فيتنام للسنوات العشر القادمة
من خالل شركة ( )IQ8سيتم:
 إضافة أنشطة غير نفطية فيالمحطات الحالية.
 ال ـ ـب ـ ــدء ب ـت ـش ـغ ـي ــل ال ـش ـب ـك ــةالـمـسـتـحــوذة فــي اسـبــانـيــا التي
ت ـت ـك ــون مـ ــن  77م ـح ـط ــة تـعـبـئــة
ال ــوق ــود ،وال ـب ــدء بــأع ـمــال تغيير
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ( ،)IQ8كما
سـ ـيـ ـت ــم الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
اإلس ـبــانــي مــن خ ــال اف ـت ـتــاح 11
محطة تعبئة الوقود جديدة.
 توقيع اتفاقية البيع والشراءلالستحواذ على شبكة محطات
تعبئة الــوقــود المتكونة مــن 75
محطة في بلجيكا ،وزيادة كمية
الـ ــوقـ ــود ال ـم ـب ـي ـعــة ب ـم ـق ــدار 182
مليون لتر.

 ت ــرس ـي ــة م ـن ــاق ـص ــة تـشـغـيــلوصـيــانــة مــرفــق ال ـغــاز الطبيعي
الـ ـمـ ـس ــال ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة مـ ــن أك ـبــر
المشغلين ذوي الخبرة والكفاءة
المتميزة على مستوى العالم.
 ع ـم ــل م ــرج ــع م ـه ـنــي شــامــللجميع مراحل التشغيل ولكافة
مـ ـع ــدات ال ـم ـن ـش ــأة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
قوائم مفصلة ألجزاء ورسومات
تــوضـيـحـيــة ل ـكــل م ـع ــدة كـمــرجــع
ل ـل ـم ـع ـن ـي ـي ــن أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـت ـش ـغ ـي ــل
والصيانة.
 التجهيز لمتطلبات اال يــزو 55001كشهادة عالمية وتمييز
لـ ـلـ ـم ــرف ــق حـ ـس ــب الـ ـم ــواصـ ـف ــات
الدولية المعتمدة.
 االنـتـهــاء مــن مــرحـلــة دراس ــةال ـت ـصــام ـيــم ال ـه ـنــدس ـيــة األول ـي ــة
بمجمع البتروكيماويات (.)FEED
 االنتهاء من تأهيل المقاولينلحزم مشروع الهندسة والشراء
واإلنـ ـ ـش ـ ــاء وال ـت ـش ـغ ـي ــل لـمـجـمــع
البتروكيماويات.
 تـطـبـيــق ن ـظــام إل ــى متكاملإلعداد الميزانية السنوية والخطة
ال ـس ـن ــوي ــة والـ ـخـ ـط ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة
للشركة وربـطــه بنظام «اوراك ــل»
الحالي.

مليون ديـنــار ،وأيـضــا خسائر انخفاض
قيمة استثمارات ومخصصات أخرى تقدر
بمليون دينار ،ليصبح إجمالي الخسائر
ال ــدف ـت ــري ــة  5.7م ــاي ـي ــن ،ل ـك ــن ال ـخ ـس ــارة
الفعلية تقدر بـ 4ماليين كما هو واضح
في الميزانية ،حيث إنها ليست خسارة
تشغيلية.
وأش ــار الـصــالــح إلــى أن مجلس إدارة
شركة مشاعر القابضة أوصى بتسجيل
إجـ ـم ــال ــي ال ـخ ـس ــائ ــر ب ــال ـت ـق ــري ــر ال ـم ــال ــي
المنصرم كامال ،تعزيزا الستقرار الشركة
ونـجــاحـهــا فــي الـمـحــافـظــة عـلــى مــركــزهــا
المالي مستقبال ،مبينا ا نــه بالنظر الى
وضع الشركة المالي بدون تسجيل هذه
الـخـســائــر غـيــر المحققة حـقـقــت الـشــركــة
أرباحا تشغيلية تقدر بـ 1.65مليون دينار.

 %77.9نمو ميزان المدفوعات للربع
األخير من 2018
أصــدر بنك الكويت المركزي البيانات األولية
لـمـيــزان مــدفــوعــات الـكــويــت للربع الــرابــع مــن عام
 ،2018وكذلك البيانات المعدلة للربع الثالث من
ال ـع ــام ،وتـظـهــر تـلــك الـبـيــانــات تسجيل الـحـســاب
الـ ـ ـج ـ ــاري (ال ـ ـ ـ ــذي ي ـب ـي ــن خ ــاص ــة ال ـم ـت ـح ـصــات
والمدفوعات بين االقتصاد المحلي واالقتصادات
األخرى فيما يتعلق بمعامالت السلع والخدمات
والدخل) فائضا خالل الربع الرابع بلغ نحو 1.643
مليار دينار ،مقابل فائض بلغ نحو  923مليونا
خالل الربع السابق ،بارتفاع قيمته  719.4مليونا
ونسبته .%77.9
ويعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفة
أساسية إلــى تراجع العجز في حساب الخدمات
(صافي قيمة المعامالت المرتبطة بالخدمات فيما
بين المقيمين وغير المقيمين ،وأهمها خدمات
النقل ،والسفر ،واالت ـصــاالت ،واإلن ـشــاء ات) خالل

الربع الرابع ،بما قيمته  1.164مليار دينار وبنسبة
 ،%39.6ليصل إلى نحو  1.778مليار ،مقارنة بعجز
قيمته نحو  2.942مليار خالل الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي
يـسـجــل مـعــامــات ت ـبــادل أص ــول وخ ـصــوم مالية
بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات
الكويت خالل الربع الرابع من عام  ،2018بلغ صافي
قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة
ضمن هذا الحساب نحو  2.047مليار دينار ،مقابل
نحو  1.409مليار خــال الــربــع السابق ،بارتفاع
قدره  637.1مليونا.
ونتيجة للتطورات فــي الحسابات الرئيسية
للميزان ،سجل الــوضــع الكلي لميزان مدفوعات
الكويت خــال الــربــع الــرابــع فائضا بلغت قيمته
نحو  215مليون دينار ،مقابل عجز بلغت قيمته
نحو  476مليونا خالل الربع السابق.
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الذربان :الشركة تبحث عن فرص استثمارية مدرة
سند الشمري

قال طالل البحر ،إن الشركة
تدرس أوضاع األسواق التي
تستثمر فيها بشكل دوري
ومستمر ،القتناص فرص
وتحقيق أفضل
للتخارج ً
العوائد ،الفتا إلى أنها
جدولت كل التزاماتها المالية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
عقارات الكويت إبراهيم الذربان،
أن الشركة ستستمر في تطبيق
ال ـخ ـطــة ال ـتــي وض ـع ـهــا مجلس
اإلدارة ،والتي تهدف الى التوسع
ف ـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي األص ـ ــول
المدرة للدخل وأصول التنمية،
واستكشاف فــرص استثمارية
عـقــاريــة داخ ــل وخ ــارج الكويت
ذات ع ـ ــوائ ـ ــد مـ ـج ــزي ــة وق ـي ـم ــة
مضافة للشركة.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــذربـ ـ ــان ،فـ ــي كـلـمـتــه
التي تالها نائب رئيس مجلس
اإلدارة ط ـ ـ ــال ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر ،خ ــال
اج ـت ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـتــي ع ـقــدت أمـ ــس ،إن الـشــركــة
حققت أرباحا قدرها  6.7ماليين
ديـ ـن ــار ،وذلـ ــك ف ــي  31ديسمبر
 ،2018مقارنة بأرباح بلغت 2.2
مليون دينار.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الـ ـت ــأجـ ـي ــري ــة ارتـ ـفـ ـع ــت بـنـسـبــة
 2.3فــي الـمـئــة لتصل ال ــى 17.5
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـ ـ 17.1
مليون دينار ،في حين سجلت
المصاريف التشغيلية انخفاضا
من  7.5ماليين دينار لتبلغ 7.3
ماليين دينار.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان مـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ــودات
ال ـش ــرك ــة ب ـل ـغــت  270.9مـلـيــون

دينار ،مقارنة بـ  249.9مليونا،
وجاءت الزيادة ناتجة عن زيادة
االستثمار في المحفظة العقارية
للشركة ،في حين بلغت حقوق
المساهمين  132مليون دينار،
مقارنة مقارنة  133مليونا.
وتــابــع أن ــه فــي م ــارس 2018
أعلنت «عقارات الكويت» رغبتها
في االستحواذ االختياري غير
الـ ـنـ ـق ــدي عـ ـل ــى أسـ ـه ــم ال ـش ــرك ــة
ال ــدول ـي ــة لـلـمـنـتـجـعــات ،وال ـتــي
ت ـم ـلــك وت ــدي ــر أصـ ـ ــوال ع ـقــاريــة
مجزية.
وأفــاد بأنه تم البدء في بناء
برج سكني في منطقة الرقعي،
ومــن المتوقع االنتهاء منه في
الربع االخير من العام الجاري،
ليضاف الــى مجموعة االصــول
العقارية المدرة للدخل ،كما تم
االنتهاء من التصاميم النهائية
إلق ــام ــة ف ـنــدق م ــن فـئــة  4نـجــوم
وم ـج ـم ــع ت ـ ـجـ ــاري فـ ــي مـنـطـقــة
الرقعي على الدائري الرابع ،ومن
المتوقع أن يتم البدء في اعمال
االنشاءات خالل الربع الثالث.
وأشار الذربان الى ان الشركة
قـ ــامـ ــت فـ ــي نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام 2018
ب ـت ـعــزيــز مـحـفـظـتـهــا ال ـع ـقــاريــة
ال ـم ــدرة ل ـلــدخــل ،وذل ــك بتوقيع
ع ـق ــد لـ ـش ــراء خ ـم ــس أراض فــي

إمارة دبي ،ومن المتوقع البدء
ف ــي االعـ ـم ــال االن ـش ــائ ـي ــة خــال
الربع الثاني من عام  ،2019كما
تملك الشركة عدة اصول عقارية
في كل من االم ــارات والبحرين
ول ـب ـن ــان ،مــوض ـحــا ان الـشــركــة
تـ ـق ــوم ب ـش ـك ــل دوري ب ــدراس ــة
الـ ـف ــرص ال ـم ـن ــاس ـب ــة م ــن حـيــث
التخارج أو تطوير تلك األصول.
ا م ــا عـلــى الصعيد العالمي،
فأشار الذربان إلى أنه في عام
 2018تم البدء في بيع الوحدات
السكنية الملحقة بفندق يوتل
مـ ـي ــام ــي ،ك ـم ــا تـ ــم االعـ ـ ـ ــان عــن
انتهاء االعمال االنشائية لفندق
يــوتــل س ــان فــرانـسـسـكــو نهاية
العام الماضي ،ومن المتوقع أن
يتم التخارج من بعض االصول
هناك خالل الفترة المقبلة نظرا
لتحسن أسعارها.

جدولة االلتزامات
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف ن ــائ ــب
ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ط ــال
ال ـب ـح ــر أن «ع ـ ـقـ ــارات ال ـك ــوي ــت»
جدولت كل التزاماتها المالية،
اذ بـ ـلـ ـغ ــت م ـ ـ ــدة أق ـ ـ ــل ق ـ ـ ــرض 7
سنوات ،وأعلى مدة  10سنوات،
مؤكدا أن الشركة تعتبر من أقل

«التمدين» حازت جائزة «أفضل مطور
عقاري لعام »2019
خالل حفل توزيع جوائز «أريبيان بيزنس  »2019في الكويت
نالت مجموعة التمدين جــائــزة «أفـضــل مطور عـقــاري لعام
 ،»2019خالل حفل توزيع جوائز «أريبيان بيزنس  ،»2019الذي
أقيم األحد الماضي في فندق فورسيزونز الكويت ،برج الشايع.
وتحتفي الجائزة بأهم إنجازات قطاع األعمال على مستوى
الـشــركــات واألف ـ ــراد ،وح ــازت مجموعة الـتـمــديــن ه ــذه الـجــائــزة
تقديرا على تطوير المشاريع المتعددة االستخدامات المبتكرة
والمتميزة فــي الكويت ،أحدثها مـشــروع مجمع الشيخ جابر
الـعـبــدالـلــه الـجــابــر الـصـبــاح الــدولــي للتنس ،وال ــذي يـعــد أكبر
مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث استحقت
المجموعة هذه الجائزة بعد إجماع لجنة التحكيم ،والمكونة
من العديد من األشخاص المختصين في قطاع األعمال ،كونها
مطابقة لجميع الشروط الخاصة بهذه الفئة من الجوائز.
وتــأتــي جــوائــز «أري ـب ـيــان بـيــزنــس» تـكــريـمــا ألب ــرز الـشــركــات
ً
والشخصيات الكويتية الفعالة في المجتمع وتقديرا إلنجازاتهم
المميزة.
كما تكرم الجوائز التجارب الناجحة والرائدة في الكويت،
ورص ــد الـمـشــاريــع واألع ـم ــال الـنــوعـيــة والـمـبــدعــة فــي مختلف
القطاعات التجارية واالقتصادية.
وأعــرب الرئيس التنفيذي لشركة التمدين لمراكز التسوق
أحمد الصرعاوي ،خالل تسلمه للجائزة« ،فخورون لحصولنا
على هذه الجائزة المرموقة التي جاءت نتاجا للرؤية والجهود
المستمرة لمجموعة التمدين ،والتي ترمى إلى ابتكار وتطوير
ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـخ ــدام ــات ال ـتــي ت ـخــدم اقـتـصــادنــا
الوطني».
الجدير بالذكر أن مجموعة التمدين حازت ترخيص أحدث
مشاريعها الترفيهية والثقافية والتجارية مؤخرا في جنوب
الـصـبــاحـيــة ،كـمــا تـقــوم بتطوير م ـشــروع مجمع الـشـيــخ جابر
العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس ،والذي يعتزم افتتاح
أولى مراحله بنهاية  ،2019وتقوم أيضا بتنفيذ مشروع الخيران

الصرعاوي يتسلم الجائزة
أكبر واجهة بحرية في منطقة صباح األحمد البحرية ينفذها
القطاع الخاص بالكويت.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي تحصد بها مجموعة التمدين
ً
جائزة «أفضل مطور عقاري» ،حيث حازتها مسبقا عام .2016

ً
الجائزة جاءت تكريما للجهود المبذولة
في تطوير وإنشاء المشاريع المبتكرة
بالدولة

ً
مترئسا «العمومية» (تصوير عبدالله خلف)
طالل البحر
الشركات من حيث المصاريف.
ولفت البحر إلــى ان الشركة
لديها مجموعة مــن المشاريع
العقارية تعمل على تطويرها
خالل الفترة المقبلة ،موضحا
أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع دبـ ـ ـ ــي تـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــدء
بمرحلته االولــى وبلغ اجمالي
الـ ـمـ ـش ــروع  20م ـل ـي ــون دي ـن ــار
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ،وسـ ـتـ ـنـ ـعـ ـك ــس ت ـل ــك
المشاريع على ربحية الشركة
في المستقبل.

وبين أن الشركة في الكويت
تعمل على استغالل المساحات
الخالية وتقوم بتطويرها ،الفتا
الــى ان معظم مشاريع الشركة
المقبلة سـتـكــون فــي الــواليــات
المتحدة ،نظرا لوجود العديد
من الفرص االستثمارية.
واش ــار إلــى ان الشركة تقوم
بــدراســة اوض ــاع االس ــواق التي
ت ـس ـت ـث ـمــر ف ـي ـهــا ب ـش ـكــل دوري
ومستمر ،وذلك بهدف اقتناص

 ...و«كواليتي نت» تفوز بجائزة أفضل شركة
اتصاالت معلوماتية في الكويت
حصدت شركة كواليتي نت جائزة أفضل
شــركــة ات ـصــاالت معلوماتية فــي الـكــويــت،
للمرة الثالثة على الـتــوالــي ،مــن «أريـبـيــان
بيزنس» – المؤسسة اإلعالمية المتخصصة
في منح جوائز النجاح والتميز في قطاع
االقـتـصــاد ،خــال احتفالية أقيمت مؤخرا
في فندق الفورسيزون – الكويت ،بمشاركة
كبرى المؤسسات الخاصة.
حضر االحتفالية حشد كبير من رجال
األعمال واإلعالميين والمهتمين في مجال
ق ـط ــاع األعـ ـم ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد وال ـم ـب ــادري ــن
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وم ـث ــل رئ ـي ــس ق ـط ــاع االدارة
المالية غــاريــت فــوكــس «كواليتي نــت» في
حفل التكريم مــع وفــد مــن رؤســاء اإلدارات
وقياديي الشركة.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال ــت م ــدي ــرة ادارة
الـتـســويــق فــي الـشــركــة نيفين تــوفـيــق ،في
بيان صحافي« ،يسرني استمرار كواليتي
نــت فــي حـصــد الـجــوائــز الـتــي تعتبر سمة
مــن سمات أعمالها ،وتتويجا لمسيرتها
المستمرة وارتقائها في تقديم وابتكار كل
الخدمات المعنية بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت».
واعتبرت توفيق أن هذه الجائزة تمثل
أهمية خاصة للشركة في هذا الوقت ،ألنها
تأتي في إطار أجواء مفعمة بالمنافسة على
كل المجاالت ،كما أنها تأتي نتاجا للجهود
الحثيثة نحو االلتزام بأعلى معايير الجودة
في األداء والخدمة ،وتطبيقا لرؤية قياديي
الشركة الجادة وخططهم المستقبلية.
واضــافــت أن «كواليتي نــت» رك ــزت على
جلب أفـضــل التقنيات والـتـحــديـثــات التي
تواكب العصر ،وأثرى هذا التوجه الجريء
م ـعــدالت الـنـمــو عـلــى كــل عـمـلـيــات الـشــركــة
الـتـشـغـيـلـيــة ،وإعـ ـ ــزاز ل ـكــل ال ـقــائ ـم ـيــن على

غاريت فوكس يتسلم الجائزة
الشركة ،كما احتفظت بريادتها في السوق
بفضل ابتكارها الدائم ،حيث أطلقت العديد
مــن الـخــدمــات الـجــديــدة والمبتكرة ،والتي
بدورها سمحت للشركة بالتوسع والدخول
في أسواق جديدة مثل السوق العراقي.
وأشــارت إلى أنه في ظل حرص الشركة
على التواصل مع العمالء أضافت الكثير
مــن التحسينات ،خــاصــة أن الـقـطــاع الــذي
تعمل به الشركة يتسم بمنافسة عالية تزداد
حدتها يوما بعد يوم.
وبـ ـيـ ـن ــت ت ــوفـ ـي ــق أن إحـ ـ ـ ــدى أول ـ ــوي ـ ــات
الشركة هو االهتمام بالعمالء واالستماع

ً
ً ً
الصبيح مديرا عاما لـ «ضمان االستثمار» خلفا لإلبراهيم

ً
ً
● اعتبارا من أول يونيو المقبل مدة  5أعوام ● الغانم ممثال عن الكويت في مجلس إدارة المؤسسة

ق ـ ـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس مـ ـس ــاهـ ـم ــي
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـض ـمــان
االستثمار وائتمان الصادرات،
ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه ال ـ ـ ـ ـ  46ب ــدول ــة
الكويت مجموعة من القرارات،
من بينها تعيين عبدالله أحمد
الصبيح مديرا عاما للمؤسسة،
ً
اع ـت ـبــارا مــن أول يــونـيــو 2019
لمدة  5أعوام ،وذلك بعد تزكيته
م ــرش ـح ــا ل ـل ـم ـن ـصــب مـ ــن دولـ ــة
الكويت ،وتأييد الدول األعضاء
ف ــي الـمـجـلــس لـتــرشـحــه ،وذل ــك
خلفا لفهد راشد اإلبراهيم الذي
انتهت فترة واليته بعدما شغل
المنصب منذ عام .2003
وق ـ ــرر م ـج ـلــس الـمـســاهـمـيــن
أي ـض ــا ت ـع ـي ـيــن ال ـس ـف ـيــر ج ـمــال
ع ـبــدال ـلــه ف ـ ــراج ال ـغ ــان ــم عـضــوا
ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدا ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة م ـم ـث ــا ع ـ ــن دول ـ ــة
الكويت ،واعتماد تقرير مدققي
الـحـســابــات عــن الـسـنــة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
والـ ـتـ ـص ــدي ــق ع ـل ــى ال ـم ـي ــزان ـي ــة
الـعـمــومـيــة وح ـســاب اإلي ـ ــرادات
والـمـصــروفــات ،وتـقــديــم الشكر
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ــال ــوف ــاء
ب ـ ـح ـ ـص ـ ـص ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ــن األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاط
الـمـسـتـحـقــة عـلـيـهــا ف ــي زيـ ــادة
رأسمال المؤسسة.
وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
م ـس ــاه ـم ــي ال ـم ــؤس ـس ــة رئ ـيــس
وفد المملكة العربية السعودية
عـبــدالـعــزيــز بــن متعب الرشيد

ع ــن ت ـقــديــر ال ـم ـج ـلــس الـعـمـيــق
لإلبراهيم لخدماته ومساهماته
ا ل ـ ـف ـ ـعـ ــا لـ ــة و حـ ـ ـس ـ ــن األداء فــي
إدارة وت ـطــويــر مـنـظــومــة عمل
الـمــؤسـســة ،وتـحــديــث آلياتها،
وتفعيل قراراتها ،واالرتقاء بها
في مجاالت عملها ،وخصوصا
ع ـم ـل ـي ــات ضـ ـم ــان االس ـت ـث ـم ــار
وتنمية ال ـص ــادرات ،فضال عن
ت ـع ــزي ــز م ـكــان ـت ـهــا وع ــاق ــات ـه ــا
اإلقليمية والدولية ،والسعي الى
تحقيق تطلعات الدول األعضاء
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـم ـص ــدري ــن
ورج ـ ــال األعـ ـم ــال ف ــي الـمـنـطـقــة
خالل فترة واليته.
وق ـ ــام رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة احـ ـم ــد بـ ــن مـحـمــد
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــام وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس،
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور وزي ـ ـ ــر
المالية الدكتور نايف الحجرف
رئيس وفد الكويت في اجتماع
ال ـ ـ ــدورة االع ـت ـي ــادي ــة ال ـعــاشــرة
لمجلس وزراء المالية العربية
واالج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة
المشتركة للمؤسسات المالية
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ـت ـكــريــم اإلب ــراه ـي ــم،
وق ـ ـ ــدم ـ ـ ــوا ل ـ ــه درع ـ ـ ـ ــا ت ــذك ــاري ــة
بمناسبة انتهاء فترة واليته.
وشـ ـ ـك ـ ــروا اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـلــى
الـ ـع ــدي ــد م ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـتــي
شهدتها فترة واليـتــه ،السيما
تنفيذ خطتين استراتيجيتين
تــر تــب عليهما تـضــا عــف حجم
الـعـمـلـيــات ،وتـنــويــع الـخــدمــات

ً
مكرما اإلبراهيم في حضور الصبيح وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة
الوزير الحجرف
التأمينية ا لـمـقــد مــة ،وتوسيع
ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـح ــال ــف
مــع وس ـطــاء وج ـهــات الـتــأمـيــن،
والـتـحـســن ال ــواض ــح ف ــي األداء
الـمــالــي ،ونـجــاح المؤسسة في
حوكمة عملياتها ،وحصولها
على تصنيف ائتماني مرتفع
مــن وكــالــة س ـتــانــدرد آن ــد بــورز
العالمية منذ عام  2008وحتى
اآلن .أمــا المدير الـعــام الجديد
ع ـبــدال ـلــه ال ـص ـب ـيــح ،ال ـ ــذي يعد
المدير العام الرابع للمؤسسة
مـ ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ـه ــا ع ـ ـ ــام ،1974

فيمتلك خبرة كبيرة في مجاالت
ع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــة والـ ـمـ ـج ــاالت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
بشكل عام.
وش ـ ـغـ ــل الـ ـصـ ـبـ ـي ــح الـ ـع ــدي ــد
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاص ــب فـ ـ ــي ش ــرك ــات
خـ ــاصـ ــة وع ـ ــام ـ ــة ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
وخــارجـهــا مــن بينها :ان ــه كــان
فــي السابق عضوا فــي مجلس
إدارة ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ،و ش ــر يـ ـك ــا
ومـ ــؤسـ ـس ــا ون ــائـ ـب ــا ل ـلــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي لــاسـتـثـمــار لشركة
ك ـ ــاب كـ ـ ــورب ل ــاس ـت ـث ـم ــار مـنــذ

فرص للتخارج وتحقيق افضل
العوائد.
وواف ـ ـقـ ــت «ال ـع ـم ــوم ـي ــة» عـلــى
ك ــل ال ـب ـنــود الـ ـ ــواردة ف ــي ج ــدول
االعمال ،وأبرزها المصادقة على
تقريري مجلس االدارة ومراقبي
الحسابات ،واعتماد البيانات
المالية والحسابات الختامية
للشركة ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2018
كـ ـم ــا ص ـ ــادق ـ ــت عـ ـل ــى ت ــوص ـي ــة

مـجـلــس االدارة ب ـتــوزيــع  5في
المئة أسهم منحة للمساهمين.
ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن وافـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى
اس ـت ـق ـط ــاع  10ف ــي ال ـم ـئ ــة رب ــح
الشركة القابل للتوزيع للحساب
االحتياطي القانوني ،و 10في
الـمـئــة ال ــى ح ـســاب االحـتـيــاطــي
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري ،وصـ ـ ــرف م ـكــافــأة
اع ـضــاء مـجـلــس االدارة بمبلغ
إجمالي  40ألف دينار.

ع ـ ـ ــام  ،2008و مـ ـ ــد يـ ـ ــرا إلدارة
التسويق في الشركة الكويتية
لالستثمار ما بين عامي 2002
و ،2008و مـ ـ ــد يـ ـ ــرا ل ـل ـم ـحــا فــظ
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــام ــة
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الخارجية  ،KFTCICكما شغل
رئـ ــاسـ ــة م ـج ـل ــس إدارة شــركــة
 KICللوساطة المالية ،وشركة
الخليج لـلـمـعــارض ،وعضوية
مـ ـجـ ـل ــس إدارة شـ ــر كـ ــة ا ل ــر ي ــم
العقارية اإلماراتية.

وكان الصبيح قد حصل على
درج ــة البكالوريوس فــي إدارة
األعمال من كلية وسترن أورجن
س ـت ـيــت ك ــول ــدج م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة في عام  ،1987واجتاز
العديد مــن ال ــدورات التدريبية
المهنية المحلية والعالمية في
مـجــاالت االسـتـثـمــار واألس ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ،ف ـضــا
ع ــن م ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـعــديــد من
المؤتمرات واألنشطة اإلقليمية
والدولية.

لطلباتهم ،وأبــرزت المناهج البحثية التي
أجرتها الشركة مؤخرا أنهم يقدرون خدمات
كــوالـيـتــي ن ــت ،ولـكـنـهــم يـتــرقـبــون األفـضــل
وينتظرون األكثر دائما.
وتابعت« :نهدي هذه الجائزة المتميزة
لـفــريــق عـمــل شــركــة كــوالـيـتــي نــت أصـحــاب
ال ـم ـج ـه ــود ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـه ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،كـمــا
نهديها الى عمالء الشركة الذين وثقوا بنا
وبـخــدمــات الـشــركــة ،وأنـتـهــز هــذه الفرصة
لتكرار وعدنا بتقديم األفضل دائما».

«شركات االستثمار» ينظم
ً
ورشا تدريبية متخصصة
نظم مركز دراسات االستثمار لدى اتحاد شركات االستثمار ،بالتعاون
والتنسيق مع مكتب غرانت ثورنتون «القطامي والعيبان وشركائهم»
ورشا تدريبية متخصصة حول «اإلفصاح والشفافية وفق المتطلبات
الرقابية» ،و«ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻭﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍإلﺭﻫﺎﺏ» ،حيث قدم البرنامج
عماد الحسين بمشاركة عدد من الحضور من الشركات المدرجة في بورصة
ً
الكويت والمرخصة ومكاتب استشارية ،انطالقا من حرص المنظمين على
متابعة تقديم ما يهم الشركات من المواضيع المرتبطة باألمور الرقابية.
وأوضحت فدوى درويش – مديرة الدعم الفني باالتحاد ،ومديرة المركز
بالوكالة ،أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطــار البرامج التدريبية
المتخصصة التي يقدمها االتحاد بشكل مستثمر.
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اقتصاد
«الوطني» يستعد الستقبال الصائمين في خيمته الرمضانية
ةديرجلا
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خيمة بنك الكويت الوطني
جزء أساسي من برنامج «افعل
الخير في شهر الخير» ،الذي
يشمل كذلك حملة إفطار
الصائمين.

يستعد بنك الكويت الوطني
الستقبال الصائمين على موائد
اإلفـ ـ ـط ـ ــار ي ــومـ ـي ــا ،فـ ــي خـيـمـتــه
الــرم ـضــان ـيــة ،ال ـكــائ ـنــة بــالـقــرب
مــن المركز العلمي على شــارع
الخليج العربي.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة فــي
إطــار برنامج «افـعــل الخير في
ش ـهــر ال ـخ ـيــر» ،ال ـخ ــاص بشهر
رم ـ ـضـ ــان ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،وال ـح ــاف ــل
بالفعاليات والنشاطات الخيرية
واإلنسانية ،والذي يواظب بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي عـلــى إطــاقــه
ً
منذ أكثر من  25عاما.
وت ـف ـقــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر ،ونائب الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة شيخة
البحر ،ونائب الرئيس التنفيذي
لبنك الكويت الوطني-الكويت
س ـل ـي ـمــان الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،وال ـم ــدي ــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة عـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـعـ ـب ــان ــي،

قيادات "الوطني" في لقطة جماعية خالل تفقدهم استعدادات استقبال الصائمين
والـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية الشخصية
محمد العثمان ،والمدير العام
ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـع ـم ـل ـيــات مـحـمــد
الـخــرافــي ،ونــائــب المدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية

«وربة» يرعى مؤتمر الجمعية الكويتية
لمكافحة التدخين والسرطان
تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـج ــزء أســاســي
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـنــك ورب ــة
التنموية ،والتي يسعى جاهدا
من خاللها إلى تقديم كل دعم
مـمـكــن والزم إل ــى ك ــل شــرائــح
ال ـم ـج ـت ـمــع وت ـث ـق ـي ـف ـهــم ح ــول
مـســائــل م ـحــوريــة ومـهـمــة في
الحياة.
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى مساعيه
و حــر صــه على نمو المجتمع
ف ـ ــي ب ـي ـئ ــة ن ـظ ـي ـف ــة وص ـح ـي ــة
تخلو مــن األم ــراض المنبثقة
ع ــن الـتـبــغ وال ـتــدخ ـيــن ،وهـمــا
آفة رئيسية وخطر داهم على
ص ـحــة األف ـ ـ ــراد ،ي ـقــدم «وربـ ــة»
رعـ ــاي ـ ـتـ ــه ل ـل ـم ــؤت ـم ــر الـ ــدولـ ــي
«الشيشة فــي ضــوء االتفاقية
اإلطارية لمكافحة التبغ» ،الذي
تـنـظـمــه ال ـج ـم ـع ـيــة الـكــويـتـيــة
لمكافحة التدخين والسرطان،
وتستمر فعالياته يومين بدءا
من أول مايو المقبل.
وي ـش ـك ــل ال ـم ــؤت ـم ــر مـنـصــة
مهمة لمناقشة آخر التطورات
الناجمة عــن أض ــرار الــدخــان،
بـمـشــاركــة الـعــديــد مــن األف ــراد
ومـمـثـلــي ال ـج ـهــات والـهـيـئــات
ذات االخـتـصــاص ومجموعة
م ـ ـ ـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء
واالختصاصيين الدوليين من
داخل وخارج الكويت.
كـ ـم ــا تـ ـتـ ـط ــرق ورش ع ـمــل
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات فـ ـ ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
اإلط ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـب ــغ
والـتــدابـيــر الــرامـيــة ،للحد من
الطلب على الشيشة مع منظمة

أيمن المطيري

ا لـ ـصـ ـح ــة ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة ووزارة
ال ـص ـح ــة ب ــال ـك ــوي ــت ،ع ـل ــى أن
تصدر عن المؤتمر توصيات
تـتـضـمــن ح ـل ــوال وم ـق ـتــرحــات
للحد من انتشار هذه الظاهرة
المؤذية للصحة.
وخ ـ ـ ــال يـ ــومـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر،
يتواجد فريق من بنك وربة في
ركن خاص بالمؤتمر ،يتولى
تعريف ال ــزوار على منتجات
الـبـنــك وح ـلــولــه ال ــري ــادي ــة في
المحافظة على سالمة الصحة،
السيما تطبيق  Fayezللمشي
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي ال ـ ـح ـ ـصـ ــري ،ال ـ ــذي
استطاع منذ اطالقه في العام
الماضي جــذب عــدد كبير من
المشاركين.
وتـ ـ ـ ــم تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ــق
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي لـ ـيـ ـق ــدم ث ـق ــاف ــة
عــامــة ح ــول أه ـم ـيــة الــريــاضــة
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـحــة
بوضع سليم خال من األمراض
بــأسـلــوب تـحـفـيــزي ،يتمحور
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حول حث العامة على رياضة
المشي ،ومــراكـمــة نـقــاط تبعا
ل ـ ـعـ ــدد ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـتـ ــي يـتــم
إنجازها.
وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ي ـس ـت ـط ـي ــع
الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ـي ــه اسـ ـتـ ـب ــدال
ه ــذه الـنـقــاط بـجــوائــز مميزة،
و حـصــد التطبيق كـمــا كبيرا
مــن الـمـشــاركــات واالق ـب ــال من
ال ـج ـمــاه ـيــر الـ ـت ــي ال ت ـتــوانــى
ع ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي فـعــالـيـتــه
التي ينظمها دوريــا لرياضة
ال ـم ـش ــي ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـعــامــة
والمجمعات.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــق واالتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ف ـ ــي بـ ـن ــك ورب ـ ــة
أي ـمــن الـمـطـيــري إن «رعــايـتـنــا
للمؤتمر تنبثق مــن تمسكنا
ب ـت ـع ــال ـي ــم ال ـ ــدي ـ ــن اإلسـ ــامـ ــي
الـحـنـيــف الــداع ـيــة ال ــى تجنب
اآلفات والمحافظة على صحة
الجسد والعقل في بيئة تخلو
من االمراض».
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري« :كـلـنــا
يـعـلــم اآلثـ ـ ــار ال ـم ــدم ــرة للتبغ
التي يسفر عنها سنويا نحو
عدد كبير من الوفيات بسبب
تـعــاطــي الـتـبــغ ،فـهــو المسبب
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي إلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة أف ـ ـ ـ ــراد
الـمـجـتـمــع ب ــأم ــراض خـطـيــرة
ذات تأثير خطير على سالمة
القوة البشرية العاملة ،السيما
أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل
سريع ومخيف في آن».

لـ ـلـ ـش ــرك ــات أح ـ ـمـ ــد ب ــورسـ ـل ــي،
ونائب المدير العام لمجموعة
تقنية المعلومات والعمليات
ضاري القريشي ،االستعدادات
الـلــوجـسـتـيــة لـلـبــدء باستقبال
الصائمين طوال الشهر الفضيل.

والتقت اإلدارة التنفيذية مع
فريق المتطوعين مــن موظفي
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،حـيــث
اطلعت منهم على ما تم إنجازه
من أعمال ،وأشــادت بجهودهم
الجليلة ا لـتــي يبذلونها خالل

الـشـهــر الـفـضـيــل ،السـيـمــا أنهم
ينفذون مبادرات عديدة ضمن
برنامج «افعل الخير في شهر
الـ ـخـ ـي ــر» ،ف ـه ــم يـ ـت ــوزع ــون بـيــن
ت ـن ـظ ـيــم س ـي ــر خ ـي ـم ــة اإلفـ ـط ــار
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـت ــوزي ــع

وج ـ ـبـ ــات االفـ ـ ـط ـ ــار ،وجــول ـت ـهــم
الـيــومـيــة فــي قـصــر نــايــف ،على
ه ــام ــش رع ــاي ــة ب ــرن ــام ــج مــدفــع
االفـ ـ ـط ـ ــار ،إل ـ ــى ج ــان ــب ح ـمــات
أخ ــرى لــدعــم االس ــر المحتاجة
وتــوزيــع وج ـبــات االف ـطــار على

ال ـســائ ـق ـيــن ف ــي الـ ـط ــرق ــات قـبــل
موعد األذان.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ا ل ـ ـخ ـ ـي ـ ـمـ ــة ت ـف ـتــح
أبـ ــواب ـ ـهـ ــا ي ــومـ ـي ــا ط ـ ـ ــوال شـهــر
رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،ق ـبــل مــوعــد
اإلف ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــار ،وتـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر وجـ ـ ـب ـ ــات
اإلف ـ ـ ـطـ ـ ــار ل ـل ـص ــائ ـم ـي ــن ال ــذي ــن
ي ــزورون الخيمة ،وتـطــوع عدد
م ــن الـمــوظـفـيــن ل ــإش ــراف على
اس ـت ـق ـبــال وخ ــدم ــة الـصــائـمـيــن
وتوزيع وجبات اإلفطار داخل
الخيمة.
وخيمة بنك الكويت الوطني
جـ ـ ـ ــزء أسـ ـ ــاسـ ـ ــي مـ ـ ــن ب ــرن ــام ــج
«افـعــل الخير فــي شهر الخير»،
الــذي يشمل كذلك حملة إفطار
الـ ـص ــائـ ـمـ ـي ــن ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع م ــوائ ــد
اإلف ـط ــار ،مــن خ ــال تخصيص
جـ ـ ـ ـ ـ ــوالت مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــارة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاجـ ــد وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ل ـتــوزيــع وج ـب ــات اإلفـ ـط ــار ،إلــى
جانب توزيع كسرة اإلفطار على
الصائمين.

«برقان» يحتفي مع موظفيه بعشاء «القريش»

مجموعة من الموظفين في "قريش" البنك
احتفاال بـقــدوم شهر رمـضــان المبارك،
أق ـ ــام ب ـنــك ب ــرق ــان ح ـفــل ع ـش ــاء «ال ـق ــري ــش»
لـمــوظـفـيــه ،ف ــي ف ـنــدق الـسـفـيــر الـفـنـطــاس،
تعبيرا عن روح التقاليد المتوارثة والقيم
األسـ ــريـ ــة لـلـمـجـتـمــع ال ـك ــوي ـت ــي م ــن ج ـهــة،
وت ـقــديــر ال ـب ـنــك لـمــوظـفـيــه األوفـ ـي ــاء وق ــوة
الترابط بينهم من جهة أخرى.
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن إي ـ ـمـ ــانـ ــه الـ ـ ــراسـ ـ ــخ ب ــأن
المجتمع يــأتــي أوال ،يــواصــل بـنــك بــرقــان
ريادته في تجسيد هذه المبادئ المتأصلة
في ثقافته ،والقائمة على احترام وتكريم

هالة الشربيني تتوسط موظفات «برقان»
موظفيه ،من خالل اغتنام فرصة أي مناسبة
اجتماعية من هذا النوع واالحتفال بهم.
من جانبه ،نجح فريق االتصاالت الداخلية
فــي مجموعة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة والتطوير
ببنك برقان في تنظيم هذا التقليد المتعارف
عـلـيــه ق ـبــل قـ ــدوم ش ـهــر رمـ ـض ــان ،م ــن خــال
إضفاء أجواء مسلية وترفيهية على الحفل
الـ ــذي اسـتـمـتــع أثـ ـن ــاءه جـمـيــع الـمــوظـفـيــن،
السيما أنه تضمن أيضا مسابقات وتوزيع
هدايا وجوائز قيمة ،كما استمتع الموظفون
بتناول «القريش» للترحيب بشهر الصيام.

وللتعبير عن أهمية المبادرات القيمة
واالح ـت ـفــال ب ــاألج ــواء الــرمـضــانـيــة ،شــارك
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ب ـنــك ب ــرق ــان مــاجــد
العجيل في هذه المناسبة ،وتمنى لجميع
موظفي البنك وأسرهم شهرا مباركا.
الجدير بالذكر أن بنك برقان ينظم وينفذ
برامج اجتماعية وثقافية تساهم في تعزيز
المنافع لمصلحة الموظفين والمجتمع
ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء ،ف ـضــا ع ــن سـعـيــه دوم ــا
إلرساء عالقات ممتدة وإيجابية بين جميع
أفراد المؤسسة.

رائد الهقهق يتوسط موظفي البنك في القريش

«أسواق المال» تنظم
محاضرة توعية في
كلية العلوم اإلدارية
باستضافة من قسم التمويل
والـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـم ــالـ ـي ــة ونـ ـ ــادي
التمويل في كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الـكــويــت ،عـقــدت هيئة
أسواق المال محاضرة توعوية
جامعية ،تحمل عنوان «تطوير
السوق وترقيته ضمن مؤشرات
أسواق المال».
وتأتي أهمية هذه المحاضرة
ان ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أحـ ــد
األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـه ـي ـئــة
أسواق المال ،وفقا لما تضمنه
ق ــان ــون إن ـشــائ ـهــا رق ــم  7لسنة
 2010وتـ ـع ــدي ــات ــه ،وم ـ ــا ج ــاء
فــي الفقرة السابعة مــن المادة
الثالثة التي نصت على «توعية
الجمهور بنشاط األوراق المالية
والمنافع والمخاطر وااللتزامات
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة و ت ـش ـج ـي ــع
تنميته».
وت ــأت ــي ايـ ـض ــا ت ـمــاش ـيــا مــع
مشاريع الهيئة االستراتيجية،
السيما مشروع تطوير السوق،
وكذلك المشروع الوطني لتعزيز
الـثـقــافــة ال ـمــال ـيــة ،الـ ــذي ب ــدوره
يسعى لتأهيل األجيال القادمة
م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة لتلبية
احتياجات ســوق العمل ،وبما
يتفق مع التوجهات التنموية
الحكومية المستقبلية للتوصل
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيـمـيــة
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة
بــالـتــوافــق مــع أح ــدث المعايير
العالمية المطبقة.
وم ـ ـثـ ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
ه ــذه ال ـم ـحــاضــرة عـبــدالــرحـمــن
الفيلكاوي ،مدير إدارة تنظيم
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،حـ ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــرض
مــوضــوع المحاضرة عبر عدة
محاور ،خصص األول للتعريف
بــالـهـيـئــة وأه ــدافـ ـه ــا ،وال ـثــانــي
للتعريف باألطراف المعنية في
منظومة أسواق المال ودور كل
منها ومسؤولياته.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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انطالق فعاليات الملتقى الثاني للخدمات االستشارية لخطة التنمية بتنظيم «نوف أكسبو»

اإلدارات
الحكومية
المعنية
ستتحول إلى
الدور الرقابي
فقط

ان ـط ـل ـقــت ف ـع ــال ـي ــات الـمـلـتـقــى
ال ـثــانــي ل ـل ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة
لخطة التنمية ،مساء أمس األول،
تحت شعار "دور القطاع الخاص
ف ــي الـتـنـفـيــذ وال ــرب ــط اآللـ ــي بين
ال ـج ـهــات ذات ال ـعــاقــة لتحقيق
االن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ومـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـه ــدر
والفساد" ،الذي أقيم تحت رعاية
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـيــخ
نــاصــر ص ـبــاح األح ـم ــد ،بتنظيم
شركة نوف إكسبو ،وبدعوة من
اتحاد المكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية ،وذلــك في
فندق شيراتون الكويت بالقاعة
الماسية ،وتستمر أنشطته إلى
اليوم.
وبـهــذه المناسبة ،أكــد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
األسـبــق رئيس جهاز المراقبين
ال ـمــال ـي ـيــن ع ـبــدال ـعــزيــز الــدخ ـيــل،
فــي كلمة ألقاها نيابة عــن وزيــر
الصحة الشيخ د .باسل الصباح،
م ـم ـثــل راع ـ ــي ال ـم ـل ـت ـقــى وال ـح ـفــل
ال ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،أن الحكومة تتجه
لـيـتـحـمــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص دورا
رئ ـي ـس ـيــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـشــاريــع
التنموية ،على أن تتحول اإلدارات
الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة إل ــى ال ــدور
الرقابي فقط.

وأض ــاف الــدخـيــل ،أن الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة م ـط ــال ـب ــة بـتـسـخـيــر
إمكاناتها لتطوير أجهزة رقابية
فاعلة على أسس علمية ومعايير
عالمية معترف بها ،وهذا يسهم
ف ــي ال ـت ـخ ـل ــص م ــن االزدواجـ ـ ـي ـ ــة
والتضارب في المصالح عندما
تـ ـق ــوم ج ـه ــة واحـ ـ ـ ــدة بــوظـيـفـتــي
التنفيذ والرقابة ،كما أنه يسهم
في تعزيز قدرات كل من القطاعين
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص ض ـم ــن ال ـ ــدور
المحدد لكل منهما.

تطوير القوانين
وشـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة تـطــويــر
القوانين وإج ــراء ات العمل التي
ي ـم ـك ــن أن ت ـح ــد مـ ــن أو تـقـضــي
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــدر وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،م ـش ـيــرا
الــى أهمية اعـتـمــاد خطة شاملة
لمكننة األعمال المتعلقة بتنفيذ
ال ـم ـشــاريــع ب ـمــا فـيـهــا ال ـخــدمــات
االستشارية ،فيمكن لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات أن ت ـن ـقــل اإلدارات
المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة
متكاملة توحد منافذ اإلجراءات
والعمليات للوصول إلى الخدمات
التي تختص بها كل جهة.

الدورة المستندية
من جانبه ،قال ممثل االمانة

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى
للتخطيط والتنمية م .صباح
أس ــد ،إن الـجـهــات الحكومية
نجحت في الوصول الى نتائج
ملموسة ساهمت في تقليص
ال ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـنــديــة الـ ــى 13
أسبوعا بدال من  53أسبوعا،
كما كان سابقا.
وأضـ ـ ــاف أس ـ ــد ،ف ــي كلمته
خ ــال الـمـلـتـقــى ،أن الـمــرحـلــة
الحالية تتطلب إعــادة هيكلة
إجـ ـ ـ ــراء ات ال ـع ـمــل ف ــي إدارات
الــدولــة وميكنتها فــي الــوقــت
ذات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،آخ ـ ـ ــذي ـ ـ ــن بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار
الترابط والتكامل بين إدارات
الـ ــدولـ ــة ،م ــؤك ــدا "ض ـ ـ ــرورة ان
تتغير نظرتنا للحكومة من
مجرد وزارات يقوم كــل منها
ب ــواج ـب ــه إلـ ــى م ـ ــزود خــدمــات
م ـ َّ
ـوح ــد ويـ ـك ــون ال ـتــرك ـيــز فيه
ع ـلــى ال ـخــدمــة ال ـعــامــة كقيمة
أس ــاس ـي ــة س ـ ــواء ف ــي الـتـعـلـيــم
أو الـمـعــامــات الـحـكــومـيــة او
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
وغيرها".
وب ــدوره ،أفــاد االمين العام
الـمـســاعــد بــالـجـهــاز الـمــركــزي
للمناقصات العامة م .اسامة
ال ــدع ـي ــج ،بـ ــأن ال ـع ــال ــم م ــر في
التاريخ المعاصر بعدة حقب
منها ،حقبة الثورة الثقافية،
فالثورة الصناعية تالها حقبة

االستشارية م .بــدر السلمان ،ان
الملتقى يتمتع بأهمية خاصة،
فـهــو يـتـطــرق إل ــى أف ـضــل السبل
لتنفيذ م ـشــار يــع خـطــة التنمية
بـمــا يضمن تحقيقها أل هــدا فـهــا
الحقيقية في التنمية ،والخدمات
االستشارية التي تأتي كمرحلة
أولى ألي مشروع ،وعليها يعتمد
نجاحه أو تعثره.

محاور الملتقى

عبدالعزيز الدخيل
حماية البيئة والمحافظة على
الموارد الطبيعية.

قانون المناقصات
وأشار الدعيج إلى أن القانون
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات وض ــع
ال ـق ــواع ــد االس ــاس ـي ــة الس ـت ـخــدام
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
والرقمية في التعامالت ،وهذا ما
يؤكد اهتمامنا ورغبتنا الجادة
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
االلكترونية والرقمية في اجراءات
التسجيل والتصنيف والتأهيل

«زين» تستعرض دورها في المساهمة برفع
كفاءة تنفيذ خطة التنمية الوطنية

والـ ـط ــرح وال ـتــرس ـيــة والـمـتــابـعــة
لعمليات الشراء العام.
وتــابــع" :نــؤكــد الـتــزامـنــا الـتــام
في برامج الحكومة االلكترونية
تحقيقا لمعايير التميز في االداء
واخ ـت ـي ــار االس ــال ـي ــب الـمـنــاسـبــة
والفعالة لتحقيق االه ــداف وفق
م ـ ـبـ ــادئ الـ ـع ــانـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة
والمنافسة".

أهمية خاصة
مــن جانبه ،قــال رئيس اتحاد
الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة والـ ـ ـ ــدور

م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـم ــدي ــرة
العامة لشركة نوف اكسبو نوف
خ ــال ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،ان تــوجـيـهــات
الـ ـن ــائ ــب االول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،كان لها أثر بارز
في تحديد محاور الملتقى ،والتي
تهدف إلى تعبيد طريق النجاح
لتنفيذ خطة التنمية .2035
وبـيـنــت ال ـم ــرزوق أن الملتقى
يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش أرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــواض ـ ـي ـ ــع
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ،تـ ـتـ ـلـ ـخ ــص فـ ـ ــي س ــام ــة
تـنـفـيــذ م ـشــاريــع الـتـنـمـيــة ضمن
المواصفات الميزانيات والمهل
ال ـم ـح ــددة ل ـه ــا ،وت ـح ـس ـيــن بيئة
العمل من أجل تحقيق ذلك ،ورفع
مستوى الشفافية ومكافحة الهدر
والـ ـفـ ـس ــاد ،وت ـط ـب ـيــق س ـيــاســات
ال ـم ـي ـك ـن ــة وال ـ ــرب ـ ــط اآلل ـ ـ ـ ــي ب ـيــن
الـجـهــات الحكومية المعنية في

تنفيذ الـمـشــاريــع بكل مراحلها،
وآخرها يتعلق بتوجه الحكومة
ن ـح ــو إع ـ ـطـ ــاء الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
دورا أكـبــر فــي تنفيذ الـمـشــاريــع
ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـقـ ـتـ ـص ــر مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الجهات الحكومية على اإلشراف
والمراقبة.

مواكبة خطة التنمية
بدوره ،أكد رئيس مجلس ادارة
دار "اس اس اتــش لالستشارات
الـهـنــدسـيــة ع ـمــران ح ـيــات ،قــدرة
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص الس ـي ـمــا قـطــاع
االن ـ ـشـ ــاءات ع ـلــى م ــواك ـب ــة خطة
التنمية.
وأضـ ـ ـ ــاف حـ ـيـ ــات ،فـ ــي كـلـمـتــه
خالل افتتاح الملتقى ،ان التطور
في قطاع االستشارات الهندسية
يـ ـسـ ـي ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــرة بـ ـطـ ـيـ ـئ ــة ،وأن
التطور فيه محدود ،وذلــك ليس
فــي الـكــويــت فـقــط بــل فــي الـعــالــم،
مــرجـعــا ذل ــك ال ــى ب ــطء الحصول
على البيانات والمعلومات.
وطالب حيات بضرورة إعادة
هيكلة إجراءات العمل في إدارات
الدولة وميكنتها في الوقت ذاته،
والـتــرابــط والـتـكــامــل بين إدارات
الــدولــة ،الفـتــا الــى أن االستثمار
في الكادر البشري أمر مهم ،ومن
ال ـضــروري الـخــروج مــن الملتقى
بتوصيات تفيد القطاع الخاص.

تكريم «زين» و EXFOفي حفل
توزيع جوائز 5G MENA

ضمن رعايتها البالتينية للملتقى الثاني للخدمات االستشارية
اختتمت شــركــة زي ــن رعايتها
ال ـب ــات ـي ـن ـي ــة ل ـل ـم ـل ـت ـقــى ال ـث ــان ــي
ل ـل ـخ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــاري ــة لـخـطــة
ال ـت ـن ـم ـيــة لـ ــدولـ ــة الـ ـك ــوي ــت تـحــت
ش ـعــار "دور الـقـطــاع ال ـخــاص في
التنفيذ والربط اآللي بين الجهات
ذات الـعــاقــة لتحقيق اإلنتاجية
ومكافحة الهدر والفساد" ،الذي عقد
بفندق شيراتون الكويت في الفترة
من  30أبريل الماضي وحتى اليوم،
برعاية النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية الشيخ
ناصر صباح األحمد.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ،أنـهــا شــاركــت فــي حفل
افتتاح ُ
الملتقى ،الذي شهد حضور
رئيس جهاز المراقبين الماليين
الكويتي ،د .عبدالعزيز الدخيل،
ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية
وال ــدور االستشارية الكويتية ،م.
ب ــدر الـسـلـمــان ،وال ـم ــدي ــرة الـعــامــة
ّ
ل ـش ــرك ــة  NoufEXPOالـ ُـم ـنــظ ـمــة
ُ
للملتقى ،نــوف ال ـمــرزوق ،والذين
كرموا الرئيس التنفيذي للعالقات
واالتصاالت في "زين الكويت" وليد
الخشتي على رعاية "زين" ُ
للملتقى.
وأوضـحــت "زي ــن" أنها شاركت
في الجلسة النقاشية األولى التي
ُعقدت على هامش أعمال المؤتمر
ـاص
ب ـع ـن ــوان "دور ال ـق ـط ــاع ال ـخ ـ ّ
في تنفيذ خطط التنمية"ُ ،ممثلة
ب ــال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة لمبيعات
ال ـه ـي ـئ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي "زيـ ــن
ال ـكــويــت" ،بــاسـمــة ال ـع ـنــزي ،وذلــك
ب ـ ُـم ـش ــارك ــة ك ــل م ــن األمـ ـي ــن ال ـعــام
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والتنمية ،د .خالد مهدي ،والرئيس

الدخيل والسلمان والمرزوق ّ
يكرمون الخشتي على رعاية «زين» للملتقى
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـم ـك ـت ــب الـ ـع ــرب ــي
لالستشارات الهندسية ،م .طارق
ش ـع ـيــب ،وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
مــولــدن لالستشارات والمشاريع
الفنية عبدالعزيز السعدون ،حيث
استعرضت العنزي الدور الريادي
لـ "زين" في المساهمة برفع كفاءة
تـنـفـيــذ خ ـطــة الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة،
وذلــك لكونها شركة وطنية رائدة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـكــوي ـتــي،
ً
ً
الــذي ُيعتبر شريكا استراتيجيا
فــي خـطــط التنمية لـلــدولــة وأحــد
ركائزها األساسية.
وأض ــاف ــت الـشــركــة أن الملتقى
شـهــد وجـ ــود نـخـبــة م ــن الـجـهــات
والمؤسسات من القطاعين العام
والخاص ،مما أثرى برنامج أعمال
ُ
الملتقى بشكل كبير على العديد
من المستويات ،حيث نظمت شركة
ُ NoufEXPO
الملتقى بالتعاون مع

اتحاد المكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية ،وبمشاركة
من األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة ،وال ـج ـهــاز
ال ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة،
وال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لتكنولوجيا
المعلومات ،وبلدية الكويت.
كما سيشهد الملتقى ُمشاركة
جـ ـه ــاز تـ ـط ــوي ــر م ــديـ ـن ــة ال ـح ــري ــر
(الصبية) وجزيرة بوبيان ،وهيئة
ت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـبــاشــر،
واإلدارة العامة لــإطـفــاء ،ووزارة
الكهرباء وال ـمــاء ،والهيئة العامة
للبيئة ،ووزارة األش ـغــال ،ووزارة
الصحة ،وجامعة الكويت ،ووزارة
التربية والتعليم العالي ،ومؤسسة
البترول الكويتية ،إضافة إلى عدد
مــن الجهات الرقابية المختصة،
وه ــي دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،وإدارة
الفتوى والتشريع ،والهيئة العامة

لمكافحة الفساد ،وجهاز المراقبين
الـمــالـيـيــن ،وج ـه ــاز مــراق ـبــة األداء
الحكومي.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـت ــزامـ ـه ــا
بالوجود في األنشطة والفعاليات
ُ
الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي دفــع
عجلة االقتصاد الوطني وتحقيق
األهداف التنموية للدولة ،لتعكس
بذلك دورها الرئيس كشركة وطنية
رائ ــدة بالقطاع الـخــاص الكويتي
في التفاعل مع مختلف المشاريع
الـتـخـطـيـطـيــة وال ـت ـطــويــريــة الـتــي
تسهم في االرتقاء برفعة وازدهار
الـكــويــت على جميع المستويات
والصعد.
وأشــارت "زيــن" إلى أن ُ
الملتقى
الثاني للخدمات االستشارية لخطة
التنمية الـكــويــت قــد ه ــدف بشكل
رئيس إلى المساهمة في رفع كفاءة
تنفيذ خطة التنمية  2035بدولة

راع ذهبي لمعرض  AUMالوظيفي
ٍ VIVA

جناح « »VIVAفي المعرض
أعـلـنــت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة  VIVAرعايتها
الذهبية لفعاليات معرض الفرص الوظيفية ،الذي نظمته
جامعة الشرق األوسط األميركية ( ،)AUMمن  29إلى 30
أبريل ،بتنظيم من مركز التطوير الوظيفي "توطين" في
الحرم الجامعي بمنطقة العقيلة.
وت ـح ــرص  VIVAع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ال ـس ـنــويــة ف ــي هــذا
الـمـعــرض الـمـمـيــز لـمــا يـشـهــده مــن إق ـبــال كـبـيــر مــن قبل
الـطـلـبــة وخــري ـجــي ال ـجــام ـعــة ،حـيــث شـهــد ج ـنــاح VIVA
مقابالت فورية للعديد من الطالب المقبلين على التخرج
الراغبين في االنضمام إلى عائلة  ،VIVAمن فريق قطاع
الموارد البشرية.
بـهــذه المناسبة ،قــال مــديــر إدارة اتـصــاالت الشركات
في  VIVAعبدالرزاق العيسى" :تسعى  VIVAإلى تقديم
فرص عمل للشباب الكويتي تتناسب مع تخصصاتهم
وتطلعاتهم ،مــع الـحـفــاظ على االل ـتــزام ببرنامج نسبة
التكويت".

وأضاف العيسى" :تعكس رعاية  VIVAلهذا المعرض
السنوي المميز مدى التزامها في دعم الشباب الكويتي
بمختلف ا لـمـجــاالت ضمن استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية ،وخطتها للتنمية البشرية في جذب المواهب
الكويتية الواعدة".
وت ــاب ــع VIVA" :س ـبــاقــة ف ــي مـ ـ ــؤازرة جـمـيــع األنـشـطــة
االجتماعية التي تساعد على تعزيز مكانتها في السوق
المحلي ،من خالل دعم وتدريب القوى العاملة الوطنية
ال ـتــي تـمـثــل رك ـيــزة ال ــدول ــة ،واالس ـت ـث ـمــار فــي ال ـم ـبــادرات
المجتمعية التي تشجع الشباب الكويتي لالنضمام إلى
صناعة االتصاالت ،وتوفر لهم الفرصة لتقديم سيرهم
الذاتية وطلبات التوظيف لتحديد الموهوبين منهم ذوي
الكفاءات والخبرات المؤهلين لالنضمام إلى عائلة VIVA
ومعرفة المزيد حول احتياجات ومتطلبات سوق العمل
في قطاع االتصاالت".

الكويت خالل مراحلها المختلفة،
والتأكد مــن صحة وســامــة ودقــة
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،وال ـت ــزام ـه ــا
بالمواصفات الفنية الموضوعة
لها ،ومــن بينها اختصار الــدورة
الـمـسـتـنــديــة ،وال ـح ــد م ــن األوامـ ــر
ً
الـتـغـيـيــريــة ،وصـ ـ ــوال إل ــى أقـصــى
درجات الشفافية ،وتقليص الهدر،
والـقـضــاء على الـفـســاد ،ومواكبة
متطلبات العصر في سرعة اإلنجاز.
وتناول ُ
الملتقى تطوير البنية
اإلداريـ ـ ــة والـتـكـنــولــوجـيــة لميكنة
إص ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص ف ــي الـجـهــات
التنفيذية والرقابية المعنية بتقديم
الخدمات االستشارية ،وذلــك لكي
يتم العمل على إصدارها آليا من
قبل القطاع االسـتـشــاري الخاص
وربـ ـطـ ـه ــا آلـ ـي ــا مـ ــن خ ـ ــال إن ـش ــاء
بــوابــة إلكترونية مــوحــدة كمنفذ
إلصـ ـ ــدار ال ـم ــواف ـق ــات وتــراخ ـيــص
البناء لمشاريع القطاعين العام
والخاص ،كما طرح ُ
الملتقى أفضل
السبل لتولي القطاع االستشاري
ً
الـ ـخ ــاص أيـ ـض ــا تـنـفـيــذ مـشــاريــع
التنمية بجميع مراحلها ،على أن
يكون مواكبا بجور رقــابــي ّ
فعال
للجهات الحكومية بـمــا يتوافق
مع استراتيجية الدولة في تعزيز
دور القطاع الخاص في االقتصاد
الوطني .وأكدت "زين" أنها تحرص
على المشاركة ّ
الفعالة في مختلف
ّ
األنشطة المحلية واإلقليمية التي
تهدف إلى اإلسهام في دفع عجلة
االقتصاد الوطني ،حيث لن ّتدخر
ً
الشركة جهدا في تقديم المساندة
والــدعــم لكل جهة تـخــدم األه ــداف
ُ
التنموية للدولة وتسهم في رفعة
الوطن.

تكريم مجموعة زين و EXFOخالل حفل جوائز «»5G MENA
تم تكريم مجموعة زين ،التي تعد واحــدة من
مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرائدة ،والتي
تعمل فــي  8ب ـلــدان بــالـشــرق األوس ــط وافــريـقـيــا،
و ش ــر ك ــة (EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO،TSX:
 ))EXFالمتخصصة في تقديم خدمات االختبار
والمراقبة والتحليل لقطاع االتصاالت الختبار
صناعة االتـصــاالت بصفة مشتركة ،خــال حفل
تــوزيــع جــوائــز مؤتمر الجيل الخامس بالشرق
األوسط وشمال افريقيا ( )5G MENAعن أفضل
ابتكار لخدمات االتصاالت.
وتم تقديم الجائزة خالل مؤتمر الشرق األوسط
وش ـمــال افــريـقـيــا لتقنية الـجـيــل الـخــامــس لعام
 ،2019وهو أكبر حدث في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا يركز على تطوير شبكات الجيل
الخامس وتسويقها ،حيث سلط المؤتمر الضوء
على المشغل "الفائز في الثورة الرقمية من خالل
االستفادة من القدرات التكنولوجية الحالية أو
تطوير قدرات جديدة لتقديم منتجات وخدمات
جديدة للمستهلكين والعمالء".
ومـ ــن أب ـ ــرز م ــا ورد ف ــي الـ ـط ــرح ال ـ ــذي قــدمـتــه
مجموعة زين-اكسفو :EXFO
ّ
• اسم الحل :نوفا .NOVA
• الـهــدف :إطــاق قيمة بيانات الشبكة إلثــراء
تجربة العمالء وزيادة عائدات خدمة البيانات.
• دعــم إدارة تجربة العمالء  CEMليس فقط

لصالح عمليات الشبكة والخدمات وإنما أيضا
لصالح فرق التسويق والمبيعات.
• ت ـعــاونــت إك ـس ـفــو وزيـ ــن ع ـلــى أك ـث ــر م ــن 40
حالة استخدام مبتكرة تتضمن استخدام الذكاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـت ـع ـلــم اآللـ ــي لـتـحـسـيــن تـجــربــة
الـعـمـيــل ورفـ ــع رض ــا ال ـع ـمــاء وم ـكــاف ـحــة الـغــش
وتوفير تدفقات إيرادات جديدة.
• نمذجة ناجحة للتنبؤ باحتمالية خسارة
العمالء بمعدل يتجاوز .70%
• ن ـم ــوذج تـبـنــي اس ـت ـخ ــدام خــدمــة الـبـيــانــات
يساعد زين على زيادة وصول العمالء إلى خدمات
البيانات وقياس وتقديم تجربة عمالء متفوقة؛
ومراقبة تأثير تحسين أداء الشبكة والحمالت
التسويقية ،إضافة إلى اإليرادات ذات الصلة.
• نتيجة شراكة استمرت أكثر من  10سنوات
تمتد عبر رحلة زين للجيل الثاني والثالث حتى
الـجـيــل ال ــراب ــع وال ـخــامــس بــاسـتـخــدام مجموعة
حلول من  EXFOلالختبار والرصد والتحليل.
وقالت المديرة التنفيذية الستراتيجية وأداء
التكنولوجيا في مجموعة زين خولة الجابر إن
استراتيجية زيــن الرقمية المبتكرة ترتكز على
إدارة قوية لتجربة العمالء وتطوير العمليات
المعمول بها حاليا ،بهدف زيادة القيمة المرجوة
منها.

راع ذهبي للمعرض
 ...و«التجاري» ٍ

قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية
الذهبية لمعرض الـفــرص الوظيفية
الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـجــام ـعــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الشرق األوسط ( ،)AUMتأكيدا لدوره
االجتماعي كمؤسسة مصرفية تحرص
عـلــى تــوفـيــر ف ــرص الـعـمــل المناسبة
للشباب الكويتي الطموح الذي شارف
على إنهاء دراسته الجامعية.
يــأتــي ذل ــك إدراك ـ ــا م ــن "ال ـت ـج ــاري"
بــأه ـم ـيــة ال ـت ــواص ــل م ــع ك ــل قـطــاعــات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار م ـس ــؤول ـي ـت ــه
االجتماعية ،وحرصا منه على أهمية
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـســواعــد وال ـطــاقــات
الكويتية الشابة.
وج ــاءت رعــايــة البنك لهذا الحدث
لـ ـت ــؤك ــد مـ ــن ج ــدي ــد دعـ ـم ــه ل ـل ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـب ــاح ــث عـ ــن ف ـ ــرص عـمــل
متميزة فــي القطاع المصرفي ،حيث
يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات
وطاقات الشباب ،ويؤمن بأن الشباب
الـكــويـتــي الـطـمــوح لــديــه ال ـق ــدرة على
اإلب ــداع والنجاح إذا توافرت له سبل
الدعم والرعاية.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لقطاع
الـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ـ ــريــة ص ـ ــادق عـبــدالـلــه:
"نـ ـح ــرص ف ــي ال ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري على
الـمـشــاركــة الـمـتــواصـلــة فــي مـثــل هــذه
ال ـم ـع ــارض وال ـم ـن ـتــديــات الــوظـيـفـيــة،
حيث إنها تمثل نافذة مهمة للتواصل

جناح «التجاري» في المعرض
بـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـط ـم ــوح
الراغب في الحصول على فرص عمل
مميزة بالقطاع الخاص بصفة عامة
والمصرفي بصفة خاصة من ناحية،
وبين أصحاب العمل من ناحية أخرى".
وبـيــن عـبــدالـلــه أن الـبـنــك الـتـجــاري
ي ـ ــرى أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ال ـع ـن ـصــر
البشري يساهم فــي تحقيق التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـب ــاد ،م ــؤك ــدا ح ــرص
البنك على استقطاب الشباب الكويتي
الطموح وتأهيله وتدريبه للعمل في
كل قطاعات وإدارات البنك ،لرفع نسبة

العمالة الوطنية بالبنك وخلق جيل
من المصرفيين الجدد ،في إطار رسالة
ً
البنك الهادفة إلى بناء المستقبل معا.
وعلى هامش الرعاية التي قدمها
البنك ،أجــرى فريق الـمــوارد البشرية
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواجـ ــد فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ب ـعــض
المقابالت الشخصية الختيار بعض
المرشحين للعمل في البنك ،بناء على
التخصصات المطلوبة ،وقــام بعض
أعـ ـض ــاء ال ـف ــري ــق بــاس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة
واف عن كيفية
الدارسين وتقديم شرح ٍ
التقدم بطلب التوظيف لدى البنك عبر

موقع البنك على شبكة االنترنت.
وت ـ ــم أيـ ـض ــا ع ـ ــرض مـ ــزايـ ــا ال ـع ـمــل
بالقطاع المصرفي بشكل عام والبنك
التجاري بشكل خاص ،وفرص التطوير
الوظيفي التي تنتظر شباب الخريجين
فــي البنك الـتـجــاري الـكــويـتــي ،والتي
ت ـســاهــم ف ــي تــأهـيـلـهــم وظ ـي ـف ـيــا ،بما
يساعدهم على تحقيق طموحاتهم
ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبـلـهــم ،بــاع ـت ـبــارهــم هم
الــركـيــزة األســاسـيــة لتحقيق التنمية
والتقدم والتطور للوطن.
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متنوع ويتضمن أنشطة ومساهمات ويجسد ريادة البنك في المسؤولية االجتماعية
توزيع أكثر
من  20ألف وجبة
إفطار صائم

زيارات لدور الرعاية
ومستشفيات
األطفال ...وتوزيع
قرقيعان

بـ ــأن ـ ـش ـ ـطـ ــة وم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات
اجتماعية متعددة ،ومبادرات
توعوية وتطوعية مختلفة،
وتواصل يومي مع الجمهور،
يطلق بيت التمويل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) ب ــرن ــام ـج ــه ال ـحــافــل
ف ــي شـهــر رم ـض ــان (تــواصــل
بالخير فــي شهر الخير ،)5
الذي يتسم بالتنوع ،ليجسد
ريــادة البنك في المسؤولية
االجتماعية.
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلعـ ــام
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ـ ــي «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»،
ي ــوس ــف ال ـ ــروي ـ ــح ،إن الـبـنــك
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ريـ ـ ـ ــادتـ ـ ـ ــه
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـم ـخ ـت ـل ــف
جوانبها ،ومــواصـلــة جهود
دع ــم ال ـم ـبــادرات الـتــي تخدم
المجتمع ،منوها بالحرص
الكبير على تحقيق التنمية
المستدامة ،التي هي ركيزة
أس ــاس ـي ــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
«بيتك».

التعاون مع محافظة العاصمة

تعاون مع حملة
«رمضان أمان» مع
«الداخلية»

وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن بـ ــاكـ ــورة
برنامج «تواصل بالخير في
شهر الخير  »5كانت بزيارة
م ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة الـشـيــخ
طالل الخالد ،في ديوان عام
الـمـحــافـظــة ،لـبـحــث مـجــاالت
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق بـيــن
« بـيـتــك» والمحافظة لخدمة
المجتمع خالل شهر رمضان،
ف ــي إط ـ ــار ب ــرن ــام ــج مـتـكــامــل
يـغـطــي مـعـظــم الـمـحــافـظــات،
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ومؤسسات الدولة.

فريق «بيتك» التطوعي

مسابقات
وغبقات وأنشطة
رياضية

برنامج لياقة
متكامل بالتعاون
مع Flare Fitness

وذكر الرويح ،في تصريح
صحافي ،أنه تم تنظيم لقاء
ت ـنــويــري م ــع ف ــري ــق «بـيـتــك-
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي» ،ال ـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ــدى
جاهزيته للقيام بواجباته
تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ـن ـف ـيــذ
مختلف المبادرات اليومية،
وف ـ ــق ال ـخ ـط ــة ال ـم ــوض ــوع ــة،
بما يـعــزز ال ــروح التطوعية
ل ــدى ال ـش ـبــاب والـمــوظـفـيــن،
ويساهم في غرس وتعميق
م ـف ـهــوم ال ـع ـط ــاء ب ـيــن أب ـنــاء
المجتمع.

 20ألف وجبة إفطار
وأكــد مواصلة التميز في
حملة «إفطار الصائم» ،التي
تشمل توزيع أكثر من  20ألف
وجبة إفطار على مدار الشهر
ال ـكــريــم ف ــي م ــواق ــع مختلفة
بعدد من المحافظات.

زيارات لمواقع العمل الحيوية

المشاركة في تنظيم
صالة القيام وخدمة
المصلين في العشر
األواخر

ونـ ـ ـ ــوه الـ ـ ــرويـ ـ ــح بـتـنـظـيــم
عدد من الزيارات إلى مواقع
العمل الحيوية لدى الجهات
الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل على
مدار الساعة وأثناء ساعات
ً
ال ـ ـف ـ ـطـ ــور ،ت ـ ـقـ ــديـ ــرا ل ـج ـهــود
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ـه ــا ،ودورهـ ـ ــم
المهم في الدولة والمجتمع،
إذ يـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــريـ ــق «بـ ـيـ ـت ــك»
الـعــامـلـيــن فــي ه ــذه الجهات

االستدامة
ركيزة
أساسية في
استراتيجية
«بيتك»

الرويح

ت ـنــاول وجـبــة اإلف ـط ــار بمقر
عملهم.

المشاركة في «رمضان أمان»
بالتعاون مع «الداخلية»
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن «بـ ـيـ ـت ــك»
سـ ـي ــواص ــل ل ـل ـس ـنــة ال ـثــان ـيــة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ال ـت ـع ــاون مع
حملة «رمـضــان أم ــان» ،التي
تنظم بشراكة استراتيجية
مــع وزارة الــداخـلـيــة ،ومركز
الـعـمــل ال ـت ـطــوعــي .وسـتـقــوم
ال ـح ـم ـلــة ب ـت ــوزي ــع  100أل ــف
وج ـ ـبـ ــة إفـ ـ ـط ـ ــار قـ ـب ــل م ــوع ــد
أذان الـمـغــرب بعشر دقــائــق،
إضافة إلى توزيع الكتيبات
التوعوية.
وت ـ ـغ ـ ـطـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة أبـ ـ ــرز
وأهـ ــم الـتـقــاطـعــات الــرئـيـســة
وال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــوارع ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـش ـه ــد
ً
ً
ازدح ــام ــا م ــروري ــا قـبــل وقــت
اإلفـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـج ـن ــب
الحوادث المرورية.

برنامج لياقة بالتعاون مع
Flare Fitness
وقــال الــرويــح إنــه انطالقا
م ــن ح ــرص ــه ع ـلــى االه ـت ـمــام
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة واألن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،يـ ـق ــوم «ب ـي ـت ــك»
بتنظيم فـعــا لـيــات ر يــا ضـيــة
يــومـيــة ،بالتعاون مــع نــادي
 Flare Fitnessللياقة البدنية،
وهــي فعاليات تـحــدي حرق
الـ ـسـ ـع ــرات ال ـ ـحـ ــراريـ ــة ،ال ـتــي
ت ـقــدم جــوائــز ألك ـثــر عشرين
ش ـخ ـصــا ت ـم ـك ـنــوا م ــن ح ــرق
سـعــرات حــراريــة ،وفعاليات
أخرى خالل رمضان تتضمن
أنشطة رياضية وهدايا ،بما
يؤكد دور «بيتك» في مجال
الصحة والرياضة.

زيارات وقرقيعان
ون ـ ــوه بـتـنـظـيــم فـعــالـيــات
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرق ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــان فـ ـ ـ ــي ج ـ ـهـ ــات
مختلفة تشمل الديسكفري
م ــول ،وجمعية أول ـيــاء أمــور
المعاقين ،وجمعية متالزمة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداون ،ومـ ـعـ ـه ــد دسـ ـم ــان
للسكري ،بما يساهم في رسم
البسمة على أوجه الكثيرين،

فريق «بيتك» مع محافظ العاصمة
ومشاركتهم بهجة رمضان
واحتفاالت القرقيعان.
ويـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» أيـ ـض ــا
زي ــارات إلــى المراكز الصحية
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،لـ ـت ــوزي ــع
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداي ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى
وم ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ه ــذه األي ــام
ال ـم ـب ــارك ــة ،ب ـمــا ي ـش ـمــل كــذلــك
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــراك ــز الـطـبـيــة
وال ـم ــؤس ـس ــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
ال ـتــي ت ـقــدم خــدمــة مجتمعية
لكبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة ،مثل :مركز الكويت
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ودور
رعاية المسنين.

الضيافة في المساجد والتطوع
بالعشر األواخر
ك ـم ــا يـ ـق ــدم «بـ ـيـ ـت ــك» خــدمــة
الـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــاف ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
ال ـم ـســاجــد بـمـنــاطــق مختلفة
في الكويت بصالة التراويح،
إض ــاف ــة ل ـل ـع ـشــر األواخـ ـ ـ ــر مــن
رمضان ،ضمن إطار الحرص
على التواصل مع المجتمع في
مختلف المناسبات.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»
بــالـتـطــوع فــي الـلـيــالــي العشر
األواخ ـ ــر م ــن رم ـض ــان لخدمة
الـمـصـلـيــن ،وم ـس ــاع ــدة رج ــال
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي واألم ـ ـ ـ ـ ــن،
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم
بمسجد الدولة الكبير.

لقطة لفريق بيتك خالل إحدى الفعاليات

زيارات لمواقع
العمل الحيوية لدى
الجهات الرسمية
التي تعمل أثناء
اإلفطار

غبقات

فقرات توعوية على قنوات
التواصل االجتماعي
وأوضــح الرويح أن «بيتك»
يـطـلــق سـلـسـلــة م ــن الـحـلـقــات
ال ـت ــوع ــوي ــة ف ــي عـ ــدة م ـجــاالت
ت ـح ـم ــل ن ـص ــائ ــح وإرش ـ ـ ـ ــادات
شرعية واجتماعية وصحية
ورســائــل تــوعــويــة ،بالتعاون
مع هيئات وجهات مسؤولة،
كـمـسـتـشـفــى الـ ـس ــام ووزارة
ا لــدا خـلـيــة ومتخصصين في
الصحة والرياضة.

ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات
الـ ـت ــوع ــوي ــة الـ ـت ــي ي ـطــرح ـهــا
البنك تالقي تفاعال وترحيبا
كـ ـبـ ـي ــري ــن مـ ـ ــن ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن
وال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــور ،مـ ـ ـن ـ ــوه ـ ــا
بتنظيم مسابقات مختلفة
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي.

إطالق مسابقة
«نور بيتك بالقرآن»
وتتويج أكثر
ً
من  30فائزا

وقال إن البنك ينظم غبقة
رم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة ل ــإع ــامـ ـيـ ـي ــن،
ض ـمــن إط ـ ــار ت ـقــديــر دورهـ ــم
الحيوي في قضايا االقتصاد
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــزا
للتواصل معهم ،وكذلك ينظم
غبقة للموظفين ،بمشاركة
اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة ،ب ـهــدف
ت ـعــزيــز ال ـت ــراب ــط الــوظ ـي ـفــي،
وت ـقــديــرا لـجـهــود العاملين
في «بيتك».

عروض على  COFE Appفي
فترة اإلفطار
وذكـ ــر ال ــروي ــح أن «بـيـتــك»

جانب من الفعاليات الرمضانية

يـ ـ ــوفـ ـ ــر ع ـ ـ ــروض ـ ـ ــا حـ ـص ــري ــة
للمجتمع خالل فترة اإلفطار،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة مــع
التطبيق اإللكتروني «COFE
.»App

أنشطة رياضية للشباب
وبـ ـ َّـيـ ــن أن «بـ ـيـ ـت ــك» يــرعــى
بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالت ك ـ ـ ـ ــرة ق ـ ـ ـ ــدم تـ ـق ــام
بتنظيم مــن تطبيق ،Li3ib
كـ ـم ــا يـ ـنـ ـظ ــم دوري ر ك ـ ــات
ترجيحية للشباب ،تشجيعا
على الرياضة ،وحرصا على
دعم أنشطة الشباب وتنمية
مواهبهم.

«نور بيتك بالقرآن»
وقـ ــال ال ــروي ــح إن «بـيـتــك»
يـنـظــم خ ــال ال ـش ـهــر الـكــريــم
مسابقة «نور بيتك بالقرآن»
الــرم ـضــان ـيــة ل ـح ـفــظ ال ـق ــرآن
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـط ـل ـق ـه ــا
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه ب ــإن ـس ـت ـغ ــرام
( )KFHgroupتشمل جميع
األع ـ ـ ـمـ ـ ــار دون ال ـ ـ ـ ـ ــ 25س ـنــة
لعمالء «حسابي» و»بيتي»،

ويـ ـت ــم ت ـت ــوي ــج أكـ ـث ــر م ــن 30
فائزا بعد شهر رمضان.

عالمة فارقة في التنمية
المستدامة
وأك ــد الــرويــح أهمية على
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـ ــري ـ ــادة
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وم ــواصـ ـل ــة
جهود دعــم الـمـبــادرات التي
تـصــب فــي خــدمــة المجتمع،
والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ــإن ـج ــاح ـه ــا،
تحقيقا للمصلحة ا لـعــا مــة،
وتـمــاشـيــا مــع رســالــة البنك
االجتماعية وريــادتــه ،الفتا
إلــى أن إن ـجــازات «بيتك» في
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
تشكل عــامــة فــارقــة وركـيــزة
في التنمية المستدامة.

مشروع إفطار صائم

توزيع القرقيعان

جانب من توزيع وجبات اإلفطار

ثقافات

20
21

ljarida.com

مزاج

صدر لألديب الجزائري تعود الفنانة حورية
فرغلي للدراما
جياللي عمران أكثر
التلفزيونية في مسلسل
من  6روايات آخرها
«مملكة الغجر» خالل
«البكاءة».
رمضان القادم.
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احتفلت أكاديمية لوياك
كرمت مجموعة
«انعكاس» المهندس علي للفنون األدائية بالتعاون
اليوحة بمناسبة انتهاء مع حديقة الشهيد بيوم
االتحاد األوروبي.
خدمته في المجلس
الوطني.

ليا سيدو تشارك دانيال كريج
بطولة «جيمس بوند»
كـ ـش ــف الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــالـ ـم ــي دان ـ ـ ـيـ ـ ــال ك ــري ــج
ال ــذي اشـتـهــر بشخصية جيمس بــونــد ،في
تصريحات صحافية ان النجمة الفرنسية ليا
سيدو سوف تشاركه بطولة النسخة الجديدة
من فيلم "جيمس بوند".
و قـ ـ ــال ك ــر ي ــدج إ ن ـ ــه آن اآلوان أن يـتـحــول
دور "جـيـمــس بــونــد" الشهير ل ــدور نسائي،
لتستطيع النساء لعب نفس التيمة.
وكان كريدج اكد في تصريحات سابقة ،أنه
يقدم شخصية "جيمس بوند" من أجل المال
ّ
فقط ،ألنه استكفى ومل منها ،ولم يعد لديه
جديد يقدمه من خاللها ،رغم أنها كانت سببا
فــى شهرته ،مشيرا إلــى أنها لــم تعد مفيدة
فنيا ل ــه ،وأن ــه يــرغــب فــى تـقــديــم شخصيات
أ خ ــرى ،يكشف خــا لـهــا موهبته الحقيقية،
وأال يظل سجينا لها ،وهي المرة األولى التي
يتحدث فيها كريج بهذا الشكل ،عن شخصية
ك ــان ــت س ـب ـبــا ف ــي ش ـه ــرت ــه وسـ ـط ــوع نـجـمــه
فــي السينما العالمية ،ولكنها تصريحات
قــد تفتح الـبــاب أم ــام بطولة نسائية قادمة
للسلسلة و تـقــد يــم شـكــل جــد يــد يكسر حالة
الممل التي تحدث عنها كريج.
وي ـش ــارك ف ــي الـنـسـخــة ال ـجــديــدة م ــن فيلم
جيمس بوند كل من دانيال كريج والنجمة
الـحـسـنــاء لـيــا س ـيــدو ورامـ ــي مــالــك وآن ــا دى

أرمـ ـ ــاس ون ــوم ــي ه ــاري ــس والش ــان ــا لـيـنــش،
وستدور أحداث الفيلم حول عملية تجسس
خطيرة تحبطها المخابرات البريطانية.
يــذكــر أن الممثل دان ـيــال كــريــج ،لـعــب دور
الـبـطــولــة فــي آخ ــر  7أجـ ــزاء مــن الـفـيـلــم الــذي
يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من
جميع أنحاء العالم ومن المقرر عرض الفيلم
فى  8أبريل .2020
وليا سيدو فنانة فرنسية ،ولدت في األول
م ــن يــون ـيــو ع ــام  1985ف ــي ب ــاري ــس ،وب ــدأت
مسيرتها الفنية عام  2000وذاع صيتها في
عام  2008مع فيلم (الشخصية الجميلة).
فازت بالسعفة الذهبية من مهرجان "كان"
الـسـيـنـمــائــي عــن دورهـ ــا فــي فـيـلــم "blue in
 "the warmestعام  ،2013وهي أرفع جوائز
المهرجان ،التي عادة ما ينالها مخرج العمل
فقط ،لتخترق بذلك تقاليد وأعراف واحد من
أهم المهرجانات السينمائية "كان".
وهي ليست المرة األولى التي تشارك فيها
سيدو الممثل البريطاني دانييل كريج ،حيث
لعبت أمامه في فيلم " "Spectereفي الجزء 24
من سلسلة جيمس بوند عام  ،2015بالتعاون
مــع النجمة اإل يـطــا لـيــة مونيكا بيللوتشي،
وناعومي هاريس وكريستوفر والتز ،وأخرجه
سام مندز.
ليا سيدو

تقديم موعد مهرجان «أيام قرطاج السينمائية»

نجيب عياد

ق ـ ــررت ال ـه ـي ـئــة ال ـم ــدي ــرة ل ـم ـهــرجــان أي ــام
قــرطــاج الـسـيـنـمــائـيــة تـقــديــم مــوعــد تنظيم
هذه التظاهرة في دورتها الـ ،30لتقام من 26
أكتوبر إلى  2نوفمبر  ،2019بعد أن أعلنت
سابقا عقدها من  2إلى  9نوفمبر .2019
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أليـ ـ ـ ـ ــام قـ ــرطـ ــاج
السينمائية نجيب عـيــاد بــأن ق ــرار الهيئة
تقديم الموعد جاء بناء على تزامن التاريخ
ال ــذي تــم إعــانــه ســابـقــا مــع مــوعــد الحملة
االنتخابية لالنتخابات الرئاسية ،التي تقام
 17نوفمبر المقبل.
وأعلن عياد ،الــذي تم تعيينه على رأس
اإلدارة ال ـعــامــة ألي ــام ق ــرط ــاج السينمائية
لـ ـل ــدورة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ـتــح بــاب
ال ـت ــرش ـح ــات ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورة الـسـنــة
ال ـح ــال ـي ــة ،أمـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـج ـيــن وال ـم ـخــرج ـيــن
السينمائيين بداية من أول مايو ،على أن
تغلق الترشحات الخاصة بأفالم المسابقة
ال ــرس ـم ـي ــة واألفـ ـ ـ ــام خـ ـ ــارج ال ـم ـســاب ـقــة 15
أغـسـطــس الـمـقـبــل ،ويـخـصــص  1سبتمبر

أمام المشاركين في قسم "شبكة المنتجين"
الخاصة بأصحاب المشاريع السينمائية.
وأك ــد أن ال ــدورة الحالية ستحافظ على
خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها
خـ ـ ــال الـ ــدورت ـ ـيـ ــن ال ـم ــاض ـي ـت ـي ــن ،الس ـي ـمــا
استضافة  4دول ضمن قسم "سينما تحت
المجهر" من الوطن العربي وافريقيا وآسيا
وأميركا الالتينية.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـت ـظــاهــرة
السينمائية العريقة ،أسسها السينمائي
الطاهر شريعة سنة  ،1966وكانت تنتظم
ّ
مـ ّـرة كــل سنتين منذ تأسيسها إلــى حــدود
سنة  ،2015حيث أصبحت سنوية.
وأشــرف المنتج إبراهيم اللطيف عليها
في دورتيها الـ 26والـ 2015( 27و ،)2016قبل
أن يتولى المنتج نجيب عياد اإلشراف على
إدارت ـهــا للعام الثالث على الـتــوالــي (2017
و 2018و.)2019
(د ب أ)

تاج السر :أعتمد على الخيال
حتى في األشياء التاريخية

أمير تاج السر أثناء الندوة

●

تايلور سويفت

كلوي كارداشيان وأبنتها

توبا بويوكستون

سويفت تتخطى حاجز 100
مليون مشاهدة بـ «»me

كلوي كارداشيان فخورة
بخطوات تروي األولى

متابعو توبا أثنوا على
جمالها الطبيعي

حقق كليب " ،"meللنجمة تايلور سويفت ،أكثر
م ــن  100م ـل ـيــون م ـشــاهــدة ع ـلــى قـنــاتـهــا الــرسـمـيــة
ب ــ"يــوت ـيــوب" ،فــي إن ـجــاز يضيف لــرصـيــدهــا ،حيث
تحدت نفسها من خالل هذا العمل ،الذي وثق عودتها
للساحة الفنية بعد غياب عامين.
وصــرحــت تــايـلــور ب ــأن " "Meأغـنـيــة عــن احـتـفــاء
الشخص بتفرده ،لجعله يشعر برضا أكبر عن نفسه.
الكليب يــزخــر بــاأللــوان والــدي ـكــورات المتنوعة،
وتشاركها بطولته قطط ،ويظهر في الفيديو كليب
هـ ّـران يشهدان على خــاف بين النجمة وشريكها،
وترقص وتغني وسط ديكورات متعددة.

ن ـ ـشـ ــرت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة وعـ ـ ــارضـ ـ ــة األزي ـ ـ ـ ـ ــاء ك ـل ــوي
كارداشيان ،عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مـقــاطــع فـيــديــو البنتها
تروي ،حيث بدأت المشي للمرة األولى ،وعلقت
كارداشيان على الفيديو ،قائلة" :أنا أم فخورة!".
وت ــروي هــي أصـغــر أف ــراد عائلة كــارداشـيــان،
حيث قــام أبــواهــا؛ كـلــوي وتــريـسـتــان تومسون،
بوضع مشاكل انفصالهما جانبا ،لالحتفال بعيد
ميالد  Trueاألول ،حيث دعت كلوي والد ابنتها،
ووقـ ــف األبـ ـ ــوان إل ــى جــانــب ابـنـتـهـمــا ،واحـتـفــا
بميالدها.

القت الصورة التي نشرتها النجمة التركية توبا
بويوكستون ،دون ماكياج ،على حسابها الخاص
بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،إعجاب عدد كبير
من المتابعين ،الذين أثنوا على جمالها الطبيعي،
مشيرين إلى أنها ال تحتاج ألي مساحيق تجميل،
بسبب بشرتها الناعمة والجميلة.
ُيــذكــر أن مسلسل "جـســور والجميلة" كــان آخر
أعـمــال بويوكستون الــدرام ـيــة ،حيث شــاركــت في
بطولته أ م ــام النجمِّ ا لـتــر كــي كيفانش تاتليتوغ،
في الوقت الذي تحضر لمسلسل جديد عن حقبة
السلطان محمد الفاتح ،أمــام النجم التركي جيم
أوغلو.

فضة المعيلي

أق ــام ــت مـكـتـبــة ذات ال ـس ــاس ــل ،ف ــي مـقــرهــا
بمجمع األفنيوز ،أمسية ثقافية من أمسيات
ال ـص ــال ــون ال ـث ـقــافــي لـلـمـكـتـبــة ،اشـتـمـلــت على
حفل توقيع رواية "شمشون وتفاحة" للروائي
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي أمـ ـي ــر ت ـ ــاج ال ـ ـسـ ــر ،وم ـنــاق ـش ـت ـهــا
بحضوره ،والــروائــي طالب الرفاعي ،والناقد
واإلعالمي فهد الهندال.
وحضر اللقاء من مكتبة ذات السالسل د.
عبدالعزيز المنصور ،والـمــديــر الـعــام سعود
الـمـنـصــور ،ومــديــر التسويق هبة المنصور،
وجمع من المهتمين.
من جانبه ،قال الرفاعي" :شمشون وتفاحة
روايــة صغيرة ،تتكون من  227صفحة ،وهي
سلسة وبلغة غير متكلفة ،وقد وفق الصديق
ال ــروائ ــي ت ــاج الـســر فــي أن يستنطق األبـطــال
بشكل عفوي ،وبالتالي تتكلم عوالم كل األبطال
بشكل حقيقي وحميمي ،بما يعمل على خلق
عالقة حقيقية بين القارئ والنص".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـه ـن ــدال إن ل ــدي ــه بعض
التصورات التي كتبها عن هذه الرواية ،الفتا
إلى أنه أول ما قرأ العمل رأى تشابكا سرديا،
وهذا شيء طبيعي بين األعمال الروائية.
واستذكر رواية "عرس الزين" لطيب الصالح،
موضحا أنها بدأت بخبر عرس الزين ،والغريب
أن هناك بعض التقاطع بين الروايتين من حيث
الشخصيات ،بأن فتاة تعلقت بثالث قصص
خطبة من رجال مختلفين من الرواية.
وأضــاف أنه يجد هنا أيضا في هذا العمل
فتاة لها قصص سابقة مع ثــاث رجــال ،لكن
هـ ــذه الـ ـم ــرة ف ــي روايـ ـ ــة تـ ــاج ال ـس ــر ال ــزي ــن هو
"شـمـشــون" ،فكانت شخصيته مختلفة" ،لكن
شمسون جاء كشخصية الفتة باالسم ،وليس

ش ـم ـشــون ف ـق ــط ،ل ـكــن ب ــاق ــي الـشـخـصـيــات في
الــروايــة ،واعتمد تــاج السر على إدارة الحدث
من خالل هذه الشخصيات األخرى ،إضافة إلى
خديجة ووالدتها ووالدها وشقيقها" ،موضحا
أن تاج السر لعب على قضية األسماء.
وتعقيبا على الحوار النقدي ،الــذي طرحه
الهندال والرفاعي ،قدم تاج السر إشادة وشكرا،
ومن ثم قال إنه ككاتب لديه رؤيته في الكتاب
قــد تختلف عــن رؤيتهم ،وأنــه يعتبر ذلــك في
مصلحة الكتابة.
وبين أنه دائما في تجربته الكتابية يأخذ
بذرة من الواقع" ،وبعد ذلك استمع إلى الكالم
الكثير فيلتقط أشياء عديدة جدا ،وبحكم عملي
كطبيب أصغي أكثر مما أتكلم ،فأقوم بالتقاط
األشـيــاء مــن هنا وهـنــاك ،ودائـمــا ألتقط بــذرة
أطورها بالخيال".
ولفت تاج السر الى أنه يعتمد اعتمادا كبيرا
على الخيال حتى في األشياء التاريخية ،وأي
شــيء يعثر عليه تاريخيا يؤلف لــه تاريخا،
مبينا أنه دائما عندما تكون عنده فكرة ،يبحث
عن البداية ،وأول ما يعثر عليها يكتب.
وأوضـ ــح أن ال ــرواي ــة تتضمن ال ـكــام الــذي
ذكره الرفاعي والهندال ،قصة المكان وارتباطه
بالشخوص ،مضيفا أن هناك خطا دراميا في
القصة يوصلك إلى النهاية ،الفتا إلى أن تلك
النهاية تؤخذ من ناحيتين ،وأنه طرحها من
خالل رؤيته ،وتساء ل" :هل كان شمشون هو
الطباخ فعال أما ال؟" ،فهناك معطيات وضعها
داخل النص تقود إلى رؤيته وقد يعثر عليها
الشخص أو ال يعثر عليها.
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جياللي عمران :اإلبداع الجزائري يستعيد رونقه
فوز «البكاءة» بالمركز األول وسام حقيقي ...وباب دخولي للقاهرة والجوائز
صدر لألديب الجزائري جياللي عمران ،أكثر من  6روايات منها "المشاهد العارية ،وعيون
الليل ،وأحالم الخريف ،والمنافيّ ،
والغسال ،إضافة إلى روايته األخيرة "البكاءة" التي فازت
بالجائزة األولى لمسابقة صالون نجيب محمود الثقافية ،التي نظمتها دار شهرزاد للنشر
بالقاهرة العام الماضي.
ويستعد جياللي حاليا لكتابة عمل أدبي ًجديد ،يرصد التغيرات التي طرأت على المجتمع
الجزائري خالل السنوات الماضية ،مؤكدا ًأن المشهد الثقافي الجزائري يستعيد رونقه بفعل
الحراك الشعبي الكبير الذي يشهده راهنا.
حول روايته "البكاءة" وأعماله ومسيرته ورؤيته لإلبداع الجزائري ،والعربي ...التقته "الجريدة"،
وكان هذا الحوار.
القاهرة -محمد الصادق

«المنافي» ترصد
األزمة السورية
وأعمالي مهمومة
بالوضع العربي

● أع ـم ــال ــك اإلب ــداعـ ـي ــة ،الـتــي
بــدأت ـهــا بـ ـ "ال ـم ـشــاهــد ال ـعــاريــة،
وعيون الليل ،وأحالم الخريف،
مـ ـ ــرورا بــال ـم ـنــافــي ..وال ـغ ـ ّـس ــال،
وال ـ ـب ـ ـكـ ــاءة ...ك ـيــف ت ـصــف هــذه
الرحلة الشاقة والممتعة معا؟
 بالفعل رحلة شاقة ومتعبةف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت مـمـتـعــة ج ــدا،
مـلـيـئــة بــال ـم ـسـ ّـرات والـلـحـظــات
الجميلة التي ال تنسى ،جيلي
"ال ـت ـس ـع ـي ـن ــي" بـ ــدأنـ ــا ال ـك ـت ــاب ــة
وال ـجــزائــر دخـلــت نفقا مظلما،
ب ــاالغ ـت ـي ــاالت والـ ــدمـ ــار الـكـبـيــر
الذي عاشته الجزائر ،إضافة الى
الحصار الثقافي الــذي مــورس
ع ـل ـي ـن ــا ،وك ـ ــان دخ ـ ــول ال ـك ـتــاب
األدبـ ـ ـ ــي والـ ـمـ ـج ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
مــن الـمـعـجــزات ،أضــف الــى ذلك
ص ـعــوبــة ال ـن ـشــر إن ل ــم أق ــل إنــه
من المستحيالت ،وعليه عشنا
فترة رهيبة ،حتى أخذت بعض
الجمعيات على عاتقها مهمة
نشر الكتب األدبية ،مثل جمعية
الـ ـج ــاحـ ـظـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــرأس ـه ــا
الــروائــي الكبير الـطــاهــر وطــار،
رحمه الله ،وجمعية رابطة كتاب
االختالف على رأسها الروائي
بشير مفتي ،ورابطة إبداع ،فهذه
الـ ـمـ ـح ــاوالت ع ـل ــى اح ـت ـشــام ـهــا
و عــدم احترافيتيها منحت لنا
ف ــرص ــة وم ـن ـبــرا لـنـشــر أف ـكــارنــا
وقصصنا.

البكاءة والجوائز

لو عاد بي الزمن
ألعدت كتابة
روايتي «المشاهد
العارية»

● بــال ـحــديــث ع ــن "ال ـب ـك ــاءة"
كيف كان استقبالكم عقب إعالن
فوزكم بجائزة نجيب الثقافية؟
 صــراحــة كـنــت سـعـيــدا جــداب ـفــوز ال ـب ـكــاء ة بــالـمــركــز األول،
في مصر ،وتلقيت الخبر بفرح
كبير ،وهو وسام حقيقي أضاف
لي الكثير ،سمحت لي الجائزة
بنشر الــروايــة في دار شهرزاد،
وبزيارة القاهرة ،وبالتعرف على
شخصيات أدبية وبالمناسبة
أحيي د .نجيب محمود عبدالله

مؤسس صالون نجيب الثقافي
والجائزة.
● م ـ ــا رأي ـ ـك ـ ــم ف ـ ــي الـ ـج ــوائ ــز
األدب ـ ـيـ ــة ،وهـ ــل ي ـم ـكــن أن تـثــري
اإلبداع؟
 الجوائز األدبية لها وعليها،ودائ ـمــا تثير الـلـغــط الكبير من
هــذه الجهة أو تلك ،دائـمــا تثير
نفس الـتـســاؤالت والـشـكــوك في
ك ــل دورة ،ال تـنـتـهــي أب ـ ــدا هــذه
الريبة من المسابقات األدبية في
نفس الوقت تجلب العدد الكبير
ّ
مـ ــن الـ ـك ــت ــاب وه ـ ــم فـ ــي ت ـســابــق
م ـح ـم ــوم ل ـن ـي ــل ش ـ ــرف م ـعــان ـقــة
ال ــوس ــام ،أعـتـقــد أن مـهـمــا كانت
قيمة الـجــائــزة ومستواها فهي
ال تـنـقــص أو ت ــزي ــد م ــن مــوهـبــة
الـكــاتــب ،الـكــاتــب الحقيقي الــذي
يؤمن بموهبته وقلمه عليه أن
يكتب
وال يلتفت الى الجائزة ،إن كان
جادا ،فالجوائز هي التي تختاره،
وخ ـيــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك ال ــروائ ــي
ا لـعــر بــي الكبير نجيب محفوظ
الذي لم يسع مطلقا إلى الشهرة
أو الجوائز أو المسابقات ،فنال
أرفعها على اإلطالق "نوبل".
بعض المسابقات فعال تثري
اإلب ـ ــداع األدبـ ــي وال ــروائ ــي على
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،نـ ـظ ــرا ل ـجــدي ـت ـهــا
وصرامتها وحيادها .أتمنى أن
تـخـلــق مـســابـقــات عــربـيــة مهمة
قــويــة ع ـلــى غـ ــرار م ــا ي ـحــدث في
ال ـغــرب كــالـبــوكــر م ـثــا ،وجــائــزة
غونكور العريقة.

حكايات المنافي
* ظ ـ ـهـ ــر بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ت ــأث ــرك ــم
ب ــال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ف ــي مـخـتـلــف
البلدان العربية ...فماذاعن رواية
"ال ـم ـن ــاف ــي ..وج ـع ـنــا ج ـم ـي ـعــا"...
والتي رصدت بشكل أعمق الجرح
السوري ،وماذا عن ّ
الغسال؟
 روايـ ــة ال ـم ـنــافــي ...حـكــايــاتش ــامـ ـي ــة كـ ـن ـ ُـت أتـ ــابـ ــع ال ـم ـش ـهــد

ً
مكرما في إحدى المناسبات
جياللي عمران
السوري برعب ،ألنني ّ
أحب هذا
البلد الجميل ،فمشاهد الرعب
الـيــومـيــة والـقـتــل ال ــذي تمارسه
ّ
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة م ــن ك ــل
الجهات ضــد الجميع جعلتني
أك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـن ــاف ــي ال ـ ـتـ ــي ت ــرص ــد
الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا الـ ـت ــي ح ــدث ــت فــي
سورية بعد أحداث درعا األولى.
يروي تلك األحداث المأساوية
الـثــائــر ف ــراس الحلبي ،المنضم
إلــى ل ــواء ث ــوري يـقــوده عسكري
س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ث ـ ـ ــم يـ ـكـ ـتـ ـش ــف ف ـ ـ ــراس
االنـ ـح ــراف الـ ــذي أصـ ــاب ال ـثــورة
م ــن خ ــال تصفيتهم لـشـبــان ال
عالقة لهم بالعمالة أو الخيانة،
فـيـهــرب مــن المعسكر ،وقـبــل أن
يـطـلــق عـمـلــه ال ـث ــوري ك ــان عليه
بـفـعــل أخ ـي ــر وه ــو االن ـت ـق ــام من
ساعي البريد السيد "منذر" الذي
ّ
حطم معظم شباب سورية وحلب
ت ـحــديــدا ،بـمـقــص الــرقــابــة الــذي
يستعمله بغير حــق ،بحكم أنه
بعثي صغير ،فيمارس سلطته
الــدنـيـئــة بـعــدم إرس ــال الــرســائــل
لعشاق وأصــدقــاء داخــل سورية
وخارجها.
ّأمـ ــا رواي ـ ــة ال ـغـ ّـســال فـهــي في
مرحلتها األخيرة ،ترصد بشكل
ـال
مــا ال ـجــزائــر مــا بـعــد االسـتـقـ ّ
من خالل وزير سابق كان يمثل
ّ
الـطــابــور الخامس الــذي شكلته
اإلدارة االستعمارية
وأعدتهم لتولي مقاليد الحكم
بـ ـع ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ،وه ـ ـ ــو ال ـ ــذي
ّ
فالغسال تكتب
حصل بالفعل،
عن تشبث هذا الوزير بالسلطة
إلى اللحظة األخيرة من حياته،
رغم فساده.
● بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـب ــداي ــات
وعـمـلـكــم ف ــي م ـجــال ال ـتــدريــس..
كونك معلما ،ومربيا ...هل أضاف
إلى إبداعك األدبي؟
التعليم من المهن التي تعيق

اإلبداع ،بحكم التحضير اليومي
والحضور المتكرر
وال ـي ــوم ــي م ــع ن ـفــس الــوجــوه
ونفس الـمـبــادرة ،مع ذلــك حتما
استفدت من تجربتي تلك ،ألني
ع ـم ـل ــت م ـ ــع أص ـ ــدقـ ـ ــاء وأس ـ ـمـ ــاء
سـ ــاعـ ــدونـ ــي وشـ ـجـ ـع ــون ــي .فــي
الـنـهــايــة اسـتـطـعــت ت ـج ــاوز تلك
العقبات وتوفير ّ
جو يساعدني
ع ـلــى ال ـك ـتــابــة رغ ــم الـصـعــوبــات
المذكورة آنفا.

إعادة تأهيل
● هـ ــل ي ـح ـت ــاج الـ ـمـ ـب ــدع إل ــى
تأهيل كتاباته بعد مرور الزمن،
وه ــل يـمـكــن أن يـعـيــد كـتــابــة أي
منها؟
 بـصــراحــة ال ـبــدايــات َصعبةج ـ ـ ـ ــدا ،كـ ـت ــاب ــات ــي ل ـ ــم ت ـ ـ ـ ــرق إل ــى
م ـس ـت ــوى ال ـح ـل ــم ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
عـشـتــه ،نـشــرت قصصا قصيرة
في صحف جزائرية ورواية أولى
"المشاهد العارية" ،التي نشرتها
ب ــأخ ـط ــائ ـه ــا وع ـي ــوب ـه ــا ال ـف ـن ـيــة
والجمالية ،بالتالي يؤرقني جدا
موضوع نشر تلك األعمال األولى
بتلك األ خ ـطــاء البشعة ،وكثيرا
ما راودتني فكرة إعــادة نشرها
خاصة روايــة المشاهد العارية

ّ
غالف «البكاءة»

حتى أصدقائي الكتاب هناك من
شجعني على ذ ل ــك ،باعتبارها
مسودة أولية ...نعم ممكن إعادة
نشرها بشكل مختلف ومقبول
جدا.
* ما رأيكم في الحركة النقدية
الراهنة؟
 الـحــركــة النقدية فــي الوطنالعربي ليست بخير ،هــذا رأيي
الشخصي المتواضع ،لم تستطع
م ــواك ـب ــة هـ ــذا االن ـف ـج ــار الـكـبـيــر
فــي نشر الــروايــات و المجاميع
القصصية وا ل ـش ـعــر يــة .بمعنى
أص ــح ال تهتم كـثـيــرا بـمــا ينشر
من األجـيــال الجديدة ،عن قصد
أحيانا.

اإلبداع الجزائري
وق ــال األدي ــب جياللي عمران
ع ــن الـمـشـهــد األدبـ ــي ال ـجــزائــري
"ال ـم ـش ـه ــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـج ــزائ ــري
يـعــرف انـتـعــاشــة كـبـيــرة وزخـمــا
وتنوعا أيضا ،لكن تشوبه بعض
االخـتــاالت التي أعاقت بالفعل
ال ـن ـهــوض بــالـثـقــافــة الـجــزائــريــة
بـ ـتـ ـغ ـ ّـول الـ ـعـ ـص ــاب ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
وخلق نخب مزيفة استولت على
المشهد عنوة ،واستولت أيضا
على المناصب والمنابر ،فهذه
الــوضـعـيــة الـمــريـبــة خلقت جـ ّـوا
مكهربا الى حد ما ،مع االشــارة
ال ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــروز أسـ ـ ـم ـ ــاء الم ـ ـعـ ــة فــي
الجزائر بشكل الفت ،واستطاعت
أن تنتشر عربيا وعالميا.
أع ـت ـق ــد أن ال ـ ـحـ ــراك الـشـعـبــي
الـكـبـيــر ال ــذي نعيشه اآلن بهذا
ال ــزخ ــم وال ــرف ــض ل ـكــل أســال ـيــب
التسيير القديمة سيقضي آجال
أو عــاجــا عـلــى تـلــك العصابات
الـتــي عششت فــي البلد سنوات
طــوي ـلــة .وسـنـعـيــد إل ــى المشهد
الثقافي رونقه.

يحيى يخلف يفوز بجائزة «القاهرة للرواية العربية»
محمد الصادق

اختتمت أعمال الدورة
السابعة لملتقى القاهرة
للرواية العربية بعد 9
جلسات بحثية ،إضافة
إلى شهادات لتجارب
إبداعية.

من أجواء الختام

الجلسة الختامية
للملتقى شهدت
نقاشا واسعا حول
شعرية التوحش
التكنولوجي

فـ ــاز الـ ــروائـ ــي الـفـلـسـطـيـنــي
يحيى يخلف بـجــا ئــزة ملتقى
"القاهرة للرواية العربية" في
دورته السابعة "دورة الروائي
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـط ـي ــب ص ــال ــح"،
والتي نظمها المجلس األعلى
للثقافة فــي الفترة مــن  20إلى
 24الجاري.
ويعد يخلف من أبرز الكتاب
في فلسطين ،فقد ولد في قرية
س ـم ــخ ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـض ـفــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـب ـح ـي ــرة ط ـبــريــة
باألراضي المحتلة عام 1944؛
وفــي أعـقــاب النكبة عــام 1948
تــم تهجير أســرتــه إلــى األردن،
ل ـي ـق ـضــي ط ـفــول ـتــه ف ــي مــديـنــة
إربد ،التي درس في مدارسها،
وحصل على دبلوم المعلمين،
وليسانس اآلداب مــن جامعة
بيروت العربية.
وتـ ـض ــاف الـ ـج ــائ ــزة إلـ ــى مــا
حصده يخلف من جوائز عبر
مسيرته ،فحصل من قبل على
ع ــدة جــوائــز وتـكــريـمــات منها
جــائــزة دول ــة فلسطين لــآداب
ع ــام  ،2000ووس ــام الميدالية
الذهبية من المنظمة العربية
ل ـل ـتــرب ـيــة وال ـث ـق ــاف ــة وال ـع ـل ــوم

(أليكسو)  ،2012وجائزة كتارا
للرواية العربية -فئة الروايات
المنشورة لعام  2016عن رواية
"راكــب الــريــح" ،ورشحت روايــة
"الـيــد الــدافـئــة" لـجــائــزة الشيخ
زايد للكتاب في اإلمارات ،ضمن
الـقــائـمــة الـطــويـلــة لـفــرع اآلداب
بالدورة الثالثة عشرة.

ختام
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة
السابعة لملتقى الــروايــة بعد
 9جـلـســات بـحـثـيــة ،و 6مــوائــد
مستديرة ،إضافة الى شهادات
لتجارب إبداعية.
وشهدت الجلسة الختامية
للملتقى نـقــاشــا واس ـعــا حــول
شعرية التوحش التكنولوجي،
واالنـ ـف ــات ال ـس ــردي ال ــروائ ــي،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مـ ـنـ ـي ــر عـ ـتـ ـيـ ـب ــة عــن
االس ـت ـخــدام ال ــروائ ــي ال ـمــراوغ
للمعلومات ،وتـنــاول الدكتور
محمد محمود حسين غنائية
ال ـ ـبـ ــوح ،وتـ ــداخـ ــل ال ـح ـك ــي فــي
روايـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــريـ ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
وطــأة اليقين لهوشنك أوســي
ن ـم ــوذج ــا ،وال ــدكـ ـت ــورة هــويــدا

صــالــح ح ــول ال ــرواي ــة وتــداخــل
األنواع.
وق ـ ــال الـ ـن ــاق ــد األدبـ ـ ـ ــي أح ـمــد
دروي ـ ــش" :ن ـح ــن ال ـي ــوم ف ــي آخــر
محطات ملتقى القاهرة الدولي
لــإبــداع الــروائــي ،حيث مزجتنا
ال ـ ــرواي ـ ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة فـ ــي بــوت ـقــة
واحدة ،وأصبحت لغتنا واحدة.
ن ـح ــن ه ـن ــا ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـطــاف
أم ــة تتكلم لـغــة واحـ ــدة ،ونحمل
هموما واحدة ،وعلينا أن نواجه
المخاطر التي تواجهنا في عصر
المعلومات".
وخـ ـص ــص ال ـم ـل ـت ـق ــى جـلـســة
لالديب السوداني الكبير الطيب
صالح ،أكد فيها الشاعر شعبان
ي ــوس ــف أن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـقــاد
اعتبروا أن رواية "موسم الهجرة
إلى الشمال" درة اإلبداع الروائي.
وعـلــى الــرغــم مــن م ــرور  50عاما
عـلــى ص ــدوره ــا ،فــإنــه لــم ينقطع
الجدل والحديث عنها حتى اآلن،
بينما أشارت الكاتبة والروائية
السورية سلوى النعيمي إلى أن
شخصية "بـنــت م ـجــذوب" ،التي
خلقها الكاتب السوداني الكبير
فــي رواي ـتــه "مــوســم الـهـجــرة إلى
الشمال" امرأة مسترجلة ،حسب

ما وصفها الروائي منذ البداية.

زمن الرواية
ومــن أبــرز مــا شهده الملتقى
ما قاله الدكتور فيصل دراج ،من
رفضه لمقولة زمن الرواية.
وأضـ ــاف أن ــه ك ــرس  30عاما
مــن حـيــاتــه فــي مـتــابـعــة الــروايــة
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة ،ورصـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ــركـ ـتـ ـه ــا
وت ـ ـطـ ــورهـ ــا ونـ ـش ــأتـ ـه ــا كـ ـق ــارئ
ً
وأكاديمي ،مشيرا إلى أن الرواية
ال ـعــرب ـيــة ه ــي ال ــراس ــم ال ـحــداثــي
ال ــوح ـي ــد الـ ــذي تـبـقــى م ــن عصر
ً
ال ـن ـه ـضــة .وقـ ــال "ل ـس ــت مـفـتــونــا
بالرواية العربية ،فال أرى فيها
ً
ً
ش ـي ـئــا ع ـظ ـي ـمــا أو ت ـجــربــة على
غ ــرار أوروبـ ــا الـشــرقـيــة وأمـيــركــا
الــات ـي ـن ـيــة ،ول ـك ــن ه ـن ــاك ح ــاالت
ً
روائـ ـي ــة ف ــردي ــة ت ـح ـق ـقــت ،فـمـثــا
نقول عــن األدي ــب الكبير الراحل
نجيب محفوظ إنه حالة متفردة،
أي الحالة المحفوظية ،وصحيح
فــي ال ـس ــودان وال ـم ـغــرب وليبيا
وغيرها حاالت روائية فردية".
وأض ـ ـ ــاف "ال ت ـش ـكــل ال ــرواي ــة
ً
ً
جزء ا حقيقيا من نسيج الثقافة
الـعــربـيــة ،فـمـقــولــة إن ـنــا فــي زمــن

الرواية هو حديث متفائل ليس
له أي صحة من الحقيقة".
و س ـ ـمـ ــي "دراج" م ـ ــا ي ـس ـمــى
بظاهرة التضخم الروائي ،بسبب
كـ ـث ــرة األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـق ــدم ــة ،ال ـتــي
تعتمد على الكم ال الكيف ،وكذلك
ً
كثرة الجوائز التي تقدم سنويا
للروائيين.

فائزون
وفـ ــاز بــال ـجــائــزة ف ــي دورت ـهــا
األولـ ــى ال ـس ـعــودي عـبــدالــرحـمــن
م ـ ـن ـ ـيـ ــف ،وبـ ـ ــدورت ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـث ــانـ ـي ــة
ال ـم ـص ــري ص ـنــع ال ـل ــه إب ــراه ـي ــم،
ال ـ ــذي اعـ ـت ــذر ع ــن الـ ـج ــائ ــزة فــي
خـ ـت ــام الـ ـ ـ ـ ــدورة اعـ ـت ــراض ــا عـلــى
النظام السياسي آنــذاك ،وكانت
الدورة الثالثة من نصيب األديب
الـســودانــي الـطـيــب صــالــح ،وفــاز
المصري إدوار الخراط بالدورة
الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ـ ــاز بـ ـ ــالـ ـ ــدورة
ال ـخــام ـســة ل ـل ـجــائــزة عـ ــام 2010
الروائي الليبي إبراهيم الكوني،
وك ـ ـ ـ ــان آخ ـ ـ ــر الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن ع ـلــى
الجائزة في دورتها السادسة عام
 2015الــروائــي الـمـصــري الكبير
بهاء طاهر.

ّ
لذة الخطيئة!
مسفر الدوسري
للخطيئة لذة شيطانية ،وللخطأ ألم إنساني!
لـلـخـطـيـئــة ط ـعــم ال ـح ـل ــوى ال ـط ــري ــة وال ـس ـ ّـك ــر الـ ـح ــرام،
مغموسة بمرارة اللوم.
ونف ٌس
وللخطأ وجع شوكة حادة ْ
ٌ
سفاحا من رحم القصد المسبق والنية
تولد الخطيئة
ً
المشتهاة ،وترمى خلسة على قارعة الطريق ،وتلف في
مهد التبرؤ منها .أما الخطأ ،فهو ابن شرعي ُيولد من
دون قصد في غفلة الحسابات وغياب زغاريد البشارة ،إال
أن حقه في النسب ال يسقط ،وال حقه في الرعاية ،وواجب
التقويم من قبل مرتكبه ،من خالل تربيته تربية صالحة.
المثل
الخطيئة سباق للقفز على الحواجز في مضمار ُ
السامية والمبادئ وفطرة اإلنسان السوية .أما الخطأ،
فمحاولة غير موفقة للعبور من تحت سقفها وضمن
شــروطـهــا .الخطيئة مفسدة للضمير الـحــي ،ومــؤامــرة
لقتله غيلة ،وتحين الفرصة للقيام بذلك خالل نومه ،فيما
الخطأ فسحة لبذل محاولة جادة إلنعاش الضمير ،وبعثه
مجددا في الرقابة والمحاسبة
للحياة لممارسة دوره
ً
وتصحيح المسار قدر اإلمكان.
الندم في ســوق الخطيئة عملة غير متداولة ،وسعر
صرفها ز هـيــد ،لكنه فــي دكاكين الخطأ عملة صالحة،
وقابلة للتبادل ،ولها سعر في دفاتر الفضيلة وقيمة في
بورصة الرجوع للحق واالرتهان لجادة الصواب.
عند الخطيئة تتضاءل حظوظ الفرصة الثانية ،لتصل
حــد الـعــدم ،فــي حين تبقى حظوظ الفرصة الثانية في
الغالب قائمة ومتاحة عند الخطأ!
كالهما  -الخطيئة وا لـخـطــأ -لهما ثمن واستحقاق
ـا أو آج ــا ،وال مـجــال لتصنيف
واج ــب الــدفــع ،إن عــاجـ ً
دينهما في خانة الديون المعدومة ،وال سبيل للتملص
من التسديد والتهرب من الدفع ،أو إيجاد نافذة للخروج
لمكان آمن ال تطوله يد العقوبة أو منجى منها ،إال أن ثمن
الخطيئة باهظ ،واستحقاقها ثقيل ومدمر ،ويشق على
مرتكبها الوفاء به ،فثمن الخطيئة ،وإن تأجل ،فهو يدفع
كامال دفعة واحدة مع كل الفوائد المتراكمة ،ومن دون أي
امتياز في الحصول على الحسم أو التخفيض في قيمة
الدين ،فيما ثمن الخطأ ،وإن تعاظم وكبر ،فهو أقل من
ثمن الخطيئة ،مع إمكانية الحصول على ميزة إسقاط
جزء من الدين بقدر حجم الندم وعمقه وصدقه ،فصدق
شيئا من درن الذنوب ،ويسقط فوائد الخطأ
الندم يغسل
ً
أو جزءا كبيرا منها ،مما يقلل حجم الدين ،ويجعل دفعه
الميسر ،أو حتى
ومقدورا عليه ،إن كان بالتقسيط
مأموال
ً
َّ
ً
بالتقسيط غير المريح ،فذلك يعتمد على فداحة النتائج
المترتبة وسلبية اآلثار الناشئة عن ارتكاب الخطأ ،إال أنه
في كل األحوال ،فإن ثمن الخطأ قابل للسداد.
ال إجـ ـب ــار ف ــي ال ـخ ـط ـي ـئــة ،وال اس ـت ـك ـبــار ف ــي ال ـخ ـطــأ،
فاالستكبار في الخطأ قفزة في الهواء تختصر خطوات
الطريق المؤدي للوقوع في «هاوية العزة باإلثم» ،مما
ّ
يجعل الخطأ يصبح خطيئة ،عليه ما عليها من الذنب،
ول ــه ذات ثمنها ال ــواج ــب دف ـعــه ،مــع اف ـت ـقــاده تـلــك الـلــذة
الشيطانية في الخطيئة وطعم حلواها!

إصدار

«الثقافة الجديدة» ترصد مظاهر
االحتفال برمضان
أصـ ــدرت الـهـيـئــة العامة
لـ ـقـ ـص ــور ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ،الـ ـع ــدد
ال ـجــديــد مــن مـجـلــة "الـثـقــافــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة" ،لـ ـشـ ـه ــر م ــاي ــو
الجاري.
وخـ ـ ـص ـ ــص ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد م ـل ـفــا
ش ــام ــا عـ ــن شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
ال ـم ـب ــارك ،راصـ ـ ــدا الـطـقــوس
وال ـعــادات والتقاليد فــي 12
محافظة مصرية.
وكـتــب الشاعر والباحث،
م ـ ـس ـ ـعـ ــود شـ ـ ــومـ ـ ــان رئـ ـي ــس
ال ـت ـحــريــر اف ـت ـتــاح ـيــة ال ـعــدد
بعنوان "بداية القول" ،أشار
فيها إلى االستعداد الفطري
الس ـت ـق ـب ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
وسـعــادة الجماعة الشعبية
به ،إذ يمتزج مدلوالته مع ما
تشربته الروح المصرية من
إرث ثقافي ،ويتجلى ذلك في
الطقوس والعادات والتقاليد
التي يمارسها المصريون.
وض ــم الـمـلــف ال ـعــديــد من
المقاالت التي تناولت مظاهر
االحـ ـتـ ـف ــال م ـن ـهــا "ح ـك ــاي ــات
الخمريد واألبــريــق وال ــدوم"
فــي أسـ ــوان ،ألس ـمــاء هــاشــم،
و"سـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة أب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج
األقصري حديقة المحبين"،
لبكري
ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد ،و"طـ ـق ــوس
الـ ـ ــرايـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــات أه ــم
مـ ـظ ــاه ــر االح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ـق ــدوم
رمـ ـ ـض ـ ــان" لـ ـ ـ ك ـ ـمـ ــال ك ــوك ــب،
و"س ـ ــوه ـ ــاج ت ـف ـت ــح ب ـيــوت ـهــا
ل ـل ـنــاس وتـسـتـقـبــل رم ـضــان
ب ــال ــراي ــات ال ـخ ـض ــر" ألحـمــد
الليثي ،و"طقوس الرؤية في
الفيوم ...استعراض لمباهج
الفنون الشعبية" ،د .إبراهيم
عبدالعليم حنفي ،و"الزينة
الـبــاسـتـيــك ت ـطــرد الــزي ـنــات
الورقية في القليوبية" لطارق
عمران ،و"في الشرقية يضيء
القلوب ويحبس العفاريت"
د .إب ــراهـ ـي ــم س ــام ــة ،و"ف ــي
دمياط ..شهر رواج الموبيليا
وال ـح ـلــوى وص ـيــد الـسـمــان"
لسمير الفيل ،و"اإلسكندرية
تحتفي بفن السينما والغناء
الـ ـ ــرم ـ ـ ـضـ ـ ــانـ ـ ــي" ل ـم ـص ـط ـف ــى
نصر ،و"رمضان السوايسة..

غالف المجلة
إف ـ ـ ـطـ ـ ــار ج ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ــأسـ ــرة
ع ـلــى ش ــط ال ـخ ـل ـيــج" لـحــاتــم
مرعي ،و"رمضان في التراث
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاوي ..شـ ـه ــر ال ــذك ــر
وال ـمــوائــد وال ـم ــدائ ــح" حاتم
عـ ـب ــدالـ ـه ــادي" ،رم ـ ـضـ ــان فــي
الثقافة الجماهيرية يستعيد
روح الناس" لعثمان عزمي.
وتستعيد المجلة ذ كــرى
مـ ــرور  20عــامــا عـلــى رحـيــل
ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ال ـ ـم ـ ـجـ ــدد م ـج ــدي
الجابري ( ،)2019 :1999الذي
يعد أكثر شعراء جيله تمردا
ل ـيــس ع ـلــى تـ ــراث م ــن سبقه
وحسب ،وإنما على تجربته
األولى التي استمرت حوالي
 10سنوات".
وفـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــاب "ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاءات
إبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة" ي ـ ــأت ـ ــي اإلبـ ـ ـ ـ ــداع
متنوعا بين الشعر والقصة.
أمـ ــا بـ ــاب "ال ـ ـصـ ــوت وال ـل ــون
والـ ـح ــري ــة" ف ـقــد جـ ــاء حــافــا
ب ــال ـت ــرج ـم ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات؛
ففي الشاطئ اآلخر نقرأ "من
شعراء الرومانسية اإلنكليز"
تـ ــرج ـ ـمـ ــة :عـ ــزيـ ــز ال ـ ـمـ ــراغـ ــي،
وفـ ــي م ــواج ـه ــات حـ ـ ــوارا مع
ع ـبــدال ـم ـن ـعــم رمـ ـض ــان ،وفــي
الحفر باللون كتبت د .هناء
سيدهم حليم "الفنان أحمد
ب ـ ـشـ ــر ...االنـ ـتـ ـق ــال بــال ـخ ـيــال
مــن ال ــواق ــع إل ــى التعميمات
ال ـم ـط ـل ـقــة" ،ف ــي ح ـيــن ت ـنــاول
ب ــاب م ــن ف ــات قــديـمــه "ث ــورة
 1919فــي ال ــذاك ــرة الشعبية
المصرية" د .خالد أبوالليل.

توابل ةديرجلا
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حورية فرغلي :حالة من صدق المشاعر تجمعني
بفيفي عبده ستظهر في «مملكة الغجر»

٢١

مزاج

أخبار النجوم

«الرقابة» تحذر رامز جالل

أعود إلى السينما بفيلمين خالل الفترة المقبلة
تعود الفنانة حورية فرغلي للدراما التلفزيونية مرة أخرى هذا العام ،بعد أن قدمت تجربتها
األولى «الحالة ج» قبل عامين ،وتقدم خالل رمضان المقبل مسلسل «مملكة الغجر» مع الفنانة
القاهرة  -محمد قدري

أقدم شخصيات
مختلفة في
«مملكة الغجر»

شعرت بالراحة
النفسية بالعمل
مع عزة مجاهد

• في البداية حدثينا عن تعاقدك على مسلسل "مملكة
الغجر" ...ولماذا هذا العمل؟
 كانت البداية من خالل عدة جلسات متتالية مع اإلعالميوالمؤلف محمد الغيطي ،وأعجبني الورق وسيناريو العمل
للغاية؛ فقررت من دون تــردد االشـتــراك في هــذا المسلسل
الذي يضم عددا كبيرا من النجوم ،فأنا الحظت أنه الئق ّ
علي
للغاية ومناسب لي كثيرا ،وكان حلما كبيرا بالنسبة لي
أن أقدم عمال دراميا عن فكرة "فئة الغجر" ،وهو ما حققته
من خالل هذا العمل.
• دائما ما يقابل الفنانون مشكالت مع الشركات الناشئة..
وشركة "الذهب" تقدم هذا العام عملها األول بالتعاون مع
نقابة المهن السينمائية ،حدثينا عن هذا التعاون.
 في الطبيعي تكون هذه الخطوة مغامرة ،ولكن وجدتأننا كلنا كطاقم عمل وشركة إنتاج وفريق إخراج وتأليف
وإنتاج نريد أن نعمل ونقدم هذا العمل تحديدا ،ووجدت
روح ــا مختلفة ،فاتخذت الـقــرار أن أقــدمــه ،وب ــدأت بالفعل
التصوير حتى وصلنا إ لــى المرحلة ا لـحــا لـيــة ،وتصوير
المسلسل على عدد كبير من القنوات ،وفي البداية ضحينا
باألجور وكل االشتراطات حبا في العمل ،وأحمد الله على
ما وصلنا إليه من نتائج نهائية ،وهــو ما سيظهر خالل
رمضان للجمهور من خالل الصورة.
• ماذا عن طبيعة الشخصية داخل العمل؟
 أقدم عدة شخصيات مختلفة في العمل الجديد بجانبالـفـتــاة الـغـجــريــة الـتــي ت ــدور حــولـهــا األحـ ــداث أق ــدم الفتاة
المودرن وشخصيات أخرى ،وهو ما سيظهر خالل أحداث
العمل الجديد ،وهــو ما يعد تحديا كبيرا خــال األحــداث،
فأنا أقدم الشخصية األساسية المختلفة عما قدمته قبل
ذلــك ،وهــي شخصية ياسمينا الغجرية ،وتجسد الفنانة
فيفي عبده دور خالتي خالل أحداث العمل ،وهي من وقفت
على تربيتي ،والفنانة عزة مجاهد ابنة خالتي وصديقتي،
وال ـش ـخ ـص ـيــة ب ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن االتـ ـج ــاه ــات وال ـم ـش ــاع ــر،
فالمسلسل أقدم به الرومانسية والغموض واألكشن والدراما
وغيرهما من األلوان.
• من المفترض أن يجسد حازم سمير دور زوجك خالل
أحداث العمل ،كيف كانت الكواليس؟
 بالفعل أشاركه في هذا المسلسل ،ويقدم دور زوجي،ويستمر معي في األحداث ،وال أريد أن أتطرق لألحداث حتى
ال يحدث حرق لها ،ودعينا نشاهده مع األحداث ،لكن كان
هناك اندماج في الكواليس.
• ما المشهد الذي تعتبرينه هو األصعب في األحداث؟
 هناك مشهدان بهما الكثير من الصعوبة ،فاألول شاهدهالجمهور في اإلعالن الترويجي للمسلسل ،حيث استدعى
ال ــدور قـيــادة سـيــارة نقل ثقيل ،وطلب مني المخرج ذلــك،
وبالفعل صعدت للسيارة
وأصــررت على تقديمه بنفسي،
ّ
"التريلال" ،وقمت بقيادتها ،وهو ما يمثل خطورة وصعوبة
لقيادة سيارة بمثل هذا الحجم الكبير ،لكن المشهد مر على
خير ،وتم بسالمة وأمان.
وهناك مشكلة مشهد ثان كان به صعوبة أثناء التصوير،
ّ
وتمثل في ارتداء فستان زفاف ثقيل للغاية في درجة حرارة
تشبه "التجمد" ،مما جعلني أشعر بالصعوبة الشدشدة
للغاية مع البرودة ،إضافة إلى قلة النوم أثناء هذه الفترة،
لكن في النهاية تمت المهمة بنجاح.
• ما حقيقة ما نشر حول خالفات بينك وبين فيفي عبده
بالكواليس؟
 ال أعرف مصدر تلك الشائعات ،وال توجد أي مشكالتعلى اإلطالق ،فالتصوير قائم بيننا ،ولدينا هدف واحد فقط
هو إنهاء تصوير المسلسل لتقديمه للجمهور ،ألننا رأينا
فيه غايتنا ،وعمل جمعنا بالحب ،وأنا أؤكد أنني أحب فيفي
عبده قبل بدء التصوير أيضا ،وكان حلما لي العمل معها

الكبيرة فيفي عبده ،وعدد كبير من الفنانين لتظهر في شكل جديد عليها لم يألفه الجمهور من
قبل ،وكان لنا مع بطلة العمل هذا اللقاء.

منذ فترة بعيدة ،وحالة الصدق بيننا أعد الجمهور بأن
تظهر على الشاشة.
• يـتــازم دورك مــع دور عــزة مجاهد خالل
المسلسل ،ما كواليس العمل بينكما؟
 هناك ممثلون يشعرون اآلخرين بالراحةالنفسية ،وهو ما شعرت به خالل العمل معها
خالل المسلسل ،وأتمنى تكرار التعاون معها
م ــرة أخ ــرى ،فـكــانــت مـشــاهــدنــا أم ــام بعضنا
بـطــريـقــة ك ـب ـيــرة ،وش ــاه ــدت انـسـجــامــا معها
بطريقة كبيرة.
• مــا ال ــذي يـمـيــز مسلسلك الـجــديــد عــن بقية
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـم ـعــروضــة خ ــال رم ـض ــان ف ــي ظل
المنافسة الشديدة؟
"مملكة الغجر" مختلف تماما عــن كــل المعروض،ويناقش جانبا لم تتطرق له الدراما خالل الفترة الماضية،
ويـعـتـبــر ذل ــك مـيــزة كـبـيــرة لــي فــي أث ـنــاء الـعـمــل ،وبـعــرض
المسلسل على عــدد كبير من القنوات ،نجحت
ا لـشــر كــة المنتجة فــي التعاقد
مـ ـعـ ـه ــا ،وأتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـن ــال
إعجاب الجمهور ،وأعتقد
أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور سـيـعـيــد
الـحـلـقــة عـقــب االنـتـهــاء
م ــن م ـش ــاه ــدت ـه ــا ع ــدة
مرات.
• ت ـنــازل ع ــدد من
ال ـف ـنــان ـيــن ع ــن ج ــزء
م ــن األج ـ ـ ــور ..كيف
تــريــن ذل ــك فــي هــذا
المسلسل؟
 ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــلحــالــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مـخـتـلـفــة تـمــامــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــارب
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ب ـعــض
فهناك من باع
ط ـ ــاق ـ ــم
الممتلكات من
نـ ـخ ــرج
اإلنـ ـت ــاج حـتــى
ل ـل ـن ــور،
بهذا المسلسل
وبالفعل هناك من
حبا في
تنازل أو أرجــأ أجره
العمل ،فالحالة الموجودة
بـهــذا الـعـمــل حــالــة حــب وإصـ ــرار على
عبور األزمات ،وهو ما جعلنا ننجز
ال ـع ـمــل بــالــرغــم م ــن ب ــدء الـتـصــويــر
ً
متأخرا.
• ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـمـ ــان س ـي ـن ـمــائ ـيــان
متوقفان لك ..ماذا عنهما؟
 ب ــال ـف ـع ــل ،فــال ـف ـي ـلــم األول هــو"استدعاء ولي عمر" ،والثاني "براءة
ري ــا وس ـك ـي ـنــة" ،وك ـن ــا ق ــد صــورنــا
عدة مشاهد ،ومن المقرر أن نعود
الستكمال تصوير األعـمــال خالل
الفترة القادمة ،تمهيدا لتجهيزهما
للعرض السينمائي خالل االشهر
ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،وفـ ـق ــا لـخـطــة
شركتي اإلنتاج والتوزيع.

رامز جالل
خاطب رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ،خالد
عبدالجليل ،فريق عمل برنامج "رامز في الشالل" ،الذي يقدمه
ً
رامز جالل ،مؤكدا ضرورة الحصول على تصريح بالعرض،
رغم تصوير البرنامج بالكامل خارج مصر.
وهـ ــددت "ال ــرق ــاب ــة" بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ضد
البرنامج حــال عــدم التقدم إليها للحصول على تصريح،
ً
علما بأن البرنامج سيذاع عبر شاشة قنوات "ام بي سي"
المختلفة.

إجازة لدينا الشربيني

دينا الشربيني
حصلت الفنانة دينا الشربيني على إجازة من تصوير
مسلسلها "زي الشمس" مــدة  3أي ــام ،حيث ســافــرت خــارج
البالد.
ورغم تبقي عدد كبير من مشاهدها لم يتم االنتهاء منها،
فإن دينا كانت حريصة على الحصول على إجــازة بسبب
ً
ضغط التصوير ،علما بأن المخرج سامح عبدالعزيز يصور
العمل بثالث وحدات ،للحاق بالعرض الرمضاني.

غموض موقف «مملكة إبليس»

حورية فرغلي

ّ
المسرح الوطني اللبناني يكرم الموسيقار ملحم بركات
بيروت  -ةديرجلا

•

جمعية «تيرو
للفنون»
أصدرت
ً
ً
طابعا تخليدا
للراحل

بحضور قائد قوات األمم المتحدة
الـعــامـلــة فــي ج ـنــوب لـبـنــان ،الـجـنــرال
ستيفانو ديل كول ،ممثل وزير الثقافة
محمد داود ،نقيب الممثلين نعمة
ب ـ ــدوي ،نـقـيــب مـحـتــرفــي الـمــوسـيـقــى
وال ـغ ـنــاء فــي لـبـنــان فــريــد بــو سعيد،
ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـث ـق ــاف ــي فـ ــي ال ـس ـف ــارة
السويسرية نيكوالس مـيــرز ،رئيس
اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ص ـ ــور ،وال ـم ـه ـنــدس
نــاصـيــف س ـق ــاوي ،وعــائـلــة أصــدقــاء
المكرم الفنان :وعــد بركات والشاعر
نزار فرنسيس والفنان سعد حمدان،
وفــاعـلـيــات ثقافية وإعــامـيــة وحشد
مــن األهــالــي وال ـطــاب افتتحت إدارة
م ـســرح إسـطـنـبــولــي وجـمـعـيــة "تـيــرو
للفنون" ،فعاليات الــدورة الثالثة من
مـهــرجــان ص ــور الـمــوسـيـقــي الــدولــي،
تحية للموسيقار الراحل ملحم بركات
ف ــي ال ـم ـســرح الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي في
مدينة صور.
بــدأ االحتفال بكرنفال في الشارع
شــاركــت فيه فــرقــة أليسار الشبابية،
والكتيبة اإلندونيسية من اليونيفيل،
وأق ـ ـيـ ــم مـ ـع ــرض لـ ـل ــرس ــوم والـ ـص ــور
الفوتوغرافية بعنوان "أبو مجد" ،من
ث ــم ت ـ ّـم ع ــرض فـيـلــم وثــائ ـقــي بـعـنــوان
"ال ـمــوس ـي ـقــار" لـلـمـخــرج نـبـيــل لـبــس،
ق ـ ـ ّـدم ب ـعــدهــا وعـ ــد ب ــرك ــات مـجـمــوعــة
مــن روائ ــع أغــانــي والـ ــده ،وأل ـقــى نــزار
فرنسيس قصيدة من وحي المناسبة،
كما قدمت فرقة "تيرو للفنون" عرض
دبكة وفلكلور.
وقال نعمة بدوي "إن وزير الثقافة
ي ـ ـقـ ـ ّـدر مـ ــا تـ ـق ــوم بـ ــه ج ـم ـع ـيــة "تـ ـي ــرو
ل ـل ـف ـن ــون" ع ـب ــر ت ـكــري ـم ـهــا لـلـعـمــالـقــة
م ــن ال ــراحـ ـلـ ـي ــن ،م ــن وديـ ـ ــع ال ـصــافــي
ال ـ ــى صـ ـب ــاح وإلـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــدة فـ ـي ــروز،
واليوم "الموسيقار" الــذي كانت آخر
م ـهــرجــانــاتــه ف ــي مــدي ـنــة صـ ــور الـتــي
عشقها ،وه ــذا التكريم عــربــون وفــاء

رانيا يوسف
بالرغم من تبقي أيام قليلة على بداية شهر رمضان ،فإن
مسلسل مملكة إبليس ،الذي تتقاسم بطولته رانيا يوسف،
وغادة عادل ،اليزال يواجه مصيرا مجهوال.
ً
وتتردد أنباء عن العمل أنه سيعرض حصريا على أحد
ً
التطبيقات المدفوعة ،علما بأن التصوير ال يزال مستمرا
دون توقف.

سمير غان م سجل أغنية جديدة

ملحم بركات
وتقدير ،لما قدمه ملحم بركات للفن
وللبنان".

التظاهرة الفنية
ّ
ورأى ا ل ـف ـن ــان ب ــو س ـع ـيــد "أن ه ــذه
التظاهرة الفنية ،وهذا المهرجان الذي
ّ
ينظمه مسرح إسطنبولي ،هو بمنزلة
ّ
وسام لكل فنان وموسيقي في هذا البلد
الذي ال ّ
يكرم مبدعيه ،بل بالعكس نرى
مبادرات فردية يقوم بها شباب
اليوم
ٍ
يصنعون التاريخ عبر تأسيس المسرح
الوطني اللبناني المجاني واالحتفاء
ً
بكبير ال يـمــوت فـنــه أب ــدا هــو العمالق
ملحم بركات"
من جهته ،أشار الفنان نزار فرنسيس
ّ
الى "أن ملحم بركات عانى على المسرح
في حفلته األخـيــرة في صــور ،وهــا هو

ال ـي ــوم م ـكـ ً
ـرمــا ف ــي نـفــس ال ـمــدي ـنــة ،ومــا
أنـ ـج ــزه ال ـم ـنــاضــل ق ــاس ــم إسـطـنـبــولــي
عجزت عنه الدولة نفسها".
وش ـ ــدد م ـ ّ
ـؤس ــس ال ـم ـس ــرح الــوط ـنــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال ـم ـم ـثــل والـ ـمـ ـخ ــرج قــاســم
إسطنبولي عـلــى أن "ص ــور والـجـنــوب
ولبنان بــأ ســره يحتفي بالكبير ملحم
ب ــرك ــات ،ون ـح ــن ب ـج ـهــود الـمـتـطــوعـيــن
وكل الفنانين المشاركين في مهرجان
ص ــور الـمــوسـيـقــي ،ن ـحــاول جميعا أن
نقدم للناس الفرح والفن ،والموسيقار
الغائب الحاضر بيننا ،روحه حاضرة
في قلوبنا جميعا".

لوحة بورتريه
ث ــم ق ـ ّـدم ــت جـمـعـيــة "تـ ـي ــرو لـلـفـنــون"
ً
درعـ ــا تـكــريـمـ ًـيــا لـعــائـلــة مـلـحــم بــركــات،

ّ
ت ـســل ـمــه ن ـج ـلــه ك ــذل ــك أصـ ـ ــدرت طــابـ ًـعــا
ً
بريديا باسم ملحم بركات ،من تصميم
الـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـع ــراق ــي م ـح ـمــد الـ ـع ــام ــري،
وطالبت الجمعية الدولة ،في أن "تعتمد
بشكل رسمي ،كي يكون متوافرا
الطابع
ٍ
كما ّ
قد مت عضوة الجمعية
للجميع"،
سكنة عـطــايــا للعائلة لــوحــة بــورتــريــه
للفنان العمالق.
ويشارك في فعاليات المهرجان كل
من :محمد رزق الله وأشرف صالح من
ليبيا ،ويحيا ال ــدادا مــن لبنان ،وفرقة
حنين الفلسطينية ،وتعرض أفالم ملحم
بركات السينمائية "مرمورة" إنتاج عام
 ،1985من تأليف كريم أبو شقرا وإخراج
وئــام الصعيدي ،وفيلم "حبي الــذي ال
ي ـم ــوت" إن ـت ــاج  ،1984إخـ ـ ــراج يــوســف
شرف الدين.

انـتـهــى الـفـنــانسمير غــانـم مــن تسجيل أغـنـيــة جــديــدة
ستقدم خــال حلقات مسلسل "سوبر مـيــرو" ،وهــي أغنية
تعني األطفال ،لتوعيتهم من خطورة اإلطالة في استخدام
اإللكترونيات.
يذكر أن "ســوبــر مـيــرو" يضم عــددا كبيرا مــن الممثلين
المصريين من بينهم إيمي سمير غانم ،وحمدي الميرغني،
وبيومي فؤاد ،ومحمد ثروت ،وملك قورة ،ومحمد محمود،
وهو من تأليف أحمد محمدي ،وإخراج وليد الحلفاوي.
ومــن المتوقع أن يلقى هــذا العمل نجاحا كبيرا بسبب
قصته المشوقة ،حيث إنــه يتحدث عن بطلة خارقة تنقذ
البشر ،وتحارب الشر في كل حلقاته.

tawabil@aljarida●com

من  9أحرف وهي اسم ممثلة مصرية شابة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
مي عزالدين

كلمة السر

ً

لعادل إمــام وحسين  - 5تغيب (مبعثرة)
عموديا:
–  - 6شـ ـج ــر غـلـيــظ
فهمي.
 - 1تجدها في ( أبي  - 3الجمع من « ناب الساق كثير الخشب
« (م) –  - 4يبعثن (م) (م) – أصلح.
طالب) – مناص.
 - 7تجدها في ( أبو 8
( - 2اللعب مع )...فيلم – للنداء.

 يزيل (م) – (إلهام)....ممثلة مصرية.
 - 9جنحا.
 - 10ا لـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـم ـ ـ ــور –
متشابهان.

ر
ر
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7

10 9 8
ط هـ
ا
ي
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ش ا و
ا ل م
هـ ا
ا
ي
ن ي ا

 - 1ر حـ ـ ــا لـ ـ ــة ع ــر ب ــي
شهير.
( - 2ق ـن ـصــوة )...أحــد
س ــاط ـي ــن الـمـمــالـيــك
في مصر.
 - 3يستوحي.
 - 4طـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــران بـ ـ ــري
(مبعثرة).
 - 5سرية من الجيش
– جوهر – عبر.
 - 6تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ( م ) –
نمامات (م).
 - 7ح ـ ـ ـيـ ـ ــوان ث ــد ي ــي
مفترس – وجع.
 - 8نهر سويسري –
يصلحها.
 - 9إحسان – فاقدي
األب قبل البلوغ.
 - 1 0جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــو ر ي ـ ــة
آسيوية.

7

9

3

5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

3

1

7

7

بطولة
فيلم
فرح
مصروف

مخرج
سنة
مرشح
جامعة

صفحة
صدمة
وضع
شهر

تسالي

sudoku
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كلمة السر:
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا  :ال تستعجل شيئا لم ينضج
ً
بعد وكن صبورا تحصل على ما تريد.
ً
عــاطـفـيــا :فـتــرة عاطفية دقـيـقــة عليك
التعامل معها بهدوء ٍّ
وترو.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـمـ ّـر أح ــد أفـ ــراد الـعــائـلــة
بـظــرف عصيب لـكـ ّـنــه يـجــد لــه عـ ً
ـاجــا
شافيا.
رقم الحظ.2 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :أنــت ق ــادر على تـجــاوز كل
المعوقات إذا شئت فأقدم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـع ــدك ب ــرج ــك ب ــاألح ــام
وع ـي ــش ال ـم ـف ــاج ــآت ال ـ ـسـ ـ ّ
ـارة على
ّ
تحب.
جانب من
ً
اجتماعيا :يجذبك شخص يستأثر
ً
ً
باهتمامك ويغدو صديقا لك الحقا.
رقم الحظ9. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ت ـقــوم ب ـم ـبــادرة م ــع الــزمــاء
لـمـحــاصــرة بـعــض ال ــذي ــول الناتجة
عن خالف.
ً
عــاطـفـيــا :يـحـمــل ه ــذا الـنـهــار بشرى
جيدة ستأتيك عن طريق الحبيب.
ً
اجتماعيا :قد يساهم األصدقاء في
تطمينك ألمر ما ّ
ويقدمون المساعدة.
ٍ
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :كلما ّ
توصلت إلى حل تظهر
ّ
أمامك مشكلة لكنك تتحلى بالصبر.
ً
عاطفيا :تشعر بتقارب عاطفي قوي
مع شريك عمرك وتفرح بالوضع.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ش ـ ــؤون ـ ــك ال ـع ــائ ـل ـي ــة
مضطربة مما يضطرك إلى ترضية
بعض الخواطر.
رقم الحظ11. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تشعر بقوة أكبر للعمل وتلتقط
ّ
فرصة معينة قد تستغلها.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـعـيــش شـكــوكــا وانـقـبــاضــا
والمطلوب منك هو المصارحة بهدوء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـطــرأ ظ ــروف اجتماعية
ّ
م ـع ـي ـنــة ت ـج ـع ـلــك ت ـت ـخــلــى ع ــن بـعــض
األصدقاء.
رقم الحظ.15 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـجــب أن ت ــدخ ــل مـعــركـتــك
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ب ـص ـم ــت وده ـ ـ ـ ــاء كــي
تنتصر.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :تـ ـنـ ـع ــم ب ـ ـطـ ــالـ ــع ف ـل ـكــي
ً
استثنائي ّ
يقربك كثيرا من الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إي ــاك والتلفظ بكلمات
جارحة فقد تدفع ثمنها ً
غاليا.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
تتغير
مهنيا :أمــور كثيرة ســوف
ل ـك ـنــك ث ــاب ــت ف ــي م ــوق ـع ــك نـتـيـجــة
إخالصك.
ً
عــاطـفـيــا :ربـمــا تشهد ه ــذه اآلون ــة
ً
ً
بعدا أو انفصاال عن زوج أو حبيب.
ً
ً
اجتماعيا  :قــد تكتشف استغالال
ومحاولة ّ
زجك في ورطة عائلية.
رقم الحظ.14 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الجرأة وحدها ال تكفي وعليك
ّ
التروي ودراسة الوضع قبل اإلقدام.
ً
عاطفيا :تلتقي مصادفة بمن سيمأل
ً
نعيما.
فراغ حياتك ويجعلها
ً
اجتماعيا :لحسن الحظ أنك مدعوم
ف ـل ـك ـ ًـي ــا م ـم ــا ي ـب ـع ــد ع ـن ــك األح ـ ـ ــداث
الطارئة.
رقم الحظ.4 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :يـشـهــد ال ـي ــوم اس ـت ـث ـمــارا أو
عملية شراء أو اتصاالت جيدة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
ّ
ّ
تتطور.
رومانسية جديدة قد تولد أو
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـك ـش ــف الـ ــوجـ ــه اآلخـ ــر
لصديق مـقـ ّـرب وتــأســف على الوقت
الماضي معه.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :لــن يـكــون األم ــر سـهــا فقد تضطر
بعض األحيان إلى معالجة مشاكل طارئة.
ً
عــاطـفـيــا :تتلقى دع ــوات كـثـيــرة قــد تلتقي
خاللها بأشخاص ّ
مميزين من الطرف اآلخر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـع ـم ــل والـ ــوضـ ــع ال ـعــائ ـلــي
ّ
يستحوذان على تفكيرك فأعط لكل منهما
وقته.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــدع ــوك ال ـك ــواك ــب إل ــى أن
ً
ت ـك ــون أك ـث ــر ت ـح ـفــظــا وإال سـبـقــك
اآلخرون.
ً
ً
عاطفيا :تحتاجان معا إلى جهود
مضاعفة لبلوغ اهدافكما النبيلة.
ً
ً
وتقلبا
اجتماعيا :قد تعيش مزاجية
وتنسحب من موقع اجتماعي.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنياّ :
مهماتك المهنية لها األولوية
ً
حازما في تنظيمها لتنجح.
فكن
ً
عاطفيا :تسمح لك الظروف بإقامة
ّ
وتطيب خاطرك.
عالقة تسعدك
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـش ـ ــارك م ـ ــع ب ـعــض
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارف ف ـ ــي ن ـ ـشـ ــاطـ ــات م ـث ـق ـفــة
ومسلية.
رقم الحظ.12 :

مجتمع
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«القصر» تكرم أبناءها المتفوقين وموظفيها المثاليين والمتقاعدين
برعاية وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لشؤون القصر د .فهد العفاسي ،نظمت الهيئة حفل تكريم أبنائها
وبناتها القصر المتفوقين والموظفين المثاليين والموظفين المتقاعدين ،وذلك
بفندق الريجنسي.
من جهته ،صرح المدير العام للهيئة براك علي الشيتان بأن "هذا التكريم جاء
ً
ً
لتقدير جهود أبنائنا وبناتنا القصر المتفوقين دراسيا ،وتقديرا لجهود الموظفين
المثاليين الذي يعملون باجتهاد ومثابرة لخدمة الهيئة والمشمولين برعايتها ،كما
شمل هذا التكريم زمالءنا المتقاعدين الذين أعطوا الكثير من جهدهم ووقتهم طوال
سنوات خدمتهم في الهيئة".
وأوضح الشيتان أن حفل التكريم شمل ما يزيد على  600متفوق من المشمولين
بالرعاية على مختلف مراحلهم الدراسية.
وفي الختام ،شكر المدير العام للهيئة كل العاملين فيها على ما يبذلونه من جهد في
تنظيم العمل للنهوض بالهيئة والعناية بأبنائها ،كما حث الجميع على االستمرار
ً
إرضاء لوجه الله تعالى ،وتقديرا للوطن المعطاء.
في العطاء

الشيتان وكبار الحضور في المقدمة

الشيتان يتوسط الطلبة المتفوقين من أبناء هيئة القصر

صورة جماعية

سفارة أذربيجان
تحتفل بالعيد الوطني
ً
أقامت سفارة أذربيجان في الكويت احتفاال
بمناسبة العيد الوطني ،حضره عشرات من
السلك الدبلوماسي وأبناء الجالية األذرية.
وحضر الحفل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل وشخصيات
اجتماعية بارزة.
ووصف السفير األذري في الكويت اليخان
قهرمان العالقات بين بالده والكويت
بالمتينة والصلبة والقوية في جميع
المجاالت.
قطع كيكة الحفل

جولة في المعرض التعريفي الذي أقيم ضمن االحتفالية

حوار متبادل بين العقيل وقهرمان وحرمه

جانب من الحضور

«التعليم الديني» تفتتح
معرض «كتابي صديقي»
افتتحت إدارة التعليم الديني معرض "كتابي
صديقي" الذي أقامه قسم اللغة العربية بمعهد
األحمدي الديني المتوسط للبنين برعاية مدير
االدارة أنور العبدالغفور ،وحضور مدير إدارة
الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية
فهد المعكام ،ومدير المعهد سليمان الحربي،
وعدد من مديري المدارس وموجهي اللغة
العربية بالتعليم الديني.
وأثنى الحاضرون على المعرض ترتيبا وتنظيما
ً
وإثراء وإشباعا لميول الطالب في
وتنوعا
المرحلتين المتوسطة والثانوية.
قص شريط االفتتاح

أنور العبدالغفور خالل جولته في المعرض

صورة جماعية
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ً
علي اليوحة :راض تماما عما قدمته للثقافة في الكويت

مسك وعنبر

ّ
«انعكاس» كرمته بمناسبة انتهاء خدمته في المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

اليوحة يتوسط محبيه

فضة المعيلي

كرمت مجموعة «انعكاس»
المهندس علي اليوحة ً
بمناسبة انتهاء خدمته أمينا
ً
عاما للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.

أقــامــت مـجـمــوعــة "انـعـكــاس"
الفنية الثقافية ،بقاعة بوشهرى
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ب ــالـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،ح ـفــا
لتكريم األمـيــن الـعــام للمجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب السابق ،م .على اليوحة،
بمناسبة انتهاء خدمته ،وذلك
ب ـح ـضــور ح ـشــد م ــن الـفـنــانـيــن
والمثقفين وقياديين سابقين
في المجلس.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة رائـ ـ ـع ـ ــة
م ــن "انـ ـعـ ـك ــاس" ب ـق ـي ــادة شـيــخ
الـنـحــاتـيــن الـكــويـتـيـيــن ســامــي
محمد وعدد كبير من المثقفين
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـع ــام ــة ،عـلــى
العسكري،
رأ سـهــم د .سليمان
ً
ود .مـحـمــد الــرمـيـحــي ،وأيــضــا
ال ـ ـ ــروائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـيـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان،
واألمين العام المساعد السابق
مـحـمــد ال ـس ـن ـعــوســي ،وال ـف ـنــان
القدير ســا مــي محمد ،والفنان
عـ ـب ــدال ــوه ــاب الـ ـع ــوض ــي ،وم ــن
ال ـن ـقــاد واإلع ــام ـي ـي ــن ال ـف ــاروق
عبدالعزيز وليلى أحمد.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـي ــن ،أل ـ ـقـ ــى س ــام ــي
مـ ـحـ ـم ــد كـ ـلـ ـم ــة م ــرتـ ـجـ ـل ــة ق ــال
فيها لليوحة :كفيت ووفيت..
وهــذا تكريم بسيط لــك ..أتكلم
ف ـيــه بــاســم مـجـمــوعـتــي ،وهــي
مجموعة "انعكاس" ،ونشكرك
ألنك قدمت الكثير للثقافة في
ال ـك ــوي ــت ،خ ـص ـ ً
ـوص ــا لـلـحــركــة
الـتـشـكـيـلـيــة ال ـت ــي ش ـه ــدت في
ع ـهــدك الـعــديــد مــن اإلن ـج ــازات
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر إقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض

والـمـســابـقــات والـمـهــرجــانــات.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ــاد م ـح ـم ــد ب ــاألمـ ـن ــاء
والمسؤولين السابقين أمثال
س ـل ـي ـمــان ال ـع ـس ـكــري ومـحـمــد
الرميحي ومحمد السنعوسي.
ع ـ ـقـ ــب ذل ـ ـ ـ ــك أه ـ ـ ـ ـ ــدى س ــام ــى
محمد إح ــدى مـنـحــوتــاتــه ،كما
ق ـ ـ ـ ّـدم فـ ـن ــان ــون آخ ـ ـ ـ ــرون ه ــداي ــا
تــذكــاريــة ول ــوح ــات ،مــن بينهم
الـفـنــان عـبــدالــوهــاب الـعــوضــي،
ع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ال ـ ـشـ ــريـ ــف ال ـ ــذي
أهــداه "بورتريها شخصيا" له،
و كــذ لــك الفنانة جميلة جوهر،
والـفـنــان خــالــد خــزعــل ،وناصر
الحريري .وعلى هامش التكريم
قالت الفنانة جميلة جوهر :من
الطبيعي أن نأتي اليوم في هذا
ً
شكرا
الحفل البسيط كي نقول
لرجل أعطى الكثير للثقافة في
الكويت ..والوفاء صفة من أجمل
الصفات فينا ككويتيين.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،عـ ـب ــر ال ـي ــوح ــة
عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بـ ـه ــذا ال ـت ـك ــري ــم،
وش ـ ـكـ ــر غ ــالـ ـي ــري "ب ــوشـ ـه ــري"
على االحتفاء ،كما شكر جميع
م ـ ــن ح ـ ـض ـ ــروا م ـ ــن ال ـم ـث ـق ـف ـيــن
وال ـم ـب ــدع ـي ــن .وقـ ـ ــال إنـ ــه راض
ت ـمــامــا ع ـمــا قــدمــه لـلـثـقــافــة في
الكويت من خالل توليه منصب
األمانة العامة لثماني سنوات.
وأضـ ـ ــاف ال ـي ــوح ــة :أمـضـيــت
مــن عـمــري حــوالــي  23سنة في
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي م ـن ــذ ع ــام
 1996مــن إدارة الـهـنــدســة إلــى
ق ـطــاع ال ـم ـتــاحــف ..إل ــى األم ـيــن
ال ـ ـعـ ــام الـ ـمـ ـس ــاع ــد ،ثـ ــم األمـ ـي ــن

الـ ـ ـع ـ ــام .وع ـم ـل ــت مـ ــع ق ـط ــاع ــات
ومجموعات مختلفة.
وأع ـت ـق ــد أن ت ـجــرب ـتــي تـقـيــم
بـحـجــم ال ـج ـهــد والـ ـح ــراك ال ــذي
ص ــار ،وح ـجــم الـنـتــاج الثقافي
وتفاعل الجمهور معه.
وع ـن ــد س ــؤال ــه ع ـمــا إذا كــان
راضـيــا عما قدمه قــال اليوحة:
الحمد لله ..وإذا كان هناك قلة ال
يروق لها ما قدمناه ..فالشريحة
األكبر ساندتنا وتفاعلت مع ما
قدمناه من أنشطة .وصلت إلى
حوالي خمسمئة نشاط وفاعلية
سـنــويــا .وه ــذا ليس جهد علي
الـ ـي ــوح ــة ،وإنـ ـم ــا ج ـه ــد جـمـيــع
الزمالء والعاملين في المجلس
الوطني.
وأوج ـ ــه لـهــم جـمـيـ ًـعــا الـشـكــر
والـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا جـ ـه ــود
ال ـم ـبــدع ـيــن وال ـم ـث ـق ـف ـيــن الــذيــن
تعاونوا معنا وشاركوا في هذه
األنـشـطــة .والـحـمــد لله الكويت
مليئة بالكوادر الوطنية الشابة
الـ ـت ــي ي ـم ـكــن االعـ ـتـ ـم ــاد عـلـيـهــا
لتطوير العمل الثقافي وخلق
قاعدة جماهيرية له ،واستكمال
ما بدأناه.

إنجازات المجلس
ش ـ ـهـ ــد الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فـ ـ ــي ع ـهــد
الـيــوحــة الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
فــي مـحــاور ع ــدة ،منها الهيكل
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ل ــأم ــان ــة ال ـع ــام ــة
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـم ــال ـي ــة الـمـنـظـمــة
لعمل اللجان مــن حيث تعديل

اليوحة وسويلم وسامي محمد
ال ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ل ــأم ــان ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
الخطة االستراتيجية الخاصة
بالمجلس.
وإنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـل ــوائ ــح ال ـمــال ـيــة
الخاصة بالمسابقات والجوائز
وال ـ ـن ـ ـشـ ــر والـ ـت ــألـ ـي ــف وإعـ ـ ـ ــداد
وت ـج ـه ـي ــز ال ــائـ ـح ــة ال ـخ ــاص ــة
بـمـعــايـيــر م ـنــح ج ــائ ــزة ال ــدول ــة
التقديرية والتشجيعية وإعداد
الـ ـهـ ـيـ ـك ــل الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ل ـم ــرك ــز
الشيخ عبدالله الجابر للتدريب
والتطوير.
أم ـ ــا فـ ــي مـ ـج ــال ال ـت ـنــاف ـس ـيــة
والــريــادة حصل المجلس على
جـ ــائـ ــزة الـ ـشـ ـي ــخ زايـ ـ ـ ــد لـلـنـشــر
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة ٢٠١٣
وعلى جائزة األمير سلطان بن
سلمان للتراث العمراني ٢٠١٤
لترميم وتأهيل "كشك مبارك"،
وعـ ـل ــى ل ـق ــب ال ـك ــوي ــت عــاصـمــة
للثقافة العربية عام  2001وعلى
لـقــب الـكــويــت عــاصـمــة للثقافة
اإلسالمية عام .٢٠١٦

سياسات النشر
و مــن حيث سياسات النشر
والمطبوعات االستمرار بوتيرة
إيـجــابـيــة فــي إص ــدار السالسل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــادة ،م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد رق ـع ــة
ال ـتــوزيــع وكـمـيــاتـهــا ،واعـتـمــاد
تقنية النشر والبيع اإللكتروني
للمطبوعات ،كما اهتم المجلس
بإصدار العديد من المطبوعات
التي تخدم جوانب مختلفة ربما

دعم الجوائز ومهرجان الكويت السينمائي
الحركة
التشكيلية
شهدت العديد
من اإلنجازات
في عهد
اليوحة

سامي محمد

فيما يخص دعم الجوائز ،تم رفع القيمة
ال ـمــال ـيــة ل ـجــائــزتــي ال ــدول ــة التشجيعية
والـتـقــديــريــة بـمــوافـقــة سـمــو أمـيــر الـبــاد،
تقديرا لرموز الثقافة والفنون واآلداب.
وفـ ــي م ـج ــال ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـ ــدراس ـ ــات،
اسـتـطــاع الـمـجـلــس الـمـســاهـمــة فــي خطة
الدولة التنموية الخاصة بالعمل الثقافي
وفقا لرؤية الكويت لعام  .2035وإنجاز
الـ ـخـ ـط ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر أداء
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

وإن ـج ــاز دراس ــة تـعــزيــز الـهــويــة الوطنية
ورفعها الى مجلس الوزراء الموقر ،واتخذ
بشأنها عددا من التوصيات.
وع ـ ــن دع ـ ــم ال ـ ـحـ ــراك ال ـث ـق ــاف ــي األه ـل ــي
ســاهــم المجلس خــال الـسـنــوات القليلة
الـمــاضـيــة ف ــي دع ــم ال ـعــديــد م ــن منصات
الحوار الثقافية والمكتبات األهلية ودور
ً
الـنـشــر ال ـخــاصــة ،ت ـقــديــرا مـنــه ألهميتها
في تطوير المشهد الثقافي في الكويت،
وأقـيـمــت الـعــديــد مــن الـفـعـلـيــات الثقافية

الـنــاجـحــة عـلــى ض ــوء ه ــذا االن ـف ـتــاح على
الجهات األهلية.
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،ي ـع ـت ـب ــر مـ ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت
السينمائي الذي تم في عام  2017من أبرز
إنجازات المجلس ،حيث أقيم ألول مرة في
تاريخ المجلس ،وتاله المهرجان الثاني
في العام الذي يليه بشكل متسلسل ،ليكون
أحــد المهرجانات المعتمدة مــن األمــانــة
العامة كل عام.

ال تسعها مطبوعات السالسل
الــدوريــة ،وك ــان االهـتـمــام بــارزا
في تنفيذ خطة المجلس بشأن
اآلث ـ ـ ـ ــار االص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـخ ــاص ــة
بنتائج أعمال التنقيب والبحث
اآلثـ ـ ـ ـ ــاري وال ـ ـتـ ــي ف ــاق ــت الـ ـ ـ ـ 20
مطبوعا بـهــذا ال ـشــأن ،وأخـيــرا
اعتماد لغة برايل للمكفوفين في
طباعة بعض اإلصدارات األدبية
والثقافية.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـب ـن ـيــة
التحتية تم تدشين مبنى مسرح
السالمية الحديث ليكون أحد
المعالم الثقافية والفنية التابعة
له ،وذلك في  ،٢٠١٤وإطالق اسم
الفنان عبدالحسين عبدالرضا
عليه ،وتفعيل إج ــراء ات تنفيذ
مقر بعثات التنقيب في جزيرة
فيلكا.
واس ـت ـق ـطــاب  ٧فـ ــرق تنقيب
عــن اآلثـ ــار ف ــي مـنــاطــق (فـيـلـكــا،
الـ ـصـ ـبـ ـي ــة ،كـ ــاظ ـ ـمـ ــة) وت ـف ـع ـي ــل
إج ــراء ات تأهيل مبنى متحف
الكويت الوطني .وطرح مشروع
م ــرك ــز األح ـ ـمـ ــدي ال ـث ـق ــاف ــي فــي
منطقة المهبولة.
وفـ ــي االت ـف ــاق ـي ــات الـثـقــافـيــة
الثنائية حــرص المجلس على
ت ــوثـ ـي ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
والـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة مــع
العديد من األطــراف الخارجية
والداخلية ،وعقد  6اتفاقيات.

األرشفة
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال األرش ـ ـ ـفـ ـ ــة
االلكترونية فقد حول المجلس
مـجـلــدات مـعـجــم ت ــاج الـعــروس
إلى كتاب رقمي مواكبة للحركة
العالمية في هذا المجال ،وذلك
لــدعــم نشر مثل هــذه المصادر
ال ـث ـم ـي ـنــة وت ـس ـه ـيــل ال ـح ـصــول
عليها .وتحويل  120ألف صورة
فوتوغرافية ذات صلة بالثقافة
والـفـنــون واآلداب إل ــى أرشـيــف
صــور رقمي سهل االسترجاع.
وتـ ـح ــوي ــل  3500ف ـي ـلــم خ ــاص
بأنشطة وفعاليات المجلس إلى
نظام الديجيتال.
وفــي مـحــور تــدريــب الـكــوادر
البشرية ،نفذ المجلس البرنامج
التدريبي والتأهيلي األول من
نوعه لتدريب الكوادر البشرية

ف ــي األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ،وذلـ ــك في
أبريل .٢٠١٦
أم ــا عـلــى مـسـتــوى الـتـطــويــر
اإلعالمي ،فقد ساهمت وسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أو مــا
يسمى ب ـ "اإلع ــام الـجــديــد" في
إبــراز دور المجلس والتعريف
ب ـف ـعــال ـيــاتــه ب ـش ـكــل واسـ ـ ــع مــن
خ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ب ــه عـلــى الـشـبـكــة اإللـكـتــرونـيــة،
وت ـف ـع ـي ــل خ ــدم ــة ب ـي ــع ال ـك ـت ــاب
اإلل ـك ـتــرونــي وت ـطــويــر الـمــوقــع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ـل ـم ـج ـل ــس ،بـمــا
يتماشى مــع التغيير السريع
فــي مـجــال التفاعل الــرقـمــي مع
ال ـج ـم ـهــور ،وإص ـ ــدار  5مــاحــق
ث ـقــاف ـيــة مـتـخـصـصــة ف ــي نـشــر
ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـج ـلــس الـثـقــافـيــة
خ ـ ــدم ـ ــة الحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة الـ ـك ــوي ــت
عاصمة للثقافة اإلسالمية مع
مجلة البراق التابعة لمؤسسة
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وتـ ــم تــوزي ـع ـهــا داخ ـ ــل الـكــويــت
وخارجها.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـم ـك ـت ـب ــات
والملكية الفكرية ،تم دعم مكتبة
الكويت الوطنية للمجلس ،مما
ســاهــم ف ــي مـنـحـهــا ال ـمــزيــد من
التوسع في األنشطة والفعاليات
وانتقال تبعية المكتبات العامه
مــن وزارتـ ــي الـتــربـيــة والتعليم
الـ ـع ــال ــي إل ـ ــى ال ـم ـج ـل ــس ،فـيـمــا
يعتبر خ ـطــوة طـبـيـعـيــة ،لكون
هذه المكتبات مكانا للتثقيف
وال ـت ـنــويــر وت ـش ـج ـيــع الـ ـق ــراءة.
ونقل إدارة الملكية الفكرية من
وزارة الـتـجــارة والصناعة الى
مكتبة الكويت الوطنية.
ومن ناحية الفرق الشعبية،
تــم نقل تبعية ا لـفــرق الشعبية
من وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل الى المجلس ،بما يكفل
تقديم الرعاية المعنوية والفنية
والمادية لها.
أما على مستوى المسوحات
ال ـث ـقــاف ـي ــة وت ـس ـج ـيــل ال ـم ــواق ــع
والتوثيق فقد تم إعداد مشروع
ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـت ــوث ـي ــق
الشخصيات الكويتية ،وإعداد
سـ ـج ــل ل ـل ـم ـب ــان ــي ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس ،وال ـق ـي ــام
بــإجــراءات إدراج أبــراج الكويت
على قائمة التراث العالمي.

مرام تتجاوز وعكة صحية طارئة في القاهرة أولجوم :نتطلع لمزيد من التعاون مع «لوياك»
خالل االحتفاء بيوم االتحاد األوروبي

طمأنت الجمهور على صحتها

خبريات
رحيل َّ
«عرابة السامبا»
بيتش كارفاليو

توفيت املغنية البرازيلية
بيتش كارفاليو ،امللقبة
ب َّ
ـ"عرابة السامبا" ،أمس األول،
عن  72عاما ،وفق ما أعلنت
إدارة مستشفى ريو دي
جانيرو ،حيث فارقت الحياة.
وقال وكيل أعمالها ،ألفونسو
كارفاليو ،في بيان" :رحلت
عزيزتنا بيتش كارفاليو
مغمورة بمودة عائلتها
وأصدقائها" .وكانت املغنية
تحيي العروض في السنوات
األخيرة على كرسي نقال،
بسبب مشاكل في الظهر.
واشتهرت كارفاليو ،التي
كانت من أبرز وجوه مدرسة
السامبا العريقة مانغييرا،
بأغنيتها "كويزينيا دو باي"
(حبيبة البابا الصغيرة).
وقالت مانغييرا في رسالة
نشرتها على "إنستغرام":
"كانت من أبرز أسماء
السامبا .فنانة تغني بصوتها
وروحها" .وقد أصدرت
كارفاليو  33أسطوانة في
خالل مسيرة امتدت لـ 50سنة،
ونالت في عام  2009جائزة
غرامي للموسيقى األميركية
الالتينية عن مجمل مسيرتها،
فضال عن جائزة غرامي أخرى
سنة  2012عن ألبومها "نوسو
سامبا إستا نا روا".
(أ ف ب)

وفاة الممثلة الفرنسية
أنيمون عن  68عامًا

توفيت املمثلة الفرنسية
أنيمون ،املعروفة بالتزامها
بالقضايا االجتماعية ،عن
 68عاما ،إثر "صراع طويل
مع املرض" ،حسبما أعلنت
وكيلة أعمالها إليزابيت تانر.
وأوضحت تانر أن املمثلة،
التي اشتهرت خصوصا
بدور تيريز في "لو بير نويل
إيتون أوردور"" ،فارقت الحياة
صبيحة  30أبريل ،إثر صراع
طويل مع املرض" .وبدأت
املمثلة ،واسمها الحقيقي
آن بورغينيون ،مسيرتها
التمثيلية في املسرح مع فرقة
"سبلنديد" ،وذاع صيتها
في الثمانينيات إثر تأديتها
دور تيريز في "لو بير نويل
إيتون أوردور" على خشبة
املسرح أوال سنة  ،1979ثم في
السينما سنة  1982مع نقل
جان-ماري بواريه هذا العمل
إلى الشاشة الكبيرة .ونالت
جائزة سيزار سنة  1988عن
دور األم الثكلى الذي أدته في
"لو غران شومان" للمخرج
جان لو أوبير ،ومن آخر
أعمالها "جاكي أو روايوم دي
فيي" ( )2014و"روزالي بلوم"
( )2016و"ال مونيه دو لور
بييس" (.)2018
(أ ف ب)

العناية اإللهية تنقذ
سمير صبري من الموت

جانب من الحفل

ألر أولجوم

•
مرام مع الفريق الطبي بعد اجراء الجراحة

•

محمد جمعة

أجرت النجمة مرام البلوشي جراحة عاجلة
في أحــد المستشفيات بالعاصمة المصرية
الـقــاهــرة ،وذل ــك إثــر تعرضها لوعكة صحية
ط ــارئ ــة خـ ــال ت ـصــويــر دورهـ ـ ــا ف ــي مسلسل
"دف ـع ــة ال ـق ــاه ــرة" ال ـم ـقــرر عــرضــه خ ــال شهر
رمضان المقبل.
وطمأنت النجمة الشابة جمهورها على
صـحـتـهــا م ــن خ ــال صـ ــورة ل ـهــا م ــع الـفــريــق
الطبي الذي اعتنى بها ،وقالت مرام" :كل الشكر
لــاسـتـشــاري الــدك ـتــور مـحـمــد ف ــوزي أسـتــاذ
ال ـح ــاالت الـحــرجــة للقلب والـعـنــايــة الـمــركــزة
ع ـلــى اه ـت ـمــامــه بـصـحـتــي وال ـش ـكــر مــوصــول
للطاقم الطبي".

وتصور مرام خالل الفترة الحالية دورها
فــي مـسـلـســل "دف ـعــة ال ـق ــاه ــرة" ،ال ــذي تنطلق
حكايته مــن مصر الخمسينيات أ يــام الزمن
ال ـج ـم ـيــل م ــع طـ ــاب وط ــالـ ـب ــات م ــن الـخـلـيــج
يــدرســون فــي جامعة الـقــاهــرة ،للكاتبة هبة
مشاري حمادة والمخرج علي العلي.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ن ـخ ـبــة م ــن نـجــوم
الخليج أمثال بشار الشطي ،وفاطمة الصفي،
وحمد أشكناني ،وخالد الشاعر ،ونور الشيخ،
ونــور الغندور ،ولولوة المال ومهند حمدي
ومرام البلوشي وآخرين.
يذكر أن المسلسل إنتاج مشترك بين Art
 ،Groupو Lots of Joy Productionو.MBC

فضة المعيلي

احتفلت أكاديمية لوياك للفنون األدائية
(الب ــا) بالتعاون مــع حديقة الشهيد بيوم
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي لـتـخـلـيــد ذكـ ــرى إع ــان
شــومــان ع ــام  1950فــي الـتــاســع مــن مــايــو،
والذي مهد الطريق للتكامل األوروبي.
وقد حضر االحتفالية الوزير المفوض
لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي أل ــر أولـ ـج ــوم ،وش ــارك
في الحفل كبار المسؤولين والشخصيات
العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد
مــن ا لـسـفــراء والدبلوماسيين المعتمدين
في الكويت.
شهد االحتفال بيوم أوروبــا تأدية فرقة
 DARIO PINELLI TRIOلموسيقى ا لـجــاز
بـشـكــل كـبـيــر ،فــداع ـبــت مـخـيـلــة الـجـمـهــور،
حيث قـ ّـدم الثالثي العديد من المقطوعات
الموسيقية المميزة الكالسيكية بطريقة
عصرية ألول مرة في الكويت.
وعاش الحضور مع العزف الجميل ،حيث
انسابت األنغام من بين أنامل الثالثي .يذكر
أن داري ــو بينيلي تريو هــو أحــد مؤسسي
مشروع " "Break the Loopفي أوائــل عام

 ،2016ويعد من أحد أشهر موسيقيي الجاز
وع ــازف ــي الـجـيـتــار اإلل ـك ـتــرونــي فــي جميع
أنحاء العالم .قدم  Trioالعديد من الحفالت
والمهرجانات الناجحة على أشهر مسارح
العالم ،كما حازت موسيقاه إعجاب العديد
م ــن الـمـلـحـنـيــن ال ـم ـش ـهــوريــن ف ــي مختلف
بلدان العالم.
مــن جــانـبــه ،هنأ مستشار وفــد االتـحــاد
األوروب ــي لــدى الـكــويــت ألــر أولـجــوم بقرب
حـلــول شهر رمـضــان الـمـبــارك ،كما أكــد أن
فعاليات االحـتـفــال ليست مـجــرد احتفال،
بل إنه التزام ،مؤكدا أن االتحاد األوروبــي
سيظل الشريك الذي يمكن االعتماد عليه في
العالم لتعزيز السالم والتنمية المستدامة
والديمقراطية وغيرها.
كما أشاد بالدور التي تقوم به أكاديمية
لوياك للفنون (البــا) ،وعلى رأسها رئيسة
مجلس اإلدارة فارعة السقاف.
وأوض ـ ــح أول ـج ــوم ف ــي كـلـمـتــه أن ــه شمل
التعاون منظمات المجتمع المدني بهدف
تـعــزيــز دوره ــا المتميز فــي المجتمع ،لــذا
كــانــت أكــاديـمـيــة لــويــاك للفنون (الب ــا) هي
أول من فكرنا في استضافته لهذا الحدث،

إضــافــة الــى رعــايــة مـهــرجــان "ف ــاد للفنون"
 ،2018ونتطلع إلى مزيد من فرص التعاون
ال ـم ـش ـت ــرك م ــع "ل ـ ــوي ـ ــاك" وم ـ ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات
الكويتية غير الحكومية األخرى.
وتابع قائال" :اسمحوا لي أن أغتنم هذه
الفرصة ألشكر"لوياك" ،لكونها شريكا فاعال
لالتحاد األوروبي في الكويت ،وعلى العمل
الـمـمـتــاز ال ــذي ت ــواص ــل ال ـق ـيــام ب ــه إلش ــراك
الشباب الكويتيين بطريقة بناء ة وخالقة
ليس فقط للكويت ،بل المنطقة كلها.
وأوضح أولجوم أن أعضاء دول االتحاد
األوروبــي أقــروا منح جائزة شايو لتعزيز
حقوق اإلنسان في منطقة الخليج العربي
ل ـعــام  ،2018لـ ـ "ل ــوي ــاك" إلن ـجــازات ـهــا خــال
السنوات الماضية في مجال تقديم وتعزيز
العمل التطوعي للشباب.
وت ــم تـسـلـيــم ال ـج ــائ ــزة خ ــال ح ـفــل أقـيــم
ف ــي مــركــز ل ــوي ــاك بـحـضــور رئ ـيــس البعثة
األوروبـيــة السفير مايكل تشيرفون وعدد
من الشخصيات المهمة بالكويت.

َّ
تعرض الفنان سمير صبري
لحادث مروري كبير أثناء
عودته من اإلسكندرية ،على
طريق مصر -اإلسكندرية
الصحراوي.
وكشف محمد تركي ،مخرج
برنامج "ذكرياتي" ،الذي
يقدمه صبري على إذاعة
األغاني ،في تصريحات
صحافية ،أن صبري تعرض
لحادث سير ،وأنقذته العناية
اإللهية من املوت.
وقال تركي إنه كان بصحبة
صبري ،وتعرضا للحادث
أثناء العودة من اإلسكندرية،
لتسجيل حلقة من "ذكرياتي"،
مؤكدا أنه بخير وحالته
جيدة ،وأنه مستمر في
تسجيل فوازير "الحكاية
والرواية" .وسيقدم صبري في
شهر رمضان فوازير "الحكاية
والرواية" على إذاعة األغاني،
الساعة  2:50عصرا ،على أن
تكون اإلعادة في العاشرة من
صباح اليوم التالي.
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دوليات

ّ
قوات أميركية إرهابية في «يوم العقوبات»
ف
يصن
روحاني
ً

• طهران :استخدام النفط سالحا يهدد بانهيار «أوبك» • مناورات بحرية محتملة بين العراق وإيران

أقر الرئيس اإليراني حسن
روحاني مشروع قانون يعتبر
جميع أفراد القوات األميركية
في الشرق األوسط إرهابيين
والحكومة األميركية راعية
لإلرهاب ،في حين يبحث
ّ
«الحرس الثوري» ،الذي صنفته
واشنطن منظمة إرهابية
ً
أخيرا ،إجراء مناورات بحرية
مشتركة مع القوات العراقية.

سـ ــاد هـ ـ ــدوء حـ ــذر ف ــي أسـ ــواق
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ــع س ــري ــان
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـشــام ـلــة
ع ـلــى م ـب ـي ـعــات ال ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي،
أمس ،بينما اختار الرئيس حسن
روح ــان ــي ه ــذا ال ـتــوق ـيــت ال ــرم ــزي
ليصادق على مشروع قانون أقره
مجلس الشورى (البرلمان) يصنف
القوات األميركية في الشرق األوسط
إرهابية والحكومة األميركية راعية
لإلرهاب.
وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية،
مساء أمس األول ،أن روحاني ّ
وجه
تعليمات لــوزارتــي االستخبارات
وال ـخــارج ـيــة والـ ـق ــوات المسلحة
والمجلس األعـلــى لألمن القومي
ً
بـتـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي جـ ــاء ردا
على تصنيف الــواليــات المتحدة
األميركية الحرس الثوري اإليراني
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
األجنبية.
وي ـ ـص ـ ـنـ ــف ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ب ـش ـكــل
خاص القيادة المركزية األميركية
(سنتكوم) منظمة إرهابية .والقيادة
المركزية األميركية مسؤولة عن
العمليات العسكرية األميركية في
الشرق األوسط وأفغانستان.
ولم يتضح مدى تأثير القانون
الجديد الذي مرره البرلمان اإليراني
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ع ـلــى ال ـقــوات
األميركية أو عملياتها.
وأدرج ـ ـ ـ ـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن بــال ـف ـعــل
عـ ـش ــرات ال ـك ـي ــان ــات واألف ـ ـ ـ ــراد في
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء الن ـت ـمــائ ـهــم لـ
"الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري" ،ل ـكــن ل ــم يكن
ً
الـحــرس اإلي ــران ــي بأكمله مــدرجــا
إلـ ــى أن أصـ ـ ــدر ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــب ق ــراره ال ــذي يتمم سلسلة
من الخطوات التي تهدف إلى خنق
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي ومــؤسـســات
النظام إلرغــام طهران على تقديم
تنازالت بعدة ملفات في مقدمتها
أنشطتها بالمنطقة وملفها النووي
ّ
وتسلحها الصاروخي.

مناورات عراقية

ُّ
تحسن
ظريف يأمل
العالقات مع
الرياض وأبوظبي
والمنامة

إلى ذلك ،استقبل قائد القوة
الـبـحــريــة بـ ـ "ال ـح ــرس ال ـث ــوري"
اإلي ــران ــي األدمـ ـي ــرال عـلــي رضــا
تنكسيري قائد القوة البحرية
العراقية الـلــواء البحري الركن
أحمد جاسم معارج أمس ،حيث
ً
بحث الجانبان عددا من األمور

بنى تحتية متهالكة
فمحطة ضخ المشاهدة ،القابعة

خامنئي يلتقي معلمين في طهران أمس (إرنا)
من بينها إجراء مناورات بحرية
مشتركة.
وأف ــادت وكــالــة "تسنيم" بأن
الـجــانـبـيــن ت ـبــادال خ ــال اللقاء
وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر ح ـ ــول ت ـعــزيــز
التعاون الدفاعي في المجاالت
البحرية بين البلدين ،وتشكيل
لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي
ـ ـ ال ـب ـح ــري وت ـع ــزي ــز الـتـنـسـيــق
بـيــن ال ـقــوات الـبـحــريــة للبلدين
وا لـتـعــاون التعليمي والعلمي
وال ـب ـح ـث ــي وت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
الـجــامـعـيــة ف ــي قـضــايــا الـعـلــوم
ال ـب ـح ــري ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـت ـق ـنــي
والهندسة البحرية في شؤون
البنى التحتية ،وتنفيذ مناورات
بحرية مشتركة.
وفي اللقاء ،قال قائد القوات
البحرية بالحرس" :رغم جميع
المؤامرات ،فإن العالقة المميزة
بين الشعبين اإليراني والعراقي
ق ــائـ ـم ــة ن ـت ـي ـج ــة االش ـ ـتـ ــراكـ ــات
الدينية والتقارب القومي".
ورأى تنكسيري أن "الجانبين

وسط أشجار النخيل ونبتات القصب
العالية شمال بغداد ،ال تــزال تحمل
آثار الرصاص ،في حين يكسو الصدأ
أنابيبها المعدنية وخزاناتها.
وفي محطة ضخ أخرى على بعد
كـيـلــومـتــرات ،يـتــواصــل الـتـســرب من
الخزان الرئيسي ليل نهار.
تـ ّ
ـردي البنية التحتية ليس وليد
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ــل ي ـع ــود إلـ ــى ع ـق ــود تـحــت
وطأة الحروب المتتالية في العراق،
بــدء ا من الحصار وفــرض العقوبات
التي حالت دون استيراد قطع غيار،
ثــم ال ـغــزو األم ـيــركــي فــي ع ــام ،2003
ً
وصــوال إلــى سنوات الحرب الدامية
ضد تنظيم داعش.
وي ـق ــول الـخـبـيــر الـبـيـئــي الـعــراقــي
عـ ـ ــزام عـ ـل ــوش إن أج ـ ـ ــزاء م ــن شـبـكــة
ً
المياه أنشئت قبل  60عاما في تربة
ً
مسببة للتآكل بفعل الرطوبة ،مشيرا
إلى "شبكة متآكلة ومليئة بالثقوب"،
وقد يتسرب  60إلى  70في المئة من

يمكنهما عبر ا لــو حــدة ،توفير
األمن لمنطقة الخليج الفارسي".

تحسين عالقات
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أعـ ـ ــرب وزي ــر
الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد
ظــريــف ،أم ــس ،عــن أم ــل ب ــاده في
تـحـ ّـســن عــاقــاتـهــا مــع السعودية
واإلمارات والبحرين.
وقال ظريف على هامش انعقاد
منتدى "حــوار التعاون اآلسيوي"
في الدوحة" :لدينا عالقات جيدة
ج ــدا م ــع قـطــر وال ـكــويــت ُ
وع ـم ــان،
ون ــأم ــل أن ت ـك ــون لــدي ـنــا عــاقــات
مماثلة مــع السعودية واإلم ــارات
والبحرين".
وأض ــاف ظريف أن بــاده تأمل
ّ
بحل قريب ألزم ــة قطر والرباعي
المقاطع لها ،السعودية واإلمارات
ّ ً
والـبـحــريــن وم ـصــر ،م ــؤك ــدا "نحن
ض ـ ــد مـ ـم ــارس ــة الـ ـضـ ـغ ــوط عـلــى
قطر ،ومازلنا نعتقد أن الضغوط
تتعارض مع القانون الدولي".
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـقـ ـط ــوع ــة ب ـيــن

ال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ـ ـ ـ ــران م ـن ــذ يـنــايــر
 2016حين أثــار إعــدام رجل الدين
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـش ـي ـعــي ن ـمــر الـنـمــر
فــي المملكة تـظــاهــرات عنيفة في
إيران تمت خاللها مهاجمة مبنى
ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة ف ــي ط ـهــران
وإحراقه.

تحذير وعواقب
م ــن جــان ـبــه ،ح ــذر وزيـ ــر النفط
اإليــرانــي بيجن زنغنه ،أم ــس ،من
أن أي بلد يستخدم النفط سالحا
قد يجلب االنهيار لمنظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك).
وقـ ــال زنـغـنــه ف ــي كـلـمــة ألـقــاهــا
بمؤتمر للنفط والغاز في طهران:
أول ـئــك الــذيــن يستخدمون النفط
ســاحــا ضــد عضوين مؤسسين
فــي "أوب ــك" إنـمــا يــزعــزعــون وحــدة
المنظمة ويجلبون الموت واالنهيار
ل ـه ــا ،وم ـس ــؤول ـي ــة ذلـ ــك ت ـقــع على
عاتقهم".
وأض ــاف" :كــل من يستخدم
ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــط أداة سـ ـ ـي ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــة

عليه أن يتحمل عواقب ذلك".
ورجـ ــح زنـغـنــه فـشــل ال ــوالي ــات
المتحدة في وقف صــادرات بالده
بالكامل .وقال إن اثنين من جيران
الجمهورية اإلسالمية يبالغان في
طاقتهما اإلنتاجية النفطية.
وجاء تحذير الوزير مع سريان
تشديد العقوبات األميركية على
صـ ــادرات النفط اإليــران ـيــة بهدف
تصفيرها.
وب ـل ـغ ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط أع ـلــى
مستوياتها منذ نوفمبر في األيام
األخـ ـي ــرة ،بـعــدمــا قــالــت واشـنـطــن
إنها ستنهي جميع اإلعفاءات من
العقوبات المفروضة على إيــران،
والتي منحتها لعدد من مستوردي
ال ـن ـفــط اإلي ـ ــران ـ ــي ،لـتـضـغــط على
المستوردين لــوقــف مشترياتهم
م ــن ط ـ ـهـ ــران ،م ـمــا ي ــزي ــد م ــن شح
المعروض العالمي.

كواليس أميركية
في هذه األثناء ،كشفت مصادر
أن قرار ترامب غير المتوقع بإنهاء

إعـ ـف ــاءات الـ ــدول ال ـ ــ ،8ج ــاء بعدما
خـفــف م ـس ـت ـشــارون اقـتـصــاديــون
وأمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــون م ـ ــن ص ـ ـقـ ــور اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة م ـخ ــاوف الــرئ ـيــس من
ارتفاع سعر النفط.
وقــال مسؤول كبير في اإلدارة
األميركية" :لــم يحاول أحــد فعليا
دف ــع األم ـ ــر إل ــى وق ــف الـ ـص ــادرات
تماما" .وأضاف أن التوصل لتوافق
بين إدارات الحكومة احـتــاج إلى
"الكثير من العمل".
واآلن اسـ ـتـ ـبـ ـع ــدت ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ن ـحــو مـلـيــونــي بــرمـيــل
م ــن الـنـفــط يــومـيــا م ــن اإلم ـ ــدادات
الـعــالـمـيــة بـفـعــل ال ـع ـقــوبــات على
قطاعي النفط في إيران وفنزويال.
ل ـكــن واش ـن ـط ــن ت ــأم ــل أن يـحــافــظ
إن ـتــاج النفط األمـيــركــي المرتفع،
وهو اآلن في أعلى مستوياته على
اإلطــاق بعدما تجاوز  12مليون
ً
برميل يوميا ،على كفاية اإلمدادات
فــي األس ــواق العالمية ،وأن يبقي
األسعار منخفضة.
(طهران ـ د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

المياه قبل أن تصل إلــى المنازل أو
األراض ــي الــزراعـيــة .وعند وصولها،
ب ــالـ ـك ــاد يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا بـشـكــل
مسؤول ،حيث يعمد المزارعون إلى
إهدار كميات من مياه الري المتدنية
الـ ـثـ ـم ــن ،وت ـ ـتـ ــرك األس ـ ـ ــر ال ـص ـنــاب ـيــر
مفتوحة بال داع.
وتقدر األمم المتحدة أن نصيب الفرد
ً
مــن استهالك المياه يوميا فــي العراق
يعادل ضعف المستوى العالمي البالغ
 200لتر.
في عام  ،2014أعد العراق خطة مدتها
ً
 20عاما بقيمة  180مليار دوالر إلدارة
ً
أزمة المياه .لكن المشروع ولد ميتا ،إذ
اج ـتــاح تنظيم داع ــش ال ـبــاد فــي العام
نفسه ،وبالتالي تدفقت األموال لتمويل
الحرب ضده.
وي ـقــول أحـمــد مـحـمــود ،ال ــذي يــرأس
موارد المياه في منطقة المشاهدة" :لقد
احـتـجـنــا س ـن ــوات إل ــى مـحـطــة جــديــدة،
لكن التمويل تجمد بالكامل في ،"2014

ً
مــوضـحــا أن ــه رغ ــم هــزيـمــة "داع ـ ــش" في
ً
تأت األموال الموعودة مطلقا،
 ،2017لم ِ
وتقوم منظمة األمــم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) اآلن ببناء المحطة الجديدة.

بداية الحل
أدت االحتجاجات الواسعة على نقص
الـمـيــاه الـصـيــف الـمــاضــي إل ــى تسليط
الـضــوء على مسألة الـخــدمــات ،وبــدا أن
الحكومة العراقية تنبهت إلى ذلك .وعليه،
فقد خصصت ميزانية تقارب  760مليون
دوالر لـ ــوزارة ال ـمــوارد المائية فــي عام
 ،2019بزيادة  60في المئة عن .2018
وي ـقــول رشـيــد إن "ه ــذا أم ــر مطمئن،
ولكنه مجرد بداية جيدة" ،إذ ال تزال هذه
مــن أصـغــر الـمـيــزانـيــات ال ــوزاري ــة ،فهي
تقل حــوالــي  15مــرة عــن ميزانية وزارة
الكهرباء ،على سبيل المثال.

سدود «الجوار»
وقــد تـكــون أسـبــاب نقص المياه في

الـعــراق كذلك خ ــارج ح ــدوده .ومــع قيام
تركيا وإيران بتطوير السدود والخزانات
الخاصة بهما ،انخفض تدفق المياه إلى
العراق عبر َ
نهري الفرات ودجلة.
وقال علوش" :اعتدنا الحصول على
حوالي  15مليار متر مكعب من المياه
ً
سنويا من إيــران ،لكننا لم نعد نحصل
على ذلك" ،بسبب السدود واألنهار المعاد
توجيهها.
وعـ ـن ــدم ــا ت ـم ــأ ت ــرك ـي ــا سـ ــد أل ـي ـســو
الـ ـضـ ـخ ــم ،مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـنـخـفــض
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ف ــي دجـ ـل ــة ب ـش ـكــل أك ـب ــر.
ويتفاوض العراق مع كلتا الجارتين ،لكن
موقعه كدولة مستقبلة ال يمنحه سوى
نفوذ ضئيل.

التغير المناخي
وإضافة إلى ذلك ،هناك مسألة التغير
المناخي ،إذ يتوقع البنك الدولي حدوث
المزيد مــن حــاالت الجفاف الشديد في
ً
العراق بدءا من عام .2020

ويــوضــح مدير ســد الـثــرثــار الضخم
ش ـم ــال غـ ــرب بـ ـغ ــداد ك ــري ــم ح ـس ــن" :فــي
عــام علينا مواجهة الجفاف ،وفــي عام
آخــر لدينا فيضانات .هــذا هو التطرف
الـمـنــاخــي ال ــذي ن ــراه فــي جميع أنـحــاء
العالم".
ولم تكن إجابة حسن مطمئنة حيال
الـطــريـقــة ال ـتــي يـجــب الـتـعــامــل بـهــا مع
ال ـم ـســألــة ،إذ ق ــال "ك ــان ــت إرادة ال ـلــه أن
يباركنا بالمطر هذا العام ،لذلك سنرى
ما يجلبه العام المقبل".

الطفرة السكانية
االف ـت ـقــار إل ــى التخطيط ص ــارخ في
ً
ال ـعــراق ،وخصوصا مــع التوقعات بأن
عدد سكان البالد البالغ  40مليون نسمة،
سيزيد بمقدار عشرة ماليين آخرين قبل
عــام  .2030وبالتالي ،فــإن ذلــك سيؤدي
إلى عجز في إمــدادات المياه نسبته 37
ً
في المئة ،وفقا لمعهد الطاقة العراقي.
(بغداد ـ ـ أ ف ب)

«العسكري» السوداني لتسليم السلطة
ـ
ل
أخيرة
إفريقية
مهلة
ً
ً
ُ
• قرقاش :ندعم انتقاال منظما • ترقب لمليونية اليوم ...والجيش لن يطلق أي رصاصة

متظاهرون أم ــام الـقـيــادة الـعــامــة للجيش فــي الخرطوم
أمس (أ ف ب)

اجتماع خليجي عسكري
في مسقط بحضور الدوحة

شهدت العاصمة العمانية
مسقط ،أمس ،اجتماعا
تشاوريا للجنة العسكرية
العليا لرؤساء أركان الجيوش
الخليجية ،بمشاركة قطرية.
وفي ختام االجتماع ،شكر
رئيس األركان العماني
الفريق ،أحمد بن حارث
النبهاني ،نظراءه بدول
المجلس على "جهودهم
المقدرة ،وما أبدوه من رؤى
وأفكار حيال كل الموضوعات
المطروحة على جدول أعمال
االجتماع" .ووفق مصادر،
شارك في االجتماع رؤساء
أركان دول المجلس الست،
بينهم رئيس أركان القوات
المسلحة القطرية الفريق
طيار غانم بن شاهين الغانم.

العراق :الخزانات تفيض لكن أزمة المياه قائمة
مع امتالء الخزانات واألهوار بفعل
موسم أمطار وفيرة ،تبدو السلطات
العراقية متفائلة على أبواب الصيف
عندما تصل درجــة الـحــرارة إلــى 55
درج ــة مـئــويــة ،لـكــن مـخــاطــر انقطاع
المياه وخــروج تظاهرات مطلبية ال
تزال قائمة.
ويقدر مخزون المياه في بالد ما
بين النهرين العام الحالي بنحو 42
مليار متر مكعب مع بداية الصيف
ال ـح ــار ،أي ضـعــف مـسـتــويــات الـعــام
الماضي الذي اتسم بالجفاف.
لـ ـك ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ال ي ـ ـبـ ــدد ال ـت ـح ــدي ــات
الـمــزمـنــة ف ــي الـ ـع ــراق ،لـجـهــة ضعف
البنى التحتية ،ومحدودية األموال،
والـ ـن ــزاع ــات م ــع ال ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـج ــاورة،
إضافة إلى التغير المناخي والطفرة
السكانية.

سلة أخبار

مع ارتفاع نبرة االتهامات المتبادلة بين
المجلس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي الـحــاكــم في
السودان وقادة االحتجاجات الذين يطالبون
باالنتقال إلى السلطة المدنية ،دخل االتحاد
ّ ً
مجددا على خط األزمة السودانية،
اإلفريقي
ّ ً
محذرا من أنه "يتحتم على المجلس العسكري
تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية
ً
خالل  60يوما".
وأضاف االتحاد ،في بيان صدر مساء أمس
األول ،أنــه شعر "بألم عميق ،ألن الجيش لم
ّ
يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خالل
فترة الـ 15يوما التي حددها االتحاد اإلفريقي
الشهر الماضي".
وذكــر البيان أن "مهلة الستين يوما هي
التمديد األخير للمجلس العسكري السوداني
لتسليم السلطة للمدنيين".
من ناحيته ،كتب وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي
للشؤون الخارجية أنور قرقاش ،أمس ،على

ً
"تويتر"" :من المشروع تماما للدول العربية
ً
أن تدعم انتقاال منظما ومستقرا في السودان.
انتقال يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار
ال ـمــؤس ـســات" .وت ــاب ــع" :عــرفـنــا أوض ــاع ــا من
الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة
إلى المزيد منها".
وكانت اإلمــارات أعلنت األحد توقيع عقد
مع المصرف المركزي السوداني إليداع 250
مـلـيــون دوالر ،ك ـجــزء مــن حــزمــة مـســاعــدات
تـعـ ّـهــدت بـهــا أبــوظـبــي وال ــري ــاض لمصلحة
الـســودان الــذي يشهد اضطرابات في خضم
عملية انتقال السلطة بعد اإلطاحة بالرئيس
عمر البشير.
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس "ال ـم ـج ـل ــس
الـعـسـكــري" ،عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان ،عقب
مباحثات أجراها مع رئيس هيئة أركان
ج ـيــش دولـ ــة ج ـنــوب الـ ـس ــودان غـبــريــال
جوك ،أمس ،عدم السماح بانزالق البالد

ن ـح ــو الـ ـف ــوض ــى ،مـ ـح ــذرا م ــن عـمـلـيــات
التخريب واالنفالت األمني.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني
هاشم عبدالمطلب عقب االجتماع ،إن "الجيش
ال ـســودانــي لــن يطلق أي رصــاصــة فــي وجه
الشعب ،وسيقف معه الى حين نجاح ثورته".
في غضون ذلك ،دعا تحالف "قوى الحرية
والتغيير" المنظم لالحتجاجات إلى "موكب
مليوني" اليوم ،للمطالبة بــإدارة مدنية بعد
ال ـخــافــات م ــع "الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري" حــول
ً
تشكيلة المجلس المشترك ،رافضا في الوقت
نفسه استئناف الدراسة في الجامعات.
ً
وردا على إع ــان نائب رئيس "المجلس
العسكري" ،الفريق أول محمد حمدان دقلو
ّ
الملقب بـ "حميدتي" ،أن "قوى الحرية والتغيير
غير صادقة ،وتتعامل بمعايير مزدوجة حول
ما يتم التفاوض عليه وما تقوله لقواعدها
في الشارع"ّ ،
صرح محمد ناجي األصم ممثل

"تجمع المهنيين" فــي "الـحــريــة والتغيير"،
بأن "المجلس العسكري غير جاد في تسليم
السلطة الى المدنيين ،ويصر على أن يكون
المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل
للمدنيين".
وأكد للصحافيين أمس األول ،أن "المجلس
ال ـع ـس ـكــري يـ ـم ـ ّـدد س ـل ـطــاتــه ي ــوم ـي ــا ،وعـلــى
المجتمع الــدولــي ان يدعم خـيــارات الشعب
األصم" :من غير المنطقي
السوداني" .وأضاف
ّ
أن تتحدث أنك ال تريد فض االعتصام وتريد
إزالة المتاريس وفتح الطرقات".
وج ــاءت تصريحات األص ــم بعدما أعلن
مسؤول عسكري رفيع المستوى أمس األول،
أن قائد الجيش الحالي البرهان سيترأس
المجلس المشترك.
ً
ً
وي ــرى مـتـظــاهــرون أن مجلسا عسكريا
يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم.
(الخرطوم ،أبوظبي ـ ـ وكاالت)

تونس :رفع الحد األدنى
لألجور بالصناعة والزراعة

أعلن رئيس الحكومة
التونسي يوسف الشاهد،
زيادة الحد األدنى ألجور
العاملين "األجراء" بالقطاعين
الصناعي والزراعي،
ومعاشات المتقاعدين
بالقطاع الخاص والمنضوين
بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وعمال البناء.
وذكرت رئاسة الحكومة
في بيان ،أمس ،بمناسبة
االحتفال بعيد العمال
العالمي ،أن الزيادة تأتي في
إطار سعيها إلى "تحسين
المقدرة الشرائية للمتقاعدين
واألجراء ،وبعد التشاور مع
األطراف االجتماعية".
ووفق الزيادة ،فإن الحد
األدنى لألجور في القطاعين
الصناعي والفالحي سيبلغ
ً
 403.104دنانير شهريا.

مهاتير محمد :إسرائيل
سبب اضطراب العالم

وصف رئيس الوزراء
الماليزي مهاتير محمد،
إسرائيل بأنها "إرهابية"،
وأنها السبب الجذري في
عدم االستقرار الواقع بالعالم،
ً
داعيا المجتمع الدولي إلى
الوقوف والتكاتف إلنهاء
احتالل إسرائيل لفلسطين.

الجيش الجزائري
يحذر من فخ العنف

دعا رئيس أركان الجيش
الجزائري الفريق أحمد قايد
صالح ،أمس ،إلى "الحوار مع
مؤسسات الدولة" للخروج
ً
من األزمة ،محذرا من الوقوع
في "فخ العنف" ،غداة تصريح
آخر أكد فيه أن االنتخابات
الرئاسية المقررة في  4يوليو
المقبل هي "الحل األمثل"،
وهو ما يرفضه الشارع الذي
يواصل التظاهر.
وقال صالح" :إنني على قناعة
تامة أن اعتماد الحوار البناء
مع مؤسسات الدولة هو
المنهج الوحيد للخروج من
األزمة ،وهو المسلك األنجع
الكفيل بتقديم اقتراحات
بناءة وتقريب وجهات النظر
وتحقيق التوافق حول الحلول
المتاحة".

ةديرجلا
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ً
ً
ّ
واشنطن ال تستبعد عمال عسكريا بفنزويال وتهدد بخنق كوبا
دمشق تدين «االنقالب الفاشل» وطهران سعيدة وموسكو تنفي ثنيها مادورو عن الهروب إلى هافانا

موال لغوايدو قرب حافلة تلتهمها النيران خالل مواجهات في كراكاس أمس األول
متظاهر
ٍ

ّلوحت الواليات المتحدة بعمل
عسكري لوقف االضطرابات
في ّفنزويال ،داعية كوبا إلى
التوقف عن دعم فنزويال،
تحت طائلة فرض حصار
«كامل وشامل» عليها ،في
وقت دانت دمشق «محاولة
االنقالب الفاشلة» ،بينما أعلنت
طهران سعادتها إلعالن
الرئيس االشتراكي نيكوالس
مادورو «إفشال» االنتفاضة
العسكرية.

أع ـل ـن ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
أنها على استعداد للقيام بعمل
ع ـس ـك ــري ل ــوق ــف االضـ ـط ــراب ــات
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا ،ولـ ـ ّـوحـ ــت بـفــرض
كامل وشامل على كوبا،
«حصار ّ
اذا لم تتوقف عن دعــم حليفتها
االشتراكية فنزويال.
وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «تــوي ـتــر»
ك ـتــب ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب:
ّ
«إذا لــم تــوقــف الـقــوات المسلحة
ً
وال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـك ــوب ـي ــة ف ـ ــورا
العمليات العسكرية ،وتلك التي
ت ـس ـ ّـب ــب م ــوت ـ ًـا وتـ ـ ّ
ـدمـ ــر دس ـت ــور
ّ
فسيتم ف ــرض حصار
فـنــزويــا،
كامل وشامل ،إلى جانب عقوبات
على أعلى مستوى ،على جزيرة
ّ
كوبا» .وأضاف« :آمل أن يعود كل
الجنود الكوبيين بسرعة وسالم
إلى جزيرتهم».

كوبا ّ
ترد

جنود فنزويليون
طلبوا اللجوء إلى
سفارة البرازيل
ولوبيز إلى
«اإلسبانية»

وب ـ ـعـ ــد تـ ـه ــدي ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،أك ــد
وزيــر الخارجية الكوبي برونو
رودريغيز أنه «ليست هناك قوات
كوبية في فنزويال ،وال كوبيون
يشاركون فــي عمليات عسكرية
أو مدنية هناك ،فقط هناك فريق
ط ـب ــي ض ـم ــن ب ـع ـث ــة إن ـس ــان ـي ــة»،
ً
واص ـفــا مستشار األم ــن القومي
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــون ب ــول ـت ــون بــأنــه
«ك ـ ــاذب بـشـكــل م ــرض ــي ويـضـلــل
ترامب».
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــع ش ـب ـك ــة
«فــوكــس ب ـيــزنــس» ،أع ـلــن ،أمــس،

وزيــر الخارجية األميركي مايك
ب ــومـ ـبـ ـي ــو« :ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
وارد .هــذا مــا ستفعله الــواليــات
المتحدة إذا اقتضت الضرورة»،
لكنه أضــاف أن واشنطن تفضل
االن ـت ـق ــال الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة في
فنزويال.
وأول مــن أم ــس ،ق ــال بومبيو
ّلشبكة  CNNاإلخبارية األميركية،
إن ـ ــه كـ ــان م ــن ال ـم ـق ـ ّـرر أن ي ـغــادر
مادورو ،بالده إلى كوبا للعيش
ً ّ
فيها منفيا ،لكن روسيا أثنته عن
ً
ذلك ،مضيفا« :كانت طائرته على
المدرج ،وكــان جاهزا للمغادرة،
ّ
لكن الروس أشاروا عليه بضرورة
البقاء».
ّ
وقال« :فيما يتعلق بالكوبيين،
ّ
لقد أبلغناهم بأن حمايتهم لهذا
المجرم أمر غير مقبول».
الواليات المتحدة في
وأكــدت ّ
وقت سابق أنها كانت على علم
ّ
بأن ثالثة قادة فنزويليين ،بينهم
ّ
وزير الدفاع ،كانوا قرروا إطاحة
مادورو وإعالن الوالء لغوايدو.

مادورو
الرد الفنزويلي على بومبيو،
ج ـ ــاء م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،الـ ـ ـ ــذي ق ــال
ّ
فــي خ ـطــاب ب ــث عـبــر التلفزيون
ّ
والراديو واستمر زهــاء الساعة:
«لـ ــم ت ـش ـهــد الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
م ـ ــن قـ ـب ــل مـ ـث ــل ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة
المجنونة :مايك بولتون ،ونائب
الــرئـيــس األم ـيــركــي مــايــك بنس،

موسكو
وتعليقا على تصريح بومبيو،
أك ــدت الناطقة بــاســم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا لـ ،CNN

أن «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـ ـبـ ــذل قـ ـص ــارى
جهدها لكسر معنويات الجيش
الـفـنــزويـلــي ،وتستخدم األخـبــار
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاذبـ ـ ــة ك ـ ـج ـ ــزء م ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرب
اإلعالمية».
وف ـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق ،دانـ ـ ـ ــت وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،أم ـ ــس،
«مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـف ــاش ـل ــة»،
واتـ ـهـ ـم ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
بالسعي لزعزعة االسـتـقــرار في
هذا البلد.
بـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر الخارجية
االي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف،
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش انـ ـعـ ـق ــاد م ـن ـتــدى

«ح ـ ــوار ال ـت ـعــاون اآلسـ ـي ــوي» في
الدوحة ،أمس« :نحن سعداء بأن
قــام الشعب الفنزويلي بهزيمة
االنقالب ،لكننا نواصل التشديد
عـلــى ال ـحــاجــة إل ــى الـ ـح ــوار ،كما
اقترحت الحكومة».
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،دع ـ ـ ـ ــا زعـ ـي ــم
ال ـم ـع ــارض ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة خ ــوان
غ ــواي ــدو أن ـص ــاره إل ــى مــواصـلــة
التظاهر ضـ ّـد مـ ــادورو .وأك ــد أن
تظاهرات األمس ،ستكون «األكبر
في تاريخ فنزويال».
وأك ــدت الحكومة االسبانية،
أمس ،لجوء المعارض الفنزويلي

لـيــوبــولــدو لــوبـيــز وعــائـلـتــه إلــى
مـبـنــى سـفــارتـهــا ف ــي ك ــاراك ــاس،
بعدما غ ــادر الـسـفــارة التشيلية
لدى فنزويال ،التي كان لجأ إليها
في بــادئ األمــر بصفته «ضيفا»
ومكث بضع ساعات.
كما أعلن مسؤول في الرئاسة
ً
ّ
البرازيلية أن جنودا فنزويليين
طلبوا اللجوء إلى سفارة البرازيل
في كراكاس.
وحسب وسائل إعالم برازيلية،
ّ
فإن عدد الذين طلبوا اللجوء إلى
ً
السفارة هو  25عسكريا.
(عواصم  -وكاالت)

وزير المال لقيادة الجيش ووزارة الدفاع :ال تدخلوا بصراعات وهمية
●

ّ
الفنة علقها عسكريون متقاعدون على مدخل المصرف
المركزي خالل اعتصامهم في بيروت أمس األول (رويترز)

بيروت  -ةديرجلا

مع انطالق جلسات مناقشة الموازنة
عـلــى طــاولــة الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،يبدو
ال ـت ـضــامــن الـ ـ ـ ــوزاري ال ـ ـضـ ــروري إلمـ ــرار
تخفيضاتها «ال ـمــوج ـعــة» أم ــام اخـتـبــار
حقيقي.
وف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ــم ت ــوح
ال ـت ـط ــورات وال ـم ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة بــأن
هــذا «الـتــوافــق» مــؤمــن ،بــل على العكس،
فالمناوشات على جبهة «التيار الوطني
الحر» -وزيــر المال ،انطلقت منذ صباح
امس األول مع الحديث عن موازنة الجيش
اللبناني ،واسـتـمــرت حتى مسائه على
خلفية أموال «أوتوستراد القديسين».
وقــالــت مـصــادر متابعة إن «الخلوات
التي كان رئيس الحكومة سعد الحريري
يعقدها فــي بيت ا لــو ســط منذ اسابيع،

ك ــان هــدفـهــا تــأمـيــن أوس ــع إج ـمــاع حــول
بنود الموازنة بما ّ
يمررها بسالسة في
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ويـقـطــع ال ـطــريــق على
س ـي ـنــاريــوهــات شـبـيـهــة بــال ـتــي تحصل
ال ـي ــوم .غـيــر ان اسـتـعـجــال طــرحـهــا على
ال ـطــاولــة ال ــوزاري ــة ،ح ــال دون استكمال
هذه اللقاءات».
ّ
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـم ــال عـلــي حـســن خليل
ّ
قبيل الجلسة أن «االجراءات التقشفية في
الموازنة ال تستهدف الجيش وال تمس
بــروات ـب ـهــم» .وعـ ّـبــر عــن رغـبـتــه فــي ّإبـقــاء
ً
الـجــو االيـجــابــي ،قــائــا« :كـنــت أتمنى أن
نبقى على الجو اإليجابي الذي عكسناه
أمس على طاولة مجلس الوزراء ،والذي
أبــديــت فـيــه إيـجــابـيــة كـبـيــرة وانـفـتــاحــي
لنقاش كل األمور».
ً
وأضــاف« :كنت واضـحــا حين قلت ّأن
ً
ال شيء مقدسا في الموازنة ،وأعتقد أنه

بايدن يتقدم بفارق مريح على منافسيه
قتيالن بإطالق نار في جامعة كاروالينا وجريح سعودي وال إصابات كويتية
ك ـش ــف اس ـت ـط ــاع ــان ل ـل ــرأي،
نشرت نتائجهما بعد أيــام من
بدء جو بايدن ،الذي يزور والية
أيـ ـ ــوا ،حـمـلـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،أن
نائب الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما يتقدم بفارق كبير
على المرشحين الديمقراطيين
اآلخرين لالنتخابات الرئاسية
المقررة في .2020
وأفاد استطالع أجراه معهد
«اس اس آر اس» لشبكة CNN
بأن بايدن ،الذي يتمتع بتأييد
 39ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن،
ي ـت ـق ــدم ع ـل ــى ال ـس ـي ـن ــات ــور عــن
والية فيرمونت بيرني ساندرز
( 15ف ــي ال ـم ـئ ــة) ال ــوح ـي ــد بـيــن
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
التمهيدية للحزب الديمقراطي،
الـ ــذي تـمـكــن م ــن ت ـج ــاوز عتبة
العشرة في المئة.
وتأتي بعده عضوة مجلس
الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن
( 8في المئة) ،ثم رئيس البلدية
الشاب بيت بوتدجيدج ( 7في

ال ـم ـئ ــة) ،وال ـن ــائ ــب ال ـســابــق عن
واليــة تكساس بيتو أوروك (6
في المئة) ،ثم السيناتور كاماال
هاريس ( 5في المئة).
وكشف استطالع آخر للرأي
أج ــرت ــه ج ــام ـع ــة ك ـي ـن ـي ـب ـيــاك أن
بايدن يأتي في الطليعة بـ 38في
المئة من أصوات  1044شخصا
شملهم التحقيق ،متقدما على
وارن  12فــي الـمـئــة ،وســانــدرز
 11فــي الـمـئــة ،وبــوتــدجـيــج 10
في المئة ،وهاريس  8في المئة،
وأورورك  5في المئة.

إطالق نار
إلى ذلك ،قتل شخصان على
األق ــل ،وأصـيــب أربـعــة بـجــروح،
في إطالق نار وقع أمس األول،
فـ ــي حـ ـ ــرم ج ــامـ ـع ــة ك ــارواليـ ـن ــا
الشمالية بمدينة شارلوت شرق
الواليات المتحدة.
وأفادت أجهزة اإلسعاف بأن
إطالق النار أوقع قتيلين يبلغان

ً
 17و  18ع ـ ــا م ـ ــا  ،و  4ج ــر ح ــى،
اثنين منهم حياتهما في خطر،
محذرة من أن الحصيلة مرشحة
لالرتفاع.
وأع ـل ـنــت الـقـنـصـلـيــة الـعــامــة
للكويت في نيويورك عدم وجود
ض ـحــايــا كــويـتـيـيــن بــال ـحــادث،
م ــؤك ــدة اس ـت ـع ــداده ــا «لـتـقــديــم
مساعدتها ألي مواطن كويتي
على مدار الساعة».
وأكدت وسائل إعالم سعودية
إصــابــة طــالــب س ـعــودي يــدرس
في جامعة كاروالينا الشمالية،
حيث اخترقت إحــدى الطلقات
العشوائية بطنه.
وأوضـ ـ ــح ق ــائ ــد ال ـش ــرط ــة في
الـ ـح ــرم ال ـجــام ـعــي ج ـيــف بيكر
أن عـنـصــريــن مــن االم ــن تمكنا
مــن إلـقــاء القبض على شخص
ل ــاشـ ـتـ ـب ــاه ب ـ ــه ف ـ ــي الـ ــواق ـ ـعـ ــة،
ويعتقد أنه طالب في الجامعة،
م ـب ـي ـنــا أن ال ـط ــال ــب الـمـحـتـجــز
يــدعــى تــريـسـتــان أن ــدرو تيريل
ويبلغ  22عاما.

كان هناك الكثير من االيجابيات ،وهناك
خـطــوات اصالحية جــديــة ،واألم ــر نفسه
عشته بعد جلسة مجلس الوزراء ،وأما أن
يختار الزمالء أن يتعاطوا بهذه الطريقة
في وسائل االعالم فهذا غير مقبول».
وتابع« :المزايدات بموضوع الجيش
واالجهزة االمنية في غير محلها ،وليس
ً
صحيحا على االطــاق أي استهداف أو
مــس للجيش ،عـلــى الـعـكــس فـفــي بعض
البنود هناك زي ــادات وفــي بنود أخــرى،
حصلت تخفيضات على نفقات الدولة
شملت الجيش كما شملت جهات أخرى».
ّ
ورأى أن «الحديث عن التقاعد كالم يراد
ً
منه خلق بلبلة للبلد وش ــرخ» ،مضيفا:
«أنا أخاطب قيادة الجيش ووزارة الدفاع
ً
تحديدا كي ال يدخلوا نفسهم بصراعات
وهمية يحاول البعض تسجيل بطوالت
بشأنها».

وخـ ـت ــم« :مـ ــن ال ـم ـع ـيــب ان ي ـق ــال إن
في هذه الموازنة استهدافا لمناطق
ومـشــاريــع كـطــريــق القديسين وعيب
على من يطلق هذا الكالم».
إل ــى ذل ــك ،دع ــا نــائــب األم ـي ــن الـعــام
لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ،خالل
ل ـقــاء ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـثــالــث ف ــي منطقة
بيروت أمس ،الى «تحميل المصارف
ً
واجباتها بتخفيف العجز» ،معتبرا
أن «اقـتـصــار الـمــوازنــة على تخفيض
اإلن ـ ـفـ ــاق مـ ــن دون رؤيـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
وح ـس ــن إدارة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،ال
يعني أنـنــا على طــريــق الـحــل .أمــا إذا
انطلقنا مــن ال ـمــوازنــة الـتــي تتضمن
حـ ـل ــوال إلي ـ ـقـ ــاف ال ـ ـهـ ــدر ،مـ ــع تـحـمـيــل
الـمـصــارف واجـبــاتـهــا فــي المساهمة
بتخفيف العجز ،فنكون انتقلنا خطوة
باتجاه الحل».

عمال العالم يحتفلون بعيدهم...
بالمطالب والمسيرات

ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،اتـ ـف ــق
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ترامب والزعماء الديمقراطيون
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـ ـل ــى إنـ ـف ــاق
تــريـلـيــونــي دوالر عـلــى الـطــرق
والـجـســور ومحطات الكهرباء
وال ـم ـي ــاه وش ـب ـك ــات اإلن ـت ــرن ــت،
ت ــارك ـي ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـشــائ ـكــة
الخاصة بكيفية تمويل الخطة
إلى اجتماع آخر يعقد بعد ثالثة
أسابيع.

تقرير مولر
ال ــى ذلـ ــك ،اشـتـكــى الـمــدعــي
ال ـخــاص روب ــرت مــولــر لــوزيــر
الـعــدل بيل بــار مــن الملخص
ال ــذي قــدمــه لنتائج التحقيق
الـمــرتـبــط بـتــدخــل روس ـيــا في
ا نـ ـتـ ـخ ــا ب ــات  ،2016م ـع ـت ـبــرا
أنـ ـ ــه سـ ـم ــح ل ـل ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب
تأكيد براء ته من تهمة عرقلة
القضاء.
(واشنطن  -وكاالت)

تسجن أسانج
لندن ً
 50أسبوعا

جولة للمستشارة األلمانية
في غرب إفريقيا

لبنان :التضامن الوزاري يخضع المتحان الموازنة
•

سلة أخبار

حكمت محكمة في لندن ،أمس،
بالسجن  50أسبوعا على
مؤسس موقع "ويكيليكس"
جوليان أسانج ،بعدما أدانته
بانتهاك شروط اإلفراج
المؤقت عنه ،على أثر لجوئه
إلى سفارة اإلكوادور التي
أمضى فيها سبع سنوات.
وكان أسانج حصل على
اللجوء إلى سفارة اإلكوادور
في  ،2012لتجنب مثوله أمام
القضاء البريطاني وتسليمه
إلى السويد ،حيث كان متهما
باالغتصاب ،وأغلقت القضية
بعد ذلك .وقد أخرجته الشرطة
البريطانية من السفارة في
 11أبريل ،ومثل أمام القضاء
الذي دانه .وكان أسانج يرتدي
سترة سوداء فوق قميص
قطني باللون الرمادي.

(أ ف ب)
وبومبيو .كم من الحقد والكراهية
ف ــي ن ـفــوس ـهــم .إل ــى أي مـسـتــوى
يمكن أن يصل عــدم اإلحـســاس،
وال ـج ـنــون ،وال ـك ــذب ،والـتــاعــب؟
في المساء قــال بومبيو إن لدى
مادورو طائرة جاهزة لالنطالق،
ولكن الروس منعوه من مغادرة
البالد .من فضلك ال تتمادى في
التفاهة يا سنيور بومبيو».
ّ
وهنأ مادورو من ناحية أخرى،
ّ
القوات المسلحة على «إفشالها
المجموعة الصغيرة التي كانت
تـنــوي إشــاعــة الـعـنــف ،مــن خالل
هـ ــذه ال ـم ـن ــاوش ــات االن ـق ــاب ـي ــة».
وأضاف في الخطاب ،الذي ألقاه
من القصر الرئاسي في كراكاس
وق ـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ــاط ب ـ ــه وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
فــادي ـم ـيــر ب ــادريـ ـن ــو وع ـ ــدد من
ّ
القادة العسكريين ،أن «ما جرى
ّ
ل ــن ي ـظ ــل م ــن دون ع ـق ــاب ،ولـقــد
ت ـحـ ّـدثــت م ــع ال ـنــائــب ال ـع ــام .لقد
عينت ثــا ثــة ّ
مد عين ّ
ّ
عامين هم
ّ
بصدد استجواب كل األشخاص
الضالعين».
ّ
وحسب م ــادورو ،فــإن خمسة
جنود وثالثة شرطيين أصيبوا
بالرصاص في اشتباكات دارت
بينهم وبين متظاهرين ّ
مؤيدين
لغوايدو.

دوليات

احتفل العالم ،أمس ،بعيد العمال ،وشهدت دول عدة مسيرات تخللتها أعمال عنف،
وتظاهرات طالبت بتحسين األجــور ،ونـ ّـددت بارتفاع معدالت البطالة وبالنهج
االقتصادي ،ومكافحة الفساد ،وتطوير نظام الرعاية االجتماعية والصحية وتغير
(د ب أ)
		
المناخ .وفي الصورة مسيرة عمالية في باريس أمس

بدأت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،أمس ،جولة
في غرب إفريقيا تستغرق
ثالثة أيام ،وتزور خاللها
بوركينا فاسو ومالي
والنيجر ،في الفترة من 1
حتى  3مايو الجاري .وبسبب
تزايد التهديدات اإلرهابية
والنزاعات العرقية وانعدام
االستقرار الحكومي في
المنطقة ،تسعى ميركل خالل
جولتها إلى أن تبعث بإشارة
دعم للحكومات المنتخبة
ديمقراطيا هناك.

بوتين ّ
يسهل منح
الجنسية لمواطنين عرب

أعلن المكتب الصحافي
للكرملين ،أن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،وقع مرسوما
يسهل الحصول على الجنسية
الروسية ،لفئات محددة من
مواطني سورية والعراق
واليمن وأوكرانيا وأفغانستان.
ويتضمن المرسوم منح
الجنسية الروسية لمواطني
سورية والعراق واليمن
وأفغانستان المولودين
على األراضي الروسية،
والذين كانوا يحملون
سابقا الجنسية السوفياتية
وأطفالهم بمن فيهم بالتبني،
وأزواجهم وآبائهم .وتنسحب
بموجب المرسوم تسهيالت
في قانون الجنسية لمواطني
أوكرانيا الذين ال يحملون
جنسية دولة أخرى ،وولدوا
وكانوا يقيمون بشكل دائم
على أراضي جمهورية القرم
ومدينة سيفاستوبول
الروسيتين ،وغادروا هذه
األراضي قبل  18مارس ،2014
وتشمل هذه التسهيالت
أبناءهم ،بمن فيهم بالتبني،
وأزواجهم وآباءهم.

«طالبان» تخوض الجولة
الـ  6من مفاوضات واشنطن

صرح الناطق باسم حركة
«طالبان» األفغانية ذبيح
الله مجاهد ،بأن ممثلين عن
الحركة استأنفوا ،أمس ،جولة
جديدة ،تعد السادسة ،من
المفاوضات مع مسؤولين
أميركيين في الدوحة ،بهدف
إنهاء حرب مستمرة منذ 17
عاما في أفغانستان .وبعد
جوالت عدة من مفاوضات
السالم بين واشنطن و«طالبان»
في األشهر األخيرة ،أكد
المبعوث األميركي إلى
أفغانستان زلماي خليل زاد
خالل زيارته لكابول األحد
الماضي ،وجود «تقدم بطيء»
في المفاوضات ،مشيرا إلى
إمكانية تحقيق اتفاق سالم
بين «طالبان» والحكومة
األفغانية خالل فترة قريبة.

دوليات
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ً
«داعش» يتبنى هجوما بالعريش أسقط  4شرطيين

foreigndesk@aljarida●com

«الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة تؤكد عدم قانونية «النقابات المستقلة»
قتل ضابطان وجنديان من الشرطة المصرية في تفجير سيارة شرطة
بعبوة ناسفة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأعلن تنظيم داعش ،مساء أمس األول ،تنفيذه العملية اإلرهابية ﺑﻴن
منطقتي ﻣزﺍﺭ ﻭﺳﺒﻴكة ،وذلك في بيان على وكالة «أعماق» التابعة له ،بينما
لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق.
فــي سـيــاق منفصل ،أعـلـنــت مجموعة الـبـنــك ال ــدول ــي ،أم ــس ،تمديد
إطار الشراكة مع مصر مدة عامين آخرين ،بعد أن أظهرت اإلصالحات
االقتصادية التي تنفذها القاهرة عالمات نجاح مبكرة.
وقالت المديرة اإلقليمية بالبنك الدولي مارينا ويس« :توسيع إطار

الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود اإلصالح الجارية التي
تطبقها الحكومة ،وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين».
وأضافت« :تشمل العمليات التي ستجرى خالل هذا التمديد إصالح
قطاعي الصحة والتعليم ،وتعزيز شبكات األمان االجتماعي واالحتواء
االجتماعي ،وإتــاحــة فــرص العمل» ،مبينة أن البنك قــدم تمويال لعدد
من المبادرات في مجال تحسين األوضــاع الصحية ،مثل الكشف على
فيروسات الكبد .في سياق آخر ،أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الــدولــة عــدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة
بالهيئات العامة والجهات اإلدارية ،وانتهت إلى بطالن النقابة المستقلة

للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،ورد المبالغ
المالية التي استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين
تم الخصم منهم .وأكدت الفتوى أنه «لما كان المشرع في قانون النقابات
العمالية ال يعرف ما يسمى النقابات المستقلة ،وهي تلك التي يتم الزعم
بتأسيسها دون أن يتبع في ذلك أحكام هذا القانون ،لتزاحم البنيان النقابي
المنصوص عليه في ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون ،وبالتالي فإن
النتيجة المنطقية تتمثل في عدم مشروعية ،مثل هذه الكيانات المسماة
النقابات المستقلة ،الفتقارها إلى األساس القانوني ،ومن ثم ال حق لها
في التمتع بممارسة أي سلطات».

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خالل جولة تفقدية
جوية باإلسكندرية أمس األول (رئاسة الجمهورية)
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رياضة
ً
األبيض يرفض الراحة استعدادا للجهراء

عبدالله :الالعبون ّ
سهلوا مهمتهم أمام الفريق الحلبي

•

الجهاز الفني لفريق نادي الكويت لكرة القدم

أحمد حامد
دخــل فــريــق الـكــويــت لـكــرة الـقــدم في
ً
استعدادات جادة ،اعتبارا من أمس ،فور
العودة من أبو ظبي ،استعدادا لمواجهة
الجهراء المقررة بعد غد في الجولة قبل
األخيرة من الدوري الممتاز.
وك ـ ـ ــان وف ـ ــد األب ـ ـيـ ــض قـ ــد ع ـ ــاد إل ــى
الكويت قــادمــا مــن ابوظبي فــي ساعة
مبكرة مــن صباح أمــس ،بعد أن انهى
مهمته اآلسـيــويــة بنجاح بـفــوزه على
االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ـسـ ــوري ب ـهــدف ـيــن م ــن دون
رد ،ليستمر فــي ص ــراع المنافسة مع
الجزيرة األردني لحصد بطاقة التأهل
إلى ثمن نهائي كأس االتحاد.
ورفــع األبيض رصيده في البطولة
اآلس ـي ــوي ــة إلـ ــى  10ن ـق ــاط ف ــي ال ـمــركــز

الـثــانــي ،ب ـفــارق  3نـقــاط عــن المتصدر
الـ ـج ــزي ــرة األردنـ ـ ـ ـ ــي ،والـ ـت ــي سـتـجـمــع
بينهما مباراة الحسم ،بعد أسبوعين،
في الكويت على بطاقة التأهل ،في حين
تجمد رصيد النجمة البحريني عند
 4نقاط ،واالتـحــاد السوري عند نقطة
واحدة ،ليفقدا أملهما في المنافسة.
وركـ ــز ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لــأب ـيــض في
تدريبات أمس على عملية االستشفاء،
استعدادا لمواجهة أبناء القصر األحمر،
على أن يكون التركيز في تدريب اليوم
والغد على األداء الخططي لألبيض في
مواجهة الجهراء.
وي ـس ـت ـع ـيــد الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ــواج ـه ــة
الـجـهــراء خــدمــات  3العبين غــابــوا عن

مؤتمر صحافي لدورة الروضان
تقيم اللجنة المنظمة العليا
لدورة المرحوم عبدالله مشاري
ال ـ ــروض ـ ــان ال ــرم ـض ــان ـي ــة ل ـكــرة
الصاالت مؤتمرا صحافيا في
ال ـ ـ ــ 11ص ـب ــاح الـ ـي ــوم الـخـمـيــس
ب ـصــالــة ال ـش ـه ـيــد ف ـهــد االح ـمــد
بــات ـحــاد ك ــرة ال ـيــد ف ــي الــدعـيــة،
ل ـك ـش ــف الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن ال ـن ـس ـخــة
االربعين ،التي تحظى برعاية
ســام ـيــة م ــن س ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
الشيخ صباح االحمد.
ويـتـنــاول عبدالله الــروضــان
رئيس اللجنة المنظمة العليا
للدورة في كلمته اليوم جميع
االمـ ــور والـتـفــاصـيــل المتعلقة
بـمـفــاجــآت وفـعــالـيــات النسخة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي س ـت ـقــام ط ــوال
شهر رمضان الفضيل ،بتنظيم
م ـن ــاف ـس ــات ال ـك ـب ــار والـ ـب ــراع ــم،
والتي ستشهد استقطاب كوكبة
ج ــدي ــدة م ــن ن ـج ــوم وأس ــاط ـي ــر
الـ ـ ـك ـ ــرة ال ـع ــال ـم ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة،
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــض االنـ ـ ــديـ ـ ــة
الخليجية والعربية ،ونخبة من

عبدالله الروضان

نجوم كرة الصاالت من مختلف
الجنسيات.
ويتحدث أيضا في المؤتمر
وليد الخشتي الرئيس التنفيذي
للعالقات واالتـصــاالت في زين
الكويت ،وعلي المحمود رئيس
قسم الرياضة والثقافة -اللجنة
العليا للمشاريع واالرث -الجهة
المنظمة لمونديال قطر .2022

األبـيــض فــي مـبــاراة االتـحــاد الـســوري،
هم فهد حمود ،وحمزة لحمر ،ومشاري
العنزي.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،عـ ـب ــر الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
لــأب ـيــض ع ــن س ـع ــادت ــه ب ــال ـف ــوز ال ــذي
تحقق على الفريق السوري ،مشيرا إلى
أن المهمة لم تكن سهلة أمــام فريق ال
يعاني أي ضغوط في المباراة.
وكـ ــان ال ـكــويــت ق ــد ن ـجــح بـمــواجـهــة
ال ـف ــري ــق ال ـح ـل ـبــي ف ــي ب ـســط سـيـطــرتــه
عـلــى ال ـم ـب ــاراة ،لـيـكـلــل ه ــذا الـمـسـتــوى
بفوز مستحق بهدفين للورقة الرابحة
في صفوف األبيض اإليـفــوراي جمعة
سعيد.
وق ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" إن

وديتان لسيدات
الكويت وعمان
في الطائرة واليد
يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـس ـي ــدات فــي
الـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة وك ـ ــرة
ا لـيــد مـبــارا تـيــن وديتين
أ مـ ــام مـنـتـخـبــي سلطنة
ً
عـ ـم ــان غ ـ ـ ــدا وبـ ـع ــد غ ــد،
بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــر ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي س ـ ـلـ ــوى
الصباح بالقرين ،تحت
ر ع ــا ي ــة ا لـشـيـخــة نعيمة
الصباح رئيسة اللجنة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ل ــري ــاض ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة بـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي إط ــار
اس ـت ـع ــدادات مـنـتـخـبــات
السيدات للمشاركة في
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
المقبلة.

التعاون واالتحاد في نهائي كأس
الملك اليوم

كأس الملك

يبحث التعاون عن لقبه األول واالتحاد حامل اللقب
عن العاشر في مسابقة كأس ملك السعودية لكرة
القدم ،عندما يلتقيان اليوم الخميس في المباراة
النهائية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وسيضمن الفوز المشاركة في دوري أبطال آسيا
في الموسم المقبل وخوض مسابقة الكأس السوبر
أمام بطل الدوري مطلع الموسم الجديد.
ً
وي ـع ـيــش ال ـت ـعــاون حــال ـيــا أف ـضــل ح ــاالت ــه الفنية
ً
والمعنوية ،خصوصا بعد فوزه الساحق على
الهالل -5صفر ثم تكراره في مسابقة الدوري
-2صفر.
وصنع فريق المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل
مفاجأة باقصاء الـهــال مــن المربع االخـيــر ،على غــرار
االتحاد الذي اسقط النصر .2-4
وحجز التعاون مقعده في النهائي للمرة الثانية في
تاريخه بعد عام  1990الذي خسره أمام النصر.
وإذا كان التعاون أبهر الجميع بمستوياته ونتائجه
فــي ال ــدوري ،فــإن االتـحــاد عانى بشكل غير مسبوق في
ً
ً
ً
تاريخه إداريا وفنيا ومعنويا.
وك ـ ــان ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـه ـب ــوط ل ـل ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ف ــي ظــل
المستويات المتواضعة والنتائج السلبية التي وضعته
في المركز الرابع عشر في سلم الترتيب.
ً
وعطفا على ذلك ،لم يكن يتوقع الغالبية تجاوزه النصر
السـيـمــا أن األخ ـيــر ف ــرض سـيـطــرتــه ال ـتــامــة فــي آخ ــر سبع
سنوات ،ولكن االتحاد استحضر تاريخه ونجح في إقصاء
منافسه بعد الفوز عليه  2-4في مباراة ماراثونية امتدت لوقت
إضافي ،ليرتفع سقف الطموح لدى عشاقه الذين يتطلعون
لفوز فريقهم في النهائي وانقاذ موسمه.
ً
ً
ورغم الظروف الصعبة التي مر بها االتحاد فنيا ومعنويا
وأثرت على العبيه فإن مدربه الجديد القديم التشيلي لويس
سييرا نجح في انتشاله من أزمته واستطاع تحقيق خمسة
انتصارات متتالية ،ثالثة منها في الــدوري حسنت موقعه
وابعدته عن منطقة الخطر ،واثنان في مسابقة الكأس وضعاه
في النهائي الذي يأمل أن يحققه إلنقاذ موسمه.
وان ـت ـظ ــر االت ـ ـحـ ــاد ح ـت ــى ال ــوق ــت اإلض ــاف ــي
ليتجاوز الجبيل  1-3في الدور األول ،ثم تفوق
على الوشم بصعوبة بالغة وبنتيجة  ،1-2قبل
أن يتخطى الـتـقــدم فــي ثـمــن الـنـهــائــي -3صـفــر
ً
والباطن في ربع النهائي  .3-4وأخيرا عبر النصر
في نصف النهائي  2-4بعد التمديد في مباراة
شهدت إثارة غير مسبوقة.
(أ ف ب)

الشريدة :النصر سيقاتل أمام التضامن
ولن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

الالعبين سهلوا مهمتهم في مواجهة
ال ـف ــري ــق الـ ـ ـس ـ ــوري ،ف ــي ظ ــل ان ـض ـبــاط
خ ـط ـطــي م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة وحـتــى
الـنـهــايــة ،مــؤكــدا أن نـقــاط ال ـفــوز كانت
غ ــاي ــة ف ــي األه ـم ـي ــة ،لـلـبـقــاء ف ــي دائ ــرة
المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور
الثاني.
واض ــاف أن الـكــويــت نـجــح وبنسبة
كبيرة في تجاوز المرحلة الصعبة التي
مر بها خالل الفترة الماضية ،بعد أن
حقق عدة انتصارات متتالية في أكثر
من بطولة مختلفة.

حازم ماهر

أكــد رئـيــس مجلس إدارة ن ــادي الـنـصــر خالد
ال ـش ــري ــدة ،أن ــه ال أسـ ــاس م ــن ال ـص ـحــة ب ـش ــأن ما
ي ـتــردد بـشــأن وج ــود نـيــة ل ــدى إدارة ال ـن ــادي ،أو
أي من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
للفريق األول لكرة القدم بالنادي ،وكذلك الالعبين،
بالتراخي أمام التضامن في الجولة قبل األخيرة
مــن مـنــافـســات "دوري فـيـفــا" لـلــدرجــة الـمـمـتــازة،
والمقرر لها  4الجاري.
ُيذكر أن التضامن يحتل المركز السابع برصيد
 11نـقـطــة ،وف ــوز ال ـفــريــق عـلــى "ال ـع ـنــابــي" يعني
هبوط الشباب رسميا إلى دوري الدرجة األولى،
فيما يقترب التضامن بقوة من البقاء في الدوري
الممتاز ،حيث يتعين عليه حصد نقطة واحدة في
المباراة األخيرة ،لفض االشتباك مع الفحيحيل،
بعد تعادل الفريقين في الدورين األول والثاني
بنتيجة هدف لمثله.
وأض ــاف ال ـشــريــدة ،فــي تـصــريــح لــ"الـجــريــدة":
"ليس من أخالقنا التالعب في نتائج المباريات،
وخدمة فريق على حساب آخر ،وليس من
أخالقنا أيضا العمل على اإلخالل بمبدأ
تكافؤ الفرص بين األندية جميعا".
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع" :مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات الـ ـنـ ـص ــر
والتضامن حساسة جــدا ،كونها
دي ـ ــرب ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـفـ ــروانـ ـيـ ــة،
وس ـت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
الـمـقـبـلــة ،بـعـيــدا عـمــا ي ـت ــردد في
الـ ــوقـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن بـ ـش ــأن ت ـفــويــت
الـمـبــاراة للمنافس ،وهــو كــام ال
يمت للحقيقة بصلة".
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى،

ختام ناجح لـ«تنس الفتاة األولى»

الشمري أول حكم «سلة»
على الكراسي المتحركة
•

صورة جماعية للفائزين في البطولة
اخ ـت ـت ـمــت ال ـب ـطــولــة األولـ ـ ــى لـلـتـنــس األرضـ ــي
للفتيات ،التي نظمتها إدارة نــادي الفتاة على
مالعبها الخارجية في  22أبريل الماضي ،والتي
اقـيـمــت بـمـشــاركــة  31العـبــة منهن  14مــن نــادي
الفتاة.
واشتملت المنافسات على مرحلتين للسن
العام ،وللناشئات.
ونجحت سارة بهبهاني في التتويج بالمركز

األول في فردي السيدات ،فيما حلت عال الشمري
ف ــي ال ــوص ــاف ــة ،وفـ ــازت ك ــل م ــن س ــارة بهبهاني،
ولطيفة سيد عمر بالمركز األول لزوجي السيدات،
وفــي المركز الثاني جــاء ت كــل مــن عــا الشمري
وفريدة عياض.
وفـ ــي فـ ـ ــردي ت ـح ــت  16ع ــام ــا ،فـ ـ ــازت كــافــانــي
بالمركز األول ،وجاءت الالعبة كوشي في المركز
الثاني لمنافسات نفس المرحلة.

أع ـلــن ال ـشــريــدة اس ـت ـمــرار الـمـحـتــرفـيــن الـغــانــي
واإليفواري روبن وبوكو مع الفريق في الموسم
المقبل ،مبينا أن "المحترفين البحرينيين سيد
ضياء وسيد مهدي ينتهي عقدهما بانتهاء
ال ـمــوســم الـ ـج ــاري ،ول ــم نـتـخــذ ق ـ ــرارا بتجديد
العقد ،ومشاركتهما في الجولتين قبل األخيرة
واألخيرة مؤكدة".
ولـفــت إلــى أن إدارة ال ـنــادي تلقت ع ــددا من
ال ـس ـيــر ال ــذات ـي ــة ل ـمــدرب ـيــن أكـ ـف ــاء م ــن صــربـيــا
وال ـبــوس ـنــة وك ــروات ـي ــا وس ــوري ــة ،مــوضـحــا أن
الـمـجـلــس يـنـتـظــر ال ـمــزيــد م ــن ال ـس ـيــر الــذات ـيــة
لدراستها جيدا ،ومــن ثم االستقرار على اسم
المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.
وش ــدد الـشــريــدة ،فــي خـتــام تصريحه ،على
أن تطلعات مجلس اإلدارة بــا ح ــدود ،منها
اختيار مدرب كفؤ يمتلك القدرة
والحنكة على قيادة النصر
إل ـ ــى م ـن ـص ــات ال ـت ـتــويــج،
ال سـ ـيـ ـم ــا أن ا لـ ـف ــر ي ــق
مدجج بعدد كبير
م ـ ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المشهود لهم
بالكفاءة.

جابر الشريفي

حـصــل الـحـكــم عـبــدالــرحـمــن الـشـمــري عـلــى ال ـشــارة الــدولـيــة في
تحكيم كرة السلة على الكراسي المتحركة في رياضة المعاقين
بعد اجتيازه دورة الحكام الدوليين ،التي أقيمت على هامش بطولة
فزاع الدولية ( )11في دبي تحت إشراف االتحاد الدولي (.)iwbf
وبهذا يعتبر الشمري أول حكم في الكويت يحصل على الشارة
الــدول ـيــة فــي الـلـعـبــة ،وش ــارك الـشـمــري فــي الـعــديــد مــن الـبـطــوالت
الخارجية لرياضة المعاقين ،وأثبت كفاء ته في إدارة المباريات،
ومن أهم البطوالت التي شارك فيها "غرب آسيا" التي استضافتها
األردن ،وبطولة أغادير المفتوحة التي أقيمت في المغرب ،إضافة
الى البطوالت الخليجية.
ومن جهته ،أعرب الشمري عن سعادته بالحصول على الشارة
الــدول ـيــة ال ـتــي تـعــد أح ــد أه ــداف ــه ال ـتــي يـسـعــى م ـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة
لتحقيقها.
وقال الشمري إنه يعمل جاهدا لترك بصمة في المحافل الدولية
والبطوالت الخارجية لتمثيل الكويت بشكل الئق رفع اسمها عاليا.
وشكر الشمري مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين
الذي أتاح له الفرصة لتحقيق ما كان يصبو إليه ،وأثنى على الدعم
الــذي قدمه واالهتمام والثقة الكبيرة بتمثيل الكويت كحكم في
البطوالت الخارجية والمحافل الدولية.

عال أمام
العدواني يتعهد بتقديم مستوى ٍ
العربي في نهائي كأس اليد
•

محمد عبدالعزيز

أعــرب مدير كرة اليد بنادي الكويت،
قــايــد ال ـع ــدوان ــي ،ع ــن س ـع ــادت ــه ،بـتــأهــل
فريقه للمباراة النهائية في بطولة كأس
االتحاد لكرة اليد ،وقال إن "فريق الكويت
أثبت أنه رقم صعب في كل المواجهات،
ً
ً
بعدما قـ َّـدم مـبــاراة قــويــة؛ فنيا وبدنيا،
تـمـكــن خــالـهــا مــن ع ـبــور الـســالـمـيــة في
نصف نهائي البطولة".
ً
وأكــد أن الجهاز اإلداري راض تماما

عـ ــن ال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي ال ـ ـ ــذي ظ ـه ــر بــه
الالعبون خالل المباراة.
وتـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر
ـال
الـكــويـتــاويــة بتقديم مستوى فني عـ ٍ
أمــام العربي في المباراة النهائية ،وأن
ُيدخل الفرحة على الجميع ،ويرد الدين
لمجلس إدارة النادي ،الــذي وفر جميع
اإلمـكــانـيــات للفريق لــارتـقــاء على قمة
البطوالت المحلية.
وكـ ــان فــريــق ال ـكــويــت (ح ــام ــل الـلـقــب)
ً
ضـ ــرب م ــوع ــدا م ــع ن ـظ ـيــره ال ـع ــرب ــي في

المباراة النهائية لبطولة كأس االتحاد
لكرة اليد ،األحد المقبل ،بعد فوز األول
على السالمية ( 30-22الشوط األول 16-
 ،)11وتغلب الثاني على منافسه النصر
 ،31-18أمس األول ،في مباراتي الدور قبل
النهائي للبطولة.

الذياب :السالمية قادم
مــن جــانـبــه ،قــال مــديــر اللعبة بنادي
السالمية ،عبدالله الذياب ،إن "المباراة

ش ـ ـهـ ــدت ش ـ ـ ــدا وج ـ ــذب ـ ــا م ـ ــن ال ـط ــرف ـي ــن،
واتسمت بالخشونة في بعض األوقات،
لكن فــي النهاية نـبــارك للكويت التأهل
للمباراة النهائية ،و(هردلك) للسالمية".
وأشار إلى أن "السالمية فريق يعتمد
على مجموعة من الالعبين الشباب نعمل
على إعدادهم بالشكل الالئق ،الستكمال
مسيرة الـفــريــق فــي الـسـنــوات المقبلة"،
م ــؤك ــدا أن "ال ـس ـم ــاوي" قـ ــادم مستقبال،
ل ـلــدفــاع ع ــن مـكــانــه الـطـبـيـعــي بـيــن فــرق
المقدمة.

الكويت يحرز كأس التفوق لبطوالت ألعاب القوى
أح ـ ــرز ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت كـ ــأس ال ـت ـفــوق
ل ـب ـطــوالت ات ـح ــاد أل ـع ــاب الـ ـق ــوى ،الـتــي
اختتمت مساء أمس األول ،بإقامة بطولة
ال ـكــويــت ال ـعــامــة ألل ـعــاب ال ـقــوى لفئتي
ال ـع ـمــومــي وال ـن ــاش ـئ ـي ــن ،م ـت ـفــوقــا على
ناديي القادسية وكاظمة اللذين احتال
المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وجـ ــاء ه ــذا ال ـف ــوز ع ـقــب ح ـســم ن ــادي
الكويت لقب فئة الناشئين في البطولة
األخيرة المحلية لالتحاد هذا الموسم،
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ع ـل ــى م ـض ـم ــار االتـ ـح ــاد
ب ـم ـن ـط ـقــة كـ ـيـ ـف ــان ،وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ال ـس ـبــت
ال ـم ــاض ــي ،واس ـت ـم ــرت  4أيـ ـ ــام ،ب ـعــد أن
حقق  254.5نقطة ،فــي حين حــل نــادي
ال ـقــادس ـيــة ثــان ـيــا ب ـعــد أن ج ـمــع 213.5
نـقـطــة ،بينما ج ــاء ن ــادي كــاظـمــة ثالثا
بمجموع  104.5نقاط.
أم ــا مـنــافـســات فـئــة الـعـمــومــي لنفس
البطولة فأسفرت عن فوز نادي القادسية
بلقبها ،بعد أن سجل  197.5نقطة في
البطولة التي شهدت مشاركة  14ناديا،
بينما احتل نادي الكويت المركز الثاني

بنيله  153نقطة ،فــي حين حــل كاظمة
ثالثا بمجموع  138نقطة.
وأك ــد أمـيــن ســر اتـحــاد ألـعــاب القوى
سـيــار العنزي أن المنافسات المحلية
لهذا الموسم ظهرت بمستوى فني مميز،
وأفرزت عددا من الالعبين الجيدين في
منافسات المضمار والميدان في عدد
من األندية ،مشيدا بالمشاركة الفاعلة
والمميزة لألندية الكويتية في بطوالت
االتحاد وأنشطته المختلفة.
وق ــال الـعـنــزي ،عقب خـتــام البطولة،
إن االت ـحــاد سيركز فــي الـفـتــرة المقبلة
على إعداد العبيه للبطوالت الخارجية
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم ال ـم ـتــأه ـلــون
لبطولة العالم المقبلة المقررة إقامتها
فــي قـطــر بـيــن  28سبتمبر و 6أكـتــوبــر
المقبلين ،لضمان مواصلة العاب القوى
الكويتية نـتــائــج مـمـيــزة ،مهنئا الـفــرق
الفائزة في منافسات البطولة.
وذكــر أن البطولة شهدت في يومها
األخ ـي ــر ح ـفــل اعـ ـت ــزال العـ ــب الـمـنـتـخــب
حسين اليوحة ،إذ حرص االتحاد على

تتويج الفائزين بكأس التفوق
تكريمه بعد مسيرة حافلة من اإلنجازات
في لعبة الوثب الطويل ،مقدما الشكر
لكل العاملين في لجان االتحاد المختلفة

عـلــى ج ـهــودهــم الـطـيـبــة ف ــي تـنـظـيــم كل
بطوالت االتحاد لهذا الموسم.
(كونا)
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ً
أياكس يعود بفوز ثمين من ملعب توتنهام ويضع قدما في النهائي

فرحة العبي اياكس بعد الفوز على توتنهام

اقترب فريق أياكس
أمستردام الهولندي من
العبور إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم،
بعد تغلبه على مضيفه
توتنهام اإلنكليزي -1صفر،
أمس األول في ذهاب الدور
قبل النهائي.

واصــل شباب أياكس أمستردام
الهولندي تألقهم في مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ووضعوا
قدما في المباراة النهائية بفوزهم
ال ـث ـم ـيــن ع ـلــى مـضـيـفـهــم تــوتـنـهــام
اإلنكليزي -1صفر الثالثاء في لندن
في ذهاب الدور نصف النهائي.
وسجل دوني فان دي بيك الهدف
ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،15وق ــرب
فريقه من المباراة النهائية األولى
منذ  1996والـســادســة فــي تاريخه
المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة.
وت ـق ــام مـ ـب ــاراة اإلي ـ ــاب األرب ـع ــاء
المقبل على ملعب "يوهان كرويف
أرينا" في أمستردام.
وواصل شباب الفريق الهولندي
نتائجهم الرائعة في المسابقة بعد
تـجــريــدهــم ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
من اللقب الذي ظفر به في األعوام
الثالثة األخـيــرة مــن ثمن النهائي،
ويــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي م ــن ال ــدور
ربــع النهائي ،وحققوا فــوزا غاليا
وض ـع ـهــم ع ـلــى مـ ـش ــارف ال ـم ـب ــاراة

ال ـن ـهــائ ـيــة الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي األول مــن
يــونـيــو المقبل عـلــى ملعب "وان ــدا
ميتروبوليتانو" في مدريد.
ونـ ـج ــح أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام فــي
ه ــز ال ـش ـبــاك خـ ــارج ق ــواع ــده للمرة
ال ـت ــاس ـع ــة ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
القارية العريقة ،وهــو رقــم قياسي
في تاريخ مشاركاته بها.
كـمــا حـقــق أيــاكــس ف ــوزه الـثــالــث
تواليا خــارج قــواعــده ،وبــات ثالث
فــريــق فــي تــاريــخ المسابقة يحقق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز فـ ـ ــي ث ـ ـمـ ــن ورب ـ ـ ـ ــع ونـ ـص ــف
النهائي خــارج قواعده بعد بايرن
مـيــونـيــخ األل ـم ــان ــي ()2013-2012
وريال مدريد (.)2018-2017
وألحق أياكس الخسارة الثانية
تواليا بتوتنهام بملعبه الجديد
بعد االولى امام وست هام يونايتد
بالنتيجة ذاتها في الدوري المحلي
السبت.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــق الع ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــط أي ـ ــاك ـ ــس
أمـسـتــردام الــدولــي المغربي حكيم
زيـ ـ ــاش ع ـل ــى الـ ـف ــوز ب ــأن ــه "نـتـيـجــة

مثالية ،خضنا الشوط االول بروح
ت ـنــاف ـس ـيــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ولـ ـك ــن ال ـش ــوط
الـثــانــي ك ــان صـعـبـ ًـا علينا غـيــر أن
ال ـن ـت ـي ـجــة هـ ــي ال ـم ـث ـل ــى بــال ـن ـس ـبــة
لـنــا" ،مضيفا" :نحن نستمتع بكل
المباريات التي نخوضها ونسعد
بـكــل حـيـثـيــات ال ـم ـب ــاراة ون ــري ــد ان
نلعب بهذه الطريقة .لم نتأهل بعد
ألن ــه حـيـنـمــا ت ـفــوز -1ص ـف ــر خ ــارج
ارضــك فهي نتيجة جيدة وصعبة
في الوقت نفسه".
وب ـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا ت ــأث ــر تــوت ـن ـهــام
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـخ ــوض الـ ـ ــدور نصف
الـنـهــائــي للمسابقة لـلـمــرة األول ــى
منذ  ،1962بغياب قــائــده وهــدافــه
ه ـ ــاري ك ــاي ــن ال ـم ـص ــاب ومـهــاجـمــه
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ه ـي ــون ــغ -مين
سون بسبب اإليقاف ،بينما جلس
الـفــرنـســي مــوســى سـيـســوكــو على
م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء ل ـع ــودت ــه لـلـتــو من
إصابة تعرض لها في إيــاب الدور
ربع النهائي ضد المضيف مواطنه
مانشستر سيتي.

بوكيتينو :األمور لم تنته بعد

قـ ــال ال ــدن ـم ــارك ــي كــريـسـتـيــان
إري ـك ـســن ،الع ــب وس ــط تــوتـنـهــام
هوتسبير اإلنكليزي ،أمس األول،
عقب خسارة فريقه في عقر داره
أمام أياكس أمستردام الهولندي
بـهــدف نظيف ،فــي ذه ــاب نصف

اريكسين العب توتنهام

نهائي دوري األبطال ،إن المنافس
ُيعد "فريقا جيدا" ،لكن فريقه لم
يقدم مستواه المعهود ،و"سهل
األمور" لهم.
وذكر إريكسن في تصريحات
لـ ـ ـشـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـب ـ ــورت

ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ع ـقــب ال ـل ـقــاء ال ــذي
اح ـ ـت ـ ـض ـ ـنـ ــه م ـ ـل ـ ـعـ ــب ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
هوتسبير س ـتــاديــوم" :لــم نظهر
بـمـسـتــوانــا ال ـم ـعــروف .لــم نلعب
بطريقتنا الـمـعـتــادة .كـنــا ننظر
للكرة فقط خــال أول  20دقيقة.
علينا أن نغير الكثير من األشياء
في مـبــاراة اإليــاب .أداؤنــا تسبب
ف ــي ظ ـه ــوره ــم ب ـه ــذه األف ـض ـل ـيــة.
أياكس فريق جيد ،لكننا سهلنا
الـطــريــق لـهــم .نتحمل مسؤولية
الـ ـخـ ـس ــارة ،واألداء ت ـح ـســن فــي
الشوط الثاني".
وتابع" :لم نهتم كثيرا بطريقة
اللعب في البداية .التغيير جعلنا
نضغط بطريقة مختلفة ،والذهاب
لمرمى الخصم بطريقة مباشرة،
ل ـكــن األداء ك ــان ب ـع ـيــدا ج ــدا عن
المعتاد".
وح ــول م ــدى تــأثـيــر الغيابات
على الفريق اللندني؛ هاري كين
ل ــإص ــاب ــة ،وس ـ ــون ه ـيــونــغ مين
لإليقاف ،أشار صاحب الـ 27عاما:
"ال يمكننا الحديث باستمرار عن
العبين مصابين .نحن في نصف
النهائي ،وال يهم من يلعب .علينا
التقدم خطوة لألمام ،وأتمنى أن
نغير الصورة في أمستردام".

دي بيك يفتتح التسجيل
ونـ ـج ــح أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام فــي
افتتاح التسجيل عبر دوني فان دي
بيك عندما تلقى كرة خلف الدفاع
داخل المنطقة من الدولي المغربي

دي ليخت:

قال األرجنتيني ماوريسيو بكويتينو ،المدير الفني لتوتنهام هوتسبر اإلنكليزي،
أمــس األول ،عقب خـســارة فريقه ،إنــه "يعشق التحديات" ،مــؤكــدا فــي الــوقــت ذاتــه أن
"التأهل ما زال ممكنا".
وأشار مدرب "السبيرز" ،في تصريحات عقب اللقاء" ،أعشق التحديات ،ونحن بصدد
تحد رائع .أنا هادئ ،وأدرك أننا سننافس حتى الرمق األخير ،وأن األمور لم تنته بعد.
سنلعب  ،بكل تأكيد ،على الحظوظ المتاحة أمامنا".
وحول حالة المدافع البلجيكي يان فيرتونجن ،الذي غادر الملعب في الدقيقة 39
عقب إصابة قوية في الرأس ،أشار المدرب األرجنتيني إلى أنها "تحسنت قليال".
وتــابــع" :عندما تضع خطة م ـبــاراة ،وتبحث عــن االستراتيجية المناسبة
لتسهيل األمور للفريق داخل الملعب ،إال أن األمور تصبح محبطة عندما
ال يتحقق شيء من هذا".
وأردف" :يبدو أننا لم نكن نخوض مباراة في نصف نهائي
دوري األب ـط ــال ،أو م ـبــاراة حــاسـمــة .الـمـنــافــس ك ــان منتعشا
بدنيا ،وهو ما افتقدناه .هذا أمر مؤلم ،ومحبط" ،مضيفا:
"األمــور تحسنت في الشوط الثاني ،وضغطنا ،وصنعنا
بعض الفرص .حظوظنا ما زالت قائمة ،واألمور ما زالت
مفتوحة".
وسيسعى "السبيرز" في موقعة اإلياب لتسجيل هدف
لمعادلة نتيجة الذهاب ولعب أشواط إضافية ،أو الفوز
بفارق هدفين من أجل مواصلة حلم بلوغ نهائي الكأس
"ذات األذنين" للمرة األولى في تاريخه.
(إفي)

إريكسن :سهلنا الطريق لهم

وكان توتنهام صاحب األفضلية
في بداية المباراة لكن دون جدوى
ق ـب ــل أن ي ـن ـت ــزع أيـ ــاكـ ــس ،ال ـم ـتــوج
ب ـل ـقــب ال ـم ـســاب ـقــة  4م ـ ــرات آخــرهــا
عــام  ،1995السيطرة واالستحواذ
وي ـبــادر إلــى تهديد مــرمــى الــدولــي
الفرنسي هوغو لوريس ونجح في
افتتاح التسجيل من أول محاولة
وكــاد يعزز النتيجة أكثر من مرة.
وتحسن أداء توتنهام نسبيا في
الـشــوط الـثــانــي مــع تــراجــع أياكس
إل ـ ــى ال ـ ــدف ـ ــاع وتـ ــركـ ــه االسـ ـتـ ـح ــواذ
للفريق اللندني لكن دون خطورة
بل إن القائم األيسر للوريس حرم
البرازيلي دافيد نيريش من الهدف
الثاني للضيوف في الدقيقة .78

دي ليخت

رقم قياسي في المتابعة
التلفزيونية بهولندا
كشفت إحصائيات أعلنت أمس في هولندا أن المباراة،
التي فــاز فيها أياكس أمستردام على مضيفه توتنهام
اإلنكليزي -1صفر مساء أمس األول ،في ذهاب الدور قبل
النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،سجلت رقما
قياسيا في المتابعة التلفزيونية بهولندا.
وأضافت اإلحصائيات أن المباراة حظيت بأكبر نسبة
مشاهدة عبر التلفاز لمباراة كرة قدم على مستوى األندية،
بين الجماهير الهولندية.
وتابع نحو  4.1ماليين مواطن هولندي مباراة أمس
األول ،التي أقيمت في لندن ،والتي تقدم من خاللها أياكس
خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة األوروبية ،المقرر في
مدريد أول يونيو المقبل.
وتـحـطــم بــذلــك الــرقــم الـقـيــاســي ال ـســابــق الـمـتـمـثــل في
متابعة  3.8ماليين مواطن هولندي لمباراة إيندهوفن
أم ــام مـيــان اإليـطــالــي فــي ال ــدور قـبــل الـنـهــائــي للبطولة
األوروبية عام .2005
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك ال ي ـ ـ ــزال الـ ــرقـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي فـ ــي ال ـم ـتــاب ـعــة
التلفزيونية لمباريات كرة القدم بشكل عام لدى الجمهور
الهولندي ،يتمثل في متابعة نحو  9ماليين من إجمالي
 17مليونا في هولندا ،للمباراة التي فاز فيها المنتخب
ال ـهــول ـنــدي عـلــى نـظـيــره األرجـنـتـيـنــي ب ـضــربــات ال ـجــزاء
الترجيحية فــي ا لــدور قبل النهائي لكأس العالم 2010
بجنوب افريقيا.
(د ب أ)

حكيم زياش فهيأها لنفسه وانفرد
بالحارس الدولي الفرنسي هوغو
لـ ــوريـ ــس ف ـت ــاب ـع ـه ــا ب ـي ـم ـن ــاه عـلــى
يساره (.)15
وكاد داني روز يسجل خطأ في
مرمى فريقه عندما حاول إبعاد كرة
عرضية للبرازيلي دافيد نيريش من
أمام الصربي دوسان تاديتش (.)17
وأنـقــذ لــوريــس مــرمــاه مــن هدف
ثان عندما تصدى لتسديدة فان دي
بيك من مسافة قريبة اثر انفراد من
الجهة اليمنى (.)24
وتلقى توتنهام ضربة موجعة
ب ــإص ــاب ــة م ــداف ـع ــه الـبـلـجـيـكــي يــان
فـ ـي ــرت ــونـ ـغ ــن ب ــوجـ ـه ــه إث ـ ـ ــر ت ــدخ ــل
للحارس الكاميروني أندريه أونانا
في إبعاد كرة من ركلة حرة جانبية
ا نـبــرى لها كـيــران تريبيير فتلقى
الـعــاج داخ ــل الملعب ألكـثــر مــن 4
دقائق وحاول مواصلة اللعب ،لكنه
لم يقو على ذلــك فاضطر إلــى ترك
مكانه لموسى سيسوكو (.)39
وك ــاد الـمــدافــع البلجيكي اآلخــر

تــوبــي ألــدرفـيــريـلــد ي ــدرك الـتـعــادل
بضربة رأسـيــة مــن داخــل المنطقة
إثــر كــرة مــن ركلة حــرة جانبية من
منتصف الملعب انبرى لها تريبيير
وم ــرت ف ــوق الـعــارضــة ( ،)45+4ثم
سدد سيسوكو كرة قوية من خارج
المنطقة مرت بجوار القائم األيسر
(.)45+5
وجـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
نيكوالس تاليافيكو حظه بتسديدة
قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت
بجوار القائم األيسر للوريس (.)47
ورد دي ـلــي أل ــي بـتـســديــدة قوية
"على الطاير" من داخل المنطقة بين
يدي الحارس أونانا (.)50
ورد القائم األيمن كــرة لنيريش
من داخل المنطقة قبل ان يشتتها
الدفاع (.)78

النتيجة كانت لتصبح أكبر
أبــدى ماتيس دي ليخت ،قائد أياكس ،أسفه لعدم تعزيز الفوز الذي
خرج به الفريق منتصرا من عقر دار مضيفه توتنهام هوتسبير اإلنكليزي
أمــس األول ،في ذهــاب نصف نهائي دوري األبـطــال ،لكنه أعــرب عن رضاه
عن النتيجة.
وقال دي ليخت ،في تصريحات تلفزيونية ،عقب اللقاء ،الذي أقيم على ملعب
توتنهام هوتسبير ستاديوم" ،التقدم بهدف نتيجة مهمة .من المؤسف
أن تسديدة دافيد نيريس ارتدت من القائم األيسر ألن النتيجة
حينها كانت لتصبح أكبر ،لكني أعتقد أنــه يجب علينا
الشعور بالرضا".
وأضاف صاحب الـ 19عاما" :أعتقد أننا قدمنا شوطا
أول رائ ــع" ،متابعا" :سيطرنا على الـكــرة فــي أوقــات
كثيرة ،والمنافس لم يضغط علينا كثيرا .اعتمدنا
بشكل أكبر على الكرات الطويلة بعد أول  20دقيقة".
وأق ــر الـمــدافــع ال ـشــاب ب ــأن م ـبــاراة لـنــدن كــانــت صعبة،
السيما "بسبب النسق الــذي لعب بــه توتنهام ،وطبيعة
العـبـيــه" ،إال أنــه أكــد أن الـفــريــق كله "اسـتـعــد جـيــدا" لهذه
المواجهة.
وقطع متصدر الدوري الهولندي شوطا كبيرا نحو
بلوغ نهائي البطولة التي حمل كأسها  4مــرات من
قبل ،آخرها في موسم  ،1995-96حيث يكفيه التعادل
السلبي أو اإليـجــابــي أم ــام جماهير ملعب يــوهــان
كرويف أرينا األربعاء المقبل.
(إفي)

تين هاغ :سيطرنا على مجريات المباراة
أب ـ ــدى إي ــري ــك ت ـي ــن ه ـ ــاغ ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
أليــاكــس أمـسـتــردام الـهــولـنــدي ،أمــس األول،
عقب فــوز هــم الثمين فــي عقر دار توتنهام
هــوت ـس ـب ـيــر اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف فــي
ذهاب نصف نهائي دوري األبطال ،رضاه
عن هذه النتيجة.
وق ـ ـ ــال تـ ـي ــن هـ ـ ــاغ فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه
ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم:
" ق ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــا أداء را ئ ـ ـ ـعـ ـ ــا فـ ـ ــي ا ل ـ ـشـ ــوط
األول ،و س ـ ـي ـ ـطـ ــر نـ ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـج ــر ي ــات
الـ ـمـ ـب ــاراة .س ـج ـل ـنــا ه ــدف ــا ،ل ـك ــن ن ــزول
مــو ســى سـيـســو كــو بــدال مــن فيرتونغن
(ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاب) ،مـ ـن ــح ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ق ــوة
ك ـب ـيــرة داخ ـ ــل ال ـم ـل ـعــب .أعـتـقــد
أن ـن ــا س ـي ـطــرنــا ع ـلــى ال ـل ـقــاء،
وفـ ـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان ك ـنــا
م ـت ـس ــرع ـي ــن ق ـل ـي ــا وال ـ ـكـ ــرة
معنا".
وأ كـ ــد أن فــر ي ـقــه "ا س ـت ـفــاد
كثيرا من المساحات الكبيرة
في د فــاع توتنهام ،ا لــذي كان
يبحث عن التعادل".
وشدد المدرب الشاب (49
عاما) على أن الفريق ما زال
في "منتصف الطريق" ،لهذا
يجب أن يظهر "بشكل أفضل

األسبوع المقبل من أجل التأهل للنهائي".
و قـطــع متصدر ا ل ــدوري ا لـهــو لـنــدي شوطا
كـبـيــرا نـحــو ب ـلــوغ نـهــائــي الـبـطــولــة
ا لـتــي حمل كأسها  4مــرات من
ق ـبــل ،آخــرهــا ك ــان فــي مــوســم
( ،)1995-1996حـيــث يكفيه
التعادل السلبي أو اإليجابي
أمام جماهير ملعب يوهان
ك ـ ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـ ــف أريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
المقبل.
(إفي)

تين هاغ

ةديرجلا
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رياضة

تراجع المستوى يخيم على
المربع الذهبي لـ «يوروبا ليغ»
ً
يحل فالنسيا اإلسباني ضيفا
على أرسنال االنكليزي ،بينما
يلعب إينتراخت فرانكفورت
األلماني أمام ضيفه تشلسي
اإلنكليزي ،اليوم في ذهاب
الدور قبل النهائي لبطولة
الدوري األوروبي لكرة القدم.

وسط كبوة وحالة من تراجع
المستوى ،تخوض فرق ،أرسنال
وتشلسي اإلنكليزيان ،وفالنسيا
اإلسباني وإينتراخت فرانكفورت
األل ـم ــان ــي ،ف ـعــال ـيــات ال ـ ــدور قبل
النهائي لبطولة الدوري األوروبي
لكرة القدم.
وي ـح ـتــاج أرسـ ـن ــال وتـشـلـســي
إلى إعــادة اكتشاف مستوييهما
العاليين إذا أرادا الــوصــول إلى
نهائي إنكليزي خالص في باكو.
كـ ـم ــا يـ ـحـ ـت ــاج ف ــال ـن ـس ـي ــا إل ــى
اسـتـعــادة مـسـتــواه الـمـعـهــود إذا
أراد الفوز باللقب ليكون بطاقة
تأهله ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا في
الموسم المقبل ،السيما أن فرصة
تأهله لــدوري األبطال عن طريق
الـ ــدوري اإلسـبــانــي أصـبـحــت في
مهب الريح.
ويـ ـصـ ـط ــدم أرس ـ ـن ـ ــال ب ـفــريــق
فالنسيا بينما يلتقي إينتراخت
فرانكفورت فريق تشلسي الليلة
ف ــي ذه ـ ــاب الـ ـ ــدور ق ـبــل الـنـهــائــي
للبطولة.
وتعاني جميع الفرق األربعة
ً
ً
تراجعا واضحا في مستوياتها
ون ـتــائ ـج ـهــا ق ـب ــل ف ـع ــال ـي ــات ه ــذا
الـ ـ ــدور ،ول ـكــن ك ــا مـنـهــا يـحـتــاج
إلــى اسـتـعــادة كثير مــن مستواه
المعهود إذا أراد العبور للنهائي.
وم ـ ـنـ ــذ ف ـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى ن ــاب ــول ــي

مباريات اليوم
10:00

ارسنال  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

 10:00اينتراخت فرانكفورت  -تشلسي beINSPORTS HD2

اإليطالي في دور الثمانية للدوري
األوروب ـ ـ ــي ،خـســر أرس ـن ــال ثــاث
م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي واس ـت ـق ـب ـلــت شـبــاكــه
ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف ف ــي ك ــل م ــن ه ــذه
المباريات.
في المقابل ،يخوض فالنسيا
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـلـ ـيـ ـل ــة بـ ـع ــدم ــا خ ـســر
مباراتين متتاليتين في الدوري
اإلسباني.
وحقق تشلسي انتصارين فقط
في آخر خمس مباريات خاضها
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــوالت ،وكـ ـ ــان
االنتصاران على حساب سالفيا
بــراغ التشيكي في دور الثمانية
للدوري األوروبي.
وفي المقابل ،حقق إينتراخت
فرانكفورت نصرا واحدا في آخر
خمس مباريات خاضها بمختلف
البطوالت.
وانـ ـخ ــرط أرسـ ـن ــال وتـشـلـســي
مـ ـ ـ ــع ت ـ ــوت ـ ـن ـ ـه ـ ــام وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يونايتد فــي ص ــراع ربــاعــي على
ال ـم ــرك ــزي ــن ال ـث ــال ــث والـ ــرابـ ــع فــي
الدوري اإلنكليزي أمال في حجز
البطاقتين األخيرتين إلى دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل
ن ـظ ــرا لـحـجــز مــانـشـسـتــر سيتي
ول ـي ـف ــرب ــول لـلـبـطــاقـتـيــن األولـ ــى
والثانية مــن ال ــدوري اإلنكليزي
إلى دوري األبطال.
وم ـ ـ ـ ــع ص ـ ـعـ ــوبـ ــة الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة
ال ـ ــرب ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـط ــاق ـت ـي ــن
المتبقيتين من الدوري اإلنكليزي،
ق ــد ي ـك ــون الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب ال ـ ــدوري
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــارا أفـ ـض ــل ل ــدى
أرسنال وتشلسي.

جانب من تدريبات تشلسي
وي ـتــأهــل ال ـفــائــز ف ــي مـجـمــوع
ال ـم ـبــارات ـيــن بـكــل م ــن مــواجـهـتــي
ال ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي إلـ ــى ال ـم ـب ــاراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـ ـل ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي
والمقررة في  29مايو الحالي.
ويفتقد تشلسي جهود اثنين
م ــن الع ـب ـي ــه الـ ـب ــارزي ــن ف ــي ه ــذه
الـمــواجـهــة حـيــث أنـهــت اإلصــابــة
في األيام القليلة الماضية موسم
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن أنـ ـط ــونـ ـي ــو رودي ـ ـغـ ــر
وكالوم هودسون أودوي.
من جهة أخرى ،ينتظر أن يكون
العــب الــوســط البرازيلي ويليان
جاهزا للمشاركة في مباراة الليلة
رغ ــم إصــاب ـتــه فــي ال ـم ـبــاراة أمــام
مانشستر يونايتد األحد الماضي
بالدوري اإلنكليزي.

مواجهة ألمانية إنكليزية
وت ـ ـم ـ ـث ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ب ـي ــن

إينتراخت فرانكفورت وتشلسي
ح ـ ـل ـ ـقـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي س ـل ـس ـل ــة
المواجهات األلمانية اإلنكليزية
في البطوالت األوروبية.
وكانت األندية اإلنكليزية أكدت
تفوقها التام في هذه المواجهات
خ ــال دور ال ـس ـتــة ع ـشــر ل ــدوري
األب ـ ـط ـ ــال ه ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،حـيــث
أطاحت فرق ليفربول وتوتنهام
ومانشستر سيتي بـفــرق بايرن
ميونيخ وبــوروسـيــا دورتـمــونــد
وشالكه على الترتيب.
وأش ــار بــرونــو هوبنر المدير
الـ ــريـ ــاضـ ــي لـ ـف ــري ــق إي ـن ـت ــراخ ــت
فــرانـكـفــورت إل ــى أن فــريـقــه ليس
م ــرش ـح ــا بـ ـق ــوة ل ـل ـف ــوز ف ــي ه ــذه
المواجهة لكنه أكــد" :نعمل على
تفجير مـفــاجــأة وسـنـبــذل كــل ما
بــوس ـعـنــا" أمـ ــام تـشـلـســي الـفــائــز
بلقب البطولة في .2013

وقال آدي هويتر المدير الفني
لفريق إينتراخت فرانكفورت " :ال
نعاني الضغوط".
وي ــرى هــويـتــر أن فــريـقــه لديه
ال ـف ــرص ــة ل ـل ـع ـبــور إلـ ــى الـنـهــائــي
بـ ـع ــدم ــا أطـ ـ ـ ــاح ب ـ ـفـ ــرق ش ــاخ ـت ــار
دونيتسك األوكراني وانتر ميالن
اإليطالي وبنفيكا البرتغالي في
األدوار الماضية للبطولة.
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد هـ ــوي ـ ـتـ ــر ف ـ ــي هـ ــذه
المواجهة لجهود العبين مميزين
حيث يغيب سيباستيان هولر
لإلصابة وآنتي ريبيتش لإليقاف
ف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـ ـكـ ــون الع ــب
الــوســط ميجات جاسيتوفيتش
جاهزا للمشاركة في المباراة.

ترقب حالة أوزيل
ويـتــرقــب أرس ـنــال حــالــة العبه
األلماني مسعود أوزيل ومدافعه

ساري يحث تشلسي على نهاية إيجابية
ّ
تحدى المدرب اإليطالي ماوريتسيو ساري
العبيه فــي تشلسي اإلنكليزي على تأمين
نـهــايــة إيـجــابـيــة لـمــوســم مـضـطــرب يـحــاول
تعويضه ،عندما يحل على اينتراخت
ف ــران ـك ـف ــورت األل ـم ــان ــي الـ ـي ــوم ،في
ذهـ ـ ـ ــاب نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي الـ ـ ـ ــدوري
األوروبي لكرة القدم.
ويدرك ساري أن لديه خمس
م ـبــاريــات فـقــط إلن ـقــاذ نــادي
غــرب لـنــدن ،والـحـفــاظ على
رأسه من اقالة مبكرة.
وقـ ـ ـ ـ ــال "نـ ـ ـق ـ ــات ـ ــل ع ـلــى
المركز الرابع ،ونحن في
نـصــف نـهــائــي الـ ــدوري
األوروب ـ ـ ـ ــي .ل ـقــد قــدمـنــا
مــوس ـمــا جـ ـي ــدا .يتعين
علينا اآلن الــوصــول إلى
هدفين مهمين جدا".
ف ـب ـعــد ب ــداي ــة م ــوس ــم واعـ ـ ــدة،
يـع ـيــش س ـ ــاري ال ـب ــال ــغ  60عــامــا
ضـغـطــا رهـيـبــا فــي الـبــريـمــرلـيــغ،
ظ ـه ــر ج ـل ـيــا خـ ــال الـ ـتـ ـع ــادل مــع

أعلن نــادي تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم أن
مدافعه أنطونيو روديغر سيغيب عن المالعب
حتى نهاية الموسم ،إثر خضوعه لعملية جراحية
في الركبة.
ً
وخرج األلماني الدولي روديغر مصابا خالل
ال ـشــوط الـثــانــي مــن ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ت ـعــادل فيها
تـشـلـســي م ــع مـضـيـفــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد 1-1
األحد الماضي ضمن منافسات الدوري اإلنكليزي
الممتاز.
وأعلن تشلسي مساء الثالثاء أن الالعب (26
عاما) خضع لعملية جراحية "ناجحة" في الركبة
اليسرى.
ويـ ـغـ ـي ــب رودي ـ ـ ـغـ ـ ــر بـ ــذلـ ــك ع ـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراتـ ـي ــن

إيمري اختصاصي البطولة

ُ
بيرنلي األسبوع الماضي عندما طرد وتعرض
ل ـع ـقــوبــة م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــاد االن ـك ـل ـيــزي لـســوء
سلوكه.
واستهل تشلسي موسمه من دون خسارة
في  18مباراة ضمن مختلف المسابقات.
لكن الفريق المملوك من الملياردير الروسي
رومـ ــان ابــرامــوفـيـتــش ان ـهــار فــي أش ـهــر فصل
الشتاء.
وأحبط العبو الفريق األزرق بخطط ساري
الـ ـج ــام ــدة وت ـم ــاري ـن ــه ال ــرت ـي ـب ــة ،مـ ـع ـ ّـوال عـلــى
البرازيلي جورجينيو المتوسط األداء ،فيما
ك ــان وس ـطــه ال ــدف ــاع ــي م ـث ـيــرا ل ـلــده ـشــة ،نـظــرا
لـلـجــودة الـتــي يمتلكها مــع الـفــرنـســي نغولو
كانتي بطل العالم.
ك ـمــا أن مـ ـح ــاوالت س ـ ــاري ب ــإع ــادة تـمــركــز
نجمه البلجيكي اديــن هــازار من الجناح الى
قلب الهجوم أزعجت الالعب المطارد من أبرز
األندية األوروبية.
ورغـ ـ ــم ك ــل ذلـ ـ ــك ،الت ـ ـ ــزال األم ـ ـ ــور ب ـي ــن ي ــدي
ساري قبل مباراتين على نهاية الدوري ،وقبل
ثالث مباريات من تتويج محتمل في الدوري
األوروبي الذي حمل لقبه في عام .2013

انتهاء موسم روديغر
المتبقيتين لتشلسي فــي ا ل ــدوري الممتاز هذا
ال ـم ــوس ــم ،وذلـ ــك ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـتـنــافــس فيه
ال ـفــريــق مــن أج ــل ال ـب ـقــاء ضـمــن ال ـمــراكــز األرب ـعــة
األولى بالدوري للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا،
ك ـمــا ي ـتــأهــب ل ـمــواج ـهــة آي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت
األلماني في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري
األوروبي.
وش ـ ــارك رودي ـغ ــر ض ـمــن الـتـشـكـيــل األســاســي
فــي  33مــن  36مـبــاراة لتشلسي فــي ال ــدوري هذا
الموسم ،وسجل  44مشاركة مــع الفريق بشكل
عام هذا الموسم.
(د ب أ)

ن ــات ـش ــو مـ ــونـ ــريـ ــال ،ح ـي ــث غ ــاب
األخ ـيــر عــن م ـب ــاراة الـفــريــق أمــام
لـيـسـتــر س ـي ـتــي األح ـ ــد ال ـمــاضــي
بسبب اإلصابة.
وقـ ـ ــال ال ـس ــوي ـس ــري جــران ـيــت
تشاكا العب خط وسط أرسنال،
بعد الخسارة أمام ليستر " :نشعر
جميعا في الفريق بخيبة أمل وال
نشعر بالسعادة بالطبع .ولكن
علينا التركيز في المباراة القادمة
(الليلة)".
وأضــاف" :إذا كنت في المربع
الذهبي ،فإنك بالطبع على بعد
مـبــاراتـيــن مــن الـنـهــائــي ،أعـلــم أن
كــل ش ــيء وارد ال ـح ــدوث ،ولكنك
يجب أن تتسم بالتفكير اإليجابي
إذا كنت على بعد ثالث مباريات
من اللقب".
وي ـل ـت ـق ــي اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي أون ـ ــاي
إيمري المدير الفني ألرسنال في

هذه المواجهة مع فريقه السابق
فالنسيا حـيــث سـبــق لــه تــدريــب
هــذا الفريق اإلسـبــانــي مــن 2008
إلى  2012قبل أن يقود إشبيلية
للقب الدوري األوروبــي في ثالث
نسخ متتالية.
ومازال فالنسيا مفتقدا لجهود
العـ ـب ــه جـ ـي ــوف ــري ك ــون ــدوج ـب ـي ــا
ل ــإص ــاب ــة كـ ـم ــا يـ ــواجـ ــه م ــدرب ــه
م ــارس ـي ـل ـي ـن ــو م ـش ـك ـلــة حـقـيـقـيــة
فــي ســد الثغرة الـمــوجــودة بخط
ال ــوس ــط نـ ـظ ــرا إليـ ـق ــاف ال ــاع ــب
فرانسيز كوكولين.
وما زال فالنسيا خارج المراكز
األرب ـعــة األول ــى ب ـجــدول ال ــدوري
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي والـ ـم ــؤهـ ـل ــة لـ ـ ــدوري
األبطال في الموسم المقبل.
(د ب أ)

ي ــواج ــه أون ـ ــاي إي ـم ــري خطر
ال ـ ـخـ ــروج خ ــال ــي الـ ــوفـ ــاض فــي
موسمه األول مع نادي أرسنال
اإلنكليزي ،إال إذا تمكن المدرب
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي م ـ ــن إث ـ ـب ـ ــات ن ـف ـســه
م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه ص ــاح ــب
االخـتـصــاص فــي مسابقة ال ــدوري
األوروبــي لكرة القدم ،وقيادة فريقه
إل ــى الـلـقــب إلن ـقــاذ ال ـمــوســم ،وإخ ـفــاء
التراجع المثير للقلق لـ"المدفعجية" في
اآلونة األخيرة في "البريمير ليغ".
ويكتسي التتويج بلقب الدوري األوروبي
أهمية كبيرة بالنسبة ألرسنال ،ألنه سيمنحه
بطاقة المسابقة القارية العريقة التي يسعى إليها
بإلحاح لوقف غيابه عنها في العامين األخيرين.
لمدة  20عاما ،تحت قيادة الفرنسي أرسين
فـيـنـغــر ،اسـتـمـتــع أرس ـن ــال ب ـث ــروات وسحر
مسابقة دوري أبطال أوروبا ،وكان لغيابه
عنها فــي العامين األخـيــريــن تأثير كبير
على ميزانية الفريق التي اضطر إيمري
على العمل بها.

وفي يناير الماضي ،كشف المدرب اإلسباني
أن ال ـنــادي اللندني قــد ال يستطيع تحمل أي
تعاقدات دائمة.
ويـعـتـبــر إي ـمــري اخـتـصــاصـيــا فــي مسابقة
الدوري األوروبي ،بعدما قاد اشبيلية إلى الفوز
بـهــا ثــاث م ــرات تــوالـيــا بـيــن عــامــي  2014إلــى
 ،2016كما أنه على دراية جيدة بخصم أرسنال
في الدور نصف النهائي ،فالنسيا الذي قاده في
الفترة بين عامي  2008و.2012
وقام إيمري أيضا بعمل رائع في ميستايا،
حيث قاد فالنسيا إلى المركز الثالث في "الليغا"
ثالث مرات متتالية خلف القطبين المهيمنين
برشلونة وريال مدريد ،بقيادة مدربيهما بيب
غــوارديــوال والبرتغالي جوزيه مورينيو على
التوالي.
وقال إيمري بعد خسارة فريقه أمام ليستر
س ـي ـتــي صـ ـف ــر -3األح ـ ــد ال ـم ــاض ــي" :فـ ــي بــدايــة
الموسم كنا نعلم أنه سيكون من الصعب جدا
(إنهاء الموسم بين األربعة األوائل) .سنستمر،
لن ننظر إلى الترتيب ،الدوري األوروبي حافز
كبير لنا بالنسبة لنا".

ميالن يعلن تمديد عقد بليزاري «الملكي» يتوصل إلى اتفاق مع إريكسن
أعلن نادي ميالن اإليطالي ،أمس األول ،تمديد عقد حارس
مرماه الشاب أليساندرو بليزاري حتى عام .2023
وذكر النادي في بيان له ،أمس األول ،أن بليزاري ( 19عاما)
وقع على عقد جديد يربطه بميالن حتى يونيو .2023
ولم يشارك بليزاري في أي مباراة مع الفريق في أي بطولة،
لكنه يتوقع له أن يكون أحد أبرز األسماء في مستقبل النادي.
وقضى بليزاري الموسم الماضي معارا إلى فريق تيرنانا
في الدرجة الثانية اإليطالي ،كما أنــه حــرس مرمى المنتخب
اإليطالي للشباب تحت ً 20
عاما وصيف بطولة كــأس العالم
للشباب في  ،2017واحتل المركز الثاني مع منتخب بالده تحت
ً
 19عاما في بطولة أوروبا للناشئين العام الماضي.
( د ب أ)

كشفت تقارير إخبارية أن نــادي ريــال مدريد
توصل إلى اتفاق شفهي مع صانع ألعاب توتنهام
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ــدن ـم ــارك ــي كــري ـس ـت ـيــان إري ـك ـســن،
لالنتقال إلى صفوفه الصيف القادم.
وكتبت صحيفة "آس" ا لــر يــا ضـيــة المدريدية
امس على غالفها "إريكسن ...اتفاق شفهي".
وأوضحت أن النادي الملكي يتفاوض حاليا
مــع "السبيرز" رغــم معرفتها بــأن رئيس النادي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،دان ـي ـيــل ل ـي ـفــي ،سـيـعـقــد األم ـ ــور في
الـمـفــاوضــات ،مثلما سبق وفـعــل فــي عــام 2013
حينما تعاقد الريال مع الجناح الويلزي غاريث
بيل.
ولـكــن قــد تـكــون األم ــور سهلة ه ــذه ال ـمــرة في

الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ل ـض ــم إريـ ـكـ ـس ــن ،ح ـي ــث إن ع ـقــده
سينتهي مع النادي اإلنكليزي الذي ينافس في
نـصــف نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا فــي يونيو
ً
 ،2020م ــا يـعـنــي أن ــه س ـي ـكــون م ـج ـبــرا إم ــا على
التفاوض معه لتجديد عقده أو على البحث عن
بيعه لالستفادة ماليا من ورائه.
وتصل قيمة إريكسن ( 27عاما) السوقية هذا
الموسم إلى  85مليون يورو.
(إفي)

غولدن ستايت يضاعف تقدمه أمام هيوستن

ريباوند لدرايموند غرين نجم غولدن ستايت أمام هيوستن

قاد الثالثي كيفن دورانت ،وكالي
ت ــوم ـس ــون ،وسـتـيـفــن كـ ــوري حــامــل
اللقب غــولــدن ستايت ووري ــرز إلى
تـحـقـيــق فـ ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا على
ضيفه هيوستن روكتس أمس األول
في نصف نهائي المنطقة الغربية في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،فيما
عادل ميلووكي باكس ضيفه بوسكن سلتيكس
 1-1في الشرقية.
وس ـجــل ال ـه ــداف دوران ـ ــت  29نـقـطــة ،وأض ــاف
تومسون وكــوري  21و 20نقطة تواليا ،ليحقق
ووريرز على ارضه فوزه الثاني  ،109-115ويتقدم
-2صـفــر فــي السلسلة األق ــوى ضمن "بــاي اوف"
هذا الموسم.
وصـحـيــح ان غ ــول ــدن سـتــايــت ل ــم يـجــد نفسه
مـتــأخــرا فــي ال ـم ـبــاراة ،لكنه عــانــى لـلـتـفــوق على
جـيـمــس ه ـ ــاردن ( 29ن ـق ـطــة) ورف ــاق ــه ،لـيـخــوض
مباراتيه المقبلتين على ارض هيوستن بأريحية
الـتـقــدم -2ص ـفــر فــي سلسلة قــد تـمـتــد ال ــى سبع
مباريات.
وشهد الربع االول اصابة هاردن ،افضل العب
في الدوري  ،2018بعينه اليسرى بعد اصطدام عن
غير قصد بالعب غولدن ستايت درايموند غرين
( 15نقطة و 12متابعة و 7تمريرات حاسمة) الذي
رافقه خارج الملعب لالطمئنان عليه.

كـمــا ت ــرك ك ــوري الـمـلـعــب لـفـتــرة بـعــد تعرضه
إلصابة في اصبع يده اليسرى.
وبعد عودته في الربع الثاني بــدا هــاردن من
نظراته منزعجا من إصابته بعينه.
وقـلــص هـيــوسـتــن فــارقــا بـلــغ  15نقطة ال ــى 3
نقاط في الربع األخير ،لكن خسارته الكرة  18مرة
نتج عنها تسجيل  24نقطة لحامل اللقب في آخر
موسمين فكانت مكلفة.
ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع الفائز من
مواجهة دنفر ناغتس وبورتالند ترايل باليزرز
(-1صفر).

ميلووكي يعوض

وع ـ ـ ّـوض م ـي ـلــووكــي بــاكــس م ـت ـصــدر الـ ــدوري
الـمـنـتـظــم خ ـس ــارت ــه االف ـت ـتــاح ـيــة أم ـ ــام بــوسـطــن
سلتيكس فــي نصف نهائي المنطقة الشرقية،
وعادل السلسلة  1-1بعد فوزه على ضيفه -123
.102
وب ــدا جـلـيــا أن مـيـلــووكــس لــن يـسـمــح بـتـكــرار
مــا حصل فــي مباراته االولــى على أرضــه عندما
سقط  112-90أمام الفريق األخضر ،فقاده نجمه
الـيــونــانــي يــانـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو ال ــى مـعــادلــة
السلسلة بتسجيله  29نقطة و 10متابعات ،فيما
زرع كريس ميدلتون  7ثالثيات من  10محاوالت
في طريقه الى تسجيل  28نقطة و 7متابعات.

وسجل باكس رقما قياسيا شخصيا في البالي
اوف بتسجيله  20ثالثية ،وصنع الفارق في الربع
الثالث عندما تفوق على ضيفه .18-39
وسـجــل ميدلتون  5ثــاثـيــات قبل االسـتــراحــة
ليتقدم فريقه بفارق بسيط  .55-59وأضاف بضع
رمـيــات فــي الـشــوط الـثــانــي عندما حمل يانيس
فريقه على كتفيه.
وان ـط ـلــق ال ــاع ــب الـنـيـجـيــري االصـ ــل م ــن اول
الملعب الى سلة الخصم ،سجل من خارج القوس
ولعب دور الممرر لزمالئه ،فسجل ميلووكي 12
نقطة متتالية سمحت له بضمان الفوز منطقيا،
بعد سلسلة فــي هــذا الــربــع اره ــق فيها خصمه،
وسجل فيها  24نقطة مقابل اثنتين فقط لبوسطن.
وخالل تلك الفترة ،سجل بوسطن ،صاحب 17
لقبا قياسيا في الدوري ،مرة يتيمة من  12محاولة
وخسر الكرة  6مرات.
وت ـص ــدر الـمـهــاجــم م ــارك ــوس م ــوري ــس الئـحــة
الـمـسـجـلـيــن ع ـنــد بــوس ـطــن م ــع  17ن ـق ـطــة ،فيما
اكتفى نجمه ال ـمــوزع كــايــري ايرفينغ بتسجيل
 9نقاط ( 4من  18محاولة) بعد أن سجل  26في
المباراة االولى.
ويلتقي الـفــائــز مــن هــذه السلسلة فــي نهائي
المنطقة الشرقية مع المتأهل من نصف النهائي
الثاني بين تورونتو رابتورز وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز (.)1-1
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن
ﻟﺘﺰاﻳﺪ أﻋ ــﺪاد اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ﺳﻮى ﺷﺨﺺ
واﺣـ ـ ـ ــﺪ آﺛـ ـ ـ ــﺎر ﺳ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ دراﺳـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ
ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻓﻴﺮﺳﺎي ﺳﺎن
ﻛــﻮﻳـﻨـﺘــﺎن أن إﻳـﻔـﻴـﻠـﻴــﻦ" ﻋﻦ
وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ.
وﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﻓــﻲ دراﺳـﺘـﻬــﻢ ،اﻟـﺘــﻲ ﻧﺸﺮت
أﻣ ـ ـ ــﺲ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺔ "ﺑـ ـﻠ ــﻮس
ون" اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﻦ
ﻳـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺸ ــﻮن وﺣ ـ ــﺪﻫ ـ ــﻢ أﻛ ـﺜ ــﺮ
ﺗـﻌــﺮﺿــﺎ ﻣــﻦ ﻏـﻴــﺮﻫــﻢ ﺑــﻮاﻗــﻊ
ﻣ ـ ــﺮة وﻧـ ـﺼ ــﻒ إﻟ ـ ــﻰ ﻣــﺮﺗ ـﻴــﻦ
وﻧ ـﺼ ــﻒ ﻷﻣـ ـ ــﺮاض ﻧـﻔـﺴـﻴــﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﺨﻮف واﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮي.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ أﻇـ ـﻬ ــﺮت
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن اﻟـﻌـﻴــﺶ
ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﺮدا ﺳـ ـﺒـ ـﺒ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻷﻣﺮاض ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ...ﻻ
ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻠﻮل!

ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻴﺶ
وﺣﻴﺪا واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض،
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة.
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،ﺗﺤﺖ
إﺷ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻟـ ــﻮﻳـ ــﺲ ﺟـ ــﺎﻛـ ــﻮب،
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت  20أﻟﻔﺎ و500
إﻧﺴﺎن ﻣﻦ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﺷﺎرﻛﻮا
ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮﻣﻲ أﻋﻮام 1993
و  2000و  ،2007و ﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
وﺟ ـ ـ ــﻮد ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎءات ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻌـﻴــﺶ
ﻣﻨﻔﺮدا واﻧـﺘـﺸــﺎر اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﺪاﻧﺔ
أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
أن اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺮﺿﻌﻮن رﺿــﺎﻋــﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أﻗــﻞ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺒﺪاﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻐﺬون ﺑﻤﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  30أﻟﻒ
ﻃﻔﻞ ﺗﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  6و 9ﺳﻨﻮات ﻓﻲ  16دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ،
ً
أن "اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺿﻌﻮا أﺑــﺪا رﺿﺎﻋﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ﻋــﺮﺿــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  22ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟـﻠـﺒــﺪاﻧــﺔ" ﻣــﻦ اﻷﻃ ـﻔــﺎل اﻟﺬﻳﻦ
رﺿﻌﻮا رﺿﺎﻋﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺪة  6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻧﺸﺮت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷوروﺑــﻲ
ﻟﻠﺒﺪاﻧﺔ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻏﻼﺳﻜﻮ.
ّ
وﻗــﺎل ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟﺪراﺳﺔ ،إن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺾ
ا ﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ "ﺗﺸﺠﻴﻊ ا ﻟــﺮ ﺿــﺎ ﻋــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ"
ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻣﻊ
ﺗﺪرﻳﺐ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ ،وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺴﻮﻳﻖ أﻛﺜﺮ
ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ اﻟﺤﻠﻴﺐ ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻤﺮﺿﻌﺎت.
وﺗﻮﺻﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ
ﻋﻤﺮ  6أﺷﻬﺮ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ "ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ"،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ آﺧﺮ.
)أ ف ب(

رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻳﺠﺎﻣﻞ زوﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﻘﺔ!
ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﺳ ـ ـﺠـ ــﻼت اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻞ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات
اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ أن زوﺟ ـ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷوﻛ ــﺮاﻧ ــﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻮﻟﻮدﻳﻤﻴﺮ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ اﺷﺘﺮت
ﺷـﻘــﺔ ﻓــﺎﺧــﺮة ﺑــﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧـﺼــﻒ ﺳـﻌــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ،ﻣﻦ ﻗﻄﺐ اﻷﻋﻤﺎل أوﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﻮرﻳﺎك.
وﻓـ ــﺎز زﻳـﻠـﻴـﻨـﺴـﻜــﻲ ،اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪي
وﻧﺠﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أي ﺧﺒﺮة
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻳﻮم  21أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ
ﻧﺄى ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
"إﻣﺒﺮور" اﻟﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻋﺎﺋﻠﺔ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻟـ "روﻳﺘﺮز" ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻊ
اﻟﺸﻘﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد
زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ وزوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ
أرﺳﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
وﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك زﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﺴ ـﻜــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ.
وﻛﺸﻔﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن

أوﻟﻴﻨﺎ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ اﺷﺘﺮت اﻟﺸﻘﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
ﺛﻼث ﻏﺮف ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  163993دوﻻرا ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم ،2013
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ إﻋــﻼن اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺻــﻮل،
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ
واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

ً
ودﻓﻌﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  1263دوﻻرا ﻟﻠﻤﺘﺮ
اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻟﺸﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  2012ذﻛﺮت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮﻗــﻊ دوﻣـﻴــﻚ اﻷوﻛــﺮاﻧــﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أن ﺳﻌﺮ
اﻟﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ إﻣﺒﺮور ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 3500
وأرﺑﻌﺔ آﻻف دوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ) .روﻳﺘﺮز(

ً
دﻋﻮة ﻹﻋﻼن اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ »ﻣﻬﺮﻃﻘﺎ« ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻗﺒﻞ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎوﺳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺛ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻚ
واﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻘ ـﻔ ـﻴــﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ
ﻳـﻄـﻠـﺒــﻮن ﻣـﻨـﻬــﻢ إﻋـ ــﻼن اﻟـﺒــﺎﺑــﺎ
ً
ﻓ ــﺮاﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺲ ﻣـ ـﻬ ــﺮﻃـ ـﻘ ــﺎ ،وذﻟـ ــﻚ
ﻓـ ــﻲ أﺣ ـ ـ ــﺪث ﻫـ ـﺠ ــﻮم ﻣـ ــﻦ ﻏ ــﻼة
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺑﺎ.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻜﻮن
ﻣ ــﻦ  20ﺻ ـﻔ ـﺤ ــﺔ" :ﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺬ ﻫ ــﺬا
ً
اﻹﺟ ــﺮاء ﻛﻤﻼذ أﺧﻴﺮ ردا ﻋﻠﻰ

اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻞ اﻟﺬي ﺳﺒﺒﺘﻪ
أﻗﻮال اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ وأﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﺳـﻨــﻮات ﻋــﺪة ،اﻷﻣــﺮ
اﻟ ـ ــﺬي ﻓ ـ ّـﺠ ــﺮ واﺣـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﺳ ــﻮأ
اﻷزﻣ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ".
وأﺑـ ـ ــﺮز اﻟ ـﻤــﻮﻗ ـﻌ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﺴـﻌــﺔ
ﻋـﺸــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺎب ﻫــﻮ اﻷب
إﻳﺪان ﻧﻴﻜﻮﻟﺰ ،اﻟﻘﺲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ً
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ  70ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ،
ّ
اﻟ ــﺬي أﻟ ــﻒ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺐ،

وأﺣ ــﺪ أﺷ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻤــﺎء اﻟــﻼﻫــﻮت
اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
ّ
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻌــﻠــﻖ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
"اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن" ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي
ﻳﺤﻮي اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﻣﺶ
وآﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺪس
وﻣﻘﺎﻻت ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ،
وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻊ.
)روﻳﺘﺮز(

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "روﻳﺎل ﺟﺎزﻳﺖ" ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
أن ﺳﻮﺛﻴﺪا ﻓﺎﺟﻴﺮاﻟﻮﻧﺠﻜﻮرن ﻧﺎ أﻳﺎﺗﺎﻳﺎ ،اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﺎﻫﺎ
ﻓﺎﺟﻴﺮاﻟﻮﻧﺠﻜﻮرنُ ،ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻠﻜﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﺠﺮﻳﺪة أن اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺘﺰوج ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺛﻴﺪا ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺦ زواﺟﻬﻤﺎ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺎﺋـﻌــﺎت ﺗ ــﺪور ﻣﻨﺬ ﻓـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑــﺄن ﺳــﻮﺛـﻴــﺪا ) 40ﻋﺎﻣﺎ(
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﺑﻔﺎﺟﻴﺮاﻟﻮﻧﺠﻜﻮرن ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن وﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻠﻚ ) 66ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﺪ اﻋﺘﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ واﻟﺪه اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺎم  ،2016ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻋﺘﻼﺋﻪ ﻟﻠﻌﺮش.
ﺑﻮﻣﻴﺒﻮل أدوﻟﻴﺎدﻳﺞ ﻓﻲ ُ
ُ
)د ب أ(
وﺳﻴﺠﺮى ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ اﻟﺬي أﺟﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻌﺪ ﻏﺪ.

ﻗﻮة اﻟﺮﻳﺎح واﻷﻣﻮاج إﻟﻰ ازدﻳﺎد
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪت ﻗ ــﻮة اﻟ ــﺮﻳ ــﺎح واﻷﻣ ـ ــﻮاج ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إﻳـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
ﻣﻴﻠﺒﻮرن ،وأوﺟﻮﺳﺘﻴﻨﻮس رﻳﺒﺎل ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،إن
"ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻘـﺼــﻮى ﻟﻘﻮة
اﻟــﺮﻳــﺎح واﻷﻣ ــﻮاج ازداد ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻘﻄﺒﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،وﺷﻤﺎل اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ،
واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي ،واﻷﻃﻠﻨﻄﻲ ،وﺟﻨﻮب
ﺧــﻂ اﻻﺳ ـﺘــﻮاء ،وﻫــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻀﺮرا ﺑﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدات".
واﺳـﺘـﻨــﺪ اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــﻮن ﻓــﻲ دراﺳـﺘـﻬــﻢ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧـ ـﺸ ــﺮت ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺪد اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
ﻣﺠﻠﺔ "ﺳﺎﻳﻨﺲ" ،إﻟﻰ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ً
ً
 31ﻗﻤﺮا اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1985
و ،2018وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80
ﻋﻮاﻣﺔ ﻃﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر.
وﻟـﻠـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺻـﺤــﺔ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ ،ﻗــﺎرن
اﻟ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﻮن اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ رﺻ ــﺪت
ﺧــﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪت ﻋـﻠــﻰ ﻗ ـﻴــﺎﺳــﺎت أﺟـﻬــﺰة
ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎس اﻻرﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎع ،وأﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة ﻗ ـﻴ ــﺎس
ً
اﻹﺷﻌﺎع ،وﻗﺎرﻧﻮا ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻀﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻄــﻮاﻓــﺎت اﻟـﻌــﺎﺋـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺎر ،ﺛﻢ
ﺗﺮﺟﻤﻮا اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺻﻮر
ﻧﻘﻄﻴﺔ.
وﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ
اﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻳــﺎح ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﻓـﺘــﺮة

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﺮض "ﻣﺬﻛﺮات ﺑﺤﺎر".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

وﻓﻴﺎت
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺑﻴﺎن،
ﻣﺴﺠﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ،اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ،
ق  ،7ش  ،5م  ،29ﺣـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ
ً
اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ )اﻟﻴﻮم ﻋﺼﺮا
ﻓـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻂ( ،ت،66731013 :
99600133

ﻧﻬﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪرﻋﺎوي

 85ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ﺣ ـﻄ ـﻴ ــﻦ ،ق  ،3ش  ،325م ،1
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎء :اﻟـ ـ ــﺪﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ،ق،4
ش ،47م ،5ت،97444450 :
99400054

ﻟﻮﻟﻮة أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻳﻎ

 3أﻋ ـ ــﻮام ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰاء ،ت،99850708 :
50662661

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻤﻌﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮاج

 88ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﺷـ ـﻴ ــﻊ ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ آل ﺑﻮﺣﻤﺪ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ آل
ً
ﺑــﻮﺣ ـﻤــﺪ )ﻋـ ـﺼ ــﺮا ﻓـ ـﻘ ــﻂ( ،ت:
98992205

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ً
 33ﻋـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـﻘ ـﻄ ـﺒ ــﻲ
ً
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﺤﻮ
ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
 0.072ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وازدادت اﻟـﺴــﺮﻋــﺔ ﺑـﻘــﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ

اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ اﻟﻬﺎدي واﻷﻃﻠﺴﻲ ،ﺟﻨﻮب
ﺧﻂ اﻻﺳـﺘــﻮاء ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ اﻷﻃ ـﻠ ـﺴ ــﻲ ﻧﺤﻮ
ﺳـﻨـﺘـﻤـﺘــﺮ واﺣ ـ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ )أي ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل  0.036ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ( .وﻟﻢ

ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺼﻮى
أوﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎح ،ﺣ ـﻴــﺚ ازدادت ﻫــﺬه

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﺗـﺘـﻌــﺎﻇــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻴ ــﺄس ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﻮﺿــﻰ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﺧﺘﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﺘﺠﺎري ،وﺗﺤﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻮﻟﻲ واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻨﻄﺎس وأﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ ،إﻟﻰ
ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻮاري اﻟﻌﺸﻮﺋﻴﺎت ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻏ ـﻴــﺎب اﻻﻧـﺘـﻈــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺮوري وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟ ـﻄــﺮق ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
واﻷﻓﺮاد ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺴﻴﺐ اﻹداري ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ
ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻟﻐﺔ اﻟﺤﻮار داﺧﻠﻪ.
ً
ً
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻻ ﻳ ــﺮون ﺣ ــﻼ ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﻟـﻜــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﻌﻀﻼت،
واﻟﺘﺸﺎؤم ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،وﻳﺮون أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﻛﺖ ﻟﺘﺘﺮاﻛﻢ دون ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻔﺘﺮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻳﻀﺮﺑﻮن أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﺑﻌﺪ أن
ً
ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺰداد ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ،ورﻏﻢ ﻣﺴﺤﺔ اﻟﻴﺄس اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎﺑﻨﻲ
ﻛﻤﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى أن اﻷﻣﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻳﻘﺮأ واﻗﻊ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ً
وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎ
ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ.
ً
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ رﺟﺎﻻ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ،وﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺪر ،وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﺿﺨﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻛﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ إزاﻟﺔ
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﺎت ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻼك اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﺷــﻮﻫــﺖ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎم و"اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ" ،وﺗﺴﻮﻳﺮ اﻟﺸﻮارع ،وإﻏﻼق اﻟﻤﻤﺮات
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻮت ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻤﺔ وﺗﻤﺴﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺪر ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ،
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻔﺮﻗﺔ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ أﻋﺎد اﻟﻠﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط
وﻫﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺷﻮارﻋﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮور ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻧـﻔــﻼت اﻟـﻤــﺮوري ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤــﺮور وأﻣــﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ
ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮارات وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺳﺒﻖ د .ﺟﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﺒــﺮ ﻓ ــﺮض ﺑـﻌــﺾ اﻟــﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﺗﻤﺴﻚ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮارات رﻏﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
ً
وﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ،ﻓــﺈن ﺻﻌﻮد وﻋــﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺎن
ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ آﻓﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ً
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺎ وﻓﻄﻨﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻣﺔ
ﻓﺎرﻗﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ،وﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ  1986و 1992و 1999وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﺮﺟﺎل
دوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻘﺮ وﺳﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﻴﺲ
وأﺣـﻤــﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ ،وأﻃ ــﺎل ﻓــﻲ ﻋﻤﺮ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻴﺒﺎري ود.
ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ وأﺣﻤﺪ اﻟﻨﺼﺎر وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺪوة ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻠﻮل ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
واﻟـﻔـﺴــﺎد إذا ﺗــﻮﻓــﺮت اﻹرادة ﻟــﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪى
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وإذا ﺗﺤﻘﻖ ﻫــﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻓــﺈن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻨﻬﺾ ﻣﻦ
ﻛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻟــﻮاﻗــﻊ ﺟﻤﻴﻞ وأﻓـﻀــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻧﻄﻼق دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺳﺘﺘﻼﺷﻰ
اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟــﺮﻣــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳــﺮاﻫــﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ أو ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻨﺎ ...ﻓﻬﻞ
ً
ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ؟!

أرﻣﻠﺔ ﻣــﺮزوق ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﻌﻠﻮان

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

ً
اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ،وﻟـﻜــﻦ
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ.
)د ب أ(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:40

اﻟﻌﻈﻤﻰ 35

اﻟﺸﺮوق

05:06

اﻟﺼﻐﺮى 22

اﻟﻈﻬﺮ

11:45

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  10:48ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:21

 10:46ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

06:25

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  04:35ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:48

 04:55ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

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

